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رـــــيدوتقر ــــشك  

 الحمــــد لــلـــــــه كــــما ينبـــــغي لجــــالل وجـــهك وعظيـــــم ُســــــلطــــانك

الذي وفقني إلتمام بحثي هذا ولــــــــــــوال كرمــــه ومنِّـــــــه علــــــيَّ لــــــــما  الشكر لــــــــله
.خــــــرج بحثــــــــــــي إلــــــــــــى النــــــور     

 ثُـــــــــــــــــم

حمدي شحدة زعـــــــــرب/ أتوجـــــه بالُشكـــــر والعرفـــــان لألستاذ الدكتور   

ـــــى ما قـــــدمه لي من دعٍم وتوجيٍه وٕاشـــــــرافعلـ  

 والشكر موصوٌل إلـــــى

يوسف جربوع ومحكمي . د. عصام البحيصي و أ. د. أعضاء لجنة المناقشة أ
 االستبيان الذين أثروا بحثي بخبرتهم الواسعة

تي كما أتوجه بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية لما وفرته لي من الكتب والمراجع ال
 كانت عونا في انجاز هذه الدراسة

وٕالى كل من ساهم في إكمال مهمتي العلمية ووقف بجانبي ومد لي يد العون 
 والمساعدة وأخص بالذكر إدارات مكاتب وشركات التدقيق

 واهللا من وراء القصد

 

 

نسرين محمد منصور: الباحثة  
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  ملخـــــص

الظواهر المعاصرة التي ترجع إلى شهدت مهنة المراجعة في الوقت الحاضر مجموعة من 
التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة بها، إذ تجلت ظاهرة الزيادة المطردة في حاالت تغيير 

  .المراجعين بما قد يثير الكثير من الشكوك حول مسألة حياد واستقالل المراجع
حسابات الخارجي مدى تأثير معدل دوران مراجع الللتعرف على  لذلك فقد جاءت هذه الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام االستبيان كأسلوب باستخدام  على مبدأ اإلستقاللية
استبانه، وتم استرداد جميع االستبانات،  124أساس لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي بلغت 

ي واالنحراف المعياري كما استخدمت الباحثة المقاييس االحصائية المناسبة منها المتوسط الحساب
  .التي خلصت لها الدراسة واختبار ألفا كرونباخ للوصول إلى النتائج tواختبار 
أن إشراف لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في المشاكل  من خالل النتائج وتبين

فهوم تغيير التي صادفته أثناء عملية التدقيق من أهم العوامل المحددة لدور اللجنة، كما ارتبط م
 ،المراجع بالتزام مكتبه بعدم وجود عمالء يدقق لهم كأقارب من الدرجة األولى مما يعزز استقالله

باإلضافة إلى أن تصميم وتنفيذ نظم معلومات مالية للعميل يعتبر من الخدمات المحظورة والتي 
  .توجب تغيير المدقق حفاظا على استقالله

ضرورة أن يتولى المجلس التشريعي وضع نظام عملي همها ولقد توصلت الدراسة إلى توصيات أ
ينص على تغيير مراجع الحسابات كل فترة زمنية مناسبة وذلك حفاظا على استقالليتة، وضرورة 

لما لها من أثر واضح في الحد  - cooling off period–التعريف بأهمية وجود فترة التهدئة 
إلدارة على مراجع الحسابات الخارجي وتحديدها من الممارسات والضغوطات التي قد تمارسها ا

كما أوصت بضرورة تغيير القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة . بعدد سنوات مناسب
التدقيق وذلك لعدم مالءمتها للتطورات التي يشهدها القطاع المالي في قطاع غزة، وتوفير قواعد 

عيل دور الجمعيات المهنية في تثقيف المراجع ضرورة تفبيانات كاملة ومنشورة لهذا التغيير، و 
فيما يخص اكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها تأثير هام على القوائم المالية مما يحد من 

  .عمليات التقاضي بينه وبين العميل ويحافظ على استقالله
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Abstract  
The Impact of External Auditor Rotation on Independence Principle 

In the present, the audit profession has witnessed a collection of 
contemporary phenomena which returns to the changes and development 
in the surrounding environment, as demonstrated the phenomenon of the 
steady increase in cases of auditors rotation including raises a lot of 
doubts about the question of impartiality and independence of the auditor.  

The purpose of this study is to investigate the impact of external auditor 
rotation on independence principle. The researcher has to follow the 
descriptive analytical approach through the use of the questionnaire as a 
basis for the collection of data from the study sample, which amounted to 
124 Estebans, and it were all recovered.  In addition, the researcher has 
used statistical measures appropriate, including the arithmetic average, 
standard deviation and t- test and test alpha Cronbach access to the 
findings of the study. 
It appears, from the findings, that the supervision of the Audit Committee 
to discuss the external auditor in the problems encountered during the 
audit process of the most important factors determining the role of the 
commission, in addition to the design and implementation of financial 
information systems to the customer is one of the prohibited services and 
auditor had to change in order to preserve its independence. 
 
The study concluded recommendations, including that the Legislative 
Council need to develop practical system for auditor rotation and the 
appropriate cooling off period to preserve auditor independence and the 
need to define the importance of the cooling off period because of its 
clear impact in reducing practices and pressures that may be exercised by 
the management, in addition to the  need to change the laws and 
legislation governing the conduct of the audit profession due to lack of 
relevance of the developments taking place in the financial sector in the 
Gaza Strip, and to activate the role of professional associations in 
educating auditors with respect to the discovery of illegal acts that have a 
significant impact on the financial statements limiting the operations of 
litigation between him and the client and maintains its independence. 
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  مقدمـــــة 1-1
  

وقـد صاحبت تعقـد النشـاطات وتنوعهـا،  ومتواصلةتطورات كبيرة  تإن المراجعة ميدان واسع، عرف
لية المراجــع الخــارجي فــي ظــل المتغيــرات التــي تمــر بهــا بيئــة األعمــال فــي تزايــد االهتمــام باســتقال

رة تحكمهـا قـوانين، قواعـد مهنـة حـ، كمـا أن المراجعـة قطاع غزة بصفة خاصة والعـالم بصـفة عامـة
  . رومعايي

عقــد عــالم والمراجــع شــخص محتــرف متخصــص ومهمتــه تــزداد تعقيــدا مــن فتــرة إلــى أخــرى لمــا لت
حاسـبات والمشـاكل الماليـة منهـا القانونيـة والضـريبية المطروحـة علـى وجـه مالاألعمال اليـوم وتعقـد 

معايير، بعضها علـى األقـل أثنـاء قيامـه بمهمتـه، حتـى ال يكـون الوعليه، ينبغي مراعاة  الخصوص
 ).2003بوتين، ( مقصرا وما ينجر على ذلك من عواقب

 ففـي الحسـابات، مراجـع يقـدمها التـي الخـدمات نطـاق عـن الحـديث كثـر الماضـيين العقـدين خـالل 
تـرى أن  الجهـات بعـض نإفـ الخـدمات، هـذه نطـاق بتوسـيع العمـالء طـرف مـن طلبـات وجـود ظـل

تقــديم المراجــع الخــارجي الخــدمات االداريــة واالستشــارية يعتبــر تهديــدًا حقيقيــًا الســتقالل المراجــع، 
ين القــانونيين أنــه يفضــل أن بينمــا تــرى لجنــة أخالقيــات المهنــة التابعــة للمجمــع األمريكــي للمحاســب

يقوم المراجع الخارجي بتقديم خدمات المراجعة بجانب الخدمات االدارية واالستشـارية ولكـن بشـرط 
أن يكــون القصــد مــن ذلــك هــو تقــديم النصــيحة ولــيس المســاهمة فــي اصــدار القــرارات كــأن يكــون 

جلــس اإلدارة ففــي هــذه المراجــع مراجعــًا خارجيــًا للشــركة وأن يكــون فــي نفــس الوقــت عضــوًا فــي م
  .الحالة يعتبر مشاركًا في اصدار القرارات الصادرة عن مجلس االدارة

مهنة المراجعة فـي الوقـت الحاضـر مجموعـة مـن الظـواهر المعاصـرة التـي ترجـع إلـى شهدت كما  
والشك أن هذه الظواهر قـد فرضـت نفسـها علـى سـوق ، التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة بها

ففي السنوات األخيرة تجلت ظاهرة الزيادة المطردة في حاالت تغييـر المـراجعين ، المراجعةخدمات 
وقــد أثــارت هــذه الظــاهرة ، بمــا قــد يثيــر الكثيــر مــن الشــكوك حــول مســألة حيــاد واســتقالل المراجــع

الكثيـــر مـــن االدعـــاءات بـــأن تقريـــر المراجـــع أصـــبح ســـلعة تبـــاع وتشـــترى وأن الشـــركات أصـــبحت 
األمــر الــذي شــكل ، الحصــول علــى تقريــر نظيــف خــاٍل مــن أيــة تحفظــات جوهريــة تتســوق مــن أجــل
كالواليــات ، الســيما فــي الــدول المتقدمــة -،البــاحثين والمنظمــات الحكوميــة والمهنيــة ىدافعــًا قويــًا لــد

  ).2008مسواك، ( ظاهرةهذه اللتحليل وتفسير   -والمملكة المتحدة، المتحدة األمريكية
يــاد علــى أنــه أهــم الخصــائص التــي يجــب أن تتــوافر فــي المراجــع علــى ويجــب أن ينظــر إلــى الح

اإلطـــالق، ويرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى رغبـــة المجتمـــع المـــالي االعتمـــاد علـــى تقـــارير المـــراجعين 
أرينـز (المتعلقة بعدالة القوائم المالية إلى توقعاتهم بـأن هـذه التقـارير تقـدم وجهـة نظـر غيـر متحيـزة 

  ). 2010 وآخرون،
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  :كلة الدراسةمش 1-2
  

تنبــع مشــكلة الدراســة مــن أهميــة مهنــة مراجــع الحســابات الخــارجي والتــي تتــأثر بالحساســية العاليــة 
نتيجــة المســئوليات الملقــاة علــى عاتقــه إذ تتطلــب درجــة كبيــرة مــن االســتقالل والحيــاد فــي عملــه، 

راجــع الحســابات وذلـك للوصــول إلــى درجــة الثقـة المطلوبــة وجــاءت هــذه الدراســة لتبـين أثــر تغييــر م
  .الخارجي على االستقاللية

وتتمحور مشكلة الدراسة حول تحليـل ودراسـة الجوانـب المتعلقـة بتغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي 
وتأثير ذلك على مبدأ االستقاللية وهي قضية تهم أصحاب المصلحة في الشركات محل المراجعـة 

ويمكــن صــياغة مشــكلة الدراســة . ر المراجــعوالتــي بــدورها تضــع السياســات الالزمــة لتعيــين أو تغييــ
  :على النحو التالي

  
االسـتقاللية فـي مكاتـب التـدقيق العاملـة مبـدأ مراجع الحسابات الخارجي على  دورانما هو أثر 

  في قطاع غزة؟
  :ويتفرع منه األسئلة اآلتية

ى مــــا هــــو دور وجــــود لجنــــة التــــدقيق فــــي دعــــم تغييــــر مراجــــع الحســــابات الخــــارجي وأثــــره علــــ -1
  االستقاللية؟

فــي تغييــر مراجــع الحســابات  )Cooling of period( مــا هــي تــداعيات وجــود فتــرة التهدئــة -2
  الخارجي وأثره على االستقاللية؟

لضـرورة تغييـر ) Related Parties Interests(هـل أدى وجـود المصـالح الماليـة المرتبطـة  -3
  ؟ مراجع الحسابات الخارجي لما لها أثر على االستقاللية

مــا هــي اآلثــار المترتبــة مــن عمليــة دفــع األتعــاب فــي تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي علــى  -4
  االستقاللية؟

وأحكـام هيئـة  Sarbanes Oxleyما هو أثر ممارسة بعض الخـدمات المحظـورة وفقـا لقـانون  -5
  في تغيير مراجع الحسابات الخارجي وأثره على االستقاللية؟) SEC(سوق رأس المال 

مــــا أثــــر رفــــع القضــــايا بــــين المراجــــع والعميــــل فــــي تغييــــر مراجــــع الحســــابات الخــــارجي علــــى  -6
  االستقاللية؟

مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي ما أثر آراء أفراد عينة الدراسة حول   - 7
، الشهادات المهنية، المؤهل العلمي(عزى للمتغيرات الشخصية التالية على مبدأ االستقاللية  ت

  ). عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق، المسمى الوظيفي
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  :أهمية الدراسة  1-3
تكمن أهمية الدراسة في البحـث فيمـا إذا كانـت اسـتمرارية المراجـع فـي العمـل لصـالح نفـس الشـركة 

وجـــاءت هـــذه الدراســـة لتوضـــح الجوانـــب االيجابيـــة والســـلبية لتغييـــر . ســـيؤثر علـــى اســـتقالليته أم ال
ســـابات الخـــارجي وتبيـــان األثـــر المباشـــر علـــى االســـتقاللية والتـــي يتبعهـــا مجموعـــة مـــن مراجـــع الح

  . النتائج الهامة لصالح العميل والمراجع على حد سواء خاصة فيما يتعلق بالثقة والمصداقية
وتبــرز أهميــة هــذه الدراســة أيضــا فــي كونهــا ســوف تســتطلع آراء مراجعــي الحســابات العــاملين فــي 

  .ي قطاع غزةشركات التدقيق ف
وبــذلك ســوف تســاهم الدراســة فــي تقــديم مــادة إرشــادية ودراســة توعويــة لكافــة العــاملين فــي مجــال 

  .مراجعة الحسابات
  
  :أهداف الدراسة 1-4

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
دراســـة وتحليـــل دور لجنـــة التـــدقيق فـــي دعـــم تغييـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي وأثـــره علـــى  -1

  .قالليةاالست
فـــي تغييـــر مراجـــع  )Cooling of period( دراســـة وتحليـــل تـــداعيات وجـــود فتـــرة التهدئـــة -2

  .الحسابات الخارجي وأثره على االستقاللية
دراسة وتحليل وجود المصالح المالية المرتبطة بضرورة تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي لمـا  -3

  .وأثر ذلك على االستقاللية
ثــار المترتبــة مــن عمليــة دفــع األتعــاب فــي تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي دراسـة وتحليــل اآل -4

  .على االستقاللية
 Sarbanes Oxleyدراســـة وتحليـــل أثـــر ممارســـة بعـــض الخـــدمات المحظـــورة وفقـــا لقـــانون  -5

فـــــي تغييـــــر مراجـــــع الحســـــابات الخـــــارجي وأثـــــره علـــــى ) SEC(وأحكـــــام هيئـــــة ســـــوق رأس المـــــال 
  .االستقاللية

ر التقاضي بين منشـأة المحاسـبة والعميـل فـي تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي وأثـره دراسة أث -6
  .على االستقاللية

مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي دراسة أثر آراء أفراد عينة الدراسة حول  - 7
، مهنيةالشهادات ال، المؤهل العلمي(خصية التالية على مبدأ االستقاللية تعزى للمتغيرات الش

  .)التدقيقعدد سنوات الخبرة في مجال ، المسمى الوظيفي
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  :متغيرات الدراسة 1-5

  مبدأ االستقاللية: المتغير التابع

  :تغيرات المستقلة التي لها عالقة بدوران المراجعالم

  دور لجنة التدقيق -1
 "cooling off period"وجود فترة التهدئة  -2

  المصالح المالية المرتبطة -3
  األتعاب -4
   Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون  -5
  التقاضي بين المراجع والعميل -6
 المتغيرات الشخصية - 7
  

  :الخارطة الذهنية للبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  

 مبدأ االستقاللية

دور لجنة 
 التدقيق 

المصالح المالية 
  المرتبطة

وجود فترة 
 التهدئة

الخدمات المحظورة وفقا 
 Sarbanesلقانون 

Oxley 

  األتعــاب التقاضي

المتغيرات 
 الشخصية
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  :فرضيات الدراسة 1-6
  

  :اعتمدت الباحثة في اجابتها على مشكلة الدراسة وأهدافها الفرضيات التالية
  
  .يوجد أثر لدور لجنة المراجعة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية -1
  

  .يوجد أثر لوجود فترة التهدئة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية -2
  

  . يوجد أثر للمصالح المالية المرتبطة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية -3
  

  .أثر لدفع األتعاب في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية يوجد -4
  

وأحكام هيئـة سـوق رأس المـال  Sarbanes Oxleyيوجد أثر للخدمات المحظورة وفقا لقانون  -5
SEC في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية.  

  

  .على االستقالليةيوجد أثر للتقاضي في تغيير مراجع الحسابات الخارجي  -6
  
مدى تأثير معدل دوران توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة حول   - 7

المؤهل (تعزى للمتغيرات الشخصية التالية  مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية
عند مستوى  )ققيالتدعدد سنوات الخبرة في مجال ، المسمى الوظيفي، الشهادات المهنية، العلمي
 . 0.05 داللة
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  :التعريف بمصطلحات الدراسة 1-7
  

تتمثــل لجنــة المراجعــة فــي عــدد مــن أعضــاء غيــر ): Audit Committee( لجنــة المراجعــة -1
ــــون مســــئولية مســــاعدة المــــراجعين  ــــس إدارة الشــــركة محــــل المراجعــــة يحمل ــــذيين لمجل ضــــمن (تنفي

  .اإلدارة على الحفاظ على الحياد عن) مسؤوليات أخرى
  

هــي الفتــرة التــي تقــع بــين تــرك المراجــع الخــارجي ): Cooling off period( فتــرة التهدئــة -2
  .سنوات 5بـ  Sarbanes Oxleyللشركة محل المراجعة ورجوعه لهذه الشركة وقد حددها قانون 

  

م هي عبارة عن امتالك األسـه): Related Parties Interests(المصالح المالية المرتبطة  -3
  . أو أية استثمارات مباشرة لدى العمالء الذين يقومون بالمراجعة لديهم

  

هي فاتورة تأدية خدمة المراجعـة لمـدة عـام أو أكثـر يـدفعها العميـل للمراجـع ): Fees(األتعاب  -4
  .ويعتبر عدم دفع األتعاب لمدة أكثر من عام انتهاكا لقاعدة االستقاللية

  

  ):SEC(وهيئة سوق رأس المال Sarbanes Oxleyون الخدمات المحظورة وفقا لقان -5
مســــك الــــدفاتر المحاســــبية والخــــدمات األخــــرى، تصــــميم نظــــم : وينــــدرج تحــــت هــــذا البنــــد مــــا يلــــي

المعلومــات الماليــة وتنفيذها،الخــدمات االكتواريــة، المراجعــة الداخليــة، إدارة المــوارد البشــرية، وســيط 
خدمــــــة أخــــــرى تــــــم تحديــــــد عــــــدم جوازهــــــا مــــــن  أو وكيــــــل االســــــتثمار، الخــــــدمات القانونيــــــة وأي

)PCAOB(-Public Company  Accounting Over Sight Board  
  

ويحـدث عنـدما يـتم رفـع قضـية أو توجـد نيـة لـذلك بـين منشـأة : بين المراجع والعميل التقاضي -6
  .المحاسبة والعميل مما يضع االحتفاظ على االستقاللية والموضوعية محل شك

  

يعتبــر هــذا القــانون مــن أكثــر تشــريعات األوراق الماليــة : )SOX(ز أوكســلي قــانون ســاربين -7
أهميـة ويـتم تطبيـق أحكامــه علـى الشـركات العامــة ومنشـآت المحاسـبة العامــة التـي تقـوم بمراجعتهــا 

  .في هذا القانون بالدوران االلزامي لمنشأة المحاسبة العامة 207في أمريكا، واهتم القسم 
  

عبارة عن معلومات أوصت هيئة تداول األوراق المالية بالواليات المتحـدة هو : K-8النموذج  -8
األمريكيــة علــى إعــدادها ويضــم معلومــات عــن تــاريخ تغييــر المراجــع الحــالي واســم المراجــع الجديــد 

  .واالفصاح عن الخالفات بين المراجع القديم وٕادارة الشركة
.لدوران المراجعوهي كلمة مرادفة  مراجعتغيير التم االشارة في متن البحث إلى كلمة : مالحظة
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  :مجتمع وعينة الدراسة 1-8
  

مكتب   158في مكاتب وشركات التدقيق العاملة في قطاع غزة وعددها  يتكون مجتمع الدراسة
مراجعي الحسابات القانونيين الفلسطينيين، وسوف تشمل الدراسة على جمعية وشركة حسب دليل 

د تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة ، وتم استرداد وق. جميع أفراد مجتمع الدراسة
استبانة، وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد ثالث استبانات نظرا  لعدم تحقق الشروط  127

، استبانة 124المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 
  .د االجمالي لمكاتب التدقيقمن العد% 80أي ما نسبته 

  
  :جمع البيانات طرق

  
  :الباحثة على المصادر التالية لجمع البيانات اعتمدت

حيــث اتجهــت الباحثــة إلــى مصــادر ثانويــة تمثلــت فــي الكتــب والمراجــع  :المصــادر الثانويــة -أ
قــع االنترنــت العربيــة والــدوريات والمقــاالت والتقــارير واألبحــاث والجرائــد والبحــث والمطالعــة فــي موا

  .المختلفة الخاصة بمكتبات الجامعات العربية والدولية، باإلضافة إلى رسائل الماجستير السابقة
  
  :المصادر األولية -ب

  .وتمثلت في االستبانة التي أعدت خصيصا لجمع البيانات والتي تم توزيعها على مجتمع الدراسة
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  :ملخص الدراسات السابقة 1-9
  

  :الدراسات العربية
  "العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي "بعنوان ) 2008مسواك، (دراسة  -1

 بـالتطبيق علـىهدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى العوامـل المـؤثرة فـي تغييـر المراجـع الخـارجي 
بينـت الدراسـة العوامـل التـي تـؤثر علـى تغييـر المراجـع واالنعكاسـات  والشركات المسـاهمة اليمنيـة 

عن قرار تغييـر المراجـع باإلضـافة إلـى قيـاس وتحليـل األهميـة النسـبية لهـذه العوامـل وذلـك الناتجة 
  . نظر إدارات الشركات والمراجعين تيمن وجه

  :وقد قدمت دراسة مسواك العديد من التوصيات أهمها
حـال كمـا هـو ال الجمهورية اليمنيةتغيير المراجع لم تلق اهتمامًا من قبل الباحثين في  ظاهرةن إ -

  .من الدول العربية في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وغيرها
وخاصـة فيمـا يتعلـق بتغييـر ، قصور القوانين والتشريعات المنظمة للمهنـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة -

ك لـم تتضـمن كـذل، المراجـع حـق مناقشـة قـرار تغييـره فقد تبين أنهـا لـم تمـنح، في الشركاتالمراجع 
فــي حــل الخالفــات  اً كبيــر  اً إلــزام الشــركات المســاهمة بتكــوين لجــان المراجعــة التــي قــد يكــون لهــا دور 

  .بين المراجعين والشركات
%) 56(حيــث بلغــت ، تغييــر المراجــع فــي بيئــة المراجعــة اليمنيــة نســبة ليســت قليلــة ظــاهرةتمثــل  -

  .من العينة
  

دراســة  –ل المــؤثرة فــي تغييــر مراجــع الحســابات العوامــ "بعنــوان ) 2008قطــب، (دراســة  -2
  "تحليلية ميدانية

الجانـب النظـري، ثـم  هذه الدراسة إلى تحليل الجوانـب المختلفـة لعمليـة تغييـر المـراجعين مـن تهدف
العوامـل التـي تـؤثر فـي تغييـر المراجـع  إجـراء دراسـة ميدانيـة علـى دولـة قطـر بغـرض التوصـل إلـى

أهـم ، ومـن نظر العميل أي الشركات محـل المراجعـة سهم ومن وجههمن وجهة نظر المراجعين أنف
المراجعـون والمـديرون المـاليون علـى أن لهـا  العوامـل التـي اتفـقنتائج الدراسة أن هناك العديـد مـن 

هــي ) مــن واقــع المتوســط الحســابي(وأهــم تلــك العوامــل  ،الحســابات ارتبــاط بعمليــة تغييــر مراجــع
اجعـة والتـي حصـلت علـى متوسـط حسـابي أعلـى مـن أربـع درجـات، بمكتـب المر  العوامـل المرتبطـة

 مكتــب المراجعــة الــذي يقــدم أعمــال وخــدمات مميــزة عــن المكاتــب األخــرى اقــل احتمــاال )1(وهــي 

عــدم تقــديم الخــدمات )3(مكتــب المراجعــة ذو الجــودة العاليــة اقــل احتمــاال للتغييــر، و) 2(للتغييــر و
مكتب المراجعة ذو السـمعة والشـهرة ) 4(و تؤدي إلى تغييره،الكافية والمطلوبة من مكتب المراجعة 

   .يكون اقل احتماال للتغيير
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تحليـــل العوامـــل المـــؤثرة فـــي تغييـــر مـــدقق الحســـابات " بعنـــوان ) 2008حســـين، (دراســـة  -3
  ":-دراسة ميدانية –الخارجي في الشركات المساهمة العراقية 

التي تؤثر على تغيير مدقق الحسابات الخارجي  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل
وقــد تــم ، وذلــك مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســابات الخــارجيين واالدارة الماليــة للشــركات المســاهمة

  .تصميم استبانة لجمع البيانات حول آراء فئتي الدراسة
 الخـــارجي يســـاهم فـــي إعطـــاء مؤشـــرات عـــن فعاليـــة الشـــركات قمـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة أن المـــدق

المســاهمة وخاصــة فــي قيــاس العمليــات الماليــة، واتفقــت فئتــي الدراســة علــى أن العوامــل المرتبطــة 
بالشــركات المســاهمة لهــا تــأثير إيجــابي فــي تغييــر مــدقق الحســابات الخــارجي علــى مســتوى ثــالث 
مجموعــات وهــي العوامــل المتعلقــة بــالظروف المحيطــة بعمليــة التــدقيق، العوامــل المرتبطــة بتطبيــق 

  .ير وقواعد السلوك المهني، والعوامل المرتبطة بالشركات المساهمةمعاي
ومن أهم التوصيات ضرورة تفعيل دور جمعية مراقبي الحسابات في مراقبة عمل المدققين والعمـل 

  .على إقامة الدورات التدريبية لرفع المستوى المهني والتعريف بتغيير المدقق وايجابيات التغيير
  
مدى تأثير التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في "بعنوان ) 2007، الخزندار(دراسة  -4

  "تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
التعــرف علــى مــدى تــأثير التغييــر اإللزامــي للمراجــع الخــارجي فــي تحســين الــى  هــذه الدراســة هــدفت

لــى مكاتــب المراجعــة والشــركات ع بــالتطبيقجــودة عمليــة المراجعــة وتعزيــز موضــوعيته واســتقالله، 
مكتبــا للمراجعــة باإلضــافة إلــى  85تكــون مجتمــع الدراســة مــن  ،المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة

  .شركة مساهمة في القطاع 100
ولقد قدمت الدراسـة مجموعـة مـن النتـائج الهامـة تتعلـق بوجـود عالقـة بـين تطبيـق التغييـر اإللزامـي 

فــي الصــناعة التــي ينتمــي إليهــا العميــل واألتعــاب وفرضــية للمراجــع وأثــره علــى التخصــص المهنــي 
اســـــتمرارية الشـــــركة ورأي أصـــــحاب الشـــــركات المســـــاهمة وبـــــين جـــــودة عمليـــــة المراجعـــــة وتعزيـــــز 

  .موضوعيته واستقالله
بـإلزام الشـركات المسـاهمة فـي قطـاع غـزة بتغييـر مراجعيهـا بعـد مـرور فتـرة زمنيـة  وأوصت الدراسة

قصـــى، وضـــرورة التـــزام المراجـــع بمعـــايير المراجعـــة وأخـــالق المهنـــة محـــددة بخمـــس ســـنوات كحـــد أ
  .باإلضافة إلى استمرار إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال
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مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في "بعنوان ) 2007جربوع، (دراسة  -5
  "تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

ت هذه الدراسة إلـى توضـيح مجـاالت مسـاهمة التغييـر اإللزامـي للمراجـع الخـارجي فـي تحسـين هدف
جودة عملية المراجعـة وتعزيـز موضـوعيته واسـتقالله ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم تصـميم اسـتبانه، 

  %.80استبانه أي ما يعادل  68وزعت على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة وبلغت الردود 
تـــائج أن فكـــرة التغييـــر اإللزامـــي للمراجـــع الخـــارجي تحـــدث دائمـــا عنـــدما تواجـــه الشـــركات بينـــت الن

المســـاهمة مشـــاكل نتيجـــة النخفــــاض قيمـــة أســـهمها فـــي الســــوق المـــالي، وأن طـــول فتـــرة العالقــــة 
التعاقديــة بــين المراجــع وعميلــه ســوف تــنقص مــن موضــوعيته واســتقالله، وقــدمت الدراســة مجموعــة 

ضــرورة أن يمــارس المراجــع الخــارجي الشــك المهنــي عنــد مراجعــة حســابات  :مــن التوصــيات أهمهــا
عميلـــه، والـــذي تتطلـــب منـــه اســـتخدام االســـتجواب العقلـــي حيـــث إن فقـــده الشـــك المهنـــي عنـــد أداء 
المراجعـة يزيــد مــن احتمـال احتــواء القــوائم الماليــة علـى أخطــاء تــؤثر علـى الحســابات، كمــا أوصــت 

الحســابات بالشــركات المســاهمة فــي قطــاع غــزة لتغييــر المــراجعين الدراســة بضــرورة إلــزام مراجعــي 
لديها بعد خمـس سـنوات كحـد أقصـى وذلـك بقصـد االبتعـاد بخـدمات المراجعـة عـن سـوق المنافسـة 
التي قد يضطر معها المراجع إلى تخفيض أتعابه بدرجـة غيـر مقبولـة للحصـول علـى عمـالء جـدد 

  .راجعة وعلى قدرته على تحقيق مكاسب اقتصاديةوهو ما قد ينعكس سلبا على جودة عملية الم
  
المـؤثرة فـي تغييـر المراجـع الخـارجي  تحليل أهمية العوامـل"بعنوان ) 2003الفضل، (دراسة  -6

  "دراسة مقارنة من وجهات نظر الشركات والمراجعين القانونيين-في العراق
ع القـانوني وأهميتهـا بالنسـبة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عـن العوامـل المـؤثرة فـي تغييـر المراجـ

شركة  21وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مؤلفة من .  لكل من إدارة الشركة والمراجع القانوني
وكــذلك  2000إلــى   1995حــدث فيهــا عمليــة تغييــر المراجــع الخــارجي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 

  .  مراجع جرت عليهم عملية التغيير في تلك المدة 28على 
عــامال مــن العوامــل المؤديــة إلــى  18اســتخدام اســتبانه فــي جمــع البيانــات حيــث تضــمنت  وقــد تــم

تغيير المراجع مبوبة في ثالث محاور، يرتبط المحـور األول بالشـركة، بينمـا يـرتبط المحـور الثـاني 
  .بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني، أما المحور األخير فارتبط بمكتب المراجعة

ئج الدراسة متفقة إلى حد كبير مع نتائج الدراسات السابقة، مما يعني ذلـك أن تـأثير وقد جاءت نتا
العوامــل ال يختلــف تبعــا الخــتالف بيئــة التطبيــق علــى الــرغم مــن وجــود اخــتالف واضــح فــي أثــر 

  . العوامل من وجهة نظر المديرين عن وجهة نظر المراجعين
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  :الدراسات األجنبية
  
 Mandatory Rotation of(بعنـوان  )Ebimobowei & Keretu) ،2011دراسة  -1

Auditors on Audit Quality, Costs and Independence in South-South, 

Nigeria(  
كـــان الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة هـــو فحـــص دور التغييـــر اإللزامـــي للمـــدقق علـــى جـــودة التـــدقيق، 

البيانــات األوليــة والثانويــة طريــق التكــاليف واالســتقاللية فــي جنــوب نيجيريــا إذ قــام الباحثــان بجمــع 
ووزع علــى المــراجعين ومســتخدمي القــوائم ممــن  172مفــردة رجــع منهــا  250اســتبيان مكــون مــن 

  .لديهم الخبرة في عمل المحاسبة والتدقيق
أكدت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة إحصائية موجبة بين التغيير اإللزامي للمراجـع وجـودة تقـارير 

كمــا أكــدت أن هنــاك عالقــة بــين التغييــر اإللزامــي .  0.302ب  طامــل االرتبــاالمراجعــة وقــدر مع
 Moore el alوكانـت النتـائج مقاربـة لنتـائج  0.296للمراجع الخارجي واسـتقاللية التـدقيق بمعـدل 

أمـا بالنسـبة . والذي أكد أن التغيير اإللزامي هو وسيلة لتأكيد االستقاللية وٕازالة صراعات المصالح
أي أن التغييـر سـوف يـؤدي إلـى  0.287فأثبتت الدراسة أن هناك عالقـة ايجابيـة بمعـدل للتكاليف 

  .زيادة تكاليف خدمات التدقيق وقد استعمل معامل سبيرمان الترتيبي لقياس االرتباطات
  
ــوان ) Mustafa, et. al. ،2010(دراســة  -2  The Impact of Auditor): بعن

Rotation on the Audit Quality: A Field Study from Egypt)   
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح األسباب الحقيقية الكامنة وراء نقص استقاللية المدقق في مصر 

  .وكيفية التغلب عليها
أن التغلب على مشكلة نقص استقاللية المدقق يمكن أن تعالج  -1: وكان من أهم نتائجها

أجريت عليها الدراسة ويتم ذلك بعد مرور فترة بالدوران المتتابع للمدقق وذلك لكل الشركات التي 
تعاني مصر من نقص في االستقاللية راجع إلى عدم تطور معايير التدقيق  - 2. زمنية معينة
  .المصرية

ضرورة تطبيق قانون لدوران مراجع الحسابات الخارجي كحل لمشكلة  -1أوصت الدراسة على 
. ريك التدقيق وكطريقة لتعزيز جودة التدقيقنقص االستقاللية على أساس شركة التدقيق وليس ش

  .نقص في وجود قواعد أخالقيات المهنة لممارسي المهنة في مصر - 2
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 Rotate back or Not after)بعنـــوان  )Firth, et. al ،2010(دراســـة  -3

Mandatory Audit partner Rotation)  
  

ال بعد التغيير اإللزامي لشريك  مدى إلزامية رجوع الشريك أو"هدفت هذه الدراسة إلى توضيح 
، وأوضحت الدراسة بأن العديد من الدول قد طبقت قوانين تغيير المدقق بعد فترة من "المراجعة

إلى  2003وقد تم أخذ عينات الدراسة التاريخية من  .عمله في الشركة وذلك لتعزيز استقالليته
2006.  

ت تاريخية عن فترة التهدئة، وقاست مدى طبقت هذه الدراسة في الصين بعد استخدام عدة بيانا
  .قدرة المراجع على استئناف العمل لدى الشركة السابقة بعد تركها لمدة عامين

خلصت الدراسة إلى أن شركاء المراجعة الذين كان لهم فترة عمل طويلة مع عميل سابق هي 
  ). للتغيير(األكثر عرضة للتدوير 

اجعة الذين يرجعون إلى العمل مع العميل السابق كما توصلت الدراسة إلى أن شركاء المر 
يعاملون عمالئهم بشكل أفضل كما توجهوا إلى استخدام آراء تدقيق معدلة واستحقاقات تقديرية 

لكن وجدت الدراسة أن رجوع الشريك المناوب يؤدي إلى ضعف جودة التدقيق في السنة . جديدة
  .الثانية من فترة التهدئة

  
 The): بعنــوان ) Hatfield, Jackson and Vandervelde ،2007(دراســة  -4

Effects of Auditor Rotation and Client Pressure on Proposed Audit 
Adjustments)   

  
مـدقق مهنـي، رجـع  1200قامت هذه الدراسـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى عينـة تقـدر ب 

  . مفردة 190أي بإجمالي إجابات  18وألغي  208منها 
والتــي أكــدت نتائجهــا أن تحســين نوعيــة وجــودة أربــاح " إلزاميــة دوران المراجــع"قيمــت هــذه الدراســة 

سوف لن تكـون محتملـة لمراجـع الحسـابات مسـتقبال أن فـرص إلزاميـة دوران المراجـع قـد يكـون لهـا 
أثـــر ســـلبي علـــى نوعيـــة األربـــاح، كـــذلك أكـــدت الدراســـة أنـــه إذا كـــان يعتقـــد أن نوعيـــة المراجعــــة 
والقـــرارات اإلداريـــة المفيـــدة يجـــب أن تبلـــغ عـــن األداء المـــالي والنتـــائج تشـــير إلـــى أن هـــذا التنـــاوب 

  .  اإللزامي قد يؤدي إلى انخفاض جودة المراجعة
وخلصــت الدراســة إلــى أن ضــغط العميــل يقلــل مــن تعــديل المراجعــة المقترحــة وأن لــدوران المراجــع 

  .المراجعة المقترحة أثر ليس له مغزى على ضغط العميل في تعديل
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 The audit Firm Rotation)بعنوان  )Cameran & others ،2005(دراسة  -5

Rule: A Review of the Literature)  
  

دولــة منهــا الســبع  24الهــدف مــن الدراســة هــو مــدى قبــول قــانون تغييــر المــدقق الخــارجي فــي  كــان
ليابان، أمريكـا، ايطاليـا وكنـدا وكـذلك دول وهي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، ا) G7(الصناعية الكبرى 

االتحــاد األوروبــي الخمســة عشــر، باإلضــافة إلــى دول أخــرى تقــر باســتخدام معــدل دوران المــدقق 
  .الخارجي بعد فترة من الزمن

والتي طلب منها إرسال جميع المعلومـات المتـوفرة عـن  KPMGوقد اعتمدت الدراسة على شبكة 
  .الدولقانون تغيير المدقق في هذه 

بنسبة ) موجودة(وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق قانون تغيير المراجع الخارجي يتم تطبيقها 
ولقد خصت الدراسة الفصل الرابع منها في البحث عن %. 79، وغير موجودة بنسبة 21%

العالقة بين تغيير المراجع الخارجي واالستقاللية وخلصت إلى وجهتي نظر، أولهما أن تغيير 
أما . قق الخارجي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار حفاظا على استقاللية المنصب والسمعةالمد

وجهة النظر األخرى فكانت معاكسة تماما وهي عارضت ظاهرة تغيير المدقق الخارجي لما في 
ذلك من أثر على ثقة ومالئمة التقرير المصدر ولما للمدقق من معرفة وخلفية واسعة عن الشركة 

  . محل المراجعة
وبذلك خلصت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين وجهتي النظر لالستقاللية، وأن األغلبية يجدون 

  .في أن التغيير اإللزامي يدعم االستقاللية لكن ذلك يكلف تكلفة عالية جدا
  
-The Length of Auditor)بعنــوان  )Mayers & Others ،2005(دراســة  -6

Client Relationships and Financial Statement Restatements)  
  

هــدفت هــذه الدراســة إلــى توضــيح أثــر طــول مــدة التعاقــد بــين منشــأة المحاســبة والعميــل مــن جهــة 
أجريــت هــذه .  non-GAAP accountingلـــ ) إعــادة صــياغة(وٕاعــادة مراجعــة البيانــات الماليــة 

ليــة لهــا بــين ينــاير الدراســة علــى عينــة مــن الشــركات العامــة التــي أقــرت بإعــادة صــياغة القــوائم الما
  .2001وأكتوبر  1995

توصـــلت الدراســـة إلـــى أنـــه بـــالرغم مـــن عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين مـــدة التعاقـــد بـــين منشـــأة المحاســـبة 
مغــزى لــدى  لهــا والعميــل ووجــود تحريفــات جوهريــة فــي القــوائم الماليــة ، فــإن حيــازة شــركة التــدقيق

  .العينات الفرعية المختلفة المهمة في موضوع الدراسة
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وجــدت الدراســة أن العمــالء مســتعدون لزيــادة دخــل المراجــع الخــارجي كلمــا زادت مــدة التعاقــد مــع و 
  .العميل وبالتالي تزيد نسبة األخطاء المرتكبة من المدقق

ـــأن بعـــض الشـــركات ت ـــرمكمـــا وجـــدت الدراســـة ب عقـــودا لغيـــر المتخصصـــين فـــي مجـــال التـــدقيق  ب
  .ء فهم العالقة بينهماوالمحاسبة ما أدى إلى زيادة وجود األخطاء لسو 

، مــع أوصــت الدراســة بضــرورة وجــود معــدل دوران ثابــت لمراجعــي الحســابات بــين كــل فتــرة وأخــرى
  .ترك مهنة المراجعة للمتخصصين في هذا المجال فقط

  
 Du pont's Early Policy on the Rotation of)بعنوان ) Zeff ،2003(دراسة  -7

Audit Firms)  
  

ضـــيح السياســـة المبكـــرة لشـــركة دو بـــونتس األمريكيـــة فـــي تغييـــر شـــركات هـــدفت هـــذه الدراســـة لتو 
المراجعــة وقــد بينــت أن شــركة دو بــونتس قــد دأبــت باســتمرار فــي تغييــر المــراجعين لــديها مــن عــام 

، اقتناعـــا منهـــا أن النتـــائج تكـــون أكثـــر دقـــة وكمـــاال مـــع تغييـــر المراجـــع 1954وحتـــى عـــام  1911
وقفــت الشــركة عــن ساســة تغييــر المــراجعين بســبب اســتمرارها ت 1954وفــي عــام .  الخــارجي ســنويا

، كمراجــع خــارجي والتــي تميــزت أعمالهــا باالنتشــار "Price Water House" العمــل مــع شــركة 
مـع " دو بـونتس"ٕان تجربـة شـركة و  ،والتعقيد،  ما أدى إلى وضع نهاية السياسـة التـي كانـت تتبعهـا

وجهـــة النظـــر للعالقـــة بـــين المـــراجعين وعمـــالء شـــركات المراجعـــة قـــد أعطـــت اليـــوم درســـا يعكـــس 
  .المراجعة من الشركات المساهمة

  
 Auditor Changes by Audit(بعنــــوان ) Kunitake, 1983(دراســــة  -8

Committees and outside Directors)  
تغييـر المراجـع الخـارجي عـن طريـق لجـان المراجعـة المـدراء إلى توضيح كيفية هذه الدراسة هدفت 
وبينت مـدى مسـئولية وتحكـم اإلدارة فـي أعمـال الشـركات المسـاهمة قـد أضـاف إليهـا  -يينوالخارج

ضرورة اإلفصاح لكافة األطراف عـن السياسـات غيـر القانونيـة والـدفعات غيـر العاديـة التـي تتـدفق 
وعلـى هـذا فـإن . إلى المسئولين األجانب للحصول على عقود لمشاريع اقتصـادية هامـة فـي قيمتهـا

.  المراجعـــة والمـــدراء الخـــارجيين مراقبـــة تصـــرفات إدارات الشـــركات المســـاهمة بفاعليـــةعلـــى لجـــان 
ولقــد تــم عمــل هــذه الدراســة مــن أجــل تحديــد فيمــا إذا قامــت لجــان المراجعــة بتغييــر المــراجعين فــي 
فترات قصيرة من الزمن للتحقق من استقاللهم، وفيمـا إذا قـام المـدراء الخـارجيين بتغييـر المـراجعين 

-1965(وخـــالل األعـــوام .  شـــركات المراجعـــة الكبيـــرة بجانـــب شـــركات المراجعـــة الصـــغير ســـواء
تــم فحــص مــدى تغييــر المراجــع، وأن النتــائج أظهــرت بــأن المــدراء الخــارجيين لــيس لــديهم ) 1978



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

16 
 

كمـــا أن الشـــركات التـــي لـــديها لجـــان مراجعـــة ال تغيـــر .  ميـــل بتغييـــر شـــركات المراجعـــة الصـــغيرة
  .أقل من ذلك عن الشركات التي ال توجد بها لجان مراجعةمراجعيها زيادة أو 

  
  ":الفجوة البحثية" أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

  
لم تهتم الدراسات السابقة بتأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على النواحي المختلفة 

قيق على دوران مراجع الحسابات والتي بينت التي تناولتها هذه الدراسة من حيث تأثير لجنة التد
كما تناولت الدراسة تأثير وجود فترة التهدئة .  هذه الدراسة من خالل نتائجها هذا األثر الواضح

"cooling off period " في دوران المراجع على االستقاللية ويعد هذا الجزء من الدراسة حديث
  . ونوعي خاصة على صعيد الدراسات العربية

ا وركزت الدراسة الحالية على أثر كل المصالح المالية المرتبطة واألتعاب والخدمات المحظورة كم
  والتقاضي في دوران مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية  Sarbanes Oxleyوفقا لقانون 

دة واعتمدت الدراسات العربية السابقة على قاعدة بيانات قديمة لمكاتب وشركات التدقيق المعتم
مكتبا بينما اشتملت  65لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وكان عددها في الغالب 

  .مكتب وشركة 158والبالغ عددها ) 2012(الدراسة الحالية على المكاتب المدرجة حديثا وقديما 
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  الفصل الثاني
  واقع مهنة تدقيق الحسابات في ظل مبدأ االستقاللية

  
  لتدقيقمهنة االتطور التاريخي ل: المبحث األول

  مقدمـــة 2-1-1
تعتبــر دراســة التــدقيق بمثابــة المرحلــة النهائيــة فــي مجــال الدراســات المحاســبية، وعلــى مــزاول مهنــة 

إلمامــا تامــًا بالمبــادئ والقواعــد والسياســات واإلجــراءات المحاســبية بطريقــة  التــدقيق أن يكــون ملمــا
سليمة ومتجانسة من فترة مالية ألخرى، وتعد مهنة التدقيق من المهن العريقة في الـدول المتقدمـة، 
ولهـــا تقاليـــدها ومســـؤولياتها المهنيـــة التـــي تحـــددها جمعيـــات ونقابـــات المحاســـبين والمـــدققين، ولقـــد 

ة التدقيق بشـكل كبيـر فـي تنميـة المجتمعـات لمـا تؤديـه مـن خـدمات فـي مجـال حمايـة ساهمت مهن
زريقـــات وآخـــرون، (االســـتثمارات وتوضـــيح حـــاالت اإلســـراف والتالعـــب وٕادارة االقتصـــاد القـــومي 

2010 :15.(  
يعـــود إلـــى عصـــر دخـــول ف لـــه المعنـــى الحـــديث مـــاأيرجـــع أصـــل التـــدقيق إلـــى العصـــور الوســـطى 

النظـام المحاسـبي بالتـدقيق فـي شـكله البسـيط  ويرتبط،الكبرى إلى حيز الوجود الشركات الصناعية 
إذ أصــبح مــن الضــروري أن يعهــد إلــى شــخص يقــوم بــالتحقق مــن حســن اســتغالل المــوارد المتاحــة 
لـــدى شـــخص آخـــر، حيـــث أن قـــدامى المصـــريين كـــانوا يقومـــوا بتعيـــين شخصـــين لتســـجيل األمـــوال 

بعملية التدقيق لما قام بـه هـؤالء األشـخاص مـن تسـجيل، كمـا  األميرية الواردة، ويقوم شخص آخر
وكــان قــدامى اليونــان يهتمــون بتعيــين موظفــا للتــدقيق وحفــظ ســالمة الحســابات العامــة بعــد االنتهــاء 
مـــن عمليـــة التســـجيل، وكـــذلك الرومـــان قـــاموا بوضـــع نظـــام يفصـــل بـــين الشـــخص المســـئول عـــن 

  ).13: 2009لمطارنة، ا(المصروفات والشخص المسئول عن المقبوضات 
أمـــا بالنســـبة لتـــدقيق الشـــركات فيعـــود إلـــى أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر حيـــث كانـــت الشـــركات ذات 
المســــؤولية المحــــدودة، ممــــا اســــتدعى ضــــرورة وجــــود مــــن يقــــوم بطمأنــــة المــــالكين غيــــر الفــــاعلين 

بتسيير أمور  وحمايتهم من تصرفات المالكين الذين يتولون إدارة شؤون الشركة، والذين قد يقومون
وبظهور الثورة الصناعية وما رافقها من تشريعات خاصة بالشـركات وذلـك فـي .  الشركة لصالحهم

منتصف القـرن التاسـع عشـر حـدثت تغيـرات جوهريـة فـي طبيعـة الملكيـة خاصـة فـي بريطانيـا، مـع 
ات ذات بدايــة الثــورة الصــناعية التــي أدت إلــى ظهــور اقتصــاديات الحجــم والشــركات الكبــرى واإلدار 

  ).Boynton, et. al. ،2006 :15(الخبرات المهنية الواسعة وبالتالي فصل الملكية عن اإلدارة 
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وفـــي ظـــل التطـــورات المرافقـــة للثـــورة الصـــناعية وزيـــادة االهتمـــام بعمليـــة التـــدقيق بـــدأ انبثـــاق مهنـــة 
تتسارع، حيـث  المحاسبة والتدقيق لتلبي احتياجات السوق، وبالتالي بدأت عملية تطوير التشريعات

  .بدأ التصريح ألفراد من غير المساهمين بتولي عملية التدقيق مما مهد لظهور شركات التدقيق
وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر بــدأ االهتمــام بالتــدقيق ينتقــل مــن بريطانيــا إلــى الواليــات المتحــدة، 

يـز التـدقيق فـي ذلـك وذلك بسبب تزايـد االسـتثمار اإلنجليـزي فـي الشـركات األمريكيـة، وقـد كـان ترك
الوقــت منصــبا علــى اكتشــاف األخطــاء فــي حســابات الميزانيــة والغــش الــذي بــدأ يظهــر مــع ظهــور 
اإلدارة المهنيـة فـي ظـل غيــاب المـالكين عـن الرقابـة المباشــرة، وقـد كـان مـن أهــم الميـزات التـي يــتم 

الذهنيـة، إذ أن الكفـاءة  التركيز عليهـا عنـد اختيـار المـدققين، السـمعة الحسـنة واألمانـة واالسـتقاللية
وفي بداية القرن العشرين تزايد االهتمام بالتدقيق والطلـب .  المهنية والعلمية لم تكن موضع اهتمام

عليه بسبب تزايد االهتمام بالشركات المساهمة العامة وازدياد الفجوة بين المـالكين والمـديرين، وبـدأ 
لحصــول علــى تقــارير ماليــة ذات خصــائص االهتمــام بالتشــريعات فــي مجــال المحاســبة مــن أجــل ا

وفي العقد الثالث من القرن العشـرين بـدأ االهتمـام بحسـابات النتيجـة باإلضـافة إلـى .  عامة موحدة
الميزانيــة، وقــد كــان مــن األســباب الرئيســية لظهــور هــذا االهتمــام هــو الفشــل المؤسســي واالنهيــارات 

وفــــي .  1929اليــــات المتحــــدة عــــام فــــي أســــواق األســــهم، وخاصــــة انهيــــار ســــوق األســــهم فــــي الو 
األربعينـات مــن القــرن العشــرين حـدثت تحــوالت مهمــة فــي مجـال التــدقيق ومســؤوليات المــدققين فــي 
كل من الواليات المتحدة وبريطانيا كما استمرت عمليـة التطـور فـي مجـال التـدقيق تسـير جنبـا إلـى 

ـــدان المتقدمـــة ومـــع مـــا تتعـــ ـــه قطاعـــات األعمـــال جنـــب مـــع التطـــورات االقتصـــادية فـــي البل رض ل
  ).7: 2010الذنيبات، (المختلفة من فشل وتراجع 

وقــد أدى ازديــاد الطلــب علــى خــدمات المحاســبين والمــدققين إلــى ظهــور معاهــد وجمعيــات مهنيــة 
لتنظيم المهنة ورعاية مصالح أعضائها في المجتمعـات العريقـة فـي المحاسـبة وأهـم ذلـك الموجـودة 

ومـــن ناحيـــة التطـــور التـــاريخي فـــي العـــالم العربـــي فكـــان الســـبق .  تحـــدةفـــي بريطانيـــا والواليـــات الم
المـنظم ) 1(عنـد صـدور القـانون رقـم  1909لمصر في مزاولة مهنة التدقيق دون تنظيم مـن سـنة 

لمزاولــة المهنــة حيــث أدخلــت عــدة تعــديالت عليــه وأهــم األحــداث التــي تبــين اهتمــام الدولــة بالمهنــة 
  ):19: 2010الوقاد ووديان، (

 .1956سنة  133صدور قانون التدقيق  - 1
 .1954سنة  26صدور تشريع تنظيم الشركات رقم  - 2
 .1953تعديل قانون الضريبة للدخل سنة  - 3
 .1946جمعية المحاسبين والمدقق حسابات المصرية سنة  - 4
 .1952نقابة المحاسبين والمدقق حسابات المصرية سنة  - 5
  .1964الجهاز المركزي للمحاسبات سنة  - 6
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  الحسابات في فلسطين تدقيق 2-1-2
  

ظهرت المحاسبة في فلسطين مع بدايات القرن العشرين، وباألخص بعد االنتداب البريطـاني علـى 
، وكــــان أول قــــانون تنظــــيم مهنــــة المحاســــبة وتــــدقيق الحســــابات فــــي )Helles ،1992(فلســــطين 

، 1929م فلسطين هو ذلك القانون الصادر عن المندوب السامي البريطـاني فـي فلسـطين فـي العـا
ـــرقم  واحـــتالل إســـرائيل للجـــزء  1948، وقـــد اســـتمر هـــذا الحـــال حتـــى العـــام 1929/18ويحمـــل ال

األكبــر مــن فلســطين وهــو مــا نــتج عنــه مــن انتقــال مركــز التجــارة والشــركات والبنــوك إلــى األردن 
  ).8: 2007البحيصي، (وبالتالي انتقال مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هناك 

األردن تشريعات متقدمة للمهنـة، فقـد اسـتمدت فلسـطين تلـك التشـريعات مـن وظهرت في فلسطين و 
وأبقـــى تشـــريع الشـــركات الفلســـطيني علـــى نفـــس النصـــوص ســـنة  1919القـــانون البريطـــاني ســـنة 

، ولقــد شــهدت الفتــرة األخيــرة مــن القــرن العشــرين تطــورات مهمــة فــي أهــداف 1948حتــى  1929
  ) :20: 2011زريقات وآخرون، (همها التدقيق وٕاجراءاته وبرامجه ومفاهيمه وأ

  
تغيــر أهــداف التــدقيق مــن حمايــة األصــول مــن التالعــب واالخــتالس إلــى تقيــيم عدالــة القــوائم  -1

  .المالية
  .تزايد مسؤولية المدقق تجاه مستخدمي القوائم المالية -2
  .تغيير طريقة وٕاجراءات التدقيق من تدقيق كامل تفصيلي إلى تدقيق كامل اختباري -3
تزايد أهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية كمؤشر لتوجيه التدقيق وتحديد نطاقه وتوقيته  - 4

  .واتساعه
تزايد أهمية اإلفصاح عن البيانات والمعلومات اإلضافية التي لها تأثير مباشر على القوائم  - 5

  .المالية، والمركز المالي كملحقات ومالحظات ضمن اإلبالغ المالي
ءات التدقيق الحديثة نتيجة تطور نظم المعالجة االلكترونية للبيانات والتوسع في تطور إجرا - 6

 Electronic Data processing(استخدام الحاسب اآللي في نظم المعلومات المحاسبية 
System (والحاسب اآللي.  

  
  :مآخذ قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين 2-1-3

، وأحدث هذا القانون جدال كبيرا 2004سنة ) 9(يق الحسابات رقم صدر قانون مزاولة مهنة تدق
في أوساط الممارسين للمهنة وسجلت عليه العديد من المآخذ لخصتها ورشة العمل التي نظمتها 

قانون مزاولة مهنة تدقيق "، حول 2005جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في مايو 
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السلطة الوطنية (جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية ودور  2004لسنة ) 9(الحسابات رقم 
  :، حيث كان من أهم هذه المآخذ)49-38: 2005الفلسطينية، 

  
لم يعالج القانون بعض األمور الرئيسية والمهمة ومنها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل  - 1

  .شامل واقتصر على معالجة مهنة التدقيق دون المحاسبة
عارض بين بعض مواد القانون، مثل صالحية منح الترخيص وٕاذن المزاولة، وتداخل وجود ت - 2

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

أجاز القانون منح ترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير الحاصلين على المؤهل  - 3
  .كالوريوس التجارة شعبة المحاسبةالعلمي ب

اشترط القانون على طالبي الترخيص االنتساب إلى إحدى جمعيات المدققين القانونيين رغم  - 4
  .أن شروط االنتساب الجمعيات المهنية هو الحصول على الترخيص

استحداث جمعية جديدة لمدققي الحسابات وٕاغفال أي دور لجمعية المحاسبين والمراجعين  - 5
 30فلسطينية والتي رعت شئون مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة على مدار ما يقرب من ال

  .عاما
وعليه فمن الواضـح أن هـذا القـانون لـم يكـن ناجحـا فـي تحقيـق التطـور المنشـود لمهنـة التـدقيق فـي 

  . األراضي الفلسطينية
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  ماهية علم تدقيق الحسابات: المبحث الثاني
  
  باتتعريف تدقيق الحسا 2-2-1

يسـتمع، وفـي  -)To hear(والتـي تعنـي ) Audit(كلمة تدقيق مشتقة من اللغة الالتينية من كلمة 
عنـدما يشـك فـي وجـود خيانـة يعـين شـخص للتحقـق ) المالـك(العصور القديمة كان صاحب العمل 

من الحسابات وكان هذا الشخص يجلس مـع محاسـب رب العمـل ليسـتمع إلـى مـا يقولـه المحاسـب 
ابات الخاصة بالعمل، وعـرف التـدقيق بأنـه عمليـة منتظمـة للحصـول علـى القـرائن بخصوص الحس

المرتبطــة بالعناصــر الدالــة علــى األحــداث االقتصــادية، وتقييمهــا بطريقــة موضــوعية لغــرض التأكــد 
 من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلـى األطـراف المعنيـة

  ).13: 2009المطارنة، (
عمليـة فحـص مسـتندات ودفـاتر وسـجالت المنشـأة فحصـا فنيـا إنتقاديـا محايـدا " وعرفه جمعـة بأنـه 

للتحقق من صحة العمليات وٕابداء الرأي في عدالة البيانات المالية للمنشأة اعتمـادا علـى قـوة نظـام 
  ).25: 2009جمعة، " (الرقابة الداخلية

ات هو تمكـين المراجـع مـن إبـداء رأيـه فيمـا إذا كانـت ويضيف جربوع بأن الهدف من مراجعة البيان
البيانـــات الماليـــة قـــد أعـــدت، مـــن كافـــة النـــواحي الجوهريـــة، وفقـــا إلطـــار تقـــارير ماليـــة محـــدد، وأن 
العبـــارات المســـتعملة لبيـــان رأي المراجـــع تعبـــر بصـــورة حقيقيـــة وعادلـــة أو تمثـــل بعدالـــة مـــن كافـــة 

  ).26: 2002جربوع، (نشأة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للم
عملية تجميع وتقـويم أدلـة اإلثبـات وتحديـد وٕاعـداد التقـارير عـن مـدى "وعرفه زريقات وآخرون بأنه 

التوافــق بــين المعلومــات ومعــايير محــددة مقــدما، ويجــب أن تــتم عمليــة تــدقيق الحســابات بواســطة 
  ).23: 2011زريقات وآخرون، " (شخص فني مستقل محايد

أن هــذا التعريــف لتــدقيق الحســابات بشــكل عــام، وكــل كلمــة واردة فيــه، تضــيف بعــدًا وتــرى الباحثــة 
  .إلى عملية تدقيق الحسابات

  
  أهداف التدقيق 2-2-2

تطورت أهداف التدقيق نتيجة عدة عوامل في الفتـرة األخيـرة، ولقـد كـان لعبـارة القاضـي لوبـاس فـي 
ر لعمليــة التــدقيق ككــل وهــي العبــارة األثــر األكبــر فــي تغييــر النظــ 1897قضــية حلــج القطــن ســنة 

، ويمكـــن تحديـــد "إن المـــدقق هـــو كلـــب حراســـة ال كلـــب الشـــرطة القتفـــاء أثـــر المجـــرمين"المشـــهورة 
: 2010الوقــاد ووديــان، (أهــداف التــدقيق بمجمــوعتين أساســيتين همــا التقليديــة والحديثــة المتطــورة 

23-24:(  
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  :فرعيةأهداف تقليدية وهي نوعان أهداف رئيسية وأهداف * 
 : األهداف الرئيسية - 1
التحقق من مدى صحة ودقة وصدق البيانـات المحاسـبية المثبتـة بالـدفاتر ومـدى االعتمـاد   - أ

 .عليها
إبــداء رأي فنــي محايـــد يســتند علـــى أدلــة قويـــة عــن مـــدى مطابقــة القـــوائم الماليــة للمركـــز    - ب

 .المالي
 ):الثانوية(األهداف الفرعية  - 2
 جالت من أخطاء أو غش أو التالعب في الحساباتاكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والس. 
 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وٕاجراءات تحول دون ذلك. 
  ـــة واتخـــاذ القـــرارات ـــر مـــدقق الحســـابات ورســـم السياســـات اإلداري ـــى تقري اعتمـــاد اإلدارة عل

 .حاضرًا أو مستقبالً 
 رارات مناسبة الستثماراتهمطمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ ق. 
 تقديم التقارير المختلفة وملء االستثمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق. 

 
  :األهداف الحديثة أو المتطورة* 
مراقبـــة الخطـــة ومتابعـــة تنفيـــذها ومـــدى تحقيـــق األهـــداف وتحديـــد االنحرافـــات وأســـبابها وطـــرق  -1

  .معالجتها
  .هداف المرسومةتقييم نتائج األعمال وفقا لأل -2
  .تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط -3
  .تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد المجتمع -4
  
  العوامل التي أدت إلى االهتمام المتزايد بعملية التدقيق 2-2-3
  

نــب مــع التطــورات االقتصــادية فــي اســتمرت عمليــة التطــور فــي مجــال التــدقيق تســير جنبــا إلــى ج
البلدان المتقدمة ومع ما تتعرض له قطاعات األعمال المختلفة مـن فشـل وتراجـع، ونخـص بالـذكر 

والتـــي اتضـــح فيمـــا بعـــد حســـب " إنـــرون"مـــا حـــدث فـــي واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات التـــدقيق العالميـــة 
ة كــانوا يقــدمون أرقامــا تحقيقــات لجنــة خاصــة أن كبــار المــديرين التنفيــذيين وأعضــاء مجلــس اإلدار 

وورلــد "مبالغــا فيهــا تزيــد عــن أربــاح الشــركة بحــوالي مليــار دوالر، باإلضــافة إلــى مــا حــدث لشــركة 
والتي عرفت العديد من التالعبات المالية التي أدت إلى انهيار أسـهمها، ومـا يمكـن قولـه فـي " كوم
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أن األمــر يتعلــق بقضــية الفســاد هــذا المقــام أن ســبب االنهيــار أيضــا متعلــق بأخالقيــات المهنــة، إذ 
  ).2012مجلة التايم، (المالي وال مجال لمعالجته 

  
  ):84: 2010الذنيبات، ( أهم العوامل التي أدت إلى الطلب على التدقيقوفيما يلي 

  : فجوة البعد -1
ـــة، وبالتـــالي الحاجـــة إلـــى طـــرف خـــارجي مســـتقل مـــن أجـــل زيـــادة درجـــة  ـــنقص فـــي الموثوقي إن ال

البيانات المالية ودرجة االعتماد عليها يعود بشكل أساس إلى مـا يسـمى فجـوة البعـد، الموثوقية في 
وهي الفجوة بين اإلدارة والمساهمين واألطراف األخرى الخارجيـة التـي تعتمـد علـى البيانـات الماليـة 

.  إن هــذه الفجــوة تعــود إلــى عمليــة توكيــل فريــق معــين إلدارة شــؤون المنشــأة.  الصــادرة عــن اإلدارة
إن فصــل اإلدارة عــن الملكيــة وبالتــالي اســتحالة إطــالع المــالكين علــى الكــم الهائــل مــن العمليــات 
الماليــة وغيــر الماليــة التــي تحــدث فــي منشــآتهم يــؤدي إلــى حــدوث فجــوة فــي االتصــال بــين اإلدارة 

نشــأة، والمــالكين، واإلدارة هــي المســئولة عــن تــوفير المعلومــات الكافيــة لمــن قــام بتــوكيلهم بــإدارة الم
  .وذلك من خالل التقارير المتعارف عليها

 :تضارب المصالح  -2
إن تعـــدد الفئـــات المســـتفيدة مـــن القـــوائم الماليـــة وتعـــدد االســـتخدامات لهـــذه القـــوائم، وبالتـــالي تنـــوع 
المصــالح، تجعــل الفئــات المختلفــة بحاجــة إلــى جهــة مســتقلة ومحايــدة حتــى تطمئنهــا بــأن البيانــات 

ويتمثــل التضــارب فــي المصــالح .  وضــوعي ومحايــد دون تحيــز ألي جهــةالماليــة أعــدت بشــكل م
بشكل رئيس في التضارب بين اإلدارة والمساهمين، والتضارب بين الشـركة والمسـتخدمين اآلخـرين 

  .للبيانات المالية سواء كانوا مستثمرين أو مقرضين أو دائنين أو جهات حكومية وغيرها
  :األثر المتوقع  -3

س مــن عمليــة المحاســبة هــو المســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات االقتصــادية، وتتكــون إن الهــدف األســا
المحاســبة مــن ثالثــة أنشــطة رئيســة وهــي تحديــد العمليــات االقتصــادية وتســجيلها وتوصــيل النتــائج، 
وتعتبــر عمليــة توصــيل النتــائج هــي الهــدف المقصــود مــن عمليــات التحديــد والتســجيل، والغايــة مــن 

ت ذات العالقـــة أو الفئـــات المســـتفيدة مـــن القـــوائم الماليـــة هـــي تســـهيل عمليـــة توصـــيل النتـــائج للفئـــا
اتخاذ القرارات، وبالتـالي فإنـه ال بـد مـن جهـة تتمتـع بالكفـاءة واالسـتقاللية لطمأنـة متخـذي القـرارات 

  .عن مدى مصداقية هذه البيانات
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  :التعقيد  -4
والمتطلبات القانونيـة متطلبـات المعـايير  إن التطور في العمليات االقتصادية المعالجات المحاسبية

المحاســبية أدخلــت قــدرا مــن التعقيــد فــي عمــل المحاســبين، وبالتــالي فــإن المحاســبين فــي كثيــر مــن 
األحيــان يقومــون بعمليــات معقــدة تتطلــب كفــاءات عاليــة وقــد تــؤدي إلــى الوقــوع فــي األخطــاء، ممــا 

تـدقيق تسـاهم فـي طمأنـة الفئـات المختلفـة عـن ينعكس على البيانات المالية، وبالتالي فـإن عمليـة ال
  .مدى مالئمة ودقة العمليات المحاسبية التي تمت
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  مبدأ االستقاللية كمفهوم من المفاهيم العامة آلداب وسلوك المهنة: المبحث الثالث
  
  :مقدمة 2-3-1

نــة التــدقيق، تعتبـر اســتقاللية المــدقق فــي أداء عملـه المهنــي العمــود الفقــري أو حجـر الزاويــة فــي مه
حيــث أن عمليــة التــدقيق يصــدر عنهــا تقريــرا يبــين فيمــا إذا كانــت القــوائم الماليــة تعبــر بعدالــة عــن 

المعـايير (المركز المالي للشركة ونتيجة أعمالها وذلك طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامـا 
يعمـــل فــــي بيئـــة تتســــم  ، وٕان وجـــود أطــــراف كثيـــرة مهتمــــة بتقريـــر المــــدقق يجعـــل المــــدقق)الدوليـــة

وهـذه األطـراف تتمثـل فـي إدارة الشـركة التـي يقـوم . بتضارب المصالح ممـا يهـدد اسـتقاللية المـدقق
بتدقيق حساباتها والمساهمون وبقية الفئات التي تشكل ما يسمى بالطرف الثالث، مثـل المسـتثمرين 

اك المــدقق للعالقــة بــين هــذه المحتملــين والمقرضــين والــدائنين والجهــات الحكوميــة وغيرهــا، وٕان إدر 
  ).115: 2010الذنيبات، (المجموعات هو شيء أساسي ليفهم متطلبات االستقاللية 

وٕان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي يمكن أن تكون مصدر الثقة في البيانات المالية 
بات وحاولت المستفيدة منها وقد أولت التنظيمات المهنية والرسمية أهمية الستقاللية مدقق الحسا

إزالة كل التصرفات التي يمكن أن تثير الشك حول استقالليته سواء من حيث تأديته لعمله أو من 
) AICPA(حيث نظرة مستخدمي القوائم المالية، ولقد أشار مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي 
عند قيامه عند الحديث عن االستقاللية إلى أنه يجب على مدقق الحسابات أن يكون مستقال 

بأداء واجباته المهنية وذلك تطبيقا لمعايير التدقيق التي وضعها المجمع فقد أكدت أدلة التدقيق 
بعمله المهني ويجب أن  الدولية على أنه يجب على المدقق أن يكون مستقًال وأمينًا ومخلصاً 

حافظ على تجرده يتوخى العدالة وأال يسمح لتحيزه أو اطالعه بأن ينال من تمرده كما عليه أن ي
  ).108: 2011زريقات وآخرون، (
  

وقد أثار معيار استقالل وحياد المراجـع الكثيـر مـن الجـدل والمناقشـات بـين المحاسـبين والمـراجعين 
وغيرهم من المهتمين بالمهنـة، وذلـك نظـرا لصـعوبة وضـع تعريـف دقيـق ومحـدد لمفهـوم االسـتقالل 

ة الذهنيـة للمراجـع، كمـا أن العالقـات الماليـة التـي تـربط والحياد نتيجـة الرتبـاط ذلـك المفهـوم بالحالـ
المراجع بالشركة موضوع المراجعة باإلضافة إلى ما يطلع عليه من أمور تتصف بالسرية قـد يثيـر 

  ).104: 2002جربوع، (شكوكا من الغير حول استقالل المراجع وحياده 
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  :مفهوم استقاللية المدقق 2-3-2
يجـب أن يكـون العضـو الـذي يعمـل فـي  –بأنـه  101مهنـي فـي القاعـدة ورد في ميثـاق السـلوك ال

مجــال الممارســة العامــة محايــدا أثنــاء تقــديم الخــدمات المهنيــة كمــا ورد فــي متطلبــات المعــايير 
إذ يعنـى االسـتقالل فـي التـدقيق وجـود  -المنشورة المعدة بواسطة األجهزة التـي يحـددها المجلـس

.  اختبــارات المراجعــة، تقيــيم النتــائج، وٕاصــدار تقريــر المراجعــة وجهــة نظــر غيــر متحيــزة خــالل أداء
على أنه أهـم الخصـائص التـي يجـب أن تتـوافر فـي المراجـع علـى ) االستقاللية(وينظر إلى الحياد 

االطــالق، ويرجــع الســبب فــي رغبــة عمــالء متنــوعين فــي االعتمــاد علــى تقــارير المــدققين الخاصــة 
أرينـز وآخـرون، (عاتهم بأن هذه التقارير تقدم وجهة نظر غيـر متحيـزة بعدالة القوائم المالية إلى توق

2008 :118.(  
ويعنـــي اســـتقالل مـــدقق الحســـابات الخـــارجي أن يكـــون مســـتقال عنـــد إبـــداء رأيـــه فـــي القـــوائم الماليـــة 

المطارنـــة، (للمنشـــأة محـــل الفحـــص حيـــث إن األمـــور التاليـــة يمكـــن أن تضـــعف اســـتقاللية المـــدقق 
2009: (  
ة الفحــص وعنــد إبــداء الــرأي فــي القــوائم الماليــة أن يكــون هنــاك مصــلحة ماديــة خــالل مــد -

للمــدقق فــي المنشــاة محــل الفحــص أو أن يكــون لــه اســتثمارات أو شــريكا أو حصــل علــى 
  .قرض من المنشأة محل المراجعة فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف مبدأ االستقالل لديه

حـــص، أن يكـــون لــه عالقـــة تعاقديـــة مـــع خــالل فتـــرة العقـــد بــين المـــدقق والمنشـــأة محــل الف -
 .المشروع كأحد العاملين أو المديرين أو تربطه بالمنشأة أي عقود للوكالة

  :إلى أن االستقاللية تتطلب) 290(وتشير القاعدة 
الحالــة الذهنيــة التــي تســمح بإبــداء نتيجــة مــا دون : "االســتقالل الــذهني"اســتقاللية الفكــر  -

تضـــعف الحكـــم المهنـــي، بشـــكل يتـــيح للفـــرد التصـــرف  الخضـــوع ألي مـــن التـــأثيرات التـــي
 ).82: 2009جمعة، (بنزاهة وممارسة الموضوعية والتشكيك المهني 

ويعنــي االســتقالل الــذهني أن يتجــرد المــدقق مــن أيــة دوافــع أو ضــغوط أو مصــالح خاصــة 
عنــد إبــداء رأيــه الفنــي المحايــد، حيــث إن ذلــك ينســجم مــع النظريــة الذاتيــة الشخصــية فهــي 

ى أن االســتقالل حالــة ذهنيــة ال يمكــن وضــع معــايير لهــا أو مقــاييس محــددة ألن هــذه تــر 
المعايير قد تتغير ولكن االستقالل الذهني ال يتغير مفهومـه حيـث إنـه يجـب علـى المـدقق 

زريقـات (أن يكون أمينا ونزيها يلتزم الصـدق فـي شـهادته ويكشـف عـن الحقيقـة فـي تقريـره 
  ).108: 2011وآخرون، 

  
تجنــب الحقــائق والظــروف المهمــة جــدا بحيــث  ":االســتقالل الظــاهري"لية المظهــر اســتقال  -

يســتنتج طــرف ثالــث عاقــل ومطلــع، يتمتــع بمعرفــة كافــة المعلومــات ذات الصــلة، بمــا فــي  
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ذلـــــك اإلجـــــراءات الوقائيـــــة المطبقـــــة، بشـــــكل معقـــــول بأنـــــه تـــــم اإلضـــــعاف مـــــن نزاهـــــة أو 
: 2009جمعـة، (و ما فـي فريـق التأكيـد موضوعية أو الشك المهني لشركة معينة أو عض

82.( 
ويقصــد باالســتقالل الظــاهري أن تكــون هنــاك أعــراف وقواعــد مهنيــة تضــمن عــدم الســيطرة 
ــــــاط لمصــــــالحه مــــــع إدارة  ــــــى المــــــدقق وعــــــدم وجــــــود أي ارتب ــــــل إدارة الشــــــركة عل مــــــن قب

  ).108: 2011زريقات وآخرون، (الشركة
  

النــوعين مــن االســتقاللية وضــحت المعــايير المهنيــة  ومــن أجــل تــوفير البيئــة العمليــة لتحقيــق هــذين
األمور التي يجب مراعاتها سواًء في عملية تعيين المدقق أو عزله أو تحديد أتعابه أو فـي األمـور 

وكــذلك ضــمنت القــوانين المنظمــة للمهنــة فــي مختلــف . األخــرى التــي تــنظم عالقــة المــدقق بعميلــه
ق تحديــد كيفيــة تعيــين المــدقق وعزلــه وتحديــد أتعابــه البلــدان نوعــا مــن هــذه االســتقاللية عــن طريــ

 ).116: 2010الذنيبات، (
  

ويضــيف الوقــاد ووديــان بأنــه يجــب أن تتضــافر الجهــود المختلفــة وتتعــاون الجهــات المعنيــة بتــدقيق 
حســاباتها مــع مــدقق الحســابات لــدعم وتعزيــز مبــدأ االســتقالل والحيــاد، ومــن هــذه الجهــات األجهــزة 

حدات االقتصادية موضوع التدقيق، ومن العوامل التي تعمل علـى دعـم االسـتقالل الحكومية أو الو 
  ):50: 2010الوقاد ووديان، (والحياد ما يلي 

 .رقابة ترخيص مدققي الحسابات وضبط أعمالهم - 1
وضـع نظـام لعقـاب المـدقق أو مؤسسـة تــدقيق الحسـابات التـي ال تراعـي أحكـام ومتطلبــات  - 2

 .االستقالل والحياد
 .ل األمثل للقوى البشرية الالزمة لممارسة عملية تدقيق الحساباتاالستغال - 3
مراقبــة مــدى تطــور عمــل المــدقق والضــغط علــيهم لتحســين مســتوى أداء خــدماتهم ومتابعــة  - 4

 .ذلك بصفة مستمرة
إعادة النظر في إجراءات التعيين للمدقق حتى تكون أكثر موضوعية وتأكيد استقالله  - 5

  .عابه وٕاقالته بأعلى سلطة من الوحدة موضوع التدقيقعن طريق ربط تعيينه وتحديد أت
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  دور لجـان التدقيق في دعم استقاللية المدقق الخارجي: المبحث الرابع
  
  تعريف لجنة التدقيق 2-4-1

لجنــة منبثقــة مــن مجلــس إدارة الشــركة وعضــويتها قاصــرة فقــط " عــرف الــبعض لجنــة التــدقيق بأنهــا 
ن لــديهم خبــرة فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة، وتكــون مســئولة علــى األعضــاء غيــر التنفيــذيين الــذي

عن اإلشراف على عملية إعداد القوائم المالية، ومراجعة المبـادئ والسياسـات المحاسـبية، ومراجعـة 
: 2006سـليمان، " (وظيفتي التدقيق الخارجي والداخلي، ومراجعة االلتزام بقواعد حوكمـة الشـركات

142.(  
عبارة عن عدد من األشخاص المختارين مـن بـين "بأنها  )Arens, et. al ،2010 :84( وعرفها

أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، تكــون مســئولة عــن المحافظــة علــى اســتقاللية المــدقق الخــارجي عــن 
اإلدارة، وتتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء وقـد تمتـد لتشـمل سـبعة أعضـاء مـن أعضـاء مجلـس 

  ".اإلدارة من غير المديرين
فكرة لجان التدقيق اهتماما ملحوظًا في األدب المحاسبي سواء المجـامع العلميـة والمهنيـة  لقد القت

أو مــــن البــــاحثين، وفــــي هــــذا الصــــدد قــــدمت العديــــد مــــن التقــــارير والنشــــرات والدراســــات والبحــــوث 
فــي كنــدا وتلتهــا الواليــات المتحــدة، ومــن الــدول  1965والتوصــيات والتــي بــدأت رســميا منــذ عــام 

لســعودية، واألردن، ومــع هــذا نجــد أنهــا لــم تأخــذ الصــبغة الرســمية فــي إنجلتــرا حتــى اآلن العربيــة ا
  ).24: 2009جمعة، (

أما في فلسطين ففكرة تطبيق لجان التدقيق تعتبر حديثـة نسـبيًا بالمقارنـة مـع البيئـات األخـرى، وقـد 
التــدقيق مـــن بــدأ االهتمـــام بهــا خصوصـــًا بعــد تبنـــي مفهــوم حوكمـــة الشــركات، حيـــث تعتبــر لجـــان 

غيـــر أنـــه ال يوجـــد قـــانون يلـــزم الشـــركات المســـاهمة بتشـــكيل لجـــان .  الـــدعائم األساســـية للحوكمـــة
كــل ) 41(فــي المــادة  2002لســنة  2التــدقيق باســتثناء البنــوك، حيــث ألــزم قــانون المصــارف رقــم 

الصـوص، ( مصرف بتشكيل لجنة تدقيق من بين أعضاء مجلس إدارته وحدد مهامها ومسـئولياتها
2012 :30.(  

وقد أشارت تعليمات اإلفصاح في معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الصـادرة عـن مجلـس مفـوض 
أنه على مجلـس إدارة الشـركة تشـكيل ) "15(في المادة رقم ) 53/2004(هيئة األوراق المالية رقم 

عضــو  لجنــة مراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن غيــر التنفيــذيين وتســمية أحــدهم رئيســًا للجنــة، ويعــد
مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي إذا لــم يكــن موظفــًا فــي الشــركة أو يتقاضــى راتبــًا منهــا، وتجتمــع لجنــة 
المراجعة بصفة دورية وتقدم تقريرها إلى مجلس اإلدارة، على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن أربـع 

  ).20: 2008مشتهى، " (مرات في السنة
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  دعم فعالية لجان التدقيق 2-4-2
  

 6-5عدد مـن التوصـيات لـدعم فعاليـة لجـان التـدقيق أهمهـا التوصـيتين  Treadwayقدمت لجنة 
والتــي طالبتــا بضــرورة وجــود الئحــة أو دليــل مكتــوب يوضــح مهــام وأهــداف وســلطات ومســئوليات 

كما وضعت اللجنة بعض المهـام التـي .  لجنة التدقيق والتعديالت التي يجب أن تتم عند الضرورة
  ) :Tread way ،1987(التدقيق نذكر منها  يمكن أن تقوم بها لجنة

  .تسمية المدقق الخارجي وتحديد أتعابه -1
التنســيق بــين المــدقق الخــارجي والــداخلي وفحــص النتــائج التــي يــتم التوصــل إليهــا ومتابعــة أي  -2

  .توصيات منها
  .دعم استقالل المدقق الخارجي -3
  .الفرعيةالتأكد من كفاية نظام الرقابة الداخلية وأنظمته  -4
  .تقييم أداء اإلدارة المالية وفحص خططها وتنبؤاتها المستقبلية -5
  :اإلشراف على عملية التقرير المالي من حيث -6

اإلجابـــة عـــن أســـئلة . * تعـــارض المصـــالح. * اإلفصـــاح المحاســـبي. * السياســـات المحاســـبية* 
  .المساهمين في االجتماع السنوي

  ):28: 2009جمعة، (النسبة للمدقق الخارجي فيما يلي ويمكن تجميع مسئولية هذه اللجان ب
  .دعوة المدققين لمناقشتهم في المشاكل التي صادفتهم أثناء عملية التدقيق -أ
  .مناقشة مالحظاتهم وتعليقاتهم وتوصياتهم -ب
) خطــاب التقيــيم(مناقشــة آرائهــم بشــأن نظــام الرقابــة الداخليــة، والتوصــيات التــي قــدمت لــإلدارة  -ج

  .تخذ من جانب اإلدارة من حلوما أ
وتـــرى الباحثـــة أنـــه علـــى الـــرغم مـــن اهتمـــام األدب المحاســـبي بنشـــراته وتقـــاريره وبحوثـــه ودراســـاته 

، GAO- SEC- AICPA- IIA: التجريبيــة والميدانيــة وتوصــيات الهيئــات المهنيــة أهمهــا 
كــاف فــي الــدول والبــاحثين فــي مختلــف دول العــالم، يبقــى موضــوع االهتمــام بلجــان التــدقيق غيــر 

  .العربية خاصة في فلسطين
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  العوامل المؤثرة على استقاللية مدقق الحسابات الخارجي: المبحث الخامس
  
  مقدمة 5-1- 2

إن الوجــود الحقيقــي لمهنــة التــدقيق يعتمــد علــى اقتنــاع مســتخدمي القــوائم الماليــة باســتقالل المراجــع 
ظهــر االســتقالل يعــزز مــن ثقــة الجمهــور وحيــاده فــي كافــة مراحــل عمليــة المراجعــة وٕان ظهــوره بم

بالخــدمات التــي يقــدمها وبــذلك يجــب أن تتميــز أعمالــه بالعدالــة لجميــع األطــراف والفئــات المســتفيدة 
  .والمختلفة

إلـى أنـه فـي حالـة عمليـة تأكيـد معينـة، تكـون ممـا يصـب فـي الصـالح ) 290(ولقد أشارت القاعدة 
خالقـي هـذه بـأن يكـون أعضـاء فـرق التأكيـد والشـركات العام وبالتالي يطلب وفق قواعد السـلوك األ

الشــركات ضــمن مجموعــة، مســتقلين عــن عمــالء التأكيــد، ويــتم تصــميم عمليــات  -حيــث أمكــن –
التأكيــد، ويــتم تصــميم عمليــات التأكيــد لتعزيــز درجــة ثقــة المســتخدمين المقصــودين بنتيجــة تقيــيم أو 

جمعـــة، (تقاللية فـــي الفكـــر والمظهـــر قيـــاس موضـــوع معـــين وفـــق معـــايير معينـــة لمتطلبـــات االســـ
2009 :104.(  

  
  العوامل التي تؤثر على استقاللية المدقق 2-5-2

تتــأثر اســتقاللية مــدقق الحســابات الخــارجي بعــدد مــن العوامــل والتــي تــؤول فــي معظــم األحيــان إلــى 
  :تغيير المدقق للشركة محل المراجعة نذكر منها

  
  :المصالح المالية 2-5-2-1

أعضــاء فريــق المهمــة أو أحــد أعضــاء عائلتــه لــه مصــلحة ماليــة مباشــرة أو مصــلحة  إذا كــان أحــد
مالية غير مباشرة ذات أهمية مادية مع العميل فإن ذلك سيؤدي إلى وجود مصالح شخصية تهـدد 

: 2010الـــذنيبات، (االســـتقاللية ولـــذلك ال بـــد مـــن وجـــود طـــرق حمايـــة للـــتخلص مـــن هـــذا التهديـــد 
123:(  

  .صلحة المباشرة قبل أن يصبح هذا العضو من ضمن فريق المهمةالتخلص من الم -1
الـتخلص مـن المصـلحة غيـر المباشـرة كليـا أو جزئيــا بحيـث يصـبح الجـزء المتبقـي غيـر مــادي  -2

  .وذلك قبل أن يصبح عضوا في فريق المهمة
  .فصل العضو من فريق المهمة -3
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ب تضــارب المصــالح، وٕاذا تبــين ويجــب علــى المحاســب القــانوني أن يقــيم مــدى وجــود تهديــد بســب
وجود ذلك فـإن المحاسـب القـانوني يمكـن أن يرسـل إشـعار العميـل بوجـود هـذه المصـالح باإلضـافة 

  .إلى إشعار كل الفئات ذات العالقة
  
  :العوامل السلوكية 2-5-2-2

ويــرى زريقــات وآخــرون بأنهــا العوامــل المرتبطــة بســلوك المــدقق اإلنســاني ويمكــن أن تقســم العوامــل 
  ):112: 2011زريقات وآخرون، (السلوكية إلى 

ومدى تأثيرها على استقاللية المـدقق حيـث إن المنشـأة  التعارض بين مصالح المدقق والعميل -1
ترغب في الحصول على تقرير بدون تحفظات كونها تترك أثرا سلبيا علـى أسـهم الشـركة، واعتمـاد 

ن اإلدارة ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى تقريـــر المـــالك علـــى المـــدقق فـــي تقيـــيم أداء المنشـــأة، نجـــد أ
  .إلرضاء المالك

حيــــث إن تعيــــين المــــدقق يــــتم بواســــطة مــــالك المنشــــأة أو :  طريقــــة تعيــــين المــــدقق وعزلــــه -2
المساهمين أو تفويض الهيئة العامة للمساهمين اإلدارة بتعيين وعزل المدقق وكـذلك تحديـد أتعابـه، 

لمــدقق كــون قــرار التعيــين والعــزل وتحديــد األتعــاب ممــا يمكــن اإلدارة مــن ممارســة الضــغوط علــى ا
  .  بيدها

وٕان قيــام إدارة المنشــأة بتعيــين المراجــع يمكنهــا مــن ممارســة بعــض الضــغوط عليــه ألنهــا هــي التــي 
) SEC(اقترحــت تعيينــه، لــذلك فــإن لجنــة بورصــة األوراق الماليــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ع الحسابات الخارجي المستقل بأن أوكلت هذا الحق بـالتعيين حرصا منها على دعم استقالل مراج
وتحديد األتعاب إلى لجنة المراجعة الخارجية بالمنشـأة حتـى ال تمـارس إدارة المنشـأة الضـغط علـى 
المراجـــع، وٕان بقـــاء صـــالحية عـــزل مراجـــع الحســـابات الخـــارجي المســـتقل بيـــد إدارة المنشـــأة، يمثـــل 

حيـث تقـوم اإلدارة بعـزل المراجـع إذا لـم ينفـذ مطالبهـا وتوجيهاتهـا، مصدر تهديد الستقالله وحياده ب
لــذلك تــدخلت الجمعيــات والمؤسســات والمعاهــد المهنيــة لــدعم اســتقالل المراجــع والوقــوف أمــا عزلــه 
مطالبــة مــن المراجــع الجديــد االتصــال بــالمراجع الســابق للوقــوف علــى أســباب عزلــه ومــا إذا كانــت 

إدارة المنشـــاة علـــى حيـــاده واســـتقالله قبـــل تعيينـــه عوضـــا عنـــه  تتعلـــق برفضـــه لضـــغوط مارســـتها
  ).107-106: 2002جربوع، (
  

-88: 2009: المطارنـة( ويضيف المطارنة العوامل التالية إلى العوامل السلوكية لما سـبق ذكـره 
89:(  
 وهــي العوامــل المرتبطــة مباشــرة بالعميــل مثــل المرونــة فــي تطبيــق: العوامــل المرتبطــة بالعميــل -1

ـــين المـــدقق، والوضـــع المـــالي للعميـــل، فنجـــد أن تغييـــر  المبـــادئ المحاســـبية، ودور اإلدارة فـــي تعي
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تطبيــق المبــادئ المحاســبية مــثال يــؤثر علــى اســتقالل المــدقق وذلــك ألنــه يقــوم بتغييــر هــذه المبــادئ 
علـى بحسب المصالح الشخصية والمالية له، أما دور اإلدارة في اختيار مدقق الحسابات فـإن أثـره 

  .استقاللية المدقق يتمثل في الضغط على المدقق من أجل تحقيق مصالح اإلدارة
قـد تـؤثر طـول فتـرة التـدقيق علـى اسـتقاللية المـدقق : الفترة الزمنية المستغرقة بعملية التدقيق -2

وذلك كون المدقق يمكث لفتـرة طويلـة فـي منشـأة العميـل ممـا يـؤدي إلـى توطيـد العالقـة الشخصـية 
دقق وٕادارة المنشأة مما يعني احتمال أن يتغاضى المدقق عن بعض األمور غيـر السـليمة، بين الم

  .مما يؤدي إلى التأثير على جودة عملية التدقيق وموضوعية واستقاللية المدقق
ويرى المطارنة أيضا أن هناك عدد من الباحثين يرون بأن العوامل المؤثرة على اسـتقاللية المـدقق 

  :عاملين أساسيين وهما الخارجي تقسم إلى
وتشمل طبيعة المهمة، درجة عدم التأكد، تكنولوجيا التدقيق، نظام االتصـال، : البيئة الداخلية -1

التجانس الثقافي التنظيمـي، موازنـة الوقـت، نمـط القيـادة واإلشـراف، نظـام تقيـيم األداء، الرضـا عـن 
  .عميل، االلتزام المهني التنظيميالعميل، الدافعية لإلنجاز، معدل الدوران، التوتر تجاه ال

وتشــمل المنافســة علــى عمــالء المــدقق بــين مكاتــب التــدقيق، حجــم مكتــب : البيئــة الخارجيــة -2
التــدقيق، قبــول المــدقق الهــدايا مــن عمالئــه، المســؤولية المهنيــة للمــدقق، التعاقــد مــع المــدقق ودفــع 

العالميـة، خـوف المـدقق مـن احتمـال  األتعاب بواسطة اإلدارة، تمثيل مكتـب التـدقيق ألحـد المكاتـب
، )فتـرة التهدئـة(فقد أتعاب التدقيق، فترة ممارسـة أو ارتبـاط مكتـب التـدقيق لنشـاط مـع عميـل معـين 

  .الخ...المصالح المالية المباشرة وغير المباشرة، األتعاب غير المدفوعة 
  
  تحديد أتعاب مدقق الحسابات 2-5-2-3

أو األجـــور أو الرســـوم التـــي يتقاضـــاها نظيـــر قيامـــه بعمليـــات  تعـــرف أتعـــاب المـــدقق بأنهـــا المبـــالغ
التـــدقيق لحســـابات منشـــأة مـــا، ويـــتم تحديـــد األتعـــاب بموجـــب العقـــد الـــذي يـــتم بـــين المنشـــأة محـــل 
الفحـــص وبـــين المـــدقق وفقـــا للـــزمن الـــذي تســـتغرقه عمليـــة التـــدقيق والخدمـــة المطلوبـــة منـــه وحاجـــة 

الحســـابات أن يأخـــذ عــــددا مـــن العناصــــر عنـــد قبولــــه  والبـــد لمــــدقق.  عمليـــة التـــدقيق للمســــاعدين
  ):106: 2011زريقات وآخرون، (لألتعاب 

  .تغطي التكاليف المباشرة مثل رواتب المساعدين في عملية التدقيق -1
  .مصاريف التنقل للمدقق ومساعديه إلتمام التدقيق -2
  .ف المكتبالمصاريف غير المباشرة مثل نصيب عملية التدقيق للعميل من مصاري -3
  

الــذنيبات، (وتأخــذ األتعــاب التــي يتقاضــاها مــدقق الحســابات الخــارجي مــن العميــل أشــكاال مختلفــة 
2010 :124:(  
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وهـــي المبلـــغ الـــذي يحـــدده مســـبقا ويكـــون ثابتـــا غيـــر قابـــل للزيـــادة فـــي : األتعـــاب الثابتـــة - 1
  .المستقبل ويجب أن يكون متناسبا مع المهمة المطلوبة من المدقق

وهــي التــي تحــدد مــن قبــل المــدقق وفقــا للوقــت الــذي ســوف تســتغرقه : تغيــرةاألتعــاب الم - 2
 عملية التدقيق والجهد

وهي التي تتحدد قيمتها وعملية الحصول عليها بناًء على تحقـق شـرط : األتعاب الشرطية - 3
مســتقبلي، مثــل أن تكــون نســبة مــن صــافي الــدخل المتحقــق، وٕان قبــول هــذه األتعــاب عــن 

 .لى تهديد الموضوعية واالستقالليةخدمات تأكيد قد تؤدي إ
وتتوقــف علـــى النتـــائج والمنـــافع التـــي ســـوف تعـــود علـــى العميـــل مـــن عمليـــة التـــدقيق ومـــن 
الممكن أن تكون على شكل نسبة مئوية من قيمة المنفعة التـي تعـود علـى العميـل، وعليـه 

  .يعتبر هذا النوع من األتعاب مخالفًا آلداب مهنة التدقيق
  
  مراجع ببعض الخدمات اإلدارية للمنشأةقيام ال 2-5-2-4

مــن أهــم المشــاكل التطبيقيــة العمليــة المتعلقــة بمعيــار االســتقالل مــدى تــأثر ذلــك االســتقالل بقيــام 
مراجع الحسابات ببعض الخدمات اإلدارية االستشارية للمنشأة الذي يقوم بمراجعة حسـاباتها، وهـل 

ة يجعل الغيـر بشـك فـي حيـاده واسـتقالله، وفـي هـذا قيام المراجع بتلك الخدمات االستشارية اإلداري
أن  (AICPA)المجال ترى لجنة أخالقيات المهنة التابعة للمجمـع األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين 

القيام بتلك الخدمات ال يؤثر نظريا على استقالل المراجع طالما أنه ال يتخذ القـرارات اإلداريـة، وال 
  ).108: 2002جربوع، (ائم المالية يفقد الحكم الموضوعي على القو 

  
أما فيما يخص خدمات مسك الدفاتر والمراجعة لنفس العميل، فإنه إذا قامت منشأة المحاسبة 
بتسجيل العمليات المالية في دفاتر اليومية للعميل،  وترحيل اإلجماليات الشهرية إلى دفتر 

يظهر تساؤل عما إذا كانت منشأة األستاذ العام، وٕاجراء قيود التسوية، ثم أداء المراجعة، س
وتسمح التفسيرات لمنشأة المحاسبة بأداء كل من .  المحاسبة تتمتع بالحياد فيما يتعلق بالمراجعة

خدمة المراجعة ومسك الدفاتر لنفس العميل، وتقوم استنتاجات المعهد األمريكي للمحاسبين على 
عة ومسك الدفاتر بواسطة منشأة المحاسبة أساس المقارنة بين أثر الحياد عند أداء كل من المراج

ويجب على منشأة المحاسبة .  مع التكلفة اإلضافية ألداء عملية المراجعة بواسطة منشأة أخرى
استيفاء ثالث متطلبات قبل اعتبار قيام المنشأة بأداء خدمة المراجعة مسك الدفاتر لعميل واحد 

  ):122: 2008أرينز وآخرون، (أمرا مقبوال 
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ب أن يقبل العميل تحمل المسؤولية الكاملة عن القوائم المالية، ويجب أن يتوافر للعميل يج - 1
معرفة بأنشطة الشركة التي يمتلكها والموقف المالي والمبادئ المحاسبية القابلة للتطبيق، حتى 

  .يمكنه تحمل مثل هذه المسؤولية، بما في ذلك عدالة التقييم والعرض وكفاية اإلفصاح
  

على منشأة المحاسبة عدم القيام بأي أدوار وظيفية أو إدارية خالل الفترة، كتنفيذ يجب  - 2
  .العمليات المالية والحفاظ على األصول وممارسة السلطة بالنيابة

  

يجب أداء المراجعة بواسطة منشأة المحاسبة التي قامت بإعداد القوائم بناء على الدفاتر  - 3
بما يتفق مع معايير المراجعة المتعارف عليها، وال يعني والسجالت سواء بشكل كلي أو جزئي، 

  .قيامها بالتسجيل المحاسبي أن يتم إجراء المراجعة دون تنفيذ اختبارات المراجعة الكافية
  
  :طول فترة المراجع الخارجي بالشركة 2-5-2-5

جزءًا كبيرًا  سنوات، يجعله يفقد 5إن طول فترة عمل المراجع التي يراجع حساباتها لمدة تزيد عن 
من استقالله وحياده كما يرى البعض، وذلك ألنه يصبح في نظرهم يتقبل األمور التي ترغبها 
إدارة الشركة وكأنهم من أعضاء وموظفي الشركة، لذلك طالبت الجمعيات المهنية في أمريكا 

يراجع حساباتها  وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، بأن ال تزيد مدة بقاء المراجع في الشركة التي
  ).16: 2011جربوع وشاهين، (سنوات، ويجب استبداله بعد هذه المدة بمراجع آخر  5أكثر من 

  
كما أن هناك من يرى أن التكلفة المصاحبة لإللزام بتقييد مدة العالقة التعاقدية بين المراجع 

رضون تحديد مدة وعميله تفوق المنافع المتوقع الحصول عليها من جراء ذلك، وعليه فإنهم يعا
أن ضعف المعلومات التي : العالقة بين المراجع وعميله للعديد من األسباب التي من أهمها

تكون متوفرة عن عميل المراجعة لدى المراجع البديل قد تؤدي إلى فشل عملية المراجعة فمعرفة 
، AICPA(غيل المراجع بكيفية تطبيق النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وبعمليات التش

تشكل أمورًا حاسمة الكتشاف المراجع األخطاء والغش التي تحويها القوائم المالية، وهذه ) 1992
المعرفة ال يكتسبها المراجع إال من خالل طول عالقته التعاقدية مع عميله وهو ما يعني أن طول 

ستقالًال عن إدارته فترة العالقة تقلل من اعتماد المراجع على تقديرات العميل ويجعله أكثر ا
  ).3: 2007جربوع، (
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  إجراءات وسياسات تساعد على تحقيق االستقالل 2-5-3
توجد مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي يمكن لمكاتب تدقيق حسابات العاملين فيها اتباعها 

الزيادة وتحقق درجة معقولة من االستقالل المهني ومن هذه االجراءات والسياسات ما يلي 
  ):185-184: 2010زريقات وآخرون، (
  

 .تعليم وتثقيف مدقق الحسابات األمور التي تتعلق باالستقالل المهني - 1
 .تقليل حاالت عدم توافر االستقالل المهني - 2
 .األخذ في االعتبار أهمية مراعاة حاالت االستقالل المهني المطلوبة - 3
ا معلومات عن خبرة االحتفاظ بسجالت تتضمن معلومات خاصة بمبدأ االستقالل ومنه - 4

المدقق السابق ومعلومات عن أقاربه مع العمالء وأسماء الشركات التي تتعامل معها 
 .مكاتب تدقيق الحسابات

التركيز على قواعد االستقالل المهني في برامج التدريب الخاصة بمدققي الحسابات  - 5
لى مستلزمات العاملين في مكاتب تدقيق الحسابات وتذكيرهم بشكل دوري بعدم الخروج ع

 .االستقالل
تجنب تكليف مدقق الحسابات بأي عمليات أو تدقيق قد تثير بعض الشبهات حول  - 6

 .استقاللية مدقق الحسابات
 .التأكد من تحقق االستقالل المهني قبل قبول تدقيق حسابات أي شركات أخرى - 7
عينة منع العاملين في مكاتب تدقيق الحسابات من قبول أي هدايا أو خدمات عينية م - 8

  .ألي سبب من الشركة أو المؤسسة التي تم حساباتها وتدقيقها
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    دوران مدقق الحسابات من وجهات نظر مختلفة: المبحث األول
  
  دمـةــمق 3-1-1
  

لدول ومن بينها ايطاليا بتقديم خدمات التدقيق ألي منشأة لعدد محدد من تسمح الكثير من ا
السنوات فقط، ومثل هذا اإلجراء لم تقم به كثير من الدول ومنها بريطانيا وأمريكا إال بعد كارثة 
إنرون وصدور القوانين التي طالبت المدقق بترك المنشأة التي تقدم لها الخدمات التدقيقية بعد 

أما في فرنسا فيمكن أن يلحظ .  في مواد ذلك القانونبخمسة سنوات زمن محددة فترة من ال
سنوات ألداء عملية التدقيق لمنشأة ما ثم سبعة تطبيقا لهذا المبدأ حيث يلتزم المدققين بحد أقصى 

يتركون لمدة محددة أخرى يمنعون من خاللها من أداء هذه الخدمة لتلك المنشأة، ولعل الهدف 
مثل هذه اإلجراءات هو تدعيم االستقاللية ألن قلق المدقق من أن تفصله المنشأة قد  المنشود من

تضاءل وحرصه على إرضاء اإلدارة بهدف االستمرار في عملية التدقيق قد أصبح ال محل له 
  ).105: 2007أبو القمصان، (وفق ذلك اإلجراء 

  
، حدث الكثير من 2002لعام ) Sarbanes Oxley(ومنذ صدور قانون ساربينز أوكسلي 

النقاش بشأن دوران مدقق الحسابات للشركات المملوكة للقطاع العام وفضائح شركات التدقيق 
المشكوك فيها، وأدى هذا اإلدراك حول أولوية اتخاذ المزيد من اإلجراءات التي تضمن الكشف 

ون مسئوال عن عن المعلومات المالية الموثوقة، ويعتقد أن عدم وجود استقالل المراجع قد يك
بإجراء تحقيقات في  2002الغش، ولقد اتخذت اللجنة المسئولة عن قانون ساربينز أوكسلي لعام 

إمكانية تنفيذ أو عدم تنفيذ سياسة دوران المدقق والفوائد المرجوة من ذلك باإلضافة إلى تحديد 
ن بعض الشركات ولقد اتضح في اآلونة األخيرة بأ.  عدد السنوات ما بين خمس إلى سبع سنوات

  .)Barbadillo, et. al. ،2009(حيز التنفيذ  القانونقد وضعت طوعا هذا 
أنه من الناحية التاريخية كانت  -مجلس اإلشراف المحاسبي للشركات العامة  – PCAOBوأقر 

هناك اختالفات واضحة لدوران مدقق الحسابات وخلصت إلى أن الدوران قد ال يكون الطريقة 
لعدد من العوامل، كما أن الفوائد المحتملة له يصعب  لتعزيز استقالل المدقق نظراً  األكثر فعالية

  ).PCAOB ،2011(تحديدها بصورة واضحة ألغلب الشركات 
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  :تعريف دوران المدقق 1-2- 3
  

أن ) SEC, Section C ،2003(أوضح قانون التدوير التابع لهيئة سوق رأس المال األمريكية 
عن تحقيق التوازن بين الحاجة لوجود نظرة فاحصة للمكلف بالتدقيق والحفاظ  هو عبارة"التدوير 

  ).  Daugherty ،2010" (على استمرارية االستقاللية والجودة في التدقيق
العالقة مع ء بإنهاا اتخاذ الجمعية العمومية قرار يعرف مسواك دوران المدقق بأنه عبارة عن 

اجباته المهنية وذلك على الرغم من قيامه بو ، لتعاقد معهواختيار مراجع آخر ل يالمراجع الحال
  ).18: 2008مسواك، ( على الوجه السليم

، أن دوران المدقق هو عبارة عن بقاءه لمدة قصوى مدققا Petty and Guaganesanوذكر 
  ).58: 2007جربوع، (لحسابات شركة ما وبعدها تلتزم الشركة بتغييره كل فترة زمنية معينة 

بأنـه الفتــرة  -Sarbanes Oxley–دوران مـدقق الحسـابات كمـا ذكــر فـي قـانون  Harrisوعـرف 
المحددة من السنوات التي تقضيها شركة التدقيق في العمل لدى العميل ما قبـل تركهـا لمـدة معينـة 

  ).Harris ،2012(ومن ثم الرجوع للتدقيق في هذه الشركة -فترة تهدئة–
بأن ) Lu ،2005(إذ أوضح  1976ول مرة في عام وقدمت فكرة دوران مدقق الحسابات أل

دوران المدقق يمكن أن يكون إلزاميا أو اختياريا إذ أن الدوران اإللزامي يكون كل فترة محددة 
بخمسة سنوات غالبًا أما الدوران الطوعي فيكون على أساس قرارات من مجلس اإلدارة وغير 

  ). Mustafa, et., al. ،2010(محدد بفترة زمنية معينة 
  
  :من وجهات نظر مختلفة الحسابات دوران مدقق 1-3- 3
  

نوقشت عدة تدابير تنظيمية حول دوران مدقق الحسابات ولقيت هذه التدابير اهتماما متفرقا نسبيا 
في األوساط األكاديمية والمهنية العامة، ولقد وجدت اختالفات ملحوظة في الرأي وتفاوت كبير 

ف البلدان، ففي الشركات المدرجة في البورصة اإليطالية على سبيل في األحكام القانونية لمختل
المثال البد من التناوب الدوري لشركات التدقيق، وعرضت أيضا قواعد التناوب في اليونان 
وٕاسبانيا، وسمحت معظم النظم القانونية بحرية اختيار مدققي الحسابات في الواليات المتحدة 

لقد وجد الدوران اإللزامي طريقه في المقترحات األولية لبعض دول وألمانية وفرنسا وبريطانيا، و 
ففي ألمانيا وضعت مقترحات تشريعية نتيجة للفضائح المالية وبالمثل ) EU(االتحاد األوروبي 

على دوران المدققين الفردية ) 39، ص1992لجنة كادبوري (في بريطانيا أوصى تقرير كادبوري 
)Ada ،2010.(  
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Universidad Aut6noma, Ma :من وجهة نظر المفوضية األوروبية 3-1-3-1  
استقالل "أصدرت المجموعة األوروبية توصية لدولها األعضاء بعنوان  2002أيار /وفى مايو

وشملت التوصيات  ،"مجموعة من المبادئ األساسية: المراجع الدستوري في االتحاد األوروبي
ويقترح الملحق بالتوصية أنه  ،جعة بعد سبع سنواتقاعدة بشأن دوران الشركاء الرئيسيين في المرا
المراجعة، أو أنه ال يشكل ضمانا مناسبا، فينبغي  فيفي حال أن تعذر دوران الشركاء الرئيسيين 

ومن الناحية . للمراجع الدستوري النظر فيما إذا كان من المناسب االستمرار في تولى المراجعة
 يوف ،في حاالت معينة تدقيقتطبيقا لدوران شركات الالموضوعية، يمكن تفسير ذلك باعتباره 

 فيحين أن توصيات المجموعة األوروبية، على خالف غيرها من الصكوك، ال يشترط تنفيذها 
البلدان األعضاء المختلفة، إال أنه من المنتظر أن تسن الدول األعضاء في المجموعة األوروبية 

  ).FAO ،2004 :5(ادئ التوصية المذكورة قوانين أو تضع معايير للمراجعة تتفق مع مب
  

، تخطط شركات )EC(للمفوضية األوروبية  2011في ظل مشروع النظام الحالي من عام 
مدقق الحسابات بعد ست سنوات وفيما يتعلق بفترة تهدئة ) تناوب(تدقيق الحسابات إلزامية دوران 

ون مكمال للدوران الداخلي من خالل مدتها أربع سنوات لزيادة استقالل المدقق، وهذا يمكنه أن يك
إال أن النتائج التجريبية لم تجد دليال على زيادة الجودة على المحاسبة المالية، ) EC(توجيهات 

  ).Velte, et. Al ،2012(وعالوة على ذلك عدم وجود آثار ايجابية لفترة التناوب حتى اآلن 
لب من شركات التدقيق بتدوير مدققي ولقد تباينت اقتراحات المفوضية األوروبية ما بين الط

حساباتها دوريا والمخاوف من أن هذا التدوير لن يكون له فوائد كافية لتبرير التكاليف المصاحبة 
  ).Chasan ،2012(له 

  

واختلفت متطلبات الدوران للشريك المدرج بالنسبة للمفوضية األوروبية عنها في المملكة المتحدة 
  :)Helsinki ،2005(بما يلي 

  
يتيح للمدقق العودة بعد سنتين وليس بعد خمسة سنوات كما هو الحال في المملكة   - أ

 .المتحدة
وليس ) public interest client(ينطبق متطلب الدوران لعمالء المصلحة العامة    - ب

 .فقط العمالء المدرجون في السوق
المدقق غير  في سياق المجموعة، يمتد الدوران للمدقق الشريك في عملية التدقيق وليس   - ت

 .الشريك
وذكر االتحاد الدولي للمحاسبين أن ال دول داخل االتحاد األوروبي باستثناء إيطاليا، لديها 

  .حاليا نظام إلزامي لدوران مدقق الحسابات
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  :الجمعية العمومية للشركات في اليمنمن وجهة نظر  3-1-3-2
 ومية هو قرار للجمعية العموميةينظر مسواك إلى أن دوران المدقق من وجهة نظر الجمعية العم

يحدث نتيجة االستقالة أو  والذيإلى الخلو العارض لمنصب مراجع الحسابات  ذلكوال ينصرف 
هيئة تداول األوراق المالية بالواليات المتحدة ويرى أن ، المرض أو الوفاة أو ما شابه ذلك

 والذي) K-8(لنموذج تقديم اضرورة قيام الشركات بإعداد وعلى أوصت ) SEC(األمريكية 
واسم المراجع الجديد واإلفصاح عن الخالفات  يات عن تاريخ تغيير المراجع الحاليضم معلوم

حيث تبين أن ، التشريع اليمني يتغيير المراجع ف ضستعر اكما ، بين المراجع القديم وٕادارة الشركة
، تحميه من اإلدارة يالمشرع اليمني قد أحاط عملية تغيير المراجع بسياج من الضمانات الت

ظل  يلجمعية العمومية فلدور ا ن المتأملأإال ، فالتغيير ال يكون إال من خالل الجمعية العمومية
الممارسات الحالية يتوصل حتمًا إلى حقيقة مؤداها أن الجمعية العمومية تمثل عنصرًا غير فعال 

غلب أ يلطاتها تكون صورية فأن مباشرة الجمعية العمومية لس ىبمعنتعيين وتغيير المراجع  يف
، إال أعداد بسيطة من المساهمين، األحوال فال يحضر جلسات اجتماع الجمعية العمومية

يوجه ويهيمن على قرارات  يفهو الذ، الواقع يمجلس اإلدارة هو العنصر الفعال ففإن  يوبالتال
تقد دورها الحقيقي وذلك يجعل الجمعية العمومية تف، الجمعية العمومية بشأن تغيير المراجع

نهاية األمر هو مجلس  ييصبح المسيطر على تعيين وتغيير المراجع ف تاليوبال، المرسوم لها
  .)17: 2008مسواك، ( اإلدارة

  
  :من وجهة نظر باحثون صينيون 3-1-3-3

قام مجموعة من الباحثيين في الصين بدراسة تخص تعزيز استقالل المدقق بواسطة سياسة دوران 
 - لجنة تنظيم األوراق المالية في الصين –لمدقق الخارجي، وقد جلبت كل من وتناوب ا

(CSRC)  والذي  2003أكتوبر،  8ووزارة المالية في الصين منظور جديد لهذه السياسة في
، إذ حظرت على مدقق الحسابات للشركات المدرجة في 2003دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 
استئناف العميل أكثر من خمس سنوات متتالية وتوقيع مدة  البورصة بتدقيق الحسابات لنفس

مدتها سنتين على األقل، ويجب تسجيل ذلك في مرفقات تقرير المدقق مع أسماء ) فترة تهدئة(
وآخرون بأخذ عينة من  Firthولقد قام .  المدققين واسم شركة التدقيق وتاريخ التدقيق المالي

فترة  ودراسة أثر استقالل المدقق ما قبل 2009و 2004الشركات المدرجة في البورصة عامي 
، ووجدوا أن هذا التناوب يعزز )Post MR(وما بعد فترة الدوران ) Pre- MR(الدوران 

  ).Firth, et. al. ،2010(االستقاللية والموثوقية في تقرير المدقق 
  
  



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

42 
 

  الخارجي في منظومة األمم المتحدة دققدوران الم 3-1-3-4
لمتحدة وبرنامج األغذية العالمي وحدهما حتى اآلن، في نطاق منظومة األمم انفردت األمم ا

والجمعية العامة لألمم المتحدة . المتحدة، بتطبيق تقييد على مدة منصب المراجع الخارجي لديهما
، حدا مدته ست سنوات متتالية لكل من 12/4/2001بتاريخ  55/248أدخلت، بموجب القرار 
جلس المراجعين لألمم المتحدة، في حين قيد برنامج األغذية العالمي هذه األعضاء الثالثة في م

بيد أن لجنة المراجعين الخارجيين في األمم المتحدة أشارت . المدة لفترتين كل منها ألربع سنوات
  . اسية في المنظمات األخرى قد تحذو هذا الحذو باتخاذ قرارات مماثلةئإلى أن األجهزة الر 
دناه ملخصا بترتيبات المراجعة الخارجية في عينة من منظمات أسرة األمم ويتضمن الجدول أ

األغذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة ( المتحدة فيما يتعلق بحدود فترة منصب المراجع الخارجي
FAO ،2004 :5 -6( :  

  )1-3(جدول رقم 
  دوران المدقق الخارجي

  

  ترتيبات دوران المراجع  المنظمات
نوقشت مسألة دوران المراجعين الخارجيين إال أنه لم   ي للتنمية الزراعية الصندوق الدول

يطبق قيد على فترة المنصب استنادا إلى اعتبارات 
ولقد ظل المراجع الخارجي . طرحتها لجنة المراجعة

  . سنة 20الحالي يقدم هذه الخدمات لما يزيد عن 
بق أي قواعد فيما يتعلق بدوران المراجعين ال تط  االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

وتتولى الحكومة السويسرية مسؤولية ترشيح . الخارجيين
  . المراجع الخارجي لالتحاد

ال تطبق قواعد فيما يتعلق بدوران المراجعين   منظمة الصحة العالمية
  . الخارجيين

والمراجع  الخارجيين،ال تطبق قواعد دوران المراجعين   المنظمة العالمية للملكية الفكرية
هو  - 1883ويعمل منذ عام  - العام للبلد المضيف 

  .المراجع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
ويظل  دوران المراجعين الخارجيين،ال تطبق قواعد   الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التقليد المتبع هو تعيين المراجع الخارجي لفترة مبدئية 
  .يد له لفترات أخرى لمدة سنتينمدتها سنتان والتمد

  .ال توجد قيود على مدة منصب المراجع الخارجي  اليونسكو
  .ال توجد قيود على مدة منصب المراجع الخارجي  )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  FAO( ،2004(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة : المصدر
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دوران اإللزامي لمدقق الحسابات بجدية من قبل كبار المسئولين وتنظر بعض الدول إلى ال
الحكوميين في البرازيل بعد إفالس اثنين من البنوك الكبرى لديها ويقترحون بضرورة تطبيق 

، 2004المؤسسات المالية للدوران في البداية ومن ثم جميع الشركات المدرجة ابتداًء من عام 
بعد ثالث ) إعادة تعيين للمدقق(نوات مع فترة تهدئة وستكون الحاجة للتناوب كل خمس س

  ).Helsinki ،2005(سنوات 
  
  :في سوريا الخارجي دوران مدقق الحسابات 3-1-3-5

عن هيئة مفوضية األوراق واألسواق المالية  2008لعام  18صدر في سوريا نص القرار رقم 
لحسابات لسنة مالية واحدة، السورية الخاص بحوكمة الشركات المساهمة على أن يعين مدقق ا

وال يتم تعيين ذات المدقق ألكثر من أربع سنوات مالية متتالية، وال يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك 
  ).78: 2009سعيد، (إال بعد مضي سنتين 

  
  :دوران مدقق الحسابات الخارجي في فلسطين -6
  

المالية في المجتمع الفلسطيني يالحظ على القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الجوانب والشؤون 
عدم مالءمتها  1994لسنة ) 1(والتي ما زالت مطبقة في فلسطين بموجب القرار الرئاسي رقم 

في كثير من األحيان لواقع الحياة المالية الفلسطينية خاصة في ظل التطورات التي يشهدها 
ذه القوانين والتشريعات القطاع المالي الفلسطيني، مما ترتب عليه وجود نوع من القصور في ه

من حيث عدم تلبيتها ومواكبتها لمتطلبات وتطورات شؤون الحياة المالية في المجتمع الفلسطيني 
خاصة في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية من حيث طبيعة الملكية واإلمكانات المتاحة وكذلك 

  ).49: 2010عليان، (األساليب اإلدارية المتبعة فيه 
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  دوران المدقق بين مؤيد ومعارض: الثاني المبحث
  
  مزايا وعيوب دوران المدقق 2-1- 3

أثار موضوع دوران المدقق لشركات التدقيق العديد من االختالفات في وجهات النظر بين مؤيد 
للتناوب ومعارض له فيرى الموصون بالدوران أنه وسيلة لتحسين فعالية التدقيق وجودة التقارير 

أما أنصار المعارضون للدوران فيجدون أن فعالية التدقيق سوف تعاني من فقدان  المالية وغيرها،
  .التي قد تنشأ بين المدقق والعميل" األلفة"للمهنية والشكوك المثارة حول 

  
بعدم فرض إلزامية ) GAO(وأظهرت الدراسة الصادرة عن المكتب العام للمحاسبة في أمريكا 

أثير طول فترة العالقة بين المدقق والعميل، في حين ركزت دوران المدقق ومواصلة النظر في ت
المؤسسات االستثمارية على معارضة المساهمين في أي شركة تدقيق االحتفاظ بهم ألكثر من 

، وتخفيف فترة الدوران إلى أربع سنوات بدال من خمسة، )Benson ،2002(خمس سنوات 
  ).Myers, et., al. ،2005( وبالمقابل زيادة طول العالقة بين المدقق والعميل

  
  مزايا دوران مدقق الحسابات 3-2-1-1

اقترحت الجهات المهنية االمريكية ضرورة تناوب مدقق الحسابات كوسيلة لتعزيز االستقالل، 
ولقد أظهرت العديد من .  والحد من حاالت الفشل في تدقيق الحسابات وتحسين نوعية التدقيق

  .ن المدققالدراسات أن هناك عدد من المزايا لدورا
، في بحثه أن تناوب المدقق له آثار إيجابية في الحاالت التالية Wu, Hung and Shihوذكر 

)Cameran, et., al ،2005(:  
نتيجة ) high market premium(حصول المدقق على قسط أو عالوة سوق عالية  - 1

  .للسمعة الطيبة التي ترافقه
  .ال يتم ضغطها نحو الصفر )normal market profits(أرباح السوق العادية  - 2
أي التكنولوجيا المتطورة، (العمالء أو المستثمرون الذين ينتمون إلى سوق عالية المخاطر  - 3

  .والتي تتميز بالتكاليف المرتفعة لتقاريرها غير النظيفة) وٕادارة المخاطر
التناوب حيز وبذلك يمكن للمستثمر تحليل الوضع الحقيقي لسوق التدقيق قبل إدخال قاعدة 

  .التنفيذ
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اديكو في سويسرا، : على سبيل المثال(وردًا على بعض مشكالت التدقيق في جميع أنحاء العالم 
، اتخذت الهيئات التنظيمية )أهولد في هولندا، وبارماالت في إيطاليا وانرون في الواليات المتحدة
تحاد األوروبي والمنظمة الدولية في العديد من الدول خطوات لتعزيز دوران المدقق واستقالله كاال

لألوراق المالية واللجنة المالية ويتم هذا التعزيز باالتصال والمداوالت المستمرة حول كيفية تحقيق 
أهداف التدوير ومناقشة آلياته، وفي الوقت نفسه كانت هناك العديد من اآلراء التي تؤيد أن 

لضغط العميل بسبب اللوائح الجديدة،  تدوير مدقق الحسابات يؤدي إلى أن يصبح أقل عرضة
  ).Hatfield, et., al. ،2007(وتكثيف المراقبة العامة 

  ) :Harris ،2012( من المزايا لدوران المدقق عدداً  Harrisوبين 
  .يعطي نظرة جديدة وموضوعية للقوائم المالية - 1
 .يكسر الحاجز االقتصادي الذي بإمكانه أن يهدد استقاللية المدقق موضوعيته - 2
 .زيادة المنافسة في سوق التدقيق - 3

  
المزايا المعلنة في أغلب  عددا من  )FAO(ولقد ذكرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

  ): FAO  ،2004 :10-11( ملخصة فيما يلياألحيان للدوران المنتظم 
  االستقالل في الفكر وفى المظهر  )أ(  

لمراجعين وعمالئهم تزيد من مخاطر من الشائع أن العالقات طويلة األجل بين ا  
فشل عملية المراجعة إذ أن المراجعين، في نطاق هذه العالقات، قد يتأثرون 

أو ارتباط التطابق مع اإلدارة، مما قد يترتب عنه فقدان /بالصداقات و
الموضوعية والشك المهني، كما أن القراء الخارجيين للكشوف المالية قد يفسرون 

  . لمراجع باعتباره ضمانا لالستقاللالدوران المنتظم ل
أكثر  به هاماً  ولقد أصبح واقع ضمان اعتبار رأى المراجع الخارجي رأيا موثوقاً   

فأكثر في أعقاب العدد الكبير من األحداث التي شهدتها الشركات في اآلونة 
األخيرة، حيث أخفق المراجع الخارجي في رصد االعتراضات أو في اإلبالغ 

  . عنها
  كفاءة وفعالية المراجعة  )ب(  

في رأى بعض دعاة دوران المراجع أن نظرة جديدة على العميل قد تؤدى إلى   
كما أن المراجع الذي يعين . طرائق مبتكرة للمراجعة ولتحسين كفاءة المراجعة

حديثا قد يرفض اعتراضات أو مجاالت مخاطر قد ال يرفضها المراجع الذي 
وفه عن رج عليها أو لم يبلغ عنها نتيجة عز عمل طويال نتيجة العادة التي د

  .تغيير آراء أبديت من قبل
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  إشراك عدد أكبر من مؤسسات المراجعة  )ج(  
التغيير المنتظم للمراجع يكفل إشراك مجموعة واسعة من المراجعين عبر     

الفرصة للمنظمة العميلة لالنتفاع من خبرات مختلف  تتيح هذهو . السنوات
  . ، كما قد يشجع على تطوير مهنة المراجعةالمراجعين الخارجيين

أن الدوران الخارجي للمدقق يعتبر وسيلة لتعزيز الجودة ) ، وآخرونVelte(ولقد أضاف 
واالستقاللية بسبب منع توطد العالقة بين المدقق واإلدارة، إذ أنه يجب التمييز بين شركات 

.  الموجهة نحو سوق رأس المال التدقيق الموجهة نحو سوق رأس المال، وشركات التدقيق غير
حيث نجد أن  نظرية الوكالة التقليدية هي سمة أساسية للعمل عند أغلب إدارات الشركات 

ومن جهة أخرى نجد .  الكبيرة، لذلك فالتزام هذه الشركات بقانونية دوران المدقق أمر ملح للغاية
أن يقتصر على االستقالل في أن طول فترة العالقة بين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات يمكن 

فضال عن الحوافز المالية ) الباطني(فقط دون االستقالل الحقيقي  -بسبب عالقة الثقة -المظهر 
التي يتلقاها المدقق والتي تؤثر سلبا على االستقاللية، وعالوة على ذلك نجد أن طول فترة العالقة 

يثق ببساطة بنتائج السنوات السابقة بدال بينهما قد تؤثر على المدقق بشكل مباشر إذ نجد أنه قد 
، .Velte, et., al(من توقع تغييرات هامة في تطوير الشركة وتعديل إستراتيجية التدقيق 

2012.(  
  

ما ) 77- 76: 2009سعيد، (ومن المزايا التي ذكرت في مجال دوران المراجع أيضا حسب 
  :يلي

 المدقق يلقيها على النظام المحاسبي  أن التغيير الدوري للمدقق يوفر رؤيا جديدة من قبل
 .القائم ليكتشف ما به من أخطاء ومخالفات لم يستطع المدقق السابق اكتشافها

  أن المنافسة التي تحدث للحصول على المدققين بما تتطلبه من شهرة وأتعاب أكبر
 .ستشجع على المحافظة على أرفع المعايير وااللتزام بها
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  ق الحساباتعيوب دوران مدق 3-2-1-2
  

أن هناك العديد من الحجج ضد دوران المدقق إذ أن المدقق الذي يعمل مع  Barbadilloيرى 
شركة العميل يكون على معرفة واسعة لألعمال والصناعة التي يقوم بها العميل ويدعم قوله بأن 

حسن ومن الجدير بالذكر أيضا أن وجود .  هذا يساعد على ضمان تدقيق أفضل وأكثر موثوقية
. العالقة بتدقيق الحسابات يتطلب تحسين االتصال، وهو أمر حاسم في أي عالقة تجارية

ويضيف بأن دوران المراجع يمكن أن يثير القلق حول احتمال صدور تقارير ذات تأكيد أقل 
باإلضافة إلى أن النتائج التجريبية التي قام بها بعض الباحثون في إسبانيا أشارت إلى تدعيم 

  ).Barbadillo, et. al. ،2009(لتي ساقها معارضو تناوب المدقق الحجج ا
، بأن دوران المدقق لن يكن له أي تأثير سلبي على التقرير واالستقاللية ما Chasanكما يرى 

دام المدقق يتمتع بهما بدرجة كافية باإلضافة إلى أن هذا التغيير قد يصاحبه زيادة في التكاليف 
) Michel Barnier(لتبرير هذه التكاليف، كما اقترح المفوض األوروبي  ولن يكن له فوائد كافية

تقييم األثر  -لجنة الشؤون القانونية –بقيادة األسواق الداخلية، كما ناقش البرلمان األوروبي 
الناتج عن الدوران وضرورة إثارة التساؤالت حول ما إذا كان  من شأنه أن يعالج دوران المدقق 

  ).Chasan ،2012(متصورة في السوق األوروبية فعال المشاكل ال
  

وتتهدد استقاللية مدقق الحسابات من قبل عدد كبير من الحاالت التي يتعين تحليلها بعناية، ألنه 
ال يمكن أن يفسر وجودها في اتجاه واحد فقط،  إذ يمكن أن تفسر العالقة بين الجوانب التي 

وسيادة الدوران بشكل مختلف، حيث أنه على المدى  تساعد على تحديد المفهوم العام لالستقالل
الطويل يمكن أن تنشأ عالقة من شأنها أن تضعف االستقالل والموضوعية، وتؤثر على 

وحفاظا على .  الواجبات المهنية للمدقق خصوصا تقارير المدقق التي تميل أن تكون كلها نظيفة
 ,Cameran(وران المدقق يمكن أنوآخرون أن د Cameranالعوامل المحفزة لالستقالل نظر 

et., al. ،2005:(  
  .الحفاظ على سمعة وٕايرادات العميل - 1
فحص  –وجود ضمانات خارجية تدعم االستقاللية الناتجة عن الدوران كمعيار مراقبة الجودة  - 2

  ).(Peer Reviewالنظير
 & litigation costs(توازن قوى السوق من ناحية تكاليف التقاضي والتقييم السلبي  - 3

negative reputation.(  
صعوبة قياس االستقالل كميا ألنه ينطوي على سلوكيات معينة، وبالمقابل سهولة قياس آثار  - 4

  .دوران المدقق كل فترة زمنية محددة بناًء على بيانات تاريخية
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في تجنب احتكار تدقيق الحسابات في أيدي شركات معينة والحصول على المنافسة الشريفة  - 5
  .سوق التدقيق

  
المعلنة في أغلب األحيان  بأن العيو  )FAO(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وأوضحت 

  : )FAO ،2004 :11(كالتالي  للدوران المنتظم هي
   زيادة التكاليف  )أ(  
. إن تغيير المراجع الخارجي ينطوي على تكاليف كبيرة، سواء للعميل أو للمراجع    

طاءات واالختيار هي عملية باهظة التكاليف وتستغرق وقتا وعملية طرح الع
وما يكرس من وقت اإلدارة والموظفين ومن الموارد األخرى في عملية . طويال

مساعدة المراجع الجديد على التعرف على نظم وٕاجراءات المنظمة، هو قدر 
 وينتظر من المراجع نفسه تكريس ،في أنشطة أخرى اختالل إلى يكبير وقد يؤد
  . موارد مماثلة

  
  زيادة مخاطر فشل المراجعة  )ب(  
هناك دالئل على أن القسم األكبر من حاالت فشل المراجعة يحدث أثناء     

ويرجع ذلك إلى القدر الكبير  ،السنتين األولى والثانية من تولى مهمة أية مراجعة
ب من الوقت المطلوب لتكوين المعرفة الضرورية بالعميل وضمان أن يكون أسلو 

  . المراجعة فعاال بصورة كاملة، وعلى األخص في المنظمات الكبيرة والمعقدة
  العزوف عن االستثمار  )ج(  

قد يكون المراجع الخارجي عازفا عن استثمار الوقت والموارد في التعرف على   
المنظمة العميلة وأنشطتها عندما تكون صالحيات المراجع قصيرة جدا، وقد يفقد 

  .مع اقتراب موعد الدوران االهتمام بالعميل
  

، أن دوران مدقق الحسابات قد يخلق عيوبا جوهرية في )، وآخرونVelte(ومن جهة أخرى يرى 
النظام من ناحية تحمل المدقق تكاليف نقدية أعلى وتكاليف إضافية للمراجعة األولية وذلك تبعا 

العية في الواليات المتحدة وبينت التجارب االستط. لشكاوي واقتراحات مراجعين من فترات سابقة
)AICPA ،1992 ( أن خطر مدقق الحسابات من المسؤولية هو أعلى بكثير من عمليات

المراجعة األولى أو الثانية من عمليات التدقيق، وأن التدقيق يميل إلى أن يكون أقل جودة، 
التي  واستجابة سوق رأس المال سوف تكون سلبية تجاهه نظرا لتكلفة المعلومات الكبيرة

هيمنة الشركات تمثل في يهناك عيب آخر مهم لدوران المدقق عالوة على ذلك فو .  سيتكبدها
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، وامتازت السوق األوروبية  الشركات المدرجة في علىفي التدقيق ) Big Four(األربعة الكبرى 
ق واسعة في تقديم الخدمات االستشارية، مما يصعب دخول مكاتب التدقيالخبرة تلك الشركات بال

المتوسطة والصغيرة إلى السوق وهذا يؤدي بدوره إلى التأثير السلبي على نوعية التدقيق إذا ما 
  ).Velte, et., al. ،2012(حدث الدوران 

  ):Harris ،2012(األخطار الناشئة عن دوران مدقق الحسابات فيما يلي  Harrisولخص 
  .تكاليف تطبيق قانون دوران المدقق سوف تفوق منافعه - 1
ارة التــي تكمــن فــي فقــدان المعلومــات الخاصــة بعمــل العميــل بســبب الــدوران المتكــرر الخسـ - 2

 .للمدقق
 .يصبح عمل المدقق أقل فاعلية ويخسر فرصة مراقبة أداء المدراء - 3
 .زيادة أتعاب المدقق لزيادة تكاليف التدقيق األولية بسبب دورات تغيير المدقق - 4

 
وب تغييــر المــدقق بقولــه أن هــذا التغييــر غيــر باإلضــافة إلــى مــا تقــدم نــاقش ســعيد فــي بحثــه عيــ

مألوف بالنسبة إلى المهنة وبخاصة أن المهنة تنادي باستمرارية المراجع من سـنة إلـى أخـرى، وأن 
أيــة مخــاطرة لفقــدان اســتقاللية المراجــع يبــدو مبالغــًا فــي تقويمهــا بالقيــاس إلــى العالقــة الحســنة التــي 

ارية المراجـع وكـذلك بالقيـاس إلـى النصـائح التـي سيحصـل ستنشأ بين المدقق والعميل بسبب اسـتمر 
عليهــا العميــل مــن المراجــع، كمــا أنــه يمكــن المحافظــة علــى االســتقالل باالكتفــاء بــالتغيير الــدوري 
للكــادر الــذي يقــوم بالعمــل الميــداني فــي عمليــة التــدقيق مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى أولئــك 

  ).77: 2009سعيد، (الذين يتولون مهمة اإلشراف 
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  آليات الحد من التأثير السلبي لدوران المدقق: المبحث الثالث
  
  اآلليات التي تحكم الحد من التأثير السلبي لدوران المدقق 3-1- 3
  

ذكر العديد من الباحثين أن دوران المدقق يمكن أن تكون له آثـار سـلبية، إال أن هنـاك العديـد مـن 
  .التأثير المحتملاآلليات التي من شأنها الحد من هذا 

وآخرون أن تخفيف مدة الدوران وتوسيع فترة التهدئة تسـاعد المسـتثمرين  Daughertyفقد أوضح 
، خاصــة فــي توســيع أعمــال المــدقق وعــدم تخصصــه فــي "تصــورات اســتقالل المــدقق"فــي تعزيــز 

والحـــظ . مجـــال أو فـــي صـــناعة محـــددة بعينهـــا، وبالتـــالي اكتســـاب الخبـــرة فـــي جميـــع الصـــناعات
PCAOB,  أن هنـــاك عـــددا مـــن أوجـــه القصـــور فـــي مبـــادئ التـــدقيق المتعـــارف عليهـــاGAAS 

للشــركات الصــغيرة التــي تكــون قــد نشــأت فــي نقــص مــن الخبــرة الكافيــة للصــناعة، التــي قــد تطبــق 
وتبــين بــأن توســيع فتــرة التهدئــة .  بعــض التحــايالت فــي المتطلبــات المحاســبية ومتطلبــات التــدقيق

دة واســـتقاللية عمليـــة التـــدقيق لجميـــع الشـــركات مـــن مختلـــف األحجـــام يشـــكل تحـــدي كبيـــر فـــي جـــو 
)Daugherty, et., al. ،2010.(  

، إلى أن مقارنة سلوك المدقق في فترتي ما قبل التناوب وما بعده قد يكون Barbadilloوأضاف 
عـن أي مفيدا لتقليل اآلثار السلبية للدوران ويتم ذلك عن طريق إعداد تقارير تدقيق معدلة تكشـف 

  ).Barbadillo, et., al.، 2009(أخطاء جوهرية قد تتضمنها التقارير 
  

، بأنــه يجــب علــى إدارة كــل 2007ولقــد ذكــر دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــوك فــي األردن لســنة 
مؤسسة أن تقوم بالدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق، وفي حـال صـعوبة تطبيـق 

ليــة، يطلــب البنــك الــدوران المنــتظم للشــريك الرئيســي المســئول عــن التــدقيق ذلــك مــن الناحيــة العم
، على أن يتم ذلك بمساندة لجنة التدقيق لما لها من دور فاعـل فـي تحقيـق ومراقبـة الخارجي للبنك
  ). 2007دليل الحاكمية المؤسسية، ( أهداف المؤسسة

  
ك عــددًا مــن الممارســات التــي فــي تقريــر صــادرًا عــن مجلــس إدارتهــا أن هنــا Deloitteوأوضــحت 

مــن شـــأنها أن تعــزز دوران المـــدقق فــي إطـــار قـــانون ســاربينز أوكســـلي وذلــك مـــن خــالل مـــا يلـــي 
)Deloitte ،2012:(  
ـــــز مصـــــالح  -1 ـــــدقيق لتعزي ـــــاوض بشـــــأن رســـــوم الت ـــــدوران والتف ـــــة المراجعـــــة بشـــــأن ال ـــــه لجن توجي

  .المساهمين
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عة بشأن الدوران وأرباح اإلصدار قبل التواصل مع شركات التدقيق من قبل لجنة المراج -2
  .اإلفراج عن شركة التدقيق السابقة ومناقشة األمور المحاسبية وأحكام التدقيق

مناقشة نتائج التفتـيش مـع لجنـة المراجعـة وزيـادة تقاسـم النتـائج والجهـود توطيـدا للـدور الرقـابي  -3
  .لها قبل الدوران

على شركة التدقيق ونقل التقرير عن بيان وكيل  ضرورة تقدم تقرير مفصل عن إشراف اللجنة -4
  .لتعزيز حسن التوقيت والصدارة k-10لنموذج 

  
وأشار حسين في بحثه بأن تحديد الحد األدنى ألجور التدقيق والخدمات المهنية من شأنه أن يحـد 

لدولــة مــن التــأثير الســلبي لتغييــر المــدقق، واالرتقــاء بمســتوى األداء المهنــي للمــدقق وتعزيــز ثقــة ا
والمجتمع بالمهنة ومزاوليها كوظيفة اجتماعية، وٕاتاحة الفرصة أمام مدقق الحسابات لتـدقيق جميـع 

  ).11: 2008حسين، (أنواع الوحدات االقتصادية وفق معايير التدقيق 
  

صــدور قــانون  ذأن نوعيــة التــدقيق قــد تحســنت فــي الســنوات العشــر األخيــرة منــ PCAOBوبــين 
اك مجاالت لتحسين أثـر دوران المـدقق باالعتمـاد علـى تعزيـز خبـرة فريـق وأن هن ساربينز أوكسلي

التدقيق وتطوير قدراتـه ومواهبـه ويـتم ذلـك بتقيـيم مـدقق الحسـابات كـل سـنة مـن قبـل لجنـة التـدقيق 
أن لجنــة ) ريتشــارد بريـدن( SECواقتــرح الـرئيس السـابق ل .  وتـوفير الـدعم المناســب لفـرق التـدقيق

اهم فــي الحــد مــن آثــار الــدوران الســلبية عــن طريــق التصــويت علــى مواصــلة التــدقيق يمكــن أن تســ
  ).PCAOB ،2011(نفس شركة التدقيق أو ال 

  
وآخــرون بــأن هنــاك آليــات صــارمة للحــد مــن التــأثيرات الســلبية للــدوران وفتــرة  Daughertyواقتــرح 

  ):Daugherty, et., al. ،2010 :22( التهدئة كان مجملها فيما يلي
ن يكــون شــريك التــدقيق لديــه ضــمان بــأن يكــون للمــدقق التــدريب الكــافي والخبــرة علــى يجــب أ -1

  .الدوران
  .يجب أن يكون لدى العميل سياسات تؤكد قبولها لقاعدة دوران المدقق -2
يجب أن يكون هناك تخطيط من قبل شركة التدقيق لكيفيـة تطبيـق الـدوران بـين أعضـاء فريـق  -3

  .تناوب في وقت واحد لعدة مدققينالتناوب، وأن ال يكون هناك 
  .يجب تحديد مؤهالت الشريك المخصصة للتعاقد مع العميل -4
  .قد تكون هناك حاجة لموافقة المكتب اإلقليمي أو الوطني لمهام الشريك -5
عــدم الســماح لعــودة العميــل للتــدقيق لــنفس الشــركة إال بعــد انقضــاء فتــرة التهدئــة، مــع اســتثناء  -6

  .طني لذلك بناًء على ظروف استثنائيةقبول المكتب الو 
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وآخرون اتجاها آخر في سبيل تحسين اآلثار المحتملة لدوران المدقق من خـالل  Helsinkiواتجه 
تشجيع تدفق المعلومـات غيـر المتماثلـة بـين اإلدارة والمسـتثمرين وبالتـالي تعزيـز اسـتقاللية المـدقق 

معايير المحاسبية، وحظر زيادة التعاون المفـرط لتطبيق ال" المحافظين"من خالل إنشاء المزيد من 
 .Chie, et(بين اإلدارة ومدقق الحسابات، وفي هذا السياق وجـدت العديـد مـن الدراسـات كدراسـة 

al ،2009 ( أن هنــاك عالقــة ارتبــاط ايجابيــة بــين دوران المــدقق واالســتقاللية ويجــب إثبــات ذلــك
  ).Helsinki ،2005(ية مختلفةأيضا في اختبار تجارب إضافية وفي بيئات تنظيم

  
وتعتقــد الباحثــة أن مبــدأ دوران مــدقق الحســابات الخــارجي ســيف ذو حــدين إذ ال يمكــن النظــر إليــه 
بعــين واحــدة بــل يحتــاج األمــر إلــى المفاضــلة بــين المســاوئ وااليجابيــات، ففــي حــين يمثــل اســتمرار 

ًا للشــك والريبــة وعــامًال مــن المــدقق فتــرة طويلــة مــن الســنوات فــي التعاقــد مــع نفــس العميــل مصــدر 
عوامــل انخفــاض ثقــة الجمهــور والمجتمــع المــالي، فــإن وجهــة النظــر األخــرى التــي تــرى أن تغييــر 
المدقق سوف تخفف من حدة المنافسة في سوق المهنة وبالتالي التأثير على االستقاللية والجودة، 

لجنــة المراجعــة مــع تحديــد هــذا مــا يفســر ضــرورة تــرك تقــدير مهمــة تغييــر المــدقق أو عــدمها إلــى 
  .المدة المناسبة لذلك
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  مدقق الحسابات الخارجي دورانتكاليف : المبحث الرابع
  
  مقدمة 3-4-1

إن كثرة تعاقب مدققي الحسابات يثير التسـاؤالت والشـكوك حـول سياسـة اإلدارة تجـاه المـدققين ممـا 
والعمــل علــى الحــد مــن آثــار هــذه  يــدفع البحــث عــن األســباب الكامنــة وراء دوران مــدقق الحســابات

األســباب علــى اســتقالل وحيــاد المــدقق، كمــا أن اتخــاذ قــرار دوران المــدقق فــي الشــركات المســاهمة 
في الواقع العملي ليس باألمر السـهل حيـث يتوجـب علـى إدارة الشـركة أن تقـارن بـين المنـافع التـي 

نتيجـــة لهـــذا التغييـــر، فالتكـــاليف  ســـتجنيها مـــن وراء هـــذا التغييـــر وبـــين التكـــاليف التـــي ســـتتكبدها
  .المرتبطة بقرار الدوران ليست بالقليلة في معظم الحاالت

  
  التكاليف المرتبطة بدوران المدقق  3-4-2

التكـاليف المرتبطـة "، التكاليف المرتبطة بدوران المـدقق الخـارجي بأنهـا )1989دي انجلو، (عرف 
  ) :13: 2008حسين، " (بالجوانب التالية

 : االقتصادية الفائدة  - أ
وهـــي الفائـــدة التـــي ســـتحققها الشـــركة مـــن خـــالل اســـتمرار المـــدقق الخـــارجي فـــي عملـــه وتتمثـــل 
بالتكــاليف االبتدائيــة الالزمــة للبــدء فــي عمليــة التــدقيق الجديــد مــن قبــل المــدقق الجديــد والــذي 

فتتاحيــة سيضــطر إلــى القيــام بالعمليــة التدقيقيــة مــن بــدايتها وخاصــة فيمــا يتعلــق بالميزانيــة اال
  .والتخطيط لعملية التدقيق، وعليه فإن بقاء المدقق القديم سيوفر على الشركة هذه التكاليف

 :تكاليف اإلجراءات   - ب
وتشــــمل التكــــاليف المرتبطــــة بالبحــــث عــــن المــــدقق الجديــــد وتكــــاليف اإلفصــــاح عــــن العوامــــل 

بتغييـر المـدقق بعـد والمالبسات المحيطة بعملية تغيير المدقق الخارجي، فإذا مـا قامـت اإلدارة 
استالمها لتقرير متحفظ أو بعـد خالفاتهـا معـه علـى أحـد المبـادئ المحاسـبية العامـة، فـإن ذلـك 
يجعلهـــا تواجـــه مشـــكلة فـــي البحـــث عـــن مـــدقق جديـــد لديـــه القابليـــة للتعامـــل معهـــا بـــتحفظ أقـــل 

سـية وخاصة في ظل تمسك المدققين بقواعد السلوك المهنـي وتعتمـد هـذه التكـاليف بصـورة أسا
  .على أهمية العوامل الكافية وراء عملية التغيير

  :تكاليف اإلفصاح عن التغيير -ج
وتـــرتبط هـــذه التكـــاليف بالمتطلبـــات الثانويـــة لألنظمـــة والتعليمـــات التـــي تتطلـــب اإلفصـــاح عـــن 
عوامــل وأســباب تغييــر المــدقق، فالقــانون االنجليــزي علــى ســبيل المثــال ألــزم الشــركات بتقــديم 

الشــركات بــاقتراح التغييــر واألســباب الداعيــة لــه والــذي بــدوره ســيفرض تكــاليف  مــذكرة  لمراقــب
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إداريــة إضــافية علــى الشــركات التــي ال تقتنــع بأســباب تــدوير مــدققيها باإلضــافة إلــى التكــاليف 
اإلضــافية التــي ســتتكبدها الشــركة مــن انعقــاد الهيئــة العامــة للمســاهمين والتــي تســتطيع الشــركة 

  .على التعامل مع نفس المدقق توفيرها إذا ما أبقت
  

بـــين نـــوعين مـــن التكـــاليف التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر ســـلبا علـــى تكـــرار دوران  Arrunadaوميـــز 
  ):Arrunada ،2007(المدقق 
  ):explicit costs(التكاليف الصريحة   - أ

وهــي التكــاليف التــي يمكــن تقــديرها حســابيا عنــد تطبيــق قاعــدة الــدوران مــن خــالل تكلفــة المراجعــة 
تعــاب، وتعتبــر هــذه التكــاليف فــي حقيقــة األمــر بمثابــة خســارة ألنــواع معينــة مــن األصــول التــي واأل

وهــي تلــك التكــاليف المحــددة بالعالقــة التعاقديــة بــين .  تكــون ذات أهميــة كبيــرة فــي عمليــة التــدقيق
المــدقق والعميــل فقــط إذا مــا اســتمرت تلــك العالقــة، وأكثــر المظــاهر الملموســة لهــذه الخســارة هــي 
تكلفــة التــدقيق األوليــة التــي يجــب أن يتحملهــا العميــل عنــدما يبــدأ المــدقق عملــه، وتقســم التكــاليف 

  :الصريحة بدورها إلى 
 وهي التكاليف التـي تولـد مبـدئيا مـع بدايـة عمليـة التـدقيق بسـبب ضـرورة : التكاليف األولية

زانيـــــة، فهـــــم واســـــتيعاب اإلجـــــراءات والمبـــــادئ المحاســـــبية للعميـــــل وفحـــــص حســـــابات المي
 –باإلضــافة إلــى الخطــوات التقنيــة التــي يجــب علــى المــدقق أن يؤديهــا بصــورة صــحيحة 

والمقصــود بهــا فهــم حســابات العميــل، اســتمرارية اإلجــراءات، فحــص الحســابات التاريخيــة، 
  .مراقبة المخزون، فحص وضع الضرائب وخلق أوراق عمل دائمة

   مـدقق جديـد سـوف يكلـف تكـاليف  ينتغييـر المـدقق الحـالي وتعيـ: العميـلمن وجهة نظـر
صريحة إذ يجب عليه أن يوفر له سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات باإلضافة إلـى 

ة التي سيقوم مللمه وجيداً  ويتوجب أن يكون مالئماً . االتفاق على األتعاب وشروط التعاقد
فـي السـنة  باإلضـافة إلـى مـا سـبق،.  بها ويتطلب تعيينـه انتخابـا مـن مجلـس إدارة الشـركة

األولــى للتــدقيق قــد يعــاني المــدقق مــن بعــض التضــاربات الماليــة خاصــة إذا لــم يكــن لــدى 
  .العميل نظام رقابة داخلي فعال

  ):implicit costs(التكاليف الضمنية   - ب
  :هناك ثالثة أنواع من التكاليف الضمنية

  لـيس لهـا مـن األصـول التـي  ةأنـواع محـدد خسـارةأهم نوع يظهر بسـبب دوران المـدقق هـو
المعلومــــات الســــرية، الثقــــة، خالفــــات الرضــــا بينهمــــا، (عالقــــة بنشــــاطات التــــدقيق األوليــــة 

ـــــتج للوحـــــدة الســـــتخدام مصـــــادر محـــــددة، خســـــارة  ـــــة المن ـــــادة تكلف ـــــة للصـــــناعة، زي المعرف
  ...).الوقت
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  على نقيض الدوران الطوعي فإن تطبيق قانون الدوران يخلق تكلفة غير مباشرة في توفير
  .مان للعميلاألمن واأل

  يتضمن دوران المدقق تكلفة فرصة بديلة–mismatch is an opportunity cost-  
  

وأوضــحت ديانــا مصــطفى فــي ورقــة عمــل خاصــة بهــا بــأن مــدقق الحســابات ســوف يواجــه مشــكلة 
حقيقيــة فــي الحفــاظ علــى الســمعة الجيــدة لــه، إضــافة إلــى التكلفــة العاليــة التــي ســيتحملها كــل مــن 

مـــن إجمـــالي % 17بـــأن تكلفـــة التـــدقيق التـــي تقـــدر ب  GAO، وعمليـــًا فقـــد وجـــد المـــدقق والعميـــل
  ).Mustafa, et., al. ،2010(أتعاب التدقيق تكون في السنة األولى 

وبشكل عام بينت الدراسات السابقة أجريـت مـع شـركاء شـركات التـدقيق بـأن عمليـة التـدقيق ليسـت 
ال تكــون فعالــة فــي الســنة األخيــرة، وعليــه فــإن فعالــة تمامــا فــي أول عــامين مــن العمــل، كمــا أنهــا 

العميــل ســوف يتحمــل تكلفــة إضــافية بســبب اختالفــات قــد تحــدث فــي تكنولوجيــا المعلومــات ونظــم 
وخصوصــــا قــــوة وخبــــرة فريــــق (معالجــــة أخــــرى، ومــــوظفي العميــــل وخصــــائص حوكمــــة الشــــركات 

العليــا ومجلــس اإلدارة،  التــدقيق، والوقــت الــذي يســتغرقه لكســب ثقــة العميــل فــي مســتويات اإلدارة
أن زيادة التكاليف بسبب عدم الكفـاءة المتأصـلة  SOXورأى عدد من شركات الدوران خاصة بعد 

وتكــاليف االنتقــال والوقــت قــد تكلــف العميــل وقتــا أطــول إلطفــاء هــذه التكــاليف المتزايــدة، ولكــن قــد 
  ).Daugherty, et., al. ،2010(يكون يستحق هذه التكلفة وذلك لظهور االستقالل المتزايد 

  
سوف يتحول إلى مـرض اعتمـادا علـى آثـار  SOXالذي أصدرته  -the cure–ويرى أن العالج 
المطلوبــة لتطبيــق قــانون دوران المــدقق، ويتجســد ذلــك فــي عــدم التأكــد الــذي سينشــأ  الوقــت والتكلفــة

ارة لـديها علـى بين المدقق والعميل، خاصة وأن بعض الشركات تعتمد في عمليـة التـدقيق واالستشـ
ممـا يسـبب لهـا أتعـاب أكبـر فـي حـال  -the big four audit firms–الشركات األربعة الكبـرى 

  ).PCAOB ،2011(تطبيق قانون الدوران 
ويثيـــر موضـــوع أتعـــاب مـــدقق الحســـابات الخـــارجي أهميـــة بالغـــة فـــي عمليـــة تقـــدير تكـــاليف عمليـــة 

تبعــًا لمتطلبــات معينــة كالوقــت والكفــاءة  التــدقيق خاصــة أن هــذه األتعــاب تختلــف مــن مــدقق آلخــر
  .وفيما يلي سوف نتطرق إلى موضوع األتعاب بإيجاز
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  تكاليف دوران المدقق المرتبطة بأتعابه 3-4-3
تعرف أتعاب المدقق بأنها المبالغ أو األجور أو الرسوم التي يتقاضاها المدقق نظير قيامـه بعمليـة 

ديـــد األتعـــاب بموجـــب العقـــد الـــذي يـــتم بـــين المنشـــأة محـــل التـــدقيق لحســـابات منشـــأة مـــا، ويـــتم تح
الفحـــص وبـــين المـــدقق وفقـــا للـــزمن الـــذي تســـتغرقه عمليـــة التـــدقيق والخدمـــة المطلوبـــة منـــه وحاجـــة 

  ).84: 2006المطارنة، (عملية التدقيق للمساعدين 
ت فــي ويتطلــب القيــام بعمليــة التــدقيق بــذل جهــد ووقــت مــن قبــل المــدقق ويــنعكس هــذا الجهــد والوقــ

شــكل تكلفــة أو تكــاليف إنجــاز هــذه الخدمــة بكــل جزيئاتهــا مــن فحــص ومخــاطرة والتقريــر عنهــا، وال 
شــك أن هــذه التكــاليف تــدخل فــي شــكل ســعر خدمــة التــدقيق فــي ســوق خــدمات التــدقيق مثلهــا مثــل 
بقية السلع والخدمات في السوق، ولذا يمكن القـول بـأن خدمـة التـدقيق تمثـل سـلعة اقتصـادية، كمـا 

مثـــل أتعـــاب عمليـــات التـــدقيق مصـــدر اإليـــراد األساســـي لمكاتـــب التـــدقيق، بـــل وســـببًا لوجـــود هـــذه ت
المكاتـــب، وعليـــه أصـــبحت أتعـــاب التـــدقيق الهـــدف الـــذي يســـعى مكتـــب التـــدقيق إلـــى تحقيقـــه بغيـــة 
الوصــول إلــى أفضــل عائــد ممكــن مــن ممارســة المهنــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تمثــل 

ئــًا ماليــًا علــى المنشــآت الخاضــعة للتــدقيق، تتوقــع أن تحصــل مقابلــه علــى منفعــة أتعــاب التــدقيق عب
  ).22: 2009محمد وسرور، (تبرر تحمله وفقًا لمبدأ التكلفة والعائد 

وباإلضـــافة إلـــى األتعـــاب المتفـــق عليهـــا بـــين المـــدقق والعميـــل، علـــى العميـــل أن يـــرد للمـــدقق أيـــة 
اء تأديتـــه عملـــه والخاصـــة بأعمـــال الشـــركة، ألنهـــا مصـــاريف يـــدفعها لألخيـــر أو يتحملهـــا فـــي أثنـــ

  ).20: 2010المزحاني، (مصنفة من مسألة األتعاب 
  

وترى الباحثة بضرورة األخذ بعين االعتبار موضوع الرقابة على قيمة األتعاب التي تحصل عليهـا 
شـــركات التـــدقيق فـــي غـــزة، وذلـــك مـــن خـــالل الجهـــات المختصـــة كجمعيـــة المحاســـبين والمـــراجعين 

لفلســـطينية وذلـــك للحـــد مـــن المنافســـة غيـــر المشـــروعة فـــي ســـوق العمـــل والتـــي قـــد تنشـــأ بـــين هـــذه ا
  .الشركات الكبيرة للتدقيق وهضم حقوق الشركات الصغيرة

  
  
  
  
  
  
  



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

57 
 

  الخدمات االستشارية وأثرها على دوران المدقق واستقالله: المبحث الخامس
  

  مقدمة 3-5-1
ًا فـي الحيـاة االقتصـادية بسـبب مـا يضـيفه تقريـر المـدقق أصبح التدقيق الخارجي يشكل دورًا أساسي

مــن ثقــة إلــى القــوائم الماليــة للوحــدات االقتصــادية، ولالعتمــاد عليــه مــن قبــل فئــات المجتمــع المــالي 
العديدة في اتخاذها لقراراتها، وترجع هـذه الثقـة إلـى مـا يتمتـع بـه المـدقق مـن الكفـاءة علميـًا ومهنيـًا 

التـي تسـتلزمها ممارسـة هـذه المهنـة فـي مراحلهـا جميعهـا مـع عـدم اإلغفـال فضال عن بذله للعنايـة 
لإلســتقاللية الواجــب أن يتمتــع بهــا مــدقق الحســابات شــكًال ومضــمونًا، ويتضــمن هــذا المبحــث أثــر 

  .تقديم الخدمات االستشارية على دوران مدقق الحسابات واستقالله
  
  :تعريف الخدمات االستشارية 3-5-2

االستشارات المهنية التي " سبين القانونيين األمريكي الخدمات االستشارية بأنها عرف مجمع المحا
تهدف أساسًا إلى تحسين كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات والموارد المتاحة لـه، وممـا يحقـق 

  ).1041: 1989توماس وآخرون، " (أهداف التنظيم
شــــورة والمعونــــة إلدارة المنشــــأة بغيــــة تحقيــــق الممارســــة المهنيــــة بتقــــديم الم" وعرفــــت أيضــــًا بأنهــــا 

األهــداف وٕارشــاد المنشــأة إلــى األســلوب المــؤدي إلــى تحقيقهــا عــن طريــق رفــع مســتوى األداء فــي 
مجــــاالت التخطــــيط والتنظــــيم والحــــوافز، واالتصــــال وقيــــاس مســــتويات اإلنجــــاز واســــتخدام المــــوارد 

" التـــي تتعلـــق بفاعليـــة اإلدارة وكفاءتهـــاالبشـــرية والماديـــة، كمـــا أنهـــا تحتـــوي علـــى العوامـــل الفنيـــة 
  ).312: 2000جمعة، (
  
  :خصائص الخدمات االستشارية 3-5-3

  ):9، 2008قريط، (لخص قريط خصائص الخدمات االستشارية إلى ما يلي 
تتم وفقًا لحاجات ورغبة اإلدارة في إحداث التغيير المنشود على صعيد المنشـأة التـي تقـدم   - أ

 .لحهاالخدمات االستشارية لصا
يجب أن تمارس وتزاول من قبل مجموعة من األشـخاص األكفـاء مهنيـًا والمـؤهلين علميـًا    - ب

 .والذين يتمتعون بالخبرة والدراية أي المتخصصين علميًا ومهنياً 
يجب االبتعاد عن المؤثرات الداخلية والخارجية، وعن نطاق العالقات الخاصـة الشخصـية   - ت

 .بهدف ضمان استقاللهم وحيادهم وموضوعيتهمعند تقديمها لصالح منشآت العمالء، 



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

58 
 

يجب الحفاظ على سـرية البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالخدمـة االستشـارية المقدمـة إلـى    - ث
 .منشأة العميل، وذلك حفاظًا على تدعيم اإلدارة التنافسية

 إن تقــديم الخــدمات االستشــارية للعمــالء يوجــب علــى منشــآت التــدقيق أوًال وأخــرًا أن تكــون   - ج
على سـبيل المشـورة واالقتـراح والنصـيحة، ولهـذا يحظـر عليهـا إطالقـًا عـدم اتخـاذ أي قـرار 

 .أو ممارسة أية وظيفة على صعيد منشأة العميل المقدمة الخدمة لصالحه
 

وأشــار الجعــافرة فــي دراســته عــن انبثــاق تســعة معــايير تحكــم ممارســة تقــديم الخــدمات االستشــارية 
ن القـــانونيين األمريكـــي حيـــث قســـمت هـــذه المعـــايير لقســـمين وهمـــا والناتجـــة عـــن معهـــد المحاســـبي

  ):37-36: 2008الجعافرة، (المعايير العامة والمعايير الفنية، وتتكون هذه المعايير من التالي 
 :المعايير العامة  - أ
  القدرة أو التأهيل المهني، فتقديم الخدمة يجب أن يتم بواسطة ممارس لديه القدرة والمعرفة

 .المدخل التحليلي بالطرق أو
  بــذل العنايــة المهنيــة المعقولــة أمــا الممــارس يجــب عليــه أن يبــذل العنايــة الواجبــة والمقبولــة

 .عند تقديم هذه الخدمات االستشارية
  اإلشراف والتخطيط المالئم والكافي، فالمهمة يجب أن تخطط بشكل مالئم، كمـا يجـب أن

 .يتم اإلشراف بشكل مالئم وكاف على المساعدين
  كفايــة البيانــات المالئمــة فالممــارس يجــب عليــه أن يجمــع قــدرًا كافيــا مــن البيانــات المالئمــة

 .عن مهمته وبالشكل الذي يوفر له أساسًا مناسبًا إلعداد تقريره
  التنبــؤات يجــب أن ال يســمح بــاقتران اســـمه بأيــة توقعــات أو تنبــؤات بعمليــات أو صـــفقات

و يــدعو إلــى االعتقــاد بــأن يشــهد بصــحة أو ســتقع فــي المســتقبل، وبالشــكل الــذي يــوحي أ
 .إمكانية االعتماد عليها

وتطبــق فــي حالــة التعاقــد علــى تأديــة الخــدمات االستشــارية ال تقــديم هــذه  :المعــايير الفنيــة  - ب
الخـــدمات فـــي صـــورة نصـــح أو مشـــورة وتكـــون هـــذه المعـــايير الفنيـــة التـــي تحكـــم ممارســـة 

 :الخدمات االستشارية من اآلتي
 فيجب على ممـارس المهنـة فـي كافـة مراحـل : و مقدم الخدمات االستشاريةدور الممارس أ

 .القيام لمهمة الخدمات االستشارية أن يتفادى القيام بدور اإلدارة
 يجب أن يحصل الممارس علـى اتفـاق شـفهي أو مكتـوب مـن : التفاهم واالتفاق مع العميل

 .المطلوب تأديتها العميل، بحيث يتضمن هذا االتفاق طبيعة ونطاق وحدود المهمة
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 تعــــد منفعــــة العميــــل المتوقعــــة مــــن أهــــم االعتبــــارات عنــــد التعاقــــد بمهمــــة : منفعــــة العميــــل
الخدمات االستشـارية، ومـن ثـم فـإن المـدقق القـانوني يجـب عليـه أن يحـاول تحديـد وتقـدير 

 .المنفعة المتوقع أن يحصل عليها من هذه الخدمات
 أو كتابـة بكافـة المعلومـات العامـة المتعلقـة بنتـائج يجب تبليـغ العميـل شـفهيا : تبليغ النتائج

مهمــة الخــدمات االستشــارية فضــال عــن كافــة التحفظــات والعقوبــات والشــكل الــذي يســاعده 
 .على اتخاذ القرار

 
مجموعـة مـن خـدمات التـدقيق األخـرى التـي ) SEC(ولقد وضـعت هيئـة األوراق الماليـة األمريكيـة 

خــــدمات الضــــريبية، إذ قــــدمت شــــركة إرنســــت ويونــــغ خــــدمات يمكــــن للمــــدقق القيــــام بهــــا ومنهــــا ال
بتطــوير المالجــئ الضــريبية لــبعض  KPMGاالستشــارات الضــريبية لشــركة ســبرينت، كمــا قامــت 

شـــركات تـــدقيق الحســـابات القيـــام بـــبعض المالجـــئ  PCAOBومـــن جهـــة أخـــرى قيـــد .  الشـــركات
مقابل رسوم خاصة وخدمات وأي خدمة أخرى ) aggressive tax shelter(الضريبية العدوانية 

  ).Elder, et. Al. ،2002(الضرائب على األفراد الذين يعملون في الرقابة على التقارير المالية 
  
  )SEC(الخدمات المحظورة وفقًا لهيئة األوراق المالية األمريكية  3-5-4

حظرت هيئة األوراق المالية األمريكية عددًا من الخدمات االستشـارية علـى المـدقق الخـارجي منهـا 
  ):135: 2007أبو القمصان، (

 مسك الدفاتر أو أي خدمة أخرى تتعلق بإعداد الحسابات الختامية. 
 تصميم نظم معلومات محاسبية. 
 تقدير أو تثمين الخدمات. 
 الخدمات التأمينية. 
 خليالتدقيق الدا. 
 القيام باتخاذ القرارات أو القيام باإلشراف على العمل. 
 تقييم الموارد البشرية. 
 الخدمات القانونية. 
 مستشار مالي. 

 
وتـرى الباحثــة أن هنـاك اتفــاق بــين المجـامع المهنيــة علــى عـدم جــواز قيــام المـدقق بتقــديم الخــدمات 

تلــف وجهــات النظــر بشــأن قيــام المــدقق االستشــارية اإلداريــة ألنهــا تــؤثر علــى اســتقالليته، بينمــا تخ
بتقــديم الخــدمات االستشــارية المحاســبية، فقواعــد الســلوك المهنــي الصــادرة عــن مجمــع المحاســبين 
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مثًال تجيز للمدقق تأدية هذه الخـدمات بحجـة أنـه بإمكـان المـدقق ) AICPA(القانونيين األمريكي 
، بينمــا ال تجيــز هيئــة األوراق الماليــة أن يؤديهــا للعميــل والمحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى اســتقالله

األمريكية القيام بهذا النوع من الخدمات ألن قيام المدقق بهذه المهمة بجانب مهمة التدقيق سـيؤثر 
  .على استقالله

 
العوامــل التــي ســاهمت فــي اتجــاه مكاتــب التــدقيق نحــو توســيع نطــاق مــا تقدمــه مــن  3-5-5

  :خدمات مهنية
مجموعـة مـن التحــديات التـي تواجـه مكاتـب التــدقيق فـي سـوق المهنــة  ناقشـت العديـد مـن الدراســات

والتـــي تعـــد مـــن أهـــم العوامـــل التـــي جعلتهـــا تتخـــذ مـــن توســـيع نطـــاق خـــدماتها المهنيـــة إســـتراتيجية 
  ):11: 2007الجفري وآخرون، (للمواجهة ومن أهمها 

 .تزايد حدة المنافسة في سوق التدقيق - 1
 .انخفاض األتعاب المهنية - 2
 .ير المراجعين أو التحول من مكتب إلى آخرظاهرة تغي - 3
 .اقتصاديات العمل التي تواجهها مكاتب التدقيق - 4
 .ظاهرة استحواذ مجموعة من المكاتب على النصيب األكبر من العمالء - 5
 .االندماجات بين مكاتب التدقيق - 6
 .عوائد السمعة الجيدة لمكاتب التدقيق - 7
 .السعي نحو رضا العمالء - 8
 .نية التي تتعرض لها مكاتب التدقيقالقيود النظامية والمه - 9

  
وعليه فإننا نرى بأن المحافظة على استقاللية المـدقق الخـارجي تعـد ضـمانا لكسـب ثقـة مسـتخدمي 
التقارير إذ يعتبر التخصص على صعيد مكاتب تدقيق الحسابات دعما لضمان حيادها بحيث إمـا 

ة للعمـالء المختلفـين، إضـافة إلـى ضـرورة أن تقدم خـدماتها التدقيقيـة الماليـة أو خـدماتها االستشـاري
إخضــاع مكاتــب التــدقيق إلــى اإلرشــاد والتــدريب المســتمر مــن قبــل المنظمــات المهنيــة والتعــاون مــع 
أصــحاب االختصــاص والخبــرة، بهــدف رفــع الــوعي والكفــاءة العلميــة والمقــدرة المهنيــة والتخصصــية 

  .خاصة عند تقديم الخدمات االستشارية
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  عالفصل الراب

  الطريقة واإلجراءات
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  تمهيد 4-1
  

يتناول هذا الفصـل وصـفًا لمـنهج الدراسـة ، واألفـراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة الدراسـة 
دمة وطـرق إعـدادها ، وصـدقها وثباتهـا ، كمـا يتضـمن هـذا الفصـل وصـفا لإلجـراءات التـي المستخ

 قامت بها الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصـائية التـي اعتمـدت
  .الباحثة عليها في تحليل الدراسة

  

  منهجية الدراسة  4-2

والــذي يعــرف لمــنهج الوصــفي التحليلــي ا ثــة باســتخدامجــل تحقيــق أهــداف الدراســة قامــت الباحأمــن 
بأنه طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا هـي 

وتهــدف ، دون تــدخل الباحــث فــي مجرياتهــا ويســتطيع الباحــث أن يتفاعــل معهــا فيصــفها ويحللهــا 
راجـع الحسـابات الخـارجي علـى مبـدأ االسـتقاللية مدى تأثير معـدل دوران مهذه الدراسة إلى دراسة 

الدراســة  تعتمــد، وا وهــي دراســة ميدانيــة علــى مكاتــب مراجعــة الحســابات العاملــة فــي قطــاع غــزة
  :على نوعيين أساسيين من البيانات

  
  البيانات األولية-1

باســتخدام  تــم الحصــول علــى البيانــات األوليــة عــن طريــق االســتبانة المخصصــة لهــذا الغــرض
واسـتخدام SPSS   (Statistical Package for Social Science)اإلحصـائي برنـامجال

دالالت ذات قيمــــة ومؤشــــرات تــــدعم اإلحصــــائية المناســــبة بهــــدف الوصــــول إلــــى  االختبــــارات
  .موضوع الدراسة 

  
 .البيانات الثانوية-2

ضوع قيد الدراسة، الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالمو قامت 
وهي " بمدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقالليةوالتي تتعلق 

الباحثة من ولقد استفادت ،  دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة
ية السليمة في خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس والطرق العلم

كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال 
  .الدراسة
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  : مجتمع وعينة الدراسة  4-3

مكتب   158يتمثل مجتمع الدراسة في مكاتب وشركات التدقيق العاملة في قطاع غزة وعددها 
الفلسطينيين، وسوف تشمل الدراسة على مراجعي الحسابات القانونيين  جمعيةوشركة حسب دليل 

استبانة، وبعد  127، وتم استرداد  توزيع االستبانة عليهم تم حيث، جميع أفراد مجتمع الدراسة
تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على لعدم نظرا تم استبعاد ثالث استبانات تفحص االستبانات 

  .استبانة 124سة االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدرا

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي
  
  :العمر.1
  

  )1(جدول رقم 
  العمر الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 

  
 النسبة المئوية  التكرار  العمر

  14.5  18  سنة 30أقل من 

  29.8  37  سنة 39- 30من 

  34.7  43  سنة 49-40من 

  21.0  26  سنة فأكثر 50

 100.0  124  جموعالم

  
تتجاوز أعمارهم األربعين عام  وهذا يتفق مع من عينة الدراسة %  55.7أن ) 1(يبين جدول رقم 

عام فأكثر مما 11ترتفع سنوات الخبرة لديهم عن % 58والذي أشار إلى أن ) 5(الجدول رقم 
  .يشير بوضوح أن أفراد العينة لديهم إلمام جيد بالمهنة
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  :ميالمؤهل العل - 2
  )2(جدول رقم 

   المؤهل العلمي الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 
 النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  71.8  89  بكالوريوس

  28.2  35  ماجستير

 100.0  124  المجموع

  
%   28.2، و"  بكالوريوس "من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  % 71.8أن  ) 2(يبين جدول رقم 

ويتضح من هذه النتائج أن أفراد العينة حصلوا ".   ماجستير "ؤهلهم العلمي  من عينة الدراسة م
على التعليم الكافي والمالئم، وهذا يعني أن النسبة األكبر من أفراد العينة لديهم خبرة كافية في 

  .4مجال تدقيق الحسابات كما هي موضحة في الجدول رقم 
  
  :الشهادات المهنية -4

  )3(جدول رقم 
  الشهادات المهنية الدراسة حسب متغيرنة عيتوزيع 

 النسبة المئوية  التكرار  الشهادات المهنية

  ACPA  48  38.7المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

  CPA  10  8.1أمريكية 

  ACCA, CA  3  2.4بريطانية 

  8.1  10  أخرى

  42.7  53  ال يوجد

 100.0  124  المجموع

  
المجمع العربي  "حاصلين على شهادة نة الدراسة من عي%  38.7أن ) 3(يبين جدول رقم 

،وهي نسبة جيدة للداللة على أن العاملين في مكاتب التدقيق "  ACPAللمحاسبين القانونيين 
  .لديهم شهادات مهنية تزيد من كفاءتهم في العمل بمجال التدقيق
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  المسمى الوظيفي - 5
  )4(جدول رقم 

  الوظيفي المسمى الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 
 النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  46.8  58  صاحب أو شريك مكتب المراجعة

  29.0  36  مدير تدقيق

  24.2  30  مساعد مدقق

 100.0  124  المجموع

  
صاحب أو شريك  "المسمى الوظيفي لهم  من عينة الدراسةالنسبة األكبر أن ) 4(يبين جدول رقم 
وتعبر هذه النتائج على ".  مساعد مدقق "، وبعدها " مدير تدقيق  "،ثم يليها " مكتب المراجعة 

أن هناك مؤشر جيد بأن العينة التي شملتها الدراسة لديها إلمام جيد بمهنة التدقيق ويضفي على 
  .البيانات المجمعة درجة من المصداقية

  
  عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق -6

    
  )5(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق حسب متغيرالدراسة عينة توزيع 
 النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق

  16.9  21  سنوات 5أقل من 

  25.0  31  سنوات 10-5من 

  25.8  32  سنة 15-11من 

  26.6  33  سنة 20-16من 

  5.6  7  سنة فأكثر 21من 

 100.0  124  المجموع

  
من عينة الدراسة لديهم خبرة في مجال التدقيق لما يزيد % 83ا نسبته أن م) 5(يبين جدول رقم 

سنوات وأن النسبة المئوية األكبر لديهم خبرة كبيرة في مجال التدقيق وهذا يعبر على وجود  5عن 
  .عدد جيد من ذوي الخبرة الذين يعتمد عليهم في مجال التدقيق
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  :الجنس.7
  )6(جدول رقم 

  الجنس تغيرالدراسة حسب معينة توزيع 
  

 النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  92.7  115  ذكر

  7.3  9  أنثى

 100.0  124  المجموع

من عينة الدراسة % 7.3، و" الذكور " من عينة الدراسة من % 92.7أن  ) 6(يبين جدول رقم 
  ".اإلناث"على مهنة تدقيق الحسابات هي أكبر من " الذكور"وهذا يدل أن اقبال "  اإلناث" من 
  

  :أداة الدراسة  4-4
  

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات - 1

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات - 2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف - 3

تبانة   - 4 ديم النصح          تم عرض االس دورهم بتق اموا ب ذين ق ين وال ى مجموعة من المحكم عل

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب - 5

ولقد تم تقسـيم ،  توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة - 6

  : آما يلياالستبانه إلى جزأين 

 اتفقر 7الدراسة ويتكون من  لعينةيتكون من البيانات الشخصية :  الجزء األول 

 مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ يتناول   الجزء الثاني
،  وتم  االستقاللية وهي دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة

 :كما يلي اورستة محتقسيمه إلى 

  فقرات 5يتكون من  دور لجنة التدقيق - 1
 فقرات 7يتكون من  "cooling off period"وجود فترة التهدئة  -2
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  فقرات 7يتكون من  المصالح المالية المرتبطة -3
  فقرات 9يتكون من  عدم دفع األتعاب -4
يتكـون مـن  )مثل خدمات مسـك الـدفاتر( Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون  -5
  فقرات   7
 فقرات 10يتكون من  التقاضي بين المراجع والعميل -6

  
  )7(إجابات  آما في جدول رقم  5وقد آانت اإلجابات على آل فقرة  مكونة من 

  
  

  )7(جدول رقم
  مقياس اإلجابة على الفقرات

  

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
  
  :دق وثبات االستبيانهص 5- 4
  

  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي
 تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:  صدق فقرات االستبيانه. 

 
  : الصدق الظاهر في االستبانة 4-5-1

يئــة أعضــاء مــن أعضــاء اله) 7(تــم عــرض االســتبيان علــى مجموعــة مــن المحكمــين تألفــت مــن 
التدريســية فــي كليــة التجــارة بالجامعــة اإلســالمية  متخصصــين فــي المحاســبة و اإلدارة واإلحصــاء 
وقد استجابت الباحثة آلراء السـادة المحكمـين وقامـت بـإجراء مـا يلـزم مـن حـذف وتعـديل فـي ضـوء 

  .مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض
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  ات االستبانةصدق االتساق الداخلي لفقر  4-5-2
  30تم حساب االتساق الـداخلي لفقـرات االسـتبيان علـى عينـة الدراسـة االسـتطالعية البـالغ حجمهـا 

  . وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي مفرده
  
  

  دور لجنة التدقيق: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول
  

دور لجنة (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول   )8(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) التدقيق

 rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ) 0.05(
  .،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه0.361تي تساوي الجدولية وال

  
  )8(جدول رقم 

  دور لجنة التدقيق: األول المحور الصدق الداخلي لفقرات 
  

معامل   الفقرة مسلسل
 االرتباط 

مستوى 
  الداللة

لسهولة تغيير مراجع  مهمايعد وجود لجنة المراجعة متطلبا   1
  وذلك حفاظا على استقالليته الحسابات الخارجي

0.548  0.002  

يتم استشارة لجنة المراجعة للتحقق من توافر كافة الحقائق المناسبة   2
للتوصل إلى رأي مهني عن األمور المطلوب التقرير عنها عند 

الرجوع للمراجعة في نفس الشركة بعد انقضاء فترة التهدئة حفاظا 
  على استقالله

0.640 0.000 

الخارجي في المشاكل  مراجعجنة المراجعة على مناقشة الإشراف ل  3
التي صادفته أثناء عملية التدقيق تساهم في تسهيل تغيير المراجع  

  الخارجي وتعزز استقالله
0.533 0.002 

مدى قدرة لجان المراجعة على تحليل مخاطر إعداد تقارير مراجع   4
  قاللهالحسابات الخارجي يساعد في تغييره ويحافظ على است

0.402 0.028 

التغيير الدوري لمراجع الحسابات بمساعدة اللجنة يعمل على   5
  تحسين تقنيات اإلفصاح لديه ويحافظ على استقالله

0.681 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  "cooling off period"وجود فترة التهدئة : الثانيالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  

وجود فترة التهدئة ( الثانييبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 9(جدول رقم 
"cooling off period" ( والمعدل الكلي لفقراته ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة
 rوقيمة  0.05ل من ،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اق) 0.05(دالة عند مستوى داللة 
 الثاني،  وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة 
  صادقة لما وضعت لقياسه

  
  )9(جدول رقم 

  "cooling off period"وجود فترة التهدئة : الثانيالمحور الصدق الداخلي لفقرات 
معامل   الفقرة مسلسل

 االرتباط 
مستوى 
  الداللة

فترة  مع وجودلمراجعة حسابات نفس العميل محددة بقاء المراجع مدة   1
 0.009 0.466  لجوانب عمله  السليم فهم ال يحد منتهدئة 

وجود المراجع لمدة طويلة في نفس شركة المراجعة مع فترة تهدئة   2
  قصيرة نسبيا يساعده على إصدار تقرير مالئم ويعزز استقالله

0.524 0.003 

أكثر كفاءة المراجع بعد مضي فترة التهدئة يجعل العمل رجوع   3
  على االستقاللية إيجاباً اإلبداع مما يؤثر  وقريب من

0.572 0.001 

معاودة تعاقد المراجع الخارجي مع العميل بعد فترة تهدئة يحد من   4
  العالقات الشخصية التي من الممكن أن تؤثر على االستقاللية

0.631 0.000 

جع الحسابات بعد انقضاء فترة التهدئة يساهم في الحد رجوع مرا  5
  من الضغوط التي قد تمارسها إدارة الشركة ويعزز استقالله

0.620 0.000 

وجود فترة التهدئة يساهم في توازن قوى السوق من ناحية العرض   6
  والطلب على المراجعة ويزيد من استقاللية المراجع

0.631 0.000 

ة على مقارنة سلوك المراجع في فترتي ما قبل تساعد فترة التهدئ  7
التغيير وما بعده من ناحية األخطاء الجوهرية التي قد يتضمنها 

  التقرير ويعزز ذلك من استقالله
0.536 0.002 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  المالية المرتبطة المصالح: الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  

المصالح ( الثالثيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  10(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ) المالية المرتبطة
المحسوبة اكبر  rمة وقي 0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ) 0.05(مستوى داللة 

صادقة لما  الثالث، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة 
  .وضعت لقياسه

  
  )10(جدول رقم 

  المصالح المالية المرتبطة: الثالثالمحور الصدق الداخلي لفقرات 
معامل   الفقرة مسلسل

 االرتباط 
مستوى 
  الداللة

تعزيز فهم العالقات  ابات الخارجي فييساهم تغيير مراجع الحس  1
  االستقاللية  المالية غير المسموح بها وعدم ممارستها حفاظا على

0.700  0.000 

تغيير مراجع الحسابات الخارجي في ظل المنافسة الحادة يساهم   2
في قبول عمالء لهم عالقة مباشرة مع صاحب مكتب المراجعة 

  دون تأثر االستقاللية
0.714 0.000 

يتوطد مفهوم تغيير المراجع بالتزام مكتبه بعدم وجود عمالء يدقق   3
  لهم  كأقارب له من الدرجة األولى مما يعزز من استقالليته 

0.509 0.004 

إن تغيير المراجع الخارجي يسمح له بتكوين عالقات استثمارية   4
  كامتالك أسهم مع عمالء المكتب دون تأثر قاعدة االستقاللية

0.738 0.000  

إن حدوث تغيير لمراجع الحسابات الخارجي يساهم في منعه من   5
  مع العميل ويعزز من استقالله) كاإلقراض(تكوين عالقة مالية 

0.620 0.000 

إن حصول المراجع الخارجي على نسبة من أرباح شركة العميل   6
  يؤثر سلبا على استقالله وتلحق به سمعة سيئة عند تغييره

0.479 0.007 

يير المراجع يساهم في إصدار تقارير تعكس الصورة الحقيقية تغ  7
للقوائم المالية لعدم وجود مصالح مالية بين المراجع والعميل مما 

  يعزز استقالله
0.715 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  األتعابعدم دفع : الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  

) دفع األتعاب ( الرابعيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  11(جدول رقم 
 ،)0.05(والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدولية  rمة المحسوبة اكبر من قي rوقيمة  0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
  .صادقة لما وضعت لقياسه الرابع،  وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361والتي تساوي 

  
  )11(جدول رقم 

  دفع األتعاب: الرابعالمحور الصدق الداخلي لفقرات 
معامل   الفقرة مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

يساهم تغيير المراجع في دفع األتعاب بصورة منتظمة له مما   1
  ز من استقالليتهيغز 

0.589 0.001 

قد يؤجل دفع األتعاب من قبل عميل المراجعة عند حدوث   2
  عملية التغيير مما يؤثر على استقاللية المراجع

0.742 0.000 

تزيد أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لزيادة تكاليف المراجعة   3
  مراجع األولية بسبب دورات تغيير ال

0.656 0.000 

راجع الخارجي في حال عدم وجود حد أدنى لألتعاب تغيير الم  4
  يؤثر بصورة سلبية على استقالليته

0.670 0.000 

إن تغيير المراجع الخارجي يساهم في زيادة الوقت الالزم   5
ويحافظ على  لتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مما يزيد من أتعابه

  استقالله
0.731 0.000 

ر على نوع التقرير الذي يصدره إن تغيير المراجع الخارجي يؤث  6
  ويؤثر سلبًا على استقالله مما يقلل من أتعابه

0.678 0.000 

إن تغيير مراجع الحسابات يؤثر سلبا على أتعابه في ظل عدم   7
  وجود تشريعات ومعايير تحدد أتعابه مما يؤثر على استقالله

0.779  0.000 

والجهد للمراجع يساهم تغيير المراجع الخارجي في زيادة الوقت   8
  الجديد مما يؤثر سلبا على استقالله

0.761 0.000 

يساهم تغيير مراجع الحسابات في تطوير النظم المحاسبية   9
  للعميل ويزيد من أتعابه مما يحافظ على استقالله

0.792 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون : الخامسلفقرات المحور  الصدق الداخلي
  )مثل خدمات مسك الدفاتر(
  

الخدمات ( الخامسيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  12(جدول رقم 
  والمعدل الكلي لفقراته،) )مثل خدمات مسك الدفاتر( Sarbanes Oxleyالمحظورة وفقا لقانون 

،حيث إن مستوى ) 0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05الداللة لكل فقرة اقل من 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الخامس،  وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361
  

  )12(جدول رقم 
   Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون : الخامسالمحور لفقرات  الصدق الداخلي

معامل   الفقرة مسلسل
 االرتباط 

مستوى 
  الداللة

تغيير المراجع الخارجي يساهم في الحد من ممارسة الخدمات   1
كخدمات مسك الدفاتر للعميل بحيث أنه  SOXالمحظورة وفقا ل 

  ال يؤثر على االستقاللية
0.694 0.000 

تغيير المراجع الخارجي يؤدي إلى فهم أفضل وخبرة أوسع   2
كتسجيل وترحيل العمليات  SOXللخدمات المحظورة وفقا لـ 

  المالية في دفاتر يومية العميل مما يعزز استقالليته
0.826 0.000 

عند تغيير المراجع يجب عليه عدم القيام بأي دور وظيفي أو   3
 SOXالخدمات المحظورة وفقا لـ إداري للعميل حسب ما جاء في 

  لما له من أثر سلبي على استقالله
0.621 0.000 

إن تطبيق مفهوم تغيير المراجع بصورة دورية يساهم في زيادة   4
  المالجئ الضريبية التي قد يلجأ لها المراجع ويعزز من استقالله

0.705 0.000 

المهنية  في توسيع نطاق الخدمات يساهم تغيير المراجع الخارجي  5
  االبتعاد عن الخدمات المحظورة مما يعزز استقاللهو المقدمة 

0.663 0.000 

يعتبر تصميم وتنفيذ نظم معلومات مالية للعميل من الخدمات   6
  المحظورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظا على استقالله

0.901 0.000 

تؤثر  إن مساعدة العميل في إعداد أية تقارير مالية خاصة بشركته  7
  سلبًا على استقالله وتساهم في تغييره

0.775 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  التقاضي بين المراجع والعميل: السادس الصدق الداخلي لفقرات المحور
  

التقاضي بين ( سالساديبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  13(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ) المراجع والعميل

كبر أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أحيث إن مستوى الداللة لكل فقرة  ،) 0.05(مستوى داللة 
صادقة لما  سالساد، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة 

  .وضعت لقياسه
  

  )13(جدول رقم 
  التقاضي بين المراجع والعميل: السادسالمحور الصدق الداخلي لفقرات 

  
معامل   الفقرة مسلسل

 االرتباط 
مستوى 
  الداللة

والعميل يؤثر على  راجع الحسابات الخارجيإن رفع القضايا بين م  1
  رهوبالتالي على وجوب تغيي استقاللية المراجع سلباً 

0.532 0.002 

بسبب تقصيره في عملية  التقاضي بين المراجع والعميلإن   2
  تغييره و على استقاللية المراجع سلباً  ثرمراجعة سابقة يؤ 

0.446 0.014 

إذا قاضى مكتب المراجعة عميله بسبب ارتكابه الغش أو االحتيال   3
  فإن الحياد لن يكون موجودا في هذه الحالة 

0.472 0.008 

تغير مراجع الحسابات بصورة إلزامية إذا حدث بين العميل ي  4
  بالضريبة ويتأثر استقالله سلباً والمراجع قضايا تتعلق 

0.477 0.008 

يتم تغيير مراجع الحسابات دوريا خوفا من عمليات التقاضي   5
  وحفاظًا على استقالله المحتملة بسبب طبيعة عمل العميل

0.816 0.000 

القانوني الموقع من المحكمة على تغيير مراجع قد يكون العقاب   6
الحسابات الخارجي والذي يمكن أن يشمل إدانة جنائية للمراجع 

  حافزًا للحفاظ على استقالله
0.661 0.000 

يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في توازن قوى السوق من   7
  لهناحية تكاليف التقاضي والتقييم السلبي للمراجع ويزيد استقال

0.797 0.000 

التزام مراجع الحسابات ببنود ميثاق السلوك المهني يسهل تغييره   8
  بصورة دورية ويجنب العميل رفع قضايا ضده مما يعزز استقالله

0.811 0.000 

نشر القوائم المالية معززة بتقرير المراجع الخارجي يساهم في   9
  ملةتغييره بصورة سلسة ويبعده عن عمليات التقاضي المحت

0.790 0.000 
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معامل   الفقرة مسلسل
 االرتباط 

مستوى 
  الداللة

تغيير المراجع الخارجي الذي يصاحبه اكتشاف التصرفات غير   10
القانونية التي لها تأثير هام على القوائم المالية يحد من عمليات 

  التقاضي بينه وبين العميل ويحافظ على استقالله 
0.748 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة  
  

يبــين معــامالت االرتبــاط بــين معــدل كــل محــور  مــن محــاور الدراســة مــع المعــدل ) 14(جـدول رقــم 
،  0.05الكلي لفقرات االستبانة والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 

الجدوليـة  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.05لكل فقـرة اقـل مـن  حيث إن القيمة االحتمالية
  0.361والتي تساوي 

  
  )14( جدول رقم 

  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
  المحور

  عنوان المحور
معامل 
  االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.001 0.576  دور لجنة التدقيق  األول
 cooling off period"  0.784 0.000"وجود فترة التھدئة   نيالثا

 0.000 0.924  المصالح المالية المرتبطة  الثالث
 0.000 0.923  عدم دفع األتعاب  الرابع

 Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون  الخامس
 0.000 0.891  )مثل خدمات مسك الدفاتر(

 0.000 0.863  يلالتقاضي بين المراجع والعم السادس

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Reliability ثبات فقرات االستبانة 4-6

تم إجراء خطوات الثبـات علـى العينـة االسـتطالعية نفسـها بطـريقتين همـا طريقـة التجزئـة النصـفية 
  .ومعامل ألفا كرونباخ

  
ين  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون ب

امالت      م تصحيح مع د  ت معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وق

حيح      راون للتص بيرمان  ب اط س ل ارتب تخدام معام اط  باس  Spearman-Brown(االرتب

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   امل الثبات مع
1

2

ر
أن هناك معامالت ) 15(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

" وقد بلغ المعدل العام لثبات جميع فقرات االستبانة   ثبات آبيرة نسبيا لفقرات االستبيان
لدراسة في باستخدام طريقة التجزئة النصفية مما يطمئن الباحثة من استخدام أداة ا"  0.9112

  .عملية البحث
  

  )15(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  عنوان المحور  المحور
  التجزئة النصفية

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.8594 0.7534 5  دور لجنة التدقيق  األول

وجود فترة التھدئة   الثاني
"cooling off period"  

7 0.8624 0.9261 0.000 

 0.000 0.8976 0.8142 7  المصالح المالية المرتبطة  الثالث

 0.000 0.8205 0.6956 9  عدم دفع األتعاب  الرابع

 الخامس
الخدمات المحظورة وفقا 

 Sarbanes Oxleyلقانون 
  )مثل خدمات مسك الدفاتر(

7 0.7426 0.8523 0.000 

المراجع  التقاضي بين السادس
  والعميل

10 0.8232 0.9030 0.000 

 0.000 0.9112 0.8368 45  جميع المحاور  

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا آرونباخ   -2

س الثبات وقد يبين تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقيا
أن معامالت الثبات مرتفعة، وقد بلغ المعدل العام لثبات جميع فقرات االستبانة  ) 16(جدول رقم 

مما يطمئن الباحثة من استخدام أداة الدراسة في عملية "  0.9367" باستخدام طريقة كرونباخ 
  .البحث

  )16(جدول رقم 
  )طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   عنوان المقياس  المقياس
  الفقرات

معامل ألفا 
  آرونباخ

 0.8827 5  دور لجنة التدقيق  األول
 cooling off period"  7 0.9457"وجود فترة التھدئة   الثاني
 0.9135 7  المصالح المالية المرتبطة  الثالث
 0.8426 9  عدم دفع األتعاب  الرابع

 Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون  الخامس
  )مثل خدمات مسك الدفاتر(

7 0.8764 

 0.9264 10  التقاضي بين المراجع والعميل السادس
 0.9367 45  جميع المحاور  

  
  

  :المعالجات اإلحصائية 4-7
اإلحصــــائي وتــــم اســــتخدام االختبــــارات  SPSSتــــم تفريــــغ وتحليــــل االســــتبانة مــــن خــــالل برنــــامج 

  :اإلحصائية التالية
 اتالنسب المئوية والتكرار  - 1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة - 2
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  - 3
  معادلة سبيرمان براون للثبات - 4
 سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف - 5

 )1- Sample K-S ( 
 One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  - 6
 للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  - 7
 اختبار تحليل التباين األحادي - 8
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  تمهيد 5-1
  

ابة عن أسئلة البحث يتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل واختبار الفرضيات، وذلك من خالل اإلج
واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها والوقوف على 

العمر، المؤهل العلمي، التخصص، الشهادات المهنية، (متغيرات البحث التي اشتملت على 
انات المتجمعة ، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبي)المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة

) SPSS(من استبانة البحث، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
  .للحصول على نتائج البحث التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل

  
  اختبار التوزيع الطبيعي 5-2
  

أم ال وهـو اختبـار  لمعرفة هـل البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي  التوزيع الطبيعيسنعرض اختبار 
ضـــروري فـــي حالـــة اختبـــار الفرضـــيات الن معظـــم االختبـــارات المعلميـــة تشـــترط أن يكـــون توزيـــع 

نتــائج االختبــار حيــث أن قيمــة مســتوى الداللــة لكــل ) 17(ويوضــح الجــدول رقــم . البيانــات طبيعيــا
.05.0(  0.05مقيــاس اكبــر مــن  sig ( التوزيــع الطبيعــي وهــذا يــدل علــى أن البيانــات تتبــع

  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه
  

  )17(جدول رقم 
  اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المقياس  المقياس
 القيمة االحتماليةZقيمة   الفقرات

 0.679 0.719 5  دور لجنة التدقيق  األول

 cooling off"وجود فترة التھدئة   الثاني
period"  

7 1.170 0.129 

 0.211 1.060 7  مصالح المالية المرتبطةال  الثالث
 0.122 1.182 9  عدم دفع األتعاب  الرابع

 الخامس
الخدمات المحظورة وفقا لقانون 

Sarbanes Oxley ) مثل خدمات
  )مسك الدفاتر

7 1.171 0.129 

 0.068 1.300 10  التقاضي بين المراجع والعميل السادس
 0.292 0.980 45  جميع المحاور  
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  ل فقرات و فرضيات الدراسةتحلي 5-3
  

لتحليل فقرات االستبانة ، وتكون ) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 

ر من     tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا آانت قيمة   المحسوبة اآب

ر من    0.05اقل من أو مستوى الداللة ( 1.98 الجدولية  والتي تساوي tقيمة  والوزن النسبي اآب

ة     % ) 60 ا إذا آانت قيم  t، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواه

ة  ن قيم وبة أصغر م اوي tالمحس ي تس ة والت ن (1.98- الجدولي ل م ة اق توى الدالل  0.05أو مس

ة      ، وتكون آراء العينة في الف % ) 60والوزن النسبي اقل من  ان مستوى الدالل دة إذا آ رة محاي ق

  .0.05لها اآبر من 

  

 تأثير لمعدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقالليةيوجد  :الرئيسيةالفرضية 
  0.05 عند مستوى داللة  في مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة
  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

  
يوجد أثر لدور لجنـة المراجعـــة في تغيير مراجع الحسـابات الخـارجي  :الفرضية األولى 5-3-1

  0.05عند مستوى داللة  على االستقاللية
  

والذي يبين آراء أفراد عينة ) 18(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
  :مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي) دور لجنة التدقيق(الدراسة في المحور األول 

  
وهي "  0.000" ومستوى الداللة %"  81.29" بلغ الوزن النسبي  "  3" في الفقرة  رقم  .1

إشــراف لجنــة المراجعــة علــى مناقشــة المراجــع " ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن  0.05اقــل مــن 
ســـاهم فـــي تســـهيل تغييـــر المراجـــع  الخـــارجي فـــي المشـــاكل التـــي صـــادفته أثنـــاء عمليـــة التـــدقيق ت

 ".الخارجي وتعزز استقالله 

وهي "  0.000" ومستوى الداللة %"  81.29" بلغ الوزن النسبي  "  4" في الفقرة  رقم  .2
قدرة لجان المراجعـة علـى تحليـل مخـاطر إعـداد " ن أمما يدل على الموافقة  على  0.05اقل من 

 ".تغييره ويحافظ على استقالله كبيرة  تقارير مراجع الحسابات الخارجي يساعد في
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وهـي " 0.000" ومسـتوى الداللـة %"  80.16" بلغ الوزن النسـبي  "  5" في الفقرة  رقم  .3
التغييــر الــدوري لمراجــع الحســابات بمســاعدة "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05اقــل مــن 

 ".الله اللجنة يعمل على تحسين تقنيات اإلفصاح لديه ويحافظ على استق

وهي "  0.000" ومستوى الداللة %"  78.87" بلغ الوزن النسبي   " 1" في الفقرة  رقم  .4
وجـــود لجنـــة المراجعـــة يعـــد متطلبـــا مهمـــا "  ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة  علـــى إن   0.05اقـــل مـــن 

 ".لسهولة تغيير مراجع الحسابات الخارجي وذلك حفاظا على استقالليته 

وهي "  0.000" ومستوى الداللة %"  78.55" الوزن النسبي   بلغ " 2" في الفقرة  رقم  .5
يتم استشارة لجنة المراجعة للتحقـق مـن تـوافر "  مما يدل على الموافقة  على أنه   0.05اقل من 

كافــة الحقــائق المناســبة للتوصــل إلــى رأي مهنــي عــن األمــور المطلــوب التقريــر عنهــا عنــد الرجــوع 
 ".قضاء فترة التهدئة حفاظا على استقالله للمراجعة في نفس الشركة بعد ان

  
  )18(جدول رقم 
 )دور لجنة التدقيق(تحليل فقرات المحور  األول

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

لسهولة  مهمايعد وجود لجنة المراجعة متطلبا   1
ذلك حفاظا تغيير مراجع الحسابات الخارجي و 

  على استقالليته
3.940.64178.87 16.381 0.000 

يتم استشارة لجنة المراجعة للتحقق من توافر   2
كافة الحقائق المناسبة للتوصل إلى رأي مهني 
عن األمور المطلوب التقرير عنها عند الرجوع 

للمراجعة في نفس الشركة بعد انقضاء فترة 
  التهدئة حفاظا على استقالله

3.930.60078.55 17.199 0.000 

 مراجعإشراف لجنة المراجعة على مناقشة ال  3
الخارجي في المشاكل التي صادفته أثناء 

عملية التدقيق تساهم في تسهيل تغيير المراجع  
  الخارجي وتعزز استقالله

4.060.79481.29 14.935 0.000 

مدى قدرة لجان المراجعة على تحليل مخاطر   4
راجع الحسابات الخارجي يساعد إعداد تقارير م

4.060.74181.29 16.004 0.000 
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  في تغييره ويحافظ على استقالله
التغيير الدوري لمراجع الحسابات بمساعدة   5

اللجنة يعمل على تحسين تقنيات اإلفصاح لديه 
  ويحافظ على استقالله

4.010.87980.16 12.773 0.000 

 0.000 19.452 4.000.57380.03  جميع الفقرات  
 1.98تساوي " 123" و درجة حرية" 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  

  :تعليق الباحثة

  :يمكن استخالص ما يلي) 18(من جدول رقم 

إشراف لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في " 4و 3المتوسط الحسابي للفقرتين  -
يق تساهم في تسهيل تغيير المراجع الخارجي وتعزز المشاكل التي صادفته أثناء عميلة التدق

مدى قدرة لجان المراجعة على تحليل مخاطر إعداد تقارير مراجع الحسابات الخارجي "و" استقالله
أي أن الوزن ) 5الدرجة الكلية من ( 4.06يساوي " يساعد في تغييره ويحافظ على استقالله

، وعليه تعتبر هاتين الفقرتين ذو داللة 0.000وأن القيمة االحتمالية تساوي  81.29النسبي 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة جدا على هذه الفقرة 0.05احصائية عند مستوى داللة 

التغيير الدوري لمراجع الحسابات بمساعدة اللجنة يعمل " المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  -
أي أن الوزن النسبي  4.01يساوي " هعلى تحسين تقنيات اإلفصاح لديه ويحافظ على استقالل

وعليه تعتبر هذه الفقرة أيضا ذو داللة احصائية  0.000وأن القيمة االحتمالية تساوي  80.16
  .وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة جدا على هذه الفقرة 0.05عند مستوى داللة 

) ر لجنـــة التـــدقيقدو (وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور األول  -
" وهــي اكبــر مــن  الــوزن النســبي المحايــد %  80.03، و الــوزن النســبي  يســاوي   4.00تســاوي 

، 1.98 الجدوليـة والتـي تسـاوي tهي اكبر مـن قيمـة  19.452المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60
نـــة يوجــد أثـر لــدور لجممــا يـدل علــى أنـه   0.05وهــي اقـل  مــن  0.000و مسـتوى الداللــة تسـاوي 

  0.05عند مستوى داللة  المراجعـــة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية
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  :نتيجة الفرضية

يوجد أثر لدور لجنـة المراجعـــة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي "تم قبول الفرضية القائلة 
  " على االستقاللية

) Kunitake) ،1983عربية كدراسة وتطابقت هذه النتائج مع بعض الدراسات األجنبية وال
  ).2007الخزندار، (ودراسة 

 

يوجـد أثـر لفتـرة التهدئـة فـي تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي علـى : الفرضية الثانيـة 5-3-2
  0.05االستقاللية عند مستوى داللة 

  
فـراد عينـة والذي يبين آراء أ) 19(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

مرتبــة تنازليــا حســب ) "cooling off period"وجــود فتــرة التهدئــة (الدراســة فــي المحــور الثــاني 
  :الوزن النسبي  كما يلي

  
"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  77.42" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   5"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .1

حسـابات بعـد انقضـاء فتـرة رجـوع مراجـع ال"  مما يدل على الموافقة  على إن   0.05وهي اقل من 
 ".التهدئة يساهم في الحد من الضغوط التي قد تمارسها إدارة الشركة ويعزز استقالله 

وهي " 0.000" ومستوى الداللة %"  77.26" بلغ الوزن النسبي   "   6"في الفقرة  رقم  .2
زن قوى السـوق وجود فترة التهدئة يساهم في توا"  مما يدل على الموافقة  على إن   0.05اقل من 

 ".من ناحية العرض والطلب على المراجعة ويزيد من استقاللية المراجع 

"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  76.94" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   7"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .3
تســاعد فتــرة التهدئــة علــى مقارنــة ســلوك "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05وهــي اقــل مــن 

ا قبل التغيير وما بعده من ناحية األخطاء الجوهريـة التـي قـد يتضـمنها التقريـر المراجع في فترتي م
 ".ويعزز ذلك من استقالله 

"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  75.65" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   4"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .4
معـــاودة تعاقـــد المراجـــع الخـــارجي مـــع "  ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة  علـــى إن   0.05وهـــي اقـــل مـــن 

 ".لعميل بعد فترة تهدئة يحد من العالقات الشخصية التي من الممكن أن تؤثر على االستقاللية ا

"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  74.68" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   3"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .5
رجــوع المراجــع بعــد مضــي فتــرة التهدئــة "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05وهــي اقــل مــن 
 ".أكثر كفاءة وقريب من اإلبداع مما يؤثر إيجابًا على االستقاللية  يجعل العمل
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"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  68.71" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   2"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .6
وجود المراجع لمدة طويلة في نفس شـركة "  مما يدل على الموافقة  على إن   0.05وهي اقل من 

 ".سبيا يساعده على إصدار تقرير مالئم ويعزز استقالله المراجعة مع فترة تهدئة قصيرة ن

"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  66.29" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   1"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .7
ـــى إن   0.05وهـــي اقـــل مـــن  ـــة  عل ـــى الموافق ـــدل عل ـــاء المراجـــع مـــدة محـــددة لمراجعـــة "  ممـــا ي بق

 ".م السليم لجوانب عمله  حسابات نفس العميل مع وجود فترة تهدئة يحد من الفه

  
  )19(جدول رقم 

 )"cooling off period"وجود فترة التهدئة ( الثانيتحليل فقرات المحور  
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لمراجعة حسابات نفس محددة بقاء المراجع مدة   1
السليم فهم ال يحد منهدئة فترة ت مع وجودالعميل 

  لجوانب عمله  
3.31 0.655 66.29 5.349 0.000 

وجود المراجع لمدة طويلة في نفس شركة   2
المراجعة مع فترة تهدئة قصيرة نسبيا يساعده 

  على إصدار تقرير مالئم ويعزز استقالله
3.44 0.641 68.71 7.569 0.000 

 رجوع المراجع بعد مضي فترة التهدئة يجعل  3
اإلبداع مما يؤثر  أكثر كفاءة وقريب منالعمل 
  على االستقاللية إيجاباً 

3.73 0.664 74.68 12.309 0.000 

معاودة تعاقد المراجع الخارجي مع العميل بعد   4
فترة تهدئة يحد من العالقات الشخصية التي من 

  الممكن أن تؤثر على االستقاللية
3.78 0.870 75.65 10.011 0.000 

مراجع الحسابات بعد انقضاء فترة التهدئة رجوع   5
يساهم في الحد من الضغوط التي قد تمارسها 

  إدارة الشركة ويعزز استقالله
3.87 0.710 77.42 13.668 0.000 

وجود فترة التهدئة يساهم في توازن قوى السوق   6
من ناحية العرض والطلب على المراجعة ويزيد 

  من استقاللية المراجع
3.86 0.779 77.26 12.333 0.000 

 0.000 12.864 76.94 0.733 3.85تساعد فترة التهدئة على مقارنة سلوك المراجع   7
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في فترتي ما قبل التغيير وما بعده من ناحية 
األخطاء الجوهرية التي قد يتضمنها التقرير 

  ويعزز ذلك من استقالله
 0.000 18.247 73.85 3.690.423  جميع الفقرات  

 1.98تساوي " 123" و درجة حرية" 0.05" جدولية عند مستوى داللة ال  tقيمة 
 

  
  :تعليق الباحثة

  :يمكن استخالص ما يلي) 19(من جدول رقم 
رجـوع مراجـع الحسـابات بعـد انقضـاء فتـرة التهدئـة يسـاهم فـي "المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  -

الدرجــة الكليــة ( 3.87يســاوي " اللهالحــد مــن الضــغوط التــي قــد تمارســها إدارة الشــركة ويعــزز اســتق
تعتبــر هــذه  0.000تســاوي ) Sig(أن القيمــة االحتماليــة % 77.42أي أن الــوزن النســبي ) 5مــن 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة ،0.05الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
مــن ناحيــة  وجــود فتــرة التهدئــة يســاهم فــي تــوازن قــوى الســوق"المتوســط الحســابي للفقــرة السادســة  -

) 5الدرجـة الكليـة مـن ( 3.86يسـاوي " العرض والطلب على المراجعة ويزيد من استقاللية المراجـع
تعتبر هذه الفقـرة دالـة  0.000تساوي ) Sig(أن القيمة االحتمالية % 77.26أي أن الوزن النسبي 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة ،0.05إحصائيا عند مستوى داللة 
وجـــود فتـــرة التهدئـــة (أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور الثـــاني  وبصـــفة عامـــة يتبـــين -

"cooling off period" (وهـي اكبـر مـن  %   73.85، و الوزن النسبي  يسـاوي   3.69تساوي
 tوهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة  18.247المحســـوبة تســـاوي  tوقيمـــة % " 60" الـــوزن النســـبي المحايـــد 
ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل  مـن    0.000ى الداللة تساوي ، و مستو 1.98الجدولية والتي تساوي  

علــى أنـــه  يوجـــد أثـــر لفتـــرة التهدئـــة فـــي تغييـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي علـــى االســـتقاللية عنـــد 
  0.05مستوى داللة 

  :نتيجة الفرضية 
د أثــر لفتــرة التهدئــة فــي تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي علــى و وجبـــتــم قبــول الفرضــية القائلــة 

  .قالليةاالست
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والتـي تقضـي بضـرورة وجـود فتـرة ) Firth et. al. ،2010(وتطابقت هذه النتائج مع نتائج دراسـة 
والتـي تناولـت جانبـا منهـا وهـو ) 2007جربـوع، (التهدئة عند تغيير المراجـع كمـا اتفقـت مـع دراسـة 

اقضــت ومــن جهــة أخــرى تن.  أن طــول الفتــرة التعاقديــة يــنقص مــن موضــوعية واســتقاللية المراجــع
، والتي خلصـت إلـى عـدم ضـرورة وجـود فتـرة )Mayers, et. al. ،2005(هذه الدراسة مع دراسة 

  .التهدئة
  

يوجــد أثــر للمصــالح الماليــة المرتبطــة فــي تغييــر مراجــع الحســابات : الفرضــية الثالثــة 5-3-3
  05.0عند مستوى داللة  الخارجي على االستقاللية

  
والذي يبين آراء أفراد عينة ) 20(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tار تم استخدام اختب

مرتبــة تنازليــا حســب الــوزن النســبي  كمــا ) المصــالح الماليــة المرتبطــة(الدراســة فــي المحــور الثالــث 
  :يلي

  
قـل وهـي ا" 0.000" ومسـتوى الداللـة %"  83.55" بلغ الوزن النسـبي   "   3"في الفقرة  رقم  .1

يتوطــد مفهــوم تغييــر المراجــع بــالتزام مكتبــه بعــدم "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى أنــه   0.05مــن 
 ".وجود عمالء يدقق لهم  كأقارب له من الدرجة األولى مما يعزز من استقالليته 

وهــي "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  81.61" بلــغ الــوزن النســبي   "  2" فــي الفقــرة  رقــم . 2
تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي فــي ظــل "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05اقــل مــن 

المنافسة الحادة يساهم في قبول عمالء لهم عالقـة مباشـرة مـع صـاحب مكتـب المراجعـة دون تـأثر 
 ".االستقاللية 

وهــي "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  80.16" بلــغ الــوزن النســبي   "   1"فــي الفقــرة  رقــم . 3
تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي يسـاهم فـي "  ممـا يـدل علـى الموافقـة  علـى إن   0.05من  اقل

 ".تعزيز فهم العالقات المالية غير المسموح بها وعدم ممارستها حفاظا على االستقاللية 

وهــي "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  77.74" بلــغ الــوزن النســبي   "   6"فــي الفقــرة  رقــم . 4
إن حصول المراجع الخارجي على نسبة مـن أربـاح "  مما يدل على الموافقة  على  0.05اقل من 

 ".شركة العميل يؤثر سلبا على استقالله وتلحق به سمعة سيئة عند تغييره 

وهــي "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  76.77" بلــغ الــوزن النســبي   "   7"فــي الفقــرة  رقــم . 5
تغيير المراجـع يسـاهم فـي إصـدار تقـارير تعكـس " على إن  مما يدل على الموافقة  0.05اقل من 

الصــــورة الحقيقيــــة للقــــوائم الماليــــة لعــــدم وجــــود مصــــالح ماليــــة بــــين المراجــــع والعميــــل ممــــا يعــــزز 
 ".استقالله
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وهــي "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  76.29" بلــغ الــوزن النســبي   "   5"فــي الفقــرة  رقــم . 6
إن حـــدوث تغييـــر لمراجـــع الحســـابات الخـــارجي "  افقـــة  علـــى ممـــا يـــدل علـــى المو  0.05اقـــل مـــن 

 ".مع العميل ويعزز من استقالله ) كاإلقراض(يساهم في منعه من تكوين عالقة مالية 

وهـي اقـل " 0.000" ومستوى الداللة %"  75.16" بلغ الوزن النسبي   "   4"في الفقرة  رقم . 7
ييـر المراجـع الخـارجي يسـمح لـه بتكـوين عالقـات إن تغ"  مما يدل على الموافقة  علـى  0.05من 

 ".استثمارية كامتالك أسهم مع عمالء المكتب دون تأثر قاعدة االستقاللية 

  
  )20(جدول رقم 

 )المصالح المالية المرتبطة( الثالثتحليل فقرات المحور  
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 يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في  1
تعزيز فهم العالقات المالية غير المسموح بها 

  االستقاللية  وعدم ممارستها حفاظا على
4.010.79180.1614.1880.000 

تغيير مراجع الحسابات الخارجي في ظل   2
المنافسة الحادة يساهم في قبول عمالء لهم 

مكتب المراجعة دون عالقة مباشرة مع صاحب 
  تأثر االستقاللية

4.080.94281.6112.7720.000 

يتوطد مفهوم تغيير المراجع بالتزام مكتبه بعدم   3
وجود عمالء يدقق لهم  كأقارب له من الدرجة 

  األولى مما يعزز من استقالليته 
4.180.80783.5516.2480.000 

ن إن تغيير المراجع الخارجي يسمح له بتكوي  4
عالقات استثمارية كامتالك أسهم مع عمالء 

  المكتب دون تأثر قاعدة االستقاللية
3.761.03975.168.126 0.000 

إن حدوث تغيير لمراجع الحسابات الخارجي   5
يساهم في منعه من تكوين عالقة مالية 

  مع العميل ويعزز من استقالله) كاإلقراض(
3.810.84976.2910.6790.000 

صول المراجع الخارجي على نسبة من إن ح  6
أرباح شركة العميل يؤثر سلبا على استقالله 

3.890.93977.7410.5220.000 
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  وتلحق به سمعة سيئة عند تغييره
تغيير المراجع يساهم في إصدار تقارير تعكس   7

الصورة الحقيقية للقوائم المالية لعدم وجود 
عزز مصالح مالية بين المراجع والعميل مما ي

  استقالله

3.840.90576.7710.3180.000 

 3.940.55778.7618.7450.000  جميع الفقرات  
 1.98تساوي " 123" و درجة حرية" 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  
  :تعليق الباحثة

  :يمكن استخالص ما يلي) 20(من جدول رقم 
وم تغييــر المراجــع بــالتزام مكتبــه بعــدم وجــود عمــالء يتوطــد مفهــ"المتوســط الحســابي للفقــرة الثالثــة  -

الدرجــة الكليــة ( 4.18يســاوي " يــدقق لهــم كأقــارب لــه مــن الدرجــة األولــى ممــا يعــزز مــن اســتقالليته
تعتبــر هــذه  0.000تســاوي ) Sig(أن القيمــة االحتماليــة % 83.55أي أن الــوزن النســبي ) 5مــن 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة جدا ، 0.05 الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
تغييـــر مراجـــع الحســابات الخـــارجي فـــي ظـــل المنافســـة الحـــادة "المتوســط الحســـابي للفقـــرة الثانيـــة  -

يســاوي " يســاهم فــي قبــول عمــالء لهــم عالقــة مباشــرة مــع صــاحب المكتــب دون تــأثر االســتقاللية
تسـاوي ) Sig(االحتماليـة  أن القيمـة% 81.61أي أن الوزن النسـبي ) 5الدرجة الكلية من ( 4.08

  .وأن درجة الموافقة كبيرة جدا ،0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.000
  

ــــث  ــــرات المحــــور الثال ــــع فق ــــين أن المتوســــط الحســــابي لجمي ــــة (وبصــــفة عامــــة يتب المصــــالح المالي
الـــوزن النســـبي  وهـــي اكبـــر مـــن %  78.76، و الـــوزن النســـبي  يســـاوي 3.94تســـاوي  ) المرتبطـــة
الجدوليــة والتــي  tوهــي اكبــر مــن قيمــة  18.745المحســوبة تســاوي  tوقيمــة % " 60" المحايــد 
يوجـد ممـا يـدل علـى أنـه   0.05وهـي اقـل  مـن  0.000، و مسـتوى الداللـة تسـاوي 1.98تساوي  

سـتوى عنـد م أثر للمصالح المالية المرتبطة في تغيير مراجع الحسـابات الخـارجي علـى االسـتقاللية
  .0.05داللة 
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  :نتيجة الفرضية 
ـــتــم قبــول الفرضــية القائلــة  ــر و وجب للمصــالح الماليــة المرتبطــة فــي تغييــر مراجــع الحســابات د أث

  .على االستقاللية الخارجي
والتـي ) 2007الخزندار، (ودراسة ) Firth et. al. ،2010(وتطابقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

وجـــود العالقـــات الماليـــة بـــين المراجـــع والعميـــل لـــه أثـــر ســـلبي علـــى تناولـــت جانبـــا منهـــا وهـــو أن 
 .االستقاللية

 
يوجـد أثـر لـدفع األتعـاب فـي تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي علـى : الفرضية الرابعة 5-3-4

  0.05عند مستوى داللة  االستقاللية
  

لذي يبين آراء أفراد عينة وا) 21(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
  :مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي كما يلي) عدم دفع األتعاب(الدراسة في المحور الرابع 

  
"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  83.71" بلـــغ الـــوزن النســـبي   "   5"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .1

سـاهم فـي زيـادة إن تغيير المراجع الخـارجي ي"  مما يدل على الموافقة  على  0.05وهي اقل من 
 ".الوقت الالزم لتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مما يزيد من أتعابه ويحافظ على استقالله 

وهـي اقـل "  0.000" ومستوى الداللة %"  81.13" بلغ الوزن النسبي   "  4" في الفقرة  رقم  .2
وجـود حـد تغييـر المراجـع الخـارجي فـي حـال عـدم "  مما يدل على الموافقة  على إن   0.05من 

 ".أدنى لألتعاب يؤثر بصورة سلبية على استقالليته 

وهـي اقـل "  0.000" ومستوى الداللة %"  80.65" بلغ الوزن النسبي   "   3"في الفقرة  رقم  .3
ــادة "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05مــن  تزيــد أتعــاب مراجــع الحســابات الخــارجي لزي

 ".تغيير المراجع  تكاليف المراجعة األولية بسبب دورات

وهـي اقـل " 0.000" ومسـتوى الداللـة %"  78.71" بلغ الـوزن النسـبي   "   9"في الفقرة  رقم  .4
تغييـر مراجـع الحسـابات يسـاهم فـي تطـوير الـنظم "  مما يدل على الموافقة  علـى إن   0.05من 

 ".المحاسبية للعميل ويزيد من أتعابه مما يحافظ على استقالله 

وهـي اقـل "  0.000" ومستوى الداللة %"  74.19" بلغ الوزن النسبي   "   8"م في الفقرة  رق .5
تغييـر المراجـع الخـارجي يسـاهم فـي زيـادة الوقـت "  مما يـدل علـى الموافقـة  علـى إن   0.05من 

 ".والجهد للمراجع الجديد مما يؤثر سلبا على استقالله 
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وهـي اقـل "  0.000" ومستوى الداللة   %"70.16" بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  .6
تغييــر المراجــع يســاهم فــي دفــع األتعــاب بصــورة "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05مــن 

 ".منتظمة له مما يغزز من استقالليته 

وهـي اقـل "  0.000" ومستوى الداللة %"  69.84" بلغ الوزن النسبي   "   7"في الفقرة  رقم  .7
إن تغيير مراجع الحسابات يؤثر سـلبا علـى أتعابـه فـي "  الموافقة  على  مما يدل على 0.05من 

 ".ظل عدم وجود تشريعات ومعايير تحدد أتعابه مما يؤثر على استقالله 

وهـي اقـل "  0.011" ومستوى الداللة %"  64.68" بلغ الوزن النسبي   "   2"في الفقرة  رقم  .8
قـد يؤجـل دفـع األتعـاب مـن قبـل عميـل المراجعـة  " مما يدل علـى الموافقـة  علـى أنـه   0.05من 

 ".عند حدوث عملية التغيير مما يؤثر على استقاللية المراجع 

وهـي اقـل " 0.006" ومسـتوى الداللـة %"  55.28" بلغ الـوزن النسـبي   "   6"في الفقرة  رقم  .9
علــى نــوع  إن تغييــر المراجــع الخــارجي  ال يــؤثر"  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05مــن 

 ".التقرير الذي يصدره وال من أتعابه وال يؤثر سلبًا على استقالله 
  )21(جدول رقم 

 )دفع األتعاب ( الرابعتحليل فقرات المحور  
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يساهم تغيير المراجع في دفع األتعاب بصورة   1
  نتظمة له مما يغزز من استقالليتهم

3.510.95870.165.903 0.000 

قد يؤجل دفع األتعاب من قبل عميل المراجعة   2
عند حدوث عملية التغيير مما يؤثر على 

  استقاللية المراجع
3.231.01264.682.571 0.011 

تزيد أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لزيادة   3
بسبب دورات تغيير تكاليف المراجعة األولية 

  مراجع ال
4.030.89280.6512.8860.000 

تغيير المراجع الخارجي في حال عدم وجود حد   4
أدنى لألتعاب يؤثر بصورة سلبية على 

  استقالليته
4.060.85881.1313.7070.000 

إن تغيير المراجع الخارجي يساهم في زيادة   5
جعة الوقت الالزم لتخطيط وتنفيذ عملية المرا

4.190.77983.7116.9360.000 
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  ويحافظ على استقالله مما يزيد من أتعابه
إن تغيير المراجع الخارجي يؤثر على نوع   6

ويؤثر  التقرير الذي يصدره مما يقلل من أتعابه
  سلبًا على استقالله

2.760.93355.28-2.803 0.006 

إن تغيير مراجع الحسابات يؤثر سلبا على   7
ي ظل عدم وجود تشريعات ومعايير أتعابه ف

  تحدد أتعابه مما يؤثر على استقالله
3.490.91569.845.986 0.000 

يساهم تغيير المراجع الخارجي في زيادة الوقت   8
والجهد للمراجع الجديد مما يؤثر سلبا على 

  استقالله
3.710.93574.198.451 0.000 

النظم يساهم تغيير مراجع الحسابات في تطوير   9
المحاسبية للعميل ويزيد من أتعابه مما يحافظ 

  على استقالله
3.940.94378.7111.0410.000 

 3.660.58273.1512.5710.000  جميع الفقرات  
 1.98تساوي " 123" و درجة حرية" 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  
  :تعليق الباحثة

  :يلي يمكن استخالص ما) 21(من جدول رقم 
إن تغييــر المراجــع الخــارجي يســاهم فــي زيــادة الوقــت الــالزم "المتوســط الحســابي للفقــرة الخامســة  -

الدرجـة ( 4.19يسـاوي" لتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مما يزيـد مـن أتعابـه ويحـافظ علـى اسـتقالله
تعتبـر  0.000تسـاوي ) Sig(أن القيمـة االحتماليـة % 83.71أي أن الـوزن النسـبي ) 5الكلية من 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة جدا ،0.05هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
إن تغييــر المراجــع يــؤثر علــى نــوع التقريــر الــذي يصــدره ممــا يقلــل " بينمــا تعتبــر الفقــرة السادســة  -

ي أ 2.76غيـر دالـة إحصـائيا نظـرا ألن المتوسـط الحسـابي " من أتعابـه ويـؤثر سـلبًا علـى اسـتقالله
  . مما يدل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة متوسط% 55.28أن الوزن النسبي 
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) دفــــع األتعــــاب (وبصــــفة عامــــة يتبــــين أن المتوســــط الحســــابي لجميــــع فقــــرات المحــــور الرابــــع  -
" وهــي اكبــر مــن  الــوزن النســبي المحايــد %  73.15، و الــوزن النســبي  يســاوي    3.66تســاوي

، 1.98الجدوليـة والتـي تسـاوي   tوهي اكبر مـن قيمـة  12.571وبة تساويالمحس tوقيمة % " 60
يوجد أثـر لـدفع األتعـاب مما يدل على أنه   0.05وهي اقل  من  0.000وي و مستوى الداللة تسا

  .0.05 عند مستوى داللة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية
  :نتيجة الفرضية 

علـى د أثـر لـدفع األتعـاب فـي تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي و وجـب تم قبول الفرضـية القائلـة
  .االستقاللية

، Harris(، بينمــا تعارضــت مــع دراســة )2008حســين، (وتطابقــت هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة 
والتــي خلصــت نتائجهــا إلــى أن تكــاليف تطبيــق قــانون دوران المراجــع ســوف تفــوق منافعــه ) 2012

 .ألتعابمع عدم تأثير ذلك على ا
 

 Sarbanes Oxleyيوجد أثر للخدمات المحظـورة وفقـا لقـانون : الفرضية الخامسة 5-3-5
 تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي علــى االســتقالليةفــي  SECة ســوق رأس المــال ئــوأحكــام هي

  0.05عند مستوى داللة 
  

ي يبين آراء أفراد عينة والذ) 22(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبـة تنازليـا ) Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون (الدراسة في المحور الخامس 
  -:حسب الوزن النسبي  كما يلي

  
"  0.000" ومســـتوى الداللـــة %"  79.68" بلـــغ الـــوزن النســـبي  "   6" فـــي الفقـــرة  رقـــم  .1

تصــميم وتنفيــذ نظــم معلومــات ماليــة "  ن  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إ 0.05وهــي اقــل مــن 
 ".للعميل يعتبر من الخدمات المحظورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظا على استقالله 

وهـي اقـل " 0.000" ومسـتوى الداللـة %"  79.35" بلـغ الـوزن النسـبي  "   1" في الفقرة  رقـم  .2
خــارجي يســاهم فــي الحــد مــن تغييــر المراجــع ال"  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن   0.05مــن 

كخــدمات مســـك الــدفاتر للعميــل بحيــث أنــه ال يـــؤثر  SOXممارســة الخــدمات المحظــورة وفقــا ل 
 ".على االستقاللية 

وهـي اقـل "  0.000" ومسـتوى الداللـة %"  78.71" بلغ الوزن النسبي  "    3"في الفقرة  رقم  .3
لمراجـع يجــب عليـه عـدم القيـام بــأي عنـد تغييـر ا"  ممـا يـدل علـى الموافقــة  علـى إن   0.05مـن 
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لما له مـن أثـر  SOXدور وظيفي أو إداري للعميل حسب ما جاء في الخدمات المحظورة وفقا لـ 
 ".سلبي على استقالله 

وهــي اقــل "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  78.06" بلــغ الــوزن النســبي "   5"فــي الفقــرة  رقــم  .4
تغييـر المراجـع الخـارجي يسـاهم فـي توسـيع نطـاق  "مما يدل على الموافقـة  علـى إن   0.05من 

 ".الخدمات المهنية المقدمة واالبتعاد عن الخدمات المحظورة مما يعزز استقالله 
وهــي اقــل "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  75.48" بلــغ الــوزن النســبي "   2"فــي الفقــرة  رقــم  .5

ارجي يــؤدي إلــى فهــم أفضــل تغييــر المراجــع الخــ" ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إن  0.05مــن 
كتسجيل وترحيل العمليات المالية فـي دفـاتر يوميـة  SOXوخبرة أوسع للخدمات المحظورة وفقا لـ 

 ".العميل مما يعزز استقالليته
وهـي اقـل مـن " 0.000" ومستوى الداللـة %" 74.35" بلغ الوزن النسبي "   7"في الفقرة  رقم  .6

مســاعدة العميــل فــي إعــداد أيــة تقــارير ماليــة خاصــة  إن" ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى  0.05
 ".بشركته تؤثر سلبًا على استقالله وتساهم في تغييره

وهـي اقـل مـن "  0.000" ومستوى الداللـة %" 71.45" بلغ الوزن النسبي "  4"في الفقرة  رقم  .7
م فــي إن تطبيــق مفهــوم تغييــر المراجــع بصــورة دوريــة يســاه" ممــا يــدل علــى الموافقــة علــى  0.05

 ".زيادة المالجئ الضريبية التي قد يلجأ لها المراجع ويعزز من استقالله 
  

  )22(جدول رقم 
 )Sarbanes Oxleyالخدمات المحظورة وفقا لقانون ( الخامستحليل فقرات المحور  
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راجع الخارجي يساهم في الحد من تغيير الم  1
 SOXممارسة الخدمات المحظورة وفقا ل 

كخدمات مسك الدفاتر للعميل بحيث أنه ال 
  يؤثر على االستقاللية

3.970.77579.3513.9050.000 

تغيير المراجع الخارجي يؤدي إلى فهم أفضل   2
 SOXوخبرة أوسع للخدمات المحظورة وفقا لـ 

يات المالية في دفاتر كتسجيل وترحيل العمل
  يومية العميل مما يعزز استقالليته

3.770.82575.4810.4520.000 

 3.940.73078.7114.2770.000عند تغيير المراجع يجب عليه عدم القيام بأي   3
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دور وظيفي أو إداري للعميل حسب ما جاء في 
لما له من  SOXالخدمات المحظورة وفقا لـ 
  أثر سلبي على استقالله

إن تطبيق مفهوم تغيير المراجع بصورة دورية   4
يساهم في زيادة المالجئ الضريبية التي قد 

  يلجأ لها المراجع ويعزز من استقالله
3.570.06171.456.012 0.000 

في توسيع  يساهم تغيير المراجع الخارجي  5
االبتعاد عن و نطاق الخدمات المهنية المقدمة 

  عزز استقاللهالخدمات المحظورة مما ي
3.900.81178.0612.4070.000 

يعتبر تصميم وتنفيذ نظم معلومات مالية   6
للعميل من الخدمات المحظورة والتي توجب 

  تغيير المدقق حفاظا على استقالله
3.980.95479.6811.4830.000 

إن مساعدة العميل في إعداد أية تقارير مالية   7
استقالله خاصة بشركته تؤثر سلبًا على 

  وتساهم في تغييره
3.720.93374.358.564 0.000 

 3.840.61379.7315.1850.000  جميع الفقرات  
 1.98تساوي " 123" و درجة حرية" 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  
  :تعليق الباحثة

  :يمكن استخالص ما يلي) 22(من جدول رقم 
يعتبـــر تصـــميم وتنفيـــذ نظــــم معلومـــات ماليـــة للعميـــل مــــن "ة المتوســـط الحســـابي للفقـــرة السادســــ -

الدرجـة الكليـة ( 3.98يساوي " الخدمات المحظورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظا على استقالله
تعتبــر هــذه  0.000تســاوي ) Sig(أن القيمــة االحتماليــة % 79.68أي أن الــوزن النســبي ) 5مــن 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة ،0.05الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 

الخـدمات المحظـورة (وبصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور الخـامس  -
وهــي % 76.73، و الــوزن النســبي  يســاوي   3.84تســاوي   Sarbanes Oxleyوفقــا لقــانون 
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وهـي اكبـر مـن 15.185 المحسـوبة تسـاوي   tوقيمـة % " 60" اكبر مـن  الـوزن النسـبي المحايـد 
 0.05وهـي اقـل  مـن    0.000، و مسـتوى الداللـة تسـاوي 1.98الجدولية والتي تساوي   tقيمة 

وأحكـام هيـأة  Sarbanes Oxleyيوجـد أثـر للخـدمات المحظـورة وفقـا لقـانون ممـا يـدل علـى أنـه  
ة عنـد مسـتوى داللـ تغيير مراجع الحسابات الخـارجي علـى االسـتقالليةفي  SECسوق رأس المال 

0.05  
  

  :نتيجة الفرضية 
ــانون بتــم قبــول الفرضــية القائلــة  ــا لق ــر للخــدمات المحظــورة وفق  Sarbanes Oxleyوجــد أث

عند  تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقالليةفي  SECوأحكام هيأة سوق رأس المال 
  0.05مستوى داللة 

، والتـي أكـدت مـن )Ebimbowei & Keretu ،2011(وتطابقـت هـذه النتـائج مـع نتـائج دراسـة 
خــالل النتــائج التــي توصــلت إليهــا أن تغييــر مراجــع الحســابات الخــارجي يعتبــر وســيلة فعالــة إلزالــة 

  .صراعات المصالح المالية
  
يوجد أثر للتقاضي في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على : الفرضية السادسة 5-3-6

  0.05عند مستوى داللة  االستقاللية

والذي يبين آراء أفراد عينة ) 23(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tبار تم استخدام اخت
مرتبـة تنازليـا حسـب الـوزن النسـبي  ) التقاضـي بـين المراجـع والعميـل(السادس الدراسة في المحـور 

  :كما يلي
  

ي وهــ"  0.000" ومســتوى الداللــة %"  80.81" بلــغ الــوزن النســبي  "    10"فــي الفقــرة  رقــم  .1
تغييـــر المراجـــع الخـــارجي الـــذي يصـــاحبه "  ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة  علـــى إن   0.05اقـــل مـــن 

اكتشـــاف التصـــرفات غيـــر القانونيـــة التـــي لهـــا تـــأثير هـــام علـــى القـــوائم الماليـــة يحـــد مـــن عمليـــات 
 ".التقاضي بينه وبين العميل ويحافظ على استقالله 

وهـي اقـل "  0.000" ومسـتوى الداللـة %"  79.35" بلغ الوزن النسبي  "    2"في الفقرة  رقم  .2
إن التقاضـي بــين المراجــع والعميــل بســبب تقصــيره فــي "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى  0.05مـن 

 ".عملية مراجعة سابقة يؤثر سلبًا على استقاللية المراجع و تغييره 
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وهي اقل من "  0.000" ومستوى الداللة %" 79.19" بلغ الوزن النسبي "   1"في الفقرة  رقم  .3
إن رفــع القضــايا بــين مراجــع الحســابات الخــارجي والعميــل "  ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى  0.05

 ".يؤثر على استقاللية المراجع سلبًا وبالتالي على وجوب تغييره 
وهــي اقــل "  0.000" ومســتوى الداللــة %"  78.39" بلــغ الــوزن النســبي "   9"فــي الفقــرة  رقــم  .4

نشـر القـوائم الماليـة معـززة بتقريـر المراجـع الخـارجي "  ل علـى الموافقـة علـى إن ممـا يـد 0.05من 
 ".يساهم في تغييره بصورة سلسة ويبعده عن عمليات التقاضي المحتملة 

وهي اقل من "  0.000" ومستوى الداللة %"  77.90" بلغ الوزن النسبي "  7"في الفقرة  رقم  .5
تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي يسـاهم فـي تـوازن قـوى " مما يدل على الموافقة  علـى إن  0.05

 ".السوق من ناحية تكاليف التقاضي والتقييم السلبي للمراجع ويزيد استقالله 
وهـي اقـل مـن "  0.000" ومستوى الداللـة %" 77.90" بلغ الوزن النسبي "  8"في الفقرة  رقم  .6

حســـابات ببنـــود ميثـــاق الســـلوك المهنـــي التـــزام مراجـــع ال" ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة  علـــى إن  0.05
 ".يسهل تغييره بصورة دورية ويجنب العميل رفع قضايا ضده مما يعزز استقالله 

وهـي اقـل مـن "  0.000" ومسـتوى الداللـة %" 73.55" بلـغ الـوزن النسـبي" 6" في الفقرة  رقـم  .7
ن المحكمــة علــى قــد يكــون العقــاب القــانوني الموقــع مــ" ممــا يــدل علــى الموافقــة  علــى إنــه  0.05

تغييـر مراجـع الحسـابات الخـارجي والــذي يمكـن أن يشـمل إدانـة جنائيــة للمراجـع حـافزًا للحفـاظ علــى 
 ".استقالله 

وهي اقل من "  0.000" ومستوى الداللة %" 71.45" بلغ الوزن النسبي "   4"في الفقرة  رقم  .8
رة إلزاميـــة إذا حـــدث بـــين مراجـــع الحســـابات يتغيـــر بصـــو "ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة  علـــى إن  0.05

 ".العميل والمراجع قضايا تتعلق بالضريبة ويتأثر استقالله سلبًا 
وهـي اقـل مـن " 0.000" ومسـتوى الداللـة %" 71.13" بلـغ الـوزن النسـبي "  5"في الفقرة  رقـم  .9

يـــتم تغييـــر مراجـــع الحســـابات دوريـــا خوفـــا مـــن عمليـــات " ممـــا يـــدل علـــى الموافقـــة علـــى إنـــه 0.05
 ".المحتملة بسبب طبيعة عمل العميل وحفاظًا على استقالله التقاضي 

وهــي اقــل "  0.000" ومســتوى الداللــة %" 66.94" بلــغ الــوزن النســبي" 3" فــي الفقــرة  رقــم . 10
إذا قاضــى مكتــب المراجعــة عميلــه بســبب ارتكابــه " ممــا يــدل علــى الموافقــة علــى إنــه  0.05مــن 

 ".وجودا في هذه الحالة الغش أو االحتيال فإن الحياد لن يكون م
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  )23(جدول رقم 
 )التقاضي بين المراجع والعميل( السادستحليل فقرات المحور  
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 راجع الحسابات الخارجيإن رفع القضايا بين م  1
 راجع سلباً والعميل يؤثر على استقاللية الم

  وبالتالي على وجوب تغييره
3.960.81079.1913.1850.000 

بسبب  التقاضي بين المراجع والعميلإن   2
 سلباً  ثرتقصيره في عملية مراجعة سابقة يؤ 

  تغييره و على استقاللية المراجع
3.970.88379.3512.2060.000 

إذا قاضى مكتب المراجعة عميله بسبب ارتكابه   3
أو االحتيال فإن الحياد لن يكون موجودا الغش 

  في هذه الحالة 
3.350.93766.944.119 0.000 

يتغير مراجع الحسابات بصورة إلزامية إذا حدث   4
بالضريبة بين العميل والمراجع قضايا تتعلق 

  ويتأثر استقالله سلباً 
3.570.81871.457.792 0.000 

فا من يتم تغيير مراجع الحسابات دوريا خو   5
عمليات التقاضي المحتملة بسبب طبيعة عمل 

  وحفاظًا على استقالله العميل
3.650.86871.137.141 0.000 

قد يكون العقاب القانوني الموقع من المحكمة   6
على تغيير مراجع الحسابات الخارجي والذي 

يمكن أن يشمل إدانة جنائية للمراجع حافزًا 
  للحفاظ على استقالله

3.680.89873.558.404 0.000 

يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في   7
توازن قوى السوق من ناحية تكاليف التقاضي 

  والتقييم السلبي للمراجع ويزيد استقالله
3.900.87377.9011.4250.000 

التزام مراجع الحسابات ببنود ميثاق السلوك   8
المهني يسهل تغييره بصورة دورية ويجنب 

  ل رفع قضايا ضده مما يعزز استقاللهالعمي
3.900.87377.9011.4250.000 

 3.920.88078.3911.6370.000نشر القوائم المالية معززة بتقرير المراجع   9
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الخارجي يساهم في تغييره بصورة سلسة ويبعده 
  عن عمليات التقاضي المحتملة

تغيير المراجع الخارجي الذي يصاحبه اكتشاف   10
رفات غير القانونية التي لها تأثير هام التص

على القوائم المالية يحد من عمليات التقاضي 
  بينه وبين العميل ويحافظ على استقالله 

4.040.87880.8113.1960.000 

 3.780.56975.6615.3380.000  جميع الفقرات  
 1.98وي تسا" 123" و درجة حرية" 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 

  :تعليق الباحثة
  :يمكن استخالص ما يلي) 23(من جدول رقم 

تغييــر المراجــع الخــارجي الــذي يصــاحبه اكتشــاف التصــرفات "المتوســط الحســابي للفقــرة العاشــرة  -
غير القانونية التي لها تأثير هام على القوائم المالية يحد مـن عمليـات التقاضـي بينـه وبـين العميـل 

أن % 87.81أي أن الــوزن النســبي ) 5الدرجــة الكليــة مــن ( 4.04يســاوي " هويحــافظ علــى اســتقالل
 ،0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(القيمة االحتمالية 

  .وأن درجة الموافقة كبيرة جدا
  
جــع والعميــل إن التقاضــي بــين المرا" كمــا يوضــح الجــدول أن المتوســط الحســابي للفقــرة الثانيــة  -

 3.97يسـاوي " بسبب تقصيره في عملية مراجعة سـابقة يـؤثر سـلبًا علـى اسـتقاللية المراجـع وتغييـره
تســـــاوي ) Sig(أن القيمـــــة االحتماليـــــة % 79.35أي أن الـــــوزن النســـــبي ) 5الدرجـــــة الكليـــــة مـــــن (

  .يرة جداوأن درجة الموافقة كب ،0.05تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.000
  
التقاضــــي بــــين (وبصــــفة عامــــة يتبــــين أن المتوســــط الحســــابي لجميــــع فقــــرات المحــــور الســــادس  -

وهــي اكبــر مــن  الــوزن % 75.66، و الــوزن النســبي  يســاوي    3.78تســاوي ) المراجــع والعميــل
الجدوليـة  tوهـي اكبـر مـن قيمـة   15.338المحسـوبة تسـاوي   tوقيمـة % " 60" النسبي المحايـد 

ممــا يــدل علــى  0.05وهــي اقــل  مــن    0.000، و مســتوى الداللــة تســاوي 1.98تســاوي  والتــي 
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عنـد مسـتوى داللـة  يوجد أثر للتقاضي في تغيير مراجع الحسـابات الخـارجي علـى االسـتقالليةأنه  
0.05.  

 

  :نتيجة الفرضية 
ـــة  ـــبتـــم قبـــول الفرضـــية القائل ـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي عل ـــر للتقاضـــي فـــي تغيي ى وجـــد أث

  0.05عند مستوى داللة  االستقاللية
  ).2003الفضل، (ودراسة ، )2008حسين، (وتطابقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 

 تأثير لمعدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقالليةيوجد  :الرئيسيةالفرضية 
  0.05عند مستوى داللة  في مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة

  

والذي يبين آراء أفراد عينة ) 24(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
الدراسة في محاور الدراسة مجتمعة ويتبين بصفة عامة  أن المتوسط الحسابي لجميع محاور 

وهي اكبر من  الوزن النسبي % 76.01، و الوزن النسبي  يساوي  3.80الدراسة  تساوي 
الجدولية والتي  tوهي اكبر من قيمة   20.382المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" لمحايد ا

يوجد مما يدل على أنه   0.05وهي اقل  من  0.000، و مستوى الداللة تساوي 1.98تساوي  
تأثير لمعدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية في مكاتب مراجعة الحسابات 

  0.05ي قطاع غزة عند مستوى داللة العاملة ف
  

  )24(جدول رقم 
تأثير لمعدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية في مكاتب مراجعة ( تحليل محاور الدراسة 

 )الحسابات العاملة في قطاع غزة
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 ية

 4.000.57380.0319.4520.000  دور لجنة التدقيق  األول

 cooling off"وجود فترة التھدئة   الثاني
period"  3.690.42373.8518.2470.000 

 3.940.55778.7618.7450.000  المصالح المالية المرتبطة  الثالث
 3.660.58273.1512.5710.000  عدم دفع األتعاب  الرابع

الخدمات المحظورة وفقا لقانون  مسالخا
Sarbanes Oxley ) مثل خدمات مسك

3.840.61376.7315.1850.000 
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 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t مال
الحت

ة ا
قيم
ال

 ية

  )الدفاتر
 3.780.56975.6615.3380.000  التقاضي بين المراجع والعميل السادس

 3.800.43776.0120.3820.000 جميع الفقرات  
 1.98تساوي " 123" درجة حريةو " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 
 

في آراء  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية السابعة 5-3-7
أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ 

المسمى ،  المهنيةالشهادات ،  المؤهل العلمي (االستقاللية  تعزي للمتغيرات الشخصية التالية 
 .) عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق،  الوظيفي

 
:وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية  

 

في آراء أفراد عينة الدراسة حول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1- 7
المؤهل  تعزى إلى  الليةمدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستق

  . العلمي
مــدى حــول بــين إجابــات المبحــوثين  قالختبــار الفــرو  tالختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام اختبــار 

 المؤهـل العلمـي إلـى ىتعـز   تأثير معدل دوران مراجع الحسـابات الخـارجي علـى مبـدأ االسـتقاللية

  0.024لجميـع المحـاور تسـاوي  تماليـةو يتبـين أن القيمـة االح) 25(والنتائج مبينة في جدول رقـم .
الجدوليـة  tوهي أكبر مـن قيمـة  2.289المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة   0.05وهي اقل   من 

فـي   0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  مما يدل على 1.98والتي تساوي 
  ت الخـارجي علـى مبـدأ االسـتقالليةمدى تأثير معدل دوران مراجع الحساباحول آراء أفراد العينة 

  "ماجستير" والفروق لصالح الفئة . المؤهل العلمي تعزى إلى
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  )25(جدول رقم 
حول مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على للفروق بين إجابات المبحوثين  tنتائج  اختبار  

  . المؤھل العلمي إلى ىمبدأ االستقاللية  تعز

المؤھل   رالمحو 
  العدد  العلمي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 tقيمة   المعياري

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

مدى تأثير معدل دوران (جميع المحاور
مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ 

  )  االستقاللية

2.289- 0.429 3.745 89  بكالوريوس  
 

0.024 
 0.432 3.942 35  ماجستير 

  1.98تساوي " 122" و درجة حرية  0.05اللة الجدولية عند مستوى د tقيمة 

في آراء أفراد عينة الدراسة حول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2- 7
إلى الشهادات  تعزى  مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية

.المهنية  
مدى تأثير الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

عند  إلى الشهادات المهنية تعزى معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية
المحسوبة لجميع  Fو يتبين أن قيمة  )26(والنتائج مبينة في جدول رقم  .0.05 داللة مستوى

، كما أن  2.45 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة وهي أكبر   2.919المحاور مجتمعة تساوي 
مما يدل على وجود فروق  0.05من  اقلوهي   0.024القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ ذات داللة إحصائية حول 
 "إن الفروق بين فئتي )  27(يه رقم ويبين اختبار شف تعزي إلى الشهادات المهنية االستقاللية

عدم  "و الفروق لصالح الفئة " عدم وجود شھادات مھنية "و "  يوجد لديھم شھادات مھنية أخرى

 ."  وجود شھادات مھنية

  
  )26(جدول رقم 

مدى تأثير معدل دوران حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  الشهادات المهنيةإلى  ىتعز سابات الخارجي على مبدأ االستقالليةمراجع الح

  
  

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F "

القيمة 
االحتمالية

2.9190.024 0.526 4 2.102 بين المجموعات  جميع المحاور
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مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F "

القيمة 
االحتمالية

مدى تأثير معدل دوران مراجع(

الحسابات الخارجي على مبدأ 

 )االستقاللية

 0.180 119 21.432 داخل المجموعات

  123 23.534 المجموع

 2.45تساوي  0.05ومستوى داللة " 119، 4"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
 

)27(رقم   
 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الشھادات المھنية

ي للمحاسبين المجمع العرب الفرق بين المتوسطات
ACPAالقانونيين 

 أمريكية
CPA  

بريطانية 
ACCA, CA 

 ال يوجد أخرى

المجمع العربي للمحاسبين 
  ACPAالقانونيين 

 0.270 0.220 0.448 0.165 

 CPA  -0.270  -0.050 0.178-0.105أمريكية 
 ACCA, CA  -0.220 0.050  0.227بريطانية 

   0.227- 0.178- 0.448-  أخرى

  0.283 0.055 0.105 0.165-  ال يوجد
في آراء أفراد عينة الدراسة حول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  3- 7

تعزى إلى المسمى   مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية
. الوظيفي  

مدى تأثير حول وق في آراء عينة الدراسة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفر 
عند  تعزى إلى المسمى الوظيفي معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية

المحسوبة لجميع  Fو يتبين أن قيمة  )28(والنتائج مبينة في جدول رقم  . 0.05داللة  مستوى
، كما أن 3.07لية والتي تساوي الجدو  Fمن قيمة  اقلوهي   0.048المحاور مجتمعة تساوي 

وجود  عدم مما يدل  على 0.05وهي اكبر من   0.953القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي
مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ حول فروق ذات داللة إحصائية 

  .تعزى إلى المسمى الوظيفي االستقاللية
  

  )28(جدول رقم 
مدى تأثير معدل دوران حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )التباين األحادي نتائج تحليل 

  المسمى الوظيفيإلى  ىتعز مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F "

القيمة 
االحتمالية
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مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F "

القيمة 
االحتمالية

  رجميع المحاو 
مدى تأثير معدل دوران مراجع(

الحسابات الخارجي على مبدأ 

 )االستقاللية

 0.009 2 0.019 بين المجموعات

 0.194 121 23.515 داخل المجموعات 0.0480.953

  123 23.534 المجموع

  3.07تساوي  0.05ومستوى داللة " 121، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
  
في آراء أفراد عينة الدراسة حول  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد فروق ذات 4- 7

تعزى إلى عدد سنوات  مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية
.قالخبرة في مجال التدقي  

 

مدى تأثير حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة 
تعزي إلى سنوات الخبرة في مجال  معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية

 Fو يتبين أن قيمة  )29(والنتائج مبينة في جدول رقم  .0.05داللة  عند مستوى التدقيق
 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة  اقلوهي   0.913المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي 

مما يدل   0.05وهي اكبر من   0.459، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي2.45
مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات حول وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم على

  .تعزى إلى سنوات الخبرة في مجال التدقيق الخارجي على مبدأ االستقاللية
  

  )29(جدول رقم 
مدى تأثير معدل دوران حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )لتباين األحادي نتائج تحليل ا

  سنوات الخبرة في مجال التدقيقتعزي إلى  مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية

  

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F "

القيمة 
ةاالحتمالي

  جميع المحاور
مدى تأثير معدل دوران مراجع(

الحسابات الخارجي على مبدأ 

 )االستقاللية

 0.175 4 0.701 بين المجموعات

 0.192 119 22.833 داخل المجموعات 0.9130.459

  123 23.534 المجموع

   2.45تساوي  0.05ومستوى داللة " 119، 4"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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  :النتائــــــج 1- 6

في ضوء تحليل النتائج ومناقشتها تستنتج الباحثة أن تأثير معدل دوران مراجع الحسابات 
الخارجي على االستقاللية مبني على عدة مسببات وعوامل مؤثرة، وبناًء على التحليل اإلحصائي 

جمعها لتحقيق أهداف ومشكلة الدراسة، وبناًء على ما أسفر عليه اختبار  للبيانات التي تم
  :الفرضيات الرئيسية للدراسة يمكن القول بأن نتائج الدراسة تتلخص في النقاط التالية

أظهرت نتائج اختبار الفرضية األولى بأن دور لجنة التدقيق في تغيير مراجع الحسابات  - 1
لية، وقد تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بدور لجنة التدقيق هو الخارجي له أثر على االستقال

إشراف لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في المشاكل التي صادفته أثناء عملية 
يتم استشارة لجنة "أما أقل العوامل تأثيرًا فكانت %.  81.29التدقيق بنسبة وصل تأثيرها إلى 

فة الحقائق المناسبة للتوصل إلى رأي مهني عن األمور المطلوب المراجعة للتحقق من توافر كا
وبصفة عامة تبين ".  التقرر عنها عند الرجوع للمراجعة في نفس الشركة بعد انقضاء فترة التهدئة

  %.80.03أن هناك أثر لدور لجنة التدقيق بوزن نسبي يصل إلى 

جود فترة التهدئة في تغيير مراجع أظهرت نتائج اختبار الفرضية الثانية بأن هناك أثر لو  - 2
الحسابات الخارجي على االستقاللية، وقد تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بوجود فترة التهدئة هو 

رجوع مراجع الحسابات بعد انقضاء فترة التهدئة يساهم في الحد من الضغوط التي قد تمارسها "
بقاء المراجع " قل العوامل تأثيرًا فكانت أما أ%.  77.42بنسبة " ادارة الشركة ويعزز استقالله

مدة محددة لمراجعة حسابات نفس العميل مع وجود فترة تهدئة ويحد من الفهم السليم لجوانب 
  %. 66.29عمله بوزن نسبي يصل إلى 

أظهرت نتائج اختبار الفرضية الثالثة بأن هناك أثر للمصالح المالية المرتبطة في تغيير  - 3
لخارجي على االستقاللية ، وقد تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بالمصالح مراجع الحسابات ا

يتوطد مفهوم تغيير المراجع بالتزام مكتبه بعدم وجود عمالء يدقق لهم " المالية هو البند القائل  
أما أقل %.  83.55بوزن نسبي وصل إلى " كأقارب له من الدرجة األولى مما يعزز استقالله

إن تغيير المراجع الخارجي يسمح له بتكوين عالقات استثمارية كامتالك " فكانت  العوامل تأثيراً 
  %.75.16بوزن نسبي " أسهم مع عمالء المكتب دون تأثر قاعدة االستقاللية

أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرابعة بأن هناك أثر لدفع األتعاب في تغيير مراجع  - 4
د تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بدفع األتعاب هو البند الحسابات الخارجي على االستقاللية، وق

إن تغيير المراجع الخارجي يساهم في زيادة الوقت الالزم لتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة " القائل 
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أما أقل العوامل والتي % .  83.71بوزن نسبي بلغ " ويحافظ على استقالله مما يزيد من أتعابه
إن تغيير المراجع الخارجي  يؤثر على نوع " إن هو  ع األتعابعدم وجود أثر على دفأظهرت 

، %55.28بوزن نسبي بلغ " من أتعابه ويؤثر سلبًا على استقالله مما يقللالتقرير الذي يصدره 
مما يدل على الموافقة على أن تغيير المراجع الخارجي ال يؤثر على نوع التقرير الذي يصدره وال 

  .على أتعابه

ئج اختبار الفرضية الخامسة بأن هناك أثر للخدمات المحظورة وفقا لقانون أظهرت نتا - 5
Sarbanes Oxley  وأحكام هيئة سوق رأس المالSEC  في تغيير مراجع الحسابات الخارجي

إن تصميم وتنفيذ نظم " على االستقاللية، وقد تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بهذه الخدمات هو 
عتبر من الخدمات المحظورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظا على معلومات مالية للعميل ي

إن تطبيق مفهوم "أما أقل العوامل كانت في البند القائل %.  79.68بوزن نسبي بلغ " استقالله
تغيير المراجع بصورة دورية يساهم في زيادة المالجئ الضريبية التي قد يلجأ لها المراجع ويعزز 

  %71.45بلغ  بوزن نسبي" من استقالله

أظهرت نتائج اختبار الفرضية السادسة بأن هناك أثر للتقاضي في تغيير مراجع الحسابات  - 6
إن تغيير المراجع " الخارجي على االستقاللية، وقد تبين أن أكثر العوامل المرتبطة بالتقاضي هو 

ى القوائم المالية الخارجي الذي يصاحبه اكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها تأثير هام عل
%.  80.81بوزن نسبي بلغ " يحد من عمليات التقاضي بينه وبين العميل ويحافظ على استقالله

إذا قاضى مكتب المراجعة عميله بسبب ارتكابه الغش أو "أما أقل العوامل تأثيرا فكان البند القائل 
  %.66.94بوزن نسبي  "االحتيال فإن الحياد لن يكون موجودا في هذه الحالة 

أظهرت نتائج اختبار الفرضية السابعة بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 7
في آراء عينة الدراسة حول مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على  0.05داللة 

مى المؤهل العلمي، الشهادات المهنية، المس(مبدأ االستقاللية تعزى للمتغيرات الشخصية التالية 
  ): الوظيفي، عدد سنوات الخبرة

بين إجابـات المبحـوثين حـول مـدى  قالختبار الفرو  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  -أ
المؤهــل العلمــي و  تـأثير معــدل دوران مراجــع الحســابات الخـارجي علــى مبــدأ االســتقاللية تعـزى إلــى

 tوقيمــــة   0.05وهــــي اقــــل   مــــن   0.024لجميــــع المحــــاور تســــاوي  تبــــين أن القيمــــة االحتماليــــة
ممـا يـدل   1.98الجدوليـة والتـي تسـاوي  tوهي أكبر من قيمـة  2.289المحسوبة المطلقة  تساوي 

فـي آراء أفـراد العينـة حـول مـدى   0.05على وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
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 المؤهــل العلمــي تعــزى إلــى  تــأثير معــدل دوران مراجــع الحســابات الخــارجي علــى مبــدأ االســتقاللية

  ."ماجستير" والفروق لصالح الفئة .
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول مدى  -ب

تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية تعزى إلى الشهادات المهنية 
 Fوهي أكبر من قيمة   2.919ة لجميع المحاور مجتمعة تساوي المحسوب Fو تبين أن قيمة 

وهي أقل  0.024، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.45 الجدولية والتي تساوي
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تأثير معدل دوران مراجع  0.05من 

ية تعزى إلى الشهادات المهنية ويبين اختبار شفيه رقم الحسابات الخارجي على مبدأ االستقالل
و " عدم وجود شھادات مھنية "و "  يوجد لديھم شھادات مھنية أخرى "إن الفروق بين فئتي ) 29(

 "  عدم وجود شھادات مھنية "الفروق لصالح الفئة 

دراسة حول مدى تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة ال -ج
 تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية تعزى إلى المسمى الوظيفي

  0.048المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fوتبين أن قيمة . 0.05داللة  عند مستوى
المحاور ، كما أن القيمة االحتمالية لجميع 3.07الجدولية والتي تساوي  Fوهي اقل من قيمة 

مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول  0.05وهي اكبر من  0.953تساوي
مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية تعزى إلى المسمى 

  .الوظيفي
ل مدى تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حو  - د

تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية تعزى إلى سنوات الخبرة في 
المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة  Fوتبين أن قيمة . 05.0مجال التدقيق عند مستوى

االحتمالية  ، كما أن القيمة 2.45الجدولية والتي تساوي  Fوهي اقل من قيمة   0.913تساوي 
مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة  0.05وهي اكبر من   0.459لجميع المحاور تساوي

إحصائية حول مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية تعزى 
  .إلى سنوات الخبرة في مجال التدقيق

   



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

108 
 

  :التوصيات  6-2
  

  :إليها فإن الباحثة توصي بما يليفي ضوء النتائج التي تم التوصل 
  

ضرورة أن يتولى المجلـس التشـريعي وضـع قـانون عملـي يـنص علـى دوران مراجـع الحسـابات  -1
  .الخارجي كل فترة زمنية مناسبة وذلك حفاظا على استقالليتة

عــدم قبــول مكاتــب التــدقيق ألي عمليــة تــدقيق قــد تــؤدي إلــى التعــارض مــع مصــالحها الماليــة  -2
  .الء يدقق لهم مثل األقارب من الدرجة األولىكوجود عم

ضــرورة تفعيــل الــدور المشــترك  بــين لجنــة المراجعــة ومراجــع الحســابات الخــارجي فيمــا يخــص  -3
  .تسهيل دوران المراجع وٕاشراف اللجنة على ذلك

ضرورة تفعيل دور الجمعيات المهنية في تثقيف المراجع فيما يخص اكتشاف التصرفات غيـر  -4
ية التي لها تأثير هام على القوائم الماليـة ممـا يحـد مـن عمليـات التقاضـي بينـه وبـين العميـل القانون

  .ويحافظ على استقالله
العمــل علــى توعيــة الشــركات والمؤسســات التجاريــة بأهميــة دوران مراجــع الحســابات الخــارجي  -5

  .لما في ذلك من مزايا للطرفين
لما لها من أثـر واضـح  -cooling off period–ئة ضرورة التعريف بأهمية وجود فترة التهد -6

فــي الحــد مــن الممارســات والضــغوطات التــي قــد تمارســها اإلدارة علــى مراجــع الحســابات الخــارجي 
  .وتحديدها بعدد سنوات مناسب

ضــرورة التعريــف بالخــدمات المحظــورة فــي قــانون مزاولــة المهنــة واالبتعــاد عنهــا حفاظــا علــى  -7
  .ابات الخارجي واالرتقاء بمهنة التدقيقاستقاللية مراجع الحس

تفعيل البرامج التدريبية في مكاتب التدقيق لتعريف وتدريب المراجعين على الدوران سـواء كـان  -8
  .من خالل المراجعين في نفس المكتب أو الدوران للمكاتب المختلفة

لعــــدم مالءمتهــــا  ضــــرورة تغييــــر القــــوانين والتشــــريعات المنظمــــة لمزاولــــة مهنــــة التــــدقيق وذلــــك -9
للتطـورات التــي يشـهدها القطــاع المــالي فـي قطــاع غــزة، وتـوفير قواعــد بيانــات كاملـة ومنشــورة لهــذا 

  .التغيير
كمــــا ونوصــــي الجمعيــــات العالميــــة العربيــــة منهــــا واألجنبيــــة بضــــرورة النظــــر بجديــــة لقــــانون  -10

Sarbanes Oxley ل مكـان، واالتفـاق ومحاولة تطـويره بمـا يخـدم مهنـة مراجعـة الحسـابات فـي كـ
  .العالمي على ماهية الخدمات المحظورة لمراجع الحسابات الخارجي

  



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

109 
 

  :الدراسات المستقبلية 6-3
  

توصــي الباحثــة باســتمرار إجــراء الدراســات والبحــوث فــي هــذا المجــال والتــي تأخــذ باالعتبــار العديــد 
مكــن أن تلقــي مزيــدًا مــن مــن الجوانــب والمتغيــرات التــي لــم يــتم تغطيتهــا فــي هــذه الدراســة، والتــي ي

  :الضوء على موضوع دوران مراجع الحسابات، لذلك يمكن اقتراح إجراء الدراسات التالية
  
  .دراسة أثر سلوك المراجع الخارجي في فترتي ما قبل الدوران وما بعده على االستقاللية -1
  .آليات الحد من التأثير السلبي لدوران مراجع الحسابات الخارجي -2
  .تأثير مدة فترة التهدئة على تغيير مراجع الحسابات الخارجيمدى  -3
  .مدى تأثير ضغوطات العمل على تغيير مراجع الحسابات الخارجي -4
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  :راجع العربيةـــالم
  
ــاد المراجــع الخــارجي(أبــو القمصــان، محمــد أســامة  -1 ، )العوامــل المــؤثرة علــى اســتقاللية وحي

  .2007مية، غزة، فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسال
  
محمــد محمــد عبــد القــادر .، ترجمــة د)المراجعــة مــدخل متكامــل(أرينـز، ألفــين و لوبــك، جــيمس  -2

  .2008الديسطي، دار المريخ للنشر، كلية التجارة، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 
  
، ديــوان المطبوعــات )قالمراجعــة ومراقبــة الحســابات مــن النظريــة إلــى التطبيــ(بــوتين، محمــد  -3

  . 2003الجامعية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 
  
أحمـد . ، تعريـب ومراجعـة د)المراجعة بـين النظريـة والتطبيـق(توماس، وليام وهنكي أمرسون  -4

  .1989كمال الدين سعيد، درا المريخ للنشر والتوزيع، عمان، األردن، . عجاج ود
  

، )ت المتقدمـــة وفقـــا لمعـــايير المراجعـــة الدوليـــةمراجعـــة الحســـابا(جربـــوع، يوســـف محمـــود،  -5
  .2002الطبعة األولى، فبراير،غزة، فلسطين، 

  
العوامــل المــؤثرة علــى فشــل عمليــة المراجعــة، وســبل عــالج (جربــوع، يوســف وشــاهين، علــي  -6

، بحـث )دراسة تحليلية من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة -هذا الفشل
  .2011جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة والتمويل والتأمين، مشترك مقدم ل

  
مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة (جربوع، يوسف  - 7

سلسلة الدراسات (، مجلة الجامعة اإلسالمية )عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
  .2007، الجامعة اإلسالمية،  794-757لعدد األول، ص ، المجلد السادس، ا)اإلنسانية

  
، دار صـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة )التـــدقيق الحـــديث للحســـابات(جمعـــة، أحمـــد حلمـــي  -8

  .2000األولى، عمان، األردن، 
  
أدلة ونتـائج ... اإلطار الدولي –المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (جمعة، أحمد حلمـي،  -9

  .2009ر صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، ، دا)التدقيق
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، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، )دراسـات وبحـوث فـي التـدقيق والتأكيـد(جمعة، أحمـد حلمـي،  -10
  .2009الطبعة األولى، عمان، األردن، 

  
تحليــل العوامــل المــؤثرة فــي تغييــر مــدقق الحســابات الخــارجي فــي (حســين، هاشــم حســن،  -11
، دراســة مقدمــة مــن رئــيس قســم العلــوم الماليــة )-دراســة ميدانيــة –ركات المســاهمة العراقيــة الشــ

  .2008والمصرفية، كلية دجلة الجامعة األهلية، العراق، 
  

كتيـب ة للبنوك في األردن، التقريـر السـنوي للبنـك المركـزي األردنـي، يدليل الحاكمية المؤسس -12
  .2007، 10صإرشادات، 

  
علــم تــدقيق الحســابات (ر محمــد، محمــود رأفــت ســالمة، كلبونــة أحمــد يوســف، زريقــات عمــ -13

  .2010، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، )النظري
  

علــم تــدقيق الحســابات (زريقــات عمــر محمــد، محمــود رأفــت ســالمة، كلبونــة أحمــد يوســف،  -14
  .2010رة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ، الطبعة األولى، دار المسي)العملي

  
األثــر المتوقــع لحوكمــة الشــركات علــى مهنــة المراجعــة فــي ســوريا، (ســعيد، عهــد علــي،  -15

  .2009، رسالة ماجستير، جامعة تشرين، سوريا، )دراسة ميدانية
  

راســـة حوكمـــة الشـــركات ومعالجـــة الفســـاد المـــالي واإلداري، د(ســـليمان، محمـــد مصـــطفى،  -16
  .2006، االسكندرية، الدار الجامعية، )مقارنة

  
ــار المراجــع الخــارجي فــي الشــركات المدرجــة فــي ســوق (عليــان، حــازم فــؤاد،  -17 أســس اختي

دراســـة تحليليـــة مقارنـــة مـــن وجهتـــي نظـــر المـــراجعين الخـــارجيين : فلســـطين لـــألوراق الماليـــة
  .2010سطين، ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية ، غزة، فل)والشركات

  
، مجلـة جامعـة )الخدمات االستشـارية وأثرهـا علـى حيـاد المـدقق فـي األردن(قريط، عصام  -18

، العــدد األول، كليــة االقتصــاد، جامعــة دمشــق، 24دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونيــة، المجلــد 
  .2008سوريا، 
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، )تحليليــة ميدانيــة دراســة –العوامــل المــؤثرة فــي تغييــر مراجــع الحســابات (قطــب، أحمــد  -19
  .2008رسالة ماجستير، قطر، 

  
العوامل المـؤثرة فـي تحديـد أتعـاب المراجعـة فـي الجمهوريـة (محمد، علي  وسرور، جمال  -20

  .2009، جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، 8، مجلة المحاسب القانوني، العدد )اليمنية
  

دراســة نظريــة ميدانيــة فــي  -مراجــع الخــارجيالعوامــل المــؤثرة فــي تغييــر ال( علــي مســواك، -21
  .2008، رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، مصر، )ةالجمهورية اليمني

  
تـــأثير خصـــائص لجنـــة المراجعـــة علـــى تحســـين جـــودة (مشـــتهى، صـــبري مـــاهر صـــبري،  -22

التقارير المالية، دراسة تطبيقية على الشركات الصـناعية المسـاهمة العامـة المدرجـة  ببورصـة 
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة العلــوم الماليــة والمصــرفية، األكاديميــة العربيــة للعلــوم )عمــان

  .2008المالية والمصرفية، عمان، األردن، 
  

، )تقييد مدة منصب المراجع الخارجي(، )FAO(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -23
  .2004أيار، /، روما، مايوFC-107/11لجنة المالية، الدورة السابعة بعد المائة، 

  
نحو تنظـيم أفضـل لمهنـة المحاسـبة وتـدقيق الحسـابات فـي فلسـطين (البحيصي، عصام،  -24

، ورقــة عمــل )9/2004دراســة تحليليــة لقــانون تنظــيم مهنــة المحاســبة وتــدقيق الحســابات رقــم 
الجامعـــة  ،"واقـــع مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة فـــي فلســـطين وســـبل تطويرهـــا"قـــدمت لليـــوم الدراســـي 

  .2007االسالمية، غزة، مارس 
  

مدى حـرص مكاتـب التـدقيق علـى تـوفير متطلبـات تحسـين فاعليـة (الجعافرة، محمد مفلـح  -25
، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الشـرق األوسـط )التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة األردنيـة

  .2008العليا، كلية العلوم اإلدارية والمالية، األردن، 
  

اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نحـو (الجفري، فوزية والعنقري، حسام  -26
، مجلــة )تحليــل ميــداني مســتند إلــى مقتضــيات نظريــة الوكالــة: توســيع نطــاق خــدماتها المهنيــة

ـ جامعة الملك عبد العزيز، جـدة، 2، العدد 21اإلقتصاد واالدارة، مجلد : جامعة الملك عبد العزيز
  .2007لمملكة العربية السعودية، ا
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مــدى تــأثير التغييــر اإللزامــي للمراجــع الخــارجي فــي تحســين جــودة عمليــة (الخزنــدار، آيــة  -27
  .2007، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، )المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله

  
نظريـــة : ر الدوليـــةتـــدقيق الحســـابات فـــي ضـــوء المعـــايي(الـــذنيبات، علـــي عبـــد القـــادر،  -28

  . 2010، دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة الثالثة، عمان، األردن، )وتطبيق
  

، "2004لعـام  9قـانون مزاولـة مهنـة تـدقيق الحسـابات رقـم "السلطة الوطنية الفلسطينية،  -29
  .2005، 52مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد رقم 

  
ن المراجعـة فـي دعـم آليـات التـدقيق الـداخلي مدى فاعليـة دور لجـا(الصوص، إياد سعيد، -30

، رســـالة ماجســـتير، الجامعـــة )دراســـة تطبيقيـــة علـــى البنـــوك العاملـــة فـــي فلســـطين -والخـــارجي
  .2012االسالمية، 

  

دراسة -تحليل أهمية العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي في العراق(الفضل، مؤيـد  -31
، رســالة ماجســتير، جامعــة القادســي )جعين القــانونيينمقارنــة مــن وجهــات نظــر الشــركات والمــرا

  .2003العراق، 
  

العوامــل المــؤثرة فــي تحديــد أتعــاب تــدقيق الحســابات فــي الجمهوريــة (المزحــاني، حســين  -32
  .2010، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صنعاء، اليمن، )اليمنية

  
، دار المســـيرة )الناحيـــة النظريـــة -ت المعاصـــرتـــدقيق الحســـابا(المطارنـــة، غســـان فـــالح،  -33

  .2009للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، عمان، األردن، 
  

، مكتبـــة المجتمـــع العربـــي )1تـــدقيق الحســـابات (الوقـــاد ســـامي محمـــد، وديـــان لـــؤي محمـــد،  -34
  .2010للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 
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  :المراجع االلكترونية

، تاريخ الزيارة )Time Magazine ( ،vol 124- No 26)(مجلة التايم البريطانية 
15/8/2012 .                                www.timemagazine.com 

 

  
 

  
   
  
 

   



 

  )1(ملحق رقم 
  استبانة الدراسة

 م اهللا الرحمن الرحيمبس

  استبانه

                                                                                                     
  ها اهللا/األخت الكريمة حفظه/ األخ الكريم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .....تحية طيبة وبعد 

  
ــــإجراء دراســــة ميدان ــــة ب ــــوم الباحث ـــــة تق ــــي المحاسبـ ــــل درجــــة الماجســــتير ف ــــة اســــتكماًال لني ي

  :والتمويـــل، بعنوان 
  

  "مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية"
  )دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة الحسابات العاملة في قطاع غزة(

  
بدقـة، حيـث أن صـحة نتـائج نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة علـى أسـئلة هـذا االسـتبيان 

  .هذا االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتك
ـــم أن المعلومـــات التـــي ســـيتم الحصـــول عليهـــا لـــن تســـتخدم إال ألغـــراض البحـــث  مـــع العل

  .العلمي فقط
  شاكرين لكم ُحسن تعاونكم ،،،

  مع فائق االحترام والتقدير        
  

  الباحثة
  نسرين محمد منصور

  

 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

  كليــة الــدراســــــات العليـــــــا
  لماجستير محاسبة وتموي
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  لومات شخصيةمع: الجزء األول
  

  :أمام البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية) √(يرجى التكرم بوضع 
  
  :العمر - 1
  سنة 30أقل من    39- 30من    49- 40من       50 سنة فأكثر  

  
  :المؤهل العلمي - 2
 دبلوم     بكالوريوس     ماجستير     دكتوراه  

  
  :التخصص - 3
 محاسبة                 أعمالإدارة      
 اقتصاد                             أخرى حددها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  الشهادات المهنية - 4
  المجمع العربي للمحاسبين القانونيينACPA      أمريكيةCPA          

 طانية بريACCA, CA    أخرى حددها...............  ال يوجد  
  
  المسمى الوظيفي - 5
 صاحب أو شريك مكتب المراجعة    مدير تدقيق   مساعد مدقق  
 أخرى حددها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  نوات الخبرة في مجال التدقيقعدد س - 6
  5أقل من    10-5من    15-11من    20- 16من  فأكثر 21من  

  
  الجنس - 7
 ذكر   أنثى  
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  :الجزء الثاني
  :أمام االختيار المناسب ) √(ضعي عالمة / ضع

  
 .الليةيوجد أثر لدور لجنـة المراجعـــة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستق :الفرضية األولى

 موافق بدرجة البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

يعد وجود لجنة المراجعة متطلبا مهما لسهولة تغيير مراجع  8
 الحسابات الخارجي وذلك حفاظا على استقالليته

     

يتم استشارة لجنة المراجعة للتحقق من توافر كافة الحقائق  9
رأي مهني عن األمور المطلوب التقرير  المناسبة للتوصل إلى

عنها عند الرجوع للمراجعة في نفس الشركة بعد انقضاء فترة 
 التهدئة حفاظا على استقالله

     

إشراف لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في المشاكل  10
التي صادفته أثناء عملية التدقيق تساهم في تسهيل تغيير المراجع  

 تعزز استقاللهالخارجي و 

     

مدى قدرة لجان المراجعة على تحليل مخاطر إعداد تقارير مراجع  11
 الحسابات الخارجي يساعد في تغييره ويحافظ على استقالله

     

التغيير الدوري لمراجع الحسابات بمساعدة اللجنة يعمل على  12
 تحسين تقنيات اإلفصاح لديه ويحافظ على استقالله

     

  
هي الفترة التي تقع بين ترك المراجع الخارجي للشركة التي يراجع حساباتها والرجوع  - cooling off period –فترة التهدئة : " ةمالحظ

 " .سنوات حسب قانون ساربينز أوكسلي 5لها بعد فترة 

 الليةفترة التهدئة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقوجود يوجد أثر ل: الفرضية الثانية

 موافق بدرجة البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

بقاء المراجع مدة محددة لمراجعة حسابات نفس العميل مع وجود فترة  13
 تهدئة يحد من الفهم السليم لجوانب عمله  

     

وجود المراجع لمدة طويلة في نفس شركة المراجعة مع فترة تهدئة  14
 يا يساعده على إصدار تقرير مالئم ويعزز استقاللهقصيرة نسب

     

رجوع المراجع بعد مضي فترة التهدئة يجعل العمل أكثر كفاءة  15
 وقريب من اإلبداع مما يؤثر إيجابًا على االستقاللية
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معاودة تعاقد المراجع الخارجي مع العميل بعد فترة تهدئة يحد من  16
 الممكن أن تؤثر على االستقاللية العالقات الشخصية التي من

     

رجوع مراجع الحسابات بعد انقضاء فترة التهدئة يساهم في الحد  17
 من الضغوط التي قد تمارسها إدارة الشركة ويعزز استقالله

     

وجود فترة التهدئة يساهم في توازن قوى السوق من ناحية العرض  18
 ية المراجعوالطلب على المراجعة ويزيد من استقالل

     

تساعد فترة التهدئة على مقارنة سلوك المراجع في فترتي ما قبل  19
التغيير وما بعده من ناحية األخطاء الجوهرية التي قد يتضمنها 

 التقرير ويعزز ذلك من استقالله

     

 

 جي على االستقالليةيوجد أثر للمصالح المالية المرتبطة في تغيير مراجع الحسابات الخار : الفرضية الثالثة

 موافق بدرجة البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز فهم العالقات  20
 المالية غير المسموح بها وعدم ممارستها حفاظا على االستقاللية 

     

افسة الحادة يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في ظل المن 21
في قبول عمالء لهم عالقة مباشرة مع صاحب مكتب المراجعة 

 دون تأثر االستقاللية

     

يتوطد مفهوم تغيير المراجع بالتزام مكتبه بعدم وجود عمالء يدقق  22
 لهم  كأقارب له من الدرجة األولى مما يعزز من استقالليته 

     

له بتكوين عالقات استثمارية  إن تغيير المراجع الخارجي يسمح 23
 كامتالك أسهم مع عمالء المكتب دون تأثر قاعدة االستقاللية

     

إن حدوث تغيير لمراجع الحسابات الخارجي يساهم في منعه من  24
 مع العميل ويعزز من استقالله) كاإلقراض(تكوين عالقة مالية 

     

شركة العميل إن حصول المراجع الخارجي على نسبة من أرباح  25
 يؤثر سلبا على استقالله وتلحق به سمعة سيئة عند تغييره

     

تغيير المراجع يساهم في إصدار تقارير تعكس الصورة الحقيقية  26
للقوائم المالية لعدم وجود مصالح مالية بين المراجع والعميل مما 

 يعزز استقالله
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 ي تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقالليةيوجد أثر لدفع األتعاب ف: الفرضية الرابعة

 موافق بدرجة البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

يساهم تغيير المراجع في دفع األتعاب بصورة منتظمة له مما  27
 يغزز من استقالليته

     

 قد يؤجل دفع األتعاب من قبل عميل المراجعة عند حدوث عملية 28
 التغيير مما يؤثر على استقاللية المراجع

     

تزيد أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لزيادة تكاليف المراجعة  29
 األولية بسبب دورات تغيير المراجع 

     

تغيير المراجع الخارجي في حال عدم وجود حد أدنى لألتعاب  30
 يؤثر بصورة سلبية على استقالليته

     

راجع الخارجي يساهم في زيادة الوقت الالزم لتخطيط إن تغيير الم 31
 وتنفيذ عملية المراجعة مما يزيد من أتعابه ويحافظ على استقالله

     

إن تغيير المراجع الخارجي يؤثر على نوع التقرير الذي يصدره  32
 مما يقلل من أتعابه ويؤثر سلبًا على استقالله

     

سلبا على أتعابه في ظل عدم  إن تغيير مراجع الحسابات يؤثر 33
 وجود تشريعات ومعايير تحدد أتعابه مما يؤثر على استقالله

     

يساهم تغيير المراجع الخارجي في زيادة الوقت والجهد للمراجع  34
 الجديد مما يؤثر سلبا على استقالله

     

يساهم تغيير مراجع الحسابات في تطوير النظم المحاسبية للعميل  35
 من أتعابه مما يحافظ على استقالله ويزيد

     

  
في  SECوأحكام هيأة سوق رأس المال  Sarbanes Oxleyيوجد أثر للخدمات المحظورة وفقا لقانون : الفرضية الخامسة

 تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية

 موافق بدرجة البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

تغيير المراجع الخارجي يساهم في الحد من ممارسة الخدمات  36
كخدمات مسك الدفاتر للعميل بحيث أنه  SOXالمحظورة وفقا ل 

 ال يؤثر على االستقاللية

     

تغيير المراجع الخارجي يؤدي إلى فهم أفضل وخبرة أوسع  37
كتسجيل وترحيل العمليات  SOXللخدمات المحظورة وفقا لـ 

     



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

6 
 

 في دفاتر يومية العميل مما يعزز استقالليته المالية

عند تغيير المراجع يجب عليه عدم القيام بأي دور وظيفي أو  38
 SOXإداري للعميل حسب ما جاء في الخدمات المحظورة وفقا لـ 

 لما له من أثر سلبي على استقالله

     

ادة إن تطبيق مفهوم تغيير المراجع بصورة دورية يساهم في زي 39
 المالجئ الضريبية التي قد يلجأ لها المراجع ويعزز من استقالله

     

يساهم تغيير المراجع الخارجي في توسيع نطاق الخدمات المهنية  40
 المقدمة واالبتعاد عن الخدمات المحظورة مما يعزز استقالله

     

يعتبر تصميم وتنفيذ نظم معلومات مالية للعميل من الخدمات  41
 ورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظا على استقاللهالمحظ

     

إن مساعدة العميل في إعداد أية تقارير مالية خاصة بشركته تؤثر  42
 سلبًا على استقالله وتساهم في تغييره

     

  
 يوجد أثر للتقاضي في تغيير مراجع الحسابات الخارجي على االستقاللية: الفرضية السادسة

 فق بدرجةموا البنـــد #

 قليلة جداً  قليلةمتوسطة كبيرة كبيرة جدا

إن رفع القضايا بين مراجع الحسابات الخارجي والعميل يؤثر على  43
 استقاللية المراجع سلبًا وبالتالي على وجوب تغييره

     

إن التقاضي بين المراجع والعميل بسبب تقصيره في عملية  44
 قاللية المراجع و تغييرهمراجعة سابقة يؤثر سلبًا على است

     

إذا قاضى مكتب المراجعة عميله بسبب ارتكابه الغش أو االحتيال  45
 فإن الحياد لن يكون موجودا في هذه الحالة 

     

يتغير مراجع الحسابات بصورة إلزامية إذا حدث بين العميل  46
 والمراجع قضايا تتعلق بالضريبة ويتأثر استقالله سلباً 

     

يتم تغيير مراجع الحسابات دوريا خوفا من عمليات التقاضي  47
 المحتملة بسبب طبيعة عمل العميل وحفاظًا على استقالله

     

قد يكون العقاب القانوني الموقع من المحكمة على تغيير مراجع  48
الحسابات الخارجي والذي يمكن أن يشمل إدانة جنائية للمراجع 

 هحافزًا للحفاظ على استقالل

     

يساهم تغيير مراجع الحسابات الخارجي في توازن قوى السوق من  49
 ناحية تكاليف التقاضي والتقييم السلبي للمراجع ويزيد استقالله
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التزام مراجع الحسابات ببنود ميثاق السلوك المهني يسهل تغييره  50
 بصورة دورية ويجنب العميل رفع قضايا ضده مما يعزز استقالله

     

نشر القوائم المالية معززة بتقرير المراجع الخارجي يساهم في  51
 تغييره بصورة سلسة ويبعده عن عمليات التقاضي المحتملة

     

تغيير المراجع الخارجي الذي يصاحبه اكتشاف التصرفات غير  52
القانونية التي لها تأثير هام على القوائم المالية يحد من عمليات 

 وبين العميل ويحافظ على استقالله التقاضي بينه 

     

  
  

  نسرين محمد منصور/ مع شكر الباحثة              
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  )2(ملحق رقم 
  نـــاء المحكميـة بأسمـقائم

  جهة العمل  الوظيفة  اإلسم  الرقم
  مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية  علي عبد اهللا شاهين. د. أ  1

  عضو هيئة تدريسية
  ستيرمشرف على طالب الماج

  غزة -الجامعة اإلسالمية 

  عضو هيئة تدريسية  ماهر موسى درغام. د  2
  مشرف على طالب الماجستير

  غزة -الجامعة اإلسالمية 

  عضو هيئة تدريسية  سالم عبد اهللا حلس. د  3
  مشرف على طالب الماجستير

  غزة -الجامعة اإلسالمية 

  عضو هيئة تدريسية  عصام محمد البحيصي. د  4
  الب الماجستيرمشرف على ط

  غزة -الجامعة اإلسالمية 

  عضو هيئة تدريسية  صبري ماهر مشتهى. د  5
  مشرف على طالب الماجستير

  جامعة القدس المفتوحة

  عضو هيئة تدريسية  نافذ محمد بركات. د  6
  

  غزة -الجامعة اإلسالمية 

  عضو هيئة تدريسية  جبر إبراهيم الداعور. د  7
  أستاذ محاسبة مشارك

  غزة –زهر جامعة األ

  مدقق رئيس  حسام سعيد أبو وطفة. أ  8
  شريك

شركة الوفاء وشركاهم 
  غزة-لإلستشارات والتدقيق

مجموعة طالل أبو غزالة   مدير تدقيق  )علي حسن(منير محمد . أ  9
  وشركاه

مكتب سابا وشركاه   مدير تدقيق  عدنان رشيد عوض. أ  10
  للتدقيق بغزة
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  )3(ق رقم ــــملح
  المراجعين المعتمدة بجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيةمكاتب 

  عدد األعضاء  رقم الهاتف  العنوان  إسم صاحب المكتب  إسم المكتب  م
غزة الصبرة ش عثمان بن   نبيل سالم سعيد فروانة  مكتب نبيل فروانة للمحاسبة والمراجعة  1

  5207عفان ص ب 
  2820995: ت
  714726: ج

1  

غزة الزيتون ش دير   زهير وجيه السقا  اسبة والمراجعةمكتب النور للمح  2
  اللتين

  2828152: ت
  790240: ج

1  

   2147735:ت  رفح ش البحر  منذر غزي البردويل  مكتب الهدى للمحاسبة والمراجعة  3
  407340:ج

1  

  رفعت حمودة قويدر  مكتب دار المحاسبة للمحاسبة والمراجعة  4
  عبد الناصر االسي

ة ش عمر المختار عمار 
فهمي أبو شعبان مقابل 

  سوق فراس

   2867192:ت
  415373:ج

2  

  1   2841399:ت  غزة الدرج ش الوحدة  زياد سليم علي الخطيب  مكتب الخطيب للمحاسبة والمراجعة  5
أحمد حسن / محمد عيد   مكتب الوحدة للمحاسبة والمراجعة  6

  حتحت
  2843309: ت  غزة البلد ش الوحدة

  737098: ج
1  

غزة الرمال عمارة   مخيمر محمد خليل أبو زيد  م للمحاسبة والمراجعةمكتب األهرا  7
  5كاظم ط

  2841015: ت
  407134: ج

1  

غزة الرمال مقابل برج   وليد عطا محمد البايض  مكتب اليرموك للمحاسبة والمراجعة  8
  القدس

   2838753: ت
  

1  

الهوى عمارة  تل  عبد الحكيم محمد أبو دغيم  الوفاء وشركائهم للمحاسبة والمراجعة  9
بيروت مقابل التربية 

  والتعليم

  2824662: ت
  408734: ج
  408739: ج

4  

غزة الرمال ش عمر   باسم سعود شعبان الريس  مكتب المختار للمحاسبة والمراجعة  10
  المختار

   2822689: ت
فاكس 

2860211  

1  

مركز غزة الرمال   شحادة مصطفى بدر الدين  مكتب بدر الدين للمحاسبة والمراجعة  11
  نعمة التجاري

  2820855: ت
  407494:ج

3  

مكتب حسام الدين عويضة للمحاسبة   12
  والمراجعة

غزة البلد ش الوحدة   حسام الدين إبراهيم عويضة
  قرب مدرسة الزهراء

   2807346:ت
  864107:ج

1  

   2839703:ت  برج نعمة التجاري  نائل فتحي محمود النديم  مكتب الرباط للمحاسبة والمراجعة  13
  415905:ج

1  

مكتب عبد الحكيم العلمي للمحاسبة   14
  والمراجعة

عبد الحكيم عبد اللطيف 
  العلمي

غزة الرمال عمارة 
  ضيا زادة

  2865242: ت
  741087:ج

1  

غزة الرمال ش عبد   حسين علي حسن أبو سلمية  مكتب سبيل للمحاسبة والمراجعة  15
  القادر الحسيني

  2820995: ت
  413719:ج

1  

نهاد أحمد عبد المعطي   دة للمحاسبة والمراجعةمؤسسة حما  16
  حمادة

  2824335: ت  غزة
  717787:ج

1  

فارس محمد عبد الرحمن   المكتب العصري للمحاسبة والمراجعة  17
  كريزم

غزة الرمال ش 
  الثالثيني

   2826726:ت
  409976:ج

1  

عالء الدين عبد الحميد   مكتب عالء الدين للمحاسبة والمراجعة  18
  البلبيسي

ة الرمال مقابل أبو غز 
  خضرة

  2834483: ت
  405789:ج

2  



 نسرين محمد منصور: إعداد الباحثة   /مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ االستقاللية 
 

10 
 

رفح مقابل الجندي   صالح علي الغول  مكتب الغول للمحاسبة والمراجعة  19
  المجهول

  1  2835370: ت

مكتب صافي وأبو شعبان للمحاسبة   20
  والمراجعة

  وليد عوني أبو شعبان
  خالد محمد صافي

غزة الرمال مقابل 
  الجندي المجهول

  2848253: ت
  404335:ج

2  

غزة الصبرة ش أبو   أحمد محمد صالح  مكتب سلسبيل للمحاسبة والمراجعة  21
  بكر الصديق

   2849524:ت
  401419:ج

1  

غزة البلد مقابل سوق   يحي أحمد أبو العوف  مكتب أبو العوف للمحاسبة والمراجعة  22
  العملة

  2830493: ت
  404371:ج

1  

غزة ش الجالء عمالة   عبد الحكيم غزالسهام   مكتب فلسطين للمحاسبة والمراجعة  23
  غزال

  1  2838839: ت

مكتب تيسير داوود الصايغ للمحاسبة   24
  والمراجعة

غزة الرمال عمارة   تيسير داوود الصايغ
  ضبيط

  1  2860064: ت

مكتب عبد المالك صيام للمحاسبة   25
  والمراجعة

غزة الرمال مسجد   عبد المالك سالم صيام
  العباس

  2863307: ت
  413245: ج

1  

غزة ش عمر المختار   ماجد حسين كريزم  مكتب الخبراء العرب للمحاسبة والمراجعة  26
  عمارة السقا

  2822564: ت
  405500:ج

2  

مكتب أبو خليل الخروبي للمحاسبة   27
  والمراجعة

  خليل يوسف خليل الخروبي
  هنادي يوسف الخروبي

غزة الدرج بني عامر 
  خلف مدرسة الزهراء

   2804318: ت
  716091:ج

2  

  2530799: ت  النصيرات  عطية مسلم قرمان  مكتب عطية قرمان للمحاسبة والمراجعة  28
  250128:ج

1  

غزة الرمال ش عمر   فوزي محمود حسين صالح  مكتب المنار للمحاسبة والمراجعة  29
  المختار عمارة السوسي

  1  2864395: ت

غزة ش الوحدة مقابل   حاطومزهير محمد حسن ال  مؤسسة الحاطوم للمحاسبة والمراجعة  30
  كوارع أبو سيدو

  2805872: ت
  488963:ج

1  

  جهاد عمر علي الطويل  شركة مؤسسة فلسطين للمحاسبة والمراجعة  31
  مروان عطية الشيخ

  2  2833822: ت  غزة الزيتون

غزة البلد ش عمر   صالح خليل علي األشقر  مكتب شعاع للمحاسبة والمراجعة  32
  المختار

  2848177: ت
:كسفا

2869462  

1  

المكتب القانوني سالمة القيشاوي للمحاسبة   33
  والمراجعة

  سالمة عبد الغفور القيشاوي
  سليم عبد الغفور القيشاوي

غزة الرمال تقاطع ش 
الوحدة مع النصر 

  218/54منزل رقم 

  2828513: ت
2866127  

  881879:ج

2  

غزة دوار أنصار   زهير كامل الناظر  شركة طالل أبو غزالة وشركاؤه للمراجعة  34
  عمارة األوقاف

   282513:ت
  420120:ج

5  

غزة الرمال عمارة   إسكندر محمود نشوان  شركة نشوان للمحاسبة والمراجعة  35
  غرناطة بجوار مول غزة

   2827304:ت
2847062  

2  

غزة الزيتون عسقولة   فوزي جمعة حامد الخولي  مكتب خبراء الزيتون للمحاسبة والمراجعة  36
  ش البساتين

  2849183: ت
  769010:ج

1  

مكتب عبد الجليل شعالن للمحاسبة   37
  والمراجعة

  2858406: ت  غزة الشيخ رضوان  عبد الجليل إبراهيم شعالن
  110005:ج

1  

  1  2068279: تخانيونس مقابل بلدية   أحمد سليمان أبو سعادة  مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة  38
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  9780936:ج  خانيونس  محمد عامر أبو موسى
غزة الرمال قرب   فرج اهللا فهمي مرتجى  مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة  39

  مسجد العباس
  2833698: ت
  834747:ج

1  

النصيرات المخيم   محمد عبد الرحمن غراب  مكتب محمد غراب للمحاسبة والمراجعة  40
  الجديد

  2553814: ت
  771660:ج

1  

  مكتب الشرق األوسط   41
  لمراجعةللمحاسبة وا) ترك وشركاه(

  إيهاب أنور الترك
  سفيان حمادة الترك

  محمد كمال زين الدين

غزة الرمال ش 
الشهداء برج فلسطين 

  27شقة  5ط

  2845636: ت
  406849:ج
  410758: ج

2  

  2841786: ت  غزة البلد ش فهمي بك  نبيل محمود الجماصي  مكتب المجد للمحاسبة والمراجعة  42
:فاكس

2841786  

1  

غزة الرمال ش   عبد الرؤؤف موسى غبن  بة والمراجعةمكتب حنين للمحاس  43
  القادسية

  2842105: ت
  738175:ج

1  

غزة مركز نعمة   عدنان رشيد عوض  سابا وشركاهم للمراجعة  44
  التجاري

  2837663: ت
:فاكس

2823746  

5  

غزة النصر ش كمال ناصر   علي عبد الرحمن األعرج  مجموعة األعرج للمحاسبة والمراجعة  45
  ى العيونخلف مستشف

  2855948: ت
  745843:ج

1  

خانيونس ش جمال   حسني شعبان حسن صادق  مكتب إيهاب للمحاسبة والمراجعة  46
  عبد الناصر

  2065160: ت
  

1  

غزة الشيخ رضوان   حسن محمود نصار  مكتب نصار للمحاسبة والمراجعة  47
  ش الجالء

  2850603: ت
  

1  

  2841871: ت  غزة الرمال ش الشهداء  عبد القادر عكيلةهيام سليم   مكتب عكيلة للمحاسبة والمراجعة  48
  774010:ج

2  

غزة الزيتون شارع   إبراهيم أبو سمرة  مكتب أبو سمرة للمحاسبة والمراجعة  49
  كشكو

  مغلق  

خانيونس ش مدرسة   حسام نعيم حسن النفار  مكتب الرحمة للمحاسبة والمراجعة  50
  هارون الرشيد

  2051470: ت
: فاكس

2052221  

1  

يحي مصطفى رجب أبو   مجموعة الغد للمحاسبة والمراجعة  51
  جبل

  كمال إبراهيم الميدنة

غزة الرمال مقابل 
  الشفاء

  2827877: ت
  548447:ج

500520  

2  

  2840083: ت  غزة الرمال  هشام ابراهيم كريم  مؤسسة البراق للمحاسبة  52
  742696:ج

1  

مكتب ماهر أبو شعبان للمحاسبة   53
  والمراجعة

هر عبد الرافع أبو أحمد ما
  شعبان

غزة الرمال ش 
  الصناعة

  2844914: ت
  410845:ج

1  

ماجد محمد نصر اهللا الشيخ   مكتب الشرق للمحاسبة والمراجعة  54
  عيد

  1  2130891: ت  رفح بجوار الجوازات

غزة الدرج ش   حسن خليل مصطفى قويدر  مكتب قويدر للمحاسبة والمراجعة  55
  الصحابة

  2825163: ت
  733854:ج

1  

  1  050353402  دير البلح ش العام  علي إسماعيل محمود كباجة  مكتب العودة للمحاسبة والمراجعة  56
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مكتب محمد أبو شعبان للمحاسبة   57
  والمراجعة

غزة الثالثيني ش الريس   محمد شعبان أبو شعبان
  بجوار المحافظة

  2863632: ت
  402872:ج

1  

عبد اهللا علي أبو  محمد  مكتب أبو يوسف للمحاسبة والمراجعة  58
  يوسف

خانيونس حي األمل 
  المدرسة. ش

  2065052: ت
2053442  

1  

محمد عبد العزيز محمد   مكتب غرناطة للمحاسبة والمراجعة  59
  دهليز

رفح ش العام مقابل 
  البلدية عمارة زعرب

  2137868: ت
  314999:ج

1  

ان الجالء ش غزة ميد  بسام محمود محمد أحمد  مؤسسة كنعان للمحاسبة والمراجعة  60
  القنال

  2823628: ت
  404596:ج

1  

مكتب الخروبي وشركاه للمحاسبة   61
  والمراجعة

  نبيل حسن شعبان النونو
  صبحي رشدي الخروبي

غزة الصبرة خلف 
  سينما النصر

  2867317: ت
  714212:ج

1  

غزة الرمال مقابل   محمد أسامة أبو القمصان  مؤسسة أبو القمصان للمحاسبة والمراجعة  62
  بنك العربيال

  2842020: ت
  410440:ج

1  

غزة النصر ش محمد   حسن عوني عاشور  مكتب البراء للمحاسبة والمراجعة  63
  يوسف النجار

  1  2854174: ت

  أنور محمد أبو دون  شركة أنور أبو دون وشريكه  64
  ابراهيم محمد لولو

غزة الرمال ش 
  الشهداء

  2854174: ت
  

2  

غزة بيت الهيا حي   فى معروفسعيد مصط  مكتب حيفا للمحاسبة  65
  األمل

  1  2479618: ت

  2878048: ت  الرمال الجنوبي  نعيم اسماعيل حسني عزارة  مكتب طيبة للمحاسبة والمراجعة  66
:ج

0599483016  

1  

  1  2838705: ت  غزة، عمر المختار  ناهض عثمان حبوش  مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة  67
غزة الرمال عمر   خالد أبو صويس  ةمكتب الوليد للمحاسبة والمراجع  68

  المختار
  2835719: ت
  

1  

  1  2452062: ت  جباليا شارع القدس  طالل الزين  مكتب طالل الزين للمحاسبة والمراجعة  69
  صالح عبد اهللا حسان  مكتب العالمية للمحاسبة والمراجعة  70

  حسان/فاتن قابل أبو حزين
  3  2886249: ت  مقابل السرايا

الة للخدمات االستشارية شركة أبو غز   71
  والمالية

  1    الصبرة  ربا زياد منيب أبو غزالة

  1    خانيونس البلد  أسعد عبد الرحمن كالب  مكتب األسعد للمحاسبة  72
  1    جباليا شارع البحر  أمين محمود يوسف صالح  مكتب الميزان للمحاسبة  73
غزة خلف محافظة   جودت منذر الريس  مكتب أورينت للمحاسبة  74

  غزة
:ج

0599529989  
1  

  رأفت حسن مطير   شركة مطير وعلمي وشركاهم  75
  محمود نافذ العلمي

غزة شارع عمر المختار 
  عمارة أبو ثريا

:ج
0599153101  

1  

غزة النصر شارع جامعة   سعاد عبد الكريم عزيز  مكتب اللؤلؤة للمحاسبة  76
  القدس المفتوحة

:ج
0599166191  

1  

غزة الرمال شارع   عيد مطرمحمد س  مكتب كيدار للمحاسبة  77
  الوحدة

  2864953: ت
:ج

0599666112  

1  

  1:جغزة شارع عز الدين   أمين عبد الجواد حميد  مكتب المحاسبون المتحدون  78
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  0599768864  القسام مفترق حميد
  نائل عيسى الحداد  شركة الراي للمحاسبة  79

  لؤي عبد اهللا علي
  1  9761807:ج  غزة

 2غزة الرمال برج نعمة ط  محمد فايق الحايك  ة لالستشاراتمكتب ابن خلدون الدولي  80
  بجوار مسجد الكنز

  2885866: ت
  333858: ج

1  

خان يونس، حي   سماح أبو غلوة  مكتب أبو غلوة للمحاسبة والتدقيق  81
  األمل شارع الترنس

  2051558: ت
  850254:ج

1  

خان يونس، البلد   منار خلف اهللا  مكتب المتميز للمحاسبة  82
  جالل شارع

:ج
0599420204  

1  

غزة الصبرة، شارع   نادر عدنان سكيك  مكتب سكيك للمحاسبة  83
  جمال عبد الناصر

:ج
0599882438  

:ج
0598911092  

1  

غزة الكرامة، شارع   علي يوسف محمد عطوة  مكتب عطوة للمحاسبة  84
  الزهور

  2851760: ت
:ج

0599300572  

1  

غزة، منتزه البلدية ،   مد مطيرحاتم محمد مح  مكتب بيت المقدس للمحاسبة  85
  عمر المختار

  2889995: ت
:ج

0595660922  

1  

دير البلح، الشارع   حسين محمد حسين الهباش  مكتب الهباش للمحاسبة والمراجعة  86
  العام

  2533847: ت
:ج

0597118926  

1  

أحمد محمد عبد الرحمن   مكتب شاهين للمحاسبة  87
  شاهين

دير البلح، الوسطى، 
  الشارع العام

  2532611: ت
:ج

0595447220  

1  

  صالح عبد أبو وطفة  الوفاء وشركاه للمحاسبة والمراجعة  88
  هاني خليل

  حسام أبو وطفة

غزة، تل الهوا، شارع 
  بيروت

  2821231: ت
:ج

0599603296  

4  

غزة السرايا بجانب   ابراهيم احمد صباح  شركة آدم للمحاسبة   89
  بنك فلسطين

28201790  2  

 3غزة برج الجالء ط  حي اللولوي  ارنست ويونغ  90
  307مكتب 

  2821004:ت
   930156/7:ج

2  

شركة محمد نصار وأبنائه للمحاسبة   91
  والتدقيق

  محمد جرهد نصار
  خالد محمد نصار

غزة مقابل أبو خضرة 
  4برج مشتهى ط

  2835595: ت
  528285/7: ج

2  

قابل برج الرمال م  باسم سعود شعبان الريس  مكتب الريس للمحاسبة والتدقيق  92
  الشروق

  1  2822689: ت

          124  
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  )4(ملحق رقم 
  )Sarbanes Oxley – SOX(قانون ساربينز أوكسلي 

، وهو يعتبر من أكثر 2002يوليو  30تشريعيًا بتاريخ  Sarbanes-Oxleyتم توقيع قانون 
بيق أحكام يتم تط.  1934، 1933تشريعات األوراق المالية أهمية منذ قانوني األوراق المالية 

ذلك القانون على الشركات العامة ومشآت المحاسبة العامة التي تقوم بمراجعتها في أمريكا، وكان 
 PCAOBمن النتائج الرئيسية لهذا القانون هو خلق مجلس اإلشراف المحاسبي للشركات العامة 
االستقاللية  الذي بدوره يقوم على إقرار معايير المراجعة بجانب المعايير األخالقية ومعايير

  .وغيرها
  :Sarbanes Oxleyالبنود الرئيسية لقانون 

تشكيل مجلس االشراف المحاسبي على الشركات العامة ومنحه سلطات واسعة متضمنا  - 1
 .سلطة وضع معايير المراجعة واختيار ما إذا كان يتم وضع معايير محاسبة أم ال

على القوائم المالية  CEO and CFOمتطلب أن يشهد المدير التنفيذي والمدير المالي  - 2
 .واإلفصاحات في تلك القوائم

متطلب أن توفر الشركات تقرير شامل عن ضوابط الرقابة الداخلية على التقرير المالي  - 3
 .وأن يقوم مراجعوها بالتقرير عن تلك الضوابط الرقابية

 إعطاء لجان المراجعة سلطات واسعة باعتبارها عميل المراجعة، حيث يجب أن توافق - 4
على أي خدمات بخالف المراجعة يتم تأديتها عن طريق منشآت المحاسبة العامة، كما 

 .يجب أن تقوم لجان المراجعة أيضا بالتقرير عالنية إلى الرأي العام
يجب أن يكون ضمن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة شخص واحد على األقل يعتبر أحد  - 5

ئص ذلك الفرد، كما يجب أن الخبراء الماليين، كما يجب أن تفصح عن اسم وخصا
 .يكون األعضاء اآلخرين ذو معرفة وٕالمام بالمحاسبة المالية باإلضافة إلى الرقابة

الشركاء المسئولين عن تكليفات المراجعة باإلضافة  Rotated Offيجب أن يتم تدوير  - 6
 إلى كافة الشركاء أو المديرين اآلخرين الذين لديهم دورا هامًا في المراجعة كل خمس

 .أعوام
قبل أن يستطيع أحد الشركاء أو  Cooling offيجب أن تكون هناك فترة تجميد  - 7

المديرين أن يحصل على وظيفة في مستوى مرتفع لدى أحد عمالء المراجعة، بدون 
 .تعريض استقاللية منشأة المحاسبة العامة للخطر

ومية والتي قد يكون اإلفصاح المتزايد عن المعامالت أو االتفاقيات خارج الميزانية العم - 8
لها أثر مادي حالي أو مستقبلي على الموقف المالي للشركة، ويتعين على البورصة أن 

 .تقوم بدراسة تلك االتفاقيات على المعامالت وتطوير نظام محسن للمساءلة المحاسبية
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  -: Sarbanes Oxleyالمتطلبات الرئيسية لقانون  لبعض وفيما يلي ملخص
  

 Public Company Accounting(اسبي على الشركات العامة مجلس اإلشراف المح

Oversight Board(  
Sec 101 التشكيل والمتطلبات اإلدارية.  
Sec 102 التسجيل مع المجلس.  

Sec 103 مراجعة ورقابة الجودة ومعايير وقواعد االستقالليةال.  

Sec 104 فحوصات ومنشآت المحاسبة العامة المسجلةال.  

Sec 105 والدعاوى التأديبية تحرياتال.  

Sec 106 منشآت المحاسبة العامة األجنبية.  

Sec 107 إشراف اللجنة على المجلس.  

Sec 108 معايير المحاسبة.  

Sec 109 مويلالت.  
  

  Auditor Independenceاستقاللية المراجع 
Sec 201 الخدمات خارج نطاق ممارسة المراجعين.  
Sec 202 متطلبات التعيين المسبق.  
Sec 203 تدوير شريك المراجعة.  
Sec 204 تقارير المراجع إلى لجان المراجعة.  
Sec 205 تعديالت االلتزام.  
Sec 206 تعارضات المصلحة.  
Sec 207 دراسة التدوير اإللزامي لمنشآت المحاسبة العامة المسجلة.  
Sec 208 سلطة اللجنة.  
Sec 209 لواليةاعتبارات عن طريق السلطات التنظيمية المالئمة با.  

  

، الدار )Sarbanes Oxleyالمراجعة وخدمات التأكد بعد قانون (لطفي، أمين : المصدر
  .2008الجامعية، 

  
 


