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 شكر وتقدٌر                                       
ً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلً والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنً " رب أوزعن  

 برحمتك فً عبادك الصالحٌن "
الحمد هلل رافع الدرجات لمن انخفض لجالله ، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله ،    

مبعوث والصالة والسالم علً من مدت علٌه البالغة نطاقها ، وشدت به الفصاحة رواقها ، ال
باآلٌات والحجج ، المنزل علٌه قرآنا غٌر ذي عوج ، علٌه وعلً آله ومن سار علً نهجه إلً ٌوم 

 الدٌن .
 وبعد                                        

فلٌس لً أن أري تفردي بانجاز هذا العمل دون مساعدة من أساتذة أجالء ، وأصدقاء أوفٌاء ،   
وا ما فً وسعهم من البدء حتً المنتهً ، وانطالقا من قول هللا تعالً " وأهال صابرٌن فضالء ، بذل

وال تنسوا الفضل بٌنكم إن هللا بما تعملون بصٌر " وعمال بقول النبً صلً هللا علٌه وسلم " ال 
 ٌشكر هللا من ال ٌشكر الناس " أتقدم إلٌهم جمٌعا بالشكر والتقدٌر .

/ أحمد محمد جل الباحث وافر الشكر والتقدٌر للسٌد الدكتور إنه لمن قبٌل الوفاء والعرفان أن ٌس 
أستاذ المحاسبة المساعد بالكلٌة لتحمله تبعة اإلشراف علً هذا البحث ، ولما أحاطنً من  الشهٌر

فٌض علمه وعمٌق خبرته ، وما خصنً به من وقت وجهد فً جمٌع مراحل إعداد هذا البحث 
عالم حرٌص علً تبلٌغ علمه ٌأخذ بأٌدي تالمٌذه إلً الغاٌة ،  وأسأل هللا أن ٌجزٌه خٌر ما ٌجزي به

 فله منً جزٌل الشكر واالمتنان .
المدرس بقسم المحاسبة  حسن محمد ربٌعكما أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلً أستاذي الدكتور /   

ساعدته القٌمة بالكلٌة علً ما قدمه من الرعاٌة واالهتمام والتعاون الصادق والتوجٌهات البناءة وم
ونصائحه المخلصة خالل مراحل إعداد هذا البحث . فله منً جزٌل الشكر وجزاه هللا عنً خٌر 

 الجزاء ، وأنعم علٌه بالصحة والسعادة .
أستاذ  / محمد مصطفً الجبالًكما ٌشرفنً أن أتقدم بخالص شكري وتقدٌري إلً األستاذ الدكتور   

ة التجارة جامعة بنً سوٌف علً تفضله بالموافقة علً ورئٌس قسم المحاسبة والمراجعة بكلٌ
االشتراك فً مناقشة هذا البحث رغم كثرة مشاغله وعظم أعبائه وهو ما ٌعد إثراء للبحث وشرفا 

 عظٌما للباحث ، فله منً عظٌم الشكر ومن هللا عز وجل األجر .
أستاذ المحاسبة  ٌد أحمد محمودعبد الحمكذلك ٌسجل الباحث شكره وامتنانه إلً األستاذ الدكتور /   

وعمٌد كلٌة التجارة بجامعة سوهاج سابقا لقبوله االشتراك فً لجنة الحكم علً هذا البحث ، وهو ما 
ٌعد شرفا عظٌما للباحث وإثراء قٌما للبحث ، فله كل الشكر والتقدٌر ، وجزاه هللا عنً خٌر الجزاء 

. 
بالكلٌة علً ما قدموه لً من جهد ومساعدة خالل فترة  كما أتقدم بالشكر الجزٌل إلً جمٌع أساتذتً  

األستاذ المساعد ورئٌس قسم المحاسبة بالكلٌة  أشرف عبد البدٌعدراستً ، وفً مقدمتهم الدكتور / 
. 
عمٌد الكلٌة لما ٌولٌه من اهتمام  عادل رٌانوأتقدم بخاص الشكر والتقدٌر إلً األستاذ الدكتور /   

 ٌن .ورعاٌة ألبنائه الباحث
لما قدماه لً  هشام عبد المجٌدوالدكتور / عبد الناصر طه واذكر بكل التقدٌر والعرفان الدكتور /  

من عون أثناء التحلٌل اإلحصائً لبٌانات الدراسة التطبٌقٌة ، وأتقدم بخالص الشكر إلً األستاذ 
تقدٌري إلً  معلم أول لغة عربٌة لمراجعة البحث لغوٌا ، كما ٌطٌب لً أن أسجل صفوت جارح

 العاملٌن بالمكتبة بالكلٌة .
اللهم اجز عنً الجمٌع خٌر الجزاء وانفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ٌنفعنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ..   

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن .
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 الثاااااااااااااااا ث
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 ثانٌاااااااااااااا 

 ثالثااااااااااااا

 رابعااااااااااا

 خامساااااااا 

 سـادساا 

 ساااااااااابعاا 

 ثامنااااااااااااا 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 موضاااااااااااااااااااااااااااااااااوع البحااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 أهمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااة البحاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 أهاااااااااااااااااااااااااااااااااااداف البحااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 مجتماااااااااااااااااع و عٌناااااااااااااااااة البحااااااااااااااااا   

 بحاااااااااااااااااااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااااااااااااااااااارو  ال

 أسااااااااااااااااااااااااااااااااااالو  البحااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 البحــــــــاااااااااااااااااااااااااـ  حـــــاااااااااااااااااااااااااـدود 

 البحااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   هٌكااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 

 
 

 

 مقدمة البحث



  
-:- 

 مقدمة البحـث

 : موضوع البحث:  أولا 

 ليييييييم تواجيييييييه مهنييييييية المراجعييييييية مثيييييييل ميييييييا واجهتيييييييه ميييييييع بيييييييداٌات القيييييييرن الحيييييييادي 

والعشييرٌن ، حٌييث نالييت منهييا مشيياكل انهٌييار العدٌييد ميين المنشيي ت العالمٌيية وخسييارة الكثٌيير ميين 

الميراجعٌن الخيارجٌٌن فيً اتخياذ نتٌجة فساد اإلدارة العلٌا ، وفشل  ؛ المساهمٌن ملٌارات الدوالرات

وكيان مين نتيائج هيذه الفضيائح  1اإلجراءات المهنٌة المالئمة ومين ثيم الكشيف عين تليك التجياوزات 

 .(2)المالٌة انخفاض ثقة المستثمرٌن فً أسواق المال ، وانخفاض الثقة فً التقارٌر المالٌة

لعالم المختلفة ، تم توجٌه الكثٌر وبعد ظهور حاالت الفشل المالً فً العدٌد من الشركات بدول ا 

من االنتقادات إلً مهنة المراجعة ، وفً هذا اإلطار تعد حاالت الفشل المالً الكبير  فيً الشيركات 

التييً أجييازت -واألكثيير تييأثٌرا فييً ظهييور تلييك االنتقييادات لمهنيية المراجعيية ، األمرٌكٌيية هييً األشييهر

وواجهيت موقفياص صيعباص عرضيها  -اكزهيا المالٌيةالتقارٌر المالٌية لهيذه الشيركات واعترفيت بعدالية مر

 .(3)للشك واالتهام باإلضافة إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرٌن والمساهمٌن فً العالم

وفييً ضييوء هييذه المتغٌييرات واألحييداث وجهييت الهٌئييات التنظٌمٌيية والمهنٌيية علييً مسييتوي العييالم 

حاجة إلً تطوٌر أداء هذه اللجان ، والتركٌز انتقاداتها للجان المراجعة الموجودة بهذه الشركات ، وال

علً الدور الهام الذي ٌمكن للجان المراجعة القٌام به فً مجال التحقق من سيالمة التقيارٌر المالٌية ، 

ومتابعية أعميال المراجعية ، والتنسيٌق  ، وذلك من خالل اإلشراف علً عملٌة إعداد التقارٌر المالٌية

الخيارجً لداخلٌية والمراجيع الخيارجً ، ودعيم اسيتقالل كيل مين بٌن عمل كل مين إدارة المراجعية ا

 . والمراجع الداخلً

ولم ٌكن االهتميام بيدور لجيان المراجعية فيً مجيال الجهيود الرامٌية إليً إعيادة المصيداقٌة والثقية 

للتقارٌر المالٌة للشركات ولٌد السنوات القلٌلة المنصرمة ، فقد بدأ االهتميام منيذ ميا ٌقيرب مين ثالثية 

ود ،  ففييً سييبعٌنٌات القييرن الماضييً، أصييدرت بورصيية نٌوٌييورك لييلوراق المالٌيية بالوالٌييات عقيي

                                                 
أسامة بن فهد الحٌزان "تطوٌر أداء وظٌفة المراجعة الداخلٌة لتفعٌل متطلبات الحوكمة" دراسة  تطبٌقٌة   علً  (2)

، 81،العدد3119، كلٌة التجارة ، جامعة القاهرة  وا دارة والتأمٌنمجلة المحاسبة الشركات المساهمة السعودٌة،
 .393ص 

نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخلٌة  فً مواجهة ظاهرة ”خالد محمد عبد المنعم لبٌب ،  (3)
،  3114سكندرٌة ، مارس جامعة اإل –، كلٌة التجارة  مجلة البحو  العلمٌة، “ الفساد المالً فً قطاع األعمال

 1 283العدد األول ، المجلد الثانً واألربعون ، ص 
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المتحدة األمرٌكٌة قرارات ملزمة للشركات المقٌدة بهيا بننشياء لجيان مراجعية بهيدف اإلشيراف عليً 

(1)السٌاسات المحاسبٌة والتقارٌر المالٌة للشركة 
1  

لجييان المراجعيية فييً أواخيير الثمانٌنٌييات ميين القييرن وفييى المملكيية المتحييدة بييدأ االهتمييام بتشييكٌل 

أوصييت لجنيية  3::2العشييرٌن نتٌجيية تزاٌييد حيياالت الغييف اإلداري وفشييل المنظمييات ، وفييى عييام 

بأن تشكل جمٌع المنش ت المسيجلة ببورصية لنيدن  Cadbury Committeeكادبوري البرٌطانٌة 

مصير فيً الوقيت الحاضير ، واتجياه نظيرا للتحيوالت االقتصيادٌة التيً تشيهدها و (2)لجان مراجعية. 

سٌاسيية الدوليية إلييً الخصخصيية واقتصييادٌات السييوق ، وانتشييار شييركات المسيياهمة ، وتطييور سييوق 

رأس المال ، وحاجة تلك الشركات إلً جهة محاٌدة ليٌس لهيا مصيالح بالشيركة سيوي التأكيد مين أن 

الميالً ، مين هنيا تظهير  القوائم المالٌة تفصح بصدق وعدالية عين حقٌقية النشياط بالشيركة ومركزهيا

أهمٌة دور لجان المراجعة كطرف محاٌد تعمل علً مراقبة أداء اإلدارة التنفٌذٌة ، وطمأنة أصحاب 

والتأكد من جودة المعلوميات التيً  ٌةالمصالح فً هذه الشركات علً مصداقٌة القوائم والتقارٌر المال

 ٌتم اإلفصاح عنها للمساهمٌن.

هل توجيد عالقية  : ة البحث تدور حول اإلجابة عن التساؤالت اآلتٌةوانطالقا مما سبق فان مشكل

؟  عدد األعضاء ( وجودة التقيارٌر المالٌية ، الخبرة ، )االستقالل لجان المراجعة ضوابط تشكٌلبٌن 

المراجييع و الخييارجًوهييل ٌييؤدي وجييود لجييان المراجعيية إلييً دعييم اسييتقالل وتعزٌييز عمييل المراجييع 

 للنشطة التً تقوم بها لجان المراجعة على جودة التقارٌر المالٌة ؟  وهل هناك تأثٌر ؟ الداخلً

 

 

 

 

 :  البحث أهمية:  ثانياا 

                                                 

(
1
)  R. Vanasco “The Audit Committees: An International Perspective” Managerial 

Auditing Journal 1994, Vol. 9, No. 8. P 18. 

(
2
)  Ibid., P 24.                                                                          
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حاجة أصحاب المصيلحة إليً معلوميات موثيوق بهيا تمكينهم مين تقٌيٌم ميدي سيالمة قيراراتهم  -2

وال  وتعٌنهم علً اتخاذ قرارات جدٌيدة تصيون مصيالحهم مسيتقبال عنيد الضيرورة ، ، السابقة

 قق ذلك إال بوجود آلٌة إدارٌة تساهم فً ضبط ورقابة أداء اإلدارة  .ٌتح

حداثة تشكٌل لجان المراجعة فً مصر ومن ثم الكشف عن طبٌعية أدائهيا ودورهيا فيً تحسيٌن   -3

 جودة التقارٌر المالٌة .

ك قٌام لجان المراجعة بدور كبٌر فً التيأثٌر عليً تقيارٌر مراجعيً الحسيابات وال أدل عليً ذلي – 4

من قٌام مراجعيً حسيابات بعيض الشيركات المسياهمة بتغٌٌير بنيود بعيض الشيركات المسياهمة 

 .(2)بتغٌٌر بنود بعض التقارٌر المصدرة بناءعلً توصٌة لجان المراجعة بهذه الشركات 

 :  أهداف البحث:  ثالثاا 

تحسيٌن لجيان المراجعية فيى  تؤدٌيهٌسعى البحث بصفة أساسٌة إلى تحدٌد الدور اليذي ٌمكين أن 

 جيييييييودة التقيييييييارٌر المالٌييييييية ، ولتحقٌيييييييق هيييييييذا الهيييييييدف ٌسيييييييعى البحيييييييث لتحقٌيييييييق األهيييييييداف 

 الفرعٌة التالٌة :

تحدٌييد الييدور الييذي ٌمكيين أن تلعبييه لجييان المراجعيية فييً دعييم اسييتقالل المراجييع الخييارجً  -2

 والمراجع الداخلً .

 .المالٌةتحدٌد اثر تطبٌق ضوابط تشكٌل لجان المراجعة علً جودة التقارٌر    -3

تحدٌد طبٌعة األنشطة التً تقيوم بهيا لجيان المراجعية الكفٌلية بتحسيٌن مسيتو  جيودة التقيارٌر  -4

 المالٌة .

 :رابعا : مجتمع وعينة البحث

عليً كشيف أراء مراجعيً الحسيابات ومعيدي القيوائم مجتميع البحيث حرص الباحيث فيً اختٌيار   

عليً  مين هيذه األطيراف عٌنية وتيم اختٌيار اتهياالمالٌية أو المشيرفٌن علٌهيا والمسيتفٌدٌن مين معلوم

 النحو التالً :

                                                 
، وبناء علً توصٌة  3122أصدر مراجع الحسابات للشركة الشرقٌة الوطنٌة للمن الغائً تقرٌره فً مارس   (2)

بتعدٌل مخصص الدٌون المشكوك فٌها بالزٌادة بمبلغ  3122لجنة المراجعة بهذه الشركة قام المراجع فً ابرٌل 
 ج لمقابلة المطالبات الضرٌبٌة . 311111مبلغ ، وتكوٌن مخخص ضرائب ب 68::266
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 : لخارجٌونالمراجعون ا )أ (  

تمثييل عٌنيية ممارسييً مهنيية المراجعيية ميين المييراجعٌن الخييارجٌٌن بمكاتييب المراجعيية الخاصيية     

باعتبييارهم أكثيير تعرضييا للتعامييل مييع لجييان المراجعيية ، حٌييث تييم أخييذ عٌنيية عشييوائٌة ميين مكاتييب 

لخاصة المتفاوتة األحجام وذلك فً محافظة القاهرة حٌث ٌتوافر بها عدد كبٌر من مكاتب المراجعة ا

كميا شيملت العٌنية بعيض مراقبيً  المراجعة التً تتعامل مع شركات مساهمة ليدٌها لجيان مراجعية ،

  مراجعة حسابات الشركات المساهمة. نالجهاز المركزي للمحاسبات الذٌن ٌتولو

 : ن بالشركاتالمدٌرون المالٌو )ب( 

تتمثل فً المدراء المالٌٌن بالشركات المساهمة والتً تقع علٌهم مسئولٌة إعداد القوائم المالٌة التً 

ٌتم مراجعتها ، لذلك ٌعتبرون أحد األطراف األساسٌة المهتمة بعملٌية المراجعية ، وتيم اختٌيار عٌنية 

أسيهمها فيً الجيداول الرسيمٌة  ةالمقٌدمن المدٌرٌن المالٌٌن بالشركات العاملة فً المجال الصناعً و

 للبورصة ، واختار الباحث هذا المجال لما ٌلً :

ٌعد القطاع الصناعً بمصر واحدا من القطاعيات االقتصيادٌة ذات األهمٌية اإلسيتراتٌجٌة مين حٌيث  -

ذه تيأثٌرات سيلبٌة عليً أداء هي ةن أٌيناإلسهام فيً تحقٌيق التنمٌية االقتصيادٌة واالجتماعٌية، وبالتيالً في

الشركات سوف ٌنعكس بشكل مباشر علً مختلف األنشيطة االقتصيادٌة التيً تعتميد عليً هيذا القطياع 

 كمورد رئٌسً لمدخالتها.

فضال عما لها من هٌاكيل ومسيتوٌات إدارٌية  ، تتمٌز هذه الشركات بكبر حجم رأسمالها االستثماري -

ق البٌئة المناسيبة لتكيوٌن لجيان مما ٌخل ؛ عرٌضة ومجلس إدارة ٌتكون من عدد مناسب من األعضاء

 مراجعة.

: ذليك ألنهيم ٌتعياملون ميع التقيارٌر المالٌية باعتبيارهم مدٌرو إدارات أمنا  الستثمار فً البنوك ( ج)

مستفٌدٌن ، وتيم اختٌيار عٌنية مين ميدٌري إدارات أمنياء االسيتثمار للمراكيز الرئٌسيٌة بيالبنوك العاملية 

 بالقاهرة والجٌزة. 

 :  الثحثفروض :  اامسا

ٌهييتم البحييث بدراسيية آراء بعييض األطييراف المهتميية بالتقييارٌر المالٌيية فييً مصيير ، ولتحقٌييق 

 صٌاغة الفروض التالٌة :قام الباحث بأهداف البحث 
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توجد فروق معنوٌة بٌن األطراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية بشيأن ميدي تيأثر  ال : الفر  األول

جان المراجعة وهً : االستقالل ، والخبرة ، والتأهٌل العلمً تشكٌل ل بضوابطجودة التقارٌر المالٌة 

 والعملً.

 توجيييييد فيييييروق معنوٌييييية بيييييٌن األطيييييراف المهتمييييية بالتقيييييارٌر المالٌييييية  ال : الفااااار  الثاااااانً  

 بشأن دور لجان المراجعة فً دعم استقالل المراجع الداخلى .

لتقيارٌر المالٌية بشيأن دور لجيان توجيد فيروق معنوٌية بيٌن األطيراف المهتمية باال :  الفر  الثال  

 استقالل المراجع الخارجً. دعم المراجعة فً

ر  لجيان بشيأن دوطيراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية توجيد فيروق معنوٌية بيٌن األ ال : الفر  الرابع

 التقارٌر المالٌة .المراجعة فً تحسٌن جودة 

 : أسلىب الثحث:  سادسا

 ٌغطً البحث جانب نظري وجانب عملً :

 الجان  النظري: 

قام الباحث بتجمٌع وتحلٌل وتفسٌر المعلوميات المتعلقية بالعناصير الرئٌسيٌة للدراسية ، وذليك عين    

بهيدف الوصيول إليً تحدٌيد اإلطيار  ، طرٌق االطيالع عليً المراجيع واليدورٌات العربٌية واألجنبٌية

عية ، وبٌيان أثير ذليك المتوافر من قبل المنظمات المهنٌية ألهيداف وخصيائص وأنشيطة لجيان المراج

 علً جودة التقارٌر المالٌة.

 الدراسة المٌدانٌة:

ٌتضمن البحث إجيراء دراسية مٌدانٌية مين خيالل تصيمٌم قائمية استقصياء وتوجٌههيا إليً عيدد مين   

 ون وميدٌرون الميالٌون والميدٌروالمراجعي : أطراف المجتميع الميالً المهتمية بعملٌية المراجعية وهيم

بييالبنوك ، وتهييدف قائميية االستقصيياء إلييً التعييرف علييً أراء هييذه األطييراف إدارة أمنيياء االسييتثمار 

بخصييوص العالقيية بييٌن لجييان المراجعيية وجييودة التقييارٌر المالٌيية، وأخٌييرا تحلٌييل البٌانييات المجمعيية 

  باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة المالئمة.

 ساتعا : حيذود الثحث: 

 فً النقاط التالٌة : البحثٌمكن تلخٌص حدود 



  
-25- 

اقتصييرت الدراسيية المٌدانٌيية علييى استقصيياء آراء بعييض الفئييات وهييى: المييراجعٌن الخييارجٌن  (2)

 بالمكاتييييب الخاصيييية ، مراقبييييً الحسييييابات بالجهيييياز المركييييزي للمحاسييييبات ، والمييييدٌرٌن 

 المالٌٌن بالشركات ، ومدٌري إدارة أمناء االستثمار بالبنوك .

األعمال المصرٌة ، بل اقتصيرت الدراسية عليى ال ٌتناول هذا البحث جمٌع الشركات فً بٌئة  (3) 

 الشركات العاملة فً المجال الصناعً والمقٌدة أسهمها فً الجداول الرسمٌة بالبورصة . 

 المراجعٌن الخارجٌن على مكاتب المراجعة بالقاهرة . مناقتصرت عٌنة الدراسة  (4)

 ء لجان المراجعة .(   لم ٌتناول هذا البحث عٌنة من المراجعٌن الداخلٌٌن وأعضا5)

 :   يفل الثحث:  ثامىا   

 مقذمح

 : الدراسات السابقة فً موضوع البحث . الفصل األول 

 الخيارجً  المراجيع : دراسات تناولت العالقية بيٌن وجيود لجيان المراجعية واسيتقاللٌة  المبح  األول            

 . والمراجع الداخلً

 ضوابط تشكٌل لجان المراجعة ولت : دراسات تنا المبح  الثانً             

 : دور لجان المراجعة فً تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة . الفصل الثانً

 :تشكٌل لجان المراجعة المبح  األول  

 : أنشطة لجان المراجعة التً تتعلق باإلشراف على إعداد التقارٌر المالٌـة .  الثانًالمبح     

 المراجع الخارجً . ٌةلجان المراجعة فً دعم استقالل: دور  الثال المبح               

 . وظٌفة المراجعة الداخلٌة: دور لجان المراجعة فً دعم  الرابعالمبح               

 الدراسة المٌدانٌة . الفصل الثال  :
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 موضوع البحث فًالدراسات السابقة 

   

 المبحااااا  األول
 

ً دراسااات تناولاات دور لجااان المراجعااة فاا :
والمراجع  الخارجًدعم استقللٌة المراجع 

   لداخلًا

 المبحاا  الثااانً
 

ضااااوابط تشااااكٌل لجااااان دراسااااات تناولاااات  :
 المراجعة  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 الدراسات السابقة في موضوع البحث

ٌسعى هذا الفصل إلى مناقشة الجهود البحثٌة السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ، والغرض 

ص نتيائج تليك الجهيود ، ومعرفية ميا ٌمكين أن تسيهم بيه الدراسية الحالٌية سيواء من ذليك هيو اسيتخال

باإلثبات أو النفً أو اإلضافة ، وٌتٌح عرض الدراسيات السيابقة تحقٌيق عيدة جوانيب إٌجابٌية تيرتبط 

 الفصل األول

 ألولالفصل ا
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الفجوة البحثٌية ، وتصيمٌم منهجٌية البحيث وعملٌاتيه  ابراز : مباشرة بالبحث الحالً ، لعل من أهمها

 ، وأخٌراص تقوٌم تلك الجهود. اإلجرائٌة

 مناقشيييية الدراسييييات السييييابقة وفقيييياص للمحيييياور األساسييييٌة لموضييييوع هييييذه الدراسيييية ، وتمييييت 

إذ ٌخصييص لكييل محييور مبحييث مسييتقل ٌييتم فٌييه مناقشيية الدراسييات الخاصيية بييه ، ميين حٌييث أهييدافها 

ابقة فيً مبحثيٌن ومنهجٌتها وأهم النتائج التً توصلت إلٌها . وعلً هذا فقد تم عرض الدراسات السي

 كاألتً :

المراجيييع الخيييارجً دراسيييات تناوليييت دور لجيييان المراجعييية فيييً دعيييم اسيييتقاللٌة  المبحااا  األول :

 والمراجع الداخلً .

 ضوابط تشكٌل لجان المراجعة .دراسات تناولت  المبح  الثانً :
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 المبحث األول

  يحدراساخ ذىاولد العالقح تيه لجان المراجعح واسرقالل

 لخارج  والمراج  الذاال  .المراج  ا

 ٌتناول هذا المبح  عر  للدراسات التالٌة : 

 :  (1) ( Knapp 1987) دراسة: 1/1/1

استهدفت الدراسة كشف العوامل المؤثرة علً اسيتعداد لجيان المراجعية ليدعم وتأٌٌيد المراجيع 

وإدارة الخييارجً ، وذلييك بعييرض حيياالت افتراضييٌة عيين نزاعييات مختلفيية بييٌن المراجييع الخييارجً 

 عضو من أعضاء لجان المراجعة.  :28الشركة ، مع طلب الرأي من عٌنة عشوائٌة قوامها 

 ومن نتائج الدراسة ما ٌلً : 

للجييان المراجعيية دوافييع قوٌيية للمشيياركة بفعالٌيية فييً اإلشييراف المييالً علييً الشييركة وتأٌٌييد  )أ (

لها الميدٌرٌن مين ذوي المراجع الخارجً فً خالفاته مع إدارة الشركة خاصية إن شيمل تشيكٌ

 الخبرات العلمٌة والعملٌة.

ٌساند أعضاء لجنة المراجعة المراجع الخارجً فً خالفاتيه ميع إدارة الشيركة بصيورة اكبير   )ب(

 إذا كان المراجع الخارجً ٌنتمً ألحد المكاتب الكبر . 

ييا إن كانييت المعيياٌٌر الفنٌيية لل )ج(  مراجعيية واضييحة تؤٌييد لجنيية المراجعيية المراجييع الخييارجً دائمص

  1بالنسبة للمشكلة موضوع الخالف 

تعتبر الحالة المالٌة النسبٌة للشركة من أهم العواميل الميؤثرة فيً حصيول المراجيع الخيارجً   )د (

ا للشركة ٌجعل  ٌص على تأٌٌد لموقفه فً النزاع مع إدارة الشركة ، فالموقف المالً الضعٌف نسب

  1اجع الخارجً لتخلً مسئولٌتها القانونٌة لجنة المراجعة مضطرة لتأٌٌد موقف المر

 

 

                                                 

(
1
)  Knapp, M. “An Empirical Study of Audit Committee Supporting for Auditors 

Involved in Technical Disputes With Client Management” The Accounting 

Review, 1987, PP. 678 – 588ز  
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 : (1) (1994ذكا  خلٌفة ) دراسة: 1/1/2

استهدف هذا البحث دراسة اثر وجود لجنة المراجعية بالشيركة عليً عيزل المراجيع فيً حالية 

إصداره  لتقرٌر متحفظ عن الشركة ، وقد اعتمد الجزء التطبٌقً من هيذا البحيث عليً عٌنية قوامهيا 

شركة ال توجد  :8شركة منه توجد بها لجان مراجعة ، و 2:الشركات األمرٌكٌة )  شركة من 281

 بها لجان للمراجعة ( 

 وبتحلٌل البٌانات توصل الباح  لما ٌلً :

بنوع التقرٌر الذي ٌصدره عن الشركة  -إلى حد كبٌر  -تتأثر عملٌة عزل المراجع الخارجً   )أ (

ة مراجعة ، بٌنما لم ٌثبت وجود مثل هذه العالقية فيً محل المراجعة إن لم ٌوجد بالشركة لجن

  1الشركات التً ٌوجد بها لجنة مراجعة 

ا حول قٌام لجنة المراجعة بدعم وتعزٌيز اسيتقالل المراجيع   )ب( ٌص تقدم نتائج الدراسة دلٌالص موضوع

  1الخارجً 

 : ( 2) (Scarborough et al 98)دراسة :  1/1/3

 1ٌم دلٌل للعالقية بيٌن لجيان المراجعية وإدارة والمراجعية الداخلٌية هدفت هذه الدراسة إلى تقد

وتم اختٌار عٌنة من المراجعٌن الداخلٌٌن لعدد من الشركات الكندٌة والتً تبلغ مبٌعاتها السنوٌة أكثر 

إنهياء تدخل لجنة المراجعية فيً ) أ ( وتم بح  هذه العلقة من حٌ  األتً :  1ملٌون جنٌه  61من 

قٌييام لجنيية )جييـ( المقييابالت بييٌن لجنيية المراجعيية والمراجييع الييداخلً . )ب(  1ع الييداخلً المراجيي عقييد

 المراجعة بفحص برنامج المراجعة الداخلٌة ونتائجهــا .

 وأوضحت نتائج الدراسة ما ٌلً : 

% من اإلجابات توافق على مشاركة لجنة المراجعة 59فً العٌنة التً تم استخدامها تبٌن أن  )أ ( 

% مين لجيان المراجعية تتقابيل أكثير مين ثيالث :6المراجيع اليداخلً ، وكيذلك  اء عقيدإنهفً 

                                                 

تقرٌر المراجع وعزل المراجع فً ظيل وجيود أو عيدم وجيود لجنية المراجعية العالقة بٌن نوع “ذكاء خلٌفة ،  ( 1)
،  5::2جامعية األزهير ،  -، كلٌة التجيارة بنيٌن  المجلة العلمٌةبالشركة وأثر ذلك على استقالل المراجع" ، 

 . :37 – 322، ص  31العدد

(
2
)  Scarborough, P.. Rama V.., And Raghunandan, K. “Audit Committee 

Composition and Interaction with Internal Auditing, Canadian Evidence” 

Accounting Horizons May 98, Vol. 12, Issue,  PP. 51-65.                                     
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ا مع المراجع الداخلً ، بٌنما هنياك  ٌص % مين هيذه اللجيان تقيوم بفحيص برنيامج :7مرات سنو

 المراجعة الداخلٌة ونتائجها . 

بط بعالقيات تيرت - أعضاء مجلس إدارة غٌير تنفٌيذٌٌنوالتً تتكون فقط من  -لجان المراجعة   )ب(

أقييوي مييع المييراجعٌن الييداخلٌٌن ولييدٌها رغبيية أقييوي فييً فحييص برنييامج المراجعيية الداخلٌيية 

 ونتائجها.

 (Raghunandan 2001)دراسة  :1/1/4
(1)  : 

هيدفت هييذه الدراسيية إليى تحلٌييل العالقيية بيٌن مقومييات أعضيياء لجيان المراجعيية، وتفاعييل تلييك 

شركة تنتميً إليى  225امت بنجراء دراسة مٌدانٌة على اللجان مع إدارة المراجعة الداخلٌة ، حٌث ق

ا ،  قطاع الصناعة األمرٌكً ، ال ٌقل رقم أعمالها  السنوي عن مائتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر ٌص أمرٌك

حٌث أوضحت نتائج تحلٌل االنحدار المتبعة فً تلك الدراسة أن لجيان المراجعية الفعالية والناجحية ، 

 ترتكز على العوامل اآلتٌة : 

اإلشراف على تخطٌط وتنفٌذ أعمال إدارة المراجعة الداخلٌة ومراجعة برامجها ، وتقيوٌم نتيائج  )أ (

أدائها ، وإبداء مالحظاتها على نظام الرقابة الداخلٌة وكافة أنشطة الشركة ، وذلك مين خيالل 

 لٌة المراجعة الداخ إدارةاالجتماعات الدورٌة المنتظمة ، والتً تعقدها اللجنة مع مدٌر 

 تقٌٌم إجراءات تعٌٌن مدٌر إدارة المراجعة الداخلٌة ، وتحدٌد مرتبه وعزله.  )ب(     

  1التنسٌق بٌن برنامج عمل كل من إدارة المراجعة الداخلٌة ، والمراجع الخارجً   )ج(      

كافية العقبيات التً تواجه المراجع الداخلً فً سبٌل قٌامه بمهام عمله ، وتيذٌٌل  دلتحقق من القٌوا  )د (

 التً تواجهه .

وقييد دعييت نفييس الدراسيية إلييى ضييرورة القٌييام بمزٌييد ميين البحييث والدراسيية فييً مجييال تفعٌييل 

العالقة بٌن كل من لجان المراجعة وإدارة المراجعة الداخلٌة ، بغيرض التوصيل إليى أنسيب الصيور 

 ً .العملٌة الممكنة لرفع كفاءة المراجعة الداخلٌة  فً مواجهة الفساد المال

                                                 

(
1
) Raghunandan K and Rama W .”, Audit Committee Composition ":grey directors" 

and internal Auditing" Accounting Horizons, Jun 2001,Vol 15.Iss2 , pp. 105 – 

122.  
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 : Dezort et al( (1)  (2001دراسة  :1/1/5

استهدف البحيث اختبيار ميا إذا كانيت الفيروق بيٌن أعضياء لجنية المراجعية فيً دعيم المراجيع 

الخارجً تعود إلً التباٌن فً االستقالل والخلفٌة المالٌة للعضاء . ولتحقٌيق هيذا الهيدف تيم إجيراء 

ركات الكندٌية بشيأن رد فعلهيم تجياه الخيالف بيٌن من أعضاء لجان المراجعية بالشي 79الدراسة علً 

المراجع واإلدارة حول قضاٌا االختٌار بٌن السٌاسات المحاسبٌة. وأشارت نتائج الدراسة إلً ما ٌلً 

: 

والمعرفة الفنٌة المطلوبة لإلشراف الفعيال عليً أعميال دعم استقالل عضو لجنة المراجعة  -أ

 فً خالفاته مع اإلدارة المراجع الخارجًٌؤدي لزٌادة دعم  المحاسبة والمراجعة 

 عضو لجنة المراجعة من داخل الشركة ٌمٌل إليً دعيم اإلدارة فيً الخيالف ميع المراجيع -ب

 الخارجً.

 :  (2) ( 2111محمد الرملً ،  دراسة ) :2/2/7

هدف هذا البحث إلً إبيراز دور لجيان المراجعية فيً زٌيادة كفياءة وفعالٌية المراجعية الخارجٌية ،    

بغيرض الوقيوف عليً  مكتيب مراجعية 77شيركة و 213لعيدد وذلك من خالل االستقصياء المٌيدانً 

 العناصر المحددة لفعالٌة لجان المراجعة فً الممارسة العملٌة فً بٌئة المراجعة المصرٌة.

 

 وتوصل الباحث إلً النتائج التالٌة :

خالل المحافظة عليً اسيتقاللٌة تساهم لجان المراجعة فً دعم جودة أداء المراجعة الخارجٌة من  - أ

 المراجع الخارجً وتوفٌر فرص تنفٌذ الشركة القتراحاته.

                                                 

(
1
)  . Dezort et al. “The Effects of Corporate Governance Experience and Financial-

Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments”, A 

journal of Practice and theory. 2001  Vol 20 No 2 Sep PP. 31 – 47. 

مجلاة ، “ دراسية مٌدانٌية“ ”دور لجان المراجعة فً زٌادة كفاءة وفعالٌية المراجعية الخارجٌية”محمد الرملً ،  ( 2)
  ، 3112كلٌييييييية التجيييييييارة بسيييييييوهاج ، العيييييييدد الثيييييييانً ، دٌسيييييييمبر  ، البحاااااااو  التجارٌاااااااة المعاصااااااارة

  1 52 – 2ص 
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لدعم استقالل المراجع الخارجً ٌجب أن تحيدد واجبيات ومسيئولٌات لجنية المراجعية فيً ضيوء   -ة

 أن تتضمن مسئولٌات لجنة المراجعة علً األقل ما ٌلً :                      كل شركة ، علً  احتٌاجات

 التوصٌة بتغٌٌر المراجع الخارجً وتغٌٌره وتحدٌد أتعابه. -   

 فحص القوائم والتقارٌر المالٌة السنوٌة والفترٌة. -   

 دراسة تقرٌر المراجعة والنتائج الهامة ألعمال الفحص التً تم تنفٌذها. -   

 ٌله إلزام لجان المراجعة بنعداد تقرٌر سنوي عن نتائج أعمالها مع ضمان توص -جـ  

 لكل األطراف.     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 المبحث الثاني

 ضوابط  تشكيل لجان المراجعةدراسات تناولت 
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 :( 1) (Wild J. J. 1994)دراسة : 1/2/1

لجان المراجعة داخل الشيركة  ن تشكٌلهدفت هذه الدراسة إلً تقدٌم دلٌل تجرٌبً علً العالقة بٌ  

ة المحتوي اإلخباري لقوائم الدخل قبل وبعد تشكٌل لجيان وجودة قوائم الدخل المحاسبٌة وذلك بمقارن

ردود أفعيال جودة المحتيوي اإلخبياري بميدي تيأثٌر قيوائم اليدخل المنشيورة عليً  وتقاسالمراجعة ، 

 .مستخدمً القوائم المالٌة تجاه األسهم

% بعيد تكييوٌن 31كييون اكبير بنسيبة ت قيوائم اليدخل وقيد وجيد الباحيث أن ردود أفعييال مسيتخدمً 

داخل الشركات   وذلك ٌعنً أن وجود لجان المراجعة جان المراجعة بما ٌؤثر علً أسعار األسهم .ل

 وذلك ألشرافها علً عملٌة المراجعة والتقرٌر المالً.؛ ٌعطً مصداقٌة أكثر لقوائم الدخل 

 :( 2) (McMullen 1996)دراسة : 1/2/2

مالٌية موثيوق فٌهيا اختيار الباحيث خميس  بقيوائم اص لتحدٌد ما إذا كان وجود لجان المراجعية مرتبطي

نتائج محتملة لوجود لجيان المراجعية تتعليق باألخطياء والمخالفيات والتصيرفات غٌير القانونٌية. وقيد 

 :النتائج  هذاستخدمت هذه الدراسة المتغٌرات التالٌة كمقاٌٌس له

أو التالعييب فييً ضييد إدارة الشييركة بسييبب الغييف  المسيياهمونالييدعاو  القضييائٌة التييً ٌقٌمهييا   )أ ( 

  1القوائم المالٌة 

 1 إعادة تعدٌل األرباح المنشورة فً التقارٌر الربع سنوٌة بعد نشرها  )ب(

 هٌئة سوق رأس المال ضد الشركات المسجلة بالبورصة  ترصدهاالمخالفات التً  )ج( 

ضوابط الحاكمة بأعمال مخالفة للقوانٌن أو ال وتشمل قٌامهاالتصرفات غٌر القانونٌة للشركات  )د ( 

  1ألعمالها مثل تجاهل متطلبات القوانٌن المضادة لالحتكارات 

                                                 

(
1
)  John J. Wild “The Audit Committee and Earnings Quality”, Journal of 

Accounting, Auditing and Finance, 1994, PP. 248-275. 

(
2
)  McMullen. D.   “Audit Committee Performance : An Investigation of the 

consequences Associated With Audit committees." journal of Practice And 

Theory  1996 Vol 15 no 1 PP. 87-103. 
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تغٌٌر أو عزل المراجع الخارجً للشركة بسبب وجيود خيالف بيٌن إدارة الشيركة والمراجـيـع  )هـ(

 حول بعض السٌاسات المحاسبٌة .

تتكيون مين أعضياء  التيً وقد وجد الباحث أن هناك عالقة ارتباط قوٌة بٌن وجود لجنة المراجعية   

حيياالت األخطيياء والمخالفييات والتصييرفات غٌيير الكشييف عيين و وذو خبييرات علمٌيية وعملٌيية مسييتقلٌن

القانونٌة ، حٌث أن وجود لجنة المراجعة ٌؤدي إليً تخفيٌض أو عيدم حيدوث تليك الحياالت وبالتيالً 

 زٌادة الثقة فً التقارٌر المالٌة. 

 : (1) جورج دانٌال ( 1998)دراسة  1/2/3

اسييتهدفت هييذه الدراسيية تحدٌييد دور لجييان المراجعيية فييً تحسييٌن مسييتوي جييودة التقييارٌر المالٌيية           

للشركات عن طرٌق ممارسية أنشيطة معٌنية تؤدٌهيا اللجنية واإلفصياح عنهيا فيً تقارٌرهيا. واعتميدت 

هيدف ب7::2الدراسة المٌدانٌة علً فحص تقارٌر لجان المراجعة لبعض الشركات االسترالٌة فً عام 

 31التعرف علً مدي كفاٌة اإلفصاح عن أنشطة لجان المراجعة. وقد تم فحص التقارٌر السنوٌة لعدد 

 شركة.

وتمثلت نتائج الدراسة المٌدانٌة المتعلقة باإلفصياح عين المعلوميات التيً تيم تركٌيز االهتميام علٌهيا   

 فٌما ٌلً :

عين المعلوميات المتعلقية بهٌكيل لجنية  هناك إفصاح كاف بصفة عامة فً تقارٌر لجان المراجعة  -أ 

 المراجعة. 

قٌييام لجنيية المراجعيية بالتوصييٌة باختٌييار المييراجعٌن الخييارجٌٌن وتغٌٌييرهم وتحدٌييد أتعييابهم ،   –ب 

وفحص جوانب عدم االتفاق بٌن الميراجعٌن الخيارجٌٌن واإلدارة  ، والموافقية عليً الخيدمات 

نيه ناستقالل الميراجعٌن الخيارجٌٌن ، وبالتيالً فٌد أتعابها ٌدعم إلً حد كبٌر داالستشارٌة وتح

 ٌجب علٌها التوسع فً ممارسة واإلفصاح عن هذه األنشطة  .

قيدرة الالتقيارٌر المالٌية والتوسيع فيً اإلفصياح عين بفحص من الضروري قٌام لجنة المراجعة   -ج 

 علً االستمرار بهدف تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.

                                                 

،المجلة  الللمةة  لتصادةوا تالاجةو   دراسةةيٍذاوٍةة“دورنجىةانمراجعةةيةًسينةٍهجةودتانيرةبرٌرانمبنٍةة”جورجداوٍبلغبنً; (1) 

  . 716-666 ،ص9:كهٍةانيجبرت،جبيعةعٍهشمس،انعذدانثبنث،ٌونٍو
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 :  (1) ( 2111ن عساف ، عماد الدٌ ): دراسة 1/2/4

هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار مقترح لتفعٌل دور لجان المراجعة فً بٌئة المراجعة المصرٌة   

 بما ٌحقق مصداقٌة التقارٌر المالٌة .

 وميييين أهييييم توصييييٌات الدراسيييية أن ٌييييتم انتخيييياب أعضيييياء لجنيييية المراجعيييية ميييين بييييٌن أعضيييياء   

 العادٌيييية للشييييركة لتحقٌييييق العمومٌيييية ميييين الجمعٌيييية  مجلييييس اإلدارة غٌيييير التنفٌييييذٌٌن ، وبقييييرار

ا  7اسييييتقاللٌتهم ، وكييييذلك تحدٌييييد بييييدالتهم ومكافيييي تهم ، وٌجييييب أن تنعقييييد اللجنيييية  ٌص  مييييرات سيييينو

ا ، وضرورة قٌام رئٌس اللجنة على األقل سن ٌص بنعداد تقرٌر سنوي عن نشاط لجنة المراجعة ٌكيون و

ٌية ، وللجنية المراجعية حيق دعيوة المستشيارٌن وأعضياء من األوراق األساسٌة المرفقة بيالقوائم المال

مجلس اإلدارة التنفٌذٌٌن والمدٌرٌن والمراجع الخارجً لحضور اجتماعاتها كلميا رأت ذليك دون أن 

 باللجنة . تٌكون ألي منهم صو

 : 2004Hag Choi et al -(Jong (2)(دراسة  :2/3/6

لجان المراجعة علً ظاهرة التالعب فً  أعضاءاستقالل وخبرة اثر  إلً تحلٌل هذه الدراسة تهدف  

األربيياح التييً ٌسييتغلها المييدٌرون بهييدف تعظييٌم منفعييتهم الشخصييٌة. والبٌانييات المسييتخدمة فييً هييذه 

 . 3112-3111سوق األوراق المالٌة الكورٌة خالل الفترة من  شركة من 227لعدد الدراسة 

 ما ٌلً :وأوضحت نتائج الدراسة 

  التالعييب فييً  إمكانٌييةٌزٌييد ميين ة مراجعيية لييدٌهم ملكٌيية فييً أسييهم الشييركة وجييود أعضيياء لجنيي  -أ  

 األرباح التً تقوم بها اإلدارة.

 وجود أعضاء لدٌهم خبرة مالٌة ٌحد من حدوث ظاهرة التالعب فً األرباح.  -ب

 :  (1)( 2115دراسة ) شعبان مبارز ،  :1/2/6

                                                 

المجلاة ، “ رح لتفعٌيل دور لجيان المراجعية فيً بٌئية األعميال المصيرٌةإطيار مقتي”عماد الدٌن علوي عسياف  ( 1)
  1، العدد األول ، الملحق الثانً  3112جامعة طنطا  –، كلٌة التجارة  العلمٌة للتجارة والتموٌل

(2)  Jong-Hog Choi  et al, “The Role of Audit Committees in Decreasing Earning 

Management Korean Evidence” Journal of Accounting, Auditing and 

Performance education, 2004, Vol., I No. 1, P. 37-50. 
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الشييركات ميين خيالل إشييرافها علييً لجيان المراجعيية فيً  دور تحدٌييدهيدفت هييذه الدراسية إلييى 

ٌامهيا باإلفصياح الكاميل بالتقيارٌر المالٌية للشيركات مميا وقاألعمال المالٌية والمحاسيبٌة بالشيركات ، 

أسييواق األوراق المالٌيية  متعيياملٌن فييًلٌظهيير هييذه التقييارٌر بشييفافٌة واضييحة أمييام المسييتثمرٌن وا

حجم التعامل فً األوراق المالٌة الخاصة بتلك وٌعطٌهم الثقة فً هذه التقارٌر ، مما ٌؤدي إلً زٌادة 

لتحدٌد هل تضمنت تقارٌرهيا  الشركات.وتتعلق الدراسة بفحص التقارٌر المالٌة لعدد عشرٌن شركة 

 . كل ألعمال الواجب اإلفصاح عنها

 ما ٌلً :وأوضحت النتائج  

مميا ٌسيهل عليً  كةبالشيراإلفصاح عين القٌمية السيوقٌة للسيهم وجود لجنة المراجعة ٌؤدي إلً  -أ 

 المتعاملٌن حرٌة التعامل والوصول إلً القرارات السلٌمة سواء فً حالة شراء أو بٌع األسهم.

وجود لجنة المراجعة بالشركات ٌيؤدي إليً اإلفصياح عين المعلوميات التيً تخيص الصيناعة  –ب 

ة عين العواميل بأسيواق األوراق المالٌية المعرفيالتً تعمل بهيا هيذه الشيركات مميا ٌعطيً المتعياملٌن 

 المؤثرة علً القٌمة السوقٌة للسهم باألسواق.

هناك احتٌاج كبٌر لوجود لجان المراجعة لإلفصاح عن المخاطر المالٌة للشركات واليذي ٌمثيل   -ج 

أهمٌة كبٌرة للمتعاملٌن بأسواق األوراق المالٌة لمعرفة قدرة الشركات علً السداد فً األجل القصٌر 

 الثقة فً وجود المصداقٌة والشفافٌة الكاملة لهذه الشركات. ، مما ٌؤدي إلً خلق

تحرص لجنة المراجعة علً اإلفصاح عن المعلومات المستقبلٌة للشركات مما ٌساعد المتعاملٌن  -د 

المتعلقة باالستثمار سواء قصيٌرة األجيل أو  فً سوق األوراق المالٌة علً اتخاذ قراراتهم المستقبلٌة

 ك تساعدهم فً تنوٌع استثماراتهم.طوٌلة األجل ، وكذل

تتأكييد لجنيية المراجعيية ميين أنييه لييٌس هنيياك أي اتفاقٌييات بييٌن أي ميين أعضيياء مجلييس اإلدارة أو  -هييـ 

 العاملٌن بالمنشأة تضر بمصالح المساهمٌن ، واإلفصاح صراحة عن ذلك.

 : (2) ( 2115دراسة )مجدي محمد سامً ،  :1/2/7

                                                                                                                                                  

دورنجبنانمراجعةيًإرسبءانشفبيٍةواإليصبحانكبيمنهيربرٌرانمبنٍة،وأثررنكيًسذعٍمأسواق شعبان ٌوسف مبارز "( 1)

 1 694 – 622 ،انعذداألول،ص.3116،بىًسوٌفلاجو ي مجل  الد اسوت المولة  تا،“األوراقانمبنٍة

مجد  محمد سامً " دور لجان المراجعة فً حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقيارٌر المالٌية المنشيورة  ( 2)
الماامتمر العلمااى الخااامس: حوكمااة الشااركات وأبعادهااا المحاساابٌة وا دارٌااة فييً بٌئيية األعمييال المصييرٌة " 

 3116،  233- :7سبتمبر ص  21-9،  ة ، كلٌة التجارة ، جامعة ا سكندرٌةوالقتصادٌ
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حوكمية الشيركات وأثرهيا عليً تفعٌيل لجان المراجعة فً تحلٌل دور إلً هدفت هذه الدراسة 

، وتم االعتماد فً هذه الدراسة علً المنهج  جودة القوائم المالٌة المنشورة فً بٌئة األعمال المصرٌة

الوصفً التحلٌلً حٌث تنياول بالدراسية والتحلٌيل أهيم الدراسيات فيً مجيال لجيان المراجعية وأثرهيا 

 علً جودة التقارٌر المالٌة. 

 وخلص الباحث إلى النتائج التالٌة : 

الهدف الرئٌسً من تكوٌن لجان المراجعة هو تأكٌد زٌادة موثوقٌة ومصداقٌة القيوائم المالٌـيـة  )أ (

. 

 فيييييً النهاٌييييية إليييييى الحفييييياظ عليييييى  تهيييييدفالتيييييً تقيييييوم بهيييييا لجيييييان المراجعييييية  المهيييييام )ب( 

 حقوق المساهمٌن وتعظٌم ثرواتهم بشكل عادل .

وٌتمثيل ذليك فيً محوري فً االرتقياء بجيودة التقيارٌر والقيوائم المالٌية ،  رلمراجعة دوا للجان  )ج(

التأكد من تطبٌق المبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها ،  وحل المنازعات التً تنشأ بٌن اإلدارة 

 .والمراجع الخارجً 

أو محللٌن ميالٌٌن  تشكٌل لجان المراجعة من كافة التخصصات الالزمة من محاسبٌن مالٌٌن ٌتم)د(  

 لضمان جودة التقارٌر المالٌة.

 

 

 :  (1) ( 2116) فهٌم أبو العزم ، دراسة  :1/2/8

 هدفت هذه الدراسة بصفة أساسٌة إلى توفٌر دلٌل عملً عما إذا كانت قواعد حوكمة الشركات

ة والخاصيي  3116التييً أصييدرتها وزارة االسييتثمار عييام  فييً مصيير )ضييوابط التشييكٌل ،والمهييام ( 

المراجعة تزٌد ثقة المجتمع الميالً فيً جيودة التقيارٌر المالٌية ، وٌتكيون مجتميع الدراسية مين  بلجان

شركة تتركز فً منطقتً  234شركات الوساطة المالٌة المقٌدة لدي البورصة المصري وٌبلغ عددها 

                                                 

أثر حوكمة الشركات فً مصر على ثقة المجتمع المالً فً التقارٌر المالٌة : لجنة ”فهٌم أبو العزم محمد  ( 1)
 1 273 – 224، ص  3117، كلٌة التجارة ، طنطا  مجلة التجارة والتموٌل“ المراجعة
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كزهييا بنييك تقييع مرا 69الكبيير  واإلسييكندرٌة ، والبنييوك العامليية فييً مصيير وٌبلييغ عييددها  ةالقيياهر

ن باعتبارهيا المصيدر الرئٌسيً إلقيراض ٌالرئٌسٌة فً محيافظتً القياهرة والجٌيزة وهيً تمثيل اليدائن

 الشركات.

 النتائج التالٌة : إلًوتوصل الباحث 

 عيدد واالسيتقالل والمعرفية والخبيرة المالٌية أو المحاسيبٌة قواعد الحوكمة فً مصير الخاصية ب –أ   

حماٌة المراجيع الخيارجً مين ، وأكثر مع المراجعٌن الداخلٌٌن التفاعلإلً اجتماعات اللجنة ٌؤدي 

مشاكل التقيارٌر المالٌية مثيل الغيف  ، وانخفاضضغوط العمٌل ودعمه فً نقاط الخالف مع اإلدارة

 والتالعب فً األرباح.

 علً وجود الئحة للجنة المراجعة تصف دورها ومسئولٌاتها .التأكٌد  –ب 

علييً فييً حاليية انتخيياب أعضيياء لجنيية المراجعيية ميين قبييل الجمعٌيية تكييون ثقيية المجتمييع المييالً أ -ج

ثقة المجتمع المالً فً التقارٌر المالٌة عالٌة بالنسيبة لقواعيد  تكون، كما  العمومٌة بالمقارنة بتعٌٌنهم

 .لجنة المراجعة االستقالل واألمانة والنزاهة والمعرفة المالٌة ألعضاء

لقواعد السلطة والموارد والعناٌة التيً وردت ة عامة بالنسبة بصف عالٌةتكون ثقة المجتمع المالً  -د

 فً قواعد الحوكمة.

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقةتعقٌ  علً 

 لمعرفييية ميييا ٌمكييين أن تسيييهم بيييه الدراسييية الحالٌييية ، فقيييد تيييم اسيييتعراض الدراسيييات السيييابقة 

ات التييً راسييفييً مجييال البحييث ، حٌييث تييم تقسييٌمها إلييى مجمييوعتٌن . تناولييت المجموعيية األولييً الد

لمراجعة فيً تيدعٌم اسيتقاللٌة المراجيع اليداخلً والمراجيع لجان اأن تلعبه اهتمت بالدور الذي ٌمكن 
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الخارجً . وبالنسبة للمجموعة الثانٌة تناوليت الدراسيات التيً اهتميت بالعالقية بيٌن لجيان المراجعية 

لذي تضطلع به لجان المراجعية تضح أن هناك دالئل مٌدانٌة تؤٌد الدور ااوجودة التقارٌر المالٌة . و

فً تحسٌن نوعٌة منظومة إعداد التقارٌر المالٌة ، وخلوها من آثار االحتٌال المالً وذلك مين خيالل 

: 

 استقاللٌة المراجع الداخلً والخارجً للشركة .دعم    (2) 

تقلٌييل مخيياطر حييدوث حيياالت فشييل المراجييع الخييارجً والمتعلقيية بعييدم اكتشيياف األخطيياء  ( 3)

 .وهرٌة والتقرٌر عنهاالج

تقلٌل مخاطر حدوث عزل المراجع الخارجً للشركة بسبب نوع التقرٌر الذي ٌصيدره بصيدد  ( 4)

 .القوائم المالٌة للشركة التً توجد بها هذه اللجان 

 (  أن وجود لجان المراجعة ٌؤدي إلً اإلفصاح الكافً فً التقارٌر المالٌة.5)

تشييكٌل أعضيياء لجييان  لضييوابط متكييامال اتضييع إطييار علييً هييذه الدراسييات أنهييا لييم وٌالحييظ

المراجعة وبٌان أثرها علً جودة التقارٌر المالٌة ، ولم تحدد كٌفٌة قٌام لجان المراجعة بدعم استقالل 

المراجييع الييداخلً والمراجييع الخييارجً ، باإلضييافة إلييً عييدم التعييرض للنشييطة الواجييب القٌييام بهييا 

 لتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.

ليً جيودة التقيارٌر المالٌية ، واثرهيا علجنية المراجعية  ضيوابط تشيكٌل تتناول هيذه الدراسيةو 

والدور الذي ٌمكن أن تقوم به لجان المراجعة فً دعم استقالل المراجع الخارجً والمراجع الداخلً 

 نشطة التً تقوم بها لجان المراجعة بهدف تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة . أل، والتعرف علً ا
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 جودة التقارير الماليةتحسين دور لجان المراجعة في 

 تشكٌل لجان المراجعة  المبح  األول

 المبحاا  الثااانً
 

أنشاااااطة لجناااااة المراجعاااااة التاااااً تتعلااااا   :
 با شراف على إعداد التقارٌر المالٌة  

 المبحاا  الثالاا 
 

اساااتقللٌة  دعااامدور لجناااة المراجعاااة فاااً  :
 المراجع الخارجً  

 الرابااع المبحاا 
 

وظٌفااااة دعاااام دور لجنااااة المراجعااااة فااااً  :
 المراجعة الداخلٌة

   

 
 
 

 

 الثانيالفصل 
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 دور لجان المراجعة في تحسين
 جودة التقارير المالية

إن الهدف الرئٌسً من تكوٌن لجان المراجعة هو زٌادة مصداقٌة القيوائم المالٌية ، وفيى سيبٌل 

اسيتقاللٌة المراجيع اليداخلً ، ومسياعدة تحقٌق ذلك الهدف ٌجب أن تسعى لجان المراجعة نحو دعيم 

المراجع الخارجً على أداء عملٌة المراجعة بدون أي ضيغوط تيؤثر سيلبا عليً مصيداقٌة نتائجهيا ، 

 .وبالتالً التشكٌك فً صحة التقرٌر المالــً 

وٌسعً هذا الفصل إلً توضٌح ضوابط تشكٌل لجان المراجعية ، وأنشيطة اللجنية التيً تتعليق 

لً ، والوسائل التً تقوم بها لجان المراجعة لدعم استقالل المراجع الخارجً والمراجيع بالتقرٌر الما

 .الداخلً 

 :  لذا ٌمكن تقسٌم هذا الفصل إلى المباح  التالٌة

 1المراجعةلجنة :  تشكٌل  المبح  األول

 :أنشطة لجنة المراجعة المتعلقة باإلشراف علً إعداد التقارٌر المالٌة   المبح  الثانً

  1المراجع الخارجً  ٌة:  دور لجنة المراجعة فً دعم استقالل  المبح  الثال 

 . وظٌفة المراجعة الداخلٌة:  دور لجنة المراجعة فً دعم   المبح  الرابع

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 األولالمبحث 

                      تشكيل لجان المراجعة

من األهمٌة  راجعة داخل الشركة فانهالتً تقوم بها لجنة المعند مناقشة الدور الهام والوظائف 

المناسيبٌن فيً عضيوٌة هيذه اللجنية ، حٌيث أن كفياءة وفعالٌية اللجنية تعتميد  األشخاصبمكان اختٌار 

 : تناول هذا المبحث النقاط التالٌةعلً خلفٌة ومؤهالت أعضائها وٌ

 . عضوٌة لجنة المراجعة وحجمها:    3/2/2

 .المراجعةلجنة ضوابط استقلل أعضا  :   3/2/3

 . المراجعةلجنة :  خبرة أعضا   3/2/4

 وفٌما ٌلً ٌتناول الباحث هذه النقاط بالدراسة والتحلٌل : 

  : عضوٌة لجنة المراجعة وحجمها:  3/2/2

ال توجد معاٌٌر مثالٌة الختٌار أعضاء لجان المراجعة وٌعتمد كيل ذليك بالدرجية األوليً عليً 

ن تليك المعياٌٌر تختليف مين شيركة إليً أخيري ، فهنياك عالقية حجم الشركة وتعقيد عملٌاتهيا ، كميا أ

مباشرة بٌن مهام لجان المراجعة ومعاٌٌر اختٌيار أعضيائها، وكلميا تعقيدت وظيائف لجيان المراجعية 

فيً الوالٌيات  وتقضً قواعد تشيكٌل لجيان المراجعية،  كلما تطلب وجود أعضاء أكثر تأهٌال وخبرة

 (1)أن ٌتراوح عدد أعضاء اللجنة من ثالثة إلً سبعة أعضاء الٌا المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا واستر

. 

 

                                                 

إطبروظرييريرحنيطوٌريعبنٍةنجبنانمراجعةيًانشركبتانمنبهمةاننةعودٌة،يجهةةمد السقا ، السٌد أح ( 1)

  1 36، ص  ،انعذدانثبو6ً::2جبيعةطىطب،-انيجبرتوانيموٌم،كهٍةانيجبرت
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اآلثار الناجمة عن نقص أو زٌادة عدد األعضاء عن الحدود الموضيحة  (1)أحد الكتاب  وٌفسر

ى فضيال عين تيدنإلى زٌادة ضغط العمل عليى عياتق اللجنية ،  ٌؤدي ثالثة أعاله بأن نقص العدد عن

قيد ٌيؤدي إليى كثيرة اآلراء  سبعةزٌادة العدد عن  وأن لعمل اللجنة ،والتخصصات الالزمة رات الخب

وبالتالً صعوبة الوصول إلى قرارات ترضً جمٌع األطراف مما قد ٌخليق صيعوبة فيً أداء عميل 

  .اللجنة وتحقٌق الهدف من قٌامها

ة وذلك حتى ٌمكن االستفاد ؛ال تقل عن ثالث سنوات أٌفضل  عضوٌة اللجنةمدة ب وفٌما ٌتعلق

ٌيتفهم ظيروف  كيً ؛  ٌحتاج على األقيل إليى عيام الذي عضو لجنة المراجعةالخبرات المكتسبة لمن 

تتشيكل ٌراعً أال تكون مدة العضوٌة أطول من اليالزم حتيى ال كما  . (2)الشركة وطبٌعة العمل بها 

 .قد تؤثر علً استقاللهم عالقة بٌن أعضاء اللجنة والموظفٌن 

مين أعضياء  ما ٌؤكد علً تشكٌل اللجنةحوكمة الشركات فً مصر دلٌل قواعد ومعاٌٌر  وفً

تعٌٌن عضو أو أكثر من خيارج الشيركة  مععن ثالثة  همٌقل عدد المجلس اإلدارة غٌر التنفٌذٌٌن وأ

اللجنية  أميا اجتماعياتفً حالة عدم توافر العدد الكافً من أعضياء مجليس اإلدارة غٌير التنفٌيذٌٌن ، 

ج اجتماعات محيدد وبميا ال ٌقيل عين ميرة كيل ثالثية أشيهر ، كميا ٌجيب أن لبرنامفتكون دورٌة وفقا 

تضع الشركة إمكانٌات كافٌة تحت تصرف اللجنة لتساعدها علً أداء عملهيا بميا فيً ذليك التصيرٌح 

 .(4)لها باالستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورٌا

 

 

 

 :  استقالل أعضاء لجنة المراجعةضوابط :  3/2/3

                                                 

ركبتانمنبهمةيةًيصةردراسةةنجبنانمراجعةودورهبيًسذعٍماسيراللانمراجعانذاخهًببنشفاٌزة محمود حلمً ٌونس ،  (  1)

،انعةةةةةةذد7::2،كهٍةةةةةةةانيجةةةةةةبرت،جبيعةةةةةةةانمىصةةةةةةورت،المجلةةةةةة  المدةةةةةة ي  للد اسةةةةةةوت الاجو يةةةةةة ،“يٍذاوٍةةةةةةةاسةةةةةةيطالعٍة

 1 385ص  األول،انمجهذانعشرون،

،“دراسةةيٍذاوٍةة“اننةعودٌة"ييذداتيعبنٍةنجبنانمراجعةيًانشركبتانمنبهمةيًانممهكةانعربٍةة، وابل بن علً الوابل  ( 2)

 1 564، ص 7::2جبيعةاإلسكىذرٌة،انعذداألول،يبرس-،كهٍةانيجبرتمجل  كلة  الاجو   للبحوث الللمة 
 دلٌل قواعد ومعاٌٌر حوكمة الشركات فً جمهورٌة مصر العربٌةمركز المشروعات الدولٌة الخاصة ،     (4)

 3116القاهرة ، 
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ا مين تؤدي لجنة الم راجعة دور حٌوي فً ضمان جودة التقارٌر المالٌة ، وتضفً علٌها مزٌيدص

الثقة حٌث ٌتمثل الدور األساسً للجنة فً متابعة عملٌات المراجعة بما ٌضمن كفاءتها وعدم التأثٌر 

أٌيية ضييغوط أو تييدخالت قييد تمارسييها اإلدارة علييى عملٌييات لمنييع علٌهييا ، وٌييأتً دور اللجنيية كييأداة 

وحتى تؤدي هذه اللجنة الدور المنوط بها  فقد أجمعت اآلراء فيً هيذا الخصيوص عليى   ، المراجعة

 . وتتسق ىذه النتائج مع التوصيات األخيرة للجنة  (1) ضرورة توفر مقومات االستقالل فً أعضائها

Blue Ribbon  والتييأ دتييلت ألييأ د  لجييا  المراجأيية تتيو  دتييير فأالييية فييأ ال  ييا  ألييأ مصييلا ية

 .(2)ر المالية للشرتة إذا ما تا  دأضاء اللجنة مستقلي التقاري

 Sarbanes-Oxleyمن قانون  Section 301واحد ضمانات هذا االستقالل كما هو وارد فً 

 إلٌيهوٌحيدد القيانون المشيار  غٌير التنفٌيذٌٌن اإلدارةمجليس  أعضياءاللجنة من  أعضاءٌتم اختٌار  أن

وميدلول ذليك  .(3) ة ، وعيدم وجيود مصيالح شخصيٌة ليه بهيااستقالل عضو اللجنة بعدم تبعٌته للشرك

لجيان المراجعية والتيً لييٌس لهيا عالقية تجارٌيية أو  ننفيي Lawrence and et al"“ وفقيا لدراسية 

 شخصيييييييييييٌة ميييييييييييع اإلدارة ٌكيييييييييييون لهيييييييييييا رغبييييييييييية قوٌييييييييييية فيييييييييييً أن تعيييييييييييارض اإلدارة 

ٌية  فينن لجنية فً موضوعات تخيص المنشيأة ، وفيى أثنياء فحيص برنيامج ونتيائج المراجعية الخارج

المراجعة تطليب زٌيادة نطياق المراجعية حتيى تخليً مسيئولٌاتها مين الغيف الميالً اليذي قيد ٌحيدث ، 

وأوضح أن الفائدة المتوقعة من هذا االستقالل للجنة المراجعة سوف ٌنعكس عليى أحكيام الميراجعٌن 

  . (4)الخارجٌٌن فٌما ٌختص بالتقارٌر واألمور المالٌة التً تواجههم 

                                                 

مجلاة البحاو  التجارٌاة ، “ الحوكمة والتقارٌر المالٌة المنشورة للشركات المصيرٌة”عبد الحمٌد أحمد أشرف  ( 1)
  1 353، العدد الثانً ، ص  3114، كلٌة التجارة بسوهاج ، دٌسمبر  المعاصرة

(
2
)  Scott N.Branson and et al  " Are fully Independent Audit Committees Really 

Necessary ? " Journal of Accounting and Public Policy , 2009 , Vol 28 ,p277 .  

(3)    April. Klein “ “Likely Effects of Stock Exchange Governance Proposals 

and Sarbanes-Oxley on Corporate Boards and Financial Reporting, 

Accounting Horizons, Dec.2003   Vol. 17 No. 4,  

PP.” P 347 

(
4
)    Lawrence et al “The Association Between Audit Committee Characteristics 

and Audit Fees” Journal of Practice and Theory, Sep. 2003, Vol. 22. No. 

2. P. 21.  
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 Sarbanes- oxleyبييٌن ضييوابط اسييتقالل أعضيياء اللجنيية كمييا وردت بقييانون  وفٌمييا

وبورصيية نٌوٌييورك لييلوراق المالٌيية والمجلييس القييومً للمتعيياملٌن فييً األوراق المالٌيية توجييد أوجييه 

 تشابه ، كما توجد اختالفات نعرضها فً الجدول األتً
(1) : 

 
 قانون

Sarbanes-Oxley 

بورصة نٌوٌورك لألورا  
 المالٌة

المجلس القومً للمتعاملٌن فً 
 األورا  المالٌة

جمٌاااااااااااع األعضاااااااااااا   التشكٌل
مسااتقلٌن ماعاادا العضااو 

أناه ل  SECالذي تاراه 
 ٌمثر على الستقلل 

علاااى األقااال ثلثاااة أعضاااا  مااان 
خاااااااارج الشاااااااركة ، أي  ٌااااااار 

 تنفٌذٌٌن

تتشاااااابه ماااااع بورصاااااة نٌوٌاااااورك 
 لألورا  المالٌة 

مكافااااااااا ت أو 
تعوٌضااااااااااات 

 ثانوٌة

-Sarbanesقانون نفس قواعد  موح ٌر مس

Oxley 
-Sarbanesقاااانون نفاااس قواعاااد 

Oxley 

وضع قٌاود علاً ملكٌاة   ملكٌة األسهم
األسهم ألعضاا  اللجناة 
فااً أحااد فااروع الشااركة 

 أو فً شركات تابعة

ٌج  أن ٌقرر مجلس ا دارة أناه 
علقاة هاماة للعضاو  ةل توجد أٌ
 مع الشركة

ٌمتلاااك العضاااو أكثااار مااان  ألٌجااا  
 % من أسهم الشركة21

علقااااااااااااااااات 
 تجارٌة هامة 

ٌاااة أوضاااع قٌاااود علاااً 
علقااااات تجارٌااااة بااااٌن 

عضااااااااااااا  اللجنااااااااااااة أ
 والشركة 

ٌج  أن ٌأخذ مجلاس ا دارة فاً 
العتبااااار حجاااام وضااااخامة هااااذه 
العلقاااااااة بالنسااااااابة لألطاااااااراف 

 المشاركة فٌها

تسااتبعد أي عضااو مجلااس إدارة لااه 
علقااااة محااااددة خاصااااة )شاااارٌك ، 

ة ، أو مسئول مساهم ذو نسبة حاكم
تنفٌاااذي( ماااع منشاااأة أعماااال دفعااات 
إلٌها الشركة ، أو تلقات منهاا مباال  

% ماااااان مجمااااااوع 5تزٌااااااد عاااااان 
ا ٌاارادات الموحاادة ، أو تزٌااد علااى 

دولر فاااً أي مااان  211111مبلااا  
 السنوات الثل  الماضٌة

 

  : خبرة أعضاء لجان المراجعة:  3/2/4

لجييان المراجعيية . وفييً هييذا ٌؤكييد الييبعض علييً  خاصيية فييً تشييكٌل أهمٌيية الخبييرةتلقييً مسيي لة     

ضرورة دعم للجان المراجعة بالخبرات المتنوعة والمهارات المختلفة ، خاصة مع نميو المسيئولٌات 

                                                 

(1) Richerdson C. and Charles P. Baril  “Can Your Audit Committee Withstand the 

Market's Scrutiny of Independence?” Financial Executive, Jan./Feb. 2003, Vol., 19 

No. I, PP. 36-37.  
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ن ضيرورة تيوفر و. كميا ٌشيترط آخير (2)الخاصة فً المشروعات األنشطةاالجتماعٌة وتعدد وتنوع 

: )أ ( القيدرة عليى التفكٌير بصيفة  (3)انهيبعض الصفات الشخصٌة فيً أعضياء لجيان المراجعية ، وم

)جـ( القيدرة عليى  1)ب( القدرة على صٌاغة وتوجٌه األسئلة المالئمة ، وتحلٌل اإلجابات  1مستقلة 

) د ( القدرة على إقامة خطوط اتصاالت فعالة ميع اإلدارة ومعيدي  1تحمل مسئولٌة اتخاذ القرارات 

)هـ( تفهم عام للصناعة التً تنتمً إلٌهيا الشيركة  .واإلدارة القوائم المالٌة ، والمراجعٌن الخارجٌٌن 

 .، والعوامل االقتصادٌة والقانونٌة التً تؤثر على الصناعة 

لجنيية المراجعيية تتعلييق بالمهييارات الالزميية لمواجهيية  أعضيياءواحييد جوانييب الخبييرة المطلوبيية فييً   

األعضاء ذوي الخبيرات المالٌية بتفعٌيل فمن شأنه تعزٌز لجان المراجعة ب (4) المواقف المالٌة المعقدة

والتقٌيٌم  أبعادهياوفهم  األخطار إدراكفضال عن . (5)دورها فً تطوٌر مستوي جودة التقارٌر المالٌة

األخطييار ، باإلضييافة إلييً تقييدٌم التأٌٌييد والييدعم المراجعيية المقترحيية لتفييادي هييذه  إلجييراءاتالجٌييد 

 . (6)المتعلقة بالمراجعة مع اإلدارة المطلوب لمراجعً الحسابات عند مناقشة األمور

، وان تتيوفر ببياقً  األقيلوٌكفً توفر الخبرات المالٌة والمحاسبٌة الالزمة فيً عضيو واحيد عليً   

نفييس  Laweranceكمييا ٌتبنيً  .(2) الحيدود المقبوليية لفهيم المعلومييات المالٌية والمحاسيبٌة األعضياء

الحيد مين التضيلٌل فيً التقرٌير الميالً ، وحماٌيية االتجياه بالتأكٌيد عليً مسياهمة لجيان المراجعية فيً 

  (3) الشركة من أخطار الغف المالً إن كان بها عضو واحد علً األقل من ذوي الخبرات المالٌة

                                                 


(2)

 Enrst and Yong “Audit Committees: Implementing the New Roles, Improving the Oversight 

of Financial Reporting by Corporate Boards” May. 2000, P. 6 .  

 
(3)
 MartineauFasken. “Your key to Audit Committees” Handbook, Corporate Governance Oct. 

2003, P. 13. 

 
خالد محمد عبد المنعم لبٌب " دراسة اختبارٌه لطبٌعة ونوعٌة العالقة بٌن لجان المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلٌة  (4)

العدد األول ص  3118التجارة جامعة اإلسكندرٌة ، مارس ، كلٌة  مجلة البحو  العلمٌةفً منش ت قطاع األعمال " 
:5   
  


(5)

 Linda McDaniel, Roger D. Martin and Laure A. “Evaluating Financial Reporting Quality: the Effects of 

Financial Expertise Vs. Financial Literacy” The Accounting Review, 2002, Vol., 77, PP 139 – 167. 

(6)
  Lawrence,  et al “Audit Committee and Restatements” Auditing, Mar. 2004, Vol. 23, lsl, 

P 20 

 
 5:ص  " مرجع سب  ذكره "خالد محمد عبد المنعم لبٌب  (2)

(3)
   Lawerence et al " Audit Committee and Restatements " op cit " P. 4. 
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ضيرورة قٌيام المنظميات المهنٌية بتطيوٌر  حيد الكتيابأولدعم وتعزٌز مقوميات الخبيرة ٌقتيرح 

، وأن ً المسييتمر ألعضيياء لجييان المراجعيية نظييام مبييرمج ومتكامييل للتييدرٌب والتعلييٌم المهنيي وإرسيياء

ٌكون هناك تنظٌم ملزم لحضور مثل تلك البرامج ، وأن ٌتم اختٌار األعضاء الجدد للجان المراجعية 

تلقوا البرامج التدرٌبٌة والمفاضلة بٌنهم وفقا لمهاراتهم ومستوي تقوٌم اجتٌازهم لمتطلبات مثيل  ممن

وٌر كفيياءة أداء كييل ميين أعضيياء لجييان المراجعيية  ، تلييك البييرامج ، وذلييك بهييدف السييعً نحييو تطيي

 . (4) نحو انسبوتزوٌدهم بالمعارف والمهارات الالزمة لقٌامهم بمسئولٌاتهم علً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

  أنشطة لجنة المراجعة المتعلقة باإلشراف

 التقارير المالية إعداد على

السٌاسيات المحاسيبٌة التيً  عيادة فحيصجعية لجنية المرا تتيولًجودة التقيارٌر المالٌية  لتحسٌن

 ومنيعمية اإلفصياح ، ءالتأكيد مين كفاٌية ومالفضال عن  تطبقها المنشأة وتقٌٌم التقدٌرات المحاسبٌة ،

 .التقارٌر المالٌة وتحلٌلالتالعب فً األرباح ،  أوفً التقارٌر المالٌة  التحرٌف

                                                 
 227، ص  ، مرجع سب  ذكرهلبٌب خالد محمد عبد المنعم  (4)
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 وفٌما ٌلً توضٌح النقاط السابقة : 

 ٌاسات المحاسبٌة المطبقة بالمنشأة : الس تقٌٌم : 2/2/1

ا للمرونة الكافٌة الممنوحة لإلدارة العلٌا فً اختٌار وتطبٌق بدائل السٌاسيات المحاسيبٌة  ، نظرص

فنن محيددات اإلدارة تجياه اختٌيار بيدٌل معيٌن دون غٌيره مين البيدائل ليه الجانيب األكبير فٌميا ٌتعليق 

لسٌاسيات محاسيبٌة معٌنية  اإلدارة المالٌيةٌرجيع تفضيٌل و 1باآلثار االقتصادٌة للسٌاسات المحاسيبٌة 

، واإلدارة العلٌيا كيأي طيرف آخير مين األطيراف المهتمية  قٌمة الشيركةإلى آثار تلك السٌاسات على 

بالمنشييأة تسييعى إلييى تعظييٌم منفعتهييا الذاتٌيية ، وبالتييالً فيينن حرٌيية اإلدارة فييً االختٌييار بييٌن بييدائل 

ا من اغتنام الفرص ، وذلك عن طرٌيق تطبٌيق البيدائل التيً تيؤدي السٌاسات المحاسبٌة قد ٌمثل نوعص 

 . (1)إلى تحسٌن صورة المنشأة مما ٌؤثر على دقة وعدالة القوائم المالٌة 

 توجييهالتييً  1:أصييدر معهييد المحاسييبٌن القييانونٌٌن نشييرة معيياٌٌر المراجعيية رقييم ولمنييع ذلييك 

وهيذا ٌمكين ،  مع لجنية المراجعية بالشركةقة المحاسبٌة المطب السٌاسات مةءمال مناقشة إلًالمراجع 

الفتيرات السيابقة ،  المعميول بهيا فيًالمحاسيبٌة السٌاسيات  من تقٌٌم مدي تطبٌق الشركة لنفسلجنة ال

  1 (2)والعناصر التً ٌمكن أن تؤثر على عدالة عرض المعلومات فً القوائم المالٌة

المراجعيية فحييص السٌاسييات  لجنيية علييً ضييرورة تييولً “الرملييً”  وفييً نفييس االتجيياه ٌؤكييد

حدث التطورات فً المعاٌٌر المهنٌة ، ومع أل مطابقتهالتأكد من لالمحاسبٌة المطبقة بواسطة الشركة 

 . (3)الشركات األخر  التً تمارس نفس النشاط  تطبقهما 

مين لجنية المراجعية  اص كل شركة خطابيتقدم أوصت لجنة األوراق المالٌة والبورصات بأن  كما

 :  (3)تًاآلها السنوي موضحا فً تقرٌر

                                                 

على  اختبارٌهدراسة  –محددات اختٌار اإلدارة للسٌاسات المحاسبٌة المدخل اإلٌجابً ”رضا إبراهٌم صالح ،  ( 1)
 ،  3114، العييييييدد الثالييييييث ، سييييييبتمبر  54، المجلييييييد  مجلااااااة ا دارة العامااااااة، “ الشييييييركات السييييييعودٌة

  5951ص 

(
2
) Janel, Eolbert, “The Impact of the New External Auditing Standards” 

Internal Auditor Dec. 2000, P. 49.  

 46-45، ص مرجع سب  ذكره”محمد الرملً أحمد  ( 3)
  " مجلة فاروق جمعة عبد العال ، متطلبات تفعٌل دور لجان المراجعة فً البنوك التجارٌة فً مصر    (3)

 88العدد الثانً ص  3115رٌة بنً سوٌف مارس كلٌة التجاالدراسات المالٌة والتجارٌة 
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ما إذا كانت اإلدارة قد ناقشت القوائم المالٌة التً تمت مراجعتهيا ميع لجنية المراجعية شياملة  ( أ)

 المحاسبٌة المطبقة والتً أثرت فً التقرٌر المالً السنوي. السٌاساتمناقشة 

 .المطبقةالمحاسبٌة  السٌاسات عةجكان المراجع الخارجً قد ناقف مع لجنة المرا إذاما  ( ب)

 المحاسبٌة المطبقة .     داخلٌا السٌاساتقد ناقشت كانت لجنة المراجعة  إذاما  ( ج)

 :  تقٌٌم التقدٌرات المحاسبٌة 2/2/2

 المساءلتعتبر موضوعٌة التقدٌرات المحاسبٌة وأثرها على عدالة القوائم المالٌة المنشورة من 

األخٌرة ، سواء على مستو  الهٌئات المهنٌة ، الهامة التً نالت اهتمام الفكر المحاسبً فً السنوات 

القٌيياس أو الممارسييٌن للمهنيية ، أو مسييتخدمً هييذه القييوائم ، لمييا لهييذه التقييدٌرات ميين تييأثٌر علييى 

اإلفصاح فً  القوائم المالٌة ، والذي قد ٌؤثر بدوره عليى طبٌعية القيرارات التيً تتخيذها األطيراف و

 . (4) المختلفة المستخدمة لها

غالبا  التقارٌر المالٌة بما تشتمله من تقدٌرات محاسبٌة تعتمدالمنشأة هً المسئولة عن إدارة و  

المخصصييات عليً الحكيم الشخصييً ، وقيد ٌكييون لهيا تييأثٌر هيام عليً نتٌجيية النشياط ، وميين أمثلتهيا 

لمقابلة االلتزامات الناشئة عن ضمان الغٌر ، والمخصصات لمقابلة الخسائر المتوقعة نتٌجة لدعاوي 

. ، ومخصصات الدٌون المشكوك فٌها  ضائٌة مقامة علً المنشأة ، ومخصصات االلتزامات البٌئٌةق

التً اعتمدت علٌها اإلدارة عند إعداد تلك التقدٌرات ،  ألسسالجنة المراجعة تقٌٌم  ولذلك ٌتعٌن علً

الغيف أو التالعيب ولكً ال تتأثر التقارٌر المالٌية بأخطيار  .(2)ٌتم اإلفصاح عنها بطرٌقة مالئمة وان

 لجنيية المراجعيية إبييال تتطلييب معيياٌٌر المراجعيية ميين المراجييع  المتعمييد فييً التقييدٌرات المحاسييبٌة ،

اليييذي اسيييتندت إلٌيييه اإلدارة عنيييد إعيييداد تليييك التقيييدٌرات، ومقارنتهيييا بتقيييدٌرات السييينوات  باألسييياس

 . (3)الســابقة

                                                 
(4)

سأثٍرعوايمانخطرانبٍئٍةعهىانيكمانشخصًنهمراجعانخبرجًنهيررٌرعهانيرةذٌراتانميبسةبٍةوأثةررنةكبدر نبٌه ارسانٌوس 

، ،انعةذداألول:::2،يةبرس ية  مجل  الد اسوت المولة  تالاجو ي  )الللوم اإلاا،“دراسةاخيببرٌه–عهىعذانةانروائمانمبنٍة
 :ص 

 
 88ص  مرجع سب  ذكره،  جورج دانٌال غالً (2)

(3)
  Daniel, Mont Gomery, et al " Auditors, New Procedures for Detecting Fraud.” 

Journal of Accountancy, May 2002.. P. 66.  
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مور اآلتٌية عنيد مناقشية المراجيع اليداخلً كما ٌتعٌن علً لجنة المراجعة أن توجه اهتمامها إلً األ  

 : (4)أو الخارجً وان تحصل علً تفسٌرات كافٌة لها

 مبالغ الكبٌرة التً استخدمت فً إعداد القوائم المالٌة .التقدٌرات ذات ال ( أ)

 ونتييائج  ن فييً تقييدٌرات المخيياطرون والخييارجٌولطييرق التييً ٌسييتخدمها المراجعييون الييداخلٌا ( ب)

 تلك التقدٌرات.

ت المخاطر وتأثٌر أي عوامل بٌئٌة   خارجٌة علً تغٌرات فً نطاق المراجعة نتٌجة لتقدٌراال  )ج( 

 إعداد التقارٌر المالٌة .

 : حكام الرقابة علً الدارة والتأكد من جودة العر  والفصاحإ:  2/2/3

امالت ن فً اسهم الشيركة والمعيوللجنة المراجعة فحص جمٌع التعامالت التً ٌقوم بها المدٌر ٌمكن

دارة ، إلعضياء مجليس اأت  تعياب ومكافيأالقة بالشيركة وكيذلك فحيص عطراف ذوي الألمع ا

 :(5) وٌمكن للجنة المراجعة تحت هذا النشاط القٌام بعدد من المهام

 التقصً عن أٌة مدفوعات مشكوك فً صحتها أو تقٌٌم أصول أو التزامات محتملة . – 2

 رسات القانونٌة السلٌمة لجمٌع عملٌات الشركة .التأكد من االلتزام التام بالمما – 3

الفحص المنظم للنتائج المالٌة التً تظهرها التقارٌر المحاسبٌة التً تقدم لالدارة وتلك التً تقدم  – 4

 الً المساهمٌن .

التأكييد ميين كفاٌيية االجييراءات المتبعيية لسييالمة المعلومييات التييً تنشيير داخلٌييا والتقييارٌر الدورٌيية  – 5

 والتنبؤات المالٌة . الداخلٌة

 دارة الشركة .إمراعاة التحفظات الهامة للمراجعٌن الخارجٌٌن بشأن  – 6

                                                 
إصدار مركز المشروعات الدولٌة  ، 3114، لعشرٌن حوكمة الشركات فً القرن الحادي واهولً جرٌجوري "  (4)

 327ص  ، غرفة التجارة األمرٌكٌة 3114الخاصة 
 
المجلة العلمٌة “ لجنة المراجعة ودورها فً زٌادة فاعلٌة المراجعٌن ودعم استقاللهم”سامً وهبة متولً  (5)

   :1213، ص   3::2، كلٌة التجارة ، جامعة عٌن شمس ، العدد الثانً  للقتصاد والتجارة
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حد الكتاب ضيرورة عيرض المعلوميات المتعلقية بهٌكيل لجنية المراجعية وبعيض المعلوميات أوٌري         

مرٌكييً ألفصيياح عيين المعلومييات التييً تييم التوصييٌة بهييا بواسييطة المجمييع اإلخييري مييع ضييرورة األا

خييري مثييل سييلطة لجنيية المراجعيية ودعييم األنشييطة ألللمحاسييبٌن القييانونٌٌن والمعلومييات المتعلقيية با

 .  (2) استقالل المراجعٌن الخارجٌٌن

علً ان من ضمن مسئولٌات اللجنة حماٌة عملٌة  (3)( Rouse and Borreli,2000كما أكد )      

دارة وٌمكن ان ٌيتم ذليك عين إلً تقارٌر االتقرٌر المالً ضد التصرفات غٌر القانونٌة واالشراف عل

 طرٌق :

جييراءات تسييهل االتصييال بٌنهييا وبييٌن إدارة حٌييث ٌجييب علييً اللجنيية وضييع إلاكتشيياف تحاٌييل ا – 2

 دارة .إلبالغها فً حالة اكتشاف أي تحاٌل تقوم به اإلالموظفٌن 

ٌكيون للجنية جيدول ن أدارة فً تحدٌد مواضٌع المناقشة بل ٌجب إلال تعتمد اللجنة علً اأٌجب  – 3

 اعمال محدد مسبقا لمناقشته .

 

 

 

 : (1)نشطة التالٌةاألتقوم لجنة المراجعة ب اإلفصاحمة ءوللتأكد من كفاٌة ومال

نياتج  التأكد من أن اإلفصاح بالقوائم المالٌة تضمن صراحة أن المنشأة مسئولة عين أي تالعيب  )أ (

 .ً تمنع ذلك مع تشدٌد العقوبة من البٌع الصوري ، مع وضع اللوائح بالمنشأة الت

فحييص جمٌييع المعييامالت مييع السماسييرة التييً تتعامييل معهييم المنشييأة، والتأكييد ميين عييدم وجييود أي  )ب(     

تالعب من جانب السماسرة ، واإلفصاح عن ذلك بنٌضاحات القوائم المالٌة عن عدم وجود مثل هيذا 

 التالعب .

                                                 
 572، ص ، مرجع سب  ذكرهجورج دانٌال غالً  (2)
(3) , June 2000 ,  The Cpa JournalRose and Borreli " Audit Committee In An Era Of Increased Scrutiny " 

p 50                              

 1 689" ، ص "مرجع سب  ذكره مبارز شعبان ٌوسف ( 1)
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أي ميين أعضيياء مجلييس اإلدارة أو العيياملٌن بالمنشييأة تضيير  التأكييد ميين عييدم وجييود اتفاقٌييات بييٌن )ج (     

 بمصالح المساهمٌن والمستثمرٌن ، واإلفصاح صراحة عن ذلك .

 : فً التقارٌر المالٌة  لتحرٌفالوح وا منع :2/2/4

ٌتنامً االتجاه نحو تفعٌل دور لجان المراجعة فً مواجهة األخطار مميا ٌعيزز مصيداقٌة القيوائم     

عليً دور هيذه اللجيان فيً  Beaslyا ٌؤكيد ذ، وفيً هيمالٌة وٌرفيع فيً مسيتوي جودتهيا والتقارٌر ال

تخفٌض احتماالت وقوع التضلٌل المالً فً الشركة ، وٌشمل ذلك ما ٌمكن أن تؤدٌه لجان المراجعة 

 إنبيل  . (3)فً التحري عن مجاالت وأسباب وقيوع المخالفيات الميؤثرة جوهرٌيا فيً التقيارٌر المالٌية

)  93مع مراجع حسابات الشركة وفقا للمعٌيار رقيم  اإلدارةها قد تمتد لمناقشة مخاطر غف مسئولٌات

والحد من التالعب فً األرباح ، وتحدٌد مخاطرهيا بالتنسيٌق  . (4) ( 8::2مجلس معاٌٌر المراجعة 

   .(5)مع المراجع الداخلً

لٌية االخيري والكشيف ومما ٌعزز دور اللجنة فً مجاالت منع الغف والتزوٌير والمخياطر الما

أن تكلفهيا رسيمٌا ) كميا هيو مطبيق فيً كثٌير مين عنها ، ومن ثم تجنب التحرٌف فيً القيوائم المالٌية 

. (2)الدول ( بتقٌٌم مدي سالمة ضوابط المراقبة الداخلٌة الموجودة بالشركة وتحدٌد مدي االلتيزام بهيا

قٌيق نفيس الغاٌية ٌقتيرح اليبعض ولتح وذلك اتجاه واضيح تبنتيه القواعيد المصيرٌة لحوكمية الشيركات

 :(3)ضرورة قٌام اللجنة باآلتً 

 للشركة.ضوابط المراجعة  بشأنلتشاور مع إدارة الشركة والمراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ا ( أ)

 . سٌاسات وبرامج الشركة المصممة تنفٌذ األشراف علً ( ب)

                                                 
 (2)        Mark S. Beasly, "Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and 

, Dec. 2000, P. 444.Accounting HorizonsCorporate Governance Mechanism",  
(4)

  Efstathios Kirkos, C. Spathis, and Y. Manolopoulos “Data Mining Techniques for the 

Detection of Fraudulent Financial Statements”, Expert Systems With Applications 

, 2006, P. 2 .            

 

(5)
  Jan. Eeigh "Internal Auditors Role in Overcoming The Financial Reporting Crisis " 

Internal  Auditing  NOV/DEC 2002 Vol 17 Iss 6 P. 3. 

 
 
المجلة العلمٌة اح " دور لجان المراجعة فً مكافحة عملٌات غسٌل األموال بالبنوك التجارٌة " سوسن عبد الفت (2)

 .232، العدد الثانً ص 3118ة ، جامعة عٌن شمس ابرٌل للقتصاد والتجار
 . 36، ص  ، مرجع سب  ذكرهعبد الوهاب نصر  (3)
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انونٌية أو تنظٌمٌية قيد مناقشة المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن وإدارة الشيركة فيً أٌية مسيائل ق ( ج)

 ٌكون لها تأثٌر مادي علً مركز الشركة المالً.

 توصٌات المراجعة.متابعة ما ٌتخذ من إجراءات لمعالجة االختالسات المالٌة وتنفٌذ  ( د)

 : المالٌة الدورٌة  التقارٌر تحلٌل: 2/2/5

 نتيييييائج عملٌيييييات المراجعييييية  لفحيييييصتحصيييييل لجنييييية المراجعييييية عليييييى المعرفييييية المطلوبييييية 

اللجنية تفحيص كميا  1والسينوٌة ، ملخصيات اإلدارة  الربيع سينوٌةالتقارٌر المالٌة  فحصٌق عن طر

المراجع تتضمن تقرٌر المراجعة ، الرأي المزمع تقدٌمه، مد  استغالل  قبل سلسلة من العناصر من

ر .وتقوم لجنية المراجعية عنيد إشيرافها عليى عملٌية إعيداد التقيارٌ(4)موارد الشركة وطرٌقة استغاللها

 : (5) عادة

 مالحظات المراجع الخارجً بخصوص نتائج المراجعة.فحص  )أ (

فٌميا ٌتعليق بيالقوائم المالٌية ، وكيذلك أٌية الخيارجً كافة التقارٌر التً ٌقيدمها المراجيع  فحص )ب(

 خالفات ملموسة بٌن اإلدارة والمراجع الخارجً تكون قد نشأت من إعداد القوائم المالٌــة .

 .المبادئ المحاسبٌة ومعاٌٌر المراجعة المستخدمة تغٌٌرات ملموسة بشأن  ةأٌالنظر فً  )ج(

وتتأتييل لجنيية المراجأيية ميي   ييلرة المنشييأة ألييا اشسييتمرار فييأ النشيياا   وسيي مة فيير  اشسييتمرار    
المسييتخلف فييأ إأييلال القييوائف المالييية   وذلييح ميي  خيي   الت قيييق المييالأ والة ييث فييأ ال ييواىر ولراسيية 

ت   يييات دخيييرال فيييأ أ  تييييا ةاألخايييار وال شييي  الميييالأ  ةمراجيييع ةشيييأ  اشسيييتمرار   ودييييت   يييات ال
الأ  يية ةييي  وجييول لجنيية المراجأيية  (3)( Scott N.Branson and etal. و ييل اختةيير )  (1)الم تميي 

وسلوح المراجيع أنيل إصيلاره لتقريير ييت    ةشيأ  اشسيتمرارية ووجيل الةا يث انيو توجيل أ  ية ايجاةيية 
ول اللجنة وا تما  إصلار المراجع لتقرير يت    ةشأ  اشستمرارية   تذلح فا  لجنة المراجأة ةي  وج

  تلأف المراجع ةأل إصلاره ليذا التقرير .

                                                 
  1 52، ص  ،مرجع سب  ذكره بدر نبٌه ارسانٌوس (4)

 324" ص مرجع سب  ذكرهجوري " رٌولً جه (5)

 

  1 698، ص  مرجع سبق ذكره، جورج دانٌال غالً  ( 1)
(3)   Scott N.Branson and et al  " are fully Independent Audit Committees Really 

       , 2009 , Vol 28 Journal of Accounting and Public PolicyNecessary ? "  
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وٌري الباحث أنه ٌمكن للجنة المراجعة التحقق مين أن البٌانيات اليواردة فيً التقيارٌر المالٌية تتسيم   

 : آلتًبا

 للفهم. )ا( وضوح البٌانات وقابلٌتها

 )ب( إمكانٌة إجراء مقارنات مع نفس الفترة من العام السابق.

 )ج( الثبات فً طرٌقة عرض البٌانات والسٌاسات المحاسبٌة فً التطبٌق العملً بالمنشأة.

وإذا تبييٌن للجنيية المراجعيية وجييود اختالفييات عمييا سييبق وجييب علٌهييا لفييت انتبيياه المراجييع الخييارجً 

 ومحاولة تالفٌها فً تقرٌره.

 

 

 

 

 الثالثالمبحث 

  يحاسرقالل دم دور لجان المراجعح ف  

 المراجعيه الخارجييه

صيداقٌة ٌتمثل الهدف الرئٌسً من تكوٌن لجان المراجعة فً توفٌر الضوابط المتعلقة بتأكٌيد م

تعٌٌن المراجع  أخطارالقوائم المالٌة . ومن هذه الضوابط مسألة استقالل المراجع وما ٌتعلق بها من 

زلييه ومييا قييد ٌربطييه بالشييركة ميين مصييالح أو عالقييات تهييدد حٌيياده واسييتقالله ، فضييال عمييا قييد أو ع

علً المراجع من ضغوط قد تؤثر علً رأٌه وحكميه . وفيً هيذا ٌلخيص اليبعض ميا  اإلدارةتمارسه 

 : (1)تًآلٌواجه مسألة استقالل المراجع من تهدٌدات با

                                                 

(
1
) Suzan Mcgrath and et al “ A Framework for Auditor Independence” Journal 

of Accountancy, Jan 2001, P. 41. 

 نقال عن :                                                                                   

دراسيية “ حسيياباتمييد  الحاجيية لتفعٌييل إدراك الطييرف الثالييث السييتقالل مراجييع ال”حسيين علييى محمييد سييوٌلم 
اختبارٌة ، مجلة البحو  التجارٌاة ، جامعية الزقيازٌق ، ٌولٌية 3113 ، العيدد الثيانً ، المجليد الرابيع 

299 – 298والعشرون ، ص   
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المراجييع إلييى  وتييرتبط بسييعً Self-interest threatsتهدٌييدات تييرتبط بالمنفعيية الشخصييٌة  (2) 

تعظٌم منفعته الشخصٌة مين خيالل بعيض التصيرفات أو األفعيال التيً تيؤدي إليى تحٌيزه عنيد 

 المرتبطة بعملٌة المراجعة . قراراتهإصدار 

وتتعلق بوجود بعض العواميل  Self-Review Threats بأعمال أخري للشركةتهدٌدات ترتبط  (3) 

خييدمات ٌقيدم المراجييع المراجيع موضييوعٌته وتظهيير تليك العوامييل عنييدما  التيً ٌمكيين أن تفقييد

 . العمٌلة استشارٌة للشركة

وخاصية :  Advocacy Threatsتهدٌدات ترتبط باتخياذ المراجيع موقيف الميدافع عين الشيركة  (4)

 حالة تروٌج األوراق المالٌة التً تصدرها .

وتظهيير عنييدما ٌكييون للمراجييع أو  Familiarity Threats الودٌييةتهدٌييدات تييرتبط بالعالقييات  (5)

 عائلته عالقة خاصة مع عمٌل المراجعة أو بعض المدٌرٌن أو بعض المساهمٌن الرئٌسـٌٌن .

 إذا ما اتخذ موقفا مضادا للشركة . بخوف المراجع من عزله أو تغٌٌرهتهدٌدات ترتبط  (6)

ل المراجيع الخيارجً فيً وفً إطار هذه التهدٌدات ٌمكن تلخٌص دور اللجنية فيً دعيم اسيتقال

  تً :آلا

 التوصٌة باختٌار المراجعٌن وتوٌٌرهم وتحدٌد أتعابهم : : 2/3/1

سيلطات تعٌٌنيه  إسينادلدعم استقالل المراجيع الخيارجً تحيرص قيوانٌن الشيركات عيادة عليً 

 كثٌرة قيد تتحيول هيذه السيلطات وألسبابالجمعٌات العمومٌة للمساهمٌن ،  إلً أتعابهوعزله وتحدٌد 

اللها وتوجههييا بمييا ٌخييدم غمييا ميين الجمعٌييات العمومٌيية إلييً مجييالس اإلدارة فتسييًء اسييتوبتفييوٌض 

ولتييوفٌر الضييوابط  مصييالحها ، ممييا ٌييؤثر بالفعييل علييً اسييتقالل المراجييع أو ٌثٌيير الشييكوك حولييه .

الشيركة مين ضيغوط هادفية  إدارة، وحماٌية مميا قيد تمارسيه  أتعابيهالالزمة لتعٌٌن المراجيع وتحدٌيد 

مهييام  إسييناد إلييًوتقرٌييره ، لهييذا اتجهييت العدٌييد ميين المنظمييات المهنٌيية  وأحكامييهلتييأثٌر علييً عملييه ل

ي فً مسيألة عزليه أالر وإبداء،  أتعابهترشٌح تعٌٌن المراجع للجنة المراجعة بالشركة ، بل واقتراح 

 المستحق وعلً نطاق واسع .. وقد لقً هذا االتجاه التأٌٌد 

متخصصيية ومحاٌييدة ، وبمييا لهييا ميين خبييرات واختصاصييات ، وخطييوط  كجهيية - بوسييع اللجنييةو   

ل تعٌيٌن المراجيع وتحدٌيد ئن تسيد الثغيرات الموجيودة فيً مسياأ - اتصال مفتوحة مع اإلدارة والغٌير
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وجود لجان المراجعية  أنن تقضً علً الشكوك المثارة حولها . كما تؤكد التجارب علً أأتعابه ، و

كً ال تستغل سلطاتها وما قد ٌتعرض إلٌها  ؛ بالفعل علً مجالس اإلدارة قٌداص إنما ٌشكل فً حد ذاته 

لها بحكم وظٌفتها  إذالتهدٌد بعزله ، ومن ثم التأثٌر علً حٌاده.  أوفً فرض الضغوط علً المراجع 

، وبحٌث ال ٌكون ذليك نتٌجية  تقٌٌم عمل المراجع ، والتأكد من جدٌة وقٌمة المبررات المقدمة لعزله

وفً هذا كله ما ٌحقق التوازن المطليوب فيً العالقية ،  دارةإلجهات نظر صحٌحة تخالف اتمسكه بو

من جهة واإلدارة من جهة أخري ، وانسٌاب أعمال المراجعية الخارجٌية فيً بٌن المراجع الخارجً 

 .(2)سٌاقها الصحٌح وبما ٌضمن حقوق المساهمٌن 

 

 

 : وا دارة  ًالمراجع الخارجفحص جوان  عدم التفا  بٌن : 2/3/2

تتمثييل معضييلة التقرٌيير المييالً فييً رأي الييبعض فييً المبييادئ المحاسييبٌة المقبوليية قبييوال عامييا  

والتً توفر لإلدارة مرونة كبٌرة فً تطبٌقها مما ٌؤثر سلبا علً القوائم المالٌة إن أسئ اسيتخدامها . 

ضييللة ، ودعييم اسييتقالل وبوسييع لجنيية المراجعيية سييد هييذه الثغييرات والوقاٌيية ميين إعييداد التقييارٌر الم

 .(2) المراجع عند حدوث اختالفات فً وجهات النظر مع اإلدارة

رأي  : وحول موضوعات كثٌرة أخيري تتفياقم أوجيه الخيالف بيٌن المراجيع واإلدارة ، ومنهيا

المراجع فً التقدٌرات المحاسبٌة ، نطاق المراجعية ، اإلفصياح فيً القيوائم المالٌية ، محتيوي تقرٌير 

، وما إلٌها من مجاالت أخري . ومع اتساع نطاق االختالف ومداه ٌتعاظم الدور  فظاتهالمراجع وتح

وحيل وتسيوٌة  .(3) الهام للجنة المراجعة فً مناقشة أوجه االختالف وأسبابها مع األطراف المختصة

                                                 
 1 :67، ص  ، مرجع سب  ذكرهجورج دانٌال غالً  (2)
 1 682ص  المرجع الساب  (2)


(3)

 AICPA, SAS No. 61 “Communication with Audit Committee” Journal of 

Accountancy 1988. P. 193.  
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هذه االختالفات وخاصة ميا ٌتعليق منهيا بيالتقرٌر الميالً أو رأي المراجيع فٌيه ومين ثيم تخفٌيف حيدة 

 .(4) صراع القائمة بٌن المراجع واإلدارةال

 :  متابعة أعمال المراجعة الخارجٌة وتحدٌد وحل مشاكلها : 2/3/3

بسيبب تعيدد  المراجعة وخاصة المراجعة الخارجٌة بأعمال األولًتعنً لجنة المراجعة بالدرجة  

المستمرة مع المراجع  ن علٌها فتح خطوط االتصالفنوتنوع مشاكلها . وألداء مهامها بكفاءة واقتدار 

 Blue Ribbonالخارجً من اجل متابعة أعمال وتحدٌد وحل مشاكله . وفً هذا ٌؤكد تقرٌر لجنة 

علييً لجنيية المراجعيية بضييرورة مناقشيية المراجييع الخييارجً فييً مييدي وجييود خالفييات مييع اإلدارة ، 

دارة فً تمكٌن المراجيع من قبل اإل طالتأخٌر المفر : والصعوبات التً تواجهه أثناء أداءه لعمله مثل

من االتصال بالعمالء ، أو حاالت الضعف التيً ٌعيانً منهيا المشيروع وتيؤثر سيلبا عليً قدرتيه فيً 

 1 (1)إصدار قوائم مالٌة مالئمة ، أو التصرفات غٌر القانونٌة التً تم اكتشافها خالل عملٌة المراجعة

ً مراجييع الحسييابات ضييرورة ) معهييد المحاسييبٌن القييانونٌٌن ( عليي 64عٌييار رقييم وٌشييترط الم

ممارسييات غٌيير قانونٌيية  ةفييً الممارسيات المحاسييبٌة للشييركة ، أو أٌيي أخطيياءمناقشية مييا ٌكتشييفه ميين 

ليينفس الجهيية فٌؤكييد علييً  71. أمييا المعٌييار رقييم  (2)مييؤثرة علييً القييوائم المالٌيية مييع لجنيية المراجعيية

عمليه والتيً تتعليق بيأمور  خيالل المراجع إلٌهاضرورة حصول اللجنة علً المعلومات التً توصل 

ٌنبغيً التقرٌير عنهيا ، وخاصية مييا ٌتعليق بجوانيب الضيعف الجوهرٌيية فيً تصيمٌم أو تشيغٌل هٌكييل 

الرقابيية الداخلٌيية ، وعلييً نحييو ٌييؤثر بصييورة سييلٌمة علييً قييدرة المشييروع علييً تسييجٌل ومعالجيية 

 . (3)وتلخٌص البٌانات المالٌة

                                                 
(4)

  Dezoort, et al., ?Audit Committee Support for Auditors: The Effects of Materiality 

Justification and Accounting Precision” Journal of Accounting and Public Policy 

2003, Vol., 22, PP. 175 – 199.  

 

(
1
)    Blue Ribbon Committee “Report and Recommendations of the Blue Ribbon 

Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees” 

The Business Lawyer, May 99, Vol., 54, No. 3,. 1086.  

(
2
)  AICPA, “Statement on Auditing Standards No. 53: The Auditor's Responsibility to 

Detect and Report regulators” Journal of Accountancy, July 1988,  

P. 152 – 156.  

(
3
)  Rossey, R. S. et al “Three new SASs: Closing the communication Gap” Journal of 

Accountancy, Dec. 1988, PP 48.  
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سبٌن القانونٌٌن ( الجوانب التً ٌتعٌن علً لجنة ) لمعهد المحا 72كبر ٌحدد المعٌار أوبتفصٌل 

 :  (1)المراجعة مناقشتها مع المراجع الخارجً باالتً

مين إذا كانت القوائم المالٌية خالٌية  مستو  الضمان الذي توفره عملٌة المراجعة بخصوص ما )أ (
  1مظاهر التحرٌف الجوهري 

 1ٌكل الرقابة الداخلٌة مسئولٌة المراجع فٌما ٌتعلق باألمور الخاصة به )ب(

 .أو تطبٌقها اسبٌة ، وتغٌٌرها لهذه السٌاسات المح ساتاختٌار اإلدارة المبدئً للسٌا )ج(

اإلجراءات التً تستخدمها اإلدارة فً إعداد التقدٌرات المحاسبٌة الهامة ، واألسس التً ٌستند  )د (
  1إلٌها المراجع فً الحكم على معقولٌة هذه التقدٌرات 

مسييئولٌة المراجييع عيين المعلومييات األخيير  المعييدة بواسييطة اإلدارة والمرفقيية بييالقوائم المالٌيية  (هـ)
 محل المراجعة .

 الخالفات مع اإلدارة . )و (

 آخرٌــن .شاورت اإلدارة بشأنها مع مراجعٌن وجهة نظر المراجع فً األمور المهمة التً ت )ز (

 لجيييان المراجعييية م مناقشيييتها بيييٌن( بعيييض الموضيييوعات التيييً ٌيييت1:وأضييياف معٌيييار رقيييم )

 )ب( 1القيييوائم المالٌييية واالفصييياحات  اكتميييالوضيييوح و( أ) : (2)الخيييارجٌٌن  وتشيييملالميييراجعٌن و

  1العناصر التً تؤثر على التمثٌل الصادق والعادل للمعلومات على القوائم المالٌة 

 :  وتحدٌد أتعابها القٌود علً الخدمات الستشارٌة: 2/3/4

مين الشيكوك حيول مقوميات  الحسابات للشركات العمٌلة الكثٌر ومراجع ثٌر الخدمات التً ٌقدمهات          

 إليًٌتحٌيز المراجيع  أنمين الطبٌعيً  ألنيهذليك  ؛اليرأي المهنيً الصيحٌح  إلبيداءاالستقالل الالزمية 

سٌاسيات  لتطبٌق أوفً تطوٌر هٌاكل المراجعة الداخلٌة مثال  أبداهاالتً  اآلراء أوجانب المقترحات 

راء تتعلق بطبٌعة ومحتوي الخدمة االستشارٌة المقدمية ، وهيذا ٌيؤثر آ، وغٌرها من  محاسبٌة معٌنة

 . (3)علً حكمه ورأٌه الفنً فً القوائم المالٌة

                                                 

(
1
)  AICPA, SAS No. 61, “Communication with Audit Committee” Op. Cit.. PP. 196-

197.   

(
2
)   Janet Eolbert, "Op Cit "P. 49 

قٌاس أثر الدور الحوكمً لمراجع الحسابات على سلوك إدارة األربياح للشيركات ”أمال محمد محمد عوض ،  ( 3)
 لعييييييدد ، ا 3114،  مجلااااااة الدراسااااااات المالٌااااااة والتجارٌااااااة“ المسييييييجلة فييييييً سييييييوق األوراق المالٌيييييية

  1 89الثالث ، ص 
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تضع القٌود عليً مجياالت الخيدمات االستشيارٌة التيً ٌقيدمها المراجيع  أنوبوسع لجان المراجعة           

مالٌة مؤثرة علً االستقالل  بأمورمرتبطة  أعمالمن عدم مساهمة المراجع فً  ن تتأكدأ، و وأتعابها

،  آخييرٌنٌتجيياوز رأٌييه فييً هييذه الخييدمات حييدود االستشييارة المطلوبيية التخيياذ القييرار بمعرفيية وأال ، 

 . (1)فضال عن متابعة ما ٌؤدٌه المراجع من خدمات استشارٌة وتقٌٌم النتائج

تفصٌال المجاالت التيً ٌمتنيع عليً المراجيع تقيدٌم خدماتيه   Sarbanes-Oxleyقانون كما ٌحدد 

إمساك الدفاتر أو الخدمات األخر  المرتبطة بالسجالت المحاسبٌة.  ( أ) : (2) تًآلفٌها بااالستشارٌة 

 1االستشارات بشأن الموارد البشرٌة ( ج) 1تصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة (ب)

 :  تًآلض ضوابط الخدمات االستشارٌة بابع (3)(Allanخر ٌحدد ) آوفً اتجاه 

إجمالً        % من 6تتعد  األتعاب التً ٌتقاضاها المراجع مقابل الخدمات االستشارٌة  أال   )أ (  

 .من العمٌل  التً ٌتقاضاهااإلٌرادات 

  1أن تهتم لجنة المراجعة وتصادق على هذه الخدمات قبل انتهاء المراجع من عمله   (ب) 

 :  الخارجًالمراجع  تقارٌرص فح :2/3/5

الشيكوك  إثيارةفيً  اإلدارةتسببت ظاهرة عزل المراجع الخيارجً بسيبب تقرٌيره المخيالف لهيوي    

حول مدي فاعلٌة واكتمال الضيوابط المتيوفرة لضيمان اسيتقالل وحٌياد المراجيع . ومميا سياعد عليً 

ت للحصول علً تقارٌر نظٌفية ط علً مراجعً الحساباغتفاقم هذه المشكلة اتجاه الشركات نحو الض

عن حرص مكاتب المراجعة نفسها للحفاظ علً عمالئها الحالٌٌن ، وسيعٌها للحصيول عليً . فضال 

 . (4)عمالء جدد من ناحٌة أخري

ابيدي رأٌيا فيً القيوائم  إنالمراجيع الخيارجً للعيزل  ضولتوفٌر الضمانات المطلوبة كً ال ٌتعير   

أهمٌية  ًعلي أخيريميرة   Sarbanes - Oxley Actقيانون   دارة ٌؤكيدالمالٌية ٌخيالف رغبية اإل

                                                 

(
1
) Gerald Vinten et al, “Audit Committee and Corporate Control” Managerial 

AuditingJournal, 1993, Vol. 8 No. 3, PP 22 – 23..  

(
2
)  Steven M Felsenthal “A Guide for the Perplexed Mutual Fund Audit Committee 

Member” The Investment Lawyer, Oct. 2003, PP 11-12.  

(
3
)  Allan Horwich “The Role and Responsibilities of Audit Committees” Banking and 

Financial Services Policy Report, Nov. 2003, Vol. 22, No. 11, PP 1-11. 

 . 322، ص  مرجع سب  ذكرهذكاء محمد خلٌفة ،  ( 4)
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لجيان  كما تشيتمل مهيام ، (1) اللجنة فً تأكٌد استقالل المراجع ودورهما فً دراسة ومراجعة تقرٌره

المراجعة دراسة خطاب المراجع لمجلس اإلدارة وبحيث ميا بيه مين مالحظيات أخيري ٌتعيٌن متابعية 

وبحث ومناقشة ما بيه مين  ، (2)جودة بهٌاكل المراقبة الداخلٌةتنفٌذها خاصة إن تعلقت بالثغرات المو

عليً أهمٌية فحيص التقرٌير للتعيرف عليً  أحيد الكتياب. كميا ٌؤكيد  العيزل بأسيبابتحفظات رابطهيا 

 . (6)لحلها اإلدارةالمشاكل القائمة وتحدٌد مدي استجابة 

 

 المبحث الرابع

 وظيفح المراجعح الذااليحدم  دور لجىح المراجعح ف  

 تفصح مهام وأهداف المراجعة الداخلٌة علً مسيتوي المشيروع عين أهمٌتهيا للجيان المراجعية

 إلدارةالمنهجٌيية المنتظميية  األسييالٌبتييوفر  أنومفهومهييا كنشيياط فنييً متخصييص  ، إلٌهيياوحاجتهييا 

 أوجيهمن كشيف  المبكر ما ٌمكن الشركات لإلنذارالمخاطر والرقابة والسٌطرة ، وفً دورها كنظام 

. كميا ان لهيا  أهدافيهقٌيق حوتأثٌراتهيا السيلبٌة عليً تطيور المشيروع وت أمرهاٌستفحل  أنقبل الخلل 

ن تتحيرر مين أتبدي رأٌها بحرٌة فٌميا ٌواجيه المشيروع مين مشياكل ، و أنكنشاط استشاري متصل 

 . أعمالهمقٌود التبعٌة لمن تنوي مراجعة 

لييدعم لجييان  واألسييالٌبر الهاميية مييا ٌجعلهييا احييد المصييادعمييل المراجعيية الداخلٌيية وفييً طبٌعيية 

المراجعة ومدها بالمعلومات . وضرورة فتح وتعزٌز قنوات االتصال الدائمية والمسيتمرة بيٌن لجيان 

شياكل واألخطيار التيً تهيدد المشيروع ، ومناقشيتها ومحاولية المراجعة والمراجع الداخلً لتحدٌيد الم

ً تحيد مين حرٌتهيا وفاعلٌتهيا . وميع تيدنً حلها . ومع ذلك فهناك الكثٌر مين المشياكل التنظٌمٌية التي

المخصصات المالٌة المتوفرة لها أو عيدم دعمهيا بالكفياءة المهنٌية المناسيبة قيد تجبير إدارة المراجعية 

وتعزٌيز مين  دعملبكفاءة تشتد حاجتها  الداخلٌة علً عدم قٌامها بمهامها بكفاءة ، ولكً تؤدي دورها

لجيان إلٌهيا وهيذه الجوانيب ٌلخصيها هيذا المبحيث فيً النقياط لجان المراجعة تماما بقدر حاجية هيذه ال

  التالٌة :

                                                 

 المعلوميييات المحاسيييبٌة فيييً إطيييار خيييدمات الثقييية  وأثرهيييا عليييى اسيييتقالل "مصيييداقٌة أميييال محميييد عيييوض   (1)
 . 611ص  ، ،مرجع سبق ذكره"المراجع ، 

" اليدار  مراجعة الحسابات وحوماة الشاركات فاً بٌئاة األعماال الدولٌاة المعاصارةعبد الوهاب نصر علً "  ( 2)
 . 441، ص  3118الجامعٌة ، اإلسكندرٌة 

 386، ص  مرجع سب  ذكرهل ، وابل بن علً الواب     (6)
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 1بٌن إدارة المراجعة الداخلٌة ولجنة المراجعة أوجه التعاون  :2/4/1

 .المراجع الداخلً  دعم استقاللدور لجنة المراجعة فً  : 2/4/22

 :  إدارة المراجعة الداخلٌة ولجنة المراجعة أوجه التعاون بٌن: 3/5/2

دارة المراجعية الداخلٌية إدارة المراجعة الداخلٌة ، كميا أن إمل لجنة المراجعة من أجل دعم تع

ٌمكن أن تعاون لجنة المراجعة فً العدٌد من مجاالت العمل بالشركة ، وحتً تكون لجنية المراجعية 

أفضييل دارة المراجعيية الداخلٌيية إن ٌتييوافر لهييا مصييادر مالئميية للمعلومييات وتمثييل أنييه البييد فنفعاليية 

فيً مراجعية  ونن اليداخلٌومصدر لتوفبر هذه المعلومات نظرا للفترة الطوٌلة التً ٌقضيٌها المراجعي

 .(2)العملٌيات المختلفية بالشيركة ، كميا ٌكونيوا عليً دراٌية بكافية أميور الشيركة فيً الفيروع المختلفيية

فر خطوط اتصال وٌالحظ أنه اثناء تخطٌط عملٌة المراجعة الداخلٌة تحرص لجنة المراجعة علً توا

ن هذا االتصال ٌساعد علً تحدٌد أهداف المراجعة ووضيع أبٌنها وبٌن المراجعٌن الداخلٌٌن ، حٌث 

  (3)هداف الشركةأالخطة بصورة مالئمة بحٌث تتناسب مع 

شراف علً كافة المراجعية داخيل الشيركة إلوٌري الفٌومً أن من ضمن مهام لجان المراجعة ا

ضا االشراف علً نظام الرقابة الداخلٌية ، وفحيص ميدي التيزام االدارة ٌأوٌدخل ضمن نطاق عملها 

سيالٌب المحاسيبٌة المسيتخدمة ألدارة علً اإلبدلٌل العمل بالشركة ، وفحص التغٌرات التً تقترحها ا

وصييت لجنيية ترٌييدواي لجييان المراجعيية بفحييص نظييام أ. كمييا (4)عييداد التقييارٌر المالٌيية للشييركة إفييً 

نها توفر تأكٌدا معقوال بخصوص عدم وجود تحرٌفات أمطبقة بالشركة والتأكد من الرقابة الداخلٌة ال

دارة المراجعية إوعند اجتماع لجنة المراجعية ميع ميدٌر  ، فً القوائم المالٌة واكتشافها بمجرد حدوثه

 :(5)مور التالٌة ألالداخلٌة تتناقف فً ا

 أهداف ونطاق عمل المراجعة الداخلٌة .   – 2

                                                 
(2)   1994 ,Vol 50  p 54Internal Auditor  Allison . L.D. " Internal Auditors and Audit Committees "  
(3)         Razee Zabihallah and et al " the internal Auditors Relationship with The audit Committee"   

Managerial Auditing Journal , vol 8  , no 3  , 1993 , p36                                                                    
، كلٌة التجارة  مجلة التجارة والتموٌلمحمد الفٌومً "دراسة استخدام لجان المراجعة فً الشركات المصرٌة" ،  (4)

  144ص ، 5::2، جامعة طنطا ، العدد األول ، 
 
 669ج دانٌال غالً ، مرجع سبق ذكره ، ص جور (5)
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سييالٌب ألدارة بخصييوص بعييض اإللييً اإدارة المراجعيية الداخلٌيية إاحييات المقدميية ميين االقتر  – 3

 المحاسبٌة المستخدمة.

 متابعة تنفٌذ توصٌات المراجع الخارجً. – 4

 نواحً عدم االتفاق بٌن المراجع الداخلً والشركة . – 5

قق المزاٌيا التالٌية ارة المراجعة الداخلٌة ولجنة المراجعة ٌحإدوجود تعاون بٌن  أنوٌري الباحث 

 للشركة :

تحقٌييق االسييتقالل للمييراجعٌن الييداخلٌٌن وذلييك ميين خييالل قٌييام لجنيية المراجعيية بتلقييً  – 2

 دارة .إلتقارٌرهم وتوصٌاتهم مما ٌساهم فً تحرٌرهم من ضغوط ا

عمييال المراجعيية الخارجٌيية ، وذلييك ميين خييالل أتخفييٌض الوقييت والجهييد المنقضييً فييً  – 3

 لمراجع الداخلً والمراجع الخارجً .عمال اأالتنسٌق بٌن 

 : دور لجنة المراجعة فً دعم استقالل المراجع الداخلً 3/5/3

 وذلك من خلل :م استقلل المراجع الداخلً دعفً  تساهم لجنة المراجعة     

 :  رئٌس إدارة المراجعة الداخلٌةوتحدٌد مكافأت فً تعٌٌن وعزل  المشاركة: 2/4/2/1

دارة إلن علً لجنة المراجعة التأكيد مين أن هيذه اندارة المراجعة الداخلٌة بالشركة فإنظرا ألهمٌة    

ارات الشيركة حتيً تيؤدي مهامهيا بكفياءة وفعالٌية ، كميا ٌقيع عليً إدتلقً معاونة صيادقة مين جمٌيع 

دارة الشيركة عنيد إعاتق هذه اللجنة ضيمان اسيتقالل الميراجعٌن اليداخلٌٌن مين خيالل المشياركة ميع 

نتٌجة لما ٌبذليه مين خيدمات  هاته ، ومحاولة رفعف ضا تحدٌد مكاأٌاجع الداخلً وو عزل المرتعٌٌن أ

 . (2)واقتراحات مثمرة تفٌد الشركة

ضييرورة لأييف اسييتق   المراجييع الييلاخلأ    ألييأ (3) (Mc Hugh & Raghunandan) ودتييل  
لمراجأية  فيأ صي  يات د  المراجأي  اللاخليي   ي ضلو  ت يوي  لجنية ا اللراسة الأ يث توصلت 

وذلييح ةيييلا إتا يية مسييا ة دتةيير ميي  ال رييية  واشسييتاناء أيي  خييلماتيف تأييي  فريييق المراجأيية اللاخلييية

                                                 
 397ه ص  ،  مرجع سب  ذكرفاٌزة حلمً ٌونس  (2)
(3) The ” Mc Hugh, J. & K. Raghunandan “Hiting and Firing the Chief Internal Auditor

40 –, 1994, Vol., 51, ISS. 4, PP. 34 Internal Auditor 
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واشستق لية ألفرال فريق المراجأة اللاخلية للقياف ةمياف مسئولياتيف   لو  الو وع فأ مشتلة ال رج م  
 1تة السلاات اإللارية التأ تألوىف فأ اليرف اإللارال للشر 

سنال ميمة أز  المراجع اللاخلأ للجنة المراجأة يلأف م  استق لو  يث يتيو  إ  دويرال الةا ث 
راز المخال يات دو نقياا الضيأا التيأ اتتشي يا إةينيو لي  يتأير  للأيز  دو ال صي  نتيجية دأ إلمامئنا 

 يناء المراجأة   وم  يف يستايع التأةير أ  رديو ةصرا ة .د

 :  لمراجعة الداخلٌةنتائج افحص : 2/4/2/2

تقرٌيير المراجعيية الداخلٌيية المنييتج النهييائً لعملٌيية المراجعيية حٌييث ٌوضييح فٌييه المراجعييون ٌعييد   

ناء عملٌة المراجعة ، وٌتم مناقشة النتائج والتوصٌات أثالداخلٌون كافة المالحظات التً ٌتم اكتشافها 

عطياء إخالل  طئ للحقائق وذلك منلضمان عدم وجود فهم خا لٌها مع لجنة المراجعةإالتً توصلوا 

رائهيم المتعلقية آعمالها فيً توضيٌح بنيود معٌنية  ، والتعبٌير عين أدارات التً ٌتم مراجعة فرصة لإل

 .(2)بالنتائج والتوصٌات

دارات التييً إلوٌقتييرح الباحييث أن تيينظم لجنيية المراجعيية لقيياء مييع المراجييع الييداخلً ومييدٌري ا

ع اليداخلً لمناقشية وجهيات النظير المختلفية ، حٌيث تكيون عنها مالحظات فً تقرٌير المراجي تورد

لييً دعييم ميين إنمييا تحتيياج إتقييوم بمعالجتييه ، و أندارة لييٌس ميين سييلطتها إلالمالحظييات الييواردة عيين ا

ن تقوم لجنة المراجعية باسيتالم تقرٌير المراجعية الداخلٌية أدارة العلٌا ولجنة المراجعة ، وال ٌكفً إلا

 جراءات التصحٌحٌة .  إله من توصٌات والتحقق من اتخاذ انما تتابع تنفٌذ ما ورد بإو

 : لجنة المراجعةتبعٌة إدارة المراجعة الداخلٌة ل: 2/4/2/3

كثير شيٌوعا فيً الواقيع العمليً هيو قٌيام المراجيع اليداخلً برفيع ألمن المالحظ أن الوضيع ا           

كون هناك اتصال بصورة غٌر ن ٌألً المدٌر المالً وعلً نحو دوري ، علً إتقارٌره مباشرة 

مع رئٌس مجلس االدارة ومع توافر القدرة المطلقة علً االتصال به كلميا ليزم االمير . متكررة 

رة إدارئيٌس مجليس  ًإليدارة المراجعة الداخلٌية إخري ٌتم رفع تقارٌر ألوفً بعض الشركات ا

تتيياح  العملٌية قيد ال نيه مين الناحٌيةأسياس أالشيركة وهيو األمير اليذي ٌكيون محيال لالنتقياد عليً 

                                                 
دام معاٌٌر األداء المهنً للمراجعة الداخلٌة فً زٌادة الكفاءة استخ”طارق عبد الخالق ثروت نصار  (2)

كلٌة  – رسالة ماجستير غير منشورة“ والفعالٌة بالبنوك التجارٌة بالتطبٌق على بنك مصر ببورسعٌد
 1 98، ص  4::2جامعة قناة السوٌس ،  –التجارة ببورسعٌد 
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المراجعة الداخلٌة االهتمام الكافً الذي تحتاجه ،  إدارة دارة لمنحإلمام رئٌس مجلس اأالفرصة 

 .  (3)دارة العلٌاإلدارة المراجعة الداخلٌة عن اإوقد ٌنتج عن ذلك انعزال 

ة المراجعة لً لجنإ تقرٌرهبرفع ولدعم استقالل المراجع الداخلً أن ٌقوم المراجع الداخلً    

ٌجابٌة للتوصٌات إلمما ٌتٌح الوقت الكافً والخبرة المتخصصة لدراستها بعناٌة ، والمتابعة ا

ن ٌقدم المراجع الداخلً أوالواردة بها للتأكد من اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة . 

ن تكون علً أ داء للشركة ، وتحتاج لجنة المراجعةألاالقتراحات البناءة لتحسٌن فعالٌة وكفاءة ا

دارة علً االستجابة لها خاصة فٌما ٌتعلق بالموضوعات إلدراٌة بهذه االقتراحات ، وتحث ا

أن إصدار المراجع الداخلً تقرٌره إلى لجنة  K. L. James 2003 (3))) وٌري .(2)الجوهرٌة

ركة بصورة المراجعة ٌساعد إدارة المراجعة الداخلٌة على حماٌة الشركة من حدوث تضلٌل مالً بالش

أكبر مما لو قام المراجع الداخلً بنصدار تقرٌره إلى اإلدارة العلٌا ، وأن وضع هٌكل قو  للتقرٌر 

  .ٌزٌد من ثقة المستخدم فً التقارٌر المالٌة

 تقٌٌم كفا ة المراجع الداخلً :  -4/ 2/4/2

تقوم لجنة المراجعة لمهنً ، من جودة المراجعة الداخلٌة وأنها تتم وفقصا لمعاٌٌر األداء اللتأكد      

المستو  المهنً للمراجعٌن الداخلٌٌن ، ومد  كفاءتهم فً تنفٌذ مسئولٌاتهم ، وٌمكن للجنة  بتقٌٌم

حٌث أنهم مطالبون   المراجعة الحصول على معلومات من المراجعٌن الخارجٌٌن بخصوص ذلك 

نٌة ، وفحص ممارسات الشركة بفحص كفاءة المراجعٌن الداخلٌٌن ، والتعرف على مؤهالتهم المه

وأوصى معهد المراجعٌن الداخلٌٌن بنجراء  1بالتعٌٌن والتدرٌب واإلشراف على المراجعٌن الداخلٌٌن 

فحص منتظم لضمان جودة وظٌفة المراجعة الداخلٌة كل ثالث سنوات ، وذلك بهدف توفٌر تأكٌد لكل 

ة تنفذ وفقصا لمعاٌٌر األداء المهنً للمراجعة من اإلدارة ولجنة المراجعة بأن أنشطة المراجعة الداخلٌ

 1 (4)الداخلٌة

                                                 
 29، ص  مرجع سب  ذكرهالسٌد احمد السقا ،  (3)  

 
(2)                                                                          , p 38OP Cit Razee . and et al , 

(3)
  K. L. James “The effects of internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud 

Prevention” Accounting Horizons, Dec. 2003, Vol., 17, No 4 PP. 315 – 327.  
(4)

  1 686، ص  مرجع سبق ذكرهجورج  دانٌال غالً ، 
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بكفاءة  باإلضافة لما سبق ٌجب على لجنة المراجعة التأكد من أن عملٌة المراجعة الداخلٌة تؤدي      

وذلك باشتراك اللجنة مع اإلدارة العلٌا فً التأكد من أن   وفعالٌة وفى إطار العناٌة المهنٌة المعقولة 

وأن   د الذٌن ٌعٌنون فً هذه اإلدارة ذوي خلفٌة تعلٌمٌة وكفاءة فنٌة مناسبة لطبٌعة العمل األفرا

ٌتوافر فٌهم المهارات والتخصصات الالزمة حتى ٌمكنهم القٌام بعملٌة المراجعة الداخلٌة ، باإلضافة 

ا ٌجب على لج نة المراجعة إلى رفع كفاءتهم المهنٌة عن طرٌق التعلٌم والتدرٌب المستمر ، وأخٌرص

ا إلدارة المراجعة الداخلٌة ٌمتلك عقلٌة متفتحة للمناقشة وخلفٌة كبٌرة فً  التأكد من أن هناك مدٌرص

والقدرة على العرض الواعً والواضح  1المحاسبة والمراجعة ، والتخطٌط السلٌم لعملٌة المراجعة 

ائج ، وعلى لجنة المراجعة لنتائج ما قام به فرٌق إدارة المراجعة الداخلٌة من فحص وتقصى ونت

ا به سلطات ومسئولٌات إدارة المراجعة الداخلٌة مما ٌٌسر على  التأكد من أن هناك توثٌقصا موضحص

 1 (1)المراجعٌن الداخلٌٌن اإلطالع على كافة المستندات والسجالت الالزمة إلتمام عملهم

ٌن ال ٌضمن فقط دعم جودة المراجعة ن توفٌر االستقالل الكافً للمراجعٌن الداخلٌأوٌري الباحث      

داء مهمته التً تتعلق بمراجعة القوائم المالٌة ، أنما ٌساعد المراجع الخارجً علً إالداخلٌة  ، و

فوجود برنامج كاف للمراجعة الداخلٌة ٌساعد المراجع الخارجً علً تقلٌل كمٌة االختبارات الكافٌة 

لً حد كبٌر علً المراجع الداخلً فً معرفة إجً االعتماد التً ٌقوم بها ، كما ٌستطٌع المراجع الخار

ما اذا كان نظام الرقابة الداخلٌة ٌتم بطرٌقة مرضٌة ، وٌترتب علً ما سبق تخفٌض الوقت الذي ٌنفقه 

مكانٌة تقلٌل تكالٌف عملٌة المراجعة إالمراجع الخارجً فً عملٌة المراجعة وما قد ٌنتج عن ذلك من 

 دنً حد ممكن .ألً إ

 

 

 

 

 

                                                 

  :39  ص  مرجع سبق ذكرهفايزة  لمأ يونس    ( 1)
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 :  االصييح  

م بدور فعال داخيل الشيركة ، ٌجيب تحدٌيد عيدد أعضياء لجنية المراجعية وميدة عضيوٌتهم اللقٌ

واستقاللٌتهم ، وٌتراوح عدد أعضاء اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء ، وٌتم تغٌٌرهم كل ثالث أو 

 . التلقائًوذلك ضماناص للتجدٌد  ؛ أربع سنوات

استقالل أعضاء لجنة المراجعة حٌث ٌفضل أن ٌيتم اختٌيار أعضياء  وأوضحت الدراسة أهمٌة

له عالقات تجارٌة هامة مع  الذياللجنة من المدٌرٌن غٌر التنفٌذٌٌن بالشركة ، وٌتم استبعاد العضو 

أن ٌمتلكيوا أسيهم داخيل الشيركة التيى ٌعمليوا فٌهيا .  فيًالشركة ، كذلك وضيع قٌيود عليى األعضياء 

العادل عين الشيركة حتيى ال تميارس اإلدارة  الرأيل عن اإلدارة عند إصدار وتتضح أهمٌة االستقال

 ضغوط علٌهم . ةأٌ

 تييييؤهلهم  التييييًوٌجييييب أن تتضييييمن اللجنيييية مييييدٌرٌن ٌمتلكييييون الخبييييرة والمعرفيييية المالٌيييية 

 تتعليييق باإلشيييراف عليييى الرقابييية المالٌييية والمحاسيييبٌة ، وباإلضيييافة إليييى  التيييًللقٌيييام بمسيييئولٌاتها 

المسييئولٌات االجتماعٌيية والبٌئٌيية بالشييركات ، ٌسييتلزم  فييًٌيية لعضييو اللجنيية ، فيينن النمييو الخبيرة المال

أن ٌتلقيى العضيو تيدرٌب  ٌنبغيًضرورة توافر مهارات متنوعة وخبرات مختلفة داخل اللجنة ، كما 

 مستمر .

تعددت التوصيٌات الصيادرة مين المنظميات المهنٌية والهٌئيات المعنٌية فٌميا ٌخيتص بأنشيطة  و

 وتيم.ٌتعٌن لها القٌام بها من أجل تحقٌق الهدف من تكوٌن هذه اللجان  التًف لجان المراجعة ووظائ

، إضفاء الثقة والمصداقٌة على التقارٌر المالٌة للشركة  فً الخارجًمناقشة أهمٌة استقالل المراجع 
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سيتقالل المراجيع أهمٌة المراجعة الداخلٌة ، وتزاٌد االعتماد علٌها ودور لجنة المراجعة فيً دعيم ا و

 الداخلً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسة المٌدانٌة

الفصل 

 الثالث
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 المبح  األول                            

   المٌدانٌة والعٌنة الدراسـة منهجٌة                     

نظراص لكبر حجم مجتمع الدراسة ، ومين ثيم صيعوبة االعتمياد عليى أسيلوب الحصير الشيامل ، 

 أسلوب العٌنات وذلك على النحو اآلتى :فسوف ٌتم االعتماد على 

بالنسبة للمدٌرٌن المالٌٌن بالشركات العاملة فى المجال الصناعى والمقٌدة أسهمها فى الجداول  -

 ٌنتمييييييون إلييييييى  (1)( مييييييدٌراص مالٌيييييياص 67الرسييييييمٌة بالبورصيييييية ، فيييييينن عٌنيييييية الدراسيييييية )

 د الباحيييث مييين ( شيييركة . وقيييد تأكييي76شيييركة مييين مجتميييع الدراسييية األصيييلى البيييالغ ) 67

 صحة تطبٌيق المعادلية بيالرجوع إليى جيدول تحدٌيد حجيم العٌنية لمجتميع محيدد بيالرجوع إليى 

 . (2)(  538، ص  3113) رٌان ، 

 بالنسبة للمراجعٌن الخارجٌٌن تشمل عٌنة الدراسة ما ٌلى : -

المصيرٌة ،  *بالنسبة للمراجعٌن المشتغلٌن بالمهنة ، أعضاء وزمالء جمعٌة المحاسبٌن والميراجعٌن

 . (3)( مفردة :48( من مجتمع الدراسة األصلى البالغ )2:2تشمل عٌنة الدراسة )

                                                 
 تم تحدٌد هذه العٌنة باستخدام المعادلة اآلتٌة : (1)

   ك 2هـ 
 ـــــــ
 2د

 ـــــــــــــــــــــ ن =
 

1 ÷ 
1 
 ــ
 ن

( 
   ك 2هـ

 ـــــــ
 2د

- 1 ) 

عنيد درجية  7:.2حٌث أن هـ = اإلحداث السٌنى للمنحنى المعتدل الذ  ٌقطع مسياحة مين اليذٌلٌن ) وتسياو   
 % ( .6:ثقة 

% ( ك 61ق = نسبة عدد المفردات فى المجتمع التى تتوافر فٌهيا الخصيائص موضيوع الدراسية ) وتسياو   
 ق( ، - 2= النسبة المتممة لها وتساو  )

 % (  ،  ن = حجم المجتمع األصلى .6وٌساو   د = الخطأ المسموح به ) 

 ( . 2:91، ) الناشر غٌر مبٌن ،  العٌناتٌمكن الرجوع فى ذلك : أحمد عبادة سرحان ،  

عييادل رٌييان محمييد ، ) بحييوث التسييوٌق ، المبييادئ ، القٌيياس ، الطييرق ، أسييٌوط ، مطبعيية الصييفا والمييروة ،  (2)
 ( . 38، ص  3113

 . 3118مراجعٌن المصرٌة ، التقرٌر السنو  ، جمعٌة المحاسبٌن وال (3)
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بالنسبة لمراقبى الجهاز المركز  للمحاسبات والذٌن ٌعمليون بيندارات مراقبية حسيابات  *

 لسييييييينة  314الشيييييييركات المسييييييياهمة الخاضيييييييعة لقيييييييانون قطييييييياع األعميييييييال رقيييييييم 

اسيييتمارة وتيييم توزٌيييع واسيييتالم  41ى ، اسيييتطاع الباحيييث الحصيييول فقيييط علييي 2::2

 االستمارات بمعرفة الجهاز المركز  للمحاسبات .

بالنسبة لعٌنة ميدٌر  إدارة أمنياء االسيتثمار بيالبنوك بيالمراكز الرئٌسية فننيه باسيتخدام معادلية  -

( 61( بنك مين مجتميع الدراسية األصيلى البيالغ )55تحدٌد حجم العٌنة ، تشمل عٌنة الدراسة )

 بنك . 

 : ذصمي  وااريار أدواخ جم  الثياواخ 

لغرض جمع البٌانات واختبار فروض الدراسية تيم اختٌيار قائمية االستقصياء كنحيد  األدوات  -2

الرئٌسة فى تجمٌع البٌانات . وبعد مراجعة األدب األكادٌمى والمهنى الخاص بلجان المراجعة 

لتوجٌههيا إليى أفيراد العٌنية ،  تيم تصيمٌم قائمية استقصياء -كما عرضت له الدراسة الحالٌية  -

وقام الباحث بتقسيٌم قائمية االستقصياء إليى أقسيام ٌتنياول كيل قسيم مجموعية مين األسيئلة التيى 

 تغطى كافة البٌانات المختلفة للغرض المراد اختبار مد  صحته على الوجه اآلتـى :

 : الجز  األول ) خصائص أعضا  لجان المراجعة ( )أ (

اول آراء المستقصى منهم حول خصائص أعضاء لجان وتضمنت ستة أسئلة تتن

 المراجعة ومد  تأثٌرها على جودة التقارٌر المالٌة .

 : ( استقلل المراجع الداخلىدعم وسائل )  الجز  الثانى ( )

وٌتضمن خمسة أسئلة تتناول آراء المستقصى منهم حول المهام التى ٌمكن أن تقوم بها 

 قالل المراجع الداخلى .لجان المراجعة بهدف تدعٌم است

 : استقلل المراجع الخارجى ( دعمالجز  الثال  ) وسائل  (ج)

وٌتضمن سبعة أسئلة تتناول آراء المستقصى منهم حول المهام التى ٌمكن أن تقوم بها 

 لجان المراجعة بهدف تدعٌم استقالل المراجع الخارجى .

 

 : الجز  الرابع ) أنشطة لجان المراجعة ( ( )د
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ضمن سبعة أسئلة تتناول آراء المستقصى منهم حول أنشطة لجان المراجعة التى وٌت

 تهدف إلى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة .

قام الباحث بجمع البٌانات التى تخدم هدف البحيث ، وتختبير هيذه الفيروض عين طرٌيق قائمية  -3

ٌتكيون مين خمسية واليذ   Likert scaleاستقصاء ، وقد قام الباحث باسيتخدام مقٌياس لٌكيرت 

 مستوٌات كما ٌلى :

  ٌر هام مطلقاا   ٌر هام إلى حد ما هـام هام جداا  درجة األهمٌة

 1 2 3 4 5 الـوزن

 

وقد روعى فى تصمٌم قائمة االستقصياء اسيتخدام األسيئلة المغلقية ، وبعيد االنتهياء مين عملٌية  

اتذة ، وقييد أسييفرت هييذه التصيمٌم المبييدئى لقائميية االستقصياء ، تييم تحكٌمهييا مين عييدد ميين األسي

العملٌة عن إدخيال تعيدٌالت فيى صيٌاغة بعيض األسيئلة لتكيون أكثير داللية ووضيوحاص ، وبعيد 

 . (1)إجراء هذه التعدٌالت أصبحت القائمة فى صورتها النهائٌة التى استخدمها الباحث 

 : جمع ومراجعة البيانات

حياالت أخير  سيلمت قيوائم  تم جميع البٌانيات فيى بعيض الحياالت بالمقابلية الشخصيٌة ، وفيى

االستقصاء للمستقصى منهم ، ثيم جمعيت مينهم فيى موعيد الحيق ٌحددونيه ، تيال ذليك مراجعية قيوائم 

 االستقصاء التى تم جمعها الستبعاد غٌر الصالح للتحلٌل منها وقد أسفر ذلك عما ٌلى :

( ، وقييد 2:2( قائميية استقصيياء ميين بييٌن )231بالنسييبة للمييراجعٌن الخييارجٌٌن تييم اسييتالم ) -

( قائمية بميا 227استبعدت أربع قوائم غٌر صالحة لٌصيل المسيتخدم بالفعيل فيى التحلٌيل إليى )

 %( من العٌنة .71.8ٌمثل نسبة )

( قائمة استقصاء مين بيٌن 48وفٌما ٌتعلق بالمدٌرٌن المالٌٌن بالوحدات االقتصادٌة تم استالم ) -

وائم لٌصل المسيتخدم بالفعيل فيى التحلٌيل ( قائمة موزعة ، وبالمراجعة تم استبعاد ثالث ق67)

 %( من حجم العٌنة .71.8( قائمة بما ٌمثل نسبة )45إلى )

                                                 
 ( .2ملحق الدراسة رقم ) (1)
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( 55( قائميية استقصيياء ميين بييٌن )44بخصيوص مييدٌر  أمنيياء االسييتثمار بييالبنوك تيم اسييتالم ) -

( قائمية بميا 42قائمة موزعة ، وقد استبعدت قائمتٌن لٌصل المستخدم بالفعل فى التحلٌل إليى )

 %( من حجم العٌنة . 81.6ثل نسبة )ٌم

قائمة إلى الجهياز ، تيم  57بخصوص مراقبى الجهاز المركز  للمحاسبات قام الباحث بتسلٌم  -

اسييتمارة استقصيياء ميين إدارة البحييوث والتجرٌييب ، وقييد قييام الجهيياز المركييز   41اسييتالم 

ام الباحيث بنضيافة عٌنية للمحاسبات بتوزٌيع هيذه القيوائم وذليك وفقياص للوائحيه الداخلٌية . وقيد قي

مراقبى الحسابات الجهاز إلى عٌنة المراجعٌن الخارجٌٌن وذلك لعدم وجود اختالفيات معنوٌية 

 . (1)بٌن إجاباتهم 

( تفصييٌالت مجتمييع الدراسيية وحجييم العٌنيية ومفييردات المعاٌنيية  2وٌوضييح الجييدول رقييم ) 

 المستخدمة فى التحلٌل :

 ( 1جـدول رقم ) 

 انٌة وحجم العٌنة ومفردات المعاٌنةمجتمع الدراسة المٌد
 المستخدمة فى التحلٌل

المجموعة 
 المشاركة

 الفئات المشاركة
مجتمع 
 الدراسة

حجم 
 العٌنة

الستجابات 
 الواردة

الستجابات 
 المستبعدة

الستجابات 
 المستخدمة

 % عدد % عدد % عدد

 7 61 34 5.35 3 66.17 37 56 65 المدٌرٌن المالٌٌن  الشـركات 

الماااااااراجعٌن 
 الخارجٌٌن 

أعضاااااا  وزمااااال   -1
مهنااااااااااة المراجعااااااااااة 
أصااااااااحا  المكاتاااااااا  

 الخاصة  

379 191 121 62.8 4 2.19 116 61.7 

مراقبااااااى الجهاااااااز  -2 
 المركزى للمحاسبات

- 46 34 73.9 4 8.6 31 65.2 

مااااادٌرى إدارة أمناااااا   البنـوك
 الستثمار 

51 44 33 75 2 4.5 31 71.5 

   337 224 66.5 13 3.8 211 62.6 

 

                                                 
بيٌن الميراجعٌن الخيارجٌٌن أصيحاب المكاتيب الخاصية ومراقبيى  Mann Whitneyقام الباحث بينجراء اختبيار  (1)

حيق الحسابات بالجهاز المركز  للمحاسبات ولم تظهر أ  اختالفات بٌن آرائهم بالنسيبة لجمٌيع الفيروض ، مل
 .  39،  38،  37،  36( ، جداول أرقام 3الدراسة )
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 : تحديد وقياس متغيرات الدراسة

ٌتطلب االختبار والتحلٌل اإلحصائى لفروض الدراسية تحدٌيد وقٌياس المتغٌيرات التيى تشيملها 

 هذه الفروض ، وتتمثل هذه المتغٌرات فٌما ٌلى :

فى خصائص أعضاء لجنة المراجعة ، وٌتم قٌاس هذا المتغٌر من خالل السؤال األول الوارد  )أ (

 قائمة االستقصاء .

استقالل المراجع الداخلى ، وٌتم قٌاس هذا المتغٌر من خالل السؤال الثانى الوارد  دعموسائل  )ب(

 فى قائمة االستقصاء .

اسيتقالل المراجيع الخيارجى ، وٌيتم قٌياس هيذا المتغٌير مين خيالل السيؤال الثاليث دعيم وسائل  )ج(

 الوارد فى قائمة االستقصاء .

لجنة المراجعة التى تهدف إلى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة ، وٌتم قٌياس هيذا المتغٌير أنشطة  )د (

 من خالل السؤال الرابع الوارد فى قائمة االستقصاء .

 : كيفيح اارثار فروض الذراسح

 بعيييد مراجعييية البٌانيييات اليييواردة فيييى قيييوائم االستقصييياء وترمٌزهيييا تيييم تفرٌغهيييا باسيييتخدام 

ل اإلحصيييائى للبٌانيييات باسيييتخدام البرنيييامج إجيييراء التحلٌييي، تيييال ذليييك  Excelالجيييداول االلٌكترونٌييية 

ٌب اإلحصائٌة المسيتخدمة لتحلٌيل البٌانيات واختبيار فيروض ، ومن األسال (+SPSS/PC)اإلحصائى 

 الدراسة :

 األسالٌب اإلحصائٌة الوصفٌة مثل التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات . )أ (

الختبيييار معنوٌييية االخيييتالف بيييٌن آراء  Kruskal Wallis Test سالاختبيييار كروسيييكال و )ب(

المستقصى منهم فى الطوائف الثالث التى تشيملها الدراسية ، وقيد تيم اسيتخدام هيذا االختبيار ، 

 :  (1)وهو من االختبارات الالمعلمٌة لعدة أسباب منها  

بار الفروق بٌن الدراسة تحتو  على ثالث عٌنات مستقلة ، وهذا األسلوب ٌستخدم الخت -

 أكثر من مجموعتٌن مستقلتٌن .

  البٌانات الخاصة بالدراسة تعد بٌانات وصفٌة .  -

                                                 
: الطيرق الالمعلمٌية ، ) التحلٌل اإلحصيائى فيى البحيوث التربوٌية والنفسيٌة واالجتماعٌية عبد الجبار توفٌق ،  (1)

 ( . 2:96الكوٌت : مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمى ، 
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هذا األسلوب ال ٌتطلب أن تكون العٌنات متساوٌة العدد ، كما ٌمكن استخدامه مهما كان  -

 عدد أفراد العٌنة .

بب فيى وجيود اختالفيات لتحدٌد أ  المقارنات الثنائٌة هيى السي Mann Whitney Testاختبار  )ج(

. وقيد تيم  Kruskal Wallisبٌن الطوائف المهتمة الثالث فيى ظيل اختبيار  -إذا كان  -معنوٌة 

 اسييييييييتخدام هييييييييذا االختبييييييييار وهييييييييو ميييييييين االختبييييييييارات الالمعلمٌيييييييية لعييييييييدة أسييييييييباب 

 . (1)منهــا 

 هذا االختبار ٌستخدم للمقارنة بٌن عٌنتٌن مستقلتٌن . -

تكون العٌنات متساوٌة العدد ، كما ٌمكن استخدامه مهما كان  هذا األسلوب ال ٌتطلب أن -

 عدد أفراد العٌنة .

 وقد تم اختبار فروض الدراسة كاآلتى :

 : اختبار الفر  األول

ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آراء األطييراف المهتميية 

عية ، وليذلك تميت صيٌاغة هيذا الفيرض بالتقارٌر المالٌية بخصيوص خصيائص أعضياء لجنية المراج

 كالتالــى :

ماادي تااأثر جااودة توجااد فاارو  معنوٌااة بااٌن األطااراف المهتمااة بالتقااارٌر المالٌااة بشااأن ل "

تشاكٌل لجاان المراجعااة وهاً : الساتقلل ، والخبارة ، والتأهٌال العلمااً بضاوابط التقاارٌر المالٌاة 

 والعملً "

عليييى إجابيييات  Kruskal-Wallisاختبيييار  وقيييد تيييم اختبيييار هيييذا الفيييرض مييين خيييالل تطبٌيييق

المستقصى منهم على السؤال األول الوارد بقائمة االستقصياء وذليك لتحدٌيد معنوٌية االختالفيات بيٌن 

 آراء األطراف الثالثة المهتمة بالتقارٌر المالٌة .

 

 

 

 

                                                 
 . 267، ص  المرجع السابق (1)
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 : ثانىاختبار الفر  ال

ء األطييراف المهتميية ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آرا

استقالل المراجع الداخلى . ولذلك تمت صٌاغة هيذا الفيرض دعم بالتقارٌر المالٌة بخصوص وسائل 

 كالتالـى :

دور لجاان المراجعاة توجد فرو  معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقاارٌر المالٌاة بشاأن ل "

 "  فً دعم استقلل المراجع الداخلً

عليييى إجابيييات  Kruskal-Wallisن خيييالل تطبٌيييق اختبيييار وقيييد تيييم اختبيييار هيييذا الفيييرض مييي

المستقصى منهم على السؤال الثانى الوارد بقائمة االستقصياء وذليك لتحدٌيد معنوٌية االختالفيات بيٌن 

آراء األطراف الثالثة المهتمة بالتقارٌر المالٌة بخصوص الوسائل التى توفرها لجان المراجعة لدعم 

 استقالل المراجع الداخلى .

 : ثال تبار الفر  الاخ

ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آراء األطييراف المهتميية 

بالتقارٌر المالٌة بخصوص قدرة الوسائل التى توفرهيا لجيان المراجعية فيى تيدعٌم اسيتقالل المراجيع 

 الخارجى . ولذلك تمت صٌاغة هذا الفرض كالتالى :

دور لجاان المراجعاة ألطراف المهتمة بالتقاارٌر المالٌاة بشاأن توجد فرو  معنوٌة بٌن ال "

 دعم استقلل المراجع الخارجى"   فً 

عليييى إجابيييات  Kruskal-Wallisوقيييد تيييم اختبيييار هيييذا الفيييرض مييين خيييالل تطبٌيييق اختبيييار 

المستقصى منهم على السؤال الثالث الوارد بقائمة االستقصاء ، وذلك لتحدٌد معنوٌة االختالفات بٌن 

اء األطراف الثالثة المهتمة بالتقارٌر المالٌة بخصوص قدرة الوسائل التى توفرها لجان المراجعية آر

 لدعم استقالل المراجع الخارجى .
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 : رابعاختبار الفر  ال

ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آراء األطييراف المهتميية 

تقوم بها لجان المراجعة لتحسٌن جودة التقيارٌر المالٌية . وليذلك  بالتقارٌر المالٌة بشأن األنشطة التى

 تمت صٌاغة هذا الفرض كالتالى :

توجد فرو  معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة بشأن األنشطة التً تقوم بها ل "

 لجان المراجعة لتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة"  

عليييى إجابيييات  Kruskal-Wallisطبٌيييق اختبيييار وقيييد تيييم اختبيييار هيييذا الفيييرض مييين خيييالل ت

المستقصى منهم على السيؤال الرابيع بقائمية االستقصياء وذليك لتحدٌيد معنوٌية االختالفيات بيٌن آراء 

األطراف الثالثة المهتمة بالتقارٌر المالٌة بخصوص أنشطة لجان المراجعة التى تهيدف إليى تحسيٌن 

 جودة التقارٌر المالٌة .

 ض فيييرض العيييدم ومييين ثيييم ٌقبيييل الفيييرض البيييدٌل إذا كيييان مسيييتو  وفيييى كيييل األحيييوال ٌيييرف

 أ  أن االختالفيييييات معنوٌييييية ، وال ٌيييييرفض فيييييرض العيييييدم إذا كيييييان مسيييييتو   1.16الداللييييية   

 أ  أن االختالفات غٌر معنوٌة . 1.16الداللة < 

ض وبعد التعرف على المنهجٌة التى تم إتباعها الختبار فروض الدراسة فنن المبحث التالى سٌعر

 لنتائج اختبار هذه الفروض وتحلٌل تلك النتائج .
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 المبحث الثانً 

 نتائج الدراسة المٌدانٌة وتحلٌلها

 

ٌتناول هذا المبحث عرض وتحلٌل النتائج التى تم التوصيل إلٌهيا فٌميا ٌتعليق باختبيار فيروض 

 سة المتمثلـة فـى :الدراسة . وسٌتم عرض هذه النتائج على النحو الذ  ٌتمشى مع أهداف الدرا

تشيكٌل  نمياذجتحدٌد مد  االختالف فيى أراء األطيراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية بخصيوص  (2)

 أعضاء لجنة المراجعة وتأثٌرها على جودة التقارٌر المالٌة .

تحدٌد مد  االختالف فيى آراء األطيراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية بخصيوص قيدرة الوسيائل  (3)

 جان المراجعة على دعم استقالل المراجع الداخلى .التى توفرها ل

تحدٌد مد  االختالف فيى آراء األطيراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية بخصيوص قيدرة الوسيائل  (4)

 التى توفرها لجان المراجعة على دعم استقالل المراجع الخارجى .

بخصيوص األنشيطة التيى تحدٌد مد  االختالف فيى آراء األطيراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية  (5)

 تقوم بها لجان المراجعة بهدف تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة .

 : اختبار الفر  األول

 ٌهييييدف هييييذا الفييييرض إلييييى تحدٌييييد مييييا إذا كانييييت توجييييد اختالفييييات بييييٌن آراء األطييييراف 

المهتمة بالتقيارٌر المالٌية بخصيوص مقوميات تشيكٌل أعضياء لجنية المراجعية ، وتميت صيٌاغة هيذا 

 اآلتــى :الفرض ك

توجااد فاارو  معنوٌااة بااٌن األطااراف المهتمااة بالتقااارٌر المالٌااة بشااأن ماادي تااأثر جااودة ل  "

التقااارٌر المالٌااة بنماااذج تشااكٌل لجااان المراجعااة وهااً : السااتقلل ، والخباارة ، والتأهٌاال العلمااً 

 والعملً 

 خصيييييائص ألعضييييياء لجنييييية سيييييت وقيييييد تضيييييمن السيييييؤال األول مييييين قائمييييية االستقصييييياء 

ة وطلب من المستقصى منهم إعطاء درجة تعكس األهمٌية النسيبٌة لكيل خاصيٌة . وٌعيرض المراجع

 ( نتيييييييائج االختبيييييييار والتحلٌيييييييل اإلحصيييييييائى لهيييييييذا الفيييييييرض باسيييييييتخدام  3الجيييييييدول رقيييييييم ) 

 :   Kruskal-Wallisاختبار 
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 ومن بٌانات هذا الجدول ٌالحظ اآلتى : 

خصيائص مين بيع ة بالتقيارٌر المالٌية بالنسيبة ألرتوجد اختالفات معنوٌة بٌن األطراف المهتمي (2)

 خصييييييييائص المقترحيييييييية كخصييييييييائص أعضيييييييياء لجييييييييان المراجعيييييييية ،  تبييييييييٌن السيييييييي

وعلى هذا ٌرفض فرض العدم ومن ثم ٌقبل الفرض البدٌل على أنه : توجد فروق معنوٌة بٌن 

األطراف المهتمية بالتقيارٌر المالٌية فيى مصير بشيأن خصيائص أعضياء لجيان المراجعية ذات 

،  21.174للخصيائص كمتغٌير جيامع تبليغ  3أثٌر على جودة التقارٌر المالٌية ، حٌيث أن كياالت

 . 1.118ومستو  الداللة 

باإلضافة إلى تحدٌد االختالفات المعنوٌة إحصائٌاص بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة كيان  (3)

 دداص البييييييد ميييييين االسييييييتعانة بمؤشيييييير مييييييا لترتٌييييييب االختالفييييييات وذلييييييك نظييييييراص ألن عيييييي

كبٌراص من الخصائص قد أظهر اختالفات معنوٌية ، وقيد تميت االسيتعانة فيى هيذا الصيدد بقٌمية 

Chi-square كبٌرة كلميا كيان االخيتالف كبٌيراص والعكيس ، وقيد  3بحٌث أنه كلما كانت قٌمة كا

 أسفر ذلك عما ٌلى :

 أكبييييير االختالفيييييات ٌتعليييييق بخاصيييييٌة التأهٌيييييل العمليييييى ألعضييييياء لجنييييية المراجعييييية  -

% ( وافقيوا عليى 99.3( حٌث أن معظيم الميدٌرٌن الميالٌٌن ) نسيبة  21.916=  3) كا

% 89.9% مين أمنياء االسيتثمار ونسيبة 59.5أهمٌة هذه الخاصٌة ، بٌنما وافقت نسبة 

 من المراجعٌن الخارجٌٌن على أهمٌة هذه الخاصٌة .

بالمجياالت المختلفية ثانى أكبر االختالفات ٌتعلق بخاصٌة خبرة أعضاء لجنة المراجعة  -

%( ، بٌنميا وافقيت نسيبة 72.6( حٌث وافيق الميدٌرون الميالٌون )نسيبة 8.142=  3)كا

%( ميين المييراجعٌن الخييارجٌٌن علييى 47.4%( ميين أمنيياء االسييتثمار ، ونسييبة ):.36)

 أهمٌة هذه الخاصٌة .

 الختالفيييييات تتعليييييق بخاصيييييٌة اسيييييتقالل أعضييييياء لجنييييية المراجعييييية اثاليييييث أكبييييير  -

( فعلى الرغم من أن غالبٌة المستقصيى مينهم فيى الطوائيف اليثالث )  .6.87=  3) كا

% مين :9% مين أمنياء االسيتثمار ، 211% من المدٌرٌن المالٌٌن ، نسيبة 2.3:نسبة 

الميراجعٌن الخييارجٌٌن ( رأوا أهمٌيية هييذه الخاصييٌة ، إال أن االختالفييات بييٌن الطوائييف 

 الثالث كانت معنوٌة . 
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فتتعلق بقدرة أعضاء اللجنة على التقيدٌر السيلٌم وحيل المشيكالت )  أما آخر االختالفات -

% ، حٌث وافق المدٌرون الميالٌون عليى 21( وذلك عند مستو  معنوٌة  6.49=  3كا

 :.69، والمراجعون بنسيبة  59.5، وأمناء االستثمار بنسبة  87.6هذه الخاصٌة بنسبة 

 . 

ات بيٌن الطوائيف اليثالث غٌير معنوٌية ، أما بالنسبة لباقى الخصائص ، كانيت االختالفي -

( والتأهٌييل العلمييى  5.62=  3وهييى الخبييرة المحاسييبٌة ألعضيياء لجنيية المراجعيية ) كييا

 ( . :4:.1=  3ألعضاء لجنة المراجعة ) كا

 : دراسة االختالفات بين آراء كل طرفين من األطراف المهتمة

لكل طائفتٌن من الطوائف  Mann Whitneyار باستخدام اخت لدراسة الفروق بٌن كل فئتٌن تم

تأكٌد معنوٌة االختالفات للخصائص التيى سيبق إثبيات معنوٌتهيا باسيتخدام اختبيار لالمستقصى رأٌهم 

Kruskal-Wallis  ولتحدٌد أ  المقارنات الثنائٌة هى السبب فى وجود اختالفات معنوٌية . وٌعيرض

جابييات كييل طييرفٌن ميين األطييراف ( إ 6( ، وجييدول رقييم )  5( ، وجييدول رقييم )  4الجييدول رقييم ) 

 المهتمة بالتقارٌر المالٌة بخصوص خصائص أعضاء لجان المراجعة .
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 ( 3جـدول رقم ) 

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول خصائص أعضا  لجنة المراجعة 

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن وأمنا  الستثمار

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م 
ة ذات خصائص أعضا  لجنة المراجع

 التأثٌـر علـى جودة التقارٌر المالٌة

 المتوسط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

أمنا  
الستثمار 
 بالبنوك

 ** 1.131 2.169 4.871 4.558 استقلل أعضا  لجنة المراجعة   1

الخبااااااارة المحاسااااااابٌة ألعضاااااااا  لجناااااااة  2
 المراجعــة   

 
4.617 

 
4 451 

 
1.849 

 
1.396 

 

NS 

 NS 1.93 1.187 4.193 4.323 التأهٌل العلمى ألعضا  لجنة المراجعة   3

 ** 1.112 3.196 3.581 4.323 التأهٌل العملى ألعضا  لجنة المراجعة  4

قدرة أعضاا  لجناة المراجعاة علاى التقادٌر  5
 السلٌم وحل المشكلت  

 
4.188 

 
3.419 

 
2.362 

 
1.118 

 
** 

ة أعضااا  لجنااة المراجعااة بالمجااالت خباار 6
 المختلفـة  

 
3.676 

 
3.111 

 
2.735 

 
1.116 

 
** 

خصااائص أعضااا  لجنااة المراجعااة كمتوٌاار  *
 جامــع  

 
4.264 

 
3.919 

 
3.197 

 
1.111 

 
** 

 تشٌر إلى معنوٌة الختلفات بٌن الطائفتٌن   **

NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن الطائفتٌن 
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 ( 4ل رقم ) جـدو

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول خصائص أعضا  لجنة المراجعة

 بٌن أمنا  الستثمار والمراجعٌن الخارجٌٌن

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م 
خصائص أعضا  لجنة المراجعة ذات 
 التأثٌـر علـى جودة التقارٌر المالٌة

 المتوسط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

أمنـا  
الستثمار 
 بالبنوك

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

 ** 1.119 2.337 4.547 4.871 استقلل أعضا  لجنة المراجعة   1

الخباااااارة المحاساااااابٌة ألعضااااااا  لجنااااااة  2
 المراجعــة   

 
4.451 

 
4.349 

 
1.923 

 
1.356 

 

NS 

 NS 1.564 5.771 4.151 4.193 التأهٌل العلمى ألعضا  لجنة المراجعة   3

 ** 1.114 2.911 4.131 3.581 التأهٌل العملى ألعضا  لجنة المراجعة  4

قدرة أعضا  لجنة المراجعة علاى التقادٌر  5
 السلٌم وحل المشكلت  

 
3.419 

 
3.691 

 
1.211 

 
1.226 

 
NS 

خباارة أعضااا  لجنااة المراجعااة بالمجااالت  6
 المختلفـة  

 
3 

 
3.287 

 
1.418 

 
1.156 

 
NS 

لجناة المراجعاة كمتوٌار خصائص أعضا   *
 جامــع  

 
3.919 

 
4.126 

 
1.161 

 
1.246 

 
NS 

 تشٌر إلى معنوٌة الختلفات بٌن الطائفتٌن   **

NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن الطائفتٌن 
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 ( 5جـدول رقم ) 

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول خصائص أعضا  لجنة المراجعة

 لٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌنبٌن المدٌرٌن الما

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م 
خصائص أعضا  لجنة المراجعة ذات 
 التأثٌـر علـى جودة التقارٌر المالٌة

 Zقٌمة  المتوسط
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

 NS 1.885 1.145 4.547 4.558 استقلل أعضا  لجنة المراجعة   1

الخبااااااارة المحاسااااااابٌة ألعضاااااااا  لجناااااااة  2
 المراجعــة   

 
4.617 

 
4.349 

 
2.142 

 
1.141 

 
** 

 NS 1.381 1.876 4.151 4.323 التأهٌل العلمى ألعضا  لجنة المراجعة   3

 NS 1.397 1.846 4.131 4.323 التأهٌل العملى ألعضا  لجنة المراجعة  4

ة علاى التقادٌر قدرة أعضا  لجنة المراجعا 5
 السلٌم وحل المشكلت  

 
4.188 

 
3.691 

 
1.613 

 
1.119 

 
NS 

خباارة أعضااا  لجنااة المراجعااة بالمجااالت  6
 المختلفـة  

 
3.676 

 
3.287 

 
1.884 

 
1.151 

 
** 

خصاائص أعضاا  لجناة المراجعاة كمتوٌار  *
 جامــع  

 
4.264 

 
4.126 

 
2.618 

 
1.119 

 
** 

 ت بٌن الطائفتٌن  تشٌر إلى معنوٌة الختلفا **

NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن الطائفتٌن 
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 ( ما ٌلـى : 6( ، )  5( ، )  4ٌتضح من الجداول رقم ) 

تأكٌييد معنوٌيية االخييتالف بييٌن آراء كييل ميين المييدٌرٌن المييالٌٌن وأمنيياء االسييتثمار حييول بعييض  -

قارٌر المالٌة ، وعدم تأكٌد معنوٌة خصائص أعضاء لجنة المراجعة ذات التأثٌر على جودة الت

االختالفات حول البعض اآلخر ، حٌث كانيت االختالفيات بيٌن آراء الميدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء 

مهام معنوٌة وهى استقالل أعضاء لجنة المراجعة ) مستو  الداللة  عاالستثمار بخصوص أرب

 ( ، والتأهٌييييييييييييييييييييل العملييييييييييييييييييييى ألعضيييييييييييييييييييياء لجنيييييييييييييييييييية المراجعيييييييييييييييييييية  1.14= 

( ، وقييدرة أعضيياء لجنيية المراجعيية علييى التقييدٌر السييلٌم وحييل  1.113لدالليية = ) مسييتو  ا

( وخبرة أعضاء لجنة المراجعة بالمجاالت المختلفية )  1.129المشكالت ) مستو  الداللة = 

( ، وكانييت االختالفييات غٌيير معنوٌيية فييى خاصييٌتٌن همييا الخبييرة  1.117مسييتو  الدالليية = 

 ( . 4، والتأهٌل العلمى لهؤالء األعضاء . ) جدول رقم  المحاسبٌة ألعضاء لجنة المراجعة

االختالفات بٌن آراء كل من أمناء االستثمار والمراجعٌن الخارجٌٌن غٌير معنوٌية بخصيوص  -

 أربييييييييع خصييييييييائص وهييييييييى : الخبييييييييرة المحاسييييييييبٌة ألعضيييييييياء لجنيييييييية المراجعيييييييية ، 

 ة علييييى والتأهٌييييل العلمييييى ألعضيييياء لجنيييية المراجعيييية ، وقييييدرة أعضيييياء لجنيييية المراجعيييي

التقدٌر السيلٌم وحيل المشيكالت ، وخبيرة أعضياء لجنية المراجعية بالمجياالت المختلفية . بٌنميا 

 كانييت االختالفييات معنوٌيية بخصييوص خاصييٌتٌن وهمييا : اسييتقالل أعضيياء لجنيية المراجعيية 

( ، والتأهٌل العملى ألعضاء لجنة المراجعة ) مسيتو  الداللية =  :1.12) مستو  الداللة = 

 ( . 5) جدول رقم ( .  1.115

االختالفات بٌن آراء كل من المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن غٌير معنوٌية فيى أربيع  -

 خصيييييائص وهيييييى اسيييييتقالل أعضييييياء لجنييييية المراجعييييية ، والتأهٌيييييل العلميييييى ألعضييييياء 

لجنة المراجعة والتأهٌل العملى ألعضاء لجنة المراجعة ، وقدرة أعضاء لجنة المراجعة عليى 

ر السلٌم وحل المشيكالت ، بٌنميا كانيت االختالفيات معنوٌية فيى خاصيٌتٌن وهميا الخبيرة التقدٌ

( ، وخبييرة أعضيياء لجنيية  1.152المحاسييبٌة ألعضيياء لجنيية المراجعيية ) مسييتو  الدالليية = 

 (  6. ) جدول رقم  1.16المراجعة بالمجاالت المختلفة ) مستو  الداللة = 

 مييين الميييدٌرٌن الميييالٌٌن وأمنييياء االسيييتثمار بيييالبنوك توجيييد اختالفيييات معنوٌييية بيييٌن آراء كيييل  -

( ، والمدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخيارجٌٌن ) مسيتو  الداللية  1.112) مستو  الداللة = 

( ، بٌنمييا ال توجييد اختالفييات معنوٌيية بييٌن آراء كييل ميين أمنيياء االسييتثمار بييالبنوك ،  :1.11= 
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( بخصييوص خصييائص أعضيياء لجنيية  1.257والمييراجعٌن الخييارجٌٌن ) مسييتو  الدالليية = 

 المراجعيييييية . وهييييييذه النتٌجيييييية تييييييوحى بييييييأن السييييييبب فييييييى وجييييييود اختالفييييييات معنوٌيييييية 

بالنسييبة لخصييائص أعضيياء لجنيية المراجعيية بييٌن األطييراف المهتميية الثالثيية فييى ظييل اختبييار 

Kruskal Wallis  ( إنما ٌعود إلى االختالفات المعنوٌة بٌن المدٌرٌن الميالٌٌن  3) جدول رقم

( ، والمييدٌرٌن المييالٌٌن والمييراجعٌن  4منيياء االسييتثمار بييالبنوك ميين جهيية ) جييدول رقييم وأ

 ( . 6الخارجٌٌن من جهة أخر  ) جدول رقم 

وتشييٌر النتييائج السييابقة إلييى أن االختالفييات بييٌن المييدٌرٌن المييالٌٌن وأمنيياء االسييتثمار بييالبنوك 

( أكبر من االختالفات بٌن  1.112) مستو  الداللة = بخصوص خصائص أعضاء لجنة المراجعة 

 ( . :1.11) مستو  الداللة = المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن 

 : األ ميح الىسثيح لخصاإو امضال لجىح المراجعح

للتوصل إلى ترتٌب األهمٌة النسبٌة لخصائص أعضاء لجان المراجعة ذات التأثٌر على جودة 

فة ثم استخدام المتوسيط الحسيابى لكيل طائفية عليى حيدة ، تيال التقارٌر المالٌة من وجهة نظر كل طائ

ذلك حساب المتوسط إلجمالى عٌنية الدراسية بهيدف التوصيل إليى ترتٌيب الخصيائص وفقياص ألهمٌتهيا 

 ( . 7النسبٌة من وجهة نظر الطوائف الثالث المستقصى منهم وذلك كما ٌتضح من الجدول رقم ) 
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 ( 6جـدول رقم ) 

 خصائص أعضا  لجان المراجعة ذات التأثٌر على جودة األهمٌة النسبٌة ل

 التقارٌر المالٌة من وجهة نظر أطراف الدراسة المٌدانٌة

 م

 الطائفـة 

 

 الخصائص 

 المدٌرٌن المالٌٌن
مدٌرى أمنا  
 الستثمار بالبنوك

المراجعٌن 
المتوسط  الخارجٌٌن

 العـام

للترتٌ  
 العـام

 الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط

اساااتقلل أعضاااا  لجناااة  1
 المراجعة  

 
4.558 

 
2 

 
4.871 

 
1 

 
4.547 

 
1 

 
4.597 

 
1 

الخباااااااارة المحاساااااااابٌة  2
 ألعضا  لجنة المراجعة 

 
 
4.617 

 
 
1 

 
 
4.451 

 
 
2 

 
 
4.349 

 
 
2 

 
 
4.417 

 
 
2 

التأهٌل العلماى ألعضاا   3
 لجنة المراجعة 

 
 
4.323 

 
 
3 

 
 
4.193 

 
 
3 

 
 
4.151 

 
 
3 

 
 
4.184 

 
 
3 

التأهٌل العملاى ألعضاا   4
 لجنة المراجعة  

 
 
4.323 

 
 
3 

 
 
3.581 

 
 
4 

 
 
4.13 

 
 
4 

 
 
4.181 

 
 
4 

قااااادرة أعضاااااا  لجناااااة  5
المراجعااة علااى التقاادٌر 
 السلٌم وحل المشكلت  

 
 
 
4.188 

 
 
 
5 

 
 
 
3.419 

 
 
 
5 

 
 
 
3.691 

 
 
 
5 

 
 
 
3.715 

 
 
 
5 

خبااااارة أعضاااااا  لجناااااة  6
 المراجعااااااة بالمجااااااالت

 المختلفة  

 
 
3.676 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
6 

 
 
3.287 

 
 
6 

 
 
3.318 

 
 
6 

 : نتائج التحلٌل ا حصائى لبٌانات الدراسة المٌدانٌة   المصدر

 

 وٌالحظ من بٌانات هذا الجدول ما ٌلى :

أن المستقصى منهم فى الطوائف الثالث اتفقوا عليى ترتٌيب ثيالث خصيائص مين الخصيائص  -

التقيارٌر المالٌية وهيم الخاصيٌة الثالثية التأهٌيل العلميى ألعضياء  الست ذات التأثٌر على جيودة

لجنة المراجعة ، والخاصٌة الخامسة قيدرة أعضياء لجنية المراجعية عليى التقيدٌر السيلٌم وحيل 

 المشكالت ، والخاصٌة السادسة خبرة أعضاء لجنة المراجعة بالمجاالت المختلفة . 
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أكثير الخصيائص تيأثٌراص عليى جيودة  -فة عامية بصي -أن استقالل أعضاء لجنة المراجعية هيو  -

 ( ، فييييى حييييٌن 5.6:8التقييييارٌر المالٌيييية حٌييييث حصييييل هييييذا العامييييل علييييى أعلييييى متوسييييط )

 أن أقيييل هيييذه الخصيييائص تيييأثٌراص هيييو خبيييرة أعضييياء لجنييية المراجعييية بالمجييياالت المختلفييية 

( . ولعيييل هيييذه النتٌجييية متوقعييية وذليييك ألن األدب 4.419حٌيييث حصيييل عليييى أقيييل متوسيييط )

لمحاسييبى ٌنظيير إلييى أن أعضيياء لجنيية المراجعيية المسييتقلٌن ٌكييون لييدٌهم رغبيية قوٌيية فييى أن ا

تعارض اإلدارة فى موضوعات تخص المنشأة ، وفى أثنياء فحيص برنيامج ونتيائج المراجعية 

 فنن لجنة المراجعة المستقلة لدٌها قدرة على اكتشاف الغف والتضلٌل فى التقارٌر المالٌـة .

 : نىاختبار الفر  الثا

ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آراء األطييراف المهتميية 

 اسيييتقالل المراجيييع  دعمبالتقيييارٌر المالٌييية بخصيييوص الوسيييائل التيييى توفرهيييا لجنييية المراجعييية لييي

 الداخلى ، وتم صٌاغة هذا الفرض كاآلتى :

ٌااة فااى مصاار بشااأن قاادرة توجااد فاارو  معنوٌااة بااٌن األطااراف المهتمااة بالتقااارٌر المالل "

 الوسائل التى توفرها لجان المراجعة لدعم استقلل المراجع الداخلى"  

وقد تم اختبار هذا الفيرض مين خيالل اختبيار الجوانيب المختلفية التيى تيدعم اسيتقالل المراجيع 

 الداخلـى .

ائل ( نتائج االختبار والتحلٌل اإلحصائى للعبارات التيى تعكيس وسي 8وٌعرض الجدول رقم ) 

وذلك باستخدام  -كما جاءت فى السؤال الثانى من قائمة االستقصاء  -دعم استقالل المراجع الداخلى 

 : Kruskal-Wallisاختبار 
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 وٌالحظ من بٌانات هذا الجدول ما ٌلى :

توجد اختالفات معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة حول قدرة الوسائل التى توفرها  (2)

( . وعليى هيذا ٌيرفض  21.287=  3لمراجعة على دعم استقالل المراجع اليداخلى ) كيالجنة ا

فرض العدم ومن ثم ٌقبل الفرض البدٌل على أنه توجد اختالفات جوهرٌة بٌن آراء األطراف 

المهتميية بالتقييارٌر المالٌيية حييول التييأثٌر اإلٌجييابى للوسييائل التييى توفرهييا لجنيية المراجعيية علييى 

 لداخلى .استقالل المراجع ا

 بفحص االختالفات المعنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة ٌتضح ما ٌلى : (3)

أن أكبيير االختالفييات ٌتعلييق بموضييوع قٌييام لجنيية المراجعيية باسييتالم تقييارٌر المراجعيية  -

فيينن غالبٌيية المييدٌرٌن  -وكمييا كييان متوقعيياص  -( ، حٌييث أنييه  9.687=  3الداخلٌيية ) كييا

% ( ٌعتقيدون أن قٌيام 91.3% ( والمراجعٌن الخارجٌٌن ) نسبة 96.4بة المالٌٌن ) نس

لجنيية المراجعيية باسييتالم تقييارٌر إدارة المراجعيية الداخلٌيية ٌييؤثر إٌجابٌيياص علييى اسييتقالل 

%( ميين أمنيياء االسييتثمار فييى البنييوك 72.4المراجعيية الداخلٌيية . فييى حييٌن أن حييوالى )

 لمراجع الداخلى . ٌعتقدون أن هذه الوسٌلة تؤثر على استقالل ا

 أن ثيييييانى أكبييييير االختالفيييييات ٌتعليييييق بييييياقتراح تعٌيييييٌن أو عيييييزل المراجيييييع اليييييداخلى  -

فينن غالبٌية الميدٌرٌن اليداخلٌٌن  -وإن كيان ليٌس متوقعياص  -( حٌث أنه  8.915=  3) كا

% ( ٌعتقدون أن قٌام لجنية المراجعية بالتيدخل فيى اقتيراح تعٌيٌن أو عيزل 87.6)نسبة 

لييه تييأثٌر إٌجييابى علييى اسييتقالله بٌنمييا اعتقييد عييدد قلٌييل ميين أمنيياء  المراجييع الييداخلى

% ( أن هذه :.45% ( ، والمراجعٌن الخارجٌٌن ) نسبة 53االستثمار بالبنوك ) نسبة 

 الوسٌلة لها تأثٌر غٌر كبٌر على استقالل المراجع الداخلى .

لجنيية المراجعيية فييى أمييا بالنسييبة لالختالفييات األخيير  فتتعلييق بتبعٌيية المراجييع الييداخلى ل -

( ، وقٌييام لجنيية المراجعيية بتحدٌييد مكافيي ت  6.994=  3الهٌكييل التنظٌمييى للشييركة ) كييا

 ( . 8.213=  3إدارة المراجعة الداخلٌة ) كا

تشٌر نتائج الدراسة المٌدانٌية أن غالبٌية المستقصيى مينهم مين الطوائيف اليثالث ) نسيبة  -

أمنيياء االسييتثمار بييالبنوك ، نسييبة  % ميين85.3% ميين المييدٌرٌن المييالٌٌن ، نسييبة 93.5

% ميين المييراجعٌن الخييارجٌٌن ( ٌعتقييدون أن قٌييام لجنيية المراجعيية بفحييص نتييائج 5.:8

 المراجعة الداخلٌة ٌدعم من استقالل المراجع الداخلى .
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 : دراسح االارالفاخ تيه آرال كل طرفيه مه األطراف المهرمح

 Mannد اختالفات معنوٌة تم استخدام اختبار وجوالمقارنات الثنائٌة هى السبب فى لتحدٌد أ  

Whitney  ( نتيائج تطبٌيق اختبيار 22( ، )21( ، ) :، وتعرض الجداول أرقام )Mann Whitney 

علييى إجابييات كييل طييرفٌن ميين األطييراف المهتميية بالتقييارٌر المالٌيية بخصييوص وسييائل دعييم اسييتقالل 

 المراجع الداخلى .

 ( 8جـدول رقم ) 

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول وسائل تدعٌم استقلل المراجع الداخلى

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن وأمنا  الستثمار

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 م استقلل المراجع الداخلىدعوسائل  م 

 الموســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

أمنـا  
تثمار الس

 بالبنوك

قٌااام لجنااة المراجعااة باااقتراح تعٌااٌن أو عاازل  1
 المراجع الداخلى  

3.911 3.129 2.427 1.115 ** 

تبعٌااة المراجااع الااداخلى للجنااة المراجعااة فااى  2
 الهٌكل التنظٌمى للشركة   

3.147 2.581 1.637 1.112 NS 

قٌام لجناة المراجعاة بتحدٌاد مكافا ت العااملٌن  3
 راجعة الداخلٌة   بإدارة الم

3.264 2.483 2.524 1.112 ** 

قٌااام لجنااة المراجعااة بفحااص نتااائج المراجعااة  4
 الداخلٌــة  

4.251 4.164 1.283 1.777 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة باساااتلم تقاااارٌر إدارة  5
 المراجعة الداخلٌـة  

4.352 3.677 2.742 1.116 ** 

 وسااااائل تاااادعٌم اسااااتقلل المراجااااع الااااداخلى *
 كمتوٌـر جامـع  

3.776 3.187 2.894 1.114 ** 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر
 :  تشٌر إلى معنوٌة الختلفات بٌن األطراف   **  
   NS   تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن األطراف  : 

 ( 9جـدول رقم ) 
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 ائل تدعٌم استقلل المراجع الداخلىاختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول وس

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 استقلل المراجع الداخلىدعم وسائل  م 

 Zقٌمة  الموســـط
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

باااقتراح تعٌااٌن أو عاازل  قٌااام لجنااة المراجعااة 1
 المراجع الداخلى  

3.911 3.424 2.454 1.114 ** 

تبعٌااة المراجااع الااداخلى للجنااة المراجعااة فااى  2
 الهٌكل التنظٌمى للشركة   

3.147 3.267 1.471 1.637 NS 

قٌام لجناة المراجعاة بتحدٌاد مكافا ت العااملٌن  3
 بإدارة المراجعة الداخلٌة   

3.264 3.147 1.158 1 291 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بفحااص نتااائج المراجعااة  4
 الداخلٌــة  

4.215 4.164 1.114 1.989 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة باساااتلم تقاااارٌر إدارة  5
 المراجعة الداخلٌـة  

4.352 4.143 1.758 1.449 NS 

وسااااائل تاااادعٌم اسااااتقلل المراجااااع الااااداخلى  *
 كمتوٌـر جامـع  

3.776 3.619 1.118 1.264 NS 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 :  تشٌر إلى معنوٌة الفرو  بٌن األطراف   **  

   NS   تشٌر إلى عدم معنوٌة الفرو  بٌن األطراف  : 
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 (11جـدول رقم )

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول وسائل تدعٌم استقلل المراجع الداخلى

 ستثمار بالبنوك والمراجعٌن الخارجٌٌنبٌن أمنا  ال

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 استقلل المراجع الداخلىدعم وسائل  م 

 Zقٌمة  الموســـط
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
أمنـا   الختلف

 الستثمار

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

قٌااام لجنااة المراجعااة باااقتراح تعٌااٌن أو عاازل  1
 المراجع الداخلى  

3 21. 3.424 1.129 1.314 NS 

تبعٌااة المراجااع الااداخلى للجنااة المراجعااة فااى  2
 الهٌكل التنظٌمى للشركة   

2.581 3.267 2.417 1.116 ** 

قٌام لجناة المراجعاة بتحدٌاد مكافا ت العااملٌن  3
 بإدارة المراجعة الداخلٌة   

2.483 3.147 2.226 1.126 ** 

لمراجعااة قٌااام لجنااة المراجعااة بفحااص نتااائج ا 4
 الداخلٌــة  

4.164 4.164 1.353 1.724 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة باساااتلم تقاااارٌر إدارة  5
 المراجعة الداخلٌـة  

3.677 4.143 2.588 1.111 ** 

وسااااائل تاااادعٌم اسااااتقلل المراجااااع الااااداخلى  *
 كمتوٌـر جامـع  

3.187 3.619 2.785 1.115 ** 

 للدراسة المٌدانٌة  :  نتائج التحلٌل ا حصائى   المصدر

 :  تشٌر إلى معنوٌة الفرو  بٌن األطراف   **  

   NS   تشٌر إلى عدم معنوٌة الفرو  بٌن األطراف  : 
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 وٌتضح من الجداول السابقة ما ٌلى :

تأكٌد معنوٌة االختالفات بٌن آراء كل مين الميدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء االسيتثمار بيالبنوك حيول  -

 المراجيييع اليييداخلى ، وعيييدم تأكٌيييد معنوٌييية االختالفيييات حيييول اليييبعض وسيييائل دعيييم اسيييتقالل 

اآلخر . حٌث كانت االختالفات بٌن آراء المدٌرٌن وأمناء االستثمار بالبنوك بخصيوص ثالثية 

 عواميييل معنوٌييية هيييى : قٌيييام لجنييية المراجعييية بييياقتراح تعٌيييٌن أو عيييزل المراجيييع اليييداخلى 

( ، 1.123)مسييتو  الدالليية = تحدٌييد المكافيي ت ( ، وقٌييام اللجنيية ب1.126)مسييتو  الدالليية = 

 (  1.117) مسييييتو  الدالليييية = وقٌييييام اللجنيييية باسييييتالم تقييييارٌر إدارة المراجعيييية الداخلٌيييية 

 ( . 9) جدول رقم 

 تأكٌيييد عيييدم معنوٌييية االختالفيييات بيييٌن آراء كيييل مييين الميييدٌرٌن وأمنييياء االسيييتثمار بيييالبنوك  -

 ة فيييييى الهٌكيييييل التنظٌميييييى للشييييييركة حيييييول تبعٌييييية المراجيييييع اليييييداخلى للجنيييييية المراجعييييي

  Kruskal-Wallis( والتيييى سيييبق إثبيييات عيييدم معنوٌتهيييا باسيييتخدام اختبيييار  2.748=  3) كيييا

 ( . 8) جدول رقم 

 تأكٌيييد معنوٌييية االخيييتالف بيييٌن آراء كيييل مييين الميييدٌرٌن الميييالٌٌن والميييراجعٌن الخيييارجٌٌن  -

 عيييزل المراجيييع اليييداخلى  حيييول وسيييٌلة واحيييدة هيييى قٌيييام لجنييية المراجعييية بييياقتراح تعٌيييٌن أو

، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوٌة بٌن باقى الوسائل  ( 1.125) مستو  الداللة = 

 ( . ولعييييل هييييذه النتٌجيييية تؤكييييد علييييى أن االختالفييييات المعنوٌيييية بييييٌن  :. ) جييييدول رقييييم 

(  8) جيدول رقييم  Kruskal-Wallisاألطيراف الثالثية والتيى سيبق إثبييات معنوٌتهيا باسيتخدام 

 االسيييتثمار ترجيييع إليييى االختالفيييات المعنوٌييية بيييٌن آراء كيييل مييين الميييدٌرٌن الميييالٌٌن وأمنييياء 

( ، وبيٌن آراء وأمنياء االسيتثمار والمييراجعٌن  9( ) جيدول رقيم  1.115) مسيتو  الداللية = 

 ( . 21( ) جدول رقم  1.116) مستو  الداللة = الخارجٌٌن من جهة أخر  

راء كل من أمناء االستثمار بالبنوك والمراجعٌن الخارجٌٌن حول تأكٌد معنوٌة االختالف بٌن آ -

(  8) جيدول رقيم  Kruskal-Wallisثالث وسائل التى سبق إثبات معنوٌتها باستخدام اختبيار 

 وهيييييى : تبعٌييييية المراجيييييع اليييييداخلى للجنييييية المراجعييييية فيييييى الهٌكيييييل التنظٌميييييى للشيييييركة 

ة بتحدٌد مكاف ت العاملٌن بندارة المراجعة ( ، وقٌام لجنة المراجع 1.127) مستو  الداللة = 

، وقٌام لجنة المراجعة باسيتالم تقيارٌر إدارة المراجعية  ( 1.137) مستو  الداللة = الداخلٌة 

 ( . 21( . ) جدول رقم  1.12) مستو  الداللة = الداخلٌة 
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لمييالٌٌن إلييى أن االختالفييات المعنوٌيية بييٌن المييدٌرٌن ا Mann Whitneyتشييٌر نتييائج اختبييار  -

( أكبر من االختالفات  9( ) جدول رقم  1.115) مستو  الداللة = وأمناء االستثمار بالبنوك 

( )  1.116) مستو  الداللية = المعنوٌة بٌن أمناء االستثمار بالبنوك والمراجعٌن الخارجٌٌن 

 ( . 21جدول رقم 

 : األهمية النسبية لىسائل دعم استقالل المراجع الذاخلى

ام المتوسط الحسابى لكل طائفة فى التوصل إلى ترتٌب األهمٌة النسبٌة لوسيائل دعيم تم استخد

استقالل المراجع الداخلى من وجهة نظر كل طائفة على حدة ، تال ذليك اسيتخدام المتوسيط الحسيابى 

إلجمالى عٌنة الدراسة وفقاص ألهمٌتها النسبٌة من وجهة نظر الطوائف الثالث المستقصى مينهم وذليك 

 ( .22ٌتضح من الجدول رقم ) كما

 (11جـدول رقم )

 األهمٌة النسبٌة لوسائل دعم استقلل المراجع الداخلى 

 من وجهة نظر أطراف الدراسة المٌدانٌة

 م

 الطائفـة 

 

  الوسائل

 المدٌرٌن المالٌٌن
مدٌرى أمنا  
 الستثمار بالبنوك

المراجعٌن 
المتوسط  الخارجٌٌن

 العـام

للترتٌ  
 العـام

 الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط الترتٌ  توسطالم

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة  1
باقتراح تعٌاٌن أو عازل 

 المراجع الداخلى

3.911 3 3.129 3 3.424 3 3.459 3 

تبعٌة المراجاع الاداخلى  2
 للجنة المراجعة  

3.147 5 2.581 4 3.267 4 3.146 4 

قٌاااااام اللجناااااة بتحدٌاااااد  3
 مكاف ت العاملٌن باإدارة
 المراجعة الداخلٌة   

3.264 4 2.483 5 3.147 5 3 5 

قٌااااام اللجنااااة بفحااااص  4
نتاااااااااااائج المراجعاااااااااااة 

 الداخلٌة   

4.215 2 4.164 1 4.164 1 4.156 1 

قٌااااام اللجنااااة باسااااتلم  5
تقااارٌر إدارة المراجعااة 

 الداخلٌة  

4.352 1 3.677 2 4.143 2 4.119 2 

 : ( ٌالحظ ما ٌلى22من بٌانات الجدول رقم )
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المستقصييى ميينهم فييى الطوائييف الييثالث اتفقييوا علييى وسييٌلة واحييدة ميين وسييائل دعييم اسييتقالل  (2)

المراجع الداخلى هى قٌام لجنة المراجعة باقتراح تعٌٌن أو عيزل المراجيع اليداخلى ، وهيو ميا 

ٌوحى بأن األطيراف المختلفية المعنٌية بالتقيارٌر المالٌية ليدٌهم تصيورات مختلفية عين األهمٌية 

 ة لمعظم وسائل دعم استقالل المراجع الداخلى .النسبٌ

بصفة عامة من وجهة نظر الطوائف  -أن وسائل دعم استقالل المراجع الداخلى ٌمكن ترتٌبها  (3)

 على النحو التالى : -الثالث 

وسائل   أهم وسٌلة من  -بصفة عامة  - تعتبرقٌام لجنة المراجعة بفحص نتائج المراجعة الداخلٌة   -  

( ، فغالبٌية 5.267اسيتقالل المراجيع اليداخلى حٌيث حصيلت هيذه الوسيٌلة عليى أعليى متوسيط )دعم 

م ميين أن هييذه الوسييٌلة تييدع -وبييدرجات متفاوتيية  -المستقصييى ميينهم فييى الطوائييف الييثالث ٌعتقييدون 

وتتسق هذه النتٌجة مع نتائج إحد  الدراسات التيى توصيلت إليى أن قٌيام استقالل المراجع الداخلى . 

المراجعيية بفحييص نتييائج المراجعيية الداخلٌيية  ٌكييون لييه تييأثٌر هييام علييى اكتشيياف األخطيياء لجنيية 

  (1)ونقاط الضعف فى نظام الرقابة الداخلٌــة والمخالفات ، والتصرفات الغٌر قانونٌة ،

نٌية المرتبية الثا -عامية بصيفة  -المراجعة الداخلٌية احتليت قٌام لجنة المراجعة باستالم تقارٌر إدارة   -     

( :5.21كأحد أهم وسائل دعم اسيتقالل المراجيع اليداخلى حٌيث حصيل هيذا العنصير عليى متوسيط )

أن هيذا العنصير ٌيدعم  -وبيدرجات متفاوتية  -فغالبٌة المستقصى منهم فى الطوائف الثالث ٌعتقيدون 

اسييتقالل المراجييع الييداخلى . وتتسييق هييذه النتٌجيية مييع نتييائج إحييد  الدراسييات التييى توصييلت إلييى أن 

وأن قٌيام  ، إشراف لجنة المراجعة على وظٌفة المراجعة الداخلٌة ٌزٌد من استقالل المراجع الداخلى

 . (2)المراجع الداخلى برفع تقرٌره إلى لجنة المراجعة ٌزٌد من ثقة المستخدم فى التقارٌر المالٌــة 

 بصييييييفة  -قٌييييييام لجنيييييية المراجعيييييية بيييييياقتراح تعٌييييييٌن وعييييييزل المراجييييييع الييييييداخلى احتلييييييت  -

وسائل دعم استقالل المراجع الداخلى حٌيث حصيل هيذا العنصير عليى  يحدنالمرتبة الثالثة ك -عامة 

( ، واتفق األطراف الثالثية عليى هيذا العنصير . وتيوحى هيذه النتٌجية بيأن مشياركة :4.56متوسط )

ات لجنة المراجعة فى تعٌٌن أو عزل المراجع الداخلى ٌهدف إلى التأكد من توافر الميؤهالت والخبير

 المهنٌة المناسبة ، والرغبة والحماس فى خدمة الشركة .

                                                 
(1)  William J. Read and K. Raghunandan, "Op. Cit.,", P. 57. 

 . 437" ، ص مرجع سبق ذكرهممدوح أبو السعود ، " (2)
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المرتبة الرابعة مين بيٌن وسيائل دعيم  -بصفة عامة  -تبعٌة المراجع الداخلى للجنة المراجعة احتل  -

 اسييييييييييييييتقالل المراجييييييييييييييع الييييييييييييييداخلى حٌييييييييييييييث حصييييييييييييييل هييييييييييييييذا العنصيييييييييييييير علييييييييييييييى 

أن  -وبيدرجات متفاوتية  -ن ( ، فغالبٌة المستقصى منهم فى الطوائف الثالث ٌعتقدو4.257متوسط )

 هيييييييييييييييذا العنصييييييييييييييير ليييييييييييييييه تيييييييييييييييأثٌر إٌجيييييييييييييييابى عليييييييييييييييى اسيييييييييييييييتقالل المراجيييييييييييييييع 

 الييييييييداخلى . وٌؤٌييييييييد الباحييييييييث هييييييييذه النتٌجيييييييية حٌييييييييث ٌيييييييير  أن تبعٌيييييييية إدارة المراجعيييييييية 

 نظييييييراص ألنهييييييا وظٌفيييييية تنفٌذٌيييييية  ؛ الداخلٌيييييية للمييييييدٌر المييييييالى بالشييييييركة أميييييير غٌيييييير مفضييييييل

 وأن تبعٌييييييييية إدارة المراجعييييييييية خاضييييييييعة للمراجعييييييييية ميييييييين قبيييييييييل الميييييييييراجعٌن الييييييييداخلٌٌن 

الداخلٌيية للجنيية المراجعيية ٌحقييق الحٌيياد واالسييتقاللٌة والموضييوعٌة فييى تكييوٌن الييرأ  والتقرٌيير عيين 

 النتائج .

 قٌيييييييام لجنييييييية المراجعييييييية بتحدٌيييييييد مكافييييييي ت العييييييياملٌن بيييييييندارة المراجعييييييية الداخلٌييييييية احتيييييييل   -      

   علييى اسييتقالل المراجييع الييداخلى ، حٌييث  بصييفة عاميية المرتبيية الخامسيية فييى االسييتدالل علييى تييأثٌره  

 -( . فغالبٌيية المستقصيى ميينهم ميين الطوائيف الييثالث ٌعتقييدون  4حصيل هييذا العنصيير عليى متوسييط ) 

أن هذا العنصر له تأثٌر إٌجيابى عليى اسيتقالل المراجيع اليداخلى . ولعيل المرتبية  -وبدرجات متفاوتة 

درة لجنيية المراجعيية علييى تحدٌييد االعتمييادات المتييأخرة لهييذا العنصيير كانييت متوقعيية فييى ظييل عييدم قيي

 المخصصة للعاملٌن بندارة المراجعة الداخلٌة .
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 : اختبار الفر  الثال 

ٌهدف هذا الفرض إليى تحدٌيد ميا إذا كانيت توجيد اختالفيات بيٌن آراء األطيراف المهتمية بالتقيارٌر   

المراجيع الخيارجى ، وليذلك  المالٌة بخصوص الوسائل التى توفرها لجنية المراجعية لتيدعٌم اسيتقالل

 تمت صٌاغة هذا الفرض كاآلتى : 

توجد اختلفات معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة بشأن دور لجان المراجعة فاً  ل "

 دعم استقلل المراجع الخارجى"  

خيارجى ، وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل اختبيار الجوانيب المختلفية ليدعم اسيتقالل المراجيع ال 

وقد تضمن السؤال الثالث مين قائمية االستقصياء سيبع مهيام تقيوم بهيا لجنية المراجعية ليدعم اسيتقالل 

 المراجع الخارجى .

 ( نتائج االختبار والتحلٌل اإلحصائى لهذا الفرض باستخدام اختبار23وٌعرض الجدول التالى رقم ) 

Kruskal-Wallis : 
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 ى :وٌالحظ من بٌانات هذا الجدول ما ٌل 

 عليييى اليييرغم مييين أنيييه توجيييد اختالفيييات معنوٌييية بيييٌن األطيييراف المهتمييية بالتقيييارٌر المالٌييية  (2)

لوسييٌلتٌن فقييط ، إال أن اختبييار الفييرض الثالييث علييى المسييتو  العييام والييذ  ٌظهيير اختالفييات 

بٌن األطراف المهتمية ٌيؤد  إليى رفيض فيرض العيدم ومين ثيم قبيول  -بصفة عامة  -معنوٌة 

ى أنه : توجد اختالفات جوهرٌة بٌن آراء األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة الفرض البدٌل عل

 بشأن قدرة الوسائل التى توفرها لجنة لمراجعة على دعم استقالل المراجع الخارجـى .

أكبر االختالفات ٌتعلق بقٌام لجنة المراجعة أما االختالف التالى كان ٌتعلق بقٌام لجنة المراجعية    (3)     

% من الميدٌرٌن الميالٌٌن أن 5.:8( ، فبٌنما رأت نسبة  5::.7=  3شٌح المراجع الخارجى ) كابتر

قٌام لجنة المراجعة بترشٌح المراجع الخارجى لدعم استقالله ، فنن كيل مين أمنياء االسيتثمار ) نسيبة 

ضح % ( كانوا منقسمٌن بشأن هذا العنصر ، وذلك ٌت61% ( والمراجعٌن الخارجٌٌن ) نسبة 62.8

مين تقيارب نسييبة اليذٌن وافقييوا عليى قٌييام اللجنية بترشيٌح المراجييع الخيارجى بالعمييل كطيرف محاٌييد 

( ، فعليى  ::.8=  3للفصل فى المنازعات والخالفيات الفنٌية بيٌن المراجيع الخيارجى والشيركة ) كيا

ن ، % مين الميدٌرٌن الميال5ٌٌ.:8الرغم من أن غالبٌة المستقصى منهم فى الطوائف الثالث ) نسيبة 

% من المراجعٌن الخارجٌٌن ( رأوا أهمٌية 93.3% من أمناء االستثمار بالبنوك ، نسبة 75.6نسبة 

 هذا العنصر ، إال أن االختالف بٌن الطوائف الثالث كانت معنوٌة .

لم تختلف آراء األطيراف الثالثية حيول أهمٌية خميس وسيائل ، حٌيث كانيت االختالفيات بٌينهم غٌير   (4)   

( ، وقٌيام اللجنية بمناقشية  5.56=  3قٌام اللجنة بتحدٌد أتعاب المراجع الخارجى ) كامعنوٌة وهى : 

( ، وقٌام اللجنة بالموافقة على الخدمات االستشارٌة وتحدٌيد  :5.4=  3عزل المراجع الخارجى ) كا

( ،  4.7:2=  3( ، وقٌام اللجنة باالتصال المستمر بالمراجع الخارجى ) كا 4.323=  3أتعابها ) كا

 ( . 5.463=  3وأخٌراص قٌام اللجنة بالحصول على تقرٌر المراجع الخارجى ) كا

 

 

 

 : دراسح االارالفاخ تيه آرال كل طرفيه مه األطراف المهرمح
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ولتحدٌييـد أ  المقارنييات الثنائٌيية هييى السييبب فييى وجييود اختالفييات معنوٌيية تييم اسييتخدام اختبييار 

Mann Whitney ، نتائج تطبٌق اختبار  . وتعـرض الجداول التالٌةMann Whitney  عليى إجابيات

 كل طرفٌن من األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة .

 (13جـدول رقم )

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات حول وسائل تدعٌم استقلل المراجع الخارجى

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن وأمنا  الستثمار

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 الخارجًستقلل المراجع ا دعموسائل  م 

 المتوســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

أمنـا  
الستثمار 
 بالبنوك

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بترشاااااٌح المراجاااااع  1
 الخارجـى  

4.158 3.419 1.815 1.151 ** 

قٌااام لجنااة المراجعااة بتحدٌااد أتعااا  المراجااع  2
 الخارجـى  

3 529 3.132 1.657 1.197 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بمناقشااة عاازل المراجااع  3
 الخارجـى  

3.911 3.322 2.178 1.129 ** 

قٌام لجناة المراجعاة بالموافقاة علاى الخادمات  4
 الستشارٌة للشركة وتحدٌد أتعابها  

3.715 3.354 1.234 1.217 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتصااااال المسااااتمر  5
جع الخااااارجى بخصااااوص الصااااعوبات بااااالمرا

 والمشاكل الجوهرٌة التى ٌواجهها  

4.323 4 1.784 1.174 ** 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بالعمااال كطااارف محاٌاااد  6
للفصاال فااى المنازعااات والخلفااات الفنٌااة بااٌن 

 المراجع الخارجى والشركة  

4.147 3.548 1.684 1.192 NS 

ح  لجنة المراجعاة فاى الحصاول علاى تقرٌار  7
لمراجاااع الخاااارجى حاااول مصاااداقٌة التقاااارٌر ا

 المالٌة للشركة   

4.382 4.322 1.313 1.755 NS 

وساااائل تااادعٌم اساااتقلل المراجاااع الخاااارجى  *
 كمتوٌر جامع  

4 3.571 2.694 1.117 ** 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 
 (14جـدول رقم )  
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 فات حول وسائل تدعٌم استقلل المراجع الخارجىاختبار تأكٌد معنوٌة الختل

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 الخارجً استقلل المراجع دعموسائل  م 

 Zقٌمة  الموســـط
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

ناااااة المراجعاااااة بترشاااااٌح المراجاااااع قٌاااااام لج 1
 الخارجـى  

4.158 3.397 2.651 1.118 ** 

قٌااام لجنااة المراجعااة بتحدٌااد أتعااا  المراجااع  2
 الخارجـى  

3.529 3 2.159 1.139 ** 

قٌااام لجنااة المراجعااة بمناقشااة عاازل المراجااع  3
 الخارجـى  

3.911 3.431 1.753 1.18 NS 

الخادمات  قٌام لجناة المراجعاة بالموافقاة علاى 4
 الستشارٌة للشركة وتحدٌد أتعابها  

3.715 3.294 1.792 1.15 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتصااااال المسااااتمر  5
بااااالمراجع الخااااارجى بخصااااوص الصااااعوبات 

 والمشاكل الجوهرٌة التى ٌواجهها  

4.323 4.215 1.118 1.319 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بالعمااال كطااارف محاٌاااد  6
عااات والخلفااات الفنٌااة بااٌن للفصاال فااى المناز

 المراجع الخارجى والشركة  

4.147 4.191 1.895 1.371 NS 

ح  لجنة المراجعاة فاى الحصاول علاى تقرٌار  7
المراجاااع الخاااارجى حاااول مصاااداقٌة التقاااارٌر 

 المالٌة للشركة   

4.382 4.195 1.531 1.126 NS 

وساااائل تااادعٌم اساااتقلل المراجاااع الخاااارجى  *
 كمتوٌر جامع  

4 3 66. 2.718 1.117 ** 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

    
 (15جـدول رقم )

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلف حول وسائل تدعٌم استقلل المراجع الخارجى
 بٌن أمنا  الستثمار بالبنوك والمراجعٌن الخارجٌٌن



  
-:1- 

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 الخارجًل المراجع استقلدعم وسائل  م 

 الموســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

أمنـا  
الستثمار 
 بالبنوك

المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بترشاااااٌح المراجاااااع  1
 الخارجـى  

3.419 3.397 1.111 1.992 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بتحدٌااد أتعااا  المراجااع  2
 الخارجـى  

3.132 3 1.118 1.994 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بمناقشااة عاازل المراجااع  3
 الخارجـى  

3.322 3.431 1.643 1.521 NS 

قٌام لجناة المراجعاة بالموافقاة علاى الخادمات  4
 الستشارٌة للشركة وتحدٌد أتعابها  

3.354 3.294 1.234 1.815 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتصااااال المسااااتمر  5
جى بخصااااوص الصااااعوبات بااااالمراجع الخااااار

 والمشاكل الجوهرٌة التى ٌواجهها  

4 4.215 1.471 1.141 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بالعمااال كطااارف محاٌاااد  6
للفصاال فااى المنازعااات والخلفااات الفنٌااة بااٌن 

 المراجع الخارجى والشركة  

3.548 4.191 2.768 1.116 ** 

ح  لجنة المراجعاة فاى الحصاول علاى تقرٌار  7
لخاااارجى حاااول مصاااداقٌة التقاااارٌر المراجاااع ا

 المالٌة للشركة   

4.322 4.195 1.639 1.111 NS 

وساااائل تااادعٌم اساااتقلل المراجاااع الخاااارجى  *
 كمتوٌر جامع  

3.571 3.661 1.739 1.461 NS 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 

 

 وٌالحظ من الجداول السابقة ما ٌلى : 
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م ميين أنييه توجييد اختالفييات معنوٌيية بييٌن آراء المييدٌرٌن المييالٌٌن وأمنيياء االسييتثمار علييى الييرغ -

بالنسييبة لييثالث وسييائل فقييط ميين وسييائل تييدعٌم اسييتقالل المراجييع الخييارجى ، إال أن اختبييار 

Mann Whitney  ن ) إبيٌن الطيرفٌن ، حٌيث  -بصفة عامية  -ٌظهر وجود اختالفات معنوٌة

 ( . 24) جدول رقم  1.118ئل كمتغٌر جامع تساو  مستو  الداللة ( لجمٌع الوسا

تأكٌد معنوٌة االختالف بٌن آراء كل من المدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء االسيتثمار حيول قٌيام لجنية  -

( التييى  24( ) جييدول رقييم  1.16المراجعيية بترشييٌح المراجييع الخييارجى ) مسييتو  الدالليية = 

 ( . 23) جدول رقم  Kruskal-Wallisسبق إثبات معنوٌتها باستخدام اختبار 

تأكٌد معنوٌة االختالف بٌن آراء كل من المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن حول أربيع  -

: قٌييام لجنيية المراجعيية بترشييٌح  ًوسييائل ميين وسييائل تييدعٌم اسييتقالل المراجييع الخييارجى وهيي

المراجيييع  ( ، وقٌيييام اللجنييية بتحدٌيييد أتعييياب 1.119المراجيييع الخيييارجى ) مسيييتو  الداللييية = 

( ، وقٌيام اللجنية بالموافقية عليى الخيدمات االستشيارٌة  :1.14الخارجى ) مسيتو  الداللية = 

( ، وقٌيام اللجنية بمناقشية عيزل المراجيع الخيارجى  1.16وتحدٌد أتعابها ) مستو  الداللية = 

اختالفات معنوٌة بخصوص بياقى الوسيائل ) جيدول  ٌة% . ولم تظهر أ21عند مستو  داللة 

( . وتوحى هذه النتٌجة باتفياق كيل مين الميدٌرٌن الميالٌٌن عليى معظيم الوسيائل التيى  25رقم 

فى هذه  -بصفة عامة  -توفرها لجنة المراجعة على الرغم من وجود اختالفات معنوٌة بٌنهما 

 ( . 25) جدول رقم  1.118الوسائل كمتغٌر جامع عند مستو  داللة 

ختالفات معنوٌة بيٌن آراء كيل مين أمنياء االسيتثمار ( عدم وجود ا26ٌتضح من الجدول رقم ) -

 بيييييييالبنوك والميييييييراجعٌن الخيييييييارجٌٌن حيييييييول قيييييييدرة الوسيييييييائل التيييييييى توفرهيييييييا لجنييييييية 

المراجعة كمتغٌر جامع لدعم استقالل المراجع الخارجى . وهذه النتٌجة توحى بأن السبب فى 

  Kruskal Wallisوجييييود اختالفييييات معنوٌيييية بالنسييييبة لهييييذه الوسييييائل فييييى ظييييل اختبييييار 

( إنمييا ٌعيود إلييى االختالفيات المعنوٌية بييٌن آراء كيل ميين الميدٌرٌن المييالٌٌن  23) جيدول رقيم 

( ، وآراء كل من الميدٌرٌن الميالٌٌن والميراجعٌن  24وأمناء االستثمار من جهة ) جدول رقم 

 ( . 25الخارجٌٌن من جهة أخر  ) جدول رقم 

 : الخارجى األهمية النسبية لىسائل دعم استقالل المراجع
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( ترتٌب وسائل دعم استقالل المراجيع الخيارجى التيى توفرهيا لجنية 27ٌعرض الجدول رقم )

المراجعة من وجهة نظر كل طائفة على حدة ، ثم من وجهة نظر الطوائف الثالث المستقصيى مينهم 

 ، وذلك على النحو التالى :

 (16جـدول رقم )

 الخارجى األهمٌة النسبٌة لوسائل دعم استقلل المراجع

 من وجهة نظر أطراف الدراسة المٌدانٌة

 م

 الطائفـة 

 

  الوسائل

 المدٌرٌن المالٌٌن
مدٌرى أمنا  
 الستثمار بالبنوك

المراجعٌن 
المتوسط  الخارجٌٌن

 العـام

للترتٌ  
 العـام

 الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط

قاااااااٌم اللجناااااااة بترشاااااااٌح  1
 المراجع الخارجى 

4.158 4 3.419 4 3.397 5 3.517 4 

قٌاام اللجنااة بتحدٌاد أتعااا   2
 المراجع الخارجى

3.529 7 3.132 7 3 7 3.194 7 

قٌام اللجنة بمناقشاة عازل  3
 المراجع الخارجى

3.911 5 3.321 6 3.431 4 3.492 5 

قٌام اللجنة بالموافقة على  4
الخااااااادمات الستشاااااااارٌة 

 وتحدٌد أتعابها 

3.715 6 3.354 5 3.294 6 3.369 6 

قٌاااااام اللجناااااة بالتصاااااال  5
المسااااااااااتمر بااااااااااالمراجع 
الخاااااااااارجى بخصاااااااااوص 
 الصعوبات التى ٌواجهها 

4.321 2 4 2 4.215 2 4.194 1 

قٌام اللجنة بالعمل كطارف  -6
محاٌااااااااد للفصاااااااال فااااااااى 
المنازعااااااات والخلفااااااات 
الفنٌااااااة بااااااٌن المراجااااااع 

 الخارجى والشركة

4.141 3 3.541 3 4.491 1 4.191 3 

حاا  اللجنااة فااى الحصااول  7
علااااااى تقرٌاااااار المراجااااااع 
الخااارجى حااول مصااداقٌة 

 التقارٌر المالٌة

4.38 1 4.321 1 4.195 3 4.175 2 

 : نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

 ( ٌالحظ ما ٌلى :27ومن بٌانات الجدول رقم ) 

سٌلتٌن فقط من الوسائل التى توفرها المستقصى منهم فى الطوائف الثالث اتفقوا على ترتٌب و -

 لجنة المراجعة لدعم استقالل المراجع الخارجى ، واختلفوا على ترتٌب بقٌة الوســائل .
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أكثيير  -بصييفة عاميية  - تعتبييرقٌييام لجنيية المراجعيية باالتصييال المسييتمر بييالمراجع الخييارجى  -

لعنصير عليى أعليى الوسائل تيأثٌراص عليى دعيم اسيتقالل المراجيع الخيارجى حٌيث حصيل هيذا ا

( ، فى حٌن أن أقل هذه الوسائل تأثٌراص هو قٌام اللجنة بتحدٌد أتعاب المراجيع 5.2:5متوسط )

( . 4.1:5الخارجى والذ  أحتل المرتبة األخٌرة فى التأثٌر حٌيث حصيل عليى أقيل متوسيط )

الييذ  أصييدرها معهييد  72وهييذه النتٌجيية تتفييق مييع مييا جيياءت بييه نشييرة معيياٌٌر المراجعيية رقييم 

المحاسييبٌن القييانونٌٌن والتييى تتطلييب ميين المراجييع أن ٌقييوم بيينبال  اللجنيية بالصييعوبات التييى 

واجهها أثناء عملٌة المراجعة ، ووجهة نظر المراجع فى األمور الفنٌة التى كانت مثار خالف 

. أمييا بخصييوص قٌييام لجنيية المراجعيية بتحدٌييد األتعيياب وحصييوله علييى  (1)مييع إدارة الشييركة 

رة فتلك النتٌجة كانت متوقعة فيى ظيل الواقيع العمليى واليذ  ٌبيدو فٌيه أن عملٌية المرتبة األخٌ

تحدٌد األتعاب مازال اقتراح مجلس اإلدارة والذ  توافق علٌه الجمعٌة العامية للمسياهمٌن فيى 

 معظم األحوال .

المرتبة  -بصفة عامة  -حق لجنة المراجعة فى الحصول على تقرٌر المراجع الخارجى احتل  -

عم استقالل المراجع الخارجى حٌث حصل هذا العنصير عليى متوسيط دوسائل  يحدنثانٌة كال

أن  -وبيدرجات متفاوتية  -( ، فغالبٌة المستقصى منهم فى الطوائيف اليثالث ٌعتقيدون 5.286)

هذا العنصر ٌؤثر على استقالل المراجع الخارجى . وٌؤكيد هيذه النتٌجية ميا أشيار إلٌيه قيانون 

Sarbanes-Oxley قٌام المراجع الخارجى بتقدٌم تقرٌره إلى لجنة المراجعية وذليك بهيدف  من

 . (2)االستقالل عن إدارة الشركة 

بصيفة عامية  -قٌام اللجنة بالعمل كطرف محاٌد للفصل فى المنازعات والخالفات الفنٌة احتل  -

هم ( ، فغالبٌية المستقصيى مين:5.1المرتبة الثالثة حٌيث حصيل هيذا العنصير عليى متوسيط ) -

أن هيذا العنصير ليه تيأثٌر عليى اسيتقالل المراجيع الخيارجى .  -وبيدرجات متفاوتية  -اعتقدوا 

وتوحى هذه النتٌجة بأن وجود طرف محاٌد بالشركة لتقلٌل الخالفات والوصيول للحيل األمثيل 

 ٌسهم فى تحقٌق االستقاللٌة للمراجع الخارجى .

                                                 
(1)  AICPA, "Statement on Auditing Standards, No. 61: The Auditor's Responsibility to 

Detect and Report Regulators", "Op. Cit.,", PP. 196-197. 
لوميات المحاسيبٌة فيى إطيار خيدمات الثقية وأثرهيا عليى اسيتقالل أمال محمد عيوض ، "مصيداقٌة المع (2)

 . 612، ص  مرجع سبق ذكرهالمراجع" ، 
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المرتبية الرابعية  -بصيفة عامية  -جى احتيل قٌام لجنة المراجعة بترشٌح المراجع الخاراحتلت  -

من بٌن الوسائل التى تؤثر على اسيتقالل المراجيع الخيارجى حٌيث حصيل هيذا العنصير عليى 

أن هيذه الوسيٌلة  -وبيدرجات متفاوتية  -( ، فغالبٌة المستقصى منهم ٌعتقيدون 4.618متوسط )

بيأن االختالفيات بيٌن  ذات تأثٌر هام عليى اسيتقالل المراجيع الخيارجى ، وتيوحى هيذه النتٌجية

المراجعٌن  إنفئات الدراسة ٌرجع إلى االختالف فى وجهة نظرهم حول هذا الموضوع حٌث 

تقلون فعيالص ، وال ٌحتياجون الخارجٌٌن وافقوا بنسبة ضعٌفة ، فوجهة نظرهم فى ذلك أنهم مسي

اداص علييى بعملهيم اعتمي نجهية تييدعم اسيتقاللهم ألن اسيتقاللهم ذهنييى ، كميا أنهيم ٌقومييو إليى أٌية

 معاٌٌر المراجعة .

المرتبية  -بصيفة عامية  -قٌام لجنية المراجعية بمناقشية عيزل المراجيع الخيارجى احتيل احتلت  -

( ، فغالبٌيية المستقصييى ميينهم فييى 4.5:3الخامسيية حٌييث حصييل هييذا العنصيير علييى متوسييط )

اسيتقالل  أن هيذه الوسيٌلة لهيا تيأثٌر هيام عليى -وبدرجات متفاوتة  -الطوائف الثالث ٌعتقدون 

المراجييع الخييارجى . وتييوحى هييذه النتٌجيية بييأن االختالفييات بييٌن فئييات الدراسيية ٌرجييع إلييى 

االختالف فى وجهة نظرهم ، حٌيث أن الميراجعٌن وافقيوا بنسيبة معقولية حٌيث ٌهمهيم أن ٌيتم 

إسييناد العييزل إلييى لجنيية المراجعيية التييى تييوفر لهييم الطمأنٌنيية عنييد إصييدار تقرٌيير مييتحفظ عيين 

 الشـركة .

المرتبة السادسة  -بصفة عامة  -قٌام لجنة المراجعة بالموافقة على الخدمات االستشارٌة أحتل  -

( ، فغالبٌيية المستقصييى ميينهم فييى الطوائييف :4.47حٌييث حصييل هييذا العنصيير علييى متوسييط )

أن هيذه الوسيٌلة لهيا تيأثٌر هيام عليى اسيتقالل المراجيع  -وبدرجات متفاوتة  -الثالث ٌعتقدون 

حييظ أن االختالفييات بييٌن فئييات الدراسيية ترجييع إلييى اخييتالف وجهيية نظييرهم ، الخييارجى . وٌال

حٌث نجد أن المراجعٌن الخارجٌٌن وافقيوا إليى حيد ميا عليى هيذه الوسيٌلة ، وذليك ٌرجيع إليى 

اعتقادهم بأن الخدمات االستشارٌة التى ٌقدمونها غٌر مؤثرة عليى اسيتقاللهم ، وأن اسيتقاللهم 

 ذهنى .

 : اختبار الفر  الرابع
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ٌهييدف هييذا الفييرض إلييى تحدٌييد مييا إذا كانييت توجييد اختالفييات بييٌن آراء األطييراف المهتميية 

بالتقارٌر المالٌة بشأن قدرة أنشطة لجنة المراجعة على تحسٌن جيودة التقيارٌر المالٌية ، وليذلك تميت 

 صٌاغة هذا الفرض كاآلتى :

شاأن دور لجاان المراجعاة توجد فرو  معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقاارٌر المالٌاة بل "

 فً تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة "

وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل اختبار قدرة األنشيطة التيى توفرهيا لجنية المراجعية عليى 

 تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة .

 ( نتيييييائج االختبيييييار والتحلٌيييييل اإلحصيييييائى للعبيييييارات التيييييى 28وٌعيييييرض الجيييييدول رقيييييم )

وذلك باستخدام اختبيار  -كما جاءت فى السؤال الرابع  -وفرها لجنة المراجعة تعكس األنشطة التى ت

Kruskal-Wallis : 
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 وٌالحظ من بٌانات هذا الجدول ما ٌلى :

 ال توجييييد اختالفييييات معنوٌيييية بييييٌن األطييييراف المهتميييية بالتقييييارٌر المالٌيييية بالنسييييبة لخمسيييية  (2)

 قترحييية لتحسيييٌن جيييودة التقيييارٌر المالٌييية ، وعليييى هيييذا أنشييطة مييين بيييٌن األنشيييطة السيييبعة الم

 ال ٌييييرفض فييييرض العييييدم بمعنييييى أنييييه "ال توجييييد فييييروق معنوٌيييية بييييٌن األطييييراف المهتميييية 

بالتقارٌر المالٌة بشأن قدرة األنشطة التى توفرها لجنة المراجعة عليى تحسيٌن جيودة التقيارٌر 

 المالٌة" .

 ميييييية بالتقييييييارٌر المالٌيييييية بخصييييييوص توجييييييد اختالفييييييات معنوٌيييييية بييييييٌن األطييييييراف المهت (3)

 ( ،  21.55=  3قٌيييام لجنييية المراجعييية بفحيييص السٌاسيييات المحاسيييبٌة المطبقييية بالمنشيييأة )كيييا

 % 8.2:فعلييييى الييييرغم ميييين أن غالبٌيييية المستقصييييى ميييينهم فييييى الطوائييييف الييييثالث ) نسييييبة 

ن % مين الميراجع5.6ٌ:% من أمناء االستثمار بالبنوك ، 1.5:من المدٌرٌن المالٌٌن ، نسبة 

 الخيييييييييارجٌٌن ( أٌيييييييييدوا االقتيييييييييراح ، إال أن االختالفيييييييييات بيييييييييٌن األطيييييييييراف اليييييييييثالث 

 كانت معنوٌة .

توجيييد اختالفيييات معنوٌييية بيييٌن األطيييراف المهتمييية بالتقيييارٌر المالٌييية بخصيييوص قٌيييام اللجنييية  (4)

 ( حٌييث أن غالبٌيية المييدٌرٌن المييالٌٌن  6.354=  3باسييتعراض التقييارٌر المالٌيية الدورٌيية ) كييا

 % ( ، وعيدد كبٌير 59.5% ( ، وعيدد غٌير كبٌير مين أمنياء االسيتثمار ) نسيبة ..87) نسبة 

 % ( وافقيييوا علييى هييذا االقتييراح ولكيين بوجهيييات 74.8ميين المييراجعٌن الخييارجٌٌن ) نسييبة 

 نظر مختلفة .

 : دراسة االختالفات بين آراء كل طرفين من األطراف المهتمة

ود اختالفات معنوٌية بيٌن األطيراف المهتمية ) لتحدٌد أ  المقارنات الثنائٌة هى السبب فى وج

( بالنسبة لقٌام لجنة المراجعة بفحص السٌاسيات  28جدول رقم  - Kruskal-Wallisفى ظل اختبار 

المحاسبٌة المطبقة بالشركة . وقٌام اللجنة باستعراض التقارٌر المالٌة الدورٌة فقد تم استخدام اختبار 

Mann Whitney 29ختالفات بٌن كل طرفٌن على حدة وتعرض الجداول رقم ) ، لتأكٌد معنوٌة اال 

علييى إجابييات كييل طييرفٌن ميين األطييراف المهتميية  Mann Whitney( نتييائج اختبييار  31،  :2، 

 بالتقارٌر المالٌة بخصوص أنشطة لجنة المراجعة .
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 (18)جـدول رقم   

 التقارٌر المالٌة تأكٌد معنوٌة الختلفات حول أنشطة لجنة المراجعة بهدف تحسٌن جودة

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن وأمنا  الستثمار بالبنوك

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 م 
 أنشـطة لجنة المراجعة بهدف 
 تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

 الموســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن

أمنـا  
الستثمار 
 بالبنوك

لجنااااة المراجعااااة بفحااااص السٌاسااااات  قٌااااام 1
والممارسااااات المحاساااابٌة المطبقااااة للمنشااااأة 
للتأكاااد مااان مطابقتهاااا ألحاااد  التطاااورات فاااى 

 المعاٌٌر المهنٌة  

4.794 4.719 1.121 1.984 NS 

قٌام لجنة المراجعة بالتعرف على وجهاه نظار  2
ا دارة بخصوص مباررات التوٌٌار فاى تطبٌا  

 السٌاسات المحاسبٌة  

4.641 4.387 1.342 1.179 NS 

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بمناقشاااااة المراجاااااع  3
الخااارجى فااى كٌفٌااة إعااداد ا دارة للتقاادٌرات 

 المحاسبٌة  

4.147 4.225 1.727 1.467 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بااالتعرف علااى مصااداقٌة  4
التقارٌر المالٌة فى التعبٌر عان قادرة المنشاأة 

 على الستمرار  

4.235 4.161 1 185 1.932 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتأكااااد ماااان كفاٌااااة  5
 ا فصـاح  

4.147 3.871 1.417 1.677 NS 

قٌام لجنة المراجعة بفحاص التساوٌات الهاماة  6
التااااااى ٌقترحهااااااا المراجعااااااون الخااااااارجٌون 
والتعااارف علاااى أسااابابها ، وذلاااك للحاااد مااان 

 ظاهرة إدارة األرباح  

4.188 3.881 1.545 1.586 NS 

م لجناااة المراجعاااة باساااتعرا  التقاااارٌر قٌاااا 7
المالٌاااة الدورٌاااة قبااال إحالتهاااا إلاااى مجلاااس 

 ا دارة  

4.117 3.354 2.225 1.126 ** 

 NS 1.184 1.726 4.182 4.311 أنشطة لجنة المراجعة كمتوٌر جامع   *

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 لفات بٌن األطراف  :  تشٌر إلى معنوٌة الخت **  

    
 (19)جـدول رقم 
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 تأكٌد معنوٌة الختلفات حول أنشطة لجنة المراجعة بهدف تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

 بٌن المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن

 ( Mann Whitney) اختبـار 

 م 
 أنشـطة لجنة المراجعة بهدف 
 تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

 Zقٌمة  الموســـط
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
المدٌرٌن  الختلف

 المالٌٌن
المراجعٌن 
 الخارجٌٌن

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بفحااااص السٌاسااااات  1
والممارسااااات المحاساااابٌة المطبقااااة للمنشااااأة 
للتأكاااد مااان مطابقتهاااا ألحاااد  التطاااورات فاااى 

 المعاٌٌر المهنٌة  

4.794 4.521 2.556 1.111 ** 

لمراجعة بالتعرف على وجهاة نظار قٌام لجنة ا 2
ا دارة بخصوص مباررات التوٌٌار فاى تطبٌا  

 السٌاسات المحاسبٌة  

4.641 4.491 1.347 1.178 NS 

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بمناقشاااااة المراجاااااع  3
الخااارجى فااى كٌفٌااة إعااداد ا دارة للتقاادٌرات 

 المحاسبٌة  

4.147 3.971 1.548 1.584 NS 

التعرف علااى مصااداقٌة قٌااام لجنااة المراجعااة باا 4
التقارٌر المالٌة فى التعبٌر عان قادرة المنشاأة 

 على الستمرار  

4.235 4.171 1.571 1.568 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتأكااااد ماااان كفاٌااااة  5
 ا فصـاح  

4.147 3.961 1.323 1.747 NS 

قٌام لجنة المراجعة بفحاص التساوٌات الهاماة  6
ون التااااااى ٌقترحهااااااا المراجعااااااون الخااااااارجٌ

والتعااارف علاااى أسااابابها ، وذلاااك للحاااد مااان 
 ظاهرة إدارة األرباح  

4.188 3.871 1.811 1.418 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة باساااتعرا  التقاااارٌر  7
المالٌاااة الدورٌاااة قبااال إحالتهاااا إلاااى مجلاااس 

 ا دارة  

4.117 3.849 1.974 1.331 NS 

 ** 1.142 2.136 4.118 4.311 أنشطة لجنة المراجعة كمتوٌر جامع   *

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 :  تشٌر إلى معنوٌة الختلفات بٌن األطراف   **  

   NS   تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن األطراف  : 
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 (21)جـدول رقم 

  تأكٌد معنوٌة الختلفات حول أنشطة لجنة المراجعة بخصوص أنشطة لجنة المراجعة

 بهدف تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة بٌن أمنا  الستثمار والمراجعٌن الخارجٌٌن
 ( Mann Whitney) اختبـار 

 م 
 أنشـطة لجنة المراجعة بهدف 
 تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

 الموســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

أمنـا  
الستثمار 
 بالبنوك

المراجعٌن 
 ٌنالخارجٌ

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بفحااااص السٌاسااااات  1
والممارسااااات المحاساااابٌة المطبقااااة للمنشااااأة 
للتأكاااد مااان مطابقتهاااا ألحاااد  التطاااورات فاااى 

 المعاٌٌر المهنٌة  

4.719 4.521 2.299 1.122 ** 

قٌام لجنة المراجعة بالتعرف على وجهاه نظار  2
ا دارة بخصوص مباررات التوٌٌار فاى تطبٌا  

 اسبٌة  السٌاسات المح

4.387 4.493 1.513 1.618 NS 

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بمناقشاااااة المراجاااااع  3
الخااارجى فااى كٌفٌااة إعااداد ا دارة للتقاادٌرات 

 المحاسبٌة  

4.225 3.979 1.281 1.211 NS 

قٌااام لجنااة المراجعااة بااالتعرف علااى مصااداقٌة  4
التقارٌر المالٌة فى التعبٌر عان قادرة المنشاأة 

 على الستمرار  

4 262 4.175 1.575 1.565 NS 

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بالتأكااااد ماااان كفاٌااااة  5
 ا فصـاح  

3.871 3.965 1.173 1.862 NS 

قٌام لجنة المراجعة بفحاص التساوٌات الهاماة  6
التااااااى ٌقترحهااااااا المراجعااااااون الخااااااارجٌون 
والتعااارف علاااى أسااابابها ، وذلاااك للحاااد مااان 

 ظاهرة إدارة األرباح  

3.881 3.876 1.197 1 923 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة باساااتعرا  التقاااارٌر  7
المالٌاااة الدورٌاااة قبااال إحالتهاااا إلاااى مجلاااس 

 ا دارة  

3.354 3.849 1.746 1.151 ** 

 NS 1.746 1.324 4.118 4.182 أنشطة لجنة المراجعة كمتوٌر جامع   *

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة    المصدر

 معنوٌة الختلفات بٌن األطراف   :  تشٌر إلى **  

   NS   تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات بٌن األطراف  : 
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 وٌتضح من الجداول السابقة ما ٌلى :

عدم تأكٌد معنوٌة االختالفيات بيٌن آراء كيل مين الميدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء االسيتثمار بيالبنوك  (2)

اسبٌة المطبقة بالمنشيأة ) مسيتو  الداللية حول قٌام اللجنة بفحص السٌاسات والممارسات المح

( ، وتأكٌييد معنوٌيية االختالفييات بييٌن آراء كييل ميين المييدٌرٌن  29( ) جييدول رقييم  95:.1= 

( ، ) جدول رقم 1.122المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن حول هذا العنصر )مستو  الداللة = 

جعٌن الخيارجٌٌن ) مسيتو  ( ، وكذلك بٌن آراء كيل مين أمنياء االسيتثمار بيالبنوك والميرا :2

 ( . 31( . ) جدول رقم  1.133الداللة = 

تأكٌد معنوٌة االختالفات بٌن آراء كل من المدٌرٌن المالٌٌن وأمناء االسيتثمار بخصيوص قٌيام  (3)

 ( .  1.137لجنيييية المراجعيييية باسييييتعراض التقييييارٌر المالٌيييية الدورٌيييية ) مسييييتو  الدالليييية = 

معنوٌيية االختالفييات بييٌن آراء كييل ميين أمنيياء االسييتثمار  ( ، وكييذلك تأكٌييد 29) جييدول رقييم 

( .  31( ) جيدول رقيم  1.16والمراجعٌن الخيارجٌٌن حيول نفيس العنصير ) مسيتو  الداللية 

وعدم تأكٌد المعنوٌة بٌن آراء بٌن المدٌرٌن المالٌٌن والمراجعٌن الخارجٌٌن ) مستو  الداللية 

 ( . :2( . ) جدول رقم  1.144= 

غم من عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن األطراف المهتمة بالتقارٌر المالٌة بخصوص على الر (4)

أنشييطة لجنيية المراجعيية ذات التييأثٌر علييى جييودة التقييارٌر المالٌيية والتييى تييم إثباتهييا باختبييار 

Kruskal Wallis  ( ، إال أنييه توجييد اختالفييات معنوٌيية بييٌن آراء كييل ميين  28) جييدول رقييم

 مييييراجعٌن الخييييارجٌٌن بخصييييوص هييييذه األنشييييطة كمتغٌيييير جييييامع المييييدٌرٌن المييييالٌٌن وال

 ( . :2( ) جدول رقم  1.44) مستو  الداللة = 

 ٌرجيييع عيييدم وجيييود اختالفيييات معنوٌييية بييييٌن األطيييراف الثالثييية بخصيييوص أنشيييطة لجنيييية  (5)

 المراجعييية إليييى عيييدم وجيييود اختالفيييات معنوٌييية بيييٌن كيييل مييين الميييدٌرٌن الميييالٌٌن وأمنييياء 

 وكييييذلك أمنيييياء االسييييتثمار والمييييراجعٌن الخييييارجٌٌن ميييين جهيييية  االسييييتثمار ميييين جهيييية ،

 أخــر  .
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 : األهمٌة النسبٌة ألنشطة لجنة المراجعة

( ترتٌب األنشطة التى تقوم بها لجنة المراجعة وفقاص ألهمٌتها النسيبٌة 32ٌعرض الجدول رقم )

 ى مييين وجهييية نظييير كيييل طائفييية عليييى حيييدة ، ثيييم مييين وجهييية نظييير الطوائيييف الثالثييية المستقصييي

 منهم ، وذلك على النحو التالى :

 (21)جـدول رقم 

 األهمٌـة النسـبٌة ألنشـطة لجنـة المراجعـة

 من وجهة نظر أطراف الدراسة المٌدانٌة

 م
 الطائفـة 

  األنشطة

 المدٌرٌن المالٌٌن
مدٌرى أمنا  
 الستثمار بالبنوك

المراجعٌن 
المتوسط  الخارجٌٌن

 العـام
للترتٌ  
 العـام

 الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط الترتٌ  المتوسط

قٌاااااااام اللجناااااااة بفحاااااااص  1
السٌاسااااات والممارسااااات 
المحاساااااااااابٌة المطبقااااااااااة 

 بالشركة  

4.794 1 4.719 1 4.521 1 4.592 1 

قٌام اللجناة باالتعرف علاى  2
وجهااااااااااة نظااااااااااار ا دارة 
بخصوص مبررات التوٌٌار 
فاااااى تطبٌااااا  السٌاساااااات 

 المحاسبٌة  

4.647 2 4.387 2 4 493 2 4.512 2 

قٌااااااام اللجنااااااة بمناقشااااااة  3
المراجاااااع الخاااااارجى فاااااى 
كٌفٌااااااااااة إعااااااااااداد ا دارة 

 للتقدٌرات المحاسبٌة  

4.147 4 4.225 3 3.979 4 4.142 4 

قٌام اللجناة باالتعرف علاى  4
مصااداقٌة التقااارٌر المالٌااة 
فااااى التعبٌاااار عاااان قاااادرة 
 المنشأة على الستمرار  

4.235 3 4.161 4 4.175 3 4.113 3 

قٌاااام اللجناااة بالتأكاااد مااان  5
 كفاٌة ا فصاح  

4.147 4 3.871 5 3.965 5 3.981 5 

قٌاااااااام اللجناااااااة بفحاااااااص  6
التسااااوٌات الهامااااة التااااى 
ٌقترحهاااااااااا المراجعاااااااااون 

 الخارجٌون  

4.188 7 3.871 5 3.876 6 3.911 6 

قٌااااام اللجنااااة باسااااتعرا   7
التقاااارٌر المالٌاااة الدورٌاااة 
قبااال إحالتهاااا إلاااى مجلاااس 

  ا دارة 

4.117 6 3.354 7 3.849 7 3.819 7 

 : نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

 ( ٌالحظ ما ٌلى :32ومن بٌانات الجدول رقم )
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المستقصى منهم فى الطوائيف اليثالث اتفقيوا عليى ترتٌيب نشياطٌن مين األنشيطة السيبعة التيى  (2)

 بقٌة األنشطة .تقوم بها لجنة المراجعة ، واختلفوا على ترتٌب 

بصفة  -قٌام لجنة المراجعة بفحص السٌاسات والممارسات المحاسبٌة المطبقة بالشركة احتلت  (3)

( ، فغالبٌية المستقصيى 5.6:3المرتبة األولى حٌث حصل هذا النشياط عليى متوسيط ) -عامة 

ى جيودة أن هذا النشياط ليه تيأثٌر علي -وبدرجات متقاربة  -منهم فى الطوائف الثالث ٌعتقدون 

التقارٌر المالٌة . وتوحى هذه النتٌجة بأهمٌة قٌام لجنة المراجعة بالتأكد من قٌام الشركة بنتباع 

سٌاسات محاسبٌة تتفق مع المبادئ المحاسبٌة وأنها تتمشى مع أحدث التطيورات فيى المعياٌٌر 

 المهنٌة ، ومع ما تتطلبه الشركات األخر  التى تمارس نفس النشاط .

 نيييية المراجعيييية بييييالتعرف علييييى وجهيييية نظيييير اإلدارة بخصييييوص مبييييررات التغٌيييير قٌييييام لج (4)

( ، 5.613المرتبية الثانٌية ، حٌيث حصيل هيذا العنصير عليى متوسيط ) -بصيفة عامية  -احتل 

 أن  -وبييييدرجات متقاربيييية  -فغالبٌيييية المستقصييييى ميييينهم فييييى الطوائييييف الييييثالث ٌعتقييييدون 

 . وهييذا مييا أشييار إلٌييه األدب المحاسييبى هييذا العنصيير لييه تييأثٌر علييى جييودة التقييارٌر المالٌيية 

أنه فى حالة حدوث تغٌٌر فى تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة ٌجب عليى لجنية المراجعية التعيرف 

 عليييييى وجهييييية نظيييييراص اإلدارة ، وتيييييأثٌر هيييييذا التغٌٌييييير عليييييى أربييييياح الفتيييييرات الحالٌييييية 

 والمسـتقبلٌة .

 مالٌييية فيييى التعبٌييير عييين قيييدرة قٌيييام لجنييية المراجعييية بيييالتعرف عليييى مصيييداقٌة التقيييارٌر ال (5)

المرتبة الثالثة ، حٌث حصل هذا العنصير عليى  -بصفة عامة  -المنشأة على االستمرار احتل 

 ( ، فغالبٌيييية المستقصييييى ميييينهم اتفقييييوا علييييى أن هييييذا العنصيييير لييييه تييييأثٌر 5.224متوسييييط )

ن اسيتمرارٌة إٌجابى على جودة التقارٌر المالٌة . وتوحى هذه النتٌجة بأهمٌة إعداد تقرٌر بشأ

 المنشييييييأة ، وقييييييد ٌضييييييعف المراجييييييع عنييييييد إصييييييداره لتقرٌيييييير مييييييتحفظ عيييييين الشييييييركة 

لذلك فنن تدخل لجنة المراجعة ٌساعد فى تخفٌض الضغوط التى قد تمارسها اإلدارة على هيذا 

 المراجع .

قٌام لجنة المراجعة بمناقشة المراجيع الخيارجى فيى كٌفٌية إعيداد اإلدارة للتقيدٌرات المحاسيبٌة  (6)

( ، 5.153المرتبيية الرابعيية حٌييث حصييل هييذا العنصيير علييى متوسييط ) -بصييفة عاميية  -احتييل 

عليى أهمٌية هيذا العنصير وتيوحى هيذه  -وبيدرجات متفاوتية  -فغالبٌة المستقصى مينهم اتفقيوا 

النتٌجة بأهمٌية إعيداد هيذه التقيدٌرات وأثرهيا عليى عدالية القيوائم المالٌية ، وقيد أشيارت نشيرة 
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إلى أنيه ٌجيب عليى المراجيع الخيارجى مناقشية لجنية المراجعية فيى  72قم معاٌٌر المراجعة ر

 . (1)كٌفٌة إعداد التقدٌرات والمبررات التى استند علٌها المراجع فٌما ٌتعلق بتلك التقدٌرات 

المرتبية الخامسية حٌيث  -بصيفة عامية  -قٌام لجنة المراجعة بالتأكد من كفاٌية اإلفصياح احتيل  (7)

( ، فغالبٌية المستقصيى مينهم فيى الطوائيف اليثالث 92:.4) متوسيط العنصير عليً حصل هذا

بأهمٌة هذا العنصر ، وتوحى هيذه النتٌجية بأهمٌية انتبياه لجنية  -وبدرجات متفاوتة  -ٌعتقدون 

 المراجعيييية لإلفصيييياح عيييين المعلومييييات سييييواء فييييى صييييلب القييييوائم أو فييييى اإلٌضيييياحات 

التقييارٌر المالٌيية بأهمٌيية تييدخل لجنيية المتمميية ، ولييم تختلييف وجهييات نظيير الطوائييف المهتميية ب

 المراجعة فى التأكد من كفاٌة اإلفصاح .

 قٌيييام لجنييية المراجعييية بفحيييص التسيييوٌات الهامييية احتيييل المرتبييية السادسييية حٌيييث حصيييل هيييذا (8)

( ، فغالبٌة المستقصى منهم ٌرون أهمٌة هذا العنصر وذلك بهدف 2:.4) العنصرعلً متوسط

 المالٌة .الحد من التضلٌل فى التقارٌر 

قٌام لجنة المراجعة بفحص التقارٌر المالٌة الدورٌة احتل المرتبة األخٌيرة ، حٌيث حصيل هيذا  (9)

( واختلفيت األطيراف المهتمية حيول هيذا العنصير وذليك بسيبب :4.92العنصر على متوسط )

اخييتالف وجهييات نظييرهم حييول تييدخل لجنيية المراجعيية فييى القٌييام بمناقشيية اإلدارة والمراجييع 

 فى استعراض التقارٌر المالٌة . الخارجى

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  AICPA, "SAS No. 61, the Auditors Responsibility to Detect and Report Regulators", "Op. 

Cit.," P. 196. 
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 الخالصـة والتىصيـات

   
- 
- 
- 
- 
- 

   الحاجاااااااااااااااااااااااة إلاااااااااااااااااااااااً البحااااااااااااااااااااااا 
   للبحااااااااااااااااا  المجاااااااااااااااااالت الرئٌساااااااااااااااااٌة

  البحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائج 
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 الخالصيح والرىصيياخ

 

 :  مقدمــة

مالٌة ، ولتحقٌيق هيذا استهدف هذا البحث دراسة العالقة بٌن لجان المراجعة وجودة التقارٌر ال

الهيدف تييم تحدٌييد مفهييوم لجيان المراجعيية ، وتشييكٌلها ، وأهييدافها ، والمسيئولٌات المنوطيية بهييا ، هييذا 

باإلضافة إلى التعرف على دور لجان المراجعة فى تحسيٌن جيودة التقيارٌر المالٌية وذليك مين خيالل 

عرضاص ألهم النتيائج  الباحثول دورها فى دعم استقالل المراجع الداخلى والمراجع الخارجى . وٌتنا

التى توصلت إلٌها الدراسات السابقة ، وما انبثق عنها من توصٌات وذليك مين خيالل مناقشية النقياط 

 التالٌة :

 . للبحثالمجاالت الرئٌسٌة  -

 .البحثنتائـــج  -

 . البحثتوصٌـات  -

 :  للبحثالمجاالت الرئٌسٌة : أوال 

 ى األجزاء التالٌة :تم تقسٌمه إل البحثلتحقٌق أهداف 

 : الدراسـات السـابقة

 ولمعرفييية ميييا ٌمكييين أن تسيييهم بيييه الدراسييية الحالٌييية ، فقيييد تيييم اسيييتعراض الدراسيييات السيييابقة 

فى مجال البحث ، حٌث تم تقسيٌمها إليى مجميوعتٌن عرضيت أولهيا الدراسيات التيى اهتميت باليدور 

 ، راجييع الخييارجً والمراجييع الييداخلًالمالييذ  ٌمكيين أن تلعبييه لجنيية المراجعيية فييى تييدعٌم اسييتقاللٌة 

 واتضيح أن هنيياك دالئييل مٌدانٌية تؤٌييد بوضييوح قيدرة لجنيية المراجعيية عليى تييدعٌم اسييتقالل المراجييع 

الييداخلى والخييارجى ، وتقلٌييل مخيياطر حييدوث حيياالت فشييل المراجييع الخييارجى للشييركة . وبالنسييبة 

المراجعة فً تحسيٌن جيودة التقيارٌر للمجموعة الثانٌة فقد تناولت الدراسات التى اهتمت بدور لجان 

 . المالٌة
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 : المراجعة لجنةتشكٌل 

م بييدور فعييال داخييل الشييركة ، ٌجييب تحدٌييد عييدد أعضيياء لجنيية المراجعيية ومييدة عضييوٌتهم اللقٌيي   

واسييتقاللٌتهم ، والخبييرات التييى ٌمتلكونهييا وٌعتمييد تحدٌييد عييدد األعضيياء علييى حجييم الشييركة وحجييم 

عمال ، وٌتراوح عدد أعضاء اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء ، وٌيتم مجلس اإلدارة وتعقٌدات األ

 تغٌٌرهم كل ثالث أو أربع سنوات وذلك ضماناص للتجدٌد التلقائى .

أهمٌة استقالل أعضاء لجنة المراجعية حٌيث ٌفضيل أن ٌيتم اختٌيار أعضياء اللجنية البحث  وأوضح  

د العضييو الييذ  لييه عالقييات تجارٌيية هاميية مييع ميين المييدٌرٌن غٌيير التنفٌييذٌٌن بالشييركة ، وٌييتم اسييتبعا

الشييركة ، كييذلك وضييع قٌييود علييى األعضيياء فييى أن ٌمتلكييوا أسييهم داخييل الشييركة التييى ٌعملييوا فٌهييا 

 ،وٌجيييييب أن تتضيييييمن اللجنييييية ميييييدٌرٌن ٌمتلكيييييون الخبيييييرة والمعرفييييية المالٌييييية التيييييى تيييييؤهلهم 

 لمحاسبٌة .للقٌام بمسئولٌاتها التى تتعلق باإلشراف على الرقابة المالٌة وا

 : أنشطة لجنة المراجعة

تعددت التوصٌات الصادرة من المنظمات المهنٌة والهٌئات المعنٌة فٌما ٌخيتص بأنشيطة ووظيائف   

لجان المراجعة التى ٌتعٌن لها القٌام بها من أجل تحقٌق الهدف من تكوٌن هذه اللجيان ، وتتعيدد هيذه 

، وتتمثل األنشطة التى ٌمكن أن تقوم بها لجنة  الوظائف وتتنوع وفقاص الحتٌاجات وظروف كل منشأة

المراجعة فى سبٌل تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة فى : تقٌٌم السٌاسات المحاسبٌة المطبقية بالشيركة ، 

فى التقارٌر المالٌة  لوتقٌٌم التقدٌرات المحاسبٌة ، والتأكد من كفاٌة اإلفصاح ،  ومنع الغف والتضلٌ

 لٌة (، وتحلٌل التقارٌر الما

 : المراجع الخارجى يةدعم استقالل

ولما كانت خطيوة واحيدة مين المحتميل أال تكيون كافٌية لتحسيٌن جيودة التقيارٌر المالٌية ، فقيد تميت   

مناقشة أهمٌة استقالل المراجع الخارجى فى إضفاء الثقة والمصداقٌة على التقارٌر المالٌة للشركة ، 

عة تقوم بما ٌليى : ) التوصيٌة باختٌيار الميراجعٌن وتغٌٌيرهم ولدعم هذا االستقالل ، فنن لجنة المراج

وتحدٌد أتعابهم ، وفحص جوانب عدم االتفاق بٌن المراجعٌن الخيارجٌٌن واإلدارة ، ومتيابعو أعميال 

المراجعة الخارجٌة وتحدٌد وحل مشياكلها ، والموافقية عليى الخيدمات االستشيارٌة وتحدٌيد أتعابهيا ، 

 رجً ( .وفحص تقرٌر المراجع الخا
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 : استقاللية المراجع الذاخلى دعم 

 أوضيييح البحييييث أهمٌييية المراجعيييية الداخلٌيييية ، وتزاٌيييد االعتميييياد علٌهيييا ، وظهييييور عوامييييل 

جدٌدة أثرت فى مفهوم المراجعة الداخلٌة واألساسٌات التيى تقيوم علٌهيا. وٌمكين للجنية المراجعية أن 

: ) المشياركة فيى تعٌيٌن وعيزل المراجيع  تساهم فى دعم استقاللٌة المراجع الداخلى وذلك من خالل

الداخلى ، وفحص نتائج المراجعة الداخلٌة ، وتبعٌة المراجع الداخلى للجنة المراجعة ، وتقٌيٌم كفياءة 

 المراجع الداخلً ( .

 : نتائـج الدراسـة المٌدانٌة:  ثانٌا

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما ٌلى :

)المييدٌرون  ات معنوٌيية بييٌن آراء األطييراف الثالثيية المهتميية بالتقييارٌر المالٌييةأنيه توجييد اختالفيي (2)

بشأن تأثٌر خصائص أعضاء  المالٌون والمراجعون الخارجٌون وامناء االستثمار فً البنوك (

لجنية المراجعية عليى جيودة التقيارٌر المالٌية ، وأن االختالفيات بيٌن الميدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء 

فييى هييذا الصييدد أكبيير ميين االختالفييات بييٌن المييدٌرٌن المييالٌٌن والمييراجعٌن  االسييتثمار بييالبنوك

 الخارجٌٌن وذلك على النحو التالى :

غالبٌيية المستقصييى ميينهم فييى الطوائييف الييثالث ٌعتقييدون أن خصييائص ) اسييتقالل أعضيياء لجنيية   -

جنة المراجعة ( المراجعة ، والخبرة المحاسبٌة ألعضاء لجنة المراجعة ، والتأهٌل العلمى ألعضاء ل

 ذات تأثٌر إٌجابى على جودة التقارٌر المالٌــة .

نسبة غٌر كبٌرة من أمناء االستثمار بالبنوك ٌعتقدون أن خاصٌة قدرة أعضياء اللجنية عليى التقيدٌر   -     

 السلٌم ، والتأهٌل العلمى لهؤالء األعضاء لهما تأثٌر هام على جودة التقارٌر المالٌة .

 لٌلييييييية مييييييين أمنييييييياء االسيييييييتثمار بيييييييالبنوك والميييييييراجعٌن الخيييييييارجٌٌن ٌعتقيييييييدون أن نسيييييييبة ق   -    

 خبييييييرة أعضيييييياء لجنيييييية المراجعيييييية بالمجيييييياالت المختلفيييييية لهييييييا تييييييأثٌر هييييييام علييييييى جييييييودة 

 التقارٌر المالٌة .

غالبٌة المستقصى منهم من المدٌرٌن المالٌٌن ٌعتقدون بأن خاصٌتى قدرة أعضاء اللجنية عليى التقيدٌر  -

 برتهم بالمجاالت المختلفة لهما تأثٌر هام على جودة التقارٌر المالٌة .السلٌم ، وخ
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خصائص أعضاء لجنة المراجعية ذات التيأثٌر اإلٌجيابى عليى جيودة التقيارٌر المالٌية كانيت حسيب  -

ترتٌب أهمٌتها كما ٌليى : اسيتقالل أعضياء اللجنية ، والخبيرة المحاسيبٌة ألعضياء اللجنية ، والتأهٌيل 

اللجنة ، والتأهٌل العملى ألعضاء اللجنة ، وقدرة أعضاء اللجنة على التقدٌر السيلٌم العلمى ألعضاء 

 وحل المشكالت ، وخبرة أعضاء اللجنة بالمجاالت المختلفة .

أعضياء  توجد اختالفات معنوٌة بٌن آراء األطراف الثالثة المهتمة بالتقارٌر المالٌة بشأن قيدرة  (3)

المراجيع اليداخلى ، وأن االختالفيات بيٌن الميدٌرٌن الميالٌٌن وأمنياء  لجنة المراجعة على دعيم اسيتقالل

االستثمار بالبنوك أكبر من االختالفات بٌن أمناء االستثمار بالبنوك والمراجعٌن الخارجٌٌن وذلك على 

 النحو التالى :

ة غالبٌيية المستقصييى ميينهم فييى الطوائييف الييثالث اعتبييروا أن قٌييام اللجنيية بفحييص نتييائج المراجعيي  -

الداخلٌيية ، وقٌييام اللجنيية باسييتالم تقييارٌر المراجعيية الداخلٌيية ذات تييأثٌر هييام علييى اسييتقالل المراجييع 

 الداخلى .

إسناد مهمة تحدٌد مكاف ت وترقٌات العاملٌن بندارة المراجعة الداخلٌية للجنية المراجعية تحقيق لهيم   -

 غط على المراجعٌن الداخلٌٌن .االستقالل المالى ، وذلك ألن الجانب المالى ٌمثل أحد عوامل الض

ٌفضل أن تقوم إدارة المراجعة الداخلٌة برفيع تقارٌرهيا للجنية المراجعية بصيورة دورٌية عين نظيام    -          

العمل بالشيركة ، وذليك لكيى تيتمكن لجنية المراجعية مين مواكبية كافية األحيداث فيى الشيركة سيواء 

 كانت األمور منتظمة أو كان ٌوجد خلل .

لمراجع الداخلى بالتنظٌم اإلدار  بالشركة ٌمكن أن ٌيؤثر عليى اسيتقالله ، حٌيث أن إدارة وضع ا -

المراجعة الداخلٌة إذا كانت تابعة ألحد المدٌرٌن التنفٌيذٌٌن فينن الميراجعٌن اليداخلٌٌن لين ٌتمكنيوا 

فيى  من إبداء آرائهم ومالحظاتهم وما وجدوه من مخالفات ، ليذا البيد أن ٌكيون المراجيع اليداخلى

وضع ٌسمح له بحرٌة التعبٌر عن رأٌه كأن تكون إدارة المراجعة الداخلٌة تابعة للجنية المراجعية 

. 

قدرة الوسائل التى توفرها لجنة المراجعة على دعم استقالل المراجع اليداخلى كانيت حسيب ترتٌيب   -

باسييتالم تقييارٌر إدارة أهمٌتهييا مييا ٌلييى : قٌييام اللجنيية بفحييص نتييائج المراجعيية الداخلٌيية ، وقٌييام اللجنيية 

المراجعة الداخلٌة ، وقٌيام اللجنية بياقتراح تعٌيٌن أو عيزل المراجيع اليداخلى وتبعٌية المراجيع اليداخلى 

 للجنة المراجعة ، وقٌام اللجنة بتحدٌد مكاف ت العاملٌن بندارة المراجعة الداخلٌة .
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رٌر المالٌيية بشييأن قٌييام اللجنيية هنيياك اختالفييات معنوٌيية بييٌن آراء األطييراف الثالثيية المهتميية بالتقييا -

ولم ٌكن متوقعاص  -باقتراح تعٌٌن أو عزل المراجع الداخلى . حٌث إن غالبٌة المدٌرٌن المالٌٌن وافقوا 

على أن هذا العنصر له تأثٌر إٌجابى على اسيتقالل المراجيع اليداخلى . فيى حيٌن أن نسيبة ضيعٌفة  -

ما بالنسبة للمراجعٌن الخارجٌٌن فقيد كيانوا منقسيمٌن من أمناء االستثمار وافقوا على هذا العنصر ، أ

 بشأن هذه المسألة .

 توجيييييد اختالفيييييات معنوٌييييية بيييييٌن آراء األطيييييراف الثالثييييية المهتمييييية بالتقيييييارٌر المالٌييييية بشيييييأن   (4)  

 قيييييدرة الوسيييييائل التيييييى توفرهيييييا لجنييييية المراجعييييية عليييييى دعيييييم اسيييييتقالل المراجيييييع الخيييييارجى ، 

 لمييييييالٌٌن وأمنيييييياء االسييييييتثمار بييييييالبنوك فييييييى هييييييذا الصييييييدد وأن االختالفييييييات بييييييٌن المييييييدٌرٌن ا

 تتسييييياو  ميييييع االختالفيييييات بيييييٌن الميييييدٌرٌن الميييييالٌٌن والميييييراجعٌن الخيييييارجٌٌن وذليييييك عليييييى 

 النحو التالى :

غالبٌة المدٌرٌن المالٌٌن وافقوا على أهمٌة قٌيام اللجنية بترشيٌح المراجيع الخارجيـى . فيى حيٌن أن  -   

 المراجعٌن الخارجٌٌن كانوا منقسمٌن بشأن هذه المسألة .أمناء االستثمار بالبنوك و

استقالله ،  إسناد مهمة ترشٌح المراجع الخارجى وتحدٌد أتعابه ومناقشة عزله للجنة المراجعة ٌدعم  -

فعلى الرغم من أن تعٌٌن المراجع الخارجى هى مهمة الجمعٌة العامة للمسياهمٌن ، إال أن ذليك ٌكيون 

من قبل اإلدارة ، لذا ٌفضيل أن تنقيل مهمية هيذا الترشيٌح مين ٌيد اإلدارة لٌيد  عادة فى ضوء ترشٌحات

 لجنة المراجعة لتدعٌم استقالل المراجع الخارجى ومنحه الحرٌة الكافٌة إلبداء رأٌه .

عليى أن قٌيام لجنية المراجعية  -وبدرجية كبٌيرة  -غالبٌة المستقصى منهم فى الطوائف الثالث اتفقوا  -

ر بالمراجع الخارجى بخصوص الصعوبات والمشياكل التيى تواجههيا ، وقٌيام اللجنية باالتصال المستم

بالعمل كطرف محاٌد ، والحصول على تقرٌر المراجيع الخيارجى حيول مصيداقٌة التقيارٌر المالٌية ليه 

 تأثٌر هام على استقالل المراجع الخارجى .

الستشارٌة للشركة محيل المراجعية متابعة لجنة المراجعة للمراجع الخارجى عند تقدٌمه للخدمات ا -

قد ٌدعم من استقالله ، وذلك ألن لجنة المراجعة تالحظ نسبة األتعاب التى ٌحصل علٌها من الشركة 

، كما أن لجنة المراجعة تأخذ فى اعتبارها مجموعة من االحتٌاطٌات التى تساهم فى تدعٌم اسيتقالل 

 المراجع الخارجى عند تقدٌم الخدمات االستشارٌة .
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قٌام لجنة المراجعة باالتصال بيالمراجع الخيارجى وتيذلٌل الصيعوبات التيى ٌواجههيا ٌيدعم اسيتقالل  -           

المراجع الخارجى ، حٌث أن المراجع عند قٌامه بعملٌة المراجعة قيد تواجهيه بعيض المشياكل مثيل 

دة عملٌيية عييدم الحصييول علييى البٌانييات والمعلومييات التييى ٌرغييب فٌهييا قييد تييؤثر علييى مسييتو  جييو

 المراجعة ومن ثم فنن وجود لجنة المراجعة ٌوفر البٌئة المناسبة لعمل المراجع الخارجى .

استقالل المراجع الخارجى كانت حسب ترتٌيب  دعمقدرة الوسائل التى توفرها لجنة المراجعة بشأن  -     

، وقٌيام لجنية بالحصيول أهمٌتها ما ٌلى : قٌام لجنة المراجعة باالتصال المستمر بالمراجع الخارجى 

على تقرٌر المراجع الخارجى حول مصداقٌة التقارٌر المالٌية ، وقٌيام اللجنية بالعميل كطيرف محاٌيد 

لتسوٌة الخالفات بٌن المراجع الخارجى والشركة ، وقٌام اللجنة بترشٌح المراجيع الخيارجى ، وقٌيام 

بالموافقة على الخدمات االستشارٌة ، لجنة المراجعة بمناقشة عزل المراجع الخارجى ، وقٌام اللجنة 

 وقٌام اللجنة بتحدٌد أتعاب المراجع الخارجى .

 ال توجيييييييد اختالفيييييييات معنوٌييييييية بيييييييٌن آراء األطيييييييراف الثالثييييييية المهتمييييييية بالتقيييييييارٌر المالٌييييييية  (5)  

بشأن أنشطة لجنة المراجعة ذات التأثٌر على جودة التقارٌر المالٌة ، وعلى الرغم من ذلك فنن هناك 

الفات معنوٌة بٌن الميدٌرٌن الميالٌٌن والميراجعٌن الخيارجٌٌن حيول نفيس األنشيطة ، وذليك عليى اخت

 النحو التالى :

على الرغم من عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن األطراف الثالثة حول هذه األنشيطة ، إال أن هنياك  -   

والممارسيات المحاسيبٌة  اختالفات معنوٌة بٌن األطراف الثالثة حيول قٌيام اللجنية بفحيص السٌاسيات

المطبقة بالمنشأة . وأن معظم المستقصى مينهم مين الطوائيف اليثالث ٌتفقيوا عليى أن هيذا النشياط ليه 

 تأثٌر إٌجابى على جودة التقارٌر المالٌة .

معظم المستقصى منهم فى الطوائيف اليثالث اتفقيوا عليى أهمٌية جمٌيع األنشيطة التيى تقيوم بهيا لجنية  -

لنشاط الخاص بقٌام لجنة المراجعة باسيتعراض التقيارٌر المالٌية الدورٌية قبيل إحالتهيا المراجعة ما عدا ا

 إلى مجلس اإلدارة ، حٌث كان أمناء االستثمار بالبنوك منقسمٌن بخصوص هذا النشاط .

 أنشطة لجنة المراجعة ذات التأثٌر على جودة التقارٌر المالٌة حسب ترتٌب أهمٌتها كما ٌلى : -

المراجعيية بفحييص السٌاسييات والممارسييات المحاسييبٌة المطبقيية بالمنشييأة للتأكييد ميين قٌييام لجنيية  *

 مطابقتها ألحدث التطورات فى المعاٌٌر المهنٌة .
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قٌام لجنية المراجعية بيالتعرف عليى وجهية نظير اإلدارة بخصيوص مبيررات التغٌٌير فيى تطبٌيق  *

 السٌاسات المحاسبٌة .

قٌة التقيارٌر المالٌية فيى التعبٌير عين قيدرة المنشيأة عليى قٌام لجنة المراجعة بالتعرف عليى مصيدا * 

 االستمرار .

 قٌام لجنة المراجعة بمناقشة المراجع الخارجى فى كٌفٌة إعداد اإلدارة للتقدٌرات المحاسبٌة . *

 قٌام لجنة المراجعة بالتأكد من كفاٌة اإلفصاح . *

المراجعيون الخيارجٌون ، والتعيرف  قٌام لجنة المراجعة بفحص التسيوٌات الهامية التيى ٌقترحهيا *

 على أسبابها ، وذلك للحد من ظاهرة إدارة األرباح .

 قٌام لجنة المراجعة باستعراض التقارٌر المالٌة الدورٌة قبل إحالتها إلى مجلس اإلدارة . *

 : توصٌات الدراسـة: ثالثا 

 فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ، ٌوصى الباحث بما ٌلى :

الجهات والهٌئات المهنٌة المعنٌة بتنظٌم مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر مثل جمعٌة  تقوم (2)

المحاسييبٌن والمييراجعٌن المصييرٌٌن بييدوراص فعيياالص فييى نشيير فكييرة تشييكٌل لجييان المراجعيية فييى 

الشركات المساهمة المصرٌة سيواء بيٌن ممارسيى مهنية المراجعية فيى مصير أو بيٌن أعضياء 

رة الشركات المسياهمة المصيرٌة ، والتوعٌية بميد  أهمٌتهيا ، وٌمكين فيى ورؤساء مجالس إدا

 هذا الصدد أن تقوم هذه الجهات بعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه القضٌـة .

 دعيييوة األكيييادٌمٌٌن فيييى مجيييال المراجعييية إلجيييراء مزٌيييد مييين البحيييوث التجرٌبٌييية تتنييياول  (3)

 ائهييا علييى نحييو ٌكفييل تعظييٌم االسييتفادة منهييا كٌفٌيية تطييوٌر أداء لجييان المراجعيية وتفعٌييل أد

 فييى حالييية تطبٌقهيييا ، حٌيييث أنيييه عليييى اليييرغم مييين أهمٌييية لجيييان المراجعييية وتعيييدد الدراسيييات 

التى تناولتها فى الدول المتقدمة ، فنن عدداص قلٌالص من البحوث التجرٌبٌة قيد تنياول تليك القضيٌة 

 فى مصر .

 أهييييدافها ومسييييئولٌاتها عنييييد تكوٌنهييييا ، ضييييرورة وجييييود مٌثيييياق للجنيييية المراجعيييية ٌوضييييح  (4)

 باإلضيييافة إليييى االختٌيييار المناسيييب ألعضييياء لجيييان المراجعييية ، حٌيييث أن معظيييم االنتقيييادات 

 التيييى وجهيييت إليييى لجيييان المراجعييية فيييى الواقيييع العمليييى كيييان سيييببها الرئٌسيييى ، إميييا عيييدم 
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سيلٌم ألعضياء التحدٌد الواضح ألهداف ومهام ومسئولٌات لجنة المراجعية أو االختٌيار غٌير ال

 اللجنة .

 ضييييرورة وضييييع معيييياٌٌر عاميييية عنييييد اختٌييييار وتعٌييييٌن أعضيييياء لجنيييية المراجعيييية تتمثييييل  (5)

 فـى اآلتـى :

ٌتم تعٌٌن أعضاء لجنة المراجعة بقرار من الجمعٌة العامة للمساهمٌن بناء على اقتراح  )أ (

 مجلس اإلدارة .

ة أعضياء ، وٌراعيى فيى ذليك ٌتراوح عدد أعضاء لجنة المراجعة مين ثالثية إليى خمسي )ب(

 حجم الشركة وعدد أعضاء مجلس إدارتها .

 ٌفضييييل أن ٌكييييون جمٌييييع أعضيييياء لجنيييية المراجعيييية ميييين المييييدٌرٌن غٌيييير التنفٌييييذٌٌن  )ج(

 ميييع إمكانٌييية االسيييتعانة بخبيييرات وتخصصيييات متنوعييية مييين خيييارج مجليييس اإلدارة 

 عضاء خارجٌٌــن .لتدعٌم لجنة المراجعة ، على أن ٌتم تمثٌلهم فى مجلس اإلدارة كأ

تحدٌييد خصييائص أعضيياء لجنيية المراجعيية الواجييب توافرهييا حتييى ٌتسيينى لهييا القٌييام بواجباتهييا  (6)

 بكفاءة وفعالٌة .

ٌجييب أن ٌييتم تفييوٌض لجنيية المراجعيية ٌبحييث كافيية األمييور المتعلقيية بالتقييارٌر والقييوائم المالٌيية  (7)

 تى :وعملٌة المراجعة الخارجٌة والداخلٌة وذلك على النحو اآل

 ترشٌح تعٌٌن المراجع الخارجى ، وعزله وتحدٌد أتعابه . )أ (

دراسييية خطييية المراجعييية ميييع الميييراجعٌن الخيييارجٌٌن ، ونتيييائج عملٌييية المراجعييية وفحيييص  )ب(   

 المالحظات والتحفظات الواردة بتقارٌر المراجعة .

 المراجيع  تخصٌص وقت مناسيب مين اجتماعيات اللجنية كمناقشية الموضيوعات التيى ٌحتياج )ج( 

الخارجى إلى عرضها على اللجنة ، والتى قيد تتطليب فيى بعيض األحٌيان مناقشيتها ميع المراجيع 

 الخارجى بدون حضور اإلدارة .

اإلشراف على وظٌفة المراجعة الداخلٌة ، حٌث ٌوصى الباحيث بنقيل تبعٌية إدارة المراجعية  )د ( 

 الداخلٌة إلى لجنة المراجعة .
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ئمة للجنة المراجعة للقٌام باألنشطة الالزمة لتحسٌن جودة التقارٌر المالٌــة توفٌر السلطة المال (8)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجــــع
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  المراجــع العربٌــــة . : أوالص  

  المراجــع األجنبٌــــة . : ثانٌاص  
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 المراجــــع

 
 : المراجع العربية:  أولا 

 : الكتــــ  )أ ( 

 . 2:91، ) الناشر غٌر مبٌن ( ،  العٌناتأحمد عبادة سرحان ،  -2

" ، مطبعيية الصييفا والمييروة ، بحااو  التسااوٌ  ، المبااادق ، القٌاااس ، الطاار عييادل رٌييان محمييد رٌييان ، " -3

3113. 

ٌية " : الطيرق الالمعلمالتحلٌل ا حصائى فى البحو  التربوٌة والنفساٌة والجتماعٌاةعبد الجبار توفٌق ،  -4

 . 2:96، ) الكوٌت ( ، مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمى ، 

 مراجعاااااة الحساااااابات وحوكماااااة الشاااااركات عبيييييد الوهييييياب نصييييير عليييييى ، شيييييحاتة السيييييٌد شيييييحاتة ، " -5

 . 3118" ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، فى بٌئة األعمال العربٌة والدولٌة المعاصرة

 " ، الحاااااااااااادى والعشااااااااااارٌن حوكمٌاااااااااااة الشاااااااااااركات فاااااااااااى القااااااااااارن"  هيييييييييييولً جرٌجيييييييييييوري -6

 ، غرفة التجارة األمرٌكٌة ، واشنطن 3114إصدار مركز المشروعات الدولٌة الخاصة 

  

 : الدورٌــات   ()

مجلااة البحااو  ، “ الحوكميية والتقييارٌر المالٌيية المنشييورة للشييركات المصييرٌة”أحمييد أشييرف عبييد الحمٌييد  -2

 1، العدد الثانً  3114ر ، كلٌة التجارة بسوهاج ، دٌسمب التجارٌة المعاصرة

تطييوٌر أداء وظٌفيية المراجعيية الداخلٌيية لتفعٌييل متطلبييات الحوكميية   ”أسييامة الحٌييزان  -3

مجلثثة المحاسثثثبة دراسيية  تطبٌقٌيية   علييً الشيييركات المسيياهمة السييعودٌة،

 81،العدد3119، جامعة القاهرة ، واإلدارة والتأمين

ر فعالٌة لجان المراجعة فيً الشيركات المسياهمة السيعودٌة ، إطار نظري مقترح لتطوٌأحمد السقا ، السٌد  -4

 1 ، العدد الثانً 6::2جامعة طنطا ،  -، كلٌة التجارة  مجلة التجارة والتمويل

قٌيياس أثيير الييدور الحييوكمً لمراجييع الحسييابات علييى سييلوك إدارة األربيياح ”أمييال محمييد محمييد عييوض ،  -5

،  3114،  مجلاة الدراساات المالٌاة والتجارٌاة“ للشركات المسيجلة فيً سيوق األوراق المالٌية

 1العدد الثالث 
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مجلاة “ اسيتقالل المراجيع مصداقٌة المعلوميات المحاسيبٌة فيً إطيار خيدمات الثقية وأثرهيا عليى ”،  ــــــــ -6

 . ، العدد األول3116، كلٌة التجارة، جامعة اإلسكندرٌة، مارس  البحو  العلمٌة

عواميل الخطير البٌئٌية عليى الحكيم الشخصيً للمراجيع الخيارجً للتقرٌير عين  تيأثٌر”بدر نبٌه أرسيانٌوس  -7

مجلاااة ، “ دراسييية اختبارٌييية –التقيييدٌرات المحاسيييبٌة وأثييير ذليييك عليييى عدالييية القيييوائم المالٌييية 

 1، العدد األول  :::2، مارس  الدراسات المالٌة والتجارٌة )العلوم ا دارٌة(

المجلاة العلمٌاة للقتصااد ، “ جعة فً تحسٌن جودة التقيارٌر المالٌيةدور لجنة المرا”جورج دانٌال غالً :  -8

 1 9:، كلٌة التجارة ، جامعة عٌن شمس ، العدد الثالث ، ٌولٌو  والتجارة

دراسية “ مد  الحاجية لتفعٌيل إدراك الطيرف الثاليث السيتقالل مراجيع الحسيابات”حسن على محمد سوٌلم  -9

، العيدد الثيانً ، المجليد  3113جامعية الزقيازٌق ، ٌولٌية ،  مجلة البحو  التجارٌةاختبارٌة ، 

 .الرابع والعشرون 

نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنية المراجعية الداخلٌية فيً مواجهية ” خالد محمد عبد المنعم لبٌب  -:

جامعية  –، كلٌية التجيارة  مجلاة البحاو  العلمٌاة، “ ظاهرة الفساد المالً فيً قطياع األعميال 

 1، العدد األول ، المجلد الثانً واألربعون  3114كندرٌة ، مارس اإلس

21- 
" دراسة اختبارٌه لطبٌعة ونوعٌة العالقة بٌن لجان المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلٌة فً  ------------

العدد  3118، كلٌة التجارة جامعة اإلسكندرٌة ، مارس  مجلة البحو  العلمٌةمنش ت قطاع األعمال " 
   .ول األ

 

العالقة بٌن نوع تقرٌر المراجع وعزل المراجع فيً ظيل وجيود أو عيدم وجيود ”ذكاء محمد محمد خلٌفة ،  -22

، كلٌية التجيارة  المجلاة العلمٌاة، “ لجنة المراجعة بالشركة ، وأثر ذلك على اسيتقالل المراجيع

  . 31، العدد  5::2بنٌن جامعة األزهر ، ٌولٌو 

دراسية اختبارٌية  –الميدخل اإلٌجيابً ”محددات اختٌار اإلدارة للسٌاسيات المحاسيبٌة ” رضا إبراهٌم صالح -23

 ، المجليييييييييييييييد  مجلاااااااااااااااة ا دارة العاماااااااااااااااة، “ عليييييييييييييييى الشيييييييييييييييركات السيييييييييييييييعودٌة

 1 3114، العدد الثالث ، سبتمبر  54

لة العلمٌة المج“ لجنة المراجعة ودورها فً زٌادة فاعلٌة المراجعٌن ودعم استقاللهم”سامً وهبة متولً :  -24

 1  3::2، كلٌة التجارة ، جامعة عٌن شمس ، العدد الثانً  للقتصاد والتجارة

25 - 

 
المجلة سوسن عبد الفتاح " دور لجان المراجعة فً مكافحة عملٌات غسٌل األموال بالبنوك التجارٌة " 

 . ، العدد الثانً 3118ة ، جامعة عٌن شمس ابرٌل العلمٌة للقتصاد والتجار
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واالرتباطييات المالٌيية  التنبييؤ بالتقييدٌرات المحاسييبٌة واألربيياح والخسييائر المحتمليية”.  شييعبان ٌوسييف مبييارز -26

المسيتقبلٌة باسييتخدام الشيبكات العصييبٌة االصيطناعٌة وأثيير ذليك علييى عدالية القييوائم المالٌيية" ، 

،  3114س ، كلٌة التجارة ، بنً سوٌف جامعة القاهرة مار مجلة الدراسات المالٌة والتجارٌة

 . العدد األول

27- 

أثر محددات التالعب فً القوائم المالٌة على تخطٌط إجراءات المراجعة وأثر ”عبد الوهاب نصر على 
، كلٌة التجارة، جامعة   المجلة العلمٌة، “ ذلك على تقرٌر مراجع الحسابات عن القوائم المالٌة

 . 3116ـ مارس  53اإلسكندرٌة، العدد األول ـ المجلد 

المجلاة ، “ إطار مقترح لتفعٌل دور لجان المراجعة فً بٌئة األعميال المصيرٌة”عماد الدٌن علوي عساف  -28

، العدد األول ، الملحق الثانً  3112جامعة طنطا  –، كلٌة التجارة  العلمٌة للتجارة والتموٌل

1 

مجلاة ، “ وك التجارٌية فيً مصيرمتطلبات تفعٌيل دور لجيان المراجعية فيً البني”فاروق جمعة عبد العال ،  -29

 1، العدد الثانً  3115بنً سوٌف ،  – الدراسات المالٌة والتجارٌة

لجييان المراجعيية ودورهييا فييً تييدعٌم اسييتقالل المراجييع الييداخلً بالشييركات ”فيياٌزة محمييود حلمييً ٌييونس  -:2

، كلٌية  المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌاة، “ المساهمة فً مصر دراسة مٌدانٌة استطالعٌة

 ، العييييييييييييييييييييييييييييييدد  7::2التجييييييييييييييييييييييييييييييارة ، جامعيييييييييييييييييييييييييييييية المنصييييييييييييييييييييييييييييييورة ، 

 1األول ، المجلد العشرون 

أثر حوكمة الشركات فً مصر على ثقة المجتمع المالً فً التقيارٌر المالٌية : لجنية ”فهٌم أبو العزم محمد  -31

 . 3117، كلٌة التجارة ، طنطا  مجلة التجارة والتموٌل، “ المراجعة

" دور لجييان المراجعيية فييى حوكميية الشييركات وأثرهييا علييى جييودة التقييارٌر المالٌيية  مجييد  محمييد سييامً -32

المامتمر العلماى الخاامس: حوكماة الشاركات وأبعادهاا المنشورة فى بٌئة األعمال المصرٌة " 

 :7سبتمبر ص  21-9،  المحاسبٌة وا دارٌة والقتصادٌة ، كلٌة التجارة ، جامعة اسكندرٌة

-233  ،3116 

“ دراسية مٌدانٌية –دور لجان المراجعة فً زٌيادة كفياءة وفعالٌية المراجعية الخارجٌية ”الرملً أحمد  محمد -33

   3112 ، كلٌة التجارة بسوهاج ، العدد الثانً ، دٌسمبر  مجلة البحو  التجارٌة المعاصرة

، كلٌية  والتموٌالمجلة التجاارة محمد الفٌومً "دراسة استخدام لجان المراجعة فً الشركات المصرٌة" ،  -34

  .5::2التجييييييييييييييييييييييييييييارة ، جامعيييييييييييييييييييييييييييية طنطييييييييييييييييييييييييييييا ، العييييييييييييييييييييييييييييدد األول ، 

 

35- 
 دلٌل قواعد ومعاٌٌر حوكمة الشركات فً جمهورٌة مصر العربٌةمركز المشروعات الدولٌة الخاصة ، 

 3116القاهرة ، 
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36 - 
العربٌة  وابل بن على الوابل ، "محددات فعالٌة لجان المراجعة فً الشركات المساهمة فً المملكة

جامعة اإلسكندرٌة ،  -، كلٌة التجارة  مجلة كلٌة التجارة للبحو  العلمٌة، “ دراسة مٌدانٌة“ السعودٌة
 . 7::2العدد األول ، مارس 

 

 )ج( ابحا   ٌر منشورة : 

استخدام معاٌٌر األداء المهنً للمراجعة الداخلٌة فً زٌادة الكفاءة ”طارق عبد الخالق ثروت نصار  - 1
كلٌة  – رسالة ماجستير غير منشورة“ عالٌة بالبنوك التجارٌة بالتطبٌق على بنك مصر ببورسعٌدوالف

 1 . 4::2جامعة قناة السوٌس ،  –التجارة ببورسعٌد 

 " ، دراسييية تحلٌلٌييية تضيييٌٌق فجيييوة التوقعيييات فيييى بٌئييية المراجعييية المصيييرٌةناصييير محميييد أنيييور ، " - 2
 .   . 3116جامعة أسٌوط ،  -كلٌة التجارة مٌدانٌة ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، 
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  قائمــة االســتقصاء 
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 كلٌـة التجـارة 
     قسـم المحاسـبة 

 
 قائمة استقصاء

 

   الســٌد / 

 تحٌة طٌبة .. وبعد ..  

والثقيية حفلييت السيينوات األخٌييرة بالمزٌييد ميين االهتمييام بييالجهود الرامٌيية إلييى إعييادة المصييداقٌة 
لدور الذ  ٌمكن للجان المراجعة القٌام به فى مجال التحقق مين لللتقارٌر المالٌة لمنش ت األعمال ، و

 Earnings)سيالمة التقيارٌر المالٌية ، وخلوهيا مين آثيار االحتٌيال الميالى ، وأسيلوب إدارة األربياح 

Management) التقارٌر المالٌة . ، ودعم دور أنظمة الرقابة الداخلٌة فى تحقٌق عدالة إفصاح 

وقد نال هذا الموضوع المزٌد من االهتمام فى اآلونة األخٌرة حٌث أثبتت العدٌد من الدراسات 
سيتوجب ضيرورة ٌ، ارتباط جودة التقارٌر المالٌة ارتباطاص طردٌاص مع لجيان المراجعية ، األمير اليذ  

ر درجية مناسيبة مين االسيتقالل العمل ، على تقوٌة وتحسٌن جودة تلك اللجان ، وذلك من خالل توفٌ
قدر مالئم من الخبرة المحاسيبٌة والمالٌية فيى بعيض أعضياء تليك  ، وتوفٌرألعضاء لجان المراجعة 

، وكيذلك تحدٌيد العيدد المالئيم لميرات اجتماعاتهيا خيالل  لعضيوٌتهااللجان ، وتحدٌد الحجم المناسب 
 كفل قٌامها بمسئولٌاتها على النحو األنسب .بما ٌتناسب مع الواجبات المطلوبة منها ، ٌوالعام المالى 

وتسييعى هييذه الدراسيية إلييى اسييتبٌان أراء المسييئولٌن فييى كييل ميين إدارات المراجعيية الداخلٌيية ، 
ومراجعيى الحسييابات الخيارجٌٌن ومراقبييى الجهياز المركييز  للمحاسيبات وأمنيياء االسيتثمار بييالبنوك 

لجان المراجعية بالشيركات وجيودة التقيارٌر  بجمهورٌة مصر العربٌة بشأن تحلٌل العالقة بٌن وجود
 المالٌة .

 اإلجابيية علييى األسييئلة الييواردة بالقائميية المرفقيية ، ٌؤكييد فييى والباحييث إذ ٌقييدر لكييم تعيياونكم ، 
 لكيييم أن هيييذه الدراسييية ، قيييد صيييممت ألغيييراض البحيييث العلميييى فقيييط ، كميييا أن إجيييابتكم سيييتعامل 

 بسرٌة تامة .

 وأشكركم على حسن تعاونكم ، 

 ضلوا بقبول التحٌة واالحترام ،وتف
 الباحـــث

 إبراهٌم عبد الحى محمد
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 : مفهوم لجنة المراجعة:  أوال

هييى مجموعيية فرعٌيية ميين أعضيياء مجلييس اإلدارة غٌيير التنفٌييذٌٌن تتييولى القٌييام باسييتعراض 

 وإشيييراف مسيييتقل للعملٌيييات التيييى تقيييوم بهيييا الشيييركة لتيييوفٌر البٌانيييات المالٌييية ، ونظيييم الرقابييية 

 ٌييية ، وتعٌيييٌن الميييراجعٌن الخيييارجٌٌن المسيييتقلٌن للشيييركة . وميييع أنيييه ال ٌتوقيييع مييين لجنييية الداخل

 المراجعييية أن تحيييل محيييل المجميييوعتٌن المسيييئولتٌن بصيييفة أساسيييٌة عييين إعيييداد القيييوائم المالٌييية 

فنن اللجنية باعتبارهيا امتيداداص لكاميل هٌئية مجليس  -ن الخارجٌٌن ٌاإلدارة المالٌة والمراجع -للشركة 

رة ، ٌجب أن تعمل مع هاتٌن المجموعتٌن للتأكد من وجود نظام سلٌم ٌعمل بشكل جدٌيد إلعيداد اإلدا

 التقارٌر المالٌة .

 : أنشطة ومسئولٌات لجنة المراجعة:  ثانٌا

النظر فى تعٌٌن المراجع الخارجى ، وتحدٌد أتعاب المراجعة وأ  مسيائل تتعليق باسيتقالته أو  -2

 االستغناء عنه .

 .عة ونطاق المراجعة مع المراجع الخارجى قبل البدء فى عملٌة المراجعة بحث طبٌ -3

والسيينوٌة المقدميية ميين مجلييس اإلدارة مييع التركٌييز بصييفة  الدورٌييةاسييتعراض القييوائم المالٌيية  -4

 خاصة على :

 أ  تغٌٌر فى السٌاسات والممارسات المحاسبٌة . -

 أٌة تعدٌالت هامة ناشئة عن عملٌة المراجعة . -

 فتراض استمرار المنشأة .ا -

 االلتزام بالمعاٌٌر المحاسبٌة والمتطلبات القانونٌة . -

بحيييث المشييياكل والتحفظيييات الناشيييئة مييين عملٌيييات المراجعييية البٌئٌييية والنهائٌييية ، وأ   -

 موضوع ٌر  المراجع بحثه ) مع عدم حضور اإلدارة إذا ما تطلب األمر ذلك ( .

 اجع الخارجى ، ورد اإلدارة علٌه .استعراض الخطاب الموجه من المر -5
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 استعراض تقرٌر الشركة عن نظم الرقابة الداخلٌة قبل موافقة مجلس اإلدارة علٌه . -6

تنسٌق العمل بٌن المراجع الخارجى والمراجع الداخلى والنظر فى تعٌٌن أو عيزل ميدٌر إدارة  -7

 المراجعة الداخلٌة .

ميين مجلييس اإلدارة فٌمييا ٌتعلييق بصييالتها مييع منشيي ت أداء الواجبييات األخيير  الموكليية إلٌهييا  -8

 ومكاتب المراجعة .

   Earnings Management : مفهوم إدارة األرباح: ثالثا

تحييدث هييذه الظيياهرة عنييدما تسييتخدم اإلدارة األحكييام والتقييدٌرات المسييموح بهييا فييى القٌيياس 

القٌيياس أو عنييد إعييداد المحاسييبى سييواء فييى صييٌاغة هٌكييل األحييداث االقتصييادٌة للمنشييأة فييى مرحليية 

التقارٌر المالٌة لغرض تعيدٌل مضيمون التقيارٌر المالٌية بحٌيث تعكيس األداء االقتصياد  المرغيوب 

 للمنشييييأة بمييييا ٌضييييمن تحقٌييييق غييييرض معييييٌن لييييإلدارة تجيييياه بعييييض مسييييتخدمى القييييوائم المالٌيييية 

 أو للتأثٌر على عوائد تعاقدٌة تعتمد على األرقام المحاسبٌة الواردة بالقوائم .
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السؤال األول : فٌما ٌلى مجموعة من الخصائص ألعضياء لجيان المراجعية ذات تيأثٌر كبٌير  

 على جودة التقارٌر المالٌة والمطلوب منك :

 : قراءة هذه الخصائص جٌداص وبشكل كامل . أوالص 

 : إدراك أن جمٌع هذه الخصائص ) مهمة ( ولكن لٌس جمٌعها على نفس الرجة من األهمٌة ، ثانٌاص 

وبالتيييالى فيييالمطلوب إعطييياء درجييية تعكيييس األهمٌييية النسيييبٌة لكيييل خاصييية مقابلييية ببقٌييية هيييذه 

 الخصائص .

 العبــارة
مهمة 
 تماماا 

 مهمـة
مهمة إلى 
 حد ما

 ٌـر 
 مهمة

 ٌـر 
مهمة 
 مطلقاا 

      استقالل أعضاء لجنة المراجعة . -2

الخبيييرة المحاسيييبٌة ألعضييياء لجنييية  -3
 المراجعــة .

     

ٌييييل العلمييييى ألعضيييياء لجنيييية التأه -4
 المراجعـة .

     

التأهٌييييل العملييييى ألعضيييياء لجنيييية  -5
 المراجعـة .

     

قيدرة أعضياء لجنية المراجعية عليى  -6
 التقدٌر السلٌم وحل المشكالت .

     

خبييييرة أعضييييياء لجنيييية المراجعييييية  -7
 بالمجاالت المختلفة .
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التى تمثيل دعيائم السيتقبال المراجيع اليداخلى ، السؤال الثانً : فٌما ٌلى مجموعة من الوسائل 

 والتى ٌمكن أن توفرها لجنة المراجعة والمطلوب منك :

 : قراءة هذه الوسائل جٌداص وبشكل كامل . أوالص 

 : إعطاء درجة تعكس األهمٌة النسبٌة لكل وسٌلة مقارنة ببقٌة الوسائل . ثانٌاص 

 العبــارة
مهمة 
 تماماا 

 مهمـة
مهمة إلى 
 حد ما

 ٌـر 
 مهمة

 ٌـر 
مهمة 
 مطلقاا 

قٌام لجنية المراجعية بياقتراح تعٌيٌن  -2
 أو عزل المراجع الداخلى .

     

تبعٌييييية المراجيييييع اليييييداخلى للجنييييية  -3
المراجعيييية فييييى الهٌكييييل التنظٌمييييى 

 ركة .ــللش

     

 قٌييييييام لجنيييييية للمراجعيييييية بتحدٌييييييد  -4
مكافيي ت للعيياملٌن بييندارة المراجعيية 

 الداخلٌــة .

     

قٌييام لجنيية المراجعيية بفحييص نتييائج  -5
 المراجعة الداخلٌة .

     

قٌام لجنة المراجعة باسيتالم تقيارٌر  -6
 إدارة المراجعة الداخلٌة .
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السؤال الثالث : فٌما ٌلى مجموعة من الوسائل التى تمثل دعيائم السيتقالل المراجيع الخيارجى 

 ن سٌادتكم : والتى ٌمكن أن توفرها لجنة المراجعة . المرجو م

 : قراءة هذه الوسائل جٌداص وبشكل كامل . أوالص 

 : إعطاء درجة تعكس األهمٌة النسبٌة لكل وسٌلة مقارنة ببعض الوسائل . ثانٌاص 

 العبــارة
مهمة 
 تماماا 

 مهمـة
مهمة إلى 
 حد ما

 ٌـر 
 مهمة

 ٌـر 
مهمة 
 مطلقاا 

قٌيييييام لجنييييية المراجعييييية بترشيييييٌح  -2
 المراجع الخارجى .

     

قٌييام لجنيية المراجعيية بتحدٌييد أتعيياب  -3
 المراجع الخارجى .

     

قٌيام لجنية المراجعيية بمناقشية عييزل  -4
 المراجع الخارجى .

     

قٌام لجنية المراجعية بالموافقية عليى  -5
الخييييييدمات االستشييييييارٌة للشييييييركة 

 وتحدٌد أتعابها .

     

قٌييييام لجنيييية المراجعيييية باالتصييييال  -6
جى المسييييييتمر بييييييالمراجع الخييييييار

بخصيييوص الصيييعوبات والمشييياكل 
 الجوهرٌة التى ٌواجهها .

     

قٌام لجنة المراجعة بالعمل كطيرف  -7
محاٌيييييد للفصيييييل فيييييى المنازعيييييات 
والخالفييييات الفنٌيييية بييييٌن المراجييييع 

 الخارجى والشركة .

     

حييق لجنيية المراجعيية فييى الحصييول  -8
علييييى تقرٌيييير المراجييييع الخييييارجى 
حييييول مصييييداقٌة التقييييارٌر المالٌيييية 

 شــركة .لل
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السؤال الرابع : فٌما ٌلى مجموعة من األنشطة التى تمارسها لجنة المراجعية والتيى ٌمكين أن 

 تسهم فى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة . المرجو من سٌادتكم :

 : قراءة هذه األنشطة جٌداص وبشكل كامل . أوالص 

 مقارنة ببعض األنشطة . : إعطاء درجة تعكس األهمٌة النسبٌة لكل نشاط ثانٌاص 

 العبــارة
مهمة 
 تماماا 

 مهمـة
مهمة إلى 
 حد ما

 ٌـر 
 مهمة

 ٌـر 
مهمة 
 مطلقاا 

قٌييييييام لجنيييييية المراجعيييييية بفحييييييص  -2
السٌاسييات والممارسييات المحاسييبٌة 
المطبقة للمنشأة للتأكد من مطابقتهيا 
ألحيييدث التطيييورات فيييى المعييياٌٌر 

 المهنٌـة .

     

عرف عليى قٌام لجنية المراجعية بيالت -3
وجهييييية نظييييير اإلدارة بخصيييييوص 
مبييييييررات التغٌٌيييييير فييييييى تطبٌييييييق 

 السٌاسات المحاسبٌة .

     

قٌيييييام لجنييييية المراجعييييية بمناقشييييية  -4
المراجع الخارجى فيى كٌفٌية إعيداد 

 اإلدارة للتقدٌرات المحاسبٌة .

     

قٌام لجنية المراجعية بيالتعرف عليى  -5
مصيييييداقٌة التقيييييارٌر المالٌييييية فيييييى 

المنشيييأة عليييى  التعبٌييير عييين قيييدرة
 االستمرار .

     

قٌيييام لجنييية المراجعييية بالتأكيييد مييين  -6
 كفاٌة اإلفصاح .

     

قٌييييييام لجنيييييية المراجعيييييية بفحييييييص  -7
التسييييوٌات الهاميييية التييييى ٌقترحهييييا 
المراجعون الخارجٌون ، والتعرف 
عليييى أسيييبابها ، وذليييك للحيييد ميييين 

 ظاهرة إدارة األرباح .

     

ض قٌيييام لجنييية المراجعييية باسيييتعرا -8
قبل إحالتها  الدورٌةالتقارٌر المالٌة 

 إلى مجلس اإلدارة .
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 : بٌانـات اختٌارٌـة : الثامـنلسمال ا

 االســم : -2

 شركة / مكتب : -3

 الوظٌفة الحالٌة : -4

 المستو  التعلٌمى : -5
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 ( 3ملحـق رقم ) 
 

   

  التحلٌل المبدئى لبٌانات الدراسة المٌدانٌة 
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 :  لتحلٌل المبدئى للبٌاناتا

للتأكييد ميين أن خصييائص  Enterقييام الباحييث بنعييداد ثالثيية نميياذج لالنحييدار المتعييدد بطرٌقيية 

أعضاء لجان المراجعة المختارة للدراسة ذات تأثٌر جوهر  على األنشطة التى تقوم بها هذه اللجان 

اسييتقالل المراجييع الييداخلى والمراجييع لتحسييٌن جييودة التقييارٌر المالٌيية ، وأٌضيياص للتأكييد ميين أن دعييائم 

 الخارجى ذات التأثٌر على هذه األنشطة . وقد أوضحت نتائج االنحدار ما ٌلى :

 ومستو  الداللة إلى معنوٌة النماذج الثالثة .  Fتشٌر قٌمة (2)

أن هنياك ثيالث خصييائص ألعضياء لجنية المراجعيية ذات تيأثٌر جيوهر  كبٌيير وهيى اسييتقالل  (3)

 ( ، والتأهٌييييل العملييييى ألعضيييياء اللجنيييية  1.113مسييييتو  المعنوٌيييية =  أعضيييياء اللجنيييية )

( ، وخبيييرة أعضييياء اللجنييية  بالمجييياالت المختلفييية ) مسيييتو   1.117) مسيييتو  المعنوٌييية = 

 ( . 1.16المعنوٌة = 

أن هناك ثالث وسائل أو دعائم تقوم بها لجان المراجعة لها تأثٌر جوهر  عليى أنشيطة لجيان  (4)

تأثٌر على جودة التقارٌر المالٌة وهى : قٌام لجنة المراجعة باقتراح تعٌيٌن أو المراجعة ذات ال

( ، وقٌيام لجنية المراجعية بفحيص نتيائج  1.112عزل المراجع الداخلى ) مستو  المعنوٌة = 

( ، وقٌييام لجنيية المراجعيية باسييتالم تقييارٌر  1.117المراجعيية الداخلٌيية ) مسييتو  المعنوٌيية = 

 ( .  1.111لٌة . ) مستو  المعنوٌة = إدارة المراجعة الداخ

أن هناك ثالث وسائل أو دعائم تقوم بها لجان المراجعة لها تأثٌر جوهر  عليى أنشيطة لجيان  (5)

المراجعة وهى : قٌام لجنة المراجعة بمناقشة عزل المراجيع الخيارجى ) مسيتو  المعنوٌية = 

جع الخييييارجى بخصييييوص ( ، وقٌييييام لجنيييية المراجعيييية باالتصييييال المسييييتمر بييييالمرا :1.12

( ، وحيق لجنية  1.158الصعوبات والمشاكل الجوهرٌة التيى ٌواجههيا ) مسيتو  المعنوٌية = 

المراجعة فى الحصول على تقرٌر المراجع الخارجى حول مصداقٌة التقيارٌر المالٌية للشيركة 

 ( . 1.113) مستو  المعنوٌة = 

عية ومختليف دعيائم اسيتقالل وقد كيان اليدافع لدراسية مختليف خصيائص أعضياء لجيان المراج

المراجع الداخلى والمراجع الخارجى بفروض الدراسة هو ما أشارت إلٌه أدبٌات المحاسبة من تأثٌر 

 هذه الخصائص وهذه الدعائم على جودة التقارٌر المالٌة .

 (22جـدول رقم )
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 نموذج انحدار لخصائص أعضا  لجنة المراجعة على أنشطة لجنة المراجعة

 على جودة التقارٌر المالٌة التأثٌرذات 

 B Beta المتوٌرات الداخلة فى النموذج م
T-

Value 

P-

Value 
نـوع 
 التأثٌر

 ** 1.112 3.193 1.212 1.133 استقلل أعضا  اللجنة   1

 NS 1.439 1.776 1.151 1.132 الخبرة المحاسبٌة ألعضا  اللجنة   2

 NS 1.291 1.161 1.173 1.141 التأهٌل العلمى ألعضا  اللجنة   3

 ** 1.116 2.772 1.191 1.193 التأهٌل العملى ألعضا  اللجنة   4

قاادرة أعضااا  لجنااة المراجعااة علااى حاال  5
 المشكلت والتقدٌر السلٌم  

1.139 1.118 1.455 1.147 NS 

خبرة أعضا  اللجنة بالمجاالت المختلفاـة  6
  

1.152 1.127 1.827 1.151 ** 

 Constant المعامـل الثابـت  

 R 1.398معامـل الرتباط     

Rمعامـل التحدٌد     
2 1.159 

Rمعامـل التحدٌد المعدل  
2-

 1.134 

 f  6.415قٌمـة  

 نموذج معنوى              1.111 (Sigf)معامل جوهرٌة النموذج  

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS  نوٌة الختلفات  :  تشٌر إلى عدم مع 

 **   :  تشٌر إلى معنوٌة الختلفات    

 (23جـدول رقم )

 نموذج انحدار لدعائم استقلل المراجع الداخلى على أنشطة اللجان 
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 ذات التأثٌر على جودة التقارٌر المالٌة على جودة التقارٌر المالٌة

 B Beta المتوٌرات الداخلة فى النموذج م
T-

Value 

P-

Value 
 نـوع
 التأثٌر

 قٌااااام لجنااااة المراجعااااة باااااقتراح تعٌااااٌن  1
 أو عزل المراجع الداخلى  

1.1918 1.235 3.311 1.111 ** 

 NS 1.515 1.652 1.152 1.117 تبعٌة المراجع الداخلى للجنة المراجعة   2

قٌااااام لجنااااة المراجعااااة بتحدٌااااد مكافاااا ت  3
 للعاملٌن بإدارة المراجعة الداخلٌة  

1.1449 1.111 1.117 1.987 NS 

قٌاااااام لجناااااة المراجعاااااة بفحاااااص نتاااااائج  4
 المراجعة الداخلٌة  

1.1773 1.184 2.771 1.116 ** 

قٌام لجنة المراجعاة باساتلم تقاارٌر إدارة  5
 المراجعة الداخلٌة  

1.1948 1.234 3.611 1.111 ** 

 Constant المعامـل الثابـت  

 R 1.433معامـل الرتباط     

Rٌد    معامـل التحد 
2 1.188 

Rمعامـل التحدٌد المعدل  
2-

 1.168 

 f  9.476قٌمـة  

 نموذج معنوى              1.111 (Sigf)معامل جوهرٌة النموذج  

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات  : 

 فات  **   :  تشٌر إلى معنوٌة الختل  
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 (24جـدول رقم )

 لدعائم استقلل المراجع الخارجى على أنشطة لجان المراجعةنموذج انحدار 

 التأثٌر على جودة التقارٌر المالٌةذات 

 B Beta المتوٌرات الداخلة فى النموذج م
T-

Value 

P-

Value 
نـوع 
 التأثٌر

 NS 1.273 1.198 1.199 1.134 قٌام اللجنة بترشٌح المراجع الخارجى   1

قٌااااام اللجناااااة بتحدٌااااد أتعاااااا  المراجاااااع  2
 الخارجى  

1.1214 1.162 1.673 1.525 NS 

قٌااااام اللجنااااة بمناقشااااة عاااازل المراجااااع  3
 الخارجى  

1.1744 1.214 2.359 1.119 ** 

قٌاااام اللجناااة بالموافقاااة علاااى الخاااد ماااات  4
 الستشارٌة للشركة  

1.1395 1.199 1.436 1.153 NS 

لتصااال المسااتمر بااالمراجع قٌااام اللجنااة با 5
 الخارجى  

1.1689 1.141 1.994 1.147 ** 

قٌاام اللجناة بالعمال كطارف محاٌاد للفصاال  6
 فى المنازعات والخلفات  

1.1434 1.114 1.535 1.126 NS 

حاا  لجنااة المراجعااة فااى الحصااول علااى  7
 تقرٌر المراجع الخارجى  

1.1799 1.197 3.185 1.112 ** 

 Constant ـت المعامـل الثاب 

 R 1.424معامـل الرتباط     

Rمعامـل التحدٌد     
2 1.179 

Rمعامـل التحدٌد المعدل  
2-

 1.151 

 f  6.344قٌمـة  

 نموذج معنوى              1.111 (Sigf)معامل جوهرٌة النموذج  

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS  دم معنوٌة الختلفات  :  تشٌر إلى ع 

 **   :  تشٌر إلى معنوٌة الختلفات    

 (25جـدول رقم )
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 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلف بٌن المراجعٌن أصحا  المكات  الخاصة ومراقبى 

 الجهاز المركزى للمحاسبات حول خصائص أعضا  لجنة المراجعة

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م

  
 عة خصائص أعضا  لجنة المراج

 المتوســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

مراجعى 
مكات  
 خاصة

مراقبى 
 الجهاز

 NS 1.368 1.911 4.666 4.517 استقلل أعضا  لجنة المراجعة   1

الخباااارة المحاساااابٌة ألعضااااا  لجنااااة  2
 المراجعـة  

4.327 4.433 1.242 1.818 NS 

التأهٌاااااال العلمااااااى ألعضااااااا  لجنااااااة  3
 المراجعـة  

4.121 4.266 1.877 1.381 NS 

التأهٌاااااال العملااااااى ألعضااااااا  لجنااااااة  4
 المراجعـة  

4.146 4.166 1.167 1.286 NS 

قدرة أعضا  لجنة المراجعة علاى حال  5
 المشكلت والتقدٌر السلٌم  

3.613 4.133 1.347 1.178 NS 

خبااااارة أعضاااااا  اللجناااااة بالمجاااااالت  6
 المختلفـة  

3.421 3.466 1.995 1.321 NS 

خصااااائص أعضااااا  لجنااااة المراجعااااة  *
 كمتوٌر جامع 

3.992 4.155 1.239 1.215 NS 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات  : 
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 (26جـدول رقم )

 ة ومراقبى الجهاز المركزى اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات بٌن المراجعٌن أصحا  المكات  الخاص

 للمحاسبات حول قدرة الوسائل التى توفرها لجنة المراجعة على دعم استقلل المراجع الداخلى

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م

  

الوسائل التى توفرها لجان المراجعة 
 لدعم استقلل المراجع الداخلى

 المتوســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

مراجعى 
مكات  
 خاصة

مراقبى 
 الجهاز

 قٌاااام لجناااة المراجعاااة بااااقتراح تعٌاااٌن  1
 أو عزل المراجع الداخلى  

3.396 3.533 11.881 1.378 NS 

تبعٌااااااة المراجااااااع الااااااداخلى للجنااااااة  2
المراجعة فى الهٌكل التنظٌمى للشركة 

   

3.319 3.166 1.828 1.417 NS 

 ت قٌااام لجنااة المراجعااة بتحدٌااد مكافاا 3
 للعاملٌن بإدارة المراجعة الداخلٌة  

3.113 2.833 1.164 1.244 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بفحاااص نتاااائج  4
 المراجعة الداخلٌة   

4.267 3.766 2.629 1.119 ** 

قٌااام لجنااة المراجعااة باسااتلم تقااارٌر  5
 إدارة المراجعة الداخلٌة   

4.129 4.211 1.291 1.772 NS 

ل المراجاع الاداخلى وسائل دعم استقل *
 كمتوٌر جامع  

3.641 3.481 1.514 1.13 NS 

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات  : 

 **   :  تشٌر إلى معنوٌة الختلفات    
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 (27جـدول رقم )

 أصحا  المكات  الخاصة ومراقبى الجهاز المركزى اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات بٌن المراجعٌن 

 للمحاسبات حول قدرة الوسائل التى توفرها لجنة المراجعة على دعم استقلل المراجع الخارجى

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م

  

وسائل دعم استقلل المراجع 
 الخارجى 

 المتوســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

مراجعى 
مكات  
 خاصة

مراقبى 
 الجهاز

قٌام لجنة المراجعاة بترشاٌح المراجاع  1
 الخارجى  

3.311 3.733 1.816 1.171 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بتحدٌاااد أتعاااا   2
 المراجع الخارجى  

2.365 3.166 1.798 1.425 NS 

قٌاااام لجناااة المراجعاااة بمناقشاااة عااازل  3
 المراجع الخارجى  

3.353 3.733 1.581 1.114 NS 

قٌااام اللجنااة بالموافقااة علااى الخاادمات  4
 الستشارٌة للشركة وتحدٌد أتعابها  

3.267 3.411 1.455 1.649 NS 

قٌااااااام اللجنااااااة بالتصااااااال المسااااااتمر  5
بااااااااالمراجع الخااااااااارجى بخصااااااااوص 
الصااعوبات والمشاااكل الجوهرٌااة التااى 

 ٌواجهها  

4.258 4.111 1.745 1.181 NS 

حاٌاااد قٌاااام اللجناااة بالعمااال كطااارف م 6
للفصاااال فااااى المنازعااااات والخلفااااات 
الفنٌة بٌن المراجع الخارجى والشركة 

   

4.258 3.933 1.835 1.168 NS 

ح  لجنة المراجعة فى الحصاول علاى  7
تقرٌاااااار المراجااااااع الخااااااارجى حااااااول 

 مصداقٌة التقارٌر المالٌة  

4.169 4.211 1.232 1.817 NS 

 NS 0.1 1 1.132 3.731 3.641 الوسائل كمتوٌر جامع  *

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS    تشٌر إلى عدم معنوٌة الختلفات  : 
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 (28جـدول رقم )

 اختبار تأكٌد معنوٌة الختلفات بٌن المراجعٌن أصحا  المكات  الخاصة ومراقبى الجهاز المركزى 

 ن تسهم فى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة للمحاسبات حول أنشطة لجنة المراجعة والتى ٌمكن أ

 ( Mann Whitney) اختبار 

 م

  
 أنشطة لجنة المراجعة

 المتوســـط
 Zقٌمة 
من 

MWT 

مستوى 
 الدللة

نـوع 
 الختلف

مراجعى 
مكات  
 خاصة

مراقبى 
 الجهاز

قٌااااااام اللجنااااااة بفحااااااص السٌاسااااااات  1
 المحاسبٌة المطبقة بالمنشأة  

4.586 4.266 1.912 1 156 NS 

قٌام اللجنة باالتعرف علاى وجهاة نظار  2
ا دارة بخصوص مبررات التوٌٌار فاى 

 تطبٌ  السٌاسات المحاسبٌة  

4.518 4.433 1.896 1.371 NS 

قٌام اللجنة بمناقشة المراجع الخارجى  3
فااااى كٌفٌااااة إعااااداد ا دارة للتقاااادٌرات 

 المحاسبٌة  

3* 939 4.133 1.683 1.495 NS 

بااالتعرف علااى مصااداقٌة قٌااام اللجنااة  4
التقارٌر المالٌاة فاى التعبٌار عان قادرة 

 المنشأة على الستمرار  

4.134 4.233 1.111 1.312 NS 

قٌاااااام اللجناااااة بالتأكااااااد مااااان كفاٌااااااة  5
 ا فصــاح  

3.871 4.331 2.279 1.123 ** 

قٌاام اللجنااة بفحااص التسااوٌات الهامااة  6
التى ٌقترحها المراجعاون الخارجٌاـون 

  

3.862 3.933 1.155 1.877 NS 

قٌاااااام اللجناااااة باساااااتعرا  التقاااااارٌر  7
المالٌااااة الدورٌااااة قباااال إحالتهااااا إلااااى 

 مجلس ا دارة  

3.887 3.711 1.819 1.413 NS 

 NS 1.514 1.653 4.147 4.198 أنشطة لجنة المراجعة كمتوٌر جامع  *

 :  نتائج التحلٌل ا حصائى للدراسة المٌدانٌة   المصدر

  NS  ٌر إلى عدم معنوٌة الفرو   :  تش 

 **   :  تشٌر إلى معنوٌة الفرو     
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 ملخص الدراسة                                                 

 

العالقة بٌن لجان المراجعة وجودة التقارٌر المالٌة ، ولتحقٌق هذا  إٌضاحهدفت الدراسة إلً 

تناول الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحيث  تم التعرف علً الفجوة البحثٌة من خاللالهدف 

، وفً هذا السٌاق تعرض البحث لدور لجان المراجعة فيً تحسيٌن جيودة التقيارٌر المالٌية مين حٌيث  

ضوابط تشكٌل لجان المراجعة   و أنشطتها   ودور لجنة المراجعة فً دعم استقالل المراجع   وفً 

إلٌييه البحييث فييً الجييزء  لوء الفجييوة البحثٌيية ومييا توصييوعلييً ضييدعييم وظٌفيية المراجعيية الداخلٌيية ، 

  -والتً توصلت إلً مجموعة من النتائج أهمها : ةالنظري تم إعداد الدارسة المٌدانٌ

 أن لجان المراجعة تدعم استقالل المراجع الخارجً والمراجع الداخلً .   – 2

ت العلمٌة والعملٌة ٌؤثر تيأثٌرا    أن تشكٌل لجان المراجعة من أعضاء مستقلٌن من  ذوي الخبرا  –  3

 اٌجابٌا علً جودة التقارٌر المالٌة .

أن قٌييام لجنيية المراجعيية بييأداء مجموعيية ميين األنشييطة تتعلييق بنعييداد التقييارٌر المالٌيية ٌييؤدي إلييً  –  4

 تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة .
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Abstract                                                          

The study aimed to clarify the relationship between audit committees 

and the quality of financial reporting, and to achieve this goal have been 

identified on the gap of research by addressing the previous studies 

related to the subject matter, and in this context The research of the role of 

audit committees in improving the quality of financial reporting in terms of 

controls the formation of audit committees, and activities, and the role of 

the Audit Committee in support of auditor independence, and in support of 

the internal audit function, and in light of the research gap and research 

findings in the theoretical part 

Field study has been prepared, which reached to the most important set 

of results 

1-  

2-The formation of audit committees of independent members with 

scientific expertise and practical impact positively on the quality of 

financial reporting  

 

 


