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  بِســــــــــــم اِ  الرمحَن الرحِيمِ
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  إلى كل من له فضل علي في إعداد هذه الرسالة 

  

  ا بدمائهم ثراها الطيبإلى فلسطين الحبيبة وكل الشهداء األبرار الذين رو

  

  

                                                إلى كل هؤالء اهدي هذه الرسالة 

                                                     سامح عبد الرازق الحداد 
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  الشكر والتقدير

  

   . "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس" ) : صلى(    قال رسول اهللا 

الحمد هللا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم على من أرسـله اهللا رحمـة                 

  .للعالمين محمد بن عبد اهللا ومن سار على هديه إلى يوم الدين 

  

يطيب لي بعد انتهائي من إعداد رسالتي هذه أن أتقدم بالشكر الجزيل واالحترام والتقـدير إلـى                 

  على   ه  لما قدمه لي من عون مستمر في إشراف         يوسف محمود جربوع  أستاذي الفاضل الدكتور    

  .هذه الرسالة خطوة بخطوة 

  

 الدكتور علي عبـد اهللا شـاهين مناقـشاً          ألعضاء لجنة المناقشة  كما وأتقدم بالشكر واالحترام     

هذه  ، وذلك لتفضلهم بالموافقة على مناقشة        داخلياً ،والدكتور أكرم إبراهيم حماد مناقشاً خارجياً      

الرسالة ، والشكر والتقدير موصول كذلك لزمالئي الذين أغدقوا على بعطاء علمهم في رحلتـي               

نهاد أحمد حمادة ، هاني فرحان الزايغ ، إيـاد          العلمية هذه فكانوا لي خير معين واخص بالذكر         

لما ساهموا في انجاز هـذا       . الصوص ، عامر عبد الرؤوف حمادة ،و  مروان حمودة الدهدار          

  .حث الب

  

في قطاع غزه ، والشكر موصول إلـى         مكاتب المراجعة    وأخيراً  اشكر كل من تعاون معي من       

كل المحكمين الذين استجابوا للباحث وقاموا بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل  وتقديم اقتراحاتهم               

  .السديدة 

  

  ويا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك
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                                                    سامح عبد الرازق الحداد
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  ملخص الدراسة 

يد اثر إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة          هدفت هذه الدراسة إلى تحد    

األداء المهني في خدمات المراجعة ، وهي دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة في قطاع غـزه     

 تتناسب مع متغيرات مشكلة الدراسة والفرضـيات ،         استبانهولتحقيق أهداف الدراسة ثم تصميم      .

  استبانه ،    80ب المراجعة في قطاع غزه والتي بلغ عددها         حيث وزعت هذه االستبانة على مكات     

    . % 81.25استبانه قابلة للتحليل ، وهي تمثل نسبة إرجاع  قدرها  65وكانت الردود 

  -:وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

قيام المراجعين بتحسين وتطوير قدراتهم المهنية من خالل التأهيل العلمـي والعملـي لهـم               

ار يؤدي إلى تحسين أدائهم و تقديم خدمات مراجعة ذات جودة عالية  تتناسـب مـع                 باستمر

حاجة المجتمع المالي والتطورات التي تحدث في المهنة ، هناك اهتمام من مكاتب المراجعة              

بالتخصص المهني في صناعة عميل المراجعة وتكوين هياكل معرفة جيـدة فيمـا يتعلـق                

 الغش والتحريفات الجوهرية في القـوائم الماليـة ، و أن            بالصناعة بما يمكنهم من اكتشاف    

تخصص مكاتب وشركات المراجعة في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعـة يـساعد           

في تفهم وإتمام عملية المراجعة والقيام باإلجراءات المطلوبة ، وتحديد مخاطر الصناعة بدقة             

  .ة ، مما ينعكس على جودة األداء المهني للمراجع

  :وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ما يلي 

ضرورة قيام المنظمات والجمعيات المهنية بوضع وتنفيذ برامج تدريبية ألعضائها للتعرف على            

،  ضـرورة االهتمـام    آليات تطبيق إستراتيجية التخصص المهني في مجال الصناعات المختلفة

واحد يتم فيه دمج كل التـشريعات ذات        بتجميع النصوص والتشريعات المهنية في تشريع مهني        

 المهنية في جميع  األنشطة ، وضـرورة وضـع نظـام        ةالبعد المهني لتوفير إرشادات للممارس    



 ز 

للرقابة على أداء مكاتب المراجعة تكون الدولة أو الهيئات المهنية الرسمية مسئولة عنه ،للتحقق              

لسلبي للمنافـسة الـسعرية بـين مكاتـب     من كفاءة وجودة أداء هذه المكاتب والتقليل من األثر ا   

  .المراجعة في قطاع غزه 
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Abstract 
 

This study aimed at Identifying the effects of the use of professional 

specialization strategy of the external auditor on the quality of the 

auditing process , applied study on the external audit firms in Gaza . 

To achieve the objectives of this study , a questionnaire has been 

designed and distributed to the audit firms in gaze Palestine ,the 

questionnaires were (65) ,the replied were (55) accepted for analyzation 

which represent (84.62%). 
 

The study introduces many results ,the most important from it              

as follow : 

The auditor's who have a great Knowledge and able to improve their 

professional abilities continuously , can introduce a high quality of 

professional serves , The Professional specialized auditor's who have a 

good Knowledge about the client's industry ,they have the ability to 

detect fraud and errors in comparison with the auditor's who have less 

Knowledge in this regard , and The specialization in the client industry 

will support the auditor's to complete and understand the audit process, 

and defining the industry risks ,this will reflect on the quality 

performance of auditing . 
 

The study introduce  also many recommendations , the most important 

from it as follow : 

The professional associations must open training programs for the 

members to get  knowledge, how to apply the strategically professional 

specialization in different industries, and It is necessary to collect the 

professional acts in one professional legislation through unification of 

all legislations. 
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  المبحث األول

  اإلطار العام للدراسة

 : مقدمـــــــــة  0-1-1  

 ورقـي ونمـو الوحـدات    تعتبر مهنة المراجعة من المهن الهامة التي تلعب دوراً حيوياً في تقدم 

لقد نشأت الحاجة والطلب على خدمات المراجعة مـن قبـل المقرضـين             ، االقتصادية والمجتمع 

وذلك نتيجة وجـود تعـارض فـي        ، والمستثمرين والجهات الحكومية وغيرهم من ذوي العالقة      

الماليـة   ومستخدمي القوائم     ،   المصالح بين المسئولين عن إعداد   و تقديم المعلومات المحاسبية          

أو نتيجة عدم توفر الخبرة الالزمة لمستخدمي القوائم المالية لفهـم           ، التي تتضمن هذه المعلومات   

خدمات التأكيد التـي يقـدمها      "  والتحقق من مصداقيتها حيث أن       ما تحويه من معلومات   وتفسير  

ها المراجع تتضمن مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى زيادة جودة المعلومـات التـي تقـدم               

  ( Lain Gray, and Stuart Manson : 2005 : P 21 ) " . اإلدارة 

لقوائم الماليـة بـل     لولم تقتصر الحاجة إلى خدمات المراجعة من جانب المستخدمين الخارجيين           

 . امتد ذلك ليشمل اإلدارة طبقاً لنظرية الوكالة نتيجة ظهور وانتشار شركات المساهمة

 الماليـة    بزيـادة ثقـة مـستخدمي القـوائم        ونالقانونيين مطالب من هذا المنطلق فإن المحاسبين      

الحسابات التي تعدها اإلدارة لألطراف الخارجية ال       "بالمعلومات المقدمة لهم من اإلدارة حيث أن        

المستقل بفحصها وإبداء الرأي    الخارجي  يمكن أن تصبح مفيدة وتؤدي دورها إال إذا قام المراجع           

  ( Lain Gray, and Stuart Manson : 2005 : P. 39 ) ."الفني المحايد حولها 

 درجة عالية من الثقة بهذه الخدمة على المراجعين بذل العناية المهنيـة المالئمـة               ىلإوللوصول  

 األداءمستويات عالية من    ب وااللتزام   األطراف عملية المراجعة بمستوى ترضى عنة كافة        إلنجاز
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 , Alvin A. Arens) .ة الخدمات التي تقدم لهـم  المهني للحصول على ثقة الجمهور حول جود

and Others : 2005 : P. 78 )  

 جودة المراجعة يرتبط بدرجة كبيرة بمخاطر المراجعة التي تتعلق بفشل المراجع في اكتشاف              إن

 هذا الفـشل    ىعزد ي ق عملية المراجعة ، و    أثناء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية       األخطاء

 ومعايير المحاسبة المتعلقة بمجال مهنـة العميـل         ة في معرفة وفهم المراجعين لمبادئ      الفجو إلى

، لذلك حتى يتمكن المراجع من القيام بعمله على الوجه المطلوب مهنيا سـواء       ) صناعة العميل   (

 عملية  أداء من   ه لتمكين  الزماً تأهيالً  يكون مؤهالً  أن"  ضمن فريق عمل ينبغي      أوبصورة فردية   

 التي يلـزم    لألدلة المختلفة   األنواعالمراجعة بكفاءة وليتمكن من فهم المعايير المستخدمة ومعرفة         

منـصور  ،البـديوي ( " . فني محايد معقول رأي اءإبد من   هتجميعها والحكم على كفايتها بما يمكن     

ويرجح البعض بان المراجعين الذين لـديهم         )15 :2003، 2002: شحته السيد شحته  .د، احمد

فهم بصورة أكثر شمولية لخصائص واتجاهات صناعة العميل سـتكون فعـاليتهم كبيـرة فـي                

 watkins, annel and others) .مراجعة حسابات الشركات التي تعمل في مجال هذه الصناعة

: 2004)  
اإلتحاد الدولي للمحاسـبين القـانونيين نجـد أن     وبالبحث في معايير المراجعة التي صدرت عن

"  المتعلـق ب   240 معايير دولية  تتعلق ببعض نواحي هذه الدراسة منها المعيـار رقـم               هناك  

 المتعلق  310المعيار رقم   ، " مسؤولية المراجعين فيما يتعلق بالغش واألخطاء في القوائم المالية          

فهم لشركة العميل والبيئـة     " ـ المتعلق ب  315و المعيار رقم    ، " العميلالمعرفة بعمل شركة    " ـب

حيث بينت هـذه المعـايير أن المـراجعين    " التي تعمل بها وتقدير مخاطر التحريفات الجوهرية      

،  العوامل التنظيمية والقانونية     ،يتطلب منهم فهم الصناعة ذات العالقة بمؤسسة عميل المراجعة          

 ( IFAC: 2007)  .    ي تتعلق بإعداد القوائم المالية والعوامل األخرى الخارجية الت
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 االتجـاه فـي مهنـة    حيـث أن معرفة الجيدة بنشاط صناعة عميل المراجعة ،       لل أهمية إن هناك 

نتيجـة  ) الصناعي  (ي   في التخصص المهن   أعلى بمستويات   األخذالمراجعة الخارجية يتزايد نحو     

 مالحظ في الزيادة الحادثة فـي  االخاصة بكل نشاط مهني على حدة ، وهذ  معايير المحاسبة   تنوع  

، ويعتبـر هـذا التخـصص       ) الصناعي  (  المتخصصة حسب النشاط المهني      هذه المعايير حجم  

ر مراجعات  الصناعي وفهم المزيد من طبيعة أنشطة عمالء المراجعة المختلفة وسيلة فعالة لتوفي           

  .ذات جودة عالية 
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  : مشكلــة البحـــث 1-1-1   

بمكاتـب المراجعـة فـي     أهمية التعرف على جودة األداء المهني لخدمات المراجعة    إن

مـن خـالل   ،  المهنة من توسع كبير خالل السنوات الماضية هتشهدما ل نتيجة  كانت   قطاع غزه 

ت آ نتيجة الزيادة التي طـرأت فـي عـدد المنـش        فيهاملين  عدد مؤسسات المراجعة أو عدد العا     

 والتي تعمـل     ، قطاع غزه التجارية والصناعية والخدمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في         

وما رافق هـذا  ،  بموجب أنظمة تقتضي تقديم حسابات مدققة من مكاتب مراجعة مرخصة  اًجميع

ودرجـة التخـصص    ، س على أداء الكثير منها      من تشوهات في بنية مكاتب المراجعة مما انعك       

   )2004:جبريل   ( . فيهاالمهني    لدى هذه المكاتب والعاملين

  -:والسؤال الرئيسي للمشكلة يتمثل في األتي 

 التخصص المهني للمراجع الخارجي في صـناعة عميـل   إستراتيجية تطبيق  مدى   ما   •

  . ؟ية المراجعةالمراجعة ،وتأثيره على جودة األداء المهني في عمل

  -:ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة التالية 

 يساهم في جـودة     المهنيةالخارجيين   تفاوت في قدرات مراجعي الحسابات       ما مدى وجود   . 1

  عملية المراجعة ؟أداء

 القوائم المالية المضللة    اكتشاف الغش واالحتيال المالي و    ما مدى إعداد تقرير حول حاالت      . 2

  عملية المراجعة ؟أداءدة جوتطوير في 

عميـل  ال الصناعة التي ينتمي إليها       وتخصص المراجع الخارجي في     فهم ما مدي مساهمة   . 3

  عملية المراجعة ؟أداءفي جودة 
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  :أهداف البحث2-1-1   

   - : األتيتتمثل أهداف هذا البحث في

o المراجعـة ،  كاتـب   لم)  الصناعي  (  التخصص المهني    إستراتيجيةتقييم  و   تحليل 

  .وبيان اثر ذلك على جودة األداء المهني 

o معـايير المراجعـة الدوليـة      ل المراجعة في قطاع غزه       مكاتب  التزام أثر توضيح

المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة وفهم نشاط العميل والبيئـة التـي يعمـل بهـا               

 .والمخاطر التي تتعلق بنوع نشاطه 

o    الـصناعي  ( التخصص المهني جيةإستراتيتطبيق بيان أهم العوامل التي تؤثر على

   .قطاع غزه  في ظل الظروف الخاصة بالبيئة المهنية في بمكاتب المراجعة) 

 :أهمية البحث 3-1-1   

  :    يستمد هذا البحث أهميته من خالل 

مـن  والذي يعتبر   للمراجع  ) الصناعي  (  التخصص المهني    يتناول هذا البحث موضوع    . 1

  .والذي من شانه أن يرتقي بمستوى المهنة تركيز عليها االتجاهات الحديثة التي يتم ال

 إسـتراتيجية ندرة الدراسات التي تمت في البيئة الفلسطينية والتي تبحـث فـي تطبيـق             . 2

 .لمكاتب المراجعة أو بداخلها ) الصناعي ( التخصص المهني 

ـ             . 3 ة فـي  زيادة المنافسة بين مكاتب المراجعة المحلية  ، وانتشار مكاتب المراجعة األجنبي

الكثير من الدول يتطلب من المكاتب الوطنية أن تعمل جاهدةً لتطوير أداء المراجعين بها               

ونظم العمل بداخلها ليصل إلى مستويات جودة في األداء تستطيع من خاللـه مواجهـة               

 . المنافسة من اآلخرين ، والمحافظة على سمعتها وعمالئها 
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   -: البحــــث ضياتفــر4-1-1   

 :باحث الفرضيات التالية في إجابته على  مشكلة البحث وأهدافه اعتمد ال

 عالقة ذات داللة إحصائية بين تدعيم وتحسين القـدرات   دال توج " :األولىالفرضية  

 " . عملية المراجعة أداءالمهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في جودة 

لتقرير عـن الغـش    عالقة ذات داللة إحصائية  حول ا       دال توج "  :الفرضية الثانية 

 أداءواالحتيال المالي وتعديل القوائم المالية المضللة وبين المـساهمة فـي جـودة              

 " .عملية المراجعة 

 عالقة ذات داللة إحصائية بين فهم الصناعة التي ينتمي       دال توج "  :الفرضية الثالثة 

ة إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع الخارجي ، والمساهمة في جود          

 ." عملية المراجعة أداء

 إسـتراتيجية توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول تقييم وتحليل          :الفرضية الرابعة 

التخصص المهني للمراجع الخارجي في صناعة عميل المراجعـة وتـأثيره علـى        

 :جودة األداء المهني في عملية المراجعة يعزى إلى كل من 

 . المؤهل العلمي  ) 1

 .التخصص العلمي  ) 2

 .مى الوظيفي المس ) 3

 .سنوات الخبرة  ) 4

 .العمر  ) 5
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  : البحث يةمنهج 1-1-5

والذي يعرف بأنه طريقة في     لمنهج الوصفي التحليلي    ا  استخدام تم البحثمن اجل تحقيق أهداف     

تـدخل  الحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون أالبحث تتناول  

 تقييم  وتهدف هذه الدراسة إلى    ،   يتفاعل معها فيصفها ويحللها     في مجرياتها ويستطيع الباحث أن      

وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني فـي خـدمات            

  :ويعتمد البحث على نوعيين أساسيين من البيانات ،المراجعة

  .البيانات األولية-1

 مفردات البحـث وحـصر    كامل لدراسة   تاناالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبي     وذلك ب 

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج       ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  ــتخدام ــصائي واس اإلح

  .االختبارات اإلحصائية المناسبة 

 .البيانات الثانوية-2

 الكتـب و الـدوريات و المنـشورات الخاصـة أو المتعلقـة               إلى يتم من خاللها  الرجوع    

بتقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجـع       بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعلق      

، و تم من خالل اللجوء للمـصادر       الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة       

 العلمية السليمة فـي كتابـة الدراسـات،       الثانوية في البحث، التعرف على األسس و الطرق       

  .وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال البحث

  :حدود البحث 6-1-1  

  :البحث في هذا  حدودتتمثل 

نتائج هذا البحث قاصرة على المراجعين المزاولين في مؤسـسات المراجعـة بدولـة               •
   .)قطاع غزه (فلسطين 
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 .نية تعتمد على قائمة االستقصاء في تجميع البيانات من العينة المختارة الدراسة الميدا •

) الـصناعي   ( التخصص المهني    إستراتيجية علي تقييم اثر استخدام      يقتصر هذا البحث   •

على األداء المهني لخدمات المراجعة ودراسة العوائـق التـي تعيـق تطبيـق هـذه                

 . بقطاع غزه اإلستراتيجية

   :   البحثمجتمع وعينة 7-1-1  

  :مجتمع البحث 

وقد استخدم الباحـث أسـلوب الحـصر        .يتمثل مجتمع البحث بمكاتب المراجعة في قطاع غزه         

ـ الشامل وذلك لصفر المساحة الجغرافية  وقلة عدد المكاتب والتي تقدر            مكتـب حاصـل     85  ب

اتب قـد تـم      هناك مك  أنوأثناء توزيع اإلستبانة على المكاتب تبين       ،على رخصة مزاولة المهنة     

 بـسبب الظـروف     أغلقـت وأخرى  ،  النتقال العاملين فيها للعمل في مؤسسات الحكومة         إقفالها

  . استبانه قابلة للتحليل اإلحصائي65 ، وتم استرداد عدد االقتصادية التي يمر بها قطاع غزه 

  يوضح عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة جدول 

عدد   اإليضاحات   م

  المكاتب

  نسبة المئويةال

  %77  66  منطقة غزه والمنطقة الشمالية  1

  %5  15  المنطقة الجنوبية   2

  %18  4  المنطقة الوسطى  3

  %100  85  المجموع الكلي 

  )2005:جربوع                                                           (
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  المبحث الثاني

  الدراسات والبحوث السابقة 

  -: العربية الدراسات 1-2-1  

 مراقـب   أداءقياس أثر بعض العوامل في جودة       "بعنوان  ،   ) م   1997طلبه ،   (دراسة  1.   

 70 على مكاتب التدقيق بسلطنة عمان ، حيث قام بتوزيع           أجريتدراسة ميدانية   " الحسابات  

  للمهنة ، وتم ذكر بعض العوامل الهامـة        المزاولين على عينة من المدققين القانونيين       استبان

الخبرة العلمية والعملية ،    :  مراقب الحسابات ومن هذه العوامل       أداء على جودة    أثرهاوقياس  

 التـي  تعاباأل الفترة التي يظل فيها مدقق الحسابات مدققاً لحسابات نفس العميل ، نسبة            تأثير

 .التدقيق  يتقاضاها المدقق ،وكذلك اثر المنافسة بين مكاتب

  -:ئج التالية وقد توصلت الدراسة إلى النتا

 العلمـي   التأهيل [ المهني وهي    األداء ايجابيا في مستوى جودة      تأثيرا تؤثرهناك عوامل    •

 عدد الـسنوات التـي يقـضيها    [ العوامل أنووجد   .  ]والعملي ، ساعات المراجعة 

مع نفس العميل ، األتعاب  ، والمنافسة الشديدة بين مكاتب المحاسـبة             مراقب الحسابات   

 .  وتؤثر تأثيرا سلبيا على جودة األداء  ]والمراجعة 

اثر التخصص المهني في الصناعة على تقليل       " بعنوان  ،  )  م   2003عزيز ،   (دراسة  2.    

  ".خطر المراجعة 

  هدفت الدراسة إلى بيان أثر التخصص المهني لمراجعي الحسابات في الصناعة على تقليل             

 .مخاطر عملية المراجعة 
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 مثار جـدل علـى مـستوى مكاتـب          أصبحلتخصص المهني للمراجع     ا أنبينت الدراسة   

 قليـل   ر المهنة على عدد غي    أدب أشتملالمحاسبة ومراجعة ، وشركات المراجعة ، حيث          

  السوق ومدي تقبله للتخـصص  أفعالمن البحوث والدراسات  التي اختصت بتقصي ردود      

ن أأكـدت الدراسـة     طـراف ذات العالقـة ، وقـد         ، والتعرف على مواقف وأحكام  األ      

ـ               مـصر    ةالتخصص المهني للمراجع في الصناعة لم ينل اهتمام األبحاث فـي جمهوري

  .العربية حتى اآلن 

وعرضت الدراسة أيضا مدي تقبل السوق المصري للتخصص المهني في عمل المراجعة            

 وأبـرزت  ،  رأي المراجـع   التخصص الصناعي  على مراحل تكوين        أهمية، كما ناقشت    

  . التخصص المهني للمراجع في الصناعة على تقليل خطر المراجعة  دورأيضا

دور التخصص الصناعي في تحـسين كفـاءة        " ، بعنوان    ) م   2005لبيب ،   ( دراسة  3.   

 .دراسة مقارنة "  المهني للمراجع الخارجي األداء

 التخـصص الـصناعي فـي    إستراتيجية دراسة تحليلية لطبيعة ونوعية دور   أجريتحيث  

 المهني للمراجع الخارجي ، وذلك من خالل تحليل دور تلـك            األداءقاء بدرجة كفاءة    االرت

دقـة تقـدير المخـاطر       : من حيث  علي تحسين قدرات المراجع الخارجي       اإلستراتيجية

الحتمية ، جودة قرارات تخطيط عملية المراجعة ، واكتشاف ومواجهـة حـاالت الغـش               

 فجوة التوقعـات القائمـة     وتضيق حاسبيماللدخل   صافي ا  إدارة وأساليبواالحتيال المالي   

  . المراجعة الخارجية  مهنة واقعفي

مجاالت مساهمة التخصص المهني للمراجع     " ، بعنوان   )  م   2005جربوع ،   ( دراسة  4.   
   .دراسة تطبيقية "  عملية المراجعة  وإدارةالخارجي في جودة

المهني للمراجع الخـارجي فـي      هدفت الدراسة إلى البحث في مجاالت مساهمة التخصص         
  .جودة وإدارة عملية المراجعة في قطاع غزه 
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 أعمـال  المراجعين المتخصصين مهنياً يمكنهم التحكم في مخـاطر    أنبينت نتائج الدراسة    
 اإلدارة للعميـل ، نزاهـة       اإلداريـة عميل المراجعة عن طريق دراسة وتحليل الجوانب        

  .المالية للشركة موضوع المراجعة  االتجاهات أو،المنافسة في الصناعة ، 

 عميـل المراجعـة     إليهان التخصص المهني لمكاتب المراجعة في الصناعة التي ينتمي          أو
 المطلوبة بكفاءة وفعاليـة بمـا       باإلجراءات عملية المراجعة والقيام     وإتماميساعد في تفهم    

  . المهني للمراجعة األداءينعكس على جودة 

  : ةاألجنبيالدراسات 2-2-1   

   ."تقييم فريق  العمل بمؤسسات المراجعة  " بعنوان، )  Blocher ,1980(دراسة   .1

 للمراجعين الخـارجيين    أفضل أداء إلى معرفة وبيان العوامل التي تؤدي       إلىهدفت الدراسة   

لالختالف فـي األداء    ) مصادر  (تمت مناقشة ثالث عوامل      والعاملين بمؤسسات المراجعة ،   

  -:وهي ) مؤسسات المراجعة (بين المراجعين 

 .اختالف في درجة تخصص مراجعي الحسابات في المهام في    الصناعة   - أ

 .االختالف في الدرجة والمستوى األكاديمي للمراجعين   -  ب

 .االختالف في المؤهالت العلمية والعملية للمراجعين   -  ت

ـ ( تقرير لتقييم 573 تحليل لعدد  بإجراءقام الباحث في هذه الدراسة       ) بين القـانونيين  المحاس

 أفـضل  أداء إلـى العاملين بمؤسسات المراجعة  ، وذلك بهدف معرفة العوامل التي تـؤدي   

   .إتباعها لفحص صالحية نماذج التقييم التي تم وأيضاللمراجعين 

 التخصص الصناعي للمراجعين هو الوحيد الذي كان له تـأثير  أننتائج الدراسة   أبرزت  وقد  

    .األداءهام وكبير على 
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:  التنافـسية  اإلسـتراتيجية هيكل الصناعة و "بعنوان ،  ) Michael , 1980(دراسة . 2

  " . الربحية إلىمفاتيح 

 هيكل الصناعة واإلستراتيجية التنافسية التي تتبعها المؤسسات فـي   تحليلالدراسة إلى هدفت  

 نية للصناعة حيث أن المنافسة تكون حول الخصائص االقتصادية والتق        سبيل تحقيق الربحية    

إن الهدف من اإلستراتيجية التنافسية وفقاً  لهذه الدراسة هـو تحديـد المنـشأة لمكانتهـا                 ،  

ظهور ( التنافسية في الصناعة ،حيث أن هناك قوى تنافسية رئيسية تواجه المنشأة تتمثل في              

شركات منافسة جديدة ، القدرة على المساومة من قبل المـشتري ، التنـافس الحـاد بـين                  

  ) .متنافسين ، وجود سلع بديلة ، والمساومة من قبل الموردين ال

 موقف دفـاعي     أو موقف هجومي    بأخذ  تقوم في سبيل مواجهة هذه القوى     الشركة   ووجد أن 

  : لمواجهة ذلك تقوم بالخطوتين التاليتين أنها، حيث 

ة تحليل تركيبة وهيكل الصناعة لمعرفة وتحديد البيئـة التنافـسي          : األولىالخطوة    - أ

 .التي تعمل بها الشركة 

ز والحـصول علـى      التي تحقق التمي   إلستراتيجيتهاوضع الشركة   : الخطوة الثانية     -  ب

 .الموقف التنافسي الجيد في ظل البيئة التنافسية 

 هذه الخطوات هي مفاتيح الشركة لتحقيق القدرة علـى توليـد            أن وقد أبرزت نتائج الدراسة   

  ).الربحية  (األرباح

أثـر حجـم مؤسـسة    " بعنوان ، )  Keefe and Westort , 1992(دراسة  . 4
  ."،على أداء مؤسسة المراجعة المراجعة والمنافسة 

هدفت الدراسة إلى فحص مدى صحة التأكيدات واالحتماالت التي تتعلـق بـأثر المعرفـة               

  .بطبيعة صناعة العميل والمنافسة علي جودة المراجعة 
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  :ودة المراجعة وهما  هناك احتمالين لقلة جأن افترضت الدراسة

  .ضعف معرفة مؤسسة المراجعة في الصناعة لعميل المراجعة -

  . المنافسة الشديدة بين مؤسسات المراجعة في تقديم الخدمات -

  : أن يبين تكوين نموذج يتعلق بجودة المراجعة ، نتيجة الدراسة وكانت 

 من المعرفة   ليعاجودة المراجعة تزداد عندما يكون لدى مؤسسة المراجعة مستوى            - أ

عالوة على المعرفة التي تتعلق بعميل المراجعة ، الن هذه المعرفة تمكن مؤسـسة              

 والتحريفات الجوهرية في القوائم الماليـة الخاصـة         األخطاءالمراجعة من اكتشاف    

 .بالعميل 

الن مجال المنافسة    تزيد من جودة المراجعة      فالمنافسة بين مؤسسات المراجعة سو      -  ب

 زيـادة  إلـى   يـؤدي  من الجودة ، مماعاٍليم خدمات على مستوى  تقدسيكون حول 

 .الطلب على خدمات المراجعة ذات الجودة العالية 

مـاذا يعنـي تخـصص    "بعنـوان  ، )  Solomon and Others ,1999 (دراسـة   .4

   ."المراجعين صناعياً  

 ه الدراسة  هذ إجراء تم   و ماذا يعني التخصص الصناعي للمراجعين ،       بيان إلى  الدراسة هدفت

لتحديد وبيان المعرفة التي تضمن وتحقق التخصص الصناعي بـالتركيز علـى التـدريب              

  .العميق والمستمر ، والمعرفة المباشرة 

 المـراجعين الـذين     بأنه ذلك التخصص الذي يمارسه    على هذا يعرف التخصص الصناعي      

لية الكبيرة في صناعة    ينسجمون مع مؤسستهم ، والذين يحصلون على التدريب والخبرة العم         

  .محددة 
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مراجعي الحـسابات  فـي صـناعة        خبرات  التدريب وتركيز   ب االهتمامن  وكانت النتائج  بأ   

 علـى جـودة األداء   سزيادة المعرفة حول هذه الصناعة مما ينعك كبير على تأثيرمحددة له   

   .المهني لخدمات المراجعة 

تخصص الصناعي مـن  ال" بعنوان ، )  Hogan and Jeter , 1999(دراسة  . 5

   ."قبل المراجعين 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية التخصص الصناعي من قبـل مراجـع الحـسابات               

  .الخارجي بمؤسسات المراجعة ، والمزايا المترتبة على ذلك 

ي هو هدف هام تزايـد       التخصص الصناع  أن المراجعين الكبار يفترضون     أن النتائج  كانت  

ن مؤسسات المراجعة تجني فوائـد  إن لم يكن منهم جميعاً  ، وأ بعضهم    من قبل   االهتمام به   

 زيادة الحصة السوقية في البيئة التنافسية الشديدة فـي  إلى باإلضافةمن خالل هذا التخصص  

  .سوق الخدمات 

 التخصص الصناعي يجعل المراجعين قادرين على تقديم خدمات مراجعة تتميز بجودتها            إن

كاليف تقديم خدمات المراجعة الن التخصص الصناعي ينتج عنـه مزايـا        العالية ، و تقليل ت    

ائد اقتصادية ، وتتكون تكاليف التخـصص الـصناعي مـن تكـاليف االسـتثمار فـي         ووف

  .التكنولوجيا ، وتدريب وتطوير العنصر البشري 

  : قياس التخصص الصناعي يتم من خالل أنوبينت هذه الدراسة 

 إيرادات جميع الشركات العاملة فـي نفـس مجـال       حجم إيرادات الشركة إلى حجم      - أ

  .الصناعة في السوق

 .الحصة السوقية   -  ب
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اختيار المراجـع وخـصائص   " بعنوان ، )  Abbott and Parker , 2000(دراسة . 6

  ."لجنة المراجعة 

هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين وجود لجنة المراجعة فـي الـشركات وبـين اختيـار                 

 المهـام   المتخصصين مهنياً ، حيث يعتبر اختيار مراجع الحسابات  من           مراجعي الحسابات   

  . والمتكررة للجنة المراجعة الرئيسية

ت إن المراجعين المتخصصين في صناعة العميل يتوقع منهم تقـديم خـدمات مراجعـة ذا              

ً  بغير المتخصصين ، لذا فإن المنشأة التـي لهـا لجنـة              مستويات عالية من الجودة مقارنة    

 التعاقد مع المراجع المتخصص صـناعياً  فـي صـناعة            إلىجعة مستقلة وفعالة تميل     مرا

  .المنشأة 

 إلـى  أن المنشأة التي لها لجنة مراجعة والتي يتم اختيارها سـنوياً  تميـل                وأبرزت النتائج 

   .استخدام المراجع المتخصص في الصناعة 

ناعي لمراجع الحـسابات  تأثير التخصص الص" بعنوان ،  )Taylor , 2000 (دراسة  .7

  ." على  مخاطر التقديرات وأحكام الثقة 

 علـى   لمراجع الحـسابات    ) المهني   ( التخصص الصناعي  هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر     

  .وهي دراسة تجريبية  مخاطر تقديرات المراجع المتأصلة ودرجة الثقة بهذه التقديرات

  :لمشاركين وهما  مجموعتين من ا استخدام في هذه الدراسةتموقد 

 .مراجعين لهم خبرة ومتخصصين في األعمال المصرفية   - أ

 . المصرفية األعمالمراجعين ليس لديهم خبرة وغير متخصصين في   -  ب
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، ) مـصرف  (وقد تم تزويد المجموعتين على حد السواء بتقديرات مالزمة لعميل افتراضي       

حدهما يتعلق بحساب متخـصص      من حسابات القوائم  المالية ا      نالتقديرات بحسابي تتعلق هذه   

اسـتهالك  ( حساب عام في المـصرف       واألخر )التسهيالت االئتمانية    ( المصرفية باألعمال

  .)الكهرباء 

 إلـى  لهذين الحسابين ، وكانت النتائج تشير        المتأصلة بتقييم المخاطر    انوقد قامت المجموعت  

 المصرفية بقيمة   ألعمالبا المجموعة الثانية قيمت المخاطر المالزمة للحساب المتخصص         أن

   .األولىعالية اكبر من المجموعة 

 فإن كلتا المجموعتين قيمتا المخاطر      العام الفرق بين المجموعتين بالنسبة للحساب       أنولوحظ  

  .بقيمة لم تكن عالية كما في الحساب السابق 

  المـصرفية كـانوا غيـر   األعمال في غير المتخصصين المراجعين  أن وقد أبرزت النتائج    

ً  بـالمراجعين    ات للمخـاطر لهـذه الحـسابات مقارنـة         فيما يتعلق بتناسب التقـدير     واثقين

  .المتخصصين في صناعة المصارف 

 عـن  األكاديميماذا يخبرنا البحث " ، بعنوان  ) Dennis and John , 2002(دراسة  .8

   " .المراجعةالتخصص الصناعي لمؤسسات 

  .اذا يعني التخصص الصناعي لمؤسسات المراجعة الدراسة إلى تحديد المفهوم حول مهدفت

 هذه الدراسة استخدام التخصص الصناعي لزيادة المنافسة بين مؤسسات التدقيق           حيث تنسب 

  . المعايير المحاسبية المتخصصة الزيادة في إلى باإلضافة

 شركات المراجعة التي لها حصة سوقية اكبر في صناعة محـددة تكـون              أن أبرزت النتائج 

  .صة في مجال تلك الصناعة متخص



 18

 التخصص الصناعي للمراجعين له مضار ولكنها قليلة وناتجة عن قلة التنوع فـي              أنووجد  

عمالء مكتب المراجعة ، ولكن هذا قد يمكن التغاضي عنة مقابل المنافع من وراء اسـتخدام             

  . التخصص الصناعي التي تكون اكبر بكثير من تلك المضار أسلوب
  

 نمـدققي هيئة المساهمين واختيار " بعنوان  ، ) Uma and Others ,2003(دراسة  .9

  " .الحسابات المتخصصين صناعياً 

إلى توضيح العالقة بين وجود هيئة مساهمين قويـة لـدى الـشركات تيـار         هدفت الدراسة   

 .مراجعي الحسابات المتخصصين في مثل صناعة الشركة 

 شركة يرغبون بـان تكـون التقـارير الماليـة       هيئة المساهمين لل   أن أبرزت نتائج الدراسة    

 الـشركة   إدارة ، وهـذا يـؤثر علـى         اإلفـصاح  عالية الجودة في     المقدمة لهم من اإلدارة   

 متخصـصين   مراجعين لديهم خبرة و    باستخدام    وذلك لتحسين جودة التقارير  المساهمين فيها   

 قوية  تميل إلى      أن الشركات التي لها هيئة مساهمين ومؤسسين       وفي مجال صناعة الشركة     

  . التعاقد مع شركات تدقيق متخصصة صناعياً في مجال الشركة 

المعاينـة  (تحديـد حجـم العينـة    " بعنـوان   ، ) Hammersley ,2003(دراسـة   .10

   ."والتخصص الصناعي للمراجعين ) اإلحصائية

يـصعب  في المعلومات المحاسبية والتـي       فيما يتعلق بالتحريفات      التحقق إلىهدفت الدراسة   

وعالقة ذلـك   ،  عن المراجعين  تشخيصها واكتشافها بسبب تعقيد هذه التحريفات ، أو إخفاءها        

  .بالتخصص المهني لمراجعي الحسابات في صناعة عميل المراجعة 
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 أسـلوب  المراجعين ونتيجة توسع وكبر حجم عمليات عميل المراجعة يقومون باستخدام            إن

وفحص العمليات ، ولكن المشكلة انه قد تكون العينة         ة   في عملية المراجع   اإلحصائيةالمعاينة  

  . جوهرية غير مكتشفة وأخطاءغير كاملة وغير ممثلة مما قد ينتج عنه وجود تحريفات 

ن من فوائد استخدام مراجعي الحسابات المتخصـصين  أ دليل ب  بإدراج في هذه الدراسة     قامت

الصناعة يمكنهم من اختيـار عينـة     صناعياً  في صناعة العميل تتمثل في أن معرفتهم بهذه           

  . ممثلة لمجتمع العمليات وفقاً  لخبرتهم ومعرفتهم بطبيعة مخاطر هذه الصناعة إحصائية

 التي تحدد   اإلجراءات المراجعين المتخصصين سوف يعملون على وضع        أن وبينت الدراسة 

تحريفـات  أو  ، ومدي الخطر المحتمل من وجود معلومات مفقودة          كانت العينة كاملة     إذاما  

 المراجعين المتخصـصين فـي      وأن  ، في المعلومات وذلك  وفقاً  لمعرفتهم حول الصناعة        

 ن غير المتخصصين ال يأخذون    ينة لتكون ممثلة وكاملة ، وأ     الصناعة قادرين على اختيار الع    

 عتبار نتيجة جهلهم بخصائص ومخاطر صناعة عميل المراجعـة ، وإمكانيـة           هذا بعين اال  

  . في البياناتوجود تحريفات

التخـصص الـصناعي   " بعنـوان   ، ) Mayhew and Wilkins  ,2003 (دراسة. 11

   ."لمؤسسة المراجعة كميزة تنافسية 

 عملية المراجعة لتقيـيم اسـتخدام       ألجور العامة   األولية في العروض    البحث الدراسة   هدف

 الدراسـة    وتبين لمؤسسات المراجعة ،  ) تنافسية  ( تفاضلية   كإستراتيجيةالتخصص الصناعي   

 المفاضـلة  أونتيجة نظرية المنافسة ب وتربطها المراجعة   أجورثر التخصص الصناعي على     أ

بين مؤسسات المراجعة ، وافترضت هذه الدراسة بان الحصة الـسوقية تمكـن مؤسـسات               

   .المقدمةالمراجعة من كسب المزايا التنافسية المتعلقة بالتكلفة والخدمات 
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 كانـت مؤسـسة     إذا عملية المراجعة على مـا       ألجور الفوائد التنافسية     مثل هذه  تأثيريعتمد  

 عن منافسيها من خالل تخصصها في صـناعة    وبنجاحالمراجعة قد ميزت نفسها بشكل جيد       

  .عميل المراجعة 

 انه بينما تزداد حصة مؤسسة المراجعة في السوق بدون تفاضل           إلىتشير نتائج هذه الدراسة     

  . العامة تتناقص األوليةالمراجعة للعروض في حصة السوق فان اجر 

 مؤسسات المراجعة التي تمكنت من الحصول علـى    أن تبين الدراسة وعلى النقيض من ذلك     

 ، وان مؤسسات المراجعة التي ميزت نفـسها    إضافيةاكبر في السوق تكسب عالوات      حصة  

  . مع عمالئها اقويبنجاح تحتفظ بموقع مساومة 

تخصص مؤسـسة التـدقيق   " ، بعنوان  )Kimberly and Brian ,2004(دراسة .12

  " . لدي العميل اإلفصاحالصناعي وجودة 

هدفت الدراسة إلى بيان أسباب اختيار الـشركات لمؤسـسة مراجعـة ذات مـستوى مـن                 

  .التخصص المهني في الصناعة 

امـة   الع اإلستراتيجية السياسة العمالء يختارون شركات التدقيق كجزء من        أنالدراسة  تبين  

   .لإلفصاح

يساعد في   اختيار مؤسسات التدقيق المتخصصة صناعياً في نفس مجال الشركة           أنوتفترض  

 اهتمام العمـالء بزيـادة      إلى بصورة جيدة في القوائم المالية ، وهذا يشير          اإلفصاحتحسين  

   .اإلفصاحجودة 

ـ             ين جـودة  تؤكد النتائج وجود عالقة ايجابية بين التخصص الصناعي لشركات التـدقيق وب

  . بصورة دقيقة غير المنتظمة ، وهذا يكون في الصناعات اإلفصاح
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 الصناعي علـى تقـديرات مخـاطر    صاثر التخص" بعنوان ،  ) Low ,2004(دراسة .13

   ."المراجعة وقرارات تخطيط المراجعة 

ـ   التخصص الصناعي على مقدرة      اثر   هدفت الدراسة إلى توضيح    ى تقـدير   المـراجعين عل

  .لى قرارات تخطيط عملية المراجعة ر المراجعة وعوتحديد مخاط

 معرفة المراجعين في صناعة عمالئهم تزيد من مقدرتهم على تقـدير            أن بينت الدراسة وقد  

وتحديد مخاطر المراجعة والذي بدوره يؤثر بصورة مباشرة على طبيعة مؤشرات الجـودة             

 معرفة المـراجعين    أن إلى ضافةباإلفي اتخاذ قراراتهم المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة ،         

بصناعة العميل تزيد من حساسيتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط عمليـة المراجعـة               

  .وتقدير مخاطر المراجعة 

بحـث  –تخصص مراجع الحسابات " بعنوان ،  ) Neal and Riley ,2004(دراسة  .14 

   " .تحليلي

عايير لقياس التخصص الصناعي لمراجعـي  هدفت الدراسة إلى مساعدة الباحثين في وضع م   

الحسابات ، وذلك نتيجة االهتمام المتزايد فيما يتعلـق بالتخـصص الـصناعي لمراجعـي               

  .الحسابات في المجال األكاديمي 

  -:حيث تم األتي 1997حتى عام  1989بفحص وتحليل بيانات من عام هذه الدراسة قامت 

دت فـي منـاهج مختلفـة لقيـاس     فحص المفاهيم المتعلقة بالتخصص والتي تجـس        - أ

 هـذه النتـائج واالسـتنتاجات       إلـى  التي تـؤدي     واألسبابالتخصص الصناعي ،    

 . حول التخصص الصناعي المتناقضة
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 مالئمة لقيـاس التخـصص   األكثرتقديم ووضع عمل لمساعدة الباحثين في االختيار     -  ب

 .الصناعي لمراجعي الحسابات 

 تبرز االختالفات المتأصلة فـي قيـاس التخـصص       النتائج والتحليالت والنقاشات التي تمت    

 التوصية الختيـار    أيضاالصناعي ، وتفسر السبب لوجود هذه االختالفات ، وقدمت الدراسة           

  :مقياس التخصص الصناعي لمراجعي الحسابات وهذه المقاييس هي 

  .منهج حصة السوق -

  .منهج  مدخل المحفظة -

 مكانة لجنة المراجعة واسـتخدام " عنوان ب ، ) Chen and Others , 2005(دراسة .15

  ."شركة المراجعة المتخصصة صناعياً 

 الفحص التجريبي للعالقة بين تركيبة لجنة المراجعة من جهة وجودة           إلىهدفت هذه الدراسة    

   .األخرىالمراجعة من الجهة 

عاليـة   المـؤهالت ال   إلـى  باإلضافة التنفيذيين في لجنة المراجعة      ر نسبة عدد المدراء غي    إن

وعدد اللقاءات التي تعقدها لجنة المراجعة في السنة الواحدة تعتبر مؤشر بتوقع وجود عالقة              

 مؤسسة المراجعة المستخدمة وبالتالي جودة المراجعة والتـي تتحقـق       أداءايجابية مع جودة    

  .بالتخصص الصناعي 

من المدراء غير التنفيذيين     األكبر العالقة االيجابية بين النسبة      تأييدوكانت نتائج هذه الدراسة     

حيـث انـه بتحليـل      .في لجنة المراجعة واستخدام مؤسسة مراجعة متخصصة صـناعياً            

 استخدام مؤسسات المراجعة المتخصـصة      إلى وجود لجنة مراجعة يؤدي      أنالحساسية تبين   

  .صناعياً  
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حزمة المعرفـة المطلوبـة   " بعنوان  ، )Simnett and Wright , 2005(دراسة  .16

  ."لمراجع المتخصص صناعياً  ل

 التخصص في صناعة    ليحقق المراجع  تحديد حجم  المعرفة الالزمة       إلىهدفت هذه الدراسة    

  . هذه المعرفة المطلوبة إلىمعينة ، والطريقة التي يتم من خاللها تحقيق والوصول ) مهنة (

لى استخدام قائمـة     المتعددة ، تحتوي الطريقة ع     األسئلةتم في هذه الدراسة استخدام طريقة       

   .قائمة األسئلة إلى باإلضافةمن المهارات لتحديد المجاالت الهامة للمعرفة ، 

 انتـشاراً  فـي      األكثـر ن الخبرة في عمل واحد هي الطريقة        أ تظهر   الدراسةوكانت نتائج   

 الكثير مـن التـدريب      أن إلى باإلضافةالحصول على المعرفة المتخصصة في الصناعة ،        

ــدقيق فيمــا يخــتص بعناصــر أنظمــةوتطــوير  ــرات فــي مؤســسة الت                 دعــم الخب

  .المعرفة المتخصصة 

   ."تخصص المراجعين لالنتائج االقتصادية " بعنوان،) Almutairi , 2006(دراسة .17

 استخدام مراجعين متخصصين في الـصناعة ،        هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين      

  .ت وتكلفة المديونية المستحقة للشركة على عمالئها ودرجة عدم تناسق المعلوما

 القـوائم    المراجعين المتخصصين يستطيعون زيادة الثقة واالعتمادية علـى        أن حيث بينت 

 بتطبيق  اإلدارةً  بغير المتخصصين ، وهذا من خالل تعزيز التزام           المالية للشركات مقارنة  

  .قواعد ومعايير المحاسبة في عرض القوائم المالية 

وهذا ينتج عنه افتراضات بان استخدام المراجعين المتخصصين في الصناعة سوف يحسن            

من جودة المراجعة وبالتالي جودة المعلومات المحاسـبية ، وباالتـساق مـع ذلـك فـان         

ً  بغيـر    ائد اقتصادية جوهرية مقارنـة    فو يحصلوا على    أنالمراجعين المتخصصين يتوقع    
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 نظريـة تميـز المنتجـات       أسـاس زات مبنية علـى      والمي تالفروقاوهذه  .المتخصصين  

  .والخدمات 

 المراجعين المتخصصين صناعياً  يعملون على تقليل عدم االتـساق           أنهذه الدراسة تبين    

  .وتقدير مستحقات الشركة على الغير بدرجة مناسبة ودقيقة ) االختالف (في المعلومات 

 الحدية المضافة من خـالل      قتصادية الدراسة تفترض بأن القيمة اال      ذلك فان  إلى باإلضافة

 المالية للعمالء الذين يبحثـون عـن        المالءة تتمثلاستخدام مؤسسة المراجعة المتخصصة     

   .إضافيتمويل 

 قدرة مـن غيـرهم فـي    أكثر المراجعين المتخصصين صناعياً   أنوالنتيجة النهائية تبين    

قيمة اقتصادية اكبر لشركة    ً  يضيفون    وأيضاالتقليل من درجة عدم التناسق في المعلومات        

  .العميل 
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 : تعقيب على الدراسات السابقة  3-2-1   

 هنـاك اخـتالف فـي       أن في مجال الدراسة نجد      إجرائهاباستعراض الدراسات التي تم     

 لمراجعـي  التخـصص الـصناعي      بإسـتراتيجية منظور وهدف الدراسات فيما يتعلق      

  -: كما يلي الحسابات 

حثت اثر التخصص الصناعي على مقـدرة المراجـع علـى            هناك دراسات ب   أن -1

 والغش ومدى مقدرته على تقييم مخاطر احتواء القوائم الماليـة           األخطاءاكتشاف  

على تحريفات جوهرية نتيجة مخاطر المراجعة المالزمة لطبيعة عمل وصـناعة           

  .عميل المراجعة

ين هناك دراسات عديدة حاولت وضع مفهوم للتخـصص الـصناعي للمـراجع             -2

وأيضا محاولة وضع مقاييس لقياس وتحديد مؤسسات المراجعة المتخصصة فـي           

   .ةالصناعة من غير المتخصص

 

 أداء نجدها بحثت في اثر التخصص الصناعي على تطوير          أخرى هناك دراسات    -3

 في القوائم الماليـة الخاصـة       اإلفصاح وعلى جودة    المراجعةالمراجعين لخدمات   

العالقة بين وجود لجنة المراجعة وهيئـة المـساهمين         ً    أيضا و،بعميل المراجعة   

 .وبين التعاقد مع مؤسسة المراجعة المتخصصة

كإستراتيجية  التخصص الصناعي     أهمية تطبيق    هناك دراسات أخرى ركزت على      -4

 تنافسية تميز مؤسسة المراجعة عن غيرها في ظل سوق المنافسة المتنامي وأثر ذلك            

 .  المراجعة الخارجيةعوائدعلى 
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يوجد هناك توافق كامـل       انه ال  إالولكن على الرغم من هذه الدراسات في هذا المجال          

 بعض الدراسات تقيـسها     أنعلى مفهوم ومقياس للتخصص الصناعي للمراجع كما بينا         

  . بمحفظة االستثمار وأخرى بتركيز الصناعة وأخرىبالحصة السوقية 

  -  :يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهم ما

باإلضافة إلى ما ورد في أهمية الدراسة ، فإن هذه الدراسة تتميـز عـن غيرهـا مـن          

الدراسات السابقة في أنها الدراسة األولى حسب علم الباحث التي تجري في قطاع غزه              

لمراجعـي  ) المهنـي (بصورة مباشرة لدراسة أثر إسـتراتيجية التخـصص الـصناعي         

  .مات المراجعة في قطاع غزهالحسابات على جودة األداء المهني لخد
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  الفصل الثاني

  قطاع غزهتطور مهنة المراجعة في 

  : مقدمة   

            حاسـبة و المراجعـة فـي      مواقـع وتطـور مهنـة ال      - :المبحث األول 

   .قطاع   غزه

مظاهر حياد واستقاللية مراجعي الحسابات في الواقـع        - :المبحث الثاني 

   .في قطاع غزهالمراجعة العملي لمزاولة مهنة 
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  -:مقدمة 

 مهنة تـدقيق    تلعبتكتسب مهنة تدقيق الحسابات أهمية ال يمكن اإلقالل من شأنها،حيث             

 ،حيث أصبح لها دور هام وجوهري في الحياة         وطني االقتصاد ال  دوراً هاماً في دعم   الحسابات  

لى أفضل المشروعات وتـشجيع     االقتصادية ، وهذا الدور يتمثل في حماية األموال وتوجيهها إ         

  .االستثمار 

  :)2001: أبو دغيم (وتتضح أهمية مهنة تدقيق الحسابات  من جانبين هما  

أن مهنة تدقيق الحسابات مهمتها األساسية  تقديم تقارير إبداء الرأي الفنـي المحايـد                . 1

رير قـد تـم     حول مجموع األعمال االقتصادية التي يقوم  بها المجتمع ، فإذا كانت هذه التقـا              

إعدادها من خالل فئة مدربة ومؤهلة علمياً وعلى أسس صحيحة فإنها تكـون مقياسـا جيـداً                 

 .التجاه االقتصاد صعودا أو هبوطاً 

أنه ال يوجد حدوداً أو فواصل قاطعة وثابتة وواضحة المعـالم تحكـم نـشاط مـدقق              . 2

لية تتم بشكل نسبي وهـذا      الحسابات ، فكثير من األمور برغم معايير المحاسبة و التدقيق الدو          

معتمد على التقدير الشخصي للمدقق أثناء تأديته لمهمته  وهذا يستلزم من المـدقق أن يحـافظ           

 .  العلمي الذي يمكنه من أداء مهمتهىعلى المستو

ـ               للكثيـر مـن     تمما الشك فيه أن واقع  مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة فلسطين قد تعرض

 االتجاهين السلبي واإليجابي ، فقد بقيت فلسطين ولفتـرات          في كال المؤثرات التي أثرت عليها     

 اإلسرائيلي ،الذي عمل على طمس هوية مهنة المحاسـبة      نية طويلة تحت سيطرة االحتالل      زم

أهدافها الرئيسية ،السيما أهدافها  تجـاه الحيـاة         تحقيق  والمراجعة والحيلولة دون قيام المهنة ب     

محاسبة والمراجعة بدولة فلسطين كغيرها من المهـن األخـرى          االقتصادية ، حيث أن مهنة ال     
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التي ال تقل أهمية عنها في المجتمعات المتطورة لما لها دور فاعل في المحافظة على مـوارد                 

   .الدولة وتنمية االقتصاد الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص

 التخصص المهنـي لمراجعـي      وقبل الخوض في صلب موضوع الدراسة وتحليل إستراتيجية       

الحسابات وأثره على جودة أداء عملية المراجعة ، كان البد أن نتطرق لوقع المهنة في قطـاع             

  .غزه للوقوف على مواطن القوة والضعف ومدى التطور الذي حصل للمهنة 

شهدت مهنة تدقيق الحسابات توسعاً كبيراً خالل السنوات الماضية وخاصـة بعـد قيـام              حيث  

لحكم الذاتي في قطاع غزة ، و يتجلى ذلك من خالل عدد مكاتب التدقيق والمراجعة أو                سلطة ا 

عدد العاملين لديها وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة التي طرأت فـي عـدد المنـشآت التجاريـة و              

المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين والتي تعمل جميعها بموجب أنظمـة واتفاقيـات              

إال أنه رغم هذا النمـو الـسريع لهـذه        .ت مدققة من قبل مكاتب مرخصة       تقتضى تقديم حسابا  

المهنة ظلت تفتقر بشكل كبير إلي مظاهر الحداثة والتقدم ،وأن واقع مهنة المحاسبة والمراجعة              

النـاظر ومهنـا   (بدولة فلسطين يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات لعل من أبرزهـا اآلتـي       

  - :) م1999:

  .محاسبين و المراجعين المؤهلين تأهيالً مهنياً جيداًالنقص في عدد ال -1

عدم مواكبة التغيرات السريعة التي طرأت على علم المحاسبة والمراجعـة خاصـة فـي                -2

 .اآلونة األخيرة 

فقدان السبيل المناسب الذي يمكن الطالب من التدريب والتأهيل للوصول إلـى المـستوى               -3

 .الذي تتطلبه احتياجات العصر 

د المحاسبة المتعارف عليها التي يتم االلتزام بهـا عنـد الممارسـة المهنيـة،               غياب قواع  -4

 .والرجوع إليها عند الحاجة
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غياب جهاز مهني بإمكانه دراسة نقاط الضعف التي تعاني منها المهنة ومعالجتهـا وفقـاً                -5

 . لمتطلبات ذلك

معظم األحيان  يخضع كثير من مكاتب التدقيق للسيطرة العائلية بشكل مفرط مما يؤدي في              -6

إلي قصورات هامة من حيث مستوى الخبرة لدى من يزاولون المهنة في مثل هذه المكاتـب ،                 

  ) 2004:جبريل وآخرون (.عينية الالزمة لرفع    مستواها واالفتقار إلى اإلمكانيات المالية وال

 ع غـزه فـي قطـا  طبقاً لما سبق ذكره فإن األمر يتطلب بأن تكون مهنة المحاسبة والمراجعة         

تمتلك كل المقومات واألركان األساسية لمواكبة ومسايرة أي تغيرات وتطورات تتعلق بالمهنـة     

  .لتتمكن من أداء دورها بالشكل المطلوب تجاه المجتمع واألطراف الخارجة المستفيدة 

وتحقيق ذلك يتطلب عمل مستمر لتكوين منظومة متكاملة من مقومات وأركان المهنـة حتـى               

  . دورها بكفاءة وفعالية باإلضافة إلى المحافظة على االستقاللية المهنية الحقيقية تستطيع أداء

  :لذلك فإن هذا الفصل يتناول بالمناقشة والتحليل الموضوعات التالية 

 .واقع مهنة المراجعة في قطاع غزه  −

مظاهر حياد واستقاللية المراجع الخارجي في الواقع العملي لمزاولة مهنة المراجعـة             −

  . قطاع غزه في
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  المبحث األول

  واقع وتطور مهنة المراجعة 

  :تمهيد 0-1-2  

      مهنة المحاسبة والمراجعة كغيرها من المهن األخرى ال تقل أهمية عنها لما لها من دور               

فعال في المحافظة على موارد الدولة المحدودة وتنمية االقتصاد الوطني ، سواء فـي القطـاع       

، ورغم هذا ما زالت نظرة المجتمع بدولة فلسطين لمهنة المحاسبة والمراجعة            العام أو الخاص    

غير واضحة بشكل عام ، فالمجتمع يتعامل مع المهنة على أنها مهنة تابعة ، ليست مـستقلة ،                  

وليس لها كيانها الخاص ، بل إنها مهنة تابعة تتحكم فيها مجموعة من االعتبارات القانونيـة ،                 

ويد تز وسائل التهرب الضريبي ، أكثر من أنها نظام للمعلومات تعمل على              وسيلة من  وتعتبر  

اإلدارة  بالمعلومات المفيدة والتي لها دور هام في مساعدتها  في القيام بمهامها على درجة من                 

  ،   تالجودة والدقة في جميع عملياتها المختلفة والمتمثلة في التخطيط والرقابة واتخاذ القـرارا            

 والمبادئ التـي القـت      رها مهنة لها كيان مستقل قائمة على مجموعة من المعايي         وغيرها، وأن 

القبول العام من مزاولي المهنة والمتعـارف عليهـا بـين الجمعيـات والتنظيمـات المهنيـة               

المتخصصة في هذا المجال ، حيث أن تطبيق هذه المعايير يتطلـب القيـام بمجموعـة مـن                  

  .بواجبات هذه المهنة اإلجراءات الواجب إتباعها للقيام 

  :نشأة وتطور مهنة المحاسبة والمراجعة 1-1-2  

 إن ظهور مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة فلسطين يرجع إلى الثالثينات من القرن الماضـي               

، حيث كان مدققي الحسابات من الضفة الغربية يؤدون خدمات المحاسبة والتدقيق للـشركات              

خدماتهم لطالبي الخدمة في المملكة األردنية أيـضاً ، إلـى أن            القائمة في الضفة ، و يقدمون       

 م  ، وواكبت المهنة في األردن التطـور بعـد            1943بدأت المهنة تظهر في األردن منذ عام        
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 م وما نتج عنها من تهجير للسكان الفلـسطينيين إلـى            1948الحرب العربية اإلسرائيلية عام     

جنبية ، وهذا أدى إلي انتقال المهنة من فلسطين إلـى           الدول العربية المجاورة وبعض الدول األ     

األردن ،حيث نقلت اغلب الشركات والبنوك مركز عملها من القدس إلى عمان وبذلك انتقلـت               

    )2005: حلس  (  .معها شركات ومكاتب تدقيق الحسابات 

ý  تطور مهنة المحاسبة والمراجعة في األردن:-  

لة فلسطين واألردن مرتبطتان بتأثير العديد من المؤثرات         بقيت مهنة المحاسبة والمراجعة بدو    

القانونية والعديد من األنظمة التي نشأت الحاجة إليها لمواكبة التطورات التي عايشتها المنطقـة   

العربية خالل العقود األربعة األخيرة من القرن الماضي ، و التي كانت نتيجتهـا أن افتقـرت                 

ين إلى القوانين واألنظمة التي تنظم المهنة خاصة فـي ظـل            مهنة المحاسبة والمراجعة بفلسط   

 تنظم مهنة المحاسبة والمراجعـة      تالتطورات المتالحقة ، فلم يكن هناك أي قوانين أو تشريعا         

رقـم  " صـدر قـانون مزاولـة المهنـة    "م  1961حتى مطلع الستينيات وبالتحديد فـي عـام         

لم يطبق هذا  القانون في قطاع غزة حتى          م في المملكة األردنية في هذه الفترة و        1961سنة10

  .م1997يناير 

 على تنظيم مهنة مراجعة الحسابات      م فقد اقتصر القانون   1961 لسنة   10وبالعودة للقانون رقم    

دون مهنة المحاسبة ، وعلى  المستوى الخاص دون القطاع العام ، وتناول القانون اإلجراءات               

 المهنة ، ولم يقتصر األمر عند هذا الحـد   ة أنظم والحقوق والواجبات دون وضع أي معايير أو      

تنظيم مهنة المحاسبة والتـدقيق فـي     اولت إصدار العديد من القوانين و األنظمة التي حتم  فقد  

 بعد صدور قانون مزاولة مهنـة       م  1961 لسنة   10   بقانون رقم      األردن حيث تم إلغاء العمل    

اب وجود أي معـايير  محاسـبية أو أدلـة            م  وذلك لغي   1985 لسنة   32تدقيق الحسابات رقم    

  -:تدقيق محلية معروفة وتلقى  القبول العام وبموجب هذا القانون صدر نظامين 



 33

  .م 1986 لسنة 30   نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم -:النظام األول 

  .م 1986 لسنة  42ت القانونية األردنية رقم    نظام جمعية مدققي الحسابا-:النظام الثاني 

جمعية مـدققي الحـسابات القـانونيين       "وقد تأسس لهذه الجمعية فرع في الضفة الغربية باسم          

في الوقت الذي كان هناك بالمقابل جمعية المحاسـبين والمـراجعين القـانونيين              " نالفلسطينيي

   .1979العرب التي تأسست في قطاع غزة في شهر مارس لسنة 

مام بمهنة تدقيق الحسابات في قطاع غـزة و الـضفة           وكان لذلك تأثير إيجابي في زيادة االهت      

الغربية وشهدت مكاتب المحاسبة والمراجعة بعض التطور ، حيـث ازدادت أعـداد مكاتـب               

المحاسبة والتدقيق العاملة بقطاع غزة نتيجة فرض االحـتالل اإلسـرائيلي بعـض القـوانين               

قطـاع غـزة بـاألمر     ضريبة القيمة المـضافة علـى    قانون  تطبيق مثل فرض والتشريعات،  

   .رغم اآلثار السلبية الكبيرة التي انعكست على المواطنين نتيجة تطبيق هذا القانونالعسكري 

ý 2004:جبريل وآخرون (تطور المهنة في قطاع غزه(: -   

. م1993 بعد عقد اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في منتـصف عـام                

 السنوات ، وهذا يتجلى مـن        تلك جعة توسعا وتطوراً كبيراً خالل    شهدت مهنة المحاسبة والمرا   

خالل عدد مكاتب المراجعة والمحاسبة المرخصة أو عدد العاملين في هذه المكاتـب ، يعـزى    

هذا التوسع إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت خـالل األعـوام األخيـرة فـي عـدد المنـشآت               

 العاملة في فلسطين وبالتحديـد قطـاع غـزة          والمؤسسات التجارية والمنظمات غير الحكومية    

ـ             قبـل مكاتـب     نوالتي جميعها تعمل بموجب أنظمة واتفاقيات تقتضي تقديم حسابات مدققة م

  . المهنةبمزاولةحاصلة على ترخيص من الجهات الرسمية 
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  :مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزه 2-1-2   

المراجعة المعتمدة والمسجلة في قطاع غزة لدى        من الجدير بالذكر أن عدد مكاتب المحاسبة و       

مكتبا ، وأن هنـاك     ) 85( هي   نلجنة المكاتب التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيي      

مكاتب أخرى ليست عاملة حيث قام بعض أصحابها بإغالق مكـاتبهم للعمـل فـي وظـائف                 

                    )2003: ينية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسط( .حكومية  لدى السلطة 

 أما من حيث التوزيع الجغرافي وموقع مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطـاع غـزة ،فكـان      

من عدد المكاتب ، المنطقة الجنوبيـة كـان         %)77مكتباً وتمثل   66(نصيب منطقة قطاع غزة     

ن نـصيبها   من عدد المكاتب ، أما المنطقة الوسـطى فكـا         %) 18(مكتباً وتمثل   )15(نصيبها  

يبين عدد مكاتـب المحاسـبة      )1(فقط من عدد المكاتب والجدول رقم       %) 5(مكاتب وتمثل   )4(

  والمراجعة في قطاع غزة 

  ) 1(جدول رقم 

  يوضح عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

عدد   اإليضاحات   م

  المكاتب

  النسبة المئوية

  %77  66  منطقة غزه والمنطقة الشمالية  1

  %5  15  قة الجنوبية المنط  2

  %18  4  المنطقة الوسطى  3

  %100  85  المجموع الكلي 

  ويوضح الرسم البياني عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة
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يقع األغلبية من هذه المكاتب في مدينة غزة ، أما الباقي فهو مـوزع علـى بـاقي المنـاطق                  

ى، وهذا يعتبر أمر طبيعي كـون مدينـة          و المعسكرات الوسط   سالجغرافية مثل رفح وخانيون   

 فضالً عن كونها مركز سياسي فهـي تعتبـر          للقطاع  غزة تعد المركز التجاري و اإلقتصادى     

  . )2005:جربوع  ( الوقت الراهن قطاع غزهمقر للسلطة الوطنية الفلسطينية في

ات خـدمات   والمراجعون بأداء خدمات مختلفة ، أهم هذه الخدم         وبصفة عامة يقوم المحاسبون   

المحاسبة والتدقيق والخدمات االستشارية األخرى ، مثل خدمات الضرائب وخدمات التكـاليف            

  .وعمل دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات 

فيما يتعلق بالخدمات االستشارية فإنها تعتمد بشكل كبير على العديد من الخبرات في مجـاالت             

ة ، القانون ، نظم المعلومات وغيرها ، لذلك البد أن           متنوعة مثل المحاسبة ، االقتصاد ، اإلدار      

يكون من ضمن طاقم مكاتب المحاسبة والمراجعة التي تؤدي مثل هـذه الخـدمات محاسـبين         

  .قانونيين ومستشارين وخبراء فيما يتعلق بمثل هذه الخدمات 

ل منهـا   أما بخصوص طبيعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة وتحديد نسبة ك           

إلى حجم أعمال المكتب ، فإن خدمات المحاسبة تأخذ النصيب األكبر من أعمال  تلك المكاتب                

 مكاتب المحاسبة والمراجعة  حسب المنطقة

66; 77%

15; 18%
4; 5%

منطقة غزة
المنطقة الجنوبیة
المنطقة الوسطى
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، حيث استحوذت على نصف أعمال المكتب تقريباً ،يليها في األهمية الخدمات الضريبية وهذا              

يدل على عدم وضوح قانون الضرائب مما يضطر الشركات لالستفسار المستمر فيمـا يتعلـق    

  .بة بالضري

  تأتي خدمات المراجعة والتدقيق في الدرجة الثالثة إذ بلغت           )2005:جربوع   (  وطبقاً لدراسة 

، أما دراسات الجدوى االقتصادية فقد انخفض نـصيبها بـشكل كبيـر             % 22تقريباً ما نسبته    

تقريباً  وذلك رغم االهتمام الواسع بدراسات الجدوى فـي الـسابق               % 7ووصل إلى ما نسبته     

جع سبب ذلك لقلة الدعم من المؤسسات األجنبية   للسوق المحلي وهذا يبين أن دراسـات                 وير

                             .    قطاع غزه ف جلب التمويل إلى   كانت تجري في السابق إنما كانت بهدوى التيالجد

   )2(جدول رقم  

  اتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزهيبين توزيع  نسبة خدمات مك

  النسبة المئوية  اإليضاحات  م

  %40  خدمات المحاسبة  1

  %30  الخدمات الضريبية  2

  %23  خدمات المراجعة  3

  %7  خدمات دراسات الجدوى  4

  %100  المجموع الكلي
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نسبة الخدمات داخل مكتب المحاسبة والمراجعة في قطاع 
غزه

خدمات المحاسبة
1

40%

الخدمات 
الضریبیة

2
30%

خدمات المراجعة
3

23%

خدمات دراسات 
الجدوى

4
خدمات المحاسبة 7%1

الخدمات الضریبیة 2
خدمات المراجعة 3
خدمات دراسات الجدوى 4

  
وبالنظر لما سبق ذكره من توسع كبير خالل السنوات الماضية في عـدد مكاتـب المحاسـبة                 

والمراجعة المرخصة ، أو عدد العاملين بهذه المكاتب إال أن هذا النمو والتوسع السريع لهـذه                

المهنة قد رافقه حدوث بعض التشوهات الهامة في بنية مكاتب المحاسبة والمراجعة ، ونتيجـة               

لذلك حدث هناك تأثير جوهري انعكس على أداء كثير منها ولعـل ابـرز هـذه التـشوهات                  

   : )2005:حلس (ي ألمت بالمهنة وممارسيها يتمثل في اآلتيوالمشكالت الت

مخالفـة  (عدم التعاون المهني بين المراجعين أنفسهم مع وجود سوق منافسة غير مهنية              . 1

فيما بينهم ، حيث يقوم بعضهم بتقديم عروض لشركات ومؤسسات يوجد فيها            ) للسلوك المهني   

عاب المراجع الـسابق وذلـك علـى        مراجعين ، ويعرضون عليهم أتعاب تصل إلى نصف أت        

  .حساب زمالئهم دون االلتزام بقواعد السلوك المهني 



 38

عدم وعى الكثير من ممارسي المهنة لمفهوم مهنة المراجعة وأهمية إبداء المراجع رأيـه     . 2

المحايد على القوائم المالية ، خاصة الشركات مما يدفعها للبحث عن مراجع بديل يتوافق مـع                

عض المراجعين على استعداد دائم ألن يكونوا بديالً عن زمالء لهم تم عزلهم             رأيها ، كما أن ب    

أو رفضوا االستمرار في مزاولة العمل لدى جهة معينة ، دون التعرف على األسـباب التـي                 

 .أدت إلى ذلك 

عدم وعى األطراف التي يتعامل معها مراجع الحسابات وعلى رأسهم المحاسب، فهنـاك      . 3

نما جاء ليتصيد أخطاءه مما      المراجع ألنه يعتقد أن المراجع إ      حاسب تجاه حساسية يشعر بها الم   

 . عدم الرغبة في التعاون مع المراجع الخارجي إلىيدفع المحاسب 

تخضع كثير من مكاتب المحاسبة والمراجعة للسيطرة العائلية بشكل مفرط مما يؤدي في              . 4

قيقية المتوفرة لدي المـسئولين     معظم األحيان إلى قصورات هامة من حيث مستوى الخبرة الح         

في هذه المكاتب ، كما أن مكاتب بهذه الصفة تفتقر في الغالـب لإلمكانيـات الماليـة والفنيـة         

 لرفع مستواها للحد الذي ينسجم مع معايير األداء الدولية ، واالرتقاء بمستوى الخدمات              ةالالزم

 .ي األداء  للعمالء والمجتمع إلى مستويات عالية من الجودة فةالمقدم

عن التعامل مع مكاتب التـدقيق المحليـة        ) األجنبية  (عزوف غالبية المؤسسات الدولية      . 5

نتيجة وضع المهنة الراهن، وتوجهها بدال من ذلك لمكاتب تدقيق أجنبية أقامـت مـؤخرا لهـا     

فروع  في أماكن مختلفة ، أو قامت مكاتب محلية بعقد مشاركة معها ، وهذا بسبب أنها تبـدي             

اماً اكبر بمعايير ومتطلبات الجودة الدولية ، والهتمامها بالمستوى الفني المطلوب للمدققين            التز

العاملين لديها ، وال شك أن ذلك قد حرم مكاتب التدقيق المحلية من حجم عمـل كبيـر ومـن        

 .فرصة هامة للتطوير واكتساب مهارات جديدة 
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  :تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة المقترحات الموضوعة لمعالجة المشكالت التي 3-1-2 

قد تمت مناقشة عدد كبير من االقتراحات الرامية لمعالجة أسباب المشكالت الراهنـة التـي                 

تواجه مهنة التدقيق وتؤثر على مقدرتها على مواكبـة التطـورات الحادثـة للمهنـة عالميـاً                

خاص علـى اإلجـراءات     والمتطلبات المحلية ، وكان أهم هذه االقتراحات هو التركيز بشكل           

  -: )2004:جبريل (واالعتبارات التالية 

إن إقرار القانون الجديد لمهنة التدقيق ال يشكل سبباً كافياً لالطمئنان على مستقبل مهنـة                . 1

التدقيق ، حيث أن بعض مواد هذا القانون ال تزال تسمح بحدوث تجاوزات من قبـل الجهـات     

 .ن خالل أنظمة تفصيلية متخصصة المعنية ، لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط م

 

يمكن لمجلس المهنة الذي ينص عليه القانون أن يشكل أحد أهـم اآلليـات المـستخدمة                 . 2

لمراقبة أوضاع هذه المهنة وتشخيص مشكالتها ووضع السياسات الالزمة لتطوير أداء مختلف            

  . والتدريبيةةالجهات ذات العالقة بها وخاصة في النواحي القانونية والرقابي

 

ة دوراً أكثر فاعلية في تطوير مهنة التدقيق وخاصـة          ييفترض إن تلعب الجمعيات المهن     . 3

 -:في المجاالت التالية

ـ يةهيلأالمساعدة في توفير فرص التدريب ألعضائها من خالل دورات ت     1- 3  د متخصصة تعق

  . األكاديمية المعتمدة في المحافظات المختلفة تبالتنسيق مع المؤسسا

 .على مستوى الجودة فرض رقابة أكبر  2- 3

 .الدفاع عن مصالح أعضائها لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  3- 3

 فرض التزام أكبر على األعضاء بالنسبة لتفادي المنافسة السعرية في العمل  4- 3
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ت الـشركات   مطالبة الجهات الرقابية والمختصة لتوفير قدر فعال من الرقابة على إدارا           5- 3

القانون  بالنسبة آلليات إعداد الحسابات الختامية وعقد اجتماعـات          حكام  والتأكد من التزامها بأ   

 .الهيئة العامة 

 . تشجيع التوجه نحو اندماج مكاتب التدقيق المحلية  6- 3

  

ويرى الباحث أن معرفة وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعاني منها بيئة مهنـة المراجعـة               

لضعف التي تعاني منها المهنة ومـن       بدولة فلسطين هو بمثابة تشخيص صحيح ودقيق لنقاط ا        

افر كل الجهود على تطوير المهنة أو الوصول بهـا          ضيمارسها ، لذلك البد من العمل الجاد وت       

إلى آفاق واضحة من خالل ما تم ذكره سابقا ، باإلضافة إلى  تبنى أنظمة وقوانين فلـسطينية                  

وائم المالية وإعادة النظـر بـشكل       توفر الحماية للمراجع عند إبداء رأيه الفني المحايد حول الق         

  .جدي في مفاهيم وأساليب المراجعة التي يمارسها المراجع  
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  المبحث الثاني 
  

 في قطاع مظاهر حياد واستقالل مدققي الحسابات في الواقع العملي لمزاولة مهنة التدقيق

   ودور الجمعيات المهنية غزه

  :تمهيد 0-2-2   

لحسابات يعتبر من الركائز الجوهرية التي ترتبط بشكل وثيـق بجـودة   حياد واستقالل مراقب ا 

أداء عملية المراجعة ، وهذا يتطلب ضرورة قيام مكاتب المحاسـبة والمراجعـة الفلـسطينية               

  .بتحسين األداء المهني 

ويجب الفصل والتحليل الدقيق ألنواع االستقالل المختلفة ، فقد تعـددت اآلراء حـول مفهـوم            

ويرجع ذلك إلى ارتباط المفهوم بالحالة الذهنية للمراجع ،كما أن العالقـات الماليـة              االستقالل  

التي تربط المراجع بالشركة موضوع المراجعة باإلضافة إلى ما يطلع عليه من أمور تتـصف            

ويـستطيع  ) 2002: جربوع  (بالسرية قد يثير شكوكا من الغير حول استقالل المراجع وحياده           

التأثير السلبي لفقدان مفهوم االستقاللية وذلك باالبتعاد عن أي تأثير لإلدارة           المراجع أن يتجنب    

  .، والتحكم بمصالحه ورغباته الشخصية في الوحدة التي يراجع حساباتها

 أما في الممارسة العملية فإن االستقالل هو السبيل الوحيد لدعم مصداقية تقـارير المراجعـة               

الحسابات  من األمور التي  الزالت تحظى بأهمية خاصـة         يعتبر حياد واستقالل مراقب     "حيث  

في الفكر المراجعي ، وفي الممارسة العملية نظراً لالرتباط الوثيق بـين اسـتقالل المراجـع                

  ) . 2000: 1999: الهواري وآخرون " (الخارجي وجودة عملية المراجعة 

ة بمعنى أن المراجع يجـب أن     لة ذهنية أو فكري   أمس"ويمكن النظر إلى مبدأ االستقالل على أنه        

 على القوائم المالية ، فيجب على المراجـع أن يبـدى            ه رأي إبداء تفكيره وفى    فييكون مستقالً   

 التـأثير    فـي   اعتبارات مهما بلغ شأنها    ألي يسمح   وأال بنزاهة وأمانة     المالية  القوائم على رأيه
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 يير المراجعة المتعارف عليهـا     من معا   للمجموعة األولى   وقد جاء المعيار الثاني    .ه    على رأي 

يجب أن يحتفظ المراجع باستقالل ذهني في جميـع األمـور المتعلقـة             "والذي ينص على أنه     

 لذلك المعنى ، من ناحية أخرى ، فان االستقالل يجب حمايته بمعـايير            اً تأكيد "بعملية المراجعة 

  . أخطار تهدد استقالله  أيوقواعد موضوعية ، لحماية المراجع من 

  :مفهوم استقالل المراجعين 1-2-2   

   -: )2003-2002:الصبان (  مجالينفييمكن تحديد مفهوم االستقالل 

 يراجـع   التي مصالح مادية مع الشركة      أياالستقالل بمعنى تجنب المراجع بأن يكون له         -1

 الشركة أو أن يكون من بـين  فيحساباتها ، وأن ال يكون المراجع أحد المساهمين أو الشركاء       

  . لعاملين بهاا

 بمعنى استقالل المراجع ذهنياً ومهنياً من خالل عدم وجـود           الذهني أو   الذاتياالستقالل   -2

 يقوم به المراجع بشأن     الذي ضغوط أو تدخل من قبل سلطة عليا أو جهة معينة على الدور              أي

ي والتـدفقات   المال والمركز   األعمالالتحقق من سالمة الدفاتر ودقة تمثيل القوائم المالية لنتائج          

 .  للمشروعالنقدية

 تحافظ مهنة المحاسبة والمراجعة على دورها داخل المجتمع ، يجب أن            لكيومن المالحظ أنه    "

 بمجاليه ، األول والثاني دون فـصل بينهمـا ، الن       الخارجييتحقق االستقالل الكامل للمراجع     

  . ستقالل ككلفقدان أحدهما والشك يضعف أو قد يلغى المجال الثاني ومن ثم اال

تؤثر بشكل مباشر على استقالل وحياد مراقب       التي   أن هناك العديد من العوامل       وجدير بالذكر 

   عوامـــل ســـلوكية –عوامـــل ماديـــة "الحـــسابات ، أهـــم هـــذه العوامـــل 

 عوامـل   ألييد وتقييم مـستمر     دالحسابات تح  مراجع    يتطلب من  الذياألمر  . وعوامل أخرى 
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حياد مراقب الحسابات ، وذلك للحفـاظ علـى ثقـة المـستثمرين             تؤثر سلباً على استقاللية و    

  .ية واألطراف الخارج

ــل   ــة تتمث ــل المادي ــان العوام ــيف ــصلحة ال ف ــدة الم ــع بالوح ــة للمراج ــيمادي    الت

   تـد نمـا تم  إيراجع حساباتها وتقـديم الخـدمات االستـشارية لـيس للنـصيحة اإلداريـة و              

ـ             ة لمـصلحة المنـشأة محـل المراجعـة         هذه الخدمة إلى اتخـاذ قـرارات إداريـة وتنفيذي

   لهـا تـأثير مباشـر علـى         والتـي أمـا العوامـل الـسلوكية       . وذلك نيابة عن إدارة الوحدة    

 عدة مفاهيم أهمهـا التعـاون         فينها تجتمع   إ ، ف   الحسابات عملية المراجعة واستقالل مراجع   

  مفهـوم  أن    لآلخـر ، حيـث      هـذه المفـاهيم يـؤدى    والتعارض وقوة التأثير ، وكل من   

 أي وإدارة المنشأة محل المراجعـة        الخارجي العالقة بين مراقب الحسابات      فيالتعاون يتمثل   

ــل  ــيخل ــةف ــذه العالق ــسبب    ه ــل أيب ــادي عام ـــوم م ـــى مفهـ ــؤدى إلـ    ي

  الطـرفين مراقـب الحـسابات وإدارة المنـشأة،         بـين     خـالف   الذي يعبـر عـن     التعارض

 الطرفين حول بعض النقاط والقـضايا الجوهريـة،          اختالف رؤيا  فيموضوع الخالف يتمثل    

 دور مفهوم قوة التأثير للتغلب على هذا التعارض القائم بين الطرفين ، حيـث أن                يأتيومن ثم   

 مراجعـة  عليهـا    يحـصل  التي" المكافأة"قوة التأثير تتشكل باجتماع عدة عوامل أهمها العائد         

 القدرة على تفسير المعلومـات      في تتمثل   التي  والخبرة ،الحسابات نتيجة قيامة بعملية المراجعة    

 التي تناولت جانب الخبرة والمعرفة      التي الدراسات   وباستعراض بعض بصورة فعالة ودقيقة ،     

 والـدقيق والفعـال     المنطقـي  علـى التفـسير      ته الحسابات وتأثيرها على قدر    جعيمتلكها مرا 

   أظهـــــرت القــــوائم الماليــــة ،   فــــي للمعلومــــات الــــواردة   

 Experience and The Organization“ بعنـوان  "Charles E Davis , 1997“دراسة 

of Auditors’ Knowledge”     أهمية المعرفة والخبرة والكفاءة لـدى مراقـب الحـسابات 
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 والمحايد حول مدى صـحة      الفني ترشيد رأى مراقب الحسابات      في واإليجابيودورها الفعال   

  )  .Davis  :1997(ة ية محل المراجع القوائم المالفيودقة المعلومات الواردة 

  

 ترتبط ارتباطاً وثيقـاً     التيما سبق فإن استقاللية مراقب الحسابات من أهم القضايا          وفى ضوء   

 . يتطلب معه المحافظة على االستقاللية بأشكالها المتنوعة       الذيمر  بجودة عملية المراجعة ، األ    

 Arens , and(مراقب الحسابات وتضعفه تؤثر سلباً على استقاللية التيأهم العوامل 2-2-2

other :2005(: -  

 التـي  مصلحة أو منفعة مادية داخـل المنـشأة          بأي ارتباط أو التزام لمراقب الحسابات       أي . 1

  . يراجع حساباتها 

 عالقة وصلة قرابة مـع أحـد المـدراء أو          أي أو بالمشروع   واستثماري ارتباط تجارى    أي . 2

  .  بالمشروع األسهم حاملي

 المشروع أو أحد المؤمنين     مؤسسيط لمراقب الحسابات مع المشروع على أنه أحد          ارتبا أي . 3

 أعـضاء إدارة     كأحد مسئول، متساوي معهم بكل الحقوق،       أي أو   إداري كأيوالضامنين فيه   

  . المشروع  مثله مثل أي عضو من أعضاء المشروع

ـ             . 4 شروع أو أن   أن يكون مراقب الحسابات وكيل أو وصى ألحد األشخاص المـرتبطين بالم

 .  يحققها المشروعالتيتكون له نسبة من الربحية 

 تقدمها للعمالء وكافـة     التيفان أهمية مراجعة الحسابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمات          

 االلتزام بالجودة وحـسن     الخارجيالمستخدمين من خدمات المراجعة ، لذا يجب على المراجع          

 بأن قانون لممارسة     الباحث يرى اء تنفيذه المهام الموكولة إليه ،      المطلوب منه أثن   المهني األداء

 لمراجعـي معوقـات  ال والثغـرات  يوجد به العديد من    مهنة مراجعة الحسابات بدولة فلسطين      
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 ، وعـدم اسـتخدام   اآللـي فـي المراجعـة    منها صعوبة استخدام الحاسب   والتيالحسابات ،   

زام المراجعين بالحياد واالستقالل أثنـاء ممارسـتهم        المراجعة التحليلية بشكل كبير ، وعدم الت      

 قطـاع   فـي رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة       بالمهنة ، وعدم قيام الجمعيات المهنية       

  . غزة

ــح ــوع (وأوضـ ــدم    ) 2004:جربـ ــسية لعـ ــباب الرئيـ ــم األسـ ــأن أهـ    بـ

  -:ة تتمثل في اآلتيتمتع مراجع الحسابات الفلسطيني باالستقالل والحياد أثناء ممارسته للمهن

وجود عالقات بأشكال مختلفة بين المراجع وبين أصحاب القرار فـي إدارة الـشركات               -1

  .الملزم بمراجعة حساباتها بموجب القانون ، مما يؤثر سلباً على نوعية أو جودة التقرير 

عدم التزام مراجعي الحسابات بدولة فلسطين بمعيار االستقالل الذي يعتبر من أساسيات             -2

 .اح مهنة مراجعة الحسابات بشكل عام نج

 .عدم فعالية التشريعات الحكومية التي تضمن استقالل مراجع الحسابات بدولة فلسطين  -3

تعيين مراجع الحسابات بناءاً على تأثيرات وعالقات شخصية مع إدارة الشركة مما قـد               -4

 .يؤثر سلباً على جودة تقرير المراجع 

 . المحايد وعالقة المراجع مع األطراف ذات العالقة صعوبة التوفيق بين الرأي المهني -5

عدم وجود جمعيات مهنية قوية ومتخصصة تحمى المراجع وتحـافظ علـى اسـتقالله               -6

 .وحياده 

ــر         -7 ــرى غي ــشطة أخ ــزة بأن ــاع غ ــي قط ــة ف ــب المراجع ــام مكات   قي

 .عمليات المراجعة 
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فـاً بـذالك قواعـد      قيام المراجع الخارجي بالمنافسة غير الشريفة الجتذاب العمالء مخال         -8

 .السلوك المهني 

ويرى الباحث بأن ذلك نتيجة حتمية لغياب التدخل التشريعي لإلشارة إلى معـايير المراجعـة               

الدولية وإلزام أعضاء المهنة بمراعاتها ، وتحديد عقوبات عدم االلتزام بتلك المعايير ، وعـدم               

اقب واالشتراك فـي تأسـيس   وجود نص قانوني واضح يتعلق بأال يجوز الجمع بين عمل المر       

الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو القيام بأي عمل فني أو إداري بهـا ولـو علـى سـبيل                  

االستشارة ، كما أنه ال يجوز بأن يكون مراجع الحسابات أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء                

  .مجلس إدارتها 

  :مقترحات لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة فلسطين 3-2-2

وفى ضوء ما سبق يرى الباحث ضرورة توفير األطر التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسـبة              

 الحمايـة   والمراجعة بدولة فلسطين ، والحاجة إلى تطوير أنظمة وقـوانين فلـسطينية تـوفر             

رأيه الفني المحايد على القوائم المالية محل المراجعـة ، وضـمان تمتعـه    للمراجع لكي يبدى    

ــداء رأيــه الفنــي والمحايــد بــشكل موضــوعي                  باالســتقاللية ا لالزمــة والمطلوبــة إلب

ــة المتخصـــصة                                                      ــات المهنيـ ــد مـــن الجهـ وحـــر ، حيـــث اهتمـــت العديـ

 بدولـة فلـسطين ،   ةبدولة فلسطين ، بإبراز أهم  المقترحات لتنظيم  مهنة المحاسب والمراجع         

كأحـــد  الوســـائل العالجيـــة  لمواجهـــة المـــشاكل التـــي يتعـــرض لهـــا                                                       

  .مراجع الحسابات ،  خاصة استقالليته 
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  ) :1997: غزالة أبو (ولعل أبرز هذه المقترحات يتمثل في اآلتي 

ما ال شـك فيـه أنـه مـن أهـم            توفير العدد الكافي من المؤهلين لمزاولة المهنة ، وم         -1

المستلزمات الرئيسية ألية مهنة هي وجود بذرة يجرى تطويرها لتالئم احتياجات العصر ، وال              

  .يمكن توفير تلك البذرة وتطويرها ، إال من قبل المرتبطين مهنياً على المدى الطويل 

ات السريعة في   التثقيف والتدريب المهني المستمر لمزاولي المهنة ، وذلك مواكبةً للتغير          -2

عالم المحاسبة ، خاصة التسارع الرهيب بسبب الثورة في تكنولوجيـا المعلومـات وال سـبيل        

للمحاسب أو المراجع إال أن يستمر على الدوام في تثقيف وتطوير نفسه ليواكب هذا التطـور ،   

 :وأفضل إطار لتحقيق ذلك ، هو االرتباط المهني بجمعية يكون من أهدافها 

  .ى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضاء المهنة تطوير مستو  -أ 

 .حماية وحفظ استقاللية األعضاء المهنية وممارسة الرقابة المهنية عليهم   -ب  

 .القيام بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى تقدم وحماية سمعة المهنة   -ج 

ــل     -3 ــة تأهيـ ــي عمليـ ــة فـ ــشريعات المحليـ ــالقوانين والتـ ــام بـ   االهتمـ

 .ن المحاسبين والمراجعي

 .تبنى أصول محاسبية مقبولة قبوالً محلياً ودولياً  -4

حيث أنه ألمر ضروري إيجاد أصول محاسبية معترف بها تحكم مهنة المحاسـبة والمراجعـة      

بدولة فلسطين ، ويتم االلتزام بها في الممارسات المهنية من قبل المحاسـبين والمـراجعين ،                

  .ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة 

  .ات مهنية تلتزم بتأهيل ممارس المهنة توفير جمعي -5
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تعتبر مسألة غياب الجهاز المناسب كجمعية مهنية معترف بها ، بإمكانها دراسة نقاط الضعف               

على مستوى المهنة ومن يمارسون المهنة له األثر السلبي على مستوى الكفـاءة واألداء لـدى           

جمعية في حماية وحفظ االستقالل     مراجعي الحسابات ، وأهمية الدور الذي يقوم به مثل ذلك ال          

  .المهني وممارسة الرقابة المهنية على كل من يزاول المهنة 
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  الفصل الثالث    

إستراتيجية التخصص المهني للمراجع ومعايير المراجعة 

  المتعلقة 

  

  

  .للمراجع ) الصناعي (تحليل إستراتيجية التخصص المهني   :األولالمبحث 

  .تراتيجية مفهوم اإلس -

 .للمراجع ) الصناعي (مفهوم التخصص المهني  -

  .تحليل معايير المراجعة المتعلقة بالتخصص المهني للمراجع  :المبحث الثاني 

  .رقابة الجودة على عملية المراجعة  ) 220(المعيار رقم  -

مسؤولية المراجع فيما يتعلـق بـالغش واألخطـاء  فـي             ) 240(المعيار رقم    -

 .ئم المالية  المراجعة للقوا

 .المتعلق بالمعرفة بأعمال المنشأة  ) 310(المعيار رقم  -

فهم ومعرفة المنشأة والبيئة التي تعمل بها وتحديد وتقـدير     )  315(المعيار رقم    -

 .مخاطر وجود تحريفات جوهرية 
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  الفصل الثالث

  إستراتيجية التخصص المهني للمراجع ومعايير المراجعة المتعلقة 

  -:مقدمة 

تتزايد االتجاهات في مهنة مراجعة الحسابات الخارجية نحو األخذ بمستويات عالية من      

الجودة في األداء المهني للخدمات المقدمة لألطراف ذات العالقة ، وينظر ألهمية مهنة 

المراجعة من خالل ارتباطها الوثيق بنوعية الخدمات التي يتم تقديمها للعمالء من شركات ، 

ادية ،وكافة المستفيدين من هذه الخدمات ، وهذا يتطلب من المراجع الخارجي منشآت اقتص

 والمالئمة النجاز عملية المراجعة بمستوى ترضى عنة كافة ةبذل العناية المهنية الالزم

األطراف الطالبة للخدمة على نفس القدر سواء كان الطالب إدارة المنشآت ألغراض اتخاذ 

  .رجية األخرى القرارات ،أو األطراف الخا

 المراجع الذي يقوم بأداء عمليات المراجعة أن يكون كفؤ للعمل الذي يقـوم     منلهذا فإنه ينبغي    

به ، وهذا يتطلب أن يكون مؤهالً  التأهيل  العلمي والعملي الالزم لتمكينـه مـن أداء عمليـة        

ع المختلفة لألدلـة  المراجعة بكفاءة عالية وحتى يستطيع فهم المعايير المستخدمة ومعرفة األنوا      

التي يلزم تجميعها ، والحكم على مدى كفايتها  بما يمكنه من إبداء رأيه الفني المحايـد حـول                

صحة ودقة القوائم المالية وخلوها من األخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحـسابات ، ومنـع                

   )2003-2002: البديوي ، شحته .      ( صدور القوائم المالية المضللة 

 انه في السنوات األخيرة الماضية ازدادت القضايا المرفوعة من المجتمـع المـالي أمـام            غير

المحاكم ضد مراجعي الحسابات ، وذلك بسبب ما أصابهم من أضرار مادية ناتجة عن إهمـال           

وتقصير المراجعين في أداء واجباتهم المهنية على الوجه والدرجـة المطلوبـة  ، وحـصول                
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ريات الشركات المساهمة والتي بلغت مليارات الـدوالرات وأشـهرها          فضائح اإلفالس لدى كب   

  .، وهذا نتيجة ألخطاء التدقيق والمشاكل المحاسبية  )  Inron(شركة 

إن مراجعي الحسابات إن لم يتداركوا هذا الوضع ويقوموا باالرتقاء بمستوى األداء المهني إلى              

ثقة الجمهور حول جودة الخدمات التـي       مستويات عالية من الجودة في األداء  للحصول على          

تقدم لهم ، فإن مهنة مراجعة الحسابات الخارجية ستفقد ركيزة رئيسية من ركائز المهنة وهـي            

  (  Arens and Others : 2005 ) .ثقة المجتمع المالي بها 

لذا بات من الضروري أن تقوم المهنة ببذل كل مـا تـستطيع لتتطـور وتواكـب التغيـرات                

 في بيئة األعمال ، وهذا يتطلب من مكاتب مراجعة الحسابات العاملة أن تعمل علـى         المتالحقة

إعداد المراجعين العاملين بها جيداً  من الناحية العلمية والعملية التطبيقية ، وضرورة حصولهم              

على مؤهالت عالية في المحاسبة والمراجعة، باإلضافة إلى تلقي الـدورات المـستمرة فـي                

 الساحة العلمية فيما يختص بمجال  التخصص ، واكتساب الخبـرات العمليـة    المستجدات على 

) قطاع  (الالزمة ألداء مثل هذه الخدمات ، وزيادة عدد سنوات الخبرة في مراجعة نشاط معين               

  .وهو ما يعرف بالتخصص المهني داخل مكاتب وشركات المراجعة 

 التي تختص بكل نـشاط      بةمحاسايير ال معإن زيادة حدة المنافسة بين مكاتب المراجعة  وتنوع          

صناعي على حده ، أدي إلى االتجاه في مهنة مراجعة الحسابات الخارجية إلى زيادة االهتمـام     

بضرورة التعرف على طبيعة نشاط  العميل وألهمية هذا األمر فإنه صـدر معيـار مراجعـة        

مل لطبيعـة المنـشاة   والذي يتطلب من المراجع أن يحصل على الفهم الكا    ) 315(دولي رقمه   

التي يقدم لها خدمات المراجعة والتعرف على البيئة التي تعمل فيها ، وذلك لكي يـتمكن مـن                  

تحديد ومعرفة المخاطر والتحريفات الجوهرية التي قد توجد في القوائم الماليـة ، والتـي قـد        

  . تكون ناتجة عن أخطاء أو عن غش متعمد 

  ( I FA C : 2007  ) 
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صص مكاتب وشركات المراجعة في قطاعات معينة فـي ظـل سـوق المهنـة     والشك أن تخ 

التنافسي في تقديم الخدمات يحقق مزايا عديدة منها ، مواجهة المنافسة الشديدة والحصول على              

اكبر حصة من مجموعة العمالء في السوق المتاحة ، خفض تكلفة أداء عمليـات المراجعـة                

لى عدد اكبر من العمالء ،و رفـع مـستوى جـودة    نتيجة التخصص وتحميل تكلفة التطوير ع    

 عليه من   باألداء المهني لعمليات المراجعة وما لهذا من اثر على زيادة عدد العمالء وما يترت             

  .زيادة في حجم أرباح المكتب نتيجة النخفاض تكاليف التطوير مقارنة بالمكاتب األخرى 

  -:ضوعات التالية لذا فان هذا الفصل يتناول بالمناقشة والتحليل المو

 .للمراجع ) الصناعي (تحليل إستراتيجية التخصص المهني  −

  .تحليل معايير المراجعة المتعلقة بالتخصص المهني للمراجع  −
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  المبحث األول

  للمراجع ) الصناعي (تحليل إستراتيجية التخصص المهني 

  -:مفهوم اإلستراتيجية :  1-1-3

 كافة العلوم االجتماعيـة كعلـم الـسياسة ، االقتـصاد ،              في   إن مفهوم اإلستراتيجية يستخدم   

على أنهـا    ) اًعلمي( ف اإلستراتيجية أكاديمياً      و تُعر االجتماع ، الثقافة ، واإلدارة   وغيرها،         

التي تم أخذها في ظل الجهود الراميـة لمـساعدة          واألحداث    ،  الخطط الموضوعة    عبارة عن 

، وعـرف الهـواري     )   Sullivan : 2007.   ( ضوعة المؤسسة للوصول إلى أهدافها المو

اإلستراتيجية في مجال األعمال  بمعنى المسار الرئيسي الذي تختاره المنشأة وتسير علية مـن               

بين المسارات الرئيسية األخرى ، وذلك لتحقيق أهدافها  من خالل تحليـل الفـرص المتاحـة            

   ) .2002: الهواري   ( .        ف الذاتية ضعوالعوائق المتوقعة في السوق ونقاط القوة وال

     بأن اإلستراتيجية هي تحديد األهداف التي ترغـب المنـشأة تحقيقهـا     Monirوهذا ما أكده 

            رها فــي ســبيل تحقيــق هــذهفــي المــستقبل ، وتخــصيص المــوارد المتاحــة وتــسخي

                                                                 )Tayeb :2003(  .األهداف

عينة من القرارات المعمول بها فـي  " ف اإلستراتيجية بأنها   عرتُ Kennethوأضاف العالم 

شركة ما ، والتي تحدد أهدافها وأغراضها ومراميها ، وتضع السياسات الرئيـسية والخطـط               

 عليهـا والطبيعـة   النجاز أهداف الشركة ، وتحدد مجال عملها وهويتها التي ينبغي أن تكـون  

 التي ستسهم بها الشركة لشركائها وموظفيها وعمالئها والمجتمـع   ةاالقتصادية وغير االقتصادي  

    )  Mitzberg and Others :2003".     ( بشكل عام  
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 أضاف بعد ومعنى جديد وهو أنها تحدد هوية مميزة  فقد  لإلستراتيجية Kennethتعريف أما 

لمنشأة التي لها إستراتيجية لها أهداف وهوية واضحة يفهمها البعيـد           للشركة ، وهذا يعني أن ا     

  .والقريب 

 االختيار المتأصل بين مجموعة من النشاطات ي  أن اإلستراتيجية التنافسية ه Michaelوبين 

  Porter.   ( المختلفة للوصول إلى خليط من القيم التي تفرد وتميز المنـشاة عـن غيرهـا    

:1996   (  

لتعريف نستقى أن اإلستراتيجية تتعلق بوضع تنافسي للمنظمة بالتميز عـن           من هذا ا   . 1

الغير في عيون العمالء ، ويتم ذلك بوضع قيم من خالل نشاطات مختلفة عما يقـوم            

 .به المنافسون العاملين في نفس المجال 

 والذي يمكـن إطالقـه      Wagnalsلإلستراتيجية وفقا  لـ     ) الشامل  (ويذهب التعريف الواسع    

الدبلوماسية ، الثقافيـة ، أو  ، على االستراتيجيات المختلفة  سواء  منها العسكرية ، االقتصادية   

حيث يعرف اإلستراتيجية في القاموس االنجليزي بأنها فن استخدام الوسائل          . اإلدارية وغيرها   

  -: ) Wagnals : 1977(وتشتمل أربعة نواحي وهي ) األهداف (المتاحة لتحقيق األغراض  

 .اختيار األهداف وتحديدها بدقة  . 1

 .اختيار األساليب العملية لتحقيق األهداف وتحديدها  . 2

 .وضع الخطط التنفيذية  . 3

 .تطويع الموارد المتاحة وتنسيق النواحي المتصلة  . 4

                                                        

 الوسيلة  ن القول بأن اإلستراتيجية هي    ،يمك ختلفة لإلستراتيجية من خالل استعراض المفاهيم الم    

والطريقة التي تنتقل المؤسسة عن طريقها من الوضع الحالي لها إلى وضع ترغب الوصـول               
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إليه ، وهي الطابع الذي يميز المنظمة عن غيرها وذلك من خالل مجموعـة مـن األهـداف                  

  .صول إليها والبرامج الفعلية التي تساعد في تحقيق األهداف التي تسعى المؤسسة للو

           العوامـل التــي دعــت المنظمــات إلـى االهتمــام بوضــع إســتراتيجية واضــحة  2-1-3  

   :ومناسبة ما يلي

تسارع التغيرات الكمية والنوعية في بيئة األعمال ،حيث نعيش اليوم في عالم سريع              . 1

التغير في كل نواحيه ومظاهره ، عالم تكاد تتالشى فيه حدود الزمـان والمكـان ،                

ويظهر هذا التغير في البيئة الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتكنولوجيـة             

من ثم فان وضع االستراتيجيات والتعامل مع الفرص والتهديدات أمراً          .والمعلوماتية  

 .حيوياً وهاماً في مختلف أنواع المنظمات

وجودة المنتج  ازدياد حدة المنافسة ، فلم تعد المنافسة مقتصرة على المنافسة السعرية             . 2

أو الخدمة فقط ، بل تعدى ذلك لتشمل المنافسة على كل أنشطة المنظمـة ، األمـر                 

 لمعالجـة وضـع     جيدةالذي يفرض على إدارة أي منظمة  وضع خطط إستراتيجية           

 .المنظمة في أسواق مختلفة 

التحالفات اإلستراتيجية ، فلقد تالشت من عالم األعمال حدود الـسيادة بـين الـدول         . 3

 مع تزايد الطبيعة االعتمادية المتبادلة لالقتصاديات ، نمو المنافسة األجنبية في            وذلك

األسواق المحلية ، ندرة الموارد الطبيعية المتاحة ، وحرية التبادل التجـاري ، هـذه     

العوامل وغيرها جعلت المؤسسات والشركات تتجه نحو إقامة تحالفات إسـتراتيجية           

ألخرى بحيث يتعرف كل طرف على عناصر القـوة         مفتوحة مع الشركات العالمية ا    

 .التقنية عند الطرف األخر 
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ندرة الموارد ، فأصبح الصراع على موارد الطاقة والماء والكفاءات العلمية النادرة             . 4

من سمات العصر ، وترتب على المنظمات وضع االستراتيجيات التي تضمن توفير            

 .العديد من مستلزمات اإلنتاج 

المتعلمة ، وهذا جعل المنظمات ملزمة بامتالك القدرة على التنافس          ظهور المنظمات    . 5

 امتالك إستراتيجية مرنة تمكنها     وهو أمر يتطلب  الناجح في ظل التغيرات السريعة ،       

من تكوين ميزة تنافسية مستديمة ، وتتطلب مرونة اإلستراتيجية  تطـوير وتنميـة               

منظمة ، والحصول علـى المعرفـة    الموارد والقدرات ذات األهمية االستثنائية في ال      

والتي تعتبر ميزة تنافسية ألنها أساس القدرة على إيجاد المنتجات الجديدة وتطـوير             

  . الحالية تالمنتجا

يـتم وضـعها    ) كبيرة  (لكن يجدر اإلشارة إلى أن مفهوم اإلستراتيجية  كخطط وبرامج كاملة            

 ونتيجة الخاصية الديناميكيـة لبيئـة       لفترات طويلة في طبيعتها قد تغير ، ففي عصرنا الحالي         

المنشأة  الداخلية والخارجية ، فإن اإلستراتيجية أصبحت تأخذ طابع شهري ، أو أسبوعي ، بل                

  .أحيانا تأخذ الطابع اليومي في إعدادها وتنفيذها 

نتيجة لهذا التطور فان مفهوم اإلستراتيجية ينبغي  أن ال تكون اإلستراتيجية كبيرة ومعقـدة و                

تاج إلى جهد ووقت وتكلفة عالية لتحقيقها ، حيث أن مثل هذا النوع من االستراتيجيات  قـد           تح

ال تكون ضرورية ومفيدة للمنشأة نظراً  الن هناك معلومات متدفقة وبـصورة سـريعة وفـي     

  .األوقات الحقيقية عن المنشآت األخرى العاملة والمنافسة في البيئة الخارجية 
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  -:مفهوم المنافسة نشأة وتطور 3-1-3  

 اإلسـتراتيجية  اإلدارةيشغل مفهوم الميزة التنافسية حيزاً  ومكانة هامة في كل مـن مجـالي               

 الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي       االستراتيجي ، فهي تمثل العنصر      األعمالواقتصاديات  

 إلـى م تحقق المنظمة ربحية متواصلة بالمقارنة مع منافسيها ، وترجع بـدايات هـذا المفهـو            

الثمانينيات حيث بدأت فكرة الميزة التنافسية في االنتشار والتوسع خاصة بعد ظهـور كتابـات      

 التنافـسية                اإلستراتيجيةبشأن   ) دهارفار( بجامعة     اإلستراتيجية اإلدارة أستاذ" مايكل بورتر   "

Porter :1980 ) (  أهميـة  األكثـر امل  العأن وهي أساسية، ويعتمد هذا المفهوم على نقطة 

  .تعمل بها   قف التنافسي لها في الصناعة التيلنجاح المنظمة هو المو

  : التنافسية كأساس للميزة التنافسية اإلستراتيجية

ـُعرف    إلـى  مجموعة متكاملة من التصرفات التي تـؤدي         أنها  التنافسية على     اإلستراتيجيةت

 التنافس تتحدد من خالل ثالث      إستراتيجية تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين  ، إن        

   - : )1996: خليل ( وهيأساسيةمكونات 

 التسعير  إستراتيجية الموقع ،    إستراتيجية المنتج ،    إستراتيجية وتشمل   :طريقة التنافس    . 1

 .الخ  ... التصنيع ، وإستراتيجية التوزيع ، إستراتيجية، 

 . والمنافسين األسواق وتتضمن اختيار ميدان التنافس ، :حلبة التنافس  . 2

 والمهارات المتوفرة لدى المؤسسة والتي تعبـر عـن         األصول يشمل   :أساس التنافس    . 3

 . الطويل األجل في واألداء المتواصلة التنافسية الميزة أساس

  

 والمهـارات التـي تحوزهـا       األصولالميزة التنافسية المتواصلة على كل من       ويعتمد تحقيق   

تحوزه المؤسسة مثل العالمة التجارية أو الموقع الذي يتـصف          عن ما  األصلالمؤسسة ويعبر   
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 بـشكل أفـضل مـن    بأدائهتقوم المؤسسة    بالتميز عن المنافسين ، أما المهارة فهي عنصر ما        

  . المنافسين مثل الجودة العالية للخدمات والمنتجات المقدمة 

 أمـام  حواجز  أوعوائق   والمهارات الصحيحة تعمل بمثابة      لألصولهنا يعتبر اختيار المؤسسة     

  . مواجهتها أويمكنهم تقليدها  المنافسين حيث ال

 إلسـتراتيجية  المؤسـسة    إتبـاع في ضوء ذلك يتضح أن تحقيق الميزة التنافسية يتم في حالة            

 من جانب أي    اإلستراتيجية مثل هذه    إتباعتنافسية محققة للقيمة ويشترط في نفس الوقت أال يتم          

 المحتملة مستقبال ، ومن جانب آخر يـتم تحقيـق الميـزة             أوحالية  من المؤسسات المنافسة ال   

 التنافس بحيث تـستوفي معيـارين       إستراتيجيةالتنافسية المتواصلة عندما تقوم المؤسسة بتنفيذ       

  -:( Barney :1991)هما 

 المحتملـين    أو من جانب أي مـن منافـسيها الحـاليين           اإلستراتيجيةعدم تطبيق هذه     . 1

 .مستقبال 

  .اإلستراتيجية على تحقيق نفس مزايا تلك األخرى المؤسسة المنافسة عدم قدرة . 2

 تحـسين  إلـى ويمكن القول أيضاً بان هناك ثالث شروط أساسية لكي تؤدى الميزة التنافـسية           

  : التنافسي والمالي للمؤسسة وهي األداء

 منـافع  أو تكون الميزة بدرجة من الكبر بحيث تمكن المؤسسة من تحقيـق مزايـا      أن  - أ

 . قطاع معين من السوق أويرة في حالة الدخول في سوق كب

 تقليدها بـسهولة مـن      إمكانيةأن تكون الميزة مستمرة ومتواصلة نسبياً ، بمعني عدم            -  ب

  .األخرىجانب المؤسسات المنافسة 

 . ملموساً  وملحوظاً  أثرها يكون أن  -  ت
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  -:للمراجع ) المهني (التخصص الصناعي  : 4-1-3

أعلـى مـن التخـصص     بمستويات األخذه في مهنة المراجعة الخارجية نحو     يتزايد االتجا 

، وذلك يعزى الزدياد حدة المنافسة والمتغيرات العالمية علـى النطـاق            ) المهني  (الصناعي  

 بدأتالمحلي والدولي مع تنوع القواعد المحاسبية الخاصة بكل نشاط صناعي على حده ، لهذا               

   تجعلها متميزة عن منافسيها والذي بدوره يقوي الموقـع          طرق مؤسسات المراجعة البحث عن   

 Mayhew and( .عاقدات رابحة مـع عمالئهـا    تإجراءتستطيع لالمؤسسات التنافسي لهذه 

Wilkins : 2003  (    

 مـن   أعلـى  قيام مؤسسات المراجعة بمحاوالت للحصول علـى معـدالت           إلى ذلك   أدىوقد  

 مؤسسات  إلىمعتادة لجذب العمالء ولجعل التحول      حصص السوق المهنية لتحقيق خبرة فوق ال      

 قيمـة  إضافة خياراً غير جذاب بالنسبة للعمالء، ولكي تتمكن من ذلك عليها         األخرىالمراجعة  

            حقيقية لعمالء المراجعة من خـالل الفهـم الجيـد لطبيعـة الـصناعة التـي يعمـل بهـا                     

  (  Jeffrey and Other s : 2004) .العمالء 

 الحصول على حصة كبيرة في سوق الخدمات المهنية يتطلب من مؤسسة المراجعة تقـديم             إن  

 تؤديهـا   أنيمكـن     ال وأسـاليب خدمات مراجعة متخصصة تلبي احتياجات العمالء بطـرق         

 تمييز خدماتها عن    إلىتسعى مؤسسات المراجعة    حيث   ،   مؤسسات المراجعة المنافسة بسهولة   

 التميـز   إستراتيجية بؤرة التركيز في     أن إلى اإلشارةوتجدر  غيرها من المؤسسات المنافسة ،      

والمنافسة تتمثل في تطوير وتوفير خدمة متميزة يطلبها العمـالء ، والتـي يجـد المنافـسون       

الصفة ، حيث تتكبد مؤسسات المراجعة تكاليف ضخمة         و  بذات الجودة  أدائهاصعوبة كبيرة في    

 تلك التكاليف تمنـع المنافـسين   أن ذلك ضمنياً  ، ويقتضي ) صناعيا  (لتكون متخصصة مهنياً      
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العديد مـن   درجات مشابهة من التخصص بسهولة ، ويحدث التميز بناء على إلىمن الوصول  

  .أبعاد خصائص العميل والطلب على الخدمات ذات الصلة 

 والذي من خالله يمكن لمؤسسات المراجعـة        أهمية األبعادويعتبر االنتماء الصناعي من اكبر      

بط نفسها بخصائص واحتياجات خدمات معينة للعميـل ، ويـسمح التخـصص الـصناعي               ر

 تلـك   إلـى  المتميزة في مجال معين لتقديم الخدمـة         إستراتيجيتهالمؤسسة المراجعة استخدام    

 التي يمتلكها مجموعة كبيرة نسبياً  من عمالء المراجعة ، وتسعى مؤسسات             األساسيةالخاصية  

التخصصات الصناعية طبقاً لصناعات العمـالء ، فقـد نالـت           ب ةعرف الم إلىالمراجعة جاهدةً   

 التخصص الصناعي اهتماماً  كبيراً لما لها من دور هـام فـي تـدعيم وتحـسين                  إستراتيجية

القدرات المهنية للمراجع الخارجي عند التصدي للكشف والتقرير عن المخـاطر دون وقـوع              

 ممـا  التأكيد لتصبح مضللة ، وتطوير خدمات    احتيال مالي وتحريف في القوائم المالية      أوغش  

                                                                  ) 2006:متولي ( . مستويات مقبولة من الجودةإلى المهني باالرتقاء األداءينعكس على جودة 

  -:للمرجع )  المهني (التخصص الصناعي مفهوم  1-4-1-3  

 التخصص الصناعي إال انه هناك صعوبة في تعريف وتحديد مؤسـسة            أهمية على الرغم من  

 مـسارات   األكـاديميون معينة ، وقد اتبع الباحثون      ) مهنة  (المراجعة المتخصصة في صناعة     

 أن هذه الطرق شيوعاً  هي تلك التي تفترض          وأكثرمتنوعة للوصول لتعريف ذلك ،      ) طرق  (

 السوق لكل نشاط صناعي تعتبر متخصصة فـي         الحصص في  أكثرمؤسسة المراجعة صاحبة    

   )  Reilly and Reisch :2002.  (هذا المجال الصناعي 

 مؤسسة المراجعة التي تستثمر مواردها في تطوير وزيادة تخصصها          أنحيث انه من المنطقي     

  .في صناعة عميل المراجعة يكون لديها حصة مهمة في سوق تلك الصناعة 
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عـ        بأنه صناعيا   رف المراجع المتخصص  وي ة ر المراجع الذي يقوم بالتدرب والحصول على خب

                                       )Solomon and Others : 1999(  ) .مهنة محددة (عملية كبيرة في صناعة محددة 

 ضرورة الحصول على المعرفـة العلميـة        يبين) المهني  (هذا التعريف للتخصص الصناعي     

 إحـدى  وأشـارت ة في مجال صناعة محددة وفقاً لصناعة عمالء المراجعـة ،     يفوالعملية الكا 

 % 10 عـن    لماال يق  تراجع   أن لكي تكون مؤسسة المراجعة متخصصة يجب        بأنهالدراسات  

 علـى  المراجعـة  أتعـاب  جملـة  من% 10أومن عدد الشركات التي تنتمي لصناعة معينة ،       

 (  Dunn and Others : 2000) .مستوى شركات هذه الصناعة 

 من جملة األقلعلى %  20واقر لبيب في دراسة له انه على مؤسسة المراجعة الحصول على 

 المراجعة على مستوى هـذه    أتعاب جملة   من% 20أوعدد الشركات التي تنتمي لهذه الصناعة       

   ) 2005:لبيب  ( .الصناعة 

 -: مقاييس التخصص الصناعي للمراجع 2-4-1-3  

 إذاص الصناعي لمؤسسات المراجعة ، يمكن القول بـان تحديـد مـا    في ضوء مفهوم التخص 

  أم) متخصـصة   (كانت مؤسسة المراجعة تُعد متخصصة في مراجعة شركات صناعة معينة           

  :ال يتم من خالل المقاييس الرئيسية التالية 

   Market Share : مقياس حصة السوق . 1

نسبة لمؤسسة المراجعـة هـو       التخصص الصناعي بال   أنيقوم هذا المقياس على افتراض      

تمييز نفسها عن المنافسين من خالل المحافظة على حصة سوقية من الشركات العاملة في              

 من خالل تحديد وتحقيق حصة سـوقية        بأنهمجال صناعة معينة ، وهذا المقياس يفترض        
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مناسبة لمؤسسة المراجعة في سوق صناعة معينة سينتج عنه معرفة جيدة وستقوم مؤسسة             

   .اجعة بتطوير معرفتها غي هذه الصناعة المر

(O Reilly and Reisch :2002 ) ,( Neal and Riely :2004) ,                

( Balsam and Others : 2003) ,( Hogan and Jeter :1999 ) 

   Portfolio Share : مقياس الحصة في المحفظة . 2

 بإجمـالي مقارنتـاً   )  بالمبيعـات    مقاساً( حجم العميل    أنهذا المقياس يقوم على افتراض      

  : بالعميل في صناعة معينة ويحسب كالتالي ويرتبطمبيعات جميع العمالء ، 

 إجمـالي  مبيعات العميل مقسوما علـي       إجمالي= التخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة     

  .مبيعات جميع العمالء لنفس الصناعة 

 المراجعة من خالل    وأتعابعة  خدمات المراج وهذا المقياس يعطي االعتبار لدرجة توزيع       

  .مختلف الصناعات لكل مكتب مراجعة بصورة منفصلة 

باستخدام هذا المقياس فان  مؤسسات المراجعة تعتبر متخصصة صناعياً  في الـصناعات            

 معظم مواردها   بتخصيصوتقوم  ) عوائد المراجعة    (إيراداتهاالتي تتولد من خاللها اغلب      

  .لمحددة في هذه الصناعة في تطوير معرفتها الصناعية ا

(Hogan and Jeter :1999 ) , (Neal and Riley :2004) ,         

( O Reilly and Reisch :2002 ) 

 

 تحصل عليهـا  أن يجب )حد أدنى، أو نسبة مئوية معينة (تحديد نسبة تحكمية معينـة   . 3

 .مؤسسات المراجعة من سوق شركات صناعة معينة 
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 مقدمي الخدمة في كـل      أومن خالل اكبر الموردين     ة  تحديد المتخصصين في الصناع    . 4

 كان هناك فروقاً  واضحة بـين      إذا ثالث اكبر الموردين     أو ثاني   إلى باإلضافةصناعة  

 )  Balsam and Others :2003 (. بين الثالث وبقية الموردين أوالثاني والثالث 

 -:لمؤسسة المراجعة ) المهني ( التخصص الصناعي أهمية 3-4-1-3   

                تخـصص مؤسـسة المراجعـة وتركيـز جهودهـا فـي صـناعة محـددة                أهميـة تتمثل  

  -:(O`Reilly :2002) باالتي

تستطيع مؤسسة المراجعة المتخصصة تكوين هيكل معرفة وخبرات خاصـة بتلـك             . 1

 المهنـي ،    األداءالصناعة ، وبالتالي تقديم خدمات ذات مستوى على من الجودة في            

ين الذين لديهم فهـم   المراجعأنحيث . زيادة كفاءة وفعالية المراجعة     إلىذا يؤدي   هو

 في صناعة معينة سيكون لديه القدرة علـى التعامـل بجديـة مـع المـشاكل          أعمق

 . التي توجد في صناعة العمالء واإلصداراتالجوهرية 

 المحاسبة ومتطلبات التقـارير فـي هـذه         لمعاييرالحصول على معرفة دقيقة واكبر       . 2

 الخدمات للعمالء العـاملين بهـا ،        أداءعة التي يكون المراجع متخصص في       الصنا

 . لتعاقدات المراجعة في هذه الصناعة األزمة تطوير المهارات  إلى باإلضافة

توزيع  تكاليف التدريب والتطوير على مجموعة اكبر مـن العمـالء مـن جانـب                 . 3

 . وفورات الحجم مؤسسات المراجعة المتخصصة ، وهذا يساعد في االستفادة من

 والتـي   اإلدارة التي تقوم بها     واإلجراءاتتسهيل مهمة المراجع عند فحص العمليات        . 4

 تخفـيض احتمـاالت وفـرص عـدم         إلىتعتمد على التقدير الشخصي ، مما يؤدي        

 . جوهرية أخطاءاكتشاف احتواء القوائم المالية على 
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ات العمـالء بـصورة     مؤسسة المراجعة المتخصصة لديها فرص قوية لتلبية احتياج        . 5

 .متميزة ، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة 

يعزز التخصص الصناعي من سمعة مؤسسة المراجعة المرتبطة بتقديم خدمات ذات            . 6

جودة عالية ويمكنها أيضا ًَ من توسيع نطاق خدماتها ، حيث ينتج عـن التخـصص                

 . بكفاءة المراجعة الصناعي تقديم خدمات ذات مستوى رفيع من التأكيد ويرتقي

التخصص يرتقي بمعرفة المراجعين لصناعة العميل وهـذا يزيـد مـن تقـديرات               . 7

المراجعين للمخاطر الضمنية الموجودة في القوائم  المالية والتي تكون سمة مميـزة             

 .لهذه الصناعة 

يمكن مؤسسة المراجعة من تركيز جهودها التسويقية من خالل         التخصص الصناعي    . 8

 :ة وهي عدة طرق مفيد

 . تدعيم مركزها التنافسي بين مؤسسات المراجعة وزيادة ربحيتها  - أ

 ،  القـدامى الحصول على عمالء جدد في هذه الصناعة مع االحتفـاظ بـالعمالء              -  ب

من خالل خـدمات المراجعـة فـي مجـال          والحصول على عوائد مالية عالية      

صـصة  مقارنةً  بمؤسسات المراجعة غير المتخ     ) المهني  (تخصصها الصناعي   

  .المنافسة 

ý   التي تؤثر على العمالء  باتجاه اختيار المـراجعين المتخصـصين صـناعياً               العوامل

 -:  )Abbott and Parker :2000(تتمثل في) عملهم (في مجال صناعتهم ) مهنيا (

حجم العميل ، حيث انه كلما كبر حجم عميل المراجعة كلما نتج عنـه تعقيـد فـي                   . 1

 أنة بعمله بدرجة اكبر ، وهذه التعقيدات تزيد من حقيقـة             المتعلق واألنشطةالعمليات  



 65

القـادرة علـى تقـديم      مؤسسة المراجعة المتخصصة في صناعة العميل هي وحدها         

 .خدمات مراجعة جيدة وبتكلفة مناسبة 

 رأس أسـواق  من   أو من الدائنين    إضافي كانت مؤسسة العميل تبحث عن تمويل        إذا . 2

، وذلـك   سة المراجعة المتخصصة في مجال عملها        اختيار مؤس  إلى تلجأ   فإنهاالمال  

 . بجودة العوائد المالية لها ) الممولين ( المستثمرين والدائنين إقناعلكي يتم 

 كبر حجم المؤسسات والشركات واالندماج بينهـا نتيجـة      إلى هذا البند    أهميةوترجع  

 مالهـا  سورأالعولمة مما جعل المؤسسات والشركات تضع خطط لزيادة استثماراتها        

  . مصادر تمويل جديدة لتمويل هذا التوسع إلىوبالتالي الحاجة 

 زيـادة عـدد   أنوجود هيئة مساهمين ولجنة مراجعة في مؤسسة العميـل ، حيـث        . 3

شركات المساهمة التي يكون لها هيئة مساهمين ولجنة مراجعة ينـتج عنـه زيـادة               

 فـي مجـال      استخدام مؤسسة مراجعـة متخصـصة      إلىاالتجاه من هذه الشركات     

 هـي وكيلـة     اإلدارة أن مسؤولية الوكالة التي تتمثل في       إلىصناعتها ، ويرجع ذلك     

  .   اتخاذ القرارات االستثمارية نيابة عنهم أموالهم إدارةعن المساهمين في 

إن هيئة المساهمين تعتمد وبدرجة كبيرة على المعلومات الموجودة والمفصح عنها في القـوائم        

 درجـة   إلىمستوى الجودة و الثقة  بهذه المعلومات         االرتقاء   إلى يحتاجون   نهمفإالمالية ، لهذا    

مراجعـة المتخصـصة فـي صـناعة         التعاقد مع مؤسسات ال    إلىعالية ، وهذا يعزز االتجاه      

   )Velury and Others :2003.(الشركة

 الشركات تقوم باختيار مؤسـسة المراجعـة كجـزء مـن الـسياسة      أنوهذا يعتبر دليل على   

 ، وان التخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة يساعد الـشركات          لإلفصاح العامة   إلستراتيجيةا

 في القوائم المالية بصورة جيدة ، حيث انه هناك عالقـة موجبـة بـين                اإلفصاحفي تحسين   
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 في القوائم  المالية لعمالء المراجعـة        اإلفصاحالتخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة وجودة      

                               )Dunn and Mayhew :2004(  .لديها 

 التخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة     أهميةولكنه على الرغم من كل ما تم ذكره سابقاً  عن            

  أن هنـاك   إال المراجعة نتيجة تخصصها ،      مؤسسةوالمزايا التنافسية واالقتصادية التي تحققها      

 ضد اختيار   وأيضا المراجعة   تخصص مؤسسة  ضد   األحيانعوامل ومحددات تعمل في بعض      

   :    )  O ' Reilly and Reisch : 2002( مؤسسة المراجعة المتخصصة وهي

 -:من وجهة نظر عميل المراجعة  . 1

 األساسـية عدم استخدام مؤسسة المراجعة التي تقدم خدمات للشركات المنافسة            - أ

 .لشركة العميل 

فـي حـال تقـديم       عن الشركة للمنافسين     أساسيةالخوف من تسريب معلومات       -  ب

 . من مؤسسة المراجعة للشركات المنافسة أخريخدمات استشارية وخدمات 

 -:من وجهة نظر مؤسسة المراجعة  . 2

تعتبر خدمات مراجعة قد تحـرم        التي ال  األخرىهناك جزء كبير من الخدمات        - أ

منها مؤسسة المراجعة مثل تقديم الخدمات االستشارية ودراسات الجدوى االقتصادية            

 .ا وغيره

 مؤسسة المراجعة في    أتعابزيادة المخاطر الناتجة عن النسبة العالية من تركيز           -  ب

يقول بضرورة عدم وضع البيض في سـلة   هناك مثل    أنصناعة معينة واحدة ،حيث     

 .واحدة 
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 انه هناك استفادة كبيرة متبادلة بين مؤسسة المراجعة وبـين           إالعلى الرغم من هذه المحددات      

 مؤسـسة   وأيضا خدمات عالية الجودة     إلى عميل المراجعة يحتاج     أنيث  عمالء المراجعة ، ح   

المراجعة تبحث عن تمييز نفسها عن غيرها والحصول على ثقة العمالء وبالتالي تحقيق عوائد              

   .أعلى

 هناك عالقة موجبة بين تخصص مؤسسة المراجعة وزيادة جودة الخـدمات            بأنهويقول متولي   

   - : األتي )2006:لبيب ( ويرىالفني يالرأ إبداء وخدمات التأكيدية

 ألنه المراجعة ، وذلك     إجراءاتعلى   العميل تؤثر    إليهاأن نوع الصناعة التي ينتمي       . 1

 متخصصين في نفس الصناعة ، وان تخصص        إلىخاصة تحتاج   لكل صناعة طبيعة    

 إجـراءات  إتمام العميل يساعد على       إليهامؤسسة المراجعة في الصناعة التي ينتمي       

 المهني  األداءراجعة بكفاءة عالية وفعالية مما ينعكس في النهاية على زيادة جودة            الم

 وسرعة االستجابة لتعديل التقرير ، وبالتالي جـودة        التأكيدللمراجعة وتطوير خدمات    

 .التقارير المالية 

 في قطاعات معينة فـي ظـل        أو تخصص مؤسسة المراجعة  في صناعة معينة         إن . 2

 أداءراجعة يحقق مزايا لمؤسسة المراجعة تتمثل في خفض تكلفة          السوق التنافسية للم  

 خفض تكلفة البحث والتطـوير نتيجـة        وأيضاعمليات المراجعة نتيجة التخصص ،      

توزيع هذه التكلفة على عدد من عمالء المراجعة لنفس الصناعة والتي تولدت عنهـا             

 التخصص لمؤسسة    يتيح وأيضا لعمليات المراجعة ،   األداء،وكذلك رفع مستوى جودة     

 أن مـع توضـيح      األربـاح المراجعة زيادة عدد عمالء المراجعة بالتـالي زيـادة          

 التخصص الصناعي   إلى المراجعين يرجع    أداءاالختالفات في مستويات الجودة بين      

 وتحديـد  الجـودة  ، وانه يجب التركيز على التخصص الصناعي كعامل مؤثر فـي     
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 بتـوافر   إال المراجعة ، وهذا لن يتحقـق         ومسؤولية التقاضي ضد مؤسسات    األتعاب

  .اإلستراتيجية والمتطلبات لتحقيق هذه اآللياتمجموعة من 

ý  التخصص الصناعي في مؤسـسات      إستراتيجية المقترحة لتطبيق    األهداف واإلجراءات 

 -:المراجعة 

نـصيب  زيادة درجة التركيز السوقي ، وذلك من خالل العمل على زيادة ال     العمل على    . 1

 .العاملين في نفس الصناعة ) العمالء (لمؤسسة المراجعة من الشركات السوقي 

 :تكنولوجيا المراجعة المطبقة في المؤسسات تطوير  . 2

تحكم تكنولوجيا المراجعة المطبقة في مؤسسة المراجعة مجموعة من المقومات تتمثل           

  -:في 

ü            بـر  تحديد السياسات ونطاق السلطة والمسؤولية في مؤسسة المراجعـة وهـي تعت

 . وزيادة درجة التخصص إليهم الموكلة لألعمال أدائهم في لألفرادكمرشد 

ü   بهدف تخفـيض   )  والتجهيز   اإلعدادالبرامج سابقة   (برامج المراجعة المهيكلة    تطبيق

 خفض احتمـاالت    ىغالالتكلفة والوقت المستخدم في عملية المراجعة ، وهذا يؤدي          

م وجـود انحرافـات فـي قـرارات          عد إلى باإلضافة والمخالفات   األخطاءحدوث  

  )1992:سالمة .(المراجعين 

ü  المراجعة االلكترونية أساليباستخدام . 

ü  عملية المراجعة ألداء والكمية اإلحصائية األساليبتطويع . 

ü    وإدارة األعمـال  هندسـة    أعادةالمتطورة في المراجعة مثل مفهوم      تطبيق المفاهيم 

 .الجودة الشاملة 
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 : وسمعة مؤسسة المراجعة الكيان القانوني وحجم . 3

يعتبر الكيان القانوني وحجم وسمعة مؤسسة المراجعة احد المتغيرات الهامة التي تؤثر            

على التخصص الصناعي ، فسياسة المؤسسة صغيرة الحجم تختلـف عـن سياسـة              

مؤسسة المراجعة كبيرة الحجم ، حيث تعتمد المؤسسات الـصغيرة علـى العالقـات              

 الجدد ، بينما تعتمد مؤسسة المراجعة كبيرة الحجم علـى           ءالشخصية في جذب العمال   

  .تفوقها المادي في جذب العمالء 

وتعتبر سمعة مؤسسة المراجعة من المؤثرات الهامة التي تؤثر في نـصيب مؤسـسة              

   .أتعابهاالمراجعة من السوق وبالتالي زيادة 

 :تخفيض الجوانب السلبية للمعرفة المتخصصة  . 4

 أحكـام  السلبية للمعرفة المتخصـصة بهـدف زيـادة كفـاءة       تخفيض الجوانب يمكن  
وقرارات المراجعين وبالتالي زيادة كفاءة عملية المراجعة  ، وهذا يـتم مـن خـالل                

  -:االعتبارات التالية 

ü               تحديث المعرفة المهنية للمراجعين والبحث الدائم عن كل ما هو جديد في مجـاالت

 .المعرفة المهنية 

ü هني المستمر التدريب والتعليم الم. 

ü  رقابة الجودة على مؤسسات المراجعة. 

ü  الخبرة أهلاستخدام واستشارة . 

 :تطوير البيئة العامة لمهنة المراجعة والمتمثلة في  . 5

ü  التأهيل العلمي والمهني المطلوب لمراجع الحسابات. 

ü  قواعد وآداب السلوك المهني. 
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ü ع المعايير  الدولية تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المحلية بالتوافق م. 

ü  االلتزام بالتشريعات القانونية. 

ü  المسؤوليات التي تتعرض لها مؤسسات المراجعة. 

ü  الشركات المساهمة إدارةتفعيل دور لجان المراجعة في . 
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  المبحث الثاني

  

  تحليل معايير المراجعة الدولية المتعلقة بمجال الدراسة 

  :تمهيد 0-2-3  

 واألداءمعايير المراجعة الدولية دور فعال في تحسين مـستوى عمليـات المراجعـة                تلعب  

 والمبـادئ   اإلجـراءات المهني لمراجعي الحسابات في مختلف الدول ، وذلك الحتوائها على           

 المراجع في المراحل المختلفـة لعمليـة        أداءتضمنها مما ينعكس إيجابياً  على       ت التي   األساسية

  ). التنفيذ ، التقرير التخطيط ،(المراجعة 

هناك بعض منها يرتبط بمجال هذه الدراسـة ،          أن الدولية نجد    المراجعةوباستعراض معايير   

فـي  جاء فيها لتدعيم الجانب النظـري        لذا سنقوم بتحليل بعض هذه المعايير للتعرف على ما        

  .مجال التعرف على المعايير المهنية المرتبطة بالتخصص المهني للمراجع
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  ."رقابة على جودة عملية المراجعة ال"  بعنوان 220رقم معيار المراجعة الدولي  :  1-2-3

 يضع سياسـات    أنورد ضمن الفقرة السادسة من هذا المعيار انه ينبغي على مكتب المراجعة             

  -: التالية األهداف العاملين به تحتوي على أداءلرقابة مستوى 

جعة ملتزمـون بمبـادئ االسـتقاللية والنزاهـة          المراجعين العاملين بمكتب المرا    أن  - أ

 . المهنية واألخالقياتوالموضوعية 

 يستعين بمن لديهم المهارة والكفاءة التي تساعدهم فـي          أنيتعين على مكتب المراجعة       -  ب

 . بعناية مهنية كافية إليهم المسندة األعمال أداء

ب العملـي ولـديهم      قد حصلوا على درجة من التدري      أفراد إلى المراجعة   أعمال إسناد  -  ت

 . المهني المطلوب في ظل الظروف المحيطة التأهيل

 ألغراض مباشر ، وفحص للعمل عند كافة المستويات         وإشراف يكون هناك توجيه     أن  -  ث

 . معقول بان العمل المؤدى يفي بمعايير الجودة المالئمة تأكيدتوفير 

 دوري وعند اتخاذ    اسأس تقييم للعمالء المرتقبين وفحص العمالء القائمين على         إجراء  - ج

قرار قبول أو عدم قبول االحتفاظ بالعمالء يجب مراعـاة مـدى اسـتقاللية المكتـب          

ومقدرته على تقديم الخدمة للعميل على النحو المالئم وامتالكه للقدرات التي تمكنه من             

                 )2003،2004: لطفي ( .ذلك 

تـوفر   يراعوا   أنجب على المراجع ومساعديه     ويؤكد هذا المعيار في فقرته التاسعة على انه ي        

 التي يقومون بتنفيذها ستؤدى بعناية      األعمال معقول بان    تأكيد مهني كافي ومالئم لتوفير      تأهيل

  . المهني في ظل الظروف المحيطة التأهيلواجبة من خالل درجة 
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 رأيير علـى     عديدة تعتمد بشكل كب    أطراف العملي للمراجع من انه هناك       التأهيل أهميةوتنبع  

 تنـوع معـايير   إلـى  باإلضـافة  القوائم المالية لمنشأة العميل ،   عليوحكم المراجع الخارجي    

 تتوافر  أن محددة ، مما يتطلب من المراجع        ألنشطةالمحاسبة وتعددها وصدور معايير خاصة      

) التحصيل العلمي في التخصص     ( هما الجانب العلمي     أساسيينلديه جميع الشروط من جانبين      

  . والجانب العملي أو الخبرة المهنية ،

 يكون المراجع على درجة من التأهيل العلمي بان يكون علـى علـم              أنوالمقصود بضرورة   

ودراية بعلوم المحاسبة والمراجعة ، وهذا يتحقق من خالل الدراسة فـي المعاهـد والكليـات               

 وإنمـا  على هذا النحـو      يقتصر  العلمي ال  التأهيل أن إلى اإلشارةالعلمية المتخصصة ، والبد     

االدراة ووسـائل    النواحي الـسلوكية و أمثلتها من أخرىيتطلب من المراجع المعرفة بجوانب    

  .االتصال 

 والخبرة العملية ، المقصود هنا هو ممارسة المهنة لفترات زمنيـة محـددة              للتأهيل بالنسبة   أما

اك قوانين في بعـض الـدول        هن أنللتدرب في المهنة من المهنيين قبل مزاولة المهنة ،حيث          

 وإنمـا  خمس سنوات وهذا ليس مجال النقاش هنـا          وأخرىتشترط الخبرة لمدة ثالث سنوات      

النقاش يدور حول ضرورة وجود خبرة عملية من ضمن شروط ممارسة المهنة ،وهنـا تقـع                

مسئولية التدريب للخريجين الجدد على كاهل الممارسين للمهنة من مكاتب ومراجعين ، وعليه             

  . وتقديم كل العون له خالل فترة التدريبوإشرافهم المتدرب بعنايتهم اط يحأنالبد 

 علـى تقـدم تنفيـذ عمليـة     اإلشراف أهميةونصت الفقرة الرابعة عشر من هذا المعيار على       

   :إذا المراجعة لتحديد ما

ü الضروري لتنفيذ المهام المكلفين بهاوالتأهيل المساعدين لديهم المهارات أن . 
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ü تدرب عليه ضرورة قضاء فترة التدريب المهني لدى أحد مزاولي المهنـة ، وعلـى               الم

 وتقديم العون له خالل فترة التـدريب وهـذا   وإشرافه يحيط المتدرب بعنايته   أنالمدرب  

 )2003،2004: لطفي ( . المهنة أعضاء على كاهل الملقاةيمثل احد المسئوليات 

 التي ينبغي على مكتب المراجعة القيام بها وهـي          تاإلجراءابين  يولتحقيق ذلك فان المعيار     

   : )2007:حماد  (كالتالي

 :في مجال المهارة والكفاءة للعاملين بداخل المكتب منها   - أ

ن المحاسبين القانونيين المؤهلين عن طريق التخطـيط لالحتياجـات          ي برنامج لتعي  إعداد -1

ت التي يجـب توافرهـا      ين داخل مكتب المراجعة ، وتحديد المؤهال      ي التع أهدافوتحديد  

 . بمهمة المراجعة إليهفيمن يعهد 

 للعاملين فـي    ةامج توجيهي  بر وإعداد ومتطلبات استمرار التعليم المهني      إرشاداتتحديد   -2

 .هذه المكاتب 

 .تشجيع االشتراك في برامج التدريب المهني الخارجية المستمرة  -3

 المساهمة فـي    أولمكتب بدفع    يقوم ا  أنتشجيع العضوية في المنظمات المهنية ومراعاة        -4

 .تكاليف ومستحقات العضوية 

 في المعايير الفنيـة  ة الحديثاتتوفير المعلومات للمراجعين العاملين بالمكتب عن التطور       -5

 الفنية للمكتـب وتـشجيع    واإلجراءاتالمهنية وكذلك المطبوعات التي توضح السياسات       

 :ن خالل  التطوير الذاتي مأنشطةالعاملين على المشاركة في 

 . المراجعين بالدراسات المتعلقة بالتطورات الحديثة والمعايير الفنية المهنية إمداد -
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 الدولية  اإلصدارات العاملين بالمكتب مثل     ألفرادلتوفير المواد التي تحظى باهتمام       -

 . المراجعة وأمور المحاسبية األموروالمحلية المناسبة عن 

 واألنـشطة فاظ بالخبرة المهنية فـي المجـاالت        تجهيز برنامج للمكتب للتطوير واالحت     -6

المتخصصة مثل الصناعات المنظمة ، المراجعة بواسطة الكمبيوتر وطـرق المعاينـة            

  .اإلحصائية

تشجيع العاملين على حضور البرامج التعليمية الخارجية ، واالجتماعـات والمـؤتمرات      -7

 . الفنية أومن اجل الحصول على الخبرة الصناعية 

 على العضوية والمشاركة في المنظمات المهنيـة المهتمـة بالـصناعات            فراداألتشجيع   -8

ـ والمجاالت المتخصصة و    واألنـشطة وفير الدراسـات الفنيـة المتعلقـة بالمجـاالت     ت

 .المتخصصة 

  حصلوا على درجة مـن التـدريب العملـي         أفراد إلى المراجعة   أعمال إسنادفي مجال     - ب

 : )2007:حماد (منها  المهني الالزم لكل حالة التأهيلولديهم 

 بمـا فـي ذلـك التخطـيط         األعمالوضع الخطوط العريضة لنظام المكتب في توزيع         -1

 المطبقة لتحقيـق التـوازن بـين        األساليب إلى باإلضافةالحتياجات المكتب وفروعه ،     

 والمهارات الشخصية ، ومدى تطويرهـا وكيفيـة         األفراد المراجعة من    أعمالمتطلبات  

 : ، وهنا يجب مراعاة العوامل التالية استغالل هذه الكفاءة

 .حجم عملية المراجعة ومدى تعقيدها  -

 . المؤهلين جيدا األفرادمدى توافر  -

 .الخبرة المهنية الخاصة المطلوبة  -
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 .فرص التدريب المستمر  -

 :يلي  عند تكليف المراجعين يجب مراعاة ما -2

 . لكل منها  ومتطلبات الوقتاألفراداحتياجات عملية المراجعة الخاصة من  -

 . من حيث خبراتهم ومراكزهم وخلفياتهم الخاصة األفرادتقييم مؤهالت  -

 . عملية المراجعة بأداء العمل للمراجعين خالل القيام أثناءتوفير التدريب  -

 وأنـشطتها الحصول على الخبرة في مجاالت مختلفة تـرتبط بعمليـة المراجعـة              -

 .المختلفة

 :مراجعة قائمة منها االستمرار في عملية في مجال قبول عملية مراجعة جديدة و -3

 .تقييم استقاللية المكتب وقدرته على خدمة العميل الجديد  -

 . المهارات الفنية إلى في االعتبار الحاجة األخذ -

 . المهنة أخالقيات يتعارض قبول العميل الجديد مع أالمراعاة  -
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  " . والخطأ   بعنوان الغش240معيار المراجعة الدولي رقم :   2-2-3

 عن مدى مـسئولية المراجـع   إرشادات تحديد وتوفير    إلىيهدف هذا المعيار الدولي للمراجعة      

  . والغش عند مراجعة القوائم المالية األخطاءعن دراسة 

 عملية المراجعة ، وكذلك عندما يتم تقييم نتـائج عمليـة المراجعـة              وأداءعندما يتم تخطيط    

اجع دراسة مخاطر التحريفات الجوهرية فـي القـوائم الماليـة          والتقرير عنها يتعين على المر    

  إلـى  تـؤدي  المتعمدة والتي    األفعال  إلىويشير مصطلح الغش     .الخطأالناتجة عن الغش أو     

 إلى أيضا عدم التعمد ولكنه يؤدي      إلى الخطأبينما يشير مصطلح    ،  تحريفات في القوائم المالية     

 البيانـات   أو الكتابية فـي الـسجالت       أو المحاسبية   خطاءاألتحريفات في القوائم المالية ،مثل      

  .المحاسبية وسوء تطبيق السياسات المحاسبية 

 األخطـاء  يكون مسئوال عن منع  أنيمكن   يعتبر وال   فإن المراجع ال   والخطأفيما يتعلق بالغش    

ر  يقوم بتقدير المخـاط أنوالغش ، ولكن عند تخطيط عملية المراجعة فإنه يجب علي المراجع    

 تحريفات جوهرية في القوائم الماليـة ، كمـا يتعـين    إلى غش يؤدي أوالخاصة بحدوث خطا  

           الجـوهري الـذي يـتم       الخطـأ  أو  عـن أي وجـود للغـش       اإلدارة يستفسر مـن     أنعليه  

                                              )2007:حماد ( .اكتشافه 

 ، فإنه ينبغي على     والخطأقدير المخاطر حول حدوث الغش      عن ت  مسئولية المراجع    إلىبالنظر  

 أو معقول عن التحريفات الناشئة عن الغش        تأكيد للحصول على    اإلجراءات يصمم   أنالمراجع  

وبناء علـى ذلـك فـإن    .  التي يتم اكتشافها وتعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية ككل       الخطأ

 حاالت غـش    أو أخطاء لم تحدث    بأنهفية ومناسبة    كا إثبات أدلةالمراجع يسعى للحصول على     

 يكون اكبر من احتمال اكتـشاف       األخطاءجوهرية للقوائم المالية ، هنا يعتبر احتمال اكتشاف         
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 معينـة   إجـراءات  الغش عادة يتم ارتكابه بحرفية ويصاحبه تـصميم          أنالغش وذلك باعتبار    

  . وجوده إلخفاء

كن تجنبها ،تتمثل هذه المخاطر في وجـود بعـض          يم  عملية المراجعة تتعرض لمخاطر ال     إن

التحريفات الجوهرية التي تستمر دون اكتشاف ، وقد يحدث هذا بالرغم من تخطـيط وتنفيـذ                

  .عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية 

 المراجعـة   أوجـه  الجوهري علـى     الخطأ أووينبغي على المراجع النظر في مضمون الغش        

 ، وبهذا الخصوص يجب     اإلدارة المقدمة من    والتأكيدات اإلقراراتصداقية   وخاصة م  األخرى

 اإلقـرارات  يعيد النظر في تقديره للمخـاطر ، وكـذلك مـدى صـالحية               أنعلى المراجع   

         لـم تكتـشفه   أخطـاء  أو وذلك في حالـة وقـوع أي غـش           اإلدارةوالمعلومات التي قدمتها    

ــة ــتم  أنظم ــم ي ــة ول ــة الداخلي ــار الرقاب ــي هإظه ــرارات ف ــدات اإلق ــيوالتأكي                      الت

   )2003،2004:لطفي (   .اإلدارةقدمتها 

 هناك تحدي   أصبح الشركات وما صاحبه من تعقيد لعملياتها        أعمالونتيجة لتعقد واتساع حجم     

 والغش فـي القـوائم الماليـة        األخطاءيواجه مراجع الحسابات الخارجي في مجال  اكتشاف         

 خاصة تنظم مجاالت مختلفة من الـصناعات والمهـن ،       وإصداراتنه هناك معايير    وأخاصةً  

ووضع طرق خاصة للعرض في القوائم المالية وهذا كله يشكل ضغط على المراجـع باتجـاه            

تطوير خبراته المهنية في مجال صناعة شركة عميل المراجعة حتى يتمكن من معرفة نقـاط               

 الحتمال وجود مخاطر تتعلق باحتواء القـوائم        أفضلتقدير  القوة والضعف في القوائم المالية و     

  .المالية على معلومات مضلة 
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  " .المعرفة بطبيعة النشاط   "  بعنوان 310معيار المراجعة الدولي رقم :   3-2-3

  )2004-2003:لطفي                                                        (

 ومعايير حول المقصود بالمعرفة بطبيعة نشاط المنـشأة      إرشادات  توفير إلىيهدف هذا المعيار    

 مهمة المراجعة  ،     أداء فريق المراجعة عند     عضاءألو للمراجع   األمر مهما ً  وبيان لماذا يعتبر    

  . كيفية حصول المراجع على تلك المعرفة واستخدامها إلى باإلضافة

 كافية بطبيعة   أولية يكون لديه معرفة     أنجع  عند القيام بمراجعة القوائم المالية ينبغي على المرا       

  حتى يتمكن من تحديـد وتقيـيم المخـاطر           إليهعمل المنشأة والقطاع الصناعي الذي تنتمي       

  .الحتمية ومخاطر الرقابة ، وفي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق عملية المراجعة 

ـ      أنوورد في البند الثاني من المعيار        ة العامـة بالبيئـة      مستوى المعرفة يحتوى على المعرف

   .أعمالهااالقتصادية والصناعية التي تعمل خاللها المنشأة ومعرفة كيفية قيام المنشأة بتنفيذ 

 يكون المراجع على دراية بكل من طبيعـة  أن عملية المراجعة يجب     بأداءوقبل قبول االرتباط    

 يضع في اعتبـاره  نأ كما يجب  ، وعمليات المنشأة التي سيقوم بمراجعتهاوإدارةنشاط وملكية  

 مستوى المعرفة التي تكفي الن يقوم بعملية المراجعة علـى           إلى كان يستطيع الوصول     إذاما  

 وجه ، وتعتبر عملية الحصول على المعلومات والمعرفـة المطلوبـة عمليـة مـستمرة          أكمل

 فـي عمليـة المراجعـة       اإلثباتومتصلة يتم فيها جمع وتقييم المعلومات وكذلك ربطها بدليل          

  .وكذلك المعلومات التي تم الحصول عليها في كل مراحل عملية المراجعة ،

 من هذا المعيار الحصول على المعرفة بطبيعـة المنـشأة   8ويمكن للمراجع كما ورد في البند       

  -:وطبيعة نشاطها من عدد من المصادر على النحو التالي 

 .إليه تنتمي الخبرة السابقة بطبيعة نشاط المنشأة والقطاع الصناعي الذي -
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  ).اإلدارةالعاملين فيها ، ( داخل المنشأة أشخاصالمناقشات التي تتم مع  -

 .مناقشة الموظفين في قسم المراجعة الداخلية وفحص تقارير المراجعة الداخلية  -

 وكذلك المستشارين القانونيين الذين قاموا بتقـديم خـدمات          اآلخرينمناقشة المراجعين    -

 .صناعة للمنشأة أو لمثل مجال ال

العمـالء ،  ، رجال االقتـصاد   ( خارج المنشأة على دراية بها مثل        األفرادمناقشة بعض    -

 ).الموردين ،والمنافسين 

 الحكومية ، الدراسات المـسحية ،       اإلحصائياتمثل  (المطبوعات المتعلقة بنشاط المنشأة      -

 ).الصحف المالية ، تقارير البنوك  

 .ري على المنشأة القوانين واللوائح التي لها أثر جوه -

 . المختلفة اإلنتاج مكاتب العميل ومواقع إلىزيارات  -

الفقرات السابقة تحدثت عن أهمية معرفة المراجع بطبيعة نـشاط منـشأة عميـل المراجعـة                

وبمصادر الحصول على هذه المعرفة ، ولكن فيا يلي نتعرض لكيفيـة اسـتخدام مثـل هـذه                  

 عملية المراجعة وهي على النحو      أداء في مراحل    المعرفة من قبل مراجع الحسابات الخارجي     

  - : )2007:حماد  (التالي

 حكمـه  إصدار للمراجع من خالله يتمكن من إطارإن المعرفة بطبيعة النشاط يعد بمثابة       . 1

 فهم طبيعة عمل منشأة عميل المراجعة واستخدام المعلومـات التـي            أنالمهني ، حيث    

  :األتي في تساعدحصل عليها المراجع 

 خـدمات   تأديـة  أثنـاء قييم المخاطر وتحديد الصعوبات التي قد تواجه المراجعين         ت -

 .المراجعة 
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 . عملية المراجعة بشكل كفؤ وفعال وأداءتخطيط  -

 . بدقة في عملية المراجعة اإلثبات أدلةتقييم  -

 .تقديم خدمات أفضل لعميل المراجعة  -

  .اإلدارة وإقراراتتقييم التقديرات المحاسبية  -

 . على الظروف الغير عادية مثل وجود غش وعدم التزام بالقوانين واللوائحالتعرف  -

   في القوائم المالية واإلفصاحمراعاة مدى مالئمة السياسات المحاسبية  -

تفهم طبيعـة أعمـال منـشأة العميـل     "  بعنوان 315معيار المراجعة الدولي رقم  : 4-2-3  

   )2007: حماد (  " .الجوهرية     األخطاءوالبيئة التي تعمل فيها وتقييم مخاطر 

 فيما يتعلق بالحصول على فهم للمنشأة       اإلرشادات وضع معايير وتوفير     إلىيهدف هذا المعيار    

 الجوهريـة فـي عمليـة       األخطاءوبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية ، وبشأن تقييم مخاطر           

  .مراجعة القوائم المالية 

لمراجع الحصول على تفهم لطبيعة أعمال المنشأة محل        حيث انه وفق هذا المعيار يجب على ا       

 األخطاءالمراجعة والبيئة التي تعمل فيها بما في ذلك رقابتها الداخلية بما يكفي لتحديد مخاطر               

 مزيد من   وأداءيم  يالجوهرية في القوائم المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وبما يكفي لتق            

  . المراجعة إجراءات

ة ، حيث يساعد     عملية المراجعة بموجب المعايير الدولية للمراجع      ألداءم ضروري    هذا الفه  إن

 لعملية المراجعـة ويمـارس الحكـم        إطاره يخطط المراجع في     ذلك في تحديد إطار مرجعي    

 إثنـاء  المالية واالستجابة لهـذه المخـاطر   القوائم الجوهرية في األخطاءالمهني بشأن مخاطر  

  .عملية المراجعة 
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ý ــون ف ــب  يتك ــن الجوان ــا م ــة وبيئته ــل المراجع ــشأة مح ــع للمن ــم المراج                  ه

  -:  )2007:حماد ( التالية

 تقـديم  إطـار  ، بما في ذلك     األخرىالقطاع والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية       -

 .التقارير المالية المطبق 

 .محاسبية طبيعة المنشأة ، بما في ذلك اختيار المنشأة وتطبيقها للسياسات ال -

 واالستراتيجيات ومخاطر العمل المتعلقة بذلك والتي يمكن ان تـؤدي الـى      األهداف -

 . جوهرية في القوائم المالية أخطاء

 . المالي للمنشأة األداءقياس ومراجعة  -

 .الرقابة الداخلية  -

 إعـداد  إطـار  بما قي ذلك     األخرىالقطاع والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية      1-4-2-3  

   )2007:حماد ( .قلتقارير المطبا

يجب على المراجع الخارجي الحصول على فهـم للقطـاع والعوامـل  التنظيميـة                 -أ 

 التقارير الماليـة المطبـق  ،    إعداد إطار الخارجية ، بما في ذلك       األخرىوالعوامل  

وتشمل هذه العوامل  ظروف القطاع مثل البيئة التنافسية والعالقات بين المـوردين             

 مثـل  أخـرى  أموروتشمل البيئة التنظيمية بين     . التطورات التكنولوجية     والعميل و 

 التقارير المالية المطبق والبيئة القانونية والسياسات والمتطلبات البيئيـة          إعداد إطار

 الخارجية كالظروف االقتـصادية    األخرىالتي تؤثر على القطاع والمنشأة والعوامل       

 .العامة 
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 الجوهريـة  كاألخطـاء فيه المنشأة في مخاطرة محددة      قد يتسبب القطاع الذي تعمل        -ب  

 درجة التنظيم ، وفي هذه الحالة ينبغي علـى المراجـع        أوالناتجة عن طبيعة العمل     

 لهم معرفـة وخبـرة كافيـة        أعضاء كان فريق عمل المراجعة يشمل       إذادراسة ما   

 .ومناسبة في هذا المجال 

 التقارير المالية المطبـق  إعداد إطارية  كثيراً ما تحدد  المتطلبات التشريعية والتنظيم        -ج 

 إطار القوائم المالية للمنشأة ، وفي معظم الحاالت فإن          إلعداد اإلدارةالذي  تستخدمه    

 االختصاص الذي تعمل به المنشأة ، والـذي         إطار التقارير المطبق يكون هو      إعداد

 .يعتبر قاعدة عمل مراجع الحسابات 

  )2007:حماد (.طبيعة المنشأة 2-4-2-3  

يجب على المراجع الحصول على فهم لطبيعة المنشأة ، وهنا فإن طبيعـة المنـشأة                 -أ 

 عمليات المنشأة ، ملكيتها ، رقابتها ، وأنواع االستثمارات  التي تقوم بهـا               إلىتشير  

 . هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها   وطريقة ألجرائهاوتخطط 

تتيح للمراجع الخـارجي فهـم فئـات       فهم طبيعة المنشأة     أن إلى نشير   أنوهنا البد   

  . التي ستكون متوقعة في القوائم المالية واإليضاحات الحسابات وأرصدةالمعامالت 

 فـي   أخـرى  مكونات     أوقد تكون للمنشأة هيكل معقد مع وجود شركات تابعة لها             -ب  

 .مواقع متعددة ، والى جانب الصعوبات في التجميع في هذه الحاالت 

 يعتبر مهـم    األخرى أو المنشآت    واألشخاصالقات بين المالكين     فهم الملكية والع   إن  -ج 

 محاسـبياً  إظهارهـا الطرف ذي العالقة قد حدثت وتم       كانت معامالت    إذالتحديد ما   

 .بالشكل المناسب 
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سبب اختيار وتطبيـق المنـشأة لـسياسات        ليجب على المراجع الحصول على فهم         -د 

ناسبة لطبيعة عمل المنشأة وتتفـق   كانت مإذامحاسبية معينة دون غيرها ودراسة ما   

 التقارير المالية المطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة فـي نفـس   إعداد إطارمع  

 التي تستخدمها المنشأة لمحاسبة المعـامالت       األساليب أيضاويشمل الفهم   . القطاع    

ضع الهامة وغير العادية واثر السياسات المحاسبية الهامة في النواحي التي تكون مو           

 هنـاك   أوسـلطة مختـصة      صادرة عن    إرشادات لها   روال يتواف  مناقشة   أوخالف  

 غيرت المنشأة اختيارهـا     وإذا عليها  ، والتغيرات في السياسات المحاسبية ،          إجماع

 التغير ، ومـا     أسباب لتطبيق سياسة محاسبية هامة على المراجع دراسة         أسلوبها أو

 . التقارير المالية المطبق إعداد إطارت  كان ذلك مناسباً ومتفقاً مع متطلباإذا

 معـين بالـشكل     أمـر  عـن    أفصحت كانت المنشأة قد     إذاعلى المراجع دراسة ما       -ه 

 .المناسب في ظل الظروف والحقائق التي عمل بها المراجع 

   : )2007:حماد ( واالستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقةاألهداف – 3-4-2-3

 واستراتيجيات المنـشأة ومخـاطر      ألهدافلى فهم   صل ع يحيجب على المراجع أن       - أ

 جوهريـة فـي القـوائم    أخطاء إلى تؤدي أنالعمل المتعلقة بذلك والتي من الممكن       

 التـي   واإلجراءات والظروف   واألحداث األوضاع العمل من    أخطاء، وتنتج   المالية  

 أهـدافها تم اتخاذها والتي قد تؤثر بشكل معاكس على قدرة المنشأة علـى تحقيـق               

 . واستراتيجيات غير مناسبة أهداف من خالل وضع أو ، إستراتيجيتهاوتنفيذ 

 الجوهرية في القوائم المالية وقد تـنجم        األخطاء من مخاطر    أوسع مخاطر العمل    إن  -  ب

 أيـضا  الحاجة للتغيير    إدراك التعقيد ، وقد يتسبب عدم       أومخاطر العمل من التغيير     
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 الـدخول  أوثال قد تفشل منتجات جديدة ،  حيث انه على سبيل الم  في نشوء المخاطر  

  .في سوق غير مالئم حتى ولو تم تطوير المنتج بنجاح 

 الجوهريـة ،    األخطـاء  العمل يزيد من احتمال تحديد مخاطر        ألخطاءوالفهم الجيد   

  . العمل أخطاء تقييم كافة أو المراجع ال تقع عليه مسئولية تحديد أنغير 

 تـدير  أو واسـتراتيجياتها ،     أهـدافها ت الـصغيرة     كثيرة ال تحدد المنشآ    أحوالفي    -  ت

 رسمية ، وفي العديد مـن       أساليب أومخاطر العمل المتعلقة بذلك من خالل خطط          

  .األمورالحاالت قد ال توجد مستندات لهذه 

 : المالي للمنشأة األداءقياس ومراجعة     4-4-2-3

المـالي للمنـشأة ،      األداء يحصل على فهم لقياس ومراجعة       أنيجب على المراجع      - أ

 المنشأة تعتبرها   أداء المالي يبين للمراجع جوانب من       األداء قياس ومراجعة    أنحيث  

 . هامة واآلخرون ةاراالد

 تـشتمل  أن المنشأة من الممكـن  إدارة المعلومات المنتجة داخلياً والتي تستخدمها   إن  -  ب

لالنحـراف  ، وموازنات وتحليـل     ) مالية وغير مالية    ( رئيسية   أداءعلى مؤشرات   

وتقارير أداء على مستوى القسم أو الـدائرة أو مـستوى     ومعلومات حول القطاعات    

 المنافسين ، لذا تعتبر هذه المعلومـات مفيـدة          أداء المنشأة مع    ألداء، ومقارنة   أخر  

للمراجع الخارجي لفهم طبيعة المنشأة وبيئتها وغالباً يـتم الحـصول علـى هـذه                

 .م مراجعتها المعلومات من المنشأة التي يت

 فـي معلومـات القـوائم       أخطاء للمراجع على وجود مخاطر      األداءقد تدل قياسات      -  ت

 للمنشأة نمو وربح بسرعة     أن مثال على    األداءالمالية ذات العالقة ، فقد تدل قياسات        
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 في نفس القطـاع  األخرىبشكل غير عادي عند مقارنة ذلك مع نمو وربح المنشآت          

 فإنها األداء أساس مثل المكافأة على     أخرى مع عوامل     جمعت إذا، وهذه المعلومات    

 . القوائم المالية إعداد عند اإلدارةقد تدل على المخاطر المحتملة بعدم حياد 

 لغـرض المراجعـة ،      األداءعندما يرغب المراجع الخارجي االستفادة من قياسات          -  ث

 المنـشأة   ألداء اإلدارة كانت المعلومات الخاصة بمراجعة      إذاينبغي عليه دراسة ما     

 كـان المراجـع     وإذا  ،  دقيقة بشكل كاف لهذا الغـرض      وأنها موثوقاً ،    أساساتوفر  

 كانت دقيقة بشكل كاف الكتـشاف       إذا فان عليه دراسة ما      األداءيستفيد من قياسات    

 . الجوهرية األخطاء

  : )2007:حماد (الرقابة الداخلية5-4-2-3  

هم للرقابة الداخلية المتعلقة بالمراجعـة ،  يجب على المراجع الخارجي الحصول على ف   - أ

 المحتملة وتحليل العوامـل التـي       األخطاء أنواعويستخدم المراجع هذا الفهم لتحديد      

 الجوهرية ، وتصميم طبيعة وتوقيـت ومـدى الحاجـة           األخطاءتؤثر على مخاطر    

 . المراجعة إجراءاتلمزيد من 

المراجعة الدولي الخـاص بالرقابـة   تتكون الرقابة الداخلية كما هي مبينة في معيار           -  ب
العناصـر   ، مـن    " تحديد المخاطر والرقابة الداخليـة      "  بعنوان   400الداخلية رقم   

 - :ةالتالي

 .بيئة الرقابة  . 1

 .عملية تقييم مخاطر المنشأة  . 2

 إلعـداد  العمـل المناسـبة ذات العالقـة    أساليبنظام المعلومات ، بما في ذلك   . 3
 .التقارير المالية 

 .قابة  الرأنشطة . 4

 . الرقابة أساليبمتابعة  . 5
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 أو كانت عناصر الرقابـة الداخليـة تمنـع          إذا الجانب الرئيسي للمراجع هو ما       إن  - ج

 أو الحـسابات   أرصـدة  أو الجوهرية في فئات المعامالت      األخطاءتكتشف وتصحح   

  . الخاصة بها وكيف يتم ذلك واإلثباتاالفصاحات 

 السابقة التي تم عرضها وتحليلها نجـد انـه هنـاك        في هذا المعيار والمعايير   و طبقاً لما ورد     

 في االعتبار عند القيام بتنفيذ عملية المراجعة حتـى  أخذها عديدة على المراجع الخارجي  أمور

يتعلق بمكتـب     ما األموريكون منتج عملية المراجعة علي درجة عالية من الجودة ، من هذه             

 المتعلق برقابة الجودة علـى  220المعيار رقم المراجعة نفسه والعاملين به ، كما هو وارد في    

عملية المراجعة ، حيث بين هذا المعيار كما ذكرنا الشروط الواجـب توافرهـا فـي مكتـب                  

 الالزمة لضمان جودة عملية المراجعة ، وكذلك المعيـار          واإلجراءاتالمراجعة والعاملين به    

  . المتعلق بالغش والخطأ   240رقم 

 يحصل على   أنعة المنشأة محل المراجعة ، حيث يتطلب من المراجع           تتعلق بطبي  أمور وهناك

 إجـراءات فهم كافي لطبيعة ومخاطر نشاط المنشأة محل المراجعة بما يمكنه من القيام بجميع              

عملية المراجعة بدرجة عالية من الكفاءة والتخصص المهني في صناعة المنشأة لتقديم خدمات             

  .ذات مستوى عالي من الجودة 
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

v منهجية الدراسة 

v مجتمع  وعينة الدراسة 

v صدق وثبات االستبانة 

v المعالجات اإلحصائية  
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  : تمهيد  0-4

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، مجتمع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة الدراسـة                  

 اسـتخدمت ا ، كما يتضمن وصفا لإلجراءات التـي   المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباته     

 عليهـا فـي     تم االعتماد في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي           

  .تحليل الدراسة 
  

  : البحث ية منهج1-4

والذي يعرف بأنه طريقة في     لمنهج الوصفي التحليلي    ا  استخدام تم البحثمن اجل تحقيق أهداف     

تـدخل  الحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون أتناول البحث ت 

 تقييم  وتهدف هذه الدراسة إلى    ،   في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها          

وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني فـي خـدمات            

  : على نوعيين أساسيين من البياناتبحث التمديعو ،المراجعة

  .البيانات األولية-1

 مفردات البحـث وحـصر    كامل لدراسة   تالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا     وذلك ب 

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج       ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  ــتخدام ــصائي واس اإلح

  .االختبارات اإلحصائية المناسبة 

 .البيانات الثانوية-2

 الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد           يتم من خاللها  الرجوع إلى     

بتقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة  الدراسة، والتي تتعلق   

، بحـث  من خالل اللجوء للمـصادر الثانويـة فـي ال   تم، و    األداء المهني في خدمات المراجعة    
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التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عـن              

  .لبحثآخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال ا

  : مجتمع الدراسة وعينة الدراسة  2-4  
  

   :راسةالدمجتمع 

 أسـلوب الحـصر     سـتخدم تم ا وقد  .مكاتب المراجعة في قطاع غزه       الدراسة في    يتمثل مجتمع 

 مكتب حاصل علـى     85الشامل وذلك لصفر المساحة الجغرافية  وقلة عدد المكاتب والتي تقدر            

، ولكن أثناء توزيع اإلستبانة تبين أن هناك مكاتـب قـد أغلقـت نتيجـة       رخصة مزاولة المهنة    

ألوضاع التي يعيشها قطاع غزه، وأخرى نتيجة انتقال أصحابها للعمل في مؤسسات            الظروف وا 

والجـداول التاليـة تبـين خـصائص        . استبانه صالحة للتحليل     65الحكومة ز حيث تم استرداد      

  :وسمات مجتمع الدراسة كالتالي

  المؤهل العلمي-1

 % 20.0، و " بكالوريوس" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي       % 75.4أن) 1(يبين جدول رقم    

" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي      % 4.6، و   " ماجستير" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي      

  " .دكتوراه

  )1(جدول رقم
  المؤهل العلميتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  0.0  0  دبلوم

  75.4  49  بكالوريوس

  20.0  13  ماجستير

  4.6  3  دكتوراه

  100.0  65  المجموع
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  التخصص المهني-2
  

% 44.6ز  ، " محاسبة" من مجتمع الدراسة تخصصهم المهني      % 50.8أن  ) 2(يبين جدول رقم    

مـن مجتمـع الدراسـة      % 4.6، و   " مراجعة حسابات " من مجتمع الدراسة تخصصهم المهني      

  "إدارة" تخصصهم المهني 

  
  )2(جدول رقم

  لدراسة حسب متغير التخصص المهنيتوزيع عينة ا
  النسبة المئوية  التكرار  التخصص المهني

  50.8  33  محاسبة

  44.6  29  مراجعة حسابات

  4.6  3  إدارة

 0.0  0  اقتصاد

  100.0  65  المجموع

  
  
  المسمى الوظيفي-3
  

، و " مـدقق حـسابات   " من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي % 58.5أن  ) 3(يبين جدول رقم    

من مجتمع الدراسـة    % 6.2، و   " مدير تدقيق     " من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي      % 35.4

  "وظائف متنوعة أخرى" مسماهم الوظيفي 

  
  )3(جدول رقم

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  58.5  38  مدقق حسابات

  35.4  23    مدير تدقيق

  6.2  4  أخرى

  100.0  65  المجموع
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  :سنوات الخبرة-4
  

من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم من سـنة إلـى            % 18.5أن  ) 4(يبين جدول رقم    

 سنوات إلى   5من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم من         % 27.7 سنوات ، و     5اقل من   

 سـنوات  10ات الخبرة لديهم من من مجتمع الدراسة بلغت سنو% 24.6 سنوات ، و 10اقل من   

  . سنة فأكثر15من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 29.2 سنة، و 15إلى اقل من 

  )4(جدول رقم
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  18.5  12   سنوات5من سنة إلى اقل من 

  27.7  18  سنوات 10 اقل من – سنوات 5

  24.6  16   سنة15 اقل من – سنوات 10

  29.2  19   سنة فأكثر15

  100.0  65  المجموع
  

  :العمر-5

 سنة إلـى اقـل    20من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 15.4أن  ) 5(يبين جدول رقم    

 سنة،  40 سنة إلى اقل من      30من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 35.4 سنة، و    30من  

% 18.5 سـنة ، و  50 سنة إلى اقل من      40من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % 30.8و  

   سنة فأكثر50من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم 

  )5(جدول رقم
  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  15.4  10   سنة30 اقل من -  سنة20

  35.4  23   سنة40 اقل من – سنة 30

  30.8  20   سنة50 اقل من – سنة 40

  18.5  12   سنة فأكثر50

  
  المجموع

65  100.0  
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  :  أداة الدراسة  3-4  
  

  : على النحو التالياإلستبانةتم إعداد 

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .لجمع البياناتالئمتها معرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى  -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح               -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

وقد تم تقـسيم     ،   فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة     توزيع االستبانة على جميع إ     -6

  كالتالي قسمين االستبانة إلى

  . فقرات 5 من  ويتكونيحتوى على الخصائص العامة لمجتمع الدراسة :  األولالقسم

 تقييم وتحليل إسـتراتيجية التخـصص المهنـي         تتناول مجاالت   ثالثةيتكون من    : القسم الثاني 

  : كالتالي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعةللمراجع الخارجي

تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة فـي جـودة   يناقش : المجال  األول  

  .فقرة 15، وتتكون من وإدارة عملية المراجعة

المظللـة  التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعـديال القـوائم الماليـة            يناقش   : المجال الثاني 

  . فقرة12ويتكون من   ،وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميـل المراجعـة والتخـصص المهنـي            يناقش   : المجال الثالث 
 4 ، ويتكـون مـن   للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعـة       

  فقرات
  

  : اإلجابة على كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتاليوقد كانت

  تماماغير موافق   غير موافق  محايد  موافق  تماماموافق   التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة
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  :صدق وثبات االستبيان  4-4     
  

  : كالتاليا وثباتها وذلك للتأكد من صدقهاإلستبانةتقنين فقرات تم 

  .باحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتينقام ال : صدق فقرات االستبيان

  :صدق المحكمين )1

أعضاء من أعضاء الهيئـة     ) 8(عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية واألزهر وجامعة فلسطين الدولية متخصصين في            

 استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلـزم           المحاسبة واإلدارة واإلحصاء وقد   

من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان               

  .في صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية

  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان )2

 مفردة، وذلك بحساب    25 على عينة الدراسة البالغة      داخلي لفقرات اإلستبانة  ب االتساق ال  حساتم  

  . معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع لها

  

تدعيم وتحسين القـدرات المهنيـة      (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول         •
  ):المراجعةللمراجع الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية 

   

تدعيم وتحـسين   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول         )  6(جدول رقم   

والدرجة الكليـة   )القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة         

، وكذلك قيمـة  )0.05(لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             

r      المحسوبة اكبر من قيمة r      والتي تـساوي    23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة 

   .، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه0.396
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  )6(جدول رقم 

لمراجع تدعيم وتحسين القدرات المهنية ل(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول
   الكلية لفقراتهوالدرجة) الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

إن مراجعي الحسابات بمكاتب المراجعة بقطاع غـزه يقومـون             1
بتحديث معرفتهم المهنية والعلمية مما يساهم في زيادة كفاءة أداء          

 عة مهام عملية المراج
0.486  0.014  

تقوم مكاتب المراجعة بقطاع غزه بوضع نظم وبـرامج لتطـوير            2
أداء المراجعين العاملين لديه بشكل مستمر للمـساهمة باالرتقـاء          

 .بمستوى جودة أداء عملية المراجعة
0.633  0.001  

لزيادة فعالية خدمات مهنة المراجعة يقوم مراجعـي الحـسابات             3
تعليم المهني المـستمر للحـصول علـى    بقطاع غزه بالتدريب وال  

 .الخبرات الالزمة ألداء عملية المراجعة بجودة عالية
0.660  0.000  

في سبيل تحسين قدرات مراجعي الحسابات الخارجيين في قطـاع         4
غزه فإنهم يسعون للحصول على مؤهالت علمية عالية في مهنـة          

 .المحاسبة والمراجعة
0.446  0.025  

ية لمراجعي الحسابات في قطاع غزه تمكنهم من        إن القدرات المهن    5
  0.000  0.716 .أداء تكليفات المراجعة بجودة عالية من األداء المهني 

تستخدم مكاتب المراجعة في قطاع غزه إستراتيجية التخصص في           6
صناعة عميل المراجعة لتحسين القدرات المهنية وزيـادة كفـاءة          

 .األداء المهني
0.892  0.000  

مراجعي الحسابات في قطاع غزه لتكوين هياكـل معرفـة          يسعى    7
وخبرات متخصصة في صناعة عميـل المراجعـة مـن خـالل          

 .الحصول على مؤهالت عالية في مجال صناعة العميل
0.779  0.000  

يقوم مراجعي الحسابات في قطاع غـزه بحـضور المـؤتمرات             8
  0.002  0.584 .والندوات العلمية في المجاالت المهنية الحديثة 

يعتمد مراجعي الحسابات في قطاع غزه علي اسـتخدام التقنيـات           9
الحديثة في مراجعة الحسابات لتقديم خدمات ذات جـودة عاليـة           

 .للعميل
0.688  0.000  

إن مراجعي الحسابات العاملين بقطاع غزه لديهم كم من المعرفـة       10
المهنية المتخصصة في مجاالت المحاسـبة والمراجعـة ولـديهم         

درة على استخدام تلك المعرفـة فـي شـتى المواقـف التـي              الق
 .يتعرضون لها مما يؤدي إلى جودة األداء المهني لخدماتهم 

0.826  0.000  

يقوم مكتب المراجعة بقطاع غزه بتقييم مهام المراجعـة الجديـدة            11
والتحقق من توافر الخبرات واإلمكانات الكافية بما يمكنه من تأدية          

 .مستويات عالية من الجودة في األداء خدمات المراجعة ب
0.753  0.000  

يقوم المراجع الخارجي في قطاع غزه بقبول تعاقدات مراجعـة ال       12
يتوافر لديه التأهيل العلمي والتدريب الكـافي والخبـرة المناسـبة     

 .لتأديتها مما يؤثر سلباً  على األداء المهني لهذه الخدمات 
0.691  0.000  

س الشديد بين مكاتب المراجعة في قطاع غزه وقبـول          يعتبر التناف   13
أتعاب قليلة وإتباع سلوك متساهل مـع عمـالء المراجعـة مـن       

 .األسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى جودة األداء المهني 
0.398 0.049 

إن مراجعي الحسابات في قطاع غزه لديهم خبرة مهنيـة كافيـة              14
ئم الماليـة ومخـاطر الرقابـة       لتقييم األهمية النسبية لبنود القـوا     

وممارسة الشك المهني في عملية المراجعة بما يؤثر ايجابيا على           
 .جودة األداء المهني عنده 

0.498 0.011 
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

إن مستوى المعرفة لـدى مراجعـي الحـسابات ببيئـة أنظمـة               15
المعلومات التي تستخدم الحاسوب تعتبر كافيـة  لتخطـيط وإدارة     

 .ن اثر على جودة األداء المهنيعملية المراجعة لما له م
0.579 0.002 

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
      

  
التقرير عـن الغـش واالحتيـال    (:  الثاني المجالقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات       •

ارة عمليـة   المالي وتعديال القوائم المالية المظللة وتأثيرها في المساهمة فـي جـودة وإد            
  )المراجعة

  

التقريـر  ( :الثـاني يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال        )  7( جدول رقم   

 القوائم المالية المظللة وتأثيرها في المساهمة في جـودة          عن الغش واالحتيال المالي وتعديل    

ت االرتباط المبينـة     أن معامال  والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين     ) وإدارة عملية المراجعة  

 الجدوليـة عنـد   r المحسوبة اكبر من قيمـة     r، وكذلك قيمة    )0.05(دالة عند مستوى داللة     

  ، وبذلك تعتبر فقرات المجـال    0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

  .   الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه

  )7(جدول رقم 

التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القوائم (رات المجال الثاني معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق
  والدرجة الكلية لفقراته)  المالية المظللة وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

16  

يعتمد مراجعي الحسابات في قطاع غزه على أسلوب الـشك          
المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وذلك تحسباً إلـى    

  .احتمال وجود غش واحتيال مالي في القوائم المالية
 

0.535  0.006  

17  
هناك صعوبة لدي المراجع الخارجي في قطاع غـزه مـن           
اكتشاف االحتيال المالي الذي تقوم به اإلدارة ويحتـاج هـذا        

 .وقت أطولاألمر منه جهود مضنية وتكلفة عالية و
0.439  0.028  

18  

يقوم المراجع الخارجي باإلفصاح عـن والحـصول علـى          
إقرارات من اإلدارة واإلطالع على محاضر جلسات مجلس        
اإلدارة والمراسالت الجارية مع محامى المنـشاة واختبـار         
حسابات المصاريف القانونية حول القـضايا التـي تكـون          

جوهري علـى القـوائم     المنشاة طرفاً فيها لما لها من تأثير        

0.498  0.011  
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

 .المالية

19  
عند تخطيط وتنفيذ إجراءات عملية المراجعة يقوم المراجـع         
الخارجي في قطاع غزه بالنظر إلى مخاطر احتواء القـوائم          

 .المالية معلومات خاطئة ناتجة عن الخطأ أو الغش 
0.707  0.000  

20  

هناك خبرة لدى مراجعي الحسابات في قطـاع غـزه فـي            
استخدام المعاينة اإلحصائية بما يمكنهم من تحديد حجم عينة         
العمليات المفحوصة مـن قبلـه وذلـك باسـتخدام نظريـة        

 .االحتماالت أو الحنكة المهنية

0.815  0.000  

21  
عند تحديد العينة يقوم المراجع الخارجي بالتأكد من إن تكون          

  0.014  0.487 .مخاطر المعاينة بأقل مستوى لها

22  
ار المراجع الخارجي للعينة على أساس أن هناك فرصة         اختي

لكافة وحدات المعاينة ليقع عليها االختيار ضروري لنتـائج         
 .صادقة وموضوعية

0.601  0.001  

23  
تعمل مكاتب المراجعة بقطاع غزه علـى اكتـشاف الغـش           
واالحتيال المالي الن هذا يعتبر من صـميم عملهـا ومـن            

 0.002 0.580 .مبررات وجودها

24  
تقوم مكاتب المراجعة باستخدام إستراتيجية التخـصص فـي    
صناعة عميل المراجعة وهذا يساعد في تقدير المخاطر بدقة         

 0.013 0.492 .ويقود إلى مواجهة حاالت الغش واالحتيال المالي

25  

يفترض إن تساهم إستراتيجية التخصص المهني في صناعة        
يال المالي ، مما   العميل في القضاء على مخاطر الغش واالحت      

يؤدي إلى جودة األداء المهنـي وإدارة عمليـة المراجعـة           
 0.035 0.424 .بطريقة سليمة 

26  

إن عدم قيام المراجع الخارجي باكتشاف الغـش واألخطـاء          
والعقود غير القانونية بالقوائم المالية وعدم معرفة اسـتقامة         

ت وكفاءة اإلدارة والصعوبات في الحصول على أدلة اإلثبـا        
الكافية والمالئمة يؤدي إلى انخفاض جـودة األداء المهنـي          

 0.002 0.600 .لعملية المراجعة 

27  

يعتمد المراجع الخارجي في قطاع غـزه علـى التخـصص      
المهني في صناعة عميـل المراجعـة واسـتخدام أسـاليب           
المراجعة االلكترونية بما يمكنه من زيـادة فعاليـة وكفـاءة         

حصول على أدلة إثبـات وتقييمهـا   إجراءات المراجعة في ال   
 0.013 0.491 .مما يؤدي إلى جودة عملية المراجعة 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
   

  

فهم الصناعة التي ينتمـي إليهـا عميـل         :(المجال الثالث قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      
الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عمليـة         المراجعة والتخصص المهني للمراجع     

  ):المراجعة
فهـم الـصناعة   (الثالث يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال     )  8(جدول رقم   

التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها فـي المـساهمة     

 االرتبـاط    والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معـامالت         )ةفي جودة وإدارة عملية المراجع    
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 الجدولية عنـد    r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      

  ، وبذلك تعتبـر فقـرات المجـال       0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

  . الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه
  

  )8(جدول رقم 
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

والدرجة ) والتخصص المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة
  الكلية لفقراته

معامل  الفقرة مسلسل
 ةمستوى المعنوي االرتباط

يقوم مراجعي الحسابات في قطاع بدراسـة طبيعـة عمـل             28
المنشاة محل المراجعة لتكوين فهم كافي فيما يتعلق بطبيعـة          

 .عملها والمستوى العام لكفاءة إدارتها
0.670  0.000  

29  

يلتزم مكتب المراجعة في قطاع غزة بوضع خطط للتأكد من          
صلوا على  أن المساعدين المشاركين في عملية المراجعة قد ح       

معرفة كافية بطبيعة أعمال المنشاة محل المراجعـة وذلـك          
بغرض مساعدتهم في انجاز أعمال المراجعة التي يتم تكليفهم         

 .لها

0.481  0.015  

30  

يقوم مراجعي الحسابات بدراسة النظام المحاسبي المستخدم 
بواسطة عميل المراجعة و سياساته وإجراءاته المحاسبية 

ات كافية وكاملة ألداء عملية المراجعة للحصول على معلوم
  بكفاءة

0.886  0.000  

31  
يعمل المراجع الخارجي في قطاع غزة على دراسة وفهم 

معايير المحاسبة والمراجعة المتخصصة بنشاط عميل 
 المراجعة لما فيها من اثر على جودة األداء المهني لديه

0.924  0.000  

32  

ع غزة يهتم ويعمل إن  مراجع الحسابات الخارجي في قطا
على الحصول على فهم للقطاع المناسب والعوامل التنظيمية 
والعوامل األخرى الخارجية المتعلقة بعميل المراجعة بما في 

 .ذلك إطار إعداد التقارير المالية

0.643  0.001  

33  

يقوم المراجع الخارجي بالحصول على فهم كاف عند دراسته 
 بمؤسسة عميل المراجعة التي وتقييم لنظام الرقابة الداخلية

تساعده في تحديد طبيعة وتوقيت وإجراءات مراجعة الواجب 
 القيام بها

0.674  0.000  

34  

يعمل المراجع الخارجي على الحصول على فهم المسوغات 
الختيار وتطبيق المنشات محل المراجعة لسياسات محسوبية 

لعام معينة ودراسة ما إذا كانت مناسبة وتتفق مع اإلطار ا
 إلعداد التقارير المالية المطابق في هذا اإلطار

0.883  0.000  

35  

إن مراجع الحسابات الخارجي في قطاع غزة يقوم بالحصول 
على فهم ألهداف وإستراتيجية المنشاة ومخاطر العمل 

المتعلقة بذلك والتي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية 
 في القوائم المالية

0.412  0.040  

36  
في إطار التخصص المهني على المراجع الخارجي أن 

يحصل على فهم كاف لقياس ومراجعة األداء المالي للمنشاة 
 محلل المراجعة

0.696  0.000  

37  
إن مراجعي الحسابات بقطاع غزة لديهم اإلمكانيات العلمية 
  0.000  0.823والمهنية المتخصصة التي تمكنهم من الحصول على أدلة 
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معامل  الفقرة مسلسل
 ةمستوى المعنوي االرتباط

 إلبداء الرأي الفني المحايد حول اإلثبات الكافية والمالئمة
 القوائم المالية مما يؤدي إلى جودة عملية المراجعة

38  

يعتمد المراجع الخارجي على التخصص المهني في صناعة 
عميل المراجعة لتكوين هيكل معرفة مالئم حول صناعة 
العميل مما يمكنه من إجراء التقديرات المبدئية لمستويات 

 النسبية ألغراض عملية المراجعةاألهمية 

0.842  0.000  

39  

أن التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة التي 
ينتمي إليها عميل المراجعة يتطلب من معرفة الظروف التي 

قد تحتاج إلى زيارة أو تعديل في حالة وجود عمليات مع 
 أطراف ذات عالقة مشتركة

0.432  0.031  

40  
لمراجع الخارجي في الصناعة التي إن التخصص المهني ل

ينتمي إليها عميل المراجعة يفترض أن يؤدي إلى تحديد بنود 
 القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية 

0.480  0.015  

41  
في إطار التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة 
ة يتوجب عليه دراسة طبيعة التقارير المتوقع تقديمها ودراس

 مسئولياته الجنائية والمهنية تجاه المهنة
0.660  0.000  

42  
تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزة بالحصول على اكبر 

صحة سوقية من عمالء صناعة محددة لتكوين خبرات جديدة 
 حول هذه الصناعة

0.800  0.000  

43  
تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزة بتوفير كافة اإلمكانات 

املين بها لحضور الندوات والمؤتمرات المهنية للمراجعين الع
 في المجاالت المهنية الحديثة

0.829  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

ات مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االسـتبانة بالدرجـة الكليـة لفقـر             ) 9(جدول رقم   يبين  

االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسة               

  ).0.05(عند مستوى داللة 

  )9(جدول رقم 
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

  عنوان المجال المجال
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األول
 والمساهمة في جودة    تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي     

 0.000 0.935  وإدارة عملية المراجعة

 الثاني
التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القـوائم الماليـة المظللـة            

 0.000 0.794  وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الثالث
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني 

لمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية ل
  المراجعة

0.904 0.000 

  0.39 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة    
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  :Reliability ثبات االستبانه

أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقـة التجزئـة              

  .صفية ومعامل ألفا كرونباخالن

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعـدل األسـئلة الزوجيـة                 

الرتبة لكل مجال من مجاالت االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل        

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient( براون للتـصحيح  ارتباط سبيرمان 

  : التالية

= معامل الثبات   
1

2
ر+

يبين أن  معامالت    ) 10(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم           ر

 0.8408 ، وقد بلغ متوسط الثبات لجميع الفقرات         0.8798 إلى   0.7868الثبات تراوحت بين    

وهـذا يؤكـد لنـا صـالحية      لى أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يدل ع  

  الدراسة بكل طمأنينةأداة استخدام 
  

  )10(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 المجال
معامل   عنوان المجال

 االرتباط
معامل 
 الثبات

مستوى 
 المعنوية

 األول
للمراجع الخارجي والمساهمة  تدعيم وتحسين القدرات المهنية     
 0.000 0.7868 0.6486  في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الثاني
التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القـوائم الماليـة         
المظللة وتأثيرها في المساهمة فـي جـودة وإدارة عمليـة           

  المراجعة
0.7854 0.8798 0.000 

 الثالث
 عميل المراجعة والتخصص فهم الصناعة التي ينتمي إليها

المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة 
  وإدارة عملية المراجعة

0.6741 0.8053 0.000 

 0.000 0.8408 0.7254  جميع الفقرات  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

أن ) 11( طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس الثبات وقـد يبـين جـدول رقـم                 م استخدام ت

 ، وقد بلغ متوسط الثبات لجميـع الفقـرات   0.8972 إلى 0.8024معامالت الثبات تراوحت بين    
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 يؤكـد صـالحية     مما  مما يدل على أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان           0.8755

  .الدراسة  أداةاستخدام 

  )11(جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد   عنوان المجال المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ للثبات

 األول
تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في جودة         

 0.8024  15  وإدارة عملية المراجعة

 الثاني
لمالي وتعديال القـوائم الماليـة المظللـة      التقرير عن الغش واالحتيال ا    

 0.8972  12  وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الثالث
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني 
للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية 

  المراجعة
16  0.8257 

 0.8755  43  جميع الفقرات  
  

  : المعالجات اإلحصائية 5- 4
 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام    SPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة مـن خـالل برنـامج        

  :االختبارات اإلحصائية التالية
  النسب المئوية والتكرارات -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 قياس صدق الفقرات معامل ارتباط بيرسون ل -3

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  -4
1- Sample K-S(   

 " لقياس الفروق بين متوسط الفقرات والمتوسط الحيادي One sample t testاختبار  -5

 الختبار الفروق بين متوسـطات آراء أفـراد مجتمـع    One Way ANOVAاختبار  -6
 ة في موضوع الدراسة يعزى للمتغيرات الشخصيةالدراس

 اختبار شفبه للمقارنات المتعددة -7
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  الفصل الخامس

   : نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

v اختبار التوزيع الطبيعي 

v تحليل فقرات الدراسة 

v تحليل الفرضيات  
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ý 1) سـمرنوف   -فاختبار كولومجرو(اختبار التوزيع الطبيعي- Sample 

K-S)(:    

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو             -ف اختبار كولومجرو  يستخدم

اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكـون               

 مستوى الداللـة   قيمة  أن  نتائج االختبار حيث    ) 12(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05 من لكل قسم اكبر >sig (تتبع التوزيع الطبيعـي   وهذا يدل على أن البيانات

  .المعلميه ويجب استخدام االختبارات

  
  )12(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المجال المجال
  الفقرات

قيمة 
Z 

 توى الداللةقيمة مس

 األول
تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخـارجي    

  0.248  1.021  15  والمساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

 الثاني
التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القوائم       
المالية المظللة وتأثيرها في المساهمة فـي جـودة         

  وإدارة عملية المراجعة
12  1.288  0.073  

 الثالث
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة 

والتخصص المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها في 
  المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

16  1.167  0.131  

  0.601  0.766  43  جميع الفقرات  
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ý  تحليل فقرات الدراسة:  
  

لتحليـل  ) One Sample T test(  للعينة الواحـدة  Tم اختبار  استخدافي اختبار الفرضيات تم

محتواهـا   يوافقون على    مجتمع الدراسة فقرات االستبانة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد          

 الداللـة مستوى  أو    (1.99 والتي تساوي     الجدولية   t المحسوبة اكبر من قيمة      t قيمة  إذا كانت   

مجتمـع  ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفـراد  ) % 60كبر من    والوزن النسبي ا   0.05اقل من   

 والتي   الجدولية   t قيمة المحسوبة أصغر من     t  قيمة ال يوافقون على محتواها إذا كانت        الدراسة

، وتكـون   ) % 60 النسبي اقل من      والوزن 0.05 مستوى المعنوية اقل من      أو  (-1.99تساوي  

  0.05من  اكبر الداللة لهاة إذا كان مستوى  في الفقرة محايدمجتمع الدراسةآراء 

v    تدعيم وتحسين القـدرات المهنيـة للمراجـع الخـارجي           :تحليل فقرات المجال األول

  :  عملية المراجعة أداءوالمساهمة في جودة

والـذي يبـين أن آراء      ) 13(جدول رقم   ال للعينة الواحدة والنتائج مبينة في       tتم استخدام اختبار    

كانـت آراء أفـراد     " 12"باستثناء الفقـرة رقـم      ( جميع فقرات المجال ايجابية     أفراد العينة في    

 الجدوليـة   t المحسوبة اكبر من قيمـة       t فقرة أن  قيمة      وجد في كل  حيث  )  المجتمع فيها سلبي  

،  والوزن النسبي لكل فقرة اكبر       0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         1.99والتي تساوي   

يعتبـر  " بمعنى أن أفراد مجتمع الدراسة يتفقون علـى أن          % "60" محايد  من  الوزن النسبي ال    

التنافس الشديد بين مكاتب المراجعة في قطاع غزه وقبول أتعاب قليلة وإتباع سلوك متساهل مع               

" بوزن نـسبي    " عمالء المراجعة من األسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى جودة األداء المهني             

في سبيل تحسين قدرات مراجعي الحسابات الخارجيين فـي قطـاع           "  ، و على أن     %" 90.15

بـوزن  " غزه فإنهم يسعون للحصول على مؤهالت علمية عالية في مهنة المحاسبة والمراجعـة   

لزيادة فعالية خدمات مهنة المراجعة يقوم مراجعـي الحـسابات          " ، و على أن     %"86.15" نسبي
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ر للحصول على الخبـرات الالزمـة ألداء عمليـة          بقطاع غزه بالتدريب والتعليم المهني المستم     

يعتمد مراجعي الحسابات فـي     "  ، و على أن     %" 85.23" بوزن نسبي   " المراجعة بجودة عالية    

قطاع غزه علي استخدام التقنيات الحديثة في مراجعة الحسابات لتقديم خدمات ذات جودة عاليـة          

ي الحسابات بمكاتب المراجعة بقطـاع      إن مراجع " ، وعلى أن    %" 85.23" بوزن نسبي " للعميل  

غزه يقومون بتحديث معرفتهم المهنية والعلمية مما يساهم في زيادة كفـاءة أداء مهـام عمليـة                 

إن مراجعي الحسابات العاملين بقطاع غزه      "  ، و على أن      % "83.69"بوزن نسبي   " المراجعة  

والمراجعة ولديهم القدرة علـى     لديهم كم من المعرفة المهنية المتخصصة في مجاالت المحاسبة          

استخدام تلك المعرفة في شتى المواقف التي يتعرضون لها مما يؤدي إلى جودة األداء المهنـي                

إن القدرات المهنية لمراجعي الحـسابات فـي        " ، و على أن     %"83.08" بوزن نسبي " لخدماتهم  

" بـوزن نـسبي     " المهني  قطاع غزه تمكنهم من أداء تكليفات المراجعة بجودة عالية من األداء            

تقوم مكاتب المراجعة بقطاع غزه بوضع نظم وبرامج لتطـوير أداء           "  ، و على أن     %" 82.77

" المراجعين العاملين لديه بشكل مستمر للمساهمة باالرتقاء بمستوى جودة أداء عملية المراجعـة    

مهـام المراجعـة    يقوم مكتب المراجعة بقطاع غزه بتقييم       " ، وعلى أن    %" 81.54" بوزن نسبي 

الجديدة والتحقق من توافر الخبرات واإلمكانات الكافية بما يمكنه من تأدية خـدمات المراجعـة               

يقـوم مراجعـي   "  ، و على أن %"80.62" بوزن نسبي" بمستويات عالية من الجودة في األداء      

" لحديثـة   الحسابات في قطاع غزه بحضور المؤتمرات والندوات العلمية في المجاالت المهنية ا           

يسعى مراجعي الحسابات في قطاع غزه لتكـوين هياكـل   " ، و على أن  %"78.46" بوزن نسبي 

معرفة وخبرات متخصصة في صناعة عميل المراجعة من خالل الحصول على مؤهالت عالية             

تستخدم مكاتـب المراجعـة   "  ، و على أن %" 77.23" بوزن نسبي " في مجال صناعة العميل     

اتيجية التخصص في صناعة عميل المراجعة لتحـسين القـدرات المهنيـة            في قطاع غزه إستر   
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إن مراجعي الحسابات فـي     " ، وعلى أن    %" 76.31" بوزن نسبي " وزيادة كفاءة األداء المهني     

قطاع غزه لديهم خبرة مهنية كافية لتقييم األهمية النسبية لبنود القوائم المالية ومخـاطر الرقابـة              

"  عملية المراجعة بما يؤثر ايجابيا على جودة األداء المهنـي عنـده              وممارسة الشك المهني في   

إن مستوى المعرفة لدى مراجعي الحسابات ببيئة أنظمـة  "  ، و على أن     %"75.38"بوزن نسبي   

المعلومات التي تستخدم الحاسوب تعتبر كافية  لتخطيط وإدارة عملية المراجعة لما له من اثـر                

يقوم المراجع الخـارجي فـي      " ، وعلى أن    %" 73.23" وزن نسبي ب" على جودة األداء المهني     

قطاع غزه بقبول تعاقدات مراجعة ال يتوافر لديه التأهيل العلمي والتـدريب الكـافي والخبـرة                

  %" 53.54" بوزن نسبي " المناسبة لتأديتها مما يؤثر سلباً  على األداء المهني لهذه الخدمات 

، و الوزن النـسبي      3.98حسابي لجميع فقرات المجال األول        وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ال     

 المحـسوبة   tوقيمـة   % " 60" وهي اكبر من  الـوزن النـسبي المحايـد            % 79.51يساوي  

، و مستوى الداللة تـساوي      1.99 الجدولية والتي تساوي   t  وهي اكبر من قيمة       25.923تساوي

القدرات المهنية للمراجع الخـارجي      مما يدل على تدعيم وتحسين       0.05   وهي اقل من       0.000

   عملية المراجعةأداءيساهم في جودة 

  )13(جدول رقم 
 ء أداجودةتدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في (تحليل فقرات المجال األول

  )عملية المراجعة
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راجعي الحسابات بمكاتب المراجعة بقطاع غزه يقومـون     إن م   1
بتحديث معرفتهم المهنية والعلمية مما يساهم في زيادة كفـاءة          

 أداء مهام عملية المراجعة 
4.18 83.69 20.579 0.000 

تقوم مكاتب المراجعة بقطاع غزه بوضع نظم وبرامج لتطوير           2
همة باالرتقاء  أداء المراجعين العاملين لديه بشكل مستمر للمسا      

 .بمستوى جودة أداء عملية المراجعة
4.08 81.54 14.606 0.000 

لزيادة فعالية خدمات مهنة المراجعة يقوم مراجعي الحـسابات        3
 0.000 22.965 85.23 4.26بقطاع غزه بالتدريب والتعليم المهني المستمر للحصول علـى        
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 .الخبرات الالزمة ألداء عملية المراجعة بجودة عالية
في سبيل تحسين قدرات مراجعي الحسابات الخـارجيين فـي            4

قطاع غزه فإنهم يسعون للحصول على مؤهالت علمية عالية         
 .في مهنة المحاسبة والمراجعة

4.31 86.15 22.667 0.000 

إن القدرات المهنية لمراجعي الحسابات في قطاع غزه تمكنهم           5
 0.000 18.500 82.77 4.14 .داء المهني من أداء تكليفات المراجعة بجودة عالية من األ

تستخدم مكاتب المراجعة في قطاع غزه إستراتيجية التخصص          6
في صناعة عميل المراجعة لتحسين القدرات المهنية وزيـادة         

 .كفاءة األداء المهني
3.82 76.31 8.791 0.000 

يسعى مراجعي الحسابات في قطاع غزه لتكوين هياكل معرفة           7
صة في صناعة عميل المراجعة مـن خـالل         وخبرات متخص 

 .الحصول على مؤهالت عالية في مجال صناعة العميل
3.86 77.23 8.401 0.000 

يقوم مراجعي الحسابات في قطاع غزه بحضور المـؤتمرات           8
 0.000 8.913 78.46 3.92 .والندوات العلمية في المجاالت المهنية الحديثة 

ع غزه علي استخدام التقنيات     يعتمد مراجعي الحسابات في قطا      9
الحديثة في مراجعة الحسابات لتقديم خدمات ذات جودة عالية         

 .للعميل
4.26 85.23 21.328 0.000 

إن مراجعي الحسابات العاملين بقطاع غزه لـديهم كـم مـن              10
المعرفة المهنية المتخصصة في مجاالت المحاسبة والمراجعة       

رفة في شـتى المواقـف      ولديهم القدرة على استخدام تلك المع     
التي يتعرضون لها مما يـؤدي إلـى جـودة األداء المهنـي             

 .لخدماتهم 

4.15 83.08 13.950 0.000 

يقوم مكتب المراجعة بقطاع غزه بتقييم مهام المراجعة الجديدة           11
والتحقق من توافر الخبرات واإلمكانات الكافية بما يمكنه مـن      

ة من الجودة في األداء     تأدية خدمات المراجعة بمستويات عالي    
. 

4.03 80.62 13.054 0.000 

يقوم المراجع الخارجي في قطاع غزه بقبول تعاقدات مراجعة           12
ال يتوافر لديه التأهيل العلمـي والتـدريب الكـافي والخبـرة        
المناسبة لتأديتها مما يؤثر سلباً  علـى األداء المهنـي لهـذه             

 .الخدمات 

2.68 53.54 -2.271 0.027 

عتبر التنافس الشديد بين مكاتب المراجعة في قطـاع غـزه           ي  13
وقبول أتعاب قليلة وإتباع سلوك متساهل مع عمالء المراجعة         
من األسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى جودة األداء المهني          

. 

4.51 90.15 24.126 0.000 

إن مراجعي الحسابات في قطاع غزه لديهم خبرة مهنية كافية            14
مية النسبية لبنود القوائم المالية ومخـاطر الرقابـة         لتقييم األه 

وممارسة الشك المهني في عملية المراجعة بما يؤثر ايجابيـا          
 .على جودة األداء المهني عنده 

3.77 75.38 7.890 0.000 

إن مستوى المعرفة لدى مراجعي الحـسابات ببيئـة أنظمـة             15
طيط وإدارة المعلومات التي تستخدم الحاسوب تعتبر كافية  لتخ      

 .عملية المراجعة لما له من اثر على جودة األداء المهني
3.66 73.23 5.483 0.000 

 0.000 25.923 79.51 3.98  جميع الفقرات  
 1.99تساوي" 64"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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v    القوائم المالية   يلن الغش واالحتيال المالي وتعد    التقرير ع : تحليل فقرات المجال الثاني 

   : عملية المراجعةأداءللة وتأثيرها في المساهمة في جودة ضالم

والذي يبـين أن آراء  ) 14( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار         

كانـت آراء أفـراد     " 23،  17"باستثناء الفقـرات    ( أفراد العينة في جميع فقرات المجال ايجابية        

 الجدولية والتي   t اكبر من قيمة      لكل فقرة   المحسوبة tحيث أنه وجد أن  قيمة       ) لعينة فيها محايد  ا

،  والوزن النسبي لكل فقرة اكبـر مـن    0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من      1.99تساوي  

اجع اختيار المر " بمعنى أن أفراد مجتمع الدراسة يتفقون على أن         % "60" الوزن النسبي المحايد    

الخارجي للعينة على أساس أن هناك فرصة لكافة وحدات المعاينة ليقع عليها االختيار ضروري              

عنـد تخطـيط وتنفيـذ      "  ، و علـى أن      %" 86.46" بوزن نسبي   " لنتائج صادقة وموضوعية    

إجراءات عملية المراجعة يقوم المراجع الخارجي في قطاع غزه بالنظر إلى مخـاطر احتـواء               

، و علـى أن  %"83.38" بوزن نسبي" ية معلومات خاطئة ناتجة عن الخطأ أو الغش    القوائم المال 

يقوم المراجع الخارجي باإلفصاح عن والحصول على إقرارات من اإلدارة واإلطـالع علـى              " 

محاضر جلسات مجلس اإلدارة والمراسالت الجارية مع محـامى المنـشاة واختبـار حـسابات         

 التي تكون المنشاة طرفاً فيها لما لها من تأثير جوهري علـى             المصاريف القانونية حول القضايا   

عنـد تحديـد العينـة يقـوم المراجـع         "  ، و على أن     %" 83.08" بوزن نسبي   " القوائم المالية 

، %" 82.15" بـوزن نـسبي  " الخارجي بالتأكد من إن تكون مخاطر المعاينة بأقل مستوى لهـا     

باكتشاف الغش واألخطاء والعقـود غيـر القانونيـة         إن عدم قيام المراجع الخارجي      " وعلى أن   

بالقوائم المالية وعدم معرفة استقامة وكفاءة اإلدارة والصعوبات في الحصول على أدلة اإلثبـات              

" بـوزن نـسبي   " الكافية والمالئمة يؤدي إلى انخفاض جودة األداء المهني لعمليـة المراجعـة       

راتيجية التخصص المهني في صناعة العميـل  يفترض إن تساهم إست  "  ، و على أن     % " 81.54
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في القضاء على مخاطر الغش واالحتيال المالي ، مما يؤدي إلى جـودة األداء المهنـي وإدارة                 

هناك خبرة لدى مراجعي    " ، و على أن     %"81.23" بوزن نسبي " عملية المراجعة بطريقة سليمة     

ا يمكنهم مـن تحديـد حجـم عينـة     الحسابات في قطاع غزه في استخدام المعاينة اإلحصائية بم 

بوزن نـسبي  " العمليات المفحوصة من قبله وذلك باستخدام نظرية االحتماالت أو الحنكة المهنية    

يعتمد المراجع الخارجي في قطاع غزه على التخصص المهني في          "  ، و على أن     %" 80.62" 

كنه مـن زيـادة فعاليـة       صناعة عميل المراجعة واستخدام أساليب المراجعة االلكترونية بما يم        

وكفاءة إجراءات المراجعة في الحصول على أدلة إثبات وتقييمها مما يؤدي إلى جـودة عمليـة                

يعتمد مراجعي الحسابات في قطاع غزه علـى  " ، وعلى أن %" 78.46" بوزن نسبي" المراجعة  

جـود غـش   أسلوب الشك المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وذلك تحسباً إلى احتمال و            

تقوم مكاتب المراجعة   "  ، و على أن     %"78.15" بوزن نسبي   " واحتيال مالي في القوائم المالية      

باستخدام إستراتيجية التخصص في صناعة عميل المراجعة وهذا يساعد في تقدير المخاطر بدقة             

عمـل  ت" ، و على أن %"76.31" بوزن نسبي" ويقود إلى مواجهة حاالت الغش واالحتيال المالي    

مكاتب المراجعة بقطاع غزه على اكتشاف الغش واالحتيال المالي الن هذا يعتبر مـن صـميم                

هنـاك صـعوبة لـدي    "  ، و على أن %" 59.38" بوزن نسبي   " عملها ومن مبررات وجودها     

المراجع الخارجي في قطاع غزه من اكتشاف االحتيال المالي الذي تقوم به اإلدارة ويحتاج هـذا        

   .%"54.77" بوزن نسبي" هود مضنية وتكلفة عالية ووقت أطول األمر منه ج

 ، و الوزن النـسبي   3.86وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني     

 المحسوبة تـساوي    tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 77.13يساوي  

   0.000، و مستوى الداللة تـساوي    1.99التي تساوي  الجدولية و  t وهي اكبر من قيمة      24.059

 القوائم الماليـة  عن الغش واالحتيال المالي وتعديل    التقرير    أن  مما يدل على   0.05وهي اقل من    

   عملية المراجعةأداءللة يساهم في جودة ضالم
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  )14(جدول رقم 
لقوائم المالية المظللة وتأثيرها في  ان الغش واالحتيال المالي وتعديلالتقرير ع(تحليل فقرات المجال الثاني

  ) عملية المراجعةأداءالمساهمة في جودة 

  الفقرة  رقم

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
لم
ا

  

بي
س
الن

ن 
وز
ال

  

مة
قي

t 

لة
دال
 ال
ى
تو
س
م

  

16  
يعتمد مراجعي الحسابات في قطاع غزه على أسلوب الـشك          
المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وذلك تحسباً إلـى          

 .واحتيال مالي في القوائم الماليةاحتمال وجود غش 
3.91 78.15 13.276 0.000 

17  
هناك صعوبة لدي المراجع الخارجي في قطـاع غـزه مـن            
اكتشاف االحتيال المالي الذي تقوم به اإلدارة ويحتـاج هـذا           

 .األمر منه جهود مضنية وتكلفة عالية ووقت أطول
2.74 54.77 -1.834 0.071 

18  

باإلفـصاح عـن والحـصول علـى        يقوم المراجع الخارجي    
إقرارات من اإلدارة واإلطالع على محاضر جلسات مجلـس         
اإلدارة والمراسالت الجارية مع محـامى المنـشاة واختبـار          
حسابات المصاريف القانونية حول القضايا التي تكون المنشاة        

 .طرفاً فيها لما لها من تأثير جوهري على القوائم المالية

4.15 83.08 18.343 0.000 

19  
عند تخطيط وتنفيذ إجراءات عملية المراجعة يقوم المراجـع          
الخارجي في قطاع غزه بالنظر إلى مخاطر احتـواء القـوائم           

 .المالية معلومات خاطئة ناتجة عن الخطأ أو الغش 
4.17 83.38 24.947 0.000 

20  

هناك خبرة لدى مراجعي الحسابات فـي قطـاع غـزه فـي             
ئية بما يمكنهم من تحديد حجم عينـة        استخدام المعاينة اإلحصا  

العمليات المفحوصة مـن قبلـه وذلـك باسـتخدام نظريـة            
 .االحتماالت أو الحنكة المهنية

4.03 80.62 12.578 0.000 

21  
عند تحديد العينة يقوم المراجع الخارجي بالتأكد من إن تكـون   

 0.000 17.725 82.15 4.11 .مخاطر المعاينة بأقل مستوى لها

22  
يار المراجع الخارجي للعينة على أساس أن هناك فرصـة          اخت

لكافة وحدات المعاينة ليقع عليها االختيار ضـروري لنتـائج          
 .صادقة وموضوعية

4.32 86.46 21.192 0.000 

23  
تعمل مكاتب المراجعة بقطاع غـزه علـى اكتـشاف الغـش      
واالحتيال المالي الن هذا يعتبر مـن صـميم عملهـا ومـن             

 .مبررات وجودها
2.97 59.38 -0.205 0.838 

24  
تقوم مكاتب المراجعة باستخدام إستراتيجية التخـصص فـي         
صناعة عميل المراجعة وهذا يساعد في تقدير المخاطر بدقـة          

 .ويقود إلى مواجهة حاالت الغش واالحتيال المالي
3.82 76.31 9.636 0.000 

25  

يفترض إن تساهم إستراتيجية التخصص المهني في صـناعة         
عميل في القضاء على مخاطر الغش واالحتيال المالي ، مما          ال

يؤدي إلى جودة األداء المهني وإدارة عملية المراجعة بطريقة         
 .سليمة 

4.06 81.23 14.680 0.000 

26  

إن عدم قيام المراجع الخارجي باكتـشاف الغـش واألخطـاء      
والعقود غير القانونية بالقوائم المالية وعدم معرفـة اسـتقامة          

فاءة اإلدارة والصعوبات في الحصول على أدلـة اإلثبـات          وك
الكافية والمالئمة يؤدي إلى انخفـاض جـودة األداء المهنـي           

 .لعملية المراجعة 

4.08 81.54 10.899 0.000 

 0.000 10.119 78.46 3.92يعتمد المراجع الخارجي في قطاع غـزه علـى التخـصص             27
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المهني في صناعة عميـل المراجعـة واسـتخدام أسـاليب           
ونية بما يمكنه من زيـادة فعاليـة وكفـاءة          المراجعة االلكتر 

إجراءات المراجعة في الحصول على أدلة إثبات وتقييمها مما         
 .يؤدي إلى جودة عملية المراجعة 

 0.000 24.059 77.13 3.86  جميع الفقرات 
 1.99تساوي" 64"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
  
  

v    فهم الـصناعة التـي ينتمـي إليهـا عميـل المراجعـة              :تحليل فقرات المجال الثالث 

  أداء           والتخـصص المهنـي للمراجـع الخـارجي وتأثيرهـا فـي المـساهمة فـي جــودة        

   :عملية المراجعة

  
والـذي يبـين أن آراء      ) 15(جدول رقم   ال للعينة الواحدة والنتائج مبينة في       tتم استخدام اختبار    

 المحسوبة اكبر   tد العينة في جميع فقرات المجال ايجابية  حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة                 أفرا

،  والـوزن  0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل مـن  1.99 الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة   

بمعنى أن أفـراد مجتمـع الدراسـة        % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد          

في إطار التخصص المهني للمراجع الخارجي في الـصناعة يتوجـب عليـه             "  على أن    يتفقون

بـوزن  " دراسة طبيعة التقارير المتوقع تقديمها ودراسة مسئولياته الجنائية والمهنية تجاه المهنة            

يقوم المراجع الخارجي بالحصول على فهم كاف عند دراسته         "  ، و على أن     %" 86.46" نسبي  

لرقابة الداخلية بمؤسسة عميل المراجعة التي تساعده في تحديد طبيعـة وتوقيـت             وتقييم لنظام ا  

ان التخـصص   " ، و علـى أن      %"85.85" بوزن نسبي " وإجراءات مراجعة الواجب القيام بها      

المهني للمراجع الخارجي في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة يفترض أن يؤدي إلـى               



 112

، و %" 85.54" بوزن نـسبي  " ة التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية   تحديد بنود القوائم المالي   

يعمل المراجع الخارجي على الحصول على فهـم المـسوغات الختيـار وتطبيـق              "  على أن   

المنشات محل المراجعة لسياسات محسوبية معينة ودراسة ما إذا كانت مناسبة وتتفق مع اإلطار              

" ، وعلـى أن     %" 84.62" بوزن نـسبي  " ابق في هذا اإلطار     العام إلعداد التقارير المالية المط    

يقوم مراجعي الحسابات في قطاع بدراسة طبيعة عمل المنشاة محل المراجعة لتكوين فهم كـافي         

، و علـى  % " 84.31" بوزن نـسبي  " فيما يتعلق بطبيعة عملها والمستوى العام لكفاءة إدارتها     

ظام المحاسبي المستخدم بواسطة عميـل المراجعـة و         يقوم مراجعي الحسابات بدراسة الن    "  أن  

سياساته وإجراءاته المحاسبية للحصول على معلومات كافية وكاملة ألداء عملية المراجعة بكفاءة            

أن التخصص المهني للمراجع الخارجي فـي الـصناعة   " ، و على أن   %"83.69" بوزن نسبي " 

الظروف التي قد تحتاج إلى زيارة أو تعـديل  التي ينتمي إليها عميل المراجعة يتطلب من معرفة       

، و على أن    %" 83.38" بوزن نسبي   " في حالة وجود عمليات مع أطراف ذات عالقة مشتركة          

يلتزم مكتب المراجعة في قطاع غزة بوضع خطط للتأكد من أن المساعدين المـشاركين فـي         "  

ـ      شاة محـل المراجعـة وذلـك    عملية المراجعة قد حصلوا على معرفة كافية بطبيعة أعمال المن

، %" 82.77" بـوزن نـسبي   " بغرض مساعدتهم في انجاز أعمال المراجعة التي يتم تكليفهم لها         

يعمل المراجع الخارجي في قطاع غزة علـى دراسـة وفهـم معـايير المحاسـبة                " وعلى أن   

" ديـه   والمراجعة المتخصصة بنشاط عميل المراجعة لما فيها من اثر على جودة األداء المهني ل             

في إطار التخصص المهني على المراجع الخـارجي أن  "  ، و على أن     %"82.77" بوزن نسبي   

" بـوزن نـسبي  " يحصل على فهم كاف لقياس ومراجعة األداء المالي للمنشاة محلل المراجعـة           

إن مراجعي الحسابات بقطاع غزة لديهم اإلمكانيات العلميـة والمهنيـة       " ، و على أن     %"82.15

التي تمكنهم من الحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة إلبداء الـرأي الفنـي              المتخصصة  
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، و %" 80.00" بوزن نـسبي  " المحايد حول القوائم المالية مما يؤدي إلى جودة عملية المراجعة        

تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزة بتوفير كافة اإلمكانات للمراجعين العاملين بهـا             "  على أن   

، %" 79.38" بوزن نـسبي  " لندوات والمؤتمرات المهنية في المجاالت المهنية الحديثة        لحضور ا 

يعتمد المراجع الخارجي على التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة لتكوين           " وعلى أن   

هيكل معرفة مالئم حول صناعة العميل مما يمكنه من إجراء التقـديرات المبدئيـة لمـستويات                

إن مراجـع   "  ، و على أن     %"78.77" بوزن نسبي   " غراض عملية المراجعة    األهمية النسبية أل  

الحسابات الخارجي في قطاع غزة يقوم بالحصول على فهـم ألهـداف وإسـتراتيجية المنـشاة                

ومخاطر العمل المتعلقة بذلك والتي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في القوائم الماليـة         

إن  مراجع الحسابات الخارجي في قطاع غـزة يهـتم           " أن  ، وعلى   %" 77.23" بوزن نسبي " 

ويعمل على الحصول على فهم للقطاع المناسب والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الخارجية            

، و  %"76.92" بوزن نـسبي    " المتعلقة بعميل المراجعة بما في ذلك إطار إعداد التقارير المالية           

اع غزة بالحصول على اكبر صحة سوقية من عمـالء          تقوم مكاتب المراجعة في قط    "  على أن   

  %".68.00" بوزن نسبي" صناعة محددة لتكوين خبرات جديدة حول هذه الصناعة 

 ، و الوزن النـسبي   4.07وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالث  

 المحسوبة تـساوي    tمة  وقي% " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 81.37يساوي  

   0.000، و مستوى الداللة تـساوي    1.99 الجدولية والتي تساوي   t وهي اكبر من قيمة      29.575

 مما يدل على أن فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص             0.05وهي اقل من    

   عملية المراجعةأداءالمهني للمراجع الخارجي تساهم في جودة 
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  )15(جدول رقم 
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع (تحليل فقرات المجال الثالث

  ) عملية المراجعةأداءالخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة 
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بيعة عمل المنشاة   يقوم مراجعي الحسابات في قطاع بدراسة ط        28
محل المراجعة لتكوين فهم كافي فيما يتعلق بطبيعـة عملهـا           

 .والمستوى العام لكفاءة إدارتها
4.22 84.31 19.021 0.000 

29  

يلتزم مكتب المراجعة في قطاع غزة بوضع خطط للتأكد مـن      
أن المساعدين المشاركين في عملية المراجعة قد حصلوا على         

ال المنشاة محـل المراجعـة وذلـك        معرفة كافية بطبيعة أعم   
بغرض مساعدتهم في انجاز أعمال المراجعة التي يتم تكليفهم         

 .لها

4.14 82.77 17.427 0.000 

30  

يقوم مراجعي الحسابات بدراسة النظام المحاسبي المستخدم 
بواسطة عميل المراجعة و سياساته وإجراءاته المحاسبية 

اء عملية المراجعة للحصول على معلومات كافية وكاملة ألد
  بكفاءة

4.18 83.69 19.231 0.000 

31  
يعمل المراجع الخارجي في قطاع غزة على دراسة وفهم 

معايير المحاسبة والمراجعة المتخصصة بنشاط عميل 
 المراجعة لما فيها من اثر على جودة األداء المهني لديه

4.14 82.77 21.418 0.000 

32  

ي قطاع غزة يهتم ويعمل إن  مراجع الحسابات الخارجي ف
على الحصول على فهم للقطاع المناسب والعوامل التنظيمية 
والعوامل األخرى الخارجية المتعلقة بعميل المراجعة بما في 

 .ذلك إطار إعداد التقارير المالية

3.85 76.92 9.888 0.000 

33  

يقوم المراجع الخارجي بالحصول على فهم كاف عند دراسته 
الرقابة الداخلية بمؤسسة عميل المراجعة التي وتقييم لنظام 

تساعده في تحديد طبيعة وتوقيت وإجراءات مراجعة الواجب 
 القيام بها

4.29 85.85 22.731 0.000 

34  

يعمل المراجع الخارجي على الحصول على فهم المسوغات 
الختيار وتطبيق المنشات محل المراجعة لسياسات محسوبية 

انت مناسبة وتتفق مع اإلطار العام معينة ودراسة ما إذا ك
 إلعداد التقارير المالية المطابق في هذا اإلطار

4.23 84.62 21.574 0.000 

35  

إن مراجع الحسابات الخارجي في قطاع غزة يقوم بالحصول 
على فهم ألهداف وإستراتيجية المنشاة ومخاطر العمل المتعلقة 

هرية في بذلك والتي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جو
 القوائم المالية

3.86 77.23 8.215 0.000 

36  
في إطار التخصص المهني على المراجع الخارجي أن يحصل 

على فهم كاف لقياس ومراجعة األداء المالي للمنشاة محلل 
 المراجعة

4.11 82.15 22.320 0.000 

37  

إن مراجعي الحسابات بقطاع غزة لديهم اإلمكانيات العلمية 
متخصصة التي تمكنهم من الحصول على أدلة والمهنية ال

اإلثبات الكافية والمالئمة إلبداء الرأي الفني المحايد حول 
 القوائم المالية مما يؤدي إلى جودة عملية المراجعة

4.00 80.00 14.422 0.000 

 0.000 15.250 78.77 3.94يعتمد المراجع الخارجي على التخصص المهني في صناعة   38
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ئم حول صناعة عميل المراجعة لتكوين هيكل معرفة مال
العميل مما يمكنه من إجراء التقديرات المبدئية لمستويات 

 األهمية النسبية ألغراض عملية المراجعة

39  

أن التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة التي 
ينتمي إليها عميل المراجعة يتطلب من معرفة الظروف التي 

 تعديل في حالة وجود عمليات مع قد تحتاج إلى زيارة أو
 أطراف ذات عالقة مشتركة

4.17 83.38 24.947 0.000 

40  
إن التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة التي 

ينتمي إليها عميل المراجعة يفترض أن يؤدي إلى تحديد بنود 
 القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية 

4.28 85.54 22.829 0.000 

41  
في إطار التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة 
يتوجب عليه دراسة طبيعة التقارير المتوقع تقديمها ودراسة 

 مسئولياته الجنائية والمهنية تجاه المهنة
4.32 86.46 16.065 0.000 

42  
تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزة بالحصول على اكبر 

حددة لتكوين خبرات جديدة صحة سوقية من عمالء صناعة م
 حول هذه الصناعة

3.40 68.00 4.000 0.000 

43  
تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزة بتوفير كافة اإلمكانات 

للمراجعين العاملين بها لحضور الندوات والمؤتمرات المهنية 
 في المجاالت المهنية الحديثة

3.97 79.38 11.062 0.000 

 0.000 29.575 81.37 4.07  جميع الفقرات  
  1.99تساوي" 64"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
ý  الدراسةتحليل مجاالت:   

والذي يبين أن آراء أفـراد      ) 16( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 المحسوبة اكبـر    tن  قيمة     وجد أ  مجال ايجابية  حيث أنه لكل       مجاالت الدراسة  في جميع    المجتمع

،  والـوزن    0.05 اقل مـن     مجال،  ومستوى الداللة لكل      1.99 الجدولية والتي تساوي     tمن قيمة   

تدعيم وتحسين القدرات المهنية    بمعنى أن   % "60"  اكبر من  الوزن النسبي المحايد        مجالالنسبي لكل   

 فهـم   القـوائم الماليـة المظللـة و       عن الغش واالحتيال المالي وتعديل    و التقرير    للمراجع الخارجي 

 يساهم في جـودة     الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع الخارجي         

  عملية المراجعةأداء 
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، و الوزن النـسبي  يـساوي        3.98  المجاالتوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع        

  31.069  المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 79.53

   وهـي  0.000، و مستوى الداللة تـساوي       1.99 الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة     

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجـع الخـارجي           أن  مما يدل على   0.05اقل من   

  يد بشكل جعلى  يؤثر في جودة األداء المهني في خدمات المراجعة

  
  )16(جدول رقم 

  مجاالت الدراسةتحليل 
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 األول
تدعيم وتحـسين القـدرات المهنيـة للمراجـع الخـارجي           

 0.000 25.923 79.51 3.98   عملية المراجعةأداءوالمساهمة في جودة 

 الثاني
المالي وتعديال القوائم الماليـة     التقرير عن الغش واالحتيال     

 عمليـة   أداءالمظللة وتأثيرها في المـساهمة فـي جـودة          
  المراجعة

3.86 77.13 24.059 0.000 

 الثالث
فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص 
المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة 

   عملية المراجعةأداء
4.07 81.37 29.575 0.000 

 0.000 31.069 79.53 3.98  جميع الفقرات  

 1.99تساوي" 64"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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ý اختبار الفرضيات:   
  

تـدعيم وتحـسين   بـين    α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة    .1
  راجع الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعةالقدرات المهنية للم

  
  

تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في جـودة          الختبار العالقة بين    

 17( ،  تم استخدام اختبار االرتباط لبيرسون والنتائج مبينة في جدول رقم               عملية المراجعة  أداء

معامـل   (r وهي اكبر مـن قيمـة        0.881 تباط بيرسون تساوي  والذي يبين أن قيمة معامل ار     ) 

، كمـا أن  " 63" ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة     0.245الجدولية والتي تساوي    ) االرتباط

  ، مما يدل على رفـض الفرضـية أي         0.05 وهي اقل من     0.000قيمة مستوي الداللة تساوي     

تدعيم وتحـسين القـدرات     بين    α=05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  . عملية المراجعةأداء جودة  زيادةالمهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في

  

  )17(جدول رقم 

عملية أداء تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع الخارجي والمساهمة في جودة معامل االرتباط لبيرسون 
  المراجعة

  اإلحصاءات  المجال
دعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع ت

 الخارجي
معامل ارتباط 

  بيرسون
0.881  

  0.000  مستوى الداللة

المساهمة في جودة وإدارة عملية 
  المراجعة

  65  حجم العينة  
  0.245يساوي " 63" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
 التقريـر عـن الغـش    بين α=05.0 مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند      . 2

   عملية المراجعةأداء المساهمة في جودة وللة ض القوائم المالية المتواالحتيال المالي وتعديال
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ـ  ت التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال      بينالختبار العالقة     وللة  وائم الماليـة المـض     الق

 تم استخدام اختبار االرتباط لبيرسون والنتائج مبينة فـي  عملية المراجعة أداء المساهمة في جودة  

 وهي اكبـر مـن      0.831 والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي        ) 18(جدول رقم   

 ودرجة حريـة  0.05 عند مستوى داللة     0.245الجدولية والتي تساوي    ) معامل االرتباط  (rقيمة  

 ، مما يدل على رفـض       0.05 وهي اقل من     0.000لداللة تساوي   ، كما أن قيمة مستوي ا     " 63"

التقريـر عـن    بين    α=05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          الفرضية أي 

 المساهمة في جـودة وإدارة عمليـة        وللة   القوائم المالية المض   تالغش واالحتيال المالي وتعديال   

  المراجعة

  

  )18(جدول رقم 
معامل االرتباط لبيرسون بين التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القوائم المالية المظللة و المساهمة 

   عملية المراجعةأداءفي جودة 

التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعديال القوائم   اإلحصاءات  المجال
 المالية المظللة

معامل ارتباط 
  0.831  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة
المساهمة في جودة وإدارة عملية 

  المراجعة
  65  حجم العينة

  0.245يساوي " 63" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
 
فهم الصناعة التـي     بين     α=05.0ال  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .3

ة والتخصص المهني للمراجع الخارجي و المـساهمة فـي جـودة            ينتمي إليها عميل المراجع   

  .وإدارة عملية المراجعة

فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع          بين    الختبار العالقة   

 تم استخدام اختبار االرتبـاط لبيرسـون        الخارجي و المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة       

 0.864 والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون تـساوي      ) 19(بينة في جدول رقم     والنتائج م 

 0.05 عند مستوى داللة     0.245الجدولية والتي تساوي    ) معامل االرتباط  (r اكبر من قيمة     وهي



 119

 ، مما يدل    0.05 وهي اقل من     0.000، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي        " 63"ودرجة حرية   

بـين     α=05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           أيعلى رفض الفرضية    

فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع الخارجي و المساهمة             

  .في جودة وإدارة عملية المراجعة
  

  )19(جدول رقم 
تمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع معامل االرتباط لبيرسون بين  فهم الصناعة التي ين

  .الخارجي و المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة
  

فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة   اإلحصاءات  المجال
 والتخصص المهني للمراجع الخارجي

معامل ارتباط 
  بيرسون

0.864  

  0.000  مستوى الداللة
المساهمة في جودة وإدارة 

  عملية المراجعة
  65  حجم العينة

  0.245يساوي " 63" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
  
  في آراء أفـراد مجتمـع   α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .4

اجع الخارجي على جـودة األداء  الدراسة حول تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمر  

المؤهل العلمـي،   (  يعزى للخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة       المهني في خدمات المراجعة   

  )التخصص المهني، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر

  تفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةيو

  في آراء أفراد مجتمع      α=05.0ة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل         : 4.1

الدراسة حول تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة األداء    

   يعزى للمؤهل العلميالمهني في خدمات المراجعة

 حول  متوسطات آراء أفراد مجتمع الدراسة    تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين         

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة األداء المهنـي فـي               
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والذي يبين أن قيمـة   ) 20( والنتائج مبينة في جدول رقم        يعزى للمؤهل العلمي   خدمات المراجعة 

 المحـسوبة لكـل   F ، كما أن قيمة 0.05الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من      مستوى  

عند مـستوى داللـة     " 3.13" الجدولية والتي تساوي     F وللمجاالت مجتمعة اكبر من قيمة       مجال

مما يدل على قبول الفرضية أي ال توجد فـروق ذات داللـة             " 62،  2" ودرجتي حرية   " 0.05"

  في آراء أفراد مجتمع الدراسة حـول تقيـيم وتحليـل             α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

 يجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعـة         إسترات

  .يعزى للمؤهل العلمي

  )20(جدول رقم 
 ل للفروق بين متوسطات آراء  مجتمع الدراسة حو(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

جودة األداء المهني في خدمات المراجعة تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على 
  حسب متغير المؤهل العلمي

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بين 
 0.027 2 0.053942 المجموعات

داخل 
  0.094  62  5.835563 المجموعات

تدعيم وتحسين القدرات المهنيـة للمراجـع       
الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية      

  المراجعة
    64  5.889504 المجموع

0.287 0.752 

بين 
 0.053 2 0.105422 المجموعات

داخل 
اتالمجموع  5.165518  62  0.083  

التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعـديال   
القـوائم الماليـة المظللـة وتأثيرهـا فـي      
 المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

    64  5.27094 المجموع

0.633 0.535 

بين 
 0.087 2 0.173718 المجموعات

داخل 
  0.085  62  5.253806 المجموعات

فهم الصناعة التـي ينتمـي إليهـا عميـل          
المراجعة والتخـصص المهنـي للمراجـع       
الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جـودة       

 وإدارة عملية المراجعة
لمجموعا  5.427524  64    

1.025 0.365 

بين 
 0.050 2 0.099851 المجموعات

داخل 
  0.065  62  4.011561 المجموعات

 جميع مجاالت الدراسة

    64  4.111412 المجموع

0.772 0.467 

  3.13  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 62، 2( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
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في آراء أفراد مجتمـع       α=05.0عند مستوى داللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       -4.2

الدراسة حول تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي علـى جـودة األداء         

   يعزى للتخصص المهنيالمهني في خدمات المراجعة

 مجتمع الدراسة حول    متوسطات آراء أفراد  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين         

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة األداء المهنـي فـي               

والـذي يبـين أن   ) 21( والنتائج مبينة في جدول رقم       للتخصص المهني  يعزى   خدمات المراجعة 

حـسوبة   الم F ، كما أن قيمة      0.05الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من        قيمة مستوى   

عند مستوى داللة   " 3.13" الجدولية والتي تساوي     Fلكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من قيمة        

مما يدل على قبول الفرضية أي ال توجد فـروق ذات داللـة             " 62،  2" ودرجتي حرية   " 0.05"

 وتحليـل     في آراء أفراد مجتمع الدراسة حـول تقيـيم          α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

 إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعـة         

  .للتخصص المهنييعزى 

  )21(جدول رقم 
 ل للفروق بين متوسطات آراء  مجتمع الدراسة حو(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

ع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراج

  للتخصص المهنيحسب متغير 

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بين 
وعاتالمجم  0.081112 2 0.041 

داخل 
  0.094  62  5.808392 المجموعات

تدعيم وتحسين القدرات المهنيـة للمراجـع       
الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية      

  المراجعة
    64  5.889504 المجموع

0.433 0.651 

بين 
 0.037 2 0.073506 المجموعات

داخل 
 0.084 62 5.197434 المجموعات

التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعـديال   
القـوائم الماليـة المظللـة وتأثيرهـا فـي      
 المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة

  64 5.27094 المجموع

0.438 0.647 

بين 
 0.043 2 0.086003 المجموعات

فهم الصناعة التـي ينتمـي إليهـا عميـل          
المراجعة والتخـصص المهنـي للمراجـع       
الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جـودة       

 وإدارة عملية المراجعة
داخل 

 0.086 62 5.341521 المجموعات

0.499 0.609 



 122

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

  64 5.427524 المجموع
بين 

 0.018 2 0.035845 المجموعات

داخل 
 0.066 62 4.075566 المجموعات

 جميع مجاالت الدراسة

  64 4.111412 المجموع

0.273 0.762 

  3.13  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 62، 2( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
  

  
في آراء أفراد مجتمع الدراسة     α=05.0عند مستوى داللة    لة إحصائية   ال توجد فروق ذات دال    

حول تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في             

  . يعزى للمسمى الوظيفيخدمات المراجعة

ات آراء أفراد مجتمع الدراسة حول      متوسطتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين         

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جـودة األداء المهنـي فـي               

 والـذي يبـين أن    ) 22( والنتائج مبينة في جدول رقم        يعزى للمسمى الوظيفي   خدمات المراجعة 

مراجعة والتخصص المهنـي    فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل ال      " قيمة مستوى الداللة لمجال     

 وهـو   0.02يساوي  " للمراجع الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة         

فهم الـصناعة التـي   "  مما يعني وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول         0.05اقل من   

لمـساهمة فـي    ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع الخارجي وتأثيرها في ا          

) 23(يعزى للمسمى الوظيفي ويبين اختبار شفيه في جدول رقـم           " جودة وإدارة عملية المراجعة   

، "مدقق الحـسابات  " ولصالح فئة     " مدير تدقيق "  و فئة   " مدقق الحسابات   " أن الفروق بين فئة     

عة اكبر من   الداللة لكل مجال من المجاالت األخرى وللمجاالت مجتم        قيمة مستوى    كما تبين أن    

 المحسوبة لكل مجال من المجاالت األخرى وللمجاالت مجتمعة اكبر من           F ، كما أن قيمة      0.05

ممـا  " 62،  2" ودرجتي حرية   " 0.05"عند مستوى داللة    " 3.13" الجدولية والتي تساوي     Fقيمة  

  α=05.0يدل على قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة    
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في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول تقييم وتحليل إسـتراتيجية التخـصص المهنـي للمراجـع                

   يعزى للتخصص المهنيالخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة
  
  

  )22(جدول رقم 
 للدراسة حو للفروق بين متوسطات آراء  مجتمع ا(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة 

  للمسمى الوظيفيحسب متغير 

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بين 
 0.056 2 0.11151 المجموعات

داخل 
  0.093  62  5.777994 المجموعات

تدعيم وتحسين القدرات المهنيـة للمراجـع       
لخارجي والمساهمة في جودة وإدارة عملية      ا

  المراجعة
    64  5.889504 المجموع

0.598 0.553 

بين 
 0.224 2 0.448079 المجموعات

داخل 
 0.078 62 4.822861 المجموعات

التقرير عن الغش واالحتيال المالي وتعـديال   
القـوائم الماليـة المظللـة وتأثيرهـا فـي      

 ية المراجعةالمساهمة في جودة وإدارة عمل
  64 5.27094 المجموع

2.880 0.064 

بين 
 0.323 2 0.646942 المجموعات

داخل 
 0.077 62 4.780582 المجموعات

فهم الصناعة التـي ينتمـي إليهـا عميـل          
المراجعة والتخـصص المهنـي للمراجـع       
الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جـودة       

 وإدارة عملية المراجعة
  64 5.427524 المجموع

4.195 0.020 

بين 
 0.171 2 0.342738 المجموعات

داخل 
 0.061 62 3.768673 المجموعات

 جميع مجاالت الدراسة

  64 4.111412 المجموع

2.819 0.067 

  3.13  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 62، 2( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
  

  )23(جدول رقم 
اختبار شفيه للمقارنات المتعددة  لمجال فهم الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة والتخصص المهني للمراجع 

  المسمى الوظيفيالخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة وإدارة عملية المراجعة حسب متغير مستوى 
  أخرى  مدير تدقيق  مدقق حسابات  توسطاتالفروق بين الم

0.212171   مدقق حسابات
* 0.102796 

 0.10938-  *0.21217-    مدير تدقيق
  0.109375 0.1028-  أخرى

  
 تعني وجود فروق جوهرية *
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في آراء أفراد مجتمع الدراسة     α=05.0عند مستوى داللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       

ل تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في             حو

  . يعزى لسنوات الخبرةخدمات المراجعة

متوسطات آراء أفراد مجتمع الدراسة حول      تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين         

جي على جـودة األداء المهنـي فـي         تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخار      

والذي يبين أن قيمـة  ) 24( والنتائج مبينة في جدول رقم    يعزى لسنوات الخبرة   خدمات المراجعة 

 المحـسوبة لكـل   F ، كما أن قيمة 0.05الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من      مستوى  

عند مـستوى داللـة     " 2.47" الجدولية والتي تساوي     Fمجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من قيمة       

مما يدل على قبول الفرضية أي ال توجد فـروق ذات داللـة             " 61،  3" ودرجتي حرية   " 0.05"

  في آراء أفراد مجتمع الدراسة حـول تقيـيم وتحليـل             α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

 ي في خدمات المراجعـة إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهن        

  يعزى لسنوات الخبرة

  )24(جدول رقم 
 ل للفروق بين متوسطات آراء  مجتمع الدراسة حو(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة 

  برةلسنوات الخحسب متغير 

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بين 
 0.064 3 0.192155 المجموعات

داخل 
  0.093  61  5.697349 المجموعات

تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع 
الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة 

  عملية المراجعة
    64  5.889504 المجموع

0.686 0.564 

بين 
 0.029 3 0.087461 المجموعات

داخل 
 0.085 61 5.18348 المجموعات

التقرير عن الغش واالحتيال المالي 
وتعديال القوائم المالية المظللة وتأثيرها 
في المساهمة في جودة وإدارة عملية 

 المراجعة
  64 5.27094 المجموع

0.343 0.794 

بين 
 0.166 3 0.498259 المجموعات

ة التي ينتمي إليها عميل فهم الصناع
المراجعة والتخصص المهني للمراجع 

الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة 
 وإدارة عملية المراجعة

داخل 
 0.081 61 4.929265 المجموعات

2.055 0.116 
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مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

  64 5.427524 المجموع
بين 

 0.073 3 0.219072 المجموعات

داخل 
 0.064 61 3.892339 المجموعات

 جميع مجاالت الدراسة

  64 4.111412 المجموع

1.144 0.338 

  2.74  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 61، 3( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
  

  
الدراسة في آراء أفراد مجتمع     α=05.0عند مستوى داللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       

حول تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في             

   يعزى للعمرخدمات المراجعة

متوسطات آراء أفراد مجتمع الدراسة حول      تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين         

رجي على جـودة األداء المهنـي فـي         تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخا      

والذي يبين أن قيمة مـستوى      ) 25( والنتائج مبينة في جدول رقم       للعمر يعزى   خدمات المراجعة 

 المحـسوبة لكـل مجـال    F ، كما أن قيمة 0.05الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة اكبر من    

" 0.05"د مستوى داللـة     عن" 2.47" الجدولية والتي تساوي     Fوللمجاالت مجتمعة اكبر من قيمة      

مما يدل على قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية     " 61،  3" ودرجتي حرية   

  في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول تقييم وتحليـل إسـتراتيجية             α=05.0عند مستوى داللة    

  للعمر يعزى مات المراجعةالتخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خد

  )25(جدول رقم 
 ل للفروق بين متوسطات آراء  مجتمع الدراسة حو(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تقييم وتحليل إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخارجي على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة 

  العمرحسب متغير 

مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بين 
 0.014 3 0.041797 المجموعات

تدعيم وتحسين القدرات المهنية للمراجع 
الخارجي والمساهمة في جودة وإدارة 

داخل   عملية المراجعة
  0.096  61  5.847707 المجموعات

0.145 
 

0.932 
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مصدر  المجال
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

    64  5.889504 المجموع
بين 

 0.021 3 0.063442 المجموعات

داخل 
 0.085 61 5.207498 المجموعات

التقرير عن الغش واالحتيال المالي 
وتعديال القوائم المالية المظللة وتأثيرها 
في المساهمة في جودة وإدارة عملية 

 المراجعة
  64 5.27094 المجموع

0.248 0.863 

بين 
 0.016 3 0.049266 المجموعات

داخل 
 0.088 61 5.378258 المجموعات

ميل فهم الصناعة التي ينتمي إليها ع
المراجعة والتخصص المهني للمراجع 

الخارجي وتأثيرها في المساهمة في جودة 
 وإدارة عملية المراجعة

  64 5.427524 المجموع

0.186 0.905 

بين 
 0.005 3 0.013579 المجموعات

داخل 
0.067 4.09783361 المجموعات

 جميع مجاالت الدراسة

  4.11141264 المجموع

0.067 0.977 

  2.74  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 61، 3( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
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  : تعليق على النتائج 

  -:أهمها  تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة 

 النتائج للدراسة بينت وجود عالقـة بـين التخـصص    أنحيث  )  2007:جربوع ( دراسة  1-

 المراجعين  أن بينت   وأيضا عملية المراجعة ،     أداءجودة  مستوى  الصناعي لمراجعي الحسابات و   

 عميل المراجعة مما ينعكس علـى جـودة         أعمالالمتخصصين مهنياً يمكنهم التحكم في مخاطر       

  . المهني للمراجعة األداء

 جودة المراجعة تـزداد عنـدما   أنحيث بينت  ) O'Keefe and Westort:1992(دراسة   2-

يكون لدى مؤسسة المراجعة مستوى عالي من المعرفة بطبيعة صناعة عميل المراجعـة وذلـك            

  .لتمكن تلك المؤسسات من اكتشاف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الخاصة بالعميل 

 المراجعين المتخصصين كانوا قادرين على تقـدير  أنحيث بينت )  Taylor:2000(دراسة  3-

  .المخاطر المتعلقة بصناعة عميل المراجعة بدقة وثقة اكبر من غيرهم من الغير متخصصين 

 من فوائد التخصص الـصناعي  أنحيث بينت هذه الدراسة ) Hammersley:2003(دراسة  4-

 اإلحصائيةلصناعة وهذا يمكنهم من اختيار العينة       للمراجعين تتمثل في معرفتهم بهذه ا     ) المهني  (

  .الممثلة لمجتمع العمليات وفقاً لخبرتهم ومعرفتهم بطبيعة مخاطر هذه الصناعة 

 معرفة المراجعين فـي صـناعة عمـالء    أنحيث بينت هذه الدراسة ) Low:2004(دراسة  5-

ة مما ينعكس ايحاباً علـى       مخاطر المراجع  وتقديرالمراجعة لديهم تزيد من مقدرتهم على تحديد        

  .الجودة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة 

 التدريب والتطـوير  أنحيث بينت هذه الدراسة )  Simnett and Wright :2005( دراسة  6-

  . التخصص المهني إلىالمستمر والحصول على الخبرة والمعرفة في صناعة العميل هي السبيل 

  



 128

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  

  النتائج والتوصيات
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 : النتائج :أوالً 

  : كانت نتائج الدراسة كالتالي 

 أتعاب قبول   إلى باإلضافةيعتبر التنافس الشديد بين مكاتب المراجعة في قطاع غزه ،            . 1

 تـدني   إلـى  التي تؤدي    األسباب سلوك متساهل مع عمالء المراجعة من        وإتباعقليلة  

  . المهني اءاألدمستوى جودة 

هناك اهتمام من قبل مكاتب المراجعة في قطاع غزه فـي مجـال الحـصول علـى                  . 2

المؤهالت العلمية والعملية التي تُسهم في تحسين قدراتهم المهنية ، وذلـك لالرتقـاء              

  . المهني في عملية المراجعة األداءبمستوى جودة 

ل  عمي إليهاتي ينتمي    فهم الصناعة ال   إلىإن مراجعي الحسابات في قطاع غزه يسعون         . 3

في مجال اكتشاف األخطـاء واالحتيـال       زيادة مقدرتهم   المراجعة لما له من اثر على       

  .المالي في القوائم المالية ، مما يساهم في جودة األداء المهني لعملية المراجعة 

 األداء التخصص المهني للمراجع الخارجي يؤثر على جـودة          إستراتيجية استخدام   إن . 4

  .دمات المراجعة بشكل جيد المهني في خ

 أعمـال يمكنهم التحكم في مخـاطر      في قطاع غزه     المراجعين المتخصصين مهنياً     إن . 5

 للعميـل   اإلدارية الجوانب   وتحليلعن طريق دراسة    أكثر من غيرهم    عميل المراجعة   

  . ، المنافسة في الصناعة اإلدارة،نزاهة 

 فـي   اإلفـصاح ع جـودة    التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة ينتج عنه رف         . 6

 الثقة والمصداقية عليها ، وبالتـالي زيـادة جـودة           وإضافةالقوائم والتقارير المالية ،     

  .عملية المراجعة 
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 المراجعين المتخصصين مهنياً في صناعة عميل المراجعة ، والذين يكون لـديهم             إن . 7

غـش  هياكل معرفة جيدة في هذه الصناعة يكون لديهم القدرة اكبر علـى اكتـشاف ال              

  . الخبرات القليلة أصحاببالمقارنة مع غيرهم من 

 دراسة طبيعة عمل المنشأة محل المراجعـة ،   أهميةتتفق معظم مكاتب المراجعة على       . 8

 المحاسـبية   واإلجراءات  والسياساتلتكوين فهم وخبرة كافية حول النظام المحاسبي        

  .المستخدمة وذلك لالرتقاء بجودة خدمات المراجعة 

 للمـراجعين   اإلمكانـات  توفر مكاتب المراجعـة كافـة        أنعلى ضرورة   هناك اتفاق    . 9

 جانب حضور النـدوات     إلىالعاملين لديها في سبيل تطوير قدراتهم وخبراتهم المهنية         

  .والمؤتمرات المهنية 

 مكاتب المراجعة تعمل على الحصول على اكبر حصة سوقية قدر المستطاع            أن . 10

ول هذه الصناعة وتقديم خدمات متخصصة      في صناعة معينة لتكوين خبرات جديدة ح      

  .ذات جودة عالية 
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  :التوصيات : ثانياً 

  :قدمت الدراسة عدة توصيات وهي 

ضرورة التنسيق بين مكاتب المراجعة وبين الجمعيات والمنظمـات المهنيـة لوضـع            . 1

 التخـصص  إسـتراتيجية  للتعرف على آليات تطبيـق  ألعضائهاوتنفيذ برامج تدريبية  

  .ي في مجال الصناعات المختلفة بصورة صحيحة المهن

التنسيق بين الجمعيات المهنية وبين الجامعات الفلسطينية لتقيـيم وتطـوير البـرامج              . 2

التعليمية بصورة دورية بما يتوافق مع المستجدات الحديثـة علـى النطـاق العلمـي               

  .والمهني 

ه ، وتجميعها فـي     لمهن في قطاع غز   ضرورة االهتمام بوضع التشريعات التي تنظم ا       . 3

نص موحد لتوفير إرشادات للممارسة المهنية في جميع أنشطة العناية المهنيـة مثـل              

قبول التكليف بالمراجعة ، تخطيط عملية المراجعـة ، وتحديـد وانجـاز مـسئوليات         

  .المراجع 

إنشاء مراكز بحث متطورة لمساعدة المراجعين المتدربين والمـراجعين الممارسـين            . 4

  .ل تطوير قدراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية للمهنة في مجا

ضرورة وضع وتطوير نظام للرقابة على أداء مكاتب المراجعـة تكـون الدولـة أو                . 5

الهيئات المهنية الرسمية مسئولة عنه للتحقق من كفاءة وجـودة أداء هـذه المكاتـب               

كاتـب  والعاملين بها والتقليل من األثر السلبي للمنافسة في مجـال األتعـاب بـين م              

المراجعة في قطاع غزه والتي غالبا ما تكون على حساب  عدد سـاعات المراجعـة                

  .المقدمة والتي تؤثر على جودة منتج عملية المراجعة 
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 عمل لجان مشتركة من مكاتب المراجعة بإشراف الهيئات المهنية الرسمية ، وذلـك               . 6

  . غزه بصورة دورية لمناقشة ودراسة المشكالت المهنية التي تواجه المهنة في قطاع
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  المراجع

  ـ:أوالً المراجع العربية

  ـ:الكتب: أوالً

االتجاهات الحديثة فـي     ،2003-2002البديوي ، منصور أحمد ، شحته السيد شحته ،          1-  

  . ، اإلسكندرية ، الدار الجامعيةالمراجعة

 ، اإلسكندرية ،  التطبيـق نظرية المراجعة وآلية، 2003-2002 الصبان ، محمد سمير ،  2-

 .الدار الجامعية

أساسيات التدقيق في ظل المعـايير األمريكيـة   ،  1999 القاضي، حسين ، حسين دودح ،      3-

 . ، عمان ، مؤسسةوالدولية

دراسات متقدمة في المراجعة، المشكالت المعاصـرة  ،  2000-1999الهواري وآخرون،   4- 

 . ، القاهرة جامعة عين شمسعمليةفي المراجعة ، اإلطار العلمي والمشكالت ال

مراجعة الحسابات المتقدمة وقفاً لمعـايير المراجعـة        ، 2002جربوع، يوسف محمود،    5- 

 . ، فلسطين ، الطبعة األوليالدولية

موسوعة معايير المراجعة ـ شرح معايير المراجعـة   ، 2007حماد ، طارق عبد العال،6- 

 . ، الدار الجامعية، اإلسكندريةالدولية واألمريكية والعربية

 . ، قطر الدار الجامعيةالميزة التنافسية في مجال األعمال ،1996خليل ، نبيل، 7- 

، القـاهرة ، دار     المراجعة في ضوء المعايير الدولية    ،  1998لطفي ، أمين السيد أحمد ،       8- 

 .النهضة العربية

لمعـايير  معايير المراجعة المصرية ـ دراسة مقارنة  ، 2001ــــــــــــ، 9- 

 . ، القاهرة ، دارة النهضة العربيةإبداء الرأي المصرية والدولية واألمريكية
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موسـوعة المعـايير الدوليـة للمراجعـة          ،2004-2003ــــــــــــ،  10-

 .، القاهرة،  دار النهضة العربيةوإيضاحات تطبيقها 

  

 

  ـ:الدوريات : ثانياً 

قيات مهنة تدقيق الحسابات وأثر الخـروج       أخال" ،2001أبو دغيم ، عبد الحكيم محمد،       1- 

، جمعية مدققي الحـسابات القانونيـة       المحاسبة القانوني مجلة  ،  "على قواعد السلوك المهني     

  .الفلسطينية ، فلسطين ، العد الثالث

واقع مهنة تدقيق الحسابات في الوطن العربي وآفاق        " ،2001أبو وطفة، صالح عبد ،      2- 

، جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية، فلسطين ، القانونيمجلة المحاسب ،  "تطويرهـا 

 .العدد الثالث

واقـع مهنـة المحاسـبة فـي        " ،1999الناظر، زهير كامل ، عبد الناصر نظير مهنا،         3- 

 ، جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني ، فلسطين ،         دليل المحاسب الفلسطيني  ،  "فلسطين

 .اإلصدار األول

أوضاع مهنة تدقيق الحسابات في فلـسطين ، الواقـع          " ،2004عودة وآخرون،   جبريل  4- 

  org.cpsd.www ، جمعية رجال األعمال الفلسطينية الراهن ومتطلبات التغير

فجوة التوقعات بـين المجتمـع المـالي ومراجعـي       " ،2004جربوع ، يوسف محمود،     5- 

مجلة الجامعـة  ، "ونية وطرق معالجة وتطبيق هذه الفجوة ـ دراسة ميدانية الحسابات القان

 .389-367 صفحة 2العدد ) 12( ـ سلسلة الدراسات اإلنسانية ، فلسطين ، مجلد اإلسالمية
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مدي قدرة المراجع الخارجي من خالل التحليل المـالي         " ،2003ـــــــــــ،  6- 

، مجلة الجامعـة اإلسـالمية      ،  "يفشل المشروع  غير العادية والتنبؤ     ءعلى اكتشاف األخطا  

 .المجلة الثالث عشرة العدد األول

مجاالت مساهمة التخصص المهني للمراجع الخـارجي  " ،2007ــــــــــ  ،    7- 

 .، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية " في جودة إلدارة عملية المراجعة، فلسطين

 دليل المحاسب والمراجع الفلـسطيني    ،  2003ة،   جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني    8- 

 .، العدد الثاني

العوامل المؤثرة فـي تحديـد أتعـاب المراجعـة فـي        " ،2005حلس ، سالم عبد اهللا ،       9- 

، فلسطين ، جمعية المحاسبين والمراجعين الفلـسطينية،        مجلة المحاسب الفلسطيني  ،  "فلسطين

 .15العدد 

 المهيكلـة علـى أداء المراجـع ـ     ج الوقت والبرامأثر حفظ"، 1992سالمة ، نبيل ، 10- 

، جمهوريـة  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، "دراسة ميدانية على بيئة المراجعة المصرية 

 .269-261مصر العربية ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، العدد األول ، ص 

دة أداء مراقـب    قياس أثر بعض العوامـل علـى جـو        "،  1997طلبه، علي إبراهيم ،     11- 

 ، جمهوريـة مـصر العربيـة ،         المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   ،  "الحسابات بدولة عمان  

 .جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، ملحق العدد األول

أثر التخصص المهنـي فـي الـصناعة علـى تقليـل خطـر              " ،2003عزيز ، ليلى،    12- 

 .لمنصورة ، كلية التجارة ، العدد األول ، االمجلة المصرية للدراسات التجارية، "المراجعة



 136

دور التخصص في تحـسين كفـاءة األداء المهنـي للمراجـع            " ،2005لبيب، خالد،   13- 

 ، اإلسـكندرية ، جامعـة   مجلـة البحـوث العلميـة   ، "الخارجي ـ دراسة تطبيقية مقارنة 

 ،اإلسكندرية ، كلية التجارة ، العدد األول

ذج مقترح لقياس العالقة بين إستراتيجية التخصص       نمو" ، 2006متولي، أحمد زكي،    14- 

المجلة  ، الصناعي للمراجعة والعوامل المؤثرة في إدارة عملية المراجعة ـ دراسة ميدانية 

 . ، جمهورية مصر العربية، جامعة طنطا، كلية التجارة ، العدد األولالعلمية



 137

  :المراجع األجنبية: ثانياً

  -:الكتب:    أوال 

1- Alvin A. Arens and other,2005, Auditing and Assurance services an 

integrated approach, 9th edition, New Jersy,  Pearson education , Inc.     

2- International Federations of Accountant ,2007, Hand book of 

International Auditing, assurance, and Ethics pronouncements. 

3- Funk D. Wangals , 1977 , New standard dictionary of the English 

Language , New York . 

4- Henry Mintzberge and Others ,2003 , The Strategy process ,Concepts 

,Contexts ,Cases  ., Prentice Hall , New Jersy . 

5- Lain Gray. And Stuart Manson, 2005 , The Audit process. Principles, 

practice and cases, Third edition, London , Thomson Learning Co. 

6- Monir Tayeb , 2003 , International management ,Theories and Practices 

, Thomson Learning Co . 

7- Webster's New Word Dictionary ,1988, Third College Edition , New 

York . 

  

  -:الدوريات: ثانياً 

  

1- Ali R. AL Mutairi ," The economic consequences of auditor Industry 

Specialization " , Florida Atlantic University ,2006 , pg 146. 

2- Beian W. Mayhew ,”Audit Firm Industry Specialization as a 

Differentiation Strategy : Evidence from Fees Charged to Firms Going 

Public” , Auditing :A journal of practice and Theory , Vol.22. 

No.2,2003,pp33-52. 

3- Blocher, Edward , " CPA Firms Staff Evaluation Process" , The CPA 

Journal, Vol.50, 1980, pp.41. 



 138

4- Charles E. Davis ," Experience and the organization of auditor's 

Knowledge " , Managerial Auditing Journal , Vol. 12 ,Iss. 8 , 1997 , 

pp411-422. 

5- Chris E. Hogan and Debra C. Jeter ," Industry specialization by 

Auditor's ", A Journal of Practice and Theory ,Vol .18 , No , 1 , Spring 

1999 , pg 1 . 

6- Dennis M Oreilly ,John T Resisch ," industry specialization by audit 

firms : What does academic research tell us ?", Ohio CPA Journal , 

Vol.61,2002, pp.3 – 429. 

7- Fred Nickols , " Strategy :Definitions and meaning , 2000 , distance 

consulting , http//home.attnet/Nickols/strategy-definition.htm. 

8- Ira Solmon and Others ," What do industry-specialist auditors Know 

? " , Journal  of  Accounting Research , Vol.37 , Spring 1999 , Chicago 

,pp18-191. 

9- Jacqueline S. Hanmersley ,"Pattern identification and industry-

specialist auditor's ",University of Illinois at Urbana-Champaign ,       

2003 , p 86 . 

10- Jeffrey R. Casterella and Others ," Auditor industry specialization , 

Client bargaining  Power , and audit Pricing " ,A Journal of Practice and 

Theory , March 2004 . 

11- John Sullivan ," How can I TELL IF I am being strategic , the 

definition of strategic , www. drjhnsulvan  .com . 

12- Kimberly A. Dunn and Brian W. Mayhew," Audit Firm 

Specialization and Client Disclosure Quality", Business and Economics , 

Vol.9, 2004, pp.35-58 .  

13-Kin –yew low ," the EFFECTS OF Industry specialization 0n Audit 

Risk Assessment and Audit –Planning Decisions ".The Accounting 

Review , Vol.79 ,Iss .1 , January 2004 ,pp201-219. 



 139

14-Lawrence J. Abbott and Susan Parker ," Auditor selection and audit 

committee characteristics ", Auditing , Vol.19 ,2000,pp21-47 .  

15- Mark H. Taylor , "The Effects of Industry specialization on 

Auditors Inherent Risk Assessments and Confidence Judgments ", 

Vol.17,2000, pp.693-712.    

16- Michael E. Porter ," Industry Structure and competitive strategy : 

Keys to profitability", Financial analysts Journal , Vol.36, Iss.4 ,1980 . 

17- ------------------------," What is Strategy  ", Harvard Business Review , 

Nov.-Dec 1996 . 

18- Roger Simnett and Arnold Wright ," The Portfolio of Knowledge 

required by industry specialist auditor's ", Accounting and Business 

Research ,Vol.33 ,Iss.1 ,2005 pg87. 

19- Steven Balsam and Others ," Auditor Industry Specialization and 

Earnings Quality ", A Journal of Practice and theory .Vol.22,No.2 

,Sept.2003. 

20- Terrence B. O'Keefe and Peter J. Westort ,"The effects of Audit firm 

size .CPA Examination Performance ,and competition ", Research in 

Accounting Regulation , Vol.6 ,1992,pp39-77 . 

 21- Terry L Neal , Richard R Riley," The Auditor Industry specialist 

Research Design" , Auditing , Vol.23, 2004, pp.9-169. 

22- Timothy D. Carney and George R. Young ," Homogenous Industries 

and Auditor Specialization : An Indication of production Economies ", 

Auditing ,Vol.25 ,Iss.1 , May 2006,pp19-49. 

23-Uma Velury and Others," Institutional Ownership and the Selection of  

Industry Specialist Auditors " , Review of Quantitative Finance and 

Accounting , Vol.21, 2003, pp.35-48. 

 



 140

24-Vincent E Owhoso and Others , “Error detection by industry 

specialized teams during sequential audit review "  Journal of 

Accounting Research , Vol.40. No.3,2002,pp883. 

25-Yi Meng Chen and Others," Audit committee composition and the 

use of industry specialist audit firm " , Accounting and Finance , Vol.45, 

2005, pp.217. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 141

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المالحق



 1

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

  الجامعة اإلسالمیة بغزه
  كلیة التجارة

  قسم المحاسبة والتمویل
  

  /السید األستاذ الفاضل 
  

  تحیة طیبة وبعد ،،،
  

  یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
 اخلارجي على جودة األداء املهني يف تقييم وحتليل إسرتاتيجية التخصص املهني للمراجع "

  "خدمات املراجعة 
  دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في قطاع غزه

  
 

  
ویأمل الباحث قیام سیادتكم باإلجابة على األسئلة الواردة بقائم ة االستق صاء المرفق ة ، علم ًا         

  .لمعطاة ألغراض البحث العلمي فقط بأن البیانات واآلراء ا
  

  مع خالص الشكر والتقدیر لسیادتكم 
  

 
 



 2

  .أمام الخانة التي ُتعبر عن رأیكم (     ) أرجو من سیادتكم وضع عالمة 

 

 
  .أمام الخانة التي ُتعبر عن رأیكم (     ) أرجو من سیادتكم وضع عالمة 

موافق  العبـــــــــــارات 
  تمامًا

5 

  موافق
  
4 

  محاید
  
3 

غیر 
  موافق

2 

غیر 
موافق 

  تمامًا
1 

ال توجد عالقة ذات دالل ة إح صائیة       :"الفرضیة األولى  
ات المھنی    ة للمراج    ع  ب    ین ت    دعیم وتح    سین الق    در  

الخ     ارجي والم     ساھمة ف     ي ج     ودة وإدارة عملی     ة   
 "المراجعة 

     

إن مراجع   ي الح   سابات بمكات   ب المراجع   ة بقط   اع غ   زه      1
یقومون بتح دیث مع رفتھم المھنی ة والعلمی ة مم ا ی ساھم ف ي           

 زیادة كفاءة أداء مھام عملیة المراجعة 
     

ظ  م وب  رامج  تق  وم مكات  ب المراجع  ة بقط  اع غ  زه بوض  ع ن    2
لتط    ویر أداء الم    راجعین الع    املین لدی    ھ ب    شكل م    ستمر   

 .للمساھمة باالرتقاء بمستوى جودة أداء عملیة المراجعة
     

لزی   ادة فعالی   ة خ   دمات مھن   ة المراجع   ة یق   وم مراجع   ي        3
الح سابات بقط  اع غ زه بالت  دریب والتعل یم المھن  ي الم  ستمر    

مراجع  ة  للح  صول عل  ى الخب  رات الالزم  ة ألداء عملی  ة ال    
 .بجودة عالیة

     

     في سبیل تحسین قدرات مراجعي الحسابات الخارجیین ف ي    4

   هدكتورا    ماجستیر    لوریوسبكا    دبلوم  

   اقتصاد    إدارة    مراجعة حسابات    محاسبة  

  

    الى1من 
الي   5من     5اقل من 

الى 10من     10اقل من 
   فما فوق15    15اقل من 

   اقل -20من
  سنة30من 

اقل من -30من   
  سنة40

اقل من -40من   
  سنة50

   فما فوق50  



 3

موافق  العبـــــــــــارات 
  تمامًا

5 

  موافق
  
4 

  محاید
  
3 

غیر 
  موافق

2 

غیر 
موافق 

  تمامًا
1 

قط  اع غ  زه ف  إنھم ی  سعون للح  صول عل  ى م  ؤھالت علمی  ة   
 .عالیة في مھنة المحاسبة والمراجعة

إن الق  درات المھنی  ة لمراجع  ي الح  سابات ف  ي قط  اع غ  زه      5
م ن األداء  تمكنھم م ن أداء تكلیف ات المراجع ة بج ودة عالی ة       

 .المھني 
     

ت   ستخدم مكات   ب المراجع   ة ف   ي قط   اع غ   زه إس   تراتیجیة      6
التخ  صص ف  ي ص  ناعة عمی  ل المراجع  ة لتح  سین الق  درات  

 .المھنیة وزیادة كفاءة األداء المھني
     

ی  سعى مراجع  ي الح  سابات ف  ي قط  اع غ  زه لتك  وین ھیاك  ل    7
معرف  ة وخب  رات متخص  صة ف  ي ص  ناعة عمی  ل المراجع  ة  

ل الحصول على مؤھالت عالیة ف ي مج ال ص ناعة      من خال 
 .العمیل

     

یق    وم مراجع    ي الح    سابات ف    ي قط    اع غ    زه بح    ضور       8
المؤتمرات والندوات العلمیة في المج االت المھنی ة الحدیث ة           

. 
     

یعتم  د مراجع  ي الح  سابات ف  ي قط  اع غ  زه عل  ي اس  تخدام      9
ات التقنیات الحدیثة في مراجعة الح سابات لتق دیم خ دمات ذ       

 .جودة عالیة للعمیل
     

إن مراجع ي الح سابات الع املین بقط اع غ زه ل دیھم ك م م ن          10
المعرف    ة المھنی    ة المتخص    صة ف    ي مج    االت المحاس    بة   
والمراجع  ة ول  دیھم الق  درة عل  ى اس  تخدام تل  ك المعرف  ة ف  ي   
ش  تى المواق  ف الت  ي یتعرض  ون لھ  ا مم  ا ی  ؤدي إل  ى ج  ودة    

 .األداء المھني لخدماتھم 

     

یق  وم مكت  ب المراجع  ة بقط  اع غ  زه بتقی  یم مھ  ام المراجع  ة      11
الجدیدة والتحقق من توافر الخبرات واإلمكانات الكافی ة بم ا       
یمكن  ھ م  ن تأدی  ة خ  دمات المراجع  ة بم  ستویات عالی  ة م  ن      

 .الجودة في األداء 

     

یق  وم المراج  ع الخ  ارجي ف  ي قط  اع غ  زه بقب  ول تعاق  دات        12
ھی  ل العلم  ي والت  دریب الك  افي   مراجع  ة ال یت  وافر لدی  ھ التأ 

والخب   رة المناس   بة لتأدیتھ   ا مم   ا ی   ؤثر س   لباً  عل   ى األداء     
 .المھني لھذه الخدمات 

     

یعتبر التنافس الشدید بین مكات ب المراجع ة ف ي قط اع غ زه             13
وقب   ول أتع   اب قلیل   ة وإتب   اع س   لوك مت   ساھل م   ع عم   الء    

دة المراجعة من األسباب التي تؤدي إل ى ت دني م ستوى ج و          
 .األداء المھني 

     

إن مراجع  ي الح  سابات ف  ي قط  اع غ  زه ل  دیھم خب  رة مھنی  ة   14
كافی ة لتقی  یم األھمی ة الن  سبیة لبن ود الق  وائم المالی ة ومخ  اطر     
الرقاب  ة وممارس  ة ال  شك المھن  ي ف  ي عملی  ة المراجع  ة بم  ا     

 .یؤثر ایجابیا على جودة األداء المھني عنده 

     

 مراجع  ي الح  سابات ببیئ  ة أنظم  ة  إن م  ستوى المعرف  ة ل  دى 15
المعلوم  ات الت  ي ت  ستخدم الحاس  وب تعتب  ر كافی  ة  لتخط  یط   
وإدارة عملی  ة المراجع  ة لم  ا ل  ھ م  ن اث  ر عل  ى ج  ودة األداء   

 .المھني

     



 4

موافق  العبـــــــــــارات 
  تمامًا

5 

  موافق
  
4 

  محاید
  
3 

غیر 
  موافق

2 

غیر 
موافق 

  تمامًا
1 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة     ":الفرضیة الثانیة  
ح  ول التقری  ر ع  ن الغ   ش واالحتی  ال الم  الي وتع   دیل      

الم  ضللة وب  ین الم  ساھمة ف  ي ج  ودة    الق  وائم المالی  ة  
 ".وإدارة عملیة المراجعة 

     

یعتمد مراجعي الحسابات في قطاع غزه على أسلوب الشك        16
المھن  ي عن  د تخط  یط وتنفی  ذ عملی  ة المراجع  ة وذل  ك تح  سبًا  

  .إلى احتمال وجود غش واحتیال مالي في القوائم المالیة
 

     

 ف ي قط اع غ زه م ن        ھناك صعوبة ل دي المراج ع الخ ارجي        17
اكتشاف االحتیال المالي ال ذي تق وم ب ھ اإلدارة ویحت اج ھ ذا        

 .األمر منھ جھود مضنیة وتكلفة عالیة ووقت أطول
     

یق  وم المراج  ع الخ  ارجي باإلف  صاح ع  ن والح  صول عل  ى      18
إق   رارات م   ن اإلدارة واإلط   الع عل   ى محاض   ر جل   سات    

لمن  شاة مجل  س اإلدارة والمراس  الت الجاری  ة م  ع مح  امى ا   
واختبار ح سابات الم صاریف القانونی ة ح ول الق ضایا الت ي          
تك  ون المن  شاة طرف  ًا فیھ  ا لم  ا لھ  ا م  ن ت  أثیر ج  وھري عل  ى  

 .القوائم المالیة

     

عن    د تخط    یط وتنفی    ذ إج    راءات عملی    ة المراجع    ة یق    وم   19
المراج  ع الخ  ارجي ف  ي قط  اع غ  زه ب  النظر إل  ى مخ  اطر        

خاطئة ناتج ة ع ن الخط أ أو    احتواء القوائم المالیة معلومات   
 .الغش 

     

ھن  اك خب  رة ل  دى مراجع  ي الح  سابات ف  ي قط  اع غ  زه ف  ي     20
اس  تخدام المعاین  ة اإلح  صائیة بم  ا یمك  نھم م  ن تحدی  د حج  م    
عینة العملیات المفحوص ة م ن قبل ھ وذل ك باس تخدام نظری ة          

 .االحتماالت أو الحنكة المھنیة

     

الخ  ارجي بالتأك  د م  ن إن  عن  د تحدی  د العین  ة یق  وم المراج  ع   21
      .تكون مخاطر المعاینة بأقل مستوى لھا

اختی   ار المراج   ع الخ   ارجي للعین   ة عل   ى أس   اس أن ھن   اك   22
فرصة لكافة وحدات المعاینة لیقع علیھا االختیار ض روري    

 .لنتائج صادقة وموضوعیة
     

تعم   ل مكات   ب المراجع   ة بقط   اع غ   زه عل   ى اكت   شاف الغ   ش         23
مالي الن ھذا یعتبر من صمیم عملھا وم ن مب ررات     واالحتیال ال 

 .وجودھا
     

24 
ة التخ   صص ف   ي یتق   وم مكات   ب المراجع   ة باس   تخدام إس   تراتیج 

ص ناعة عمی ل المراجع ة وھ ذا ی  ساعد ف ي تق دیر المخ اطر بدق  ة        
 .ویقود إلى مواجھة حاالت الغش واالحتیال المالي

     

ن   ي ف   ي  یفت   رض إن ت   ساھم إس   تراتیجیة التخ   صص المھ    25
صناعة العمی ل ف ي الق ضاء عل ى مخ اطر الغ ش واالحتی ال          
الم الي ، مم ا ی ؤدي إل ى ج ودة األداء المھن ي وإدارة عملی ة        

 .المراجعة بطریقة سلیمة 
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2 

غیر 
موافق 

  تمامًا
1 

إن عدم قیام المراج ع الخ ارجي باكت شاف الغ ش واألخط اء            26
والعقود غیر القانونیة بالقوائم المالی ة وع دم معرف ة اس تقامة      

اإلدارة والصعوبات في الحصول على أدلة اإلثب ات       وكفاءة  
الكافی ة والمالئم ة ی ؤدي إل  ى انخف اض ج ودة األداء المھن  ي      

 .لعملیة المراجعة 

     

یعتم د المراج  ع الخ ارجي ف  ي قط اع غ  زه عل ى التخ  صص      27
المھن  ي ف   ي ص   ناعة عمی   ل المراجع   ة واس   تخدام أس   الیب  

فعالی  ة وكف  اءة المراجع  ة االلكترونی  ة بم  ا یمكن  ھ م  ن زی  ادة   
إجراءات المراجعة في الحصول عل ى أدل ة إثب ات وتقییمھ ا      

 .مما یؤدي إلى جودة عملیة المراجعة 

     

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة       ":الفرضیة الثالثة  
بین فھ م ال صناعة الت ي ینتم ي إلیھ ا عمی ل المراجع ة            
والتخصص المھني للمراجع الخارجي والمساھمة في    

 ".ارة عملیة المراجعة جودة وإد

     

یق  وم مراجع  ي الح  سابات ق  ي قط  اع غ  زه بدراس  ة طبیع  ة      28
عمل المنشأة مح ل المراجع ة لتك وین فھ م ك افي فیم ا یتعل ق          

 .بطبیعة عملھا والمستوى العام لكفاءة إدارتھا
     

یلتزم مكتب المراجعة ف ي قط اع غ زه بوض ع خط ط للتأك د             29
ف   ي عملی   ة المراجع   ة ق   د  م   ن إن الم   ساعدین الم   شاركین  

ح  صلوا عل  ى معرف  ة كافی  ة بطبیع  ة أعم  ال المن  شأة مح  ل       
المراجع   ة وذل   ك بغ   رض م   ساعدتھم ف   ي انج   از أعم   ال      

  .المراجعة التي یتم تكلیفھم لھا 
 

     

یق    وم مراجع    ي الح    سابات بدراس    ة النظ    ام المحاس    بي       30
الم  ستخدم بواس  طة عمی  ل المراجع  ة وسیاس  اتھ وإجراءات  ھ    

للح   صول عل   ى معلوم   ات كافی   ة وكامل   ة ألداء المحاس   بیة 
 .عملیة المراجعة بكفاءة 

     

یعمل المراجع الخارجي في قط اع غ زه عل ى دراس ة وفھ م           31
مع  اییر المحاس   بة والمراجع   ة المتخص   صة بن   شاط عمی   ل  

 .المراجعة لما لھ من اثر على جودة األداء المھني لدیھ
     

ط اع غ زه یھ تم ویعم ل     إن مراجع الحسابات الخارجي في ق  32
عل   ى الح   صول عل    ى فھ   م للقط    اع المناس   ب والعوام    ل     
التنظیمی   ة والعوام   ل األخ   رى الخارجی   ة المتعلق   ة بعمی   ل    

 .المراجعة بما في ذلك إطار إعداد التقاریر المالیة

     

یق  وم المراج  ع الخ  ارجي بالح  صول عل  ى فھ  م ك  اف عن  د        33
س   سة عمی   ل دراس   تھ وتقییم   ھ لنظ   ام الرقاب   ة الداخلی   ة بمؤ 

المراجع  ة والت  ي ت  ساعده ف  ي تحدی  د طبیع  ة وتوقی  ت واج  ر  
 . المراجعة الواجب القیام بھاتراءا

     

یعم    ل المراج    ع الخ    ارجي عل    ى الح    صول عل    ى فھ    م      34
الم    سوغات الختی    ار وتطبی    ق المن    شاة مح    ل المراجع    ة  
ل   سیاسات محاس   بیة معین   ة ودراس   ة م   ا إذا كان   ت مناس   بة  

إلع داد التق اریر المالی ة المطب ق ف ي         وتتفق مع اإلطار العام     
 .ھذا اإلطار
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3 
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  موافق

2 

غیر 
موافق 

  تمامًا
1 

إن مراج   ع الح   سابات الخ   ارجي ف   ي قط   اع غ   زه یق   وم        35
بالحصول على فھم ألھداف وإستراتیجیة المن شأة ومخ اطر        
العمل المتعلقة بذلك والتي من الممكن إن تؤدي إل ى أخط اء      

 .جوھریة في القوائم المالیة 

     

مھن  ي عل  ى المراج  ع الخ  ارجي إن   ف  ي إط  ار التخ  صص ال  36
یح   صل عل   ى فھ   م ك   اٍف لقی   اس ومراجع   ة األداء الم   الي    

 .للمنشأة محل المراجعة
     

إن مراجع   ي الح    سابات بقط   اع غ    زه ل   دیھم اإلمكانی    ات     37
العلمی  ة والمھنی  ة المتخص  صة الت  ي تمك  نھم م  ن الح  صول    

عل  ى أدل  ة اإلثب  ات الكافی  ة والمالئم  ة إلب  داء ال  رأي الفن  ي        
محای  د ح  ول الق  وائم المالی  ة  مم  ا ی  ؤدي إل  ى ج  ودة عملی  ة  ال

  .المراجعة 
 

     

یعتم   د المراج   ع الخ   ارجي عل   ى التخ   صص المھن   ي ف   ي     38
صناعة عمی ل المراجع ة لتك وین ھیك ل معرف ة مالئ م ح ول            
ص  ناعة العمی  ل مم  ا یمكن  ھ م  ن إج  راء التق  دیرات المبدئی  ة    

 .اجعةلمستویات األھمیة النسبیة ألغراض عملیة المر

     

إن التخصص المھني للمراجع الخارجي في ال صناعة الت ي      39
ینتم ي إلیھ  ا عمی  ل المراجع  ة یتطل  ب من  ھ معرف  ة الظ  روف   
التي قد تحتاج إلى زیادة أو تعدیل ف ي حال ة وج ود عملی ات          

 .مع أطراف ذات عالقة مشتركة

     

إن التخصص المھني للمراجع الخارجي في ال صناعة الت ي      40
 إلیھ  ا عمی  ل المراجع  ة یفترض  ان ی  ؤدي إل  ى  تحدی  د   ینتم  ي

 .بنود القوائم المالیة التي من المنتظر إن تحتاج إلى تسویة
     

ف   ي إط    ار التخ   صص المھن    ي للمراج   ع الخ    ارجي ف    ي     41
ال   صناعة یتوج   ب علی   ھ دراس   ة طبیع   ة التق   اریر المتوق   ع  
تق دیمھا ودراس  ة م سئولیاتھ القانونی  ة تج اه عمیل  ھ والط  رف    

 .الث ودراسة مسئولیاتھ الجنائیة والمھنیة تجاه المھنة الث

     

تقوم مكاتب المراجعة في قطاع غزه بالح صول عل ى اكب ر              42
ح  صة س  وقیة م  ن عم  الء ص  ناعة مح  ددة لتك  وین خب  رات    

  .جیدة حول ھذه الصناعة 
     

تق  وم مكات  ب المراجع  ة بت  وفیر كاف  ة اإلمكان  ات للم  راجین       43
 الن  دوات والم  ؤتمرات المھنی  ة ف  ي    الع  املین بھ  ا لح  ضور  

  .المجاالت المھنیة الحدیثة 
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