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الممخص:

تواجه مهنة مراجعة الحسابات منذ منتصػؼ الرػرف العشػريف مشػاكؿ ة يػ ة ناجمػة ةػف ةػ ة

ةوامؿ منها ،الشؾ في استربلؿ المراجعيف ونرص الكفاءة المهنية ةن هـ ،وانخفاض جػو ة األ اء فػي
ةممية المراجعة ،وقصور الترارير المحاسبية ةف مسايرة التغيرات في المجتمع ،وةػ ـ قيػاـ الجمعيػات
المهنيػػة باش ػرافها وهيمنتهػػا ةمػػج مهنػػة المراجعػػة وةمػػج وجػػه الخصػػوص رقابػػة الجػػو ة ةمػػج أةمػػاؿ

مكاتب المراجعة .إال أف الباحث يرى أف هناؾ مح ات تواجه المراجع الخارجي ةن مراجعته لمرػوامـ
المالية وتعتبر في نفس الوقت تحػ كبيػر لػه خاصػة ةنػ إصػ اري ترريػ اًر نظيفػاً بػ وف تحفػظ وبعػ ذلػؾ
تظهػر مشػاكؿ ة يػ ة منهػا ،وجػػو أحػ اث مسػتربمية تػلحر ةمػج الحسػػابات ،وجػو

ػعؼ وحغػرات فػػي

نظاـ الرقابة ال اخمية ،وة ـ إمكانية المنشأة االستمرار لمرياـ بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مػة،

ووجػو غػػش وارتباطػات غيػػر قانونيػة بػػالروامـ الماليػة ،واسػػتخ اـ أسػموب العينػػة اإلحصػامية فػػي ةمميػػة
المراجعػػة ،وتػػأحير األحػ اث البلحرػػة لعمػػؿ الرػوامـ الماليػػة ،وتػػأحير الترػ يرات المحاسػػبية التػػي اةتمػ تها
إ ارة المنشأة ةن ةمؿ الروامـ المالية ،باإل افة إلج قيو التكمفة والمنفعة.
Abstract
The auditing profession faces since the med of twentieth century
many problems resulting from the suspicious on auditor's independence,
lack in the professional competence, the decrease of quality performance in
auditing process, inability of accounting reports to comply with changes in
the community, the non supervision and influence of professional
associations on auditing profession specially quality control on auditing
companies works. The researcher perceives there are limitations that face
the external auditor when auditing the financial statements, this will
consider a great challenge to him, specially when issuing an unqualified
opinion and after that appearing many problems such as:- the existence of
future events affecting the accounts, weakness in the internal control
system, the company will not continue as a going concern, the existence of
fraud and illegal acts, using the statistical sample in auditing, the effect of
subsequent events after the financial statements date, the effect of
accounting estimates made by management, in addition to reasonable costs
and within a reasonable utility.
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مقدمــة -:


""Introduction

إف أهميػػة مراجعػػة الحسػػابات ت ػرتبط ارتباط ػاً وحير ػاً بنوةيػػة الخ ػ مات التػػي تر ػ مها لمعم ػبلء وكافػػة
المسػػتفي يف مػػف خ ػ مات المراجعػػة ،لػػذا يجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي االلت ػزاـ بتطبيػػؽ المعػػايير

ال وليػػة لممراجعػػة ،وقواة ػ السػػموؾ المهنػػي ،وم ارةػػاة الر ػوانيف والتش ػريعات واألنظمػػة ةن ػ الريػػاـ
بفحص الروامـ المالية المر مة إليه.)ISA, 1998( .


إف المجتمػ ػػع المػ ػػالي يتوقػ ػػع مػ ػػف الم ارجػ ػػع الخػ ػػارجي أف يي ػ ػػمف ترري ػ ػري الكفايػ ػػة الفنيػ ػػة والن ازهػ ػػة
والمو وةية والحيا واالستربلؿ ،كمػا يتوقعػوف منػه اكتشػاؼ األخطػاء الجوهريػة التػي تػلحر ةمػج
الحسابات ،ومنع ص ور الروامـ المالية الم ممة.)Beasley, M.C., "et.al", 1999( .



ولكػػف ال توج ػ ةمميػػة مراجعػػة تسػػتطيع أف تر ػ ـ تأكي ػ ات كاممػػة بػػأف الر ػوامـ الماليػػة خاليػػة مػػف
األخطػاء الجوهريػة ،ألف األخطػاء قػ ( )Hylas, R.E. and Ashton, R.H., 1999تحػ ث
نتيجة تطبيؽ وتنفيذ العمميات المالية لممنشػأة ،واأل اء غيػر السػميـ مػف الرسػـ المػالي بهػا ،والحكػـ

الخاطئ في اختيار وتطبيؽ المبا ئ المحاسبية المتعارؼ ةميها والمربولة قبوالً ةامػاً.


كم ػػا أف الرػ ػوامـ المالي ػػة ال تعط ػػي ال ق ػػة والحر ػػة الكامم ػػة به ػػا زي ػػا ة ةم ػػا تس ػػم ب ػػه ط ػػرؽ الري ػػاس

المحاس ػػبية ،فم ػػحبلً ال يوجػ ػ أحػ ػ يطم ػػب م ػػف المحاس ػػب أف يتنب ػػأ بنت ػػام أحػ ػ اث مس ػػتربمية غي ػػر

ملك ة.)Blazek, M.M., 1990( .


وزي ػػا ة ةم ػػج ذل ػػؾ ف ػػاف مب ػػا ئ الري ػػاس المحاس ػػبي ترػ ػ ـ اممػ ػاً أكح ػػر م ػػف طرير ػػة واحػ ػ ة لتس ػػعير

( )American Institute of Certified Public Accountants, 1998ب ػاةة خخػر
المػ ة وهػػي طريرػػة ال ػوار أوالً صػػا ر أوالً ( ،)FIFOوطريرػػة ال ػوار أخي ػ اًر صػػا ر أوالً (،)LIFO
وطريرة المتوسط المرج ( )WAوغيرها .كػذلؾ توجػ ةػ ة طػرؽ إلهػبلؾ األصػوؿ الحابتػػة وهػي
طريرة الرسط الحابت ،وطريرة الرسط المتناقص باألرص ة ،وطريرة اإلهػبلؾ ةمػج أسػاس وحػ ات

اإلنتاج أو ساةات العمؿ وغيرها .حيث أف جميع هػذي الطػرؽ مربولػة ومعتػرؼ بهػا وفرػاً لممبػا ئ

المحاسػػبية المتعػػارؼ ةميهػػا .هػػذي المرونػػة التػػي تس ػم بهػػا تمػػؾ المبػػا ئ ق ػ مكنػػت إ ارة المنشػػأة

التأحير ةمج الروامـ المالية التي تع ها (.)Chewning, G. "et.al", 1981


كما أف هناؾ مح ات في ةممية المراجعة ال يمكف تجنبها والناتجػة ةػف اسػتخ اـ أسػموب العينػة

اإلحصػامية والتػػي منهػػا أنػػه ةنػ ما يػػتـ فحػػص مفػػر ات أقػػؿ مػػف ( )%011مػػف العمميػػات الماليػػة،
فاف االسػتنتاجات المتعمرػة بالعمميػات الماليػة تكػوف ةر ػة لمخػاطر الخطػأ ،أي أف هنػاؾ بعػض
المخ ػػاطر ب ػػأف م ػػا اس ػػتنتجه الم ارج ػػع ة ػػف خاص ػػية معين ػػة تتعم ػػؽ بالعممي ػ ػػات المالي ػ ػػة ال يك ػ ػػوف
صحيحاً( .جربوع ،يوسؼ محمو .)Defliese, P.L., "et.al", 1990( ،)2112 ،
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كمػػا توج ػ مح ػ ات فػػي ةمميػػة المراجعػػة والتػػي منهػػا أف أ لػػة اإلحبػػات هػػي أ لػػة مرنعػػة وليسػػت
حاسمة أو نهامية في أغمػب األحيػاف )Taylor, T.H. and Glezen, G.W. 1994( ،وكػذلؾ
األحػ ػ ػ اث والعممي ػػات الت ػػي تحػ ػ ث م ػػع األطػ ػراؼ ذات العبلقػ ػػة )IAS-24, 1999( ،وحػ ػ وث
ظػػروؼ غيػػر ةا ي ػػة تزي ػ مػػف مخػػاطر وجػػو أخطػػاء جوهريػػة بػػالروامـ الماليػػة زي ػػا ة ةمػػا كػػاف

متوقعاً.


ولكػػف بػػالرغـ مػػف وجػػو محػ ات ةنػ مراجعػػة الرػوامـ الماليػػة ،فػػاف ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي ةػ ـ

تجاهؿ تمؾ المح ات ،أو اال ةاء بػأف انترػا ات المجتمػع غيػر واقعيػة ،أو أف الر ػايا المرفوةػة
المراجع الخارجي غير ةا لة ،ومػف حػـ يجػب ةميػه أف يبػذؿ العنايػة المهنيػة المبلممػة لترػ يـ

أف ؿ الخ مات لعمبلمه ولكافػة المستفي يف مف أةماؿ المراجعة.
أهمية البحث -:


"'Research Importance

تظه ػػر أهمي ػػة البح ػػث ف ػػي إي ػػاح محػ ػ ات مراجع ػػة الرػ ػوامـ المالي ػػة الت ػػي تواج ػػه الم ارج ػػع

الخارجي أحناء قيامه بعمميات الفحص لتمػؾ الرػوامـ خاصػة ةنػ وجػو أخطػاء جوهريػة تػلحر
ةمج الحسابات ،ووجػو

ػعؼ وحغػرات فػي أنظمػة الرقابػة ال اخميػة ،وةػ ـ إمكانيػة المنشػأة

االسػػتمرار فػػي أةمالهػػا االةتيا يػػة خػػبلؿ الفت ػرة الرا مػػة والتػػي يجػػب أف ال تزي ػ ةػػف ()02
شػػه اًر مػػف تػػاريق التوقيػػع ةمػػج الرػوامـ الماليػػة ،ووجػػو غػػش وارتباطػػات غيػػر نظاميػػة بػػالروامـ
المالية ،واستخ اـ أسموب العينػة اإلحصػامية فػي ةمميػة المراجعػة ،وتػأحير األحػ اث البلحرػػة

لعمػػؿ الر ػوامـ الماليػػة ،وتػػأحير التر ػ يرات المحاسػػبية التػػي اةتم ػ تها إ ارة المنشػػأة ةن ػ ةمػػؿ
الر ػ ػوامـ الماليػ ػػة ،باإل ػ ػػافة إلػ ػػج الريػ ػػو الخاصػ ػػة بالمنفعػ ػػة والتكمفػ ػػة ،والمخػ ػػاطر المبلزمػ ػػة
ومخاطر الرقابة ،ومخاطر االكتشاؼ التي تواجه المراجع الخارجي.
أهداف البحث -:


""Research Objectives

إف الحاج ػػة أص ػػبحت ممح ػػة لمهن ػػة مراجع ػػة الحس ػػابات ولمم ارج ػػع الخ ػػارجي اإلط ػػبلع ةم ػػج

األخطاء الجسػيمة فػي المعمومػات الماليػة والتػي تػز ا بصػورة كبيػرة ةنػ ما تعتمػ الحسػابات
ةمج ترػ يرات بػ الً مػف الحرػامؽ التاريخيػة ،ولهػذا فػاف هػذا البحػث يهػ ؼ إلػج بيػاف مسػمولية

الم ارجػػع فػػي م ػ ى تريػػيـ معروليػػة التر ػ يرات التػػي تتوصػػؿ إليهػػا اإل ارة والتػػي تسػػتمزـ تنفيػػذ

مجموةػػة مػػف إجػػراءات المراجعػػة لتػػوفير الرناة ػػة المعرولػػة بمػ ػ ى مبلءمػػة تم ػػؾ الترػ ػ يرات،
ولتحريػػؽ هػػذا النػػوع مػػف التر ػ يرات يجػػب ةمػػج الم ارجػػع أف يحصػػؿ ةمػػج تأكي ػ معرػػوؿ بػػأف

المعمومػػات التػػي يبنػػي ةميهػػا التر ػ ير صػػحيحة وكاممػػة ولهػػا ةبلقػػة بالتر ػ ير ،وأف اإل ارة ق ػ
قامت بالتعامؿ مع تمؾ المعمومات بشكؿ مناسب وبصورة تمكنها مف تح يػ الترػ يرات ةمػج
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أساس معروؿ .وكذلؾ بياف تر ير الوقت البلزـ لبلنتهػاء مػف أةمػاؿ المراجعػة وتح يػ تكمفػة
الحصػػوؿ ةمػػج أ لػػة اإلحبػػات الكافيػػة والمبلممػػة لتبريػػر رأي الم ارجػػع الخػػارجي ةمػػج صػػحة
الر ػوامـ الماليػػة .باإل ػػافة إلػػج بيػػاف مخػػاطر اسػػتخ اـ أسػػموب العينػػة اإلحصػػامية واالةتمػػا
ةمػػج التحميػػؿ المػػالي فػػي ةمميػػة المراجع ػػة وبيػػاف مسػػموليته ةػػف اكتشػػاؼ األخطػػاء والغػػش

والتصرفات غير الرانونية بالروامـ المالية.

""Research Problem

مشكمة البحث -:


هػػؿ يسػػتطيع الم ارجػػع الخػػارجي اكتشػػاؼ األخطػػاء الجسػػيمة فػػي المعمومػػات الماليػػة ةن ػ ما

تعتم الحسابات ةمج تر يرات ب الً مف الحرامؽ التاريخيػة؟


هػػؿ يسػػتطيع الم ارجػػع الخػػارجي اكتشػػاؼ وجػػو

ػػعؼ وحغ ػرات فػػي أنظمػػة الرقابػػة ال اخميػػة

تلحر ةمج سبلمة اإلجراءات وةمج حماية أصوؿ المنشأة وممتمكاتها؟



هؿ أف المراجع الخارجي مسموالً ةف اكتشاؼ الغش والتصػرفات غيػر الرانونيػة ،وهػؿ يعنػي
االكتشاؼ البلحؽ لمغش والتصرفات غير الرانونية أف المراجع الخارجي ق قصر في الريػاـ

بواجباته المهنية؟


هؿ يستطيع المراجع الخارجي مف خبلؿ التحميؿ المالي التنبل بع ـ استم اررية المنشأة لمرياـ
بأةمالها باالةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مػة؟

فرضيات البحث-:

""Research Hypotheses

اةتم الباحث في إجابته ةمج مشكمة البحث بمجموةة مف الفر يات التالية-:

الفر يػػة األولج-:


ال توج ػ ػ ةبلقػ ػػة بػ ػػيف اكتشػ ػػاؼ األخطػ ػػاء الجسػ ػػيمة فػ ػػي المعمومػ ػػات الماليػ ػػة ةن ػ ػ ما تعتم ػ ػ
الحسابات ةمج تر يرات ب الً مف الحرامؽ التاريخيػة.

الفر ية الحانيػة-:


ال توج ةبلقة بيف اكتشاؼ المراجع وجو

عؼ وحغرات في أنظمة الرقابة ال اخميػة وبػيف

التأحير ةمج سبلمة اإلجراءات وةمج حمايػة أصوؿ المنشأة وممتمكاتها.
الفر ية الحالحة-:


ال توج ةبلقة بيف مسمولية المراجع ةف اكتشػاؼ الخطػأ والغػش والتصػرفات غيػر الرانونيػة
بع ص ور ترريري وبيف ترصيري في الرياـ بواجباته المهنية.

الفر ية الرابعػة-:
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ال توجػ ةبلقػة بػيف اسػػتخ اـ الم ارجػع الخػارجي لمتحميػؿ المػػالي وبػيف التنبػل بعػ ـ اسػػتم اررية
المنشأة لمرياـ بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مػػة.

الدراسات السابقة-:


"'Previous Studies

ال ارسة التػي قامػت بهػا مجموةػة العمػؿ لع ػو الكػونجرس لػي ميتكػالؼ ()Lee Metcalf
التػػي ص ػ رت ةػػف الكػػونجرس فػػي أوامػػؿ ةػػاـ  0977بعن ػواف الملسسػػة المحاسػػبية

The

 ، Accounting Establishmentت منت هجوماً ش ي اً ةمج مهنة المحاسبة والمراجعة

وطريرػة ةممهػا وخصوصػاً فػػي مجػاؿ االسػتربلؿ والمنافسػة بػػيف مكاتػب المحاسػبة والمراجعػػة
وةمؿ معايير لممحاسبة والمراجعة (.)Lee Metcalf, 1976



ال ارسػػة التػػي قامػت بهػػا لجنػػة ماك ونال ػ التابعػػة لممجمػػع الكن ػ ي لممحاسػػبيف الرػػانونييف ةػػف
توقعات الجمهور مف المراجعة في كن ا ةاـ  ،0988وأوصػت المجنػة ب ػرورة ترػ يـ ترػارير
مراقبػػة الجػػو ة ةػػف أةمػػاؿ مكاتػػب المراجعػػة إلػػج قسػػـ مراقبػػة الجػػو ة فػػي المنظمػػة المهنيػػة

المباشرة.)Macdonald, W.A., 1988( .


ال راسة التي قاـ بها مجمع المحاسبيف الرانونييف في إنجمت ار وويمػز ةػاـ  ،0992بخصػوص
ت ػػييؽ الفجػػوة المتوقعػػة بػػيف الم ارجػػع الخ ػػارجي والمجتمػػع المػػالي ،والت ػػي اقترحػػت المجنػػة
ػػرورة إج ػراء التع ػ يبلت الواجػػب إ خالهػػا ةمػػج الترػػارير الماليػػة ،وكػػذلؾ اقت ارحػػات لعمػػؿ

ترػػارير إ ػػافية أخػػرى لتمبيػػة تمػػؾ االحتياجػػات ،كمػػا أوصػػت ب ػػرورة تح ي ػ ور الم ارجػػع
الخارجي ومسمولياته تجاي المستفي يف مف الترارير المالية.)ICAEW, 1992( .


ال ارسػػة التػػي قػػاـ بهػػا ( )Mautzفػػي ةػػاـ  ،0972وال ػػذي يػػرى أف المنافسػػة الش ػ ي ة بػػيف
مكاتب المراجعة تجعؿ مف الصعب ةمج المراجعيف أف يحػافظوا اممػاً ةمػج اسػتربللهـ ةنػ

اتخاذهـ لمر اررات في ةمميات المراجعة ،ويلك ةمج هذي النتيجػة أي ػاً الع يػ مػف البػاححيف

حيث يروف أف المراجعيف تحت

ػغط المنافسػة قػ يتػر وف كحيػ اًر فػي الػتحفظ فػي ترػاريرهـ

ةمج الروامـ المالية خوفاً مف فر العميؿ.)Mautz, R.K., 1972( .


ال ارسػ ػػة التػ ػػي قػ ػػاـ بهػ ػػا ( )Ryanفػ ػػي ةػ ػػاـ  ،0992والتػ ػػي تبػ ػػيف منهػ ػػا ة ػ ػ ـ قبػ ػػوؿ معظػ ػػـ

مسػتخ مي الرػوامـ الماليػػة لمػرأي الرامػػؿ بػأف الم ارجػع الخػػارجي الػذي يخطػػط فحصػه بمسػػتوى
معرػوؿ مػػف الكفػػاءة ،وبطريرػػة مهنيػة ،قػ ال يكػػوف قػػا اًر ةمػج اكتشػػاؼ بعػػض حػػاالت الغػػش
الهامة.)Ryan Commission, 1992( .



ال راسة التي أة ها يواف المحاسبة العامة في الواليات المتح ة األمريكية ةف جو ة أةماؿ
المراجعة في إح ى ةشر ملسسة مالية أفمست في ةاـ  ،0989وخمص فيها أف المراجعيف
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في ستة مف هذي الملسسات اإلح ى ةشر لـ يل وا المراجعة كما يجب ،ولـ يعػ وا ترػاريرهـ
ة ػػف المش ػػاكؿ المالي ػػة وأوج ػػه الرص ػػور ف ػػي نظ ػػـ الرقاب ػػة ال اخمي ػػة طبرػ ػاً لممع ػػايير المهني ػػة
لممراجعة في أمريكا.

()United States General Accounting Office, 1989


ال ارسػة التػي قػػاـ بهػا كػؿ مػػف ( )Gay, G. Schelluch, P. and Reid, I.فػي ةػػاـ

 ،0997وال ػػذيف خمصػ ػوا فيه ػػا أف مس ػػتخ مي الرػ ػوامـ المالي ػػة لػ ػ يهـ اةتر ػػا أن ػػه يج ػػب ةم ػػج
المراجع الخارجي ةن تنفيذ ةممية المراجعة ،التأك مف اكتشػاؼ كػؿ حػاالت الغػش الهامػة،
ويلي ػ بعػػض البػػاححيف النتػػام السػػابرة برػػولهـ ،أف معظػػـ مسػػتخ مي الر ػوامـ الماليػػة لػ ػ يهـ

توقعات أف المراجعيف يجب أف يكتشفوا كؿ حاالت الغش الهامة.
()Gay, G., "et.al", 1997


ال راسة التي قاـ بها كؿ مف ( )Kaplan, S. and Reckers, P.فػي ةػاـ  ،0995والػذيف
أو ػحا فيهػا أف الترػ يرات المحاسػػبية هػي السياسػات المحاسػػبية التػي تنتهجهػا إ ارة المنشػػأة
ةن ػ إة ػ ا الر ػوامـ الماليػػة ،وأف المبػػا ئ المحاسػػبية ق ػ أةطػػت لهػػذي اإل ارة اختيػػار الطػػرؽ

المحاسػػبية الس ػػتخ امها ف ػػي معالج ػػة العممي ػػات الماليػػة .ه ػػذي المرون ػػة ف ػػي اس ػػتخ اـ الط ػػرؽ
المحاسبية هي التي مكنت إ ارة المنشأة التأحير ةمج الروامـ المالية التي تع ها .وة ـ تمكػف
المراجع الخارجي مف الحصوؿ ةمج ليؿ إحبات حاسـ بأف اإل ارة ق أةػ ت هػذي الترػ يرات
بطريرػػة معرولػػة ،وأوصػػت ال ارسػػة ب ػػرورة قيػػاـ الم ارجػػع الخػػارجي بمراجعػػة هػػذي التر ػ يرات

والتأك مف سبلمتها ومعروليتها وصحتها.)Kaplan, S. and Reckers, P., 1995( .


ال راسة التي قاـ بها (ال كتور /سالـ ةب اهلل حمس) في ةاـ  ،2112حوؿ المخاطر الناجمة
ةػف سػوء ترػ ير المبػالخ الخاصػة بالمخصصػات والخسػامر المحتممػة ،حيػث أف أي زيػػا ة أو
نرصاف فيها ةف التر ير الصحي سيل ي إلج تكويف االحتياطي السري أو التهرب مف فػع
ال رامب المستحرة ةمج المنشأة ،وأوصج في هذي ال ارسػة ب رورة مراجعة الترػ يرات التػي

اةتم تها إ ارة المنشاة والتأك مف صحتها ومعروليتها( .حمس ،سالـ ةب اهلل.)2112 ،


ال راسة التي قاـ بها (ال كتور /يوسؼ محمو جربوع) في ةاـ  ،2110حوؿ م ى مسػمولية
المراجع الخارجي ةف األح اث البلحرة لعمؿ الروامـ المالية واكتشاؼ أخطػاء جوهريػة تػلحر

ةمػج الحسػػابات بعػ صػ ور ترريػري ،والػػذي أو ػ فيهػػا أف الم ارجػػع الخػارجي يعتبػػر مسػػموالً
ةف األح اث البلحرػة ،ويجب أف تمت إجراءات المراجعة لهذي الفترة ألف مف هػذي األحػ اث
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ما لهػا مػف تػأحير مباشػر ةمػج الحسػابات ويجػب تسػويتها وتعػ يمها ،ومنهػا مػا لػيس لػه تػأحير
ةمج حسابات العاـ مو ػوع المراجعػة ولكػف يجػب اإلفصػاح ةػف تمػؾ األحػ اث ألنػه يعتبػر
مناسباً ومبلمماً لمستخ مي الروامـ المالية( .جربوع ،يوسؼ محمو .)2110 ،
منهجية البحث-:


"'Research Methodology

س ػػوؼ ين ػػته ه ػػذا البح ػػث الم ػػنه الوص ػػفي التحميم ػػي اس ػػتنا اً إل ػػج طبيع ػػة المو ػػوع وال ػػج

ال راسات السابرة وال وريات والمراجع العممية والمعمومات التي تـ الحصوؿ ةميها سواء ةف
طريؽ االستبيانات أو المراببلت الشخصية ،وتتكوف هذي المنهجية مف اآلتي-:

أوالً :الدراسة النظرية وتشتمل عمى ما يمي-:

( )6التقديرات المحاسبية-:


إف السياس ػػات المحاس ػػبية ه ػػي تم ػػؾ المب ػػا ئ والرواةػ ػ واألةػ ػراؼ والتطبير ػػات العممي ػػة الت ػػي

تعتم ها إ ارة المنشأة في إة ا وتجهيز الرػوامـ الماليػة ،إف إ ارة المنشػأة هػي المسػمولة ةػف
ةمؿ التر يرات المحاسبية التي تشممها الروامـ المالية ،وهذي التر يرات تع غالباً فػي ظػروؼ

ة ػ ـ التأك ػ ( )ISA-540, 1998بالنسػػبة لنتػػام األح ػ اث التػػي ح ػ حت أو مػػف المحتمػػؿ
ح ػ وحها والتػػي تت ػػمف اسػػتخ اـ الحكػػـ الشخصػػي ،ونتيجػػة لػػذلؾ فػػاف مخػػاطر االنح ارفػػات
الما يػػة تت ازي ػ ةن ػ ما تت ػػمف الر ػوامـ الماليػػة التر ػ يرات المحاسػػبية ( Wallace, W.A.,

.)1993


كما يعتبر مراجع الحسػابات مسػموالً ةػف االنح ارفػات الما يػة إذا لػـ يرػـ بتبنػي واحػ أو أكحػر
مف األساليب اآلتية لمراجعة التر يرات المحاسبيةLachenbruch, P. and Mickey, ( :

)M. 1968

(أ) فحػػص واختبػػار العمميػػات المسػػتخ مة بواسػػطة اإل ارة إلة ػ ا الترػ ير ،وةػػا ة تشػػمؿ خطػوات
الفحص ما يمي-:



ترييـ البيانات المالية وتفهـ الفروض التي ييبنج ةميها التر ير.
اختبار العمميات الحسابية التي يت منها التر ير.



المع ة في فترات سابرة مع النتام الحريرية لهذي الفترات.
مرارنة التر يرات ي
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راسة إجراءات اةتما اإل ارة لهذي التر يرات.

المع مف قبؿ إ ارة المنشأة.
(ب) استخ اـ تر ير مسترؿ لمرارنته بالتر ير ي
(ج ) فحص األح اث البلحرػة التي تلي ةمؿ التر ير.
( )5األحداث الالحقـة لعمل القوائم المالية-:


تروـ إ ارة المنشأة باة ا الروامـ المالية غالباً بتػاريق  02/30مػف كػؿ ةػاـ ،ولكنهػا ال تكػوف
الصػػحؼ إال بع ػ مػػرور حبلحػػة أشػػهر مػػف تػػاريق إة ػ ا ها ،كمػػا أف قػػانوف
جػػاهزة لمنشػػر فػػي ي
الشركات في معظػـ وؿ العػالـ قػ أةطػج هػذي الشػركات مهمػة قػ رها حبلحػة أشػهر لتصػويب
أو اةها المالية ،إف الم ة مف تاريق إة ا الروامـ الماليػة إلػج مػا قبػؿ صػ ور ترريػري بوقػت
قريػػب ج ػ اً تسػػمج (فت ػرة األح ػ اث البلحرػػة) ،ولر ػ قسػػمت لجنػػة إج ػراءات المراجعػػة التابعػػة

لممجمػػع األمريكػػي لممحاسػػبيف الرػػانونييف هػػذي األحػ ػ اث إلػػج حبلحػػة أن ػواع هػػي كمػػا يم ػػي-:

()Defliese, P.L. "et.al", 1990

( )0أحػ اث الحرػػة لعمػػؿ الرػوامـ الماليػػة وقبػػؿ ص ػ ور ترريػػر الم ارجػػع والتػػي لهػػا تػػأحير ةمػػج
الحس ػػابات ويج ػػب تعػ ػ يمها وتس ػػويتها ف ػػي الػ ػ فاتر والس ػػجبلت ،مح ػػؿ تعػ ػ يؿ مخص ػػص
ال ػ يوف المشػػكوؾ فيهػػا نتيجػػة لتحصػػيؿ مبػػالخ كبي ػرة مػػف الم ػ ينيف وةمػػؿ تسػػويات مػػع
خخريف مما يست ةي تخفيض هذا المخصص.

( )2أحػ اث الحرػػة لعمػػؿ الرػوامـ الماليػػة وقبػػؿ صػ ور ترريػػر الم ارجػػع والتػػي لػػيس لهػػا تػػأحير
ةم ػػج حس ػػابات الع ػػاـ مو ػػوع المراجع ػػة ،ولك ػػف اإلفص ػػاح ةنه ػػا لمط ػػرؼ الحال ػػث م ػػف
مسػػتخ مي الر ػوامـ الماليػػة يعتبػػر أم ػ اًر

ػػرورياً ومبلمم ػاً ،محػػؿ ش ػراء شػػركة ج ي ػ ة  ،أو

االن ػ ماج مػػع شػػركة أخػػرى ،أو ش ػراء أسػػهـ وسػػن ات بكميػػات كبي ػرة ،أو حصػػوؿ زالزؿ

وفي انات وحرامؽ أو أية كوارث طبيعية أخرى.

( )3أحػ اث الحرػة لعمػؿ الرػوامـ الماليػة وقبػؿ صػ ور ترريػر الم ارجػع والتػي لػيس لهػا طبيعػػة
محاسػػبية ويتػػرؾ أمػػر اإلفصػػاح أو ةػ ـ اإلفصػػاح ةنهػػا لترػ ير الم ارجػػع ،محػػؿ تغيي ػرات
هامة في إ ارة الشركة ،تغيير شكؿ المنتجات ،الرياـ بحممػة إةبلميػة لتػروي المنتجػات

في العاـ الرا ـ.

( )3وجود أحداث مستقبمية تؤثر عمى الحسابات-:


تتسـ هذي األح اث المستربمية بتأحيرها ةمج الحسابات ،ومف خصػامص هػذي االلت ازمػات أنهػا
سػوؼ تحػ ث ولكػػف تح يػ مبالغهػػا يػوـ إقفػػاؿ الميزانيػة العموميػػة يكػوف غيػػر معػروؼ ،وهػػذي

االلتزامات المشروطة التي يجب ةمج المراجع الخارجي أف يهتـ بها بشكؿ خاص هي-:
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ال ػ ةاوى الر ػػامية غيػػر المحسػػومة المتعمرػػة بانتهػػاؾ حرػػوؽ ب ػراءات االخت ػراع لمنشػػأة
أخرى ،وااللتزاـ ةف ةيوب المنت  ،أو أي تصرفات أخرى.



المنازةات المتعمرة ب ريبة ال خؿ.



ةمميات الترخيص بالمنت .






خصـ أوراؽ الربض.

مانات يتـ تر يمها ةف التزامات لآلخريف.
الرصي غير المستخ ـ مف خطابات االمتماف التي ال تزاؿ سارية.

وأو ػػحت معػػايير المراجعػػة أف اإل ارة ولػػيس الم ارجػػع الخػػارجي ،هػػي المسػػمولة ةػػف تح ي ػ

المعالجػػة المحاسػػبية المبلممػػة لبللت ازمػػات المش ػػروطة ،وفػػي الع يػػ مػػف ةممي ػػات المراجع ػػة

يك ػوف مػػف غيػػر العممػػي لمم ػراجعيف أف يروم ػوا باكتشػػاؼ االلت ازمػػات المشػػروطة ب ػ وف وجػػو
تعاوف مف إ ارة المنشأة.


وتتمحؿ أه اؼ المراجع الخػارجي مػف التحرػؽ مػف االلت ازمػات المشػروطة فػي تريػيـ المعالجػػة

المحاسبية لبللتزامات المشروطة.)Arens, A. and Lobbeck, J., 2002( .
( )2دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخمية-:


مػػف المتعػػارؼ ةميػػه أف إصػػطبلح الرقابػػة ال اخميػػة  ،يشػػمؿ فػػي محتػواي الواسػػع ةمػػج جميػػع
أشػ ػػكاؿ الرقاب ػ ػػة اخػ ػػؿ المنشػ ػػأة االقتصػ ػػا ية ،فهػ ػػي تشػ ػػمؿ ةمػ ػػج الرقابػ ػػة اإل اريػ ػػة والماليػ ػػة

المحاسػػبية والفنيػػة .والرقابػػة ال اخميػػة تنشػػأ وتنفػػذ مػػف قبػػؿ إ ارة المشػػروع ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ
حمايػ ػػة أصػ ػػوؿ المنشػ ػػأة وممتمكاتهػ ػػا مػ ػػف العبػ ػػث والسػ ػػرقة واالخػ ػػتبلس وسػ ػػوء االس ػ ػػتخ اـ،
والحص ػػوؿ ةم ػػج البيان ػػات والمعموم ػػات ال قير ػػة لمس ػػاة ة اإل ارة لمري ػػاـ بعممي ػػات التخط ػػيط،

واتخػػاذ الر ػ اررات ،وتشػػجيع الكفايػػة اإلنتاجيػػة ومحػػو اإلس ػراؼ والعػػا ـ فػػي الصػػناةة واإلنتػػاج
بأقػؿ تكمفػة ممكنػػة ،والتأكػ مػػف أف جميػع العػػامميف بالمشػروع ينفػػذوف السياسػات واإلجػراءات
التػػي و ػػعتها له ػػـ إ ارة المش ػػروع .وف ػػي حالػ ػػة وج ػػو حغػ ػرات أو قص ػػور ف ػػي نظ ػػاـ الرقاب ػػة
ال اخميػػة ،فيجػػب ةمػػج الم ارجػػع ةمػػؿ ترريػػر حػػوؿ ذلػػؾ يرفعػػه إلػػج هػػذي اإل ارة ،ولر ػ أي ػ ت

لجنػػة إجػراءات المراجعػػة التابعػػة لممجمػػع األمريكػػي لممحاسػػبيف الرػػانونييف بموجػػب توصػػيتها
رقػػـ ( )21لسػػنة ،)William and Miles, 1988( )Steinberg, 1993( .0977
(Marcella, ( ،)Petravick, 1997( )Anderson, 1995( ،)Mclemore, 1999
.)1995
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( )2الشك في مدى قدرة المنشأة لالستمرار في أعمالها-:


يجػػب أف تت ػػمف الترػػارير الماليػػة لمم ارجػػع الخػػارجي بػػأف إ ارة المشػػروع هػػي المسػػمولة ةػػف
إة ا الروامـ المالية ،وبالتالي يجب ةميها التأك مف م ى مبلممة فرض االستم اررية إلة ا

تمػػؾ الر ػوامـ ،واذا لػػـ يكػػف مػػا ييبػػرر هػػذا الفػػرض فر ػ ال يسػػتطيع المشػػروع تحريػػؽ األصػػوؿ
بالريـ المسجمة ب فاتري ،كما يح ث تغيير في قيـ وتواريق استحراؽ االلتزامات ،وبالتالي فانػه
تنش ػػأ الحاجػ ػػة إل ػػج تعػ ػ يؿ ق ػػيـ وتبوي ػػب ك ػػؿ م ػػف األص ػػوؿ وااللت ازم ػػات ف ػػي الرػ ػوامـ المالي ػػة

لممشروع.


إف فرض االستم اررية في األةماؿ هو أح المفاهيـ األساسػية التػي يػتـ ةمػج أساسػها إةػ ا
الر ػ ػوامـ الماليػ ػػة ،كم ػ ػا يعنػ ػػي أف الريمػ ػػة ال فتريػ ػػة لؤلصػ ػػوؿ المت اولػ ػػة سػ ػػيتـ تحصػ ػػيمها ،وأف
االلتزامات المت اولة سيتـ س ا ها خبلؿ الرياـ بمزاولة األةماؿ االةتيا يػة.

(.)Clark, R.L. and Newnan, M.S., 1986


ويجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي م ارةػػاة ةوامػػؿ ةػ ة لتر ػ ير احتمػػاؿ وتعػػرض المشػػروع لع ػ ـ
االس ػػتم اررية وه ػػي :ص ػػعوبات ف ػػي الس ػػيولة ،واتج ػػاي األرب ػػاح ف ػػي االنخف ػػاض م ػػف س ػػنة إل ػػج
أخ ػػرى ،وط ػػرؽ تموي ػػؿ التوس ػػع ،وطبيع ػػة ةممي ػػات المش ػػروع ،وكف ػػاءة إ ارة المش ػػروع ،ورف ػػع
ق ػػايا ةمػػج المشػػروع أمػػاـ المحػػاكـ ،واحجػػاـ البنػػوؾ وملسسػػات االمتمػػاف لتر ػ يـ تسػػهيبلت
امتمانية لممشروع( .جربوع ،يوسؼ محمو .)2110 ،

( )1وجود غش وارتباطات غير قانونية بالقوائم المالية-:


يشير اصطبلح الغش إلػج فعػؿ مرصػو مػف قبػؿ واحػ أو أكحػر مػف أة ػاء مجمػس اإل ارة

(غػػالي ،جػػورج اينػػاؿ ،)2113-2112 ،أنظػػر ةمػػج سػػبيؿ المحػػاؿRobson, D., ( -:
 )1988أو المػػوظفيف أو أطػراؼ حالحػػة ينػػت ةنهػػا ةػػرض غيػػر صػػحي لمرػوامـ الماليػػة ،وقػ
ينطوي الغش ةمج ما يمي-:



التبلةب بالسجبلت أو المستن ات أو تزويرها أو تغييرها.



سوء توزيع األصوؿ.



حذؼ أو إلغاء أحار العمميات مف السجبلت أو المستن ات.
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تسجيؿ ةمميات وهمية.



سوء تطبيؽ السياسات المحاسبية.

كمػػا أف االرتباطػػات غيػػر الرانونيػػة هػػي ناتجػػة ةػػف فػػع رشػػاوى أو م ػ فوةات غيػػر قانونيػػة
بواسطة المنشأة ،وأف مستخ مي الروامـ المالية ل يهـ توقعات بأف يكتشؼ الم ارجػع الخػارجي
التصػػرفات غيػػر الرانونيػػة أحنػػاء تنفي ػػذ ةمميػػة المراجعػػة ،ويعترػػ الباح ػػث أف تم ػػؾ التوقعػػات

تعتبػػر معرولػػة ،ورغػػـ أف أهميػػة نظػػـ الرقابػػة ال اخميػػة الفعال ػػة فػػي تخفػػيض إمكانيػػة ارتكػػاب
التصػػرفات غيػػر الرانونيػػة إلػػج أ نػػج حػ ممكػػف ،باإل ػػافة إلػػج زيػػا ة إمكانيػػة اكتشػػافها فػػي
حالػة ارتكابهػػا ،فانػػه مػف ال ػػروري توسػػيع نطػػاؽ مسػموليات المػراجعيف بخصػػوص اكتشػػاؼ

تمؾ التصرفات.

()Miller, G., 2001( ،)Goldbery, S.R. and Godwin, J.H., (1995-1996
(الهواري ،محم نصروخخروف.)2111-0992 ،


المراجع الخارجي غير مسموؿ ةف منع الغش والتصرفات غيػر الرانونيػة ،ولكػف يجػب ةميػه
بذؿ العناية المهنية المبلممة والذي تتطمب منه راسة وترويـ نظاـ الرقابػة ال اخميػة ،وتح يػ

اإلج ػراءات واالختبػػارات البلزم ػػة وتوقيتهػػا ( )Jancura & Lilly, 1977وةمػػؿ برنػػام

مراجعة شامؿ يت مف إجػراءات إ ػافية إذا توقػع الم ارجػع وجػو تحريػؼ مػا ي فػي الػ فاتر
والسجبلت والروامـ المالية.


كمػػا يتوجػػب ةمػػج الم ارجػػع االستفسػػار مػػف إ ارة المنشػػأة حػػوؿ اكتشػػاؼ أي خطػػأ جسػػيـ أو



ويج ػػب ةم ػػج الم ارج ػػع ةن ػ ػ التخط ػػيط إلجػ ػراءات المراجع ػػة وتنفيػ ػػذها ،وةنػ ػ تري ػػيـ النتػ ػػام

غش أو أية تصرفات غير قانونية في الحسابات (ةب اهلل ،خال أميف.)2111 ،

واإلببلغ ةنها ،أف يأخػذ فػي االةتبػار مخػاطر وجػو تحريػؼ مػا ي فػي الرػوامـ الماليػة نػات
ةف الغش والتصرفات غير الرانونية ومنها-:
 تسالالت حوؿ استرامػة وكفاءة إ ارة المنشأة ونزاهتها.



حاالت االحتياؿ والغش المتورطة فيها اإل ارة.



التحريفات الما ية الناتجة ةف الغش والتصرفات غير الرانونية.



التحريفات التي تشير إلج وجو نراط

عؼ ما ية فػي نظػاـ الرقابػة ال اخميػة مت ػمناً

تصميـ وتشغيؿ ةممية إة ا الترارير المالية لممنشأة.

( )7المشاكل التي تعترض المراجع الخارجي عند استخدام أسموب العينة اإلحصائية-:

02



فػػي ةصػرنا الحا ػػر تحولػػت ةمميػػة فحػػص الحسػػابات مػػف المراجعػػة الكاممػػة إلػػج المراجعػػة
االختباري ػػة (أي باس ػػتخ اـ أس ػػموب العين ػػة اإلحص ػػامية) بس ػػبب ظه ػػور الش ػػركات المس ػػاهمة
ال ػػخمة وكح ػرة ةممياتهػػا وقػػوة نظػػاـ الرقابػػة ال اخميػػة فيهػػا)Simith, R.A., 1972( ،
وكذلؾ توفير الوقت وتخفيض التكمفة ةن مراجعة الروامـ المالية.



وأسػموب العينػة اإلحصػامية مسػتم مػف نظريػة االحتمػاالت ()Huntsberger, D., 1965
فػػي الريا ػػيات ومل اهػػا أننػػا إذا اخترنػػا ةينػػة مػػف مجموةػػة مػػف العمميػػات الماليػػة بطريرػػة
ةشوامية فاننا سوؼ نحصؿ ةمػج نتػام جيػ ة ( )Georgiades, G., 2001ةػف العمميػات
المالي ػػة الت ػػي س ػػحبت منه ػػا ه ػػذي العين ػػة .ولك ػػف يج ػػب ةم ػػج الم ارج ػػع م ارة ػػاة ةػ ػ ـ التحي ػػز

( )Stockton, J.R., 1962ةنػ سػحب العينػة ،ويعنػي ةػ ـ التحيػز أف تعطػي كػؿ مفػر ة
مف العمميات المالية نفس الفرصػة ألف تكوف مف


مف مفر ات العينػة.

كما أف ةمج المراجع مراةاة تح ي رجة الحرة ( )AICPA, 1967المطموبة لنجاح العينة،
كػأف يحػ مػػحبلً رجػػة الحرػػة مرػ ماً كنسػبة ممويػػة وهػػي ( )%95وأف يتػػرؾ فػػي حػ و ()%5
كح أةمج لموقوع في الخطأ .حـ يروـ المراجع باختيار حجـ العينة المناسب ( Arkin, H.,

 )1963ويبػ أ فػػي ةمميػػة الفحػػص .فػػاذا وجػ أف نتيجػة العينػػة بعػ فحصػػها قػ وصػػمت إلػػج
( )%95فأكحر فانه يررر نجاح العينة ،حـ ييعمـ نتيجػة ( )Ibid, 2001العينػة إلػج المجتمػع
الذي سحبت منه.


كما يتوجب ةمج المراجع مراقبة المخاطر المرتبطة باستخ اـ العينػة اإلحصػامية والتػي منهػا
المخػػاطر الناشػػمة ةػػف األخطػػاء الجوهريػػة ةنػ ػ إة ػ ا الر ػوامـ الماليػػة ،وك ػػذلؾ ةػ ػ ـ كفايػػة

ومناسبة ةينة المراجع في اكتشاؼ هذي األخطاء.


كمػػا يج ػػب ةمػػج الم ارج ػػع م ارةػػاة أن ػػه ةن ػ تطبي ػػؽ العينػػة اإلحص ػػامية ألغػ ػراض االس ػػتنتاج
اإلحصامي تظهر بعض المشاكؿ ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج منه إلج اتخاذ ق اررات
بشأنها محؿ اختيػار خطػة المعاينػة التػي تػتبلءـ مػع الهػ ؼ مػف االختبػار ،وتح يػ حجػـ كػؿ

مف المجتمع محؿ ال ارسػة وحجـ العينػة المناسػب ،حػـ اختيػار مفػر ات العينػة واجػراء التريػيـ
البلحؽ لنتام العينػة.
( )8قيود التكمفة والمنفعـة-:


إف ةبلقػػة التكمفػػة بالمنفعػػة هػػي المريػػاس األساسػػي الػػذي يجػػب أف يلخػػذ فػػي االةتبػػار ةن ػ

تصػػميـ إجػراءات المراجعػػة ،إال أف قيػػاس التكػػاليؼ والمنػػافع ب قػػة ال يكػػوف ةػػا ة مسػػتطاةاً،
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وبالتالي فأي ترويـ لعبلقػة التكمفػة بالمنفعػة يخ ػع لعنصػر الترػ ير مػف جانػب إ ارة المنشػأة
(جربوع ،يوسؼ محمو .)2114 ،


ولر أجرت (ب راف ،سناء محم  )0994 ،ارسػة أو حت نتامجهػا أف خ مات المراجعة في
غالبيػػة المنشػػالت االقتصػػا ية المصػرية تكػػا ترتصػػر ةمػػج النػواحي الماليػػة والمحاسػػبية .وقػ

بينػػت ال ارسػػة أف السػػبب فػػي ذلػػؾ هػػو تبعيػػة قسػػـ المراجعػػة ال اخميػػة لػػئل ارة الماليػػة ،كمػػا
أو ػػحت ال ارس ػػة المي انيػػة أف المنفعػػة المتحررػػة بػػيف تطبيػػؽ مفػػاهيـ المراجعػػة الح يحػػة فػػي
بعػػض المنشػػالت االقتصػػا ية يفػػوؽ تكمفػػة وجػػو قسػػـ متخصػػص اخػػؿ المنشػػأة لمريػػاـ بهػػا.
(ب راف ،سناء محم .)0994 ،


باإل ػػافة إل ػػج

ػػرورة أخ ػػذ األهمي ػػة النس ػػبية لري ػػو التكمف ػػة والمنفع ػػة ةنػ ػ إةػ ػ ا التر ػػارير

الماليػػة ،بمعنػػج أنػػه يجػػب الموازنػػة بػػيف تكمفػػة الحصػػوؿ ةمػػج المعمومػػات واأل ل ػػة والمنفعػػة
المتوق ػػع الحص ػػوؿ ةميه ػػا منه ػػا ،وتعتب ػػر الموازن ػػة ب ػػيف التكمف ػػة والمنفع ػػة قيػ ػ اً ةم ػػج ةممي ػػة

المراجعػػة بكاممهػػا .ويجػػب أف تزيػ المنػػافع المتوقػػع الحصػػوؿ ةميهػػا مػػف المعمومػػات واأل لػػة
ةف تكاليؼ توفيرها ،كمػا يجػب مبلحظػػة أف ةمميػة تريػيـ التكػاليؼ والمنػافع المتعمرػة بانتػاج

المعمومات واأل لة هي ةممية يحكمية ب رجة كبيرة.

ثانياً :الدراسة الميدانيــة -:
منهج الدراسـة-:


إ ػػافة لمم ػػنه الوص ػػفي التحميم ػػي والم ػػنه العمم ػػي الم ػػذاف تناولتهم ػػا ال ارس ػػة ف ػػي إطاره ػػا

النظري ،فاف لهذي ال راسة يبع مي اني تطبيري يتعمؽ بالوقوؼ ةمج مح ات مراجعة الروامـ
الماليػػة واةتبػػاري تح ػ م كبيػػر لمم ارجػػع الخػػارجي مػػف خػػبلؿ االسػػتبانات ()Questionnaire
التي تـ إة ا ها لهذا الغرض.
مجتمع الدراسة -:
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يتكػػوف مجتمػػع ال ارسػػة مػػف مراجعػػي الحسػػابات الرػػانونييف العػػامميف فػػي قطػػاع غػزة وةػ هـ
( )85مراجعاً.

عينة الدارسـة -:


تشػػتمؿ ةينػػة ال ارسػػة ةمػػج ( )85مراجع ػاً تػػـ توزيػػع اسػػتبانات ةمػػيهـ وهػػـ يمحمػػوف المجتمػػع
األصمي ،أي تـ استخ اـ أسػموب الحصػر الشػامؿ ،وقػ تػـ اسػترجاع ( )61اسػتبانة صػالحة

لمتحميؿ ،وهي تمحؿ نسبة مموية ق رها ( ،)%70وهي نسبة مرتفعػة ومعرولػة قياسػاً لؤلبحػاث

المماحمػة.
أداة البحث-:


قاـ الباحث باالةتما ةمج ال ارسػة المي انية في جمع البيانػات ةمػج اسػتخ اـ أسػموب قاممػة

االستبياف وهي أكحر األساليب المبلممة في محؿ هذا النوع مف البحوث.
اختبار أداة البحث-:


لرػ تػػـ تصػػميـ قػوامـ االسػػتبياف واختبارهػػا مبػ مياً مػػع خمسػػة مكاتػػب مراجعػػة حسػػابات كبي ػرة

تعمؿ في قطػاع غػزة ،ولرػ طمػب مػنهـ اإلجابػة ةمػج األسػممة والتعميػؽ ةميهػا وةمػج شػمولية

العوامؿ الفر ية المرترحة ،وجمعت إجابػاتهـ وتػـ االتصػاؿ الشخصػي بهػـ واجػراء مرػاببلت
شخصية معهـ وأخذت جميع مبلحظاتهـ فػي الحسػباف ةنػ إةػ ا قػوامـ االسػتبياف النهاميػة،
ولر تبيف لمباحث مف خبلؿ تمؾ المراببلت ق رة الروامـ في استنباط مح ات مراجعة الرػوامـ
المالية واةتبارها تح م كبير لممراجع الخارجي.

جمع البيانات-:


لر تـ إرساؿ قوامـ االستبياف بع اختبارها وتع يمها إلج ( )85مكتباً لمراجعػة الحسػابات فػي

قطاع غزة ،وذلؾ باتباع الخطوات التالية-:

( )0أرفػػؽ مػػع قػوامـ االسػػتبياف خطػػاب موجػػه مػػف الباحػػث إلػػج م ارجػػع الحسػػابات حػ
فيه ه ؼ البحث واجراءات إكماؿ االستبانة مع سرةة اإلجابة.

( )2أرسمت قوامـ االستبياف إلج جميع مكاتب المراجعػة فػي قطػاع غػزة وةػ ها ()85
مكتباً ،وذلؾ حسب ةناوينهـ المسجمة في ليؿ المراجع الفمسطيني.

( )3تـ الحصوؿ ةمج ر ( )61مكتباً ،وبذلؾ تمحػؿ نسػبة إرجػاع قػ رها ( )%70وهػي
نسبة مرتفعة ومعرولة.

محددات البحث-:
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ال ب مف اإلشارة إلج أف هذا البحث يرتصر تطبيره ةمج مراجعي الحسابات في قطاع غزة
مػػف ولػػة فمسػػطيف ،لع ػ ـ اإلمكانيػػة العمميػػة لتطبيرػػه ةمػػج ال ػػفة الغربيػػة بسػػبب األو ػػاع
السياسػػية الراهنػػة ،ويسػػجؿ الباحػػث بػػأف ت ػزامف جمػػع البيانػػات مي ػ انياً مػػع أح ػ اث انتفا ػػة

األقصج ،وما صاحبها مف ترطيع وةزؿ لمناطؽ قطاع غزة ةف بع ػها الػبعض ،ممػا أ ى

إلج ة ـ تمكف الباحث مف الوصوؿ إلج بعض المبحوحيف خاصة في المنطرة الجنوبية مػف
قطاع غزة ،كما يسجؿ الباحػث بػأف ةػ اً مػف المبحػوحيف قػ اةتػذروا ةػف تعبمػة االسػتبانات

ألسباب مختمفة.


تػػـ تصػػميـ االسػػتبانات وأرسػػمت إلػػج جميػػع مجتمػػع ةينػػة ال ارسػػة ،كمػػا تػػـ تفري ػػخ وتحميػػؿ



الرياـ بع مف المراببلت الختبار النتام وتعزيزها.



فيمػػا يتعمػػؽ بتحميػػؿ البيانػػات ،اتبػػع الباحػػث المػػنه الوصػػفي التحميمػػي اسػػتنا اً إلػػج طبيعػػة

المعمومات التي ور ت فيها ،واستكماؿ النرص في بع ها الستخ امها في إة ا ال راسة.

مو ػػوع ال ارسػػة وذلػػؾ باسػػتخ اـ الجػ اوؿ التو ػػيحية والمرارنػػات وتحميػػؿ الرػوانيف المتعمرػػة

بالمو وع.
مراجعة الحسابات في فمسطين-:


كػػا ت ممارس ػػة مهن ػػة مراجع ػػة الحس ػػابات ف ػػي فمسػػطيف أف تك ػػوف مع وم ػػة ف ػػي ظ ػػؿ س ػػمطة

االح ػػتبلؿ اإلسػ ػراميمي ،ولك ػػف ه ػػذي الممارس ػػات تظه ػػر تػ ػ ريجياً م ػػع ة ػػو ة الس ػػمطة الوطني ػػة

الفمس ػػطينية ،والش ػػروع ف ػػي تك ػػويف وحػ ػ ات اقتص ػػا ية وطني ػػة ك ػػالبنوؾ والملسس ػػات المالي ػػة
وغيرها ،وال شؾ أف مستوى المراجعة كمهنة والطمب ةميها ال يزاؿ في حػ ي األ نػج ،وكػذلؾ
ال يزاؿ أماـ المهنة والمهنييف جهو اً كبيرة يجب ةميهـ ةممه لموصوؿ إلػج تحريػؽ األهػ اؼ
المرجوة ،ويرجع السبب في ذلؾ حسبما يراي الباحث إلج ما يمي-:

(أ) ةػ ػ ـ كفاي ػػة الر ػػانوف رق ػػـ ( )01لس ػػنة  ،0960الص ػػا ر ف ػػي األر ف لتنظ ػػيـ مهن ػػة مراجع ػػة
الحسػػابات المعم ػػوؿ بػػه ف ػػي ال ػػفة الغربي ػػة والػػذي صػ ػ ر بش ػػأنه قػ ػرار مػػف رم ػػيس الس ػػمطة
الوطنية الفمسطينية /رميس منظمة التحرير الفمسطينية ،رقػـ ( )5لسػنة  0997بتطبيرػه ةمػج

جميػػع األ ار ػػي الفمسػػطينية ،وتػػـ إلغػػاء العمػػؿ به ػذا الرػػانوف بػػاألر ف بص ػ ور الرػػانوف رقػػـ
( )32لسنة .0985
(ب)

ػػعؼ إمكانيػػات جمعيػػة م ػ قري الحسػػابات ،وجمعيػػة المحاسػػبيف والم ػراجعيف الفمس ػػطينية
الراممة ةمج تنظيـ المهنة.

(ت) انخفاض وةي مستخ مي الروامـ المالية بأهمية مراجعة الحسابات.
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ويجػػب التمييػػز هنػػا بػػيف ة ػ ة أن ػواع مػػف خ ػ مات المراجعػػة والخ ػ مات اإل اريػػة واالستشػػارية
التي تر مها ةا ة شركات ومكاتب مراجعة الحسابات والتي تشمؿ-:
( )0مراجعة الحسابات وفراً لرواة المراجعة المعتم ة.

( )2و ػػع األنظمػػة الماليػػة والمحاسػػبية واألنظمػػة اإل اريػػة األخػػرى كشػػموف المػػوظفيف
وغير ذلؾ.

( )3تر يـ المشورة في الشموف المحاسبية والمالية بما في ذلؾ استخ اـ الحاسب اآللػي
في تشغيؿ البيانات المالية.
( )4االستشارات ال ريبية.

( )5االستشارات في مجاؿ تصميـ أنظمة التكاليؼ.
( )6االستشارات اإل ارية ()Goldman and Barlev, 1974
()Antle, 1984(, )Nicholois and Price, 1979( ,)Simmic, 1984
( )7ةمؿ الج وى االقتصا ية لممشاريع الج ي ة.
( )8المساة ة في تأسيس الشركات الج ي ة.
( )9التحريرات الخاصػة في األمور المالية.
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مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غــزة-:


الجػ ير بالػػذكر أف ةػ مكاتػػب المحاسػػبة والمراجعػػة فػػي قطػػاع غػزة هػػي المكاتػػب المعتمػ ة

والمسجمة ل ى لجنة المكاتب التابعة لجمعيػة المحاسػبيف والمػراجعيف الفمسػطينية وهػي ()85
مكتباً.


أما مف حيث التوزيع الجغرافي وموقع مكاتػب المحاسػبة والمراجعػة ،فالمنطرػة الجنوبيػة كػاف

نصيبها ( )05مكتباً وتمحؿ ( )%08مف ة
( )4مكاتب وتمحؿ ( )%5فرط مف ة
وتمحؿ ( )%77مف ة

المكاتب ،أما المنطرػة الوسػطج فكػاف نصػيبها

المكاتب ،أما منطرة غزة فكاف نصيبها ( )66مكتباً

المكاتب بسبب كونها مركػز اقتصػا ي وسياسػي فهػي مرػر السػمطة

الوطني ػػة الفمس ػػطينية ف ػػي الوق ػػت الػ ػراهف ،والجػ ػ وؿ رق ػػـ ( )0المو ػ ػ أ ن ػػاي يب ػػيف مكات ػػب
المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة.
ج وؿ رقـ ()0
ت
10

عدد المكاتب
66

اإليضاحات
منطرة غزة

النسبة المئوية
%77

12

المنطرة الوسطج

4

%5

13

المنطرة الجنوبية

05

%08

82

%600

المجموع الكمي
رسـ كوركي يو

ة مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة حسب النسبة المموية

% 08
%5

%77
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طبيعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعــة-:


بصفة ةامة يروـ المحاسبوف ،والمراجعوف بأ اء خ مات مختمفة ،أهمهػا خػ مات المحاسػبة،

وخػ ػ ػ مات المراجع ػ ػػة ،والخػ ػ ػ مات االستش ػ ػػارية األخ ػ ػػرى مح ػ ػػؿ خػ ػ ػ مات ال ػ ػ ػرامب وخػ ػ ػ مات
التكاليؼ ،وةمؿ راسات الج وى االقتصا ية لممشروةات.
ج وؿ رقـ ()2
يبيف توزيع خ مات المحاسبة والمراجعة واالستشارات
ةمج مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

ت
10

اإليضاحــــــــــات

النسبة المئوية

خ مات المحاسبة

%41

12

خ مات ال رامب

%31

13

خ مات مراجعة الحسابات

%23

14

خ مات راسات الج وى االقتصا ية

%17
%600

المجموع الكمي

تحميل النتائج

استخ ـ الباحث معيار ليكػرت الخماسػي فػي قيػاس اإلجابػات ةمػج فرػرات االسػتبانة ( انظػر االسػتبانة
في ممحؽ ( )0وتنحصػر اإلجابػات المسػتخ مة كالتػالي  5تعنػي موافػؽ بشػ ة  4 ،موافػؽ 3 ،محايػ ،
 2غير موافؽ 0 ،غير موافؽ بش ة .وق قسػمت االسػتبانة ( انظػر ممحػؽ رقػـ  ) 0إلػج أربعػة محػاور
المحػػور األوؿ ةبػػارة العبلقػػة بػػيف اكتشػػاؼ األخطػػاء الجسػػيمة فػػي المعمومػػات الماليػػة المعتم ػ ة ةمػػج
التر يرات ب ال مف الحرامؽ التاريخية واحتػوى ةمػج  02فرػرة ،والمحػور الحػاني ةبػارة ةػف العبلقػة بػيف
اكتشاؼ المراجع الخارجي ةممية وجو ال عؼ والحغرات في نظاـ الرقابة ال اخمية وبيف التأحير ةمػج

سػػبلمة وةمػػج حمايػػة أصػػوؿ المنشػػاة وممتمكاتهػػا واحتػػوى هػػذا المحػػور ةمػػج  01فر ػرات ،والمحـــور

الثالث يبيف العبلقة بيف مسمولية المراجع الخارجي بع ص ور ترريري ةف اكتشػاؼ الغػش والتصػرفات
غير الرانونية وبيف ترصيري في الرياـ بواجباته المهنية ،وقػ احتػوى هػذا المحػور ةمػج 01فرػرات  ،أمػا

المحور الرابع يبيف العبلقة بيف استخ اـ المراجع الخارجي لمتحميؿ المالي وبيف التنبػل بعػ ـ اسػتم اررية

09

المنشػػاة لمريػػاـ بأةمالهػػا االةتيا يػػة خػػبلؿ الفت ػرة الرا مػػة وقػ احتػػوى هػػذا المحػػور ةمػػج  00فر ػرة .وق ػ
اسػػتخ ـ الباح ػػث االسػػتبانة بغ ػػرض ارس ػػة مح ػ ات مراجع ػػة الر ػوامـ المالي ػػة والت ػػي تعتبػػر تحػ ػ كبي ػػر
لممراجع الخارجي.
صدق االتساق الداخمي لالستبانة:

قاـ الباحث بترنيف االستبياف قبؿ توزيعه ةمج ةينة ال راسة وذلؾ لمتأك مف ص قه كالتالي:


ص ؽ االستبياف  :قاـ الباحث بالتأك مف ص ؽ االستبياف بطريرتيف.

 )0صدق المحكمين :

ة ػػرض الباح ػػث االس ػػتبياف ةم ػػج مجموة ػػة م ػػف المحكم ػػيف ت ػػألؼ م ػػف خمس ػػة أة ػػاء م ػػف

أة ػػاء الهيمػػة الت ريسػػية فػػي كميػػة التجػػارة متخصصػػيف فػػي اإل ارة واإلحصػػاء وق ػ اسػػتجاب الباحػػث
آلراء السا ة المحكميف وقاـ باجراء مػا يمػزـ مػف حػذؼ وتعػ يؿ فػي

ػوء مرترحػاتهـ بعػ تسػجيمها فػي

نموذج تـ إة ا ي ،وق قبمت الفررات إذا وافؽ ةميها أكحر مف  %81مػف المحكمػيف ،وةػ لت إذا وافػؽ
ةميها %81 -61منهـ ورف ت إذا وافؽ ةميها اقؿ مف  %61مف المحكميف ،وبذلؾ خرج االسػتبياف
في صورته النهامية – انظر ممحؽ رقـ (.)0
 )5صدق المقياس:

وق ػ ػ قػ ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب صػ ػ ؽ االتسػػػاؽ ال ػ ػ اخمي لبلس ػػتبياف وذلػ ػػؾ بحسػػػاب معػ ػػامبلت

االرتبػاط بػػيف كػػؿ محػػور مػػف المحػػاور األربعػػة والمعػ ؿ الكمػػي لفرػرات االسػػتبانة ،وقػ كانػػت معػػامبلت
االرتبػػاط كمػػا هػػو مو ػ فػػي ج ػ وؿ رقػػـ ( )0والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة الػػة ةن ػ
مستوى معنوية ( 1010أو  )1015وبذلؾ يعتبر المرياس صا قا لما و ع لرياسه.
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ج وؿ رقـ ()1
يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ مجاؿ والمع ؿ الكمي لمفررات
المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

02851

(0200دال عند )0206

المحور األوؿ الذي يبيف العبلقة بيف اكتشاؼ األخطاء الجسيمة في
المعمومات المالية المعتم ة ةمج التر يرات ب ال مف الحرامؽ التاريخية
والمحور الحاني ةبارة ةف العبلقة بيف اكتشاؼ المراجع الخارجي ةممية

وجو ال عؼ والحغرات في نظاـ الرقابة ال اخمية وبيف التأحير ةمج سبلمة

02581

(02057دال عند )0202

وةمج حماية أصوؿ المنشاة وممتمكاتها
والمحور الحالث يبيف العبلقة بيف مسمولية المراجع الخارجي بع ص ور
ترريري ةف اكتشاؼ الغش والتصرفات غير الرانونية وبيف ترصيري في الرياـ

02365

(02065دال عند)0202.

بواجباته المهنية
المحور الرابع يبيف العبلقة بيف استخ اـ المراجع الخارجي لمتحميؿ المالي

وبيف التنبل بع ـ استم اررية المنشاة لمرياـ بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة

02219

(0200دال عند )0206

الرا مة

المعالجات اإلحصائية:

لر ػ قػػاـ الباحػػث بتفريػػخ وتحميػػؿ االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ برنػػام  SPSSاإلحصػػامي ،حيػػث تػػـ

حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية والنسػػب الممويػػة لكػػؿ فر ػرة ولكػػؿ مجػػاؿ وكػػذلؾ تػػـ اسػػتخ اـ االختبػػارات
اإلحصامية التالية:

 -0اختبار  Tلمتوسط العينة الواح ة One Sample T Test
 -2اختبار كولومجروؼ-سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات هػؿ تتبػع التوزيػع الطبيعػي أـ ال ( 1-
) Sample K-S
 -3معامبلت االرتباط لمعرفة ص ؽ المرياس ال اخمي لمفررات
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اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف )(One Sample K-S

سػػنعرض اختبػػار كػػولمجروؼ -سػػمرنوؼ لمعرفػػة هػػؿ البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي أـ ال

وهػو اختبػػار

ػػروري فػػي حالػػة اختبػػار الفر ػيات الف معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط أف يكػػوف

توزيػػع البيانػػات طبيعيػػا .ويو ػ الج ػ وؿ التػػالي رقػػـ ( )2نتػػام االختبػػار حيػػث أف قيمػػة االختبػػار Z
صػ ػػغيرة (أي اصػ ػػغر مػ ػػف قيمػ ػػة  Zالج وليػ ػػة وكػ ػػذلؾ قيمػ ػػة مسػ ػػتوى ال اللػ ػػة اكبػ ػػر مػ ػػف 1015

0.05

)(

 ) sig . وه ػ ػػذا يػ ػ ػ ؿ ةم ػ ػػج أف البيان ػ ػػات تتب ػ ػػع التوزي ػ ػػع الطبيع ػ ػػي ويج ػ ػػب اس ػ ػػتخ اـ

االختبارات المعمميه.
ج وؿ رقـ ()2
يو

اختبار التوزيع الطبيعي

اسم المحور
المحور األوؿ الذي يبيف العبلقة بيف اكتشاؼ األخطاء الجسيمة في المعمومات

المالية المعتم ة ةمج التر يرات ب ال مف الحرامؽ التاريخية

قيمة االختبار Z

مستوى المعنوية

62566

02016

والمحور الحاني ةبارة ةف العبلقة بيف اكتشاؼ المراجع الخارجي ةممية وجو
ال عؼ والحغرات في نظاـ الرقابة ال اخمية وبيف التأحير ةمج سبلمة وةمج

02831

02287

حماية أصوؿ المنشاة وممتمكاتها
والمحور الحالث يبيف العبلقة بيف مسمولية المراجع الخارجي بع ص ور ترريري
ةف اكتشاؼ الغش والتصرفات غير الرانونية وبيف ترصيري في الرياـ بواجباته

02191

02768

المهنية

المحور الرابع يبيف العبلقة بيف استخ اـ المراجع الخارجي لمتحميؿ المالي وبيف
التنبل بع ـ استم اررية المنشاة لمرياـ بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مة
المعدل الكمي لفقرات االستبانة

تحميل فقرات اإلستبانة
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02288

02976

02181

02732

تـ إيجا النسب الممويػة لكػؿ إجابػة وكػذلؾ المتوسػط الحسػابي لكػؿ فرػرة وكػذلؾ تػـ اسػتخ اـ
اختبػػار  Tلمتوسػػط العينػػة الواحػ ة ) ( One Sample T Testبهػ ؼ معرفػػة الفرػرات التػػي تليػ
محتػػوى كػػؿ فرػرة وكػػذلؾ الفرػرات التػػي تنػػافي محتػػوي الفرػرة ،وتكػػوف إجابػػة الفرػرة ايجابيػػة ةنػ ما يكػػوف
مع ؿ الفررة اكبر مف  3ومستوى المعنوية اقؿ مف  ،1015وتكوف الفررة سمبية بمعنج ة ـ اتفاؽ إفػ ار

العينػػة ةمػػج محتػػوى الفرػرة ةنػ ما يكػػوف متوسػػط الفرػرة اقػػؿ مػػف  3ومسػػتوى المعنويػػة اقػػؿ مػػف ،1.15
ويكوف هناؾ ة ـ اتفاؽ ةمج محتوى الفررة ةن ما يكوف مستوى المعنوية لكؿ فررة اكبر مف .1.15

الفرضية األولى" :ال توجد عالقة بين اكتشـاف األخطـاء الجسـيمة فـي المعمومـات الماليـة المعتمـدة

عمى التقديرات بدال من الحقائق التاريخية"

ب ػػالنظر إل ػػج نت ػػام جػ ػ وؿ رق ػػـ ( )3نجػ ػ أف جمي ػػع الفرػ ػرات ايجابي ػػة ومعػ ػ لها اكب ػػر م ػػف 3

ومستوى المعنوية لكؿ فررة اكبر مف  3وهذا يعني أف المراجع الخارجي يعتبر مسموال ةف االنح ارفػات
الما ية إذا لـ يرـ بفحص واختبار العمميات المستخ مة بواسطة اإل ارة ،كما أف مػف مسػمولية الم ارجػع
ترييـ البيانات المالية وفهـ الفروض التي يبنػج ةميهػا الترػ ير المحاسػبي و اختبػار العمميػات الحسػابية

التػػي يت ػػمنها التر ػ ير المحاس ػبي ،واتفػػؽ أف ػ ار مجتمػػع ال ارسػػة كػػذلؾ ةمػػج أف الم ارجػػع يرػػوـ ب ارسػػة
إجراءات اةتما اإل ارة لمتر يرات المحاسبية ،وكذلؾ يروـ المراجع باستخ اـ تر ير مسترؿ لمرارنته مع
التر ػ ير المع ػ مػػف قبػػؿ إ ارة المنشػػاة ،كمػػا يرػػوـ الم ارجػػع بفحػػص األح ػ اث التػػي تلي ػ ةمػػؿ التر ػ ير
المحاس ػػبي ،كػ ػػذلؾ اتف ػػؽ أف ػ ػ ار مجتم ػػع ال ارسػ ػػة ةم ػػج وجػ ػػوب تحرػػػؽ الم ارجػ ػػع م ػػف كفايػ ػػة التر ػ ػ يرات
المحاسػػبية لكػػؿ مػػف األصػػوؿ المت اولػػة واألصػػوؿ الحابتػػة ،كمػػا يتوجػػب ةميػػه مراجعػػة أسػػس حسػػاب

الترػ يرات المحاسػػبية والغػػرض منهػػا وطريرػػة إظهارهػػا وةر ػػها فػػي الميزانيػػة العموميػػة وقامم ػة ال ػ خؿ

وكػػذلؾ المعمومػػات التػػي تػػلحر ةميهػػا بع ػ انتهػػاء السػػنة الماليػػة ،كػػذلؾ اتفػػؽ مجتمػػع ال ارسػػة ةمػػج أف
ةمؿ المخصصات يشكؿ ةبء تحميمي ةمج األرباح ويجب خصػمه منهػا قبػؿ الوصػوؿ إلػج صػافي
الرب .

ك ػػذلؾ يب ػػيف جػ ػ وؿ رق ػػـ ( )3أف معػ ػ ؿ خراء مجتم ػػع ال ارس ػػة لجمي ػػع فرػ ػرات المح ػػور األوؿ

يساوي  40253واف قيمة اختبار  Tيساوي  08006وهي اكبر مف الريمة الج ولية ومسػتوى المعنويػة
يساوي  1011أي اؿ إحصاميا ةن مستوى اللة  1010مما ي ؿ ةمج أف هناؾ اتفػاؽ ةػاـ ةمػج انػه
يوج ةبلقة بيف اكتشاؼ األخطاء الجسػيمة فػي المعمومػات الماليػة المعتمػ ة ةمػج الترػ يرات بػ ال مػف
الحرامؽ التاريخية.

ج وؿ رقـ ( ) 3
يبيف المتوسط الحسابي والنسب المموية لكؿ فررة مف فررات
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المحور األوؿ واختبار  tلمعينة الواح ة
موافق

المجال/الفقرة
المحــــــــور األول الــــــــذي

يبــــــــين العالقــــــــة بــــــــين
اكتشـــــــــــاف األخطـــــــــــاء
الجســيمة فــي الممومــات
الماليــــة المعتمــــدة عمــــى

التقـــــــديرات بـــــــدال مـــــــن
الحقائق التاريخية

موافق

محايد

%
%
بشدة%
101 2307 7603
0
007 2504 7209
2
007 3202 6207
3
101 4508 4902
4
608 6600 2504
5
0009 5706 2307
6
2509 3602 3208
7
3309 0609 4204
8
0302 3202 4107
9
304 4204 3901 01
608 3506 4902 00
500 2700 3703 02
المعدل العام لفقرات المحور األول

غير

موافق%
101
101
007
304
101
500
304
608
0102
805
608
2103

غير موافق
بشدة%
101
101
007
007
007
007
007
101
304
608
007
0102

المتوسط

الحسابي
4076
4069
4060
4037
4004
3097
3095
3095
3097
3098
4024
3060
22521

قيمةT
30055
23014
22030
03016
02081
8072
7064
7000
6057
6039
9078
3028
68261

الفرضية الثانية" :ال توجد عالقة بين اكتشاف المراجع الخارجي عممية وجود الضعف والثغـرات فـي
نظام الرقابة الداخمية وبين التأثير عمى سالمة وعمى حماية أصول المنشاة وممتمكاتها"

بالنظر إلج النتام في ج وؿ رقـ ( )4نج إف المتوسطات الحسابية مرتفعة وهػج اكبػر مػف

 3وقيمػػة اختبػػار  Tلمعينػػة الواح ػ ة كبي ػرة وهػػي اكبػػر مػػف  Tالج وليػػة وكػػذلؾ مسػػتوى ال اللػػة يسػػاوي
 1011لكؿ فررة مما يعني أف مع ؿ كؿ فررة ةاؿ و اؿ إحصاميا ةن  ،1010وهذا ي ؿ ةمج أف أفػ ار

مجتمع ال راسة متفروف ةمػج أف ترريػر اإل ارة لنظػاـ الرقابػة ال اخميػة بالمنشػاة يجػب أف يت ػمف نرػاط
ال عؼ الهامة التي يح ها المراجع الخارجي واف ةمج الم ارجػع الخػارجي الحصػوؿ ةمػج فهػـ كػاؼ
لهيكػػؿ الرقابػػة ال اخميػػة الػػذي يت ػػمف الرقابػػة والنظػػاـ المحاسػػبي واج ػراءات الرقابػػة لتخطػػيط ةمميػػة

المراجعػػة ،كػػذلؾ يتوجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي إخطػػار لجنػػة المراجعػػة بأوجػػه الرصػػور الهامػػة فػػي

تصػػميـ أو تشػػغيؿ هيكػػؿ الرقابػػة ال اخميػػة التػػي تػػلحر ةكسػػياً ةمػػج ق ػ رة المنشػػاة ،واف اشػػتماؿ الترريػػر
السػػنوي لػػئل ارة ةػػف فعاليػػة نظػػاـ الرقابػػة ال اخميػػة يجعػػؿ إمكانيػػة حػ وث الغػػش اإل اري والتبلةػػب فػػي
إة ا الترارير المالية أكحر صعوبة ،واف نظاـ الرقابة ال اخمية يعتبر خػط الػ فاع الرميسػي لموقايػة مػف
إة ا الترػارير الماليػة االحتياليػة ،واف المسػتحمريف فػي حاجػة إلػج معرفػة نتػام إجػراء تريػيـ لمػ ى قػوة

هػػذا الخطػر ،كمػػا أف أف ػ ار مجتمػػع ال ارسػػة متفرػػوف ةمػػج أف اإل ارة يجػػب أف تعتػػرؼ بمسػػموليتها ةػػف

24

مستوى

الداللة
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
10112
02000

تصميـ والمحافظة ةمج تطبيؽ نظاـ الرقابػة ال اخميػة ةمػج إةػ ا الترػارير الماليػة وانػه مػف ال ػروري
وجػػو مرػػاييس يمكػػف ةمػػج أساسػػها تريػػيـ فعاليػػة الرقابػػة ال اخميػػة وكػػذلؾ يجػػب تػػوفير تأكيػ ات معرولػػة
بالموافرػة ةمػػج العمميػػات الماليػػة المعمولػػة بواسػػطة إ ارة المنشػاة وكػػذلؾ تسػػجيؿ العمميػػات الماليػػة وفرػػا
لممبػػا ئ المحاسػػبية المتعػػارؼ ةميهػػا والمربولػػة قبػوال ةامػػا ،كػػذلؾ يجػػب تػػوفير تأكي ػ ات معرولػػة بشػػاف

إج ػراء المسػػاءلة المحاسػػبية ةػػف األصػػوؿ ،واف يػػتـ اسػػتخ اـ األص ػػوؿ أو التصػػرؼ فيهػػا بن ػػاء ةمػػج
موافرة اإل ارة.
وبالنظر إلج ج وؿ رقـ ( )4نج أف معػ ؿ الفرػرات يسػاوي  40321أي اكبػر مػف  3وقيمػة
اختبػػار  Tتسػػاوي  43065وهػػي كبي ػرة جػ ا وكػػذلؾ أف مسػػتوى المعنويػػة بمػػخ  1011ممػػا ي ػ ؿ ةمػػج اف
مع ؿ الفررات اؿ إحصاميا ةن مستوى اللة 1010

ج وؿ رقـ ()4
يبيف المتوسطات الحسابية والنسب المموية لكؿ فررة مف فررات المحور الحاني وكذلؾ قيمة اختبار T
ومستوى ال اللة لكؿ فررة ولمع ؿ الفررات جميعا
موافق

المجال/الفقرة
والمحــــور الثــــاني عبــــارة عــــن 0
2
العالقــة بــين اكتشــاف المراجــع 3
الخارجي عممية وجـود الضـعف 4
5
والثغـــــرات فـــــي نظـــــام الرقابـــــة
6
الداخميــــة وبــــين التــــأثير عمــــى 7
ســـالمة وعمــــى حمايــــة أصــــول 8
9
المنشاة وممتمكاته
01
المعدل

موافق محايد

%
بشدة %
3007
6607
3501
6501
4303
5303
3803
5607
4803
4303
4007
4607
3007
5007
3101
3803
2007
5007
2803
5101
العام لفقرات المحور

%
101
101
101
303
303
607
0007
2303
0607
607
الثاني

غير موافق

غير موافق

%
101
101
007
007
303
007
501
501
303
0007

بشدة %
007
101
007
101
007
303
101
303
607
303

المتوسط قيمة
T
الحسابي
08079 4062
26057 4065
05015 4045
07084 4051
02014 4028
01068 4027
00058 4031
6090
3095
7011
4018
7034
4001
23212 22350

الفرضية الثالثة" :ال يوجد عالقة بـين مسـئولية المراجـع الخـارجي بعـد صـدور تقريـرت عـن اكتشـاف
الغش والتصرفات غير القانونية وبين تقصيرت في القيام بواجباته المهنية"

يبػػيف ج ػ وؿ رقػػـ ( )5أف متوسػػط كػػؿ فر ػرة اكبػػر مػػف  3و اؿ إحصػػاميا ةن ػ مسػػتوي اللػػة
 1.10وقيمة اختبار Tلكػؿ فرػرة اكبػر مػف الريمػة الج وليػة ممػا يلكػ اتفػاؽ خراء مجتمػع ال ارسػة ةمػي
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مستوى
الداللة
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
0200

أف المراجع الخارجي يعتبر ممزما قانونيا لمرياـ باجراءات ج ي ة ةمج الروامـ المالية بع صػ ور ترريػري
إذا ح ث خطا أو غش أو تصرفات غير قانونية وانه في حالة وجو أخطاء وغش يجب بحث األمػر
مع اإل ارة والطمب منها بتع يؿ الروامـ المالية حسػب الظػروؼ الج يػ ة واف يعػ ؿ الترريػر بمػا يتناسػب
مػع األخطػػاء والتصػرفات غيػػر الرانونيػػة ويجػب ةمػػج المنشػاة اإلفصػػاح ةػػف المعمومػات الج يػ ة حتػػج

بعػ صػ ور الترػػارير المرحميػػة وفػػي حالػػة الػرفض ةػػف اإلفصػػاح ةػف المعمومػػات الج يػ ة يجػػب إبػػبلغ
كػؿ ة ػػو مػػف أة ػػاء مجمػػس اإل ارة واخطػػار الجهػػات الرقابيػػة التػػي تخ ػػع المنشػػاة لسػػمطتها بعػ ـ
االةتما ةمج تررير المراجع مسترببل ،واف يتـ إخطار كؿ شخص يعتم ةمج الروامـ المالية المنشػورة
بوجػػوب ةػ ـ االةتمػػا ةمػػج الترػػارير مسػػترببل ،ويجػػب ةمػػج المنشػػاة تحمػػؿ مسػػمولية وجػػو أخطػػاء أو
غش .وكذلؾ بالنظر إلج نتام ج وؿ رقـ ( )5نج أف المعػ ؿ العػاـ لمفرػرات يسػاوي  4029واف قيمػة

اختبػػار  Tيسػػاوي  39023ومسػػتوى ال اللػػة يسػاوي  1011أي أف اتفػػاؽ مجتمػػع ال ارسػػة ةمػػج العبلقػػة
بيف مسمولية المراجع الخارجي بع ص ور ترريري ةف اكتشاؼ الغػش والتصػرفات غيػر الرانونيػة وبػيف
ترصيري في الرياـ بواجباته المهنية اؿ إحصاميا ةن مستوى اللة .1010

ج وؿ رقـ ( :)5يبيف المتوسطات الحسابية والنسب المموية لكؿ فررة مف فررات المحور الحالث
وكذلؾ قيمة اختبار  Tومستوى ال اللة لكؿ فررة ولمع ؿ الفررات جميعا
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المجال/الفقرة
والمحـــور الثالـــث بـــين العالقـــة

بين مسئولية المراجـع الخـارجي
بعد صدور تقريرت عـن اكتشـاف
الغـــــــــش والتصـــــــــرفات غيـــــــــر
القانونيــــة وبــــين تقصــــيرت فــــي
القيام بواجباته المهنية

موافق

موافق

محايد

غير

غير موافق

المتوسط

بشدة %

%

%

موافق%

بشدة%

الحسابي

2607
3303
3803
4303
5607
4501
3303
0803
2607
2103

007
101
101
303
0303
0607
2101
2303
803
500

7101 0
6607 2
6007 3
5101 4
2803 5
3803 6
4101 7
4303 8
6101 9
5205 01

101
101
101
303
101
101
607
803
007
2103

المعدل العام لفقرات المحور الثالث

007
101
101
101
007
101
101
607
303
007

4063
4067
4062
4041
4001
4022
4017
3083
4038
4012
2259

قيمة T
08038
27005
25054
05001
00032
03007
8082
5001
00008
60237
39253

الفرضية الرابعة" :ال يوجد عالقة بين استخدام المراجع الخـارجي لمتحميـل المـالي وبـين التنبـؤ بعـدم
استمرارية المنشاة لمقيام بأعمالها االعتيادية خالل الفترة القادمة"

يبػػيف ج ػ وؿ رقػػـ ( )6أف متوسػػط كػػؿ فر ػرة اكبػػر مػػف  3و اؿ إحصػػاميا ةن ػ مسػػتوي اللػػة

 1.10وقيمة اختبار Tلكػؿ فرػرة اكبػر مػف الريمػة الج وليػة ممػا يلكػ اتفػاؽ خراء مجتمػع ال ارسػة ةمػي
أف فػػرض االسػػتم اررية يمػػزـ المشػػاريع االسػػتمرار فػػي أةمالهػػا االةتيا يػػة خػػبلؿ الفتػرة المنظػػورة الرا مػػة
وة ـ التوقؼ ةف العمؿ أو ترميص أةماله ب رجة كبيرة وةػ ـ الرغبػة فػي تصػفية المشػروع ألنػه يرسػـ
صػػورة سػػيمة لبلقتصػػا الػػوطني ،كػػذلؾ اتفػػؽ أف ػ ار مجتمػػع ال ارسػػة ةمػػج أف الم ارجػػع الخػػارجي يعتبػػر
مسػموال ةػف تريػيـ مػ ى قػ رة المشػروع لبلسػتمرار فػي أةمالػه االةتيا يػة والتػي ةمػج أساسػها يػتـ ةمػػؿ
الروامـ المالية واذا تأك المراجع الخارجي ةمج ة ـ ق رة المشػروع ةمػج االسػتم اررية فػي أةمالػه يجػب
ةميػػه ة ػ ـ إب ػ اء أريػػه فػػي ترري ػري والػػتحفظ ةميػػه واالنسػػحاب مػػف ةمميػػة المراجعػػة بع ػ اخػػذ االستشػػارة
الرانونية مف المستشار الرانوني ،كذلؾ يعتر أف ار مجتمع ال راسة ةمج أف فشؿ المراجعيف مػف تػوفير

إرش ػػا ات تحذيري ػػة مبكػ ػرة ة ػػف مخ ػػاطر فش ػػؿ ف ػػي المس ػػتربؿ الرري ػػب ل ػػه ةبلق ػػة بعػ ػ ـ اس ػػتم اررية تم ػػؾ
المشػاريع واف ةػ ـ التأكػ مػف قػ رة المشػروع ةمػج االسػتم اررية لػه ر فعػػؿ سػالب ةمػج أسػعار األسػػهـ
في السوؽ المالي وانه إذا كاف هناؾ صعوبة في السيولة النر ية واالنخفػاض التػ ريجي لؤلربػاح وقيػاـ

المشروع بعمميات الم اربة وأحجاـ البنؾ ةف تر يـ تسهيبلت له سوؼ يل ي إلج ة ـ استمرار يتػه،

وكػػذلؾ يتفػػؽ أفػػ ار مجتمػػع ال ارسػػة ةم ػػج أف النسػػب الماليػػة والمعػ ػ الت الت ػػي ق ػػاـ بهػػا بع ػػض خبػػراء
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مستوى
الداللة
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
0200

التحمي ػػؿ الم ػػالي مح ػػؿ رأس الم ػػاؿ واإلرب ػػاح المحتجػ ػزة والمبيع ػػات إل ػػج إجم ػػالي األص ػػوؿ له ػػا ةبلق ػػة
باسػػتم اررية المنشػػاة .وبػػالنظر كػػذلؾ إلػػج نتػػام ج ػ وؿ رقػػـ ( )6نج ػ إف المع ػ ؿ العػػاـ لمفر ػرات يسػػاوي
 4026وقيمػػة اختبػػار  Tيسػػاوي  33094وقيمػػة مسػػتوى ال اللػػة يسػػاوي  1011أي أف الفػػرؽ بػػيف معػ ؿ
الفر ػرات والمتوسػػط العػػاـ والػػذي يسػػاوي  3هػػو اؿ إحصػػاميا ةن ػ \ مسػػتوى اللػػة  1010أي انػػه يوج ػ

ةبلقػػة بػػيف اسػػتخ اـ الم ارج ػػع الخ ػػارجي لمتحميػػؿ الم ػػالي وبػػيف التنب ػػل بعػ ػ ـ اسػػتم اررية المنش ػػاة لمري ػػاـ
بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مة
ج وؿ رقـ ()6
يبيف المتوسطات الحسابية والنسب المموية لكؿ فررة مف فررات المحور الرابع وكذلؾ قيمة اختبار T
ومستوى ال اللة لكؿ فررة ولمع ؿ الفررات جميعا

موافق

المجال/الفقرة
بشدة
8101
المحـــــــور الرابـــــــع يبـــــــين 0
6607
2
5706
العالقــــــة بــــــين اســــــتخدام 3
4607
المراجــع الخــارجي لمتحميــل 4
3803
المــالي وبــين التنبــؤ بعــدم 5
3303
6
3303
اســتمرارية المنشــاة لمقيــام 7
4101
بأعمالها االعتياديـة خـالل 8
4803
9
الفترة القادمة
5007 01
4803 00
المعدل العام لفقرات

موافق

محايد

2101
3007
3703
4803
5007
5007
4101
3101
3101
2803
3101
المحور

101
101
101
303
607
0007
0607
2303
0303
0101
303
الرابع

ال

أوافق
101
007
101
007
303
007
607
501
607
303
803

ال أوافق

بشدة
101
101
500
101
101
007
303
007
007
607
0101

المتوسط

قيمة T

الداللة
الحسابي
1011
34056
4081
1011
20076
4063
1011
00073
4042
1011
06086
4041
1011
03031
4025
1011 0106095
4003
1011
6095
3093
1011
7087
4012
1011
8093
4007
1011
7066
4005
1011
5070
3098
0200
33292
2251

ومػػف ج ػ وؿ رقػػـ ( )7نج ػ أف المع ػ ؿ العػػاـ لجميػػع فر ػرات االسػػتبانة بمػػخ  40282أي أف أف ػ ار العينػػة
متفروف بنسبة  %8506ةمج أف مح ات مراجعة الروامـ المالية هي تح كبير لممراجع الخارجي.
ج وؿ رقـ () 7

يبيف المتوسط الحسابي لكؿ مجاؿ ولمع ؿ الفررات جميعا واختبار  tلمعينة الواح ة لكؿ مجاؿ
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مستوى

المتوسط

المحور

الحسابي
المحػػور األوؿ ال ػػذي يب ػػيف العبلقػػة ب ػػيف اكتش ػػاؼ األخط ػػاء الجسػػيمة ف ػػي
المعمومات المالية المعتم ة ةمج التر يرات ب ال مف الحرامؽ التاريخية

40256

قيمة
T
08006

مستوى
الداللة
1.11

والمحور الحاني ةبارة ةػف العبلقػة بػيف اكتشػاؼ الم ارجػع الخػارجي ةمميػة
وج ػػو ال ػػعؼ والحغػ ػرات ف ػػي نظ ػػاـ الرقاب ػػة ال اخمي ػػة وب ػػيف الت ػػأحير ةم ػػج

40321

43065

1011

سبلمة وةمج حماية أصوؿ المنشاة وممتمكاتها

والمحور الحالث يبيف العبلقػة بػيف مسػمولية الم ارجػع الخػارجي بعػ صػ ور
ترري ػري ةػػف اكتشػػاؼ الغػػش والتصػػرفات غيػػر الرانونيػػة وبػػيف ترصػػيري فػػي

4029

39023

1011

الرياـ بواجباته المهنية
المحور الرابع يبيف العبلقة بيف استخ اـ المراجع الخارجي لمتحميؿ المالي
وبيف التنبل بع ـ استم اررية المنشاة لمرياـ بأةمالها االةتيا يػة خػبلؿ الفتػرة

4.26

33094

1011

الرا مة

المعدل الكمي لفقرات االستبانة

22585

29

26276

0200

* النتام والتوصيات-:

Results & Recommendations

(أ) النتـــائج


""Results

يجب ةمج المراجع الخارجي أف يحصؿ ةمج فهـ لئلجراءات والطرؽ التي تستخ ـ بواسطة
إ ارة المنشأة ةن إة ا التر يرات المحاسبية الهامة.



ةن ترييـ المراجع الخارجي لبلفت ار ات التي تعتم ةميها التر يرات المحاسبية ،يجب ةميػه
أف يح فيما إذا كانت معرولة في



وء النتام الفعمية لمفترات المحاسبية السابرة.

يجػب ةمػج الم ارجػع الخػارجي أف ييرػيـ معروليػػة الترػ يرات المحاسػبية اةتمػا اً ةمػج معموماتػػه
ةػف المنشػأة والصػناةة التػي تنتمػي إليهػا ،و رجػػة االتسػاؽ مػع األ لػة األخػرى التػي يحصػػؿ
ةميها مف خبلؿ ةممية المراجعة.



يجب ةمج المراجع الخارجي أف يتأك مف كفاية المخصصات التي كونتها المنشأة لمواجهة
الغػػرض الػػذي أنشػػمت مػػف أجمػػه س ػواء لمرابمػػة نرػػص فعمػػي فػػي أح ػ بنػػو األصػػوؿ كػػاهبلؾ

فعبلً ،أو لمواجهة احتماالت متوقعة الح وث ق تل ي إلج نرص في أحػ ةناصػر الممكيػة،
أو احتماالت ق تح ث ،أو ال تح ث لبعض قيـ األصوؿ.



رورة إلزاـ المنشالت باة ا ترارير ةػف فعاليػة أنظمػة الرقابػة ال اخميػة ةنػ إةػ ا الترػارير
المالية ،واالرتباط بمراجعيف خارجييف إلب اء أرامهـ ةف فعالية تمؾ النظـ.



يجب ةمج المنظمػات المهنيػة إصػ ار إرشػا ات وا ػحة بخصػوص مشػكبلت إةػ ا ترػارير
اإل ارة ةػػف فعاليػػة نظػػـ الرقابػػة ال اخميػػة حتػػج يمكػػف تجنػػب ح ػ وث ممارسػػات إ اريػػة غيػػر
متسرة ةن إة ا تمؾ الترارير.



إف المسػػاهميف وأصػػحاب المشػػروع والطػػرؼ الحالػػث مػػف مسػػتخ مي الر ػوامـ الماليػػة يتوقعػػوف

مف المراجع الخارجي اكتشاؼ األخطاء والغػش واالرتباطػات غيػر الرانونيػة التػي تػلحر ةمػج
المركز المالي ونتام األةمػاؿ.


ػ ػػرورة الحصػ ػػوؿ ةمػ ػػج معمومػ ػػات مػ ػػف المستشػ ػػار الرػ ػػانوني لممشػ ػػروع ةػ ػػف المو ػ ػػوةات
الرانونية الهامة التي ق تلحر ةمج ق رة المشروع لبلستمرار في أةماله خبلؿ الفترة الرا مػة.



يجػب ةمػج الم ارجػػع الخػارجي أف ييرػيـ مػ ى قػ رة المنشػأة لبلسػػتمرار فػي أةمالهػا االةتيا يػػة
خبلؿ الفترة الرا مة ،وفي حالة الشؾ في هذي االسػتم اررية يجػب ةميػه الػتحفظ فػي ترريػري أو
االمتناع ةف إب اء الرأي.
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ارس ػػة األح ػ ػ اث البلحر ػػة لتػػػاريق الميزاني ػػة العمومي ػػة فيم ػػا يتعمػػػؽ بتأحيره ػػا ةم ػػج محا ػػر
اجتماةػػات الجمعيػػة العموميػػة ،ومجمػػس اإل ارة ،والمجػػاف األخػػرى الهامػػة لمبحػػث ةمػػا يشػػير
إلج وجو صعوبات تتعمؽ بالتمويؿ.



إف ةبلقػػة التكمفػػة بالمنفعػػة هػػي المريػػاس األساسػػي الػػذي يجػػب أف يلخػػذ فػػي الحسػػباف ةن ػ

تصػػميـ إج ػراءات المراجعػػة ،وبالتػػالي فػػأي ترػػويـ لعبلقػػة التكمفػػة بالمنفعػػة يخ ػػع لعنصػػر
التر ير مف جانب إ ارة المنشأة.
(ب) التوصيات-:


""Recommendations

فػي حالػػة وجػػو نرػػص محتمػػؿ الحػ وث لػبعض األصػػوؿ وتكػػويف مخصصػػات لمواجهػػة هػػذا
االحتمػػاؿ محػػؿ مخصػػص ال ػ يوف المشػػكوؾ فػػي تحصػػيمها ،فيجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي
فحػػص رقػػـ العمػػبلء ومتابعػػة نشػػأة كػػؿ يػػف وطريرػػة الس ػ ا وفت ػرة التحصػػيؿ ،حتػػج يمكػػف

الحكـ ةمج كفاية أو ة ـ كفاية المخصصات التي كونتها المنشأة لهذا الغرض.


فػػػي حال ػػة تكػ ػػويف مخصص ػػات لمواجهػ ػػة مس ػػموليات أو الت ازمػػػات محتممػ ػػة مح ػػؿ مخصػ ػػص
ال ػ ػرامب ومخص ػػص التعوي ػػات الر ػػامية ،فيج ػػب مراجع ػػة ه ػػذي المس ػػموليات وظروفه ػػا
والتعاقػ ػ ات الت ػػي تم ػػت ب ػػيف المنش ػػأة وب ػػيف الغي ػػر ،ومتابع ػػة س ػػير الػ ػ ةاوى المرفوة ػػة ةم ػػج
المنشأة ،وحسب خبرة المراجع يمكف االطممناف أو ة ـ االطممنػاف مػف كفايػة أو ةػ ـ كفايػة
هػػذي المخصصػػات .وفػػي حالػػة ةػ ـ كفايتهػػا فعمػػج الم ارجػػع الخػػارجي تنبيػػه اإل ارة إلػػج ذلػػؾ

ويشير إلج ذلؾ في ترريري.


إذا ك ػػاف الم ارج ػػع الخ ػػارجي غي ػػر ق ػػا ر ةم ػػج أف يحص ػػؿ ةم ػػج تأكيػ ػ معر ػػوؿ فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالتر ػ يرات المحاس ػبية ،وأي ػاً غيػػر قػػا ر ةمػػج أف يحصػػؿ ةمػػج ليػػؿ مراجعػػة لت ػ ةيـ أي

تر ػ ير خخػػر ،فعميػػه أف يأخػػذ فػػي االةتبػػار فيمػػا إذا كانػػت هنػػاؾ قيػػو أو ح ػ و ق ػ و ػػعت

ةمػػج نطػػاؽ الفحػػص ،واذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ ،فيجػػب ةميػػه أف يبػ ي أري ػاً متحفظ ػاً أو يمتنػػع
ةف إب اء الرأي.



يجب أف يت مف تررير اإل ارة ةف فعالية نظػـ الرقابػة ال اخميػة ةمػج إةػ ا الترػارير الماليػة
لممنشأة ،ووصؼ تمػؾ النرػاط إذا كانػت هامػة ،ومػا إذا كانػت تمرػج االهتمػاـ الكػافي والمبلمػـ

مف اإل ارة.


يجػػب تصػػميـ نظػػـ رقابػػة اخميػػة محاسػػبية سػػميمة لتػػوفير تأكي ػ ات معرولػػة بأنػػه يػػتـ الموافرػػة
ةمػػج العمميػػات المالي ػة بواسػػطة اإل ارة ،ويػػتـ تسػػجيؿ العمميػػات الماليػػة حيػػث يمكػػف إة ػ ا
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الر ػوامـ الماليػػة وفر ػاً لممبػػا ئ المحاسػػبية المربولػػة ةموم ػاً ،واج ػراء المسػػاءلة المحاسػػبية ةػػف



بناء ةمج موافرة إ ارة المنشأة.
األصوؿ ،وأف يتـ استخ اـ األصوؿ أو التصرؼ بها ً
يجب ةمج المراجع الخػارجي الحصػوؿ ةمػج فهػـ لمرقابػة ال اخميػة وحيرػة ألغػراض التخطػيط
في كػؿ ةمميػة مراجعػة ،والهػ ؼ مػف ذلػؾ هػو زيػا ة فعاليػة تخطػيط المراجعػة والرػاء ال ػوء
ةمج أهمية ال ور الذي يمكف أف تل يه بيمة الرقابة ال اخمية الفعالة في ةممية المراجعة.



ةنػ اسػػتخ اـ الم ارجػػع الخػػارجي ةمػػؿ قسػػـ المراجعػػة ال اخميػػة يجػػب ةميػػه أف يرػػوـ بػػالتررير
ةػػف ةمػػؿ ه ػػذا الرس ػػـ خاصػػة بالنسػػبة لمعػػرض الس ػػميـ لمر ػوامـ الماليػػة والمعمومػػات ،ومػ ػ ى
االلتػزاـ بػالروانيف والتشػريعات واالتفاقيػات ،ومػ ى كفايػة نظػػاـ الرقابػة ال اخميػػة ،ومػ ى كفايػػة

واقتصا ية وفعالية التشغيؿ.


يجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي العمػػؿ ةمػػج اكتشػػاؼ معظػػـ حػػاالت الغػػش والتصػػرفات غيػػر
الرانونيػػة حيػػث أف مسػػتخ مي الرػوامـ الماليػػة لػ يهـ توقعػػات بػػأف يكتشػػؼ الم ارجػػع ذلػػؾ أحنػػاء
تنفيذي ةممية المراجعػة بطريرػة صػحيحة .كمػا يجػب ةمػج الم ارجػع ةنػ التخطػيط إلجػراءات
المراجعة وتنفيذها أف يأخذ في االةتبار مخاطر وجو تحريؼ ما ي في الروامـ المالية نات

ةف الغش والتصرفات غير الرانونية.


يجػب ةمػػج الم ارجػع الخػػارجي مراقبػة المخػػاطر المرتبطػة باسػػتخ اـ العينػة اإلحصػػامية والتػػي
منها المخاطر الناشمة ةف األخطاء الجوهرية ةن إةػ ا الرػوامـ الماليػة ،وكػذلؾ ةػ ـ كفايػة
ومناسبة ةينة المراجع في اكتشاؼ هذي األخطاء.



يجب ةمج المراجع الخارجي مراةاة أنػه ةنػ تطبيػؽ العينػة اإلحصػامية ألغػراض االسػتنتاج
اإلحصامي تظهر بعض المشاكؿ ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج منه إلج اتخاذ ق اررات
بشػأنها محػػؿ اختيػار خطػػة المعاينػػة التػي تػػتبلمـ مػػع الهػ ؼ مػػف االختبػػار ،وتح يػ حجػػـ كػػؿ

مف المجتمع محؿ ال ارسػة وحجـ العينػة المناسػب ،حػـ اختيػار مفػر ات العينػة واجػراء التريػيـ
البلحؽ لنتام العينػة.

أوالً :المراجع العربية-:

المراجع
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حفظها اهلل

األخت األستاذة/
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته:

أتوج ػػه إل ػػيكـ بالش ػػكر واالحتػ ػراـ راجيػ ػاً تع ػػاونكـ الس ػػتكماؿ ه ػػذي ال ارس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ تعبم ػػة

االستبانات المرفرة وة ها ( )4حوؿ مو وع:

"محددات مراجعة القوائم المالية تحد كبير لممراجع الخارجي"
{دراسة تحميمية آلراء المراجعين القانونيين في فمسطين}

ةمماً بأف جميع المعمومات التي سنزو بهػا سػتعامؿ بسػرية تامػة ولػف تسػتخ ـ إال ألغػراض

البحث العممي فرط.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
الباحث
الدكتور /يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك
كمية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة اإلسالمية في غزة  -فمسطين
زميل المجمع العربي لممحاسبين القانونيين ""ASCA
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تبيف بأنه ال توج ةبلقة بيف اكتشاؼ األخطاء الجسيمة في المعمومات المالية ةن ما تعتم
الحسابات ةمج تر يرات ب الً مف الحرامؽ التاريخية .
موافق

م

اإليضاحات

10

هػػؿ أف إ ارة المنشػػأة هػػي المسػػمولة ة ػف ةمػػؿ التر ػ يرات

12

هػػؿ أف الم ارجػػع الخػػارجي يعتبػػر مسػػموالً ةػػف االنح ارفػػات

بشدة
2

المحاسبية ةن إة ا الروامـ المالية؟

الما يػة إذا لػػـ يرػػـ بفحػػص واختبػػار العمميػػات المسػػتخ مة

بواسطة اإل ارة؟
13
14

هػػؿ مػػف مسػػمولية الم ارجػػع تريػػيـ البيانػػات الماليػػة وتفهػػـ
الفروض التي ييبنج ةميها التر ير المحاسبي؟
هؿ مف مسمولية المراجع اختبار العمميات الحسابية التي
يت منها التر ير المحاسبي؟

15

هػ ػ ػػؿ يرػ ػ ػػوـ الم ارجػ ػ ػػع ب ارسػ ػ ػػة إج ػ ػ ػراءات اةتمػ ػ ػػا اإل ارة
لمتر يرات المحاسبية؟

16
17

هػػؿ يرػػوـ الم ارجػػع باسػػتخ اـ تر ػ ير مسػػترؿ لمرارنتػػه مػػع
المع مف قبؿ إ ارة المنشأة؟
التر ير ي
ه ػػؿ ير ػػوـ الم ارج ػػع بفحػػػص األح ػ ػ اث الت ػػي تليػ ػ ةم ػػؿ
التر ير المحاسبي؟

18

ه ػػؿ تليػ ػ أن ػػه نظػ ػ اًر لخ ػػوع الترػ ػ يرات المحاس ػػبية م ػػف
جانب إ ارة المنشأة فر نشأ تبايف لؤلنفاؽ ب الً مف وجػو
التزاـ حريري؟

19

هػػؿ يتوجػػب ةمػػج الم ارجػػع التحرػػؽ مػػف كفايػػة التر ػ يرات
المحاسبية لكؿ مف األصوؿ المت اولة واألصوؿ الحابتة؟

01

هؿ يتوجب ةمج المراجع مراةاة أسس حسػاب الترػ يرات

37

موافق

محايد

2

3

غير

موافق
5

غير موافق
بشدة
6

المحاسػبية والغػرض منهػػا وطريرػة إظهارهػػا وةر ػها فػػي
الميزانية العمومية وقاممة ال خؿ ،وكذلؾ المعمومات التي
تلحر ةميها بع انتهاء السنة المالية؟
00

هؿ تعترػ بػأف ةمػؿ المخصصػات يشػكؿ ةػبء تحميمػي
ةم ػػج األرب ػػاح ويج ػػب خص ػػمه منه ػػا قب ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػج

صافي الرب ؟
02

ه ػ ػػؿ تعترػ ػ ػ ب ػ ػػأف المخصص ػ ػػات واالحتياطي ػ ػػات كممت ػ ػػاف
مت ار فتػػاف أـ أف لكػػؿ منهمػػا معنػػج ومفهػػوـ مسػػترؿ ةػػف
اآلخر؟
مع تحيات الباحث،،،

ال كتور /يوسؼ محمو جربوع
أستاذ مراجعة الحسابات المشارؾ
كمية التجارة – قسـ المحاسبة
الجامعة اإلسبلمية في غزة

قائمة استبيان رقم ()5
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عؼ وحغرات في نظاـ الرقابة

تيبيف بأنه ال توج ةبلقة بيف اكتشاؼ المراجع الخارجي وجو
ال اخمية وبيف التأحير ةمج سبلمة اإلجراءات وةمج حماية أصوؿ المنشأة وممتمكاتها
موافق

م

اإليضاحات

10

هػػؿ تعتر ػ بػػأف ترريػػر اإل ارة لنظػػاـ الرقابػػة ال اخميػػة بالمنشػػأة

بشدة
2

يجػب أف يت ػػمف نرػاط ال ػػعؼ الهامػػة التػي حػ ها الم ارجػػع
الخارجي؟
12

هػػؿ تعتر ػ بػػأف ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي الحصػػوؿ ةمػػج فهػػـ
ك ػػاؼ لهيكػػؿ الرقابػػة ال اخمي ػػة ال ػػذي يت ػػمف الرقابػػة ،النظ ػػاـ

المحاسبي ،واجراءات الرقابة لتخطيط ةممية المراجعة؟
13

هػػؿ يتوجػػب ةمػػج الم ارجػػع الخػػارجي إخطػػار لجنػػة المراجعػػة
بأوجػػه الرصػػور الهامػػة فػػي تصػػميـ أو تشػػغيؿ هيكػػؿ الرقابػػة

14

ال اخمية التي تلحر ةكسياً ةمج ق رة المنشأة؟

هؿ تعتر بأف اشتماؿ التررير السنوي لئل ارة ةف فعالية نظاـ

الرقاب ػ ػ ػػة ال اخمي ػ ػ ػػة يجع ػ ػ ػػؿ إمكاني ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػ وث الغ ػ ػ ػػش اإل اري

والتبلةب في إة ا الترارير المالية أكحر صعوبة؟
15

هؿ تعتر أف نظاـ الرقابة ال اخمية يعتبر خط ال فاع الرميسػي
لموقاية مف إةػ ا الترػارير الماليػة االحتياليػة ،وأف المسػتحمريف
في حاجة إلج معرفة نتام إجراء ترييـ لم ى قوة هذا الخط؟

16

هػػؿ يتوجػػب ةمػػج اإل ارة أف تعتػػرؼ بمسػػمولياتها ةػػف تصػػميـ
والمحافظ ػػة ةم ػػج تطبي ػػؽ نظ ػػاـ الرقاب ػػة ال اخمي ػػة ةنػ ػ إةػ ػ ا
الترارير المالية؟

17

هػػؿ مػػف ال ػػروري وجػػو مرػػاييس يمكػػف ةمػػج أساسػػها تريػػيـ
فعالية نظاـ الرقابة ال اخمية؟

18

هػػؿ مػػف ال ػػروري تػػوفير تأكي ػ ات معرولػػة بػػأف يػػتـ الموافرػػة
ةمج العمميات المالية بواسطة إ ارة المنشأة؟
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19

هػػؿ مػػف ال ػػروري تػػوفير تأكي ػ ات معرولػػة بػػأف يػػتـ تسػػجيؿ
العممي ػػات المالي ػػة وفرػ ػاً لممب ػػا ئ المحاس ػػبية المتع ػػارؼ ةميه ػػا

01

والمربولة قبوالً ةاماً؟

هػ ػػؿ مػ ػػف ال ػ ػػروري تػ ػػوفير تأكيػػ ػ ات معرولػ ػػة بشػ ػػأف إج ػ ػراء
المساءلة المحاسبية ةف األصػوؿ ،ويػتـ اسػتخ اـ األصػوؿ أو

بناء ةمج موافرة اإل ارة؟
التصرؼ فيها ً

مع تحيات الباحث،،،
ال كتور /يوسؼ محمو جربوع
أستاذ مراجعة الحسابات المشارؾ
كمية التجارة – قسـ المحاسبة
الجامعة اإلسبلمية في غزة

قائمة استبيان رقم ()3

41

تبيف بأنه ال توج ةبلقة بيف مسمولية المراجع الخارجي بع ص ور ترريري ةف اكتشاؼ الغش
والتصرفات غير الرانونية وبيف ترصيري في الرياـ بواجباته المهنية
موافق

م

اإليضاحات

10

هػ ػػؿ يعتبػ ػػر الم ارجػ ػػع الخ ػ ػػارجي ممزم ػ ػاً قانونيػػ ػاً لمري ػ ػػاـ

بشدة
2

باجراءات ج ي ة ةمج الروامـ المالية بع ص ور ترريري
إذا ح ث خطأ أو غش أو تصرفات غير قانونية؟

12

فػػي حالػػة التأك ػ مػػف وجػػو أخطػػاء وغػػش وتصػػرفات
غيػػر قانونيػػة بع ػ ص ػ ور الترريػػر ،هػػؿ ترومػػوف ببحػػث
األمػػر مػػع اإل ارة والطمػػب منهػػا تع ػ يؿ الر ػوامـ الماليػػة

حسب الظروؼ الج ي ة المكتشفة؟
13

هػػؿ ترومػػوف بتع ػ يؿ الترريػػر أي ترريػػر ج ي ػ يتناسػػب
مػ ػ ػػع األخطػ ػ ػػاء والغػ ػ ػػش والتصػ ػ ػػرفات غيػ ػ ػػر الرانونيػ ػ ػػة
المكتشفة؟

14

فػػي حالػػة إص ػ ار المنشػػأة ترػػارير مرحميػػة (فتريػػة) أي
ك ػ ػػؿ  3ش ػ ػػهور أو  6ش ػ ػػهور وكان ػ ػػت المػ ػ ػ ة المتبري ػ ػػة
إلص ار ترريػر مرحمػي قريبػة ،هػؿ تنتظػروف اإلفصػاح

ة ػ ػػف ه ػ ػػذي المعموم ػ ػػات الج يػ ػ ػ ة لح ػ ػػيف صػ ػ ػ ور ه ػ ػػذا
التررير؟
15

فػػي حالػػة موافرػػة اإل ارة ةمػػج مػػا طمبتمػػوي سػػابراً ،هػػؿ

تتخذوف اإلجػراءات ال ػرورية لمتأكػ مػف قيػاـ المنشػأة

باإلفصاح المطموب؟
16

في حالة رفض إ ارة المنشأة اإلفصاح ةف المعمومات
الج ي ة المكتشفة ،هػؿ ترومػوف بػاببلغ كػؿ ة ػو مػف
أة ػػاء مجمػػس اإل ارة بهػػذا ،ويجػػب فػػي هػػذي الحالػػة
ة ـ الربط بيف الروامـ المالية وتررير المراجع مف اآلف

فصاة اً؟
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17

هػػؿ تخطػػروف الجهػػات الرقابيػػة التػػي تخ ػػع المنشػػأة
لسػ ػػمطتها بهػ ػػذي الواقعػ ػػة وة ػ ػ ـ االةتمػ ػػا ةمػ ػػج ترريػ ػػر

18

المراجع مسترببلً؟

وهؿ يتـ إخطار كػؿ شػخص تعممػوف بأنػه يعتمػ ةمػج
الر ػوامـ الماليػػة المنشػػورة بوجػػوب ة ػ ـ االةتمػػا ةمػػج

19

التررير مسترببلً؟

هؿ أف إ ارة المنشأة تتحمػؿ مسػمولية وجػو أخطػاء أو
غش أو تصرفات غير قانونية في الروامـ المالية؟

01

هؿ مف السهؿ ةمج المراجع اكتشاؼ ةمميػة االحتيػاؿ
التي تروـ بها اإل ارة العميا لممشروع؟
مع تحيات الباحث،،،
ال كتور /يوسؼ محمو جربوع
أستاذ مراجعة الحسابات المشارؾ
كمية التجارة – قسـ المحاسبة
الجامعة اإلسبلمية في غزة
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42

تيبيف بأنه ال توج ةبلقة بيف استخ اـ المراجع الخارجي لمتحميؿ المالي وبيف التنبل بع ـ استم اررية
المنشأة لمرياـ بأةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة الرا مة
موافق

م

اإليضاحات

10

هػػؿ تعتر ػ بػػأف فػػرض االسػػتم اررية يمػػزـ المشػػاريع االسػػتمرار فػػي

12

هؿ تعتر بأف فرض االستم اررية يمزـ المشروع بع ـ التوقػؼ ةػف

بشدة
2

أةمالها االةتيا ية خبلؿ الفترة المنظورة الرا مة؟
العمؿ أو ترميص أةماله ب رجة كبيرة؟

13

هػػؿ تعترػ بػػأف فػػرض االسػػتم اررية يعنػػي ةػ ـ الرغبػػة فػػي تصػػفية
المشروع ألنه يرسـ صورة سيمة لبلقتصا الوطني؟

14

هػ ػػؿ ييعتبػ ػػر الم ارجػ ػػع الخػ ػػارجي مسػ ػػموالً ةػ ػػف تريػ ػػيـ مػػ ػ ى قػػ ػ رة

المشروع لبلستمرار في أةماله االةتيا ية والتي ةمج أساسها يتـ

ةمؿ الروامـ المالية؟
15

هػػؿ تعتر ػ بأن ػػه ف ػػي حال ػػة الشػػؾ ف ػػي اس ػػتم اررية المشػػروع لمري ػػاـ
بأةمالػػه ةػػف طريػػؽ اسػػتخ اـ النسػػب الماليػػة محػػؿ صػػعوبات فػػي
السيولة ،واتجاي األرباح لبلنخفاض والخسامر لمزيا ة ،يجب ةميه
التحفظ في ترريري؟

16

هؿ تعتر بأنه في حالة التأك مف ة ـ قػ رة المشػروع لبلسػتمرار
فػػي أةمالػػه ،يجػػب ةمػػج الم ارجػػع االمتنػػاع ةػػف إب ػ اء ال ػرأي فػػي
ترريري؟

17

هػػؿ تعتر ػ بأنػػه فػػي حالػػة التأك ػ مػػف ة ػ ـ اسػػتم اررية المشػػروع،
يجػػب ةم ػػج الم ارجػ ػع االنس ػػحاب مػػف ةممي ػػة المراجع ػػة بعػ ػ أخ ػػذ
االستشارة الرانونية مف المستشار الرانوني؟

18

هؿ تعتر بأف فشؿ المراجعيف مف توفير إرشا ات تحذيرية مبكرة
ةف مخاطر فشؿ المشاريع في المسػتربؿ الرريػب لػه ةبلقػة بعػ ـ
استم اررية تمؾ المشاريع؟

19

هؿ تعتر بأف ة ـ التأك مف ق رة المشروع ةمػج االسػتم اررية لػه
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ر فعؿ سالب ةمج أسعار األسهـ في السوؽ المالي؟
01

ه ػػؿ تعترػ ػ بأن ػػه إذا كان ػػت هن ػػاؾ ص ػػعوبة ف ػػي الس ػػيولة النر ي ػػة،
واالنخف ػ ػ ػػاض التػ ػ ػ ػ ريجي لؤلرب ػ ػ ػػاح ،وقي ػ ػ ػػاـ المش ػ ػ ػػروع بعممي ػ ػ ػػات
الم ػػاربة واحجػػاـ البنػػوؾ ةػػف ترػ يـ تسػػهيبلت لػػه ،سػػوؼ يػػل ي
إلج ة ـ استم ارريته؟

00

هػػؿ تعتر ػ بػػأف النسػػب الماليػػة والمعػ ػ الت التػػي قػػاـ بهػػا بعػػض
خبػػراء التحميػػؿ المػػالي مح ػػؿ رأس المػػاؿ إلػػج إجمػػالي األص ػػوؿ،

األربػػاح المحتج ػزة إلػػج إجمػػالي األصػػوؿ ،المبيعػػات إلػػج إجمػػالي
األصوؿ ،لها ةبلقػة بع ـ استم اررية المنشأة؟
مع تحيات الباحث،،،
ال كتور /يوسؼ محمو جربوع
أستاذ مراجعة الحسابات المشارؾ
كمية التجارة – قسـ المحاسبة
الجامعة اإلسبلمية في غزة

44

