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 اختيار املراجع اخلارجي ودورها يف جودة عملية املراجعة أسس
 "اإلدارة" من وجهة نظر املهنيني وجمالس 

 حممد املقصبي  عيسىإمساعيل أ.
 رحيل الربغثي حسني عبداملويل أدهمأ. 

    جامعة بنغازي –كلية االقتصاد  –احملاسبة  قسم-املساعدان نااضراحمل

 ملخص الدراسة

اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة، من وجهة نظر املهنيني وجمالس  أسسمعرفة دور  إيلالدراسة هذه  هتدف
املنهج الوصفي، كما مت استخدام استمارة االستبيان لتجميع البيانات املتعلقة مبوضوع  إتباع، ولتحقيق هذا اهلدف مت اإلدارة

عينة من املراجعني اخلارجيني يف املنطقة لاستمارة،  (06)منها  وأستعيد ،استمارة استبيان (58)الدراسة، حيث مت توزيع 
كل من التأهيل   أنالدراسة  أظهرتقد ية الليبية، و يف املصارف التجار  اإلدارةجمالس  أعضاءالشرقية يف ليبيا، وعينة من 

 أنالنتائج  أكدتعملية املراجعة، كما  أداءمة يف جودة هومسعته، من املؤثرات امل العلمي واخلربة املهنية، وحجم املكتب
إىل املراجعة، كما توصلت  أعمالكرب من العمالء يؤثر سلبا على جودة جع ألتعابه هبدف احلصول على عدد أختفيض املرا

ختصص مكتب املراجعة يف نشاط معني، وتقدمي املراجع للخدمات االستشارية هلا دور اجيايب على جودة عملية املراجعة،  أن
ملناسب واخلربة توفر لديهم التأهيل العلمي اباختيار املراجعني الذين يالدراسة بضرورة التزام املصارف التجارية  أوصتوقد 
الدورات التدريبية للمراجعني وعقد  إقامةن هتتم مكاتب املراجعة بالتعليم املهين املستمر من خالل ة الكافية، وأالعلمي

عملية املراجعة بأمهية جودة املراجعة وجعلها املستفيدين من املهنية  األطرافالندوات واملؤمترات املهنية، كذلك توعية مجيع 
 ع.املعيار املناسب عند اختيار املراج

 مقدمة

املهربربن يف امتمربربع االقتصربربادا وحربربي السياسربربي يف الربربدول املتقدمربربة، وهلربربا تقاليربربدها ومسربرب ولياهتا  أهربربم إحربربد تعتربربرب مهنربربة املراجعربربة 
املهنية الرب  دربددها نقابربات اباسرببني واملربراجعني، ولقربد سربامهت مهنربة املراجعربة بشربكل كبربجمل يف تنميربة امتمعربات ملربا تؤديربه مربن 

 .(م8665 :هدلاأل) خدمات يف جمال محاية االستثمارات وإدارة االقتصاد القومي



    م 8102 سبتمبر - بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 48 

وذلربك نتيجربة ملهربام عمربل املراجربع اخلربارجي واملتمثلربة يف النظربرة  ،تزايد االهتمام مبهنة املراجعة علي املستو  العاملي بشكل كبجمل
ن وأ ،وذلربك لزيربادة قربدرهتا علربي مقابلربة احتياجربات مسربتخدمي هربذه املعلومربات إليربه،االنتقاديربة للمعلومربات والبيانربات املقدمربة 

مسربتخدمو البيانربات اباسرببية  اجهربهجرباء نتيجربة ملربا يو  ،الفربين ابايربد رأيربهما يقدمه املراجع اخلربارجي وهربو  بأمهيةزيادة االهتمام 
نتيجةةةت اتبةةةمصا حابيةةةما   ةةةي   ودديربربربد درجربربربة االعتمربربرباد عليهربربربا إلربربربيهم،مربربربن صربربربعوبة دديربربربد مربربربد  جربربربودة املعلومربربربات املقدمربربربة 

واجلهربربربربات  ،الربربربربذا يطلربربربربق علربربربربيهم الطربربربربرف الثالربربربربث املصربربربربارفاليربربربربة دمي القربربربربوائم املمسربربربربتخ أهربربربربماملعلومربربربات ومسربربربربتخدميها، ومربربربربن 
 .(م8668 ) أبوهين:واملستثمرون وغجملهم  ،واجلهات املنظمة للمهنة ،احلكومية

بربربالنظر ألمهيربربة القربربوائم املاليربربة ملربربا دتويربربه مربربن معلومربربات تفيربربد أطربربراف مهمربربة يف امتمربربع وتعتمربربد اعتمربربادا كبربربجملا علربربى رأا املراجربربع 
الذا يقتضي االهتمام مبوضربوع اختيربار املراجربع اخلربارجي الربذا سربيتم تكليفربه بعمليربة املراجعربة،  األمر، أعمالهاخلارجي ونتائج 

قربرارات االسربتثمار الخترباذ  ،ائم املاليربة ملسربتخدميهايف تعزيربز مصربداقية املعلومربات الربواردة يف القربو  وذلك ملا يلعبه من دور حمربورا
ا ألعلربربي مسربربتوا مكربربن مربربن خربربدمات املراجعربربة وفقربرب أن يربربتم تنفيربربذوغجملهربربا، وبالتربربايل يرغربربب مسربربتخدمو القربربوائم املاليربربة  واإلقربربرا 
     .(م8616 )الديسطي:يتم استخدام املعلومات على حنو رشيد  اجلودة حي

 مشكلة الدراسة

 كرب   أصابتالنهو  مبهنة املراجعة اخلارجية ودسني أدائها، وخاصة بعد سلسلة االهنيارات املالية ال   إيلازدادت احلاجة 
ر ومكاتب املراجعة العاملية )مثل أثإلدارات الوحدات االقتصادية  واألخالقي اإلداراالشركات العاملية، نتيجة الفساد 

والرقابية،  واإلداريةتكبد خسائر فادحة ألصحاب املصاحل، وفقدان الثقة يف النظم املالية واباسبية  إيل أداما  ،أندرسون(
 ،املصاحل أصحابمن  أخر متعددة  وأطرافضرورة محاية املستثمرين  إىلوجود حاجة قوية وملحة  إىلالذا أدا  األمر

 "تعرب بصورة أنالثقة يف القوائم املالية املنشورة ال  يفرت   وإعادة مصاحلهم املشروعة،الالزمة حلماية وذلك باختاذ اخلطوات 
 .(م1998 )ثناء: عادلة عن املركز املايل للشركة"

يقع علي عاتقها مسؤولية   ،املصاحل وأصحابمحاية حقوق املسامهني  إىلجهة رقابية مستقلة هتدف املراجعة اخلارجية  أنمبا 
يضمن توفر  الذاشكل العملية املراجعة على درجة عالية من اجلودة ب أداءوذلك من خالل  ،األطرافكبجملة جتاه هذه 

االهتمام بعملية اختيار  ركز املايل بصدق وعدالة وموضوعية، لذا يزيدويعرب عن امل ،جمتمع مايل خايل من الغش والتالعب
تيجة لتزايد الواجبات واملس وليات املناطة به، وكذلك لوجود حاجة ماسة ملراجعني على درجة عالية من املراجع اخلارجي ن

 حول تلك البيانات بطريقة موضوعية ومستقلة الرأا إبداءمن خالل  ،وجه أكملمهامهم على  أداءالكفاءة وقادرين على 
 .(م8616 )عليان:
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املؤثرة يف  واألسبابالعوامل  أثرومن أمهها  ،قبل الشركات تثجمل تساؤالت عديدة ن مسألة اختيار املراجع اخلارجي منعليه فإ
 مشكلة الدراسة تتمحور يف التساؤل التايل: إنقرار اختيار املراجع اخلارجي على جودة عملية املراجعة، بالتايل جند 

 جودة عملية المراجعة؟ فيألسس اختيار المراجع الخارجي  دورهل يوجد 

  السابقةالدراسات 

دراسة هدفت إىل دديد  (م8662:الصالحي)قدم  قد تعرضت له العديد من الدراسات حيثا ألمهية هذا املوضوع فنظر 
لتحقيق هدف الدراسة و  ،على جودة عملية املراجعةالكفاءة املهنية للمراجع اخلارجي وبالتايل تأثجملها  علىالعوامل تأثجملا  أكثر

 الكفاءة املهنية للمراجع وخلصت الدراسة إىل أن ،الذين ميارسون هذه املهنة يف مدينة طرابلساء املراجعني مت استطالع آر 
التخصص القطاعي  اخلارجي تؤثر بدرجة كبجملة على جودة عملية املراجعة وذلك من خالل التأهل العلمي والعملي وكذلك

                 للمراجع اخلارجي.

فقد تناولت اختيار تأثجمل التخصص الصناعي على جودة املراجعة يف الواليات  (Stein & Cadman:2005) دراسة أما
وذلك باالعتماد على بعد  ،يرتبط اجيابيا جبودة املراجعة القطاعيالتخصص  أن إىلتوصلت  حيث، األمريكيةاملتحدة 

ارتفاع جودة التقرير املايل اخلارجي عند االرتباط مع  أن إىلاقتصاديات احلجم كمؤشر جلودة املراجعة، كذلك توصلت 
باملقارنة مع  أعلىيقوم مبراجعات ذات جودة  قطاعيا  املراجعون املتخصصون  أن إىل، كما توصلت قطاعيا  مراجع متخصص 

 .قطاعيا   املراجعني غجمل املتخصصني

املهين  األداءفكرا لشرح وتفسجمل املتغجملات املؤثرة على جودة  إطاروضع  إيلبدراسة هدفت  (م8660 :منصور)كما قام 
املهين للمراجع يف  األداءعلى جودة  وأثرهاملراجع احلسابات، وقياس ودليل أهم املتغجملات املرتبطة مبراجع احلسابات 

راجع احلسابات تؤثر بشكل اجيايب التأهيل العلمي واملهين وكذلك املعرفة واخلربة املهنية مل أنإىل اجلمهورية اليمنية، وتوصلت 
التزام املراجع بقواعد آداب وسلوكيات املهنة تؤثر بشكل اجيايب على  أنإىل املهين للمراجعة، كما توصلت  األداءعلى جودة 

 املهين للمراجعة.    األداءجودة 

املراجع اخلارجي يف الشركات  بدراسة العوامل املؤثرة يف قرار اختيار (م8662:نو آخرو  مصطفي) يف حني اهتمت دراسة
لتحقيق هدف الدراسة فقد مت  ،عن طريق جه  ذات العالقة ومها أعضاء جلنة املراجعة ومكاتب املراجعة ،املسامهة السعودية

توصلت إىل أن اهتمام أعضاء جلنة املراجعة بالعوامل املتعلقة و  ،تصميم قائمة االستقصاء الستطالع آراء جمتمع الدراسة
يف ، التأهيل العلمي واملهين للمراجعني ،معرفة املكتب بنشاط الشركة ،ةخربة املراجع السابق املراجع لعملية املراجعة مثلبأداء 
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ارتباط مكتب املراجعة  ،أتعاب املراجعة فنية على أمهية معنوية من قبل أعضاء جلنة املراجعة مثلالغجمل حني دصلت العوامل 
اجعة فقد حصلت العوامل الفنية أما بالنسبة ملدراء مكتب املر  ،راجع للخدمات االستشاريةتقدمي امل ،مبكتب مراجعة عاملي

 فنية واملتعلقة بأداء املراجعة على درجة عالية من األمهية.الغجمل و 

مراجع جعة على استقالل وكفاءة األداء للعلى تقييم أثر حجم مكتب املرا ركزت بدراسة (م8665:الشريف) كما قام
وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها وجود عالقة طردية بني حجم مكتب املراجعة  ،يف البي ة الليبيةاخلارجي 

أا أنه يزداد استقالل املراجع اخلارجي بزيادة حجم مكتب املراجعة، كذلك توصلت الدراسة  ،واستقالل املراجع اخلارجي
املهين  األداءنه تزداد جودة أ أا ،املهين للمراجع اخلارجي األداءوجودة وجود عالقة طردية بني حجم مكتب املراجعة  إىل

 بزيادة حجم مكتب املراجعة.

على استقالله يف  تناول فيها بيان أثر تقدمي املراجع اخلارجي للخدمات االستشارية (م8665:تنتوش) ويف دراسربربربربربة أجراها
دراسة ميدانية وذلك من خالل تصميم قائمة االستقصاء مت توزيعها على هداف البحت مت أجراء لتحقيق أو  البي ة الليبية،

انتهت الدراسة إىل جمموعة من و  ،كذلك مستخدمو القوائم املالية  جيني العاملني يف البي ة الليبية،عينة من املراجعني اخلار 
 يقوم مبراجعة عمل قام عل من املراجعال  جتتتعد  حدود النصح وإبداء الرأا  أن اخلدمات االستشارية ال  أمههاالنتائج 

نه هنالك بعض اخلدمات ال  لن تؤثر علي اتفق املشاركون يف الدراسة على أ وكذلك ،بتنفيذه من شأنه أن يهدد استقالله
 عداد القوائم املالية ال  سوف يراجعها املراجع.تكون بعيدة كل البعد عن عمليات إ وهي اخلدمات ال  ،استقالل املراجع

ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي يف  األتعاب أثراستكشاف  إىل (م8611 :الشعار)استهدفت دراسة  نفسه ويف السياق
(، 1الدويل رقم ) جعة ابددة مبوجب معيار املراجعجلودة املرا األخالقيةعن اخلدمات االستشارية على املتطلبات  ،األردن

 األخالقيةلألتعاب ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي عن اخلدمات االستشارية املالية على املتطلبات  أثروجود  إىلفقد توصلت 
على  اإلداريةلألتعاب ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي عن اخلدمات االستشارية  أثروجود  إىلجلودة املراجعة، كما توصلت 

 جلودة املراجعة.     األخالقيةاملتطلبات 
املراجعة على جودة املراجعة، حيث قام  أتعابحجم  تأثجملدليل مد   إيلال  هدفت  (Zerni:2102) دراسة أما

العاملية الكرب  للمراجعة ومت مقارنتها بعينة من الشركات ابلية للمراجعة يف  األربعالباحث باختيار عينة من الشركات 
سعرا منها  أغلىعملية املراجعة بشركات املراجعة الكرب  تكون  أننتيجة هامة وهي  إيلالسويد، وخلصت هذه الدراسة 

املراجعني العاملون بالشركات الكرب  عادة ما يتصفون باخلربة  أنمن نتائج الدراسة هي  أيضابالشركات ابلية الصغر ، 
   ن جودة املراجعة هبا عادة ما تكون عالية.، وبالتايل فإالعالية يف جمال املراجعة
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دليل تأثجمل حمددات اختيار مراجع احلسابات اخلارجي علي جودة أداء عملية  إيل (م8612 :حسين)اسة در  هدفت
ومت استطالع  ،جراء دراسة ميدانية على املمارسني ملهنة اباسبة واملراجعة يف البي ة املغربيةولتحقيق هذا اهلدف مت إ ،املراجعة

آراء جمتمع الدراسة من خالل قوائم االستقصاء واملقابالت الشخصية، أسفرت نتائج الدراسة على أن التأهيل العلمي واملهين 
لمراجع اخلارجي وختصص املراجع وحجم ومسعة مكتب املراجعة يؤثران على جودة أداء عملية املراجعة يف حني رأت عينة ل

 املراجع واخلدمات االستشارية ال  يقدمها املراجع اخلارجي.  أتعابة ال تتأثر بعامل الدراسة أن جودة املراجع

املراجع  بأسس اختيار ا  اهتماما ملحوظ ابقة تبني أن هذه الدراسات اهتمتمن خالل استعرا  وسرد الدراسات الس
اختيار املراجع اخلارجي هلا تأثجمل على جودة املراجعة، كما أبرزت هذه الدراسات العالقة بني  أسسن اخلارجي، وذلك أل

قدمي تو عملية املراجعة،  أتعابحجم ومسعة مكتب املراجعة، القطاعي، التخصص العلمي والعملي للمراجع،  )التأهيل
اختيار املراجع  أسسبدراسة تأثجمل  ستقومالدراسة  هذه فإن( على جودة عملية املراجعة، لذلك املراجع للخدمات االستشارية
    املراجعة يف البي ة الليبية. اخلارجي على جودة عملية

 الدراسة أهمية

ة مربة علربى الصربعيد ابلربي والربدويل، وهربو موضربوع جربودتناوهلا ملوضوع من املوضوعات املهمهية الدراسة من خالل تظهر أ     
ة الليبية، مبا م ألسس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة يف البي إبراز الدور املهعملية املراجعة وذلك من خالل 

م املاليربربربربة سربربربرباس مربربربربن وجهربربربربة نظربربربربر املربربربربراجعني ومعربربربربدا القربربربربوائكربربربربل أمهيربربربربة النسربربربرببية ليسربربربرباهم يف دديربربربربد أثربربربربر األسربربربربس عليهربربربربا، واأل
رجعا  هاما للمهتمني باملهنة وتطويرها، وخاصة اجلهات وم ذه الدراسة باعتبارها متثل مصدرامهية هومستخدميها، كما تكمن أ

 جل االرتقاء بأدائها. أ هبا، وكذلك مكاتب املراجعة من ملهنية ال  تنظم املهنة وتسعى إىل االرتقاءالرمسية واملنظمات ا

 أهداف الدراسة

سس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة ى دور أالتعرف عل أبرزها األهدافدقيق مجلة من  إىلتسعي الدراسة 
ودرجة ة، كما تسعى ايل دليل ودديد األمهية النسبية لكل بند من هذه األسس دار من وجهة نظر املراجعني وجمالس اإل

من ة املراجعة مهية جودة عملياجعة منفردة وجمتمعة، كذلك تسعى إىل التعرف على أأمهيته، ودرجة تأثجمله يف جودة عملية املر 
ساهم يف دسني جودة املراجعة اخلارجية وتوصيات ت دارة، كما داول الدراسة اخلروج بنتائجوجهة نظر املراجعني وجمالس اإل

 يف ظل التطورات االقتصادية احلالية.  
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 الجانب النظري: أولا 

 ماهية جودة المراجعة 

سواء يف  ،ذلك مل يتبلور مفهوم واضح وحمددوبالرغم من  ،حظي مفهوم جودة املراجعة باهتمام املنظمات املهنية والباحتني 
وترجع صعوبة وضع مفهوم حمدد جلودة  ،أو يف الدراسات ال  أجراها الباحثون ،املعايجمل ال  أصدرهتا املنظمات املهنية

ما هو املقصود جبودة املراجعة، وفيما منظور خمتلف ع طراف املعنية بعملية املراجعة، ذلك ألن لد  كل طرف من األاملراجعة
 ودة املراجعة:املفاهيم جليلي نستعر  أهم 

التعريف التايل" بأهنا قدرة املراجع علي اكتشاف التحريف املادا يف القوائم املالية  (De Angelo)أورد  م1951 يف عام
 .(150: مDe Angelo)1951, "هذا التحريف عند اكتشافهقدير عن إذا كان موجودا والت

وفقةا لقواعةد السةلوا والعةرف  المراجعةة وفقةا لمعةايير وشردةادات  بأنها تلك الخدمةة التةي تة د "  صباغكما عرفها ال
 .( 02:  م1992 : الصباغ)“المهني 

المهني   وآداب السلواوقواعد  للمراجعة " تعني اللتزام بالمعايير المهنية  إن جودة املراجعربة على (حمد)أكما أكد   
لمحافظةة وا المراجعةة التي تصدرها الهيئةات المهنيةة لتنظةيه مهنةة  واإلجراءاتوكذلك القواعد  المراجعة وشردادات 

 .(182: م1999 :حمد)أ"حياد ونزاهة المراجع على

ضمان قيام المراجع بعملة بما يحقة  لطرةراف تات ةةلة  هي“-املراجعة: جودة  أنإىل  (حسنين وقطب)كما أشار  
 المراجعةة(والمنشأة محل  الحكومية واألجهزة  المهنية والمنظمات  المراجعة ومكاتب  المالية القوائه  )مستخدمي

 .(289: م8662  )حسنين وقطب األهداف المتوقعة من عملية المراجعة "

 خصائص جودة المراجعة

خاصربا  دلربيال  The Supreme Audit Institutions (SAIS)األورويبالعليربا للرقابربة يف االدرباد  األجهربزة أصربدرت
"الجةةةودة هةةةي الدرجةةةة التةةةي عنةةةدها تقةةةوم  يف لوكسربربربمبورغ ورد فيربربربه مربربربا يلربربربي: م18/8662/ 2  0جبربربربودة املراجعربربربة بتربربرباري  

هذه اخلصائص  نأنالحظ  SAIخالل مناقشة عمل  من“المراجعة مجموعة من الخصائص المالزمة بالوفاء بمتطلبات 
 -تتضمن:
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بدوره ميكن دديده من  صها من خالل عملية املراجعة؟ وهذاة ال  مت فحاملسأل ما أمهية :(Significance) األهمية.1
اجلهة  أداءاجلمهور بصفة عامة من جم املايل للمسألة اخلاضعة للمراجعة ومد  تأثر احلمتعددة، مثل  أبعادخالل 

 مد  تأثر القضايا الرئيسية التابعة للسياسات العامة. أواخلاضعة للمراجعة 
ما يتعلق يتشكل انعكاسا دقيقا للظروف الفعلية ف هل نتائج عملية املراجعة واالستنتاجات: (Reliability)الموثوقية .8

مدعومة بشكل كامل من قبل  خر أأا نتائج  أوالتأكيدات يف تقرير املراجع  لة ال  جر  فحصها، هل كلباملسأ
 البيانات ال  مت مجعها يف عملية املراجعة؟

يستند يف  أنمتيز؟ املراجع جيب  أو ة بطريقة نزيهة وعادلة بدون حماباةهل نفذت املراجع :(Objectivity)الموضوعية .2
 على احلقائق والتحليل السليم. ورأيهه تقييم

جراء عملية مراجعة ل سليم على كل العناصر الالزمة إلكانت دتوا بشك  هل خطة عملية املراجعة :(Scope)النطاق .2
 كل العناصر الالزمة خلطة العمل؟  أداءبشكل كامل  هنواأناجحة؟ هل املنفذون لعملية املراجعة 

بددة هل مت تسليم نتائج عملية املراجعة يف الوقت املناسب؟ هذا قد يتضمن االلتزام باملهلة ا :(Timeliness)الوقتية .8
 قرارات رشيدة ووقتية. الختاذتقدمي نتائج عملية املراجعة عند احلاجة هلذه النتائج  أو

نتمئج عبليت حابصحجعت؟ ويشبل  حاتع يص ع  فيبوجزح  أوهل كم  تقصيص حابصحجعت وحبحم  :(clarity)الوضوح .0
  ييذحاتنفيهم  سهوات ب  ق ل حابديصي  تف أ يبك   وأي توييمتحالستنتمجمت و حانطمق،  أ هذح عمدة حاتأكد ب  

تيصف  نمء على الاك  يحتمجو   ،حاتي تبت بعماجتهمخ صحء في حابسمئل    حاذي  قد ال يكونو يوحا صابمني
 حاتقصيص.

حا صابم  على حانتمئج وحاتوييمت  أوهل كمنت حستجم ت حاجهت حابصحجعت وحاحكوبت  :(Effectiveness) الكفاءة.2
 بنمس ت.

 جودة المراجعةأهمية 

الذا تمثل يف تقرير املراجع اخلارجي، بع أمهية جودة املراجعة اخلارجية من أمهية املنتج النهائي لعملية املراجعة الذا يتن     
طراف ارجية هي مصلحة مشرتكة جلميع األن جودة املراجعة اخلستخدمني يف اختاذ قراراهتم، كما أيعتمد عليه كثجمل من امل

مهيتها يف دور دسني املراجعني على االلتزام مبتطلبات تنظيم املهنة، ختفيض فجوة ة، كما تكمن أخدمة املراجع املستفيدة من
وتنبع أمهية جودة املراجعة من خالل اماالت ، (م8662 :)الوكيلالتوقعات، وختفيض خماطر أعمال املنشآت حمل املراجعة 

 اآلتية:
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 تأكيد اللتزام بالمعايير المهنية: .1
تدعم معايجمل املراجعة وبقوة باجتاه جودة املراجعة حيث أن املعايجمل هتدف إىل قياس دقة األعمال املوكلة إىل املراجع اخلارجي 

ا تبقى عبارة إال أهن ،من خالل االهتمام جبودة األداء املهين، مع العلم بأنه يصعب قياس ذلك كميا من خالل تلك املعايجمل
 . (م8668 :أبو هين)دكم األداء املهين  جراءات ال واإلعن جمموعة من القواعد 

 المساهمة في تضيي  فجوة التوقعات في المراجعة: .8
 mceuroe and)من فقد أوضح كال  ،كونات الفرعية لفجوة التوقعات يف املراجعةامل أحدتعترب فجوة اجلودة 

martens :2001)فجوة التوقعات بأهنا االختالف بني ما يدركه اجلمهور ومستخدمي القوائم املالية ملس وليات  م
سبب الرئيسي لوجودها هو اخنفا  األداء الفعلي الن س ولياهتم املطلوبة منهم، لذلك فإوما يعتقد املراجعون مل ،املراجع

أساليب تضييق  أحدلية يعد دسني جودة خدمات املراجعة ع ،للمراجع عن معايجمل املراجعة ومعايجمل اجلودة املتعارف عليها
 فجوة التوقعات.

 تعزيز شمكانية اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائه المالية:  .2

باإلضافة إىل اكتشاف الغش  ،يعترب اهلدف الرئيسي يف عملية املراجعة هو دديد مد  سالمة املركز املايل وصحته
اكتشاف األخطاء واملخالفات  ذات جودة عالية كلما ساعد ذلك علىكانت عملية املراجعة   كلما  نإلذلك ف ،واألخطاء

 (مTreadway،0891)هذا ما أكدته جلنة  ،اجلودة املنخفضة ذاتمن املراجعة فضل بشكل أ ،املوجودة يف القوائم املالية

 واحلد من التحريف يف القوائم املالية.  األخطاء،دسني جودة املراجعة يزيد من اكتشاف  أن ال  أشارت إىل

 تخفيض ةراعات الوكالة:.2

بالتايل  ،املسامهني  الشركة مها طبقة املدراء وطبقةظهرت نظرية الوكالة نتيجة انفصال امللكية عن اإلدارة وظهور طبقتني يف
ن التعار  يف املصاحل بينهما يؤد  إىل زيادة تكلفة الوكالة وتصبح احلاجة ماسة إىل مكاتب مراجعة تقدم خدمات ذات فإ

 .(م8668 :)الدهراويجودة عالية لكي يساعد على ختفيض حدة التعار  يف املصاحل 

 ة الشركات:مكالمساهمة في تدعيه مفهوم حو  .8

واإلفصاح عنها طبقا  إعدادهاإىل نوعية املعلومات املراد  (مOECD،2004)يشجمل مبدأ اإلفصاح والشفافية حسب 
واإلفصاح املايل والغجمل مايل الذا يعمل على دسني الشفافية يف القوائم املالية  ،للمستويات النوعية املرتفعة للمحاسبة

 (.م2111،العزم  )أبوركات الش حوكمةما يدفع إىل دقيق جودة املراجعة ال  تساهم يف تدعيم مفهوم  ،والتقارير املالية
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 أداة تنافسية جيدة:.0

ومن األسباب األساسية ال  تؤثر سلبا علي  املراجعة،تعترب جودة املراجعة أحد األهداف الرئيسية ال  تسعى إليها مكاتب  
وهذا ما جعل  ،استقالل املراجعني ونطاق وإجراءات املراجعة علىتأثجمل من اجلودة هي األتعاب نظجمل خدمة املراجعة ملا هلا 

 دذر من تأثجمل املنافسة على نطاق جودة املراجعة املقدمة. (م Cohen)، 1978جلنة 

 المالية:زيادة الثقة في تقرير المراجعة ومصداقية القوائه .2

وذلك للدور اهلام الذا تلعبه  ،تأثجمل اجيايب ومهم يف تدعيم الثقة يف تقارير املراجعة ء عملية املراجعة جبودة عالية لهيعترب أدا
بالشكل الذا يزيد من ثقة اجلمهور  ،القوائم املالية املستخدمة من األطراف املختلفة علىاملصداقية  إضفاءهذه التقارير يف 
 (.م8662:)الوكيلد اختاذ القرارات بالقوائم املالية عن

 ةعملية المراجع أداءجودة  ودورها في اختيار المراجع الخارجي أسس

ة يف اختياره، فهناك دراسات قسمت اخلارجي والعوامل املؤثر يوجد العديد من الدراسات ال  تناولت موضوع اختيار املراجع 
عوامل تتعلق مبكتب املراجعة وعوامل تتعلق باملنشأة حمل املراجعة، وفيما يلي سيتم عر   إىلعوامل اختيار املراجع اخلارجي 
 على جودة عملية املراجعة. وأثرهعوامل اختيار املراجع اخلارجي 

 : الخارجي راجعلمهني للمالتأهيل العلمي وا.1

ومن بني تلك املعايجمل املعيار األول واخلاص بالتأهيل العلمي  ،تناولت معايجمل املراجعة العامة الصفات الشخصية للمراجع
 يتم أداء عملية املراجعة من قبل شخص "أو أشخاص" على مستو  مالئم من التأهيل أنالذا يشرتط للمراجع  والعملي
املهارات املهنية املالئمة للعمل كمراجعني، ويف هذا الشأن طالبت الكثجمل من اهلي ات مبزيد من ن تتوافر فيهم وأ والتدريب

الذا وضح  م1909حاسبني القانونيني سنة التعليم العايل التخصصي فيما بعد البكالوريوس كتقرير اممع األمريكي للم
 (.م8661 :)الروياتيضرورة زيادة مستو  التعليم 

التأهيل العلمي والتأهيل املهين والتعليم املستمر، فمن حيث  وهي أساسيةيعتمد التأهيل املتكامل للمراجع على ثالثة عناصر 
له قدرا كبجملا من املعرفة يف جمايل اباسبة املالية  درجة العلمية املناسبة ال  توفرحيصل املراجع على ال أنالتأهيل العلمي جيب 
تقليدية ال   الغجملاخلدمات  أداءوذلك حي ميكنه  أخر ،ة، ويف بعض جماالت املعرفة األخر  من ناحية واملراجعة من ناحي

 (.م1952 :)نوربنفس الكفاءة ال  يؤدا هبا خدماته التقليدية  إليهتسند 
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تدريبا  ،قلةمارسة مسته ينطوا على ضرورة تدريب املراجع قبل مارسته للمهنة بالتأهيل املهين للمراجع فإن فيما يتعلق أما
تنمية وتطوير  إىلبأكرب قدر مكن من مشاكل ومتطلبات املمارسة املهنية، باإلضافة  اإلملامميكنه  فنيا كافيا حي ا  مهني

التطورات والدراسات  أحدثهبدف التعرف على  ،مارسة املهنة من خالل التعليم والتدريب املستمر أثناءاملهارات املهنية 
 (.م8666 :خرون)الصحن وآهنة اباسبة واملراجعة ملرتبطة مبا واألحباث

 ،املراجع بصورة اختيارية أو إجبارية ببعض برامج التعليم املستمر ويف شأن التعليم املستمر، فإن األمر يتطلب التحاق      
 وذلك حي ميكنه دديث معرفته املهنية والعلمية من خالل تتبع كل ما يستجد من قضايا مهنية وفكرية، فالتعليم املستمر

ور الذا حدث يف جمال القياس صدارات املهنية الدولية وابلية، والتعرف على التطيتيح للمراجع التعرف على أحدث اإل
 .(م8660 :)البدريلتشريعات املؤثرة على تنظيم ومارسة املهنة صاح اباسيب، والتعرف على أحدث اواإلف

ارتفاع جودة  أنعلى  (م1992 :  سالهم1990 :  بدرانم8662 :)الصالحيالعديد من الدراسات  أكدتوقد 
ميارس املهنة  أنللتحقق من املعارف واملهارات ال  يكتسبها املراجع قبل  ،الالزمة واألدواتالتأهيل العلمي وتوفر الوسائل 

اجناز خدماته، فهناك عالقة طردية بني ارتفاع جودة التأهيل العلمي للمراجع  علىنتائج اجيابية فيما يتعلق بقدرته  إىليؤدا 
 ، فكلما زاد مستو  تأهيله زادت جودة مراجعته، والعكس بالعكس.أخر من ناحية وجودة املراجعة من ناحية 

  من الكفاءة يتوفر للمراجع مستو  أنالتأهيل العلمي لوحده ال حيقق جودة اخلدمة املطلوبة، لذا فمن الضرورا  أن إال
ن زيادة مستو  خربة سته للتقدير املهين، وأيستطيع التعامل بكفاءة مع خمتلف املواقف ال  تتطلب مار  املهنية واخلربة حي

بالقوائم املالية، ودسن يف جودة احلكم  واألخطاءقدرته على اكتشاف التحريفات  فريق املراجعة قد يرتتب عليه زيادة أعضاء
 (.م8612 :حسين)كفاءة وفاعلية عملية املراجعة   زيادة إيليؤدا  مااملهين للمراجع 

 :تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين.8

ملواجهة التطورات  ،مداخل التطور يف مارسة مهنة املراجعة اخلارجية أحدللمراجع اخلارجي يعد  القطاعيالتخصص 
مداخل االستمرارية يف سوق  أبرز أحداحلديثة والبي ة التنظيمية املرتبطة مبمارسة املهنة، كما ميثل  األعمالوالتغجملات يف بي ة 

ويتنوع التخصص يف املراجعة بني ختصص شركاء املراجعة يف مكاتب  ،املراجعة ملواجهة املنافسة املتزايدة يف ظل العوملة
 (.م8662 :)حامدومنشاة املراجعة او ختصص مكتب املراجعة نفسه يف قطاع معني 

الفكرا  اإلطاراملراجع اخلارجي جبميع مقومات مهنة املراجعة سواء متثلت يف  إملامالقطاعي للمراجع "يقصد بالتخصص 
صناعة  أووتطويع استخدام مجيع هذه املقومات يف مراجعة نشاط  وأساليباملهين املختلفة  األداءمعايجمل  أو ،للمراجعة
اختيار املراجع اخلارجي، وأكد على  أسسحد أهم أ القطاعي، كما يعترب التخصص (822: م8662 :منصور)معينة" 
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عام "General Office Accounting "GAO ""ذلك التقرير الصادر عن مكتب اباسب العام األمريكي 
ذلك ألن  ختياره والتعاقد معه يف املستقبل،يعترب أحد املزايا الرئيسية ال  قد تؤثر على ا أن ختصص املراجع م8662

مقارنة بغجمل  ،املراجعني املتخصصني يف صناعة العميل يتوقع منهم تقدمي خدمات مراجعة ذات مستويات عالية من اجلودة
 .املتخصصني

يف صناعة العميل  القطاعيالتخصص  أنعلى  (م8668 :لبيب  مGreen:2008)العديد من الدراسات  أكدت وقد
ة املراجعة يف نشاط العميل يساعده يف اكتساب اخلربات التخصص ملنشأ أنمتغجملات جودة املراجعة، كما  أهميعترب من 

واملشاكل املرتبطة بتلك  فهم عميق ملخاطر عملية املراجعة الذا يساعد على تكوين األمر ،واملعارف املتعلقة هبذا النشاط
ال  دتويها القوائم املالية، كما يساعد  األخطاءالصناعة على وجه التحديد، بالتايل تتزايد قدرة املراجع على اكتشاف 

ا مبا ينعكس يف خفض تكاليفه إيلشكل الذا يؤدا العلى وضع الربنامج املالئم لعملية املراجعة، ب القطاعيالتخصص 
 املهين لعملية املراجعة.  األداءالنهاية على جودة 

 حجه وسمعة مكتب المراجعة:.2

حيث يوجد يف  اخلارجي،أساسها يتم اختيار املراجع  علىمة ال  هاخلصائص امل أحديعترب حجم مكتب املراجعة ومسعته 
قانونية خمتلفة، فقد تكون على شكل مشروع فردا  أشكاال، وتتخذ هذه املكاتب العمل العديد من مكاتب املراجعة سوق

وهي شركات ذات حجم متوسط، باإلضافة  أشخاصهناك شركات  أنذات حجم صغجمل، كما  بأهناوهي شركات تتميز 
يف ملا هلا من دور فعال  أمهية األنواع أكثر منظهور الشركات املسامهة ال  تتميز بكرب حجمها وتعترب هذه الشركات  إىل

 .(م8665  )ادتيويالقومي االقتصاد  إنعاش

وعدد  األصولتناولت الكثجمل من الدراسات العديد من املؤشرات للداللة على حجم املكتب، فهناك من اعترب حجم  
الدولية،  أووعدد الفروع سواء ابلية  عمالءالعدد  أنحلجم مكتب املراجعة، ومنهم من اعترب  اوعدد العاملني مؤشر  الشركاء
استخدام املعايجمل  أمهيةمقياس حلجم مكتب املراجعة، وبالرغم من ال  حيصل عليها كنسبة من السوق  األتعابوقيمة 

 :)علىيتميز هبا  أساسيةلكل نوع من هذه املكاتب صفات  فإن ،ز بني مكاتب املراجعة الصغجملة والكبجملةييالسابقة للتم
 .(م1992 :  سالهم8662

ويقصد بسمعة  ،ال  يتم اكتساهبا من خالل املمارسةاملعنوية اخلاصة باملكتب  األصول أحدكما تعترب مسعة مكتب املراجعة 
، (82: م8662 :)علي نه يقدم خدمات تات جودة مميزة"اول اسه المكتب بين العمالء على أ"تدمكتب املراجعة 

مثل  ،هناك جمموعة من املؤشرات ال  تساهم يف تكوين مسعة وشهرة مكتب املراجعة أن همبعضويف هذا السياق ير  
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 بإحد  املكاتب الدولية للشريك باملكتب واالرتباط األخالقيةاملهنة وكذلك املعايجمل  وأصولااللتزام باملعايجمل املهنية وقواعد 
  (.م8662 :)محمد

ال  ربطت بني  (م Tomas & Ross 1994م  8616 :  ضوم8612 :)حسينديد من الدراسات هناك الع
مكاتب املراجعة الكرب  لديها  أنحجم ومسعة مكتب املراجعة وجودة عملية املراجعة، فقد توصلت بعض الدراسات على 

وسائل  استخدام إمكانيةإىل اخلربات وتدريبهم وتأهيلهم، باإلضافة و  املادية املناسبة والكوادر اإلمكانياتالقدرة على توفجمل 
مكاتب املراجعة الكرب  تسعى لتقدمي  أنمن املكاتب الصغر ، كما  أكرباملراجعة بصورة  إجراءاتتطبيق  احلديثة يف التقنية
 ملا تتمتع به من مسعة جيدة وثقة العمالء. أفضلخدمة 

،  السوقحفاظا على مسعته يف عدم خمالفة املعايجمل املهنية إلرضاء عميل معني احلافز ب ااملكاتب الكبجملة يكون لديه أنكما 
العاملني فيها،  أداءالرقابة على اجلودة ما يساهم يف دسني  وإجراءاتكما درص على تصميم وتنفيذ سياسات 

 إيللك ذ أد نه كلما كرب حجم مكتب املراجعة كلما إىل أ (م8662 :  حسنين وقطبم8666 :)عبدالهاديويشجمل
ن هناك عالقة طردية بني لقضائية ضد املراجعني، بالتايل فإكلما قلت الدعاو  ا،  اجلودةتأدية مهام املراجعة بدرجة عالية من 

 .(م8665 :الشريف)دراسة  أكدتهاملهين لعملية املراجعة، وهذا ما  األداءحجم ومسعة مكتب املراجعة وبني جودة 

 جودة عملية المراجعة: ودورها في أتعاب عملية المراجعة.2

ملا له من أمهية وتأثجمل على عملية املراجعة  ،باهتمام كبجمل من قبل الباحتني يةاخلارج ةاملراجع حظي موضوع أتعاب عملية
 التي يتقاضاها المراجع نظير قيامه بعملية المراجعة لحسابات منشاة ما" المبالغ بأنها” -باألتعاب: واملراجع، ويقصد 
ستغرقه لفحص واملراجع وفقا للزمن الذا ستمبوجب عقد االتفاق الذا يتم بني املنشاة حمل ا األتعابويتم دديد قيمة 

 .(م8616 :عليان)عملية املراجعة ونوع اخلدمات املطلوبة وحجم هذه العمليات 

يف  تعاباألمن اختصاص من قام بالتعني، ففي الشركات املسامهة عملية دديد  األتعابتكون مسألة دديد  أنمن البديهي 
هذا التفويض  أن إالاملراجع،  أتعابيف دديد  اإلدارةيد اجلمعية العمومية للشركة وتستطيع اجلمعية العمومية تفويض جملس 

تنقص من استقالليته وموضوعيته، كما تعترب  أنضغوط على املراجع من شاهنا  أيةيف مارسة  اإلدارةقد يستغل من جملس 
 . (م8665 :)ادتيوياملؤشرات املهمة ال  تؤثر على استقاللية وجودة اخلدمة  إحد ال  يتقاضاها املراجع  األتعاب

 املراجع سواء ىملا لذلك من تأثجمل ضار عل ،ا  وغجمل مدروسيكون جزاف أالمن قبل املراجع جيب  األتعاببالنسبة لتقدير  أما
على ذلك قواعد السلوك املهين الصادرة عن  أكدتما جيب، فقد  أكثر أول ما جيب لكوهنا أق ماإمعنويا  أوماديا  أكان
مل يراع يف اتفاقياته مع  إذا ،ه يعترب اباسب واملراجع خمال بآداب وسلوك املهنةللمحاسبني القانونني على أن األمريكياملعهد 
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على حصة املنفعة ال  ستعود  األتعابهذه  ن تقديرأ، يقصد باألعمالمع اجلهد والوقت وقيمة  أتعابهالعمالء تناسب قيمة 
 (.م8665 :)ادتيويعلى صاحب الشأن نتيجة لعمله 

 إيلقل، ويسعى املراجع مراجعة أ أتعابيف اختيار املراجع حيث يفضل العميل دفع  اتلعب دورا كبجمل  األتعاب أنبالرغم من 
مراجعة مرضية تغطى تكاليف عملية املراجعة ودقق له هامش ربح يضمن له االستمرار، ويف ظل البي ة  أتعاباحلصول على 

يتنازلوا  أنن بعض املراجعني ميكن ، فإاإلتعابالطلب عليها وتشدد العميل يف ختفيض  دالتنافسية وزيادة عر  اخلدمة عن
اط وقبول العمالء، وهذا قد خيل بالشروط الواجب توافرها جل الفوز باالرتبمرضية ومناسبة من أ أتعابعن حصوهلم على 
 (.م8660 :)البدريبعملية املراجعة يف املراجع للقيام 

  Craswel et al م1995 :ةالح) من فقد أشارت دراسة كل ،نتائج متضاربة إيلقد توصلت العديد من الدراسات 

كفاءة عالية  أا أنه كلما قام فريق من املراجعني ذو ،وجودهتاإىل وجود عالقة طردية بني أتعاب عملية املراجعة  م (1998
يدة بالشكل الذا يساهم يف كلما زادت عملية احلصول على األدلة الكافية واملف  ،مرتفعة بأداء عملية املراجعة بأتعاب

جودة املراجعة قة عكسية بني إىل وجود عال ( م8666 )عبدالعليهجودة عملية املراجعة، يف حني توصلت دراسة دسني 
وعليه تتم  حجم العمل املطلوب أدائه بدقة راجع ال يستطيع يف البداية تقديرن املوذلك نظرا أل ،تعاب عملية املراجعةوا

 .ةما يؤثر على استقالل املراجع وبالتايل ينعكس على جودة عملية املراجع ،األتعاب املساومة على

 الخدمات الستشارية: .8

 أنجيب  ،اجلهة املناط هبا اختيار املراجع اخلارجي أون اجلمعية العمومية للمسامهني املراجع اخلارجي فإلقيام باختيار عند ا
االستبعاد  أواستبعاده، وعملية القبول  إىلاخلصائص ال  تؤد   أوقبول املراجع  إىلتوفر اخلصائص ال  تؤد   هتتم مبد 

 أخر تعتمد على أثر هذه اخلصائص على جودة املراجعة، ومن بني هذه اخلصائص تقدمي املراجع اخلارجي خدمات مهنية 
 .(م1992 :)ةبحي واإلداريةمثل االستشارات املالية 

الستشارات المهنية التي  بأنها” -االستشارية: اخلدمات  (ALCPA) األمريكيف جممع اباسبني القانونيني وقد عر  
 أهدافتحسين كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات والموارد المتاحة له  ومما يحق   شلي أساساتهدف 
 .التنظيه"

ر اخلدمات جدال بني من أكث ،ستشارية"  لعميل املراجعةتارخييا يعترب تقدمي املراجع اخلارجي خلدمات غجمل املراجعة "اال
ارتباط املراجعني  أنحيث بينت بعض الدراسات  ،املهنية واحلكومية واملمارسني ملهنة املراجعة واألكادميينياملنظمات 

وقد  اإلدارة، وأعمالباخلدمات االستشارية قد يؤثر سلبا على موضوعيتهم واستقالهلم عند قيامهم بفحص وتقييم قرارات 
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قد أن تقدمي خدمات االستشارية للعميل  ( مHermanson :2009) و  (م8662 :الجربوع)توصلت دراسة كال من 
 ن تقدمي مثل هذه اخلدمات ميكن أن خيلق تعار  يف املصاحل. جودة املراجعة وذلك أليضعف من استقالل املراجع ومن مث

نربربربربه ال يوجربربربربد تربربربربأثجمل ألتعربربربرباب اخلربربربربدمات أ م(8665 :) تنتةةةةوشو  (مMohinder 1992) أخربربربربر يف حربربربربني بينربربربربت دراسربربربربة  
أن أداء املراجربربربع للخربربربدمات  ، أااألخربربربر   ربربربالف مهربربربام املراجعربربربة علربربربى اسربربربتقاللية وموضربربربوعية املراجربربربع وجربربربودة عمليربربربة املراجعربربربة

عمل داخل الشركة قد يساهم يف زيادة معرفة املراجع لبي ة ال ، الف املراجعة مثل اخلدمات االستشارية لنفس عميل املراجعة
 وبالتايل يزيد من جودة عملية املراجعة. موضوعيتهوالغش ما يساعده علي زيادة  كرت قدرة على اكتشاف األخطاءوجيعله أ

 الجانب العمليثانياا 

 : منهجية الدراسة

كونه يهتم بدراسة واقع األحداث والظواهر واملواقف واآلراء ودليلها وتفسجملها لاستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي 
 :واللحلح)بكر  لتصحيح هذا الواقع أو التعريف به أو استكماله أو تطويرههبدف الوصول إىل استنتاجات مفيدة 

 (.م8662

 وسيلة جمع البيانات:

مارسني للمهنة يف مكاتب من املراجعني اخلارجيني امل البياناتاعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان للحصول على 
وذلك هبدف استطالع  التجارية، أعضاء جملس اإلدارة باملصارفو ، اباسبة واملراجعة املقيدة يف سجل مصرف ليبيا املركزا

، ويعترب االستبيان من أكثر أداء عملية املراجعة آرائهم حول العوامل املؤثرة يف اختيار املراجع اخلارجي وأثرها على جودة
على عدد كبجمل نطاق واسع  وإمكانية توزيعه على أدوات مجع البيانات مالئمة هلذه الدراسة، وذلك لسهولة هذا األسلوب

من املشاركني، وقد مت تقسيم استمارة االستبيان إىل قسمني، يشمل القسم األول معلومات عامة عن املشاركني، أما القسم 
 الثاين فيتعلق بعوامل وأسباب اختيار املراجع اخلارجي وأثرها على جودة أداء عملية املراجعة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

لس اإلدارة باملصارف الدراسة من املراجعني املسجلني بنقابة اباسبني واملراجعني باملنطقة الشرقية، وأعضاء جميتكون جمتمع ا
استمارة استبيان،  58حيث مت توزيع اإلدارة،لس االتجارية، وقد مت اختيار عينة عشوائية من املراجعني القانونيني وأعضاء جم

وهذه النسبة تعد  %21كن استنتاج أن نسبة الردود على االستبيان بلغت استمارة صاحلة للتحليل، مي 06 رجع منها
 مقبولة إلجراء االختبارات اإلحصائية وتعميم نتائج الدراسة.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:

نتمكن من الثقة يف أداة مجع  لكييعترب صدق أداة مجع البيانات من االعتبارات املهمة يف القياس  . ةدق الستبيان:1
 الباحثان قام البيانات ومدا صالحيتها يف مجع البيانات املطلوبة، ومدا مالئمة استخدامها لتحقيق أهداف الدراسة،

على عدد من املراجعني، وقد استفاد  املبدئي العر  إىل باإلضافة املتخصصني، األساتذة من عدد على بعر  االستبيان
 من اآلراء واملقرتحات واملالحظات ال  طورت االستبيان.الباحثان كثجملا 

 أداة ثبات اختبار به يقصد الذا االستبيان ثبات لقياس املستخدمة اإلحصائية األساليب من تعترب. اختبار الفاكرونباخ: 8
 مرات عدة العينة مفردات نفس على تطبيقها إعادة امت إذ ،فيها كبجمل تغيجمل وعدم حدوث االستبيان نتائج يف دقة أو القياس
 (6.5)وكلما زادت القيمة عن  (6.5-6.2)بني  ما الفاكرونباخ ملعامل األفضل وترتاوح القيمة فرتة زمنية معينة، خالل

 مرات بعد إجراء املقياس عدة إعادة يتم (6.0) عن الفاكرونباخ معامل قيمة تقل   وإذا لالستبيان، الثبات درجة دتاز 
، أما عن صدق املقياس فقد بلغ (6.0)على  يزيد أو يساوا الفاكرونباخ معامل قيمة تصبح أن إىل األس لة بعض حذف

 وتعد هذه القيمة مقبولة إحصائيا.  (22.88)
 لكل احلسايب املتوسط إجياد مت كما الدراسة، عينة لوصف امل وية التكرارات والنسب استخدام مت. التحليل الوةفي: 2

 . (2)قيمة املتوسط أكثر من  كانت إذا باملوافقة اإلجابة تعترب حبيث االستبيان يف الواردةالعبارات  من عبارة
 الفرضيات الفرعية.جلميع  %8معنوية  عند مستو  (t)مت استخدام اختبار . اختبار الفرضيات: 2
 

 : بيانات الدراسةتحليل 
 : المعلومات العامة: القسه األول

 . الم هل العلمي: 1
 

 الم هل العلمي :(1جدول )
 

 اليةةةاإلجم مجلس اإلدارةأعضاء  المراجعين الم هل العلمي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %0.2 2 %6.6 6 %5.2 2 بكالوريوس
09.0 28 ماجستير

% 
8 12.2

% 
22 80.0

% 
81.2 16 دكتوراه

% 
18 58.2

% 
88 20.2

% 
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حيملون  %20.2من املشاركني مؤهلهم العلمي ماجستجمل، بينما  %80.2أعاله أن  (1الجدول رقه )يالحظ من 
فقط من املشاركني حيملون درجة البكالوريوس، ما يعين أن املستجوبني حيملون  %0.2مؤهل الدكتوراه، يف حني أن 

 املتحصل عليها.الثقة يف املعلومات  امعية فما فوق وهذا يرفع من مستو مؤهالت ج

 
 . التخصص العلمي: 8

 التخصص العلمي :(8جدول )

 اليةةةاإلجم أعضاء مجلس اإلدارة المراجعين التخصص العلمي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %64.4 7. %8..7 11 %111 64 محاسبة
 %1.6 1 %16.1 1 %1.1 1 شدارة

 1.1 1 %1.1 1 %1.1 1 اقتصاد
 

حيث كان ، %90.0أن أغلب املشاركني يف الدراسة من اباسبني حيث بلغت النسبة اإلمجالية  (8)الجدول يالحظ من 
وهذا   %58.2مجيع املراجعني من ختصص اباسبة، أما أعضاء جملس اإلدارة فكانت نسبة ختصص اباسبة فيهم 

 يتناسب مع طبيعة عمل العينة ويساعد يف دعم نتائج الدراسة.

 : . سنوات الخبرة2

 سنوات الخبرة :(2جدول )

 اإلجمةةةالي أعضاء مجلس اإلدارة المراجعين سنوات الخبرة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %14.8 11 %1.1 1 %11.8 11 8أقل من  -1
 %11.1 16 %16.1 1 %14.1 11 16من  أقل-8
 %11.1 11 %1.1 1 %14.1 11 18من  أقل-16

 %61.1 16 %8..7 11 %14.1 11 فأكثر 18
 

سنة، حيث بلغت  18كانت خربهتم أكثر من   %26ال  بلغت عاله أن اعلي نسبة من املشاركني يالحظ من اجلدول أ
وهذا مؤشر يدل على أن املشاركني   %58.2بينما أعضاء جملس اإلدارة كانت نسبتهم   %80.1نسبتهم من املراجعني 

  جمال املراجعة. يف الدراسة لديهم خربة كبجملة يف
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 الثاني: اختبار فرضيات الدراسة القسه

 دراسة:لالفرضية الرئيسية ل

 ال يوجد دور ألسس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة. 

 ومن هذه الفرضية مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية: 

 جودة أداء عملية املراجعة. يفلتأهيل العلمي واملهين للمراجع اخلارجي يوجد دور لال  :الفرضية األولى

 جودة أداء عملية املراجعة. يفللمراجع اخلارجي  القطاعيلتخصص ال يوجد دور ل الفرضية الثانية:

 جودة أداء عملية املراجعة. يفجم ومسعة مكتب املراجعة حل ال يوجد دور الفرضية الثالثة:

 جودة أداء عملية املراجعة. يفاملهنية للمراجع اخلارجي  حلجم األتعابال يوجد دور  الفرضية الرابعة:

 جودة أداء عملية املراجعة.  يفلخدمات االستشارية ال يوجد دور ل الفرضية الخامسة:

 :اختبار الفرضية األولى

جودة أداء عملية  فيللتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي ل يوجد دور  :على أنه األوىل الفرعية تنص الفرضية
 .المراجعة

مت احتساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية ملعرفة اجتاه املشاركني حول هذه 
 :اجلدول التايلالفرضية وكانت النتائج كما يف 

للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  التأهيل العلمي والمهنيوالمتعلقة بدور  األولى: اختبار الفرضية (2جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

ينعكس إجيابا على إن تأهيل املراجع علميا ميكنه من اإلملام بكافة اجلوانب املتعلقة بأصول ومبادئ وقواعد املهنة ما 
 جودة أداء عملية املراجعة.

2.0666 6.00598 98.6 2 

 1 98.2 6.28088 2.2002 خربة أعضاء فريق املراجعة يرتتب عليه دسن يف جودة أداء عملية املراجعة. مستو زيادة 
اإلدارية واملالية ذات العالقة بعمل الشركة  املعلوماتاملراجع اخلارجي يف تصميم والتعامل مع نظم  وجود خربة لد 

 تساهم يف زيادة كفاءة أداء عملية املراجعة.
2.0666 6.88528 98.6 8 

 2 91.2 6.80225 2.8002يلعب التعليم املهين املستمر جبميع أشكاله دورا أساسيا يف دسني وتطوير الكفاءة املهنية للمراجع اخلارجي ومن مث 
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 دسني جودة أداء عملية املراجعة.
اخلربة الكافية لدا املراجع يف نوع الصناعة ال  تنتمي إليها منشأة العميل حمل املراجعة إىل دسني جودة أداء  تؤد 

 عملية املراجعة.
2.0666 6.88528 98.6 8 

أو غجملها تزيد من كفاءته ما  CPAحصول مراجع احلسابات املكلف بعملية املراجعة على شهادة مهنية مثل 
 ينعكس على جودة أداء عملية املراجعة.

2.8666 6.91055 52.6 5 

كلما زادت خربة املراجع يصبح قادرا على ختطيط عملية املراجعة والتقدير الدقيق ملخاطر املراجعة ما ينعكس إجيابا 
 على جودة أداء عملية املراجعة.

2.2222 6.29822 50.2 2 

 9 28.2 6.98226 2.2002 الوظيفي للمراجع داخل مكتب املراجعة على جودة احلكم املهين للمراجع. املستو يؤثر 
املراجع اخلارجي يف األنظمة والتشريعات الضريبية ذات العالقة بعمل الشركة حمل املراجعة تساهم  وجود خربة لد 

 يف زيادة جودة أداء عملية املراجعة.
2.2002 6.21885 52.2 0 

 8 55.6 6.56028 2.2666 الكفاءة العلمية ألعضاء مكتب املراجعة واملتمثلة يف الشهادات األكادميية تدعم جودة أداء عملية املراجعة.
  6.21200 2.2866 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

 األمر الذا يشجمل إىل (2)علي من احلسابية لعبارات الفرضية األوىل أ أن مجيع املتوسطات (2الجدول )نالحظ من نتائج 
اإلجابات حنو  إىل اجتاهالذا يشجمل  (2.2866)ه العبارات مبتوسط عام أن املشاركني يف الدراسة يوافقون على مجيع هذ

أم ال مت استخدام اختبار  (2)املتوسط خيتلف عن  النتائج ومعرفة ما إذا كان هذا، وللتأكيد على (2)من  املوافقة ألنه أعلى
(t) :وكانت النتائج كالتايل 

 ينة واحدة للفرضية الفرعية األولىلع (t)نتائج اختبار  :(8جدول )

المتوسط  األولىالفةةةةرضةةةةية 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 القيمة الحتمالية tقيمة شحصائية 

دور للتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي في جودة  يوجدل 
 أداء عملية المراجعة.

2.2866 6.21200 80.896 6.666 

 

، وهبذا (6.68)قل من مستوا املعنوية األوىل أالقيمة االحتمالية للفرضية تبني أن لعينة واحدة  (t)من خالل نتائج اختبار 
واملهين للمراجع اخلارجي يف  للتأهيل العملي ا  هناك دور  أنأا الفرضية البديلة،  وقبولالفرضية الصفرية  رفضفإننا نستطيع 

 .جودة أداء عملية املراجعة

 اختبار الفرضية الثانية:

 .جي على جودة أداء عملية المراجعةللتخصص الصناعي للمراجع الخار ل يوجد دور  :تنص الفرضية الثانية على أنه

مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة يف الفرضية  ،الدراسة حول هذه الفرضيةملعرفة آراء املشاركني يف 
   ( التايل:4وكانت النتائج كما يف جدول )
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اختبار الفرضية الثانية والمتعلقة بدور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  :(0جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

إن التخصص املهين يف نشاط العميل من شأنه العمل على رفع مستوا اخلربة املهنية للمراجع اخلارجي ما يساعد 
 على تنفيذ عملية املراجعة جبودة عالية.

2.2222 6.02212 55.2 1 

التخصص املهين للمراجع يف مهنة املراجعة يؤدا إىل دسني جودة قرارات ختطيط عملية  اسرتاتيجيةإن تطبيق 
 املراجعة وزيادة كفاءهتا.

2.2666 6.22222 50.6 2 

يؤدا ختصص املراجع يف مراجعة نشاط معني على اخنفا  الوقت واجلهد الالزمني إلمتام عملية املراجعة جبودة 
 عالية.

2.8666 1.65018 52.6 8 

 8 50.2 6.08882 2.2222 تزداد قدرة املراجع املتخصص على التقدير الدقيق ملخاطر املراجعة عن نظجمله غجمل املتخصص.
التخصص الصناعي يف صناعة العميل على اكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتيال املايل ما  اسرتاتيجيةتعمل 

 يؤدا إىل زيادة جودة أداء عملية املراجعة.
2.8666 6.29526 52.6 2 

خر وتوقيتها وطرق تنفيذها من عمل آل يستطيع املراجع املتخصص تطبيق نفس إجراءات املراجعة من حيث طبيعتها
 داخل نفس النشاط ما يزيد من جودة املراجعة.

2.6222 6.91990 56.2 0 

   6.88811 2.8866 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات الفرضية الثانية واملتعلقة بدور التخصص الصناعي  (0الجدول )يالحظ من النتائج يف 
وهذا يبني أن اجتاه إجابات املشاركني  (2)على جودة أداء عملية املراجعة أعلى من متوسط أداة القياس  ،للمراجع اخلارجي

ولزيادة التأكيد على النتائج  (2.8866)يف الدراسة حنو قبول مجيع العبارات الواردة يف ابور، حيث بلغ املتوسط العام 
 (2)وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول  (t)مت استخدام اختبار  ال،أم  (2)عن ما إذا كان املتوسط خيتلف ومعرفة 
 التايل:

 ( لعينة واحدة للفرضية الفرعية الثانيةtنتائج اختبار ) :(2جدول )

 الفةةةةرضةةةةية الثانية
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور للتخصص الصناعي للمراجع اخلارجي يف جودة 
 أداء عملية املراجعة.

2.8866 6.88811 15.828 6.666 

، وهبذا (6.68)من مستوا املعنوية  لأقالثانية لعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
دور للتخصص الصناعي للمراجع اخلارجي يف هناك  أنالصفرية وقبول الفرضية البديلة، أا  رفض الفرضيةفإننا نستطيع 

 جودة أداء عملية املراجعة. 
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 اختبار الفرضية الثالثة: 

 .جودة أداء عملية المراجعة فيل يوجد دور لحجه وسمعة مكتب المراجعة  :تنص الفرضية الثالثة على أنه

من وجهة نظر املشاركني يف الدراسة أم ال، مت ملعرفة ما إذا كان هناك دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة على جودة املراجعة 
 حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لتساؤالت ابور وكانت النتائج كالتايل:

 اختبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بدور حجه وسمعة مكتب المراجعة في جودة أداء عملية المراجعة :(5جدول )

المتوسط  األسئلة
 المرجح

النحراف 
 معياريال

المساهم
 ة النسبية

ترتيب 
 األهمية

 9 09.2 6.99922 2.2002 قضائية مرفوعة ضد مكتب املراجعة يعترب مقياسا على جودة عمليات املراجعة املنجزة بواسطة املكتب. عدم وجود دعاو 
 2 56.6 6.02229 2.6666 مسعة مكتب املراجعة تعترب عامال حمددا جلودة املراجعة.

 1 50.2 6.26811 2.2222 الوسائل التكنولوجية والعلمية احلديثة يف مكتب املراجعة يعترب من أهم مظاهر جودة املراجعة.إتباع 
 8 52.6 6.29526 2.8666 ارتباط مكتب املراجعة مع أحد مكاتب وشركات املراجعة العاملية يسهم بشكل فعال يف زيادة جودة عمليات املراجعة.

 0 58.6 6.52202 2.1666 املراجعة ومسعتها جيعلها أكثر حرصا على توظيف مراجعني ذوا كفاءة عالية ما يعزز جودة املراجعة.كرب حجم مكاتب 
مكاتب املراجعة الكبجملة لديها احلافز لعدم خمالفة املعايجمل املهنية إلرضاء عميل معني ما ينعكس إجيابا على جودة أداء عملية 

 املراجعة.
2.2222 6.92198 22.2 5 

 2 52.6 6.26526 2.8666 جودة مرتفع. من خالل تقدمي مراجعات ذات مستو  شركات املراجعة الكرب  للحفاظ على مسعتها اجليدة تسعى
 8 50.6 6.82622 2.2666 تطبيق إجراءات وسياسات معينة لتوظيف نوعية جيدة من املراجعني يؤدا إىل زيادة جودة أداء عملية املراجعة.

 2 52.2 6.80225 2.8222 إتباع مكتب املراجعة نظام لتقييم األداء ومنح املكاف ات واحلوافز حيسن من جودة أداء عملية املراجعة.
  6.81262 2.6026 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

ما  (2)أداة القياس  ات الفرضية الثالثة أعلى من مستو أن املتوسط احلسايب جلميع عبار  (5)نالحظ من النتائج يف اجلدول 
، (2.6026)يدل على أن مجيع املشاركني يوافقون على مجيع التساؤالت املتعلقة بالفرضية، حيث بلغ املتوسط العام 

 وكانت النتائج كالتايل: (t)ختبار أم ال مت استخدام ا (2)وملعرفة ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف معنويا عن 

 لعينة واحدة للفرضية الفرعية الثالثة (t)نتائج اختبار  :(9جدول )

المتوسط  الفةةةةرضةةةةية الثالثة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة يف جودة أداء عملية 
 6.666 10.615 6.81262 2.6026 املراجعة.



    م 8102 سبتمبر - بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 67 

، وهبذا (6.68)قل من مستوا املعنوية يمة االحتمالية للفرضية الثالثة ألعينة واحدة تبني أن الق (t)من خالل نتائج اختبار 
جودة أداء  يفأنه يوجد دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة فإننا نستطيع رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أا 

 عملية املراجعة.

 اختبار الفرضية الرابعة:

 .ل يوجد دور لطتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة :تنص الفرضية الرابعة على أنه

وكانت وملعرفة وجهة نظر املشاركني حول هذا الدور مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل تساؤالت ابور 
 :النتائج كالتايل

الفرضية الرابعة والمتعلقة بدور األتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  اختبار (:16جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

 2 26.2 1.15806 2.8222 .املراجعة عملية يف أدائه جودة وبني العميل، من احلسابات مراجع يتقاضاها ال  األتعاب نسبة بني عالقة توجد
 املهين األداء جودة خفض إىل النهاية يف تؤد  مث ومن املراجع استقالل من ختفض الكلية التكلفة دون املراجعة أتعاب

 للمراجعة.
2.8666 6.59882 26.6 8 

 بني للمساومة كذلك وتر والعميل، املراجع من عام ا قبوال تلقي احلسابات مراجع أتعاب لتحديد علمية طريقة وجود عدم
 .املراجعة أعمال جودة على سلب ا يؤثر الطرفني

2.2222 6.92026 22.2 8 

 والتحريفات األخطاء بعض عن املراجعة مكاتب بعضتغاضي  إىل العمالء بعض قبل من األتعاب بتخفيض التهديد يؤد  قد
 املراجعة وبالتايل اخنفا  جودهتا. عملية أداء عند العمالء هلؤالء اخلاصة احلسابات يف

2.2222 6.98622 00.2 0 

 2 26.2 1.60811 2.8222 .املراجعة عملية أداء جودة على سلبي ا يؤثر األتعاب إمجايل من معينة نسبة على واحد عميل من املراجعة مكتب دخل زيادة
 1 28.2 1.60288 2.2002 .املراجعة أعمال جودة علىسلبا   يؤثر العمالء من عدد أكرب على صولاحل هبدف ألتعابه املراجع ختفيض إن
 2 86.2 1.62856 8.8222 .املراجعة عملية أداء جودة تقل   العميل كلما من احلسابات مراجع يتقاضاها ال  قيمة األتعابازدادت  اكلم

  6.80226 2.2196 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي
 

أن مجيع املشاركني يف الدراسة يوافقون على مجيع الفقرات الواردة يف ابور واملتعلق بدور األتعاب  (16)يالحظ من اجلدول 
وهو أعلى من متوسط أداة  (2.8866)املهنية للمراجع اخلارجي يف جودة أداء عملية املراجعة، حيث بلغ املتوسط العام 

وكانت النتائج   (t)أم ال، مت استخدام اختبار  (2)معنويا عن على ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف  ، وللتأكيد(2)القياس 
 كالتايل:
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 ( لعينة واحدة للفرضية الفرعية الرابعةtنتائج اختبار ) :(11جدول )

 الفةةةةرضةةةةية الرابعة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

للمراجع اخلارجي يف جودة أداء عملية ال يوجد دور لألتعاب املهنية 
 6.666 8.215 6.80226 2.2196 املراجعة.

، وهبذا (6.68)مستوا املعنوية من  الرابعة أقللعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
لألتعاب املهنية للمراجع اخلارجي يف جودة  ا  دور  فرية وقبول الفرضية البديلة، أا أن هناكالص رفض الفرضيةنا نستطيع فأن

 أداء عملية املراجعة.

 اختبار الفرضية الخامسة:

 .ل يوجد دور للخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة :تنص الفرضية اخلامسة على أنه

ولتحديد وجهة نظر املشاركني حول هذه الفرضية مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة من العبارات 
 التايل:  (18)املتعلقة بالفرضية وكانت النتائج كما يف جدول 

 الفرضية الخامسة والمتعلقة بدور الخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة اختبار (:18جدول )

المتوسط  األسئلة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

 0 85.2 1.10886 8.9222 .املراجع استقالل هتدد الوأهنا  املراجعة خدمة مع االستشارية للخدمات ال يتأثر رأا مراجع احلسابات بتقدميه
 عن املكاتب هذهمكاتبهم إىل تغاضي  عمالء لبعض االستشارية اخلدمات بتقدمي املراجعة مكاتب بعض قياميؤدا  قد

 .هبم خاصة مراجعة عملية أداء عند العمالء بنفس اخلاصة بعض األخطاء والتحريفات يف احلسابات
2.2222 6.95822 00.2 2 

 8 05.6 6.99296 2.2666 .احلسابات مراجع موضوعية على االستشارية اخلدمات ألتعابتأثجمل سليب  يوجد
 على والتأثجمل التقاضي ضده وارتفاع درجات املراجع مسعة على سلبي ا تأثجملا يؤثر االستشارية املراجع اخلارجي للخدمات أداء

 .استقالليته
2.6002 1.66086 01.2 2 

 كوسيلة اإلدارة استخدمتها ما إذا الستقالله ا  هتديد متثل قد االستشارية اخلدمات عن املراجعا يتقاضاه ال  األتعاب
 .املراجع على للضغط

2.8002 6.58168 21.2 1 

 8 06.6 1.16209 2.6666 .املراجعة عملية أداء جودة من يزيد االستشارية للخدمات املراجع تقدمي
  6.20108 2.8102 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

 

األمر الذا  (2)أن مجيع املتوسطات احلسابية لعبارات الفرضية أعلى من متوسط أداة القياس  (18الجدول )يالحظ من 
يشجمل إىل أن املشاركني يوافقون على أن هناك دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء عملية املراجعة، حيث بلغ املتوسط 
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أم ال مت استخدام  (2)ولزيادة التأكيد على النتائج وملعرفة ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف معنويا عن  (2.8102)العام 
 وكانت النتائج كالتايل:لعينة واحدة ( t)اختبار 

 لعينة واحدة للفرضية الفرعية الخامسة (t): نتائج اختبار (12جدول )

المتوسط  الفةةةةرضةةةةية الخامسة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء عملية 
 6.661 2.020 6.20108 2.8102 املراجعة.

 

، (6.68)املعنوية  من مستو  لاخلامسة أقلعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء ن هناك فرية وقبول الفرضية البديلة، أا أالص رفض الفرضيةوهبذا فإننا نستطيع 

 عملية املراجعة.

 نتائج الفرضيات الفرعيةملخص 

رقه 
 القرار المتخذ للفرضيات الفرعية H0الفرضيات الصفرية  الفرضية

 H0رفض ل يوجد دور للتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 1
 

 H0رفض ل يوجد دور للتخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 8
 

 H0رفض ل يوجد دور لحجه وسمعة مكتب المراجعة في جودة أداء عملية المراجعة. 2
 

 H0رفض ل يوجد دور لطتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 2
 

 H0رفض ل يوجد دور للخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة. 8
 

 

 -النتائج: 
 -التالية: النتائج  إىلبعد عر  ودليل البيانات مت التوصل 

 عملية املراجعة. أداءمن التأهيل العلمي، واخلربة املهنية، والتعليم املستمر، من املؤثرات املهمة يف جودة  كال  أنتبني .1
يؤثر سلبا على جودة  ما من العمالء أكربختفيض املراجع ألتعابه املهنية هبدف احلصول على عدد  أنالنتائج  أكدت.2

 املراجعة. أعمال
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 على جودة عملية املراجعة. إجياباالنتائج حجم مكتب املراجعة ومسعته وشهرته وعالقته مع عمالئه يؤثر  أثبتت.1
 ختصص مكتب املراجعة يف مراجعة نشاط معني له دور اجيايب على جودة عملية املراجعة. أنالدراسة  أظهرت.6
 دمي املراجع للخدمات االستشارية يزيد من جودة عملية املراجع.تق أنإىل توصلت النتائج  ..

 -التوةيات: 

تساهم يف رفع وزيادة جودة عملية املراجعة وهي  أنال  ميكن احثان القيام بالتوصيات التالية يف ضوء النتائج السابقة ير  الب
 -يلي: كما 

 العلمي املناسب، واخلربة العلمية الكافية. التأهيلاختيار املراجعني الذين تتوفر لديهم بضرورة التزام املصارف .1
وعقد  ،الدورات التدريبية للمراجعني إقامةضرورة اهتمام مكاتب املراجعة بالتعليم املهين املستمر وذلك من خالل .1

النشرات الصادرة عن  وأحدثتخصصة الندوات واملؤمترات املهنية بشكل يضمن اطالعهم على امالت العلمية امل
 املنظمات املهنية.

 األحوالال جيوز للمراجع بأية حال من حبيث دين ألتعاب عملية املراجعة، ديد حد أد جيب على املنظمات املهنية.1
 التنازل عنها.

عني االعتبار ب تأخذمعينة ف ات ومستويات  إىلضرورة القيام بإعادة التنظيم الداخلي ملكاتب املراجعة، وتصنيفها .6
 اجلودة املطلوب. مستو 

املهنية املستخدمني لعملية املراجعة بأمهية جودة املراجعة وجعلها املعيار املناسب عند  األطرافضرورة توعية مجيع  ..
 اختيار املراجع.

* * * * * * * * * * * * * * * 

 -المراجع: 

 .18 -16، جملة اباسبة، السعودية للمحاسبة، ص ص المراجعة"مفهوم جودة  "(، م1111بو العزم، حممد فهيم )أ.1
العوامل الم ثرة في جودة تدقي  الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات (، م.111اد حسني، )أبوهني، إي.1

 ، غزة، كلية التجارة، قسم اباسبة والتمويل.اإلسالمية، اجلامعة القانونين في فلسطين
، رسالة " دراسة تحليلية وتطبيقية لنظام الرقابة على جودة عملية المراجعة"(، م1666) محد، عادل عبدالرمحنأ.1

 دكتوراه، غجمل منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة.
 ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازا." المراجعة معايير وشجراءات"(، م1117شتيوا، ادريس عبدالسالم )ا.6
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" العوامل الم ثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية (، م1117سليمان قاسم ) هدل، عبدالسالماأل..
 ، قسم اباسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة احلديدة.رسالة ماجستير –ميدانية  دراسة-اليمنية 

عيل مهنة " دراسة تحليلية ألسس اختيار المراجع الخارجي ودورها في تف(، م1114البدرا، هد  مسعود ).4
، دراسة تطبيقية على مهنة املراجعة يف ليبيا، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة قاريونس، المراجعة في ليبيا"

 بنغازا.
 ، مؤسسة الورق للنشر، عمان.مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبي (، م1111اجلربوع، يوسف حممد ).8
 ، اإلسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر.مجال المحاسبة مناهج البحث في(، م1111الدهراوا، كمال الدين ).7
 "محددات اختيار المراجع في السوق المصرية غير اإللزامية" (، م1111الديسطي، حممد حممد عبدالقادر ).6

، اإلسكندريةدراسة تطبيقية على الشركات املسامهة املصرية، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة 
 .118-.8، العدد االول، ص ص 68جملد 

" المنهج العلمي المقترح لمعايرة العناية المهنية المبذولة من مراجع (، م1111الرويايت، عو  امحد جممد ).11
 ، رسالة دكتوراه، غجمل منشورة، كلية التجارة، بورسعيد، جامعة قناة السويس.الحسابات لرفع مستو  جودة األداء"

حجه مكتب المراجعة على استقالل وكفاءة أداء  أثر"دراسة وتقييه (، م1117أسامة حسني عمر)الشريف، .11
، دراسة تطبيقية على مكاتب اباسبة واملراجعة، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة الفاتح، المراجع الخارجي"

 طرابلس.
  الخارجي في األردن عند الخدمات األتعاب التي يتقاضاها المدق أثر" (، م1111مساعيل محد )الشعار، إ.11

، رسالة (1الستشارية على المتطلبات األخالقية لجودة التدقي  المحددة بموجب معيار التدقي  الدولي رقه )
 األعمال، جامعة الشرق األوسط. ماجستجمل، غجمل منشورة، كلية إدارة

النظراء لرقابة جودة عمليات " استخدام أسلوب الفحص بواسطة (، م1661محد عبد املوايل )الصباغ، أ.11
، جملة التكاليف، اجلمعية العربية للتكاليف، العدد األول: يناير ومايو، المراجعة وشمكانية تطبي  في البيئة المصرية"

 .64-41ص ص 
، اإلسكندرية، "أةول المراجعة"(، م1111الصحن، عبدالفتاح حممد، راشد، رجب السيد، درويش، حممود ناجي ).16

 عية.الدار اجلام
، مجهورية مصر العربية، " تقييه أساليب الرقابة على جودة أداء عملية المراجعة"(، م1116الوكيل، حسام السيد ..1

 األعمال. رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة حلون، كلية التجارة، إدارة
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دراسة دليله ، " عناةر جودة المراجعة من وجهة مديري الشركات المساهمة"(، م1664بدران، سناء حممد ).14
وتطبيقية، املة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلون، السنة العاشرة، 

 .14العدد الثالث والرابع، ص 
على استقالله في  وأثرها" تقديه المراجع الخارجي للخدمات الستشارية (، م1117تنتوش، عادل منصور ).18

، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، قسم اباسبة، مدرسة العلوم اإلدارية واملالية، األكادميية للدراسات "البيئة الليبية
 العليا، طرابلس.
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