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بسم ا الرمحن الرحيم

 نيالَمبِّ الْعر لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتالص ّأَنَاْ )162({قُلْ إِنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكالَ ش
 نيملسّلُ الْمكُلُّ نَفْسٍ إِالَّ)163(أَو بالَ تَكْسو ءيكُلِّ ش ّبر وهّا وبي رغأَب اللَّه رالَ قُلْ أَغَيا وهلَيع

 فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُمبِّئُكُم بِمنفَي كُمجِعّربِّكُم مإِلَى ر ّى ثُمرأُخ وِزْر ةازِرو 164(تَزِر(هي ـــــــــوالَّذ و
جرضٍ دعقَ بفَو ضَكُمعب فَعرضِ واألَر فئالخ لَكُمعــجكُملُوبّيل اتس ّكبر ّإِن ا آتَاكُمي مــــــفرِيع
 { يمّحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والعظيمالْع صدق ا

)األنعامسورة (
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إهــــــداء

الشهداء واجلرحىأهدي مثرة جهدي إىل الذين ضحوا بدمائهم رخيصة يف سبيل ا

األسرى واألسرياتإىل الذين ضحوا حبريتهم خلف قضبان االحتالل 

إىل الذين سهرت عيوهنم على ثغور الوطن لكي حنيا بأمن وأمان إىل ااهدين واملرابطني

إىل من كانت سبباً يف أن أكون جدتي الغالية

إىل والدي الكرميني هذا غرس يديكما قد أينع 

إىل زوجيت احلبيبة وأبنائي األعزاء يوسف وملك ومريم وعبد الرمحن

اني وسندي يف احلياة عبد ا ومصعبإىل إخو

إىل أخواتي الكرميات

إىل كل من علمين حرفاً أو قدم يل عوناً

إىل كل من أحبين وأحببته

أهدي هذا العمل
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شكر وتقدير 

رب أَوزِعنــي أَن أَشــكُر نعمتَــك الَّتــي أَنْعمــت علَــي وعلَــى والــدي وأَن أَعمــلَ صــالحاً هللا القائــل "الحمـد
نيحالكَ الصادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو ضَاهوالصـالة والسـالم علـى أشـرف المرسـلین ،)19آیـةالنمـل("تَر

" َال َیْشــُكُر اللَّـَه َمــْن َال َیْشـُكُر النَّــاَس د صــلى اهللا علیـه وســلم القائـل "وسـید الخلــق أجمعـین ســیدنا محمـ

أما بعد:(رواه أحمد) 

جنتـه مصـداقا لقولـه صـلى أتوجه بدایة بالحمد هللا والشـكر لـه بـأن وفقنـي بسـلوك طریـق إلـى
بِـِه َطِریقًـا ِإلَـى اْلَجنَّـِة َوإِنَّ اْلَمَالِئَكـَة َلَتَضـُع َمْن َسَلَك َطِریًقا َیْطلُـُب ِفیـِه ِعْلًمـا َسـَلَك اللَّـُه وسلم "اهللا علیه

اُن ِفــي اْلَمــاءِ َأْجِنَحَتَهــا ِرًضــا ِلَطاِلــِب اْلِعْلــِم َوإِنَّــُه َلَیْســَتْغِفُر ِلْلَعــاِلِم َمــْن ِفــي السَّــَمَواِت َواْألَْرِض َحتَّــى اْلِحیتَــ
َمــِر َعَلــى َســاِئِر اْلَكَواِكــِب ِإنَّ اْلُعَلَمــاَء ُهــْم َوَرثَــُة اْألَْنِبَیــاِء َلــْم َیِرثُــوا َوَفْضــُل اْلَعــاِلِم َعَلــى اْلَعاِبــِد َكَفْضــِل اْلقَ 

.)رواه أحمد في مسنده(ِدیَناًرا َوَال ِدْرَهًما َوإِنََّما َوِرُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر"

/ حمـدي شـحدة زعـرب الـذي لـم األسـتاذ دكتـوركما أتوجه بجزیل الشكر إلى مشرف الدراسـة 
یــدخر جهــدًا إال وقدمــه لــي، وكــان مثــاًال للمشــرف الحــریص علــى إخــراج هــذه الدراســة بصــورة وكفــاءة 

كمــا وأتوجــه بالشــكر یجعــل هــذا العمــل فــي میــزان حســناته، مهنیــة عالیــة، وأســأل اهللا عــز وجــل أن
ـــان إلـــى لجنـــة التحكـــیم العلمیـــة  ـــد اهللا حلـــس ممثلـــة باألســـتاذوالعرف قشـــًا داخلیـــًا منادكتـــور/ ســـالم عب

مناقشًا خارجیًا لتفضلهم بقبول مناقشة دراستي.الدكتور/ بهاء الدین أحمد العرینيو 

كما وأتوجه بالشكر لإلخوة أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة لتفضلهم وحسن اسـتجابتهم 
تعبئـة االسـتبانة نظـرا النشـغالهم، لمـا كـان الذین رفضوا اسـتالم أو وأشكر أیضًا في تعبئة االستبانة، 

له من أثر في نفسي على زیادة إصراري على إنجاز الدراسة.

الجامعـة اإلسـالمیة عمومـًا وكلیـة التجـارة وهیئتهـا ،الغـراءوأخیرًا أتوجه بالشكر إلى جـامعتي 
لبكـــالوریوس التدریســـیة خصوصـــًا والتـــي شـــرفت باالنتمـــاء إلیهـــا طـــوال فتـــرة دراســـتي فـــي المـــرحلتین ا

والماجستیر.

الباحث
أحمد یوسف الزهار
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ملخص الدراسة
التـي یقـدمها مراجعـو الحسـابات فـي قطـاع األخـرى هدفت هـذه الدراسـة إلـى تحدیـد الخـدمات 

مراجعــــي الحســــابات وبیــــان تلــــك ، كــــذلك دراســــة ممارســــات علــــى جــــودة تقریــــر المراجــــعهــــا غــــزة وأثر 
علـى هـا التـي یـتم تقـدیمها إلـى العمـالء ومـدى تأثیر األخـرىالممارسات فیمـا یخـص طبیعـة الخـدمات

.تقریر المراجعجودة 

ف الدارسة تم جمع البیانات بأسلوب الحصر الشـامل لمجتمـع الدراسـة المكـون اهدأولتحقیق 
، أعـدت خصیصـًا لهـذا الغــرضاســتبانةمیم مكتـب مراجعـة وذلـك مــن خـالل االسـتعانة بتصـ70مـن 

.85.71%منها أي بنسبة قدرها استبانة60وزعت على مجتمع الدراسة وتم استرداد عدد 

أســـلوب البحـــث وأدوات التحلیـــل باســـتخدام وقـــد تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي 
ف الوصول لدالالت ذات م االختبارات اإلحصائیة المناسبة بهداواستخدSPSSالبرنامج االحصائي

ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.،قیمة

كـل مـن قیـام مراجـع الحسـابات بتقـدیم إن:مـن النتـائج منهـاوتوصلت الدراسة إلـى مجموعـة
خـدمات المشـورة فـي الشـئون و ،تصمیم األنظمة المالیـة واإلداریـةخدمة و ،خدمة االستشارات اإلداریة

المراجعــة للعمیــل یــؤثرةبجانــب خدمــاآللــي فــي تشــغیل البیانــاتالمحاســبیة وفــي اســتخدام الحاســب 
عمــل وخدمــة خــدمات الضــریبیةل، كمــا أن تقــدیم مراجــع الحســابات لدة تقریــر المراجــععلــى جــو اً یســلب

.ال یؤثر على جودة تقریر المراجعدراسات الجدوى االقتصادیة وٕاجراء التحقیقات المالیة

تقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة المراجعــة والخــدمات ضــرورة الفصــل بــین وأوصــت الدراســة:
األخرى لنفس العمیل وذلك للحفاظ علـى مصـالح المسـاهمین، وهـذا ال یعنـي منـع المراجـع مـن تقـدیم 

التــــي ال یقــــدم لهــــا خدمــــة الخــــدمات األخــــرى، فبإمكــــان المراجــــع تقــــدیم الخــــدمات األخــــرى للمنشــــآت
على مهنة المراجعة وضع المزید من التشریعات التـي على الجهات المسئولة عن الرقابة المراجعة، و 

تســاهم فــي الحفــاظ علــى المتطلبــات األخالقیــة لجــودة المراجعــة مثــل وضــع حــد أدنــى ألتعــاب خدمــة 
تفعیـل لجـان و )، وتحدیـد معـدل دوران المراجـع، (Peer Reviewالمراجعة، وتفعیل التدقیق المـزدوج 

المراجعة خاصة في الشركات المساهمة.
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Abstract

This study aims firstly at determining the Non-audit services offered
by auditors in Gaza Strip and its influence on the quality of auditor's
reports; secondly, verifying the auditor's commitment to work principles
and its impact on work quality; finally, studying the auditor's practice with
regard to the nature of non-audit services which are offered to the clients
and its effect on reports quality.

For realizing the aims of study, data has been collected by using an
extensive collection method from the sample study which composed of 70
auditing office by using a questionnaire prepared specially for this purpose,
distributed among sample study. Sixty questionnaires were handed over
which relatively means 85.71%.

The researcher used the analytic descriptive method, using SPSS
analysis system, and appropriate statistical measures in order to get
valuable indications that support the study subject.

The study has concluded to some results; the auditors offer services
such as administrative management consulting, designing financial and
administrative system service, counseling service in accountant affairs and
computer using of data, in addition to the audit service to the client affect
negatively on the auditor's report quality. also presenting auditing reports to
the taxation services , making feasibility study, making investigation along
with auditing service to the client don’t affect the quality of auditor's report.

Recommendations:

 It is important to separate between auditing services and non-audit
services for the same client for the benefit of shareholders. It doesn't
mean that the auditor can't offer any other services; actually, he can
for those firms that he doesn't audit for.

 Official supervision bodies must set additional regulations that help
on keeping the ethics of auditing quality such as naming a minimum
fee for auditing, activating peer review, determining the ratio of
auditor turnover, and activating the auditing committees especially in
joint stock companies.
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المقدمة: 
فـــي الحضـــارات اإلنســـانیة ةســـتخدممالتـــي كانـــتر علـــم المراجعـــة مـــن العلـــوم القدیمـــة بـــیعت

قــــوانین مكتوبــــة تشــــبه المصــــادقات ، حیــــث أن بعــــض آثــــار هــــذه الحضــــارات احتــــوت علــــى الســــابقة
المســتخدمة فــي علــم المراجعــة الحــدیث، وقــد اســتخدمت المراجعــة كــذلك فــي العصــور اإلســالمیة منــذ 

للمراجعة، حیث عداً عهد الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عندما كان موسم الحج مو 
یقتصر علم المراجعة على ذلك بل إن لم و ،العمال بعرض حساباتهم عن العام المنصرمیقوم الوالة و 

أكبــر مــا یــدل علـى ذلــك هــو أن علــم المراجعــة منــذ العصـور الوســطى و كــان مســتخدماً علـم المراجعــة 
(المجمـــع العربــي للمحاســـبین ةـــــــــى علــم المراجعــــــــة علـــــــي للداللـــــــالالتینAuditeظ ــــــاســتخدم لف
.)1،ص2001القانونیین،

"عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالـة علـى بأنها تعرف المراجعة 
األحــداث االقتصــادیة، وتقییمهــا بطریقــة موضــوعیة لغــرض التأكــد مــن درجــة مســایرة هــذه العناصــر 

).13،ص2006للمعاییر الموضوعیة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة" (المطارنة،

هـــو فحـــص األنظمـــة الرقابیـــة والبیانـــات والمســـتندات وكـــذلك بعلـــم المراجعـــة "ویقصـــد حـــدیثاً 
الـــدفاتر المحاســـبیة الخاصـــة بالمؤسســـة أو المنظمـــة فحصـــًا نظامیـــًا ومطابقـــًا للمواصـــفات والمعـــاییر 
العالمیة المعترف بها والخروج مـن هـذا الفحـص بـرأي منطقـي ومحایـد یـدل داللـة واضـحة عـن مـدى 

لیــة للمنشــأة أو المؤسســة لمــا هــو موجــود علــى أرض الواقــع ویــدل هــذا الــرأي علــى تطــابق القــوائم الما
مــدى تصــویر تلــك القــوائم لنتــائج أعمــال تلــك المؤسســـة وذلــك خــالل فتــرة زمنیــة معینــة تمثلهــا تلـــك 

.)9،ص2010القوائم" (الحدرب،

ألهـدافها الحظ التطـور التـاریخيأما بالنسبة ألهداف المراجعة فإن الناظر لها یستطیع أن ی
الكتشاف ما قد یوجد في الدفاتر والسجالت من ما كانت عملیة المراجعة هي وسیلةمضمونها فقدیو 

ابقــة القـــوائم المالیــة وتقلیــل فــرص حـــدوث الحصــول علــى رأي فنـــي محایــد حــول مطأخطــاء وغــش و 
فــإن ، أمــا حــدیثاً )12،ص1997(الصــبان،الغــش مــن خــالل تــدعیم أنظمــة الرقابــة الداخلیةاألخطــاء و 

بهـا مراقبـة الخطـط الموضـوعة وطـاً المكـان حیـث أصـبح منف المراجعة تطورت بتطور الزمـان و أهدا
وتقیـــیم هـــذه ،المرســـومةمتابعــة تنفیـــذها كـــذلك ربــط النتـــائج التـــي وصـــل إلیهــا المشـــروع مـــع أهدافــه و 

الرفاهیـة تحقیق أعلى قدر منأقصى قدر من الكفایة اإلنتاجیة و المحاولة إلى الوصول إلى النتائج و 
.)13،ص1991،(السباعي وعمرود المجتمع الذي یعمل فیه المشروعألفرا
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التـي ات التـي تخـدمها عملیـة المراجعـة و طبیعـة الفئـع أهمیة عملیـة المراجعـة مـن حجـم و تنبو 
یـة المراجعـة هـي عبـارة عـن وسـیلة ولیسـت غایـة فـإن عملبدورها تسـتخدم القـوائم المالیـة المدققـة، إذاً 

حـالیین والمتـوقعین المسـتثمرین اله القـوائم المـدیرین التنفیـذیین و هذه الفئات المسـتخدمة لهـذمن أمثلة و 
غیرهـــا، فكـــل فئـــة مـــن هـــذه والمؤسســـات االئتمانیـــة ورجـــال األعمـــال والجهـــات الحكومیـــة والنقابـــات و 

الفئـات مـن خـالل عملیـة المراجعـة لهـذه القـوائم فـإن هـذه استخدامها الخاص لهذه القـوائم و الفئات لها
محمـــــــود(علــــــى مـــــــا ورد فیهــــــااتخـــــــاذ قراراتهــــــا بنـــــــاءً د مــــــن اعتمادهـــــــا علــــــى هـــــــذه القــــــوائم و ســــــتزی

وبالتــالي فــإن وجــود أي خلــل فــي هــذه القــوائم مــن شــأنه أن یــنعكس ســلباً ،)22،ص2011وآخــرون،
سـرعة الحاجـة إلـى لمسـتخدمة لهـذه القـوائم المالیـة و على القرار الذي تـم اتخـاذه، ومـع اتسـاع الفئـات ا

كـذلك نوعیـة هـذه ة المراجعـة توسـیع نطـاق خـدماتها و الحصول على معلومـات دقیقـة تطلـب مـن مهنـ
مخــض عنــه تقــدیمها هــذا مــا تتهــا فــي بیئــة المنافســة الموجــودة و الخــدمات لتســتطیع الحفــاظ علــى مكان

لخـدمات ر تقـدیم هـذه االدراسة تحدید أثتحاولالقوائم المالیة، و مراجعةبجانب خدمة أخرىلخدمات 
.على جودة تقریر المراجع

التـي تحـاول الدراسـة مـن خاللهـا توضــیح الفصـل علـى مجموعـة مـن العناصـرهـذا تـوي ویح
مشكلة الدراسة وأهمیة وأهـداف الدراسـة، ومتغیـرات الدراسـة وفرضـیاتها، الموضوع محل البحث وهي 

نبذة عن الدراسات السابقة.المنهجیة التي اتبعتها الدارسة وطرق جمع البیانات، وعینة الدراسة و 

مشكلة الدراسة:
لعمالئهـــا أدى إلـــى بـــروز تیـــارین أحـــدهما أخـــرىخـــدمات إن قیـــام مكاتـــب المراجعـــة بتقـــدیم 

معـــارض لتقـــدیم هـــذه الخـــدمات وآخـــر مؤیـــد، فأصـــحاب الـــرأي المعـــارض یـــرون أن تقـــدیم مثـــل هـــذه 
فـي و ،تقریـر المراجـعالخدمات مـن شـأنه أن یحـد مـن اسـتقاللیة المراجـع وبالتـالي التـأثیر علـى جـودة 

ؤثر علــى جــودة ع لمثــل هــذه الخــدمات ال یــتقــدیم هــذه الخــدمات أن تقــدیم المراجــالمقابــل یــرى مؤیــدو
:المشكلة في السؤال التاليیمكن صیاغة، وبالتالي بل یصب في صالحهتقریر المراجع

میـل المراجعـة لـنفس العخدمـةبجانـب األخـرىخـدمات لما هو أثر تقدیم مراجع الحسابات ل"
."على جودة تقریر المراجع
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أهمیة الدراسة: 
مـــن كونهـــا توضـــح طبیعـــة ونوعیـــة الخـــدمات المقدمـــة مـــن أهمیـــةتعتبـــر هـــذه الدراســـة ذات 

فـــي هـــذه الخـــدماتمـــناالســـتفادةتحدیـــد ســـبل و فـــي محاولـــة ل،فـــي قطـــاع غـــزةالحســـاباتيمراجعـــ
الحیاة العملیة والتأكید على أن جـودة عملیـة المراجعـة ذات أهمیـة كبیـرة للكثیـر مـن األطـراف تطویر

ومــا قــد،والتــي تعتمــد فــي اتخــاذ قراراتهــا علــى المعلومــات التــي تتضــمنها القــوائم المالیــةفــي المجتمــع
یترتــب علیهــا مــن اتخــاذ للقــرارات التــي قــد تكــون مصــیریة للــبعض، بالتــالي كلمــا زادت جــودة عملیــة 

لـدى المراجعة كلما زادت درجة الموثوقیـة واالعتمـاد علـى البیانـات المنشـورة وبالتـالي صـحة القـرارات 
.مستخدمي هذه القوائم

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى:

علـى هذه الخدماتوأثرفي قطاع غزةالحساباتمراجعو التي یقدمها األخرى تحدید الخدمات -1
ریر المراجع.جودة تق

دراســة ممارســات مراجعــي الحســابات وبیــان الفروقــات فــي تلــك الممارســات فیمــا یخــص طبیعــة -2
.ومدى تأثیرها على جودة تقریر المراجعتقدیمها للعمالءالتي یتم األخرىالخدمات

تمكــن المراجــع مــن و تقــدیم بعــض الحلــول والتوصــیات الممكنــة التــي قــد تســاهم فــي حــل المشــكلة -3
التي یقدمها.األخرىأداء عملیة المراجعة دون التأثر بالخدمات 
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متغیرات الدراسة: 
)1ب الشكل رقم (یمكن تمثیل متغیرات الدراسة حس

المتغیر التابعالمتغیرات المستقلة    

) متغیرات الدراسة1شكل رقم (

فرضیات الدراسة :
ـــىالفرضـــیة  ة ـبجانـــب خدمـــة مراجعـــأخـــرى: ال یـــؤثر قیـــام مراجـــع الحســـابات بتقـــدیم خـــدمات األول

.یل على جودة تقریر المراجعالحسابات لنفس العم

:ویتفرع من هذه الفرضیة مجموعة من الفرضیات الفرعیة

جودة تقریـر دیم الخدمات الضریبیة علىال یؤثر قیام مراجع الحسابات بتق:الفرضیة الفرعیة األولى
.المراجع

علــى جــودة یــؤثر تقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة االستشــارات اإلداریــة ال:الثانیــةالفرعیــة الفرضــیة 
.تقریر المراجع

ریرودة تقـــج

المراجع

الخدمات الضریبیة

االستشارات اإلداریة

تصمیم األنظمة المالیة 
إلداریةوا

في الشئون خدمات المشورة
الحاسب واستخدامالمحاسبیة

في تشغیل البیاناتيــــــاآلل
عمل دراسات الجدوى 

واجراءاالقتصادیة 
التحقیقات المالیة
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اإلداریــةال یــؤثر تقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة تصــمیم األنظمــة المالیــة و الثالثــةالفرعیــة الفرضــیة 
.على جودة تقریر المراجع

لخـدمات المشـورة فـي الشـئون المحاسـبیة الحسـابات مراجـع تقـدیم ال یـؤثر:الرابعـةالفرعیـة الفرضـیة 
تقریر المراجع.وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانات على جودة 

بعمل دراسات الجدوى االقتصادیة وٕاجراء الحساباتمراجعقیام ال یؤثر:الخامسةالفرعیة الفرضیة 
.تقریر المراجعیة على جودةلتحقیقات المالا

ین علــى تقــدیم مراجــع ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین إجابــات المبحــوثالفرضــیة الثانیــة:
تعـزى للمتغیـرات α= 0.05عنـد مسـتوى داللـة بجانب خدمة المراجعة الحسابات للخدمات األخرى

سنوات الخبرة      -حجم مكتب المراجعة التالیة: 

منهجیة الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في إعداد الدراسة، حیث یهدف هذا المنهج إلى توفیر 
البیانات والحقائق عن المشـكلة موضـوع البحـث لتفسـیرها والوقـوف علـى دالالتهـا، وحیـث أن المـنهج 

والمجـالت وغیرهـا مـن الوصفي التحلیلي یـتم مـن خـالل الرجـوع للوثـائق المختلفـة كالكتـب والصـحف 
هــذا علــى ثبــت صــدقها بهــدف تحلیلهــا للوصــول إلــى أهــداف البحــث، فقــد تــم االعتمــادمــواد التــي ال
منهج للوصول إلـى المعرفـة الدقیقـة والتفصـیلیة حـول مشـكلة البحـث، ولتحقیـق تصـور أفضـل وأدق ال

كمــا أنــه تــم اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل )، 60،ص2004والفــرا،للظــاهرة موضــع الدراســة(مقداد
واستخدام االستبانة في جمع البیانات األولیة.لمجتمع الدراسة 
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طرق جمع  البیانات:

:على نوعین من البیاناتالدراسةتاعتمد

البیانات األولیة:-1

لدراســـة بعـــض مفـــردات البحـــث وحصـــر توذلـــك بالبحـــث فـــي الجانـــب المیـــداني بتوزیـــع اســـتبیانا
ـــم تفریغهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام  ـــامجالوتجمیـــع المعلومـــات الالزمـــة فـــي موضـــوع البحـــث، ومـــن ث برن

واسـتخدام االختبــارات SPSS(Statistical Package for Social Science)االحصـائي
.الدراسةقیمة ومؤشرات تدعم موضوع اإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 

:البیانات الثانویة-2

لقـة بالموضـوع قیـد الدراسـة، تمت مراجعة الكتب والـدوریات والمنشـورات الخاصـة أو المتعحیث 
على بجانب خدمة المراجعةالتي یقدمها مراجع الحساباتاألخرىأثر الخدمات تتعلق بدراسة والتي

، وأیة مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وهدفت الدراسة مـن خـالل المراجعجودة تقریر
التعــرف علــى األســس والطــرق العلمیــة الســلیمة فــي كتابــة الدراســات، إلــى اللجــوء للمصــادر الثانویــة 

.وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة

مجتمع الدراسة: 
وقــد تــم اســتخدام،الدراســة بمكاتــب المراجعــة المصــرح لهــا فــي قطــاع غــزةینحصــر مجتمــع 
وذلــك لقلـة عــدد المكاتـب وضـیق المســاحة الجغرافیـة التــي لمجتمـع الدراسـة،أسـلوب الحصـر الشــامل

153تتــوزع علیهــا مكاتــب المراجعــة، حیــث أن عــدد مكاتــب المراجعــة الموجــودة فــي قطــاع غــزة هــو 
لــه للعمــل مكتــب فقــط وذلــك إمــا لوفــاة صــاحب المكتــب أو النتقا70مكتــب مصــرح لــه، یعمــل منهــا 

مكتـب 17ومكتـب 53یوجـد فـي مدینـة غـزة منهـا و صاحب المكتـب، بالحكومي أو لظروف خاصة 
.(جمعیة المحاسبین)موزعة على باقي محافظات قطاع غزة
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الدراسات السابقة: 
:أوال: الدراسات العربیة

دى تطبیق رقابة الجودة فـي مكاتـب تـدقیق الحسـابات "م) بعنوان:2012دراسة (القیق،- 1
.في قطاع غزة، دراسة میدانیة"

وأهمیـة مفهـوم رقابـة جـودة المراجعـة وضـوابطها وأهـدافهاهدفت الدراسة إلى تحدید مـدى تطبیـق 
االلتزام بها، وذلك من خالل تحلیل مقومات الرقابة والوقوف على التزام مكاتب المراجعة بها والعمل 

، ولتحقیـق على التعـرف علـى العوامـل المـؤثرة فـي تطبیـق رقابـة الجـودة والعوامـل التـي تعیـق تطبیقهـا
اتب المراجعة في قطـاع هدفها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وأجرت الدراسة على مك

.استبانة72غزة، حیث تم توزیع عدد 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهـا، أنـه یتـوفر لـدى مكاتـب المراجعـة فـي قطـاع غـزة تنظـیم 
ضـرورة تطـویر المتطلبـات المهنیـة للقـائمین علـى أیضـاً مهني داخلي إال أنه ال یحقق رقابـة الجـودة، 

ضــوابط لتقــدیم الخــدمات االستشــاریة علــى تطبیــق رقابــة الجــودة فــي كمــا یــؤثر تــوفرمهنـة المراجعــة،
مكاتب المراجعة.

وأوصت الدراسة بضرورة القیام بالمزید من العنایة الالزمة لمهنة المراجعة والعمل على النهوض 
بها إلى المسـتوى الالئـق لهـا بـین المهـن األخـرى، مـع إعـادة النظـر فـي القـوانین المنظمـة للمهنـة فـي 

طین، وتضـــمین موضـــوع رقابـــة جـــودة المراجعـــة ضـــمن مقـــررات مـــواد المراجعـــة فـــي الجامعـــات فلســـ
الفلسطینیة.

) بعنوان "أثر األتعاب التي یتقاضاها المدقق الخارجي في األردن 2011دراسة (الشعار،-2
عــن الخــدمات االستشــاریة علــى المتطلبــات األخالقیــة لجــودة التــدقیق المحــدد بموجــب 

.")1(معیار التدقیق الدولي رقم 

الخـارجي فـي راجـعثر المترتـب علـى األتعـاب التـي یتقاضـاها المألهدفت هذه الدراسة إلي بیان ا
عــن الخــدمات االستشــاریة علــى المتطلبــات األخالقیــة لجــودة التــدقیق المحــدد بموجــب معیــار األردن

راجـــعوهـــدفت إلـــى تحدیـــد وتعریـــف الخـــدمات االستشـــاریة التـــي یقـــدمها الم)1(التـــدقیق الـــدولي رقـــم 
الخـــارجي للعمیـــل وتصـــنیف هـــذه الخـــدمات إلـــى مالیـــة وٕاداریـــة وتقیـــیم أثـــر األتعـــاب التـــي یتقاضـــاها 

ـــى المتطلبـــات األخالقیـــة لجـــودة الراجـــعالم وتقـــدیم مراجعـــةالخـــارجي عـــن الخـــدمات االستشـــاریة عل
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، ةالخارجیــلمراجعــةالتوصــیات التــي تحــد مــن أثــر هــذه األتعــاب علــى المتطلبــات األخالقیــة لجــودة ا
ــــي، وشــــملت الدراســــة مراجعــــي الحســــابات  ــــك اتبعــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي التحلیل ولتحقیــــق ذل

المرخصــــین مــــن فئــــة أ وضــــباط االئتمــــان فــــي البنــــوك األردنیــــة والمــــدیرین المــــالیین فــــي الخــــارجیین
104اســتبانة منهــا 120اســتبانة وتــم اســترداد150الشــركات المســاهمة األردنیــة، حیــث تــم توزیــع 

.قابلة للتحلیل

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـر كبیـر لألتعـاب التـي یتقاضـاها المراجـع الخـارجي عـن الخـدمات
االستشاریة المالیة على المتطلبات األخالقیـة لجـودة المراجعـة، كـذلك وجـود أثـر كبیـر لألتعـاب التـي 
یتقاضــاها المراجـــع الخـــارجي عـــن الخـــدمات االستشـــاریة اإلداریـــة علـــى المتطلبـــات األخالقیـــة لجـــودة 

المراجعة.

مات االستشــاریة وأوصــت الدراســة إمــا المنــع القطعــي لمكاتــب المراجعــة بتقــدیم أي نــوع مــن الخــد
المالیــة أو اإلداریــة للعمیــل، أو الســماح لمكاتــب المراجعــة بتقــدیم الخــدمات االستشــاریة اإلداریــة فقــط 
دون الخدمات االستشاریة المالیة، كما أوصـت الدراسـة بحصـر تـرخیص تقـدیم الخـدمات االستشـاریة 

المالیة على مكاتب المراجعة المرتبطة بمكاتب مراجعة خارجیة.

ثـر الخـدمات األخـرى لمراجـع الحسـابات علـى جـودة ) بعنوان: "أ2009(الرفاعي،دراسة- 3
.المعلومات المحاسبیة دراسة میدانیة في سوریة"

إلــى دراســة طبیعــة ومحــددات الخــدمات األخــرى التــي یقــدمها مراجــع الحســـابات هــدفت الدراســة
وطبیعة ومحددات جودة المعلومات المحاسبیة، ومدى أثر تلـك الخـدمات علـى مصـداقیة المعلومـات 

، ولتحقیــق ذلــك اســتخدمت الدراســة المــنهج االســتقرائي، حیــث تــم توزیــع عــدد المحاســبیة فــي ســوریة
مـن طـالب ینطبقیة من مكاتب المراجعة في مدینة دمشق وعلى األكادیمیاستبانة على عینة 200

.استبانة135قابل منها للتحلیل ،استبانة142الدراسات العلیا وأساتذة المحاسبة استرد منها 

الحسـاباتمراجـعتأثیر سلبي للخـدمات االستشـاریة التـي یقـدمها وتوصلت الدراسة إلى أنه یوجد
ت المحاســبیة، كمــا أن هنــاك تــأثیر ســلبي للخــدمات الضــریبیة التــي یقــدمها علــى مصــداقیة المعلومــا

مراجـــع الحســـابات علـــى مصـــداقیة المعلومـــات المحاســـبیة، أي انـــه یوجـــد تـــأثیر ســـلبي لتقـــدیم مراجـــع 
الحسابات لخدمات أخرى على جودة المعلومات المحاسبیة.

وأوصــت الدراســة بضــرورة الفصــل بــین تقــدیم المراجــع لخدمــة المراجعــة والخــدمات األخــرى فــي 
سوریة وذلك للحفاظ على مصالح المساهمین، وفي حالة لم یتحقق الفصل أوصـت الدراسـة بضـرورة 
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إفصــاح المنشــآت عــن أتعــاب المراجعــة وأتعــاب الخــدمات األخــرى لمعرفــة طبیعــة ومجمــل األتعــاب 
اجع، وأوصت كذلك بأهمیة وجـود معـاییر تبـین حـدود تقـدیم المراجـع للخـدمات األخـرى المدفوعة للمر 

بمـا یحفــظ اســتقاللیته، وتكــوین لجنــة مراجعــة فــي الشــركات المســاهمة بحیــث توافــق هــذه اللجنــة علــى 
الخدمات األخرى التي یعهد بها لمراجع الحسابات. 

ــاد المــدقق فــي "الخــدمات االستشــاریة وأثبعنــوان:)2008دراســة (قــریط،- 4 رهــا علــى حی
.األردن"

دیمــه إلــى معرفــة مــدى اســتقاللیة مراجــع الحســابات الخــارجي فــي األردن عنــد تقهــدفت الدراســة 
، وللوصــول الــى هــدف الدراســة اتبعــت الدراســة منهجــین، األول تحلیــل لخدماتــه االستشــاریة لعمالئــه

والثـاني المـنهج الوصـفي التحلیلـي، حیـث المحتوى ألهم المراجع والبحوث المتعلقة بموضوع البحث، 
طبقت الدراسة على منشآت المراجعة المزاولة للمهنـة فـي األردن وكانـت عینـة الدراسـة عشـرة مكاتـب 

تمارس عملها في مدینة عمان من ذات الحجم الكبیر.

تللخـدماتقـدیمهمعـنالناجمـةالحسـاباتمراجعـيأتعـابلتمثـ: توصـلت الدراسـة إلـىو 
مراجعـي تقـدیمیرافـق، كمـاالسـنویةدخـولهمإجمـاليمـنامهمـجـزءً عمالئهـملصـالحاالستشـاریة
، أیضـاالمالیـةالمراجعـةخـدماتبتقـدیمقیـامهمالعمیـللمنشـأةاالستشـاریةللخـدماتالحسـابات

الفتـراتمـنلمجموعـةالعمیـللمنشـأةالمهنیـةالخـدماتتقـدیمهمفـيالحسـاباتمراجعـياسـتمراریةو 
مالیـةفتـراتخـاللالمراجعـةخـدماتبتقـدیمالحسـاباتمراجعـةمكاتـبقیـامكـذلك، المتتالیـةةالمالی
علىالعاملینمراجعینالعددقلةكما أن،االستشاریةللخدماتتقدیمهممعبالتزامنومتتالیةطویلة
الخـدماتیقـدمومـنالمراجعـةخـدماتیقـدممـنبـینالفصـلعـدمإلـىالمراجعة أدىمكاتبصعید

.للعمالءاالستشاریة

مسـتخدميثقـةلكسـباً ضـماناسـتقاللیتهمعلـىالمحافظـةوأوصت الدراسة المـراجعین بضـرورة
،حیادهـالضـماندعًمـاالحسـاباتمراجعةمكاتبصعیدعلىالتخصصضرورةو المهنیةتقاریرهم
.المختلفینللعمالءاالستشاریةخدماتهاأوالمالیةمراجعةالخدماتتقدمأنإمابحیث
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هــا انهیــار مع) بعنــوان: "أخالقیــات مهنــة المراجعــة والمتعــاملین 2008دراســة (المعتــاز،- 5
.والدروس المستفادة"Enronشركة 

م2001عمالق الطاقـة عـام Enronةتحلیل أسباب انهیار شركهدفت هذه الدراسة إلى شرح و 
السـلوك الـذي یجـب أن یتحلـى بـه األخالقیـات و ر بفقـدان الكثیـر مـن ٕاظهار مدى ارتباط هـذا االنهیـاو 

، كــذلك إظهــار Enronالــذي كــان مــوكال بمراجعــة شــركة Arthur Andersonمراجـع الحســابات
،التواطؤ من قبـل مجلـس اإلدارة مـن جهـة وأعضـاء لجنـة المراجعـة مـن جهـة أخـرىالفساد الموجود و 

تعتبر الدراسة أن اندفاع شـركات و ولتحقیق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي النوعي الغیر كمي،
المراجعة العالمیة وراء تقدیم الخدمات االستشاریة أثر على استقالل هذه الشـركات حیـث أن شـركات 

مــن %15كــان یبلــغ حجــم دخلهــا مــن الخــدمات االستشــاریة م1981المراجعــة الكبــرى الخمــس عــام 
.م1999% بحلول العام 50ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى إجمالي دخلها و 

العنایـةمـنالمزیـدواألعمـالالمهنـةوسـلوكیاتأخالقیـاتموضـوعوأوصـت الدراسـة بإعطـاء
والمؤتمراتمن الندواتالعدیدوتخصیصوالمهنیة،واألكادیمیةالرسمیةالجهاتكافةمنواالهتمام
الغـشوقـوعدونتحـولوالتـياألخالقیـةالمبـادئربـطأوصـت بضـرورةعنهـا، كـذلك للحـدیث

وقـوعدونالحقیقـيالمـانعنبیـه ألنهـاوسـنةاهللاكتـابمـنالمسـتمدةاإلسـالمبمبـادئواالخـتالس
بمـا یحقـقوتعـدیلهاواالهتمـامالعنایـةمـنالمزیـدالشـركاتحوكمـةالئحـةوٕاعطـاء،والغـشالخیانـة

المسـتفیدةاألخـرىمالكهـا والجهـاتحقـوقوحمایـةالشـركاتلحمایـةوذلـكإصـدارهامـنالمصـلحة
.منها

) بعنوان: "اتجاه مكاتب المراجعة في المملكـة 2007/1427دراسة ( الجفري والعنقري،-6
تحلیــل میــداني مســتند إلــى –العربیــة الســعودیة نحــو توســیع نطــاق خــدماتها المهنیــة

مقتضیات نظریة الوكالة".

األســـباب التـــي دفعـــت بمكاتـــب المراجعـــة فـــي الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن المبـــررات و هـــدفت هـــذه 
اإلداریة المملكة العربیة السعودیة لتوسیع نطاق خدماتها المهنیة لتشمل خدمات االستشارات المالیة و 

غیرهـا مـن الخـدمات بجانـب خـدمات المحاسـبة واالقتصادیة والتقنیـة والخـدمات القانونیـة واالئتمانیـة و 
قلیدیة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على األثر المترتب على قیـام مكاتـب المراجعـة بتقـدیم هـذه الت

تعتبــر أهمیــة البحــث مــن حجــم الــدور الــذي و ،المراجعــة علــى اســتقالل المراجــعالخــدمات إلــى عمیــل
.شاطه االقتصادي والسیاسينب المراجعة في المجتمع السعودي و تلعبه مكات
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لـى مجموعـة مـن النتـائج مـن أهمهـا أن زیـادة الحاجـة والطلـب علـى مثـل هـذه توصلت الدراسة إو 
لكـــة إلـــى تقـــدیم مثـــل هـــذه الخـــدمات الخـــدمات هـــو الـــذي أدى إلـــى تحـــول مكاتـــب المراجعـــة فـــي المم

ثیر أن تقــدیم مثــل هــذه الخــدمات لعمــالء المراجعــة فــي نفــس الوقــت لــه تــأوتوســیع نطــاق خــدماتها، و 
. على استقالل المراجعسلبي 

المعـاییر ات االختصاص مجموعة من األنظمة و توصي الدراسة إلى ضرورة إصدار الجهات ذو 
المتعلقــة بتقــدیم الخــدمات المهنیــة األخــرى بشــكل أكثــر دقــة كــذلك فــي حالــة الموافقــة للمــراجعین علــى 

تقدیم مثل هذه الخدمات فإنه یجب تحدید تلك الخدمات بشكل واضح.

ـــدیم المراجـــع الخـــارجي ) بعنـــوان2005دراســـة (جربـــوع،- 7 : "المشـــاكل الناجمـــة عـــن تق
ــة  ــة واإلقلیمی ــوانین المحلی ــل المراجعــة وموقــف الق ــة واالستشــاریة لعمی الخــدمات اإلداری

.والدولیة من ذلك"

خاصــة فــي الــدول دة الطلــب علــى الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة و أهمیــة الدراســة تنبــع مــن زیــا
الشــركات العاملــة فــي هــذه الــدول ممــا أدى إلــى توجــه هــذه المتقدمــة خاصــة بعــد إخفــاق العدیــد مــن

.نظم هذه الشركات أمورهاذلك حتى تعانة بالخبراء في شتى المجاالت و الشركات إلى االست

القصــور وفقــا لمفهــوم االســتقالل المــرتبط بــأداء منــاحي الخلــل و هــذه الدراســة  إلــى إظهــارهــدفت
، فوائـــد التعاقـــد الخـــارجيمزایـــا و هـــدف إلـــى إظهـــار، كـــذلك یذه الخـــدمات بجانـــب عملیـــة المراجعـــةهـــ

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لتحقیق أهدافها.

االستشـــاریة بجانـــب عملیـــة و توصـــلت الدراســـة إلـــى أن قیـــام المراجـــع بتأدیـــة الخـــدمات اإلداریـــةو 
لیــة اتخــاذالمراجعــة ال یــؤثر علــى اســتقاللیته، كــذلك فــإن تقــدیم مثــل هــذه الخــدمات یختلــف عــن عم

احتــرام مــن یعتمــد علــى هــذه المهنــة فإنهــا امتهــا و ، كمــا أن مهنــة المراجعــة لكــي تحــافظ علــى كر القــرار
مـن خـالل التخصـص داخـل المهنـة یكمـن حـل هـذه المشـكلة تحافظ على اسـتقاللها و یجب علیها أن 

یـق الـذي یقــدم فـالفریق الـذي یقــدم خـدمات المراجعـة یختلـف عـن الفر ،ذلـك لالرتقـاء بمهنـة المراجعـةو 
استشاریة في نفس المكتب. إداریة و خدمات 
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) بعنـــوان: "انهیـــار بعـــض الشـــركات العالمیـــة وأثرهـــا فـــي بیئـــة 2005دراســـة (القشـــي،-8
.المحاسبة"

به هذه المهنة في بیئة الدور الذي تلعمن أهمیة مهنة المراجعة نفسها و تعتبر أهمیة هذه الدراسة
بالتـــالي فـــإن التعـــرف علـــى أســـباب حـــدوث االنهیـــارات فـــي العـــالم األعمـــال ولـــدى متخـــذي القـــرارات و 

.مالي له أثر في توعیة المهتمین والمحاسبین بتلك األسبابال

الـذي كـان للطاقـة و Enronوراء انهیـار شـركة هذه الدراسة تسـلیط الضـوء علـى األسـباب هدفت 
Arthurار شـركة علـى أثـره انهیـ Anderson الخـدمات التـي كانـت للمراجعـة وتحدیـد نـوع العالقـة و

تحدیـد دور ومن هو المسئول عن هذا االنهیار و Enronثر أندرسون تقدمها لشركة شركة آر 
Arthur Andersonولتحقیق ذلك استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي التحلیليفیه ،.

ســبب قصــور فــي معــاییر المحاســبة وتوصــلت الدراســة إلــى أن أهــم أســباب االنهیــار لــم تحــدث ب
لكن كانت المشكلة في أخالقیات المهنـة نفسـها لـدى في الشركة أو معاییر المراجعة و الدولیة المنفذة

Arthurشركة  Anderson لیس ذلك فقط بل إن شركة ،Arthur Anderson كانت تقدم العدیـد
ي خـــــدمات المراجـــــع الـــــداخلبجانـــــب خدمـــــة المراجعـــــة فكانـــــت تقـــــدم Enronمـــــن الخـــــدمات لشـــــركة 

أنهــا بمثابــة موظــف لــدى شــركة ، أي كانــت تقــدم خدمــة الرقابــة الداخلیــةالمستشــار المــالي كمــا أنهــا و 
Enron ل الحــل الممكنــة تتمثــل فــي تطــویر وٕانشــاء وســائل تشــجع تعتبــر الدراســة أن إحــدى وســائ، و

تحــدد المنافســة المــراجعین و اء وســائل تحــدد أتعــاب ٕانشــعلــى االلتــزام بأخالقیــات المهنــة و المــراجعین
غیر الشریفة التي تدفع البعض نحو التوجه إلى السلوك الال أخالقي.

) بعنوان: "الخدمات بخالف مهـام المراجعـة وحجـم شـركة المراجعـة 2004دراسة (لبیب،- 9
.واستقالل المراجع الخارجي دراسة میدانیة"

العالقــة بــین أتعــاب الخــدمات بخــالف دفت الدراســة إلــى القیــام بدراســة تحلیلیــة لطبیعــة ونوعیــة هــ
مهام المراجعة الخارجیة وبین استقالل المراجع الخارجي ومحاولة تقدیم مدخل مقتـرح للضـوابط التـي 

تدعم األركان المهنیة لمعیار استقالل المراجع الخارجي.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر سلبي ألتعاب الخدمات بخالف مهـام المراجعـة علـى اسـتقالل
المراجــع الخــارجي، كمــا توصــلت الدراســة إلــى تــوافر دلیــل میــداني علــى عــدم تــأثیر أتعــاب عملیــات 
المراجعــة الخارجیــة علــى حســابات منشــآت األعمــال علــى اســتقالل المراجــع الخــارجي، وكــذلك عــدم 
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وجـود عالقــة ارتبـاط بــین حجــم مكتـب المراجعــة وبــین األثـر المتوقــع ألتعــاب الخـدمات بخــالف مهــام 
اجعة على استقالل المراجع الخارجي.المر 

وأوصت الدراسة بضرورة تكثیف الجهود الرامیة إلى تدعیم استقالل المراجع الخارجي من خـالل 
تضـافر مجموعــة مـن العوامــل الضــروریة لـذلك منهــا تطـویر معیــار االســتقالل وتطـویر دلیــل الســلوك 
ـــة، كمـــا أوصـــت الدراســـة بضـــرورة تطـــویر عمـــل لجـــان المراجعـــة  ـــة المراجعـــة الخارجی األخالقـــي لهن

ت المساهمة وتفعیل نظام حوكمة الشركات.بالشركا

بعنــوان: "توســیع نطــاق الخــدمات المهنیــة وآثــاره )1424/2003العنقــري،دراســة (-10
.على مكاتب المراجعة التي تعمل في المملكة السعودیة"

دفت الدراسة إلى كشف وتحدید نطاق التغیرات التي حـدثت علـى مكاتـب المراجعـة التـي تعمـل ه
العربیــة الســعودیة الناجمـة عــن قیــام هــذه المكاتــب بتوسـیع نطــاق الخــدمات المهنیــة التــي فـي المملكــة 

تقـــدمها لعمالئهـــا، عبـــر تقـــدیم خـــدمات استشـــاریة إلـــى جانـــب خـــدمات المحاســـبة والمراجعـــة، وهـــدفت 
الدراســة أیضــا إلــى تقیــیم مــدى أهمیــة وجــدوى مثــل هــذا التوســع بالنســبة لمكاتــب المراجعــة مــن ناحیــة 

، ولتحقـق الدراسـة هـدفها اعتمـدت یتها بتقدیم مثل هـذه الخـدمات للعمـالء مـن ناحیـة أخـرىومدى أحق
المنهج النظري الذي ال یتطلب اختبار فرضـیات، بـل یعتمـد علـى النقـاش الموضـوعي والمقنـع والتـي 
تم الحصول علیها من خـالل النقـاش مـع أربعـة مكاتـب مراجعـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة وعـدد 

.مهنیینمن ال

وتوصلت الدراسة إلى أن تقدیم مكاتب المراجعة لخدمات استشاریة وتوسیع نطـاق خـدماتها أدى 
ـــافي  ـــًا مـــن أســـاس هـــذه المكاتـــب الفكـــري والثق ـــد أثرهـــا لیشـــمل جانب ـــرات امت إلـــى ظهـــور وحـــدوث تغی

التطور واالجتماعي، باإلضافة إلى بعض المظاهر الفنیة والتقنیة، كما توصلت الدراسة إلى أن هذا 
في طبیعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة ناتج وبصورة محدودة عن حدوث تطورات طبیعیة 

ومقبولة في مكونات هذه الخدمات.
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) بعنــــوان: "تقــــدیم المحاســــب القــــانوني للخــــدمات 2000دراســــة (الجبــــر وعلــــي،-11
.االستشاریة بین السماح والمنع في المملكة العربیة السعودیة"

بتقـــدیم الخـــدمات ل التـــالي: هـــل یســـمح بقیـــام المراجـــعالدراســـة إلـــى اإلجابـــة علـــى الســـؤاهـــدفت 
االستشاریة اإلداریة، أم یحظر علیه ذلك في ضوء مـا تقضـي بـه نصـوص األنظمـة واللـوائح وقواعـد 

، ولتحقیـــق ذلـــك اتبعـــت الدراســـة الســـلوك المهنـــي ومعـــاییر المراجعـــة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة؟
.لوصفي التحلیليالمنهج ا

وتوصــلت الدراســة إلــى تأییــد مــا أخــذت بــه الــدول المتقدمــة فــي مجــال المهنــة مــن حیــث الســماح 
للمراجــع بتقــدیم الخــدمات االستشــاریة أو اإلداریــة لعمالئــه، مــع وجــود مجموعــة مــن الضــوابط لحمایــة 

استقالل المراجع.

لشــركات المســاهمة الســعودیة، وأوصــت الدراســة بالتأكیــد علــى أهمیــة دور لجــان المراجعــة فــي ا
والمســارعة إلــى إصــدار معیــار التقــاریر الخاصــة التــي یقــدمها المراجــع، وضــرورة التأكیــد علــى أهمیــة 
تطبیق معیار الرقابة النوعیة الذي أصدرته الهیئة السعودیة للمحاسـبین القـانونیین، وبالنسـبة لمكاتـب 

شــــاریة لعمالئهــــا ال بــــد أن یتضــــمن هیكلهــــا المحاســــبة القانونیــــة التــــي یمكنهــــا أن تقــــدم خــــدمات است
التنظیمـــــي وجـــــود قســـــم مســـــتقل للخـــــدمات االستشـــــاریة، وال بـــــد أن تراعـــــي عنـــــد تقـــــدیمها لخـــــدماتها 

االستشاریة أن یتوقف دورها عند تقدیم النصح والمشورة.  
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ثانیا: الدراسات األجنبیة 

:بعنوان) Causholli, Chambers and Payne,2011(دراسة-1

"FEE PRESSURE PROSPECTIVE NON-AUDIT SERVICE AND AUDIT
QUALITY".

افترضــت الدراســة أن الحــوافز االقتصــادیة المترتبــة علــى الضــغط للحصــول علــى ارتباطــات 
لـذلك تـم مـن خـالل هـذه الدراسـة اختبـار ،ریـر المراجـعمسـتقبلیة سـتؤثر سـلبًا علـى جـودة تقاستشاریة 

یــة واالستشــاریة مــن جانــب وجــودة لة مــن جــراء تقــدیم الخــدمات اإلدار العالقــة بــین اإلیــرادات المحصــ
وذلك من خالل مجموعة من المقاییس.من جانب أخر تقریر المراجع

وتوصـلت الدراسـة إلــى أن اسـتقاللیة مراجــع الحسـابات سـتكون مهــددة عنـدما یكــون تحـت ضــغط 
كما أن اتفاق العمالء مع المراجع علـى زیادة العوائد من عمالء المراجعة الذین یقوم بالمراجعة لهم، 

تقــدیم الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة مــن شــأنه أن یزیــد مــن حجــم هــذا الضــغط علــى المراجــع، كمــا 
على الجودة توصلت الدراسة إلى أن اإلیرادات المستقبلیة للخدمات اإلداریة واالستشاریة ستؤثر سلباً 

ـــد ـــة عنـــدما یكـــون المراجـــع یحـــاول الحصـــول علـــى عوائ مرتفعـــة مـــن جـــراء تقدیمـــه للخـــدمات اإلداری
واالستشاریة.

:بعنوان)Habib,2009(دراسة- 2
"NON-AUDIT SERVICE AND FINANCIAL REPORTING QUALITY: A
META ANALYSIS".

هذه الدراسة إلى توضیح أثر الخدمات اإلداریة واالستشاریة على جودة القوائم المالیة تهدف
ـــل  ـــك مـــن خـــالل التحلی metaاإلحصـــائي وذل analysis وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود مبـــررات

ــــد إیــــرادات المــــراجعین مــــن جــــراء تقــــدیمهم للخــــدمات اإلداریــــة  لمخــــاوف منظمــــي المهنــــة حیــــال تزای
واالستشــاریة، حیــث تعتبــر هــذه اإلیــرادات كتهدیــد محتمــل الســتقاللیة المراجــع وذلــك مــن وجهــة نظــر 

األطراف ذات العالقة.

إلــى أن االرتبــاط بــین إیــرادات الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة وجــودة التقــاریر توصــلت الدراســة
ویتــوزع بشــكل غیــر متجــانس، ومــن خــالل التحلیــل یتضــح أن علــى الهیئـــات المالیــة مــنخفض جــداً 

المنظمة للمهنة تقیید إمكانیـة تقـدیم الخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة مـن قبـل المراجـع الخـارجي لـنفس 
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ـــل، كمـــا ـــم بوضـــع القیـــود المناســـبة علـــى العمی ـــة لـــم تق ـــائج أن الجهـــات المنظمـــة للمهن تضـــمنت النت
المراجعین لتقدیم الخدمات اإلداریة واالستشاریة بجانب خدمة المراجعة.

:بعنوانSori,2006)(دراسة-3
"AUDIT, NONAUDIT SERVICES AND AUDITOR INDEPENDENCE".

–مكاتـــب اإلقـــراض –المـــالیزیین هـــذه الدراســـة لمعرفـــة توقعـــات كـــل مـــن المـــراجعینتهـــدف
المراجعة وخدمات غیر المراجعة وتأثیرها علـى المدراء في الشركات حول الجمع بین تقدیم خدماتو 

ن علـــى أن تقـــدیم خـــدمات المراجعـــة والخـــدمات اإلداریـــة یتفـــق غالبیـــة المســـتطلعی، اســـتقالل المراجـــع
فـي جهـة أخـرى العمل سیهدد االسـتقاللیة للمراجـع، و ة لنفس العمیل من خالل نفس فریق االستشاریو 

یتفــق أیضــا غالبیــة المســتطلعین إلــى أن تقــدیم كــال النــوعین مــن الخــدمات مــن خــالل فــریقین للعمــل 
ق اآلخـــر یقـــدم الخـــدمات الفریـــهما یقـــدم خدمـــة مراجعـــة الحســـابات و یعمـــل كـــل منهمـــا فـــي دائـــرة أحـــد

ـــة وا ـــدى مراجـــع الستشـــاریة و اإلداری ـــن یهـــدد االســـتقاللیة ل كـــال الفـــریقین یعمـــل فـــي مؤسســـة واحـــدة ل
.الحسابات الخارجي

إلداریـة كما توصلت الدراسـة إلـى أن تهدیـد االسـتقاللیة سـیكون محـدود إذا كـان تقـدیم الخـدمات ا
آن واحـد فـي االستشاریة مقتصرة على غیر زبائن المراجعة أو أن تقدیم كـال النـوعین مـن الخـدمات و 

.ممنوع على المراجعین

جعـــة مـــن تقـــدیم الخـــدمات اإلداریـــة أوصـــت الدراســـة بـــأن البـــدیل األفضـــل هـــو منـــع شـــركات المرا
مات المراجعـــة والخـــدمات االستشـــاریة الفصـــل الســـلیم لألفـــراد القـــائمین علـــى تقـــدیم خـــدواالستشـــاریة و 

ذلك من خالل إدارات مستقلة عن بعضها البعض.واإلداریة و 
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بعنوان:)Ye,Carson and Simnett,2006(دراسة-4
"THREATS TO AUDITOR INDEPENDENCE THE IMPACT OF
NONAUDIT SERVICES, TENURE AND ALUMNI AFFILIATION".

هــــذه الدراســــة إلــــى تحدیــــد أثــــر تقــــدیم مراجــــع الحســــابات الخــــارجي لخدمــــة مراجعــــة تهــــدف
الحســابات بجانــب خــدمات إداریــة واستشــاریة لــنفس العمیــل ومــا مــدى تــأثیره علــى اســتقاللیة وحیــاد 
مراجــع الحســابات فــي ضــوء االنهیــارات التــي حــدثت مــؤخرا للشــركات الكبــرى فــي الوالیــات المتحــدة 

ا وباقي أنحاء العالم.األمریكیة وأسترالی

توصــلت الدراســة إلــى أن طــول فتــرة التعاقــد بــین المراجــع والعمیــل مــن شــأنها أن تــدفع العمــالء 
للحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریة من خالل مراجعیهم الحالیین، حیث أن هذا الربط بین 

كمــا أظهــرت الدراســة أن تقــدیم أداء كـال النــوعین مــن الخــدمات مــن شــأنه أن یجنــبهم التكلفــة العالیــة، 
الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة مـــع طـــول فتـــرة تنـــاوب الـــزمالء یمكـــن أن یكـــون مهـــددا لالســـتقاللیة 
والحیــاد لــدى مراجــع الحســابات، بینمــا أظهــرت الدراســة أن وجــود عالقــة بــین العمیــل والزبــون ومــدة 

مراجع الحسابات.  المراجعة للعمیل ال یوجد لها تأثیر سلبي على استقالل وحیاد 

بعنوان:Jenkins and Krawczyk,2000)(دراسة-5
"THE RELATIONSHIP BETWEEN NONAUDIT SERVICES AND
PERCEIVED AUDITOR INDEPENDENCE".

موضـوعیة مراجـع التأثیر الذي یحدث في استقالل ونزاهة و عن كیفیةطرحت الدراسة سؤاالً 
استشــاریة لعمیــل المراجعــة فــي نفــس الوقــت یقــوم بتقــدیم خــدمات إداریــة و نــدما الحســابات الخــارجي ع

تناولـت هـذا الموضـوع كانـت مبهمـة الذي یقدم لـه خدمـة المراجعـة، حیـث أن الدراسـات السـابقة التـي 
اتجــاه هــذا لمجــالس المهنیــة للوصــول إلــى حجــم و غیــر قطعیــة لــذلك یــتم مناقشــة هــذه القضــیة فــي او 

التأثیر بصورة دقیقة.

المشــاركین فــي اســتقالل الســؤال الــذي تطرحــه الدراســة هــو اختبــار اخــتالف وجهــات نظــرو 
دمات فــي حالــة تقدیمــه لخــلــة تقدیمــه لخــدمات المراجعــة فقــط و موضــوعیته فــي حاالمراجــع ونزاهتــه و 

.أخرى بجانب خدمة المراجعة
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ونزاهـــة اســـتقالل أنـــه یوجـــد تـــأثیر إیجـــابي فـــي توقعـــات المشـــاركین حـــول توصـــلت الدراســـة إلـــى
علــى االعتمــاد موضــوعیة المراجــع عــالوة علــى ذلــك یوجــد تــأثیر إیجــابي لــدى المشــاركین بــرغبتهم و 

ما توصل له الباحث یتفق مع ما توصلت إلیه دراسات سابقة.على آراء المراجع و 

بعنوان:Tahinakis and Nicolaou)(دراسة-6
"AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE INDEPENDENCE OF THE
GREEK CERTIFIED AUDITOR-ACCOUNTANT".

ذلــك مــن عــة علــى اســتقالل مراجــع الحســابات و هــذه الدراســة الختبــار التــأثیرات المتوقتهــدف
ل التي قد تؤثر على استقاللیته وهي حجم منشأة المراجعة وتقـدیم المراجـع خالل مجموعة من العوام

بقـــاء المراجـــع مـــع أخیـــرا مـــدةالمراجعـــة و ئمـــة بـــین منشـــآت المنافســـة القالخـــدمات إداریـــة واستشـــاریة و 
مجموعـــات 3العمیـــل نفســـه، ومـــن خـــالل مجموعـــة مختلفـــة مـــن أســـالیب التحلیـــل والتـــي تمـــت علـــى 

رئیســـیة فـــي الیونـــان وهـــم المراجعـــون المصـــرح لهـــم والمـــدیرون التنفیـــذیون فـــي إدارات اإلقـــراض فـــي 
البنوك وأخیرا المحللین المالیین. 

ــــین المــــالیین یــــرون أن شــــركات المراجعــــة مــــن خــــالل الدراســــة تبــــین أن المــــراجعین والمحلل
الصــغیرة الحجــم عنــدما تعمــل فــي ظــل المنافســة الشــدیدة وتقــوم بتقــدیم خــدمات استشــاریة وفــي نفــس 

ســنوات فــإن هــذا ســیعطي مؤشــر خطــر 3الوقــت تقــدم خدمــة المراجعــة لــنفس العمیــل لمــدة تزیــد عــن 
ســـتقاللیته، بینمــا یــرى المــدیرون التنفیــذیون أن المنافســـة مرتفــع إلمكانیــة فقــدان مراجــع الحســابات ال

الشدیدة وتقدیم الخدمات االستشاریة سیكون تأثیرها على استقاللیة مراجع الحسابات ضعیف. 

أهم ما یمیز هذه الدراسة:
لم تتطرق إلى هذا الموضوع خاصـة فـي إال أن معظمهابالرغم من أهمیة الدراسات السابقة -1

هذا الموضوع في بیئة تختلف عن قطاع غزة.هذه الدراسات تناولت وقدقطاع غزة، 
رقـــت إلـــى موضـــوع أثـــر تقـــدیم الخـــدمات تعتبـــر هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات القلیلـــة التـــي تط-2

.في قطاع غزةاالستشاریة على جودة تقاریر المراجعةو اإلداریة
االستشـاریة، اإلداریة و ئیة من تقدیم الخدمات أغلب الدراسات السابقة ركزت على جوانب جز -3

ها مكاتــب المراجعـة فـي قطـاع غــزة هـذه الدراسـة علــى كافـة الخـدمات التـي تقـدمتكـز ر بینمـا 
.الخدمات على جودة تقریر المراجعٕاظهار تأثیر هذه و 
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الفصل الثاني

المراجعتقریریة واالستشاریة وعالقتها بجودة الخدمات اإلدار 

وذلك من المراجعتقریرریة واالستشاریة وعالقتها بجودة إلدایتناول هذا الفصل موضوع الخدمات ا
خالل مبحثین:

ث األول: اخلدمات اإلدارية واالستشاريةــاملبح

جــــودة تقـــرير املراجـــــعاملبحث الثاني: 
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المبحث األول

الخدمات اإلداریة واالستشاریة

في هذا المبحث تم تناول موضوع الخدمات اإلداریة واالستشاریة من خالل مجموعة من 
العناوین وهي: 

مقدمـــــــــــــــة

اريةـــة واالستشــاخلدمات اإلداريتعـــريف

اريةــة واالستشـات اإلداريـئص اخلدماــخص

اريةــة واالستشـاإلدارياتـــية اخلدمــأهم

ات ــلى اخلدمول عـإىل احلصة ــتزايد احلاج
اريةــــة واالستشـــاإلداري

اراتــــواع االستشــــــأن

مالءـة للعــــدمـارات املقــاذج االستشـــمن

اراتـالتي تؤثر يف فعالية االستشالعوامل

ات ــم اخلدمــه تقديـــالعقبات التي تواج
اريةـتشـة واالســــاإلداري
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:مقدمة

االستشارة مأخوذٌة من قول العرب: شرت طلب الرأي في أمر یهم المستشیر و االستشارة هي
وشـــورتها إذا علمـــت خبرهـــا بجـــرٍي أو غیـــره، وشـــرت الدابـــة إذا امتحنتهـــا فعرفـــت هیئتهـــا فـــي ،الدابـــة

الـربط بـین المعنـى یـتمسیرها، وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل، ومن خالل هـذه المفـاهیم 
، فكونــك تشــور الدابــة، أي تختبرهــا، وكونــك تشــور العســل، أي تبتغــي االصــطالحياللغــوي والمعنــى 

الصــفاء والنقــاء فــي العســل بأخــذه مــن مواطنــه األصــلیة، واستشــاره أي طلــب منــه المشــورة، ومعنــى 
اء فــي بدایــة الكلمــة قــولهم شــاورت فالنــًا أي أظهــرت مــا عنــدي ومــا عنــده، وزیــادة األلــف والســین والتــ

علیم یؤخـذ رأیـه فـي أمـر هـام ، والمستشار هو للطلب أي طلب المشورة من اآلخرین"االستشارة" هي 
غیره(المعجم الوسیط). علمي أو فني أو سیاسي أو قضائي أو 

واالستشــارة لیســت حدیثــة عهــد علــى النــاس فقــد ُعِرفــت االستشــارات منــذ القــدم، فقــدیما كــان 
)، كمــا إن مبــدأ الشــورى فــي 1،ص2003رجــال الــدین والحكمــاء واألطبــاء(عفیفي،النــاس یستشــیرون 

اإلسالم هو مبدأ قرآنـي وأصـل مـن أصـول هـذا الـدین، وهـو عـام لجمیـع شـئون المجتمـع سـواء كانـت 
سیاســیة أو اجتماعیــة أو اقتصــادیة، فهــي ترســم للمجتمــع منهــاج التضــامن والتكافــل والمشــاركة فــي 

والتساع هذا المنهج في دیننا الحنیـف نسـتطیع أن نسـمي هـذه الشـریعة بشـریعة الفكر والرأي والمال، 
الشــــورى، فاإلســــالم یحــــض علــــى المشــــورة واستشــــارة أهــــل العلــــم والخبــــرة والفراســــة وتبــــادل النصــــائح 
والخبرات فیما بینهم، كمـا ویحـض اإلسـالم الفـرد والجماعـة قبـل إصـدار أي قـرار باالستشـارة، وتقـدیم 

م تطلـــــــــــب منـــــــــــه وهـــــــــــذا یتمثـــــــــــل بواجـــــــــــب األمـــــــــــر بـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن المشـــــــــــورة وٕان لـــــــــــ
عن أبـي سـعید الخـدري رضـي اهللا عنـه قـال سـمعت رسـول اهللا صـلى ف)9،ص1992المنكر(الشاوي،

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، "اهللا علیه وسلم یقول 
، والـــدالئل القرآنیـــة خیــر شـــاهد ودلیـــل فقـــد حـــث رب العـــزة عبـــاده رواه مســـلم"وذلــك أضـــعف اإلیمـــان

بالســؤال واالستفســار واالســتعانة بأهــل العلــم وذلــك عنــدما تــواجههم مســألة ال نــص فیهــا وال علــم لهــم 
" ذِّكْرِ إِن كُنـتُم لَـا تَعلَمـون   وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالًـا نُـوحي إِلَـيهِم فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـ      "بها، فقال في محكم التنزیـل

مـن  فَبِمـا رحمـة مـن اللَّـه لنـت لَهـم ولَـو كُنـت فَظّـاً غَلـيظَ الْقَلْـبِ لَانْفَضُّـوا            7)األنبیاء آیة(
ــأَمرِ فَــإِذَا عزمــت فَتَوكَّــلْ علَــى اللَّــه إِن ا    ــتَغْفر لَهــم وشــاوِرهم فــي الْ اسو مهــن ع ففَــاع ــكلوح نيكِّلــو آل (" للَّــه يحــب الْمتَ

ولنـــا فـــي رســـول خیـــر أســـوة واقتـــداء فقـــد استشـــار الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم .)159عمـــران آیـــة
ه فـــي أكثــر مـــن مــوطن، فاستشـــارهم فـــي أســرى بـــدر هــل یقـــتلهم أم یفــادیهم، واستشـــارهم فـــي أصــحاب

معركة أحد هل یمكث في المدینة بانتظار المشركین أم یخرج إلیهم، كما استشار أصحابه صلى اهللا 
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قــد روى علیـه وســلم فـي غــزوة الخنـدق فأشــار علیـه ســلمان الفارسـي رضــي اهللا عنـه بحفــر الخنـدق، و 
اهللا صـلى اهللا علیـه لو ـــــــــمـا رأیـت أحـدًا أكثـر مشـورة ألصـحابه مـن رس"عن أبي هریرة قولـهالترمذي 

م" وٕاجمــاًال كــان صــلى اهللا علیــه وســلم أكثــر النــاس مشــورة فــي أحوالــه كلهــا فــي الســلم والحــرب وســل
ووي قـال النـفـي هـذا السـیاق و وأمور الخاصة والعامـة وهـذا مـا شـهد بـه أصـحابه رضـوان اهللا علـیهم، 

مع أنه أكمل الخلق، فما الظن بغیره. باالستشارةإذا أمر اهللا النبي صلى اهللا علیه وسلمرحمه اهللا

للتطور ونمـو المعرفـة اإلنسـانیة والمسـتوى الحضـاري والتكنولـوجي الحـادث فـي العـالم ونظراً 
والــــذي یلقــــي بظاللــــه علــــى العدیــــد مــــن المجــــاالت أدى إلــــى تطــــور ونمــــو مجــــاالت التخصــــص بــــل 
ـــى المـــدراء  ـــى درجـــة أصـــبح مـــن المتعـــذر عل ومجـــاالت التخصـــص الـــدقیق فـــي المهـــن واألعمـــال إل

ن یتقنوهــا جمیعــا وبالتــالي فــإن المنشــآت ســیبرز لهــا مــن حــین إلــى آخــر والعــاملین أن یحیطــوا بهــا وأ
حاجتهـــا إلـــى الحصـــول علـــى خـــدمات إداریـــة واستشـــاریة فـــي مجـــال معـــین أو تخصـــص معـــین، وٕان 
توظیف شخص مؤهل وكفء داخل المنشأة للقیام بهذه المهام قد یكلف المنشـأة أكثـر ممـا قـد یحققـه 

ن أجـــــــــدى وأكثـــــــــر نفعـــــــــًا لهـــــــــذه بمتخصصـــــــــین ســـــــــتكو لهـــــــــا وبالتـــــــــالي فـــــــــإن عملیـــــــــة االســـــــــتعانة
.)285،ص2005جربوع،(المنشآت

برزت الخدمات االستشاریة بمفهومها الحدیث، فكانت بدایات هذا الظهور في مطلع القـرن و 
GantوالعـــالمGilbrethالعشــرین وذلـــك فـــي الوالیـــات المتحــدة األمریكیـــة علـــى یـــد كــل مـــن العـــالم 

وذلك من خالل األسلوب العلمـي لالستشـارات وذلـك باالستفسـار عـن صـحة الطـرق واألسـالیب التـي 
Fredrick Taylorیــتم إتباعهــا وطــرح بــدائل وأســالیب علمیــة فــي المجــاالت التصــنیعیة، كمــا إن 

اســتخدم االستشــارات اإلداریــة عنــدما كــان یقــوم باختباراتــه فــي دراســة الوقــت والحركــة وربــط الحــافز 
.)17،ص2008(أبو شیخة،لمادي بالعملا
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:االستشاریةاإلداریة و تعریف الخدمات 

قــد عـــرف مجمــع المحاســـبین القــانونیین األمریكـــي الخــدمات االستشـــاریة بأنهــا "االستشـــارات 
المهنیة التي تهـدف أساسـًا إلـى تحسـین كفـاءة وفعالیـة اسـتخدام العمیـل للطاقـات والمـوارد المتاحـة لـه 

).15،ص2008أهداف التنظیم"(قریط،مما یحقق 

بأنها "هي محاولـة تـتم بواسـطة ACMEكما عرفتها جمعیة االستشارات اإلداریة األمریكیة 
أشــخاص مــدربین وذوي خبــرة لمســاعدة اإلدارة فــي حــل مشــكالتها وتحســین أعمالهــا بواســطة تطبیــق 

رات وتحلیــل مــنظم حلـول موضــوعیة مرتكــزة علــى معلومــات متخصصــة ومعرفـة علمیــة وعملیــة ومهــا
). Mckenna,1995,P51للحقائق"(

كما تعرف الخدمات االستشـاریة بأنهـا "تلـك الخـدمات التـي یقـوم بهـا شـخص كـفء أو جهـة 
ذاتهـا ویـتم تقـدیم الخـدمات بنـاًء متخصصة ویتمتع باستقالل ملموس وتأهیل كاٍف في مجال الخدمة 

للحدود التي ترسمها لها تلك الجهة التي تملك الحق في األخذ بهذه على طلب الجهة المعینة وطبقاً 
).133،ص2007الطریقة وتطبیقها أو رفضها"(أبو القمصان،

كمـــا وتعـــرف بأنهـــا "الممارســـة المهنیـــة بتقـــدیم المشـــورة والمعونـــة إلدارة المنشـــأة بغیـــة تحقیـــق 
ریـــق رفـــع مســـتوى األداء فـــي األهـــداف وٕارشـــاد المنشـــأة إلـــى األســـلوب المـــؤدي إلـــى تحقیقهـــا عـــن ط

مجاالت التخطـیط والتنظـیم والحـوافز واالتصـال وقیـاس مسـتویات االنجـاز واسـتخدام المـوارد البشـریة 
والمادیـــــــــــــة كمـــــــــــــا أنهـــــــــــــا تحتــــــــــــــوي علـــــــــــــى العوامـــــــــــــل الفنیــــــــــــــة التـــــــــــــي تتعلـــــــــــــق بفاعلیــــــــــــــة اإلدارة 

.)312،ص1999وكفاءتها"(جمعة،

هــي خدمــة االستشــاریة بأنهــا "إلداریــة و االخدمــة یمكــن تعریــفمــن خــالل التعریفــات الســابقة 
اإلدارة أو المنشــأة بهــدف مســاعدتها لحــل مشــكلة علــى طلــب بنــاءً مســتقلمقدمــة مــن شــخص مهنــي

معینة أو لتحسین استغاللها للموارد بما یعود بالفائدة على المنشأة".
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:خصائص الخدمات اإلداریة واالستشاریة

ـــــــة واالستشـــــــاریة  ـــــــز بهـــــــا وهـــــــي بمجموعـــــــة مـــــــن الختتمتـــــــع الخـــــــدمات اإلداری صـــــــائص التـــــــي تتمی
:)15،ص2008قریط،و539،،ص2009جمعة،(كالتالي
یتم تقدیم هذه الخدمات بناًء على رغبة اإلدارة وطلبها، حیث أن اإلدارة تهدف من الحصول -1

على هذه الخدمات إحداث تغییر على مستوى المنشأة.
كفـاءة ومـؤهلین علمیـًا وعملیـًا ولـدیهم یجب أن یتم تقدیم هذه الخـدمات مـن خـالل أفـراد ذوي -2

درایة بالتعامل في مثل هذه الظروف التي تحتاج المنشأة استشارات عنها.
یجــب أن یقــدم المراجــع هــذه الخــدمات فــي ظــل اســتقالله عــن المنشــأة، بحیــث یتجنــب جمیــع -3

الظــروف واألحــوال التــي قــد تــؤثر علــى اســتقالله وحیــاده وموضــوعیته لكــي یســتطیع الحكــم 
ى األمور بصورة صحیحة ودون تحیز.عل

یجب أن یحـافظ المراجـع عنـد تقدیمـه للخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة علـى سـریة المعلومـات -4
الخاصة بالعمیل وذلك لتتمكن المنشأة من الحفاظ على موقعها التنافسي.

إن حصول هـذه المنشـآت علـى الخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة مـن خـالل مراجـع الحسـابات -5
یكــون إال علــى ســبیل المشــورة، أي أن هــذه الخــدمات هــي خــدمات علــى ســبیل االقتــراح ال

والنصیحة، وبالتالي یجب أن تخلو هذه الخدمات من أي عنصـر مـن عناصـر اتخـاذ القـرار 
أو حتى عناصر السلطة.

:أهمیة الخدمات اإلداریة واالستشاریة
ن انتشـار للشـركات الدولیـة ومتعـددة إن التطور الكبیر الذي وصلت إلیه األسواق العالمیـة مـ

الجنســیات والشـــركات الصـــناعیة والتجاریـــة والخدمیــة والتـــي یعمـــل كـــل منهــا فـــي جانـــب مـــن جوانـــب 
األنشطة االقتصادیة أدى إلى ظهور الحاجة إلى وجـود كفـاءات وكـوادر تسـتطیع القیـام بمهـام اتخـاذ 

إلــى كونــه قریــة صــغیرة فالبــد لصــناعة القــرارات، وفــي ظــل التــرابط الســریع بــین العــالم كلــه ووصــوله
ن إالقــرار أن تكــون ســریعة وذات موثوقیــة فــي ذات الوقــت، لمــا قــد یترتــب علیهــا مــن نتــائج، وحیــث 

فر جمیع الكوادر المطلوبة داخل المؤسسة ذاتها یلقي بآثاره العكسـیة علـى هـذه الشـركة مـن حیـث اتو 
علــى هــذه المنشــآت االســتعانة بأشــخاص لزامــاً الكلفــة العالیــة التــي قــد تتحملهــا هــذه المنشــآت فكــان 

ـــــــــــى االستشـــــــــــارات اإلداریـــــــــــة والمالیـــــــــــة لتلبـــــــــــي  مـــــــــــؤهلین مـــــــــــن خـــــــــــارج الشـــــــــــركة للحصـــــــــــول عل
وحدیثًا فإن االستشارات اإلداریة تعتبر ذات أهمیة كبیرة، كمـا )، 285،ص2005احتیاجاتهم(جربوع،
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األنشـطة والفعالیـة فـي اسـتخدام أن نطاق تقدیم هذه الخدمات ینمو بصورة كبیرة للمسـاعدة فـي تأدیـة
).Lang,1982,P47الموارد(

إن أهمیة الخدمات اإلداریة واالستشاریة نابعة من دورها الذي تلعبه في المجتمـع، حیـث أن 
طالــب الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة إنمــا یهــدف مــن حصــوله علــى هــذه الخــدمات أن یحصــل إلــى 

أو تعزیــز موقفــه وتطــویر ذاتــه لیحقــق مــراده ،ل لهــاحــل مشــكلة قائمــة وقــد استعصــى علیــه إیجــاد حــ
فــي منشـأته، وتلعــب الخــدمات اإلداریـة واالستشــاریة دورًا هامــًا فـي ترشــید عملیــة صــنع ءً ویحـدث نمــا

القرار واتخاذه في المنشآت، كما تساعد في عملیة التشخیص السلیم والموضوعي للمشاكل والعقبات 
دمات اإلداریـة واالستشـاریة تعمـل علـى نقـل الخبـرات والمعـارف الموجودة داخل المنشـأة، كمـا أن الخـ

الموجـــــــــودة لـــــــــدى المستشـــــــــار وتوظیفهـــــــــا فـــــــــي حـــــــــل المشـــــــــاكل التـــــــــي تواجههـــــــــا المنشـــــــــأة(مخیمر 
).45،ص2000وآخرون،

إن دور الخدمات اإلداریة واالستشاریة ال ینحصر في حل المشاكل الموجودة فعًال ولكن إن 
شــآت للتعــرف وٕادراك مســئولیتها بالمشــكالت التــي قــد تتطلــب مــنهم دورهــا یمتــد لیشــمل مســاعدة المن

المواجهـة والتحلیـل ومــن ثـم تعمــل علـى إثــارة الرغبـة لــدیهم فـي مواجهــة هـذه المشــكالت والعمـل علــى 
).19،ص2000(مخیمر وآخرون،إحداث التغییر المنشود

االستشـــاریة أن یجیـــد ولكـــي تـــؤتي الخـــدمات االستشـــاریة ُأُكَلهـــا ال بـــد علـــى مقـــدم الخـــدمات 
اســــتخدام مجموعــــة مــــن العناصــــر، العنصــــر األول العنصــــر البشــــري حیــــث أن تعیــــین أشــــخاص ال 
یتمتعون بالكفاءة والمؤهل المطلوب للعمل الذي یقوم به یعمل على تعثر المنشـأة وعـدم قـدرتها علـى 

ب یعمـل المناسـالنهوض بنفسها بالمستوى الذي تریده، بمعنى أن وضع الرجـل المناسـب فـي المكـان
الصعوبات اإلداریة، وبالنسبة للعنصر الثاني فهو العنصر المالي فعلیه على التغلب على المشاكل و 

إنفــــاق المــــال بــــدون تبــــذیر أو فــــي غیــــر محلــــه، كــــذلك الوقــــت والــــذي ینبغــــي علــــى مقــــدم الخــــدمات 
یجـب علیـه أن ینجـز االستشاریة استغالل كل دقیقة من وقته بما یعود بالفائدة علـى المنشـأة، وأخیـرا

).18،ص1981عمله وفق ما هو مطلوب منه حسب المواصفات والمقاییس(بوحوش،
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:تزاید الحاجة إلى الحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریة
لقـــد زادت الحاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة وذلـــك لوجـــود مجموعـــة مـــن 

):2،ص2003العوامل واألسباب(عفیفي،

 التطـــــور االقتصـــــادي واإلداري والمـــــالي علـــــى مســـــتوى العـــــالم ومـــــا یـــــرتبط بـــــه مـــــن ظهـــــور
اختصاصات ومشاكل تحتاج إلى مستوى عالي من الكفاءة والمهنیة إلیجاد الحلول لها.

 تحتاج المنشآت أحیانًا الحصول علـى خـدمات إداریـة واستشـاریة محـدودة وبالتـالي لـیس مـن
أفــراد داخــل المنشــأة للقیــام بمثــل هــذه المهــام وذلــك بمقارنــة المناســب لهــذه المنشــآت توظیــف

التكلفة بالعائد.
 لو أن هذه المنشآت قامت بتوظیف متخصصین فقد یظهر لها الحاجة إلى متخصصین في

مجاالت أخرى أو على مستوى مهني وكفاءة أعلى.
ـــة واالستشـــاریة مـــن خـــالل مستشـــارین خـــارجیین ـــى الخـــدمات اإلداری یـــزود إن الحصـــول عل

اإلدارة بمیزتین األولى تتمثل فـي اسـتقالل مقـدم الخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة عـن المنشـأة 
والثانیــة هــي إمكانیــة تــوافر الرؤیــة الكلیــة للحالــة التــي تحتــاج إلــى إیجــاد حــل لهــا أو تقــدیم 

المشورة عنها.
ن المنشـأة إن الحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریة من خـالل مستشـار خـارجي یمكـ

من الحصـول علـى خـدمات أكثـر مـن متخصـص، حیـث أن المستشـار الخـارجي لدیـه القـدرة 
علــــى تشــــكیل فــــرق استشــــاریة تضــــم أكثــــر مــــن تخصــــص مــــرتبط بموضــــوع المشــــكلة محــــل 

االستشارة وبالتالي استفادة المنشأة على مستوى أوسع من هذه الخبرات.
 ـــر فـــي السیاســـات اإلداریـــة للمنشـــآت والتـــي أو لـــت االهتمـــام بمســـتوى الرضـــا لعمالئهـــا التغی

وخاصــة بعــد زیــادة مســتوى الــوعي والثقافــة لــدیهم مــن خــالل المنظمــات المهنیــة واالتحــادات 
والنقابات التي تنادي بحقوقهم.

:أنواع االستشارات

:)25،ص2010(أبو شیخة،تتنوع أشكال وأنواع االستشارات حسب التالي
ات تخــتص بمختلــف النــواحي اإلداریــة داخــل المنشــأة : وهــذه االستشــار االستشــارات اإلداریــة-1

كطرق وأسالیب العمل وتبسـیط اإلجـراءات واالستفسـارات الخاصـة بـالتنظیم الـداخلي وتحدیـد 
نواحي القصور واالحتیاجات التأهیلیة والتدریبیة وأسس اختبار العاملین وعالقة المنشـاة بمـا 

یحیط بها من منشآت وظروف.
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تختص هذه االستشارات بالمعدات المسـتخدمة ألداء العملیـة اإلنتاجیـة : و االستشارات الفنیة-2
ــــة  ــــاج وكیفی ــــاني واآلالت وطــــرق اإلنت ــــي تشــــمل المب ــــدیم الخدمــــة والت ــــي تق أو المســــتخدمة ف

تطویرها.

كما یمكن تصنیف االستشارات وفقـًا لنـوع الوظیفـة التـي یـتم الحصـول علـى االستشـارة عنهـا 
التمویل وأخرى باإلنتاج وثالثة بالترویج ورابعة بـالتوزیع وغیرهـا فیكون هناك استشارات مرتبطة ب

أي مستشار داخلي من ،من الوظائف المتنوعة أو بحسب المصدر أو الجهة المقدمة لالستشارة
داخل المنشأة أو مستشار خارجي مـن نفـس الدولـة أو مـن خارجهـا أي مـن دولـة أخـرى، كمـا قـد 

احــد أو مــن قبــل مجموعــة مــن المستشــارین ومــن الممكــن أن یــتم تقــدیم االستشــارة مــن قبــل فــرد و 
تعمـل هـذه المجموعــة فـي صــورة فریـق متجــانس أو علـى شــكل مجموعـات منفصــلة عـن بعضــها 

).26،ص2010تنتمي كل منها إلى تخصص معین(أبو شیخة،

إن كل نوع من األنواع سابقة الذكر له ما یمیزه عن النوع اآلخر وله ما یعیبه ویبقى اختیار 
نوع االستشارة بناًء على مـا یحقـق أعلـى فائـدة للمنشـأة التـي ترغـب بالحصـول علـى االستشـارات 

وبما یتناسب مع قدرات ومؤهالت المستشار.

:نماذج االستشارات المقدمة للعمالء
ــــى النحــــو  تتنــــوع نمــــاذج االستشــــارات اإلداریــــة المقدمــــة للعمــــالء وذلــــك مــــن خــــالل المستشــــارین عل

:)Schein,1988,P5-7()20-21،ص2008،أبوشیخة(التالي

نموذج شراء الخبرة)The Purchase Of Expertise Model(:

ویعتبر هذا النموذج أكثر النماذج شیوعًا، حیث أن العمیل ومن خالل هذا النموذج یقوم بتحدید 
المشـكلة التـي یرغـب فـي الحصــول علـى استشـارة عنهـا وبعـد ذلــك یقـوم بالتوجـه إلـى خبیـر استشــاري 

مجال المشكلة إلیجاد الحلول المناسبة له، وبالتالي فإن مهمـة المستشـار تكـون واضـحة ومحـددة في 
ومن أمثلة هذه االستشارات البحوث المتعلقة بالمستهلكین وتصمیم األنظمة المحاسبیة وقیاس الرضا 

لدى العاملین في المنشأة وٕاجراء دراسات للتعرف على الروح المعنویة للعاملین.
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ج الطبیب والمریضنموذ)The Doctor Patient Model(:

حیــث أن ومــن خـالل هــذا النمـوذج فــإن المستشــار یلعـب دور الطبیــب،وهـو نمــوذج شـائع أیضــاً 
العمیــل یقــوم بشــرح مــا یعانیــه مــن خلــل أو قصــور فــي كــل أو بعــض أجــزاء المنشــأة للمستشــار لكــي 

بنفسه بتشخیص أوجه القصور والخلل یستطیع الوصول إلى مكامن الضعف، حینها یقوم المستشار
في النظام المعمول به لدى العمیل ومن ثم یقوم بطرح البدائل الممكنة للحل على العمیل.

:العوامل التي تؤثر في فعالیة االستشارات

یوجــد مجموعــة مــن العوامــل والعناصــر التــي تــؤثر فــي فعالیــة الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة یمكــن 
:)6،ص2003الصالح،(تلخیصها كالتالي

اإلداریة واالستشاریة.مقدم الخدمات-1
.المستشیر أو العمیل-2
.الجوانب التنظیمیة والفنیة-3
.أسلوب إجراء الخدمات اإلداریة واالستشاریة-4
.سلوكیات العمل اإلداري واالستشاري-5

:العقبات التي تواجه تقدیم الخدمات اإلداریة واالستشاریة

طریـــق تقـــدیم الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة العدیـــد مـــن العقبـــات كغیرهـــا مـــن المهـــن تعتـــرض 
:)4،ص2003والمشكالت التي تعیق تنفیذها ومنها(عفیفي،

عدم القدرة على تحدید حاجة العمیل من االستشارة المطلوبة بصورة دقیقة.-1
واالستشاریة.إلى الحصول على الخدمات اإلداریةعدم إدراك المنشآت بحاجتها -2
ها.الخدمات وكیفیة أدائالمهنة فال یوجد معاییر تنظم هذهحداثة -3
عـــدم معرفـــة مقـــدم الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة بالمعلومـــات األساســـیة والضـــروریة عـــن -4

المنشـــــأة وصـــــعوبة الحصـــــول علیهـــــا وخاصـــــة عنـــــد عـــــدم رغبـــــة اإلدارة بتقـــــدیم المزیـــــد مـــــن 
ي في السوق.المعلومات التي تعتبرها حساسة وقد تضر بموقفها التنافس

والعمیل.مقدم الخدمات اإلداریة واالستشاریةاختالف القیم والمفاهیم بین -5
صعوبة التواصل بین طرفي العملیة وخصوصًا عند كون العمیل غیر ملم بالنواحي اإلداریة -6

والمالیة، وكذلك على مستوى اللغة عند كون المستشار أجنبیًا.
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والمــــدراء یتعــــاملون مــــع مقــــدم الخــــدمات اإلداریــــة بعــــض العمــــالء مــــن أصــــحاب المنشــــآت -7
على رؤیة وأهداف ندهم وعلیه أن یبني توصیاته بناءً واالستشاریة على أنه موظف یعمل ع

اإلدارة. 
وجود مقاومة للتغییر، أي مقاومة اإلدارة لتوصیات مقدم الخدمات اإلداریة واالستشاریة.-8
ور الـذي یعیشـه الغـرب والفـارق التكنولـوجي وجود عقدة المستشار األجنبي وذلك بسبب التط-9

والمعرفي بین الغرب والعالم الثالث.
قــد تنظــر اإلدارة إلــى التوصــیات والمقترحــات التــي یقــدمها المستشــار علــى أنهــا حلــول غیــر - 10

واقعیة أو مثالیة صعبة التحقق وبالتالي عدم األخذ بها.
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المبحث الثاني

جودة تقریر المراجع

:من خالل مجموعة من العناوین وهيجودة تقریر المراجعتم تناول موضوع في هذا المبحث 

مقـــدمـــــــــــــة

عةــب املراجـها مكاتـي تقدمــدمات التـور اخلــــباب تطـــأس

ات اإلدارية واالستشاريةـــول على اخلدمـــتوجه املنشآت للحص

اباتـــاحلسعــها مراجــي يقدمــالتاراتــواع االستشـــــــأن

اريةــــــــة واالستشــــــات اإلداريــــاق اخلدمـــال ونطــــــجم

ة واالستشاريةــات اإلداريــن اخلدمـــنة املراجعة مـــموقف مه

 عر املراجريودة تقاخلدمات اإلدارية واالستشارية وجالعالقة بني

ودةــــــــوم اجلــــــــهـفـم

ودةـــــــــف اجلـــريــــــتع

اباتـودة مراجعة احلســــج

أهمية جودة تقرير املراجعة

عــــــرير املراجــــودة تقــــدم جــــعـــنر الناجتة عـــاملخاط
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:مقدمة

ملحوظًا وذلك من أجل مواكبـة المنافسـة خاصـة ما من شك أن مهنة المراجعة حققت تطوراً 
فـي العقـدین األخیــرین مـن القـرن الماضــي، فلـم یقتصـر دور المراجــع علـى إضـفاء الثقــة علـى القــوائم 

Beattie and(لكي یحافظ على بقائه في سوق المهنةقدم العدید من الخدماتالمالیة، بل أصبح ی

Fearnley,1998,P1(.

لعدید من الخصائص العلمیة والعملیة في العدید من مجـاالت المعرفـة وألن المراجع یتمتع با
اإلداریة والمالیة فإن ذلك یمكنه من تقدیم الخدمات اإلداریة واالستشاریة التي قد یطلبها أحد عمالئه 

ه ألعمالــه وبالتــالي زیــادة أربــاح العمیــل ول إلــى الفعالیــة والكفــاءة فــي أدائــمنــه وذلــك فــي ســبیل الوصــ
).37،ص1997وله على هذه الخدمات(شبیر،جراء حص

:أسباب تطور الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة

التي تقـدمها مكاتـب الدراسات أن الدافع من وراء هذه التغیرات في طبیعة الخدمات العدید من أكدت 
):226،ص1427/2007(الجفري والعنقري،المراجعة یرجع إلى مجموعة من العوامل هي

الظروف االقتصادیة.بالمتطلبات و اللحاق -1
احتدام المنافسة بین مكاتب المراجعة ومحاولة كل مكتب تمییز نفسه عن اآلخرین.-2
أن عملیات المراجعة الكبرى محتكرة من قبل مجموعة صغیرة من مكاتب المراجعة الكبیرة.-3
لیـــات المنافســـة الموجـــودة بـــین مكاتـــب المراجعـــة وأثرهـــا علـــى تـــدني العوائـــد مـــن جـــراء عم-4

هذه المكاتب من خالل تقدیم هذه الخدمات.دخلالمراجعة والمحاولة لزیادة 

فنیـة تخـرج عـن لعمالئها خدمات ومساعدات مهنیة و فإن مكاتب المراجعة أصبحت تقدم ولذلك
نطـــاق خـــدماتها التقلیدیـــة المتعلقـــة بالمراجعـــة المالیـــة وعملیـــات التأكیـــد األخـــرى، فأصـــبحت مكاتـــب 

أي أن المراجــع ال یقــوم بإعطــاء رأي مــن لخــدمات التــي لــیس لهــا معــاییر للتصــدیق، المراجعــة تقــدم ا
خـــالل هـــذه الخـــدمات التـــي یقـــدمها لعمالئـــه وٕانمـــا الهـــدف منهـــا هـــو مســـاعدة اإلدارة أو العمیـــل فـــي 

تحسین قدراته واالرتقاء به وذلك لتحقیق أهدافه. 
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:المنشآت للحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریةتوجهأسباب 
إن توجـــه المنشـــآت للحصـــول علـــى الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة مـــرتبط بمجموعـــة مـــن العوامـــل 

):541،ص2009واألسباب(جمعة،

إن اإلدارة ستتجه للحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریة عندما تدرك أنها غیـر قـادرة -1
لمشكلة القائمة لذلك تقوم بالبحث عن خبیر للحصول على االستشارات. على التعامل مع ا

كثرة المشاكل التي تواجهها المنشـآت والتـي تتطلـب منهـا اتخـاذ القـرارات، وقـد ال یتـوفر لهـذه -2
مــع لالمنشــآت إدارة تتمتــع بــالخبرة والمعرفــة لتقیــیم البــدائل واختیــار األســلوب األمثــل للتعامــ

هذه المشاكل.
ــــرات-3 التــــي تحــــدث فــــي التشــــریعات وظهــــور أنشــــطة جدیــــدة وطبیعــــة العالقــــات ســــواء التغی

االجتماعیة والبیئیة واإلنسانیة والتي تتغیر بمعدل یصعب على المدیر متابعته.
عدم امتالك المنشآت لموظفین یتمتعون بالمهـارات والكفـاءة التـي تـؤهلهم للتعامـل مـع جمیـع -4

الظروف التي قد تواجهها المنشأة.

للحصول على الخدمات اإلداریة واالستشاریة من المراجع الخارجي:توجه المنشآتأسباب

ــــــــى خــــــــدمات إداریــــــــة واستشــــــــاریة مــــــــن المراجــــــــع                منشــــــــآتلعــــــــل توجــــــــه ال ــــــــى الحصــــــــول عل إل
):540،ص2009الخارجي یرتبط بمجموعة من األسباب والعوامل التي عززت هذا التوجه(جمعة،

یتمتــع بهــا مراجــع الحســابات وذلــك مــن خــالل التأهیــل األكــادیمي الــذي الخبــرة والمهــارة التــي -1
یحصــل علیـــه المراجـــع وكـــذلك مـــن خـــالل الخبـــرة العملیـــة التـــي یحصـــل علیهـــا المراجـــع مـــن 
خــالل حیاتــه العملیــة والتــي یســتطیع العمیــل مــن خــالل طلــب الخدمــة مــن مراجــع الحســابات 

توظیفها لخدمة أهدافه.
لمراجع لعمالئه هي عبارة عن خدمة متخصصة یتم تقدیمها بصـفة إن الخدمة التي یقدمها ا-2

مؤقتة والتي قد یكـون دافعهـا عـدم تـوفر الكـوادر المتخصصـة لـدى الشـركات ورغبـة العمـالء 
بالحصول على هذه الخدمات بصورة سریعة.

موقع المراجع الخارجي المستقل عن العمیل یؤهله للحكم على المسائل المطروحة والمشاكل -3
عــن التحیــز الــذي قــد یقــع بــه أي شــخص آخــر وجــودة بصــورة حیادیــة وموضــوعیة بعیــداً الم

داخل المؤسسة أو المنشأة.مؤسسة والذي قد تربطه عالقات أو التزاماتیعمل داخل ال
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تــوفیر دلیــل إلــى إن اإلدارة تســعى مــن خــالل حصــولها علــى الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة -4
وخاصـــة أن المراجـــع عنـــد قیامـــه ،ضـــوعیة فـــي قـــدراتهاعلمــي وموضـــوعي یعـــزز الثقـــة والمو 

بأداء هذه الخدمات یجب أن یتمتع بالموضوعیة وعلیه االلتزام بمعاییر المهنة وتقالیدها.
إن اإلدارة تســـعى مـــن خـــالل الحصـــول علـــى هـــذه الخـــدمات مـــن خـــالل المراجـــع الخـــارجي -5

ه لعملیــــة خــــالل أدائــــشــــأة أو المؤسســــة وذلــــك مـــناالســـتفادة مــــن إدراكــــه لطبیعــــة عمـــل المن
المراجعة وانعكاس ذلك على سرعة الحصول على االستشارة وكذلك جودتها.

ومجاالتها:التي یقدمها مراجع الحسابات أنواع االستشارات
ث قســم االتحـــاد الــدولي للمحاســـبین الخــدمات التـــي یقـــدمها مراجــع الحســـابات الخــارجي إلـــى ثـــال

:)63-59،ص2006الذنیبات،(مجموعات

االطــالع: هــي عملیــة ال یــتم و )2699-2000وقــد تــم ترقیمهــا (تتعلــق بــاالطالعخــدمات-1
إجراءها للحصـول علـى تأكیـد معقـول حـول صـحة ودقـة البیانـات المالیـة المرحلیـة ویـتم أداء 
االطالع من خالل االستفسار بشكل أساسـي مـن األشـخاص المسـئولین عـن األمـور المالیـة 

خـالل القیـام باالختبـارات واإلجـراءات التحلیلیـة التـي قـد والمحاسبیة في المنشأة، وكـذلك مـن
توجه انتباه المراجع إلى جوانب قد تؤثر على البیانات المرحلیة ویقرر المراجع عن رأیه فـي 

صحة البیانات المالیة وذلك من خالل التأكید السلبي.

تحریفـاتیكتشـفولـمومراجعتـهالختباراتـهه إجراءعندیقوم المراجع من خالله و : السلبيالتأكید
عملیـةخـاللمـنلـهیظهـرلـمبأنـهاإلشـارةخـاللمـناألمـرهذایبینفإنهالنسبیة،باألهمیةتتسم

الحـــاليالوضـــععـــنوحقیقیـــةعادلـــةصـــورةتعطـــيالالمالیـــةالبیانـــاتأنإلـــىیشـــیرمـــااالطـــالع
.)1008،ص2002(الدیسطي،ةللمنشأ

ٕان و )3699-3000عملیــــات التأكیـــد وقــــد تـــم ترقیمهــــا(خـــدمات تتعلــــق بـــأنواع أخــــرى مـــن -2
الهــدف مــن هــذا المعیــار هــو عملیــة إرشــاد وتقــدیم المبــادئ األساســیة للمــراجعین وذلــك عنــد 

كما أن هذا المعیار یستخدم تعبیرین وذلك للتفریق م لعملیات وخدمات التأكید األخرى، أدائه
:تقدیمهمابین نوعین من خدمات التأكید التي یمكن للمراجع 
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 عملیــة تأكیــد معقولــة: حیــث تهــدف هــذه الخدمــة إلــى تقلیــل مخــاطر التأكیــد  إلــى
مستوى منخفض بشكل مقبول في ظل ظروف العملیة.

 عملیــة تأكیــد محــدودة: وهــي تقلیــل مخــاطر التأكیــد إلــى مســتوى مقبــول فــي ظــل
ظروف العملیة.

عملیـة التأكیـد هـل هـو تأكیـد وتشیر ظروف العملیة إلى شـروط ومحـددات العملیـة، وطبیعـة 
معقـــول أو تأكیـــد محـــدود، كـــذلك خصـــائص الموضـــوع محـــل التأكیـــد، واحتیاجـــات المســـتخدمین 

وخصــــائص الجهــــة المســــئولة وبیئتهــــا وأمــــور أخــــرى مثــــل األحــــداث والمعــــامالت المقصــــودین،
).38،ص2011والظروف والممارسات التي یمكن أن یكون لها أثر كبیر على العملیة(جمعة،

وقـــد صـــدر عـــن هـــذه الخـــدمات )4699-4000مات أخـــرى ذات العالقـــة وتـــم ترقیمهـــا(خـــد-3
:معیاران

المعیار األول: التعاقد للقیام بإجراءات متفق علیها تتعلق بالبیانات المالیـة والهـدف مـن هـذا 
المعیار هو توفیر اإلرشادات حول مسئولیات المراجـع المهنیـة وذلـك عنـد قیامـه بالخـدمات المطلوبـة 
منه، ویهـتم هـذا المعیـار بالخـدمات المرتبطـة بالبیانـات المالیـة وبـالرغم مـن ذلـك فإنـه یـوفر إرشـادات 

للخدمات المرتبطة بالبیانات الغیر مالیة.

بأداء إجراءات وخدمات متفق علیها قد یشمل قیامه بأداء إجراءات مرتبطـة إن قیام المراجع
ن أو المــدینین أو المشــتریات وغیرهـا مــن البنــود أو بإحــدى ببنـود منفــردة مــن البیانــات المالیـة كالــدائنی

البیانات المالیة كقائمة الدخل أو قائمة المركز المالي أو بها مجتمعة.

المعیار الثاني: التعاقد لتنفیذ خدمات تحضیر البیانات المالیة والهـدف مـن هـذا المعیـار هـو 
ه لهذه الخـدمات فإنـه ع وأن المراجع عند أدائلیة المراجتحدید المعاییر واإلرشادات التي توضح مسئو 

یعتبـــر محاســـبًا عـــن المنشـــأة ولـــیس مراجعـــًا لهـــا، أي أن مســـئولیاته هـــي مســـئولیة المحاســـب المهنـــي 
المرتبطة في مجال ممارسة المهنة.

أثنــاء تقــدیم هــذه الخــدمات فــإن المحاســب یقــوم بتوظیــف خبرتــه ودرایتــه المحاســبیة فــي أداء 
في مجال خدمات المراجعة وبالتالي فإنه لن یقوم بإبداء رأیه حول صحة وعدالة المهام ولیس خبرته

المعلومات المالیة الموجودة.
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یعرف اإلعداد: هو عرض في صورة قوائم مالیة للمعلومات التي تمثـل اإلدارة بـدون التعهـد بـالتعبیر 
).993ص،2002الدیسطي،(عن أي تأكید عن هذه القوائم

ه لهــذه الخــدمات أن یلتــزم بقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبین ئــعنــد أداویجــب علــى المراجــع 
.عند إجراء وتقدیم هذه الخدماتالقانونیین إال أن االستقاللیة لیست متطلباً 

والمراجعة اإلداریة والخدمات اإلداریة واالستشاریة:الخارجیةالفرق بین المراجعة

أهم الفروق یمكن مقارنتها في الجدول التالي:
والمراجعة اإلداریة والخدمات اإلداریة واالستشاریةالخارجیةجه االختالف بین المراجعةو أ(1):جدول

الخدمات اإلداریة واالستشاریة المراجعة اإلداریة الخارجیةالمراجعة البیان م

خبـــــــــــــراء مكاتـــــــــــــب المراجعـــــــــــــة 
الخارجیة

قـــد یكـــون المراجـــع الخـــارجي أو 
الداخلي

المراجع الخارجي
الشــخص القــائم 

به
1

مســاعدة إدارة المنشــاة فــي حــل 
بعــــض المشــــاكل فــــي مجــــاالت 
معینـة بقصـد اسـتحداث التغییــر 

المنشود في هذه المجاالت

مســــــاعدة اإلدارة فــــــي اكتشــــــاف 
مـــواطن الضـــعف وعالجهـــا مـــع 
إبـــداء رأي فنـــي انتقـــادي محایـــد 
وموضــوعي عــن كفــاءة وفاعلیــة 

أداء اإلدارة

ــــة  إبــــداء رأي صــــحة وعدال
البیانات المالیة

الهدف منها

2

المشــــــاكل التــــــي تحـــــــددها إدارة 
المنشاة

المنشــأة كوحــدة واحــدة، أو جــزء 
منهــــــــــــا بجمیــــــــــــع مكوناتهــــــــــــا أو 

مشتمالتها

الدفاتر والسجالت المالیة، 
والمســـــتندات التـــــي تتعلـــــق 

بالبیانات المالیة

النطـــــــــــــــــــــــــــاق 
(المجال)

3

عندما تطلب اإلدارة ذلك بصفة منتظمة ومتكررة في نهایة المدة غالباً  توقیت اإلنجاز 4

یختلـــف طبقـــا للواجـــب المحـــدد، 
وحســـــب نــــــوع المشـــــكلة المــــــراد 

حلها

ــــــداني والمشــــــاهدة  الفحــــــص المی
الفعلیــة، والتحلیــل المقــارن وعقــد 

المقابالت
اختباري

أســلوب اإلنجــاز 
المتبع

5

231،ص2009المصدر: جمعة،
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:اإلداریة واالستشاریةمجال ونطاق الخدمات 
تصــنف الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة وذلــك وفقــا لطبیعــة المنشــأة وسیاســاتها وطبیعــة المهــام التــي 

:)20-22،ص2008) (قریط،547،ص2009تقوم بها(جمعة،

یر المنشأة ووضع سیاساتها الخاصة:تطو - 1

ل ووضــع قصــیر وطویــل األجــالتخطــیط و ة بالتنمیــة االقتصــادیة والصــناعیة، عمــل الدراســات المتعلقــ
الهیكــل التنظیمــي داخــل األهــداف المرتبطــة بكــل خطــة، وتطــویر أنظمــة الرقابــة اإلداریــة، وتصــمیم 

ٕاعـــداد التقـــاریر ونظـــم و كـــل مســـمى وظیفـــي ومســـئولیات اإلدارة، المنشـــأة وتحدیـــد الوصـــف الـــوظیفي ل
التكلفـة اإلداریـة وتحسـین ض تقدیم اإلرشادات اإلداریة والعمل علـى تطـویر اإلدارة وخفـالمعلومات، و 

تقدیر نصیب المنشأة في األعمال والتجارة.الربحیة، و 

:الخدمات المالیة والمحاسبیة- 2

ٕاعـداد ییم الوضع المالي الحـالي للمنشـأة، و تحلیل وتقالتخطیط المالي قصیر وطویل األجل، و القیام ب
ت، وأنظمــة التكــالیف ومراقبــة لیــة والمحاســبیة، ووضــع وٕاعــداد الموازنــاوتصــمیم نظــم المعلومــات الما

تقیــیم رأس المــال المســتثمر وتقــدیر تكــالیف رأس بالنســب وٕاعــداد المؤشــرات المالیــة، و القیــامعملهــا، و 
المال.

:الخدمات المتعلقة بالتسویق- 3

تسـویقیة، وتطـویر ٕاعـداد األبحـاث االقتصـادیة واللمعلومات الخاصة بعملیات التسـویق، و إعداد نظم ا
ــــرویج وتســــویق الســــلع التالتســــعیر، و المنتجــــات وأنظمــــة ــــب واألســــواق المتاحــــة، وت نبــــؤ بحجــــم الطل

أماكن المخازن وكیفیة تنظیمها.والمنتجات، و 

:الخدمات المتعلقة باإلنتاج- 4

التخطــیط لعملیــات مجــة اإلنتــاج وتصــمیم نظــام اإلنتــاج، و بر ظــم تخطــیط ومراقبــة عملیــات اإلنتــاج، و ن
ت والمعــدات المســتخدمة فــي اإلنتــاج، وطــرق اختیــار اآلالبهــا، و ووضــع التقــدیرات الخاصــة الصــیانة 

الرقابة على الجودة والرقابة على المواد وحسن استخدامها.مناولة المواد، و 
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:الخدمات المرتبطة بالتشغیل اإللكتروني للبیانات- 5

لتقلیـدي إلـى ٕاعداد دراسات الجدوى حول التحـول مـن النظـام اكفاءة التشغیل الحالیة للبیانات، و تقییم
رات علــى األجهــزة ٕاجــراء االختبــانظــام اإللكترونــي لتشــغیل البیانــات، وتصــمیم النظــام اإللكترونــي، و ال

ٕاعداد دلیل إجراءات التشغیل للبیانات.وموثوقیة النظام، و 

:الخدمات المرتبطة بإدارة وتعیین األفراد-6

ٕاعـداد نظـام وتعیـین المـوظفین، و الخاصة بالعمالة وكیفیـة تنظیمهـا، وعملیـة اختیـاروضع السیاسات
ي العاملــة تنمیــة األیــدت والحــوافز وســلم الرواتــب واألجــور، وتحدیــد الحاجــة لألیــدي العاملــة، و المكافــآ

تقییم وتوصیف الوظائف.من خالل برامج التدریب، و 

:الخدمات المرتبطة بدراسات الجدوى االقتصادیة-7

ات الخاصـــــة القیـــــام بالتقـــــدیر والمنتجـــــات المنافســـــة، و ق المتاحـــــة القیـــــام بالدراســـــات المتعلقـــــة باألســـــوا
ول هیكـل التمویـل الخـاص بالمشـاریع، وتحلیـل حساسـیة وضع اقتراحـات حـباالستثمارات المطلوبة، و 

تحلیل النتائج والتوصیات.المشروع، و 

:الخدمات المرتبطة بإدارة المشاریع- 8

صــــادر التمویــــل تــــوفیر مة، و الرســــمیالحصــــول علــــى التــــراخیص المطلوبــــة والمتابعــــة لــــدى الجهــــات 
القیـام باإلشـراف علـى مراحـل التنفیـذ د العقـود والمسـتندات واالتفاقیـات، و ٕاعـداالمطلوبة للمشروعات، و 

للمشروعات.

:الخدمات الدولیة- 9

ــــدول، تقــــدیم االقتراحــــات بمــــا یخــــص التعامــــل مــــع الشــــركات الدولیــــة، والتخطــــیط الضــــریبي بــــین ال
االندماج الدولیة بین الشركات.المساعدة في تنظیم عملیات و 
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موقف مهنة المراجعة من الخدمات اإلداریة واالستشاریة:

موقف مهنة المراجعة في فلسطین:

ـــانون  ـــف كثیـــرًا، وبحســـب الق ـــة فـــإن واقـــع المهنـــة فـــي فلســـطین ال یختل كغیرهـــا مـــن الـــبالد العربی
الفلسطینیة في الفصل السـادس م والمطبق على أراضي السلطة 8/9/2004الفلسطیني الصادر في 

) یحق لمراجع الحسابات:21المادة(

 تقــدیم المشــورة والخبــرة المهنیــة والقیــام بأعمــال التحكــیم والتصــفیات فــي المجــاالت المحاســبیة
والمالیة والضریبیة.

.فحص ومراجعة حسابات األفراد والشركات والمؤسسات والهیئات

) لســـنة 9الحســـابات رقـــم (مراجعـــةي لمزاولـــة مهنـــة مـــن القـــانون الفلســـطین) 23(مـــادةحســـب الوب
.المــزاول للمهنـة القیـام باألعمـال التالیــة:راجـعیحظـر علـى المم 2004

بلــدیات أو لــدى أیــة جهـــةالعامــة أولــدى الحكومــة أو لــدى أي مــن المؤسســات ال. العمــل موظفــاً 1
ــــــــــــــــــر مزاولــــــــــــــــــي المهنــــــــــــــــــة ..                                  خاصــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن غی

..                                   التجارة أو الصناعة أو العمل في أیة مهنة أخرىاحتراف. 2
..                    فیهـــــــــاحســـــــــابات أیــــــــة شـــــــــركة یكـــــــــون شـــــــــریكاً مراجعـــــــــة. مزاولــــــــة مهنـــــــــة 3
..         . القیــام بالدعایــة لنفســه بأیــة وســیلة مــن وســائل اإلعــالن بطریقــة مخلــة بكرامــة المهنــة4
..           إلى المهنةسيءآخر للحصول على العمل بصورة تمراجع. مضاربة أو منافسة أي 5
إال فــي الحــاالت التـــي مراجعـــًا،علیهــا مـــن خــالل عملــه اطلــع. إفشــاء المعلومــات واألســرار التـــي 6

ـــــك المعلومـــــات واألســـــرار إلیهـــــایســـــتوجبها القـــــانون ولل ـــــي یســـــمح أو یســـــتوجب تقـــــدیم تل .                                        جهـــــات الت
. إبداء رأي یخالف حقیقة ما تضمنته الدفاتر والسجالت والبیانات المحاسبیة والتوقیع علـى تقـاریر 7

..                ا هــــــــــــو أو أحــــــــــــد العــــــــــــاملین تحــــــــــــت إمرتــــــــــــهیراجعهــــــــــــحســــــــــــابات لــــــــــــم 
ـــات ال تعكـــس الوضـــع المـــالي 8 ـــة ومیزانی ـــات وحســـابات ختامی ـــى صـــحة بیان ـــع عل . الشـــهادة والتوقی

..                             حســـــــــــــــــاباتهامراجعـــــــــــــــــةالصـــــــــــــــــحیح للجهـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي كلـــــــــــــــــف ب
.. تدوین بیانات كاذبة فـي أي تقریـر أو حسـابات أو وثیقـة قـام بإعـدادها فـي إطـار مزاولتـه المهنـة9

. وضــع تقــاریر غیــر صــحیحة أو المصــادقة علــى وقــائع مغــایرة فــي أیــة وثیقــة یتوجــب إصــدارها 10
..                                     بموجــــــــــــــــب قواعــــــــــــــــد مزاولــــــــــــــــة المهنــــــــــــــــة

. . المصادقة على توزیع أرباح صوریة أو غیر حقیقیة11
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:ساربینز أوكسلي وھیئة سوق األوراق المالیة األمریكیةموقف

فـي الكـونجرس األمریكـي وذلـك بعـد SOX)تمت المصـادقة علـى قـانون سـاربینز أوكسـلي (
أزمة االنهیارات في كبرى الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك في محاولة من الكونجرس 
لمنع حدوث وتكرار مثل هذه الحوادث، ومن أهـم مـا نـص علیـه هـذا القـانون هـو تشـكیل هیئـة تعمـل 

الیــة للشــركات العامــة، كــذلك أقــر إنشــاء لجــان علــى مراقبــة أداء المــراجعین الــذین یراجعــون القــوائم الم
للمراجعـــة داخـــل كـــل شـــركة عامـــة، كمـــا تضـــمن أن تصـــدر الشـــركة ضـــمن تقاریرهـــا المالیـــة الســـنویة 
المنشورة تقریرًا یسـمى بتقریـر الرقابـة الداخلیـة یقـوم مـن خاللـه مجلـس اإلدارة بالتأكیـد علـى مسـئولیته 

.)8،ص2011(الدوغجي وعلى،ن یكون هذا النظام فعاالً عن إقامة نظام رقابة داخلیة في الشركة وأ

حسب قانون من الخدمات التي یمنع المراجع من تقدیمها لنفس المنشأة محل المراجعة و 
:)19،ص2011(الدوغجي وعلى،هیئة سوق األوراق المالیة األمریكیةساربینز أوكسلي و 

 تنفیذهاالعمل على تصمیم نظم المعلومات المالیة و.
 خدمات التقییمالتقییم أو.
تعریــف االكتــواري حســب الجمعیــة الدولیــة لالكتــواریینالخــدمات االكتواریــة :I.A.A فــإن

متمـرس فـي النظریـات والتطبیقـات فـي االسـتراتیجیةمفكـر متعـدد المواصـفات االكتـواري هـو
.واالقتصادواإلحصاءاتعلوم الریاضیات

 باالستعانة بمصادر خارجیةالمراجعة الداخلیة للحسابات.
وظائف إدارة الموارد البشریة.
وسیط أو سمسار أو وكیل خدمات مصرفي أو مستشار استثمار.
 الخبرة الغیر متعلقة بعملیة التدقیقالخدمات القانونیة و.
منعها وحددهاكذلك أي خدماتPCAOB ذلك من خالل اللوائحو.

:AICPAموقف المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین 

بـأن AICPAأكدت لجنة أخالقیات المهنـة التابعـة للمعهـد األمریكـي للمحاسـبین القـانونیین 
قیام مراجع الحسابات بتقدیم خدمات إداریة واستشاریة لنفس عمیل المراجعة ال یؤثر على استقاللیته 

كــن المراجــع فــي موقــع اتخــاذ القــرار، أي أن قراراتــه استشــاریة وذلــك مــن الناحیــة النظریــة طالمــا لــم ی
.)23،ص2008(قریط،وبالتالي فإنه ال یفقد الحكم المهني والموضوعي المحاید
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وبمــا أن موقــف المراجــع یختلــف بــاختالف المهمــة الموكلــة إلیــه مــن كونهــا عملیــة مراجعــة یریــد 
خدمـة إداریـة أو استشـاریة یعمـل مـن خاللهـا إعطاء حكم مهني محایـد عـن صـحة القـوائم المالیـة أو 

المراجع على الدفاع عن عمیله فإن معهد المحاسبین القانونیین األمریكي ومن خالل لجنة الخدمات 
مــــــن المعــــــاییر التــــــي تحكــــــم ممارســــــة هــــــذه االستشــــــاریة واإلداریــــــة التابعــــــة للمعهــــــد وضــــــع بعضــــــاً 

).81،ص2000الخدمات(الجبر وعلي،

:ت اإلداریة واالستشاریةمعاییر تقدیم الخدما

ال بد من توفر مجموعة من المعاییر في الشخص الذي یقدم الخدمات اإلداریة واالستشاریة
:)82،ص2000الجبر وعلي،)(291،ص2005جربوع،(

:المعاییر العامة-1
 الخصــــــائص الشخصــــــیة: یجــــــب أن یتمتــــــع مراجــــــع الحســــــابات بالحیــــــاد واالســــــتقالل التــــــام

تفكیره وعمله عند تقدیم الخدمات اإلداریة واالستشاریة.والموضوعیة في أسلوب 
 الكفاءة والتأهیل المهني: یجب إنجاز وتقدیم الخدمات اإلداریـة واالستشـاریة مـن خـالل أفـراد

یتمتعون بالكفاءة والقدرة على ربط المعلومات وتحلیلها وبناء االستشارات السلیمة من خالل 
ما لدیه من معطیات ومعلومات.

ه للمهـــام الموكلـــة إلیـــه بـــذل العنایـــة المهنیـــة لمهنیـــة: یجـــب علـــى المراجـــع عنـــد أدائـــیـــة االعنا
الواجبة والمقبولة إلتمام عمله بصورة سلیمة.

 التخطـــیط الســـلیم واإلشـــراف علـــى عمـــل المســـاعدین: یجـــب علـــى المراجـــع القیـــام بـــالتخطیط
مالئم وكافي.والرقابة واإلشراف على جمیع العملیات وكذلك المساعدین بشكل 

 كفایـــة البیانـــات والمعلومـــات: یجـــب جمـــع القـــدر الكـــافي والمالئـــم مـــن البیانـــات والمعلومـــات
والعمل على تطویرها من أجل الخروج بمقترحات ونتائج سلیمة.

 التنبؤات: یجب علـى مراجـع الحسـابات أن ال یقتـرن اسـمه بأیـة تنبـؤات لعملیـات أو صـفقات
ه یصادق على صحتها أو إمكانیة االعتماد علیها.مستقبلیة بشكل یوحي للغیر بأن

:المعاییر الفنیة-2

 دور مقـــــدم الخـــــدمات اإلداریـــــة واالستشـــــاریة: یجـــــب أن یحـــــافظ المراجـــــع مـــــن خـــــالل أدائـــــه
للخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة وخـــالل جمیـــع مراحـــل الخدمـــة علـــى حیـــاده وأال یقـــوم بـــدور 

اإلدارة بأي حال من األحوال.
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عمیــل: عنــد االتفــاق مــع العمیــل یجــب توضــیح حــدود وطبیعــة الخدمــة المــراد االتفــاق مــع ال
تقدیمها وذلك من خـالل اتفـاق مكتـوب مـن العمیـل للمراجـع وذلـك لمنـع حـدوث أي غمـوض 

أو لبس خالل أو بعد تقدیم الخدمة للعمیل.
 منفعــة العمیــل: ویقصــد بهــا مــا یتوقــع أن یحصــل علیــه العمیــل بعــد حصــوله علــى الخدمــة

اریـــة أو االستشـــاریة، ولـــذلك فهــــي مـــن أهـــم االعتبـــارات عنــــد إجـــراء التعاقـــد علـــى هــــذه اإلد
الخدمات، لذلك یجب على المراجع قبل تقدیم الخدمة للعمیـل المحاولـة لتحدیـد وتقـدیر حجـم 
المنفعة المتوقع أن یحصل علیها العمیل، كما یجب علیه أال یقوم بالتعهد بالنتائج المتوقعـة 

راحًة.ال ضمنیًا وال ص
 تبلیغ النتائج: یجب أن یبلغ المراجع العمیل بالمعلومـات المتعلقـة بنتـائج الخدمـة اإلداریـة أو

ه ت والعقبات التي واجهته خالل أدائاالستشاریة المقدمة للعمیل باإلضافة إلى كافة التحفظا
للخدمة.
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:ت اإلداریة واالستشاریة وجودة تقریر المراجعالخدماالعالقة بین 
عقب األزمة المالیة التي هزت العالم والتي كان من أهم تداعیاتها حدوث االنهیارات المالیة 

ومـا تبعهـا مـن 1997المتتالیة لكبرى الشركات في عدد مـن دول شـرق آسـیا وأمریكیـا الالتینیـة عـام 
والتـي تعمـل فـي مجـال 2001عـام Enronأزمة هزت السوق األمریكیة والتـي عرفـت بأزمـة شـركة

Worldلطاقــة وكــذلك أزمــة شــركةا Com بأزمــة الــرهن مــروراً 2002األمریكیــة لالتصــاالت عــام
االتحــادوالتــي تهــدد مســتقبل إلــى األزمــة التــي تمــر بهــا أوروبــا حالیــاً ووصــوالً 2008العقــاري عــام 

والتـــي تنــذر بإمكانیــة إعـــالن دول مــن االتحـــاد األوروبــي إلفالســها، مـــع كــل هـــذه كاتحــاداألوروبــي 
لتداعیات والتطورات التي تجتاح العالم فإن األنظار سرعان ما تتحـول إلـى محاولـة معرفـة األسـباب ا

التـــي أدت إلـــى مثـــل هـــذه النتـــائج، فكـــان البـــد مـــن وقفـــة مـــع المـــراجعین وذلـــك للوقـــوف علـــى مـــدى 
مسـئولیتهم عــن حـدوث مثــل هـذه األزمــات وذلــك نتیجـة لعــدم أدائهـم ألعمــالهم وفـق معــاییر المراجعــة 
ولعــدم التـــزامهم بـــآداب وســـلوك المهنــة، وهـــذا أدى إلـــى تشـــوه صــورة مراجـــع الحســـابات وخاصـــة بعـــد 

Arthurوالتــي تورطــت فیهــا شــركة Enronحادثــة شــركة  Andersonشــركات المراجعــة ىحــدا
ـــــــة لشـــــــركة  ـــــــدم مجموعـــــــة مـــــــن الخـــــــدمات المختلف ـــــــي كانـــــــت تق ـــــــي العـــــــالم والت ـــــــرى ف الخمـــــــس الكب

Enron،حیــث أن شــركة 3،ص2010(جبــران ،(Arthur Anderson 25كانــت تتقاضــى مبلــغ
م وكانت تتقاضى مبلغ 2000عن عام Enronملیون دوالر كأتعاب القیام بمراجعة حسابات شركة 

لــنفس العـــام، كمـــا أن شـــركة Enronملیــون دوالر نظیـــر تقـــدیمها للخــدمات االستشـــاریة لشـــركة 27
Arthur Andersonركة كانت تقدم خدمات أخرى لشEnron حیـث كانـت تتـولى مهـام المراجعـة

الداخلیة لنفس الشركة كما كانت أیضا تشترك معها في المكاتب، كما كانت تحصل منها على مبلغ 
النمو هذا إن )، 266،ص2008مقابل تمزیق األوراق لذات الشركة(المعتاز،ملیون دوالر سنویاً 52

الحسـابات وعمالئـه أدى إلـى ظهـور أسـئلة ذات عالقـة في الصـالت والعالقـات التجاریـة بـین مراجـع 
.)Jenkins and Lawe,1999بطبیعة العالقة بین مراجع الحسابات وعمالئه(

علــى مراجــع الحســابات والتقریــر الــذي یقــوم هــذه العوامــل واألحــداث أدت إلــى التــأثیر ســلباً 
وذلــك ألنــه فقــد ،لخارجیــةبإصــداره حیــث أن تقریــر المراجــع فقــد ثقــة المســتخدمین وخاصــة األطــراف ا

والذي یعبر عـن رأي المراجـع بـالقوائم المالیـة ،جودةالأهم ما یجب أن یتمیز به عند إعداده أال وهو 
).3،ص2010ومدى عدالتها(جبران،
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مفهوم الجودة:
یعتبــر مفهــوم الجــودة مــن المفــاهیم اإلداریــة الحدیثــة والتــي كــان للتطــور الحــادث فــي العــالم 

المؤسســات والشــركات وخاصــة فــي الســنوات األخیــرة نحــو تطبیقهــا وذلــك مــن أجــل تــأثیر كبیــر علــى 
ـــــــــــي ظـــــــــــل المنافســـــــــــة  ـــــــــــك ف ـــــــــــادة أرباحهـــــــــــا وذل ـــــــــــق أفضـــــــــــل أداء وتحســـــــــــین إنتاجیتهـــــــــــا وزی تحقی

).15،ص2006العالمیة(الدرادكة،

وكغیرها مـن المهـن التـي تسـعى لتطـویر ذاتهـا والمحافظـة علـى مكانتهـا فـإن مهنـة المراجعـة 
لجـــودة االهتمـــام العلمـــي والمهنـــي وذلـــك بصـــورة كبیـــرة خاصـــة علـــى المســـتوى الـــدولي أولـــت مفهـــوم ا

للمهنــة وذلــك لمــا تشــكل الجــودة مــن أهمیــة كبیــرة علــى عملیــة المراجعــة خاصــة فــي ظــل االنتقــادات 
).4،ص2010الموجهة للمهنة(جبران،

تعریف الجودة:
ــال منتج أو الخدمــة والتــي تعــرف الجــودة بأنهــا "مجموعــة مــن المزایــا والخصــائص الخاصــة ب

تساهم في إشباع رغبات المستهلكین وتتضمن السعر واألمان والتوفر والموثوقیة واالعتمادیة وقابلیة 
).16،ص2006االستعمال"(الدرادكة،

جودة مراجعة الحسابات:
جـــودة المراجعـــة هـــي "السیاســـات واإلجـــراءات التـــي یصـــممها ویتبناهـــا المراجـــع لكـــي یعطـــي 

علــى أنــه یمتثــل لمعــاییر المهنــة والمتطلبــات التنظیمیــة والقانونیــة وأن التقریــر الصــادر معقــوالً تأكیــداً 
.)24،ص2011(الشعار،عن المكتب أو الشركاء یتالءم مع الظروف

"هـــي احتمالیـــة شـــرط قیـــام المراجـــع باكتشـــاف األخطـــاء والثغـــرات فـــي النظـــام وتعـــرف أیضـــًا 
).13،ص2010قریر الذي یصدره"(جبران،المحاسبي للعمیل والقیام بتسجیل ذلك في الت

):46،ص2005(أبوهین،وبحسب هذا التعریف فإن مفهوم الجودة یرتبط بأمرین أساسیین

 أن یقوم مراجع الحسابات من خالل عملیة المراجعة باكتشاف األخطاء الموجودة في النظام
المحاسبي.

بإصداره بعد انتهاء عملیـة أن یقوم بتسجیل وتدوین ما توصل إلیه من نتائج في تقریر یقوم
المراجعة.
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:أهمیة جودة تقریر المراجعة
ــــل  ــــي ســــتبنى مــــن قب ــــة والت ــــي الخطــــوات المترتب ــــر المراجعــــة تكمــــن ف إن أهمیــــة جــــودة تقری
مستخدمي القوائم المالیة على نتیجـة هـذا التقریـر، بمعنـى أن هنـاك عـددًا مـن األطـراف ذات العالقـة 

القـرارات الخاصـة بهـا بنـاًء علـى الحكـم المهنـي الموضـح فـي تقریـر التي ستقوم باتخـاذ مجموعـة مـن 
حجـــام عـــن االســـتثمار فـــي هـــذا باالســـتثمار فـــي مجـــال معـــین أو باإلالمراجـــع والـــذي قـــد یكـــون قـــراراً 

).2009،234المجال(الرفاعي،

حیث أن الزیادة في جودة المعلومات تعمل على تخفیض درجة تـردد متخـذ القـرار وبالتـالي 
.تعمل على اتخاذ القرار األمثل الذي بدوره یحقق هدف متخذ القرارفإنها 

:األطراف الخارجیة المهتمة بتقریر المراجع

:)235،ص2009(الرفاعي،بتقریر المراجعة هيمن أهم األطراف الخارجیة اهتماماً 

 التقریـر المستثمرون: وهم الذین تبنى قراراتهم االستثماریة بنـاًء علـى المعلومـات الـواردة بهـذا
وتقییمهم لهذه الفرصة االستثماریة.

 المقرضـون: وتهــتم هـذه الفئــة بالحصـول علــى البیانــات التـي تؤكــد قـدرة المنشــأة أو المؤسســة
على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغیر.

 إدارة الشـركة: وهـي الجهــة المسـئولة عــن إعـداد القـوائم المالیــة وبالتـالي فــإن الحكـم الصــحیح
ذه القــوائم یســاعد اإلدارة فــي تحدیــد أمــاكن الضــعف والقصــور والعمــل علــى والســلیم علــى هــ

عالجها، كما یساعدها في اتخاذ القرارات بصورة سلیمة.
 الجهــات الحكومیــة: والتــي بــدورها تعتمــد علــى القــوائم المالیــة التــي تــم مراجعتهــا فــي عملیــة

ات التخطیط.تحدید الضرائب وفي عملیة الرقابة على المؤسسات والقیام بعملی

كمــا یوجــد العدیــد مــن الجهــات واألطــراف الخارجیــة التــي قــد تكــون مهتمــة بهــذه البیانــات المالیــة 
والتي تعتبر أن تقریر المراجع یمثل عنصر أساسي في صحة أو عدم صحة هذه البیانات المالیة.

أمــا بالنســبة لمنشــأة المراجعـــة نفســها فــإن جـــودة تقریــر المراجعــة تهمهـــا أیضــا، حیــث أن منشـــأة 
تهتم بأداء مسـتوى عـالي مـن الخدمـة وتحسـین جـودة المراجعـة لتسـتطیع المنافسـة أن المراجعة یجب 

بین منشآت المراجعة، باإلضافة لكي تحافظ على عمالئها الجیدین لدیها والعمل على كسب عمـالء 
.)26،ص2012القیق،مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها منشأة المراجعة(ونَ رُ دِ قَ دد یُ ج
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:عدم جودة تقریر المراجعالمخاطر الناتجة عن
)28،ص2012قد یترتب على تقریر المراجعة الذي ال یتمتع بالجودة نوعین من المخاطر(القیق،

المخاطر المرتبطة بمنشأة المراجعة:
المراجعة لعمالئها وتدني سمعتها لدیهم.مثل فقد منشأة -1
تناقص حصة منشأة المراجعة السوقیة من العمالء.-2
القانونیــة والقضــائیة وتحملهــم لتعویضــات قــد تفــرض علــیهم نتیجــة للمســائلةتعــرض المنشــأة -3

تضرر أصحاب المصلحة.
الجـة إهدار موارد مالیة وبشریة في محاولـة مـن المنشـأة لتصـحیح االنحـراف الحاصـل أو مع-4

القصور الموجود.

المخاطر المرتبطة بالعمالء ومستخدمي القوائم المالیة:

وتتمثـــل هـــذه المخـــاطر بالخســـائر التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا هـــؤالء العمـــالء أو المســـتخدمین للقـــوائم 
باالعتماد على تقریر المراجع.غیر سلیمة المالیة وذلك نتیجة التخاذهم لقرارات استثماریة 



46

الثالثالفصل 
الدراسة المیدانیة

تناول هذا الفصل الدراسة المیدانیة وذلك من خالل مبحثین:

الطريقة واإلجراءاتاملبحث األول: 

املبحث الثاني: حتليل النتائج واختبار الفرضيات
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المبحث األول: 

الطریقة واإلجراءات

التي اتبعتها الدراسة وذلك من خالل في هذا المبحث تم تناول موضوع الطریقة واالجراءات 
العناوین التالیة:

ةـــــة الدراســــمنهجي

ع البياناتــــرق مجــط

ةـجمتمع  وعينة الدراس

أداة الـــدراســــــــــــة

تبانةـدق وثبات االسـص

ائيةـــات اإلحصــاملعاجل
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:تمهید
، وكـــذلك أداة الدراســـة وعینتهـــاألفـــراد مجتمـــعو ،وصـــفًا لمـــنهج الدراســـةمبحـــثل هـــذا الیتنـــاو 

لإلجــراءات فصــل وصــفاً ، كمــا یتضــمن هــذا الســتخدمة وطــرق إعــدادها، وصــدقها وثباتهــاالدراســة الم
تــــمالمعالجــــات اإلحصــــائیة التــــي، وأخیــــراً فــــي تقنــــین أدوات الدراســــة وتطبیقهــــاتــــم اســــتخدامهاالتــــي

.اد علیها في تحلیل الدراسةعتماال

:منهجیة الدراسة
إلى توفیر هذا المنهج یهدف في إعداد الدراسة، حیثالمنهج الوصفي التحلیلياستخدامتم 

البیانات والحقائق عن المشـكلة موضـوع البحـث لتفسـیرها والوقـوف علـى دالالتهـا، وحیـث أن المـنهج 
والمجـالت وغیرهـا مـن الوصفي التحلیلي یـتم مـن خـالل الرجـوع للوثـائق المختلفـة كالكتـب والصـحف 

هــذا علــى فقــد تــم االعتمــادثبــت صــدقها بهــدف تحلیلهــا للوصــول إلــى أهــداف البحــث، د التــي المــوا
منهج للوصول إلـى المعرفـة الدقیقـة والتفصـیلیة حـول مشـكلة البحـث، ولتحقیـق تصـور أفضـل وأدق ال

أســلوب الحصــر الشــاملتــم اســتخدام، كمــا أنــه )60،ص2004والفــرا،(مقدادللظــاهرة موضــع الدراســة
.ستبانة في جمع البیانات األولیةاالاستخدامو راسة لمجتمع الد

طرق جمع البیانات:
:على نوعین من البیاناتالدراسةتاعتمد
البیانات األولیة.-1

لدراســـة بعـــض مفـــردات البحـــث وحصـــر توذلـــك بالبحـــث فـــي الجانـــب المیـــداني بتوزیـــع اســـتبیانا
ـــم تفریغهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام ـــامج وتجمیـــع المعلومـــات الالزمـــة فـــي موضـــوع البحـــث، ومـــن ث البرن

واســتخدام االختبــارات SPSS(Statistical Package for Social Science)االحصــائي
.الدراسةقیمة ومؤشرات تدعم موضوع اإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 

.البیانات الثانویة-2
المنشورات الخاصـة أو المتعلقـة بالموضـوع قیـد الدراسـة، والتـي  تمت مراجعة الكتب والدوریات و 

على جودة المراجعةبجانب خدمةالتي یقدمها مراجع الحساباتاألخرىأثر الخدمات تتعلق بدراسة 
مــن خــالل الدراســةهــدفتبشــكل علمــي، و ، وأیــة مراجــع قــد تســهم فــي إثــراء الدراســة المراجــعتقریــر

الطـرق العلمیـة السـلیمة فـي كتابـة الدراسـات، وكـذلك التعرف علـى األسـس و اللجوء للمصادر الثانویة
.سةتحدث في مجال الدراام عن آخر المستجدات التي حدثت و أخذ تصور ع
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مجتمع الدراسة:
قـــد تـــم اســـتخدامو ینحصـــر مجتمـــع الدراســـة بمكاتـــب المراجعـــة المصـــرح لهـــا فـــي قطـــاع غـــزة 

وذلــك لقلــة عــدد المكاتــب وضــیق المســاحة الجغرافیــة التــي لمجتمــع الدراســةأســلوب الحصــر الشــامل
بحســـب تتـــوزع علیهـــا مكاتـــب المراجعـــة، حیـــث أن عـــدد مكاتـــب المراجعـــة الموجـــودة فـــي قطـــاع غـــزة 

مكتــب فقــط وذلــك إمــا 70منهــا مكتــب مصــرح لــه، یعمــل 153هــو نفلســطینییجمعیــة المحاســبین ال
لوفــاة صــاحب المكتــب أو النتقالــه للعمــل الحكــومي أو لظــروف خاصــة بصــاحب المكتــب، یوجــد فــي 

مكتــب موزعــة علــى بــاقي محافظــات قطــاع غــزة، وتــم توزیــع أداة 17مكتــب و53مدینــة غــزة منهــا 
لــم ، وبعـد تفحــص االســتباناتاســتبانة60الدراسـة علــى جمیــع أفـراد مجتمــع الدراســة وقــد تـم اســترداد 

لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة.یستبعد أي منهما نظراً 

:أداة الدراسة
تم إعداد االستبانة على النحو التالي:

.فقرات9ویتكون من بالبیانات الشخصیة والوظیفیة: یتكون من معلومات تتعلق األولالجزء .1

یتنــــاول أثـــر الخــــدمات األخـــرى التــــي یقـــدمها مراجــــع الحســـابات بجانــــب خدمــــة الجـــزء الثــــاني: .2
المراجعة على جودة تقریر المراجع وتم تقسیمه إلى ستة محاور كما یلي:

بات بتقــدیم الخــدمات الضــریبیة بجانــب خدمــة المراجعــة أثــر قیــام مراجــع الحســا: األولالمجــال -أ
فقرة.16للعمیل على جودة تقریر المراجع ویتكون من 

أثر تقدیم مراجع الحسابات لخدمة االستشـارات اإلداریـة بجانـب خدمـة المراجعـة : الثانيالمحور -ب
فقرة.13للعمیل على جودة تقریر المراجع ویتكون من 

مراجــع الحســابات لخدمــة تصــمیم األنظمــة المالیــة واإلداریــة للعمیــل أثــر تقــدیم: الثالــثالمحــور -ت
فقرة.11بجانب خدمة المراجعة على جودة تقریر المراجع ویتكون من 

أثر تقدیم المراجع لخدمات المشورة في الشئون المحاسبیة وفي استخدام الحاسـب : الرابعالمجال -ث
اآللي في تشغیل البیانات بجانب خدمة المراجعة للعمیل علـى جـودة تقریـر المراجـع ویتكـون مـن 

فقرات.5
أثر قیام المراجع بعمل دراسـات الجـدوى االقتصـادیة وٕاجـراء التحقیقـات المالیـة : الخامسالمجال - ج

فقرات.4ب خدمة المراجعة للعمیل على جودة تقریر المراجع ویتكون من بجان
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صدق وثبات االستبیان:
، )429،ص1995العســاف،قــیس مــا أعــدت لقیاســه (صــدق االســتبانة یعنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف ت

شــمول االســتبانة لكــل العناصــر التــي یجــب أن تــدخل فــي التحلیــل مــن ناحیــة، كمــا یقصــد بالصــدق "
ـــة ثانیـــة، بحیـــث تكـــون مفهومـــة لكـــل مـــن یســـتخدمها"(عبیدات  ووضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحی

التأكد من صدق أداة الدراسة كما یلي:تم ، وقد )179ص،2001،وآخرون

ستبیان بطریقتین.: تم التأكد من صدق فقرات االصدق فقرات االستبیان
:الصدق الظاهري لألداة

) أعضـاء مـن 6األولیة على مجموعة من المحكمین تألفت من (عرض أداة الدراسة في صورتها تم 
أعضـــــاء الهیئـــــة التدریســـــیة فـــــي كلیـــــة التجـــــارة  بالجامعـــــة اإلســـــالمیة متخصصـــــین فـــــي المحاســـــبة 

،قــاموا مشـكورین بتحكـیم أداة الدراســة) أسـماء المحكمـین الـذین1واإلحصـاء، ویوضـح الملحـق رقــم (
وقد طلـب الباحـث مـن المحكمـین إبـداء آرائهـم فـي مـدى مالئمـة العبـارات لقیـاس مـا وضـعت ألجلـه، 

ومــدى كفایــة ، نتمــي إلیــهح صــیاغة العبــارات ومــدى مناســبة كــل عبــارة للمحــور الــذي تومــدى وضــو 
یة هــذا باإلضــافة إلــى اقتــراح مــا العبــارات لتغطیــة كــل محــور مــن محــاور متغیــرات الدراســة األساســ

.من تعدیل صیاغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جدیدة ألداة الدراسةیرونه ضروریاً 

صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

25تــم حســاب االتســاق الــداخلي لفقــرات االســتبیان علــى عینــة الدراســة االســتطالعیة البــالغ حجمهــا 
:الكلیة للجزء التابعة له كما یليمفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة 

على تقدیم الخدمات الضریبیةقیام مراجع الحسابات ب: أثر األولالصدق الداخلي لفقرات المحور 
.المراجعریرجودة تق

، والـــذي یبـــین أن األول) یبـــین معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المحـــور 2جـــدول رقـــم (
)،حیـث إن القیمـة االحتمالیـة لكـل فقـرة اقـل 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللـة (

، وبـذلك تعتبـر فقـرات 0.396الجدولیة والتي تسـاوي rالمحسوبة اكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 
.صادقة لما وضعت لقیاسهاألولالمحور
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تقدیم الخدمات قیام مراجع الحسابات ب: أثر األولالصدق الداخلي لفقرات المحور (2):جدول
المراجعریرعلى جودة تقالضریبیة

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

1
یقـــدمها مراجــع الحســـابات لـــنفس عمیـــل تعتبــر عوائـــد الخـــدمات الضــریبیة التـــي 

المراجعة ذات أهمیة نسبیة للمراجع.
0.6240.001

2
یــتم الفصــل فــي مكتــب المراجعــة بــین مــن یقــدم الخــدمات الضــریبیة ومــن یقــدم 

خدمات المراجعة لنفس العمیل.
0.4390.028

3
ـــنفس عمیـــل  ـــدیم الخـــدمات الضـــریبیة ل ـــأثر أتعـــاب مراجـــع الحســـابات عنـــد تق تت

المراجعة.
0.4060.044

4
یــتم الحصــول علــى أتعــاب الخــدمات الضــریبیة التــي یقــدمها مراجــع الحســابات 
لنفس عمیل المراجعة بناًء على التوصل إلى نتیجة محددة من هذه الخدمات.

0.5530.004

5
یــتم الــربط مــن قبــل العمیــل بــین نتــائج الخــدمات الضــریبیة المقدمــة مــن مراجــع 

مراجع الحسابات.الحسابات وأتعاب
0.6190.001

6
یــتم إعطــاء أهمیــة أكبــر للعمیــل الــذي یــتم تقــدیم الخــدمات الضــریبیة لــه بجانــب 
ـــره ممـــن ال یقـــدم لـــه مراجـــع الحســـابات ســـوى خدمـــة  خدمـــة المراجعـــة علـــى غی

المراجعة.
0.7600.000

7
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضریبیة یعمل على اتجاه المراجـع نحـو عـدم

إظهار الحقائق اتفاقًا مع اإلدارة.
0.7850.000

8
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضریبیة یمكنه مـن التـأثیر أو الـتحكم بمقـدار 

الربح الخاضع للضریبة.
0.7660.000

9
تقــــدیم مراجــــع الحســـــابات للخــــدمات الضــــریبیة یعطـــــي اإلدارة المرونــــة وحریـــــة 

األرباح.التصرف بما یؤدي للتالعب في 
0.6430.001

10
یســــتطیع مكتــــب المراجعــــة مــــن خــــالل تحقیــــق اإلدارة للنجــــاح أن یكــــون لنفســــه 

السمعة الحسنة.
0.5660.003

تتعامل اإلدارة مع مراجـع الحسـابات الـذي یقـدم لهـا الخـدمات الضـریبیة بجانـب 11
خدمة المراجعة كأحد موظفیها.

0.7710.000
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معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

12
للخــــدمات الضــــریبیة بجانــــب خدمــــة المراجعــــة یجعــــل تقــــدیم مراجــــع الحســــابات 

المراجـــع یمیـــل لمصـــلحة العمیـــل نتیجـــة مـــا یتقاضـــاه مـــن أتعـــاب عـــن خدماتـــه 
الضریبیة.

0.7130.000

13
یقــوم مراجــع الحســابات بــإبالغ العمیــل الــذي یقــدم لــه خــدمات ضــریبیة بجانــب 

ـــات اإلقـــرار الضـــریبي تقـــع  بصـــفة خدمـــة المراجعـــة بـــأن المســـئولیة عـــن محتوی
أساسیة على العمیل.

0.4140.040

14
ـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات الضـــریبیة بجانـــب خدمـــة المراجعـــة یســـاعد  تق

اإلدارة على التهرب الضریبي.
0.8250.000

15
قیام مراجع الحسابات بتعبئة وٕاعداد اإلقرار الضریبي عن عمیلـه الـذي یقـدم لـه 

واستقالل المراجع.خدمة المراجعة یؤثر سلبًا على حیاد 
0.6550.000

16
یعتبر تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضریبیة بجانب خدمة المراجعة مؤشرًا 

.سلبیًا على جودة تقریر المراجع
0.7010.000

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

ت اإلداریـة تقـدیم مراجـع الحسـابات لخدمـة االستشـارا: أثـر الثـانيالصدق الداخلي لفقرات المحور 
.على جودة تقریر المراجع

، والــذي یبــین أن الثــاني) یبــین معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور 3جــدول رقــم (
)، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقـرة أقـل 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة (

، وبـذلك تعتبـر فقـرات 0.396الجدولیة والتي تسـاوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 
.صادقة لما وضعت لقیاسهالثانيالمحور 
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تقدیم مراجع الحسابات لخدمة االستشارات : أثر الثانيالصدق الداخلي لفقرات المحور 3):(جدول
على جودة تقریر المراجعداریةاإل

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

1
یتمتـــع فریــــق العمــــل الــــذي یقــــدم الخـــدمات اإلداریــــة واالستشــــاریة بجانــــب خدمــــة 

المراجعة بالتأهیل العلمي والتخصص المهني.
0.6760.000

2
الحسابات للعمیل عبـارة تعتبر الخدمات اإلداریة واالستشاریة التي یقدمها مراجع 

عن معلومات سریة.
0.5280.007

3
یمكــن لمراجــع الحســابات ومـــن خــالل عملیــات المراجعـــة الســابقة لــنفس المنشـــأة 

تكوین رأي استشاري بشأن المنشأة حول نواحي الضعف والقوة.
0.5820.002

4
بمثابــــة تعتبــــر الخــــدمات اإلداریــــة واالستشــــاریة التــــي یقــــدمها مراجــــع الحســــابات 

قرارات واجبة التنفیذ.
0.6760.000

5
یجب على مراجع الحسابات أن یعمل على متابعة إذا ما تم تطبیق االستشـارات 

التي قدمها للمنشأة.
0.5280.007

6
یعمل مراجع الحسابات من خالل تقدیمـه للخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة بجانـب 

لمصالح إدارة المنشأة.خدمة مراجعة الحسابات إلى توفیر الحمایة
0.5820.002

7
إن الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة التــي یقــدمها مراجــع الحســابات بجانــب خدمــة 
المراجعــــة تــــؤدي إلــــى تحــــول مســــئولیات والتزامــــات المراجــــع لتصــــبح أمــــام إدارة 

المنشأة محل المراجعة بدال من المالك ومستخدمي القوائم المالیة.
0.6440.001

8
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة بجانــب خدمــة المراجعــة 

یعمل على تردد المراجع بالتحفظ في تقریره خوفا من فقدان العمیل.
0.7310.000

9
طــول مــدة المراجعــة للعمیــل نفســه یدفعــه للتوجــه إلــى الحصــول علــى الخـــدمات 

.اإلداریة واالستشاریة من خالل المراجع الخارجي
0.6760.000

10
قیام مراجع الحسابات بتقدیم خدماتـه اإلداریـة واالستشـاریة لعمالئـه ال یخلـق منـه 

موظفا لدى المنشأة.
0.5600.004

11
قیـــام مراجـــع الحســـابات بتقـــدیم الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة لعمیـــل المراجعـــة 

وبالتــالي یــؤثر ســیقربه مــن موقــع اتخــاذ القــرار وســیزید عالقاتــه الشخصــیة معــه 
سلبًا على جودة تقریر المراجع.

0.6650.000



54

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

12
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة یعمــل علــى عــدم تقــدیم 

المراجع إلرشادات تحذیریة للمستثمرین عن احتمال فشل المنشأة مستقبًال.
0.6590.000

13
واالستشـــاریة یعمـــل علـــى فقـــدان ثقـــة تقـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات اإلداریـــة 

مستخدمي القوائم المالیة بتقریر المراجع.
0.6910.000

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

تقدیم مراجع الحسابات لخدمة تصمیم األنظمة ثر أ: الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور 
المراجع.یرجودة تقر على داریةالمالیة واإل

، والــذي یبــین أن الثالــث) یبــین معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور 4جــدول رقــم (
)،حیـث إن القیمـة االحتمالیـة لكـل فقـرة اقـل 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللـة (

، وبـذلك تعتبـر فقـرات 0.396الجدولیة والتي تسـاوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 
صادقة لما وضعت لقیاسه.الثالثالمحور 

تقدیم مراجع الحسابات لخدمة تصمیم ثر أ: الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور (4):جدول
.المراجعیرعلى جودة تقر اریة األنظمة المالیة واإلد

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

1
تعتبـر عوائـد تصــمیم األنظمـة المالیـة واإلداریــة بجانـب خدمـة مراجعــة الحسـابات لــنفس 

العمیل ذات أهمیة نسبیة لمراجع الحسابات.
0.6140.001

2
یقـوم مراجــع الحســابات وفــي ضــوء تقــدیره الشخصــي بتقــدیر مــا إذا كــان نطــاق وطبیعــة 

األنظمة المالیة واإلداریة إلى نفس عمیل المراجعة قد یؤدي إلـى تقدیم خدمات تصمیم
تضارب المصالح عند أداء وظیفة المراجعة لهذا العمیل.

0.7390.000

3
یقوم مراجع الحسابات وقبل الدخول في أي نشاط بتقدیر ما إذا كان هـذا النشـاط یتفـق 

والتطـویر لخـدمات موجـودة مع دوره كمهني وأنه امتداد معقول ونـوع مـن أنـواع التوسـع
فعال یقدمها العضو أو آخرون في المهنة.

0.5790.002

4
یوجــد لــدى مراجــع الحســابات الــذي یمــارس المهنــة رقابــة نوعیــة للتأكــد مــن أن خــدمات 
وضــع وتصـــمیم األنظمــة المالیـــة واإلداریــة یـــتم تأدیتهــا بكفـــاءة وأنهــا تخضـــع لإلشـــراف 

الكافي.
0.4560.022
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معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

0.7670.000مراجع الحسابات بتقییم النظام المالي واإلداري بعد تصمیم النظام من خالله.یقوم 5

6
یشـارك مراجـع الحسـابات الـذي قـام بتصـمیم النظـام المـالي واإلداري للعمیـل فـي عملیـة 

المراجعة لنفس العمیل.
0.5930.002

7
المراجعة لنفس العمیل بـالرغم یتم تقییم النظام المالي واإلداري للعمیل عند تقدیم خدمة 

من مسئولیة مراجع الحسابات عن تصمیمه.
0.6410.001

8
عنــد تقــدیم مراجــع الحســابات لخــدمات وضــع وتصــمیم األنظمــة المالیــة واإلداریــة لــنفس 
عمیل المراجعة فإن المراجع یمكن أن یتغاضى عن ذكر بعض التحفظات عـن بعـض 

أو اإلداري.األخطاء الموجودة في النظام المالي 
0.4930.012

9
یعمــل مراجـــع الحســابات مـــن خــالل تقدیمـــه لخــدمات وضـــع وتصــمیم األنظمـــة المالیـــة 

واإلداریة إلى رفع الكفاءة والفاعلیة لدى المنشأة.
0.7320.000

10
تتــأثر اســتقاللیة مراجــع الحســابات عنــد تصــمیم أنظمــة مالیــة وٕاداریــة لعمــالء یــتم تقــدیم 

لهم.خدمات المراجعة 
0.5580.004

11
قیام مراجع الحسابات بتصمیم األنظمة المالیـة واإلداریـة بجانـب خدمـة المراجعـة لـنفس 

العمیل یؤثر سلبًا على جودة تقریر المراجعة.
0.5500.004

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

ـــداخلي لفقـــرات المحـــور  تقـــدیم المراجـــع لخـــدمات المشـــورة فـــي الشـــئون : أثـــر الرابـــعالصـــدق ال
.تقریر المراجععلى جودة المحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانات

، والـــذي یبـــین أن الرابـــع) یبـــین معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المحـــور 5جـــدول رقـــم (
)، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقـرة اقـل 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة (

، وبـذلك تعتبـر فقـرات 0.396الجدولیة والتي تسـاوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 
صادقة لما وضعت لقیاسه.الرابعر المحو 



56

لخدمات المشورة في الشئون تقدیم المراجع: أثر الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور (5):جدول
تقریر المراجععلى جودة المحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانات

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

1
في حال تقدیم استشارات حول استخدام الحاسب اآللـي فـي تشـغیل البیانـات یـتم 

االستعانة بمتخصصین في هذا المجال.
0.4610.020

2
یوجــد لــدى مراجــع الحســابات الــذي یمــارس المهنــة رقابــة نوعیــة للتأكــد مـــن أن 
خدمات تقییم استخدام الحاسب اآللي یتم تأدیتهـا بكفـاءة وأنهـا تخضـع لإلشـراف 

الكافي.
0.7040.000

3
من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالیة یعتبر تقدیم مراجع الحسـابات لخـدمات 

الشـئون المحاسـبیة بجانـب خدمـة المراجعـة عـامًال غیـر مـؤثر علـى المشورة فـي
جودة تقاریر المراجعة.

0.6310.001

4
إن طـــول مـــدة االرتبـــاط بـــین المراجـــع والعمیـــل تعمـــل علـــى زیـــادة المعرفـــة لـــدى 

المراجع حول النظام اآللي في تشغیل البیانات الموجودة لدى العمیل.
0.5620.003

5
التــي قـام المراجـع بتقــدیم المشـورة المحاسـبیة لهــا تعمـل علــى إن نجـاح المنشـآت

تأثر سمعة مكتب المراجعة بهذا النجاح.
0.5460.005

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

قیــام المراجــع بعمــل دراســات الجــدوى االقتصــادیة أثــر :الخــامسالصــدق الــداخلي لفقــرات المحــور 
.على جودة تقریر المراجعلتحقیقات المالیةاوٕاجراء

، والــذي یبــین أن الخــامس) یبــین معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور 6جــدول رقــم (
)، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقـرة اقـل 0.05معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة (

، وبـذلك تعتبـر فقـرات 0.396الجدولیة والتي تسـاوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 
صادقة لما وضعت لقیاسه.الخامسر المحو 
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قیام المراجع بعمل دراسات الجدوى : أثر الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور (6):جدول
جودة تقریر المراجع.لتحقیقات المالیة على ااالقتصادیة وٕاجراء

معامل الفقرةمسلسل
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

1
یـــــتم الحصـــــول علـــــى أتعـــــاب القیـــــام بدراســـــات الجـــــدوى االقتصـــــادیة أو إجـــــراء 
التحقیقات المالیة بجانب خدمة المراجعة بناًء علـى التوصـل إلـى نتیجـة محـددة 

من هذه الخدمات.
0.8860.000

القیـام بدراسـات الجـدوى االقتصـادیة أو إجـراء التحقیقـات یتم تحدید قیمة أتعاب 2
المالیة بجانب خدمة المراجعة وفق نتائج هذه الخدمات.

0.9070.000

3
في حالة تقدیم المراجع الستشارة اقتصادیة ومن خالل تطبیقها لم یثبت جدواها 

یتم تحمیل المسئولیة لمراجع الحسابات.
0.6480.000

4
تحقیقات مالیة خاصـة یـتم مناقشـة اإلجـراءات الالزمـة ألداء الخدمـة عند إجراء 

مع العمیل وذلك بهدف معرفة رأیه فیها.
0.4730.000

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 
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صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

والــذي یبــین أن معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة االرتبــاط بــین) یبــین معــامالت 7جــدول رقــم (
، حیـث إن القیمـة االحتمالیـة لكـل فقـرة اقـل 0.05معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 

.0.396الجدولیة والتي تساوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة 0.05من 

االرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات معامل (7):جدول
االستبانة

العنوانالمحور
معامل 
االرتباط

القیمة 
االحتمالیة

األول
ةقیـــــام مراجـــــع الحســـــابات بتقـــــدیم الخـــــدمات الضـــــریبیة بجانـــــب خدمـــــأثـــــر 

المراجعریرالمراجعة للعمیل على جودة تق
0.9160.000

الثاني
تقـــدیم مراجـــع الحســـابات لخدمـــة االستشـــارات اإلداریـــة بجانـــب خدمـــة أثـــر 

المراجعة للعمیل على جودة تقریر المراجع
0.8110.000

الثالث
تقدیم مراجع الحسابات لخدمة تصمیم األنظمة المالیة واإلداریة بجانـب أثر 

المراجعیرعلى جودة تقر للعمیلخدمة المراجعة
0.8920.000

الرابع

تقــدیم المراجــع لخــدمات المشــورة فــي الشــئون المحاســبیة وفــي اســتخدام أثــر 
علــى بجانــب خدمــة المراجعــة للعمیــل الحاســب اآللــي فــي تشــغیل البیانــات 

تقریر المراجعجودة 
0.7840.000

الخامس
ـــام المراجـــع بعمـــل دراســـات الجـــدوى االقتصـــادیة وٕاجـــراءأثـــر  ـــات اقی لتحقیق

على جودة تقریر المراجعبجانب خدمة المراجعة للعمیل المالیة 
0.5680.003

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

:Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

أمـــا ثبـــات أداة الدراســـة فیعنـــي التأكـــد مـــن أن اإلجابـــة ســـتكون واحـــدة تقریبـــا لـــو تكـــرر تطبیقهـــا علـــى 
). وقد تم إجراء خطوات الثبات علـى 430،ص1995األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة (العساف،

العینة االستطالعیة نفسها بطریقتین هما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ.
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: تـم إیجـاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین Split-Half Coefficientطریقة التجزئـة النصـفیة -1
یـــة الرتبـــة ومعـــدل األســـئلة الزوجیـــة الرتبـــة لكـــل بعـــد وقـــد تـــم تصـــحیح معـــامالت الفردمعـــدل األســـئلة 

Spearman-Brownبـــــــراون للتصـــــــحیح (االرتبـــــــاط باســـــــتخدام معامـــــــل ارتبـــــــاط ســـــــبیرمان

Coefficient :حسب المعادلة  التالیة (

معامل الثبات =   
1

2

ر
) أن هناك معامل ثبات 8رقم (حیث ر معامل االرتباط وقد بین جدول ر

.استخدام االستبانة بكل طمأنینةمكن منلفقرات االستبیان مما كبیر نسبیاً 

معامل الثبات ( طریقة التجزئة النصفیة)(8):جدول

عنوان المحورالمحور
التجزئة النصفیة

عدد 
الفقرات

معامل 
االرتباط

معامل االرتباط 
المصحح

القیمة 
االحتمالیة

األول
تقـــــــدیم الخـــــــدمات قیـــــــام مراجـــــــع الحســـــــابات بأثـــــــر 

المراجعریرعلى جودة تقالضریبیة 
160.69570.82050.0000

الثاني
تقــــدیم مراجــــع الحســــابات لخدمــــة االستشــــارات أثــــر 
على جودة تقریر المراجعاریة اإلد

130.72450.84020.0000

الثالث
الحسـابات لخدمـة تصـمیم األنظمـة تقدیم مراجعأثر 

المراجعیرعلى جودة تقر اریةالمالیة واإلد
110.76280.86540.0000

الرابع

تقـــدیم المراجـــع لخـــدمات المشـــورة فـــي الشـــئون أثـــر 
المحاسبیة وفي استخدام الحاسـب اآللـي فـي تشـغیل 

تقریر المراجعالبیانات على جودة 
50.74260.85230.0000

الخامس
قیام المراجع بعمل دراسات الجدوى االقتصـادیة أثر 

لتحقیقات المالیة على جودة تقریر المراجعاوٕاجراء
40.74510.85390.0000

650.73370.84640.0000جمیع المحاور

0.396"  تساوي 23ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 
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:Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ  -2

تـم اسـتخدام طریقـة ألفـا كرونبـاخ لقیـاس ثبـات االسـتبانة كطریقـة ثانیـة لقیـاس الثبـات وقـد بـین جـدول 
) أن معامالت الثبات مرتفعة مما مكن من استخدام االستبانة بكل طمأنینة.9رقم (

معامل الثبات ( طریقة والفا كرونباخ)(9):جدول

عدد عنوان المحورالمحور
الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ

األول
ریــــرعلــــى جــــودة تقتقــــدیم الخــــدمات الضــــریبیة قیــــام مراجــــع الحســــابات بأثــــر 

المراجع
160.8572

الثاني
علــى جـــودة تقریـــر اریـــةتقـــدیم مراجــع الحســـابات لخدمـــة االستشــارات اإلدأثــر 

المراجع
130.8671

الثالث
علـــى اریــة الحســابات لخدمـــة تصــمیم األنظمــة المالیــة واإلدتقــدیم مراجــع أثــر 

المراجعیرجودة تقر 
110.8879

الرابع
تقـــدیم المراجـــع لخـــدمات المشـــورة فـــي الشـــئون المحاســـبیة وفـــي اســـتخدام أثـــر 

تقریر المراجعالحاسب اآللي في تشغیل البیانات على جودة 
50.8702

الخامس
لتحقیقـات المالیـة االجدوى االقتصادیة وٕاجـراءقیام المراجع بعمل دراسات أثر 

على جودة تقریر المراجع
40.8689

650.8874جمیع الفقرات

:المعالجات اإلحصائیة
ن األســالیب لتحقیــق أهــداف الدراســة وتحلیــل البیانــات التــي تــم تجمیعهــا، فقــد تــم اســتخدام العدیــد مــ

وفیمــا یلــي مجموعــة مــن األســالیب (SPSS)البرنــامج االحصــائيســتخدام اإلحصــائیة المناســبة با
اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

تم ترمیز وٕادخال البیانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقیاس لیكرت الخماسي- 1
ولتحدیـد )موافـق بشـدة5، موافـق4، متوسـطةموافـق بدرجـة3، غیر موافق2، غیر موافق بشدة1(

طـــول فتـــرة مقیـــاس لیكـــرت الخماســـي (الحـــدود الـــدنیا والعلیـــا) المســـتخدم فـــي محـــاور الدراســـة، تـــم 
ثــم تقســیمه علــى عــدد فتــرات المقیــاس الخمســة للحصــول علــى طــول )،5-1=4حســاب المــدى (

، بعد ذلك تم إضـافة هـذه القیمـة إلـى اقـل قیمـة فـي المقیـاس (وهـي الواحـد )0.8=4/5(الفقرة أي 
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یوضح أطوال الفترات )10(ح) وذلك لتحدید الحد األعلى للفترة األولى وهكذا وجدول رقم الصحی
كما یلي:

أطوال الفترات10):(جدول
5.0- 4.204.20- 3.403.40- 1.802.60-1.02.60-1.80الفترة

موافق بشدةموافقبدرجة متوسطةموافق غیر موافقغیر موافق بشدةالموافقةدرجة

12345الوزن

والنسـب المئویــة للتعـرف علـى الصــفات الشخصـیة لمفــردات الدراسـة وتحدیــد تتـم حسـاب التكــرارا- 2
التي تتضمنها أداة الدراسة.ةتجاه عبارات المحاور الرئیسیااستجابات أفرادها 

وذلــك لمعرفــة مـدى ارتفــاع أو انخفـاض اســتجابات أفـراد الدراســة عــن Meanالمتوسـط الحســابي- 3
كل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة األساسیة، مـع العلـم بأنـه یفیـد فـي ترتیـب العبـارات حسـب 

).89،ص1996كشك،أعلى متوسط حسابي (
للتعــــرف علــــى مــــدى انحــــراف     (Standard Deviation)تــــم اســــتخدام االنحــــراف المعیــــاري - 4

اســـتجابات أفـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغیـــرات الدراســـة ولكـــل محـــور مـــن المحـــاور 
الرئیسیة عن متوسطها الحسابي، ویالحظ أن االنحـراف المعیـاري یوضـح التشـتت فـي اسـتجابات 
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة إلى جانب المحـاور الرئیسـیة، فكلمـا اقتربـت 

مــن الصــفر كلمــا تركــزت االســتجابات وانخفــض تشــتتها بــین المقیــاس (إذا كــان االنحــراف قیمتــه
المعیاري واحد صحیحا فأعلى فیعني عدم تركز االستجابات وتشتتها). 

.اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة- 5
معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات. - 6
معادلة سبیرمان براون للثبات.- 7
ت هل تتبع التوزیع الطبیعي أم السمرنوف لمعرفة نوع البیانا-اختبار كولومجروف- 8
)1- SampleK-S(.
لمعرفــة الفــرق بــین متوســط الفقــرة One sample T testلمتوســط عینــة واحــدة  tاختبــار - 9

."3"والمتوسط الحیادي 
.تحلیل التباین األحادي للفروق بین ثالث متوسطات فأكثر-10
.للمقارنات المتعددة بین المتوسطاتاختبار شفیه -11
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:المبحث الثاني

نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها

في هذا المبحث تم تناول موضوع نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها وذلك من خالل العناوین التالیة:

بيعيـــع الطــــبار التوزيــاخت

حتليل فقرات وفرضيات الدراسة
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:التوزیع الطبیعياختبار 
-1)سمرنوف  - اختبار كولمجروف( Sample K-S)(

ســمرنوف لمعرفــة هــل البیانــات تتبــع التوزیــع الطبیعــي أم ال، وهــو -تــم اســتخدام اختبــار كــولمجروف
اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضیات ألن معظم االختبـارات المعلمیـة تشـترط أن یكـون توزیـع 

لكـل محـور ) نتـائج االختبـار حیـث أن القیمـة االحتمالیـة11الجـدول رقـم (، ویوضـح البیانات طبیعیـاً 
.05.0(0.05أكبـــر مـــن  sig وهـــذا یـــدل علـــى أن البیانـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي ویجـــب (

استخدام االختبارات المعلمیة.

Sample-1اختبار التوزیع الطبیعي((11):جدول Kolmogorov-Smirnov(

عدد عنوان المحورالمحور
الفقرات

قیمة 
Z

القیمة 
االحتمالیة

األول
علـــى جـــودة تقــدیم الخـــدمات الضــریبیةقیـــام مراجــع الحســـابات بأثــر 

المراجعریرتق
160.7830.573

الثاني
على جودة مة االستشارات اإلداریة تقدیم مراجع الحسابات لخدأثر 

تقریر المراجع
131.1160.166

الثالث
مالیة واإلداریـة تقدیم مراجع الحسابات لخدمة تصمیم األنظمة الأثر 

المراجعیرعلى جودة تقر 
110.7740.588

الرابع

تقـــدیم المراجـــع لخـــدمات المشـــورة فـــي الشـــئون المحاســـبیة وفـــي أثـــر 
تقریــــر اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي تشــــغیل البیانــــات علــــى جــــودة 

المراجع
50.9610.314

الخامس
ـــــر  ـــــام المراجـــــع بعمـــــل دراســـــات الجـــــدوى االقتصـــــادیة وٕاجـــــراءأث قی

لتحقیقات المالیة على جودة تقریر المراجعا
40.5230.947

650.6020.862جمیع الفقرات
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تحلیل الدراسة:
كما یلي:تبین خصائص وسمات مجتمع الدراسةالجداول التالیة

:العمر-1
% 25.0و،سنة45% من عینة الدراسة بلغت أعمارهم "أكثر من 45.0) أن12جدول رقم (یبین 

% مـن عینـة الدراسـة بلغـت أعمـارهم 23.3وسـنة"،25-35من عینـة الدراسـة بلغـت أعمـارهم "مـن 
.سنة"25% من عینة الدراسة بلغت أعمارهم "أقل من 6.7وسنة"،36-45"من 

حسب متغیر العمر: توزیع عینة الدراسة(12)جدول
النسبةالتكرارالعمر

6.7%4سنة25أقل من 

%1525.0سنة25-35من 

%1423.3سنة36-45من 

%2745.0سنة45أكثر من 

%60100.0المجموع

:عدد سنوات الخبرة-2

20% مــن عینــة الدراســة بلــغ عــدد ســنوات الخبــرة لهــم "أكثــر مــن 38.3) أن13یبــین جــدول رقــم (
% مـن 16.7و، سـنة"11-20% من عینة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لهـم "مـن 36.7و، سنة"

% مـن عینـة الدراسـة بلـغ عـدد 8.3وسـنوات"5-10عینة الدراسة بلغ عدد سـنوات الخبـرة لهـم "مـن 
.سنوات"5سنوات الخبرة لهم "أقل من 

حسب متغیر عدد سنوات الخبرة: توزیع عینة الدراسة(13)ولجد
النسبة التكرارعدد سنوات الخبرة

%58.3سنوات5أقل من 

%1016.7سنوات5-10من 

%2236.7سنة11-20من 

%2338.3سنة20أكثر من 

%60100.0المجموع
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المراجعة:عدد العاملین في مكتب -3

% من مكاتب المراجعة بلغ عدد العاملین في مكتب المراجعـة "أقـل 76.7) أن 14یبین جدول رقم (
إلـى 6% من مكاتب المراجعة بلغ عدد العاملین فـي مكتـب المراجعـة "مـن 20.0أشخاص"، و5من 
إلــى 11% مــن مكاتــب المراجعــة بلــغ عــدد العــاملین فــي مكتــب المراجعــة "مــن3.3أشــخاص"، و10
شخص".15

: عدد العاملین في مكتب المراجعة(14)جدول
النسبة التكرارعدد العاملین في مكتب المراجعة

%4676.7أشخاص5أقل من 

%1220.0أشخاص10إلى 6من 

%23.3شخص15إلى 11من 

%60100.0المجموع

المؤهل العلمي:-4

% مـن 20.0% مـن عینـة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي "بكـالوریوس"، و80.0) أن 15یبین جدول رقـم (
، ومن خـالل هـذه النتیجـة یتضـح وجـود قصـور فـي عـدد عینة الدراسة مؤهلهم العلمي "دراسات علیا"

حملة الشهادات العلیا بین عینة الدراسة واعتماد العینة على خبرتها العملیة في أداء خدماتها، حیـث 
. سنة20سنة وتصل ألكثر من 11اسة لدیها خبرة تبدأ من % من عینة الدر 75أن 

المؤهل العلميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر : (15)جدول
النسبة التكرارالمؤهل العلمي

%4880.0كالوریوسب

%1220.0دراسات علیا

%60100.0المجموع
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التخصص:-5
% مــن عینــة 1.7% مــن عینــة الدراســة تخصصــهم "محاســبة" ، و96.7) أن 16یبــین جــدول رقــم (

% من عینة الدراسة تخصصهم "اقتصاد". 1.7الدراسة تخصصهم "علوم مالیة ومصرفیة" ، و

التخصصتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر: (16)جدول
النسبة التكرارالتخصص

%5896.7محاسبة

%11.7ومصرفیةعلوم مالیة 

%11.7اقتصاد

%60100.0المجموع

الشهادة المهنیة:-6
% مــــن عینــــة الدراســــة حاصــــلین علــــى شــــهادة "المجمــــع العربــــي 55.0) أن 17یبــــین جــــدول رقــــم (

% مـــن عینـــة الدراســـة حاصـــلین غیـــر حاصـــلین علـــى أي 25.0"، وACPAللمحاســـبین القـــانونیین 
% من عینة 3.3و،حاصلین على شهادات مهنیة أخرى% من عینة الدراسة 16.7وشهادة مهنیة،

.أمریكیة"CPAالدراسة حاصلین على شهادة "

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الشهادة المهنیة(17):جدول
النسبة التكرارالشهادة المهنیة

ACPA3355.0%المجمع العربي للمحاسبین القانونیین 

CPA23.3أمریكیة%

%1525.0ال یوجـد

%1016.7أخرى

%60100.0المجموع
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المسمى الوظیفي:-7
% مـــن عینـــة الدراســـة المســـمى الـــوظیفي لهـــم "صـــاحب أو شـــریك 66.7) أن 18یبـــین جـــدول رقـــم (
% مـــن عینـــة الدراســـة المســـمى الـــوظیفي لهـــم "مـــدیر مراجعـــة حســــابات"، 13.3مكتـــب مراجعـــة"، و

% مـن عینـة 10.0الدراسـة المسـمى الـوظیفي لهـم "مراجـع حسـابات رئیسـي"، و% من عینـة 10.0و
الدراسة المسمى الوظیفي لهم "مساعد مراجع حسابات". 

المسمى الوظیفيتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر (18):جدول
النسبة التكرارالمسمى الوظیفي

%4066.7صاحب أو شریك مكتب مراجعة

%813.3مدیر مراجعة حسابات

%610.0مراجع حسابات رئیسي

%610.0مساعد مراجع حسابات

%60100.0المجموع

نیة التي یقدمها المراجع لعمالئه:الخدمات المه-8

% من الخدمات المهنیة التي یقدمها المراجع لعمالئه هـي "خـدمات 28.6) أن 19یبین جدول رقم (
الخــدمات المهنیــة التــي یقــدمها المراجــع لعمالئــه هــي "خــدمات ضــریبیة"، % مــن 26.0محاســبیة"، و

% مـن 7.1و% من الخدمات المهنیة التي یقـدمها المراجـع لعمالئـه هـي "استشـارات مالیـة"،21.4و
% مــــن 5.6والخــــدمات المهنیــــة التــــي یقــــدمها المراجــــع لعمالئــــه هــــي "كشــــف الغــــش واالخــــتالس"،

% مـــن الخـــدمات 5.1وراجـــع لعمالئـــه هـــي "استشـــارات قانونیـــة"،الخـــدمات المهنیـــة التـــي یقـــدمها الم
% مــن الخـــدمات المهنیـــة التـــي 3.6المهنیــة التـــي یقـــدمها المراجـــع لعمالئــه هـــي "خـــدمات إداریـــة"، و

% مــن الخــدمات المهنیــة التــي یقــدمها 2.6و، یقــدمها المراجــع لعمالئــه هــي "خــدمات مهنیــة أخــرى"
."جع لعمالئه هي "استشارات إداریةالمرا
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الخدمات المهنیة التي یقدمها المراجع لعمالئه(19):جدول

النسبة المئویةالتكرارالخدمات المهنیة التي یقدمها المراجع لعمالئه

28.6%56خدمات محاسبیة

5.1%10خدمات إداریة

26.0%51خدمات ضریبیة

21.4%42استشارات مالیة

5.6%11قانونیةاستشارات 

2.6%5استشارات إداریة

7.1%14كشف الغش واالختالس

3.6%7أخرى

100.0%*196المجموع

.المراجعیمكن أن یقدمهاوذلك بسبب امكانیة اختیار أكثر من خدمة 196وصل التكرار إلى *

خدمات المراجعة إلى إجمالي إیراد المكتب:نسبة إیراد -9

بـأن نسـبة اإلیـراد مـن خـدمات المراجعـة یـرون% من عینـة الدراسـة 51.7) أن 20یبین جدول رقم (
بـأن نسـبة اإلیـراد یـرون% من عینة الدراسـة 31.6"، و31%-50%إلى إجمالي إیراد المكتب من "

% مـن عینـة الدراســة 16.7"، و10%-30%مـن خـدمات المراجعـة إلــى إجمـالي إیـراد المكتـب مــن "
".50%مات المراجعة إلى إجمالي إیراد المكتب من "أكثر من بأن نسبة اإلیراد من خدرونی

خدمات المراجعة إلى إجمالي إیراد المكتبنسبة إیراد(20):جدول
النسبةالتكرارخدمات المراجعة إلى إجمالي إیراد المكتبنسبة ایراد 

%50-%313151.7%

%501016.7%أكثر من 

%30-%101931.6%

%60100.0المجموع
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% مـن عینـة الدراسـة نسـبة ایـراد خـدمات المراجعـة إلـى اجمـالي 83.3مما سبق من نتیجة یتبین أن 
% فما دون، وبالتالي فإن ایراد الخدمات األخرى یمثل نسـبة مرتفعـة 50هي من لدیهمایراد المكتب

الخدمات األخرى.ألهمیة ایراد من ایراد مكتب المراجعة، وهو ما یعتبر مؤشر 

:الدراسةتحلیل فقرات
) لتحلیـل فقـرات االسـتبانة، One Sample T testللعینـة الواحـدة (Tتـم اسـتخدام اختبـار 

المحسـوبة أكبـر tوتكون الفقرة ایجابیة بمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواهـا إذا كانـت قیمـة  
والـوزن النسـبي أكبـر 0.05اقـل مـن االحتمالیـةالقیمـة(أو 2.00الجدولیة والتـي تسـاوي tمن قیمة 

t%)، وتكون الفقـرة سـلبیة بمعنـى أن أفـراد العینـة ال یوافقـون علـى محتواهـا إذا كانـت قیمـة  60من 
0.05القیمـة االحتمالیـة أقـل مـن (أو 2.00تسـاويالجدولیـة والتـيtالمحسـوبة أصـغر مـن قیمـة 

ایــدة إذا كــان مســتوى الداللــة لهــا لعینــة فــي الفقــرة مح%)، وتكــون آراء ا60والــوزن النســبي اقــل مــن 
0.05كبر من أ

:فرضیات الدراسةتحلیل 
ـــىالفرضـــیة  بجانـــب خدمـــة مراجعـــة أخـــرى: ال یـــؤثر قیـــام مراجـــع الحســـابات بتقـــدیم خـــدمات األول

.لحسابات لنفس العمیل على جودة تقریر المراجعا
:الفرعیةویتفرع من هذه الفرضیة مجموعة من الفرضیات 

على جـودة تقریـر یبیة ال یؤثر قیام مراجع الحسابات بتقدیم الخدمات الضر : األولىالفرضیة الفرعیة 
.05.0المراجع عند مستوى داللة 

) والــذي یبــین آراء أفــراد 21للعینــة الواحــدة والنتــائج مبینــة فــي جــدول رقــم (tتــم اســتخدام اختبــار 
علــى تقــدیم الخــدمات الضــریبیة ثــر قیــام مراجــع الحســابات بأ(األولعینـة الدراســة فــي فقــرات المحــور 

جودة تقریر المراجع) وتبین النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي: 

"  وهــي0.000یــة تســاوي "والقیمــة االحتمال%"79.67"" بلــغ الــوزن النســبي13رقــم "فــي الفقــرة.1
مراجـع الحسـابات یقـوم بـإبالغ العمیـل الـذي یقـدم لـه خــدمات ممـا یـدل علـى أن "0.05أقـل مـن 

ریبي تقـــع بصـــفة ضـــریبیة بجانـــب خدمـــة المراجعـــة بـــأن المســـئولیة عـــن محتویـــات اإلقـــرار الضـــ
.أساسیة على العمیل"
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"  وهــي0.000حتمالیــة تســاوي "والقیمــة اال%"73.33"لنســبيبلــغ الــوزن ا" 10رقــم "فــي الفقــرة.2
جـاح أن مكتـب المراجعـة یسـتطیع مـن خـالل تحقیـق اإلدارة للنمما یدل على أن "0.05أقل من 

.یكون لنفسه السمعة الحسنة"
وهـي أقـل"0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%" 72.33"" بلغ الوزن النسبي 2رقم "في الفقرة.3

یتم الفصل في مكتـب المراجعـة بـین مـن یقـدم الخـدمات الضـریبیة "همما یدل على أن0.05من 
.یقدم خدمات المراجعة لنفس العمیل"ومن 

كما تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي: 
أكبروهي "0.103"یمة االحتمالیة تساويوالق%"54.67"" بلغ الوزن النسبي 7رقم "في الفقرة.1

یعمــل علــى اتجــاه تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة ممــا یــدل علــى أن "0.05مــن 
."ظهار الحقائق اتفاقًا مع اإلدارةالمراجع نحو عدم إ

"  وهــي 0.087والقیمــة االحتمالیــة تســاوي "%"53.67"" بلــغ الــوزن النســبي 11رقــم "فــي الفقــرة .2
ع الحسابات الـذي یقـدم لهـا الخـدمات مع مراجاإلدارة تتعاملمما یدل على أن "0.05من أكبر

.جانب خدمة المراجعة كأحد موظفیها"الضریبیة ب
ي أقـل " وهـ0.042والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%"53.33"" بلغ الوزن النسبي 9رقم "في الفقرة .3

یعطــــي اإلدارة ال تقـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات الضـــریبیة "ممـــا یـــدل علـــى أن0.05مـــن 
.صرف بما یؤدي للتالعب في األرباح"تالمرونة وحریة ال

والـوزن ، 3.13تسـاوي األولحسـابي لجمیـع فقـرات المحـور وبصفة عامة یتبـین أن المتوسـط ال
المحســوبةt%" وقیمــة 60مــن الــوزن النســبي المحایــد "و أكبــر% وهــ62.67النســبي یســاوي 

والقیمـة االحتمالیـة 2.0الجدولیـة والتـي تسـاوي tمـن قیمـة اقلوهي1.377تساويالمطلقة 
قیـام مراجـع الحسـابات بتقـدیم الخـدمات أنممـا یـدل علـى 0.05كبر من أوهي 0.174تساوي

المراجــع عنـد مســتوى داللــة یـؤثر علــى جـودة تقریــرال المراجعــة للعمیــل ةالضـریبیة بجانــب خدمـ
05.0.

ضـریبیة یـؤثر قیـام مراجـع الحسـابات بتقـدیم الخـدمات الال القائلـة "قبول الفرضیة وبناًء على النتائج تم
."على جودة تقریر المراجع

فـإن النتیجـة تختلـف معهـا )2008قـریط(ودراسـة)2009وبمقارنة نتیجـة الدراسـة مـع دراسـة الرفـاعي(
ؤثر یـت الضـریبیة بجانـب خدمـة المراجعـة أن تقـدیم مراجـع الحسـابات للخـدماالدراسـتانحیث توصـلت

فهــي تــؤثر علــى الــربح الخاضــع للضــریبة وتــؤدي إلــى تطــور ،مصــداقیة مراجــع الحســاباتســلبًا علــى
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لـى نجـاح اإلدارة لتكـوین العالقة بین مكتـب المراجعـة واإلدارة بحیـث یصـبح مكتـب المراجعـة معتمـدًا ع
إلـــى نتیجـــة مفادهـــا بـــأن تقـــدیم كـــال الخـــدمتین مـــن شـــأنه أن یـــؤثر فـــي حیـــاد ، كمـــا توصـــلتاســـمعة لـــه

لیة المراجع.واستقال

على الخدمات الضریبیةأثر قیام مراجع الحسابات بتقدیم األولفقرات المحور تحلیل(21):جدول
جودة تقریر المراجع

الفقرةمسلسل
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بي
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ف 
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ري
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1
الضــــریبیة التــــي یقــــدمها مراجــــع تعتبــــر عوائــــد الخــــدمات 

الحســـــابات لـــــنفس عمیـــــل المراجعـــــة ذات أهمیـــــة نســـــبیة 
للمراجع.

3.431.12568.672.9820.004

2
یــتم الفصــل فــي مكتــب المراجعــة بــین مــن یقــدم الخــدمات 

الضریبیة ومن یقدم خدمات المراجعة لنفس العمیل.
3.621.18072.334.0470.000

3
الحســــابات عنـــــد تقــــدیم الخـــــدمات تتــــأثر أتعــــاب مراجـــــع 

الضریبیة لنفس عمیل المراجعة.
3.251.11465.001.7380.087

4
یــــتم الحصــــول علــــى أتعــــاب الخــــدمات الضــــریبیة التــــي 

علـى حسابات لنفس عمیل المراجعة بناءً یقدمها مراجع ال
التوصل إلى نتیجة محددة من هذه الخدمات.

3.131.24162.670.8320.409

5
الربط مـن قبـل العمیـل بـین نتـائج الخـدمات الضـریبیة یتم

المقدمة من مراجع الحسابات وأتعاب مراجع الحسابات.
3.071.37661.330.3750.709

6
یتم إعطـاء أهمیـة أكبـر للعمیـل الـذي یـتم تقـدیم الخـدمات 
الضــریبیة لــه بجانــب خدمــة المراجعــة علــى غیــره ممــن ال 

خدمة المراجعة.یقدم له مراجع الحسابات سوى 
2.921.33158.33-0.4850.630

7
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة یعمــل علــى 
اتجــــاه المراجــــع نحــــو عــــدم إظهــــار الحقــــائق اتفاقــــًا مــــع 

اإلدارة.
2.731.24754.67-1.6570.103

8
تقـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات الضـــریبیة یمكنـــه مـــن 

الربح الخاضع للضریبة.التأثیر أو التحكم بمقدار 
3.021.28260.330.1010.920

9
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضـریبیة یعطـي اإلدارة 
المرونة وحریة التصرف بما یؤدي للتالعب في األرباح.

2.671.24453.33-2.0750.042
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10
یستطیع مكتب المراجعة من خالل تحقیق اإلدارة للنجـاح 

السمعة الحسنة.أن یكون لنفسه 
3.671.11573.334.6320.000

11
تتعامــــل اإلدارة مــــع مراجــــع الحســــابات الــــذي یقــــدم لهـــــا 
ــــــب خدمــــــة المراجعــــــة كأحــــــد  الخــــــدمات الضــــــریبیة بجان

موظفیها.
2.681.40853.67-1.7420.087

12
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضریبیة بجانـب خدمـة 

لمصلحة العمیـل نتیجـة مـا المراجعة یجعل المراجع یمیل 
یتقاضاه من أتعاب عن خدماته الضریبیة.

3.001.35360.000.0001.000

13
یقــوم مراجـــع الحســـابات بـــإبالغ العمیـــل الـــذي یقـــدم لـــه خـــدمات 
ضــریبیة بجانــب خدمــة المراجعــة بــأن المســئولیة عــن محتویــات 

اإلقرار الضریبي تقع بصفة أساسیة على العمیل.
3.981.03379.677.3720.000

14
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات الضریبیة بجانـب خدمـة 

المراجعة یساعد اإلدارة على التهرب الضریبي.
2.871.26857.33-0.8140.419

15
قیـــام مراجـــع الحســـابات بتعبئـــة وٕاعـــداد اإلقـــرار الضـــریبي 
عن عمیله الذي یقدم له خدمة المراجعة یـؤثر سـلبًا علـى 

واستقالل المراجع.حیاد 
3.151.26063.000.9220.360

16
یعتبر تقدیم مراجع الحسابات للخـدمات الضـریبیة بجانـب 

.خدمة المراجعة مؤشرًا سلبیاً على جودة تقریر المراجع
2.951.25459.00-0.3090.759

3.130.75062.671.3770.174جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

علــى جــودة دمــة االستشــارات اإلداریــة ال یــؤثر تقــدیم مراجــع الحســابات لخ: الثانیــةالفرضــیة الفرعیــة 
.05.0عند مستوى داللة تقریر المراجع

) والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة 22للعینة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم (tتم استخدام اختبار 
علــى یــةتقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة االستشــارات اإلدار ثــرأ(الثــانيالدراســة فــي فقــرات المحــور 

جودة تقریر المراجع) وتبین النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي: 
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أقـل وهـي" 0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%" 84.67"" بلغ الوزن النسبي 1قم "ر في الفقرة.1
فریــق العمــل الــذي یقـــدم الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة بجانـــب ممــا یــدل علـــى أن "0.05مــن 

.بالتأهیل العلمي والتخصص المهني"خدمة المراجعة یتمتع
وهـي أقـل "0.000"مـة االحتمالیـة تسـاوي%" والقی82.67"" بلغ الوزن النسبي 3رقم "في الفقرة.2

یمكــن لمراجــع الحســابات ومــن خــالل عملیــات المراجعــة الســابقة "هممــا یــدل علــى أنــ0.05مــن 
.المنشأة حول نواحي الضعف والقوة"لنفس المنشأة تكوین رأي استشاري بشأن

أقـل وهـي"0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%" 75.67"" بلغ الوزن النسبي 2رقم "في الفقرة .3
ســـابات الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة التـــي یقـــدمها مراجـــع الحممـــا یـــدل علـــى أن "0.05مـــن 

.للعمیل تعتبر معلومات سریة"

كما تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي: 

وهي أكبر "0.701"ي%" والقیمة االحتمالیة تساو 58.67"" بلغ الوزن النسبي8رقم "في الفقرة .1
واالستشــاریة بجانـــب ممــا یــدل علــى أن "تقــدیم مراجـــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة 0.05مــن 

."یعمل على تردد المراجع بالتحفظ في تقریره خوفا من فقدان العمیلخدمة المراجعة
وهــي "  0.536والقیمــة االحتمالیــة تســاوي "%"58.00"بلــغ الــوزن النســبي"12رقــم "فــي الفقــرة.2

یعمـل ات للخـدمات اإلداریـة واالستشـاریةتقدیم مراجع الحسابمما یدل على أن "0.05من أكبر
."عن احتمال فشل المنشأة مستقبالً على عدم تقدیم المراجع إلرشادات تحذیریة للمستثمرین

"  وهــي 0.045والقیمــة االحتمالیــة تســاوي "%"53.67"بلــغ الــوزن النســبي "13رقــم "فــي الفقــرة.3
الات للخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریةتقـــدیم مراجـــع الحســـابممـــا یـــدل علـــى أن "0.05ل مـــن أقـــ

.القوائم المالیة بتقریر المراجع"یعمل على فقدان ثقة مستخدمي
، والـوزن 3.35تسـاوي الثـانيوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیـع فقـرات المحـور 

المحســوبة t%" وقیمــة 60الــوزن النســبي المحایــد "كبــر مــن أوهــي % 67.08النســبي یســاوي 
والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي 2.0الجدولیـة والتـي تسـاوي tكبـر مـن قیمـة أوهـي 4.661تساوي

ــى أن تقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة االستشــارات 0.05قــل  مــن أوهــي 0.000 ممــا یــدل عل
اإلداریــة بجانــب خدمــة المراجعــة للعمیــل یــؤثر علــى جــودة تقریــر المراجــع عنــد مســتوى داللــة 

05.0.
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ــــة " ــــائج الســــابقة تــــم رفــــض الفرضــــیة القائل ــــى النت ــــاًء عل یــــؤثر تقــــدیم مراجــــع الحســــابات لخدمــــة الوبن
بــین تقــدیم كــال الخــدمتین " وهــو مــا یعنــي وجــود عالقـةعلــى جــودة تقریــر المراجـعإلداریــة االستشـارات ا

معًا وعدم جودة تقریر المراجع.

الدراسـتینوبحسـب ) 2005جربـوع(ودراسـة ) 2000وعلـي(وتعارضت نتیجة الدراسة مع دراسة الجبـر 
وجـود مجموعـة مـن الضـوابط فإنهما یؤیـدان تقـدیم مراجـع الحسـابات لالستشـارات اإلداریـة لعمالئـه مـع

مراجع الحسابات بتقدیم أن قیامكماه من أثر ایجابي بالنسبة للعمالء، لحمایة استقالل المراجع ولما ل
بجانــب مراجعــة الحســابات ال یــؤثر علــى اســتقالله وذلــك لوجــود فــرق بــین خدمــة االستشــارات اإلداریــة

ذاتهــا، كمــا أن اســتقالل مراجــع الحســابات عــن تــوفیر خــدمات واستشــارات لــإلدارة وبــین اتخــاذ القــرارات
منشأة العمیل هو ما یجعل لخدماته قیمة حیث أنه ینظر لألمور نظرة واقعیة غیر عاطفیة.

اریةتقدیم مراجع الحسابات لخدمة االستشارات اإلدثرأالثانيفقرات المحور تحلیل (22):جدول
على جودة تقریر المراجع.
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1
یتمتــــــع فریــــــق العمــــــل الــــــذي یقــــــدم الخــــــدمات اإلداریــــــة 
واالستشـــاریة بجانـــب خدمـــة المراجعـــة بالتأهیـــل العلمـــي 

والتخصص المهني.
4.230.76784.6712.4510.000

2
ـــــر الخـــــدمات اإلداریـــــة  واالستشـــــاریة التـــــي یقـــــدمها تعتب

مراجع الحسابات للعمیل عبارة عن معلومات سریة.
3.781.09175.675.5630.000

3
یمكـن لمراجــع الحســابات ومــن خــالل عملیــات المراجعــة 
الســـــابقة لـــــنفس المنشــــــأة تكـــــوین رأي استشـــــاري بشــــــأن 

المنشأة حول نواحي الضعف والقوة.
4.130.76982.6711.4090.000

4
ـــــر الخـــــدمات اإلداریـــــة واالستشـــــاریة التـــــي یقـــــدمها  تعتب

مراجع الحسابات بمثابة قرارات واجبة التنفیذ.
3.081.09461.670.5900.557

5
یجب علـى مراجـع الحسـابات أن یعمـل علـى متابعـة إذا 

ما تم تطبیق االستشارات التي قدمها للمنشأة.
3.401.01268.003.0620.003

6
الحســــابات مــــن خــــالل تقدیمــــه للخــــدمات یعمــــل مراجــــع 

اإلداریــة واالستشــاریة بجانــب خدمــة مراجعــة الحســابات 
إلى توفیر الحمایة لمصالح إدارة المنشأة.

3.621.02772.334.6530.000
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7

إن الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة التــي یقــدمها مراجــع 
الحســــابات بجانــــب خدمــــة المراجعــــة تــــؤدي إلــــى تحــــول 

والتزامات المراجـع لتصـبح أمـام إدارة المنشـأة مسئولیات 
محــــل المراجعــــة بــــدال مــــن المــــالك ومســــتخدمي القــــوائم 

المالیة.

3.051.21361.000.3190.751

8
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة 
ـــــردد المراجـــــع  ـــــى ت ـــــب خدمـــــة المراجعـــــة یعمـــــل عل بجان

العمیل.بالتحفظ في تقریره خوفا من فقدان 
2.931.33958.67-0.3860.701

9
ـــل نفســـه یدفعـــه للتوجـــه إلـــى  طـــول مـــدة المراجعـــة للعمی
الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات اإلداریـــــة واالستشـــــاریة مـــــن 

خالل المراجع الخارجي.
3.131.01662.671.0160.314

10
ــــــــدیم خدماتــــــــه اإلداریــــــــة  ــــــــام مراجــــــــع الحســــــــابات بتق قی

منه موظفا لدى المنشأة.واالستشاریة لعمالئه ال یخلق 
3.701.12474.004.8220.000

11

ـــــــة  ـــــــدیم الخـــــــدمات اإلداری ـــــــام مراجـــــــع الحســـــــابات بتق قی
واالستشـــاریة لعمیـــل المراجعـــة ســـیقربه مـــن موقـــع اتخـــاذ 
القـــرار وســـیزید عالقاتـــه الشخصـــیة معـــه وبالتـــالي یـــؤثر 

سلبًا على جودة تقاریر المراجعة.

2.951.22759.00-0.3160.753

12
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة 
ــــدیم المراجــــع إلرشــــادات تحذیریــــة  ــــى عــــدم تق یعمــــل عل

للمستثمرین عن احتمال فشل المنشأة مستقبًال.
2.901.24558.00-0.6220.536

13
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة 

مســتخدمي القــوائم المالیــة بتقریــر یعمــل علــى فقــدان ثقــة 
المراجع.

2.681.20053.67-2.0440.045

3.350.58867.084.6610.000جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللةtقیمة 
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داریـةالمالیـة واإلال یـؤثر تقـدیم مراجـع الحسـابات لخدمـة تصـمیم األنظمـة :الثالثـةالفرعیـة الفرضیة 
.05.0عند مستوى داللة المراجعیرعلى جودة تقر 

) والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة 23للعینة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم (tتم استخدام اختبار 
(أثـــر تقـــدیم مراجـــع الحســـابات لخدمـــة تصـــمیم األنظمـــة المالیـــة الثالـــثالدراســـة فـــي فقـــرات المحـــور 

على جودة تقریر المراجع) وتبین النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي داریة للعمیل واإل
هي كما یلي: 

ي أقـل وهـ"0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%"76.00"" بلغ الوزن النسبي5رقم "في الفقرة.1
داري بعـد تصـمیم مراجـع الحسـابات یقـوم بتقیـیم النظـام المـالي واإلیدل علـى أن "مما 0.05من 

.النظام من خالله"
أقـل وهـي"0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%"75.67"" بلغ الوزن النسبي9رقم "في الفقرة.2

مراجع الحسابات یعمل من خالل تقدیمه لخدمات وضـع وتصـمیم مما یدل على أن "0.05من 
.لكفاءة والفاعلیة لدى المنشأة"األنظمة المالیة واإلداریة إلى رفع ا

وهـي أقـل " 0.000والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "%" 74.67بلغ الوزن النسبي "" 4رقم "في الفقرة.3
یوجــد لــدى مراجــع الحســابات الــذي یمــارس المهنــة رقابــة نوعیــة "ممــا یــدل علــى أنــه0.05مــن 

كفـاءة وأنهـا تخضـع میم األنظمة المالیـة واإلداریـة یـتم تأدیتهـا بللتأكد من أن خدمات وضع وتص
.لإلشراف الكافي"

كما تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي: 

وهي أكبر " 0.835والقیمة االحتمالیة تساوي "%" 59.33"" بلغ الوزن النسبي 8رقم "في الفقرة.1
عنــد تقــدیم مراجــع الحســابات لخــدمات وضــع وتصــمیم األنظمــة "ممــا یــدل علــى أنــه0.05مــن 

المالیــــة واإلداریــــة لــــنفس عمیــــل المراجعــــة فــــإن المراجــــع یمكــــن أن یتغاضــــى عــــن ذكــــر بعــــض 
."ودة في النظام المالي أو اإلداريالتحفظات عن بعض األخطاء الموج

وهــي "0.279وي "والقیمــة االحتمالیــة تســا%" 56.67"" بلــغ الــوزن النســبي 10رقــم "فــي الفقــرة.2
تتـأثر اسـتقاللیة مراجـع الحسـابات عنـد تصـمیم أنظمـة مالیـة مما یـدل علـى أن "0.05من أكبر

."المراجعة لهمةوٕاداریة لعمالء یتم تقدیم خدم
أقل وهي" 0.017والقیمة االحتمالیة تساوي "%"53.00"بلغ الوزن النسبي "11رقم "في الفقرة.3

بجانــب قیـام مراجــع الحسـابات بتصـمیم األنظمــة المالیـة واإلداریـة ممـا یــدل علـى أن "0.05مـن 
.ر سلبًا على جودة تقریر المراجعة"ال یؤثخدمة المراجعة لنفس العمیل



77

، والـوزن 3.30تسـاويالثالـثوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیـع فقـرات المحـور 
المحســوبة t%" وقیمــة 60المحایــد "كبــر مــن الــوزن النســبي أ% وهــي 66.09النســبي یســاوي 

والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي 2.0الجدولیـة والتـي تسـاوي tكبـر مـن قیمـة وهـي أ4.084تساوي 
مما یـدل علـى أن تقـدیم مراجـع الحسـابات لخدمـة تصـمیم األنظمـة 0.05قل من وهي أ0.000

لمراجع عند مستوى داللـةالمالیة واإلداریة للعمیل بجانب خدمة المراجعة یؤثر على جودة تقریر ا
05.0.

ال یــؤثر تقــدیم مراجــع الحســابات لخدمــة القائلــة "الفرضــیةرفــضتــموبنــاًء علــى مــا ســبق مــن نتیجــة
أي وجــــود عالقــــة بــــین تقــــدیم كــــال "علــــى جــــودة تقریــــر المراجــــعاإلداریــــة تصــــمیم األنظمــــة المالیــــة و 

الخدمتین وعدم جودة تقریر المراجع.
میم األنظمة المالیة أثر تقدیم مراجع الحسابات لخدمة تصالثالثفقرات المحور تحلیل (23):جدول

على جودة تقریر المراجعواإلداریة 
الفقرةمسلسل
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1
المالیـــة واإلداریـــةتصـــمیم األنظمـــة تعتبــر عوائـــد 

ــنفس العمیــل بجانــب خدمــة مراجعــة الحســابات  ل
راجع الحسابات.ذات أهمیة نسبیة لم

3.271.11865.331.8480.070

2

یقــــــــوم مراجــــــــع الحســــــــابات وفــــــــي ضــــــــوء تقــــــــدیره 
الشخصي بتقدیر مـا إذا كـان نطـاق وطبیعـة تقـدیم 
خــــدمات تصــــمیم األنظمــــة المالیــــة واإلداریــــة إلــــى 

جعـــــة قـــــد یـــــؤدي إلـــــى تضـــــارب نفـــــس عمیـــــل المرا
المصالح عند أداء وظیفة المراجعة لهذا العمیل.

3.001.15060.000.0001.000

3

یقــــوم مراجــــع الحســــابات وقبــــل الــــدخول فــــي أي 
نشــاط بتقــدیر مــا إذا كــان هــذا النشــاط یتفــق مــع 
دوره كمهنـي وأنــه امتــداد معقـول ونــوع مــن أنــواع 

یقــدمها التوســع والتطــویر لخــدمات موجــودة فعــال
العضو أو آخرون في المهنة.

3.550.99971.004.2660.000



78
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4

یوجد لدى مراجع الحسابات الذي یمارس المهنة 
رقابــــــة نوعیــــــة للتأكــــــد مــــــن أن خــــــدمات وضــــــع 
وتصـــمیم األنظمـــة المالیـــة واإلداریـــة یـــتم تأدیتهـــا 

بكفاءة وأنها تخضع لإلشراف الكافي.

3.730.98974.675.7420.000

5
یقـــــوم مراجـــــع الحســـــابات بتقیـــــیم النظـــــام المـــــالي 

واإلداري بعد تصمیم النظام من خالله.
3.801.07076.005.7890.000

6
یشــــارك مراجــــع الحســـــابات الــــذي قــــام بتصـــــمیم 
النظـــــــام المـــــــالي واإلداري للعمیـــــــل فـــــــي عملیـــــــة 

المراجعة لنفس العمیل.
3.321.00066.332.4530.017

7
ـــتم تقیـــیم النظـــام  ـــل عنـــد ی المـــالي واإلداري للعمی

تقــدیم خدمــة المراجعــة لــنفس العمیــل بــالرغم مــن 
مسئولیة مراجع الحسابات عن تصمیمه.

3.451.08069.003.2270.002

8

ــــد تقــــدیم مراجــــع الحســــابات لخــــدمات وضــــع  عن
وتصــمیم األنظمــة المالیــة واإلداریــة لــنفس عمیــل 
المراجعــة فــإن المراجــع یمكــن أن یتغاضــى عــن 

بعــــض التحفظــــات عــــن بعــــض األخطــــاء ذكــــر
الموجودة في النظام المالي أو اإلداري.

2.971.23559.33-0.2090.835

9
یعمل مراجع الحسابات من خالل تقدیمه لخـدمات 
وضع وتصمیم األنظمـة المالیـة واإلداریـة إلـى رفـع 

الكفاءة والفاعلیة لدى المنشأة.
3.780.90475.676.7140.000

10

اســـتقاللیة مراجـــع الحســابات عنـــد تصـــمیم تتــأثر
أنظمــة مالیــة وٕاداریــة لعمــالء یــتم تقــدیم خــدمات 

المراجعة لهم.
2.831.18156.67-1.0930.279

11
قیــام مراجــع الحســابات بتصــمیم األنظمــة المالیــة 
واإلداریــة بجانــب خدمــة المراجعــة لــنفس العمیــل 

یؤثر سلبًا على جودة تقریر المراجعة.
2.651.10253.00-2.4600.017

3.300.57866.094.0840.000جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 
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ال یـؤثر تقـدیم مراجـع الحسـابات لخــدمات المشـورة فـي الشـئون المحاســبیة : الرابعــةالفرضـیة الفرعیـة 
علـــى جـــودة تقریـــر المراجـــع عنـــد مســـتوى داللـــة انـــات البیوفـــي اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي تشـــغیل 

05.0.
) والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة 24للعینة الواحدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم (tتم استخدام اختبار 

لخــــدمات المشــــورة فــــي الشــــئون الحســــابات مراجــــع تقــــدیم ثــــر أ(الرابــــعالدراســــة فــــي فقــــرات المحــــور 
) مرتبـة تنازلیـا تقریر المراجـعالمحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانات على جودة 

حسب الوزن النسبي كما یلي:

"  وهي أقـل 0.000%" والقیمة االحتمالیة تساوي "80.33" بلغ الوزن النسبي "2في الفقرة رقم ".1
ممــا یــدل علــى أنــه "یوجــد لــدى مراجــع الحســابات الــذي یمــارس المهنــة رقابــة نوعیــة 0.05مــن 

للتأكــد مــن أن خــدمات تقیــیم اســتخدام الحاســب اآللــي یــتم تأدیتهــا بكفــاءة وأنهــا تخضــع لإلشــراف 
الكافي".

"  وهي أقـل 0.000%" والقیمة االحتمالیة تساوي "78.67" بلغ الوزن النسبي "1في الفقرة رقم ".2
مما یدل على أنه "في حال تقدیم استشارات حول استخدام الحاسب اآللي في تشغیل 0.05من 

البیانات یتم االستعانة بمتخصصین في هذا المجال".
" وهـي أقـل 0.000%" والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "73.67" بلغ الوزن النسبي "4في الفقرة رقم ".3

مراجع والعمیل تعمـل علـى زیـادة المعرفـة مما یدل على "إن طول مدة االرتباط بین ال0.05من 
لدى المراجع حول النظام اآللي في تشغیل البیانات الموجودة لدى العمیل".

"  وهي أقـل 0.000%" والقیمة االحتمالیة تساوي "71.67" بلغ الوزن النسبي "5في الفقرة رقم ".4
شــورة المحاســبیة لهــا ممــا یــدل علــى "إن نجــاح المنشــآت التــي قــام المراجــع بتقــدیم الم0.05مــن 

تعمل على تأثر سمعة مكتب المراجعة بهذا النجاح".
" وهي أكبر 0.329%" والقیمة االحتمالیة تساوي "62.67" بلغ الوزن النسبي "3في الفقرة رقم ".5

ممــا یــدل علــى أن "مــن وجهــة نظــر مســتخدمي القــوائم المالیــة  یعتبــر تقــدیم مراجــع 0.05مــن 
ي الشــئون المحاســبیة بجانــب خدمــة المراجعــة عــامًال غیــر مــؤثر الحســابات لخــدمات المشــورة فــ

".جودة تقریر المراجععلى
، والـوزن 3.67تسـاوي الرابـعوبصفة عامة یتبین أن المتوسـط الحسـابي لجمیـع فقـرات المحـور 

المحســوبة t%" وقیمــة 60الــوزن النســبي المحایــد "كبــر مــنأ% وهــي 73.40یســاوي النســبي
والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي 2.0الجدولیـة والتـي تسـاوي tكبـر مـن قیمـة أوهـي 9.571تساوي

لخـدمات المشـورة فـي الحسـاباتمراجـعتقـدیم ممـا یـدل علـى أن  0.05قل  من أوهي 0.000
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بجانــب خدمــة المراجعــة الشــئون المحاســبیة وفــي اســتخدام الحاســب اآللــي فــي تشــغیل البیانــات  
.05.0یؤثر على جودة تقریر المراجع عند مستوى داللة للعمیل 

مراجـع تقـدیم ال یـؤثرالقائلـة "الفرضـیة رفـض ، تـمتوصـل إلیـه مـن نتیجـةتم البناًء على ماو 
وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانـات ،لخدمات المشورة في الشئون المحاسبیةالحسابات 
."المراجعتقریر على جودة 

: أثر تقدیم مراجع الحسابات لخدمات المشورة في الشئون الرابعفقرات المحور تحلیل (24):جدول
على جودة تقریر المراجعانات المحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البی
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1
فــي حــال تقــدیم استشــارات حــول اســتخدام الحاســب 
ـــــــــتم االســـــــــتعانة  ـــــــــات ی ـــــــــي تشـــــــــغیل البیان ـــــــــي ف اآلل

بمتخصصین في هذا المجال.
3.930.91878.677.8740.000

2

یوجـــد لـــدى مراجـــع الحســـابات الـــذي یمـــارس المهنـــة 
رقابــة نوعیــة للتأكــد مـــن أن خــدمات تقیــیم اســـتخدام 

اآللــــي یــــتم تأدیتهــــا بكفــــاءة وأنهــــا تخضــــع الحاســــب
لإلشراف الكافي.

4.020.70180.3311.2360.000

3

مــــن وجهــــة نظــــر مســــتخدمي القــــوائم المالیــــة یعتبــــر 
تقــــــدیم مراجــــــع الحســــــابات لخــــــدمات المشــــــورة فــــــي 
الشـــئون المحاســـبیة بجانـــب خدمـــة المراجعـــة عـــامًال 

غیر مؤثر على جودة تقاریر المراجعة.

3.131.04962.670.9840.329

4
إن طــول مــدة االرتبــاط بــین المراجــع والعمیــل تعمــل 
على زیادة المعرفة لدى المراجع حول النظـام اآللـي 

في تشغیل البیانات الموجودة لدى العمیل.
3.680.91173.675.8090.000

5
إن نجاح المنشآت التي قام المراجـع بتقـدیم المشـورة 

ـــــى  ـــــب المحاســـــبیة لهـــــا تعمـــــل عل ـــــأثر ســـــمعة مكت ت
المراجعة بهذا النجاح.

3.581.07871.674.1910.000

3.670.54273.409.5710.000جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 
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بعمل دراسات الجدوى االقتصادیة وٕاجراء الحسابات ال یؤثر قیام مراجع : الخامسةالفرعیة الفرضیة 
.05.0التحقیقات المالیة على جودة تقریر المراجع عند مستوى داللة 

) والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة 25للعینة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم (tتم استخدام اختبار 
بعمــل دراســات الجــدوى االقتصــادیة الحســاباتمراجــع(اثــر قیــام الخــامسالدراســة فــي فقــرات المحــور 

وٕاجراء التحقیقات المالیة على جودة تقریر المراجع) مرتبة تنازلیا حسب الوزن النسبي كما یلي:

" وهـي أقـل 0.000%" والقیمـة االحتمالیـة تسـاوي "70.67" بلغ الوزن النسبي "4في الفقرة رقم ".1
مما یدل على أنه "عند إجـراء تحقیقـات مالیـة خاصـة یـتم مناقشـة اإلجـراءات الالزمـة 0.05من 

.لعمیل وذلك بهدف معرفة رأیه فیها"ألداء الخدمة مع ا
وهي أكبر "0.414%" والقیمة االحتمالیة تساوي "62.67"بلغ الوزن النسبي"1رقم "في الفقرة.2

أتعـاب القیـام بدراسـات الجـدوى االقتصـادیة أو یـتم الحصـول علـى "مما یدل على أنه0.05من 
إجـراء التحقیقــات المالیـة بجانــب خدمــة المراجعـة بنــاًء علــى التوصـل إلــى نتیجــة محـددة مــن هــذه 

."الخدمات
وهي أكبر "0.852وي "%" والقیمة االحتمالیة تسا59.33"بلغ الوزن النسبي"2رقم "في الفقرة.3

قیمــة أتعــاب القیــام بدراســات الجــدوى االقتصــادیة أو ممــا یــدل علــى أنــه "یــتم تحدیــد0.05مــن 
."إجراء التحقیقات المالیة بجانب خدمة المراجعة وفق نتائج هذه الخدمات

"  وهـي 0.005"مالیـة تسـاويوالقیمـة االحت%"51.33"بلـغ الـوزن النسـبي"3فـي الفقـرة  رقـم ".4
رة اقتصـــادیة ومـــن خـــالل المراجـــع الستشـــاممـــا یـــدل علـــى أنـــه "فـــي حالـــة تقـــدیم 0.05أقـــل مـــن 
یتم تحمیل المسئولیة لمراجع الحسابات".ال جدواها عدمثبتتطبیقها قد

الوزن ، و 3.05تساوي الخامسوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور 
المحســوبة tة " وقیمـ%60% وهـي اكبــر مـن الـوزن النســبي المحایـد "61.00النسـبي  یسـاوي 

تســاوي والقیمــة االحتمالیــة2.0الجدولیــة والتــي تســاوي tمــن قیمــة أقــلوهــي 0.441تســاوي 
بعمـل دراسـات الجـدوى الحسـابات مراجـع ممـا یـدل علـى أن  قیـام 0.05وهي اكبر مـن 0.661

یــؤثر علــى جــودة تقریــر ال بجانــب خدمــة المراجعــة للعمیــل االقتصــادیة وٕاجــراء التحقیقــات المالیــة 
.05.0المراجع عند مستوى داللة 

ـــة "قبـــولتـــمبنـــاًء علـــى هـــذه النتیجـــة  بعمـــل الحســـاباتمراجـــعقیـــام ال یـــؤثرالفرضـــیة القائل
ال " وعلیـه تبـین أنـه یـة علـى جـودة تقریـر المراجـعلتحقیقـات المالادراسات الجدوى االقتصادیة وٕاجراء 

كلتا الخدمتین معًا على جودة تقریر المراجع.یوجد عالقة بین تقدیم المراجع 
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ثر قیام مراجع الحسابات بعمل دراسات الجدوى أالخامسفقرات المحور تحلیل (25):جدول
على جودة تقریر المراجعالیة االقتصادیة وٕاجراء التحقیقات الم

الفقرةمسلسل

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف 
حرا
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ري
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الم
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1

یـــــتم الحصـــــول علـــــى أتعـــــاب القیـــــام بدراســـــات 
الجدوى االقتصادیة أو إجراء التحقیقات المالیة 
بجانب خدمة المراجعة بناًء على التوصـل إلـى 

نتیجة محددة من هذه الخدمات.

3.131.25562.670.8230.414

2
تحدید قیمـة أتعـاب القیـام بدراسـات الجـدوى یتم 

االقتصادیة أو إجراء التحقیقات المالیـة بجانـب 
خدمة المراجعة وفق نتائج هذه الخدمات.

2.971.37759.33-0.1870.852

3
ـــدیم المراجـــع الستشـــارة اقتصـــادیة  فـــي حالـــة تق
ومـــــن خـــــالل تطبیقهـــــا لـــــم یثبـــــت جـــــدواها یـــــتم 

ابات.تحمیل المسئولیة لمراجع الحس
2.571.15551.33-2.9060.005

4
عنــد إجــراء تحقیقــات مالیــة خاصــة یــتم مناقشــة 
اإلجـــراءات الالزمـــة ألداء الخدمـــة مـــع العمیـــل 

وذلك بهدف معرفة رأیه فیها.
3.530.87370.674.7340.000

3.050.87961.000.4410.661جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

بجانـب أخـرىال یـؤثر قیـام مراجـع الحسـابات بتقـدیم خـدمات: الرئیسـیة األولـىالفرضیةاختبار 
خدمة مراجعة الحسابات لنفس العمیل على جودة تقریر المراجع.

) والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة 26للعینة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم (tتم استخدام اختبار 
، والــوزن 3.20الدراســة فــي محــاور الدراســة و یتبــین أن المتوســط الحســابي لجمیــع المحــاور یســاوي 

المحسـوبة تسـاوي t%" وقیمـة 60% وهـي اكبـر مـن الـوزن النسـبي المحایـد "63.91النسبي یساوي 
وهـي اقـل 0.008الحتمالیـة ، والقیمـة ا2.0الجدولیـة والتـي تسـاويtوهـي اكبـر مـن قیمـة 2.738

ـــي یقـــدمها مراجـــع الحســـابات بجانـــب خـــدمات 0.05مـــن  ـــى أن الخـــدمات األخـــرى الت ممـــا یـــدل عل
.على جودة تقریر المراجعالمراجعة  تؤثر
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ال یؤثر قیـام مراجـع الحسـابات بتقـدیم وبناًء على النتائج السابقة تم رفض الفرضیة القائلة "
."ریر المراجعلحسابات لنفس العمیل على جودة تقبجانب خدمة مراجعة اأخرىخدمات 

Causholli, Chambers andهـذه النتیجـة اتفقـت مـع مـا توصـلت إلیـه كـل مـن دراسـة 

Payne)(2011)ودراســة 2008) ودراســة قــریط(2009) ودراســة الرفــاعي(2011ودراســة الشــعار (
Ye,Carsonودراسة2006)(Sori) ودراسة1427) ودراسة الجفري والعنقري(2007أبو القمصان(

and Simnett)(2006)ودراسـة 2004ودراسـة لبیـب (Jenkins and Krawczyk)2000(
Tahinakis) ودراسـة1991) ودراسـة یمـاني(1992ودراسـة موسـى()1998ودراسـة الحسـني( and

Nicolaou وبالتـالي ، وٕان اختلفت هذه الدراسات بمستوى تأثیر هذه الخدمات على استقاللیة المراجع
جودة تقریر المراجع.

)Habib)2009توا

حیـث رأت هـذه الدراسـات أنـه ال تـأثیر واضـح أو كبیـر )2000(ودراسـة الجبـر وعلـي)2005(جربوع
لتقدیم الخدمات األخرى بجانب خدمة المراجعة هِ معِ على مصداقیة واستقاللیة مراجع الحسابات عند جَ 

لنفس العمیل.

على جودة جع الحساباتأثر الخدمات األخرى التي یقدمها مرا(تحلیل محاور الدراسة(26):جدول
تقریر المراجع)
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األول
ـــــــر  ـــــــام مراجـــــــع الحســـــــابات بأث ـــــــدیم الخـــــــدمات قی تق

المراجعریرعلى جودة تقالضریبیة 
3.130.75062.671.3770.174

الثاني
تقــــدیم مراجــــع الحســــابات لخدمــــة االستشــــارات أثــــر 
على جودة تقریر المراجعاریة اإلد

3.350.58867.084.6610.000

الثالث
مراجع الحسابات لخدمة تصـمیم األنظمـة تقدیم أثر 

المراجعیرعلى جودة تقر اریة المالیة واإلد
3.300.57866.094.0840.000

الرابع

لخــدمات المشــورة فــي الحســابات تقــدیم مراجــع أثــر 
الشئون المحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في 

تقریر المراجعتشغیل البیانات على جودة 
3.670.54273.409.5710.000
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الخامس

بعمــل دراســات الجــدوى الحســابات قیــام مراجــعأثــر 
علــى جــودة لتحقیقــات المالیــةااالقتصــادیة وٕاجــراء

تقریر المراجع
3.050.87961.000.4410.661

3.200.55363.912.7380.008جمیع الفقرات

2.0" تساوي 59ودرجة حریة "0.05الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

ین إجابات المبحوثین على تقدیم مراجع ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالفرضیة الثانیة:
تعزى للمتغیرات α= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة األخرىخدمات الحسابات لل

سنوات الخبرة-حجم مكتب المراجعةالتالیة:
التالیة:وینبثق من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات المبحوثین حول تقدیم مراجع الحسابات - 2.1
تعزى إلى حجم مكتب α= 0.05للخدمات األخرى بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

المراجعة.
ل تقدیم تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حو 

تعزى إلى حجـم α= 0.05الخدمات اإلداریة واالستشاریة بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 
) ویتبـین أن قیمـة 27، والنتائج مبینـة فـي جـدول رقـم (05.0مكتب المراجعة عند مستوى داللة 

F وهــــي اقــــل مــــن قیمــــة 0.107المحســــوبة لجمیــــع المحــــاور مجتمعــــة تســــاويF الجدولیــــة والتــــي
ممـا 0.05وهي أكبـر مـن 0.899، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 3.16تساوي

علــى عــدم وجــود فــروق فــي اســتجابة عینــة الدراســة حــول تقــدیم الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة یــدل
.تعزى إلى حجم مكتب المراجعةα= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

وبناًء على النتائج السابقة تم قبول الفرضیة القائلة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین 
إجابـــات المبحـــوثین علـــى تقـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات األخـــرى بجانـــب خدمـــة المراجعـــة عنـــد 

".تعزى لحجم مكتب المراجعةα= 0.05مستوى داللة 

هو أن مكاتب المراجعة الموجودة في قطاع فروق ذات داللةالسبب وراء عدم وجودویرجع 
5غزة غالبیتها مكاتب متقاربة من حیث عدد العاملین فیها، فعدد المكاتب التي یعمل فیها أقل من 

من مجتمع الدراسة، وعدد المكاتب التي یعمل فیها من 76.7%مكتب یمثلون نسبة 46أشخاص 
لدراسة.% من مجتمع ا20.0مكتب یمثل نسبة 12هو 10إلى 5
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بین إجابات المبحوثین على  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي (27):جدول
α= 0.05تقدیم مراجع الحسابات للخدمات األخرى بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

تعزى إلى حجم مكتب المراجعة

مجموع مصدر التباینعنوان المحور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة

"F"

القیمة 
االحتمالیة

تقـــــــــــــــدیم مراجـــــــــــــــع الحســـــــــــــــابات 
للخــدمات األخــرى بجانــب خدمــة 

المراجعة

0.06720.034بین المجموعات

0.1070.899 17.965570.315داخل المجموعات

18.03259المجموع

3.16تساوي 0.05" ومستوى داللة 57، 2الجدولیة عند درجة حریة "Fقیمة 

مراجع الحسابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات المبحوثین على تقدیم -2.2
تعزى إلى سنوات الخبرةα= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة للخدمات األخرى

ـــدیم  ـــة الدراســـة حـــول تق ـــل التبـــاین األحـــادي الختبـــار الفـــروق فـــي آراء عین تـــم اســـتخدام اختبـــار تحلی
تعـــزى إلـــى α= 0.05الخـــدمات اإلداریـــة واالستشـــاریة بجانـــب خدمـــة المراجعـــة عنـــد مســـتوى داللـــة 

F) ویتبـین أن قیمـة 28، والنتائج مبینـة فـي جـدول رقـم (05.0سنوات الخبرة عند مستوى داللة
الجدولیـــــة والتـــــي Fوهـــــي أكبـــــر مـــــن قیمـــــة 3.763المحســـــوبة لجمیـــــع المحـــــاور مجتمعـــــة تســـــاوي 

ممـا 0.05وهـي أقـل مـن 0.016، كما أن القیمة االحتمالیـة لجمیـع المحـاور تسـاوي 2.77تساوي
خــرى یــدل علــى وجــود فــروق فــي اســتجابة عینــة الدراســة حــول تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات األ

تعـزى إلـى سـنوات الخبـرة، ویبـین اختبـار شـفیه α= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 
سـنوات"، 5-10سـنة"، وفئـة الخبـرة "مـن 11-20) أن الفروق بین فئـة الخبـرة "مـن 29جدول رقم (

11-20"مــن ســنوات" كمــا توجــد فــروق بــین فئــة الخبــرة5-10والفــروق لصــالح فئــة الخبــرة "مــن 
سنوات".5سنوات"، والفروق لصالح فئة الخبرة "أقل من 5ة"، وفئة الخبرة "أقل من سن

بناًء على النتائج السابقة تم رفض الفرضیة القائلة "ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات 
المبحوثین على تقدیم مراجع الحسابات للخدمات األخرى بجانـب خدمـة المراجعـة عنـد مسـتوى داللـة 

0.05 =α"تعزى لسنوات الخبرة.
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)نتائج تحلیل التباین األحادي (28):جدول One Way ANOVA)بین إجابات المبحوثین على
تقدیم مراجع الحسابات للخدمات األخرى بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

0.05 =αتعزى إلى سنوات الخبرة

مجموع التباینمصدر عنوان المحور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة

"F"

القیمة 
االحتمالیة

ـــــــــدیم  مراجـــــــــع الحســـــــــابات تق
بجانــــــب للخــــــدمات األخــــــرى

خدمة المراجعة

3.02531.008بین المجموعات

3.7630.016 15.007560.268داخل المجموعات

18.03259المجموع

2.77تساوي 0.05" ومستوى داللة 56، 3الجدولیة عند درجة حریة "Fقیمة 

اختبار شفیه للفروق المتعددة حسب متغیر سنوات الخبرة(29):جدول

سنة20أكثر من سنة11-20من سنوات5-10من سنوات5أقل من الفرق بین المتوسطات

0.488*0.0060.537-سنوات5أقل من 

0.494*0.0060.543سنوات5-10من 

0.049-*0.543-*0.537-سنة11-20من 

0.4940.049-0.488-سنة20أكثر من 
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الرابعالفصل 

النتائج والتوصیات

جـــــــالنتائ

ياتـــالتوص

الدراسات املستقبلية
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النتائج:
األخرى التي یقدمها مراجع الحسابات بجانب خدمـة جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الخدمات 

المراجعـــة لـــنفس العمیـــل، ومـــدى تأثیرهـــا علـــى جـــودة تقریـــر المراجـــع، وبنـــاًء علـــى الدراســـة المیدانیـــة 
واختبار فرضیات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة:

یؤثر على جودة ال بجانب خدمة المراجعةلخدمات الضریبیةابتقدیممراجع الحساباتقیام-1
.تقریر المراجع

قیام مراجع الحسابات بتقدیم خدمة االستشارات اإلداریة بجانب خدمة المراجعة یؤثر سلبیًا -2
على جودة تقریر المراجع.

قیام مراجع الحسابات بتقدیم خدمة تصمیم األنظمة المالیة واإلداریة بجانب خدمة المراجعة -3
یؤثر سلبیًا على جودة تقریر المراجع.

قیام مراجع الحسابات بتقدیم خدمات المشورة في الشئون المحاسبیة وفي استخدام الحاسب -4
ًا على جودة تقریر المراجع.یاآللي في تشغیل البیانات بجانب خدمة المراجعة یؤثر سلب

قیام مراجع بعمل دراسات الجدوى االقتصادیة واجراء التحقیقات المالیة بجانب خدمة -5
لى جودة تقریر المراجع.المراجعة ال یؤثر ع

األخرىلخدمات مراجع الحسابات لعدم وجود فروق في استجابة عینة الدراسة حول تقدیم -6
.تعزى إلى حجم مكتب المراجعةα= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

األخرى لخدماتمراجع الحسابات لوجود فروق في استجابة عینة الدراسة حول تقدیم-7
تعزى إلى سنوات الخبرة، ویبین α= 0.05بجانب خدمة المراجعة عند مستوى داللة 

5-10سنة"، وفئة الخبرة "من 11-20اختبار شفیه أن الفروق بین فئة الخبرة "من 
سنوات" كما توجد فروق بین فئة الخبرة 5-10سنوات"، والفروق لصالح فئة الخبرة "من 

سنوات"، والفروق لصالح فئة الخبرة "أقل من 5ل من سنة"، وفئة الخبرة "أق11-20"من 
سنوات".5
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التوصیات:
فـي ضـوء مـا توصـلت إلیـه الدراسـة مـن نتـائج، یوصـي الباحـث بمجموعـة مـن التوصـیات التـي یأمــل 

من خاللها تطویر مهنة المراجعة:

أن یحرص مراجعـو الحسـابات علـى اسـتقاللهم وحیـادهم حفاظـًا علـى كسـبهم ثقـة مسـتخدمي -1
التقاریر المالیة وغیرها.   

ضرورة الفصل بین تقدیم مراجع الحسابات لخدمة المراجعة والخدمات األخرى لنفس العمیل -2
ت وذلـــك للحفـــاظ علـــى مصـــالح المســـاهمین، وهـــذا ال یعنـــي منـــع المراجـــع مـــن تقـــدیم الخـــدما

األخــــرى، فبإمكــــان المراجــــع تقــــدیم الخــــدمات األخــــرى للمنشــــآت التــــي ال یقــــدم لهــــا خدمـــــة 
المراجعة.

فــي حالــة عــدم الفصــل ضــرورة أن یــتم تصــنیف مكاتــب المراجعــة وذلــك بنــاًء علــى مجموعــة -3
مــن المعــاییر التــي تؤهلــه ألداء الخــدمات بجــودة عالیــة، كعــدد العــاملین فــي المكتــب، وعــدد 

عـــدد الـــدورات التأهیلیـــة التـــي یلتحـــق بهـــا صـــاحب المكتـــب بصـــورة دوریـــة ســـنوات الخبـــرة، و 
خاصة في مجال الخدمات االستشاریة بهدف رفع كفاءته، وعدد المؤتمرات الخاصة بمجـال 
المهنــة التــي حضــرها، ویكــون هــذا التصــنیف مــرتبط بطبیعــة وحجــم الخــدمات األخــرى التــي 

حسب كل مستوى من التصنیف.یستطیع مراجع الحسابات تقدیمها لنفس العمیل ب
علـى الجهــات المســئولة عــن الرقابــة علــى مهنـة المراجعــة وضــع المزیــد مــن التشــریعات التــي -4

تساهم في الحفاظ على المتطلبـات األخالقیـة لجـودة المراجعـة مثـل وضـع حـد أدنـى ألتعـاب 
اجـع، )، وتحدید معدل دوران المر (Peer Reviewخدمة المراجعة، وتفعیل التدقیق المزدوج 

تفعیل لجان المراجعة خاصة في الشركات المساهمة.
التشدید في تطبیق العقوبات على المراجعین المخالفین آلداب وسلوك المهنة.-5
ـــك لـــدى كـــل مـــن مراجعـــي -6 العمـــل علـــى نشـــر ثقافـــة االستشـــارات كأحـــد عوامـــل التنمیـــة وذل

ثنــاء تقدیمـه لهــذه الحسـابات ومسـتخدمي القــوائم المالیـة، وتوضــیح موقـف مراجــع الحسـابات أ
الخدمات.

اختیار المراجع الكفء والمتمتع بالخبرة المهنیة والكفاءة العلمیة لتقدیم الخدمات االستشـاریة -7
إلى العمالء.
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الدراسات المستقبلیة:

یقترح الباحث إجراء بعض الدراسات في مجال تقدیم مراجع الحسابات لخدمات أخرى بجانـب خدمـة 
المراجعة:

حول أثر تقـدیم مراجـع الحسـابات لخـدمات أخـرى بجانـب خدمـة المراجعـة علـى إجراء دراسة-1
دراسة میدانیة على األطراف الخارجیة المستخدمة للتقاریر المالیة.-جودة تقریر المراجع

جــودة األداء تقــدیم الخــدمات األخــرى علــىإجــراء دراســة حــول أثــر وجــود رقابــة مهنیــة علــى-2
المهني لمراجع الحسابات.

دراســة حــول أثــر قیــام مراجــع الحســابات باإلفصــاح عــن إیــراد الخــدمات األخــرى التــي إجــراء- 3
یقدمها لعمیل المراجعة على جودة تقریره.

العمــالء بطبیعــة الخــدمات االستشــاریة المقدمــة مــن مراجــع مــدى معرفــةإجــراء دراســة حــول -4
.أدائه للخدمات االداریة واالستشاریةعندأمام عمالئه مراجعالالحسابات وطبیعة موقف 

التنــافس المحمــوم بــین مكاتــب المراجعــة فــي قطــاع غــزة فــي محاولــة إجــراء دراســة حــول أثــر - 5
لكسب المزید من العمالء وما له من تأثیر على جودة الخدمات وأتعاب هذه الخدمات.
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)1ملحق رقم (

أسماء المحكمین

مكان العملمـــــاالسم

الجامعــــــــة اإلســـــــــالمیةحلــــــــسأ.د. ســــــــالم 1

الجامعــــــــة اإلســـــــــالمیةأ.د. علـــي شــــــــــاهین2

الجامعــــــــة اإلســـــــــالمیةرغامــــــــر ضـــــد. ماه3

الجامعــــــــة اإلســـــــــالمیةد. عصام البحیصي4

الجامعــــــــة اإلســـــــــالمیةاتــــــــــــــذ بركـــــــد. ناف5

جامعة القدس المفتوحةتهىـــــــد. صبري مش6
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)2ملحق رقم (

االستبانة

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الجامعة اإلسالمیة بغـزة
ــیاـــــكلیــة الدراســات العل

قسم المحاسبة والتمویل

ه / ها اهللاـــحفظاألخ الكریم / األخت الكریمة  
السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

تحیة طیبة وبعد:

یقــوم الباحــث بــإجراء دراســة میدانیــة تهــتم بمهنــة مراجعــة الحســابات وتطویرهــا للوصــول إلــى أفضــل 
لنیل درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، بعنوان/النتائج واستكماالً 

على جودة جبانب خدمة املراجعةالتي يقدمها مراجع احلساباتاألخرىأثر اخلدمات 
"املراجعريرتق

)دراسة میدانیة على مكاتب المراجعة في قطاع غزة(
لــذا آمــل مــن ســیادتكم التكــرم باإلجابــة علــى أســئلة هــذه االســتبانة بدقــة، حیــث أن صــحة نتــائج هــذه 

االستبانة تعتمد بدرجة كبیرة على صحة إجابتك.

میـة فـي فلسـطین، مـع العلـم أن المعلومـات التـي ســیتم تنتعاونـك معـي هـو دعـم للبحـث العلمـي والإن 
الحصول علیها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرا لكم حسن تعاونكم 
،،،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

الباحث 
رأحمد یوسف الزها
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-العبارة المناسبة من العبارات التالیة:عالمة بجانبیرجى التكرم بوضع
:العمر-1

سنة45أكثر من سنة       36-45من سنة25-35من سنة25أقل من 

:الخبرةسنواتعدد-2

سنة20أكثر من سنة 11-20من سنوات5-10من سنوات 5أقل من 

:المراجعةمكتبفيالعاملینعدد-3

شخص15أكثر من شخص 15إلى 11من أشخاص  10إلى 6من أشخاص   5أقل من 

المؤهل العلمي:-4

------- أخرى حدد:دراسات علیابكالوریوسدبلوم 

التخصص:-5
إدارة أعمالاقتصادعلوم مالیة ومصرفیةمحاسبة

الشهادة المهنیة:-6

ACCA,CAأمریكیةACPACPAالمجمع العربي للمحاسبین القانونیین 

--------------أخرى حددها ال یوجـــــــــــــد       بریطانیة

الوظیفي:المسمى -7
رئیسيحساباتمراجعحساباتمراجعةمدیرصاحب أو شریك مكتب مراجعة

- ---------- أخرى حددها حساباتمراجعمساعد
الخدمات المهنیة التي یقدمها المراجع لعمالئه (یمكن اختیار أكثر من خدمة):- 8

استشارات مالیةخدمات ضریبیةخدمات إداریة           خدمات محاسبیة 
كشف الغش واالختالساستشارات إداریةاستشارات قانونیة      

---------------------------------------------------------- حدد:أخرى 
 ------------------------------------- ------------------------------

من خدمات المراجعة إلى إجمالي إیراد المكتب:اإلیرادنسبة -9

%50أكثر من 31%-10%50%-30%
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.المراجعریر: ال یؤثر قیام مراجع الحسابات بتقدیم الخدمات الضریبیة على جودة تقاألولىالفرعیة الفرضیة 

الفقــــــــــراتم
درجة الموافقة

بدرجة 
كبیرة 

جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
جدا

1
التـي یقــدمها مراجــع الحســابات لـنفس عمیــل المراجعــة ذات أهمیــة تعتبـر عوائــد الخــدمات الضــریبیة 

نسبیة للمراجع.

2
یتم الفصل في مكتب المراجعة بین من یقدم الخدمات الضـریبیة ومـن یقـدم خـدمات المراجعـة لـنفس 

العمیل.

تتأثر أتعاب مراجع الحسابات عند تقدیم الخدمات الضریبیة لنفس عمیل المراجعة.3

4
حسـابات لـنفس عمیـل المراجعـة یتم الحصول على أتعـاب الخـدمات الضـریبیة التـي یقـدمها مراجـع ال

على التوصل إلى نتیجة محددة من هذه الخدمات.بناءً 

5
یــتم الــربط مــن قبــل العمیــل بــین نتــائج الخــدمات الضــریبیة المقدمــة مــن مراجــع الحســابات وأتعــاب 

مراجع الحسابات.

6
یتم إعطاء أهمیة أكبر للعمیل الـذي یـتم تقـدیم الخـدمات الضـریبیة لـه بجانـب خدمـة المراجعـة علـى 

غیره ممن ال یقدم له مراجع الحسابات سوى خدمة المراجعة.

7
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة یعمــل علــى اتجــاه المراجــع نحــو عــدم إظهــار الحقــائق 

اتفاقًا مع اإلدارة.

8
ــربح الخاضــع  ــأثیر أو الــتحكم بمقــدار ال تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة یمكنــه مــن الت

للضریبة.

9
تقـــدیم مراجـــع الحســـابات للخـــدمات الضـــریبیة یعطـــي اإلدارة المرونـــة وحریـــة التصـــرف بمـــا یـــؤدي 

للتالعب في األرباح.

اإلدارة للنجاح أن یكون لنفسه السمعة الحسنة.یستطیع مكتب المراجعة من خالل تحقیق 10

11
تتعامل اإلدارة مع مراجع الحسابات الذي یقدم لها الخـدمات الضـریبیة بجانـب خدمـة المراجعـة كأحـد 

موظفیها.

12
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة بجانــب خدمــة المراجعــة یجعــل المراجــع یمیــل لمصــلحة 

ما یتقاضاه من أتعاب عن خدماته الضریبیة.العمیل نتیجة 

13
یقــوم مراجــع الحســابات بــإبالغ العمیــل الــذي یقــدم لــه خــدمات ضــریبیة بجانــب خدمــة المراجعــة بــأن 

المسئولیة عن محتویات اإلقرار الضریبي تقع بصفة أساسیة على العمیل.

14
المراجعــة یســاعد اإلدارة علــى التهــرب تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات الضــریبیة بجانــب خدمــة 

الضریبي.

15
قیام مراجع الحسابات بتعبئة وٕاعداد اإلقرار الضریبي عن عمیله الذي یقدم له خدمة المراجعـة یـؤثر 

سلبًا على حیاد واستقالل المراجع.

16
سـلبیًا علـى جـودة یعتبر تقدیم مراجـع الحسـابات للخـدمات الضـریبیة بجانـب خدمـة المراجعـة مؤشـرًا 

.تقریر المراجع
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.على جودة تقریر المراجعیؤثر تقدیم مراجع الحسابات لخدمة االستشارات اإلداریة ال:الثانیةالفرعیة الفرضیة 

الفقــــــــــــــراتم
درجة الموافقة

بدرجة 
كبیرة 

جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
جدا

17
یتمتــع فریــق العمــل الــذي یقــدم الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة بجانــب خدمــة المراجعــة بالتأهیــل 

العلمي والتخصص المهني.

18
تعتبــر الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة التــي یقــدمها مراجــع الحســابات للعمیــل عبــارة عــن معلومــات 

سریة.

19
عملیـات المراجعـة السـابقة لـنفس المنشـأة تكـوین رأي استشـاري یمكن لمراجع الحسابات ومن خالل 

بشأن المنشأة حول نواحي الضعف والقوة.

تعتبر الخدمات اإلداریة واالستشاریة التي یقدمها مراجع الحسابات بمثابة قرارات واجبة التنفیذ.20

21
تطبیـــق االستشـــارات التـــي قـــدمها یجــب علـــى مراجـــع الحســـابات أن یعمـــل علـــى متابعــة إذا مـــا تـــم 

للمنشأة.

22
ــة واالستشــاریة بجانــب خدمــة مراجعــة  یعمــل مراجــع الحســابات مــن خــالل تقدیمــه للخــدمات اإلداری

الحسابات إلى توفیر الحمایة لمصالح إدارة المنشأة.

23
المراجعـة تـؤدي إلـى إن الخدمات اإلداریة واالستشاریة التي یقدمها مراجـع الحسـابات بجانـب خدمـة 

تحــول مســئولیات والتزامــات المراجــع لتصــبح أمــام إدارة المنشــأة محــل المراجعــة بــدال مــن المــالك 
ومستخدمي القوائم المالیة.

24
ــردد  تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة بجانــب خدمــة المراجعــة یعمــل علــى ت

فقدان العمیل.المراجع بالتحفظ في تقریره خوفا من 

25
طول مدة المراجعـة للعمیـل نفسـه یدفعـه للتوجـه إلـى الحصـول علـى الخـدمات اإلداریـة واالستشـاریة 

من خالل المراجع الخارجي.

26
قیــام مراجــع الحســابات بتقــدیم خدماتــه اإلداریــة واالستشــاریة لعمالئــه ال یخلــق منــه موظفــا لــدى 

المنشأة.

27
الحســابات بتقــدیم الخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة لعمیــل المراجعــة ســیقربه مــن موقــع قیــام مراجــع

اتخاذ القرار وسیزید عالقاته الشخصیة معه وبالتالي یؤثر سلبًا على جودة تقاریر المراجعة.

28
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة یعمــل علــى عــدم تقــدیم المراجــع إلرشــادات

تحذیریة للمستثمرین عن احتمال فشل المنشأة مستقبًال.

29
تقــدیم مراجــع الحســابات للخــدمات اإلداریــة واالستشــاریة یعمــل علــى فقــدان ثقــة مســتخدمي القــوائم 

المالیة بتقریر المراجع.
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.المراجعیرعلى جودة تقر اإلداریةالمالیة و تصمیم األنظمة ال یؤثر تقدیم مراجع الحسابات لخدمة :الثالثةالفرعیة الفرضیة 

الفقراتم
درجة الموافقة

بدرجة 
كبیرة 

جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
جدا

30
ذات لـنفس العمیـل بجانـب خدمـة مراجعـة الحسـابات تصـمیم األنظمـة المالیـة واإلداریـةتعتبر عوائـد 

.الحساباتراجع أهمیة نسبیة لم

31
یقوم مراجع الحسابات وفي ضوء تقدیره الشخصـي بتقـدیر مـا إذا كـان نطـاق وطبیعـة تقـدیم خـدمات 
تصــمیم األنظمــة المالیــة واإلداریــة إلــى نفــس عمیــل المراجعــة قــد یــؤدي إلــى تضــارب المصــالح عنــد 

أداء وظیفة المراجعة لهذا العمیل.

32
الـدخول فــي أي نشــاط بتقـدیر مــا إذا كـان هــذا النشـاط یتفــق مــع دوره یقـوم مراجــع الحسـابات وقبــل 

كمهني وأنه امتداد معقول ونـوع مـن أنـواع التوسـع والتطـویر لخـدمات موجـودة فعـال یقـدمها العضـو 
أو آخرون في المهنة.

33
وتصـمیم یوجد لدى مراجع الحسابات الذي یمارس المهنة رقابة نوعیة للتأكـد مـن أن خـدمات وضـع 

األنظمة المالیة واإلداریة یتم تأدیتها بكفاءة وأنها تخضع لإلشراف الكافي.

یقوم مراجع الحسابات بتقییم النظام المالي واإلداري بعد تصمیم النظام من خالله.34

35
المراجعـة لـنفس یشارك مراجع الحسابات الذي قام بتصمیم النظام المالي واإلداري للعمیل في عملیـة 

العمیل.

36
یــتم تقیـــیم النظــام المـــالي واإلداري للعمیـــل عنــد تقـــدیم خدمــة المراجعـــة لـــنفس العمیــل بـــالرغم مـــن 

مسئولیة مراجع الحسابات عن تصمیمه.

37
عنـــد تقـــدیم مراجـــع الحســـابات لخـــدمات وضـــع وتصـــمیم األنظمـــة المالیـــة واإلداریـــة لـــنفس عمیـــل 

المراجـع یمكـن أن یتغاضـى عـن ذكـر بعـض التحفظـات عـن بعـض األخطـاء الموجـودة المراجعة فإن 
في النظام المالي أو اإلداري.

38
یعمل مراجع الحسابات من خالل تقدیمه لخدمات وضع وتصمیم األنظمـة المالیـة واإلداریـة إلـى رفـع 

الكفاءة والفاعلیة لدى المنشأة.

39
ــأثر اســتقاللیة مراجــع  ــدیم خــدمات تت ــة وٕاداریــة لعمــالء یــتم تق الحســابات عنــد تصــمیم أنظمــة مالی

المراجعة لهم.

40
قیام مراجع الحسابات بتصمیم األنظمة المالیة واإلداریة بجانـب خدمـة المراجعـة لـنفس العمیـل یـؤثر 

سلبًا على جودة تقریر المراجعة.



102

: ال یؤثر تقدیم المراجع لخدمات المشورة في الشئون المحاسبیة وفي استخدام الحاسب اآللي في تشغیل البیانـات الرابعةالفرعیة الفرضیة 
.تقریر المراجععلى جودة 

الفقراتم
درجة الموافقة

بدرجة 
كبیرة 

جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
جدا

41
اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي تشـــغیل البیانـــات یـــتم االســـتعانة فـــي حـــال تقـــدیم استشـــارات حـــول 

بمتخصصین في هذا المجال.

42
یوجد لدى مراجع الحسابات الذي یمارس المهنة رقابة نوعیـة للتأكـد مـن أن خـدمات تقیـیم اسـتخدام 

الحاسب اآللي یتم تأدیتها بكفاءة وأنها تخضع لإلشراف الكافي.

43
ــدیم مراجــع الحســابات لخــدمات المشــورة فــي مــن وجهــة نظــر  ــة یعتبــر تق ــوائم المالی مســتخدمي الق

الشئون المحاسبیة بجانب خدمة المراجعة عامًال غیر مؤثر على جودة تقاریر المراجعة.

44
إن طــول مــدة االرتبــاط بــین المراجــع والعمیــل تعمــل علــى زیــادة المعرفــة لــدى المراجــع حــول النظــام 

تشغیل البیانات الموجودة لدى العمیل.اآللي في 

45
إن نجاح المنشآت التي قام المراجـع بتقـدیم المشـورة المحاسـبیة لهـا تعمـل علـى تـأثر سـمعة مكتـب 

المراجعة بهذا النجاح.

.على جودة تقریر المراجعالمالیةلتحقیقات ا: ال یؤثر قیام المراجع بعمل دراسات الجدوى االقتصادیة وٕاجراءالخامسةالفرعیة الفرضیة 

46
یــتم الحصــول علــى أتعــاب القیــام بدراســات الجــدوى االقتصــادیة أو إجــراء التحقیقــات المالیــة بجانــب 

خدمة المراجعة بناًء على التوصل إلى نتیجة محددة من هذه الخدمات.

47
إجراء التحقیقات المالیـة بجانـب خدمـة یتم تحدید قیمة أتعاب القیام بدراسات الجدوى االقتصادیة أو 

المراجعة وفق نتائج هذه الخدمات.

48
فــي حالــة تقــدیم المراجــع الستشــارة اقتصــادیة ومــن خــالل تطبیقهــا لــم یثبــت جــدواها یــتم تحمیــل 

المسئولیة لمراجع الحسابات.

49
ألداء الخدمــة مــع العمیــل وذلــك عنــد إجــراء تحقیقــات مالیــة خاصــة یــتم مناقشــة اإلجــراءات الالزمــة 

بهدف معرفة رأیه فیها.

مع جزیل الشكر والتقدیر

الباحث
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)3ملحق رقم (

المراجعةو مكاتب المحاسبة 

اسم املكتبماسم املكتبم
مكتب أبو غلوة للمحاسبة والتدقیق36المكتب العصري للمحاسبة والمراجعة1

مكتب أورینت للمحاسبة37المكتب القانوني سالمة القیشاوي2

مكتب آدم للمحاسبة والمراجعة38الوفاء للمراجعة واالستشارات المالیة3

مكتب بدر الدین للمحاسبة والمراجعة39الوفاء وشركاهم لالستشارات والتدقیق4

مكتب بیت المقدس40للتدقیقسابا وشركاهم 5

مكتب حسام الدین عویضة للمحاسبة والمراجعة41شركة الراي للمحاسبة6

مكتب حنین للمحاسبة والمراجعة42شركة أبو غزالة للخدمات االستشاریة والمالیة7

للمحاسبةامكتب حیف43شركة أنور أبو دون وشریكه8

خبراء الزیتون للمحاسبة والمراجعةمكتب44شركة مطیر وعلمي وشركاهم9

مكتب دار المحاسبة للمحاسبة والتدقیق45شركة نشوان للمحاسبة والمراجعة10

مكتب سبیل للمحاسبة والمراجعة46طالل أبو غزالة وشركاءه للمراجعة11

مكتب سلسبیل للمحاسبة والمراجعة47مجموعة األعرج للمحاسبة والمراجعة12

مكتب شاهین للمحاسبة48الغد للمحاسبة والمراجعةمجموعة13

مكتب شعاع للمحاسبة والمراجعة49مكتب األهرام للمحاسبة والمراجعة14

مكتب صافي وأبو شعبان للمحاسبة والمراجعة50مكتب البراء للمحاسبة والمراجعة15

للمحاسبة والمراجعةمكتب طیبة 51مكتب الخبراء العرب للمحاسبة والمراجعة16

مكتب عبد الجلیل شعالن للمحاسبة والمراجعة52مكتب الخروبي وشركاه للمحاسبة والمراجعة17

مكتب عبد الحكیم العلمي للمحاسبة والمراجعة53مكتب الخطیب للمحاسبة والمراجعة18

والمراجعةمكتب عبد المالك صیام للمحاسبة 54مكتب الرباط للمحاسبة والمراجعة19

مكتب عطوة للمحاسبة55مكتب الشرق األوسط20

مكتب عطیة قرمان للمحاسبة والمراجعة56مكتب العالمیة للمحاسبة والمراجعة21

مكتب عكیلة للمحاسبة والمراجعة57مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة22
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للمحاسبة والمراجعةمكتب عالء الدین 58مكتب العودة للمحاسبة والمراجعة23

مكتب غرناطة للمحاسبة والمراجعة59مكتب الغول للمحاسبة والمراجعة24

مكتب فلسطین للمحاسبة والمراجعة60مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة25

مكتب فیرست للمحاسبة والمراجعة61مكتب المحاسبون المتحدون26

مكتب قویدر للمحاسبة والمراجعة62مكتب المختار للمحاسبة والمراجعة27

مكتب محمد أبو شعبان للمحاسبة والمراجعة63مكتب المنار للمحاسبة والمراجعة28

مكتب محمد غراب للمحاسبة والمراجعة64مكتب النور للمحاسبة والمراجعة29

مكتب نبیل فروانة للمحاسبة والمراجعة65مكتب الهباش للمحاسبة والمراجعة30

مكتب نصار للمحاسبة واالستشارات66مكتب الهدى للمحاسبة والمراجعة31

مكتب نصار للمحاسبة والمراجعة67مكتب الولید للمحاسبة والمراجعة32

مؤسسة حمادة للمحاسبة والمراجعة68مكتب الیرموك للمحاسبة والمراجعة33

مؤسسة فلسطین للمحاسبة والمراجعة69مكتب إرنست ویانغ34

مؤسسة كنعان للمحاسبة والمراجعة70مكتب أبو خلیل الخروبي للمحاسبة والمراجعة35


