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الملخص
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة ادلراجعة ولتحقيق هذا
اذلدف قد استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي حيث استخدم ادلنهج الوصفي يف الدراسة النظرية اليت مشلت
التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي و جودة ادلراجعة أما التحليلي فقد استخدم يف حتليل االستبيان
الذي وزع على عينة الدراسة و اليت مشلت مراجعي احلسابات اخلارجيني و األساتذة األكادمييني ادلتخصصني
يف ادلراجعة واحملاسبة ،وقد توصلت الدراسة اىل نتائج أمهها :يؤثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي
إجيابيا على استقالليته وذلك بإصدار تقارير تعكس الصورة احلقيقية للمركز ادلايل لعدم وجود مصاحل مالية
بني ادلراجع والشركة ،كما أنه يؤثر اجيابيا على جودة ادلراجعة حيث يدفع مراجع احلسابات اخلارجي
الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة احلسابات ،ويؤثر سلبيا على جودة ادلراجعة ألنه يزيد من
اجلهد و الوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخلية .أما بقاء ادلراجع فرتة طويلة مع الشركة يؤثر سلبا على
جودة ادلراجعة حيث يفقد ادلراجع صفة الشك ادلهين ،كما أن التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي
يسبب اخنفاض االتعاب لتأثرها بالعرض و الطلب  .أما التوصيات اليت مت توصل إليها فيكمن أمهها يف:
إعادة النظر يف ادلادة  72من قانون  10/01واليت تنص على تغيري مراجع احلسابات اخلارجي إذا مل يصادق
على تقرير لسنتني متتاليتني وهذا لكونه يشكل ضغط على مراجع احلسابات وعلى استقالليته ،وإعادة النظر
يف القوانني ادلتعلقة بطريقة تعيني مراجع احلسابات اخلارجي واليت ال جيب أن تكون عن طريق ادلناقصة أو
بشكل مباشر أي من طرف الشركة ،ويف هذا الصدد جيب إنشاء هيئة حمايدة حكومية مهمتها تعيني
ادلراجع ني للقيام مبهامهم لدى الشركات وفقا للخربة وحجم واإلمكانيات ادلتاحة دلكتب ادلراجعة ،والتوزيع
العادل خلدمات ادلراجعة بني مكاتب ادلراجعة ،تفعيل سوق أوراق ادلالية يف اجلزائر.
الكلمات المفتاحية :التغيري اإللزامي  -االستقاللية – جودة ادلراجعة

VI

Abstract
The objective of the study was to determine the effect of the mandatory
change of the auditor on the quality of the review. To achieve this objective,
the analytical descriptive method was used. The descriptive approach was
used in the theoretical study which included the mandatory change of the
external auditor and the quality of the audit. Which included the external
auditors and academic professors. The study reached the following
conclusions: The mandatory change of the external auditor positively affects
his independence by issuing reports that reflect the true picture of the
financial position D financial interests between the auditor and the company,
as it positively affects the audit quality where he pays the External Auditor to
use the latest and best techniques and methods of auditing, and adversely
affect the audit quality because it increases the effort and time required to see
the internal control system. The survival of the references for a long period
with the company negatively affects the quality of the audit where the auditor
loses the status of professional skepticism, and the mandatory change of the
External Auditor causes reduced fees influenced by supply and demand. The
recommendations that have been reached by the lies mainly in: revision of
article 27 of the 01/10 Act, which provides for a change of the External
Auditor if not ratified the report for two consecutive years, and this being a
pressure on the auditor and its independence, and the revision of the laws on
way appointment of external Auditor, which should not be by tender or
directly either by the company, and in this regard must create a neutral
government agency task assigned auditors to carry out their duties to the
companies according to the experience, size and capabilities available to the
Office of audit, and equitable distribution of audit services between Audit
clerk, activating the financial securities market in Algeria
Keywords: Mandatory Change - Independence - Audit Quality.
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المقدمة العامة
عرفت ادلراجعة منذ القدم وقد فصلت عن احملاسبة وعملية التسجيل يف الدفاتر حيث عرفت أهنا فحص
منظم ومستقل للبيانات والقوائم والسجالت والعمليات الفعالة ادلالية وغري ادلالية ألي شركة وأن يقوم ادلراجع
جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي الفين من خالل تقريره .
وقد تطورت أىداف ادلراجعة مع تطورىا حيث أنو مل يعد ىدفها التأكد من صحة البيانات احملاسبة
ومدى االعتماد عليها واكتشاف أعمال الغش والتزوير بالسجالت احملاسبية إمنا أصبح مراقبة اخلطط ومتابعة
تنفيذىا وحتقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع .
وقد كان الهنيار شركة أنرون أثرا كبريا على ادلراجعة وادلعايري اليت حتكم مراجع احلسابات اخلارجي وىذا
لتورط مكتب مراجعة احلسابات الشهري آثر وأندرسون يف القضية ،شلا جعل معظم الدول تسن تشريعات إلحداث
إصالحات دلهنة ادلراجعة أمهها قاعدة التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي للحفاظ على استقالليتو وجودة
ادلراجعة .
وقد انقسمت اآلراء إىل مؤيدة ومعارضة لتغيري مراجع احلسابات اخلارجي حيث يقول ادلؤيدون أن طول
فرتة ادلراجعة قد تؤدي إىل تكوين عالقة شخصية بني مراجع احلسابات اخلارجي وإدارة الشركة ،شلا يؤثر على
استقالليتو أما ادلعارضون فريون أن تواطئ مراجع احلسابات اخلارجي مع اإلدارة ليس لو عالقة بطول فرتة ادلراجعة
فيمكن أن حيصل ىذا التواطؤ من بداية ادلراجعة .
أما بالنسبة لتأثريه على جودة ادلراجعة فإن ادلؤيدين أكدوا على أن طول فرتة ادلراجعة يؤدي بادلراجع إىل
تراخي و االستهتار بعملية ادلراجعة كوهنا أصبحت روتينية وبالتايل يقل اكتشاف األخطاء سواء ادلتعمدة أو غري
ادلتعمدة وىذا يقلل من جودة ادلراجعة أما ادلعارضني فكان ذلم رأي مغاير حيث أن طول أمد ادلراجعة يؤدي إىل
تكوين خربة لدى ادلراجع و حيسن من كفاءتو يف ادلراجعة و يسهل اكتشاف األخطاء و حيسن من جودة ادلراجعة
 -Iاإلشكالية :
بعد السلسلة ادلتعددة لألزمات ادلالية ادلختلفة لكثري من الشركات يف العامل ،وما صاحبها من اهنيارات
مالية وخاصة أزمة شركة أنرون يف الواليات ادلتحدة األمريكية

2001

والقوانني اليت صاحبت ذلك من التغيري

اإل لزامي دلراجع حسابات اخلارجي .ودلعرفة ما إذا كان ذلذا التغيري أثر على جودة ادلراجعة فقد دتت صياغة
اإلشكالية يف سؤال التايل :
* ما مدى تأثير التغيير اإللزامي لمراجع الحسابات الخارجي على جودة المراجعة ؟

أ

المقدمة العامة
وقد دتت جتزئة إشكالية إىل تساؤالت فرعية :
 ىل ىناك عالقة بني التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي واستقالليتو ؟ ىل ىناك عالقة بني التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي وجودة ادلراجعة ؟ مدى تأثري التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي على التكاليف وأتعاب مراجع احلسابات اخلارجي ؟ -IIالفرضيات :
 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي واستقالليتو.
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي وجودة عملية ادلراجعة.
-3يؤثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي على تكاليفو وأتعابو.
 -IIIأهداف الدراسة  :هتدف الدراسة إىل :
 معرفة أسباب تغيري مراجع احلسابات اخلارجي. تكاليف اليت يتكبدىا مراجع احلسابات اخلارجي والشركة نتيجة ىذا التغيري. عالقة جودة ادلراجعة بالتغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي. تأثري جودة ادلراجعة على متخذي القرار. -IVأهمية الدراسة :
تكمن أمهية الدراسة يف مدى تأثري تغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي على جودة ادلراجعة يف الواقع
وما إذا كانت اإلصالحات وتأثريات ادلرجوة من سن ىذا التشريع قد حصلت بالفعل ،كما ستبني اآلراء ادلؤيدة
وادلعارضة ذلذا التغيري.
ومبا أن الدراسة ستشمل استطالع آراء مراجعي احلسابات اخلارجيني واألساتذة األكادمييني لذا ستقدم
مادة إرشادية للعاملني يف رلال مراجعة احلسابات و كذلك للطلبة.
 -Vحدود ومجال الدراسة :
حدود مكان الدراسة ادليدانية عبارة عن استبيان موجو إىل عينة مكونة من مكاتب مراجعي احلسابات
واألساتذة األكادمييني سلتصني يف رلال احملاسبة وادلراجعة يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة
الشهيد محو خلضر .

ب
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 -VIالمنهج المستخدم في الدراسة :
دلعاةجة ىذه اإلشكالية زلل البحث معاةجة عملية وموضوعية ،سنعتمد يف دراستنا على ادلنهج الوصفي يف
الفصل االول الذي يركز على الوصف الدقيق و التفصيلي للظاىرة موضوع الدراسة كما مت االعتماد على ادلنهج
التحليلي يف الفصل الثاين من أجل حتليل معطيات ادلتوفرة بربنامج  SPSSنسخة  21عن ادلوضوع زلل الدراسة.
 -VIIمبررات اختيار الموضوع :
لكل عمل وحبث عملي شلهداتو ومربراتو لقيام الباحث بو ،ولقد كانت ىناك عدة أسباب جعلتنا خنتار ىذا
ادلوضوع وىي:
 توفر الرغبة الشخصية للطالبات واالىتمام الشخصي لدراسة ادلوضوع مبا أنو يندرج ضمن التخصص(تدقيقزلاسيب)
 ادليول واالىتمام باحملاسبة بصفة عامة ومهنة ادلراجعة بصفة خاصة. فتح آفاق مستقبلية دلن أراد البحث يف ىذا ادلوضوع. حداثة ادلوضوع. -VIIIصعوبات الدراسة :
لقد واجهت الطالبات العديد من صعوبات أثناء عملية البحث منها :
 قلة ادلراجع اليت تتناول التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات. عدم وجود سوق أوراق مالية فعال يف اةجزائر شلا أدى إىل إمهال تأثري جودة ادلراجعة يف اختاذ القراراتاالستثمارية.
 صعوبة احلصول على معلومات دقيقة عن الواقع اةجزائري لعدم تطبيق قانون  01/10من قبل مراجعياحلسابات اخلارجيني.
 صعوبة اسرتداد استمارات االستبيان من قبل ادلستجوبني. -IXوسائل جمع المعلومات
مت االعتماد على رلموعة من الوسائل ادلستخدمة يف مجع ادلعلومات والبيانات وىي تلك األكثر شيوعا
خنتصرىا يف:
 -ادلسح ادلكتيب للوقوف على ما تناولناه يف إطار دراستنا هبدف إرساء الدعامة النظرية لو.

ج

المقدمة العامة
 البحوث و الدراسات السابقة اليت حتدد لنا رلاالت الرتكيز اةجديد يف ىذا ادلوضوع دون إغفال النقد واالستزادةكلما كان ذلك شلكنا.
 ادلقابالت الشخصية الستطالع رأي ادلمارسني يف كل اجملاالت اليت ذلا عالقة بادلوضوع. البيانات ادلمنوحة من طرف مصادر رمسية دلعاةجتها وعرضها بشكل ميكننا من احلصول على استنتاجات ذلاعالقة مباشرة بادلوضوع.
 البحث عرب شبكة األنرتنت ةجعل البحث ال يهمل ادلستجدات اليت ترتبط مباشرة بادلوضوع. -Xهيكل البحث:
قسم البحث إىل فصلني فصل نظري بعنوان مهمة ادلراجع ،جودهتا وعالقتها بالتغيري اإللزامي ،وتناولنا فيو
أساسيات مهنة ادلراجع احلسابات اخلارجي ،جودة ادلراجعة اخلارجية ،التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي،
الدراسات السابقة ذات العالقة بادلوضوع.
أما الفصل الثاين فهو فصل تطبيقي عنوانو أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة ادلراجعة واستقاللية
وأتعاب ادلراجع وخصص فيو منهجية الدراسة ادليدانية ،التحليل الوصفي خلصائص العينة ادلدروسة ،وحتليل نتائج
االستبيان واختبار فرضيات الدراسة.
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تمهيد:

أصبحت املراجعة اخلارجية حتتل مكانة هامة يف احلياة االقتصادية للشركة ،نظرا للحاجة املتزايدة هلذه
األخرية لتسيري نشاطها بكفاءة وفعالية من أجل حتقيق أهدافها واستمرارها ،ويعترب اعتماد عملية املراجعة اخلارجية
أمرا ضروريا ومهما ألنه حيقق الثقة يف املعلومات املقدمة من طرف إدارة الشركة ،وهو الضمان لشرعية وصدق
القوائم املالية ،األمر الذي يقتضي حتقيق جودة املراجعة اخلارجية ،إذ تعترب هذه األخرية قضية حمورية بالنسبة
للقائمني على تنظيم املهنة ،واملمارسني والدارسني ،وذلك باعتبارها حمدد رئيسي يتضمن العديد من املتغريات اليت
تؤثر على مسعة وتطور املهنة بشكل عام.
لكن عقب أزمة شركة  Enronو Worldcomاهتزت صورة مكاتب وشركات مراجعة احلسابات
لتورطها يف تلك األزمات ،نتيجة إلخالل مبهامها بأسلوب يتناىف مع آداب وسلوك املهنة ،ومن هنا جاءت
اقرتاحات وحلول لتدعيم استقالل وموضوعية املراجع كوهنا من أهم دعامات جودة عملية املراجعة ومن بني تلك
احللول إلزام الشركات بتغيري مراجعيها يف كل فرتة حمددة.
هندف من خالل هذا الفصل عرض املباحث التالية:
المبحث األول :أساسيات مهنة املراجعة يف اجلزائر
المبحث الثاني :جودة املراجعة اخلارجية
المبحث الثالث :التغيري اإللزامي ملراجع احلسابات اخلارجي
المبحث الرابع :الدراسات السابقة وخصوصية الدراسة احلالية
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المبحث األول :أساسيات مهنة المراجعة في الجزائر
قبل البدء باحلديث عن التغيري اإللزامي ملراجع احلسابات اخلارجي وجودة املراجعةة كةان البةد لنةا مةن معرفةة
بعض املعلومات اليت ختص املراجعة ومراجع احلسابات اخلارجي وبعض القوانني اجلزائرية اليت تةنظم هةذه املهنةة وهةذا
ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث.
المطلب األول :تعريف المراجعة وأهدافها
سنتطرق يف هذا املطلب إىل عدة تعاريف للمراجعة و أهدافها التقليدية و احلديثة
أوال  :تعريف المراجعة :
كلمة املراجعة مشتقة من الكلمة الالتينية  audirواليت تعين  to hearيستمع ،حيث أنه يف العصور
القدمية كان صاحب العمل (املالك) عندما يشك يف وجود خيانة يعني شخص للتحقق من احلسابات وكان هذا
الشخص جيلس مع حماسب صاحب العمل ليستمع ملا يقوله احملاسب خبصوص احلسابات اخلاصة بالعمل ،لقد
كان اإليطايل باشيليو أول من أوجد نظام القيد املزدوج يف عام  4141وقام بالتنويه ووصف لواجبات ومسؤوليات
مراجع احلسابات وفصله عن عملية التسجيل يف الدفاتر.
فقد عرفت املراجعة ":*بأهنا عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث
االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية ،مث توصيل
نتائج ذلك إىل األطراف املعنية".1
كذلك عرفت املراجعة " بأهنا عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات
والدفاتر اخلاصة بالشركة حتت املراجعة فحصا انتقائيا منظما ،بقصد اخلروج برأي فين حمايد على مدى داللة
القوائم املالية عن الوضع املايل لتلك الشركة يف هناية فرتة زمنية معلومة ،ومدى تصويرها لنتائج أعماهلا من ربح أو
خسارة عن تلك الفرتة".
والتعريف احلديث هو أن املراجعة "متثل اإلجراءات اليت يتبعها شخص مستقل مؤهل حمايد لتجميع
وتقييم األدلة الثبوتية حول معلومات مقيمة (معلومات عن طريق كميات أو مبالغ ) ،تعود إىل شركة معينة وذلك

من خالل أدبيات الدراسة تعرضنا إىل مصطلحات منها مراقب احلسابات ،مراجع احلسابات ،حمافظ احلسابات ،ولقد اعتمدنا على مصطلح مراجع احلسابات يف حبثنا هذا.

*مةةن الشةةائع اسةةتخدام كلمةةة (املراجعةةة/مراجةةع) يف أقطةةار املغةةرب العةةرم ،وكلمةةة (التةةدقيق/مةةدقق) يف بعةةض أقطةةار املشةةرق العةةرم .نقةةال عةةن حةةازم هاشةةم ا لوسةةي ،الطريــإ ىلــم عل ـ
المراجعة والتدقيإ-المراجعة نظريا ،-اجلزء األول ،دار الكتاب الوطنية ،ليبيا ،3002 ،ص.23
1

غسان فالح املطارنة ،تدقيإ الحسابات المعاصر ،الطبعة الثانية ،دار املسرية ،األردن ،3004،ص.42
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لغ رض القيام بأخذ القرار املناسب حول رأيه يف درجة العالقة املوجودة بني هذه املعلومات واألسس والقواعد اليت
جيب إتباعها من قبل الشركة وذلك للوصول إىل قرار هنائي حول هذه املعلومات املقيمة".1
كما عرفت املراجعة "بأهنا فحص منظم ومستقل للبيانات والقوائم والسجالت والعمليات الفعالة املالية
وغري املالية ،ألي شركة وأن يقوم املراجع جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي الفين من خالل تقريره".
وكذلك عرفت املراجعة " بأهنا فحص منتظم من قبل شخص حمايد للدفاتر والسجالت واملستندات
واحلصول على األدلة والقرائن الالزمة إلبداء الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة القوائم املالية وكفاءة اإلدارة يف
استغالل املوارد املتاحة لديها ".2
أما اجلمعية احملاسبة األمريكية فإهنا تعرفها كما يلي "املراجعة هي عملية منظمة جلمع وتقومي أدلة إثبات
مبوضوعية تتعلق حبقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية للتأكد من درجة تطابق تلك احلقائق مع املعايري املوضوعة،
وتوصيل النتائج إىل مستخدمي املعلومات املعنيني"  ،3من التعريفات السابقة للمراجعة جند أهنا أكدت على ما
يلي:4
 -4معلومات حتت املراجعة ليست بالضرورة معلومات حماسبية لكن جيب أن تكون هناك قابلية إلثباهتا.
 -3جيب أن يكون هناك أداة لقياس تلك املعلومات.
 -2ال يكفي أن يكون الشخص مهين بل جيب أن يتصف باالستقاللية.
وقد عرفت الذنيبات املراجعة" 5أهنا عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة تتعلق بتأكيدات اإلدارة
اخلاصة بالبيانات املالية ،وتقييم هذه األدلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى مطابقة هذه التأكيدات
للمعايري احملددة مث توصيل النتائج لألطراف ذات العالقة" ومما يالحظ على هذا التعريف أنه يركز على األمور
اهلامة التالية:
 أهنا عملية منتظمة حيث أن املراجعة عملية خمططة ومنطقية تتكون من خطوات حمددة وليست ارجتالية. -احلصول على أدلة وتقييمها بطريقة موضوعية وهذا يعين أن عملية املراجعة جيب أن تتم .

1مصطفى يوسف كايف ،تدقيإ الحسابات ،الطبعة األوىل ،مكتبة اجملتمع العرم للنشر والتوزيع ،األردن ،
2

 ،3041ص ص. 41 ،43

غسان فالح املطارنة ،مرجع سبإ ذكره ،ص.41

3حامد طلبة حممد أبو هيبة ،أصول المراجعة ،الطبعة األوىل ،زمزم ناشرون وموزعون ،األردن ،3043 ،ص.42
4غسان فالح املطارنة ،مرجع سبإ ذكره ،ص.41

5أحالم أمحد أبو رياش ،أثر معدل دوران المراجع الخارجي علم جودة المراجعة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،3042 ،ص.31
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ثانيا :أهداف المراجعة:1
إن املراجعةةة رافقةةت احلضةةارات وتطةةورت بتطورهةةا وكةةذلك أهةةدافها تطةةورت مةةع تطةةور املراجعةةة لةةذلك ميكةةن
أن نقسم هذه األهداف إىل قسمني أهداف تقليدية وأهداف حديثة .
 -4أهداف تقليدية وتتمثل يف التأكد من صحة البيانات احملاسبة ومدى االعتماد عليها ،وإبداء رأي فين استنادا
إىل أدلة وبراهني على عدالة القوائم املالية ،واكتشاف أعمال الغش والتزوير بالسجالت احملاسبية وكذا التقليل
من فرص ارتكاب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة ،مساعدة اإلدارة على وضع
السياسات واختاذ القرارات اإلدارية املناسبة ،مساعدة الدوائر املالية يف حتديد الوعاء الضرييب.
 -3أهداف احلديثة جاءت وليدة التطور االقتصادي املتسارع الذي يشهده عاملنا املعاصر ،ومن هذه األهداف
مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ،وتقييم األداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية يف الشركات حتت املراجعة،
وحتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع الذي تعمل فيه الشركة ،ويف سبيل ذلك بذلت حماوالت
عديدة من اهليئات واملنظمات العلمية واملهنية يف دول العامل لوضع القواعد واملعايري اليت حتكم تأهيل مزاويل
املهنة علميا وعمليا ،مبا يضمن مستوى معني من األداء يقبله مستخدمي القوائم املالية ومينح هلم الثقة فيما
يصدره املراجعون من أحكام.
المطلب الثاني :المعايير الجزائرية للتدقيإ



قد مت وضع مقرر لتنفيذ املعايري اجلزائريةة للمراجعةة وتسةتهدف هةذه املعةايري الكشةوف املاليةة وشيةع أشةكال
مهام املراجعة القانونية كانت أو التعاقدية ومنها:
أوال:المعايير الجزائرية للتدقيإ وفقا للمقرر 0002/000

2

 -4المعيار  000المتعلإ باتفاق حول أحكام مهام التدقيإ :يهدف هذا املعيار إىل قبول ومتابعة مهمة املراجعة
فقط يف احلاالت اليت تكون الشروط اليت ستجرى املراجعة على أساسها قد مت االتفاق عليها ،منها ضمان أن
الشروط املسبقة للمراجعة جمتمعة وبعد التأكد من وجود تفاهم مشرتك بني املراجع واإلدارة ،وعند االقتضاء
القائمني على احلكم يف الشركة على أحكام مهمة املراجعة جيب على املراجع أن يطلب من الشركة تأكيد
موافقة على األحكام والشروط املعروضة يف رسالة املهمة وجيب أن يدون يف ملف عمله كل اختالف حمتمل .
1األخضر لقليطي ،مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري ختصص حماسبة ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة،
 ،3004ص.34

 لقد تعمدنا أن نبقي على كلمة تدقيق يف عناوين املعايري اجلزائرية وذلك للحفاظ على عنوانيها كما وردت يف املقررات.

2

املقرر رقم ، 003املؤرخ يف  01فيفري  ،3043املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق.

5

الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
أمةةا جمةةال نطةةاق تطبيةةق هةةذا املعيةةار فهةةو يعةةا واجبةةات املراجةةع لالتفةةاق مةةع اإلدارة وعنةةد االقتضةةاء مةةع
األشخاص القائمني على احلكم يف الشركة حول أحكام مهمة املراجعة ،وخيص كةل مهةام مراجعةة الكشةوف املاليةة
التارخييةةة الكلي ةةة أو اجلزئي ةةة وكةةذلك امله ةةام امللحق ةةة م ةةع وج ةةود بع ةةض اخلص ةةائص فيمةةا خي ةةص املراجع ةةات املتك ةةررة أو
مراجعات الشركات الصغرية .
 -0المعيار  505المتعلإ بالتأكيدات الخارجية :يهدف هذا املعيار حتديد إجراءات التأكيد اخلارجي اليت يلجأ
إليها املراجع ،ووضع حيز التنفيذ هذه اإلجراءات هبدف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية،
وتشمل هذه اإلجراءات:
أ -حتديد املعلومات موضوع التأكيد أو الطلب كذلك رصيد احلسابات ومكوناهتا ،آجال االتفاقيات العقود أو
العمليات اليت قد تكون أبرمتها الشركة مع طرف آخر ،تصميم طلبات التأكيد مع ضمان أن تكون الطلبات
موجهة إىل الشخص أو اجلهة املعنية الذي ينص على وجوب توجيه الردود إىل املراجع مباشرة .
ب -اختيار األشخاص املؤهلني للتأكيد حيث أن الردود على طلبات التأكيد تقدم أدلة مثبتة ذات داللة
ومصداقية أكرب إذا ما مت توجيه الطلب إىل املسؤول الذي وفقا للمراجع على دراية باملعلومات اليت يبحث عنها
واليت تسمح باحلصول على التأكيد.
ت -مباشرة إجراءات إرسال الطلبات إىل جهات املعنية وكذلك متابعتها.
 -2المعيار  520المتعلإ بأحداث تقع بعد ىقفال الحسابات األحداث الالحقة :يهدف املعيار إىل احلصول
على العناصر املثبتة الكافية واملالئمة واليت تدل على أن األحداث اليت وقعت بني تاريخ الكشوف املالية (تاريخ
اإلقفال) وتاريخ تقريره ،واليت تتطلب إحداث تعديالت على الكشوف املالية أو معلومة متضمنة فيها قد متت
معاجلتها وفقا للمنهج احملاسيب املطبق ،واملعاجلة املالئمة لألحداث اليت علم هبا بعد تاريخ إصدار تقريره واليت
كانت لتؤدي به إىل إحداث تعديالت على حمتواه إن علم هبا قبل التاريخ .
أما نطاق املعيار هو االلتزامات املراجع اجتاه األحداث الالحقة إلقفال احلسابات يف إطار مراجعة
الكشوف املالية.
 -1المعيار  580المتعلإ بالتصريحات الكتابية :يهدف هذا املعيار إىل احلصول على التصرحيات الكتابية من
طرف اإلدارة يؤكد أن هذه األخرية قد قامت مبسؤوليتها على أكمل وجه خاصة تلك املتعلقة بإعداد
الكشوف املالية ومشولية املعلومات املقدمة للمراجع ،وتعزيز العناصر املقنعة األخرى املتعلقة بالكشوف املالية أو
األحداث الالحقة هي تلك الواقعة بني تاريخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير املراجع واليت علم هبا املراجع بعد تقريره.
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
بالتأكيدات اخلاصة املتضمنة فيها عن طريق التصرحيات الكتابية ،إذا اعتربه املراجع ضروريا أو كان مطلوبا يف
إطار معايري مراجعة أخرى ،والرد بشكل مالئم على التصرحيات الكتابية املقدمة من طرف اإلدارة أو يف حالة
عدم تقدمي التصرحيات املكتوبة املطلوبة من طرف املراجع.
أما جمال تطبيق املعيار فهو إلزامية حتصل املراجع على التصرحيات الكتابية من طرف اإلدارة يف إطار
مراجعة الكشوف املالية.
ثانيا :المعايير الجزائرية للتدقيإ وفقا للمقرر0002/050

1



 -0المعيار  000المتعلإ بتخطيط تدقيإ الكشوف المالية :يهدف املراجع يف هذا املعيار إىل ختطيط املراجعة

حىت تنجز املهمة بفعالية يف هذا اإلطار ،يلزم املراجع بإعداد اسرتاتيجية مراجعة وبرنامج عمل وفقا حلجم
الشركة وحجم األعمال اليت يتعني إجنازها .
أما جمال تطبيق هذا املعيار فهو يدرس التزامات املراجع فيما خيص التخطيط ملراجعة الكشوف املالية
خيص هذا املعيار املراجعات املتكررة .

.

 -0المعيار  500المتعلإ بالعناصر المقنعة :يهدف هذا املعيار إىل تصور ووضع حيز التنفيذ إلجراءات املراجعة
واليت من شأهنا متكني املراجع من احلصول على العناصر املقنعة الكافية واملناسبة قصد استخالص النتائج
املعقولة واليت يستند عليها املراجع يف تأسيس رأيه.
أما جمال تطبيق املعيار فإنه يوضح مفهوم العناصر املقنعةيف إطار مراجعة الكشوف املالية ،ويعا
واجبات املراجع فيما يتعلق بتصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات املراجع قصد احلصول على عناصر مقنعة كافية
ومناسبة توصل نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه ويطبق هذا املعيار على شيع العناصر املقنعة اجملمعة أثناء
املراجعة.
 -0المعيار  500المتعلإ بمهام التدقيإ األولية واألرصدة االفتتاحية :يهدف املعيار إىل أنه جيب على املراجع
يف إطار مهمة املراجعة األولية شع العناصر املقنعة الكافية واملناسبة اليت تسمح بضمان أنه قد مت عند إعادة
التصريحات الكتابية وهي متثل العنصر املقنع حيث تشمل كل املعلومات الضرورية للمراجع يف إطار مراجعة الكشوف املالية وهي بذلك تعترب عنصرا مقنعا ،وبالرغم من أن
التصرحيات الكتابية تقدم العناصر املقنعة الضرورية إال أهنا ال تعترب يف حد ذاهتا عناصر مقنعة كافية ومالئمة فيما يتعلق باملسائل اليت تعاجلها.
1

املقرر رقم ،450املؤرخ يف أوت  ،3043املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق.

تخطيط المراجعة يشمل ختطيط مهمة املراجعة يف توقع واملنهج العام لألعمال إجراءات املراجعة اليت يتعني وضعها من طرف أعضاء فرقة املراجعة طبيعة ونطاق اإلشراف على
أعضاء فريق املراجعة ومراجعة أعماهلم وطبيعة ونطاق املوارد الضرورية إلجناز املهمة مبا يف ذلك احتمال اللجوء إىل خرباء تنسيق األعمال مع تدخالت اخلرباء أو غريهم من املهنيني
املكلفني مبراجعة حسابات الشركة يف إطار دجمها إن أمكن ذلك.



العناصر المقنعة وهي املعلومات املتضمنة يف احملاسبة واملؤدية إىل إعداد الكشوف املالية كالقيود احملاسبية القاعدية ووثائق أخرى كمحاضر االجتماعات ،التأكيدات اخلارجية،

تقارير احملللني ،معطيات قابلة للمقارنة عن املنافسني وكل املعلومات املتاحة واليت متكنه من الوصول إىل استنتاجات مبنية على يقني.
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
االفتتاح نقل أرصدة إ قفال السنة املالية السابقة بشكل صحيح وأهنا ال حتتوي على أي اختالل له تأثري معترب
على الكشوف املالية اخلاصة بالسنة املالية اجلارية ،حتديد الطرق احملاسبية املالئمة واليت انعكست يف األرصدة
االفتتاحية وقد مت تطبيقها بشكل دائم يف إعداد الكشوف املالية للفرتة اجلارية ،التسجيل احملاسيب ألثر التغريات
احلاصلة يف الطرق بصفة مالئمة ومت عرضه بشكل صحيح ويكون موضوع معلومة دالة يف هذه الكشوف وفقا
للمرجع احملاسيب املطبق .
 -4المعيار  000المتعلإ بتأسيس الرأي وتقرير التدقيإ للكشوف المالية :يهدف املعيار إىل تشكيل رأي
حول الكشوف املالية قائم على أساس تقييم االستنتاجات املستخرجة من العناصر املقنعة اجملمعة ،والتعبري
بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتام يصف أساس ذلك الرأي .
أما نطاق املعيار فيعا التزام املراجع بتشكيل رأي حول الكشوف املالية ،أي شكل ومضمون تقرير
املراجع عندما تتم املراجعة وفق املعايري اجلزائرية للمراجعة تؤدي إىل صياغة رأي غري معدل.
ثالثا :المعايير الجزائرية للتدقيإ وفقا للمقرر0000/00

1

 -0المعيار  500المتعلإ باإلجراءات التحليلية :يهدف املعيار إىل شع العناصر املقنعة الدالة واملوثوقة من
خالل وضع اإلجراءات التحليلية املادية ،وعليه كذلك تصور وأداء إجراءات حتليلية يف تاريخ قريب من هناية
أعمال املراجعة للتأكد من التناسق يف اجململ بني معرفته املكتسبة للشركة وكشوفها املالية.
أما نطاق املعيار يعا استخدام املراجع لإلجراءات التحليلية باعتبارها مراقبة مادية يف جوهرها ،وإلزامية
أداء املراجع إلجراءات حتليلية مثبتة أثناء استعراض تناسق جممل احلسابات الذي يتم يف هناية املراجعة ،تسمح
هذه اإلجراءات بتقييم املخاطر وبتحديد العمليات أو األحداث غري االعتيادية قصد تعيني الواجبات املطلوبة
وكيفية رزنامة وامتداد وإجراءات املراجعة اليت ستؤدى كرد على تلك املخاطر.
 -0المعيار  500المتعلإ باستمرارية االستغالل :يهدف هذا املعيار إىل شع العناصر املقنعة الكافية واملالئمة
املتعلقة مبدى مالئمة تطبيق اإلدارة يف إعداد الكشوف املالية لفرضية استمرارية االستغالل ،واستخالص النتائج
حول وجود عدم يقني معترب وال مرتبط بأحداث أو ظروف من شأهنا بعث شك كبري يف قدرة الشركة على
مواصلة استغالهلا وذلك انطالقا من العناصر املقنعة اليت مت شعها وحتديد تأثري ذلك تقرير املراجع .

1

املقرر رقم  ،32املؤرخ يف 45مارس  ،3041املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق.

اإلجـراءات التحليليــة تتضةةمن مقارنةةات مةةع معطيةةات سةةابقة وتقديريةةة للشةةركة أو مةةع شةةركات مشةةاهبة وذلةةك باسةةتخدام طةةرق بسةةيطة أو معقةةدة وهةةذا بةةاللجوء إىل تقنيةةات إحصةةائية مت
استحداثها لتحديد وحتليل التغريات اهلامة أو االجتاهات غري املتوقعة.
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
أما جمال تطبيقه فهو يعا التزامات املراجع يف مراجعة الكشوف املالية املتعلقة بتطبيق اإلدارة لفرضية استمرارية
االستغالل يف إعداد الكشوف املالية .
 -0المعيار  200المتعلإ باستخدام أعمال المدققين الداخليين :يهدف املعيار أنه إذا وجد لدى الشركة
وظيفة املراجعة الداخلية وخلص املراجع اخلارجي إىل إمكانية االستفادة منها الحتياجات املراجعة ،فإن أهدافه
تكمن يف حتديد إمكانية وإىل أي مدى تستخدم األعمال اخلاصة للمراجعني الداخليني ،ويف حالة
استخدامها حتديد مدى مالئمة أعمال املراجعني الداخليني الحتياجات املراجعة .
جمال تطبيق املعيار فإنه يعا شروط وفرصة انتفاع املراجع اخلارجي من أعمال املراجعة الداخلية إذا تبني له طبقا
ألحكام املعيار  245أن وظيفة املراجعة الداخلية بإمكاهنا أن تكون ذات داللة للقيام مبهمته .
 -4المعيار  200المتعلإ باستخدام أعمال خبير معين من طرف المدقإ :يهدف هذا املعيار إىل حتديد
احلاالت أين يقدر املراجع ضرورة االستعانة باخلبري الذي سيعينه ،وحتديد إذا قرر استخدام أعمال اخلبري الذي
عينه ما إذا كانت هذه األعمال مالئمة الحتياجات املراجعة .
كما حيدد جمال تطبيق هذا املعيار يف أنه يعا واجبات املراجع عندما يستعني خببري خيتاره للقيام مبراقبة خاصة
تتطلب خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة واملراجعة إضافة إىل كيفيات األخذ باستنتاجات اخلبري .
وال يعا املعيار احلاالت عندما يتكون فريق املكلف باملهمة من عضو ،أو حتصل على رأي شخص طبيعي أو من
هيأة هلا خربة يف جمال متخصص يف احملاسبة أو املراجعة واليت متت معاجلتها يف املعيار  ،330وكذلك عندما
يستخدم املراجع أعماال لشخص طبيعي أو هيأة هلا خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة أو املراجعة تستغل من طرف
الشركة ملساعدهتا يف إعداد كشوفها املالية (خبري معني من طرف اإلدارة ) اليت متت معاجلتها يف املعيار .500
المطلب الثالث :اإلطار القانوني لمراجع الحسابات في الجزائر
دائما ما كان هناك تعارض مصاحل بني جملس إدارة الشركة واملسامهني حيث أن أعضاء جملس اإلدارة يودون
االحتفاظ بدخلهم ومكافآهتم ،فالربح الذي حتققه الشركة يؤثر على مستوى دخلهم مبا يضطرهم أحيانا إىل عدم
إظهار نتائج الشركة بشكل عادل بينما يهتم املسامهني بإظهار النتائج بصورة عادلة ملساعدهتم على اختاذ القرار
املناسب.
لذا كان من الضروري وجود شخص حيادي ومستقل يقوم مبهمة مراجعة حسابات الشركة حيث أن مراجع
احلسابات يسهر على محاية استثمار املسامهني ،كما يقوم بإعطاء ثقة يف القوائم املالية ونتائج الشركة وبالتايل
تشجيع مستثمرين على االستثمار يف الشركة.
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أوال  -تعريف مراجع الحسابات الخارجي :يعرف مراجع احلسابات اخلارجي حسب قانون :04-40
ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن ميارس حلسابه اخلاص ،حتت أية تسمية كانت ،مهنة اخلبري احملاسب أو
مهنة مراجع احلسابات اخلارجي أو مهنة احملاسب املعتمد إذا توفرت فيه الشروط واملقاييس املنصوص عليها يف هذا
القانون ،يعد مراجع حسابات اخلارجي يف مفهوم هذا القانون ،كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص
وحتت مسؤولية ،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع
املعمول به ،كما ميكن للخبري احملاسيب أن يؤهل مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون ،ملمارسة وظيفة مراجع
احلسابات اخلارجي.1
كما تعرفه املادة  145مكرر  1من القانون التجاري اجلزائري "بأنه الشخص الذي حيقق يف الدفاتر واألوراق املالية
للشركة ويراقب انتظام حساباهتا وصحتها ،كما يراجع صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة ،ويف الوثائق
املرسلة إىل األطراف اخلارجية حول الوضعية املالية للشركة ،كما أنه يصادق على انتظام اجلرد واملوازنة وصحتها،
فمراجع احلسابات إذا هو شخص مستقل يعطي رأيه حول احلسابات السنوية للشركات ويصادق على شرعية
وقانونية القوائم املالية حسب املبادئ احملاسبية العامة ومعايري املراجعة املتعارف عليها".2
ثانيا -ممارسة مهنة مراجع الحسابات الخارجي
سنتحدث يف هذا اجلزء على شروط ممارسة املهنة و بعض تنظيماهتا
 -0شروط ممارسة مهنة مراجع الحسابات الخارجي:3ملمارسة مهنة مراجع احلسابات جيب أن تتوفر الشروط
ا تية:
أ-أن يكون جزائري اجلنسية ،وأن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية ملراجع احلسابات اخلارجي أو شهادة معرتفا
مبعادلتها حيث متنح هذه الشهادة من معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف باملالية ،أو املعاهد املعتمدة من
طرفه ،وال ميكن االلتحاق مبعهد إال بعد إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين شهادة جامعية يف االختصاص حتدد
عن طريق التنظيم.
1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب
املعتمد  ،املادة

 ، 41، 33، 3ص ص.7 ،3 ،1

2خرية بن عباس ،دور المراجع الخارجي في تحديد كفاية و مالءمة أدلة اإلثبات ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاسرت ختصص تدقيق حماسيب ،جامعة حممد خيضر،
بسكرة ، 3042،ص.45

3اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب
املعتمد  ،املادة

 ،43، 40، 1ص ص.3 ،5
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ب-أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية .
ت -أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف الغرفة الوطنية ملراجعي احلسابات اخلارجيني
وفق الشروط املنصوص عليها يف هدا القانون ،وأن يؤدي اليمني.
ث-ال ميكن ألي مراجع حسابات خارجي أن يسجل يف اجلدول ما مل يكن له عنوان مهين خاص ،يسند لكل
مراجع حسابات خارجي مكتب واحد يتوىل تسيريه حلسابه اخلاص وحتت مسؤوليته وميكن أن يسري يف شكل
شركة أو جتمع ،وجيب أن يكون املكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة حتدد عن طريق التنظيم ،ميكن للوزير
املكلف باملالية الرتخيص بفتح فروع لبعض مكاتب احملاسبة.
-3بعض تنظيمات ممارسة مهنة مراجع الحسابات الخارجي :1عندما تقرر شركة أو هيئة تعيني أكثر من مراجع
حسابات خارجي ،فإن كل منهم ميارس مهمته طبقا ألحكام هذا القانون ،وحتدد ممارسة هذه املهمة عن طريق
التنظيم.
يتعني على مراجع احلسابات اخلارجي أو مسري شركة أو جتمع مراجعي حسابات اخلارجيني ،إبالغ جلنة املراقبة
النوعية ،بتعيينه بصفة مراجع للحسابات اخلارجي عن طريق رسالة موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشر ()45
يوما.
ميكن مراجع احلسابات اخلارجي أن يطلب من األجهزة املؤهلة ،احلصول يف مقر الشركة على معلومات تتعلق
بشركات املرتبطة هبا أو شركات أخرى هلا عالقة مسامهة معها.
ويقدم القائمون باإلدارة يف الشركات كل ستة أشهر على األقل ،ملراجع احلسابات اخلارجي كشفا حماسبيا ،يعد
حسب خمطط احلصيلة والوثائق احملاسبية اليت ينص عليها القانون ،كما يعلم مراجع احلسابات اخلارجي كتابيا يف
حالة عرقلة ممارسة مهمته ،هيئات التسيري قصد تطبيق أحكام القانون التجاري ،مع مراعاة معايري املراجعة
والواجبات املهنية املوافق عليها من الوزير املكلف باملالية ،وحيدد مراجع احلسابات اخلارجي مدى وكيفيات أداء
مهمة الرقابة القانونية للحسابات وسريورهتا يف إطار رسالة مرجعية حيددها دفرت الشروط الذي تعهد بشأنه.
حيضر مراجع احلسابات اخلارجي اجلمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره ،وحيتفظ حبق التدخل
يف اجلمعية املتعلقة بأداء مهمته ،كما حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت ،أتعاب مراجع
احلسابات اخلارجي يف بداية مهمته ،ال ميكن مراجع احلسابات اخلارجي أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما كان
1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب
املعتمد ،املادة  ،10، 21، 23، 25، 21، 22، 23، 20، 34ص ص .1 ،1
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شكله ،باستثناء األتعاب والتعويضات املنفقة يف إطار مهمته ،وال ميكن احتساب األتعاب يف أي حال من
األحوال ،على أساس النتائج املالية احملققة من الشركة أو اهليئة املعنية ،كما يتعني على مراجع احلسابات اخلارجي
االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة عشر سنوات ابتداء من أول جانفي املوايل خر سنة مالية للعهدة.
ثالثا -مسؤولية ومهام مراجع الحسابات الخارجي
سةةنتناول مسةةؤولية املراجةةع االجتماعيةةة واملهنيةةة والقانونيةةة ومةةن وجهةةة نظةةر القةةانون  04-40وكةةذلك مهامةةه يف هةةذا
القانون
 -0مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي :إن إخالل املراجع بواجباته جيعله مسؤوال عن النتائج أو األضرار
الناشة عن ذلك مما يفسح اجملال لألطراف املتضررة مبساءلة املراجع أمام القضاء ومطالبته بالتعويض عما ميكن
أن يصيبها من ضرر.1
أ -املسؤولية االجتماعية :تعرب املسؤولية االجتماعية ملراجع احلسابات اخلارجي عن التزاماته وواجباته حنو اجملتمع
الذي ميارس فيه مهنة املراجعة ،حيث أن الدور الذي أناطه اجملتمع مبراجع احلسابات اخلارجي جيعله ضمري اجملتمع
وحارسه حبسب املعايري األخالقية اليت يتبناها اجملتمع ،ولذلك جند اجملتمع ينظر إىل مراجع احلسابات اخلارجي أو
املنظمة املهنية اليت ينتمي إليها مبزيد من االحرتام والتقدير وال شك يف أن هذه اهلالة اليت يتمتع هبا املراجع سوف
تنهار إ ذا مارس املراجع عمال ال ينسجم مع املعايري األخالقية اليت حيرتمها اجملتمع يف جمال عمله ،وأن سكوته عن
خمالفات وعدم اإلشارة إليها يف تقريره أو موافقته على توزيع أرباح ومهية ألغراض اإلدارة يعرضه إىل فقدان هذا
املركز االجتماعي.
ب -املسؤولية املهنية :تعرب املسؤولية املهنية ملراجع احلسابات اخلارجي عن التزاماته وواجباته جتاه املهنة بشكل عام
وجتاه زمالئه يف املهنة ،حيث أن القبول االجتماعي لدور مراجعي احلسابات اخلارجي ،وضخامة املسؤولية
االجتماعية امللقاة على عاتقهم دفعهم إىل تنظيم أنفسهم يف منظمات مهنية يف معظم دول العامل وقد قامت هذه
املنظمات بوضع دليل للسلوك املهين الذي يتوجب على األعضاء االلتزام به حرصا على كرامة املهنة ،وإال تعرضوا
للمساءلة املهنية.
ت -املسؤولية القانونية :إن أمهية الدور الذي يضطلع به مراجع احلسابات اخلارجي ،جعل الدول املختلفة ال ترتك
أمر مسؤوليته ليقررها ضمريه املسلكي ،أو نظرة اجملتمع ،أو املهنة ،بل تدخلت هبا لتقرها بتشريعات قانونية.2
حسني يوسف القاضي ،حسني امحد دحدوح ،مراجعة الحسابات المتقدمة ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول ،دار الثقافة ،األردن ،3004 ،ص.412

1

المرجع نفسه ،ص ص.411 ،413

2

12

الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
أما مسؤوليات مراجع احلسابات اخلارجي حسب القانون  04-40كما يلي :

1

يتحمل مراجع احلسابات اخلارجي املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج.يعد مراجع احلسابات اخلارجي مسؤوال جتاه الشركة املراقبة ،عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه ،ويعدمتضامنا جتاه الشركة أو جتاه أشخاص آخرين عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام هذا القانون ،وال يتربأ من
مسؤوليته فيما خيص املخالفات ،اليت مل يشرتك فيها إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ جملس
اإلدارة باملخالفات ،وإن مل تتم معاجلتها بصفة مالئمة خالل أقرب شعية عامة بعد اطالعه عليها ،ويف حالة
معاينة خمالفة ،يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة.
يتحمل مراجع احلسابات اخلارجي املسؤولية اجلزائية عن كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين.يتحمل مراجع احلسابات اخلارجي املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للمحاسبة حىت بعداستقالته من مهامه ،عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفه ،تتمثل
العقوبات التأديبية اليت ميكن اختاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورهتا يف :اإلنذار ،التوبيخ ،التوقيف املؤقت
ملدة أقصاها ستة أشهر ،الشطب من اجلدول.
يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام اجلهة القضائية املختصة ،طبقا لإلجراءات القانونية املعمول هبا
حتدد درجة األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيم.
 -0مهام مراجع الحسابات الخارجي 2:يضطلع مراجع احلسابات اخلارجي باملهام ا تية :
أ -يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر
بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات .
ب -يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون
للمسامهني أو الشركاء أو حاملي احلصص ،كما يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة
الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة وجملس املديرين أو املسري.

1

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات

واحملاسب املعتمد ،املادة  ،32، 33، 34، 54ص.40
2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب
املعتمد ،املادة  ،35،32ص.1
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ت -يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات
واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة ،يعلم
املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة ،بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه ،ومن طبيعته أن يعرقل
استمرار استغالل الشركة أو اهليئة .
وختص هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول هبا ،دون
التدخل يف التسيري.
ث -عندما تعد الشركة أو اهليئة حسابات مدجمة أو حسابات مدعمة ،يصادق مراجع احلسابات أيضا على
صحة وانتظام احلسابات املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة وذلك على أساس الوثائق احملاسبية وتقرير
مراجعي احلسابات لدى الفروع أو الشركات التابعة لنفس مركز القرار.
ويرتتب عن مهمة مراجع احلسابات اخلارجي إعداد تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة
الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة ،أو عند االقتضاء رفض املصادقة املربر،إضافة إىل تقارير خاصة حول
االتفاقيات املنظمة ،تفاصيل أعلى مخس تعويضات ،االمتيازات املمنوحة للمستخدمني ،تطور نتيجة السنوات
اخلمس األخرية والنتيجة حسب السهم أو احلصة االجتماعية ،إجراءات الرقابة الداخلية ،وتقرير يف حالة مالحظة
هتديد حمتمل على استمرار االستغالل.
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المبحث الثاني :جودة المراجعة الخارجية
إن أمهية مهنة املراجعة اخلارجية ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية اخلدمات اليت تقدمها الشركة حمل املراجعة وكافة
املستفيدين من خدمات املراجع ،وهذا يتطلب من املراجع االلتزام بتطبيق معايري املراجعة املتعارف عليها وقواعد
السلوك املهين ،ومراعاة القوانني والتشريعات واألنظمة عند القيام بعملية مراجعة القوائم املالية املقدمة له من أجل
حتقيق اإلطار العام جلودة املراجعة اخلارجية .
المطلب األول :مفاهي أساسية حول جودة المراجعة الخارجية وأهميتها
على الرغم من أمهية مفهوم جودة املراجعة اخلارجية ،إال أنه مل يرد تعريف واضح وشامل متفق عليه من قبل
الباحثني والدارسني ،سنعرض يف هذا املطلب مفهوم اجلودة بصفة عامة ،وجودة املراجعة كما يلي:
أوال :مفاهي أساسية حول الجودة وجودة المراجعة الخارجية:
 -0مفهوم الجودة :يعترب املعىن اللغوي يف اللغة العربية كما جاء يف لسان العرب البن منظور ،بأن كلمة اجلودة
جوده ،أي صار جيدا ،كما أن معىن اجلودة يف اللغة
جود "واجليد نقيض الرديء ،وجاد الشيء ّ
يف أصله اللغوي" ّ

اإلجنليزية ،فهو ال خيتلف كثريا عن معناها يف اللغة العربية ،فهذا قاموس" ويبسرت اجلديد "يعرفها على صفة أو

درجة تفوق ميتلكها شيء ما ،كما تعين درجة االمتياز لنوعية معية من املنتج ،وأيضا يف املعاجم اإلجنليزية ،فقد
إليه البعض بأهنا االمتياز .1
 -2مفهوم جودة المراجعة :ظهر يف جمال املراجعة العديد من املصطلحات اليت تستخدم لوصف جودة عملية
املراجعة منها جودة املراجعة  ،Audit Qulityرقابة اجلودة  ،Qualite controlتأكيد (ضمان) اجلودة
 ،Quality Assuranceولكن من هلذه املصطلحات تفسري خاص ،وقد خلصت شعية احملاسبني هونغ كونغ
إىل تأكيد اجلودة هي عبارة عن إجراءات الفحص واإلشراف الداخلي على جودة املراجعة واليت يقوم هبا املكتب
نفسه ،أما رقابة اجلودة فيقصد هبا الفحص اخلارجي من قبل جهة خارجية حمايدة.2

1

إبراهيم حسني إبراهيم أبو جرد ،عالقة جودة تدقيإ الخارجي بإدارة األرباح في المصارف المحلية العاملة في فلسطين ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري
ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،جامعة غزة ،فلسطني ،2011 ،ص.41

 2عبد السالم سليمان قاسم األهدل ،العوامل المؤثرة علم جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية دراسة نظرية ميدانية ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة
املاجستري ختصص احملاسبة غري منشورة ،جامعة أسيوط ،مصر ،3001 ،ص.2
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ويعترب ( )De Angeloمن أوائل الباحثني الذين عملوا على وضع تعريف جلودة مراجعة احلسابات وعرفها بأهنا
"احتمالية شرط قيام احملاسب القانوين باكتشاف األخطاء والثغرات يف النظام احملاسيب للعميل ،والقيام بتسجيل
ذلك يف تعريف التقرير الذي يصدره".1
وقد عرفا ( )Schipper and Vincentيف عام  3002جودة املراجعة "بأهنا قدرة املراجع اخلارجي يف احلصول
على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفين احملايد عن القوائم املالية اليت يقوم مبراجعتها".2
كما عرفت على "أهنا درجة الثقة ( )Assuranceاليت يقدمها املراجع ملستخدمي القوائم املالية ،فاملعروف أن
اهلدف من املراجعة هو إعطاء الثقة يف القوائم املالية لذا فإن جودة املراجعة هي احتمال خلو القوائم املالية من
األخطاء واملخالفات اجلوهرية ،ويف احلقيقة أن التعريف اعتمد على نتائج املراجعة –واليت تتمثل يف قوائم مالية
ميكن االعتماد عليها -لتعكس جودة عملية املراجعة".3
وتعين جودة املراجعة أيضا "قيام املراجع احلسابات بتخفيض خطر االكتشاف ومن مث تدنيه اخلطر الكلي لعملية
املراجعة ،حيث يتمثل اخلطر الكلي لعملية املراجعة يف حمصلة اخلطر املتالزم وخطر الرقابة وخطر االكتشاف".4
ونرى يف هذا الصدد أن أفضل تعريف ملفهوم جودة املراجعة هو ذلك التعريف الذي ينظر للجودة على أهنا متثل
التزام مراجع احلسابات باملعايري املهنية وقواعد وآداب السلوك املهين .إن تعريف جودة املراجعة على أهنا تعين خلو
القوائم املالية من األخطاء والتحريفات يركز على إحدى نتائج االلتزام باملعايري املهنية وقواعد وآداب السلوك
املهين .ومن جهة أخرى فإن تعريف جودة املراجعة على أهنا متثل ختفيض اخلطر الكلي للمراجعة تنقصه الدقة إىل
حد ما ألن مفهوم خطر املراجعة يركز على أخطاء القوائم املالية أكثر من تركيزه على أخطاء مراجع احلسابات.5
ومن العرض السابق ميكن الوصول إىل التعريف التايل جلودة املراجعة هي مدى قدرة املراجع اخلارجي على
اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية يف القوائم املالية والتزامه باملعايري املهنية وتقليل اخلطر الكلي للمراجعة.
 -0أهمية جودة المراجعة الخارجية :تكمن أمهية جودة املراجعة يف كون املستخدمني اخلارجيني للقوائم املالية
يتوقعون من خمرجات عملية املراجعة ،واملتمثلة يف تقرير مراجع احلسابات ،اجلودة التامة ألهنم يعتمدون يف اختاذ

 1حممد على جربان ،العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في اليمن ،الندوة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة ،مهنة
احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن العشرين ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،يومي 41و 44ماي

 ،3040ص ص.42 ،43

 2سامح حممد رضا ،رياض أمحد ،اثر جودة المراجع في جودة األرباح و انعكاساتها علم التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة المصرية ،اجمللة األردنية يف إدارة
األعمال ،اجمللد  ،01العدد  ،01األردن ،3043 ،ص.112
 3مسري كامل عيسى ،أثر جودة المراجعة الخارجية علم عمليات ىدارة األرباح ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،اجمللد  ،15العدد  ،03مصر ،3001 ،ص.3
 4حسني أمحد عبيد ،شحاته سيد شحاته ،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،3001 ،ص.40
 5أمحد حممد نور و آخرون ،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،3001 ،ص.44 ،40
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قراراهتم ورسم سياساهتم على تلك القوائم ،وبالتايل فإن جودة املراجعة مصلحة مشرتكة جلميع األطراف املستفيدة
من عملية املراجعة  4441وميكن بيان هذه األطراف كما يلي:1
أ -مراجع احلسابات :يهتم مراجع احلسابات بأن تتم عملية املراجعة بأعلى جودة ممكنة وذلك من أجل حتسني
مسعته وشهرته وموقفه التنافسي يف جمال عمله.
ب -إدارة الشركة :تعترب إدارة الشركة املسؤولة عن إعداد القوائم املالية ،وبالتايل فإن تنفيذ عملية املراجعة بأعلى
جودة ممكنة ميكنها من معرفة أماكن القوة والضعف لديها ،ويساعدها يف وضع اخلطط املستقبلية ،ومن
ناحية أخرى فإن تقرير املراجع له ردود فعل يف السوق مما قد يؤثر على أسعار األسهم اخلاصة بالشركة.
ت -البنوك :تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبري على القوائم املالية املراجعة ،وخاصة يف منح القروض
والتسهيالت البنكية .ومما الشك فيه أن جودة عملية املراجعة سوف تؤثر إجيابيا على جودة قراراهتم.
ث -اهليئات واألجهزة احلكومية :تعتمد األجهزة احلكومية على القوائم املالية اليت مت مراجعتها من قبل املراجع
يف أغراض كثرية ،منها التخطيط والرقابة ،وفرض الضرائب ،وتقرير اإلعانات لبعض الصناعات ،وتسعى األجهزة
احلكومية إىل أن تتم أعمال املراجعة وفَةقا ملستوى عال من اجلودة من أجل محاية النشاط االقتصادي ،وشيع
األطراف ذات الصلة والعالقة بعملية املراجعة.
ج -اجلمعيات واهليئات املنظمة للمهنة :تسعى كثري من اجلمعيات املنظمة ملهنة املراجعة إىل إلزام مكاتب املراجعة
بتحقيق مستوي عال من اجلودة من أجل تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها ،ووضعها يف مكاهنا الالئق بني املهن
األخرى ،وحتسني نظرة اجملتمع هلذه املهنة وللخدمات اليت تقدمها.
باإلضافة إىل ما سبق ،فإن إتباع نظام لتحقيق جودة أعمال املراجعة حيقق العديد من املزايا واخلصائص ملكتب
املراجعة نفسه ميكن بياهنا فيما يلي:
 إعطاء تأكيدات معقولة بأن اخلدمات واألعمال اليت يؤديها مكتب املراجعة تتماشى مع املتطلبات املهنيةومعايري املراجعة املتعارف عليها ،مع تقليل فرص ارتكاب األخطاء يف عملية املراجعة.
 حتسني برنامج عمل مراجعي احلسابات ،وذلك من خالل إتباعه اإلرشادات واملعايري الصادرة من اجلمعياتاملهنية خبصوص الرقابة على جودة عملية املراجعة.
 يعترب إتباع أساليب اجلودة يف املراجعة من الوسائل املقنعة يف اكتساب عمالء جدد ملكتب املراجعة ،واحملافظةعليهم ،وخاصة يف ظل املنافسة الشديدة بني مكاتب املراجعة.
 1حممد على جربان ،مرجع سبإ ذكره ،ص ص .45 ،41
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 إن ارتفاع مستوى املصداقية يف املراجعة يعين خلو القوائم املالية من األخطاء اجلوهرية ،وذلك لن يكون إال منخالل مستويات عالية جلودة املراجعة.
 إن املراجعة ذات اجلودة العالية ميكن اعتبارها جزءا هاما من نظام رقابة أصحاب الشركة ،وخاصة يف حالة عدممقدرهتم على الرقابة املباشرة على تصرفات اإلدارة يف إدارة الشركة.

المطلب الثاني:وسائل تحسين جودة المراجعة الخارجية
توجد العديد من الوسائل اليت يضمن وجودها االرتقاء مبستوى جودة أداء خدمات املراجعة اخلارجية ،ومن أمهها
االلتزام بتنفيذ عملية املراجعة وفق معايري املراجعة ،الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية ،االلتزام تدعيم إستقاللية
املراجع اخلارجي ،تفعيل دور جلان املراجعة لتحسني جودة املراجعة اخلارجية ،تفعيل نظام املسؤولية القانونية
للمراجع اخلارجي ،نوضح هذه الوسائل كما يلي:
أوال -االلتزام بتنفيذ عملية المراجعة وفإ معايير المراجعة:
إن قيام املراجع بااللتزام بتنفيذ عملية املراجعة وفق معايري املراجعة يقود بالتأكيد لتحسني ورفع جودة املراجعة
اخلارجية ،ويعود ذلك إىل أن تلك املعايري تشكل األسلوب الذي تتم به ممارسة مهنة املراجعة وبذلك تشكل
مقياسا جلودة املراجعة اخلارجي.1
ثانيا -الرقابة علم جودة المراجعة الخارجية:
جيب على مكتب املراجعة أن يراقب باستمرار مدى مالئمة وفعالية سياسات وإجراءات رقابة اجلودة ،وإن
الغرض من سياسات وإجراءات الرقابة هو تقييم مدى فعالية نظام رقابة اجلودة ملكتب املراجعة ،ومدى تطبيقه
عند أداء مهمة املراجعة ،وأداء العمل املرتبط بالوظائف املتعلقة برقابة اجلودة.2
وتتم ذلك من خالل حتديد إجراءات املراقبة الضرورية لتوفري قناعة بأن إجراءات رقابة اجلودة يف املكتب تعمل
بفعالية ،واختاذ اإلجراءات لتوصيل نتائج املراقبة إىل املستويات اإلدارية املناسبة بغرض املتابعة الشاملة لنظام.

جلنة املراجعة ( )Audit Committeeوتتمثل يف عدد من أعضاء غري تنفيذيني جمللس إدارة الشركة حمل املراجعة ممن تتوفر فيهم اخلربة املالية و احملاسبية حيث حيملون مسؤولية
مساعدة املراجعني (ضمن مسؤوليات أخرى) على احلفاظ على احلياد عن اإلدارة ،نقال عن نسرين حممد منصور ،مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات علم مبدأ االستقاللية
دراسة ميدانية علم مكاتب مراجعة الحسابات العملة في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطني ،3042 ،ص.1
أمحد حام ،العوامل المؤثرة علم جودة المراجعة الخارجية في الجزائر دراسة حالة ألراء خبراء المحاسبين و محافظي الحسابات في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه ختصص حماسبة وتدقيق غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،3045/3041 ،2ص.13

1

2

إياد حسن حسني أبو هني ،العوامل المؤثرة في جودة تدقيإ الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة

املاجستري ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،3005 ،ص.14
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ثالثا -تدعي ىستقاللية المراجع الخارجي:
حرصا على دعم استقالل وحياد املراجع اخلارجي وزيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية يف تقاريره ورفع جودة
أدائه ،وعدم ممارسة إدارة الشركة الضغط على املراجع للسري يف ركاهبا وللمحافظة على استقالله ،يتوجب تكاثف
جهود ثالثة أطراف تتمثل يف مراجع املايل اخلارجي ،واهليئات التنظيمية ملهنة املراجعة ،ومسامهي الشركة ،وتكون
أدوارهم كالتايل:1
 -4يتوجب على املراجع اخلارجي أن يتمتع مبظهر املستقل وتعكس تصرفاته الظاهرة هذا االستقالل ،واملظهر
اخلارجي قد يكون له األثر الكبري ألنه اجلانب امللموس الذي مبوجبه يستطيع مستخدمو القوائم املالية احلكم من
خالله على تصرفات املراجع إما أن يكون مستقال وإما أنه ال يتمتع بالقدر الكايف من االستقالل ،وكذلك عليه
أن يتمتع باالستقالل يف احلقيقة ،ويتمثل االستقالل احلقيقي يف األمانة الفكرية.
 -3زيادة وعي املسامهني بتفعيل دور اجلمعية العامة للشركة بتقرير تعيني وعزل املراجع اخلارجي لتدعيم استقالله،
وبالرغم أن معظم قوانني دول العامل تفرض هذا الدور ،إال أن الواقع العملي يظهر تقاعس املسامهني عن ممارسة
دورهم يف ذلك ،ومن مث انفردت اإلدارة مبمارسة هذا الدور ،وهو األمر الذي ميكن اإلدارة من التأثري على املراجع
ومن مث يفقد استقالله .
-2يتوجب على اهليئات والتنظيمات ملهنة للمراجعة العمل على تدعيم استقالل املراجع وتطوير الوسائل الكفيلة
بذلك مثل جلان املراجعة والتغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي .
 -1كذلك يتوجب على اهليئات املنظمة ملهنة املراجعة حتديد األنشطة األخرى اليت ميكن أن يقوم هبا املراجع
اخلارجي ،وحتديد عالقتها بعملية املراجعة ومدى تأثريها على استقالليته .
رابعا -تفعيل دور لجان المراجعة لتحسين جودة المراجعة الخارجية

2

تتمثل خمرجات نظام املعلومات احملاسبية بالشركة فيما يقوم بإنتاجه من تقارير مالية يعتمد خمتلف مستخدميها
على ما تتضمنه من معلومات تستهدف ترشيد القرارات املختلفة ،ولزيادة درجة فاعلية هذه القرارات فإن ذلك
يستلزم االعتماد على معلومات جيدة وإدراك متخذيها لدرجة وثوقية هذه املعلومات ،ومن هنا تظهر أمهية البحث
عن كيفية حتقيق جودة التقارير املالية ،وقد ازدادت أمهية حتقيق جودة التقارير املالية بعد حدوث األزمة املالية
العاملية يف ا ونة األخرية وما جنم عنها من اهنيار بعض الشركات الكربى يف الدول املتقدمة مما تسبب يف اهتزاز
 1حممود شعبان حسن أمحد ،فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مرجعي الحسابات وسبل تصنيفها-دراسة تحليلية لآلراء:مرجعي الحسابات مدراء البنوك موظفي ضريبة
الدخل في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري ختصص مالية ومتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،3001 ،ص.21

 2أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص .11 ،12
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الثقة لدى املتعاملني واملستثمرين ،نتيجة ملا تتضمنه التقارير املالية من معلومات مضللة ،فمن ا ليات اليت ميكن
أن تضبط جودة التقارير املالية جلان املراجعة ،حيث أن تفعيل دورها بالشركة قد يضيف الثقة على جودة التقارير
املالية ،وألداء مهامها بكفاءة وفاعلية جيب توافر عدة خصائص مثل استقالل جلان املراجعة ،واخلربة املالية أو
احملاسبية وحجم هذه اللجان ،ودورية اجتماعاهتا ،ميكن للجان املراجعة أن تؤدي دورا فعاال يف حتسني جودة
املراجعة اخلارجية من خالل جمموعة من األنشطة وتتمثل يف ما يلي :
 -4األنشطة املتعلقة بتعزيز إستقاللية املراجع اخلارجي ،كوهنا مرتبطة مبجلس اإلدارة وتستمد سلطتها من أعلى
مستوى هرم يف الشركة ،حيث أنه من خالهلا يتم التوصية باختيار املراجع اخلارجي وتغيريه وحتديد أتعابه.
 -3القيام بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والعالقة مع املراجعني املاليني الداخليني ،وكذا فحص التقارير املالية
للشركة.
خامسا  -تفعيل نظام المسؤولية القانونية للمراجع الخارجي
ً

تعتمد األطراف املستفيدة من القوائم املالية على تقرير مراجع احلسابات يف اختاذ قرارات املرتبطة بالشركة حمل

املراجعة ،نظرا ملا تتوقعه تلك األطراف من األداء احليادي للمراجع ،سواء ملعدي القوائم املالية أو مستخدميها،
واملعرفة اجليدة للمراجع بطبيعة نشاط الشركة والصناعة اليت تنتمي إليها والنظم احملاسبية واإلدارية املستخدمة فيها،
وأن املراجع يبذل العناية املهنية الواجبة عند تنفيذ اختبارات املراجعة يف شيع مراحلها ويف مقابل الثقة اليت مينحها
العميل واألطراف األخرى املستفيدة من القوائم املالية لتقرير املراجع ،تنشأ مسؤولية على املراجع يف الوفاء
باحتياجات تلك األطراف حيث تزيد من حرص املراجع على حتسني أدائه ملهام املراجعة ومتتعه باحلياد أثناء تنفيذ
عملية املراجعة ،وبذل العناية املهنية الواجبة ،ومبا يضمن حتسني جودة تنفيذ عملية املراجعة..
المطلب الثالث :العوامل المؤثرة علم جودة المراجعة الخارجية
تأثرت مهنة املراجعة اخلارجية يف الفرتة األخرية بعدة عوامل تناوهلا العديد من الباحثني واملهتمني يف جمال املراجعة
لدراسة أثرها على مستقبل مهنة املراجعة وجودة عمل املراجع ،وكانت تلك العوامل من أهم أسباب دراسة جودة
املراجعة اخلارجية ،وأكثرها شيوعا ما ورد يف جمموعة من الدراسات ومن أمهها:
أوال :العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة
اهلدف من خالله عرض أهم العوامل األكثر تأثريا على جودة املراجعة واملرتبطة مبكتب املراجعة ،وتتمثل فيما يلي:
-0حج مكتب المراجعة :عرف حجم املكتب بأنه عبارة عن عدد األعضاء املهنيني باملكتب ،وحجم العمالء
باملكتب ،وعدد العمالء املرتبطة بصناعة معينة باإلضافة إىل مقدار األتعاب اليت يتحصل عليها املكتب ،أشارت
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العديد من الدراسات إىل وجود عالقة طردية قوية بني حجم مكتب املراجعة وجودة املراجعة ،فقد توصلت الباحثة
( )De.angloيف دراسة أجرهتا إىل أن زيادة احتمال اكتشاف األخطاء اجلوهرية بالقوائم املالية عند قيام إحدى
مكاتب املراجعة الكربى بعملية املراجعة مقارنتا بقيام مكاتب مراجعة أخرى أقل حجما ،وقد برزت الدراسة تلك
بأن مكاتب املراجعة الكبرية متتلك إمكانية تقنية كبرية وهلا القدرة على اجتذاب الكفاءات املدربة ذات اخلربة أكرب
من مكاتب املراجعة أقل حجما ،مما ينعكس إجيابا على جودة املراجعة املنجزة بواسطة املكاتب الكبرية.1
 -0السمعة الجيدة لمكتب المراجعة :يقصد بسمعة املكتب (الشهرة) تداول اسم املكتب بني العمالء على
أنه يقدم خدمات ذات جودة مميزة ،كما أنه هناك عالقة تبادلية بني كل من جودة املراجعة وحسن مسعة املكتب،
فجودة أداء املراجعة تؤدي إىل حسن مسعة املكتب واحملافظة على حسن مسعته تقود إىل جودة األداء ،2ترغب
الشركات بالتعامل مع املكاتب املشهورة وذو السمعة اجليدة ،وتسعى للتعامل معها يف سبيل تعزيز الثقة يف القوائم
املالية والتوقيع عليها ،إذ سيساعدها ذلك على احلصول على أعلى سعر ممكن لألسهم ،حيث أن رأي مثل هذا
املراجع يعد مبثابة دليل على صحة ودقة البيانات يف القوائم املالية ،ونظرا ألن مثل تلك املكاتب متتلك جودة
أعلى يف أداء عمله.3
 -0المنافسة بين مكاتب المراجعة :تعمل مهنة املراجعة كأية مهنة أخرى يف سوق مفتوحة تقوم على املنافسة
بني أعضائها جلذب العمالء ،خصوصا مع زيادة عدد مكاتب املراجعة ،وعدد املراجعني املرخص هلم مبزاولة املهنة،
كما تعترب املنافسة السمعة املميزة لسوق خدمات املراجعة عند اإلرتباط املبدئي خبدمة املراجعة ،ويعد العمل على
توافر املنافسة الشريفة بني املكاتب املهنية أحد مقومات جناح ممارسي املهنة ،وأن انتشار املنافسة غري الشريفة
وتفشي ظاهرة اخنفاض األتعاب ،تعترب من التحديات املعاصرة اليت تواجهها مهنة املراجعة.

4

 - 4أتعاب عملية المراجعة :يعد حتديد أتعاب املراجعة مسألة ذات أمهية كبرية للمراجع القائم بعملية املراجعة
وللعميل طالب اخلدمة ،وذلك ألن كل طرف يريد أن تتعادل قيمة اخلدمات املقدمة للعميل مع قيمة األتعاب
املدفوعة للمراجع ،غري أنه ال توجد طريقة علمية لتحديد األتعاب بشكل عادل ،مبا حيقق للمراجع أتعابا معقولة
مقابل اخلدمات اليت يقدمها ،وحيقق للعميل يف نفس الوقت ما يطلبه من خدمات لقاء ما حتمله من أتعاب ،كما
1

نبيل عالل ،العوامل المؤثرة علم جودة مراجعة الحسابات للقوائ المالية ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ماسرت ختصص التدقيق احملاسيب غري منشورة ،جامعة محه

خلضر ،الوادي ،3042 ،ص.30

 2سهام أكرم عمر الطويل ،تأثير متغيرات البيئة المراجعة الخارجية علم جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة
املاجستري ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،3043 ،ص.13

 3أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص .11

 4عبد السالم سليمان قاسم األهدل ،مرجع سبإ ذكره ،ص ص .31 ،31
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أن البحث عن معايري لتحديد األتعاب يعد من أهم املشكالت اليت يتعرض هلا املراجع وذلك الختالف الظروف
احمليطة بكل حالة من حاالت املراجعة.1
-5تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين :يقصد بالتخصص يف مهنة املراجعة أن يتخصص املراجع يف
مراجعة قطاع من النشاط االقتصادي مثل البنوك أو الشركات الصناعية أو التجارية وغريها ،كما أن أمهية هذا
العامل يعود باملنافع منها:2
أ -ختفيض تكاليف املراجعة ،وذلك من خالل معرفة وخربة املراجعني بصناعة معينة مما جيعلهم بارعني يف معاجلة
املشاكل اليت تواجههم.
ب -الفائدة اليت تعود إىل كل من العميل واملراجع ،بنسبة للعميل يقلل من الوقت الالزم لقضائه مع املراجع
لتعريفه بطبيعة النشاط باإلضافة إىل األثر االجيام على القوائم املالية ،وبالنسبة للمراجع حيقق رضا العميل ،وحيسن
من جودة املراجعة.
-6تقدي الخدمات اإلستشارية :يقصد هبا تلك اخلدمات اليت تقدمها مكاتب املراجعة لعمالئها يف غري جمال
مهنة املراجعة ،كذلك ميكن تعرفها هي املمارسة املهنية بتقدمي املشورة واملعونة إلدارة الشركة بغية حتقيق األهداف
وإرشاد الشركة إىل األسلوب املؤدي إىل حتقيقها عن طريق رفع مستوى األداء يف جماالت التخطيط والتنظيم
واحلوافز ،واالتصال وقياس مستويات اإلجناز واستخدام املوارد البشرية واملادية ،كما أهنا حتتوي على العوامل الفنية
اليت تتعلق بفاعلية اإلدارة وكفاءهتا
 -0مدة ىرتباط مكتب المراجعة مع الشركة محل المراجعة :يقصد مبدة ارتباط مكتب املراجعة مع الشركة حمل
املراجعة هي عدد السنوات اليت يقضيها املراجع يف مراجعة الشركة معينة طول فرتة ارتباطه بالشركة حمل املراجعة،
وال شك أن طول مدة توىل املراجع عملية املراجعة بالشركة سوف يكون له تأثري على استقالل املراجع إما أن
يكون تأثريا سلبيا أو إجيابيا ومل حتسم هذه القضية بعد بصورة جازمة.3
 -8القضايا المرفوعة ضد مكتب المراجعة :من املتفق عليه أن القيمة املضافة لعملية املراجعة تتمثل يف زيادة
ثقة الطرف الثالث يف القوائم املالية وأن هذه القوائم املالية ال حتتوي على أخطاء جوهرية ،ومن ناحية أخرى فإن

1

المرجع نفسه ،ص ص . 32 ،33

3

أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص.404

 2نبيل عالل ،مرجع سبإ ذكره ،ص .32
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فشل املراجع اخلارجي يف حتقيق القيمة املضافة لعمله قد يعرضه لدعاوى قضائية من الطرف الثالث ملطالبته فشل
املراجع اخلارجي يف حتقيق القيمة املضافة لعمله قد يعرضه لدعاوى قضائية من الطرف الثالث ملطالبته

1

 - 9ارتباط مكتب المراجعة بمكاتب دولية :يساهم ارتباط مكتب املراجعة احمللية بإحدى مكاتب املراجعة
الدولية(كبرية احلجم (يف رفع جودة عملية املراجعة ،نظرا حلرص مكاتب املراجعة الدولية على االلتزام بتنفيذ عملية
املراجعة وفق معايري املراجعة وقواعد آداب السلوك املهين ،مما يقلل من احتماالت فشل عملية املراجعة.2
 -00استخدام برنامج المراجعة المهيكلة :تعددت تعريفات مفهوم برامج املراجعةة املهيكلةة ،حيةث عرفةت علةى

أهنةةا " مةةدخل املراجعةةة املنةةتظم والةةذي يتصةةف بالتسلسةةل املنطقة ةي لإلج ة ة ةراءات وال ة ةقرارات وخط ةوات التوثية ةق والةةيت
تطبق بواس ة ةطة جمةمة ةوعة شامة ةلةة ومت ة ةكاملة من السياسات وأدوات املراجعةة املصةممة ملسةاعدة املراجةع علةى إكمةال
املراجعة " ،3كذلك عرفت بأهنا "الربامج سابقة اإلعداد والتجهيز واهلادفة ةة إىل ختفيض التكلفة ةة من ناحية وختفيض
4
الوقت املستخة ةدم يف عملية املراجعة من ناحية أخرى" .
الشكل رق ( :)00العوامل المؤثرة علم جودة مراجعة الحسابات
المتعلقة بمكتب المراجعة
حجم مكتب املراجعة

استخدام برنامج املراجعة

ارتباط مكتب املراجعة

اهليكلية

مبكاتب دولية
القضايا املرفوعة ضد مكتب

السمعة اجليدة ملكتب املراجعة
العوامل املتعلقة مبكتب املراجعة

تقدمي خدمات استشارية

املنافسة بني مكاتب املراجعة

أتعاب عملية املراجعة

ختصيص مكتب املراجعة يف

مدة ارتباط مكتب املراجعة

قطاع معني

مع الشركة حمل املراجعة

المصدر :من إعداد الطالبات باالعتماد على املفاهيم و املعلومات السابقة.

أمحد حممد نور و آخرون ،مرجع سبإ ذكره ،ص .42

1

 2أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص.402

 3عبد السالم سليمان قاسم األهدل ،مرجع سبإ ذكره ،ص .35
4

املراجعة

المرجع نفسه ،ص.401
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
ثانيا :العوامل المتعلقة بالمراجع وفريإ عمله

وهي عوامل تنبع من مكتب املراجعة ،باإلضافة إىل ذلك يوجد جمموعة أخرى من العوامل اليت تؤثر على جودة

املراجعة وهي ترجع إىل خصائص العنصر البشري املشارك يف عملية املراجعة.
 -1ىستقاللية المراجع وفريإ عمله :يعترب موضوع إستقاللية املراجع اخلارجي من أهم املوضوعات اليت تناولتها
الدراسات األكادميية واإلصدارات املهنية ،حيث تتمثل اإلستقاللية يف نزاهة واستقامة ونضج املراجع وفريق عمله

ومتتعهم بكامل حقوقهم املدنية وعدم تعرضهم لعقوبات سابقة .1فهناك مفهومني لالستقالل املراجع ومها:2
أ -االستقالل الذهين :ويعين أن يتجرد املراجع من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيه الفين
احملايد ،كما أن االستقالل الذهين ال يتغري مفهومه حيث أنه جيب على املراجع أن يكون أمينا ونزيها يلتزم
الصدق يف شهادته ويكشف عن احلقيقة يف تقريره.
ب -االستقالل الظاهري :يقصد به أن يكون هناك أعراف وقواعد مهنية تضمن عدم السيطرة من قبل إدارة
الشركة على املراجع وعدم وجود أي ارتباط ملصاحله مع إدارة الشركة.
 -2التزام المراجع وفريإ عمله بالمعايير المهنية للمراجع :إن قيام املراجع وفريق عمله بااللتزام بتطبيق املعايري
املهنية يقود بالتأكيد لرفع جودة املراجعة ،ويعود ذلك إىل أن تلك املعايري تشكل األسلوب الذي تتم به ممارسة
مهنة املراجعة وبذلك يكون هلا تأثريا على جودة املراجعة ،ولذلك ينبغي على املراجع وفريق عمله االلتزام هبذه
املعايري للرفع من جودة أدائه.3
-3خبرة المراجع وفريإ عمله :هناك العديد من الدراسات اليت توصلت إىل أن املراجعني األكثر خربة يكونوا
ذوي أداء أفضل من املراجعني األقل خربة ،حيث توصلت هذه الدراسات إىل أن الشركات ومديري املراجعة يف
املكاتب الكبرية أكثر قدرة على صياغة وعرض مشاكل ختطيط املراجعة من املراجعني األوائل وأن مرد هذا
االختالف هو عامل اخلربة األمر الذي يعين وجود ارتباط إجيام بني مدة ممارسة عملية املراجعة أو مدة اخلربة
املهنية وجودة املراجعة ،كما أكدت هذه الدراسات على أن توفر اخلربة املهنية الكافية لفريق عمل املراجعة من
أهم عوامل جودة املراجعة.
-4اتصال المراجع وفريإ عمله بالشركة محل المراجعة :يساعد هذا العامل يف احلصول على املعلومات املهمة
اليت تساعد املراجع وفريق عمله على فهم طبيعة نشاط ال الشركة حمل املراجعة ،واحلصول على أدلة اليت يصعب

 1حممد بوتني ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية ىلم التطبيإ ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2005 ،ص.33

 2غسان فالح املطارنة ،مرجع سبإ ذكره ،ص.24
 3أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص.405
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
احلصول عليها من فحص املستندات والدفاتر وحىت يتحقق الغرض من هذا االتصال فال بد أن يكون له هدف
حمدد لتحقق االتصال اجليد بني املراجع وفريق عمله وإدارة الشركة حمل املراجعة.1
-5عدد الساعات المستنفذة في عملية المراجعة :لقد لفت انتباه واهتمام العديد من الباحثني يف جمال املراجعة

دراسة أثر عدد الساعات املستنفذة يف عملية املراجعة وما يتم بذله من وقت وجهد خالل هذا املقياس وأثره على
جودة املراجعة ،حيث مت قياس اجلهد املبذول يف عملية املراجعة بناء على ساعات عمل املراجع ملا هلا من أثر على

جودة املراجعة وأعماهلا ،وهذا من املفاهيم احلديثة اليت بدأ طرحها يف الدول املتقدمة مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا
وكندا قضية ضرورية حيث يتم احتساب أتعاب املراجعة يف هذه الدول بناء على األجر بالساعة أي على كل
ساعة عمل مراجعة تؤثر تلك إجيابا وحتسن من جودة عملية املراجعة ،وكانت من األسباب اليت دعمت هذا الرأي
هو اهنيار العديد من الشركات بسبب اخنفاض اجلودة.2
 -6اإلشراف الجيد علم المساعدين :تعترب متابعة أعمال املساعدين أو أعضاء فريق املراجعة واإلشراف عليهم

من أهم العوامل املؤثرة على كفاءة أداء عملية املراجعة ،ويف حقيقة األمر يعترب عدم املتابعة واإلشراف على أعمال
املساعدين من أهم العوامل الرئيسية لفشل عملية املراجعة ،وحيدث ذلك عادة بسبب ضغوط العمل مبا ال ميكن
من مراجعة أوراق العمل ملتابعة أعمال فريق العمل ،وتتضمن عملية املتابعة واإلشراف إصدار التعليمات
للمساعدين ،والتعرف على املشاكل اهلامة اليت تعرتض االجناز مراجعة ما مت أداؤه من مهام ،وحسم أي اختالف
يف وجهات النظر بني أعضاء الفريق ،ونظرا ألمهية أعمال املتابعة واإلشراف على أعمال املساعدين وتأثري ذلك
على جودة املراجعة أولت هلا املنظمات املهنية لتلك املهمة اهتماما كبريا ،وذلك ضمن ختصيصها ضمن معايري
املراجعة.3

-7التكوين المستمر للمراجع وفريإ العمل :متثل برامج التعليم املهين املستمر أحد أهم صور التطور املهين

الذي يساعد على متتع املراجع وفريق عمله بالكفاءة والتأهيل الالزمني كمتطلبات ضرورية داء عملية املراجعة
بصورة حتقق جودهتا ،إنه من الضروري أن يقوم املراجع وفريق عمله بتطوير أسلوب أدائهم لعملهم ذاتيا من خالل
مواكبتهم للتطورات السريعة يف جمال مهنة املراجعة .وذلك من خالل برنامج التعليم املستمر.4

1

نبيل محادي  ،أثر تطبيإ الحوكمة علم جودة المراجعة المالية دراسة حالـة الجزائـر ،أطروحةة مقدمةة لنيةل شةهادة دكتةوراه ختصةص ماليةة وحماسةبية غةري منشةورة ،جامعةة اجلزائةر،2

 ، 2012ص ص.31 ،32
2

أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص.403

 3أمحد حممد عبد النور و آخرون ،مرجع سبإ ذكره،ص ص.21 ،22
 4المرجع نفسه ،ص.31
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
الشكل رق ( :)00العوامل المؤثرة علم جودة مراجعة الحسابات
المتعلقة بالمراجع وفريإ عمله
استقاللية املراجع
وفريق عمله

التزام املراجع وفريق عمله
باملعايري املهنية للمراجعة
خربة املراجع وفريق عمله

التكوين املستمر للمراجع
وفريق عمله
اإلشراف اجليد على

العوامل املتعلقة باملراجع و فريق عمله

اتصال املراجع وفريق عمله

املساعدين
عدد الساعات املستنفذة يف

بالشركة حمل املراجعة

عملية املراجعة
المصدر :من إعداد الطالبات باالعتماد على املفاهيم و املعلومات السابقة.

ثالثا :العوامل المتعلقة بالشركة محل المراجعة
وهي أهم العوامل األكثر تأثريا على جودة املراجعة واملرتبطة بالشركة حمل املراجعة ،وتتمثل يف أربعة عوامل كا يت:
 -0حج الشركة محل المراجعة :ختتلف احلاجة للمراجعة بني األنواع املختلفة حلجم الشركات  ،فيعترب حجم
هذه األخرية أحد جماالت التمايز بينها ،فهناك الشركات الفردية و تتميز أهنا ذات حجم صغري ،كما أن هناك

شركات األشخاص وهي شركات ذات حجم متوسط ،باإلضافة إىل ظهور الشركات املسامهة اليت تتميز بكرب
حجمها وانفصال ملكيتها.1
فالشركات حمل املراجعة صغرية احلجم ،واليت تنفذ عدد حمدود من التعاقدات والصفقات ،وتتعامل مع عدد حمدود
من العمالء تتسم عادة مبحدودية األطراف املستفيدة من قوائمها املالية ،ولذلك يقوم املراجع بتنفيذ عملية املراجعة
مبا يتالئم مع حجم تعامالهتا واملسؤولية القانونية اليت قد يتعرض هلا ،حيث يقوم املراجع بالتخطيط لعملية
املراجعة ،وفحص نظام الرقابة الداخلية وتنفيذ اختبارات املراجعة ،وشع أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة ،وتزيد من
مقدرته على اكتشاف األخطاء والتحريفات اجلوهرية اليت قد تتضمنها القوائم املالية ،ويزداد مستوى اجلهد الذي
يبذله املراجع عند االرتباط بإحدى الشركات حمل املراجعة كبرية احلجم ،وذلك من خالل التخصيص اجليد
للمراجعني املساعدين على مهام املراجعة املختلفة يف ضوء خربهتم املهنية بطبيعة نشاط الشركة والصناعة اليت
تنتمي إليها ،وختصيص فرتة زمنية كافية لتمكني املراجعني من تنفيذ اختبارات املراجعة اليت تزيد من مقدراهتم على
اكتشاف األخطاء والتحريفات اجلوهرية اليت قد تتضمنها القوائم املالية .

1

عبد السالم سليمان قاسم األهدل  ،مرجع سبإ ذكره ،ص.21
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
 -0مخاطر نشاط الشركة محل المراجعة :تنشط الشركة يف بيئة متقلبة وهذا ما يهدد استقرارها وجيعلها عرضة
ملختلف املخاطر اليت هتدد إجناز أهدافها ،وقد تؤثر سلبا على استمرارية الشركة اهلادفة إىل حتقيق رسالتها ،ومع

مرور الزمن ازدادت حدة املنافسة وتشابكت بشدة ارتباطات الشركة مع حميطها القريب والبعيد ،كما زادت
التقلبات واملفاجآت مما مسح بتعاظم األخطار وتعددها وتنوعها واستمرارها وجتددها ،إضافة إىل ذلك فإن عدم
استقرار احمليط واحتدام املنافسة يف حميط يتسم حبالة عدم التأكد جعل من الصعب إجراءات تقديرات دقيقة أو
التحكم يف تسيريها.1

- 0نظام الرقابة الداخلية للشركة محل المراجعة :نظام الرقابة الداخلية الفعال يعترب أحد العوامل املؤثرة على
جودة املراجعة ،وذلك من خالل كفاءة إدارة املراجعة الداخلية يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية،
ومساعدة املراجع على حتديد توقيت وإجراءات املراجعة ،كما أكد أحد عمالء املراجعة على أمهية فهم سياسات
وإجراءات الرقابة من قبل املراجعني كأحد عناصر منع وقوع األخطاء والغش اليت حتقق جودة املراجعة.2

 -4كفاية اإلفصاح في القوائ المالية للشركة محل المراجعة :يعترب اإلفصاح يف القوائم املالية هو دعامة

إلظهار املعلومات احملاسبية لضمان العدالة والنزاهة ،والثقة يف إجراءات إدارة املشركة واختاذ القرارات الرشيدة حيث
تؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة إىل كل األطراف ذات املصلحة بنشاط الشركة،
حيث كلما ازدادت درجة اإلفصاح يف القوائم املالية كلما ازدادت درجة الثقة هبا ،وبالتايل تؤدي إلرضاء األطراف
ذات املصلحة بنشاط الشركة ،ويساهم املراجع اخلارجي يف إضفاء الثقة واملصداقية على املعلومات احملاسبية وذلك
من خالل قيامه بإبداء رأيه الفين احملايد يف مدى صدق وعدالة القوائم املالية اليت تعدها الشركات من خالل
التقرير الذي يقوم بإعداده ويرفقه بالقوائم املالية ،لذلك فإن دور املراجعة اخلارجية أصبح جوهريا وفعال يف جمال
اإلفصاح يف القوائم املالية ألنه حيد من التعارض بني األطراف ذات املصلحة بالشركة.3

 1لطيفة عبديل ،دور ومكانة ىدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته  ECISسعيدة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة
املاجستري ختصص إدارة األفراد وحوكمة الشركات غري منشورة ،جامعة أم بكر بلقايد ،تلمسان ،3043/3044 ،ص .31

 2نبيل محادي ،مرجع سبإ ذكره ،ص.411
 3أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره ،ص.440

27

الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
الشكل رق ( :)00العوامل المؤثرة علم جودة مراجعة الحسابات
المتعلقة بالشركة محل المراجعة
كفاية اإلفصاح يف القوائم

حجم الشركة حمل املراجعة

املالية للشركة حمل املراجعة
العوامل املتعلقة بالشركة حمل املراجعة

خماطر نشاط الشركة حمل

نظام الرقابة الداخلية للشركة

املراجعة

حمل املراجعة
المصدر :من إعداد الطالبات باالعتماد على املفاهيم واملعلومات السابقة.
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المبحث الثالث:التغيير اإللزامي لمراجع الحسابات الخارجي
بعةد السلسةلة املتعةددة لألزمةات املاليةة املختلفةة الةيت حةدثت لكثةري مةن الشةركات يف العةامل ،ومةا صةاحبتها
مةن اهنيةارات ماليةة حةدثت يف عةدد مةن دول شةرق آسةيا وأمريكةا الالتينيةة عةام ،1997وأزمةة شةركة  Enronالةيت
كانةت تعمةل يف جمةال تسةويق الكهربةاء والغةاز الطبيعةي يف الواليةات املتحةدة األمريكيةة عةام  ،3004وكةذلك أزمةة
شةركة Worldcomاألمريكيةة لالتصةاالت عةام  ،3003حيةث يتحمةل احملاسةبون القةانونيون جةزءا كبةريا مةن
املسؤولية باهتامهم بعةدم القةدرة علةى أداء واجبةاهتم املهنيةة وااللتةزام بةآداب وسةلوك املهنةة ،ممةا أدى إىل اهتةزاز صةورة
مراجع احلسابات وانتشار مسعة سيئة عةن مكاتةب وشةركات املراجعةة واحملاسةبة ،1كثةر احلةديث يف الواليةات املتحةدة
وغريهةةا يف دول العةةامل حةةول ضةةرورة إل ةزام الشةةركات املسةةامهة بتطبيةةق التغيةةري اإللزامةةي للمراجةةع اخلةةارجي كةةل فةةرتة
حمةةددة وذلةةك لتعزيةةز موضةةوعيتهم واسةةتقالهلم ،وهةةو األمةةر الةةذي لقةةي اهتمامةةا دوليةةا علةةى املسةةتوى الةةدول العربيةةة و
األجنبية.2
المطلب األول:ماهية التغيير اإللزامي لمراجع الحسابات الخارجي
سةةنتطرق يف هةةذا املطلةةب إىل مفهةةوم عهةةدة املراجةةع والتغيةةري اإللزامةةي ملراجةةع احلسةةابات ،وسياسةةة التغيةةري
اإللزامي من منظور بعض الدول.
أوال:عهدة مراجع الحسابات الخارجي
ويشمل مفهوم العهدة لغة واصطالحا ا يت:
لغــة:حسةةب معجةةم املع ةاين اجلةةامع فجمعهةةا عه ة َدات وعه ة َدات وع َه ةد وهةةي تعةةين مةةا يوكةةل حفظةةه مةةن أشةةياء إىل

املسؤول :عهدة موظف ،ونقةول يف عهدتةه :حتةت مسةؤوليته ،يف رعايتةه ،كمةا تعةين العهةدة:كتةاب احملالفةة واملبايعةة،
أما العهدة يف البيع فهي ضمان صحة البيع وسالمة املبيع ،وتعين أيضا ضمان صةحة اخلةرب فنقةول عهةدة اخلةرب علةى
راويه.3

اصطالحا :حتدد عهدة مراجع احلسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،حيث ال ميكن تعيني نفس
مراجع احلسابات بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث سنوات ،ويف حالة عدم املصادقة على حسابات
 1حممد علي جربان ،مرجع سبإ ذكره ،ص .2

 من خالل أدبيات الدراسة تعرضنا إىل مصطلحات خمتلفة منها تدوير املراجع ،دوران املراجع ،تناوب املراجع ،التغيري اإللزامي للمراجع ولقد اعتمدنا على هذا األخري يف دراستنا.

 2يوسف حممود جربوع ،مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد
 ،43العدد  ،04غزة ،فلسطني ،جانفي  ،3001ص .133
مت االطالع

عليه بتاريخ 3041/04/44بتوقيتhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar،34:20
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الش ةةركة أو اهليئ ةةة املراقب ةةة خ ةةالل س ةةنتني م ةةاليتني متت ةةاليتني ،يتع ةةني عل ةةى مراج ةةع احلس ةةابات إع ةةالم وكي ةةل اجلمهوري ةةة
املختص إقليميا بذلك ويف هذه احلالة ال جيري جتديد عهدة مراجع احلسابات.1
ثانيا:مفهوم التغيير اإللزامي لمراجع الحسابات الخارجي
ع ةرف تغيةةري املراجةةع بأنةةه "اختةةاذ اجلمعيةةة العموميةةة للشةةركة ق ةرار بإهنةةاء العالقةةة مةةع املراجةةع احلةةايل ،واختيةةار
مراجعا آخرا للتعاقد معه ،وذلك على الرغم من قيامه بواجباته املهنية على الوجه السليم ،وتوافر شيةع الشةروط الةيت
تؤهله ملزاولة املهنة والتزامه بشروط التعاقد ويكون قرار تغيري املراجع إما إلزامي وذلةك بسةبب وجةود لةوائح تلةزم تغيةري
املراجعني ،حيث تقةوم العديةد مةن الةدول واهليئةات احملليةة بوضةع قةوانني ولةوائح تلةزم تغيةري شةركة املراجعةة أو الشةريك
املسؤول عةن عمليةة املراجعةة ،أو اختيةاري حيةث يكةون باختيةار احةد طةريف عمليةة املراجعةة وذلةك إمةا بإقالةة املراجةع
اخلارجي من قبل الشركة حمل املراجعة ،أو أن يقدم املراجع استقالته".2
كما أوضةح قةانون التةدوير التةابع هليئةة سةوق رأس املةال األمريكيةة أن "التغيةري اإللزامةي للمراجةع هةو عبةارة
عن حتقيق التوازن بني احلاجةة لوجةود نظةرة فاحصةة للمكلةف باملراجعةة واحلفةاظ علةى اسةتمرارية االسةتقاللية واجلةودة
يف املراجعة".
كمةةا عرفةةه قةةانون  Sarbanes Oxleyبأنةةه "فةةرتة حمةددة مةةن السةةنوات الةةيت تقضةةيها شةةركة املراجعةةة يف
العمل لدى العميل ما قبل تركها ملدة معينة –فرتة هتدئة -ومن مث الرجوع ملراجعة حسابات هذه الشركة".3
إذن مما سبق ميكن تعريف التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي هو الفرتة أو العهدة اليت حيددها القانون
للمراجع اخلارجي يف الشركة موضوع املراجعة للقيام مبهامه وعند انتهائها ال يسمح له مبراجعتها إال بعد مضي فرتة
الراحة أو التهدئة .
 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات
واحملاسب املعتمد  ،املادة  ،31ص ص.1 ،1
2

عبد اهلل ممتاز حممود ،ا لعوامل المؤثرة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي دراسة ميدانية علم مكاتب المراجعة والشركات المساهمة العامة في فلسطين ،رسالة تدخل

ضمن نيل متطلبات شهادة املاجستري ختصص حماسبة ومتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،3045 ،ص ص.35 ،31
 مت االحتفاظ مبصطلح التدوير حفاظا على األمانة العلمية ،نقال عن نسرين حممد منصور ،مرجع


سبإ ذكره ،ص.24

 Sarbanes Oxleyأو باختصار  SOXوهو القانون االحتادي للواليات املتحدة األمريكية صدر يف متوز  3003يتضمن معايري جديدة أو حمسنة جلميع لوحات الشركات

األمريكية العامة ،وإدارة الشركات واحملاسبة العامة ،وقد جاءت أهداف ومتطلبات هذا القانون متفقة متاما مع التقارير واألطر الرقابية املشرتكة اليت أصدرهتا املنظمات املهنية الدولية
واليت تتضمن منع التزوير بالقوائم املالية وتقدمي تقارير مالية أكثر شفافية ،وتعزيز الرقابة الداخلية يف الشركات العامة ومحاية امل ستثمرين ،نقال عن حممد حلو داود اخلرسان ،عبد الرضا
حسن سعود ،تقوي فاعلية الرقابة علم أداء الحكومات المحلية في ضوء بعض متطلبات قانون  SOXدراسات تطبيقية في عينة من المحافظات العراقية ،جملة القادسية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،41العدد ،3043 ،02ص .333
3

نسرين حممد منصور ،مرجع سبإ ذكره ،ص.24

فترة الراحة أو التهدئة هي الفرتة اليت تقع بني ترك املراجع اخلارجي للشركة حمل املراجعة ورجوعه هلذه الشركة وقد حددها املشرع اجلزائري بثالث سنوات وفقا للمادة 31من
القانون.04-40
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ثالثا:تغيير مراجع الحسابات الخارجي من منظور تجارب الدولية
 يف عةام  1939ظهةر أول اقةرتاح بةإلزام الشةركات بتغيةري مراجعيهةا بسةبب التالعةب الةذي حةدث يف حسةاباتشركة  Mckesson & Robbinsالذي مثل فشال كبريا ملهنة املراجعةة يف ذلةك الوقةت وهةو مةا دعةى هيئةة
بورصة األوراق املالية ) (SECإىل اختبار زيادة احتمال تغيري شركات املراجعة حىت يكون هناك نظرة متجددة
جتاه إجراءات وسياسات املراجعة.1
 يف الواليات املتحدة األمريكية جاء يف القسم رقم  302لقانون  Sarbanes Oxleyالصادر عام ،3003بضرورة تغيري املراجع اخلارجي الذي يقوم بعملية املراجعة إلحدى الشركات حمل املراجعة ،وذلك بعد مرور
مخس سنوات ،كما قرر القسم رقم  301لنفس القانون ،على ضرورة تغيري شركة –مكتب -املراجعة اخلارجية،
بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بداية تقدمي خدمة املراجعة اخلارجية لنفس شركة األعمال حمل املراجعة.2
 ويف أملانيا ألزم القانون التجاري األملاين (اجلزء  244الفقرة الثالثة) بضرورة تغيري الشركاء املسؤولني عن املراجعةكل سبع سنوات ،أما يف اسبانيا فقد مت إصدار قانون يف العام  4411يلزم بضرورة تغيري شركات املراجعة بعد
فرتة أقصاها تسعة سنوات مع منع شركات املراجعة من أن تتعاقد مرة أخرى مع نفس العميل قبل مرور ثالثة
سنوات على األقل ،ويف العام  4445مت إصدار قانون آخر من خالله مت إلغاء االلتزام بتغيري شركات املراجعة،
ويف هولندا ال يوجد هناك لوائح تلزم تغيري مكتب املراجعة على الرغم من توصية العديد من الدراسات بتطبيق
إلزامية التغيري خاصة بعد األزمة املالية العاملية.3
 ويف الص ةةني ص ةةدر ق ةةانون يف ه ةةذا الش ةةأن حي ةةث دخ ةةل حي ةةز التنفي ةةذ هناي ةةة ع ةةام  ،3002حيظ ةةر عل ةةى املراج ةةعاحلسابات للشركات املدرجة يف البورصة مبراجعة احلسابات لةنفس العميةل أكثةر مةن مخةس سةنوات متتاليةة حبيةث
تكون فرتة التهدئة مدهتا سنتان على األقل.
 أم ةةا بريطاني ةةا ،فقة ةد أسس ةةت احلكوم ةةة اجملموع ةةة املنس ةةقة ألعم ةةال املراجع ةةة واحملاس ةةبة( ،(CGAAوق ةةد أوص ةةت) (CGAAيف يناير  3002بضرورة تغيري الشريك الرئيسي يف عملية املراجعة كل مخةس سةنوات ،ولكةن التغيةري

)SEC( Securities and Exchange Commission.
1



يوسف حممود جربوع ،مرجع سبإ ذكره ،ص.135

 2حممود رجب يس غنيم ،أثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في قدرته علم اكتشـاف التحريفـات الجوهريـة بـالقوائ الماليـة ،حبةث مقةدم مةن مةدرس حماسةبة ،كليةة التجةارة،
جامعة بنها ،بدون سنة نشر ،ص ،2مت االطالع عليه بتاريخ
 3عبد اهلل ممتاز حممود  ،مرجع سبإ ذكره ،ص.24

 3041/04/45بتوقيتwww.bu.edu.eg/.../Mahmoud%20Ragab%20Yaseeen%20Gohnim_ ..، 34:51
(CGAA) Coordinator Group Audit and Accounting.
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الدوري لشركات املراجعة ال يعد خطوة ضرورية .ويف اسرتاليا ،طالب قةانون الشةركات الصةادر عةام 3004بتغيةري
1

األفراد الذين يلعبون دورا مهما يف عملية املراجعة كل مخس سنوات .

 ولقةد انفةردت األمةم املتحةدة وبرنةامج األغذيةة العةاملي وحةدمها حةىت ا ن ،يف نطةاق منظومةة األمةم املتحةدة،بتطبيق تقييد على مدة منصب املراجع اخلارجي لةديهما .واجلمعيةة العامةة لألمةم املتحةدة أدخلةت مبوجةب القةرار
 311/55بتاريخ  3004/1/43حدا مدتةه سةت سةنوات متتاليةة لكةل مةن األعضةاء الثالثةة يف جملةس املةراجعني
ألمةم املتحةدة ،2وتةرتاوح عمومةا فةرتة االنتةداب بةني عةامني يف بعةض املنظمةات (الوكالةة الدوليةة للطاقةة الذريةة
واليونيةدو) وسةت سةنوات يف منظمةات أخةرى (برنةامج األغذيةة العةاملي واملنظمةة العامليةة للملكيةة الفكريةة) ويف
بضةعة حةاالت جيةوز جتديةد فةرتة االنتةداب مةرة واحةدة (منظمةة الطةريان املةدين الةدويل واملنظمةة العامليةة لألرصةاد
اجلويةة ) .ويف األمةم املتحةدة ،ال جتةوز إعةادة تعيةني عضةو مبجلةس مراجعةي احلسةابات إال بعةد انقطاعةه عةن
العضوية ملدة تعادل فرتة والية واحدة.3
فقةةد تفاوتةةت سياسةةة بعةةض الةةدول حةةول تغيةةري املراجةةع اخلةةارجي ،فهنةةاك مةةن تبةةىن التغيةةري اإللزامةةي لشةةركات
املراجعة ،وهناك من تبىن التغيري اإللزامي للشريك املسؤول عةن عمليةة املراجعةة دون تغيةري شةركة املراجعةة ،وفيمةا يلةي
جةةدول يوضةةح واقةةع تغيةةري املراجةةع يف بعةةض الةةدول األجنبيةةة مةةن خةةالل إلزاميةةة التغيةةري لشةةركات املراجعةةة وش ةريك
املراجعة.

الجدول رق  :00تغيير المراجع في الدول األجنبية
الرق

الدولة

لوائح تغيير شركة المراجعة

لوائح تغيير شريك المراجعة

4

فرنسا

ال يوجد

شركات االئتمان والتأمني املدرجة
يف البورصة( )3سنوات

3

أملانيا

ال يوجد

( )1سنوات

2

ايطاليا

للشركات املدرجة يف البوصة واهليئات ذات املصاحل العامة ( ( 9سنوات

1

الدمنارك

ال يوجد

5

كرواتيا

لقطاع البنوك  7سنوات أما لشركات التأمني والتأجري () 1سنوات

3

قربص

ال يوجد

()1سنوات

1

اليونان

ال يوجد) إلغاء القانون يف العام ) 1994

( )1سنوات

ال يوجد
()1سنوات
ال يوجد

 1صربي ماهر مشتهى ،تحليل العالقة بين معدل الدوران المدقإ وجودة التدقيإ الخارجي وانعكاس ذلك علم رأي مدقإ الحسابات الخارجي ،جملة اجلامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،33العدد  ،03غزة ،فلسطني ،يونيو  ،3041ص.325
2

نسرين حممد منصور ،مرجع سبإ ذكره ،ص.13

م.منري زهران ،نيكوالي ف.شولكوف ،تادانوري إينوماتةا ،وظيفة مراجعة الحسابات فـي المنظومـة األمـ المتحـدة ،األمةم املتحةدة ،وحةدة التفتةيش املشةرتكة ،جنيةف ،3040 ،ص
ص ،53 ،55مت االطالع عليه بتاريخ  3041/04/33بتوقيتhttps://www.unjiu.org/ar/reports-notes/.../JIU_REP_2010_5_ARABIC.pdf،33:13
3

شريك المراجعة وهو الشريك املسؤول عن عملية املراجعة وهو عضو عمل املراجعة املسؤول عن اختاذ القرارات يف املسائل اهلامة املتعلقةة باحملاسةبة واملراجعةة ،وإعةداد التقةارير الةيت تةؤثر

على القوائم املالية ،نقال عن عبد اهلل ممتاز حممود  ،مرجع سبإ ذكره ،ص.1
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1

أيسلندا

للمؤسسات املالية وشركات التأمني( (5سنوات

4

فنلندا

ال يوجد

()1سنوات

40

مالطا

ال يوجد

()1سنوات

44

هولندا

ال يوجد

()1سنوات

43

اجنلرتا

ال يوجد

للشركات املدرجة ( ( 5سنوات

42

أوكرانيا

للبنوك احمللية ( ( 1سنوات/للبنوك الدولية ( ( 5سنوات

نعم يوجد

41

تركيا

ال يوجد) إلغاء القانون يف العام) 2011

نعم يوجد

45

اسبانيا

ال يوجد) إلغاء القانون يف العام) 1995

()1سنوات

43

الربازيل

41

اسرتاليا

ال يوجد

41

الصني

للجهات اململوكة للدولة و للمؤسسات املالية ()5سنوات

44

اهلند

للبنوك ولشركات التأمني ()1سنوات شركات القطاع العام ()1أو( )5سنوات

30

اليابان

ال يوجد

ال يوجد

34

اندونيسيا

للبنك املركزي ( )5سنوات للشركات العامة واخلاصة ( )3سنوات

ال يوجد

للشةةركات املدرجةةة يف البورصةةة(باسةةتثناء املصةةارف) ()5سةةنوات للشةةركات الةةيت
ختضع للجنة مراجعة قانونية ( )40سنوات

ال يوجد

ال يوجد
بدأت منذ عام()3004
نعم يوجد
إلزامية تغيري شريك املراجعة
و( )%50من فريق املراجعة

La Source :Ewelt-Knauer, Corinna, Anna Gold, and Christiane Pott. "What do we know about mandatory audit firm
rotation." Institute of Chartered Accountants in Scotland (ICAS), Edinburgh,2012. Available at: icas. org. uk/MAFR, pdf
بالتصرف(accessed 10/03/2017) 

 كما قامت اململكة العربية السعودية بدعم مهنة املراجعة بتطبيق التغيةري اإللزامةي للمراجةع اخلةارجي ،مةن خةاللالقرار الوزاري رقم  402الذي يلزم الشركات املسامهة بتغيري مكتب املراجعة كل ثالثة سنوات وميكن أن يستمر
سةنتني إضةافيتني إذا دخةل معةه مكتةب آخةر كشةريك ،أي يكةون هنةاك مكتبةني للمراجعةة يف السةنتني الرابعةة
واخلامسةةة ،1ويف  3001صةةدر ق ةرار وزاري رقةةم(/333ق) معةةدل للق ةرار السةةابق حيةةث نةةص بأنةةه جيةةب أال تزيةةد
م ةةدة املراجع ةةة لش ةةركات املس ةةامهة ع ةةن مخ ةةس س ةةنوات متص ةةلة ،وجي ةةب أن ي ةةتم انقض ةةاء ف ةةرتة س ةةنتني قب ةةل مع ةةاودة
مراجعتها من قبل نفس مكتب املراجعة.2
 أمةا يف مصةر مت إنشةاء اهليئةة العامةة للرقابةة املاليةة مبوجةب القةانون رقةم  40لعةام  ،3004لتقةوم بالعديةد مةناملهام ،3منهةا مةا جةاء يف القسةم السةابع حتةت عنةوان (قواعةد حوكمةة الشةركات) الةذي يؤكةد علةى ضةرورة تعيةني
مراجع خارجي من بني املقيدين بسجل اهليئة العامة للرقابة املالية ،جيدد له سةنويا حبةد أقصةى) (3سةنوات ،علةى
 1حممود رجب يس غنيم ،مرجع سبإ ذكره  ،ص.2
عبد اهلل ممتاز حممود  ،مرجع سبإ ذكره ،ص.25
3
اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية ،العدد( 4مكرر) ،بتاريخ 04مارس ،3004القانون رقم 40لسنة 3004املتعلق بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري مصرفية ،مت
2

االطالع عليه بتاريخ 3041/03/04بتوقيت ،45:15متاح على موقع اهليئة العامة للرقابة املالية
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أن يةتم تغيةريه بعةد ذلةك ،وال جيةوز أن يعةاد تعيينةه إال بعةد مةرور ثالثةة سةنوات ،وجيةوز للهيئةة شةطب املراجةع
اخلارجي من سجل املراجعني اخلارجيني باهليئة.1
 ويف فلسطني ،ال يوجد حىت ا ن إلزام بضرورة التغيري الدوري لشركات املراجعةة أو الشةركاء املسةؤولني عةن عمليةةاملراجعة ،حيث تقوم غالبية شركات املسامهة العامة املدرجةة يف البورصةة باختيةار املراجةع اخلةارجي ضةمن شعيتهةا
العمومية ،ويستمر هذا املراجع يف أداء مهامه لفرتة طويلة دون وجود حد أقصى لذلك.2
ويبني اجلدول التايل واقع تغيري املراجع يف الدول العربية ،حسب اللوائح امللزمة لتغيةري الشةريك املسةؤول عةن
عملية املراجعة أو شركة املراجعة:
الجدول رق :00تغيير المراجع في الدول العربية
الرق

الدولة

لوائح تغيير شركة المراجعة

لوائح تغيير شريك المراجعة

4

السعودية

شيع الشركات املسامهة فيما عدا البنوك واهليئات ذات املصاحل
العامة( )5سنوات أما بالنسبة للبنوك بناء على طلب من البنك
املركزي

نعم يوجد

3

البحرين

ال يوجد

للمؤسسة املالية()5سنوات

2

سلطنة عمان

للشركات املدرجة يف البورصة والشركات اليت تسيطر عليها احلكومة
والشركات املسامهة اخلاصة ( ( 1سنوات

ال يوجد

1

قطر

مدرجة يف البورصة أم ال ()5

للبنوك و الشركات املسامهة سواء كانت
سنوات (موصى بةثالثة سنوات)

ال يوجد

5

املغرب

ال يوجد

للبنوك( )3سنوات و للشركات
املدرجة()43سنة

3

اليمن

ال يوجد

ال يوجد

)بالتصرف(La Source: Ewelt-Knauer, Corinna, Anna Gold, and Christiane Pott ,Op.Cit.

المطلب الثاني:عوامل تغيير مراجع الحسابات الخارجي
إن تغيري مراجع احلسابات اخلارجي يف الشركات قد يكون اختياريا أو إجباريا ،فالتغيري يكون اختياريا
حيث ميكن ملراجع احلسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية ،وجيب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق
مدته ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة ،3وقد يكون التغيري إجباريا يفرض على املراجع
من قبل إدارة الشركة أو اهليئة العامة للمسامهني ،ويف هذا السياق ميكن تقسيم هذه العوامل إىل ثالث جمموعات
منها:
1

اهليئة العامة للرقابة املالية ،أمانة جملس اإلدارة ،قرار جملس إدارة اهليئة رقم( )401لسنة  3043بتاريخ  35سبتمرب ،3043املتعلق بقواعد حوكمة الشركات العاملة يف جمال األوراق

املالية ،ص ،45مت االطالع عليه

بتاريخ 3041/03/04بتوقيتhttps://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/cma.../cma_hawkama.htm ،45:11

2صربي ماهر مشتهى ،مرجع سبإ ذكره ،ص.325

3

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،13بتاريخ  ،3040/01/44املتضمن القانون رقم  04-40املؤرخ يف  3040/03/34واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات

واحملاسب املعتمد ،املادة

 ،21ص.1
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أوال:عوامل التغيير المرتبطة بالشركة موضوع المراجعة
هي العوامل اليت تعترب فيها الشركة أو إدارهتا احملرك األساسي وهي الطرف املسبب يف عملية تغيري املراجع
اخلارجي و من هذه العوامل ما يأيت:
 -0تغيير ىدارة الشركة :يعترب تغيري اإلدارة العليا إشارة واضحة لألطراف املهتمة بأن الشركة جادة يف حماوالت
التطوير ،مما يؤدي إىل حتسن يف صورة الشركة وجتديد الثقة فيها وزيادة دعم املالك هلا ،هذا األمر قد يدفع اإلدارة
اجلديدة إىل القيام ببعض التغيريات حىت تشعر األطراف املهتمة جبديتها وقدرهتا على حتمل مسؤولية حتسني األداء،
ومن ضمن تلك التغيريات تغيري املراجع احلايل وذلك لعدة اعتبارات :
أ-عدم رضا اإلدارة اجلديدة عن تكاليف خدمات املراجعة احلالية.
ب-العالقة احلميمة بني املراجع احلايل واإلدارة السابقة.
ت-حدوث تغيري يف التنظيم الداخلي واملايل واحملاسيب للشركة حمل املراجعة ،لذلك ترى اإلدارة اجلديدة ضرورة أن
يالزم ذلك تغيري يف املراجع احلايل.
 -0نمو حج الشركة محل المراجعة :إن منو حجم الشركة حمل املراجعة سيصاحبها الزيادة يف االجتاه حنو
الفصل بني امللكية واإلدارة ،وبالتايل سيزيد الطلب على تعزيز استقاللية املراجعة ،وذلك لتخفيض تكاليف
الوكالة كنتيجة لنمو حجم الشركة ،كما أن منو حجم الشركات يتطلب ساعات مراجعة أكثر وجهدا كبريا
يف تنفيذ إجراءات املراجعة لتجميع أدلة اإلثبات والتحقق من العمليات املعقدة .إذن منو حجم الشركة حمل
املراجعة من بني املتغريات األكثر أمهية واملؤدية إىل تغيري املراجع اخلارجي بسبب تعقد أنشطتها بدرجة تفوق
إمكانيات املراجع احلايل.
 -0التعثر في الوضع المالي للشركة محل المراجعة :ويف هذه احلالة ال تكون للشركة القدرة على سداد أتعاب
مكتب املراجعة ،مما سيؤدي إىل نشوب خالف بني الطرفني قد يؤدي إىل احتمال تغيري مكتب املراجعة ،فقد
توصلت دراسة  Schwartz & Menonعام  4415أجريت على  433شركة مفلسة مع جمموعة مناظرة
غري مفلسة إىل أن الشركات املتعثرة ماليا لديها ميوال واضحا لتغيري املراجع بدرجة اكرب مما لدى الشركات غري
املتعثرة ماليا ،ويكمن تفسري ذلك بأن مديري الشركات املتعثرة ماليا يهدفون إىل عدم إظهار أو جتنب
املعلومات السلبية ،وإذا مل يتجاوب املراجع القانوين معهم يف ذلك فإنه يف الغالب يتم تغيريه.
 -4ضعف أو عدم وجود لجان المراجعة  :حيث يتم اختيار جلنة املراجعة من قبل جملس اإلدارة ،ومهمتها
مساعدة جملس اإلدارة يف أداء مهامه الرقابية ،كما تلعب دورا مهما يف تعزيز استقاللية املراجع ،وختفيف
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الضغوط اليت متارسها اإلدارة عليه ،خاصة يف األمور اليت تتعلق باملعايري املهنية والواجب تطبيقها ،واليت تكون
موضوع خالف مع اإلدارة كما لديها صالحية ترشيح املراجع الذي سيتم تعيينه ومناقشة اقرتاح تغيريه.1
 -5سياسة التغيير المنتظ للمراجعين الخارجيين :إن تغيري املراجع قد يتم بسبب اخلالفات بني املراجع
اخلارجي وبني الشركة حمل املراجعة أو قد يتم فرضه من خالل لوائح وسياسات تصدرها الدولة ،أو قد يتم
فرضها من خالل سياسات داخلية للشركة حمل املراجعة حيث ترغب اهليئة العامة للمسامهني للشركات
املسامهة بتعزيز استقاللية املراجع اخلارجي وحتسني جودة عملية املراجعة وذلك من خالل فرض عمر زمين
لعملية املراجعة فيها .فيمكن للمراجع اجلديد أن يوضح بعض نقاط الضعف والقصور يف اإلدارة ،واليت
غابت عن املراجع السابق مما يعزز من تطبيق قواعد الرقابة ومبادئ احلوكمة.
 -2رغبة الشركة في كسب الثقة :مع اقرتاب موعد إصدار الشركات أسهم أو سندات جديدة أو رغبتها يف
احلصول على اقرتاض ،فإهنا تقوم بالتحول من مكاتب املراجعة الصغرية إىل مكاتب مراجعة الكبرية ،فالشائع
هو أن استخدام مكتب مراجعة معروف على النطاق القومي سوف يؤدي إىل زيادة سعر إصدار األوراق
املالية أي أن الشهرة والسمعة الطيبة ملكتب املراجعة تؤدي إىل زيادة ثقة املمولني اجلدد ،وهذا يؤدي إىل
إقبال على شراء أسهم الشركة يف أول إصدار هلا بسعر مرتفع نسبيا.
 -0العالقة الشخصية بين ىدارة الشركة والمراجع الخارجي :بالرغم من أن أغلب التشريعات يف دول العامل
أعطت احلق يف تعيني وعزل املراجع اخلارجي بيد اهليئة العامة للمسامهني إال أنه يف الواقع العملي فإن اإلدارة
هي اليت تقوم بذلك ،حيث أكدت أغلب الدراسات واليت أجريت يف الدول النامية بأن تعيني املراجع يتم
بناءا على اقرتاح من إدارة الشركة ،ويندر أال توافق اجلمعية العامة العادية على مثل هذا االقرتاح ،كما أن
إدارات بعض الشركات تقوم بتعيني املراجع بناءا على العالقات االجتماعية اليت تربطها به حىت تستطيع أن
متلي رغباهتا عليه ،وبالتايل تضمن عدم قيام املراجع بالتحفظ يف رأيه على القوائم املالية اليت تعدها.
 -8اندماج الشركات محل المراجعة :وقد يؤدي اندماج الشركات حمل املراجعة إىل الكثري من املشاكل
احملاسبية خاصة املتعلقة بتقومي األصول ،وهو ما يستلزم توافر خربات وإمكانيات معينة يف املراجع اخلارجي
من احملتمل أن تكون غري متوافرة لدى املراجع احلايل للشركة الداجمة ،وبالتايل يكون ذلك سببا يف تغيريه.2

1

عبد اهلل ممتاز حممود ،مرجع سبإ ذكره ،ص ص.11 ،11

المرجع نفسه ،ص ص.13 ،11

2
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ثانيا:عوامل التغيير المرتبطة بتطبيإ معايير المراجعة و قواعد السلوك المهني
وهي العوامل املرتبطة بالتطبيق العملي لعملية املراجعة ،والقائم هبذه املهمة وهو املراجع اخلارجي وأهنا
ترتبط باملعايري الواجب على املراجعني إتباعها يف أداءهم لعملهم املهين ،ومن هذه العوامل ما يلي:
 -4نطاق وىجراءات عمل المراجع :لقد أعطى قانون رقم  04-40لسنة  3040الصالحيات الكاملة للمراجع
بأن يطلب ويطلع يف أي وقت ويف عني املكان على السجالت احملاسبية وعلى كافة الوثائق والكتابات التابعة
للشركة ،1يف حني قد تتدخل بعض إدارات الشركات يف حتديد نطاق عمل املراجع أو يف إجراءات العمل اليت
يضعها لنفسه ضمن معايري املراجعة املتعارف عليها ،فاملراجع يعمل للحصول على األدلة والقرائن الالزمة يف
إجراءات الفحص اليت يراها مناسبة إلجناح عمله وبالتايل فإن هذا التدخل قد يفقد حياده ويكون سببا يف
تغيريه مبراجع آخر.
 -3طرق العرض واإلفصاح المحاسبي :حتاول إدارات الشركات إخفاء بعض البيانات املالية أو التالعب
بطريقة عرضها واإلفصاح عنها ،هبدف خداع قارئ هذه البيانات يف سبيل حتسني صورة الشركة ووضعها
املايل ،وإذا مل يقتنع املراجع اخلارجي واملكلف من قبل اهليئة العامة للمسامهني بأساليب اإلدارة يف العرض
واإلفصاح احملاسيب عليه أن يبني رأيه بصراحة يف هذه األساليب ،وأن يذكر ويوضح أساليب العرض املناسبة
وأن يذكر ذلك يف تقريره ،وهذا قد تؤدي إىل اخلالف مع الشركة وبالتايل تعمل الشركة على عزله وتغيريه.
 -2الخالف حول تفسير أو تطبيإ المبادئ أو المعايير المحاسبية :قد حيدث خالف بني املراجع وإدارة
الشركة حول تفسري املبادئ واملعايري احملاسبية اليت حتكم تطبيقات العمليات احملاسبية ومنها تقييم األصول
الثابتة ،تقييم املطلوبات ،توقيت االعرتاف باإليراد ،توقيت االعرتاف باملصاريف ،أسس تقييم املخزون .فإذا
مل يقتنع املراجع بتطبيق أو تفسري العمليات احملاسبية وفقا للمبادئ واملعايري احملاسبية املتعارف عليها سوف
يقوم بإظهار ذلك على أنه هناك حتفظات يف تقريره هبذا اخلصوص ،مما يكون سببا يف تغيري املراجع.
 -1ىصدار تقرير متحفظ أو االمتناع عن ىبداء الرأي :إن املراجع الذي يقوم بإصدار تقرير متحفظ أكثر
عرضة خلطر التغيري من قبل إدارة الشركة ،فاملراجع الذي ال تستطيع اإلدارة التوصل معه إىل حل مرضي
ملعاجلة التحفظات حول البيانات املالية للشركة البد من أن يقوم املراجع بإظهار هذه التحفظات يف تقريره
وهذا ما ال ترغب به إدارة الشركة وبالتايل تسعى إىل عزله وتغيريه.
 1اجلريةةدة الرمسيةةة للجمهوريةةة اجلزائريةةة ،العةةدد ،13بتةةاريخ  ،3040/01/44املتضةةمن القةةانون رقةةم  04-40املةةؤرخ يف  3040/03/34واملتعلةةق مبهةةن اخلبةةري احملاسةةب وحمةةافظ احلسةةابات
واحملاسب املعتمد ،املادة  ،24ص.1
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 -5عدم اإلتفاق حول أتعاب المراجعين :تسعى بعض الشركات إىل التفاوض مع املراجع حول أتعابه وحماولة
احلصول على مراجع ذي أتعاب أقل وهذا ما يؤثر على استقالليته ،فإذا رفض املراجع احلايل ختفيض أتعابه
قد يؤدي إىل تغيريه.1
 -3الخالف حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة :إن تقدير الدخل اخلاضع للضريبة من األمور اهلامة واليت
حتاول إدارات الشركات ختفيضها ،وذلك لتخفيض قيمة الضريبة املستحقة للجهات احلكومية ،ويف مثل هذه
احلاالت على املراجع إبالغ إدارة الشركة بالتعديالت حىت يكون الدخل اخلاضع للضريبة مطابقا للواقع ،ويف
حالة رفض إدارة الشركة التعديل فعلى املراجع إصدار تقرير متحفظ بتحفظات ضريبية ،مما يؤدي إىل نشوب
خالف مع اإلدارة والذي قد يؤدي إىل تغيري املراجع اخلارجي.2
ثالثا :العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة
ومتثل العوامل احمليطة بظروف مكتب املراجعة وقدرته على تغطية حاجات العمالء ومن هذه العوامل:3
 -4جودة أعمال مكتب المراجعة :إن جودة أعمال املراجعة اليت يقدمها مكتب املراجعة والسرعة يف إجنازه
خلدمات املراجعة واخلدمات األخرى اليت يستطيع املكتب توفريها تقلل من خطر تغيريه ،وعلى مكتب املراجعة
أن يقنع العميل بأمهية اخلدمات اليت يقدمها له حىت حيافظ على بقاءه واستقراره يف الشركة.
 -3حج مكتب المراجعة :يتم إسناد مهمة املراجعة من قبل العمالء إىل مكاتب املراجعة الكبرية بسبب قدرهتا
على توفري اخلدمات املراجعة واالستشارات واخلدمات األخرى املرافقة أكثر من املكاتب الصغرية ،وعادة ما
تقوم املكاتب الكبرية مبراجعة الشركات الكبرية واليت تتصف باالستقرار والثبات ،ولذلك يتعرض أصحاب
مكاتب املراجعة الصغرية خلطر التغيري بصورة أكرب من مكاتب املراجعة الكبرية.
 -2شهرة مكتب المراجعة :ترغب بعض الشركات يف التعامل مع مكاتب املراجعة املشهورة وذات السمعة الطيبة
وتسعى لإلبقاء يف التعامل معها ألنه جمرد التعامل مع هذا املكتب يعطي املصداقية ويعزز الثقة بالشركة وإدارهتا
وهذا بالتايل يعطي مصداقية للقوائم املالية اخلاصة بالشركة يف سوق املال.
 -1طول فترة مكتب المراجعة مع الشركة :إن بقاء مراجع احلسابات ملدة طويلة مع الشركة يولد معرفة عميقة
يف معلوماهتا وأسرارها ،فإذا أرادت الشركة أن تبتعد عن التطبيق السليم ملسك دفاترها فمن السهل على املراجع
1
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اكتشاف ذلك وهذا ما يدفع يف بعض األحيان الشركات لتغيري مراجعيها.
المطلب الثالث:االقتراحات المؤيدة والمعارضة لتغيير المراجع الخارجي
على الرغم من اختالف وجهات النظر مابني مؤيد ومعارض لوضع سياسة حمددة للتغيري اإللزامي
للمراجعني ،إال أن األدلة املدعمة لكل وجهة نظر قد تكون غري قاطعة ،فمازالت القضية مطروحة للبحث وتلقى
يف الوقت احلايل جدل علمي.
أوال:االقتراحات المؤيدة لإللزام بتغيير المراجع الخارجي
توجد العديد من االقرتاحات والدراسات منذ أكثر من أربعة عقود من القرن العشرين املاضي والعقد
األول من القرن احلادي والعشرين احلايل ،اليت ناقشت فكرة إلزام الشركات بتغيري املراجع اخلارجي لديها كل فرتة
حمددة من الزمن على أساس أن طول أمد احتفاظ املراجع بعميله يقل معها مقدرته على احملافظة على استقالله
وموضوعيته.
إن األلفة بني املراجع وإدارة الشركة اليت يراجع حساباهتا اليت تنتج من طول أمد العالقة معه جتعل
املراجع أكثر توافقا مع املعاجلات احملاسبية اليت تراها اإلدارة ،فهو يكون أكثر توافقا مع إدارة الشركة بشأن القرارات
اهلامة املرتبطة بإعداد التقارير املالية كلما طال أمد إرتباطه مبراجعة حسابات الشركة.
كما أن حتسب املراجع بفقد عميله الذي يراجع حساباته وبالتايل فقد مكاسبه وإيراداته يشكل ضغطا
عليه ويؤدي إىل عدم متتعه مبوضوعيته واستقالله ،ويف هذه احلالة قد يضطر إىل املوافقة على السياسات احملاسبية
اليت تراها اإلدارة ،ألن العمل على خالف ذلك قد يرتتب عليه تغيريه مبراجع آخر ،وهو ما يعين فقد ملكاسب
اقتصادية واليت كان حيصل عليها كأتعاب من الشركة سواء ألعمال املراجعة أو مقابل اخلدمات االستشارية
األخرى.1
وقد أوصت هيئة تنظيم تداول سوق األوراق املالية األمريكية ( )SECيف تقرير صدر عنها بضرورة تغيري
املراجع اخلارجي دوريا وذلك لتدعيم استقالله عن العميل ،مربرة ذلك بأن طول الفرتة الزمنية بني املراجع والعميل
ميكن أن خيلق بينهما نوعا من العالقة الشخصية اليت تفسد استقالل املراجع.2

1
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وهبذا يرى املؤيدون لتغيري املراجع اخلارجي ضرورة إلزام الشركات بتغيري مراجعيها ملعاجلة األثر السليب على
استقالل وموضوعية املراجع الناجتة عن طول أمد عالقته التعاقدية مع عميل املراجعة ،فتغيري املراجعني بعد كل فرتة
حمددة من العالقة التعاقدية مع عمالئهم جيعلهم يف وضع أفضل ملواجهة الضغوط اليت تشكلها اإلدارة عليهم مما
تتيح هلم أداء عملهم حبرفية وموضوعية.
ثانيا:االقتراحات المعارضة لتغيير المراجع الخارجي
إن معارضي فكرة اإللزام بتغيري املراجع اخلارجي ال يرون يف ذلك أدلة كافية ومالئمة على أهنا سوف
تؤدي إىل حتسني موضوعيته واستقالله ،بل على العكس من ذلك فقد يؤدي تغيري املراجع اخلارجي إىل فساد
استقالله وموضوعيته أكثر من تعزيزها ،إن حاجة املراجع اخلارجي لالحتفاظ بعميل املراجعة اجلديد لفرتة كافية
لتغطية خسارته يف األعوام األوىل للمراجعة رمبا يفسد استقالله وحياده وموضوعيته يف تلك السنوات األوىل من
عالقته بعميل املراجعة ،فالتهديد بالعزل الذي قد يتعرض له املراجع يف السنوات األوىل لالرتباط بعميله قد يشجعه
على أن يكون تقريره حمابيا للوضع املايل للعميل هبدف استمرار العالقة واحلصول على األتعاب العادلة من عميل
املراجعة مستقبال.1
ويف العام  1992أصدر اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني  (AICPA)بيانا باملوقف اجتاه اإللزام
بتغيري شركات املراجعة أوضح فيه أن اإللزام بتغيري شركات املراجعة ال حيقق جودة املراجعة وال يزيد من ثقة
املستثمرين جتاه موضوعية املراجعة.2
كما دعم هذا الرأي دراسة الرفاعي إبراهيم مبارك حيث ذكر أن سياسية التغيري اإللزامي للمراجعني اليت
تتبناها املنظمات املهنية يف اململكة العربية السعودية مل تقضي على احتكار بعض املكاتب لسوق خدمات مهنة
احملاسبة واملراجعة يف اململكة. 3
ويف هذا احلال إنتهت إحدى الدراسات اليت تناولت اختبار فرضية أن طول أمد العالقة بني املراجع
اخلارجي وعميل املراجعة قد تفسد موضوعيته واستقالله إىل أن اإللزام بتغيري املراجعني رمبا يفسد ويضر
مبوضوعيتهم واستقالهلم وذلك اعتمادا على النتائج التالية :4
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 -4تواطؤ املراجع اخلارجي مع إدارة عميل املراجعة رمبا ينشأ يف املدى القصري وليس بالضرورة أن يكون بسبب
طول أمد العالقة التعاقدية بني املراجع وعميله ،ومن مث فإن اإللزام بتغيري املراجع بعد كل فرتة حمددة من الزمن
لن يزيل هذا اخلطر.
 -3طول أمد عالقة املراجع اخلارجي بعميل املراجعة تزيد من احتمال اكتشافه ألي خمالفة يقوم هبا عميله.
 -2اإللزام بتغيري املراجع اخلارجي يقلل احلافز االقتصادي الذي ينتج من الشهرة والسمعة اللتان تشجعانه على أن
يكون موضوعيا ومستقال.
ثالثا:أثر طول أمد العالقة التعاقدية بين المراجع الخارجي وعميله علم جودة المراجعة
ال شك أن طول مدة تويل املراجع عملية املراجعة بالشركة سوف يكون له تأثري على استقالل املراجع،
إما أن يكون تأثريا سلبيا أو إجيابيا ومل حتسم هذه القضية بعد بصورة جازمة ،هل طول مدة تويل املراجع عملية
املراجعة بالشركة تدعم االستقالل أم هتدده؟
فقد توصل البعض إىل أن زيادة مدة توىل املراجع لعملية املراجعة بالشركة يتبعها احلصول على شبه ريع
حمدد من العميل ،مما يؤدي إىل ارتباط املصلحة املالية للمراجع بالشركة ،كما قد يؤدي إىل زيادة الثقة يف العميل،
وفقد املدى الصحيح من الشك املهين الالزم ألداء مهمة املراجعة وهذا كفيل بالشك يف استقالل املراجع ومن مث
حدوث فجوة التوقعات.1
وهكذا يرى من يؤيد ضرورة تغيري املراجع اخلارجي ،أن طول فرتة عالقة املراجع بعميله تسهم يف زيادة
إدارة األرباح من قبل إدارة العميل كما تسهم يف توجه املراجع حنو إصدار رأي نظيف بغض النظر عن جودة
عملية املراجعة ،2كما أن طول هذه العالقة جتعل املراجع يؤدي عمله برتاخي وعدم اكتشافه لألخطاء املتعمدة
وغري املتعمدة وأن اإللزام بتغيري املراجع هو ما يتغلب على ذلك حيث يعزز من فاعلية وجودة عملية املراجعة.
وأما وجهة النظر الثانية ترى أن االستمرار طويل األجل يف مراجعة عميل معني ،يؤدي إىل فهم ومعرفة
أكثر بشركة العميل نتيجة لتكرار املراجعة ،مما قد يساعد على زيادة كفاءة تنفيذ املراجعة وختفيض تكلفتها .وقد
يرتتب على ذلك تأثري اجيام فيما يتعلق باستقالل املراجع نظرا لزيادة اعتماد العميل عليه وبالتايل تزداد قدرة

1
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
املراجع على مقاومة أي ضغط من جانبه ،كما أن ذلك قد يؤدي إىل ختفيض التناوب الوظيفي ملراجعي الشركة
املراجعة ،وبالتايل عدم إرهاق شركة العميل هبذا الصدد.1
مما سبق يتبني أن هناك من يؤيد أن طول عالقة املراجع بالعميل تؤدي إىل فشل عملية املراجعة ،وهناك
من يتعارض مع هذا القول بأن زيادة اخلربة الناجتة من طول أمد العالقة التعاقدية تزيد من القدرة على اكتشاف
األخطاء وتعزز جودة عملية املراجعة،كما أن معارضي التغيري اإللزامي يعتمدون على أن التغيري اإللزامي يؤثر على
عامل اخلربة املكتسبة مع طول املدة وبالتايل تؤثر على استقالل املراجع اخلارجي ،بينما أعتمد مؤيدو التغيري
اإللزامي يف تأييدهم على ضرورة التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي ملا يف ذلك ضمانا الستقالل املراجع اخلارجي
واليت قد تتأثر بتولد عالقات شخصية مع العميل كلما طالت مدة التعاقد

.

المطلب الرابع :تكاليف تغيير مراجع الحسابات الخارجي
إن كثرة تعاقب مراجعي احلسابات يثري التساؤالت والشكوك حول سياسة اإلدارة جتاه املراجعني مما
يدفع البحث عن األسباب الكامنة وراء تغيري مراجع احلسابات والعمل على احلد من آثار هذه األسباب على
استقالل وحياد املراجع ،كما أن اختاذ قرار تغيري املراجع يف الشركات املسامهة يف الواقع العملي ليس باألمر السهل
حيث يتوجب على إدارة الشركة أن تقارن بني املنافع اليت ستجنيها من وراء هذا التغيري وبني التكاليف اليت
ستتكبدها نتيجة هلذا التغيري ،فالتكاليف املرتبطة بقرار التغيري ليست بالقليلة يف معظم احلاالت.
أوال:التكاليف المرتبطة بتغيير المراجع
وتتمثل يف التكاليف املرتبطة باجلوانب التالية:2
 -4الفائدة االقتصادية :وهي الفائدة اليت ستحققها الشركة من خالل استمرار املراجع اخلارجي يف عمله وتتمثل
يف التكاليف االبتدائية الالزمة للبدء يف عملية املراجعة اجلديدة من قبل املراجع اجلديد والذي سيضطر إىل
القيام بعملية املراجعة من بدايتها وخاصة فيما يتعلق بامليزانية االفتتاحية والتخطيط لعملية املراجعة ،وعليه فإن
بقاء املراجع القدمي سيوفر على الشركة هذه التكاليف.
 -3تكاليف اإلجراءات :وتشمل التكاليف املرتبطة بالبحث عن املراجع اجلديد وتكاليف اإلفصاح عن العوامل
واملالبسات احمليطة بعملية تغيري املراجع اخلارجي ،فإذا ما قامت اإلدارة بتغيري املراجع بعد استالمها لتقرير
متحفظ أو بعد خالفاهتا معه على أحد املبادئ احملاسبية العامة ،فإن ذلك جيعلها تواجه مشكلة يف البحث
 1آية جار اهلل نعمان اخلزندار ،مرجع سبإ ذكره ،ص.31
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
عن مراجع جديد لديه القابلية للتعامل معها بتحفظ أقل وخاصة يف ظل متسك املراجعني بقواعد السلوك
املهين وتعتمد هذه التكاليف بصورة أساسية على أمهية العوامل الكافية وراء عملية التغيري.
 -2تكاليف اإلفصاح عن التغيير :وترتبط هذه التكاليف باملتطلبات الثانوية لألنظمة والتعليمات اليت تتطلب
اإلفصاح عن عوامل وأسباب تغيري املراجع ،فالقانون االجنليزي على سبيل املثال ألزم الشركات بتقدمي مذكرة
ملراقب الشركات باقرتاح التغيري واألسباب الداعية له والذي بدوره سيفرض تكاليف إدارية إضافية على
الشركات اليت ال تقتنع بأسباب تغيري مراجعيها باإلضافة إىل التكاليف اإلضافية اليت ستتكبدها الشركة من
انعقاد اهليئة العامة للمسامهني واليت تستطيع الشركة توفريها إذا ما أبقت على التعامل مع نفس املراجع.
كما ميكن أن منيز بني نوعني من التكاليف اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا على تكرار تغيري املراجع:1
 -4التكاليف الصريحة :وهي التكاليف اليت ميكن تقديرها حسابيا عند تطبيق قاعدة التغيري من خالل تكلفة
املراجعة واألتعاب ،وتعترب هذه التكاليف يف حقيقة األمر مبثابة خسارة ألنواع معينة من األصول اليت تكون
ذات أمهية كبرية يف عملية املراجعة ،وهي تلك التكاليف احملددة بالعالقة التعاقدية بني املراجع والعميل فقط
إذا ما استمرت تلك العالقة ،وأكثر املظاهر امللموسة هلذه اخلسارة هي تكلفة املراجعة األولية اليت جيب أن
يتحملها العميل عندما يبدأ املراجع عمله ،وتقسم التكاليف الصرحية بدورها إىل:
أ -التكاليف األولية :وهي التكاليف اليت تولد مبدئيا مع بداية عملية املراجعة بسبب ضرورة فهم واستيعاب
اإلجراءات واملبادئ احملاسبية للعميل وفحص حسابات امليزانية ،باإلضافة إىل اخلطوات التقنية اليت جيب على
املراجع أن يؤديها بصورة صحيحة واملقصود هبا فهم حسابات العميل ،استمرارية اإلجراءات ،فحص
احلسابات التارخيية ،مراقبة املخزون ،فحص وضع الضرائب وخلق أوراق عمل دائمة.
ب -من وجهة نظر العميل :تغيري املراجع احلايل وتعيني مراجع جديد سوف يكلف تكاليف صرحية إذ جيب عليه
أن يوفر له سهولة الوصول إىل مصادر املعلومات باإلضافة إىل االتفاق على األتعاب وشروط التعاقد ،ويتوجب
أن يكون مالئما وجيد ا للمهمة اليت سيقوم هبا ويتطلب تعيينه انتخابا من جملس إدارة الشركة ،باإلضافة إىل ما
سبق يف السنة األوىل للمراجعة قد يعاين املراجع من بعض التضاربات املالية خاصة إذا مل يكن لدى العميل نظام
رقابة داخلي فعال.
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
 -3التكاليف الضمنية :هناك ثالثة أنواع من التكاليف الضمنية:
أ -أهم نوع يظهر بسبب تغيري املراجع هو خسارة أنواع حمددة من األصول اليت ليس هلا عالقة بنشاطات املراجعة
األولية (املعلومات السرية ،الثقة ،خالفات الرضا بينهما ،املعرفة للصناعة ،زيادة تكلفة املنتج للوحدة الستخدام
مصادر حمددة ،خسارة الوقت)....
ب -على نقيض التغيري الطوعي فإن تطبيق قانون التغيري اإللزامي خيلق تكلفة غري مباشرة يف توفري األمن واألمان
للعميل.
ت -يتضمن تغيري املراجع تكلفة فرصة بديلة-mismatch is an opportunity cost-
يواجه مراجع احلسابات مشكلة حقيقية يف احلفاظ على السمعة اجليدة له ،إضافة إىل التكلفة العالية اليت
سيتحملها كل من املراجع والعميل ،وعمليا فقد وجد  GAOبأن تكلفة املراجعة اليت تقدر بة %41من إشايل
أتعاب تكون يف السنة األوىل.
وبشكل عام بينت الدراسات السابقة أجريت مع شركاء شركات املراجعة بأن عملية املراجعة ليست
فعالة متاما يف أول عامني من العمل ،كما أهنا ال تكون فعالة يف السنة األخرية ،وعليه فإن العميل سوف يتحمل
تكلفة إضافية بسبب اختالفات قد حتدث يف تكنولوجيا املعلومات ونظم معاجلة أخرى ،وموظفي العميل
وخصائص حوكمة الشركات وخصوصا قوة وخربة فريق املراجعة ،والوقت الذي يستغرقه لكسب ثقة العميل يف
مستويات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة ،ورأى عدد من شركات املراجعة خاصة بعد SOXأن زيادة التكاليف
بسبب عدم الكفاءة املتأصلة وتكاليف االنتقال والوقت قد تكلف العميل وقتا أطول إلطفاء هذه التكاليف
املتزايدة ،ولكن قد يكون يستحق هذه التكلفة وذلك لظهور االستقالل املتزايد.1
وهكذا يرتتب على تطبيق سياسة التغيري اإللزامي للمراجع ارتفاع التكاليف األولية لعملية املراجعة،
نتيجة ارتفاع اجلهد املبذول يف ختطيط عملية املراجعة يف حالة التعاقدات اجلديدة ،هبدف إكتساب املعرفة املرتبطة
بالشركة حمل املراجعة ،ومن مث يؤدي ذلك إىل ارتفاع عدد ساعات التعاقد املخططة ،يف مقابل إخنفاض هذه
الساعات يف األجل الطويل. 2

املكتب العام للمحاسبة يف الواليات املتحدة األمريكية (GAO) Government Accountability Office
1
2
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
ثانيا:تكاليف تغيير المراجع المرتبطة بأتعابه
تعرف أتعاب املراجع بأهنا املبالغ أو األجور اليت يتقاضاها املراجع نظري قيامه بعملية املراجعة حلسابات
شركة ما ،ويتم حتديد األتعاب مبوجب العقد الذي يتم بني الشركة حمل الفحص وبني املراجع وفقا للزمن الذي
تستغرقه عملية املراجعة واخلدمة املطلوبة منه وحاجة عملية املراجعة للمساعدين.
ويتطلب القيام بعملية املراجعة بذل جهد ووقت من قبل املراجع وينعكس هذا اجلهد والوقت يف شكل
تكلفة أو تكاليف إجناز هذه اخلدمة بكل جزيئاهتا من فحص وخماطرة والتقرير عنها ،وال شك أن هذه التكاليف
تدخل يف شكل سعر خدمة املراجعة يف سوق خدمات املراجعة مثلها مثل بقية السلع واخلدمات يف السوق ،ولذا
ميكن القول بأن خدمة املراجعة متثل سلعة اقتصادية ،كما متثل أتعاب عمليات املراجعة مصدر اإليراد األساسي
ملكاتب املراجعة بل وسببا لوجود هذه املكاتب ،وعليه أصبحت أتعاب املراجعة اهلدف الذي يسعى مكتب
املراجعة إىل حتقيقه بغية الوصول إىل أفضل عائد ممكن من ممارسة املهنة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى متثل
أتعاب املراجعة عبئا ماليا على الشركات اخلاضعة للمراجعة ،تتوقع أن حتصل مقابله على منفعة تربر حتمله وفقا
ملبدأ التكلفة والعائد.1
إن موضوع أتعاب مراجع احلسابات اخلارجي ذو أمهية بالغة يف عملية تقدير تكاليف عملية املراجعة
خاصة أن هذه األتعاب ختتلف من مراجع خر تبعا ملتطلبات معينة كالوقت والكفاءة ،ويف ظل غياب سلم
صعب تثمني اجلهود املبذولة من قبل املراجعني وجيعل مقاييس األتعاب غري واضحة.
أتعاب متعارف عليه مما ي ّ
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الفصل األول:مهم ــة المراجع ـ ــة جودته ـ ــا وعالقته ـ ــا بالتغيي ــر اإللزامـ ـ ـ ـ ــي
المبحث الرابع:الدراسات السابقة وخصوصية الدراسة الحالية
بعد استقراء ما توفر من الدراسات السابقة واملتمثلة يف رسائل جامعية وحبوث حول موضوع تأثري التغيري
اإللزامي للمراجع اخلارجي على دعم موضوعية واستقالل عملية املراجعة ،ومن مث اإلرتقاء جبودة املراجعة ،الحظنا
قلت الدراسات العربية يف هذا الصدد خاصة منها يف اجلزائر ،يف احلني أن هذا املوضوع لقي إقبال كبري من قبل
الباح ثني األجانب ملا يكتسيه من أمهية بالغة منذ عقود من الزمن ،فتعددت وتنوعت الدراسات األجنبية ،وفيما
يلي سنورد هذه الدراسات وفقا لتسلسلها الزمين التصاعدي.
المطلب األول:الدراسات السابقة باللغة العربية
تناولت هذه الدراسات هذا املوضوع حديثا بعد اهنيار شركة إنرون عام  3004نذكر أمهها:
أوال:دراسة (يوسف محمود جربوع )0000 ،بعنوان" :جماالت مسامهة التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي يف
حتسني جودة عملية املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله :دراسة تطبيقية على املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة-
فلسطني".1
هدفت الدراسة إىل توضيح جماالت مسامهة التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي يف حتسني جودة عملية
املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانه مكونة من ثالث أجزاء اعتمادا
على الدراسات السابقة واإلطار النظري ،وزعت على املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة ،بلغ عددها ) ( 86

استبانه ،وبلغت الردود )  ( 68استبانه صاحلة للتحليل ،وهي متثل نسبة مئوية قدرها (. )% 10
ولقد بينت نتائج الدراسة أن موضوع استقالل وحياد املراجع اخلارجي وموضوعيته يعترب من األمور اهلامة
اليت جيب على املنظمات املهنية واالكادمية يف اجلامعات االهتمام هبا ،وأن فكرة التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي
حتدث دائما عندما تواجه الشركات املسامهة مشاكل نتيجة الخنفاض قيمة أسهمها يف السوق املايل ،وأن طول
الفرتة التعاقدية بني املراجع وعميلة سوف تنقص من موضوعيته واستقالله ،وكذلك من العوامل اليت تفقد املراجع
اخلارجي حياده هي عدم ممارسة الشك املهين يف عملية املراجعة ،ويف هذه احلالة يصبح ذو نظرة غري متجددة.
من أهم التوصيات اليت قدمها الباحث هي ضرورة أن ميارس املراجع اخلارجي الشك املهين عند مراجعة
حسابات عميله ويتطلب ذلك استخدام االستجواب العقلي وعدم قبول األشياء كحقائق مسلم هبا ،وضرورة
التزام الشركات املسامهة يف قطاع غزة بتغيري مراجعيها بعد مرور فرتة زمنية حمددة خبمس سنوات كحد أقصى

1
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وذلك هبدف االبتعاد خبدمات املراجعة عن سوق املنافسة اليت قد يضطر معها املراجع إىل ختفيض أتعابه مما قد
ينعكس سلبا على جودة عملية املراجعة.
ثانيا:دراسة (آية جار اهلل نعمان الخزندار: )0008 ،بعنوان "مدى تأثري التغري اإللزامي للمراجع اخلارجي يف
حتسني جودة عملية املراجعة و تعزيز موضوعيته و استقالله".1
هتدف الدراسة إىل توضيح مدى تأثري التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي على حتسني جودة عملية املراجعة
وتعزيز موضوعيته واستقالله يف قطاع غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانه مكونة من ( )3أجزاء،
اعتمادا على الدراسة النظرية والدراسات السابقة ،وزعت على املراجعني اخلارجيني ومدراء الشركات املسامهة
العاملة يف قطاع غزة وعددها ()413استبانه ،وبلغت الردود( )414أي نسبة إرجاع (.)%13

ولقد بينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة بني تطبيق التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي وأثره على
ختصيص املهين يف الصناعة اليت ينتمي إليها العميل وبني جودة املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله ،كما توجد
عالقة بني تطبيق التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية املراجعة وبني حتسني
جودة عملية املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله .
ومن أهم التوصيات اليت قدمتها الباحثة هي التزام الشركات يف قطاع غزة بتغيري مراجعيها بعد مرور فرتة
زمنية حمددة خبمس سنوات كحد أقصى ،وذلك من أجل االبتعاد خبدمات املراجعة عن سوق املنافسة اليت قد
يضطر معها املراجع على اخنفاض أتعابه بدرجة غري معقولة للحصول على عمالء جدد ،وهو ما قد ينعكس سلبا
على جودة عملية املراجعة وعلى قدرته على حتقيق مكاسب اقتصادية.
ثالثا:دراسة (عبد السالم سليمان األهدل" :)0008 ،بعنوان العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف
اجلمهورية اليمنية "دراسة نظرية – ميدانية .2" -
هتدف الدراسة إىل توضيح أهم العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية ولتحقيق أهداف هذه
الدراسة مت إعداد قائمة استقصاء ،وزعت على األطراف املهتمة بعملية املراجعة يف البيئة اليمنية وهم املراجعني،
املدراء ،املاليني ،موظفي االئتمان يف البنوك العامة باجلمهورية اليمنية ،وبعد شع البيانات مت حتليلها باستخدام
األساليب اإلحصائية املالئمة ،ولقد بينت نتائج الدراسة أن شيع األطراف املهتمة بعملية املراجعة توافق على أن

1
2

آية جار اهلل نعمان اخلزندار ،مرجع سبإ ذكره.

عبد السالم سليمان قاسم االهدل ،مرجع سبإ ذكره.
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العوامل حمل الدراسة تؤثر على جودة املراجعة ،وكانت خربة فريق عمل املراجعة أهم العوامل املؤثرة على جودة
املراجعة.
ومن أهم التوصيات اليت قدمها الباحث هي سرعة إصدار معايري مهنية ومعايري للرقابة على جودة
املراجعة خاصة باجلمهورية اليمنية نظرا ألمهيتها يف حتقيق جودة املراجعة ،والعمل على توعية بأمهيتها وجعلها
املعيار األول عند اختيار املراجعني ،باإلضافة إىل إلزام مكاتب املراجعة بأن جيتاز مراجعوها ساعات معينة من
التعليم املهين املستمر ،والتزام الشركات املسامهة بتشكيل جلان مراجعة ملا حققته من فوائد يف العديد من الدول.
رابعا:دراسة (الرفاعي ىبراهي مبارك )0009 ،بعنوان":التغيري الدوري اإللزامي للمراجعني وأثره على جودة عملية
املراجعة ،دراسة تطبيقية على شركات املسامهة السعودية".1
تناول البحث دراسة تأثري طول املدة التعامل بني املراجع والشركة اليت يراجع حساباهتا على جودة عملية
املرا جعة ،استخدم الباحث جودة رقم األرباح كمؤشر على جودة عملية املراجعة ،كما استخدم القيمة املطلقة
للتغري يف نسبة ميلر كمتغري تابع يعرب عن جودة عملية املراجعة ،أما املتغريات املستقلة فتمثلت يف أربع متغريات
هي:طول فرتة التعامل بني املراجع والشركة ،وحجم مكتب املراجعة ،وحجم الشركة حمل املراجعة ،و احلالة املالية
للشركة حمل املراجعة .تشمل عينة الدراسة على الشركات املسجلة بالسوق وهلا تقارير مالية متوفرة على املوقع
الرمسي للسوق السعودية عن الفرتة من عام 3004إىل ،3004وإلجراء التحليل اإلحصائي مت استخدام برنامج
 .SPSSوقد خلصت النتائج التحليل اإلحصائي إىل انه ال توجد عالقة ذات تأثري معنوي بني جودة عملية
املراجعة وطول فرتة التعامل بني املراجع والشركة .كما توصلت الدراسة إىل نتائج أخرى هي )%11(:تقريبا من
خدمات مراجعة حسابات شركات املسامهة السعودية ترتكز يف ( )1مكاتب فقط متثل ( )%41من عدد مكاتب
املراجعة املرخص هلا مبزاولة املهنة يف اململكة )%41( ،تقريبا من خدمات مراجعة حسابات شركات املسامهة
السعودية ترتكز يف مكتب واحد ،وتسيطر املكاتب األربعة الكربى على ( )%13من سوق خدمات مراجعة
حسابات شركات املسامهة السعودية ،وهذا ما يؤكد أن سياسية التغيري اإللزامي للمراجعني اليت تتبناها املنظمات
املهنية يف اململكة العربية السعودية مل تقضي على احتكار بعض املكاتب لسوق خدمات مهنة احملاسبة واملراجعة
يف اململكة.
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أوصى الباحث بإجراء املزيد من البحوث على العوامل املؤثرة على جودة عملية املراجعة يف اململكة العربية
السعودية ،كما يوصي بإجراء حبوث على أساليب كشف ممارسات إدارة األرباح يف شركات املسامهة السعودية،
وإجراء حبوث مماثلة على تأثري سياسة التغيري اإللزامي للمرجعني على احتكار مهنة احملاسبة واملراجعة.
خامسا:دراسة (محمد علم جبران )0202 ،بعنوان" :العوامل املؤثرة يف جودة املراجعة من وجهة نظر احملاسبني
القانونيني يف اليمن".1
هتدف الدراسة إىل توضيح العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلسابات من وجهة نظر احملاسبني القانونيني
يف اليمن ولتحقيق أهداف الدراسة توصل إىل صياغة بعض الفرضيات ،وقد قام الباحث بإتباع املنهج الوصفي
التحليلي ،وقام بتصميم وتوزيع استبانه علمية حمكمة على جمتمع الدراسة ،والذي يتمثل يف أصحاب مكاتب
مراجعة احلسابات يف اجلمهورية اليمنية .ولقد بينت النتائج الدراسة أنه يوجد تأثري اجيام كبري على جودة مراجعة
احلسابات وبني كل من التأهيل العلمي واخلربة العلمية ،وإملام مراجع احلسابات مبعايري املراجعة املتعارف عليها،
وتنظيم مكتب املراجعة وحجمه ومسعته وشهرته ،واستقالل املراجع وتقدير أتعابه ،وإجراءات ختطيط وتنفيذ عملية
املراجعة ومتانة وسالمة نظام الرقابة الداخلية للعميل .ولقد أظهرت أيضا بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
حول العالقات املؤثرة يف جودة مراجعة احلسابات من وجهة نظر مراجعي احلسابات يف اجلمهورية اليمنية تبعا
للخصائص الشخصية ملراجعي احلسابات.
ومن أهم التوصيات اليت قدمها الباحث االهتمام بالتأهيل العلمي واملهين واخلربة العلمية الكافية للعاملني
يف مكاتب املراجعة ،مع ضرورة الرتكيز على مواكبة التطورات احلديثة للمهنة ،وحمافظة على استقاللية مراجع
احلسابات ودعمها .كما جيب على املؤسسات املهنية أن تقوم بتحديد حد أدىن ألتعاب مراجعي احلسابات ،مع
فرض نظاما مناسبا وعلميا يف حتديد تلك األتعاب ،كما أوصى الباحث اجلهات الرمسية واجلمعيات املهنية يف
اجلمهورية اليمنية تبين املعايري احملاسبية ومراجعة حملية ،وإعادة النظر يف التشريعات والقوانني املنظمة للمهنة.
سادسا:دراسة (خالد بن ناصر الخاطر وصفاء هادي)0000 ،بعنوان":تغيري مدقق احلسابات اخلارجي يف
الشركات املسامهة القطرية".2

1
2

حممد علي جربان ،مرجع سبإ ذكره.
خالةةد بةن ناصةةر اخلطةر وصةةفاء هةةادي ،تغييـر مــدقإ الخــارجي فــي الشــركات المســاهمة القطريـة ،جملةةة احملاسةةبة واإلدارة والتةأمني ،العةةدد ،13جامعةة القةةاهرة ،كليةة التجةةارة ،مصةةر،

.3040

49
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يهدف هذا البحث إىل التعرف على العوامل اليت تؤدي إىل تغيري مراجع احلسابات اخلارجي يف دولة
قطر من وجهة نظر مراجعي احلسابات اخلارجيني ،وما إذا كانت هناك اختالفات ذات داللة إحصائية يف
وجهات نظرهم ،ولتحقيق هذا اهلدف فقد مت توزيع استبيان على( )13مراجع حسابات يف شيع مكاتب احملاسبة
يف دولة قطر اسرتجع منها ( )33استبانه صاحلة حيث بلغت نسبة االستجابة ( .)%13وقد مت حتليل البيانات
باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واختبار كروسكال والس.
وكانت أهم نتائج الدراسة أن أبرز العوامل املرتبطة بالشركة حمل املراجعة املؤثرة على تغيري املراجع
احلسابات اخلارجي تتمثل يف عدم رضا اإلدارة احلالية على جودة أداء املراجعني ،ورغبة الشركات املسامهة يف
استخدام مكاتب ذات مسعة وشهرة عاملية ،ومن العوامل ذات الصلة باملراجع ومبكتب احملاسبة املؤثرة على تغيري
مراجع احلسابات اخلارجي تتمثل يف مسعة وتصرف املراجعني والعاملني غري املرن ،واخنفاض مستوى املؤهالت
واخلربة لدى العاملني يف مكاتب احملاسبة.
أما توصيات الباحث فتتمثل يف ضرورة تطوير التعليم احملاسيب من خالل قيام أقسام احملاسبة باجلامعات
القطرية بتطوير خططها الدراسية ،وضرورة تعديل التشريعات والقوانني ذات العالقة مبهنة احملاسبة واملراجعة مبا
يضمن محاية املراجع واحملافظة على حياده واستقالله ،وإدخال مواد جديدة يف التشريعات القطرية ملنع تغيريه
جزافا ،ويف حالة التغيري جيب على الشركات بيان أسباب تغيري املراجع ومناقشة هذه األسباب.
سابعا:دراسة (فهي سلطان محمد الحاج)0000 ،بعنوان"آليات حوكمة الشركات ودورها يف تضييق فجوة
التوقعات املراجعة يف الشركات املسامهة السودانية".1
تناولت الدراسة مشكلة وجود فجوة التوقعات يف املراجعة بني مراجعي احلسابات اخلارجيني ومستخدمي
القوائم املالية يف الشركات املسامهة العامة السودانية ،وهدفت الدراسة إىل دراسة وحتليل مفهوم حوكمة الشركات
ومفهوم فجوة التوقعات يف املراجعة وبيان دور آليات حوكمة الشركات يف حماولة تضييق تلك الفجوة .مت إتباع
كال من املنهج التارخيي واالستنباطي واالستقرائي والوصفي ولغرض شع البيانات ميدانيا مت إعداد وتوزيع استبانه
للفئة املستهدفة من املراجعني والشركات املسامهة وخضعت للتحليل اإلحصائي وفق برنامج احلزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية(. (SPSS

1

فهةةيم سةةلطان حممةةد احلةةاج ،آليــات حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي تضــييإ فجــوة التوقعــات فــي المراجعــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة الســودانية ،جملةةة العلةةوم اإلنسةةانية
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وتوصلت الدراسة إىل أن استقالل وقوة نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة وتأهيل وتدريب العاملني فيها
والتزام إدارة الشركة بتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة واستقالل مراجع احلسابات يف الشركة ساعد يف تضييق فجوة
التوقعات يف املراجعة.
وأوصت الدراسة بنشر الوعي داخل الشركات مبفهوم حوكمة الشركات وأمهيته بني كافة العاملني ،ومنح
الرقابة الداخلية والتفتيش واملراجعة االستقالل التام يف شيع الشركات العامة املسامهة ،وأن يتم تعيني وعزل مراجع
احلسابات اخلارجي من قبل اجلمعية العمومية للمسامهون واالستعانة جبهات إشرافية خارجية ،وكذا ضرورة تعديل
وحتديث القوانني و التشريعات احمللية لتلبية متطلبات مبادئ و معايري احلوكمة.
ثامنا:دراسة(صبري ماهر مشتهم )0004بعنوان"حتليل العالقة بني معدل دوران املدقق وجودة التدقيق اخلارجي
وانعكاس ذلك على رأي مدقق احلسابات اخلارجي".1
هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري معدل تغيري املراجع على جودة املراجعة اخلارجية يف شركات
املسامهة املدرجة يف بورصة فلسطني وحتليل أثر هذه العالقة على رأي مراجع احلسابات اخلارجي ،ولتحقيق أهداف
الدراسة قدرت العالقة من خالل اختبار  ،logistic Regressionحيث أن بيانات الدراسة عبارة عن
 ،Pooled Data Regressionوهي عبارة عن بيانات مقطعية لة ة ( )21شركة ،خالل سلسلة زمنية ممتدة من
عام  2006حىت العام  ،3044كما مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية املالئمة.
وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني معدل تغيري املراجع وجودة املراجعة اخلارجية يف
الشركات املسامهة املدرجة ببورصة فلسطني ،مبعىن أن طول الفرتة التعاقدية بني املراجع اخلارجي والشركة حمل
املراجعة تسهم يف زيادة ممارسة إدارة األرباح من قبل إدارة هذه الشركات ،كما تبني أيضا أن طول الفرتة التعاقدية
للمراجع اخلارجي مع الشركة حمل املراجعة تسهم يف توجه املراجع حنو إصدار رأي قياسي معياري(نظيف) بغض
النظر عن جودة عملية املراجعة ،باعتبار أن تقارير املراجع مرتبطة بأداء الشركة وليس هلا عالقة جبودة اخلدمة
املقدمة ،وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على إصدار تشريعات ملزمة من قبل هيئة سوق رأس املال تلزم هبا
الشركات املسامهة العامة املدرجة على التغيري اإلجباري للمراجع اخلارجي كل فرتة زمنية معينة ،ملا لذلك من أثر
على حتسني استقالليته وجودة اخلدمات املؤداة.

1

صربي ماهر مشتهى ،مرجع سبإ ذكره.
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تاسعا:دراسة (أحمد حابي )0005/0004 ،بعنوان":العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر دراسة
حالة راء اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات يف اجلزائر".1
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية من وجهة نظر اخلرباء احملاسبني
و مراجعي احلسابات يف اجلزائر ،وحتديد العوامل األكثر أمهية ،واخلروج بنتائج ومقرتحات تساهم يف رفع وتطوير
أداء مكاتب املراجعة يف اجلزائر ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بإتباع املنهج الوصفي لغرض شع
البيانات ميدانيا حيث مت إعداد وتوزيع استبيان للفئة املستهدفة من اخلرباء ومراجعي احلسابات وخضعت للتحليل
اإلحصائي وفق برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.(SPSS
ولقد بينت نتائج الدراسة أن استقاللية املراجع اخلارجي من العوامل اليت هلا تأثري كبري على جودة املراجعة
اخلارجية ،حيث تعترب استقاللية املراجع اخلارجي مبثابة العمود الفقري ملهنة املراجع بصفة عامة ،وبالتايل أصبحت
حاجة ماسة لتدعيمها و احلفاظ عليها.
ومن أهم التوصيات اليت قدمها الباحث أنه جيب على املراجع اخلارجي احملافظة على استقاللية التامة،
ودعمها بقدر اإلمكان من خالل وضع الضوابط واحملددات اليت متنع من التأثري عليها ،كما اقرتح ضرورة إدخال
موضوع جودة املراجعة اخلارجية والرقابة عليها ضمن املناهج الدراسية للتعليم العايل ألقسام احملاسبة واملراجعة
والعلوم املالية يف اجلامعات اجلزائرية لتكوين اخلرجيني من هذه األقسام وإدراكهم بأمهية وضمان مسامهتهم الفاعلة
يف تطبيقه يف مكاتب املراجعة مستقبال.
عاشرا:دراسة (عبد اهلل ممتاز محمود )0005 ،بعنوان"العوامل املؤثرة يف تغيري مراجع احلسابات اخلارجي دراسة
ميدانية على مكاتب املراجعة والشركات املسامهة العامة يف فلسطني".2
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة يف تغيري املراجع اخلارجي وكذا قياس وحتليل األمهية
النسبية هلذه العوامل من وجهة نظر إدارات الشركات من جهة واملراجعني من جهة أخرى ،ولتحقيق أهداف
الدراسة مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي ،ويف هذا الصدد مت توزيع ( )14استبانه على عينة املراجعني حيث مت
حتليل ( )34استبانه أي ما نسبته( )%15من إشايل االستبانات املوزعة ،كما مت توزيع( )14استبانه على إدارات
الشركات املسامهة املدرجة يف بورصة فلسطني اسرتد منها ( )23استبانه أي( )%10من إشايل االستبانات
املوزعة.
1
2

أمحد حام ،مرجع سبإ ذكره.

عبد اهلل ممتاز حممود ،مرجع سبإ ذكره.
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وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها أن العوامل املرتبطة مبكتب املراجعة هي أكثر العوامل تأثري يف
التغيري املراجع اخلارجي وخاصة ما يرتبط جبودة مكتب املراجعة ،فيما كانت أقل العوامل تأثري يف تغيري املراجع هي
العوامل املرتبطة مبعايري املراجعة الدولية ،وانه توجد فروق جوهرية بني آراء إدارات الشركات املسامهة من جهة وبني
املراجعني من جهة أخرى حول األمهية النسبية جلميع العوامل املرتبطة بتغيري املراجع اخلارجي فيما عدا العوامل
املرتبطة مبكتب املراجعة اليت كان هناك اتفاق فئيت عينة الدراسة حول أمهتها.
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من أمهها ضرورة توفري احلماية القانونية للمراجع اخلارجي
حىت حيافظ على حياده واستقالله ،وإلزام شيع الشركات املسامهة يف فلسطني بإنشاء جلان للمراجعة تضم أعضاء
من خارج الشركة ،وضرورة اإلفصاح عن األسباب والعوامل اليت أدت إىل تغيري املراجع اخلارجي من خالل تعبئة
منوذج منطي يتم اإلفصاح فيه عن أية خالفات مع املراجع القدمي وتقدميه هليئة مستقلة ،واإلعالن عنه يف إحدى
الصحف احمللية.
المطلب الثاني:الدراسات السابقة باللغة األجنبية
تعد هذه الدراسات األسبق يف تناول هذا املوضوع نذكر بعضها:
أوال:دراسة ) )R.A.Shokey, 1981بعنوان"Perception of Auditors Independence an :
Empirical Analysis"1

"تصور استقاللية مراجعي احلسابات حتليل جترم" هدفت الدراسة إىل اختبار تأثري بعض املتغريات من
وجهة نظر كل من املراجعني ومستخدمي املعلومات احملاسبية على استقالل مراجع احلسابات ،واملتغريات هي
درجة املنافسة يف سوق املراجعة ،تقدمي املراجع خلدمات استشارية لعميل املراجعة ،حجم مكتب املراجعة ،فرتة
االرتباط بني املراجع و العميل ،متثلت مشكلة الدراسة يف حتديد أثر العوامل السابقة من وجهة نظر كل من
املراجعني ومستخدمي املعلومات على استقالل مراجع احلسابات ،استخدمت الدراسة املنهج االستقرائي
واالستنباطي.
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن مكاتب املراجعة اليت تعمل يف ظل منافسة مرتفعة يف سوق
املراجعة و كذلك اليت تقدم خدمات استشارية لعميل املراجعة ،ومكاتب املراجعة الصغرية تكون عرضة لفقد
استقالهلم ،أما بالنسبة لطول مدة االرتباط الزمين بني املراجع وعميله فأشارت النتائج على تأثريها السليب على

R.A. Shockley, Perception of Auditors Independence an Empirical Analysis,(The Accounting Review, Vol.56,No.4, 1981).
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استقالل املراجع كوهنا تؤدي إىل التقليل من إجراءات املراجعة ،وبالتايل عدم اكتشاف األخطاء واملخالفات يف
القوائم املالية ،وأوصت الدراسة بضرورة حمافظة املراجع على استقالله وموضوعيته.
ثانيا:دراسة)(Kunitake Walter, 1983بعنوان" Auditor changes by Audit Committees :
and Outside Directors"1.

"تغيري املراجع اخلارجي عن طريق جلان املراجعة واملدراء اخلارجيني" لقد بينت الدراسة يف العقد األخري
( )4410-4410مدى مسؤولية وحتكم اإلدارة يف أعمال الشركات املسامهة قد أضاف إليها ضرورة اإلفصاح
لكافة األطراف عن السياسات غري القانونية والدفعات غري العادية اليت تتدفق إىل املسؤولني األجانب للحصول
على عقود ملشاريع اقتصادية هامة يف قيمتها.
ومتثلت مشكلة الدراسة يف مدى قيام جلان املراجعة واملدراء اخلارجيني مبراقبة تصرفات إدارات الشركات
املسامهة بفاعلية ،وهدفت الدراسة إىل حتديد فيما إذا قامت جلان املراجعة بتغيري املراجعني يف فرتات قصرية من
الزمن للتحقق من استقالهلم وفيما إذا قام املدراء اخلارجني بتغيري املراجعني سواء شركات املراجعة الكبرية جبانب
شركات املراجعة الصغرية وخالل األعوام ( )4411-4435أظهرت النتائج بأن املدراء اخلارجيني ليس لديهم ميل
لتغيري شركات املراجعة الصغرية،كما أن الشركات اليت لديها جلان مراجعة ال تغري مراجعيها زيادة أو اقل من ذلك
عن الشركات اليت ال توجد هبا جلان مراجعة.
ثالثـا:دراسـة)(Kemp.et.al, 1983بعنةوان"Bank Credibility is the Need to Rotate :
Auditors"2.

"مصداقية البنك تتمثل يف احلاجة إىل تغيري املراجعني اخلارجيني" لقد بينت الدراسة ثقة اجلمهور جتاه
البنك تنشأ بصفة أساسية عن أسباب عديدة واليت من أمهها تغيري املراجع اخلارجي كل فرتة زمنية حمددة ،وأن دور
املراجع هو تقدمي احلقائق املالية اليت هتم إدارة الشركة ،واملسامهني واملودعني ،متثلت مشكلة الدراسة يف أن التغيري
اإللزامي للمراجع اخلارجي كان سببه النقص يف استقالل املراجعني وحيادهم وموضوعيتهم ،ونقص يف جودة
اإلجراءات اليت مت إعدادها الكتشاف األخطاء على مرور الوقت طول مدة عمل املراجع اخلارجي.

1

Kunitake Walter, Auditor Changes by Audit Committees and Outside Directors (Business and Economic Review, Vol. 14 , No. 3,
1983).
2

Kemp, Robert S., Reckers, Jr, Philip, M. J. and Arrington, C.E, Bank Credibility is the Need to Rotate Auditors, (Journal of Retail
Banking, Vol. 5, No. 1, 1983).
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ومن أهم النتائج املتوصل إليها هي أن املراجعة تنخفض إىل أدىن حد ممكن عندما يكون لدى املراجع
اخلارجي خربة طويلة بالعمليات التشغيلية لعميل املراجعة ،ويوصي الباحث بضرورة التغيري اإللزامي للمراجع
اخلارجي.
رابعا:دراسة ( )Walker et al, 2001بعنوان"Mandatory auditor rotation Arguments and :
current evidence"1.

"التغيري اإللزامي ملراجع احلسابات احلجج واألدلة احلالية" هدفت الدراسة للتوصل إىل دليل جترييب يربط
طول مدة ارتباط املراجع مع العميل وفشل عملية املراجعة ،هلذا الغرض مت استخدام عينة من( )440شركة يف
الواليات املتحدة األمريكية حيث مت دراسة العالقة بني احلاالت الفشل خالل( )40سنوات وعالقتها مبدة خدمة
املراجع يف الشركات اليت فشلت أثناء الفرتة( ،)4444-4410حيث مت احتساب عدد مرات الفشل اليت تعرضت
إليه الشركة إىل عدد مرات املراجعة لكل عينة لفهم أفضل ملدى اخلطورة ومعدل فرتة الفشل.
وأشارت النتائج أن معظم حاالت الفشل حتدث خالل مدة اخلدمة الطويلة األمد ولكن أعلى نسب
فشل حدثت أثناء مدة اخلدمة القصرية ،زيادة على ذلك يزيد اخلطر يف مراحل مبكرة يف عالقة املراجع مع عميله
بعد ذلك تتناقص اخلطورة ،ونظرا الن نسب الفشل يف االرتباطات طويلة األمد تكون منخفضة أوصى املؤلفون
بعدم ضرورة التغيري اإللزامي للمراجع.
خامسا:دراسة ( )Stephen A.Zeff, 2003بعنوان"Du pont’s Early Policy on the Rotation :
of Audit Firms"2.

" السياسة املبكرة لشركة دو بونتس األمريكية يف تغيري شركات املراجعة" قام الباحث بدراسة تتبعية حتليلية
لسياسة شركة دوبونتش األمريكية يف تغيري شركات املراجعة ،وقد بينت الدراسة أن هذه الشركة قد دأبت باستمرار
منذ عام  4444على تغيري املراجعني لديها ،واستمرار ذلك حىت عام  4451اقتناعا منها أن النتائج تكون أكثر
جودة مع تغيري املراجع اخلارجي سنويا ،بعد عام  4451توقفت هذه الشركة عن سياسة التغيري اإلجباري
للمراجعني واستمرت بالعمل مع شركة  Price water house cooperكمراجع خارجي واليت متيزت أعماهلا
باالنتشار والتعقيد ،واضعة بذلك هناية لسياسة التغيري اليت كانت تتبعها ومؤكدة بأن جودة املراجعة تكون أفضل
كلما طالت فرتة التعاون مع املراجع.
1

Walker, P.L., Lewis B.L. and Casterella J.R., Mandatory auditor rotation: Arguments and current evidence, Accounting Enquiries,
Vol .10,No(2), pp 209-242 (2001).
Zeff, S. A., Du Pont's Early Policy on the Rotation of Audit Firms, Journal of Accounting and Public Policy,Vol .22, pp 3-5 (2003).
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سادسا:دراسة( )Li and Wang, 2005بعنوان:
"The Empirical Research on Auditor Independence and Mandatory Auditor
Rotation"1.

"البحوث التجريبية حول استقاللية املراجع والتغيري اإللزامي للمراجع" هدفت هذه الدراسة إىل حتليل
العالقة بني مدة خدمة املراجعة يف التقرير السنوي ،وبالتايل دراسة مدى تأثري مدة اخلدمة املراجع على استقالل
املراجع الذي يستعمل بيانات سوق األسهم املالية الصينية ،وقد مت اعتبار مدة خدمة املراجع متغري يؤثر على
استقالل املراجع ورأي املرا جع املتغري املعتمد ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل جودة خدمة املراجع تؤثر على
استقالل املراجع بشكل خاص ،وأن استقالل املراجع الذي مدة خدمته قصرية أعلى من املراجع الذي مدة
خدمته طويلة ،وكذلك أوصى الباحثان بضرورة التغيري اإلجباري للمراجع.
سابعا:دراسة () Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers, 2007
بعنوان "Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation"2:

"استعادة الثقة العامة يف أسواق رأس املال من خالل تناوب املراجعني" هدفت الدراسة إىل الوقوف على
أثر التغيري للمراجع وشريك مكتب املراجعة على ثقة العميل يف نوعية البيانات املالية املراجعة ،اتبع املؤلفون
دراستان سلوكية منفصلتان مت إجراءها مع املشاركني الذين ميثلوا رجال األعمال والقانون من طالب احملاسبة
وطالب القانون ،يف كل دراسة مت استخدام حتليل أحادي االجتاه من التباين لدراسة وجهة النظر تبعا للموضوع،
حيث استخدم التغيري اإللزامي للمراجع كمتغري مستقل ،واملتغري التابع كان ردود املشاركني على األسئلة خبصوص
األرباح الشركة ،باإلضافة مل حيملوا مسؤولية قراراهتم ،ومل يكن أي حافز لردودهم.
أشارت النتائج إىل الثقة يف التقارير املالية تتزايد مع تطبيق التغيري اإللزامي للمراجع ومل تظهر نفس الزيادة
يف الثقة عند تغيري الشريك املراجع.
المطلب الثالث:موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة موضوع التغيري اإللزامي ملراجع احلسابات اخلارجي يف بيئات خمتلفة من أحناء
العامل منها العربية واألجنبية ،ومن أجل بلوغ األهداف املرجوة اعتمدت أغلب الدراسات األسلوب الوصفي
11

Li, B. and Wang P, The Empirical Research on Auditor Independence and Mandatory Auditor Rotation, Journal of Modern
Accounting and Auditing,Vol 1,No(5), pp 72-80 (2005).
2

Gates, S. K., Lowe, J. D, Reckers, P. M., Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation, Managerial
Auditing Journal,Vol 22,No(1), pp 5-17(2007).
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والتحليلي ،حيث مت تصميم استبيان ومت توزيعه على أفراد عينة الدراسة ،ومن أجل حتليل املعلومات املتحصل
عليها استخدمت معظم الدراسات برنامج  SPSSاإلحصائي واختبارات اإلحصائية املناسبة بغية الوصول
لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم املوضوع.
أما فيما يتعلق بالنتائج املتوصل إليها فيمكن أن نقسمها إىل:
 الدراسات المؤيدة للتغيير اإللزامي للمراجع الخارجي:معظم الدراسات أشعت على الدور االجيام للتغيري
اإللزامي يف دعم استقالل وجودة عملية املراجعة ،حيث توصلت دراسة(آية جار اهلل اخلزندار )8442،على أنه
توجد عالقة بني تطبيق التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي وأثره على جودة وتكلفة وأتعاب عملية املراجعة وبني
حتسني جودة عملية املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله كما اتفق مع هذا الرأي كل من دراسة(يوسف حممود
جربوع )3001 ،ودراسة (صربي ماهر مشتهى ،)3041 ،كما خلصت دراسة (عبد اهلل ممتاز حممود)8432،
على أن العوامل املرتبطة مبكتب املراجعة هي أكثر العوامل تأثري يف التغيري املراجع اخلارجي وخاصة ما يرتبط
جبودة مكتب املراجعة ،وأوص ت الدراسة بضرورة توفري احلماية القانونية للمراجع اخلارجي حىت حيافظ على
حياده واستقالله وهو ما توصلت إليه دراسة (خالد بن ناصر اخلاطر وصفاء هادي ،) 8434،كما برر
) )Li and Wang, 2005( (Kemp.et.al, 1983أن طول مدة املراجعة يؤدي إىل اخنفاض جودة
املراجعة وأن استقالل املراجع الذي مدة خدمته قصرية أعلى ،فكلما طالت مدة العقد بني املراجع والعميل
تولد عليها نظرة غري متجددة للمرجع مما يفقد عملية املراجعة أهم ميزة أال وهي الشك املهين الالزم ألداء
مهمة املراجعة.
 الدراسات المعارضة للتغيير اإللزامي للمراجع الخارجي :ويف املقابل هناك دراسات توصلت إىل انه ال
ضرورة للتغيري اإللزامي للمرجع اخلارجي ومنها دراسة (الرفاعي إبراهيم مبارك )3004 ،واليت خلصت أن
سياسية التغيري اإللزامي للمراجعني اليت تتبناها املنظمات املهنية يف اململكة العربية السعودية مل تقضي على
احتكار بعض املكاتب لسوق خدمات مهنة احملاسبة واملراجعة أما (  )Stephen A.Zeff, 2003فتوصل
إىل أن طول عالقة املراجع التعاقدية مع عميله جتعله على معرفة بكيفية تطبيق النظام احملاسيب ونظام الرقابة
الداخلية وأهنا تقلل من اعتماده على تقديرات عميله كما يرتتب عن التغيري اإللزامي للمراجع زيادة يف تكاليف
وأتعاب عملية املراجعة وإلغاء فائدة اخلربة الكبرية اليت اكتسبها املراجع من خالل فهم نظام العميل خالل فرتة
املراجعة الطويلة ،وتوصلت دراسة ( )Walker et al, 2001أن اخلطر يزداد يف مراحل مبكرة يف عالقة
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املراجع مع عميله بعد ذلك تتناقص اخلطورة ،ونظرا الن نسب الفشل يف االرتباطات طويلة األمد تكون
منخفضة أوصى املؤلفون بعدم ضرورة التغيري اإللزامي للمراجع.

مما سبق ميكن التوصل إىل أهم ما مييز هذه الدراسة كوهنا تعىن بالبيئة اجلزائرية حيث تتطرق إىل موضوع
التغيري اإللزامي ومدى أثره على جودة عملية املراجعة ،كما أننا ال نتفق مع من يؤيد التغيري اإللزامي حبجة أن طول
فرتة التعاقد تضعف الشك املهين لدى املراجع وتفقده استقالليته ،كما ال نؤيد الرافضون للفكرة بداعي أهنا سرتفع
من التكاليف األولية بشك ل خاص لعملية املراجعة ،فنحن نؤيد اإللزام بتغيري املراجع اخلارجي عن طريق جهة
مستقلة عن أطراف العالقة (املراجع اخلارجي وعميل املراجعة) ونقرتح أن يتم تعيني املراجع عن طريق اجمللس
الوطين للمحاسبة وذلك لتحقيق االستقاللية والتأثري بشكل اجيام على أتعاب املراجعة دون اضطرار املراجع إىل
خفض أتعابه إىل مستوى غري معقول للحصول على عمالء وهذا ما سيؤثر سلبا على جودة عملية املراجعة،
ويقف حائال أمام حتقيق أهداف املراجعة واملتمثلة يف محاية حقوق املسامهني وتطبيق املعايري الدولية للمراجعة ومن
مث اإلعالم صادق ملستخدمي القوائم املالية ،لذا تناولت الدراسة احلالية تأثري وجود فرتة التهدئة يف تغيري املراجع
على استقاللية ،ومدى إمكانية مسامهة التغيري اإللزامي يف رفع مستوى جودة عملية مراجعة احلسابات ،كما
وركزت الدراسة احلالية على أثر التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي على كل من األتعاب والتكاليف ومن أجل
الوصول إىل أهداف الدراسة اعتمدنا يف سبيل ذلك على استبيان موجه إىل مراجعي احلسابات وأساتذة اكادميني
على مستوي والية الوادي .
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خالصة
لقد تطرقنا إىل مفهوم املراجعة حيث توصلنا على أهنا ذلك الفحص أالنتقادي املنتظم ألدلة قرائن
اإلثبات ملا حتتويه دفاتر وسجالت الشركة من بيانات يف إطار املبادئ احملاسبية متعارف عليها هبدف إبداء الرأي
الفين احملايد عن صدق وعدالة التقارير املالية كما تعرضنا ألهدافها التقليدية واحلديثة واليت تشمل مراقبة اخلطط
ومتابعة تنفيذها وتقييم األداء والفاعلية يف الشركة حتت املراقبة مث انتقلنا إىل املعايري اجلزائرية للتدقيق والقانون
 04-40وما يتضمنه من أحكام حيث يعد مراجع حسابات ،يف مفهوم هذا القانون،كل شخص ميارس بصفة
عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤولية ،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات ومطابقتها ألحكام التشريع
املعمول به.
كما استعرضنا جودة املراجعة اخلارجية والعوامل املؤثرة فيها ،وتوصلنا يف ضوء ذلك إىل انه بالرغم من
األمهية الكبرية اليت أوليت هلا إال انه مل جيد هلا تعريف وضحا ومتفق عليه ،وهذا راجع إىل أن املراجعة خدمة
وبالتايل يصعب قياسها وحتديدها ،وتعرضنا أيضا إىل العوامل املؤثرة على جودة املراجعة و املتمثلة فيما يلي:العوامل
املرتبطة مبكتب املراجعة ،عوامل مرتبطة بفريق املراجعة ،العوامل املرتبطة بالشركة حمل املراجعة .
كما تطرق نا إىل مفهوم التغيري اإللزامي ملراجع احلسابات اخلارجي وكذا سياسة التغيري يف عدد من الدول
وعوامل تغيري املراجع اخلارجي وكذا ا راء املؤيدة و املعارضة يف هذا الصدد حيث الزال اجلدل قائما إذ تستند كل
فئة على جمموعة من احلجج مدعمة بدراسات واقعية ،باإلضافة إىل هذا تعرضنا إىل تكاليف تغيري املراجع اخلارجي
واليت تشمل التكاليف املرتبطة بالبحث عن املراجع اجلديد و تكاليف اإلفصاح عن املالبسات احمليطة بعملية تغيري
املراجع اخلارجي.
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تمهيد
بعد التطرق يف اجلانب النظري إىل كل من اإلطار النظري للتغيري اإللزامي وأثره على االستقاللية وجودة ادلراجعة
وأتعاب ادلراجع ،فال بد من إسقاط اجلانب النظري يف صورة تطبيقية لذلك ارتأت الطالبات استقراء اجلوانب
ادليدانية للموضوع من خالل توزيع استبيان بعد ما مت ربكيم من طرف أساتذة متخصصة يف احملاسبة وادلراجعة
واإلحصاء ،وهتدف ىذه الدراسة إىل اختيار مجلة من الفرضيات اليت تقوم عليها وقمنا بتحليل نتائج االستبيان
باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي من خالل االستعانة بالربنامج اإلحصائي stistcal package for

 ) spss( sosial scienceرقم  ،32ويف ما يلي مت تقسيم الدراسة ادليدانية إىل مبحثني متمثلة يف:
المبحث األول :منهجية الدراسة ادليدانية والتحليل الوصفي خلصائص العينة ادلدروسة.
المبحث الثاني :ربليل نتائج االستبيان واختبار فرضيات الدراسة.
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المبحث األول :منهجية الدراسة الميدانية والتحليل الوصفي لخصائص العينة المدروسة
من أجل ربقيق أىداف الدراسة والوقوف على داللتها مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل
توفري البيانات واحلقائق عن ادلشكلة موضوع البحث لتفسريىا كما مت احلصول على بيانات وادلعلومات األولية عن
طريق االستبيان اليت مت إعدادىا ذلذا الغرض مستعملني يف ذلك برنامج .spss
المطلب األول :متغيرات ومجتمع أداة الدراسة
أوال :متغيرات الدراسة
باالعتماد على اجلانب النظري للموضوع وفرضيات الدراسة تتمثل ىذه التغريات يف:
 المتغير األول :تتمثل يف التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي. المتغير الثاني :تتمثل يف جودة ادلراجعة اليت تؤثر يف التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي.ثانيا :مجتمع الدراسة
يتكون رلتمع الدراسة من مراجعي حسابات وخرباء احملاسبة باعتبارىم الطرف ادلستخدم وادلنتج للقوائم ادلالية،
وأساتذة متخصصة يف احملاسبة وادلراجعة واإلحصاء.
ثالثا :أداة الدراسة
استخدمت الباحثات يف ىذه الدراسة بيانات ثانوية متمثلة يف اجلانب النظري للدراسة اليت مت احلصول عليها من
الكتب والدراسات السابقة و اجملالت وغريىا من ادلنشورات ادلتعلقة بادلوضوع ،أما البيانات األولية فتمثل اجلانب
ادليداين للدراسة متمثلة يف إجابات عن أسئلة اإلستبيان.
 -1تصميم أداة الدراسية
مت استخدام االستبيان كإحدى أدوات الدراسة ،وقد مت تقسيم اإلستبيان إىل قسمني:
القسممم األول :يوضححل البيانححات الشخصححية عححن أف حراد اجملتمححع علححى ع ح فق حرات ىححي التخصححص العلمححي ،ادلؤىححل
العلمي ،الوظيفة احلالية ،اخلربة ادلهنية يف رلال مراجعة احلسابات ،حجم مكتب ادلراجعة من حيث عدد ادلوظفني.
القسم الثاني :انقسمت إىل ثالثة زلاور و كل زلور يضم رلموعة من الفقرات أنظر للملحق رقم (:)12
المحور األول :يبني أثر التغيري اإللزامي على إستقاللية مراجع احلسابات وتتكون من ( )17فقرات.
المحور الثاني :يبني أثر التغيري اإللزامي على جودة مراجعة احلسابات وتتكون من ( )23فقرة.
المحور الثالث :يبني أثر التغيري اإللزامي على تكاليف وأتعاب ادلراجع اخلارجي وتتكون من ( )60فقرات.
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وبغرض تسيري معاجلة اإلستبيان مت ربديد مقياس لإلجابات باستخدام ليكارت عاسي الدرجات لقياس رأي
األفراد خبصوص األسئلة اليت تناوذلا اإلستبيان يسهل عملية ترميز اإلجابات وذلك حسب اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)3مقياس ليكارت الخماسي
التصنيف

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

 -2عرض أداة الدراسة
مت توزيع ( )71استمارة على عينة الدراسة وكان عدد الردود ( )67وعدد االستمارات غري ادلستلمة ( )5وبعد
تفحص االستبيانات مت استبعاد ( )4استمارات لعدم جدية اإلجابة ،وعدم استيفاء الشروط ادلطلوبة لإلجابة على
االستبيان وبذلك يكون عدد االستبيانات اخلاضعة للدراسة ( )64استبان.
الجدول رقم ( :)4اإلحصائيات الخاصة باستمارات اإلستبيان
فئة مراجعي الحسابات وخبراء

البيان

فئة أساتذة الجامعة

المحاسبة

إجمالي العينة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

االستمارات الموزعة

5:

211%

22

211%

71

211%

االستمارات الملغاة

4

7123%

1

1%

4

6%

االستمارات غير

3

5119%

3

29129%

5

7178%

المستعملة

االستمارات الصالحة

55

:

9:18:%

92192%

64

99144%

المصدر :من إعداد الطالبات بناءا على سلرجات االستبيان

رابعا :اختبار سالمة االستبيان
قامت الباحثات بتحكيم اإل ستبيان قبل توزيعو على رلموعة من احملكمني تألفت من أساتذة متخصصني يف
احملاسبة وادلراجعة وقد طلبت الباحثات من احملكمني إبداء آرائهم ومقرتحاهتم ،حول مناسبة احملاور الرئيسية
لإلستبيان وكذلك مناسبة الفقرات لكل زلور من زلاور االستبيان وبناءا على ذلك مت تعديل بعض األسئلة
وحذف بعضها انسجاما مع مالحظات احملكمني كما سبت صياغة اإلستبيان بشكلو النهائي.
الجدول رقم ( :)5قائمة محكمي االستبيان
االسم واللقب
 -2بلقاسم بن خليفة
 -3فيصل مايدة
 -4زلمد الدينوري سادلي

الدرجة العلمية

الجامعة

أستاذ زلاضر-ب-
أستاذ زلاضر –أ-
أستاذ زلاضر –أ-

جامعة الشهيد محو خلضر الوادي
جامعة الشهيد محو خلضر الوادي
جامعة الشهيد محو خلضر الوادي

المصدر :من إعداد الطالبات
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المطلب الثاني :التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة
بعدما مت حصر رلتمع الدراسة يف رلموعة معينة قمنا بتحليل العينة اإلحصائية ادلكونة من مراجعي احلسابات
وخرباء احملاسبة وأساتذة اجلامعة وذلك بتوزيعها حسب كل من التخصص العلمي ،ادلؤىل العلمي ،الوظيفة احلالية،
اخلربة ادلهنية يف رلال مراجعة احلسابات ،حجم مكتب ادلراجعة من حيث عدد ادلوظفني باستخدام الربنامج
التحليلي اإلحصائي .spss
أوال:تحليل التخصص العلمي
يبني اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي (أنظر للملحق رقم :)13
الجدول رقم ( :)6توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
التكرار الكلي

النسبة الكلية

التخصص العلمي

فئة أساتذة الجامعة

فئة مراجعي الحسابات وخبراء
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

محاسبة

44

73137%

7

48184%

4:

84169%

مالية

8

88188%

3

33133%

:

271:9%

تدقيق

2

61%

2

61%

3

4188%

اقتصاد

4

211%

1

1%

4

6178%

تخصصات أخرى

1

1%

1

1%

1

1%

المجموع

55

211%

:

211%

64

211%

المحاسبة

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

الشكل رقم( :)4تمثل عينة الدراسة حسب خاصية التخصص العلمي

إقتصاد

تدقيق

مالية

محاسبة

%4 %6

%17

%73

المصدر :من اعداد الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
تحليل جدول التخصص العلمي
يتضل من خالل اجلدول أن نسبة الغالبة على التخصص العلمي ىي احملاسبة حيث بلغت  ،% 84169وذلك
ألن قانون اجلزائر كان دينع اعتماد لفتل مكاتب مراجع حسابات وخرباء احملاسبة بعد صلاح يف امتحان اخلرباء
زبصص زلاسبة ،أما زبصص ادلالية لذلك يأ ي يف الدرجة الثانية بنسبة %271:9بينما زبصص االقتصاد فكانت
النسبة ضئيلة تقدر بح ح  %7وكذلك التدقيق بنسبة ،%5وذلك دينل اعتماد مراجع حسابات فقط ،وذلك بسبب
منع قانون ذلك إال لتخصصات معينة يف االقتصاد.
ثانيا :تحليل خاصية المؤهل العلمي
يبني اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب ادلؤىل العلمي (أنظر للملحق رقم :)14
الجدول رقم ( :)7توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

فئة أساتذة الجامعة

فئة مراجعي الحسابات وخبراء
المحاسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار الكلي

النسبة الكلية

ليسانس

47

211%

1

1%

47

781:3

ماجستير

2

211%

1

1%

2

2199

دكتوراه

5

44144%

9

66.68%

23

33175

ماستر

4

86%

2

36%

5

8165

المجموع

55

94112%

:

271::%

64

211%

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

الشكل رقم(:)5تمثيل عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
ماستر

دكتوراة

ماجستير

ليسانس

%7
%23

%68

المصدر :من إعداد

%2

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

65

الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
تحليل جدول المؤهل العلمي
يتضل من اجلدول أن غالبية العينة لفئة مراجعي احلسابات سبلك ههادة ليسان
معظم من ربصل على ههادة أكثر اذبو إىل رلال التدري

بنسبة  %67.92وذلك ألن

يف اجلامعة وفضلها على مهنة مراجع حسابات وذلك

بسبب منع القانون ازدواجية ادلهنة .بسبب حالة التنايف ادلنصوص عليها بادلادة  75من قانون  ،12/21وأيضا
ههادة ادلاسرت موجودة بنسبة قليلة وذلك حلداثة ىذه الشهادة يف اجلزائر.
ثالثا :تحليل خاصية الوظيفة الحالية
يبني اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة (أنظر للملحق رقم :)15
الجدول رقم ( )8توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية
الوظيفة الحالية

فئة مراجعي الحسابات

فئة أساتذة الجامعة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

وخبراء المحاسبة

التكرار الكلي

النسبة الكلية

مراجع حسابات صاحب مكتب مراجعة

43

211%

1

1%

43

71148%

مراجع حسابات موظف لدى مكتب مراجعة

6

61%

6

61%

21

29197%

أستاذ جامعي

/

:

211%

:

271:9%

أخرى

3

211%

/

/

3

4188%

المجموع

55

94113%

:

271:9%

64

211%

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

الشكل رقم( :)6تمثيل عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

أخري

أستاذ جامعي

مراجع حسابات صاحب مكتب

مراجع حسابات مواظف
%4
%17
%19

%60

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
تحليل جدول الوظيفة الحالية
أكثرية العينة كانت مراجعي حسابات الذين ديلكون مكاتب مراجعة خاصة هبم بنسبة  %71148ذلك ألن
ادلشكلة ادلدروسة يف البحث زبصهم أكثر من أي فئة أخرى ،كما أن نسبة مراجعي احلسابات الذين ال ديلكون
مكتب وإظلا يعملون لدى مكتب مراجعة كانت  ،%29197وما الحظناه خالل الدراسة أن من ال ديلكون
مكتب مراجعة ،وإظلا يعمل لدى مكتب مراجعة أهنم تربطهم عالقة قرابة أو صداقة مع صاحب ادلكتب أو أنو
كان هريك مع صاحب ادلكتب وسحب اعتماده ألسباب قانونية ،أما فئة األساتذة فقد اخرتنا أن تكون العينة
من أساتذة زلاسبة وادلراجعة ألهنم أثر دراية دبوضوع الدراسة.
رابعا:تحليل خاصية الخبرة المهنية في مجال مراجعة الحسابات
يبني اجلدول التايل ربليل خاصية اخلربة ادلهنية يف رلال مراجعة احلسابات (أنظر للملحق رقم :)16
الجدول رقم ( )9توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية في مجال مراجعة الحسابات
الخبرة المهنية

فئة مراجعي الحسابات وخبراء

فئة أساتذة الجامعة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

المحاسبة

التكرار
الكلي

النسبة الكلية

أقل من  5سنوات

:

86%

4

36%

23

33175%

من  5الى  11سنوات

21

77178%

6

44144%

26

39141%

من  11الى  15سنة

27

:5122%

2

6199%

28

43118%

أكثر من  15سنة

:

211%

1

1%

:

271:9%

المجموع

55

94112%

:

271::%

64

211%

المصدر :من اعداد الطالبات وفقا لنتائج اإلستبيان باستخدام برنامج spss

الشكل رقم(:)7تمثيل عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية
أكثر من  15سنة

من 5الي 10

من  10الي 15

%17

%23

%32

%28

المصدر :من إعداد

إقل من 5سنوات

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
تحليل جدول الخبرة المهنية
لقد طغت اخلربة ادلهنية مابني  26-21سنة بنسبة  %43118وتأ ي بعدىا أكثر من  26سنة بنسبة %271:9

أما بالنسبة للخربة ادلهنية األقل من  6سنوات فكانت نسبة  %33175وىي نسبة ضئيلة ،وذلك لكون رلل
الوطين للمحاسبة أوقف منل االعتمادات بسبب إصدار قوانني جديدة ومنها قانون  12/21الذي أصدر منذ
سنة  3121ومل يتم تطبيقو حلد اآلن.
خامسا :تحليل خاصية الخبرة حجم مكتب المراجعة من حيث عدد الموظفين
يبني اجلدول التايل ربليل خاصية اخلربة حجم مكتب ادلراجعة من حيث عدد ادلوظفني (أنظر للملحق رقم :)06
الجدول رقم ( )11توزيع عينة الدراسة حسب عدد الموظفين في مكتب المراجعة
فئة مراجعي الحسابات وخبراء المحاسبة

حجم المكتب

التكرار

النسبة

أقل من  6موظفين

44

86%

من  6إلى  21موظفين

21

33183%

أكثر من  21موظفين

12

3138%

المجموع

55

211%

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

الشكل رقم(:)8تمثيل عينة الدراسة حسب حجم مكتب المراجعة

أكثر من  10مواظفين

من  5الي  10مواظفين

أقل من 5مواظفين

%2

%23

%75

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
تحليل جدول حجم مكتب المراجعة
نالحظ أن معظم مكاتب ادلراجعة ربتوي أقل من عسة موظفني ،وذلك بنسبة %86وذلك لعدم وجود هركات
مراجعة ،كما أن الشركات زلل ادلراجعة لدى مكاتب ليست بشركات كبرية فمعظمها هركات صغرية وخاصة
.لذلك ال يتطلب مراجعتها وجود عدد كبري من ادلوظفني.
المبحث الثاني :تحليل نتائج االستبيان واختبار فرضيات الدراسة
المطلب األول :االختبارات اإلحصائية لمعامل االرتباط
تطرقنا يف ىذا ادلطلب إىل حساب كل من معامل االرتباط وربليل االضلدار ويف األخري مناقشة وتفسري النتائج،
كما قمنا بوضع اجلدول التايل لتوضيل العالقة بني احملاور الثالثة.
أوال :معامل االرتباط
يبني اجلدول التايل عينة الدراسة االحصائية دلعامل االرتباط للمحاور الثالثة (أنظر للملحق رقم :)18
الشكل رقم(:)11تمثيل عينة الدراسة اإلحصائية لمعامل االرتباط للمحاور
المحاور

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور األول

21111

11652

11323

المحور الثاني

11652

21111

114:3

المحور الثالث

11323

114:3

21111

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

من خالل اجلدول رقم ( )21نالحظ أن كل من احملور األول والثاين وكذلك بني احملورين الثاين والثالث وكذلك
األول والثالث عالقة طردية بداللة إحصائية معنوية عالية عند داللة 1%2

وسنتطرق فيما يلي إىل كل االرتباطات بالتفصيل:
 -2اإلرتباط بني احملورين األول والثاين قدرت بح ح .% 6512
 -3اإلرتباط بني زلورين األول والثالث قدرت بح ح .% 3213
 -4اإلرتباط بني زلورين الثاين والثالث قدرت ب ح .% 4:13

ثانيا :معامل ألفا كرونباخ
يبني اجلدول التايل معامل ألفا كرنباخ للمحاور الثالثة (أنظر للملحق رقم :)19
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
الجدول رقم ( :)12يمثل معامل ألفا كرونباخ
المحور

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

المحور األول

7

11597

المحور الثاني

23

11839

المحور الثالث

7

11843

محاور اإلستبيان

35

11853

المصدر :من إعداد

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

تحليل معامل ألفا كرونباخ للمحاور الثالثة
 تقدر قيمة ألفا كرونباخ يف احملور األول بح ح .11597 تقدر قيمة ألفا كرونباخ يف احملور الثاين بح ح .11839 تقدر قيمة ألفا كرونباخ يف احملور الثالث بح ح .11843 تقدر قيم ألفا كرونباخ للمحاور الثالثة  11853وىو ما يعين بأن إجابات عينة الدراسة تتميز بالصدقوالثبات ،كما يدل على أن اإلرتباط بني اإلجابات مقبولة إحصائيا.

المطلب الثاني :تحليل نتائج االستبيان واختبار فرضيات الدراسة
ألغراض ربليل البيانات استخدمنا الربنامج اإلحصائي  spssكما استخدمت الباحثات التكرارات النسبية
والنسب ادلئوية والوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري.
أوال:إجراءات معالجة اإلستبيان
بغرض تسيري معاجلة اإلستبيان مت ربديد مقياس لإلجابات باستخدام مقياس ليكارت ذي ع

درجات لقياس

رأي أفراد عينة الدراسة بشأن األسئلة اليت تضمنها االستبيان ،حبيث مت ربديد رلاالت اإلجابة على األسئلة وأوزان
اإلجابات ،وذلك بإعطاء رقم  2خليار غري موافق بشدة 2 ،غري موافق 4 ،زلايد 5 ،موافق 6 ،موافق بشدة .وبعد
ذلك نقوم حبساب ادلتوسط احلسايب(الوسط ادلرجل) واالضلراف ادلعياري ومن خالل النتائج ادلتوصل إليها نقوم
باحلكم على صحة أو عدم صحة الفرضية.
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الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
الجدول رقم ( :)13أطوال الفترات حسب مقياس ليكات الخماسي
المتوسط الحسابي المرجح

المستوى

من  2إلى 218:

غير موافق بشدة

من  2191إلى 316:

غير موافق

من  4151إلى 512:

موافق

محايد

من  3171إلى 414:

موافق بشدة

من  5131إلى 6

المصدر :من إعداد الطالبات

ثانيا :تحليل نتائج محاور الدراسة واختبار الفرضيات
 -1تحليل نتائج المحور األول من االستبيان واختبار الفرضية األولى
يبني اجلدول التايل إجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثري التغيري اإللزامي على إستقاللية مراجع احلسابات (أنظر
للملحق رقم .)23
الجدول رقم ( )14نتيجة التحليل اإلحصائي لمحور تأثير التغيير اإللزامي على استقاللية مراجع الحسابات
رقم

المعيار

2

3

4

5

6

7

تكرار

االستجابات

النسبة
موافق

محايد

المؤشرات اإلحصائية
غير

المتوسط

االنحراف

غير موافق

(ت)

موافق

موافق

الحسابي

المعياري

%

بشدة
22

2

2

4198

11896

(ت)

:

42

2199%

2199%

%

271:9%

6915:%

31186%

2

(ت)

8

34

28

6

%

24131%

5414:%

43118%

:154%

2199%

(ت)

6

41

:

9

2

%

:154%

67171%

271:9%

2611:%

2199%

(ت)

7

42

9

9

1

%

22143%

6915:%

%2911:

2611:%

1%

(ت)

21

35

22

8

2

%

29197%

56139%

31186%

24131%

2199%

(ت)

6

41

25

5

1

%

:154%

67171%

%37152

8165%

1%

بشدة

المتوسط العام لمحور اثر التغيير اإللزامي على إستقاللية مراجع الحسابات
المصدر :من إعداد

4168

4168

4177

4177

4179

4177

الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss
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11:21

11:41

11987

11:::

11865

11986

النتيجة

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

الرتبة

2
7

6

5

4

3

5

الفصل الثاين:أثر التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات على جودة واستقاللية وأتعاب ادلراجعة-دراسة ميدانية-
لقد بينت النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ( )25الوسط احلسايب ادلرجل إلجابات احملور ،والذي ىو
دبقدار  4177واالضلراف ادلعياري ادلقدر ب ح  11986تأييد أفراد العينة لوجود عالقة اجيابية بني التغيري اإللزامي و
االستقاللية ويتمثل ذلك من خالل إجابات احملور األول من اإلستبيان:
أ -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف إصدار تقارير تعك

الصورة احلقيقية للمركز ادلايل

لعدم وجود مصاحل مالية بني ادلراجع والشركة شلا يعزز استقالليتو" على متوسط حسايب  4192واضلراف معياري
قدره  11896لتحصل على الرتبة األوىل ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة
من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف إصدار تقارير تعك

الصورة

احلقيقية للمركز ادلايل لعدم وجود مصاحل مالية بني ادلراجع والشركة شلا يعزز استقالليتو.
ب -لقد ربصلت عبارة " إن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط وتنفيذ عملية
ادلراجعة شلا يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو " على متوسط حسايب  4168واضلراف معياري قدره
 11:21لتحصل على الرتبة السادسة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة
من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط
وتنفيذ عملية ادلراجعة شلا يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو.
ت -لقد ربصلت عبارة " وجود ادلراجع دلدة طويلة يف نف

الشركة مع فرتة هتدئة يساعده على إصدار تقرير

مالئم ويعزز استقالليتو " على متوسط حسايب  4168واضلراف معياري قدره  11:41لتحصل على الرتبة
اخلامسة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل
على أن وجود ادلراجع دلدة طويلة يف نف

الشركة مع فرتة هتدئة يساعده على إصدار تقرير مالئم وذو أثر

إجيايب على اإلستقاللية.
ث -لقد ربصلت عبارة "رجوع ادلراجع بعد مضي فرتة هتدئة جيعل العمل أكثر كفاءة شلا يؤثر إجيابا على
استقالليتو " على متوسط حسايب  4177واضلراف معياري قدره  11987لتحصل على الرتبة الرابعة ،بالنظر
إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن رجوع
ادلراجع بعد مضي فرتة هتدئة جيعل العمل أكثر كفاءة شلا يؤثر إجيابا على استقالليتو.
ج -لقد ربصلت عبارة "رجوع ادلراجع بعد انقضاء فرتة هتدئة يساىم يف احلد من الضغوط اليت قد سبارسها إدارة
الشركة ويعزز استقالليتو" على متوسط حسايب  4177واضلراف معياري قدره  11:::لتحصل على الرتبة
الثالثة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل
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على أن رجوع ادلراجع بعد انقضاء فرتة هتدئة يساىم يف احلد من الضغوط اليت قد سبارسها إدارة الشركة ويعزز
استقالليتو.
ح -لقد ربصلت عبارة "يساىم التغيري اإللزامي للمراجع يف توسيع نطاق اخلدمات ادلهنية ادلقدمة واالبتعاد عن
اخلدمات احملظورة شلا يعزز استقالليتو" على متوسط حسايب  4179واضلراف معياري قدره  11865لتحصل
على الرتبة الثانية ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة
شلا يدل على أن يساىم التغيري اإللزامي للمراجع يف توسيع نطاق اخلدمات ادلهنية ادلقدمة واالبتعاد عن
اخلدمات احملظورة شلا يعزز استقالليتو.
 -2تحليل نتائج المحور الثاني من اإلستبيان واختبار الفرضية الثانية
يبني اجلدول التايل إجابات أفراد عينة الدراسة حول زلور تأثري التغيري اإللزامي على جودة مراجعة احلسابات (أنظر
ادللحق رقم .)21
الجدول رقم ( :)15نتيجة التحليل اإلحصائي لمحور تأثير التغيير اإللزامي على جودة مراجعة الحسابات
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لقد بينت النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ( )26الوسط احلسايب ادلرجل إلجابات احملور ،والذي ىو
دبقدار  4172واالضلراف ادلعياري ادلقدر ب ح  11:1تأييد أفراد العينة لوجود عالقة اجيابية بني التغيري اإللزامي وجودة
ادلراجعة ،ويتمثل ذلك من خالل إجابات احملور الثاين من اإلستبيان:
أ -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يدفعو إىل تكثيف الزيارات ادليدانية شلا يزيد من جودة مراجعة
احلسابات" على متوسط حسايب  4181واضلراف معياري قدره  11956لتحصل على الرتبة السابعة ،بالنظر إىل
مقياس ليكارت اخلماسي فإ ن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن التغيري
اإللزامي للمراجع يدفعو إىل تكثيف الزيارات ادليدانية شلا يزيد من جودة مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على
جودة ادلراجعة.
ب -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة
احلسابات " على متوسط حسايب  4192واضلراف معياري قدره  11872لتحصل على الرتبة الرابعة ،بالنظر
إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإ ن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن التغيري
اإللزامي للمراجع يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على
جودة ادلراجعة.
ت -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع جيعلو على دراية ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة الشركات" على
متوسط حسايب  4198واضلراف معياري قدره  11921لتحصل على الرتبة الثانية ،بالنظر إىل مقياس ليكارت
اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن التغيري اإللزامي للمراجع
جيعلو على دراية ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة الشركات أن لو أثر اجيايب على جودة ادلراجعة.
ث -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يزيد من اجلهد والوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخلية شلا يؤثر
سلبا على جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4153واضلراف معياري قدره  21119لتحصل
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على الرتبة العاهرة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد
العينة شلا يدل على أن التغيري اإللزامي للمراجع يزيد من اجلهد والوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخلية شلا
يؤثر سلبا على جودة مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على جودة ادلراجعة.
ج -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يؤدي إىل قلة فهم اإلجراءات واسرتاتيجيات عمل الشركة" على
متوسط حسايب  319:واضلراف معياري قدره  21124لتحصل على الرتبة الثاين عشر ،بالنظر إىل مقياس
ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على موقف زلايد من طرف أفراد العينة على أن التغيري اإللزامي
للمراجع يؤدي إىل قلة فهم اإلجراءات وإسرتاتيجيات عمل الشركة فمنهم مع وافق ومنهم من عارضة و
أغلبية أفرد العينة زلايدون.
ح -لقد ربصلت عبارة " بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة خيلق تفاىم بني الشركة وادلراجع حول القوائم ادلالية شلا
يؤدي إىل تقاعصو عن ربري دقة ىذه القوائم" على متوسط حسايب  4166واضلراف معياري قدره 21195

لتحصل على الرتبة التاسعة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف
أفراد العينة شلا يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة خيلق تفاىم بني الشركة وادلراجع حول القوائم
ادلالية شلا يؤدي إىل تقاعصو عن ربري دقة ىذه القوائم أن لو أثر اجيايب على جودة ادلراجعة.
خ -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يؤدي إىل الفهم اجليد ذليكل الشركة وطرق سبويلها شلا
يزيد من جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4196واضلراف معياري قدره  11997لتحصل على
الرتبة الثالثة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا
يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يؤدي إىل الفهم اجليد ذليكل الشركة وطرق سبويلها شلا يزيد
من جودة مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على جودة ادلراجعة.
د -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يكسب ادلراجع خربة فنية تزيد من جودة مراجعة
احلسابات" على متوسط حسايب  41:7واضلراف معياري قدره  1186:لتحصل على الرتبة األوىل ،بالنظر إىل
مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن بقاء
ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يكسب ادلراجع خربة فنية تزيد من جودة مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب
على جودة ادلراجعة.
الشركة جيعل ادلراجع يستبق النتائج شلا يقلل من جودة

ذ -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف

مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4132واضلراف معياري قدره  11:79لتحصل على الرتبة احلادي
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عشر ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على موقف زلايد من طرف أفراد العينة
اختلفوا يف اآلراء بالنسبة لبقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف

الشركة جيعل ادلراجع يستبق النتائج شلا يقلل من

جودة مراجعة احلسابات وكيفية تأثريىا على جودة ادلراجعة ،فمنهم من وافق ومنهم من عارضة وأغلبيتهم
زلايدين.
ر -لقد ربصلت عبارة " بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف

الشركة يفقد الراجع صفة الشك ادلهين شلا يقلل من

جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4181واضلراف معياري قدره  11:83لتحصل على الرتبة
السادسة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا
يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف

الشركة يفقد الراجع صفة الشك ادلهين شلا يقلل من جودة

مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على جودة ادلراجعة.
ز -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف الشركة جيعل للمراجع يثق يف اإلدارة ويعتمد نف أوراق
العمل شلا يقلل من جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4175واضلراف معياري قدره 11:33

لتحصل على الرتبة الثامنة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف
أفراد العينة شلا يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف الشركة جيعل ادلراجع يثق يف اإلدارة ويعتمد نف
أوراق العمل شلا يقلل من جودة مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على جودة ادلراجعة.
س -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة جيعلو نادرا ما يلجا الختبار تفاصيل العمليات

و

األنشطة بسبب خربتو يف أنشطة الشركة" على متوسط حسايب  4185واضلراف معياري قدره 11947

لتحصل على الرتبة اخلامسة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف
أفراد العينة شلا يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة جيعلو نادرا ما يلجا الختبار تفاصيل العمليات
واألنشطة بسبب خربتو يف أنشطة الشركة أن لو أثر إجيايب على جودة ادلراجعة.
 -3تحليل نتائج المحور األول من اإلستبيان واختبار الفرضية الثالثة
يبني اجلدول التايل إجابات أفراد عينة الدراسة حول زلور تأثري التغيري اإللزامي على تكاليف وأتعاب مرجع
احلسابات (أنظر ادللحق رقم 1)22
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الجدول رقم ( )16نتيجة التحليل اإلحصائي لمحور تأثير التغيير اإللزامي على تكاليف وأتعاب مراجع الحسابات.
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المؤشرات اإلحصائية

بشدة

بشدة

المتوسط العام لمحور اثر التغيير اإللزامي على تكاليف وأتعاب مراجع الحسابات
المصدر :من إعداد

الحسابي

4168

4139

4137

4147

4158

41516

المعياري

11977

21277

21114

211:5

21214

21171

موافق
محايد
محايد
محايد
موافق
موافق

2

6

7
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4
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الطالبات وفقا لنتائج االستبيان باستخدام برنامج spss

لقد بينت النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ( )27الوسط احلسايب ادلرجل إلجابات احملور ،والذي ىو
دبقدار  41516واالضلراف ادلعياري ادلقدر ب ح  211716تأييد أفراد العينة لوجود عالقة إجيابية بني التغيري اإللزامي
لتكاليف وأتعاب ادلراجع ،ويتمثل ذلك من خالل إجابات احملور الثالث من االستبيان:
الشركة حيد من تغيري األتعاب" على متوسط حسايب

أ -لقد ربصلت عبارة "بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف

 415:واضلراف معياري قدره  21242لتحصل على الرتبة الثانية ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن
العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نف الشركة حيد
من تغيري األتعاب على تكاليف وأتعاب ادلراجع اخلارجي.
ب-

لقد ربصلت عبارة "تزيد أتعاب ادلراجع لزيادة تكاليف ادلراجعة األولية بسبب التغيري اإللزامي للمراجع"

على متوسط حسايب  4168واضلراف معياري قدره  11977لتحصل على الرتبة األوىل ،بالنظر إىل مقياس
ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا يدل على أن تزيد أتعاب ادلراجع
لزيادة تكاليف ادلراجعة األولية بسبب التغيري اإللزامي للمراجع أن لو أثر إجيايب على تكاليف وأتعاب ادلراجع
اخلارجي.
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ت -لقد ربصلت عبارة "يساىم التغيري اإللزامي للمراجع يف دفع األتعاب بصورة منتظمة شلا يعزز من استقالليتو"
على متوسط حسايب  4139واضلراف معياري قدره  21277لتحصل على الرتبة اخلامسة ،بالنظر إىل مقياس
ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على زلايد من طرف أفراد العينة أن العبارة مشتت على أن التغيري
اإللزامي للمراجع يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة احلسابات أهنم من وافق ومنهم
من عارضة وأغلبيتهم زلايدون .
ث -لقد ربصلت عبارة "إن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط وتنفيذ عملية
ادلراجعة شلا يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو" على متوسط حسايب  4137واضلراف معياري قدره
 21114لتحصل على الرتبة السادسة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على زلايد
من طرف أفراد العينة أن العبارة مشتت على إن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم
للتخطيط وتنفيذ عملية ادلراجعة شلا يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو فكانت أغلبية اآلراء زلايدة.
ج -لقد ربصلت عبارة "إن تكلفة تسويق عملية ادلراجعة يؤدي إىل زيادة خطر فقدان ادلراجع استقالليتو
وموضوعيتو شلا يقلل جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4147واضلراف معياري قدره 211:5

لتحصل على الرتبة الرابعة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فإن العبارة ربصلت على موقف زلايد من
طرف أفراد العينة على أن تكلفة تسويق عملية ادلراجعة يؤدي إىل زيادة خطر فقدان ادلراجع استقالليتو
وموضوعيتو شلا يقلل جودة مراجعة احلسابات فيهم من وافق و فيهم من عارضة ،وأغلبيتو كانوا زلايدون .
ح -لقد ربصلت عبارة "التغيري اإللزامي للمراجع يسبب اطلفاض األتعاب لتأثرىا بالعرض والطلب شلا يؤثر سلبا
على جودة مراجعة احلسابات" على متوسط حسايب  4158واضلراف معياري قدره  21214لتحصل على
الرتبة الثالثة ،بالنظر إىل مقياس ليكارت اخلماسي فان العبارة ربصلت على ادلوافقة من طرف أفراد العينة شلا
يدل على التغيري اإللزامي للمراجع يسبب إاطلفاض األتعاب لتأثرىا بالعرض والطلب شلا يؤثر سلبا على جودة
مراجعة احلسابات أن لو أثر إجيايب على تكاليف وأتعاب ادلراجع اخلارجي.
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خالصة :
من خالل ما مت تقدديو يف اجلانب النظري يف ىذا ادلوضوع ،وذبسيد ذلك يف اجلانب التطبيقي منو بتوزيع استمارة
االستبيان على عينة الدراسة ادلكونة من مراجعي حسابات وخرباء زلاسبني وأساتذة اجلامعة ادلخصصني يف احملاسبة
وادلراجعة ،وبعد ربليل االستبيان باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي ادلتمثل يف التكرار ،ادلتوسط احلسايب
ادلرجل ،االضلراف ادلعياري وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  spssنسخة رقم 32مت مالحظة أن ىناك
وجهات نظر سلتلفة بني ادلوافقة بشدة وادلوافقة واحملايد وغري موافق بشدة وغري موافق ،وبعد ربليل النتائج توصلت
الباحثات لإلجابة عن الفرضيات ادلصاغة يف ىذا الفصل وذلك من خالل:
 إن التغيري اإللزامي يؤدي إىل زلافظة مراجع احلسابات على استقالليتو. إن التغيري اإللزامي يؤدي اكتشاف األخطاء وادلخالفات اجلوىرية يف القوائم ادلالية بطريقة أكفأ أي جبودةأحسن من مراجع دائم يف ادلؤسسة.
 إن التغيري اإللزامي دلراجع احلسابات يؤدي إىل زيادة يف التكاليف وأتعاب ألن معرفة الشركة ومعرفة نشاطهاوتعامالهتا اخلارجية يف البداية يتطلب جهد كبري وىذا اجلهد يتطلب أتعاب أكثر.
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تناول موضوع حبثنا دراسة وحتليل ألىم جوانب اإلطار النظري جلودة ادلراجعة و التغيًن اإللزامي دلراجع
احلسابات اخلارجي وبغرض اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة " :ما مدى تأثًن التغيًن اإللزامي دلراجع
احلسابات اخلارجي على جودة ادلراجعة؟" قامت الطالبات بدراسة ميدانية استكشافية عن طريق توزيع
استمارات استبيان على فئة ادلراجعٌن اخلارجيٌن و كذلك أساتذة األكاددييٌن ادلتخصصٌن يف احملاسبة
وادلراجعة وقد توصلنا إىل نتائج و توصيات التالية :
اختبار الفرضيات:

.I
-1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  1%وذلك مبقدار  6633للوسط

احلسايب و 568.0لالحنراف ادلعياري ،وىذا يدل على تأييد أفراد العينة على أنو يوجد عالقة إجيابية بٌن
التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي واالستقاللية ،وىو ما ينفي صحة الفرضية األوىل.
-2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  1%وذلك مبقدار  6631للوسط

احلسايب و 56.5لالحنراف ادلعياري ،وىذا يدل على تأييد أفراد العينة على أنو يوجد عالقة إجيابية بٌن
التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي وجودة ادلراجعة وىو ما يثبت صحة الفرضية الثانية.
-3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  1%وذلك مبقدار  66450للوسط

احلسايب  1653لالحنراف ادلعياري ،وىذا يدل على تأييد أفراد العينة على أنو يوجد عالقة إجيابية بٌن
التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي على تكاليف وأتعاب مراجع احلسابات ،وىو ما يثبت صحة
الفرضية الثالثة.
.II

النتائج  :من خالل الدراسة ادليدانية وحتليل نتائج االستبيان ديكن استخالص النتائج التالية :
أ -يؤثر التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي إجيابيا على استقالليتو وذلك من خالل :

إصدار تقارير تعكس الصورة احلقيقية للمركز ادلايل لعدم وجود مصاحل مالية بٌن ادلراجع والشركة يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط وتنفيذ عملية ادلراجعة مما يزيد من إتعابو و حيافظ على استقالليتو فرتة هتدئة تساعده على إصدار تقرير مالئم رجوع ادلراجع بعد مضي فرتة هتدئة جيعل العمل أكثر كفاءة رجوع ادلراجع بعد انقضاء فرتة هتدئة يساىم يف احلد من الضغوط اليت قد متارسها إدارة الشركة يساىم التغيًن اإللزامي للمراجع يف توسيع نطاق اخلدمات ادلهنية ادلقدمة واالبتعاد عن اخلدمات احملظورةب -يؤثر التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي اجيابيا على جودة ادلراجعة من خالل:
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 يدفعو إىل تكثيف الزيارات ادليدانية جيعلو على دراية ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة الشركات يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة احلساباتت-يؤثر التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي سلبيا على جودة ادلراجعة من خالل :
 يزيد من اجلهد و الوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخليةث -بقاء ادلراجع لفرتة طويلة مع الشركة يؤثر اجيابيا على جودة ادلراجعة من خالل :
 يؤدي إىل الفهم اجليد ذليكل الشركة وطرق متويلها يكسب ادلراجع خربة فنيةج-بقاء ادلراجع فرتة طويلة مع الشركة يؤثر سلبا على جودة ادلراجعة من خالل :
 خيلق تفاىم بٌن الشركة و ادلراجع حول القوائم ادلالية مما يؤدي إىل تقاعصو عن حتري دقة ىذه القوائم يفقد الراجع صفة الشك ادلهين جيعل ادلراجع يثق يف اإلدارة و يعتمد نفس أوراق العمل جيعل ادلراجع نادرا ما يلجا الختبار تفاصيل العمليات و األنشطة بسبب خربتو يف أنشطة الشركةح-يؤثر التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي على أتعاب ادلراجع من خالل :
تزيد أتعاب ادلراجع لزيادة تكاليف ادلراجعة األوليةيسبب اخنفاض األتعاب لتأثرىا بالعرض و الطلبخ-بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة حيد من تغيًن األتعاب
.III

توصيات :من خالل الدراسة و استطالع آراء مراجعي احلسابات اخلارجيٌن و فئة األساتذة

األكاددييٌن و ذلك بقصد حتسٌن من استقاللية مراجع احلسابات اخلارجي واجلودة ادلراجعة نقرتح
أ-لزيادة استقاللية مراجع احلسابات اخلارجي :

 إجياد أسس حمددة لتحديد أتعاب مراجعي احلسابات اخلارجيٌن حبيث تكون متناسبة مع جهودىمومسؤوليتهم ولضمان عدم التأثًن مستوى جودة أداء ادلراجع.
 إعادة النظر يف ادلادة  22من قانون  01/10واليت تنص على تغيًن مراجع احلسابات اخلارجي إذا مليصادق على تقرير لسنتٌن متتاليتٌن وىذا لكونو يشكل ضغط على مراجع احلسابات وعلى استقالليتو.
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 إعادة النظر يف القوانٌن ادلتعلقة بطريقة تعيٌن مراجع احلسابات اخلارجي واليت ال جيب أن تكون عن طريقادلناقصة أو بشكل مباشر أي من طرف الشركة ،ويف ىذا الصدد جيب إنشاء ىيئة حمايدة حكومية مهمتها
تعيٌن ادلراجعٌن للقيام مبهامهم لدى الشركات وفقا للخربة وحجم واإلمكانيات ادلتاحة دلكتب ادلراجعة،
والتوزيع العادل خلدمات ادلراجعة بٌن مكاتب ادلراجعة.
 العراقيل اإلدارية تؤثر سلبا على استقاللية مراجع احلسابات اخلارجي. إعادة النظر يف قانون تنظيم مهنة مراجع احلسابات اخلارجي واالنتقال إىل التجسيد العملي للقوانٌن. العناية بتكوين والتأىيل ادلستمر دلراجعي احلسابات اخلارجيٌن مبا يسمح ذلم مبزاولة مهامهم . تطبيق حوكمة الشركات تعزيز احلماية القانونية دلراجع احلسابات اخلارجي. ال بدا من إشهار قائمة مراجعي احلسابات اخلارجيٌن بشكل منتظم يف جريدة قانونية أو رمسية تابعةلوزارة ادلالية.
ب-لزيادة جودة مراجعة اخلارجية :
حتكيم اخلربة و الكفاءة يف اختيار مراجع احلسابات اخلارجي. العمل على إرساء جلان ادلراجعة كما ىو احلاصل يف العديد الدول ،للوقوف على استقاللية ادلراجع وتقييمالعمل ادلقدم منو ،ما يضع ادلراجع أمام مسؤولية اكرب لدى أدائو دلهامو.
 إنشاء ىيئات تعىن بالرقابة على جودة ادلراجعة . حتديد عدد ادللفات اليت يراجعها مراجع احلسابات اخلارجي . تفهم مهمة مراجع احلسابات اخلارجي من طرف موظفي الشركة وخاصة ادلسًنين. تفعيل سوق أوراق ادلالية يف اجلزائر ..IV

آفاق البحث :

توصي الطالبات بضرورة إجراء الدارسات واألحباث يف ىذا اجملال واليت ديكن تغطية بعض اجلوانب اليت مل يتم
تغطيتها بالشكل الكايف يف ىذه الدارسة ،لذلك ديكن اقرتاح إجراء الدارسات التالية:
 دراسة أثر سلوك ادلراجع اخلارجي يف فرتيت ما قبل التغيًن وما بعده على االستقاللية. مدى تأثًن مدة فرتة التهدئة على تغيًن مراجع احلسابات اخلارجي. -أثر تطبيق حوكمة الشركات على التغيًن اإللزامي دلراجع احلسابات اخلارجي.
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قائم ـ ـ ـ ـة المراجع
الكتب بالغة العربية
 -1حازم ىاشم اآللوسي ،الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق-المراجعة نظريا ،-اجلزء األول ،دار الكتاب
الوطنية ،ليبيا.2003 ،
 -2غسان فالح ادلطارنة ،تدقيق الحسابات المعاصر ،الطبعة الثانية ،دار ادلسرية ،األردن.2009 ،

 -3مصطفى يوسف كايف ،تدقيق الحسابات ،الطبعة األوىل ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردن،
.2014
 -4حامد طلبة زلمد أبو ىيبة ،أصول المراجعة ،الطبعة األوىل ،زمزم ناشرون وموزعون ،األردن.2012 ،

 -5حسني يوسف القاضي ،حسني امحد دحدوح ،مراجعة الحسابات المتقدمة ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول ،دار
الثقافة،

األردن.2009 ،

 -6حسني أمحد عبيد ،شحاتو سيد شحاتو ،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات ،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية ،اإلسكندرية.2007 ،

 -7أمحد زلمد نور و آخرون ،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،الدار
اجلامعية.2007 ،

 -8زلمد بوتني ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
.2005

أطروحات الدكتوراه
 -9أمحد حايب ،العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجزائر دراسة حالة ألراء خبراء
المحاسبين ومحافظي الحسابات في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ختصص زلاسبة وتدقيق
غري منشورة ،جامعة اجلزائر.2015/2014 ،3

 -10نبيل محادي ،أثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية دراسة حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه ختصص مالية وزلاسبية غري منشورة ،جامعة اجلزائر.2012 ،

رسائل الماجستير
 -11أحالم أمحد أبو رياش ،أثر معدل دوران المراجع الخارجي على جودة المراجعة ،رسالة تدخل ضمن نيل
متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ودتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.2013 ،
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 -12األخضر لقليطي ،مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر ،رسالة تدخل ضمن نيل
متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.2009 ،

 -13خرية بن عباس ،دور المراجع الخارجي في تحديد كفاية و مالءمة أدلة األثبات ،رسالة تدخل ضمن نيل
متطلبات شهادة ادلاسر ختصص تدقيق زلاس،ي ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة. 2013 ،

 -14إبراىيم حسني إبراىيم أبو جرد ،عالقة جودة تدقيق الخارجي بإدارة األرباح في المصارف المحلية
العاملة في فلسطين ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ودتويل غري
منشورة ،جامعة غزة ،فلسطني،

.2011

 -15عبد السالم سليمان قاسم األىدل ،العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية
اليمنية-دراسة نظرية ميدانية ،-رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص ااحماسبة غري
منشورة ،جامعة أسيوط ،مصر.2008 ،

 -16نسرين زلمد منصور ،مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات على مبدأ االستقاللية دراسة ميدانية
على مكاتب مراجعة الحسابات العملة في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري
ختصص زلاسبة ودتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني. 2013 ،

 -17إياد حسن حسني أبو ىني ،العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر مدققي
الحسابات القانونيين في فلسطين ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة
ودتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.2005 ،

 -18زلمود شعبان حسن أمحد ،فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مرجعي الحسابات وسبل تصنيفها-
دراسة تحليلية لآلراء :مرجعي الحسابات مدراء البنوك موظفي ضريبة الدخل في قطاع غزة ،رسالة
تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص مالية ودتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطني.2007 ،

 -19سهام أكرم عمر الطويل ،تأثير متغيرات البيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي
الحسابات في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ودتويل غري
منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني،

.2012
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 -20لطيفة عبديل ،دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة االسمنت
ومشتقاتو  ECISسعيدة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص إدارة األفراد
وحوكمة الشركات غري منشورة ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان.2012/2011 ،

 -21نبيل عالل ،العوامل المؤثرة على جودة مراجعة الحسابات للقوائم المالية ،رسالة تدخل ضمن نيل
متطلبات شهادة ماسر ختصص التدقيق ااحماس،ي غري منشورة ،جامعة محو خلضر ،الوادي.2013 ،

 -22عبد اهلل ممتاز زلمود ،ا لعوامل المؤثرة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي دراسة ميدانية على مكاتب
المراجعة والشركات المساىمة العامة في فلسطين ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري
ختصص زلاسبة ودتويل غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.5102 ،

 -23آية جار اهلل نعمان اخلزندار ،مدى تأثير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة
وتعزيز موضوعيتو واستقاللو دراسة تطبيقية على مكاتب وشركات المراجعة ومدراء الشركات
المساىمة العامة في قطاع غزة ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ودتويل
غري منشورة  ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.5112 ،

 -24إسالم عبد الفتاح زلفوظ يوسف ،قياس أثر فجوة التوقعات في المراجعة على قرارات المستثمرين في
سوق األوراق المالية في مصر دراسة ميدانية ،رسالة تدخل ضمن نيل متطلبات شهادة ادلاجستري ختصص
ااحماسبة غري منشورة  ،جامعة بنها ،مصر.5100 ،

النشريات والدوريات
 -25زلمد على جربان ،العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين
في اليمن ،الندوة الثانية عشر لسبل تطوير ااحماسبة يف ادلملكة ،مهنة ااحماسبة يف ادلملكة العربية السعودية
وحتديات القرن العشرين ،جامعة ادللك سعود ،الرياض ،يومي

18و 19ماي .2010

 -26زلمود رجب يس غنيم ،أثر التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في قدرتو على اكتشاف التحريفات
الجوىرية بالقوائم المالية ،حبث مقدم من مدرس زلاسبة ،كلية التجارة ،جامعة بنها ،بدون سنة نشر.
 -27م.منري زىران ،نيكوالي ف.شولكوف ،تادانوري إينوماتا ،وظيفة مراجعة الحسابات في المنظومة األمم
المتحدة ،األمم ادلتحدة ،وحدة التفتيش ادلشركة ،جنيف.2010 ،
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 -28ىشام حسن حسني ،تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي في شركات
المساىمة العراقية-دراسة ميدانية ،دراسة مقدمة من رئيس قسم العلوم ادلالية وادلصرفية ،اجلامعة األىلية،
كلية دجلة ،العراق.2008 ،

 -29ادلقرر رقم  ، 002ادلؤرخ يف  04فيفري  ،2016ادلتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق.
 -30ادلقرر رقم ، 150ادلؤرخ يف أوت  ،2016ادلتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق.
 -31ادلقرر رقم  ،23ادلؤرخ يف 15مارس  ،2017ادلتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق.
 -32اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،42ادلؤرخة بتاريخ .2010/07/11
 -33اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية ،العدد ( 9مكرر) ،ادلؤرخة يف.2009/03/01
 -34اذليئة العامة للرقابة ادلالية ،أمانة رللس اإلدارة ،قرار رللس إدارة اذليئة رقم( )107لسنة  2012بتاريخ 25

سبتمرب ،2012ادلتعلق بقواعد حوكمة الشركات العاملة يف رلال األوراق ادلالية.

المجالت العلمية
 -35سامح زلمد رضا ،رياض أمحد ،اثر جودة المراجع في جودة األرباح و انعكاساتها على التوزيعات
النقدية في الشركات الصناعية المساىمة المصرية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،اجمللد  ،08العدد
 ،04األردن.2012 ،

 -36مسري كامل عيسى ،أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح ،رللة كلية التجارة للبحوث
العلمية ،اجمللد

 ،45العدد  ،02مصر.2008 ،

 -37يوسف زلمود جربوع ،مجاالت مساىمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية
المراجعة وتعزيز موضوعيتو واستقاللو ،رللة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد  ،16العدد  ،01غزة ،فلسطني،
جانفي .2008
 -38زلمد حلو داود اخلرسان ،عبد الرضا حسن سعود ،تقويم فاعلية الرقابة على أداء الحكومات المحلية في
ضوء بعض متطلبات قانون  SOXدراسات تطبيقية في عينة من المحافظات العراقية ،رللة القادسية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،18العدد.2016 ،03
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 تحليل العالقة بين معدل الدوران المدقق وجودة التدقيق الخارجي وانعكاس، صربي ماىر مشتهى-39
 اجمللد، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية،ذلك على رأي مدقق الحسابات الخارجي
.2014  يونيو، فلسطني، غزة،02  العدد،22
 التغيير اإللزامي للمراجعين وأثره على جودة عملية المراجعة دراسة تطبيقية على، الرفاعي إبراىيم مبارك-40
، كلية التجارة،جامعة القاىرة، 72 العدد، رللة ااحماسبة واإلدارة والتأمني،شركات المساىمة السعودية
.2009 ،مصر
 رللة ااحماسبة، تغيير مدقق الخارجي في الشركات المساىمة القطرية، خالد بن ناصر اخلطر وصفاء ىادي-41
.2010 ، مصر، كلية التجارة، جامعة القاىرة،72 العدد،واإلدارة والتأمني

 آليات حوكمة الشركات و دورىا في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في، فهيم سلطان زلمد احلاج-42
 جامعة السودان،01  العدد، رللة العلوم اإلنسانية واالقتصادية،الشركات المساىمة العامة السودانية
.2012 يوليو،للعلوم وتكنولوجيا

الكتب بالغة األجنبية
43- Ewelt-Knauer, Corinna, Anna Gold, and Christiane Pott. "What do we
know about mandatory audit firm rotation." Institute of Chartered
Accountants in Scotland (ICAS), Edinburgh,2012. Available at: icas. org.
uk/MAFR, pdf.
44- R.A. Shockley, Perception of Auditors Independence an Empirical
Analysis,(The Accounting Review, Vol.56,No.4, 1981).
45- Kunitake Walter, Auditor Changes by Audit Committees and Outside
Directors (Business and Economic Review, Vol. 14 , No. 3, 1983).
46- Kemp, Robert S., Reckers, Jr, Philip, M. J. and Arrington, C.E, Bank
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Vol. 5, No. 1, 1983).
47- Walker, P.L., Lewis B.L. and Casterella J.R., Mandatory auditor
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.10,No(2), pp 209-242 (2001)
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الملحق رقم ( :)10استمارة استبيان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمو لخضر بالوادي
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم المالية والمحاسبية
استبيان موجو إىل السادة مراجعي احلسابات ،وأساتذة احملاسبة وادلراجعة
حتية طيبة وبعد
تسعى الباحثات من خالل ىذه الدراسة ادلوسومة بــ :أثر التغيير اإللزامي لمراجع الحسابات الخارجي على جودة
المراجعة ،دلعرفة مدى تأثري التغيري اإللزامي للمراجع على جودة مراجعة احلسابات وذلك استكماال للحصول على
شهادة ادلاسرت يف العلوم ادلالية و احملاسبية ختصص تدقيق زلاسيب  ،ونظرا خلربتكم العملية والعلمية يف ىذا اجملال يشرفنا
أن نطلب مسامهتكم يف ىذه الدراسة وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان بكل عناية ،وذلك دلساعدتنا
للوصول إىل نتائج حقيقية ،سليمة ودقيقة لتحقيق أىداف الدراسة ،كما نعدكم بأن ىذه البيانات تتمتع بالسرية التامة
وأهنا ستستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
التغيري اإللزامي ىو قرار بإهناء العالقة مع ادلراجع احلايل ،واختيار مراجعا آخرا للتعاقد معو ،وذلك على الرغم من قيامو
بواجباتو ادلهنية على الوجو السليم ،وتوافر مجيع الشروط اليت تؤىلو دلزاولة ادلهنة والتزامو بشروط لتعاقد.
شكرا على مساعدتكم وتقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير.
الطالبات:

المؤطر :أ -إمحيداتو صاحل

 ثريا دو خولة دقاشي -صليحة بوزيد
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القسم االول  :معلومات عامة :
الرجاء وضع اشارة ) (xيف العبارة ادلناسبة :
التخصص العلمي :
زلاسبة

تدقيق

مالية

أخرى الرجاء ذكرىا...................... :

اقتصاد
المؤىل العلمي :
ليسانس

ماجستري

دكتوراه

ماسرت

الوظيفة الحالية :
مراجع حسابات صاحب مكتب مراجعة
أخرى......... :

مراجع حسابات موظف لدى مكتب مراجعة
أستاذ جامعي

الخبرة المهنية في مجال مراجعة الحسابات :
أقل من  5سنوات

من 5إىل 01سنوات

من 01إىل 05سنة

أكثر من 05سنة

حجم مكتب المراجعة من حيث عدد الموظفين :
من  5إىل 01موظفني

أقل من  5موظفني
أكثر من 01موظفني
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القسم الثاني  :معلومات تتعلق بالدراسة
المحور األول  :أثر التغيري اإللزامي على استقاللية مراجع احلسابات
موافق

الفقرات

بشدة

10

التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف إصدار تقارير تعكس الصورة احلقيقية للمركز ادلايل لعدم
وجود مصاحل مالية بني ادلراجع والشركة مما يعزز استقالليتو.

10

إن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط وتنفيذ عملية ادلراجعة
مما يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو .

10

وجود ادلراجع دلدة طويلة يف نفس الشركة مع فرتة هتدئة يساعده على إصدار تقرير مالئم
ويعزز استقالليتو.

10

رجوع ادلراجع بعد مضي فرتة هتدئة جيعل العمل أكثر كفاءة مما يؤثر اجيابا على استقالليتو.

15

رجوع ادلراجع بعد انقضاء فرتة هتدئة يساىم يف احلد من الضغوط اليت قد دتارسها إدارة
الشركة ويعزز استقالليتو.

10

يساىم التغيري اإللزامي للمراجع يف توسيع نطاق اخلدمات ادلهنية ادلقدمة واالبتعاد عن
اخلدمات احملظورة مما يعزز استقالليتو.

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

س :ما ىي األمور اليت تؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع واليت ذلا عالقة بالتغيري اإللزامي للمراجع وأغفلت الباحثات
ذكرىا؟
...........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
س:ما ىي االقرتاحات اليت تزيد من استقاللية ادلراجع يف رأيكم ؟
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
المحور الثانية  :يؤثر التغيري اإللزامي على جودة مراجعة احلسابات.
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الفقرات

10

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

التغيري اإللزامي للمراجع يدفعو إىل تكثيف الزيارات ادليدانية مما يزيد من جودة
مراجعة احلسابات.

10

التغيري اإللزامي للمراجع يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة
احلسابات .

10

التغيري اإللزامي للمراجع جيعلو على دراية ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة الشركات .

10

التغيري اإللزامي للمراجع يزيد من اجلهد والوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخلية مما
يؤثر سلبا على جودة مراجعة احلسابات.

15

التغيري اإللزامي للمراجع يؤدي إىل قلة فهم اإلجراءات واسرتاتيجيات عمل الشركة.

10

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة خيلق تفاىم بني الشركة وادلراجع حول القوائم ادلالية
مما يؤدي إىل تقاعصو عن حتري دقة ىذه القوائم.

10

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يؤدي إىل الفهم اجليد ذليكل الشركة وطرق دتويلها
مما يزيد من جودة مراجعة احلسابات.

10

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يكسب ادلراجع خربة فنية تزيد من جودة مراجعة
احلسابات .

10

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة جيعل ادلراجع يستبق النتائج مما يقلل من
جودة مراجعة احلسابات.

01

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة يفقد الراجع صفة الشك ادلهين مما يقلل من
جودة مراجعة احلسابات.

00

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة جيعلو يثق يف اإلدارة ويعتمد نفس أوراق
العمل مما يقلل من جودة مراجعة احلسابات .

00

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة جيعلو نادرا ما يلجأ الختبار تفاصيل العمليات
واألنشطة بسبب خربتو يف أنشطة الشركة.

س:ما ىي األمور اليت تؤثر سلبا على جودة مراجعة احلسابات واليت ذلا عالقة بالتغيري اإللزامي للمراجع وقد أغفلت
الباحثات ذكرىا؟
............................................................................................................
............................................................................................................
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............................................................................................................
............................................................................................................
س:ما ىي االقرتاحات اليت تزيد من جودة مراجعة احلسابات برأيكم ؟
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
المحور الثالث :أثر التغيري اإللزامي على تكاليف وأتعاب ادلراجع اخلارجي
موافق

الفقرات

بشدة
10

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة حيد من تغيري األتعاب.

10

تزيد أتعاب ادلراجع لزيادة تكاليف ادلراجعة األولية بسبب التغيري اإللزامي للمراجع.

10

يساىم التغيري اإللزامي للمراجع يف دفع األتعاب بصورة منتظمة مما يعزز من
استقالليتو.

10

إن التغيري اإللزامي للمراجع يساىم يف زيادة الوقت الالزم للتخطيط وتنفيذ عملية
ادلراجعة مما يزيد من أتعابو وحيافظ على استقالليتو.

15

إن تكلفة تسويق عملية ادلراجعة تؤدي إىل زيادة خطر فقدان ادلراجع استقالليتو
وموضوعيتو مما يقلل جودة مراجعة احلسابات.

10

التغيري اإللزامي للمراجع يسبب اخنفاض األتعاب لتأثرىا بالعرض والطلب مما يؤثر
سلبا على جودة مراجعة احلسابات.

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

مع جزيل شكرنا وتقديرنا
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الملحق رقم ( :)12حتليل التخصص العلمي

باستخدام برنامج SPSS

التخصص العلمي

Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

73.6

73.6

72.2

39

زلاسبة

90.6

17.0

16.7

9

مالية

94.3

3.8

3.7

2

تدقيق

100.0

5.7

5.6

3

اقتصاد

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

الملحق رقم ( :)13حتليل الوظيفة احلالية

Valid

Missing

باستخدام برنامج SPSS

الوظيفة الحالية
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

60.4

60.4

59.3

32

مراجع حسابات صاحب مكتب

79.2

18.9

18.5

10

مراجع حسابات مواظف

96.2

17.0

16.7

9

أستاذ جامعي

100.0

3.8

3.7

2

أخري

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

الملحق رقم ( :)14حتليل ادلؤىل العلمي

Valid

Missing

باستخدام برنامج SPSS

المؤىل العلمي
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

67.9

67.9

66.7

36

ليسانس

69.8

1.9

1.9

1

ماجستري

92.5

22.6

22.2

12

دكتوراة

100.0

7.5

7.4

4

ماسرت

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

29

Valid

Missing
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SPSS  حتليل اخلربة ادلهنية يف رلال مراجعة احلسابات باستخدام برنامج:)15( الملحق رقم

الخبرة المهنية في مجال مراجعة الحسابات
Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

 سنوات5أقل من

12

22.2

22.6

22.6

10  إلي5 من

15

27.8

28.3

50.9

15 إىل10 من

17

31.5

32.1

83.0

 سنة15 أكثر من

9

16.7

17.0

100.0

Total

53

98.1

100.0

System

1

1.9

Total

54

100.0

SPSS باستخدام برنامج

 حتليل حجم مكتب ادلراجعة من حيث عدد ادلوظفني:)16( الملحق رقم
حجم مكتب المراجعة من حيث عدد الموظفين

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

 موظفني5أقل من

33

61.1

75.0

75.0

 موظفني10  إىل5 من

10

18.5

22.7

97.7

 موظفني10 أكثر من

1

1.9

2.3

100.0

Total

44

81.5

100.0

System

10

18.5

Total

54

100.0

Missing

SPSS باستخدام برنامج

 عينة الدراسة االحصائية دلعامل االرتباط:)17( الملحق رقم
Correlations

Spearman's rho

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Correlation Coefficient

1.000

**

.212

Sig. (2-tailed)

.

.000

.127

N

53

53

53

Correlation Coefficient

.541**

1.000

.392**

Sig. (2-tailed)

.000

.

.004

N

53

53

53

Correlation Coefficient

.212

**

1.000

Sig. (2-tailed)

.127

.004

.

N

53

53

53

.541

.392

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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SPSS معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج:)18( الملحق رقم

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.486

6

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.728

18

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.732

24
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on

Cronbach's

Standardized

Alpha

Items

N of Items

.732

.743

24

SPSS باستخدام برنامج

نتائج استبيان احملور األول:)19( الملحق رقم

التغيير االلزامي للمراجع يساىم في اصدار تقارير تعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي لعدم وجود مصالح مالية بين المراجع و الشركة

مما يعزز استقالليتو
Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

غري موافق بشدة

1

1.9

1.9

1.9

غري موافق

1

1.9

1.9

3.8

زلايد

11

20.4

20.8

24.5

موافق

31

57.4

58.5

83.0

موافق بشدة

9

16.7

17.0

100.0

Total

53

98.1

100.0

System

1

1.9

Total

54

100.0

22
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إن التغيير االلزامي للمراجع يساىم في زيادة الوقت الالزم للتخطيط و تنفيذ عملية المراجعة مما يزيد من اتعابو و يحافظ على استقالليتو
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

11.3

9.4

9.3

5

غري موافق

43.4

32.1

31.5

17

زلايد

86.8

43.4

42.6

23

موافق

100.0

13.2

13.0

7

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

وجود المراجع لمدة طويلة في نفس الشركة مع فترة تهدئة يساعده على اصدار تقرير مالئم ويعزز استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

17.0

15.1

14.8

8

غري موافق

34.0

17.0

16.7

9

زلايد

90.6

56.6

55.6

30

موافق

100.0

9.4

9.3

5

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

رجوع المراجع بعد مضي فترة تهدئة يجعل العمل اكثر كفاءة مما يؤثر ايجابا على استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

15.1

15.1

14.8

8

غري موافق

30.2

15.1

14.8

8

زلايد

88.7

58.5

57.4

31

موافق

100.0

11.3

11.1

6

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

011

Valid

Missing
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رجوع المراجع بعد انقضاء فترة تهدئة يساىم في الحد من الضغوط التي قد تمارسها ادارة الشركة ويعزز استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

15.1

13.2

13.0

7

غري موافق

35.8

20.8

20.4

11

زلايد

81.1

45.3

44.4

24

موافق

100.0

18.9

18.5

10

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

يساىم التغيير االلزامي للمراجع في توسيع نطاق الخدمات المهنية المقدمة و االبتعاد عن الخدمات المحظورة مما يعزز استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.5

7.5

7.4

4

غري موافق

34.0

26.4

25.9

14

زلايد

90.6

56.6

55.6

30

موافق

100.0

9.4

9.3

5

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

010

Valid

Missing
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Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

N

.785

3.87

53

.910

3.57

53

.930

3.57

53

.876

3.66

53

.999

3.66

53

.754

3.68

53

التغيري االلزامي للمراجع يساىم يف اصدار
تقارير تعكس الصورة احلقيقية للمركز ادلايل
لعدم وجود مصاحل مالية بني ادلراجع و
الشركة مما يع
إن التغيري االلزامي للمراجع يساىم يف
زيادة الوقت الالزم للتخطيط و تنفيذ
عملية ادلراجعة مما يزيد من اتعابو و حيافظ
على استقالليتو.
وجود ادلراجع دلدة طويلة يف نفس الشركة

53

مع فرتة هتدئة يساعده على اصدار تقرير
مالئم ويعزز استقالليتو.
رجوع ادلراجع بعد مضي فرتة هتدئة جيعل
العمل اكثر كفاءة مما يؤثر اجيابا على
استقالليتو.
رجوع ادلراجع بعد انقضاء فرتة هتدئة
يساىم يف احلد من الضغوط اليت قد
دتارسها ادارة الشركة ويعزز استقالليتو.
يساىم التغيري االلزامي للمراجع يف توسيع
نطاق اخلدمات ادلهنية ادلقدمة و االبتعاد
عن اخلدمات احملظورة مما يعزز استقالليتو.
)Valid N (listwise

الملحق رقم (:)01نتائج استبيان احملور الثاين باستخدام برنامج SPSS

التغيير االلزامي للمراجع يدفعو الى تكثيف الزيارات الميدانية مما يزيد من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

9.4

9.4

9.3

5

غري موافق

35.8

26.4

25.9

14

زلايد

84.9

49.1

48.1

26

موافق

100.0

15.1

14.8

8

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing
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التغيير االلزامي للمراجع يدفعو الستخدام أفضل وأحدث األساليب وطرق مراجعة الحسابات.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق

35.8

34.0

33.3

18

زلايد

81.1

45.3

44.4

24

موافق

100.0

18.9

18.5

10

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

التغيير االلزامي للمراجع يجعلو على دراية ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة

Valid

Missing

الشركات.

Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.5

7.5

7.4

4

غري موافق

24.5

17.0

16.7

9

زلايد

81.1

56.6

55.6

30

موافق

100.0

18.9

18.5

10

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

التغيير االلزامي للمراجع يزيد من الجهد و الوقت الالزم لمعرفة نظام الرقابة الداخلية مما يؤثر سلبا على جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

18.9

17.0

16.7

9

غري موافق

52.8

34.0

33.3

18

زلايد

84.9

32.1

31.5

17

موافق

100.0

15.1

14.8

8

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing
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التغيير االلزامي للمراجع يؤدي الى قلة فهم االجراءات و استراتيجيات عمل الشركة
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

7.5

7.5

7.4

4

غري موافق بشدة

37.7

30.2

29.6

16

غري موافق

69.8

32.1

31.5

17

زلايد

96.2

26.4

25.9

14

موافق

100.0

3.8

3.7

2

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

بقاء المراجع فترة طويلة في الشركة يخلق تفاىم بين الشركة و المراجع حول القوائم المالية مما يؤدي إلى تقاعصو عن تحري دقة ىذه القوائم ؟
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.8

3.8

3.7

2

غري موافق بشدة

20.8

17.0

16.7

9

غري موافق

37.7

17.0

16.7

9

زلايد

83.0

45.3

44.4

24

موافق

100.0

17.0

16.7

9

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

بقاء المراجع فترة طويلة في الشركة يؤدي الى الفهم الجيد لهيكل الشركة وطرق تمويلها مما يزيد من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

5.7

3.8

3.7

2

غري موافق

30.2

24.5

24.1

13

زلايد

77.4

47.2

46.3

25

موافق

100.0

22.6

22.2

12

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
بقاء المراجع فترة طويلة في الشركة يكسب المراجع خبرة فنية تزيد من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.7

5.7

5.6

3

غري موافق

18.9

13.2

13.0

7

زلايد

79.2

60.4

59.3

32

موافق

100.0

20.8

20.4

11

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

بقاء المراجع فترة طويلة في نفس الشركة يجعل المراجع يستبق النتائج مما يقلل من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.8

3.8

3.7

2

غري موافق بشدة

24.5

20.8

20.4

11

غري موافق

56.6

32.1

31.5

17

زلايد

94.3

37.7

37.0

20

موافق

100.0

5.7

5.6

3

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

بقاء المراجع فترة طويلة في نفس الشركة يفقد المراجع صفة الشك المهني مما يقلل من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

11.3

9.4

9.3

5

غري موافق

37.7

26.4

25.9

14

زلايد

79.2

41.5

40.7

22

موافق

100.0

20.8

20.4

11

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

بقاء المراجع فترة طويلة في نفس الشركة يجعل للمراجع يثق في االدارة و يعتمد نفس أوراق العمل مما يقلل من جودة مراجعة الحسابات
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

15.1

13.2

13.0

7

غري موافق

30.2

15.1

14.8

8

زلايد

88.7

58.5

57.4

31

موافق

100.0

11.3

11.1

6

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

بقاء المراجع فترة طويلة في الشركة يجعلو نادرا ما يلجا الختبار تفاصيل العمليات و االنشطة بسبب خبرتو في انشطة الشركة.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

11.3

11.3

11.1

6

غري موافق

28.3

17.0

16.7

9

زلايد

86.8

58.5

57.4

31

موافق

100.0

13.2

13.0

7

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

N

.845

3.70

53

.761

3.81

53

.810

3.87

53

1.008

3.42

53

1.013

2.89

53

1.084

3.55

53

.886

3.85

53

.759

3.96

53

.968

3.21

53

.972

3.70

53

.922

3.64

53

.836

3.74

53

التغيري االلزامي للمراجع يدفعو اىل تكثيف

53

019

الزيارات ادليدانية مما يزيد من جودة مراجعة
احلسابات
التغيري االلزامي للمراجع يدفعو الستخدام
أفضل و أحدث األساليب و طرق مراجعة
احلسابات.
التغيري االلزامي للمراجع جيعلو على دراية
ومعرفة أكثر بطبيعة أنشطة الشركات.
التغيري االلزامي للمراجع يزيد من اجلهد و
الوقت الالزم دلعرفة نظام الرقابة الداخلية مما
يؤثر سلبا على جودة مراجعة احلسابات
التغيري االلزامي للمراجع يؤدي اىل قلة فهم
االجراءات و اسرتاتيجيات عمل الشركة
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة خيلق
تفاىم بني الشركة و ادلراجع حول القوائم
ادلالية مما يؤدي إىل تقاعصو عن حتري دقة
ىذه القوائم ؟
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يؤدي اىل
الفهم اجليد ذليكل الشركة وطرق دتويلها مما
يزيد من جودة مراجعة احلسابات
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة يكسب
ادلراجع خربة فنية تزيد من جودة مراجعة
احلسابات
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة
جيعل ادلراجع يستبق النتائج مما يقلل من
جودة مراجعة احلسابات
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة
يفقد الراجع صفة الشك ادلهين مما يقلل
من جودة مراجعة احلسابات
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس الشركة
جيعل للمراجع يثق يف االدارة و يعتمد
نفس أوراق العمل مما يقلل من جودة
مراجعة احلسابات
بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف الشركة جيعلو
نادرا ما يلجا الختبار تفاصيل العمليات و
االنشطة بسبب خربتو يف انشطة الشركة.
)Valid N (listwise

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
الملحق رقم (:)00نتائج استبيان احملور الثالث

باستخدام برنامج SPSS

بقاء المراجع فترة طويلة في نفس الشركة يحد من تغيير االتعاب.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.8

3.8

3.7

2

غري موافق بشدة

28.3

24.5

24.1

13

غري موافق

45.3

17.0

16.7

9

زلايد

84.9

39.6

38.9

21

موافق

100.0

15.1

14.8

8

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

تزيد اتعاب المراجع لزيادة تكاليف المراجعة االولية بسبب التغيير االلزامي للمراجع.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.7

5.7

5.6

3

غري موافق بشدة

15.1

9.4

9.3

5

غري موافق

37.7

22.6

22.2

12

زلايد

94.3

56.6

55.6

30

موافق

100.0

5.7

5.6

3

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

يساىم التغيير اإللزامي للمراجع في دفع األتعاب بصورة منتظمة مما يعزز من استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

5.7

5.7

5.6

3

غري موافق بشدة

30.2

24.5

24.1

13

غري موافق

50.9

20.8

20.4

11

زلايد

84.9

34.0

33.3

18

موافق

100.0

15.1

14.8

8

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

019

Valid

Missing

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
إن التغيير اإللزامي للمراجع يساىم في زيادة الوقت الالزم للتخطيط و تنفيذ عملية المراجعة مما يزيد من أتعابو و يحافظ على استقالليتو.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.8

3.8

3.7

2

غري موافق بشدة

24.5

20.8

20.4

11

غري موافق

52.8

28.3

27.8

15

زلايد

92.5

39.6

38.9

21

موافق

100.0

7.5

7.4

4

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

إن تكلفة تسويق عملية المراجعة تؤدي إلى زيادة خطر فقدان المراجع استقالليتو وموضوعيتو مما يقلل جودة مراجعة الحسابات.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.8

3.8

3.7

2

غري موافق بشدة

22.6

18.9

18.5

10

غري موافق

54.7

32.1

31.5

17

زلايد

83.0

28.3

27.8

15

موافق

100.0

17.0

16.7

9

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

Valid

Missing

التغيير االلزامي للمراجع يسبب انخفاض االتعاب لتأثرىا بالعرض و الطلب مما يؤثر سلبا على جودة مراجعة الحسابات.
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1.9

1.9

1.9

1

غري موافق بشدة

24.5

22.6

22.2

12

غري موافق

45.3

20.8

20.4

11

زلايد

81.1

35.8

35.2

19

موافق

100.0

18.9

18.5

10

موافق بشدة

100.0

98.1

53

Total

1.9

1

System

100.0

54

Total

012

Valid

Missing

المالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

Maximum

Minimum

N

1.031

3.49

5

2

53

.866

3.57

5

1

53

1.166

3.28

5

1

53

1.003

3.26

5

1

53

1.094

3.36

5

1

53

1.103

3.47

5

1

53

بقاء ادلراجع فرتة طويلة يف نفس
الشركة حيد من تغيري االتعاب.
تزيد اتعاب ادلراجع لزيادة تكاليف
ادلراجعة االولية بسبب التغيري االلزامي
للمراجع.
يساىم التغيري االلزامي للمراجع يف

53

001

دفع االتعاب بصورة منتظمة مما يعزز
من استقالليتو.
إن التغيري االلزامي للمراجع يساىم يف
زيادة الوقت الالزم للتخطيط و تنفيذ
عملية ادلراجعة مما يزيد من اتعابو و
حيافظ على استقالليتو.
ان تكلفة تسويق عملية ادلراجعة يؤدي
اىل زيادة خطر فقدان ادلراجع
استقالليتو وموضوعيتو مما يقلل جودة
مراجعة احلسابات.
التغيري االلزامي للمراجع يسبب
اخنفاض االتعاب لتأثرىا بالعرض و
الطلب مما يؤثر سلبا على جودة
مراجعة احلسابات.
)Valid N (listwise

