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عصام قریطأتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور 

والذي تفضل مشكورًا باإلشراف على ھذه الرسالة والذي بقي متابعًا لتفاصیل 

الدراسة بكل مراحلھا وجزئیاتھا  على الرغم من مھامھ ومسؤولیاتھ كرئیس لقسم 

  .المحاسبة في كلیة االقتصاد فلھ مني كل الشكر والتقدیر

اضل األستاذ أستاذي الف: كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر ألعضاء لجنة الحكم

والذي كان عونًا لي منذ بدایة تسجیلي لموضوع البحث  حسین القاضيالدكتور 

فكان لتوجیھاتھ السدیدة ونصائحھ العلمیة المتمیزة عظیم األثر ، وحتى اإلنتھاء منھ

واألستاذ ، في إنجاز البحث بھذه الصورة فلھ مني جزیل الشكر وعظیم االمتنان

ان آلرائھ العلمیة وسعة صدره وتوجیھاتھ السدیدة والذي ك حسین دحدوحالدكتور 

  .األثر الكبیر في إثراء ھذا البحث فلھ كل الشكر والتقدیر

رئیس قسم اإلحصاء بكلیة فرید جاعوني كما أتقدم بخالص الشكر لألستاذ الدكتور 

اإلقتصاد والذي كان عونًا لي في إنجاز التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة 

  .المیدانیة

تیسیر المصريواألستاذ الدكتور صافي فلوح ما أخص بالشكر األستاذ الدكتور ك

.واللذان تفضال مشكورین بتحكیم االستبانة قبل توزیعھا فلھم كل الشكر واالمتنان
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  باللغة العربیة ملخص الدراسة

الحسابات في سوریة بالمعاییر ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مھنة تدقیق 
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  .وتناول الفصل الثاني جودة مراجعة الحسابات

على المستوى على المستوى الدولي وودة المراجعة وفي الفصل الثالث تّم تناول الرقابة على ج

  .المحلي

  .ھا الباحثالدراسة المیدانیة التي قام ب بیاناتوفي الفصل الرابع تّم عرض وتحلیل 

  :ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة المیدانیة ما یلي
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ھناك التزام بقواعد ومتطلبات السلوك المھني ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق في  -2

  .سوریة
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د یتم من خاللھ إلزام ضرورة قیام مجلس المحاسبة والتدقیق بوضع جدول زمني محد -1

الجھات ذات العالقة بتطبیق المعاییر الدولیة للرقابة على الجودة لحین وضع معاییر محلیة 
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بسبب وجود  تعرضت مھنة المراجعة في السنوات األخیرة إلى العدید من الضغوط واإلنتقادات

ونظرًا للدور الھام الذي تلعبھ مھنة ، حاالت غش وتحریف في القوائم المالیة للعدید من الشركات

فقد أعطي الحق لھؤالء المستثمرین في ، المراجعة من خالل تأثیرھا بقرارات المستثمرین

  .اإلدعاء على منشآت المراجعة ومطالبتھا بالتعویض عّما أصابھا من ضرر

والتي كانت تراجع حساباتھا من قبل كبرى  1ر العدید من كبرى الشركات األمریكیةوبعد انھیا

فقد ، وحیث لم تشر تقاریرھا إلى أن مستقبل تلك الشركات في خطر، مكاتب المراجعة آنذاك

وأدى ذلك إلى خروج كبرى ، تزاید عدد الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد منشآت المراجعة

  .وزوالھا نھائیًا منشآت المراجعة من السوق

ھذه التداعیات فرضت واقعًا جدیدًا أمام مكاتب المحاسبة والمراجعة تمثلت في أن األبقى ھو 

التویجري (واألفضلیة تقاس بمعاییر مختلفة من أھمھا معاییر الجودة، األفضل

.)220ص،2008،والنافعابي

وفي ظل السعي الحثیث للمنظمات والھیئات الدولیة لتطویر المھنة عن طریق وضع وتقویة 

التدقیق والتأكید الدولیة  فقد تم إنشاء مجلس معاییر، اإللتزام بمعاییر مھنیة ذات جودة عالیة

IAASB  المنبثق عن اإلتحاد الدولي للمحاسبینIFAC  والذي حل محل لجنة تطبیقات

ویمكن القول بأن أبرز إضافات ھذا المجلس إلى النشرات السابقة ھي ،  IAPCالمراجعة الدولیة

تؤدي عملیات  المعیار الدولي للرقابة على الجودة بعنوان الرقابة على الجودة للشركات التي

وكذلك تعدیل ، تدقیق ومراجعة للبیانات المالیة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة

) 220(رقم  المعیارویعتبر  ،)رقابة الجودة لتدقیق البیانات المالیة(220المعیار الدولي رقم 

بات في الدول المرشد األساسي في مجال جودة المراجعة لجمیع مكاتب وشركات مراجعة الحسا

كما أعلن المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین أن جودة المراجعة ، التي تتبع المعاییر الدولیة

وفي ، تعد قضیة مھمة ومستمرة في المھنة نظرًا ألھمیتھا لكافة أطراف سوق خدمة المراجعة

سیاسات واإلجراءات سبیل ذلك فقد وضعت لجنة معاییر رقابة الجودة التابعة للمعھد العدید من ال

.)45ص،2002،أرینز ولویك(الخاصة بالرقابة على جودة أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة

وكذلك قامت الكثیر من الھیئات المھنیة العربیة بإنشاء أقسام خاصة بمراقبة جودة أداء مكاتب 

مجلس التعاون المحاسبة والمراجعة العاملة في المنطقة ومنھا ھیئة المحاسبة والمراجعة لدول 

وفي مصر أصدر المعھد ، والھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین GCCAAOالخلیجي

1
من األمثلة على ذلك شركة إنرون للطاقة و شركة ورلد كوم لإلتصاالت واللتان كانت تدقق حساباتھم من قبل شركة آرثر أندرسون  

.للمراجعة



3

المصري للمحاسبین والمراجعین إرشادات المراجعة التي تشتمل على مجموعة من العناصر 

  .الرقابیة

لعام 33وفي الجمھوریة العربیة السوریة وبعد طول إنتظار صدر قانون تنظیم المھنة رقم 

القاضي بتشكیل مجلس المحاسبة والتدقیق الذي یھدف إلى اإلشراف على مھنة  2009

المحاسبة والتدقیق لإلرتقاء بمستوى أدائھا والتأكید على مستوى جودة ودقة عمل شركات المھنة 

ومدققي الحسابات والرقابة على األعمال المحاسبیة والمالیة وذلك تدعیمًا للثقة في أنشطة 

  .قیقالمحاسبة والتد

رقابة ل االلتزام بالمعاییر المھنیةوسوف یحاول الباحث في ھذه الدراسة التعرف على مدى 

الجودة للشركات التي تؤدي عملیات تدقیق ومراجعة للبیانات المالیة وعملیات التأكید األخرى 

م حول التزامھ المحاسبین القانونیینوذلك من خالل التعرف على أراء ، والخدمات ذات العالقة

  .بمتطلبات الرقابة على الجودة التي نصت علیھا المعاییر الدولیة لرقابة الجودة

2 

�ΩΪѧѧѧΟ�˯ϼѧѧѧϤϋ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϮѧѧѧμ ΤϠϟ�ΔϳέϮѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧόΟήϤϟ�ΐ ѧѧѧΗΎϜϣ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔѧѧѧδϓΎϨϤϟ�ΓΪѧѧѧΣ�ΪѧѧѧϳΰΘϟ�˱ήѧѧѧψϧ

�����Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧϴΒϛ�ΩΪѧѧѧόΑ�ΎѧѧѧϫΩήϔϧ·ϭ�ΔѧѧѧδϓΎϨϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓϮѧѧѧϘΑ�ΔѧѧѧϴΑήόϟϭ�ΔѧѧѧϴϤϟΎόϟ�ΔѧѧѧόΟήϤϟ�ΐ ѧѧѧΗΎϜϣ�ϝϮѧѧѧΧΩϭ

ϼ˯ѧѧѧϤόϟ�ΔѧѧѧϟΎϴϣˬ2010،124ص(�������ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϨϬϤϟ�έΎѧѧѧϘΘϓϭ�ΔѧѧѧϴϠΤϣ�ϖϴϗΪѧѧѧΗ�ήϴϳΎѧѧѧόϣ�ϡΪѧѧѧόϧ�Ϟѧѧѧχ�ϲѧѧѧϓϭ�ˬ

������������ΔΒѧѧγΎΤϤϟ�β ѧѧϠΠϣ�ΆѧѧϜϠΗϭ�ΕΎΑΎѧѧδΤϟ�ϖϴϗΪѧѧΗ�ΔѧѧϨϬϣ�ϲѧѧγέΎϤϤϟ�ϲѧѧϨϬϣ�ϙϮϠѧѧγ�ΪѧѧϋϮϗ�ϰѧѧϟ·�ΔϳέϮѧѧγ

����ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΜϤΘϤϟ�β ѧѧѧϠΠϤϟ�άѧѧѧϬϟ�ϲѧѧѧδϴήϟ�ϑΪѧѧѧϬϟ�ϖѧѧѧϴϘΤΘϟ�Ε˯ήѧѧѧΟ·ϭ�ΕΎѧѧѧϴϟ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧϓ�ϖϴϗΪѧѧѧΘϟϭ

�ΕΎϛήѧѧѧη�ϞѧѧѧϤϋ�ΔѧѧѧϗΩϭ�ΓΩϮѧѧѧΟ�ϯϮΘѧѧѧδϣ�ϰѧѧѧϠϋ�Ϊѧѧѧϴϛ́Θϟ���ΩΪѧѧѧΤϣ�ϲѧѧѧϨϣί �ϝϭΪѧѧѧΟ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϡΪѧѧѧϋϭ�ΔѧѧѧϨϬϤϟ

���ϲϟϮѧѧѧΣ�έϭήѧѧѧϣ�ϢѧѧѧϏέ�ΔѧѧѧϴϟϭΪϟ�ϖϴϗΪѧѧѧΘϟϭ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�ήϴϳΎѧѧѧόϣ�ϖѧѧѧϴΒτΘΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧѧϬΠϟ�ϡΰѧѧѧϠϳ

�����������ϩΎѧѧΠΗ�ΔѧѧϨϬϤϟ�ϩάѧѧϫ�˯Ω�ΓΩϮѧѧΟ�ϪѧѧΟϮϳ�˱ΎѧѧϴϘϴϘΣ�˱ΪѧѧϳΪϬΗ�ϞѧѧΜϤϳ�ϚѧѧϟΫ�Ϟѧѧϛ�ϪϠϴϜѧѧθΗ�ϰѧѧϠϋ�ΕϮϨѧѧγ�ϊ ѧѧΑέ

  .عمالئھا واألطراف اآلخرین

صصة للرقابة على جودة مكاتب وشركات التدقیق بما أنھ ال یوجد في سوریة معاییر متخ و

كوحدة تنظیمیة متكاملة یتم اإلسترشاد بھا عند وضع سیاسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة 

یمكن التحقق من مدى تطبیق مكاتب وشركات التدقیق للرقابة  نھ الوبالتالي فإ، بمنشأة التدقیق

  .وعناصر الرقابة على الجودة لدیھاعلى الجودة إال بعد التأكد من توافر متطلبات 

  :وبناًء على ذلك یمكن تحدید مشكلة البحث من خالل طرح التساؤالت التالیة
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ھل ھناك التزام بترویج ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق  - 1

  ؟ في سوریا

مكاتب وشركات التدقیق في ھل ھناك التزام بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة لدى  -2

  ؟ سوریا

ھل یتوافر التأھیل العلمي والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون لدى  -3

  ؟ مكاتب وشركات التدقیق في سوریا

  ؟ھل تلتزم مكاتب وشركات التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في سوریا -4

جھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى االلتزام بالمعاییر المھنیة لرقابة ھل یؤدي اإلستعانة ب -5

  ؟ الجودة

3 

تنبع أھمیة الدراسة من ضرورة رفع وتحسین كفاءة أداء مھنة المراجعة في سوریة وذلك من 

خالل التركیز على موضوع ھام وحیوي وھو الرقابة على الجودة وتأثیراتھا الفعالة على جودة 

  .المراجعة وثقة الدولة والمجتمع بصفة عامة بالمھنیین وما یقومون بھ من ممارسات

تب وشركات التدقیق في سوریة لسیاسات وإجراءات رقابة الجودة سوف یؤدي كما أن تبني مكا

  .إلى زیادة القدرة التنافسیة لھذه المكاتب وبالتالي تحسین ربحیة ھذه المكاتب على المدى الطویل

إن ندرة الدراسات العربیة و السوریة خاصة في موضوع الرقابة على الجودة یضفي أھمیة 

ضافة إلى ما ستسفر عنھ الدراسة من التوصل إلى نتائج ومقترحات تعمل إ ،خاصة لھذه الدراسة

على تحسین وتطویر مھنة تدقیق الحسابات في سوریة حیث یتوقع أن تنعكس نتائج ھذه الدراسة 

.على مختلف الفئات المستفیدة من تقریر المدقق

4 

لرقابة الجودة لدى مكاتب  ییر المھنیةااللتزام بالمعاھذه الدراسة إلى استكشاف مدى  ھدفت

رقابة الجودة للشركات ( 1وشركات التدقیق في سوریة في ضوء المعیار الدولي لرقابة الجودة 

التي تؤدي عملیات تدقیق ومراجعة للبیانات المالیة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات 

).لعملیات تدقیق البیانات المالیة رقابة الجودة( 220ومعیار التدقیق الدولي رقم ) العالقة
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حیث تھدف ھذه المعاییر إلى إیجاد نظام لرقابة الجودة واإللتزام بھ وتطبیق إجراءات رقابة 

  :تزویدھا بتأكید معقول فیما یخصالجودة في كل مرحلة من مراحل العملیة  من أجل 

إمتثال الشركة وموظفیھا وبالتالي عملیة التدقیق للمعاییر المھنیة و المتطلبات القانونیة  -1

  .والتنظیمیة المعمول بھا

.أن تكون التقاریر الصادرة عن الشركة أو شركاء العملیة مالئمة في الظروف -2

5 

���ϝϭΎѧѧѧѧϨΗ�˷ϢѧѧѧѧΗ�ΪѧѧѧѧϘϟ�������ήѧѧѧѧηΎΒϣ�ήѧѧѧѧϴϏ�ϭ�ήѧѧѧѧηΎΒϣ�ϞϜѧѧѧѧθΑ�ΎѧѧѧѧϬσΎΒΗέ�ϰѧѧѧѧϠϋ�˱˯ΎѧѧѧѧϨΑ�ΔϘΑΎѧѧѧѧδϟ�ΕΎѧѧѧѧγέΪϟ

�ΔѧѧѧϴϟΎΤϟ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ωϮѧѧѧο ϮϤΑ�ˬ���ϲѧѧѧΘϟϭ�ΔѧѧѧϴΒϨΟϷϭ�ΔѧѧѧϴΑήόϟ�ΕΎѧѧѧγέΪϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϳΪόϟ�ΖѧѧѧϳήΟ�ΚѧѧѧϴΣ

��������ΐ ѧѧѧΗΎϜϣ�ϙέΩ·�ϯΪѧѧѧϣϭ�ΓΩϮѧѧѧΠϟ�ΔѧѧѧΑΎϗέ�ϡϮѧѧѧϬϔϤΑ�ΔѧѧѧϘϠόΘϤϟ�ΐ ѧѧѧϧϮΠϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϬϤψόϣ�ϲѧѧѧϓ�Εΰѧѧѧϛέ

ΎѧѧѧѧϬϟ�ϢϬϘϴѧѧѧѧΒτΗϭ�ϖϴϗΪѧѧѧѧΘϟ�ˬϤΠϟ�ΔϴϟϭΆѧѧѧѧδϣ�ΔѧѧѧѧγέΩ�Ϛϟάѧѧѧѧϛϭ�ϖѧѧѧѧϴΒτΗ�ΔѧѧѧѧόΑΎΘϣ�Ϧѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϴϨϬϤϟ�ΕΎѧѧѧѧϴό

���ΓΩϮѧѧѧΠϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΑΎϗήϟ�ˬ�������ϖϴϗΪѧѧѧѧΘϟ�ΓΩϮѧѧѧΟ�ϲѧѧѧϓ�ΓήΛΆѧѧѧϤϟ�ϞѧѧѧѧϣϮόϟ�ΕΎѧѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧѧϫ�ΖѧѧѧϟϭΎϨΗ�ΎѧѧѧѧϤϛ

  .باإلضافة إلى برنامج مراجعة النظیر كأحد وسائل الرقابة على الجودة

�������������ΕΎѧѧѧγέΪϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ΖѧѧѧϳήΟ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕΎѧѧѧΌϴΒϟ�Ϧѧѧѧϋ�ϒѧѧѧϠΘΨΗ�ΔѧѧѧϴϠΤϣ�ΔѧѧѧΌϴΑ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧѧϫ�ϲΉѧѧѧΗϭ

Η�ΚѧѧѧϴΣ�ΔϘΑΎѧѧѧδϟ������ωΎѧѧѧΒΗΈΑ�ΔѧѧѧϴϨόϤϟ�ΕΎѧѧѧϬΠϠϟ�ϡΰѧѧѧϠϣ�ΞϣΎѧѧѧϧήΑ�ΩϮѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϟ·�ΎϳέϮѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϨϬϤϟ�ήѧѧѧϘΘϔ

�����������ΔѧѧѧϤχΎϨϟ�ϦϴϧϮѧѧѧϘϟ�έϮѧѧѧμ ϗ�˯Ϯѧѧѧο �ϲѧѧѧϓ�˱ΎѧѧѧόΒσ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ΓΩϮѧѧѧΠϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΑΎϗήϠϟ�ΔѧѧѧϴϨϬϤϟ�ήϴϳΎѧѧѧόϤϟ

������������ξ ѧѧόΑ�Ϧѧѧϣ�ϑΪѧѧϬϟ�ϖѧѧϴϘΤΘϟ�Δѧѧϣί ϼϟ�ϢψϨѧѧϟϭ�ΕΎѧѧγΎϴδϟ�ϊ ѧѧο ϭ�ϲѧѧϓ�ΆσΎѧѧΒΘϟϭ�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϨϬϤϠϟ

��ѧѧѧϨϬϤϟ�ϢϴѧѧψϨΗ�ϥϮϧΎѧѧѧϗ�ϲѧѧѧϓ�ϝΎѧѧѧΤϟ�Ϯѧѧѧϫ�ΎѧѧѧϤϛ�ϦϴϧϮѧѧϘϟ�Ϣѧѧѧϗέ�Δ����ϡΎѧѧѧόϟ�����ˬ�ϩάѧѧѧϫ�ϰόѧѧѧδΗ�ΚѧѧѧϴΣ

�����������Ϧѧѧϣ�ϦϜϤΘѧѧϠϟ�ΔϳέϮѧѧδϟ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬσΎϘѧѧγ·ϭ�ΔϘΑΎѧѧδϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΞΎѧѧΘϧ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧѧγϺϟ�ΔѧѧγέΪϟ

�����������ϞϜѧѧѧθΑ�ΩΎѧѧѧϤΘϋϹ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ΓΩϮѧѧѧΠϟ�ΔѧѧѧΑΎϗήϟ�ΔѧѧѧϴϨϬϤϟ�ήϴϳΎѧѧѧόϤϟΎΑ�ϡΰѧѧѧΘϟϹ�ϯΪѧѧѧϣ�α Ύѧѧѧϴϗ

��������ϲѧѧѧѧϓ�ϦϴΒѧѧѧѧγΎΤϤϠϟ�ϲϟϭΪѧѧѧѧϟ�ΩΎѧѧѧѧΤΗϹ�Ϧѧѧѧѧϋ�ΓέΩΎѧѧѧѧμ ϟ�ϖϴϗΪѧѧѧѧΘϟ�ήϴϳΎѧѧѧѧόϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧѧγΎγ�ΔϏΎϴѧѧѧѧλ

�����ΕΎѧѧѧγέΪϟ�Ϧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧѧϫ�ΰѧѧѧϴϤϳ�Ύѧѧѧϣ�Ϣѧѧѧϫ�άѧѧѧϫ�Ϟѧѧѧόϟϭ�ϥΎϴΒΘѧѧѧγϹ�ΔϠΌѧѧѧγϭ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ν ϭήѧѧѧϓ

  .السابقة

 

  : بعنوان )2012، القیق (دراسة  -1

  "مدى تطبیق رقابة الجودة في مكاتب تدقیق الحسابات في قطاع غزة"

بة الجودة على أعمال التدقیق ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبیق مفھوم رقا

:وضوابطھا وأھمیة اإللتزام بھا فضًال عن العوامل المؤثرة بھا وذلك من خالل



6

.تحلیل مقومات رقابة جودة أعمال التدقیق وأساسیاتھا وضوابطھا-

.الوقوف على مدى تطبیق رقابة جودة أعمال التدقیق وأھمیة اإللتزام بھا-

تطبیق رقابة الجودة لدى مكاتب التدقیق باإلضافة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في -

.المعوقات التي تؤثر في تطبیق رقابة الجودة لدى مكاتب تدقیق الحسابات

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحلیل الوصفي لوصف متغیرات الدراسة وتحلیلھا واختبار 

  .اإلحصائي لتحلیل البیانات SPSSفرضیاتھا من خالل استخدام برنامج 

یتوفر لدى مكاتب التدقیق العاملة بقطاع غزة : وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أھمھا

كما أظھرت الحاجة إلى تطویر ، التنظیم المھني الداخلي إّال أنھ غیر كاف لتحقیق رقابة الجودة

والمتابعة إلجراءات الرقابة واإلشراف المتطلبات المھنیة للقائمین على مھنة التدقیق و اإلھتمام 

  .على األداء

وخلصت الدراسة إلى العدید من التوصیات أھمھا ضرورة إیالء المزید من العنایة الالزمة 

وأھمیة قیام مدققي الحسابات ، لمھنة التدقیق والنھوض بھا إلى المستوى الالئق بین المھن

مراریتھا ومالءمتھا الحتیاجات المجتمع مع بمواكبة التطورات السریعة في المھنة لضمان است

ضرورة إعادة النظر في القوانین المنظمة للمھنة في فلسطین وتعدیلھا بحیث یتم معالجة مواضع 

النقص والقصور فیھا وضرورة تضمین موضوع رقابة جودة التدقیق ضمن مقررات مواد 

  . تدقیق الحسابات في الجامعات

  :بعنوان )2012، أبو زر وطھ( دراسة  -2

  "أثر معاییر مراجعة مكاتب التدقیق الزمیلة على جودة عمل مكاتب التدقیق" 

ھدفت ھذه الدراسة إلى تقییم جودة مكاتب التدقیق في األردن باإلعتماد على معاییر مراجعة 

الزمیل المعتمدة من قبل المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین وذلك من خالل توضیح معاییر 

  .الزمیل والكشف عن أثر اعتماد تطبیق محتوى ھذه المعاییر في األردنمراجعة 

وبلغ عدد العاملین في ، حیث تّم حصر جمیع مكاتب التدقیق في األردن الموزعة في عمان 

من مجتمع الدراسة % 23وقد تّم اختیار عینة عشوائیة مقدارھا ، مدققًا 661المكاتب المسجلة 

  .عداد استبانة لتحقیق أھداف الدراسةوقد تّم إ، مدققًا 153لتبلغ 
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وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود أثر لجمیع معاییر مراجعة مكاتب التدقیق الزمیلة وعددھا 

التأھیل للعمل كمراجع ، تنظیم فریق مراجعة النظام، االعتبارات العامة(ثالثة عشر معیار وھي 

تقریر إجراءات ، إجراءات التكلیفأداء ، تقریر مراجعة النظام، أداء مراجعة النظام، زمیل

تقریر قبول مسؤولیات ، أداء لجنة مراجعة الزمیل، إدارة وتنظیم عملیات المراجعة، التكلیف

تعمیم معلومات ، التعاون في مراجعة الزمیل، قبول مراجعات النظام وإجراءات التكلیف، الھیئة

ة التدقیق في المكاتب األردنیة على تحسین جود) أداء وتعاون مراجعي الزمیل، مراجعة الزمیل

  .مع العلم أن ھذه المعاییر غیر معتمدة وغیر ملزمة في األردن

وقد خرجت ھذه الدراسة بعدة توصیات أھمھا ضرورة اعتماد معاییر مراجعة مكاتب التدقیق 

، الزمیلة في جمیع مكاتب التدقیق نظرًا ألھمیتھا في تحسین جودة مكاتب تدقیق الحسابات

مدققي الحسابات على اإلجراءات التي تتطلبھا عملیة تطبیق معاییر مراجعة الزمیل وتدریب 

  .وتوضیح ھذه المعاییر ورفع وعي جمیع المدققین فیما یتعلق بھا

  : بعنوان ) 2009، ونوس(  دراسة -3

  "العوامل المؤثرة على جودة المراجعة في سوریة"

المؤثرة في جودة المراجعة وذلك من خالل التعرف ھدفت ھذه الدراسة إلى التعریف بالعوامل 

، على الفروق ما بین العوامل التنظیمیة المرتبطة بمكاتب المراجعة والمؤثرة بجودة المراجعة

والتعرف على الفروق مابین العوامل المؤثرة في جودة المراجعة والمرتبطة بالمنشأة محل 

لمؤثرة في جودة المراجعة والمرتبطة بتنفیذ والتعرف على الفروق مابین العوامل ا، المراجعة

والتعرف على الفروق مابین العوامل المؤثرة في جودة المراجعة والمرتبطة ، عملیة المراجعة

والتعرف على الفروق مابین العوامل المؤثرة في جودة المراجعة والمرتبطة ، بالمنظمات المھنیة

ذا كان ھناك فروق جوھریة مابین آراء المدراء ومن ثّم تحدید ما إ، بمستخدمي القوائم المالیة

  .المالیین ومراجعي الحسابات فیما یتعلق بالعوامل المؤثرة في جودة المراجعة

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب اإلستبیان وذلك بھدف التعرف على آراء المراجعین والمدراء 

م اإلحصاء الوصفي لتحلیل البیانات المالیین بالعوامل المؤثرة في جودة المراجعة ومن ثّم استخدا

  . التي تّم جمعھا

ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أن جودة المراجعة تتأثر بمجموعة من العوامل 

كتنظیم وتخصص مكاتب المراجعة والتنظیم اإلداري وتنفیذ عملیة المراجعة وفق تخطیط مسبق 

  .والتي یرتبط اتساعھا طردًا مع الجودةومدى اتساع شریحة مستخدمي القوائم المالیة 
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جودة المراجعة  وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة وضع أسس قانونیة واضحة للتشدد بموضوع

وضرورة توسیع العالقة بین الجامعة والسوق ، تي تحفظ الجودة وتطورھاوفرض العقوبات ال

، مؤثرة في الجودة السوریة لرفع سویة المعرفة المھنیة لطالب المراجعة والمشكالت ال

باإلضافة إلى فحص النظیر الذي ھو حاجة ماسة لتطویر مھنة المراجعة واقتراح أن یمارس من 

  .خالل إشراف التنظیم المھني بأن ینظم فحص وفقًا للمتابعة التي تقوم بھا المنظمة المھنیة

  :بعنوان) 2008، التویجري والنافعابي(دراسة  -4

سة میدانیة تحلیلیة للعوامل المؤثرة فیھا من وجھة نظر جودة خدمة المراجعة، درا" 

  "المراجعین

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أراء المراجعین حول العوامل ذات التأثیر المحتمل على جودة 

حیث جمعت  المراجعة وكذلك العوامل المؤثرة في تفضیل العمالء لمكتب مراجعة على أخر،

مت اعتمادًا على الدراسات السابقة ومن ثم تحلیل البیانات بیانات البحث من خالل استبانة صم

  .التي تّم جمعھا وصفیًا واختباریًا

العوامل تأثیرًا في جودة المراجعة من وجھة نظر المراجعین  أكثروأوضحت نتیجة الدراسة أن  

  :ھي

  .الخبرة العملیة ألعضاء مكتب المراجعة في مجال المراجعة -1

  .وتقییم القوائم المالیة وكتابة التقریر عنھاالموضوعیة في فحص  -2

.الكفاءة العلمیة ألعضاء مكتب المراجعة -3

  :أما أكثر ثالث عوامل مؤثرة في قرار التفضیل بین مكاتب المراجعة ھي

  .عاون السابق بین مكتب المراجعة والعمیلالت -1

  .أتعاب المراجعة -2

  . السمعة والشھرة لمكتب أو شركة المراجعة -3

وأوصت الدراسة بضرورة اھتمام مكاتب المراجعة بزیادة وتنمیة مستوى الكفاءة المھنیة 

وضوعیة والتزام مكاتب المراجعة بالم، والعلمیة ألعضاء مكاتبھا من خالل التدریب المستمر

، واستقالل مكتب المراجعة عن منشأة العمیل، وأخالقیات المھنة عند فحص وتقییم القوائم المالیة
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وضرورة وجود جھة ملزمة تتابع بأمانة وموضوعیة جودة خدمة المراجعة المقدمة وإصدار 

  .تصنیف دوري للمكاتب بحسب درجة الجودة في العمل المؤدى

  : انبعنو )2006النوایسة،(دراسة  -5

العوامل المؤثرة على جودة تدقیق الحسابات من وجھة نظر مدققي الحسابات الخارجیین في "

"األردن

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسابات من وجھة نظر 

وقد  ،وذلك من خالل تحلیل متغیرات الدراسة وبیان أثرھا على جودة التدقیق مدققي الحسابات

اعتمدت الدراسة في جانبھا المیداني على استبانة مؤلفة من جزأین تّم توزیعھا على عینة مؤلفة 

جمعھا إحصائیا بواسطة البرنامج اإلحصائي  ومن ثّم تحلیل البیانات التي تّممدقق  62من 

SPSS،  أكثروأن  %80.20المدققین یدركون أھمیة جودة التدقیق  أنوتوصلت ھذه الدراسة إلى 

في حین أن أقل  %74.4ما یؤثر على جودة التدقیق ھي العوامل المرتبطة بفریق عمل التدقیق 

كما ال یوجد  %64.6یؤثر على جودة التدقیق ھي العوامل المرتبطة بعملیة تنظیم المكتب  ما

تأثیر على جودة التدقیق فیما یتعلق بحجم مكتب التدقیق والتنوع في الخدمات التي یؤدیھا 

  .عمیلال

وخرجت الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا ضرورة تفعیل دور جمعیة المحاسبین القانونیین 

وحث الجھات الخاضعة للتدقیق الخارجي على إیالء وظیفة الرقابة ، ومنحھا صالحیات أوسع

  .الداخلیة األھمیة المناسبة وذلك لما لھا من أثر على جودة مخرجات التدقیق

  :بعنوان )2004،  الضلعي(دراسة  -6

  ":مدى تطبیق رقابة الجودة في مكاتب تدقیق الحسابات في الیمن" 

ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك مكاتب المراجعة في الیمن لمفھوم رقابة جودة المراجعة 

واختبار وجود اختالف ، ودراسة مدى تطبیق مكاتب المراجعة لضوابط رقابة الجودة، وأھمیتھا

في درجة تطبیق مكاتب المراجعة لضوابط رقابة الجودة باختالف حجمھا وارتباطھا بمكتب 

وحصول الشریك المسؤول عن المراجعة على زمالة مھنیة ، ي وتاریخ تأسیسھاتدقیق أجنب

  .وقیام مكتب المراجعة بمراجعة حسابات شركات عالمیة، أجنبیة

وبعد ، وقد تّم جمع البیانات الالزمة لھذه الدراسة من خالل استخدام استبانة معدة لھذا الغرض

  :ة إلى النتائج التالیةتحلیل البیانات واختبار الفرضیات توصلت الدراس
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.یوجد لدى مكاتب المراجعة في الیمن إدراك كاف لمفھوم رقابة الجودة ألعمال التدقیق-

ال یسھم كل من التعلیم الجامعي المحاسبي وجمعیة المحاسبین القانونیین في الیمن في -

.إبراز مفھوم وأھمیة تطبیق رقابة الجودة في مكاتب المراجعة

.مة لرقابة الجودة من حیث مدى تطبیقھا في ھذه المكاتبتختلف الضوابط العا-

ال تختلف درجة تطبیق كافة ضوابط رقابة الجودة بإختالف حجم المكتب أو ارتباطھ -

بمكتب مراجعة أجنبي أو بتاریخ التأسیس أو بحصول الشریك المسؤول عن المراجع 

.بیةعلى زمالة مھنیة أجنبیة أو بمراجعة المكتب لحسابات شركات أجن

یتفق ممثلو مكاتب المراجعة على انھ ال توجد مبررات لعدم قیام مكاتب المراجعة في -

وان أكثر المعوقات التي تحول دون تطبیق نظام ، الیمن بتطبیق ضوابط رقابة الجودة

.رقابة الجودة یكمن في عدم تطور مھنة مراجعة الحسابات في الیمن بدرجة كافیة

وخلصت الدراسة إلى العدید من التوصیات أھمھا ضرورة اإلھتمام بمھنة المراجعة في 

وإعادة النظر في القوانین والتشریعات ، الیمن ورفع المستوى المھني لمراجعي الحسابات

  .الناظمة لمھنة المراجعة من أجل مواكبة التطورات الحدیثة في المھنة 

  :بعنوان) 2004، جربوع(دراسة  -7

"�ѧϣϯΪ�ΔϴϟϭΆѧδϣ�ΕΎѧϴόϤΠϟ�ΔѧϴϨϬϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧΑΎϗέ�ΓΩϮѧΠϟ��ϝΎѧϤϋ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧΗΎϜϣ�ΔѧόΟήϤϟ

"الدولیةالمراجعةلمعاییروفقا

�ΖϓΪѧϫ�ϩάѧϫ�ΔѧγέΪϟ�ϰѧϟ·�ΔѧγέΩ�ϞѧϣϮόϟ�ϲѧΘϟأدت�ϰѧϟ·�ϊ ѧϓέ�ΎϳΎѧπϗ�ϰѧϠϋ�ϲѧόΟήϣ

ΕΎΑΎѧѧδΤϟϦϳΪѧѧϘόϟ�ϝϼѧѧΧϦϳήѧѧΧϵϦѧѧϣϥήѧѧϘϟϦˬϳήѧѧθόϟν ήѧѧόΗϭΔѧѧϨϬϣΔΒѧѧγΎΤϤϟ

�ΔѧόΟήϤϟϭ�ϰѧϟ·�ϡϮѧΠϬϟ�ΎѧϬϴϠϋ��ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ˬϲϟΎѧϤϟ�ΎѧϤϛ�ΖϓΪѧϫ�ϰѧϟ·�έΎѧϬχ·دور

ΕΎѧѧϴόϤΠϟΔѧѧϴϨϬϤϟΎѧѧϬΘϨϤϴϫϭϰѧѧϠϋΔѧѧϨϬϣΔѧѧόΟήϤϟϭ�ΔΒѧѧγΎΤϤϟϪѧѧϴΟϮΘϟΔѧѧϨϬϤϟΔѧѧϣΪΨϟ

.المراجعةمكاتبعلى أعمالالجودةرقابةطریقعنالجمھورثقةوكسبالمجتمع

�ΚѧϴΣ�ΕΪѧϛ�ϩάѧϫ�ΔѧγέΪϟ�Ϫѧϧ́Α�ϊ ѧϘϳ�ϰѧϠϋ�ϖΗΎѧϋ�ΕΎѧϴόϤΠϟ�ΔѧϴϨϬϤϟ�ΔϴϟϮΌѧδϤϟ�Ϧѧϋ�ΔѧΑΎϗέ

�ΓΩϮѧΠϟ��ϝΎѧϤϋ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧΗΎϜϣ�ΔѧόΟήϤϟإذا�Ύѧϣ�Ϊѧϳέ�ϩάѧϬϟ�ΔѧϨϬϤϟ�ΡΎѧΠϨϟ�ΔϳέήϤΘѧγϻϭ�ϲѧϓ

�ΔѧϣΪΧ�˯ϼѧϤόϟ��ˬΚѧϟΎΜϟ�ϑήѧτϟϭ�Ϟѧϛϭ�Ϧѧϣ�Ϫѧϟ�Δѧϗϼϋ�ϢϮϘϟΎѧΑ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ˬΓέϮѧθϨϤϟ�ΐ ѧδϛϭ

ΔѧѧϘΛέϮѧѧϬϤΠϟΓΩΎѧѧϳί ϭϡήѧѧΘΣϩάѧѧϬϟ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟΔˬѧѧϨϬϤϟϢѧѧΗϭϢϳΪѧѧϘΗΪѧѧϳΪόϟϦѧѧϣΞΎѧѧΘϨϟ

�ΕΎϴѧλ ϮΘϟϭΔˬѧѧϣΎϬϟ�ΎѧϬϨϣ�Γέϭήѧο�ϡΎѧϴϗ�ΕΎѧϴόϤΠϟ��ϢϋΪѧΑ�ΔѧϴϨϬϤϟ�ϝϼϘΘѧγ�ˬϦϴόΟήѧϤϟ

�Γ˯ΎѧϔϜϟϭ�ΔѧϴϨϬϤϟ�Ϧѧϋ�ϖѧϳήσ�ϦϴѧδΤΗ�ΔѧϴϋϮϧ�ˬϢϴѧϠόΘϟ�ˬΐ ϳέΪѧΘϟϭ��ϖѧϴΒτΗ�ϊ ϴΠѧθΗϭ�ήϴϳΎѧόϣ
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�ΔΒѧγΎΤϤϟ�ΔѧόΟήϤϟϭ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΪѧϨϋ�ΩΪѧϋ·�ϢϮѧϘϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΎѧϬΘόΟήϣϭ.��Ϛϟάѧϛ�ΐ ѧΠϳ�ϰѧϠϋ

ΕΎѧѧϴόϤΠϟΔѧѧϴϨϬϤϟأنΊ ѧѧθϨΗΪѧѧϟΎϬϳΎ˱ϤѧѧδϗΎ˱ѧѧλ ΎΧΔѧѧΑΎϗήϟΓΩϮѧѧΠϟϰѧѧϠϋϝΎѧѧϤϋ�ΐ ѧѧΗΎϜϣ

�ΔѧόΟήϤϟ�ϡϮѧϘϳϭ�ΔѧΒϗήϤΑ�ϝΎѧϤϋϷ�ΔѧϴϨϬϤϟ�ΐ ѧΗΎϜϤϠϟ�Ϊѧμ ϘΑ�ϦϴѧδΤΗاألداء�ϲѧϨϬϤϟ�ϚѧϠΘϟ

.المكاتب

  :بعنوان)1994دھمش،(  دراسة -8

"األردنالحسابات فيتدقیقمكاتبفيالجودةرقابةتطبیقمدى"

التعرف وكذلكالتدقیق،أعمالفيالجودةرقابةمفھومعلىالتعرفإلىالدراسةھذهھدفت

ھیئات وجودوأھمیةمدىعلىالضوءوإلقاء )واإلجراءاتالسیاسات( العامةالضوابطعلى

ھدفتكذلكالضوابط،لھذهالحساباتتدقیقمكاتبتطبیقعلىاإلشرافعنمسؤولةرقابیة

التدقیقأعمالجودةرقابةلضوابطاألردنفيالحساباتتدقیقمكاتبإتباعمدىإلى تحلیل

القوة ونقاطأوجھعلىالتعرفومحاولةحدهعلىالضوابطھذهمنضابطكلكافة، ومعرفة

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحلیل الوصفي لوصف متغیرات الدراسة ، فیھاوالضعف

خاصة لجمع البیانات الالزمة لھذه الدراسة  وتحلیل واختبار فرضیاتھا حیث تّم تصمیم استبانة

مكاتبلدىیوجدأنھإلىالدراسةوخلصت ،ومن ثّم تحلیل البیانات التي تّم جمعھا إحصائیا

المعوقاتأكثر،وأنالتدقیقأعمالجودةلمفھوم رقابةكافإدراكاألردنفيالحساباتتدقیق

تدقیقمھنةتطورعدمھياألردنفيساباتتدقیق الحمكاتبوتطبیقإتباعدونتحولقدالتي

جودةلرقابةخاصنظامبإتباعقانونيإلزامعدم وجودیلیھاكافیة،بدرجةاألردنفيالحسابات

.التدقیقأعمال

األھمیةبإیالءالحساباتتدقیقمكاتبقیاممنھاالتوصیاتمنبالعدیدالدراسةخرجت

أومالیةعالقاتبأیةقیامھموعدمواالستقاللیة،السریةسیاساتوخاصةللمتطلبات المھنیة

تدقیقمكتبقیامبضرورةأوصتكذلك .االستقاللیةسیاساتبموجبتجاریة محظورة

فیھمتتوفربحیثالمكتبفيللعملاختیار األشخاصلضمانمحددةإجراءاتبوضعالحسابات

.بكفاءةإلیھمالموكلةاألعمالبأداء لقیامھمالالزمةالمھنیةوالصفاتالمھارات،

 

Ismail(دراسة  -1 et al,2008 (بعنوان:  

"Implementation of Audit Quality Control System: preliminary

Evidence from Small and Medium Audit practice in Malaysia"
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�ΐ ѧѧΗΎϜϣ�ϡΰѧѧΘϟ�ϥΎѧѧϴΑ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧϫ�ΖϓΪѧѧϫ�ήϴϳΎѧѧόϤΑ�ΎѧѧϳΰϴϟΎϣ�ϲѧѧϓ�ΔτѧѧγϮΘϤϟϭ�Γήϴϐѧѧμ ϟ�ϖϴϗΪѧѧΘϟ

  .المحاسبة والتدقیق

كاتب التدقیق والمحاسبة في موقد تمت الدراسة بواسطة إجراء مقابالت مع عدد من العاملین في 

كما ، وبینت الدراسة أّن عملیة تقییم الجودة في مكاتب التدقیق ھي عملیة منھجیة منظمة، مالیزیا

یساعد على تنمیة عملیات التدقیق  أنالمدققین بشكل مستمر أمر من شأنھ أوضحت أّن تقییم 

حیث أن عملیة المراقبة المستمرة تعد عنصرًا مھمًا ، وتطویرھا والوصول بھا إلى حد الكفاءة

إضافة إلى ضرورة حرص ھذه المكاتب على أن تكون خدماتھا ، في نجاح مكاتب التدقیق

وعلیھ فإّن ، وكفیلة بكسب رضاه وثقتھ وبالتالي المحافظة علیھالمقدمة موافقة لتطلعات العمیل 

  .على مكاتب التدقیق أن تجمع بین متطلبات العمیل وبین ما یحقق جودة خدماتھا

كما بینت الدراسة أن الحاجة إلى تقییم عملیات المحاسبة والتدقیق واإلشراف علیھا تنبع من 

  .شتركة في عالقات ومعامالت وأعمال مالیةالحاجة إلى تنظیم العالقات بین األطراف الم

وأشارت نتائج الدراسة إلى التزام مكاتب التدقیق الصغیرة والمتوسطة في مالیزیا بمعاییر 

إضافة إلى خضوعھا إلى مراقبة وإشراف مستمرین األمر الذي یساعد في ، المحاسبة والتدقیق

.تطورھا ورفع مستوى جودتھا

jaffar(دراسة  -2 et al,2005(  بعنوان:

"the perception of the audit partners, audit committee and

investment analyst on the audit quality attributes in Malaysia"

امل محتملة التأثیر على جودة المراجعة من وجھة نظر ثالث بحثت ھذه الدراسة في العو

حیث إن ، )مستخدمي القوائم المالیة، لجان المراجعة، الشركاء في مكاتب المراجعة(مجموعات 

من حیث  1992عام  carcelloھذه الدراسة كانت شبیھة على حد كبیر بالدراسة التي أجراھا 

طبیعة الدراسة والنتائج التي تم التوصل إلیھا إال أن الفرق بین الدراستین كان من حیث 

المشاركین في الدراسة حیث تم إشراك لجان المراجعة في ھذه الدراسة كبدیل عن المدراء 

.carcelloالمالیین في دراسة 

لمراجعة تتمثل في المعرفة التي وأكدت نتیجة الدراسة أن العوامل األكثر تأثیرًا على جودة ا 

یملكھا المراجع عن معاییر المحاسبة والمراجعة واستطاعة المراجع إبالغ العمیل عن أي 
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باإلضافة إلى  تطویر في المحاسبة والتقاریر المالیة والتزام المراجع بمعاییر السلوك المھني

  .معرفة المراجع في نشاط العمیل

Hwang)(دراسة  -3 and Staley, :بعنوان 2005

"An analysis of recent accounting and auditing failures in the

United States on US accounting and auditing in China"

����ΕΎѧѧѧѧϳϻϮϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧόΟήϤϟϭ�ΔΒѧѧѧѧγΎΤϤϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϕΎѧѧѧѧϔΧϹ�ήϴΛ́ѧѧѧѧΗ�ϯΪѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧγέΪϟ�ϩάѧѧѧѧϫ�ΖѧѧѧѧΜΤΑ

ϟ����Ϧϴѧѧμ ϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧѧϧέΎϘϣ�ΔѧѧϴϜϳήϣϷ�ΓΪѧѧΤΘϤ�ˬ�����ΖѧѧѧθϔΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�Ύѧѧѧπϔϟ�ϥϮΜΣΎѧѧΒϟ�ζ ϗΎѧѧϧ�ΚѧѧѧϴΣ

���ϚѧѧѧѧѧϠΗ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΖϣΪΨΘѧѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧѧΘϟ�ΔϴΒѧѧѧѧѧγΎΤϤϟ�Ε˯ήѧѧѧѧѧΟϹϭ�ΐ ϴϟΎѧѧѧѧѧγϷϭ�ΓΪѧѧѧѧѧΤΘϤϟ�ΕΎѧѧѧѧѧϳϻϮϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ

ΕϻΎѧѧѧϴΘΣϹ�ˬ������ΔѧѧѧϳΎϏ�ΖΤΒѧѧѧλ �ΓΪѧѧѧΤΘϤϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϮϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�ϥΎѧѧѧΜΣΎΒϟ�έΎѧѧѧη�ΚѧѧѧϴΣ

�������ΔѧѧѧϘϴϗΪϟ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�Εϼϴѧѧѧμ ϔΗ�ϢѧѧѧπΧ�ϲѧѧѧϓ�ΕΪѧѧѧϘ˵ϓ�ΔϴΒѧѧѧγΎΤϤϟ�ΉΩΎѧѧѧΒϤϟ�ϥ�ΔѧѧѧΟέΪϟ�ΪѧѧѧϴϘόΘϟ�ϲѧѧѧϓ.

������ϰѧѧѧϠϋ�ΓΪѧѧѧϳΰΘϤϟ�ρϮϐѧѧѧπϟ�ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϴϟΎϤϟ�Ύѧѧѧπϔϟ�ϚѧѧѧϠΗ�ΞΎѧѧѧΘϧ�Ϣѧѧѧϫ�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧγέΪϟ�Ζѧѧѧμ ϠΧϭ

ϭ�ϦϴόΟήѧѧѧϤϟ���ΔѧѧѧϴϟΎϣ�ήϳέΎѧѧѧϘΗ�έΪѧѧѧλ ·ϭ�ϲѧѧѧϗϼΧϷ�ϙϮϠѧѧѧδϟΎΑ�ϡΰѧѧѧΘϟϺϟ�ΔѧѧѧόΟήϤϟ�ΖѧѧѧΤΗ�ΕΎϛήѧѧѧθϟ

�������Ϧѧѧѧѧϣ�ϪΘϴϟϼϘΘѧѧѧγϭ�ϊ ѧѧѧѧΟήϤϟ�ϞѧѧѧϤϋ�ΓΩϮѧѧѧѧΟ�ΓΩΎѧѧѧϳΰΑ�ΔѧѧѧѧΒϟΎτϤϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑ�ΔѧѧѧϴϟΎϋ�ΓΩϮѧѧѧΟ�ΕΫ

��������ϡΰѧѧѧΘϟϹ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧόΟήϤϟ�ΐ ѧѧѧΗΎϜϣϭ�ϦϴόΟήѧѧѧϤϟ�ϡΰѧѧѧϠ˵ϳ�ΔϣέΎѧѧѧλ �ΔѧѧѧϴϤϟΎϋ�ήϴϳΎѧѧѧόϣ�ΩϮѧѧѧΟϭ�ϝϼѧѧѧΧ

  . بھا

carcello(دراسة  -4 et al,   :بعنوان) 1992

"Audit Quality Attributes, The Perceptions of Audit Partners,

Prepares, and Financial Statement Users"

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید الخصائص التي یعتقد المراجعون ومعدو القوائم المالیة 

وقد اعتمدت الدراسة في جمع البیانات على قائمة ، اجعةومستخدموھا أنھا تؤثر في جودة المر

خاصیة مؤثرة في جودة المراجعة تّم استخالصھا من الدراسات  41استقصاء إشتملت على 

المراجعین والمدیرین المالیین ومستخدمي (السابقة وطلب من المشاركین في الدراسة وھم 

  .ائصتحدید األھمیة النسبیة لھذه الخص) القوائم المالیة

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا

خبرة فریق المراجعة : حظیت العوامل التالیة أھمیة قصوى في تحدید جودة المراجعة وھي -1

ومكتب المراجعة بالعمیل وخبرة مكتب المراجعة بالصناعة التي یمارسھا العمیل واإلستجابة 

ة الواردة ضمن معاییر المراجعة المتعارف علیھا إلحتیاجات العمیل واإللتزام بالمعاییر العام
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حیث أّن ھذه العوامل ترتبط بصورة وثیقة بخصائص أعضاء فریق المراجعة أكثر من ارتباطھا 

  .بالخصائص العامة لمكتب المراجعة

یوجد اختالف كبیر حول تقییم أثر العوامل التالیة بین الشركاء في مكتب المراجعة والمدراء  -2

إستجابة المنشأة إلحتیاجات العمیل والتزام مكتب المراجعة بالمعاییر العامة للمراجعة  :المالیین

  .والمحافظة على نزعة الشك المھني

ھناك اختالف كبیر بین الشركاء في مكتب المراجعة ومستخدمي القوائم المالیة حول تقییم  -3

ة بالمعاییر العامة للمراجعة اثر بعض العوامل وبصفة خاصة فیما یتعلق بالتزام مكتب المراجع

  .ومشاركة إدارة مكتب المراجعة في عملیات المراجعة

ھناك فروق كبیرة بین أراء المدراء المالیین ومستخدمي القوائم المالیة حول تقییم اثر بعض  -4

العوامل وعلى األخص فیما یتعلق باستجابة مكتب المراجعة الحتیاجات العمیل والتزام مكتب 

.بالمعاییر العامة للمراجعةالمراجعة 

Solomon(دراسة  -5 and Schroeder,1986 (بعنوان  :

"audit quality, the perceptions of committee chairpersons

and audit partners"

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید العوامل المؤثرة في جودة المراجعة من وجھة رؤساء لجان 

شملت ھذه الدراسة كًال من رؤساء لجان التدقیق والمدققین في اء التدقیق والتدقیق وشرك

  .الشركات المساھمة المتداول أسھمھا في ھیئة األوراق المالیة في نیویورك

وقد تّم توزیع استبانة تتضمن عدة عوامل یؤثر كل منھا على جودة أداء عملیة التدقیق على عینة 

مدقق برتبة شریك في مكاتب التدقیق الكبرى  41عة وعضو من أعضاء لجان المراج 81من 

  .في الوالیات المتحدة األمریكیة

متغیر قد تؤثر في جودة التدقیق وقد تم ترتیب أھم ھذه  15حیث تضمنت اإلستبانة الموزعة  

  :المتغیرات المتعلقة بمكتب التدقیق من وجھة نظر أعضاء لجان التدقیق فكانت 

  . نولوجیة داخل المكتب ألعضاء فریق العملضرورة توفر وسائل تك -1 

  .التزام المكاتب بإجراءات ضبط الجودة -2

  :وفیما یتعلق بأھم العوامل المرتبطة بفریق التدقیق من وجھة نظر أعضاء لجان التدقیق فكانت
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  .درجة اھتمام شریك التدقیق في عملیة التدقیق  -1

  .                                              التخطیط واالتصال بین فریق التدقیق -2

  . االتصال الجید بین فریق التدقیق وإدارة العملیة -3 

  .استقاللیة المدقق وخبرتھ المھنیة -4

  .إنجازات مكتب المراجعة لتطویر المراجعین -5

ثرة في جودة التدقیق والمتعلقة بفریق التدقیق وبالتالي خلصت الدراسة إلى أن العوامل المؤ

  .تعتبر أكثر أھمیة من العوامل المتعلقة بمكتب التدقیق

  :بعنوان) Bremser,1983(دراسة  -6

Peer Review Enhancing Quality Control""

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبیق رقابة جودة التدقیق في مكاتب التدقیق في الوالیات 

ومعرفة نوعیة المالحظات التي تّم ، تحدة األمریكیة واإلطالع على مالحظات مراجعة الزمیلالم

وقد تّم دراسة ، التركیز علیھا وذلك من أجل تشجیع وتطویر نظام رقابة الجودة في ھذه المكاتب

مكتب تدقیق والتي خضعت لبرنامج مراجعة الزمیل في شھر حزیران لعام  83عینة مكونة من 

وتّم أیضًا قراءة تقاریر التعلیق على مراجعة الزمیل والتي تحفظ في ملف عمومي في ، 1982

وقسمت الدراسة ھذه التعلیقات إلى تسع مجموعات ، المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین

وتّم تبویبھا إّما كتعلیقات على ، حسب ضوابط رقابة الجودة التسعة من المقاییس األمریكیة

  .ابة الجودة أو كتعلیقات خاصة بدرجة اإللتزام بھذا النظامتصمیم نظام رق

وخلصت الدراسة إلى أن معاییر رقابة الجودة متبعة في جمیع مكاتب تدقیق الحسابات باإلضافة 

إلى أّن المكاتب التي تقوم بتنفیذ مراجعة الزمیل على المكاتب األخرى تستخدم المعاییر المھنیة  

  .المكاتب لتلك المعاییر من عدمھكأساس لتعمیم مدى إتباع 

وأكدت الدراسة أّن الرد من قبل مكاتب التدقیق على جمیع المالحظات الناتجة عن مراجعة 

الزمیل تؤكد بأّن ھذه المكاتب سوف تقوم بعمل الخطوات الالزمة لتنفیذ توصیات مراجعة 

  .الزمیل
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Deدراسة  -7 Angelo,1981)( بعنوان:

"Auditor Size And Audit Quality"

التدقیق وتعتبرشركةوحجمالتدقیق،جودةبینعالقةوجودأساسعلىالدراسةھذهفكرةوتقوم

.علیھاالمؤثرةوالعواملالتدقیق،جودةبحثتالتيالدراساتأوائلمنالدراسةھذه

وخصوصًا مع ، وجودة المراجعةوھدفت الدراسة إلى مناقشة العالقة بین حجم مكتب المراجعة 

تزاید مزاعم المنظمات المھنیة ومكاتب المراجعة الصغیرة بعدم وجود مثل ھذه العالقة على 

  .أساس أن المعاییر المھنیة تعمل على تجانس الخدمات المقدمة من قبل جمیع مكاتب المراجعة

جودة المراجعة یعد أمر  واستخدمت الدراسة األسلوب التحلیلي الذي أوضحت من خاللھ أن تقییم

صعب ومكلف بالنسبة لمستخدمي القوائم المالیة وذلك لنھم ال یستطیعون مالحظة إجراءات تنفیذ 

  .عملیة المراجعة التي یقوم بھا المراجعین

في المادیةوالثغراتاألخطاءباكتشافالمدقققیاماحتمالیةبأنھالتدقیقجودةتعریفتمحیث 

.بعدفیمایصدرهوالذيالنھائيالتقریرفيذلكتسجیلعلىوالعملللعمیل،المحاسبيالنظام

أنأساسعلىذلكتفسیرتموقدإیجابیةالعالقةھذهأنالدراسة إلیھاتوصلتالتيومن النتائج

لبعضالجودةتنقصھاتقاریرأصدرتماإذاتتقاضى أتعابًا مرتفعة والكبیرة شركات التدقیق

التدقیقشركةأتعابخسارةوبالتاليعمالئھامنكبیرفقدان عددإلىسیؤديذلكفإنالعمالء

التدقیقبجودةاإلھتمامإلىالكبیرةالتدقیقشركاتمما سیدفعوالشھرةالسمعةإلىباإلضافة

.آخرینجددوجذب عمالءعمالئھاعلىللمحافظةوذلك

6 

  :لإلجابة على التساؤالت الواردة في مشكلة الدراسة سیعتمد الباحث على تبني الفروض التالیة

ھناك التزام بترویج ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق في  -1

  .سوریا

بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق في ھناك التزام  -2

  .سوریا

یتوافر التأھیل العلمي والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون لدى مكاتب  -3

  .وشركات التدقیق في سوریا
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  .في سوریا تلتزم مكاتب وشركات التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا -4

 یؤدي اإلستعانة بجھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى االلتزام بالمعاییر المھنیة لرقابة -5

       .الجودة
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  :المقدمة 

وخاصًة بعد أن خالط ، ازدادت الحاجة إلى النھوض بمھنة تدقیق الحسابات وتحسین أدائھا

Arther(التشكیك صحة المنھج واألسلوب الذي یتبعھ جھاز التدقیق في كبریات مكاتب التدقیق

Anderson( ، ونظرًا لما للتدقیق الخارجي من دور فاعل في خدمة مكونات المجتمع في

حیث تطلب ، كان البد من تقدیم ھذه الخدمات بأعلى مستوى من الجودة، مختلف القطاعات

األمر العمل على إعادة اإلعتبار لمھنة التدقیق وذلك من خالل التركیز على عملیة جودة التدقیق 

وقیاس درجة تأثیر كل منھا على مستوى الجودة في ضوء ، ي زیادتھاوالعوامل التي تساھم ف

والمحددات المھنیة المرتبطة بمعاییر التدقیق وقواعد ، المحددات التشریعیة التي تتطلبھا القوانین

كل ذلك بسبب زیادة مسؤولیة المدقق وزیادة حجم العمل الذي رتبھ ، سلوك وأخالقیات المھنة

.)391ص، 2006،النوایسة(التشریع

إن مھنة تدقیق الحسابات ذات طبیعة اجتماعیة واقتصادیة یفرضھا القانون لمصلحة الجمھور 

.(Lee,1993,p28)لیس لھا أي ھدف أو قیمة إال في جدواھا من الناحیة العملیة

وعلى أساس ذلك یكون المتوقع من ھذه المھنة أن تقدم خدماتھا على مستوى عاٍل من الجودة 

ومن أجل مواكبة التطورات التي تشھدھا كافة ، المصداقیة لھذه المھنة من ناحیةلضمان تحسین 

  .المھن من ناحیة أخرى

، لتدقیقلقد حظي موضوع جودة تدقیق الحسابات باھتمام كبیر من قبل الباحثین في مجال ا

ویرجع السبب في ذلك إلى أن جودة التدقیق العالیة تعد السند األساسي لثقة المستثمرین في 

كما أنھا تلعب دورًا تكاملیًا في المساھمة بالنمو اإلقتصادي ، المعلومات المالیة وغیر المالیة

  .للمجتمع واستقراره المالي

لدراسات في مجال جودة التدقیق وألھمیة الحاجة لتحسین جودة التدقیق فقد باتت األبحاث وا

وقد أشار رئیس ھیئة ، تمثل إحدى أھم القضایا المطروحة على الصعیدین األكادیمي والتطبیقي

إلى تزاید الحاالت التي یخفق فیھا  1998الرقابة على بورصة األوراق المالیة األمریكیة عام 

إلى توفیر الدعم واإلستقالل ومدى الحاجة ، مدقق الحسابات في أداء عملھ بالجودة المطلوبة

وقد تزایدت الضغوط . لعملیة تدقیق القوائم المالیة بغرض ضمان جودة عملیة التدقیق

وما یزید من حدة ، واالنتقادات من العدید من األطراف بغرض دراسة وتقییم جودة المراجعة

Kim)ھذه الضغوط عدم وجود أسالیب موضوعیة لتقییم ھذه الجودة  et al,2003,pp323-359).
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  الحسابات وأھمیتھ تدقیقمفھوم جودة : المبحث األول

  :تدقیق الحساباتمفھوم جودة  - 1-1- 2

تباینت أراء الكتاب والباحثین والجمعیات المھنیة حول إیجاد مفھوم متفق علیھ لجودة تدقیق 

وقد كان للفكر الصناعي واإلنتاجي السبق في تناول موضوع الجودة والذي یشیر ، الحسابات

.         إلى مجموعة الخصائص التي تشبع احتیاجات العمالء سواء كان المنتج سلعة مادیة أو خدمة

وقبل التعرف على أراء الباحثین في ھذا الخصوص البد من بیان أصل كلمة الجودة في اللغة 

ھو جود وھو أصل یدل على التسمح بالشيء  حیث أن أصل كلمة جودة اإلشتقاقي، العربیة

والجواد ھو السخي ومن اشتقاقھ الجید وھو ضد ، )493/1، معجم مقاییس اللغة(وكثرة العطاء

أي أتى بالجید ، وقد جاد جودًا وأجاد، وجودًة أي صار جیدًا، وجاد الشيء یجود جودًة، الرديء

ا یتضح أن المعنى اللغوي للجودة یتضمن وھكذ. )404/4- 403، معجم تاج العروس(من القول والفعل

  .العطاء الواسع واألداء الجید الذي یبلغ حدًا فائقًا

إن مفھوم جودة تدقیق الحسابات یتمیز بأنھ مفھوم متعدد الجوانب وذلك ألن جودة التدقیق تھم 

 فھي تھم معدي القوائم، أي أنھ محل اھتمام مختلف المشاركین في بیئة التدقیق، عدة أطراف

المالیة من مدراء مالیین ومسؤولین عن إدارة الحسابات وكذلك المستخدمین الخارجیین للتقاریر 

كما تھم ، المالیة من مستثمرین حالیین ومرتقبین ودائنین ومقترضین ومحللین مالیین وغیرھم

 نمسؤولیوھم یعتبرون ، أیضًا كافة األعضاء بالجمعیات المھنیة المرتبطة بتدقیق الحسابات

باإلضافة إلى ، شكل مباشر عن وظیفة إبداء الرأي بعدالة التقاریر المالیة للشركات محل التدقیقب

الھیئات القانونیة والرقابیة والتنظیمیة حیث تسعى األجھزة الحكومیة إلى أن تتم أعمال التدقیق 

  .لصلةوفقًا لمستوى عالي من الجودة من أجل حمایة النشاط اإلقتصادي وجمیع األطراف ذات ا

، وال شك انھ قد توجد أطراف أخرى یمكن أن تؤثر على الجوانب المختلفة لجودة عملیة التدقیق

فعلى سبیل المثال فإن أعضاء فریق مكتب المراجعة ال ینظروا فقط إلى جودة عملیة المراجعة 

داخل وإنما أیضًا فإن الشركاء ،بشكل یختلف عن اإلدارة المسؤولة عن إعداد التقاریر المالیة

مكتب المراجعة لیس بالضرورة أن ینظروا إلى جودة عملیة المراجعة بشكل مماثل لرؤیة باقي 

وبعبارة أخرى فإن المشاركین المختلفین في بیئة تدقیق الحسابات لدیھم ، أعضاء فریق المراجعة

وجھات نظر ومدارك مختلفة ومتعارضة للعوامل والخواص التي تشكل الجودة المرتفعة ألداء 

).2009,429-428ص، القاضي وآخرون(عملیة التدقیق
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من أوائل الباحثین الذین قدموا مفھومًا لجودة المراجعة من حیث أنھا  DeAngeloعتبر تو

أن جودة التدقیق ھي  تمقدرة المراجع على اكتشاف األخطاء والمخالفات الجوھریة حیث ذكر

ظام المحاسبي للعمیل والتقریر عن مقدرة المراجع على اكتشاف المخالفات المالیة في الن

.DeAngelo,p186,1981)(ذلك

Watts)ویتفق مع ھذا المفھوم العدید من الباحثین فقد أوضح &Zimmerman, pp613-

أن المراجعة الجیدة ھي تلك التي من خاللھا ترتفع نسبة احتمال اكتشاف األخطاء (633,1983

  .وكلما زاد اإلحتمال زادت جودة المراجعة والعكس صحیح، والمخالفات ذات األھمیة النسبیة

,Palmrose)كما ذكر p56,1988) أن جودة المراجعة ھي مدى احتمال وجود أخطاء ذات

لمالیة فكلما قل ھذا اإلحتمال زادت معھ جودة المراجعة والعكس أھمیة نسبیة في القوائم ا

Grant)ویرى باحثون آخرون . صحیح et al, p142,1996) أّن جودة المراجعة ھي مفھوم

واسع ولكن یمكن تعریفھ بأنھ احتمال أن األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة یتم اكتشافھا 

  .ةوالتقریر عنھا من خالل منشأة المراجع

DeAngeloأن مفھوم جودة المراجعة بحسب ) 2000، 24ص، أبو العزم(ویرى أحد الباحثین 

ألن تقدیر درجة اكتشاف األخطاء ، یعتبر مفھوم نظري یصعب وضعھ موضع التنفیذ العملي

، والمخالفات الجوھریة الموجودة في القوائم المالیة ومن ثّم التقریر عنھا یتوقف على أمرین

كون في اإلمكان تقدیر حجم األخطاء والمخالفات الجوھریة  الموجودة بالقوائم المالیة أولھما أن ی

واألمر الثاني اكتشاف األخطاء والمخالفات الجوھریة ، مقدمًا قبل القیام بعملیة المراجعة

ومن ، ثم یتم استخراج نسبة األخطاء المكتشفة إلى األخطاء المقدرة، الموجودة بالقوائم المالیة

ؤكد أن ھناك صعوبة في تقدیر حجم األخطاء والمخالفات الجوھریة الموجودة بالقوائم المالیة الم

  .وبالتالي یصعب تقدیر درجة الجودة وفقًا لھذا المفھوم، قبل القیام بعملیة المراجعة

على عالقتھا  أن جمیع الدراسات التي حددت مفھوم جودة المراجعة باإلعتماد الدراسةرى تو

والذي یشیر  DeAngeloباكتشاف األخطاء في القوائم المالیة ارتكزت جمیعھا على مفھوم 

إلى أن احتمال كشف األخطاء والمخالفات الجوھریة یتوقف على القدرات الفنیة للمراجع وعلى 

في حین یعتمد احتمال التقریر عن ، إجراءات المراجعة وعلى حجم وخصائص فریق المراجعة

ألخطاء والمخالفات الجوھریة على استقالل المراجع وقدرتھ على تحمل الضغوط التي یمارسھا ا

حیث أن خلو القوائم المالیة من التحریفات واألخطاء الجوھریة یرتكز على . العمیل أو اإلدارة

  .إحدى نتائج اإللتزام بالمعاییر المھنیة وقواعد وآداب السلوك المھني

Willinghamویرى  & Jacobsan  أّن أفضل وسیلة لتعریف جودة المراجعة یكون من

خالل ربطھا بخطر عملیة المراجعة وبالتالي فھي تكون عندما یقلل المدقق خطر اإلكتشاف إلى 
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حیث یتمثل ، الحد الذي یكون عنده خطر المراجعة المقبول منخفضًا إلى أقصى درجة ممكنة

إّال أّن ھذا التعریف . الرقابة وخطر اإلكتشافالخطر الكلي في محصلة الخطر المتالزم وخطر 

تنقصھ الدقة إلى حد ما وذلك ألن مفھوم الجودة ال یتوقف فقط على تخفیض مخاطر المراجعة 

تدنیة وضبط المخاطر ھي إحدى العوامل أو المتغیرات المؤثرة في الجودة ولیست ھي  إنبل 

ركز على أخطاء القوائم المالیة أكثر من كما أن مفھوم خطر المراجعة ی، العامل الوحید المؤثر

.)2007، 11ص، نور وآخرون(تركیزه على أخطاء مراجع الحسابات

التي أصدرھا ) 4(أّما مفھوم الجودة حسب المنظمات الدولیة فقد أضحت نشرة معاییر المراجعة 

ن أّن جودة المراجعة تتحقق م 1974عام  AICPAمجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین

خالل اإللتزام بمعاییر المراجعة ومن خالل تطبیق مجموعة من اإلعتبارات المتعلقة بالرقابة 

.)2002،أرینز ولویك(على الجودة في منشآت المراجعة

إلى مفھوم جودة المراجعة في المعیار الدولي رقم  IFACكما أشار اإلتحاد الدولي للمحاسبین 

رقابة على جودة المراجعة تتمثل في السیاسات حیث نص المعیار على أن أدوات ال ،220

واإلجراءات المطبقة في منشأة المراجعة وذلك للتحقق من أن أعمال المراجعة المنفذة قد تّم 

.)IFAC,2009(أداؤھا وفقًا لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا

اإللتزام وبالتالي فإن مفھوم جودة المراجعة حسب المنظمات المھنیة یقوم على أساس أن 

وعادًة ما تتركز برامج مراجعة الجودة ، بالمعاییر المھنیة التي تصدرھا یحقق جودة المراجعة

GAASلھذه المنظمات حول مدى التزام مكاتب المراجعة بالمعاییر المھنیة المتعارف علیھا

الخاصة بالمراجعة والتي وضعت لضمان الحد األدنى من جودة المراجعة عند انجاز أعمال 

  .لمراجعةا

أن معاییر المراجعة المتعارف علیھا جاءت عامًة ونادرًا ما تتناول بالتحدید المشاكل التي بما و

ولذلك یلعب الحكم الشخصي للمراجع دورًا جوھریاً  في تطبیق ، تظھر عند كل مستویات األداء

أمرًا حكمیًا للمراجع حیث یعتبر تحدید اإللتزام بالمعاییر ، المعاییر عند مستویات األداء المختلفة

وقد جرى العرف على استخدام قاعدة المراجع المھني الرشید للحكم على درجة اإللتزام بمعاییر 

  .المراجعة ومن ثّم مستوى الجودة

إّال أنھ یمكن القول أن مفھوم جودة تدقیق الحسابات یمكن أن یتحقق من خالل التزام المراجع 

لبات القانونیة والتنظیمیة وقواعد وآداب السلوك المھني بالمعاییر المھنیة للتدقیق والمتط

وبما یحقق لألطراف ذات العالقة األھداف المتوقعة من عملیة ، وإرشادات التدقیق ذات الصلة 

  .التدقیق
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ونظرًا لعدم اتفاق الباحثین على مفھوم واحد لجودة التدقیق فقد ركزوا على تحدید مجموعة من 

  .لتي یمكن االستدالل من توافرھا على تحقق جودة تدقیق الحساباتالمقومات واإلعتبارات وا

:أھمیة جودة مراجعة الحسابات -2-1-2

وتزاید عدد ،نتیجة الضغوط المتزایدة التي تعرضت لھا مھنة المراجعة في السنوات األخیرة

ت وخصوصًا بعد تعرض العدید من كبرى الشركا، الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد المراجعین

األمریكیة للفشل كما حدث لكل من شركتي إنرون وشركة وورلد كوم واللتان خضعتا للمراجعة 

  .من قبل شركة آرثر أندرسون للمراجعة والتي كانت تعتبر إحدى الشركات الثمانیة الكبار حینھا

وللتغلب على تلك الضغوط فإنھ البد من التركیز على أھمیة المراجعة والتي تعتبر مطلبًا 

ریًا لكافة أطراف عملیة المراجعة و حیث تنبع أھمیة جودة المراجعة من خالل مساھمتھا ضرو

:)3ص،2010،جبران(بما یلي

  .المساھمة في تضییق فجوة التوقعات في المراجعة -1

  .تعزیز إمكانیة اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائم المالیة -2

  .تخفیض صراعات الوكالة -3

  .اھمة في تدعیم مفھوم حوكمة الشركاتالمس -4

  .زیادة الثقة في تقریر المراجعة ومصداقیة القوائم المالیة -5

  :المساھمة في تضییق فجوة التوقعات في المراجعة -1

إن فجوة التوقعات في المراجعة تعبِّر عن التباین الموجود بین اعتقادات وإدراك مستخدمي 

  .ومسؤولیات المراجع وبین اعتقاد المراجع نفسھ لتلك المسؤولیاتالقوائم المالیة لواجبات 

حیث عرف أحد ، وتمثل فجوة الجودة أحد المكونات الفرعیة لفجوة التوقعات في المراجعة

فجوة الجودة بأنھا اإلختالفات بین توقعات كل من المستخدمین  )porter,1993,p50(الباحثین

وأّكد على ، ة المؤداة وعوامل تكوین وتشكیل تلك الجودةوالمراجعین تجاه جودة خدمات المراجع

أن السبب الرئیسي لوجودھا ھو انخفاض األداء الفعلي للمراجع عن معاییر المراجعة ومعاییر 

  .الجودة المتعارف علیھا

كما أن انخفاض جودة أداء عملیة المراجعة یعتبر أحد أھم أسباب وجود فجوة التوقعات في 

  . یعتبر تحسین جودة المراجعة أحد أسالیب تضییق فجوة التوقعاتولذلك ، المراجعة

وبالتالي یمكن القول أن أداء عملیة المراجعة بجودة عالیة یؤدي إلى تضییق فجوة توقعات 

  .المراجعة وتقلیل التباین بین اعتقادات المراجع والطرف الثالث
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  :القوائم المالیةتعزیز إمكانیة اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في  -2

نال ھذا العنصر إھتمامًا كبیرًا من المنظمات المھنیة والعدید من الباحثین خصوصًا بعد فشل 

وذلك على اعتبار أن المراجعین ذوي الجودة العالیة یقومون ، العدید من الشركات الكبرى

اجعین ذوي باكتشاف األخطاء والمخالفات الموجودة في القوائم المالیة بشكل أفضل من المر

  .الجودة المنخفضة

والتي أشارت إلى أن تحسین جودة المراجعة یزید من اكتشاف  Treadwayوھذا ما أكدتھ لجنة 

).AICPA,1987(األخطاء ویحد من التحریف في القوائم المالیة

أي إن أداء عملیة المراجعة بجودة عالیة یزید من احتمال اكتشاف األخطاء والمخالفات 

  .القوائم المالیةالموجودة في 

  :تخفیض صراعات الوكالة -3

كلما ) المساھمین(واألصیل ) اإلدارة(یفترض أنھ كلما زاد التعارض في المصالح بین الوكیل 

وكلما زادت تكلفة الوكالة زادت الحاجة إلى مكاتب مراجعة تقدم خدمات ، زادت تكلفة الوكالة

لتعارض في المصالح بھا ضئیلة وبالتالي بعكس الشركات التي تكون درجة ا، ذات جودة عالیة

  .تنخفض فیھا تكالیف الوكالة

وأشار أحد الباحثین أنھ إذا سلمنا بوجود ھذه الصراعات فإنھ البد من وجود المراجعة التي 

وأنھ كلما إشتدت حدة الصراعات كلما كانت الحاجة ، تساعد على تخفیض حدة ھذه الصراعات

أي إن ھناك عالقة طردیة بین صراعات الوكالة والطلب ، یةماسة إلى مراجعة ذات جودة عال

.2)7ص،2008،األھدل(على المستویات العلیا لجودة المراجعة

ویرى الباحث أن تخفیض صراعات الوكالة ال یمكن اعتباره سببًا للمراجعة ذات الجودة العالیة 

ؤھا وفقًا للمعاییر المھنیة وإنما ھو نتیجة حتمیة للمراجعة ذات الجودة المرتفعة والتي یتم أدا

  . والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة

  :المساھمة في تدعیم مفھوم الحوكمة -4

یتضمن مفھوم حوكمة الشركات مجموعة من المبادئ تستھدف توفیر إجراءات رقابة داخلیة 

الشركات  وھناك بعدین أساسیین لمفھوم حوكمة، فعالة وأدوات ضبط وتشریع خارجیة صارمة

:)7ص،2008،األھدل(ھما

حیث تكون الغایة ھي التحقق من مواجھة وتنفیذ المتطلبات واإللتزامات والسیاسات : اإللتزام -1

فضًال عن تلبیة توقعات المساھمین وأصحاب المصلحة بأكبر ، التشریعیة والقانونیة واإلداریة

  .قدر ممكن من األمانة والشفافیة

ام كافة الوسائل المتاحة لرفع مستوى األداء الشامل للمنظمة والسعي وذلك باستخد: األداء -2

  .وتقلیل اآلثار السلبیة لھذه المخاطر، إلى إستغالل الفرص اإلیجابیة للمخاطر الفعلیة والمتوقعة

)215ص،2002،الدھراوي(نقًال عن  2
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، وھناك من أكد على أن لجودة المراجعة دور مھم في عملیة السیطرة على المنشأة وتوجیھھا

نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة وإبداء الرأي في عملیة اإلفصاح عن وذلك من خالل تقییم 

واإلجراءات التي تتخذھا لمواجھة ھذه المخاطر بما یحقق في ، المخاطر التي تواجھھا المنشأة

  .النھایة أھداف المنشأة ویحسن سبل اإلتصال بینھا وبین المساھمین

ة یجب أن یساھم في تحقیق الھدف المنشود وترى الدراسة أن الدور اإلجتماعي لمھنة المراجع

  .في مجال الحوكمة من خالل الوفاء بالمتطلبات اإلجتماعیة وتوقعات المجتمع

  :زیادة الثقة في تقریر المراجعة ومصداقیة القوائم المالیة -5

عبھ وذلك للدور المھم الذي تل، یعتبر اإلھتمام بجودة المراجعة مھم لتدعیم الثقة بتقاریر المراجعة

ھذه التقاریر في إضفاء المصداقیة على القوائم المالیة والتي تستخدم في اتخاذ القرارات من 

.جانب العدید من األطراف المھتمة بعملیة المراجعة

وبالتالي فإن تحسین جودة المراجعة یدعم الثقة بمصداقیة القوائم المالیة وكفایة اإلفصاح 

.3)7ص،2008،األھدل(الجمھور عند اتخاذ القراراتوبالتالي زیادة ثقة ، المحاسبي

أن زیادة الثقة في تقریر المراجع وبالتالي تعزیز مصداقیة القوائم المالیة یعتبر  ویرى الباحث

حیث ینعكس أثر ذلك على كافة المستویات السابقة على ، من أھم نتائج تحسین جودة المراجعة

المالیة وشفافیتھا یساھم في تخفیض صراعات الوكالة  اعتبار أن تدعیم الثقة بمصداقیة القوائم

باإلضافة إلى تدعیم مفھوم الحوكمة ویؤدي التكامل فیما بین ، وتضییق فجوة توقعات المراجعة

ھذه العوامل إلى خلق بیئة مالیة واقتصادیة مستقرة تنعكس نتائجھا اإلیجابیة على كافة فئات 

   .المجتمع

).64ص،1994،سالم(نقال عن  3
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  المقومات المحددة لجودة المراجعةاإلعتبارات و: المبحث الثاني

أشارت العدید من الدراسات إلى مجموعة من االعتبارات والمؤشرات التي یعكس توافرھا جودة 

):431ص،2009،القاضي وآخرون(وأھم ھذه االعتبارات والمؤشرات ھي، المراجعة

  .حجم منشأة التدقیق -1

. نشأة المراجعةعدد الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد م -2

  .مدى استمرار منشأة التدقیق في تدقیق حسابات المنشاة محل التدقیق -3

  .المنافسة بین منشآت التدقیق -4

  .التقدم التقني في أداء المھنة -5

  .خبرة منشأة التدقیق بالصناعة التي تنتمي إلیھا المنشأة محل التدقیق -6

  .ھیكلة عملیة التدقیق -7

  .ن المنشأة محل التدقیق إلى إجمالي أتعاب منشأة التدقیقنسبة األتعاب م -8

  .عدد الساعات التي تّم انجاز عملیة التدقیق خاللھا -9

  :وسیقوم الباحث بالتطرق إلى كل مؤشر من ھذه المؤشرات على حدى

:حجم منشأة التدقیق - 1

األخطاء الجوھریة أشارت العدید من الدراسات إلى أّن مكاتب التدقیق الكبرى تستطیع اكتشاف 

ویرجع  ،(DeAngelo,1981,p184)في القوائم المالیة بكفاءة أكبر من المكاتب األصغر حجمًا

السبب في ذلك إلى ما تتمتع بھ ھذه المنشآت من مھارات فنیة وإلى وجود برامج تدریب مستمرة 

إلى اإلمكانیات باإلضافة ، بتلك المنشآت مما یجعل العاملین بھا على درجة عالیة من الكفاءة

التقنیة الكبیرة وقدرتھا على اجتذاب الكفاءات المدربة ذات الخبرة بدرجة أكبر من منشآت 

ویترتب نتیجة ھذه األسباب ثقة العدید من الجھات في عملیات ، المراجعة األصغر حجمًا

كثیر من حیث أصبح ال،المراجعة المنجزة بواسطة المنشآت الكبرى مقارنًة بالمنشآت األقل حجمًا

  . المستثمرین والدائنین بصفة خاصة یتبعون ھذا المقیاس لتقییم عملیة التدقیق

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تؤید وجود عالقة طردیة بین كبر حجم مكتب المراجعة 

وجودة المراجعة إّال أن ھناك من یرى أن جودة المراجعة ال ترتبط بالمكاتب الكبیرة فقط وإنما 

أیضًا بالمكاتب الصغیرة على افتراض أنھ من غیر المنطقي أن تكون مكاتب المراجعة ترتبط 
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كما إن قلة عدد عمالء المكاتب الصغیرة قد یكون راجعًا إلى تمسك ، الصغیرة عدیمة الجودة

).24ص، 1997، صبحي(تلك المكاتب بمبدأ اإلستقاللیة وحرصھا وعنایتھا عند قبول عمالء جدد

إلى أن مكاتب التدقیق الصغیرة قد تستبدل ببساطة على  Derieuxة لجنة وقد توصلت دراس

وأوصت تلك ، أساس أنھا أقل شھرة بالرغم من أنھا تقدم خدمات مراجعة ذات جودة عالیة

اللجنة بنشر كتیب یوضح ضرورة اختیار مكاتب المراجعة على أساس القدرة على تقدیم الخدمة 

.)AICPA,1980,p18(ولیس على أساس الحجم

ویرى الباحث أن شھرة مكاتب المراجعة كبیرة الحجم یمكن أن تكون السبب وراء اختیارھا من 

   .ویمكن أن تكون الجودة المرتفعة ھي أحد أسباب شھرة ھذه المكاتب، قبل العمالء

  :عدد الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد منشأة التدقیق - 2

في تحقیق القیمة المضافة لعملیة المراجعة والمتمثلة في زیادة  من المتفق علیھ أّن فشل المراجع

ثقة الطرف الثالث في القوائم المالیة وخلوھا من األخطاء الجوھریة قد یعرضھ لدعاوى قضائیة 

من الطرف الثالث لمطالبتھ بالتعویض عن الضرر الناتج عن إھمالھ بعملھ وھذه الدعاوى 

ة منشأة المراجعة وإدراك الطرف الثالث لجودة الخدمات التي القضائیة لھا تأثیر سلبي على سمع

).432ص،2009،القاضي وآخرون( یقدمھا

األول فشل ، إلى أن ھناك نوعین من فشل المراجعة )Francis,2004,p346(وأشارت دراسة 

GAAP(مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا  failure ( ویحدث ھذا إذا لم یتأكد المراجع من تنفیذ

Audit( والثاني فشل تقریر المراجعة ، مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا Report failure(

ویحدث ھذا النوع عندما یفشل المراجع في تعدیل تقریره أو إصدار تقریر مقید في الظروف 

كما أوضحت الدراسة ان ، للة للمستخدمینوفي كلتا الحالتین تكون القوائم المالیة مض، المالئمة

وإن الدلیل األكثر إقناعًا بفشل ، ھناك عالقة عكسیة بین جودة المراجعة وفشل المراجعة

  .المراجعة ھو وجود دعاوى قضائیة ضد المراجعین

,Palmrose(وأكّد  1988,p56( یمكنھم مالحظة كل من  مستخدمي القوائم المالیة ال أنعلى

أو فشل المراجعة لذلك یستخدمون الدعاوى القضائیة في تمییز حاالت فشل  جودة المراجعة

كما أشارت الدراسة إلى ان الدعاوى القضائیة تمثل مقیاسًا عكسیًا لجودة المراجعة ، المراجعة

  .وحافزًا للمراجعین على تقدیم خدمات ذات جودة عالیة للحفاظ على السمعة وتجنب التعویضات

أّن ھناك عالقة عكسیة بین )142ص،2003، ین وقطبنحس(ین وقطب ندراسة حس أشارتوقد 

حیث انھ إذا قّل عدد ، عدد الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد مكتب المراجعة وجودة المراجعة
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الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد مكتب المراجعة اعتبر ذلك مؤشر إیجابي على جودة المراجعة 

  .ذلك مؤشر سلبي لجودة المراجعة وإذا زاد إعتبر

مرفوعة ضّد منشأة القضائیة الدعاوى الونتیجة لذلك یمكن القول أّن عدم وجود أو قلة عدد 

  .المراجعة یعتبر مقیاسًا على جودة عملیات المراجعة المنجزة

إلى ضرورة إفصاح المحاسبین  2009لعام  33وفي سوریة لم یشر قانون تنظیم المھنة رقم 

نیین عند ارتباطھم مع العمیل إلى عدد الدعاوى القضائیة المرفوعة ضدھم في حال القانو

  . ورغبة المراجع في التكتم علیھا إن وجدت ةوجودھا على اعتبارھا مؤشرًا لجودة المراجع

  :مدى استمرار منشأة التدقیق في تدقیق حسابات منشأة العمیل - 3

حسابات العمیل عدد السنوات التي یقوم المكتب  ویقصد بمدى استمرار منشأة التدقیق في تدقیق

ویعتبر ھذا الموضوع من المواضیع التي نالت ، خاللھا بمراجعة القوائم المالیة لمنشاة العمیل

حیث أّكدت بعض الدراسات وجود عالقة ، إھتمامًا كبیرًا من قبل الباحثین نظرًا ألھمیتھ الخاصة

ویرجع ھذا االعتقاد ، ت مع المنشأة محل التدقیقطردیة بین طول فترة تعاقد مدقق الحسابا

بوجود ظاھرة التعلم التي تؤدي إلى زیادة احتمال اكتشاف األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة 

نور (بالنسبة لمدقق الحسابات حیث یقضي فترة طویلة في تدقیق حسابات المنشاة محل التدقیق

.)14ص،2007،وآخرون

أّن قصر مدة ارتباط المراجع بعمیل المراجعة  Treadweyولجنة  Cohenوقد أشارت لجنة 

كما أوصى مكتب ، )Knapp,1991,p38(یعد أحد األسباب لحدوث المراجعات دون المستوى

بعدم تغییر المراجع إجباریًا حیث أن  2003في دراسة لھ صدرت عام  GAOالمحاسبة العام 

  .ذلك لیس الطریق الكفء لتدعیم استقالل المراجع

&Carcello(وأشارت دراسة  Nagy,2004,p66(  إلى أن إعداد القوائم المالیة المضللة یكون مع

  . مدة خدمة للمراجع تتراوح من ثالث سنوات أو أقل

بینما أشارت معظم الدراسات إلى وجود عالقة عكسیة بین طول فترة تعاقد مدقق الحسابات مع 

Copley(حیث أشارت دراسة ، المنشأة محل التدقیق وجودة عملیة التدقیق &

Doucet,1993,p23( إلى أن المراجعات دون المستوى تزداد مع طول مدة ارتباط المراجع

من قبل الكونغرس األمریكي  1977التي شكلت في عام  Metcalfوقد أشارت لجنة ، بالعمیل

كما ، إلى أن طول مدة ارتباط المراجع بعمیل المراجعة قد تؤدي إلى تخفیض جودة المراجعة



29

أن ھناك عالقة عكسیة بین طول مدة ارتباط المراجع )143ص،2003،حسنین وقطب( أوضح 

  :لسببین ویرجع ذلك، بالمنشأة محل المراجعة وجودة المراجعة

إّن طول فترة تعاقد المراجع یؤثر على استقالل المدقق حیث أنھ بعد نقطة معینة فإن العالقة  -1

بین طول فترة ارتباط المدقق مع المنشأة محل التدقیق وقدرتھ على اكتشاف األخطاء الجوھریة 

  .تكون عالقة عكسیة

تھا نمطًا روتینیًا بالنسبة لمدقق إن طول فترة التعاقد قد تجعل من عملیة التدقیق وإجراءا -2

  .الحسابات

منھ على أن یتم  51في المادة  2009لعام  33وفي سوریة فقد حدد قانون تنظیم المھنة رقم

تعیین مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجدید حتى أربع سنوات إذا كان التعیین لمكتب أما في 

وھذا ، تدقیق وفریق العمل كل أربع سنواتحال الشركة فیتعین تغییر الشركة المسؤولة عن ال

  .یدل على فكرة العالقة العكسیة بین مدة ارتباط المراجع بعمیل المراجعة وجودة المراجعة

  :المنافسة بین منشآت تدقیق الحسابات - 4

واسعًا  نظرًا ألھمیة المنافسة بین مكاتب المراجعة وأثرھا على جودة المراجعة فقد نالت إھتمامًا

إلى أن المنافسة تعتبر إحدى المشكالت  Cohenحیث أشارت لجنة ، من ِقبل المنظمات المھنیة

وذلك لما لھا من تأثیر على عدد ساعات ، التي تواجھ مكاتب المراجعة في الوقت الراھن

مما یؤدي إلى تقلیل األتعاب وبالتالي تخفیض ، المراجعة وموازنة الوقت

).AICPA,1978,p100(الجودة

تعمل في سوق مفتوحة تقوم على المنافسة  ة مثلھا مثل أي مھنة أخرىولّما كانت مھنة المراجع

وخصوصًا مع زیادة عدد مكاتب المراجعة وزیادة عدد المراجعین ، بین أعضائھا لجذب العمالء

العمالء الحصول على عمالء جدد أمرًا صعبًا حیث أّن فقد أصبح ، المرخص لھم بمزاولة المھنة

وبذلك یمكن القول ، یختارون مكتب المراجعة ذي السمعة األفضل وبالتالي ذي الجودة األفضل

.)433ص،2009،القاضي وآخرون(أن جودة عملیة المراجعة تعتبر نتیجة منطقیة للمنافسة

حیث أّن منشآت تدقیق الحسابات تسعى إلى تحسین جودتھا من أجل جذب أكبر عدد من العمالء 

  .الظروف التنافسیة في ظل

Copley(كما أشارت دراسة  & Doucet,1993,p96(  تفترض أن  االقتصادیةإلى أن النظریة

وتوصلت إلى وجود عالقة إیجابیة ، ھناك عالقة إیجابیة بین المنافسة وجودة السلع والخدمات

  .بین المنافسة وعدد العروض المستلمة من مكاتب المراجعة كمقیاس بدیل لجودة المراجعة

 ومن ناحیة أخرى فإن ھناك بعض الدراسات التي تؤید وجود عالقة سلبیة بین المنافسة وجودة

المنافسة بین مكاتب المراجعة  أنإلى )102ص، 1997، طلبة(حیث توصلت دراسة ، المراجعة
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وذلك من خالل أثرھا على موازنة الوقت ، تعتبر أحد العوامل المسببة لخفض جودة المراجعة

  .وبالتالي إختصار برنامج المراجعة وحذف الكثیر من اإلجراءات

Elitzur(وقد توصلت دراسة  & Falk,1996,p41(  إلى أن قبول أتعاب مراجعة أقل من التكلفة

على خدمات المراجعة ناتجة عن المنافسة  Auctionالكلیة تحدث عندما یكون ھناك مزایدة

  .مما یؤدي إلى تخفیض جودة المراجعة

وان ، ویعد العمل على توافر المنافسة الشریفة بین مكاتب المراجعة أحد مقومات نجاح المھنة

المنافسة غیر الشریفة وتفشي ظاھرة إنخفاض األتعاب تعتبر من التحدیات التي تواجھھا انتشار 

في المادة  2009لعام  33ولذلك جاء في قانون تنظیم المھنة رقم ، مھنة المراجعة في سوریة

منھ بأنھ یحظر على المحاسب القانوني المزاول مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني  48

  .العمل بصورة تسيء إلى المھنة سواًء تّم ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشرآخر للحصول على 

  :التقدم التقني في أداء المھنة - 5

إّن إتباع الوسائل التكنولوجیة والعلمیة الحدیثة في منشأة المراجعة یعد من أھم مؤشرات جودة 

حیث أّن استخدام منشأة التدقیق للبرامج المحوسبة ، 4)17ص،2007،نور وآخرون(تدقیق الحسابات

واألسالیب اإلحصائیة في أداء عملیة التدقیق یترتب علیھ زیادة الدقة في األداء وجعل فریق 

  .العملیة على اطالع على أحدث التطورات التكنولوجیة والمھنیة في مجال تدقیق الحسابات

األربعة الكبار (ر لمراجعي المكاتب الثمانیة الكبار كما تعتقد لجان المراجعة أن ھناك إمكانیة أكب

وذلك ألن ، الكتشاف األخطاء والمخالفات من مراجعي مكاتب المراجعة المحلیة األخرى) حالیًا

وبالتالي ، )Knapp,1991,p38(مكاتب المراجعة الثمانیة الكبار تمتلك تقنیة أكثر من منافسیھا

  .لوجي لمكتب المراجعة زادت جودة المراجعةفإنھ كلما زاد التطور التقني والتكنو

فھو یساھم في تنظیم ، ویرى الباحث أن التقدم التقني في أداء المھنة شأنھ شأن المھن األخرى

عمل المراجع وتقلیل الوقت المطلوب ألداء المھام وكذلك یساعد في تقلیل أخطاء عملیة التدقیق 

قى خبرة المراجع ومھارتھ في استخدام البرامج ولكن تب، التي تتم باستخدام البرامج المحوسبة

المحوسبة واألسالیب اإلحصائیة الحدیثة ھي المحدد لمدى اإلستفادة من التقدم التقني على صعید 

  .المھنة

  :خبرة منشأة التدقیق بالصناعة التي تنتمي إلیھا المنشأة محل التدقیق - 6

4
Solomon)نقًال عن   et al,1986,pp86-94)
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یقصد بالتخصص في مھنة المراجعة أن یتخصص المراجع في مراجعة قطاع من النشاط 

، مثل التخصص في مراجعة البنوك أو الشركات الصناعیة أو التجاریة وغیرھا االقتصادي

والذي یمكن أن یقاس من خالل نسبة عمالء مكتب المراجعة في نشاط معین إلى إجمالي عمالء 

  .نشاط معین

خصص مكاتب المراجعة في مراجعة نشاط معین إلى العدید من المنافع التي وتعود أھمیة ت

Mayhew(یمكن أن تحققھا مكاتب المراجعة من ذلك والتي منھا & Wilkins, 2003,pp35-

36(:

تخفیض تكالیف المراجعة وذلك من خالل تطویر معرفة وخبرة المراجعین بصناعة معینة مما  -

وتوزیع تكالیف التدریب الخاصة بالصناعة ،شكالت التي تواجھھمیجعلھم بارعین في معالجة الم

  .على مجموعة كبیرة من العمالء مما یساعد في اإلستفادة من وفورات الحجم

فبالنسبة ، إن اختیار العمیل لمراجع متخصص یعود بالفائدة على كل من العمیل والمراجع -

ریفھ بطبیعة النشاط باإلضافة إلى األثر للعمیل یقلل من الوقت الالزم لقضائھ مع المراجع لتع

  .وبالنسبة للمراجع یحقق رضا العمیل ویحسن من جودة المراجعة، اإلیجابي على القوائم المالیة

كما أن التخصص الصناعي یقوي سوق مھنة المراجعة من خالل رفع مستوى المنافسة والخبرة 

، بمستوى الثقة في عدالة القوائم المالیة كما یؤدي إلى اإلرتقاء، المھنیة وتطویر األداء المھني

  .ویسھل لمكاتب المراجعة الحصول على حصص مناسبة من سوق خدمات المراجعة

وتناولت العدید من الدراسات العالقة بین تخصص مكتب المراجعة في نشاط معین وجودة 

ؤثرة في وتوصلت إلى أن التخصص في مراجعة نشاط معین یعتبر أحد العوامل الم، المراجعة

جودة المراجعة وإن ھناك عالقة ایجابیة بین جودة المراجعة والتخصص في مراجعة نشاط 

  .معین

Wang)وقد أشارت إحدى الدراسات  et al,2009 ,pp60-72)  إلى أّن عالوات األتعاب التي

تتقاضاھا الشركات األربع الكبار المتخصصة صناعیًا ھي من العالمة التجاریة وكذلك من 

وإن دفع العمیل لعالوة ، التخصص الصناعي مقارنة مع غیر المتخصص في ھذا المجال

ات جودة األتعاب اإلضافیة یعتبر دلیًال على استخدامھ التخصص الصناعي كمؤشر لمراجعة ذ

  .أفضل
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Carcello(كما توصلت دراسة  & Nagy,2004,p651(  إلى وجود عالقة عكسیة بین

إستراتیجیة التخصص القطاعي في مھنة المراجعة وقیام منشآت األعمال بإصدار تقاریر مالیة 

  .مضللة

وعلى الرغم من الفوائد السابقة للتخصص الصناعي لمكاتب المراجعة فإن ھناك العدید من 

منھا ما ھو متعلق بالعمیل محل المراجعة ومنھا ما ھو ، حددات والتي یجب أخذھا باإلعتبارالم

فبالنسبة لعمیل المراجعة قد ال یكون التخصص الصناعي بالنسبة لھ ، متعلق بمكاتب المراجعة

وذلك  الطریق الوحید لتمییز المراجعین في سوق خدمات المراجعة أو اآللیة األكثر أھمیة

كما إن الشركات الصغیرة قد ، لى المنافسین في نفس الصناعةإمن نقل معلوماتھم لتخوفھم 

Mayhew(تفضل اختیار مكتب المراجعة عن طریق العالقات الشخصیة &

Wilkins,2003,p36.(

، ویرى الباحث أنھ بالرغم من الفوائد العدیدة التي یحققھا إتباع إستراتیجیة التخصص الصناعي

إّال أنھ یجب على مكاتب المراجعة عدم إھدار الشركات األخرى خارج نطاق تخصصھا 

  . الصناعي وذلك عن طریق التقسیم الداخلي لمكتب المراجعة إلى أقسام حسب الصناعات

  :راجعةالمھیكلة عملیة  - 7

إّن مفھوم ھیكلة التدقیق یستند إلى أنھ یمكن تخطیط عملیة التدقیق بشكل برامج بدًال من االعتماد 

حیث أن التطبیق العملي في ، )437ص،2009،القاضي وآخرون(الكامل على األحكام الشخصیة 

یفیة تنفیذ مجال المراجعة یشیر إلى وجود تشابھ في خطوات التدقیق إّال أّن ھناك اختالفًا في ك

  .خطواتھا

وبالتالي یقصد بمدخل المراجعة المھیكلة بأنھ مدخل المراجعة المنتظم والذي یتصف بالتسلسل 

المنطقي لإلجراءات والقرارات وخطوات التوثیق والتي تطبق بواسطة مجموعة شاملة ومتكاملة 

  .عةمن السیاسات وأدوات المراجعة المصممة لمساعدة المراجع على إكمال المراج

وفي ھذا اإلطار نجد أن ھناك نوع واحد من أنواع المراجعة المھیكلة یكون مناسبًا وأكثر كفاءة 

وأن على مكاتب المراجعة اإلستفادة من العالقة بین المراجعة المھیكلة وخصائص ، لعمیل معین

كما أنھ ، العمالء ألن ذلك یساعدھا في اختیار نوع المراجعة المھیكلة الذي یناسب ذلك العمیل

  .على العمالء اإلستفادة كذلك من ھذه العالقة في اختیار المراجع الذي یلبي احتیاجاتھم

مثل تخفیض تكلفة عملیة ، كما أن ھناك منافع أخرى الستخدام المداخل المھیكلة في المراجعة

خفض احتماالت حدوث األخطاء :)Gist,1994,p25(المراجعة وتحسین األداء المھني من خالل
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وعدم وجود انحرافات في قرارات ، وارتفاع معدالت األداء نظرًا إلنجاز المھام في وقت أقل

  .المراجعین نظرًا لتقلیل اإلختالف بین أحكام وتقدیرات المراجعین عند القیام بنفس المھام

حیث أن ، وقد أكدت بعض الدراسات أّن ھناك عالقة طردیة بین ھیكلة عملیة المراجعة وجودتھا

منشآت التدقیق التي تستخدم مدخل الھیكلة تظھر بصورة أفضل أمام الطرف الثالث مقارنة مع 

وذلك من خالل اعتقاد الطرف الثالث بأن منشآت التدقیق التي ، تلك التي ال تستخدم ھذا المدخل

قق كما أنھا تسمح لمد، تستخدم مدخل الھیكلة تقوم بعملیة التدقیق بصورة أكثر اتقانًا من غیرھا

حیث أشارت ، الحسابات بتخصیص وقت أكبر للمشكالت التي تتطلب تقدیرًا وحكمًا شخصیًا

على كفاءة عملیة المراجعة  تأثیرإلى أّن المراجعة المھیكلة ذات  )Knapp,1991,p39(دراسة

وأن مكاتب المراجعة التي تتبع مدخل المراجعة المھیكلة تكون أكثر مھارة على إكتشاف 

وذلك ألنھا تسعى ألداء خدمة المراجعة بصورة أكثر ، الفات في القوائم المالیةاألخطاء والمخ

حیث تلجأ بعض مكاتب المراجعة ، تطورًا من المكاتب التي تتبع مدخل المراجعة غیر المھیكلة

إلى استخدام مدخل المراجعة غیر المھیكلة نتیجة ظروف معینة مثل محاولة تخفیض تكلفة 

  . ادة حدة المنافسةعملیة المراجعة أو زی

إّال أّن بعض الدراسات وجدت أّن ھیكلة عملیة التدقیق لھا تأثیر سلبي على الجودة في حالة عدم 

القاضي ( قیوفي حالة بساطة عملیة التدق، نمطیة بیئة التدقیق في المنشآت محل التدقیق

).437ص،2009،وآخرون

  :أتعاب منشأة التدقیق نسبة األتعاب من المنشأة محل التدقیق إلى إجمالي - 8

إن موضوع جودة المراجعة وأثره في جودة المراجع یعتبر من المواضیع المھمة والتي 

المراجع ( استحوذت عددًا كبیرًا من الدراسات نظرًا ألھمیتھ الخاصة لطرفي عملیة المراجعة 

، مات المقدمةحیث أن كال الطرفین یرید أن تتعادل قیمة األتعاب المدفوعة مع الخد، )والعمیل

حیث أن البحث عن معاییر علمیة ، إّال أنھ ال توجد طریقة علمیة لتحدید األتعاب بشكل عادل

لتحدید األتعاب یعد من أھم المشكالت التي یتعرض لھا المراجع وذلك الختالف الظروف 

 كما تزداد صعوبة تحدید أتعاب المراجعة في بدایة، المحیطة بكل حالة من حاالت المراجعة

التعاقد بین المراجع والعمیل وذلك بسبب عدم معرفة المراجع بطبیعة المنشاة والظروف وحجم 

ومدى إجراءات المراجعة الواجب أداءھا والوقت والجھد ، عملیات المراجعة الخاصة بھا

.)85ص،2006،الشاطري والعنقري( المطلوب أداؤه
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أكبر لیس لما تتمتع بھ من قوة  إلى أن مكاتب المراجعة تطلب أتعاب Palmroseوقد أشار 

كما أشارت لجنة ، احتكاریة ولكن ألنھا تستغرق وقت أكثر وبالمقابل فإن جودتھا أعلى

Cohen  ولجنةTreadway  إلى أن األتعاب المنخفضة تعد أحد األسباب النخفاض جودة

  .المراجعة

�����ϟ�ϲѧϠϜϟ�ΩήѧϳϹ�ϲѧϓ�ϖϴϗΪѧΘϟ�ϞѧΤϣ�Γ́θϨϤϟ�ΔϤϫΎδϣ�ΔΒδϧ�ΓΩΎϳί �˷ϥ·�ΎϤϛ�����ϖϗΪѧϣ�ϞѧόΠϳ�ϖϴϗΪѧΘϟ�Γ́ѧθϨϤ

����˱ϼΜѧϣ�Ϫѧϟΰϋ�ϰѧθΨϳ�ϪѧϠόΠΗ�ΔϳϮϗ�ρϮϐπϟ�˱Ύο ήόϣ�ΕΎΑΎδΤϟ�ˬ������ϰѧϠϋ�ϲΒϠѧδϟ�ήϴΛ́ѧΘϟ�ΩΩΰѧϳ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ

�����ϲΒϠѧѧѧѧѧγ�ϞϜѧѧѧѧѧθΑ�ϖϴϗΪѧѧѧѧѧΘϟ�ΓΩϮѧѧѧѧѧΟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ήΛΆѧѧѧѧѧϳ�ϥ�ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ�ϩέϭΪѧѧѧѧѧΑ�άѧѧѧѧѧϫϭ�ϪΘϴϟϼϘΘѧѧѧѧѧγ��ϲѧѧѧѧѧο ΎϘϟ

  ).434ص،2009،وآخرون

  :عدد الساعات التي تّم انجاز تدقیق الحسابات خاللھا - 9

Dies)أشار & Giroux)  إلى أنھ یمكن أن ینظر إلى الزمن الفعلي المستنفذ في انجاز عملیة

حیث یمكن القول أّن ھناك عالقة طردیة بین الزمن الفعلي ، التدقیق كمقیاس لجودة التدقیق

  .المستنفذ في أداء عملیة التدقیق وجودة التدقیق

فمثًال زیادة عدد ساعات التدقیق ، الت بالجودة إّال أّن ھذا المقیاس قد ال یرتبط في كثیر من الحا

قد یكون نتیجة لعدد من العوامل منھا حجم المنشأة محل التدقیق ودرجة تعقید عملیاتھا أو 

)18ص،2007،نور وأخرون(انخفاض كفاءة انجاز أعمال التدقیق
5.

  لعوامل المؤثرة في جودة المراجعةا: المبحث الثالث

من خالل المبحث السابق تّم تحدید أھم االعتبارات والمقومات التي یمكن اعتبارھا مؤشرًا 

إّال أن تلك المقومات واالعتبارات تتعرض لمجموعة من العوامل المؤثرة ،لجودة المراجعة 

ویمكن القول أّن ھذه العوامل الیمكن حصرھا ضمن إطار محدد وذلك بسبب اختالف ، فیھا

:)19ص،2007،نور و آخرون( یث أّن بعض الكّتاب صنفھا في نوعیناآلراء فیھا ح

  .عوامل تنظیمیة خاصة بمنشأة المراجعة -1

  .عوامل تعود إلى فریق المراجعة -2

:)416ص،1995،الحمید(ومنھم من قسمھا إلى خمسة عوامل ھي 

  .عوامل متعلقة بفریق عمل المراجعة -1

  .عوامل متعلقة بشریك المراجعة -2

5
Dies)نقًال عن   & Giroux,1992,pp264-279)
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  .امل متعلقة بالعمل المیداني وإجراءات الرقابة على التنفیذعو -3

  .عوامل متعلقة بأتعاب المراجعة -4

  .عوامل متعلقة بتنظیم المكتب وسمعتھ -5

:)430ص،2007،لطفي(في حین قسمھا البعض إلى ثالثة عوامل ھي 

  .عوامل مرتبطة بتخطیط عملیة المراجعة -1

  .عوامل مرتبطة بالعمل المیداني -2

  .عوامل مرتبطة بالمراجعة النھائیة وإعداد التقاریر -3

ویرى الباحث أّن األسلوب األول في التصنیف قد تّم تداولھ في معظم الدراسات التي تناولت 

وسیقوم الباحث بإتباع ھذا األسلوب من خالل تضمین العوامل المشار إلیھا ، موضوع الجودة

  .باقي التصنیفاتضمن مجموعتین رئیسیتین شملت ما ذكر لدى 

  :المراجعةعوامل تنظیمیة خاصة بمنشأة  - 3-1- 2

من حیث التزام منشأة التدقیق ، ھذه العوامل مرتبطة باألمور التنظیمیة داخل منشأة التدقیق

وتعیین ، بالمعاییر المھنیة والسیاسات المستخدمة داخل منشأة التدقیق المتعلقة بقبول العمالء

، وقیود الوقت، بالمھام واألسالیب الحدیثة المستخدمة في أعمال التدقیقالمدققین وتخصیصھم 

  :وسیتم التطرق إلى ھذه العوامل كما یلي

  :مدى التزام منشأة التدقیق بالمعاییر المھنیة -1

لّما كانت المراجعة في جزء كبیر منھا تقوم على األحكام الشخصیة والتي تتفاوت من شخص 

قد حرصت المنظمات المھنیة في مجال تدقیق الحسابات على ف،)27ص،2010،الحسن(ألخر 

صیاغة ھیكل لمعاییر التدقیق مع استمرار تقییمھ وتعدیلھ بما یتالءم مع اإلحتیاجات المتجددة 

للمستخدمین وقد ترتب على ذلك صدور المعاییر الدولیة للتدقیق بصیغتھا الحالیة والتي تشكل 

وإّن اإللتزام بھذه المعاییر ، لخاضعة لكل قضیة على حدةتفاصیل مھنة التدقیق واإلجراءات ا

یعني القیام بأعمال التدقیق بشكل مخطط ومنظم یضمن أداء المھنة بواسطة أفراد مؤھلین علمیًا 

ودقة تقییم نظم ، مع حسن توزیع المھام على األفراد، وعملیًا ویتمتعون باإلستقالل والموضوعیة
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دلة الكافیة والمالئمة وإعداد تقریر التدقیق بشكل یفي بمتطلبات الرقابة الداخلیة مع تجمیع األ

  .وبالتالي فإن ذلك یعد ذا تأثیر ایجابي في جودة التدقیق، الطرف الثالث

وقد أكدت العدید من الدراسات المتعلقة بجودة المراجعة أن اإللتزام بمعاییر المراجعة المتعارف 

وأن ھناك عالقة ایجابیة بین ھذا العامل ، ة المراجعةعلیھا یعد أحد العوامل المؤثرة في جود

إلى أن تطبیق المراجع للمعاییر المھنیة یعتبر من أھم  Copleyفقد أشار ، وجودة المراجعة

  .خصائص جودة المراجعة

فقد بین ، وفي مجال عالقة اإللتزام بمعاییر المراجعة المتعارف علیھا بأداء عملیة المراجعة

أن على الممارسین لمھنة المراجعة أن ینظروا إلى معاییر المراجعة ونشرات  أرینز ولویك

وأن وجود ، معاییر المراجعة على أنھا المعاییر الدنیا لألداء ولیست المعاییر القصوى أو المثالیة

وإنما علیھ إذا رأى أن متطلبات ، یعني أن على المراجع إتباعھا على نحو أعمى المعاییر ال

.)42ص،2002،أرینز ولویك(یر عملیة أو یستحیل القیام بھا أن یتبع تصرفات بدیلةمعیار ما غ

وعن عالقة معاییر المراجعة المتعارف علیھا بجودة المراجعة أصدر المعھد األمریكي 

والتي تناولت العالقة بین معاییر المراجعة  25للمحاسبین القانونیین نشرة معیار المراجعة رقم 

وورد فیھا أنھ یجب على مكاتب ، معاییر الرقابة على جودة المراجعةالمتعارف علیھا و

المراجعة أن تؤسس سیاسات وإجراءات لرقابة الجودة بحیث توفر ضمانًا معقوًال عن إتساق 

وأن سیاسات وإجراءات رقابة ، أداءھا مع معاییر المراجعة في كل عملیة من عملیات المراجعة

ت المراجعة التي تقوم بھا مكاتب المراجعة الفردیة وسلوك الجودة قد تؤثر على سلوك عملیا

.)42ص،2002،أرینز ولویك(الممارسة المھنیة التي تؤدیھا مكاتب المراجعة ككل

ویرى حسنین وقطب أن عدد المالحظات أو المخالفات التي سجلھا مكتب المراجعة للعاملین بھ 

ة تعبِّر عن مدى اإللتزام بمعاییر المراجعة أو التي سجلتھا المنظمات المھنیة على مكتب المراجع

وكلما زاد العدد كان لھ تأثیر سلبي على جودة المراجعة والعكس ، المتعارف علیھا

.)43ص،2003،حسنین وقطب(صحیح

  : كفاءة إجراءات اختیار العمالء أو استمرار تقدیم الخدمة لھم -2

، أھمیة إجراء تقییم للعمالء المحتملینلقد ركزت اإلصدارات المھنیة األمریكیة والدولیة على 

ولدى أخذ قرار بقبول أو استبقاء عمیل یجب األخذ ، وكذلك المراجعة المستمرة للعمالء القائمین
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بالحسبان استقاللیة منشأة التدقیق وقدرتھا على خدمة العمیل على نحو الئق وكذلك نزاھة إدارة 

.)25ص،2004،المطیري(أعمال العمیل 

جراءات المستخدمة في منشآت التدقیق الكبرى لتقییم العمالء الحالیین والمحتملین حیث أن اإل

ترتبط بدراسة وتقییم خطر أعمال المنشأة محل التدقیق والمتعلق بإمكانیة استمرارھا في نشاطھا 

وخطر التدقیق المتمثل باحتواء القوائم المالیة على أخطاء متعمدة وغیر ، بصورة مربحة

أعمال مدقق الحسابات والذي یشمل تكالیف الدعاوى القضائیة المحتملة وسوء  وخطر، متعمدة

).436-435ص،2009،القاضي وآخرون(السمعة

ویرى الباحث أّن وجود سیاسات وإجراءات خاصة لدى منشأة التدقیق بشأن قبول العمالء الجدد 

أو استمرار العالقة مع عمیل سابق لھ دور في تبؤ ھذه المنشاة لموقع تنافسي قوي ألنھ یصب 

، في مصلحتھا من حیث أنھا تنفذ إجراءات وسیاسات االختیار واالنتقاء وفقًا للمعاییر الدولیة

.   الذي یصب إیجابا في تقییم األخرین لجودة منشأة التدقیق وسمعتھاو

:كفاءة إجراءات انتقاء المدققین بمنشأة التدقیق -3

ونتیجة ألن المسؤولیة الناتجة عن ، بما أن عملیة التدقیق تتم من خالل فریق عمل متكامل

منشأة التدقیق انتقاء المدققین  كان لزامًا على، تقصیر أحد أعضاء الفریق تتحملھا منشأة التدقیق

، للعمل لدیھا ممن یتمتعون بالكفاءة المھنیة والقدرة على اإللتزام بالمبادئ األخالقیة الالزمة

حیث ركزت إصدارات اإلتحاد الدولي للمحاسبین على ضرورة وضع سیاسات تضمن تعیین 

ین مع تحدید المؤھالت أشخاص مؤھلین للقیام بالعمل من خالل تخطیط اإلحتیاجات من المدقق

ومن بین .)IFAC,2009,P50-51(المطلوبة لكل وظیفة بكل مستوى إداري في منشأة التدقیق

األمور التي یتم أخذھا بعین اإلعتبار فیما یتعلق بالكفاءة والقدرات المتوقعة من فریق العملیة 

  :مایلي

بیعة والتعقید المشابھین من معرفتھ وخبرتھ العملیة فیما یتعلق بعملیات التدقیق ذات الط -1

  .خالل التدریب والمشاركة المناسبین

  .معرفتھ للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المطبقة -2

خبرتھ التقنیة بما في ذلك الخبرة في مجال تقنیة المعلومات ذات العالقة والمجاالت  -3

  .المتخصصة للمحاسبة والتدقیق

  .ذات العالقة التي یعمل بھا العمالءمعرفتھ لصناعات  -4

  .قدرتھ على تطبیق الحكم المھني -5
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  .فھمھ لسیاسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالمؤسسة -6

حیث أن اختیار منشأة التدقیق ألشخاص تتوفر لدیھم المھارة والكفاءة والتمّیز والتأھیل العلمي 

.عملیة التدقیقوالعملي یعتبر مطلبًا حیویًا لضمان جودة أداء 

  :كفاءة تخصیص األفراد على المھام -4

ولكي یتم أداءھا بأفضل صورة البّد من تخصیص مھام ، تنقسم عملیة التدقیق إلى عدة مھام

التدقیق على مجموعات األفراد العاملین بمنشأة التدقیق بصورة تحقق التطابق بین طبیعة التأھیل 

حیث یؤدي ، ت الشخص أو الفریق المخصص لھاالعلمي والعملي المطلوب للمھمة ومؤھال

تخصیص األفراد على المھام بالكیفیة السابقة إلى زیادة جودة أداء عملیة التدقیق وتدنیة 

.)22ص،2007،نور وآخرون(احتماالت الفشل

أّن كفاءة تخصیص األفراد على  )158ص،2007،سرایا(وقد أوضحت العدید من الدراسات 

المھام المختلفة تؤدي دورًا مھمًا في رفع الروح المعنویة لألفراد ومن ثّم تحسین أدائھم مما 

كما أّن مراعاة منشأة التدقیق ، ینعكس بصورة إیجابیة على المركز التنافسي لمنشأة التدقیق

فیة لھ دور في كفاءة إنجاز عملیة لتفضیالت أعضائھا المتعلقة بنوع الصناعة والمنطقة الجغرا

  .التدقیق

إّن إبداء مدقق الحسابات رأیھ في القوائم المالیة والمعلومات المحاسبیة األخرى تقتضي منھ  

وھذه المعرفة تختلف من شخص ألخر في فریق ، معرفة عمیقة بمبادئ المحاسبة وإجراءاتھا

التدقیق وبالتالي فإن عملیة تخصیص األفراد على المھام تؤثر في جودة التدقیق وتسھم في 

كما سیؤدي ذلك إلى توفیر التدریب لألفراد ، نظرًا ألدائھا بواسطة أشخاص مؤھلینتحسینھا 

واكتسابھم للمھارات بصورة أفضل مما یساھم في اإلرتقاء باألداء الكلي المستقبلي لمنشأة 

. التدقیق

  :قیود الوقت -5

وقت محدد وھذه  إّن قیود الوقت ھي تلك القیود المتعلقة بضرورة اإلنتھاء من أعمال التدقیق في

إذ إّن ضرورة اإلنتھاء من أعمال التدقیق في ، القیود تؤثر على أداء عمل مدقق الحسابات

توقیت محدد تفرض مجموعة من الضغوط على مدققي الحسابات ومن ثّم فإنھا ستؤثر في أدائھ 

ففي ، قیقحیث أنھ قد یكون لقیود الوقت تأثیر سلبي على جودة التد، وبالتالي في جودة التدقیق

كثیر من األحیان قد تؤدي ھذه القیود إلى الحد من وقت العملیة وإنھائھا قبل استیفاء كل 

.)191ص،2007،سرایا(متطلبات وإجراءات التدقیق
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ومن أجل تالفي ذلك فإنھ ینبغي إعداد الخطط الزمنیة بصورة أكثر واقعیة والتركیز على الجودة 

حیث أّن منشأت المراجعة الكبرى ، جاوز الوقت المحددكمعیار لھ األولویة على معیار عدم ت

ونتیجة لھذه القیود تلجأ إلى وضع خطط زمنیة ألداء عملیة التدقیق تكفل كفاءة وفاعلیة األداء 

  .قوتساھم في تخفیض تكلفة عملیات التدقی

  :التطویر والتعلیم المھني المستمر -6

لع بھ مدقق الحسابات یجعل القیام بھذه إّن أھمیة الدور اإلقتصادي واإلجتماعي الذي یضط

ومن أھم ھذه الصفات ضرورة تحلي ، المھمة تتطلب صفات شخصیة ال تتوافر بشكل دائم

لذلك فإن برامج التعلیم المھني المستمر تمثل ، المدقق بالمعرفة العمیقة لمجموعة من المعارف

كفاءة والتأھیل الالزمین أحد أھم صور التطویر المھني الذي یساعد على تمتع المدقق بال

.)106ص،2002،القاضي ودحدوح(كمتطلبات ضروریة ألداء عملیة التدقیق بالجودة المطلوبة

وإّنھ من الضروري أن یقوم مدقق الحسابات بتطویر أسلوب أدائھ لعملھ ذاتیًا من خالل مواكبتھ 

  .مروذلك من خالل برامج التعلیم المست، للتطورات السریعة في مجال التدقیق

وقد تعرضت الكثیر من الدراسات في ھذا المجال للموضوعات التي یجب أن تتضمنھا برامج 

توماس و (مثال ذلك األخطاء والتحریف في القوائم المالیة ومصادر خطر التدقیق، التعلیم المستمر

).177-176ص،2006،ھنكي

األمریكیة والدولیة بأھمیة وعلى مستوى المنظمات المھنیة فقد اھتمت اإلصدارات المھنیة 

التطویر المھني الذي یؤكد لمنشأة التدقیق توافر الخبرة والمعرفة المطلوبة في األفراد لوفائھم 

كضرورة ، وقد تضمنت ھذه اإلصدارات سیاسات التطویر المھني وإجراءاتھ، بمسؤولیاتھم

الع األفراد على تحدید متطلبات التأھیل المھني وبرامجھ وإبالغھا لألفراد وضرورة إط

.)126ص،2002،أرینز و لویك(التطورات في المعاییر المھنیة

  :التي تعود إلى فریق العملیة و الجودةالمؤثرة في عوامل ال - 3-2- 2

مثل استقالل ، إّن ھذه العوامل ترجع إلى خصائص العنصر البشري المشارك في عملیة التدقیق

ققین بمنشأة التدقیق باإلضافة إلى كفاءة أداء العمل مدقق الحسابات وخبرتھ ومتابعة أعمال المد

  .المیداني

  :ىلكل عامل من ھذه العوامل على حد وسوف یتم التطرق

  :استقالل مدقق الحسابات -1
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بأنھ التحرر من جمیع الضغوط والعوامل األخرى التي تؤثر أو من المتوقع أن  یعّرف اإلستقالل

.)34ص،2008،الجعافرة(تؤثر في قدرة المدقق على اتخاذ قرارات عادلة وغیر متحیزة

Mautz)كما أوضح  and Sharaf,1961)  أّن ھناك سمتین أساسیتین لإلستقاللیة تتعلق السمة

والسمة الثانیة تتعلق باإلستقالل الظاھري ، دقق أثناء أداء عملھاألولى باإلستقالل الحقیقي للم

حیث عّرفا استقاللیة مزاول المھنة بأنھا مقدرتھ في الحفاظ على موقف ، للمدققین كفریق عمل

  .مالئم في التخطیط لبرنامجھ في التدقیق وفي أدائھ أثناء عملیات التحقق وفي تحضیره للتقریر

د لالستقاللیة تتعلق باستقاللیة البرنامج واستقاللیة التحقق واستقاللیة وقد رّكزا على ثالث أبعا

أّما استقاللیة التدقیق فھي تتمثل في عمل مجموعة من المدققین كفریق عمل وكیف ، التقریر

  .ینظر العموم إلى ھذا الفریق

أّما ، في حین ینظر إلى االستقالل الحقیقي عدم استجابة المدقق ألي ضغوط تفقده استقاللھ

االستقالل الظاھري فیتعلق بعدم وجود مصالح لمدقق الحسابات بخالف أتعابھ في المنشأة محل 

  .التدقیق

على ضرورة الفصل بین المظھر والحقیقة حیث أن (Lee,1993,p53)وقد رّكز بعض الكّتاب 

یھ الصمود القضیة األساسیة ھي فیما إذا كان بإمكان المدقق أن یظھر في الوضع الذي یستطیع ف

والمقاومة تجاه الضغوطات المتوقعة من قبل إدارة المنشأة وإّن ظھوره بھذا الوضع سوف یعزز 

  .ثقة مستخدمي التقریر بوجھة نظر المدقق ونوعیة المعلومات المدققة

على النحو  200وقد أكدت معاییر التدقیق الدولیة على استقاللیة مدقق الحسابات في المعیار 

لمدقق اإللتزام بقواعد السلوك المھني الصادر عن اإلتحاد الدولي للمحاسبین حیث على ا: التالي

أّن مبادئ السلوك المھني التي تحكم مسؤولیات المدقق ھي االستقاللیة واألمانة والكفاءة المھنیة 

  .والسریة والسلوك المھني والمعاییر التقنیة

ھ والنظر بموضوعیة إلى جمیع الحقائق إّن تجرد مدقق الحسابات من أي مصالح عند إبداء رأی

.                مع إدراكھ للعوامل والضغوط التي قد تؤثر على موضوعیتھ یعتبر دلیًال على تحقق استقاللیتھ

ومما الشّك فیھ أن ھناك العدید من العوامل والحاالت المختلفة التي قد یكون لھا تأثیر في 

، سلعس(دقق الحسابات وتتمثل تلك العوامل فياالستقاللیة وقد تشكل موضع ضغط على م

طبیعة الخالف بین مدقق الحسابات واإلدارة وفي تقدیم الخدمات اإلستشاریة  )94-92ص2008

والحالة المالیة للمنشأة محل التدقیق ودرجة المنافسة في سوق التدقیق ، للمنشأة محل التدقیق
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الشخصیة لمدقق الحسابات والمصالح  وحجم منشاة التدقیق ووجود لجان التدقیق والنواحي

  .المالیة ومدى وجود قیود على الفحص والتقریر

وبھدف تدعیم استقاللیة مدققي الحسابات للشركات المساھمة في أمریكا فقد شكِّلت ھیئة خاصة 

بواسطة كل من ھیئة تداول األوراق المالیة األمریكیة والمجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین 

(ISB)لیھ اسم ُأطلق ع Independence Standards Board  حیث أن الھدف األساسي

لھذه الھیئة دعم استقاللیة المدقق الخارجي في الحقیقة والمظھر واإلرتقاء بمستوى جودة الخدمة 

.)41-38ص،2001،غالي(من أجل المحافظة على ثقة المستثمرین

من أھم العوامل المؤثرة في جودة وبناًء على ذلك یمكن اعتبار استقالل مدقق الحسابات 

  .المراجعة

  :خبرة مراجع الحسابات -2

فھي تسیر جنبًا إلى جنب مع ، تؤدي خبرة مراجع الحسابات دورًا مھمًا في عملیة المراجعة

وقد ازداد اإلھتمام في اآلونة ، التأھیل العلمي وذلك للوصول إلى الكفاءة في األداء والفاعلیة

ة نظرًا لزیادة عدد حاالت فشل التدقیق وعدم قدرة المدققین على األخیرة بموضوع الخبر

  .اكتشاف حاالت الغش في القوائم المالیة

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الخبرة تمثل تراكم المعرفة وطرق جمع األدلة من كافة 

أدى إلى وإّن عدم إمكانیة مالحظة الخبرة بصورة مباشرة ، المصادر قبل أداء عملیة المراجعة

ونتیجة لذلك سیتم قیاس جودة أداء مدقق . عدم إیجاد مفھوم للخبرة یحظى بالقبول العام

الحسابات بعدة مقاییس بدیلة وھي رشد قرارات مراجع الحسابات والقدرة على حل المشاكل 

.)439ص،2009،القاضي وآخرون(والقدرة على تحدید مؤشرات التحریف في القوائم المالیة

إحدى الدراسات أنھ یمكن قیاس الرشد في قرارات مراجع الحسابات باإللتزام حیث أشارت 

والمعاییر اإلضافیة )وھي المعاییر الموضوعة بواسطة المنظمات المھنیة ( بالمعاییر المھنیة 

ومع مراعاة وجود ). التي تضعھا منشأت التدقیق الكبرى كمعاییر إضافیة لضمان كفاءة األداء(

فإن ، لمدققین باإللتزام بالمعاییر المھنیة الموضوعة بواسطة المنظمات الدولیةدوافع لدى جمیع ا

  .التمییز بین مستویات خبرة المدققین یتم من خالل تمسكھم بالمعاییر اإلضافیة الموضوعة

وفیما یتعلق بدور الخبرة في حل المشاكل فقد وِجد أّن مدقق الحسابات الخبیر یركز اھتمامھ 

وبالتالي فھو أكثر قدرة على ، نشاط ومخاطر ومشاكل المنشأة محل التدقیقعلى فھم طبیعة 

Badrad)حیث أوضحت إحدى الدراسات، تعریف المشكلة وتفھمھا & Moc,1992,pp135-
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أّن الفرق بین مدقق الحسابات الخبیر والمبتدئ ینعكس في إمكانیة التوصل إلى   (139

حیث یظھر أثر الخبرة لدى المدقق في إمكانیة ، المعلومات المالئمة لتحدید بدائل لحل المشاكل

التفرقة بین المعلومات المالئمة والمعلومات غیر المالئمة لحل مشكلة معینة مما یجعلھ أكثر 

  .د استراتیجیات حل المشكلة بصورة أفضلقدرة تحدی

حیث ، أثر الخبرة على تحدید مؤشرات التحریف في القوائم المالیةوقد تناولت إحدى الدراسات

أّن قدرة المدققین الذین تعاملوا مع عدد كبیر ومتنوع من العمالء على اكتشاف مناطق حدوث 

ن أولئك المدققین الذین لیس لدیھم خبرة األخطاء والتحریفات في القوائم المالیة بصورة أفضل م

  . في التعامل مع فئات متنوعة من المنشأت

Carcello(كما أكدت دراسة  et al,1992,p7(  على أن خبرة فریق المراجعة ومكتب المراجعة

  :وأشارت إلى ذلك باإلعتبارات التالیة، بالعمیل تعتبر احد العوامل المؤثرة في جودة المراجعة

  .مدیر المراجعة الرئیسي في عملیة المراجعة على األقل في السنتین الماضیتینمشاركة  -1

  . مشاركة مدیر المراجعة في عملیة المراجعة على األقل خالل السنتین الماضیتین -2

مشاركة الشریك المسؤول عن مھمة المراجعة في عملیة المراجعة على األقل خالل  -3

  .السنوات الثالث الماضیة

مكتب المراجعة بأداء عملیة المراجعة للعمیل خالل السنوات الثالث الماضیة على قیام  -4

  .األقل

  :متابعة أعمال المراجعین في المنشأة -3

ألن المساعدین ھم عادًة خریجي ، یحتاج المساعدون المفوض لھم العمل إلى التوجیھ الصحیح

. ي الالزم إلعداد أنفسھم عملیًاالجامعات ویعملون بالمنشاة بھدف الحصول على التدریب المھن

ومن ثّم ، لذلك فإن المدقق األول ھو المؤھل علمیًا وعملیًا لتخطیط عملیات التدقیق وتنفیذھا

تنحصر مسؤولیتھ في اإلشراف على المساعدین وتقسیم العمل بینھم والتأكد من قیام كل منھم 

لھم وتوجیھھم ومساعدتھم ونصحھم ومراجعة أوراق عم، بالمھمات الموكلة إلیھ طبقًا لتعلیماتھ

توماس (باألسلوب الذي یزید من مقدرتھم المھنیة ومن مستوى معرفتھم وتدریبھم

.)185-184ص،2006،وھنكي

فالمدقق یجب أن ال یكتفي فقط بقراءة برنامج التدقیق وقراءة مالحظات المساعدین وتقییم 

بل البّد من مراجعة أوراق العمل عند القیام بأعمال المتابعة ألنھ ، الحلول البدیلة ألي مشكلة

ه ویجب اإلنتبا، یترتب على ھذه المراجعة الحد من اإلختالفات في أحكام المساعدین وتقدیراتھم

إلى ضرورة القیام بالمتابعة بتوقیت مالئم ال یؤدي إلى إرباك األداء وال یؤدي إلى اإلنتقال من 
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مما یترتب علیھ احتمال إعادة ، خطوة إلى ُأخرى مترتبة علیھا مراجعة الخطوة السابقة لھا

.)42ص،2010،الحسن(عملیة المراجعة أو بعض خطواتھا

Carcello(وقد أشارت دراسة  et al,1992,p7(  إلى أن تمتع المشرف بعضویة المعھد

األمریكي للمحاسبین القانونیین واجتیاز المراجعین دون المستوى اإلشرافي المتحان القبول 

  .بالمعھد یعتبرا من خصائص عامل اإللتزام بالمعاییر العامة للمراجعة

نسیق جھود وقد أوضحت اإلصدارات المھنیة األمریكیة والدولیة أھمیة اإلشراف على ت

وأوضحت أّن عناصر اإلشراف تتضمن إصدار ، المساعدین وتحدید مدى انجازھم لمھامھم

في اآلراء بین أفراد فریق  االختالفاتوالتعرف على المشاكل وحسم ، التوجیھات للمساعدین

حیث خصص المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین المعیار ، التدقیق ومراجعة أعمال الفریق

والذي یتطلب من المراجع المسؤول عن ، للتخطیط واإلشراف على عملیة المراجعة 22رقم 

، ي یتعین أداءھاوأھداف اإلجراءات الت، مسؤولیاتھم: عملیة المراجعة إبالغ مساعدیھ باآلتي

 أعمالجوانب ( على سبیل المثال، واألمور التي تؤثر في نطاق اإلجراءات التي یتعین أداءھا

المشكالت المحتملة المرتبطة ، الشركة محل المراجعة المالئمة لتوزیعھم وتخصیصھم علیھا

كي للمحاسبین وقد حددت اللجنة الفرعیة للتعلیم التابعة للمعھد األمری، )بالمحاسبة والمراجعة

القانونیین المستویات اإلشرافیة في المراجعة وعالقتھا مع بعضھا البعض وذلك كما ھو موضح 

:)AICPA,1996,p108(بالجدول التالي

  )1(الجدول رقم                                            

  البعض المستویات اإلشرافیة في المراجعة وعالقتھا مع بعضھا                   

  المستوى الخاضع لإلشراف  المستوى اإلشرافي

  المدیرون المسؤولون عن اإلشراف على المراجعین  الشریك المسؤول عن عملیة المراجعة -1

المدیرون المسؤولون عن اإلشراف على  -2

  المراجعین
  المراجعون الرئیسیون المسؤولین عن العمل المیداني

المسؤولین عن العمل المراجعون الرئیسیون  -3

  المیداني

 إجراءاتالمراجعون المساعدون المسؤولون عن أداء 

  المراجعة

  .....  المراجعون المساعدون -4
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وعلى مستوى اإلتحاد الدولي للمحاسبین أّكدت المعاییر الدولیة للتدقیق التي أصدرھا اإلتحاد في 

على أھمیة وظیفة اإلشراف والمتابعة حیث ) رقابة الجودة لتدقیق البیانات المالیة(220المعیار 

نّص المعیار على أن یتضمن توجیھ فریق العملیة إعالم أعضاء الفریق عن بعض األمور 

لمتعلقة بمسؤولیاتھم التي تتضمن ضرورة اإللتزام بالمتطلبات األخالقیة والتخطیط للعملیة ا

وإجراءاتھا بالشكوكیة المھنیة المقتضاة وإعالمھم عن أھداف العمل وطبیعتھ والمشاكل التي قد 

تنشأ والقضایا المتعلقة بالمخاطر وضرورة النقاش بین أعضاء الفریق من أجل تحقیق التواصل 

  .لمناسب بینھما

كما یتضمن اإلشراف متابعة تقدم عملیة التدقیق واألخذ بعین اإلعتبار كفاءة وقدرات أعضاء 

فریق العملیة بشكل فردي فیما إذا كانوا یملكون الوقت الكافي إلنجاز العمل الموكل إلیھم 

.(IFAC,2009,p143)ومعالجة المسائل الھامة الناشئة خالل عملیة المراجعة

  :ءة أداء العمل المیدانيكفا -4

وفي ، ُتعد كفاءة المدققین عند أدائھم للعمل المیداني من أھم العوامل المؤثرة في نتائج التدقیق

حقیقة األمر إّن كفاءة أداء العمل ترتبط ارتباطًا وثیقًا ببذل العنایة المھنیة الكافیة والمالئمة 

  .واإللتزام بمعاییر العمل المیداني 

المنظمات المھنیة األمریكیة والدولیة بمعاییر العمل المیداني والتي تتمثل بالتخطیط وقد اھتمت 

والعمل واإلشراف على المساعدین وتقییم نظام الرقابة الداخلیة وتجمیع أدلة اإلثبات الكافیة 

 قد خصص مجموعة  AICPAحیث نجد أّن المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین، والمالئمة

المجموعات الثالث لمعاییر المراجعة المقبولة عمومًا تحت اسم معاییر العمل  رئیسیة من

حیث تعّبر ھذه المعاییر عن الخطوات الرئیسیة لعملیة التدقیق الالزمة للحصول على ، المیداني

وتمتد إلى ، القدر الكافي من األدلة والبراھین التي تمكنھ من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالیة

.)15ص،2004،حّماد(یجب أن یلتزم بھ المدققون عند أدائھم لخدمات التدقیق ما

فقد نّصت على ذلك لكل بند على أّما المعاییر الدولیة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبین 

والمعیار ، )التخطیط لتدقیق البیانات المالیة ( 300بمعیار خاص في كل من المعیاررقم ىحد

والمعیار رقم ، )فھم المنشأة وبیئتھا لقییم مخاطر الخطأ الجوھري من خالتحدید وت( 315رقم 

  ).أدلة التدقیق (    500
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وقد أوضحت كل من إصدارات مجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین وإصدارات اإلتحاد 

الدولي للمحاسبین أّن تأثیر اإللتزام بمعاییر الفحص المیداني في جودة التدقیق یتمثل 

:)44ص،2010،الحسن(يبمایل

، وتوقیتھا، یساعد التخطیط السلیم لعملیة التدقیق في تحدید طبیعة إجراءات التدقیق المطلوبة -1

  .ومن ثّم في تحدید أدائھا بأعلى جودة ممكنة

تساعد دراسة نظام الرقابة الداخلیة وتقییمھ في تحدید مدى فاعلیة النظام في اكتشاف  -2

مما یسھم في تحدید مدى اختبارات التدقیق وحجمھا بصورة ، یفاتاألخطاء الجوھریة والتحر

  .مما ینعكس إیجابًا على جودتھا، مالئمة

یؤثر سلوك مدقق الحسابات في الحصول على األدلة والتحقق من كفایتھا ومالءمتھا  -3

لیة ومن ثّم في جودة عم، وإمكانیة االعتماد علیھا في رأي مدقق الحسابات في القوائم المالیة

  .التدقیق

ومما الشّك فیھ أن أداء العمل المیداني بكفاءة عالیة سوف ینعكس بشكل مباشر على جودة  

   .وبالتالي سوف یزید من الثقة في مصداقیة القوائم المالیة، العمل المؤدى
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  آثار تحقق جودة التدقیق :المبحث الرابع

عن تحقق جودة المراجعة ال بّد من التعرف على قبل التطرق إلى اآلثار اإلیجابي الناجمة 

حیث قّسمت معظم الدراسات ھذه المخاطر ، المخاطر التي تنجم عن عدم تحقق جودة المراجعة

  :إلى مخاطر خاصة بمكتب المراجعة ومخاطر خاصة بالعمالء والمستخدمین للقوائم المالیة

  :المخاطر الخاصة بمكتب المراجعة -1

.لدى عمالئھ وربما استبدالھم لھتدني سمعة المكاتب -

.انخفاض الحصة السوقیة لمكتب المراجعة-

المسؤولیة القانونیة تجاه الغیر والتكالیف الناجمة عن رفع العمالء دعاوى قضائیة -

.ومطالبتھم بتعویضات من المكتب

.إھدار موارد مالیة وبشریة في محاولة تدارك أوجھ القصور وتصحیح اإلنحرافات-

  :ر الخاصة بالعمالء والمستخدمین للقوائم المالیةالمخاط -2

وتتمثل في المخاطر أو الخسائر التي قد یتعرض لھا العمالء والمستثمرون والمستخدمون 

اآلخرون للقوائم المالیة نتیجة إتخاذھم لقرارات غیر مالئمة إعتمادًا على تقاریر المراجعة 

  .متدنیة الجودة

لتدقیق بالمعاییر والمتطلبات التي تؤدي إلى تحقق جودة التدقیق وبالمقابل فإّن التزام منشأة ا

وقد رّكزت معظم الدراسات في ھذا المجال على تحدید تأثیر ، یترتب علیھ عّدة آثار إیجابیة

نور (جودة التدقیق في نشاط التدقیق الداخلي وكذلك على سوق رأس المال

  ).36ص،20007،وآخرون

نور (على وظیفة التدقیق الداخلي فقد أوضحت إحدى الدراسات فمن ناحیة تأثیر جودة التدقیق

تقییم درجة االلتزام بسیاسات وإجراءات الرقابة وتحقیق الثقة أّن  6)36ص،20007،وآخرون

بالجودة الشاملة لعملیة التدقیق سوف یصبح الھدف األساسي لوظیفة التدقیق الداخلي بدًال من 

خلي والمتمثل بإجراء التدقیق المالي على القیود والمستندات الدور التقلیدي لوظیفة التدقیق الدا

  .وذلك في حال تحقق جودة التدقیق

6
hawakesنقًال عن   and adams,1995)(
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نور (ومن حیث تأثیر جودة التدقیق على سوق رأس المال فقد أوضحت نتائج إحدى الدراسات

)36ص،20007،وآخرون
أنھ كلما زادت درجة الخطورة فیما یتعلق بالتوقعات المستقبلیة بالنسبة  7

فإن الطلب على شركات المراجعة التي تتمتع بسمعة جیدة ، نشآت المدرجة في السوق المالیةللم

وذلك لزیادة ثقة المستثمرین في سوق رأس المال بمحتوى ، فیما یتعلق بالجودة سوف یزداد

  .حیث أن زیادة جودة التدقیق یترتب علیھ زیادة ثقة الطرف الثالث بالقوائم المالیة، القوائم المالیة

وقد أكدت إحدى الدراسات أن التقاریر المالیة المعتمدة من مدققین یمارسون درجة عالیة من 

الجودة لھا تأثیر أكبر على أسعار أسھم الشركة محل التدقیق مما لو تمت عملیة التدقیق بواسطة 

اختیار كما أنھ یجب على المنشأة محل التدقیق أن تتخذ قرار ، مدققین یمارسون درجة جودة أقل

المدققین ذوي جودة معینة بمقارنة التكلفة اإلضافیة لزیادة جودة التدقیق مع المنفعة اإلضافیة 

للمنشأة محل التدقیق نتیجة زیادة ثقة الطرف الثالث في معلومات القوائم المالیة ذات درجة 

)37ص،2007،نور وآخرون(الخطر المرتفعة نسبیًا
8.

یق ال یقتصر تأثیره على وظیفة التدقیق الداخلي وسوق رأس ویرى الباحث أن تحقق جودة التدق

المال وإنما یمتد لیشمل المدققین أنفسھم حیث ستزداد  ثقة الجمھور وتتحسن نظرة المجتمع 

حیث سیزداد ، لمھنة تدقیق الحسابات، األمر الذي یؤدي إلى زیادة أتعاب المدقق بصورة إیجابیة

وكذلك سینعكس ھذا التأثیر على اإلقتصاد ،دة األعلىالتدقیق ذات الجو منشآتالطلب على 

وھذا بدوره سوف یخلق بیئة محفزة ، الوطني بشكل عام حیث یؤدي ذلك إلى استقراره وتنمیتھ

.  لإلستثمار في المجتمع

7
datar)نقًال عن   et al,1991,pp3049)
8
Fetham)نقًال عن   et al,1991,pp375-399)
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:المقدمة 

الرقابة بمفھومھا العام ھي تطبیق مستویات المعاییر المھنیة المطلوبة من الناحیتین المھنیة 

واألخالقیة، والرقابة على الجودة ھي سیاسات وإجراءات موضوعة من قبل شركة التدقیق 

 نفسھا للتأكد من أّن ھذه اإلجراءات طبقت ألجل الوصول إلى مستوى الحد األدنى وھو تطبیق

بأنھا الوسائل واإلجراءات  )Arens,2000,p33(وقد عرفھا أرینز، المعاییر المھنیة المطلوبة

  . التي یتبعھا مكتب التدقیق للتأكد من مدى مقابلتھ للمسؤولیات المھنیة

ولھذا فإن الجمعیات المھنیة العالمیة في أمریكا وبریطانیا تتطلب من شركات التدقیق إیجاد ھذه 

راءات والتي توفر تأكیدًا معقوًال بأن معاییر التدقیق المتعارف علیھا قد تّم السیاسات واإلج

.)68ص،2006،التمیمي(تطبیقھا

وتشمل الرقابة على الجودة السیاسات واإلجراءات التي ینبغي على شركة التدقیق أن تقوم بھا 

ى شركة التدقیق أي على مستو، سواء فیما یتعلق بالشركة بشكل عام أو بمھمات التدقیق الخاصة

ككل وعلى مستوى كل عملیة تدقیق وذلك من أجل ضمان قیام شركة التدقیق بخدمة األطراف 

  .ذات العالقة بشكل مناسب وبما یتفق مع معاییر التدقیق

وقد تختلف طبیعة ومدى سیاسات وإجراءات الرقابة على الجودة باختالف حجم شركة التدقیق 

وتتأثر كذلك بالتكالیف ، الموقع الجغرافي ومدى تفرع األعمالوطبیعة األعمال التي تمارسھا و

.)86ص،2006،الذنیبات(والمنافع المتوقع الحصول علیھا

 150الرقابة على الجودة لشركات التدقیق العالمیة والتي تمتلك  إجراءاتفعلى سبیل المثال فإن 

  .كة تدقیق صغیرةفرعًا ویقومون بتدقیق شركات كبیرة ومتعددة الجنسیات تختلف عن شر

إن تطبیق رقابة الجودة على أعمال التدقیق بالنسبة لمتخذ القرار في بیئة األعمال على 

حیث لم یعد قاصرًا تقریر ، قصوى في قرارات اإلستثمار أھمیةالمستویین المحلي والدولي لھ 

المنشأة بل المدقق على استخدامھ من إدارة الشركة ومالكھا للحكم على كفاءة إدارتھا لموارد 

تعدى ذلك وصوًال العتماد الكثیر من متخذي القرار على تقاریر التدقیق من مستثمرین أجانب 

  .ومستثمرین مرتقبین
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وقد أظھرت العدید من الدراسات البحثیة أھمیة الدور الذي تلعبھ معاییر الرقابة على الجودة في 

ث أّن المراجعین یدركون وجود تقلیل مظاھر حدوث السلوك المخفض لجودة األداء المھني حی

الفحص وقوة العقوبات  وإجراءاتارتباط سلبي بین قوة نظام رقابة الجودة لشركة المراجعة 

التي تفرضھا شركة المراجعة للقیام باألفعال التي تخفض جودة األداء المھني وبین حدوث 

 إجراءاتم حیث أنھ یجب على شركات المراجعة أن تقّی، سلوك جودة المراجعة المخفضة

وتحسن من فھم المراجعین ، الفحص على تنفیذ برنامج المراجعة وإجراءاتالرقابة التي تضعھا 

Malone(لإلجراءات والعقوبات المتخذة and Roberts,1996,pp49-64(.

كما اھتمت العدید من المنظمات والجمعیات المھنیة بكافة أنحاء العالم بموضوع ضبط الجودة 

ق والعمل على تحسین مستوى األداء المھني لھذه الشركات واإلرتقاء بھ بما في شركات التدقی

وذلك من خالل إصدار مجموعة من المعاییر المھنیة للرقابة على جودة ، یخدم الصالح العام

المراجعة وإلزام المراجعین بضرورة مراعاتھا والتقید بھا عند أداء عملیة المراجعة لما لھ من 

  .جودة المراجعة أثر بارز في تحسین

ومن أكثر ، وقد تّم إصدار العدید من النشرات والتوصیات واإلرشادات المتعلقة بھذا الموضوع

والمعھد األمریكي للمحاسبین  IFACالمنظمات شھرة في ھذا المجال اإلتحاد الدولي للمحاسبین 

.AICPAالقانونیین 

واإلرشادات الصادرة عن اإلتحاد وسوف یحاول الباحث في ھذا الفصل التركیز على المعاییر 

الدولي للمحاسبین والمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین وذلك فیما یتعلق بالرقابة على جودة 

  .المراجعة
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IFACالرقابة على الجودة حسب اإلتحاد الدولي للمحاسبین: المبحث األول

/ 7/بإصدار الدلیل الدولي رقم 1981لقد قام اإلتحاد الدولي للمحاسبین  في شھر أیلول لعام 

، وقد حدد ھذا الدلیل ستة معاییر لضبط الجودة، تحت عنوان ضبط جودة عملیة المراجعة

ویھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم اإلرشادات الخاصة التي یجب على المراجع أن یلتزم بھا للتقید 

واإلرشادات الخاصة ، األساسیة الخاصة بتفویض عملھ لمساعدیھ في مھمة المراجعة بالمبادئ

باإلجراءات والسیاسات التي تتبناھا شركة المراجعة لتوفیر القناعة المعقولة بجودة المراجعة 

  .بصورة عامة

الت وتابع اإلتحاد الدولي للمحاسبین جھوده بالرقابة على جودة المراجعة وذلك من خالل التعدی

ضبط الجودة لعملیات تدقیق المعلومات (220لیحمل الرقم  7التي أجراھا على الدلیل رقم 

حیث أعاد تصنیف وتسمیة بعض ضوابط 1994وذلك في حزیران عام ، )المالیة التاریخیة

  ).السیاسات واإلجراءات(جودة المراجعة دون أن یغیر في المفھوم والمحتوى

لیة العالمیة وما سببتھ من حالة كساد في األسواق العالمیة وإفالس ونتیجة لتزاید حدة األزمة الما

وانھیار للعدید من الشركات الكبرى بدأ اإلتحاد الدولي للمحاسبین باتخاذ ردود أفعال سریعة 

حیث سعى اإلتحاد من ، تجاه األبعاد المختلفة لتلك األزمة لتدارك أثارھا على مھنة المراجعة

إلدخال بعض التعدیالت وإعادة  IAASBعاییر المراجعة والتأكید خالل المجلس الدولي لم

الصیاغة على العدید من إصداراتھ المھنیة من خالل مشروع المعاییر الدولیة الجدید في عام 

والذي أطلق علیھ مشروع التوضیح لزیادة وضوح وإزالة الغموض عن بعض المعاییر  2009

لمشروع في عام وتّم اإلنتھاء من ا 2004الدولیة حیث بدأ مشروع إعادة الصیاغة في عام 

) رقابة الجودة لتدقیق البیانات المالیة(220حیث تمت إعادة صیاغة المعیار الدولي  2009

والذي یھدف إلى تطبیق إجراءات رقابة الجودة في مرحلة العملیة التي تقدم ضمانًا معقوًال بأن 

طبقة وأن تقریر المدقق عملیة التدقیق تمتثل للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة الم

  .الصادر مالئم حسب الظروف

كما نتج عن مشروع التوضیح لمجلس المعاییر الدولیة للمراجعة والتأكید إعادة صیاغة المعیار 

رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عملیات تدقیق ومراجعة للبیانات (1الدولي لرقابة الجودة
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حیث صدر ھذا المعیار ألول مرة عام ، )ذات العالقةالمالیة وعملیات التأكید األخرى والخدمات 

.)IFAC,2005,P1( 15/7/2005وطالب بوضع أنظمة لضبط الجودة بحلول  2004

مع  15/12/2009المعاد صیاغتھ اعتبارًا من ) 1(ویتعامل المعیار الدولي لضبط الجودة 

ت المالیة وعملیات مسؤولیات الشركة الخاصة بنظامھا لضبط جودة المراجعة وتدقیق البیانا

ویحدد المعیار ھدف الشركة  بوضع نظام لرقابة الجودة واإلحتفاظ بھ لتزویدھا ، التأكید األخرى

بضمان معقول بأّن الشركة وموظفیھا ملتزمون بالمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة 

  .والتنظیمیة وأّن تقاریر التدقیق الصادرة مناسبة حسب الظروف

فإن ، على ضبط الجودة على مستوى الشركة) 1(المعیار الدولي لضبط الجودة وفي حین یركز

حیث یتعین على الشركات ، یركز على ضبط الجودة على مستوى العملیة) 220(المعیار الدولي

من اجل تمثیل اإللتزام بمعاییر التدقیق ) 220(التي تدقق بیانات مالیة اإللتزام بمعیار التدقیق 

المدقق ویتعامل مع المسؤولیات المحددة للمدقق والمتعلقة بإجراءات رقابة  الدولیة في تقریر

الجودة لتدقیق بیانات مالیة لكنھ مفروض أیضًا على المؤسسة كونھا خاضعة للمعیار الدولي 

  .أو لمتطلبات وطنیة ملحة على األقل) 1(لرقابة الجودة

و إیجاد نظام لرقابة الجودة واإللتزام ھدف الشركة وھ1كما یبین المعیار الدولي لرقابة الجودة 

:(IFAC,2009,p44)بھ من اجل تزویدھا بتأكید معقول فیما یخص

  .امتثال الشركة وموظفیھا للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا -1

  .أن تكون التقاریر الصادرة عن الشركة أو شركاء العملیة مالئمة في الظروف -2

ھو تطبیق إجراءات رقابة الجودة في  220حین أن ھدف المدقق وفق المعیار الدولي  في

:(IFAC,2009,pp132-133)مرحلة العملیة والتي تقدم للمدقق ضمانًا معقوًال بأّن

  .عملیة التدقیق تمتثل للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المطبقة -1

  .مالئم حسب الظروف أّن تقریر المدقق الصادر -2

من الشركة وضع نظام مراقبة للجودة واإلحتفاظ بھ 1ویتطلب المعیار الدولي لضبط الجودة

بحیث یضم سیاسات وإجراءات تتناول كل عنصر من العناصر التالیة ونظرًا لتشابھ ھذه 

ھذه  سیقوم الباحث بتناول 220العناصر مع متطلبات الرقابة على الجودة وفق المعیار الدولي 

  .العناصر على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى عملیة المراجعة
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:9IFACة بحسب عناصر الرقابة على الجود - 1-1- 3

  .مسؤولیات القیادة المتعلقة بالجودة -1

  .متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة -2

  .قبول واستمرار العالقات مع العمالء وعملیات محددة -3

  .الموارد البشریة -4

  .أداء العملیة -5

  . المراقبة -6

  :مسؤولیات القیادة المتعلقة بالجودة - 1

  :على مستوى شركة التدقیق -أوًال

یعتمد تعزیز وجود ثقافة داخلیة متعلقة بالجودة على األفعال والرسائل الواضحة والمتسقة 

جراءات والمتكررة من كافة مستویات اإلدارة في الشركة التي تسلط الضوء على سیاسات وإ

رقابة الجودة في الشركة والمتطلب الذي یقتضي أداء عمل یمتثل للمعاییر المھنیة والمتطلبات 

  . القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا وإصدار تقاریر مناسبة في الظروف القائمة

وقد ، وإّن مثل ھذه األفعال والرسائل تشجع على وجود ثقافة تعترف بعمل عالي الجودة وتقدره

اإلبالغ عن ھذه األفعال والرسائل من خالل ندوات التدریب واإلجتماعات والحوار الرسمي یتم 

كما قد یتم دمجھا في ، أو غیر الرسمي أو بیانات المھمة والنشرات والمذكرات اإلعالمیة

الوثائق الداخلیة ومواد التدریب الخاصة بالشركة وفي إجراءات تقییم الشریك وكادر العمل 

  .تعزز وجھة نظر الشركة فیما یتعلق بأھمیة الجودة وكیفیة تحقیقھا عملیًابحیث تدعم و

كما أّن إستراتیجیة عمل الشركة تقتضي من الشركة تحقیق الجودة في كافة العملیات التي تؤدیھا 

  :یلي وبالتالي فإّن تعزیز ثقافة داخلیة قائمة على الجودة یجب أن تتضمن ما

تتناول تقییم أداء وتحفیز وتشجیع موظفي الشركة في سبیل  وإجراءاتوضع سیاسات  -1

  .توضیح التزام الشركة األكثر أھمیة نحو تحقیق الجودة

  .تفویض مسؤولیات اإلدارة بحیث ال تطغى اإلعتبارات التجاریة على جودة العمل المؤدى -2

  .توفیر موارد كافیة لتطویر وتوثیق ودعم سیاسات وإجراءات رقابة الجودة -3

وبالتالي یمكن القول أن نشر ثقافة الجودة لدى القائمین على عملیة المراجعة یعتبر اللبنة األولى 

  .في أداء عمل عالي الجودة منجز وفق المعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة

9
واإلرشادات ذات العالقة الصادرة عن اإلتحاد الدولي  220ومعیار التدقیق الدولي رقم 1یعتبر المعیار الدولي لرقابة الجودة  

.المرجع الرئیسي لھذه الفقرة ما لم یرد خالف ذلك 2009سبین لعام للمحا



54

  :على مستوى عملیة التدقیق –ثانیًا 

من عملیات التدقیق حیث تركز أعمال شریك یتحمل الشریك مسؤولیة الجودة الشاملة لكل عملیة 

  :یلي العملیة على ما

  .أداء العمل وفقًا للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا -1

  .االمتثال لسیاسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالشركة -2

  .أن تكون تقاریر المدقق الصادرة مالئمة حسب الظروف -3

  .حظ أن المعیار أرجع مسؤولیة الجودة لعملیة التدقیق إلى شریك العملیة بشكل مباشرحیث نال

  :متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة - 2

  :على مستوى شركة التدقیق -أوًال

ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات مصممة لتزویدھا بتأكید معقول حول امتثال الشركة 

  .األخالقي ذات العالقة وموظفیھا لمتطلبات السلوك

وتحدد قواعد اإلتحاد الدولي للمحاسبین المبادئ األساسیة للسلوك األخالقي المھني والتي 

ویتم ) السلوك المھني، السریة، الكفاءة المھنیة والعنایة الواجبة، الموضوعیة، النزاھة: (تتضمن

  :تعزیز ھذه المبادئ بشكل خاص من خالل

  .قیادة الشركة -1

  .التعلیم والتدریب المستمرین -2

  .المراقبة -3

  .سیاسات وإجراءات للتعامل مع عدم االمتثال -4

من قواعد اإلتحاد الدولي للمحاسبین كیفیة تطبیق إطار العمل التصوري  )ب(ویوضح الجزء 

كما یعرض أمثلة على إجراءات وقائیة قد تكون مالئمة للتعامل مع التھدیدات ، في حاالت محددة

تكون فیھا اإلجراءات الوقائیة  وأمثلة على حاالت ال، تملة على االمتثال للمبادئ األساسیةالمح

  .متوفرة للتعامل مع التھدیدات

  :كما ینبغي أن تمكن السیاسات واإلجراءات التي تضعھا الشركة من القیام بمایلي

  .إبالغ موظفي الشركة عن متطلبات اإلستقاللیة -1

والعالقات التي تخلق تھدیدات على اإلستقاللیة واتخاذ اإلجراءات  تحدید وتقییم الظروف -2

  .المناسبة للتخلص من ھذه التھدیدات أو تخفیضھا إلى مستوى مقبول

أن یقوم شركاء العملیة بتزوید الشركة بالمعلومات ذات العالقة حول عملیات العمالء بما في  -3

كما ، األثر الكلي على متطلبات اإلستقاللیة ذلك نطاق الخدمات من أجل تمكین الشركة من تقییم
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ینبغي أن یقوم موظفو الشركة بإشعار الشركة بالظروف والعالقات التي تشكل تھدیدًا على 

  .اإلستقاللیة حتى یتم اتخاذ اإلجراء المناسب

كما ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات تزودھا بتأكید معقول على انھا على علم 

حیث یجب أن تشتمل ھذه السیاسات واإلجراءات على ، تطلبات اإلستقاللیةبالمخالفات لم

  :متطلبات من أجل التأكد من

  .أن یقوم الموظفون بإشعار الشركة فورًا بالمخالفات التي یعلمون بھا -1

أن تقوم الشركة باإلبالغ عن ھذه المخالفات إلى شریك العملیة والموظفین األخرین وذوي  -2

  .شركةالعالقة في ال

وفي حال اقتضت الضرورة یجب أن یقوم شریك العملیة والموظفین األخرین ذوي العالقة 

بإبالغ الشركة فیما یخص اإلجراءات المتخذة لحل المسألة حتى تتمكن الشركة من اتخاذ إجراء 

  .                               آخر

یجب أن یتم تضمینھ ، من تھدید التآلفإّن تطبیق إجراءات وقائیة من قبل الشركة من أجل الحد 

  :في السیاسات واإلجراءات التي تضعھا الشركة وفي سبیل ذلك

ینبغي أن تحصل الشركة على تأكید خطي مرة على األقل في السنة حول االمتثال لسیاساتھا 

وإجراءاتھا المتعلقة باالستقاللیة من قبل كافة موظفي الشركة الذین تقتضي متطلبات السلوك 

وفي حال استخدام نفس كبار الموظفین في عملیة تأكید لفترة . األخالقي أن یكونوا مستقلین

طویلة من الزمن فینبغي إعادة توزیعھم أو إجراء مراجعة لرقابة جودة العملیة كإجراء وقائي 

  .لتھدید التآلف

بأّن تھدید التآلف  كما تبین قواعد اإلتحاد الدولي للمحاسبین المتعلقة بالسلوك األخالقي والمھني

مرتبط بشكل خاص في سیاق عملیات تدقیق البیانات المالیة للمنشآت المدرجة وتقتضي القواعد 

محددة  ةإعادة توزیع شریك العملیة واألفراد المسؤولین عن مراجعة رقابة جودة العملیة بعد فتر

  .مسبقًا ال تزید عن سبع سنوات

  :على مستوى عملیة التدقیق -ثانیًا

غي على شریك العملیة أن یبقى متابعًا ألي دلیل یشیر إلى عدم امتثال أعضاء فریق العملیة ینب

وعلى شریك العملیة في حال مالحظتھ عدم امتثال فریق ، للمتطلبات األخالقیة ذات العالقة

خرین العملیة للمتطلبات األخالقیة من خالل نظام رقابة الجودة الخاص بالشركة بالتشاور مع األ

وعند وجود أي تھدید لإلستقاللیة فیما یتعلق بعملیة ، الشركة من أجل اتخاذ اإلجراء المناسب في

التدقیق والتي قد ال تتمكن اإلجراءات الوقائیة من القضاء علیھا أو تخفیضھا إلى مستوى مقبول 
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یمكن عندھا أن یتضمن اإلجراء المناسب إلغاء النشاط أو المصلحة التي تشكل التھدید أو 

  . اإلنسحاب من العملیة في حال كان ذلك ممكنًا

ومما سبق نالحظ أن االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي والمھني تعتبر الدعامة األساسیة التي 

ینبغي توافرھا في أي شخص یرغب في اإلنضمام إلى مھنة المراجعة والتي یؤدي توافرھا إلى 

   .تحسین جودة المراجعة

  :العالقات مع العمالء وعملیات محددةقبول واستمرار  - 3

  :على مستوى شركة التدقیق -أوًال

ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات لقبول واستمرار العالقات مع العمالء وعملیات 

تكون مصممة لتزویدھا بتأكید معقول على أنھا ستنفد أو ستستمر في عالقاتھا وعملیاتھا ، محددة

  :ذ بعین اإلعتبار النقاط التالیةومن أجل ذلك علیھا أن تأخ

  :الكفاءة والقدرات والموارد -1

ینبغي على الشركة من أجل تنفیذ عملیة جدیدة من عمیل جدید أو حالي مراجعة المتطلبات 

الخاصة بالعملیة و البیانات المتعلقة بالشریك وكادر العمل الحالیین على كافة المستویات ذات 

  :العالقة  وذلك فیما إذا كان

  .موظفو الشركة یملكون معرفة بالقطاعات أو المواضیع ذات العالقة -أ

  .موظفو الشركة یملكون خبرة فیما یخص المتطلبات التنظیمیة -ب

  .الشركة تمتلك عددًا كافیًا من الموظفین الذین یتمتعون بالكفاءة والقدرات الالزمة -ج

  .الخبراء متوفرین إذا اقتضت الحاجة -د

  .ذین یحققون المعاییر ومتطلبات األھلیة ألداء مراجعة رقابة جودة العملیة متوفریناألفراد ال -ه

  .الشركة قادرة على استكمال العملیة في الموعد النھائي لإلبالغ -و

  :نزاھة العمیل -2

ینبغي على الشركة أن تأخذ بعین اإلعتبار نزاھة العمیل وأن توفر المعلومات الالزمة عن 

ومن األمثلة على المعلومات التي ینبغي ، ن أن العمیل ال یفتقر إلى النزاھةالعمیل والتي تبی

  :جمعھا عن العمیل مایلي

ھویة وسمعة المالكین الرئیسیین واإلدارة الرئیسیة وأولئك المكلفین بالرقابة في شركة  -1

  .العمیل وسمعتھم في قطاع األعمال

  .ل الخاص بھطبیعة عملیات العمیل بما في ذلك ممارسات العم -2

المعلومات المتعلقة بموقف المالكین الرئیسیین واإلدارة الرئیسیة وأولئك المكلفین بالرقابة في  -3

  .ھامة مثل التفسیر الصارم لمعاییر المحاسبة وبیئة الرقابة الداخلیة قضایا شركة العمیل تجاه
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ضة على الشركة متدنیة ما إذا كان العمیل مھتمًا بشكل صارم بالحفاظ على الرسوم المفرو -4

  .قدر اإلمكان

  .وجود مؤشرات تدل على تورط العمیل في عملیة غسیل أموال أو أنشطة إجرامیة أخرى -5

  .األسباب التي دعت العمیل إلى اقتراح الشركة وعدم إعادة تعیین الشركة السابقة -6

فعلى سبیل ، ومن أجل حصول الشركة على ھذه المعلومات یمكنھا أن تلجأ إلى عدة وسائل

  :المثال یمكنھا أن تلجأ إلى

 المراسالت مع مزودي خدمات المحاسبة الحالیین او السابقین للعمیل وفقًا لمتطلبات

.السلوك األخالقي ذات العالقة والنقاشات مع األطراف الثالثة األخرى

أصحاب المصارف (أو أطراف أحرى  اإلستفسارات من قبل موظفي الشركة األخرین

).والمستشار القانوني والنظراء في القطاع

البحوث الخلفیة عن قواعد البیانات ذات العالقة.

  :استمرار العالقة مع العمیل -3

ینبغي أن تأخذ الشركة بعین اإلعتبار المسائل الھامة التي نشأت خالل العملیات الحالیة أو 

ومن األمثلة على ھذه المسائل أن یبدأ العمیل ، ار العالقة مع العمیلالسابقة ومدلوالتھا الستمر

أو أن یبدأ عمًال في تخصص صناعي معین ال تملك ، بتوسیع عملیاتھ التجاریة في منطقة معینة

  .الشركة فیھا الخبرة الالزمة

أن وفي حال تحدید تعارض في المصالح لدى قبول عملیة معینة من عمیل جدید أو حالي ینبغي 

وفي حال اتخاذ الشركة قرارًا بقبول أو ، تقرر الشركة ما إذا كان من المالئم قبول العملیة أو ال

  .استمرار العالقة مع العمیل وقامت بتحدید قضایا معینة فینبغي أن توثق كیفیة حل ھذه القضایا

ثّم حصول أّما في حال قبول أو استمرار العالقة مع العمیل بناًء على معلومات معینة ومن 

، الشركة على معلومات لو أنھا كانت متوفرة في وقت أقرب كانت ستؤدي إلى رفض العملیة

فینبغي أن تتضمن السیاسات واإلجراءات التي تضعھا الشركة اعتبار ما إذا كان ھناك متطلب 

مھني أو قانوني أو تنظیمي یقتضي من الشركة عدم اتخاذ أي إجراء أو اإلبالغ عن اإلنسحاب 

أو اإلنسحاب من العملیة والعالقة مع العمیل إلى جانب األسباب وراء اإلنسحاب ، العملیة من

  .إلى السلطات التنظیمیة

  :مستوى عملیة التدقیق على -ثانیًا
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یجب على شریك العملیة أن یقرر مدى مالءمة اإلستنتاجات التي تّم التوصل إلیھا فیما یتعلق 

وفي حال حصول شریك ، العالقات مع العمالء ومواصلتھا باإلجراءات المناسبة للموافقة على

العملیة على معلومات قد تتسبب في إلغاء عملیة التدقیق من قبل الشركة في وقت مبكر فعلیھ 

  .إبالغ الشركة مباشرة بتلك المعلومات للتمكن من اتخاذ اإلجراء المناسب

ر العالقة مع العمالء إلى الكفاءة حیث نالحظ أن المعیار قد أعطى األولویة عند قبول واستمرا

وأیضًا تقییم نزاھة العمیل قبل اإلرتباط أو االستمرار ، والقدرات والموارد المتاحة لدى المدقق

  .معھ

  :الموارد البشریة - 4

  :على مستوى شركة التدقیق -أوًال

عددًا  ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات مصممة لتزودھا بتأكید معقول على أنھا تمتلك

  .كافیًا من الموظفین الذین یتمتعون بالكفاءة والقدرات واإللتزام بالمبادئ األخالقیة الالزمة

وتتضمن قضایا الموظفین المرتبطة بسیاسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالموارد البشریة 

، الكفاءة، القدرات بما في ذلك الوقت المستغرق ألداء المھام، تقییم األداء، التوظیف( :مایلي

  ).تقدیر احتیاجات الموظفین، التعویض، الترقیة، التطور الوظیفي

وتساعد عملیات وإجراءات التوظیف الفعالة الشركة على اختیار أفراد یتمتعون بالنزاھة 

ویملكون المقدرة على تنمیة الكفاءة والقدرات الالزمة ألداء العمل ویتمتعون بالصفات المناسبة 

  :ویمكن تنمیة الكفاءة بطرق متنوعة بما في ذلك مایلي، ء عملھم بكفاءةالتي تمكنھم من أدا

  .التعلیم المھني -أ

  .التطور المھني المستمر بما في ذلك التدریب -ب

  .الخبرة العملیة -ج

  .التدریب على أیدي كادر عمل أكثر خبرة مثل األعضاء األخرین في فریق العملیة -د

  .للموظفین الذین یتعین علیھم أن یكونوا مستقلین التعلیم في مجال اإلستقاللیة -ه

وتعتمد الكفاءة المستمرة لموظفي الشركة إلى حد ھام على وجود مستوى مالئم من التطور 

وقد تلجأ الشركة إلى . المھني المستمر لكي یحافظوا على مستوى المعرفة والقدرات لدیھم

افر الموارد التدریبیة والفنیة استخدام شخص خارجي مؤھل بالشكل المناسب عند عدم تو

  .الداخلیة

إّن تطویر كفاءة الموظفین والحفاظ علیھا واإللتزام بمبادئ السلوك األخالقي یمكن للشركة 

  :تعزیزه من خالل عدة خطوات

  .إعالم الموظفین بتوقعات الشركة المتعلقة باألداء ومبادئ السلوك األخالقي -1
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  .والتقدم والتطور الوظیفي وتقدیم المشورة لھم في ھذا الصددتزوید الموظفین بتقییم لألداء  -2

مساعدة الموظفین على فھم أّن جودة األداء والتقید بمبادئ السلوك األخالقي من شأنھ أن  -3

كما أّن عدم االمتثال لسیاسات وإجراءات ، إلى مناصب ذات مسؤولیة أكبر یحقق اإلرتقاء

  .الشركة قد ینتج عنھ اتخاذ إجراء تأدیبي

كما ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات لتعیین موظفین مناسبین یتمتعون بالكفاءة 

  :ومن بین األمور التي ینبغي توافرھا في فریق العملیة، والقدرات الالزمة

فھم والخبرة العملیة في عملیات تتصف بطبیعة معقدةال.

فھم المعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المطبقة.

المعرفة في مجال القطاعات ذات العالقة التي یعمل بھا العمیل.

القدرة على تطبیق الحكم المھني.

فھم سیاسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة.

  :مستوى عملیة التدقیق على -ثانیًا

ینبغي على شریك العملیة أن یأخذ بعین اإلعتبار الكفاءة والقدرات المناسبة المتوقعة من فریق 

وذلك من خالل التركیز على عدة أمور ینبغي توافرھا في فریق العملیة سبق ، العملیة ككل

عین للمدقق للكفاءة حیث أن امتالك فریق العملیة وأي خبراء تاب، ذكرھا في الفقرة السابقة

والقدرات المناسبة یساھم في أداء عملیة التدقیق وفقًا للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة 

  .وأّن تقریر المدقق الصادر مالئم حسب الظروف، والتنظیمیة المعمول بھا

حیث نالحظ أن المعیار رّكز على ضرورة أن تلتزم شركة التدقیق بتوظیف األشخاص الذین  

، یملكون مستوى مناسب من الكفاءة المھنیة التي تمكنھم من إنجاز مسؤولیاتھم على النحو األمثل

  .وربط ذلك بالتدریب والتعلیم المستمر للموظفین وبنظام مناسب للحوافز والعقوبات

  :أداء العملیات - 5

  :على مستوى شركة التدقیق -أوًال

ینبغي أن تضع الشركة سیاسات أو إجراءات مصممة لتزویدھا بتأكید معقول على أن العملیات 

مؤداة وفقًا للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا وأّن التقاریر الصادرة 

ضمن حیث أّن ھذه السیاسات واإلجراءات ینبغي أن تت. عن الشركة مالئمة في الظروف القائمة

  :النقاط التالیة

  .المسائل المتعلقة بتعزیز اإلتساق في جودة أداء العملیة -1
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  .مسؤولیات اإلشراف -2

  .مسؤولیات المراجعة -3

:المسائل المتعلقة بتعزیز اإلتساق في جودة أداء العملیة -1

، تتبعھاتعزز الشركة الثبات في الجودة لدى أداء العملیة من خالل السیاسات واإلجراءات التي 

، ویتم تحقیق ذلك من خالل األدلة الخطیة أو اإللكترونیة أو غیرھا من أشكال التوثیق الموحد

. ومواد إرشادیة حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع معین

:مسؤولیات اإلشراف -2

  :یتضمن اإلشراف على العملیة األمور التالیة

.متابعة تقدم العملیة-

وما إذا كانوا یملكون الوقت ، أعضاء فریق العملیة المختلفینالنظر في كفاءة وقدرات -

الكافي لتنفیذ عملھم وما إذا كانوا یفھمون التعلیمات وأّن العمل یتم تنفیذه وفق المنھجیة 

.المخطط لھا ألداء العملیة

المسائل الھامة الناشئة أثناء العملیة والنظر في أھمیتھا وتعدیل المنھجیة المخطط لھا -

.بالشكل المالئم

تحدید المسائل التي تحتاج إلى التشاور أو الدراسة من قبل أعضاء أكثر خبرة في فریق -

.العملیة وذلك أثناء أداء العملیة

:مسؤولیات المراجعة -3

  :تتألف مسؤولیات المراجعة من اعتبار ما إذا

.نظیمیة المعمول بھاتّم إنجاز العمل وفقًا للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والت-

.تّمت إثارة مسائل ھامة من أجل النظر فیھا مرة أخرى-

.تّم إجراء مشاورات مناسبة وتوثیق وتطبیق اإلستنتاجات الناتجة عنھا-

.كانت ھناك حاجة إلى مراجعة طبیعة وتوقیت ونطاق العمل المؤدى-

.وثیقھ بالشكل المناسبكان العمل المؤدى یدعم اإلستنتاجات التي تّم التوصل إلیھا وتّم ت-

وأّن أھداف إجراءات ، كانت األدلة التي تّم الحصول علیھا كافیة ومناسبة لدعم التقریر-

.العملیة قد حققت

  :كما ینبغي أن تضع الشركة سیاسات وإجراءات مصممة لتزودھا بتأكید معقول  حول

  .إجراء مشاورات مناسبة حول المسائل الصعبة أو المثیرة للجدل -1
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  .توافر موارد كافیة تمكن الشركة من إجراء مشاورة مناسبة -2

توثیق طبیعة ونطاق ھذه المشاورات واإلستنتاجات الناتجة عنھا واإلتفاق علیھا من قبل  -3

  .الشخص الذي یسعى إلى الحصول على المشورة والشخص المستشار

  .تطبیق اإلستنتاجات التي یتم التوصل إلیھا خالل ھذه المشاورات -4

  :على مستوى عملیة التدقیق -ثانیا

یتحمل شریك العملیة مسؤولیة التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة التدقیق بما یتفق مع المعاییر 

كما یقع على عاتق شریك العملیة التحقق ، المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا

ت وإجراءات المراجعة الخاصة بالشركة وبما من أّن ھذه المراجعات قد تّم إجراءھا وفقًا لسیاسا

  .1یتفق مع المعیار الدولي لرقابة الجودة

ویتحمل شریك العملیة مسؤولیة التحقق من الحصول على أدلة تدقیق مناسبة وكافیة لدعم 

اإلستنتاجات التي تّم التوصل إلیھا إلصدار تقریر المدقق وذلك من خالل مراجعة وثائق التدقیق 

فریق العملیة والتحقق من قیام فریق العملیة بالمشاورات المناسبة بشأن المسائل  والنقاش مع

المعقدة والمشاورات التي تتم بین أعضاء فریق العملیة أو بین فریق العملیة وأفراد آخرین سواء 

  .داخل أو خارج الشركة واإلستنتاجات الناشئة عن ھذه المشاورات

ز على ضرورة وجود قدر كاف من التوجیھ واإلشراف حیث نالحظ مما سبق أن المعیار رّك

على العمل على جمیع المستویات داخل مكتب المراجعة لكي یتم التأكد من أن العمل المؤدى یتم 

  .كما رّكز المعیار على ضرورة استشارة أھل الخبرة عند اللزوم، وفقًا لمستوى األداء المطلوب

  :المراقبة - 6

:التدقیقعلى مستوى شركة  -أوًال

ینبغي أن تضع الشركة عملیة مراقبة مصممة لتزودھا بتأكید معقول على أّن السیاسات 

  .واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة مناسبة ومالئمة وتعمل بفعالیة

حیث أّن الھدف من مراقبة االمتثال لھذه السیاسات ھو توفیر تقییم لمدى تحقق الھدف العام من 

  :ویتعین على عملیة المراقبة أن تشتمل على، جودةالرقابة على ال

  .اعتبار وتقییم مستمرین لنظام رقابة الجودة في الشركة -1

أن توكل مسؤولیة عملیة المراقبة لشریك أو شركاء أو أشخاص آخرین یملكون الخبرة  -2

  .والسلطة الكافیة

جودة العملیة في فحص عدم إشراك األشخاص الذین یؤدون العملیة أو مراجعة رقابة  -3

  .العملیات
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إّن التقییم المستمر لنظام رقابة الجودة في الشركة یقتضي إجراء عملیة فحص دوري على 

ویمكن للشركة اإلستعانة ، عملیات مختلفة یتم اختیار بعضھا بدون إشعار فریق العملیة مسبقًا

مراقبة الداخلیة الخاص ببرنامج فحص خارجي مستقل ولكن دون أن یكون بدیًال عن برنامج ال

  .بالشركة

وفیما یخص دورة الفحص فیجب أن تحدد السیاسات واإلجراءات المتبعة طریقة تنظیمھا بما في 

  :معتمدة في ذلك على عدة عوامل منھا، ذلك توقیت واختیار العملیات المختلفة

.حجم الشركة-

.عدد المكاتب وموقعھا الجغرافي-

.ةنتائج إجراءات المراقبة السابق-

.مدى السلطة التي یتمتع بھا كل من الموظفین والمكاتب-

.طبیعة وتعقید ممارسة وتنظیم الشركة-

.المخاطر المرتبطة بعمالء الشركة والعملیات المحددة-

  : كما یتضمن اإلعتبار والتقییم المستمر لنظام رقابة الجودة المسائل التالیة

المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول تحلیل التطورات الجدیدة في المعاییر المھنیة و-

.بھا وانعكاساتھا في سیاسات الشركة

، تحلیل العالقات المتعلقة بقبول واستمرار العالقات مع العمالء وعملیات محددة-

.والتطور المھني بما في ذلك التدریب

.مصادقة خطیة على االمتثال للسیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلستقاللیة-

.اإلجراءات التصحیحیة والتحسینات التي ینبغي إجراءھا على النظامتحدید -

إبالغ موظفي الشركة المناسبین لكي یتم إجراء التعدیالت الالزمة فورًا على سیاسات -

.وإجراءات رقابة الجودة

وفیما یخص تقییم ومعالجة حاالت القصور التي یتم مالحظتھا نتیجة عملیة المراقبة فیجب على 

وي العالقة والموظفین المناسبین تقییم أثر ھذه الحاالت وإبالغ شركاء العملیة ذالشركة 

  :التوصیات المتعلقة باإلجراء اإلصالحي المناسب والتي تتضمن واحدًا أو أكثر مما یلي

  .إتخاذ إجراء إصالحي مناسب فیما یتعلق بعملیة فردیة أو عضو من الموظفین -1

  .شخاص المسؤولین عن التدریب والتطویر المھنياإلبالغ عن النتائج إلى األ -2

  .إجراء تغییرات على سیاسات وإجراءات رقابة الجودة -3
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إتخاذ إجراء تأدیبي بحق األشخاص الذین ال یمتثلون للسیاسات واإلجراءات في الشركة  -4

  .وخاصة في حال تكرار المخالفات

ودة الخاص بالشركة فیجب أن یتم مرة وفیما یتعلق باإلبالغ عن نتائج مراقبة نظام رقابة الج

وأن ، وأن یوجھ إلى شركاء العملیة أو األشخاص المناسبین في الشركة، على األقل في السنة

  .بمكنھم من اتخاذ إجراء فوري ومناسیكون ھذا التبلیغ كافیًا لی

وى كما ینبغي أن تتضمن السیاسات واإلجراءات التي تضعھا الشركة طریقة التعامل مع الشكا

حیث ینبغي أن تنشئ الشركة قنوات ، واإلدعاءات سواء كانت من داخل الشركة أو خارجھا

محددة بوضوح لكي یثیر من خاللھا موظفو الشركة أیة مساور قلق بطریقة تمكنھم من 

وقد تتضمن السیاسات واإلجراءات المحددة فیما یتعلق ، التصرف دون خوف من اإلنتقام

  :یلي دعاءات أن یتصف الشریك المشرف على التحقیق بمابالتحقیق في الشكاوى واإل

.أن یمتلك الخبرة الكافیة والمناسبة -1

.أن یتمتع بالسلطة الالزمة داخل الشركة -2

  .أن ال یشارك بالعملیة بأي طریقة أخرى -3

  :على مستوى عملیة التدقیق -ثانیًا

وما إذا كانت أوجھ ، ینبغي على شریك العملیة النظر إلى نتائج عملیة المراقبة الخاصة بالشركة

حیث قد یلجأ شریك العملیة إلى التدابیر ، النقص التي تمت مالحظتھا قد تؤثر على عملیة التدقیق

 التي اتخذتھا الشركة ضمن نظام رقابة الجودة الخاص بھا لتصحیح الموقف والتي یعتبرھا

الشریك كافیة في سیاق عملیة التدقیق المحددة على الرغم من أّن العجز في نظام رقابة الجودة 

الخاص بالشركة ال یعني أنھ لم یتم إجراء عملیة تدقیق منسجمة مع المعاییر المھنیة والمتطلبات 

  .القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا

استمرار مدى كفاءة وفعالیة سیاساتھ ونالحظ مما سبق أن على مكتب التدقیق أن یتابع ب

وإجراءاتھ التي تتعلق بالرقابة على الجودة وھو تقییم لمدى فعالیة نظام رقابة الجودة للمكتب 

.ومدى تطبیقھ عند أداء مھمة المراجعة وأداء العمل المرتبط بالوظائف المتعلقة برقابة الجودة



64

المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیینالرقابة على الجودة حسب : المبحث الثاني

لقد كان المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین سباقًا في اإلھتمام بموضوع الرقابة على جودة 

المراجعة ولھذا الغرض فقد تّم تأسیس لجنة تابعة للمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین وھي 

بیان مبادئ المراجعة 1974ه اللجنة في عام وقد أصدرت ھذ، لجنة ھولتن لدراسة رقابة الجودة

بعنوان اإلعتبارات التي یجب مراعاتھا فیما یتعلق بالرقابة على الجودة في المكاتب ) 4(رقم

  .التي تختص بمراجعة حسابات الشركات

بإنشاء دائرة خاصة لشركات مراجعة الحسابات تضم قسمین  1977كما قام المعھد في عام 

ووضعت ھذه ، مجلس األوراق المالیة وقسم ممارسة الشركات الخاصةوھما قسم الممارسة ل

Quality)الدائرة شرطًا یلزم خضوع شركة المراجعة لبرنامج فحص الجودة  review)  مرة

.)18ص،1996،دھمش(كل ثالث سنوات كأحد متطلبات العضویة لكل قسم

ؤولیة مساعدة منشآت أنشأ المعھد لجنة معاییر رقابة الجودة وحمّلھا مس 1978وفي عام 

.)44ص،2002أرینز ولویك(المحاسبة العامة المصرح لھا على تطویر وتنفیذ معاییر رقابة الجودة

تحت عنوان نظام الرقابة على جودة ) 1(أصدرت اللجنة معیار المراجعة رقم  1979وفي عام 

ى مكاتب المراجعة وقد تضّمن تسع معاییر یتعین عل، أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونیة

تخصیص األفراد لتأدیة األعمال المتعلقة بكل ، الحیاد( :)54ص،2008، عوض(مراعاتھا وھي

، التدریب المستمر، التعیین والتوظیف، متابعة أعمال المساعدین، اإلستشارة، عملیة مراجعة

  ).الفحص الدوري والتفتیش، قبول العمالء واستمراریة العالقة معھم، الترقیة

ویطلب ، )4(الذي حّل محل بیان مبادئ المراجعة رقم) 25(نفس العام صدر المعیار رقموفي 

ھذا المعیار من شركات المراجعة أن تتبنى ضوابط رقابیة تضمن بشكل معقول بأن المراجعین 

  .یتبعون معاییر المراجعة المتعارف علیھا

اللجنة التنفیذیة  (AICPA)أنشأ المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 1988وفي عام 

وقد كلفت اللجنة بتكوین معاییر لرقابة الجودة النوعیة ، لإلشراف على جودة عملیات المراجعة

وفي ، لعملیة المراجعة وإصدار البیانات المتعلقة بتلك المعاییر وإدارة برنامج جودة المراجعة

   :نفس العام تّم إنشاء قسم لمراجعة الجودة النوعیة تكون مھمتھ

  .وضع برنامج لجودة المراجعة واإلشراف على تنفیذ ذلك البرنامج -1

أداء مراجعات لمكاتب المحاسبین القانونیین المشتركة بالبرنامج كشرط إلستمرار عضویتھم  -2

  .في المعھد
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تبّنى أعضاء المعھد برنامج مراقبة جودة األداء المھني والذي كان یسمى  1989وفي عام 

ت اللجنة التنظیمیة للمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین بضرورة حیث أوص، فحص الجودة

ویلزم ھذا البرنامج ، وضع برنامج تابع للمعھد من أجل مراقبة أداء مكاتب المراجعة المحلیة

مكاتب المراجعة أو المحاسبین القانونیین كأفراد والذین ینشأ عن خدماتھم مسؤولیة تجاه الطرف 

حیث تقوم ، م لدى لجنة بالمعھد متخصصة في تقییم أداء مكاتب المراجعةالثالث بتسجیل أسماءھ

ھذه اللجنة بفحص نظام رقابة الجودة لدى مكاتب المراجعة ثّم إصدار تقریر بنتیجة ھذا 

.)16ص،2010،جبران(الفحص

Joint)شّكلت لجنة  1993وفي عام  Task Force on Quality Control)  وقد أوصت

تغییرات في بیان معاییر رقابة الجودة النوعیة للمراجعة تمّثلت في إصدار ھذه اللجنة إدخال 

  .بیانین جدیدین للمعاییر وھما المعاییر العامة ومعاییر المتابعة

تّم تغییر مسمى برنامج مراقبة جودة األداء المھني الذي كان یسمى فحص  1995وفي عام 

Quality)الجودة Review)  إلى برنامج فحص النظیرpeer review program)(

كما ، (mancuso,1997,p76)لتصبح جمیع البرامج الرقابیة إجباریة على ممارسي المھنة

وقد أدخلت تعدیالت على ھذه ، صدر معیار جدید من أجل التقریر عن برنامج مراجعة النظیر

ة العامة من أجل تحسین جودة إعداد التقاریر المالیة ولحمای 2001المعاییر في كانون الثاني 

، حسنین وقطب(ممن یعتمدون على ھذه التقاریر في اتخاذ العدید من القرارات

  ).364ص،2003

وقد بین المدیر التنفیذي لبرنامج جودة المراجعة بالمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

Grument  والیة  35أّن معاییر رقابة جودة المراجعة تطبق بصورة إلزامیة في  2002عام

یكیة ویعتبر اإللتزام بھا من قبل مكاتب المراجعة أو المراجعین مطلب أساسي للحصول أمر

أما باقي الوالیات بما فیھا نیویورك فإّن اإللتزام بھا ال یزال ، على ترخیص مزاولة المھنة

.)55ص،2005، أبوھین(إختیاریًا

:AICPAبحسب  عناصر رقابة الجودة - 2-1- 3

للمحاسبین إجراءات معینة لرقابة الجودة في منشآت المراجعة وتتوقف لم یحدد المعھد األمریكي 

  .ھذه اإلجراءات على جوانب متعددة منھا حجم منشأة المراجعة وطبیعة ممارسة العمل داخلھا

وقد عرفت لجنة معاییر رقابة الجودة تسع عناصر لرقابة الجودة یجب أن تأخذھا منشآت 

قامت  1996وفي أیار عام  ، سات واإلجراءات الخاصة بھاالمراجعة باإلعتبار عند وضع السیا

حیث ،1997ھذه اللجنة بتخفیض ھذه العناصر إلى خمسة عناصر وذلك ابتداًء من كانون الثاني 

نظام الرقابة : ")AICPA,1996,PP107-108(بعنوان ) 2(تّم إصدار نشرة معاییر الرقابة رقم 
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) 3(ونشرة معیار الرقابة رقم، "لمراجعةعلى جودة أداء ممارسات مكاتب المحاسبة وا

، "رقابة ومتابعة ممارسات مكاتب المحاسبة والمراجعة: ")AICPA,1996,pp109-111(بعنوان

وھذه العناصر ھي ، 1979لعام) 1(وذلك لیحال محل نشرة معاییر الرقابة على الجودة رقم 

:)45ص،2002ولویكأرینز (

  .الحیاد واألمانة والموضوعیة -1

  .إدارة األفراد -2

  .قبول واستمرار العالقة مع العمالء -3

  .أداء عملیة المراجعة -4

  .المتابعة والمراقبة -5

  :الحیاد واألمانة والموضوعیة -1

، یجب أن تتوافر صفات الحیاد في األفراد الذین ینفذون عملیة المراجعة في الظاھر والباطن

  .المسؤولیات المھنیةإضافة إلى األمانة والموضوعیة أثناء تأدیة 

ولضمان توفر ذلك فیجب على منشأة المراجعة القیام بإجراء مناسب لتحقیق ذلك منھا استبیان 

ویجب أن یجیب ،...سنوي یشمل تساؤالت معینة مثل امتالك األسھم أو عضویة مجلس اإلدارة

  .شأة وفقًا لإلجاباتیلزم من المن كل األفراد المكلفون بالمراجعة على ھذه القائمة لیتم اتخاذ ما

  :إدارة األفراد -2

  :یجب على المنشأة ن تضع السیاسات واإلجراءات على نحو یوفر تأكیدًا مناسبًا عن

  .توفر التأھیل المناسب لكل مراجع ألداء عملھ بشكل جید -أ

تخصیص العمل على األفراد الذین یتوفر فیھم مھارة فنیة مالئمة وحصلوا على قدر كاٍف  -ب

  .دریبمن الت

یجب أن یتابع كافة األفراد المكلفین بالمراجعة تطویر إمكاناتھم وخبراتھم من خالل برامج  -ج

  .وذلك لینجزوا األعمال المكلفین بھا بالجودة الالزمة، التعلیم المستمر وأنشطة التطویر المھنیة

األعمال  عند ترقیة بعض األفراد یجب أن یتم ذلك وفقًا لمستوى تأھیلھم وذلك إلنجاز -د

  .بالجودة المطلوبةبھا المكلفین 

واإلجراء الممكن اتخاذه لتحقیق ھذا العنصر ھو تقییم كل مراجع في كل عملیة مراجعة من 

  .خالل تقریر التقییم الخاص بكل عملیة مراجعة

  :قبول واستمرار العالقة مع العمالء -3
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في التعامل مع العمیل ویجب  یجب وضع األسس التي یمكن من خاللھا تقریر قبول واإلستمرار

أن تقلل ھذه األسس من الخطر المتعلق بالعمالء الذین تفتقر اإلدارة لدیھم لألمانة ویجب أن 

  .تباشر المنشأة العمل في حاالت المراجعة التي یمكن أداءھا بما یتفق مع الكفاءة المھنیة

قات المراجع السابق وتقییم اإلدارة فمثًال تصمم المنشأة إطار لتقییم العمیل یشمل التعامل مع تعلی

  .ویجب القیام بذلك لكل عمیل جدید قبلت المنشأة التعامل معھ

  :أداء عملیة المراجعة -4

یجب وضع السیاسات واإلجراءات التي توفر التأكد من أّن ما قام بھ المراجعین یتفق مع 

  .أةالمعاییر المھنیة والمتطلبات التنظیمیة ومعاییر الجودة في المنش

وكإجراء خاص بھذا البند مثًال یجب أّن یوجد بالشركة مدیر للمحاسبة والمراجعة لتقدیم المشورة 

  .والتصدیق على كافة عملیات المراجعة قبل استكمالھا

  :المتابعة والمراقبة -5

یجب وضع السیاسات واإلجراءات الالزمة للتأكد من التطبیق الفعال لعناصر رقابة الجودة 

  .سابقةاألربعة ال

وكمثال لإلجراء الذي قد تتبعھ المنشأة أن یختبر الشریك المخصص لرقابة الجودة إجراءات 

  .الرقابة مرة واحدة في السنة على األقل للتحقق من مدى التزام منشأة المراجعة بھا

ویمكن القول أن عناصر الرقابة على الجودة بحسب المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

إلى حد كبیر مع عناصر الرقابة على الجودة بحسب اإلتحاد الدولي للمحاسبین والتي تتشابھ 

  .أضافت عنصرًا أخر على ھذه العناصر والمتعلق بمسؤولیات القیادة المتعلقة بالجودة

من ھنا نشأت ، وعلى اعتبار أّن المعاییر ال تشكل أي قیمة في حد ذاتھا إذا لم یتم االلتزام بھا

حیث تتم الرقابة على اإللتزام بمعاییر الرقابة على جودة ، لرقابة على اإللتزام بھاالحاجة إلى ا

  :التالیینسلوبین األالمراجعة في الوالیات المتحدة األمریكیة بواسطة 

  :أسالیب الرقابة على االلتزام بمعاییر الرقابة على جودة المراجعة -2- 3-2

ویعتبر ھذا األسلوب من أسالیب الرقابة الذاتیة التي تخضع  :أسلوب مراجعة النظیر -2-1- 3-2

حیث أسس المعھد ، للمھنة والتي ترغب من خاللھ الحفاظ على كرامتھا وزیادة الثقة بھا

.األمریكي للمحاسبین القانونیین قسمًا خاصًا لذلك واعتبره أحد الشروط األساسیة لإلنضمام إلیھ

وھو أحد أسالیب الرقابة  :أسلوب ھیئة اإلشراف على شركات المحاسبة العامة -2-2- 3-2

حیث أنشئ ھذا النوع من الرقابة من خالل ، الخارجیة التي فرضتھا الظروف على المھنة

بھدف حمایة اإلقتصاد القومي ، الكونغرس األمریكي وتحت إشراف ھیئة سوق األوراق المالیة
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العدید من االنھیارات في الشركات المساھمة والتي كانت تراجع  وذلك بعد حدوث، والمستثمرین

  .من قبل مكاتب مراجعة كبیرة

  :أسلوب مراجعة النظیر -3-2-2-1

وفي استجابة ، نتیجة لزیادة الضغوط على مھنة المحاسبة وخصوصًا من قبل الكونغرس

لمعھد المتعلقة بالرقابة النتقادات الكونغرس وتقریر لجنة مسؤولیات المراجعین ولتسھیل برامج ا

فقد أنشأ المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین قسم ، على الجودة عن طریق التنظیم الذاتي

منشآت المحاسبة العامة المصرح لھا ویتفرع عن ھذا القسم قطاعین ھما قطاع ھیئة سوق المال 

SEC لممارسة داخل والھدف من ھذا التقسیم ھو تحسین جودة ا. وقطاع الشركات الخاصة

منشآت المراجعة بما یتفق مع معاییر رقابة الجودة الخاصة بالمعھد األمریكي 

Francis(للمحاسبین et al,1990,p369.(

ویوجد في كل قطاع متطلبات خاصة لقبول األعضاء فیھ كما توجد سلطات لتوقیع عقوبات على 

المراجعة أن تنضم لقطاع واحد أو للقطاعین معًا  لمنشأةویمكن ، عدم اإللتزام من قبل األعضاء

  .أو ال تنضم ألي منھم

ویجب توافر المتطلبات التالیة حتى یمكن لمنشأة المراجعة أن تنضم إلى قطاع ھیئة سوق المال 

ذات درجة اصة وھي متطلبات حیث تتعلق المتطلبات الثالث األولى أیضًا بقطاع الشركات الخ

:)456- 455ص،2009،اضي وآخرونالق(مرتفعة من األھمیة

  .اإللتزام بمعاییر رقابة الجودة -1

  .إجراء فحص النظیر اإللزامي -2

  :التعلیم المستمر -3

ساعة من التعلیم المھني كل  120حیث یجب أن یحصل كل مراجع داخل منشأة المراجعة على 

  .ثالث سنوات

  :تدویر الشركاء -4

عملیة مراجعة یتم التعامل فیھا مع ھیئة سوق المال إذا ینبغي تعیین شریك جید للمراجعة في كل 

كان ھناك شریك آخر مكلف بالعملیة لمدة سبع سنوات متتالیة ویتم منع ھذا الشریك من العودة 

  .إلى مراجعة القوائم المالیة لنفس العملیة لمدة سنتین على األقل

  :فحص الشریك المتزامن -5

مراجعة بالشركات العامة بواسطة شریك آخر من  ینبغي فحص خطوات العمل في كل عملیة

ویجب أن یتم ذلك قبل إصدار تقریر ، منشأة المراجعة بخالف الشریك الذي یقود فریق المراجعة

  .المراجعة



69

  :تحریم القیام بخدمات معینة -6

یجب أن تحجم شركة المراجعة عن أداء خدمات معینة من الخدمات اإلستشاریة لإلدارة للعمالء 

  :وتشمل ھذه الخدمات، لشركات العامةمن ا

العام االقتراع.

الخدمات اإلكتواریة لشركات التأمین.

المساعدة في عملیات اإلندماج والحیازة مقابل الحصول على أتعاب.

  :التقریر عن عدم اإلتفاق مع اإلدارة -7

بھیئة سوق یجب على المراجع أن یبلغ لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة في كل منشأة مسجلة 

  .المال عن طبیعة الخالفات مع اإلدارة في جوانب المحاسبة والمراجعة واإلفصاح عنھا

  :التقریر عن الخدمات اإلستشاریة لإلدارة -8

یجب على المراجع إبالغ لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة في كل شركة مسجلة بھیئة سوق 

مھا لإلدارة خالل السنة التي تّم إجراء المال عن أنواع الخدمات اإلستشاریة التي تّم تقدی

  .وإجمالي األتعاب التي تّم الحصول علیھا مقابل ھذه الخدمات، المراجعة فیھا

، وبذلك تعد مراجعة النظیر أحد أھم متطلبات اإلنضمام للمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین

من قبل منشأة مراجعة  ویقصد بمراجعة النظیر مراجعة العمل الذي قامت بھ منشأة مراجعة

حیث یتم إلزام مكاتب المراجعة باستخدام . أخرى وذلك للتأكد من تطبیق نظام رقابة الجودة

مراجعة النظیر الذي یمثل مكتب مراجعة زمیل للحكم على مدى التزام مكتب المراجعة 

لقانونیین وذلك في إطار التنظیم الذاتي لمجمع المحاسبین ا، بسیاسات وإجراءات رقابة الجودة

AICPA.(Panyاألمریكي & Whittington, 1997).

والھدف من ذلك ھو تحسین جودة الممارسة من قبل مكاتب المراجعة توافقًا مع معاییر الرقابة 

  .على جودة أداء عملیات المراجعة الصادرة المجمع

:)791ص،2012،أبو زر وطھ(بما یلي أھم أھداف مراجعة النظیرویمكن تحدید 

وذلك من خالل ، التأكد من أن مكتب المراجعة ملتزم بمعاییر الرقابة على جودة المراجعة -1

والتأكد من أن المكاتب األعضاء ملتزمة بباقي متطلبات ، العمل والوثائق األخرى أوراقفحص 

  .العضویة في المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین

رقابة الجودة المطبق بمكتب المراجعة یوفر للمكتب إبداء رأي فني مستقل عّما إذا كان نظام -2

  .ضمان معقول عن اتساق عملیاتھ مع المعاییر المھنیة
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دراسة وتقییم نظام رقابة الجودة لمكتب المراجعة من حیث مدى مالءمتھ ومناسبة تصممیھ  -3

 ومدى كفایة التوثیق لسیاسات وإجراءات رقابة الجودة وتوصیلھا إلى األشخاص، للمكتب

  .العاملین بالمكتب

وتتم مراجعة النظیر ألعمال المكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو قسم 

ویتم إدارة ، الشركات الخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة مرة كل ثالث سنوات على األقل

المالي عن طریق  عملیة المراجعة الخاصة بالمكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق

POB(Publicبرنامج یعده مجلس اإلشراف العام األمریكي Oversight Board) ، ویتم

إدارة عملیة المراجعة ألعضاء قسم الشركات الخاصة من خالل جمعیة المحاسبین القانونیین في 

الوالیات المتحدة األمریكیة وتحت اإلشراف المباشر لمجلس تدقیق األعمال التابع لمعھد 

وتتم عملیة مراجعة النظیر عن طریق مكتب تدقیق حسابات یتم . المحاسبین القانونیین األمریكي

والخیار اآلخر ھو الطلب من معھد ، إختیاره من قبل مكتب التدقیق الذي سوف یتم تدقیق أعمالھ

State)المحاسبین القانونیین األمریكي أو جمعیات مدققي الحسابات القانونیین Society)  أن

.)47ص،2002،أرینز ولویك(ترسل فریقًا للقیام بھذه المھمة

، مرحلة زیارة الموقع، حلة اإلعدادمر: وتشمل عملیة مراجعة النظیر ثالث مراحل رئیسیة ھي 

:)792ص،2012،أبو زر وطھ( مرحلة التقریر

وتتضمن تزوید الفریق المسؤول عن عملیة المراجعة بكافة البیانات  :مرحلة اإلعداد -1

، باإلضافة إلى تزویدھم بوصف لنظام رقابة الجودة المتبع، المعلومات التي سوف یحتاجونھاو

  .وتحتاج مرحلة اإلعداد في الغالب إلى شھرین

حیث یمكث فریق المراجعة حوالي اسبوع في موقع مكتب المراجعة  :مرحلة زیارة الموقع -2

اإلدرایة باإلضافة إلى إجراء  یقومون خاللھا بمراجعة أوراق عملیات التدقیق والملفات

  .المقابالت الالزمة

ویتم إصدار ، في نھایة مرحلة الزیارة یقوم الفریق بإعداد تقریرھم الخاص :مرحلة التقریر -3

  .ھذا التقریر في مدة تتراوح بین أسبوع وأربع أسابیع بعد اإلنتھاء من زیارة الموقع

یقوم المراجعون بإصدار تقریرھم بالنتائج  وبعد أن یتم اإلنتھاء من عملیة مراجعة النظیر

حیث یتم تسلیم نسخة من التقریر للمكتب محل الفحص ونسخة أخرى للمنظمة ، والتوصیات

  :ویجب أن یحتوي التقریر على الفقرات التالیة، المشرفة على عملیة الفحص

  .لنطاقھوتشیر إلى الفترة التي یغطیھا الفحص كما تعرض ملخصًا : الفقرة األولى

وتتضمن وصفًا للخصائص العامة وأوجھ القصور الكامنة في نظام رقابة جودة : الفقرة الثانیة

  .عملیات المراجعة
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وتتضمن رأي فریق الفحص في نظام رقابة الجودة الخاص بالمكتب محل : الفقرة الثالثة

للمعاییر المھنیة  وما إذا كان یعطي ضمانًا معقوًال بأن األداء داخل المكتب یتم وفقًا، الفحص

  .ومتطلبات عضویة قسم مكاتب المراجعة التابع للمعھد

على أن تعلن ھذه التقاریر ، وعلى المكتب أن یرد خطیًا على كافة مالحظات وتعلیقات الفریق

.)87ص،2002،أرینز ولویك( والردود للجمھور

مرٍض كعضو في قسم  ویتم قبول مكاتب التدقیق فقط التي تجتاز عملیة مراجعة النظیر بشكل

Arens)الشركات المدرجة في السوق المالي أو القسم الخاص بالشركات and others,

2003,p37).

كما تتم مراجعة النظیر أیضًا لمكاتب التدقیق المنتسبة إلى جمعیة المحاسبین القانونین األمریكیة 

لقسم الخاص لقطاع دون أن تكون منتسبة إلى قسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو ا

ولدیھا نفس األھداف لعملیة المراجعة التي ، الشركات الخاصة مرة كل ثالث سنوات على األقل

ولكن عملیة المراجعة بالنسبة لھا تكون ، المحاسبة منشآتتتم لألعضاء المنتسبین لقطاعي قسم 

المدرجة بالسوق أقل شمولیة من عملیة المراجعة التي تتم لألعضاء المنتسبین لقسم الشركات 

وتتم إدارة عملیة مراجعة النظیر لھؤالء األعضاء ، المالي أو القسم الخاص بالشركات الخاصة

من خالل جمعیات المحاسبین القانونیین في الوالیات األمریكیة وتحت اإلشراف المباشر لمجلس 

  .تدقیق األعمال لمعھد المحاسبین القانونیین األمریكي

یدة لكل من المھنة ومكاتب التدقیق وھدفھا التحقق ومساعدة مكاتب التدقیق إّن مراجعة النظیر مف

وكذلك تحسین مستوى األداء المھني للزمالء وتوفیر تبادل ، على اإللتزام بمعاییر رقابة الجودة

األداء المتقدم والمتطور بین مكاتب التدقیق وتحقیق نوعیة تدقیق أعلى مما یعزز سمعة المكتب 

.)14ص، 2009، برغود(ؤدي إلى زیادة الثقة في الخدمات التي تقدمھ المھنةوت، وفعالیتھ

وأّن اإلشراف ، وقد أكدت الدراسات واألبحاث أّن فحص النظیر یتحسن بالمراجعات المتعاقبة

وأكدت أّن ، جعل منھ عملیة منظمة بشكل جید AICPAالمباشر على فحص النظیر من قبل 

Gary(ت التي تطبق فحص النظیرجودة المراجعة زادت لدى الشركا & Dennis, 1998,

pp11-37).

، أن ھناك عالقة ارتباط ایجابیة بین مھمة مراجعة النظیر وجودة المراجعةدراسة الكما أّكدت 

  .وأن جودة المراجعة تتحسن متى ما علم المراجع أن عملھ سیراجع من قبل طرف ثالث

، والبّد من إجراء عملیة الموازنة بین التكلفة والمنفعةوتعد عملیة مراجعة النظیر عملیة مكلفة 

المعھد األمریكي بالتدخل لحل الكلفة غیر ) Brown,2003(حیث طالب بعض الباحثین

حیث أّن تكالیف مراجعة النظیر غیر متكافئة بین شركات ، المتكافئة لمراجعات فحص النظیر
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جعة إذ إّن تكالیف مراجعة النظیر في المراجعة الكبیرة والصغیرة بسبب طبیعة عملیة المرا

  .الشركات الصغیرة أكبر بالمقارنة مع تكالیف شركات المراجعة الكبیرة

إّال أنھ تم توجیھ العدید ، وعلى الرغم من أھمیة مراجعة النظیر كأحد وسائل الرقابة على الجودة

وخصوصًا بعد ، رمن اإلنتقادات لھا نتیجة لألزمات التي تعرضت لھا بیئة األعمال المعاص

على الرغم من صدور تقریر مراجعة ، انھیار شركة إنرون كبرى شركات الطاقة األمریكیة

حیث وضعت ھذه ، أندرسوننظیر نظیف للشركة التي كانت تراجع حساباتھا وھي شركة آرثر 

وأّن مراجعة ، األزمات مھنة المراجعة في موقف حرج وأصبحت مھزوزة في نظر المجتمع

بحت ناقصة لمنع أي كوارث مستقبلیة حیث أوضحت إحدى الدراسات أّن خسارة النظیر أص

,Sweeney)ملیون دوالر 200بلغت حوالي  2002و 1997المجتمع األمریكي بین عامي 

2002,pp66-84). اإلنتقادات الموجھة لمراجعة النظیرومن أھم:

  .لشكل أكثر من المضمونإن مراجعة النظیر تؤدى بشكل روتیني ویھتم القائمون بھا با -1

وقد یكونوا غیر صالحین في بعض األحیان للقیام ، إن األشخاص القائمین بھا غیر متفرغین -2

  .بھذا العمل

حیث أتاح المعھد ، إن ھذا األسلوب یحمل شبھة المجاملة فیما بین مكاتب المراجعة -3

وھذا ، األمریكي للمحاسبین القانونیین فرصة لمكتب المراجعة الختیار المكتب القائم بمراجعتھ

  .یعتبر خروج ملحوظ عن مبدأ الحیاد واالستقاللیة

والذي 2002والیات المتحدة لعام في ال Sarbanes-Oxleyونتیجة لذلك فقد صدر قانون  

وتبنى مفھوم جدید للرقابة على الجودة ، أنھى مرحلة التنظیم الذاتي ألعضاء مكاتب المراجعة

PCAOB)Publicمن خالل إنشاء ھیئة اإلشراف على شركات المحاسبة العامة 

Company Accounting and Oversight Board( ، وقد حلت ھذه الھیئة محل ھیئة

والتي كانت المسؤولة السابقة عن اإلشراف على كفاءة التنظیم الذاتي  POBبة العامة الرقا

ومسؤولة عن وضع برنامج إدارة عملیة المراجعة الخاصة بالمكاتب المنتسبة لقسم الشركات 

Hillary(العامة المدرجة في السوق المالي &Lennox, 2005,pp211-229(.

معاییر التدقیق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بشركات ویوضح الشكل التالي العالقة بین 

Arens(التدقیق وعملیة مراجعة النظیر et al,2003,p38(:
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العالقة بین معاییر التدقیق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بمكاتب التدقیق وعملیة مراجعة 

  )1(الشكل رقمالنظیر

3-2-2-2-��ϲϧΎѧѧѧѧѧѧΜϟ�ΏϮϠѧѧѧѧѧѧγϷ�������ΔΒѧѧѧѧѧѧγΎΤϤϟ�ΐ ѧѧѧѧѧѧΗΎϜϣ�ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϑήѧѧѧѧѧѧηϹ�β ѧѧѧѧѧѧϠΠϣ

):PCAOB(العامة

10أصدر الكونغرس األمریكي قانون  Sarbanes-Oxley  بھدف حمایة المستثمرین

من خالل إصالح ، وتدعیم واستعادة ثقة المجتمع بالمھنة واألسواق المالیة، والمصلحة العامة

واشتمل ھذا القانون على العدید ، سبیة وأعمال الرقابة على الشركاتالممارسات المھنیة والمحا

تغییرات أساسیة بالنسبة للمھنة والرقابة من القواعد المتعلقة بمھنة المحاسبة والتي أحدثت 

  .ومن أھم تلك التغییرات إنشاء مجلس لإلشراف على مكاتب المحاسبة، علیھا

10
Sarbanes-oxleyیعتبر نص قانون   act,   .ھو المرجع الرئیسي لھذه الفقرة 2002

یمكن تطبیق ھذه المعاییر 
  .في كل عملیة تدقیق

یمكن تطبیق ھذه المعاییر 
في مكاتب التدقیق 

لمساعدتھا على تطبیق 
  .معاییر التدقیق

معايير التدقيق معايير رقابة الجودة

وعملية مراجعة النظير القسم الخاص بشركات التدقيق

طرق تحدید فیما إذا كانت 
مكاتب التدقیق تطبق معاییر 

  .رقابة الجودة

قسم 
الشركات 

  .الخاصة

القسم 
الخاص 
بھیئة 

األوراق 
المالیة

وھي ھیئة تساعد مكاتب 

على مقابلة رقابة التدقیق 

  .الجودة ومعاییر التدقیق
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حیث أنشأ ھذا المجلس لإلشراف على مكاتب المحاسبة والتي تخضع لقوانین ھیئة سوق 

لقانون خاضعة ، ویعد المجلس شخصیة معنویة یعمل كھیئة ال تھدف للربح، األوراق المالیة

Sarbanes-Oxley تحت إشراف ھیئة سوق األوراق المالیة.  

ولھم فھم ، ویتم تشكیل المجلس من خمسة أعضاء من بین المشھورین بالنزاھة والسمعة الحسنة

كاف بطبیعة اإلفصاح عن العملیات المالیة وواجبات ومسؤولیات المراجعین فیما یتعلق بإعداد 

ب أن یكون ھناك عضوین فقط من األعضاء الخمسة كما یج، وإصدار تقاریر المراجعة

حاصلین على ترخیص محاسب قانوني طبقًا لقوانین والیة أو أكثر على أن یكون أحدھما 

لمنصب الرئیس أن یكون العضو متوقفًا عن مزاولة المھنة لمدة خمس سنوات  واشترط، الرئیس

ل عضو متفرغًا لخدمة المجلس وكذلك یجب أن یكون ك، على األقل قبل تعینھ من قبل المجلس

في أیة مھنة أو نشاط ( یتزامن عمل أي عضو في المجلس مع أي عمل أخر في أي وقت وال

  .مكتب محاسبة أيدفعات من  أیةیستلم  أویشترك في أیة أرباح  وأن ال، )تجاري 

من قبل ھیئة سوق األوراق المالیة بعد التشاور  ویتم تعیین رئیس المجلس واألعضاء األخرین

  .مع رئیس مجلس محافظي اإلحتیاطي الفدرالي ووزیر المالیة

إلى ھیئة ) یتضمن بیانات مالیة مراجعة(وقد تطلب القانون من ھذا المجلس تقدیم تقریر سنوي 

المالیة  والتي بدورھا تقوم بإرسال نسخة من التقریر إلى اللجنة، سوق األوراق المالیة

یوم من تاریخ  30وذلك بعد ، والمصرفیة بمجلس الشیوخ ولجنة الخدمات المالیة بمجلس النواب

  .وصول التقریر إلى ھیئة سوق األوراق المالیة

  :واجبات المجلس

اإلشراف على مكاتب المراجعة المسجلة لدیھ والتي تعد تقاریر المراجعة للشركات  -1

  .راق المالیةالمساھمة المسجلة في سوق األو

ومعاییر ، ومبادئ السلوك المھني، ومعاییر رقابة الجودة ، إصدار أو تبني معاییر المراجعة -2

تتعلق بإعداد تقاریر المراجعة للشركات المساھمة والمسجلة في  أخرىوأیة معاییر  االستقالل

  .من ھذا القانون 103سوق األوراق المالیة وذلك بموجب القسم 

من ھذا القانون وقواعد  104لمكاتب المراجعة المسجلة لدیھ بموجب القسم  إجراء تفتیش -3

  .المجلس
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وفرض العقوبات المالئمة على مكاتب ، إجراء التحقیقات واإلجراءات التأدیبیة المتعلقة بھا -4

  .من ھذا القانون 105المراجعة المسجلة لدیھ وعلى أي شخص ذو عالقة بھا بموجب القسم 

ظائف والواجبات الضروریة والمالئمة لتطویر المعاییر المھنیة وتحسین جودة القیام بالو -5

وأیة متطلبات أخرى لتنفیذ ، خدمات المراجعة المقدمة من قبل مكاتب المراجعة المسجلة لدیھ

  .ھذا القانون مما یؤدي لحمایة المستثمرین والمصلحة العامة بشكل أفضل

لة لدیھ وأي شخص ذو عالقة بھا بھذا القانون وقواعد تأكید التزام مكاتب المراجعة المسج -6

المھنیة وقوانین ھیئة سوق األوراق المالیة المتعلقة بإعداد وإصدار تقاریر  والمعاییر، المجلس

  .المراجعة

  .وإدارة عملیاتھ وموظفیھ، وضع میزانیة خاصة بھذا المجلس -7

  :المجلسمعاییر المراجعة ومعاییر الرقابة على الجودة بحسب 

یقوم المجلس وحسب ما ھو ضروري لحمایة المستثمرین والمصلحة العامة بتبني المعاییر 

كما یحق ، المقترحة من قبل واحدة أو أكثر من المجموعات المھنیة المتعلقة بمھنة المراجعة

للمجلس أن یقوم بتنقیحھا أو تعدیلھا أو تغیرھا وذلك بحسب الصالحیة التي یخولھا لھ ھذا 

  .انون وقواعد ھیئة سوق األوراق المالیةالق

  :وحدد المجلس القواعد التالیة الواجب على مكاتب المراجعة المسجلة لدیھ اإللتزام بھا

بھا وبأیة معلومات متعلقة بتقریر المراجعة وبشكل  ظاواالحتفعمل المراجعة  أوراقإعداد  -1

  .متصلة بھذا التقریرال االستنتاجاتتقل عن سبع سنوات لدعم  تفصیلي لفترة ال

تقدیم موافقة ومصادقة فحص الشریك الثاني على تقریر المراجعة والمعلومات األخرى ذات  -2

موافقة ومصادقة إصدار تقریر المراجعة من قبل شخص مؤھل بخالف الشخص  أوالعالقة 

  .القائم بتنفیذ المراجعة أو من قبل أي شخص مستقل كما ھو موضح من قبل المجلس

ب توضیح مجال اختبار المراجع لھیكل الرقابة الداخلیة واإلجراءات المتعلقة بھا في یج -3

 .تقریر المراجعة أو في تقریر منفصل

  :كما تتضمن معاییر الرقابة على الجودة والتي تبناھا المجلس العناصر التالیة

  .مراجعة األخالقیات المھنیة واإلستقاللیة -1
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  .األسئلة المتعلقة بالمراجعة والمحاسبة في الشركةمثل ، اإلستشارة الداخلیة -2

  .اإلشراف على عملیة المراجعة -3

  .التوظیف والتطویر المھني وترقیة الموظفین -4

  .قبول واستمرار العالقة مع العمالء -5

  .التفتیش الداخلي -6

  .أي متطلبات أخرى للمجلس قد یتم توضیحھا -7

  :بالمجلس التفتیش على مكاتب المراجعة المسجلة

یجري المجلس تفتیش لمكاتب المراجعة لتقییم مدى التزام كل مكتب بقواعد المجلس وقواعد 

ھیئة سوق األوراق المالیة أو المعاییر المھنیة المرتبطة بأداء تلك المكاتب وإصدار تقاریر 

 100ن ویكون التفتیش لمكاتب المراجعة التي تقدم تقاریر مراجعة بانتظام ألكثر م، المراجعة

وكل ثالث سنوات لمكاتب المراجعة التي تقدم تقاریر مراجعة بانتظام لقل ، شركة بشكل سنوي

وقد یغیر المجلس تلك المدة إذا رأى أن ذلك ضروریًا لحمایة المستثمرین ، شركة 100من 

  .أو بناًء على طلب من ھیئة سوق األوراق المالیة، والمصلحة العامة

الرقابة على الجودة  أعاد تصنیف بعض عناصرحظ أن المجلس ومن خالل العرض السابق نال

حیث اعتبر  1996لعام  2والخاصة بالمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین في النشرة رقم 

حیث أن ھذین ، اإلستشارة الداخلیة عنصر مستقل وكذلك اإلشراف على عملیة المراجعة

داء عملیة المراجعة بحسب المعھد العنصرین كانا یعتبران من ضمن العنصر الخاص بأ

، ترك لما یراه المجلس مناسب ومالئمكما أضاف عنصر جدید ، األمریكي للمحاسبین القانونیین

البیئة المحاسبیة تعتبر من البیئات المتغیرة والتي تتأثر  أنویعتبر ھذا شيء مھم وخصوصا 

ولحمایة مصالح ، تدعیم الثقة بھابالعدید من المتغیرات والتي تستدعي اإلستجابة السریعة لھا ل

  .المستثمرین والمصلحة العامة

والجدول التالي یقارن بین عناصر الرقابة على جودة المراجعة بحسب اإلتحاد الدولي 

للمحاسبین والمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین ومجلس اإلشراف على منشآت المحاسبة 

  :العامة
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11)2(الجدول رقم                                               

  م

عناصر الرقابة على 
الجودة بحسب اإلتحاد 

الدولي 
IFACللمحاسبین

عناصر الرقابة على 
الجودة بحسب المعھد 
األمریكي للمحاسبین 

AICPAالقانونیین

عناصر الرقابة على 
الجودة بحسب مجلس 
اإلشراف على منشآت 

 المحاسبة
PCAOBالعامة

متطلبات السلوك األخالقي 1
  ذات العالقة

  الحیاد واألمانة والموضوعیة
مراجعة األخالقیات المھنیة 

  واإلستقاللیة

2
قبول واستمرار العالقة مع 

  العمالء وعملیات محددة
قبول واستمرار العالقة مع 

  العمالء
قبول واستمرار العالقة مع 

  العمالء

  إدارة األفراد  الموارد البشریة3
التوظیف والتطویر المھني 

  وترقیة الموظفین

  أداء عملیة المراجعة  أداء العملیة4
اإلشراف على عملیة 

  المراجعة

  التفتیش الداخلي  المتابعة والمراقبة  المراقبة5

6
مسؤولیات القیادة المتعلقة 

  بالجودة
  اإلستشارة الداخلیة  ـ

  ـ  ـ7
متطلبات أخرى للمجلس قد 

  توضیحھایتم 

11
  .الجدول من إعداد الباحث 
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  الرقابة على جودة المراجعة على المستوى العربي: المبحث الثالث

كان لجمھوریة مصر العربیة السبق على المستوى العربي في ھذا المجال حیث كانت مھنة 

الذي نّظم  1حیث صدر القانون رقم  1909تدقیق الحسابات تمارس دون تنظیم لغایة عام 

ثّم تحولت إلى  1946جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة عام وقد أنشئت ، ممارسة المھنة

دستور مھنة المحاسبة  1958وصدر في عام ، 1955لعام 394نقابة بموجب القانون 

.)402-398ص،2005، لطفي(والمراجعة والذي یمثل السلوك المھني وأخالقیات المھنة

ثّم المیثاق العام لمھنة المحاسبة أصدر المعھد معاییر المحاسبة والمراجعة  1992وفي عام 

ومن المالحظ أّن معاییر المحاسبة والمراجعة في مصر ھي ترجمة ، 1993والمراجعة عام 

كما یالحظ أّن ھذه المعاییر ، IFACللمعاییر الدولیة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبین

مما یجعل أمر تطبیق ھذه  تفتقد إلى سلطة اإللتزام بھا من جانب أعضاء المھنة بصفة أساسیة

المعاییر بحاجة إلى منح المعھد سلطة الرقابة على تنفیذ ھذه المعاییر من قبل المراجعین في 

.)506- 485ص،2000،الناغي(الشركات المساھمة على األقل في الوقت الحالي

والذي یختص  7المعیار رقم  1996وقد أصدر المعھد المصري للمحاسبین القانونیین عام 

لرقابة على جودة المراجعة ویھدف ھذا المعیار إلى تقدیم إرشادات تتعلق بالرقابة على الجودة با

  .وھذه اإلرشادات غیر ملزمة للمراجعین

الھیئة العامة لسوق المال في مصر بموضوع جودة المراجعة حیث صدر قرار  اھتمتكما 

ؤسسات واألفراد الذین بشأن معیار مراقبة الجودة للم2006لعام  140رئیس الھیئة رقم 

یقومون بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالیة والتاریخیة وغیر ذلك من مھام التأكد 

  .ومھام الخدمات األخرى

ویھدف ھذا المعیار إلى إلزام المؤسسات واألفراد المذكورین إلى وضع نظام لمراقبة الجودة 

بھا ملتزمون بالمعاییر المھنیة والمتطلبات  یھدف إلى التأكد بأن مكاتب المراجعة والعاملون

القانونیة والتنظیمیة وأّن التقاریر الصادرة عن مراقبي الحسابات مالئمة للظروف وأن القوائم 

، المالیة للشركات محل المراجعة تعكس بمصداقیة حقیقة المركز المالي ونتائج األعمال

مكاتب المراجعة نحو إلزام كافة  وتتضمن ھذه القواعد عناصر مراقبة الجودة ومسؤولیة

العاملین بھا بمعاییر جودة المراجعة والمتطلبات األخالقیة الواجب إتباعھا وكذلك التزامات 

  .مكاتب المراجعة بتطویر مواردھا البشریة ونظم الرقابة علیھا

للشركات وتعد ھذه القواعد ملزمة لكافة مراجعي الحسابات القائمین على مراجعة القوائم المالیة 

ویعد اإللتزام بھذه القواعد شرطًا ، المقیدة بالبورصة والشركات العاملة في مجال األوراق المالیة
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نور (الستمرار قید مراقبي الحسابات بسجل مراقبي الحسابات لدى الھیئة العامة لسوق المال

.)41ص،2007،وآخرون

SOCPAاسبین القانونیین وفي المملكة العربیة السعودیة أصدرت الھیئة السعودیة للمح

)Saudi Organization for Certified Public Accountant ( برنامج مراقبة جودة

ویھدف ھذا البرنامج إلى التأكد من  1995األداء المھني لمكاتب المحاسبین القانونیین في عام 

م /12الملكي رقم  التزام المحاسبین القانونیین بأحكام نظام المحاسبین القانونیین الصادر باألمر

ومعاییر المحاسبة والمراجعة والمعاییر والقواعد المھنیة الصادرة عن الھیئة  1991لعام 

والتعلیمات المھنیة األخرى الصادرة عن الجھات المختصة وذلك بھدف تحسین مستوى األداء 

مات وزیادة الثقة في  الخد، المھني لمكاتب المراجعة واستمراریة األداء المھني الجید

).www.socpa.org(المھنیة

وقد بّین ھذا البرنامج أّن ھناك نوعین من الفحص أو المراجعة تخضع لھا مكاتب المراجعة 

ویتمثل النوع األول في مراجعة دوریة سنویة تتطلب من مكاتب ، بالمملكة العربیة السعودیة

یومًا من تاریخ  90ت دوریة عن المكتب خالل فترة ال تزید عن المراجعة تزوید الھیئة ببیانا

وبناًء على نتائج المراجعة تقوم لجنة مراجعة الجودة التابعة للھیئة . نھایة السنة المالیة للمكتب

، مالك المكتب(وھذه البیانات الدوریة تكون حول، برفع توصیاتھا إلى السكرتیر العام للھیئة

  .باإلضافة إلى طبیعة الخدمات التي یقدمھا المكتب)العمالء، الموظفون ، المدیرون ، الشركاء 

عن تنفیذ البرنامج من متابعة نوعیة الممارسة  وتمكن ھذه البیانات والمعلومات المسؤولین

المھنیة لمكتب المراجعة وطبیعتھا والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام 

  .ومعاییر المحاسبة والمراجعة والمعاییر والقواعد الصادرة عن الھیئة

قابة الداخلیة للجودة التي أّما النوع الثاني من الفحص أو المراجعة فھو فحص وتقییم نظم الر

وھذا الفحص والتقییم یقوم بھ فریق خاص یعیَّن من قبل الھیئة ، تطبقھا مكاتب المراجعة

ویؤدى ھذا الفحص والتقییم كل ثالث سنوات لمكاتب المراجعة ، القانونیین للمحاسبینالسعودیة 

التي تمارس عملیات مراجعة لشركات القطاع الخاص أو كل خمس سنوات لمكاتب المراجعة 

ویشمل نطاق الرقابة النوعیة لمكتب المراجعة ، التي تقدم خدماتھا لشركات القطاع الخاص

كما تطبق معاییر الرقابة النوعیة لمكتب ، ھا مكتب المراجعةجمیع الخدمات المھنیة التي یقدم

المراجعة على جمیع مكاتب المراجعة بغض النظر عن شكلھا القانوني أو عدد مالكھا أو 

ویجب على مكتب ، وتقع مسؤولیة اإللتزام بھذه المعاییر على عاتق مّلاك المكتب، حجمھا

حسنین (ثل معاییر الرقابة النوعیةالمراجعة توثیق السیاسات واإلجراءات التي تم

.)366ص،2003،وقطب
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 2002والذي تّم تعدیلھ سنة  1995وقد تضمن برنامج مراقبة جودة األداء المھني الصادر عام 

):www.socpa.org(تسعة معاییر للرقابة النوعیة تتمثل في

.اإلستقالل-

.لیاتتخصیص المساعدین على العم-

.المشورة-

.التوظیف-

.تطویر وتدریب الموظفین-

.تقییم أداء الموظفین وترقیتھم-

.قبول العمالء واستمراریة العالقة معھم-

.اإللتزام بأحكام النظام ولوائحھ-

. الفحص الداخلي الدوري-

ویالحظ أّن ھذه العناصر تتشابھ إلى حد كبیر مع العناصر الصادرة عن المعھد األمریكي 

.AICPAبین القانونیینللمحاس

كما تأسست ھیئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

GCCAAO)Gulfالعربي Cooperation Council Accounting and Auditing

organization)  وقد ورد في نظامھا األساسي بأن تھدف إلى كل ما من  1998في عام

والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقیق التنسیق والتكامل شأنھ تنظیم وتطویر مھنة المحاسبة 

بینھا وعلى األخص وضع التنظیم المناسب للرقابة المیدانیة ألداء المحاسبین القانونیین وتقییم 

).www.gccaao.org(األداء المھني

وأصدرت العدید من ، الدول األعضاء وقد اھتمت الھیئة بتحسین جودة عملیة المراجعة في

وكان أھمھا ، اإلرشادات التي تسعى إلى توحید أسس النشاط المھني لمھنة المحاسبة والمراجعة

معاییر وبرامج مراقبة جودة األداء المھني والذي یحتل اإلصدار السابع من إصدارات الھیئة 

إدارة الھیئة في تموز بعد إقراره في اجتماع مجلس  2003والذي صدر في شھر آب عام

وتوصل المجلس فیھ إلى وضع الصیغ النھائیة لمعاییر الرقابة النوعیة لمكاتب المحاسبة  2003

والمراجعة وقرر أن یتم توزیع معاییر الرقابة النوعیة على المحاسبین والمراجعین والجامعات 

  .اتھم حیالھاوأن یطلب منھم بیان مالحظاتھم واقتراح، والجھات األخرى ذات العالقة
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عام  10وفي المملكة األردنیة الھاشمیة فقد صدر قانون مزاولة مھنة تدقیق الحسابات رقم 

وبصدور ھذا القانون أصبح لمدققي الحسابات كیان خاص بھم وأدرجت مھنة تدقیق  1961

.)33ص،2004، كراجة(الحسابات إلى جانب المھن المنظمة تشریعیًا في المملكة

 1998وفي عام ، سست جمعیة مدققي الحسابات القانونیین األردنیینتأ 1987وفي عام 

والتي تناولت الشروط الواجب توافرھا  1صدرت تعلیمات اإلفصاح والمعاییر المحاسبیة رقم 

في مدقي حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة والتي منھا التقیید بقواعد السلوك المھني وأي 

  .الخصوص تعلیمات تصدرھا الھیئة بھذا

على ضرورة تطبیق المعاییر الدولیة  2003لعام  73ولقد أّكد قانون تنظیم المھنة رقم 

، للمحاسبة والتدقیق بما یساھم في رفع المستوى العلمي والمھني لممارسي المھنة في المملكة

لتأكد وقد أشار القانون إلى مراجعة جودة عمل المدققین حیث أنشأ لجان التفتیش التي من شانھا ا

من تفرغ مدقق الحسابات لمھنة التدقیق واإللتزام بمعاییر التدقیق المعتمدة واإللتزام بالقوانین 

كما أّن لجان التدقیق لھا الحق بالتدقیق في أي وقت وحسب ، واألنظمة والتعلیمات ذات العالقة

.)392ص،2006، النوایسة(الضرورة

وھي تشریعات مستمدة من ، 1919دمة منذ سنة أما فلسطین والعراق فكان لدیھما تشریعات متق

، التمیمي( قانون الشركات البریطاني وھذه التشریعات تثبت حقوق وواجبات مدقق الحسابات

.)19ص،2006

وفي ضوء ما تقدم یمكن القول بأّن ھناك اھتمامًا متزایدًا من قبل المنظمات المھنیة في العدید 

وبعض ، مھني للمراجعین للتحقق من جودة عملیة المراجعةمن   الدول العربیة برقابة األداء ال

ھذه المنظمات جعلت تطبیق اإلرشادات إلزامیًا أما البعض اآلخر فاعتبر مسألة اإللتزام بھا 

  .اختیاریة
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  واقع الرقابة على جودة المراجعة في سوریة: المبحث الرابع

لم یكن لمھنة المراجعة المكانة المناسبة في الجمھوریة العربیة السوریة في ظل اإلحتالل 

حیث لم تكن مھنة المراجعة متطورة في فرنسا في ذلك الوقت ولم تحاول السلطات ، الفرنسي

 دوبع، 1850الفرنسیة إجراء تغییرات في القانون التجاري العثماني المطبق في سوریا منذ عام 

الذي تنبھ فیھ المشرع إلى أھمیة دور ، 1949الل صدر القانون التجاري السوري لعام اإلستق

المحاسبین القانونیین وألقى على عاتقھم مسؤولیات كبیرة حیث خصص لھم فصًال كامًال في 

والذي حدد فیھ المشرع طریقة إختیار المحاسبین القانونیین وواجباتھم ) الفصل التاسع( القانون

.)68-67ص،2009،ونوس(لمسلكیة ومسؤولیاتھمالمھنیة وا

ولّما كانت مھنة تدقیق الحسابات متقدمة في بریطانیا عنھا في ، وبعد الوحدة بین سوریة ومصر

حیث أّن المھنة في ، فرنسا فإننا نالحظ أثر ذلك على تطور المھنة في مصر عنھا في سوریا

، ھا في الدول التي اتبعت النھج الفرنسيالدول التي اتبعت النھج البریطاني قد تطورت أكثر من

وألن مھنة المحاسبة كانت أكثر تطورًا في مصر فقد طّورت الوحدة اإلطار التشریعي للمھنة 

كما نّظم المرسوم رقم ، سكسونیة للمحاسبة-في سوریا وأضافت بعض السمات األنغلو

لقانونیین والتي المھنة و قواعدھا في سوریا وأسس جمعیة المحاسبین ا1958لعام 1109

اعتبرت النواة األولى لتنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة والتي كان من أھم أھدافھا كما ورد في 

لھا السعي لتنظیم مھنة المحاسبة وتفتیش الحسابات ورفع مستوى مھنة المحاسبة  الداخلي النظام

مراجعة وإرساءه على المحاسبي والوتحسین أسالیب العمل ، والمراجعة والمحافظة على كرامتھا

میثاقًا مھنیًا تضمن قواعد  1990وقد أصدرت الجمعیة عام ، واعد صحیحة وأصول سلیمةق

  .السلوك المھني والمعاییر المھنیة والمبادئ المحاسبیة المقبولة عمومًا

ولقد حمَّلت التشریعات والقوانین في سوریا مسؤولیات كبیرة للمحاسبین القانونیین ومنھا قانون 

تجارة وقانون ضریبة الدخل وقوانین المصارف والتأمین والوساطة المالیة وقانون الشركات ال

وقانون سوق األوراق المالیة وقانون ھیئة األوراق واألسواق المالیة والذي أّكد على اعتماد 

ت المعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق ومعاییر تقویم األداء التي یجب التقید بھا من قبل الجھا

الخاضعة لرقابة الھیئة وتحدید المعاییر والشروط الواجب توافرھا في مدققي الحسابات المؤھلین 

  .لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة وإشرافھا
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وقد أظھرت ھذه القوانین أھمیة دور المحاسبین القانونیین في عملیة البناء والتنمیة اإلقتصادیة 

مصداقیة یعتمد علیھا المستثمرون واإلقتصادیون والجھات الحكومیة كونھم یقدمون خبرات ذات 

  .بما فیھا وزارة المالیة مما یسھل عملیة اتخاذ القرارات السلیمة لإلستثمار والتحدیث والتطویر

 1109الذي أنھى العمل بالقرار رقم  2009لعام  33رقم  تنظیم المھنة قانون كما صدر أخیرًا

یھدف ھذا القانون إلى اإلشراف على مھنة المحاسبة والتدقیق لإلرتقاء وتعدیالتھ و 1958لعام 

بمستوى أدائھا والتأكید على مستوى جودة ودقة عمل شركات المھنة ومدققي الحسابات في 

ومع ، سوریا والرقابة على األعمال المحاسبیة والمالیة تدعیمًا للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقیق

جاء متأخرًا مقارنة مع الدول العربیة إّال أنھ یعتبر خطوة إیجابیة في أن صدور ھذا القانون 

  .سبیل تنظیم مھنة المحاسبة والتدقیق في سوریا وتطویرھا

وكان من أبرز أھداف مجلس المحاسبة والتدقیق المحدث بموجب ھذا القانون الرقابة على 

ید على مستوى جودة ودقة عمل األعمال المحاسبیة والمالیة تدعیمًا للثقة في المھنة والتأك

  .شركات المھنة ومدققي الحسابات في سوریة

وعلى الرغم من عدم وضع سیاسات وإجراءات محددة في سبیل الرقابة على جودة ودقة عمل 

إال أنھ ، شركات المراجعة أو وضع برنامج للرقابة على جودة األداء المھني لشركات المراجعة

نالحظ انھ تمت اإلشارة بخطوط عریضة لمعظم  12المھنةومن خالل دراسة قانون تنظیم 

  :عناصر الرقابة على جودة المراجعة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبین كما یلي

  :مسؤولیات القیادة المتعلقة بالجودة -1

بما أن تعزیز وجود ثقافة داخلیة متعلقة بالجودة یعتمد على األفعال والرسائل الواضحة والمتسقة 

والمتكررة والتي تسلط الضوء على السیاسات واإلجراءات التي تؤدي إلى أداء عمل یمتثل 

ھر حیث نالحظ أن ھذه الرسائل واألفعال تظ، للمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة

بشكل واضح في السیاسات واإلجراءات التي وضعھا مجلس المحاسبة والتدقیق لتحقیق أھدافھ 

من ھذا القانون من خالل اعتماد السیاسات التدریبیة الالزمة لإلرتقاء ) 5(والتي بینتھا المادة 

دعم وتنسیق التعاون واإلستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمھا برامج ال، بمستوى المھنة

والعمل على عقد المؤتمرات العلمیة والمھنیة مع المنظمات العربیة والدولیة في ، الفني الدولیة

وإجراء البحوث الالزمة لسالمة تطبیق معاییر ، مجال المحاسبة والتدقیق وتفعیل توصیاتھا

إلقتصادیة المحاسبة الدولیة ومعاییر التقییم ومعاییر المراجعة الدولیة بما یتالءم مع األوضاع ا

12
2009لعام  33یمكن الرجوع لنص قانون تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة رقم  
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وكذلك إلزام الجھات ذات العالقة ، والمالیة والقانونیة ونشر ھذه القوانین واإللزام بإتباعھا

بتطبیق معاییر المحاسبة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومعاییر التقییم ومعاییر التدقیق الدولیة 

، زمنیًا یضعھا المجلس في ضوء المستجدات والمتغیرات المحلیة والدولیة في إطار خطة محددة

وبالتالي فإن ھذه السیاسات واإلجراءات تعزز وجود ثقافة داخلیة تؤكد على مستوى جودة ودقة 

  .عمل شركات المھنة ومدققي الحسابات في سوریة

  :متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة -2

القي ذات العالقة في لقد شدد قانون تنظیم المھنة على ضرورة االلتزام بمتطلبات السلوك األخ

من ھذا القانون بأن على مدقق الحسابات اإللتزام ) 90(حیث نصت المادة ، العدید من مواده

بقواعد السلوك المھني المعتمدة من قبل التنظیم المھني وقواعد أخالقیات المھنة الصادرة عن 

لتزام بالموضوعیة والتي نصت على ضرورة اإل) 43(وكذلك المادة ، اإلتحاد الدولي للمحاسبین

كما شددت المادة ، والحیاد وعدم اإلنصیاع للمؤثرات الشخصیة واالستقالل التام في أداء المھام

  :بأن على مدقق الحسابات التقید بما یلي) 47(

  .مراعاة قواعد التعاون واالحترام في عالقات المدقق المھنیة والمسلكیة  -

علیھ أحكام ھذا القانون وقواعد المھنة وأعرافھا أن یراعي بدقة الواجبات التي تفرضھا   -

 87وقد كررت المادة ( وتقالیدھا وأن یتقید في كل أعمالھ بمبادئ الشرف واالستقالل واالستقامة

  ).نفس ھذا البند كدلیل على أھمیتھ

ھذا البند كدلیل على  86وقد كررت المادة ( أن یحافظ على سر المھنة والسریة المصرفیة -

  ).أیضًاأھمیتھ 

  :األفعال التي على المحاسب القانوني االمتناع عن القیام بھا وھي) 48(وقد بینت المادة 

  .القیام باألعمال التي تتنافى مع مكانة المھنة وشرفھا -

  .قبول مھمات تتعارض مع استقاللیتھ وحیاده في الشركات التي یقوم بتدقیقھا  -

وسائل اإلعالن بطریقة مخلة بمكانة المھنة أو بشكل ال القیام بالدعایة لنفسھ بأیة وسیلة من  -

  .أو القیام بالدعایة لشخصھ بأیة وسیلة كانت، یتفق مع تقالیدھا

مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني آخر للحصول على العمل بصورة تسيء للمھنة سواء  -

  .تم ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر
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لع علیھا من خالل عملھ كمدقق إّال بناء على طلب إفشاء المعلومات واألسرار التي اط -

بأنھ ال یجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل  82وقد ذكرت المادة ( قضائي

كما ورد في ، علیھا أثناء عملیة التدقیق لتحقیق مصلحة مادیة أو مالیة أو أي منفعة تجاریة

ركات التدقیق إفشاء المعلومات التي حصلوا بأنھ یحظر على العاملین في مكاتب وش 88المادة 

  ) .علیھا بحكم عملھم أو استخدامھا لتحقیق منفعة مادیة أو معنویة

والتوقیع على ، إبداء رأي یخالف حقیقة ما تضمنتھ الدفاتر والسجالت والبیانات المحاسبیة -

  .تقاریر حسابات لم یدققھا ھو أو أحد العاملین تحت إشرافھ

غیر صحیحة في أي تقریر أو حسابات أو وثیقة قام بإعدادھا في إطار مزاولتھ  تنظیم بیانات -

  .المھنة

  .المصادقة على توزیع أرباح صوریة أو غیر حقیقیة -

  .ارتكاب أي إھمال أو خطأ مھني جسیم یلحق الضرر باآلخرین -

متعلقة بالمھنة مخالفة األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضى ھذا القانون وسائر التشریعات ال -

بما في ذلك عدم اإلفصاح عن االختالسات التي یكتشفھا في أموال الجھة التي یقوم بتدقیق 

  .حساباتھا أو التالعب أو التزویر في ھذه الحسابات

تولي الوظائف العامة أو الخاصة بصفة دائمة أو مؤقتة براتب أو تعویض مھما كان نوعھا أو  -

وعلیھ التفرغ لممارسة المھنة في ، ممارسي المھنة المتفرغینلدى أي جھة أخرى من غیر 

جمیع األحوال باستثناء أساتذة الجامعات المزاولین للمھنة والمحاسبون القانونیون المكلفون 

  .بإدارة التنظیم المھني

على أنھ ) 92(وفي إطار اإلجراءات الالزمة للتعامل مع حاالت عدم اإلمتثال فقد نصت المادة 

تكب مدقق الحسابات أیة مخالفة ألحكام ھذا القانون أو أقدم على تصرف یخل إذا ار

أو ارتكب تصرفا یسيء إلى ، بالمسؤولیات المنوطة بھ أو بقواعد ومعاییر وأسس وآداب المھنة

  .مكانتھ ومكانة العاملین فیھا یحال إلى لجنة التأدیب المشكلة لدى التنظیم المھني

  :مع العمالءقبول واستمرار العالقة  -3

لم یوضح القانون السیاسات واإلجراءات التي تتعلق بقبول واستمرار العالقة مع العمالء بشكل 

إال ، وخصوصًا فیما یتعلق بنزاھة العمیل والخبرة والكفاءة والقدرات والموارد الالزمة، واضح
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لمحاسب القانوني من ھذا القانون قد تطرقت إلى الحاالت التي یحظر فیھا على ا) 48(أن المادة 

حیث ، )حیث یمكن اعتبار ھذه الحاالت كقید على قبول العالقة مع العمالء(تدقیق حسابات شركة

  :یحظر على المحاسب القانوني تدقیق حسابات شركة في الحاالت التالیة

إذا كانت تربطھ أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتھا أو  -

، من رأس مال الشركة% 25ا العام أو بكبار المساھمین فیھا والذین یملكون أكثر من بمدیرھ

وال یحول ذلك دون تعیین الشركة المھنیة التي ینتمي إلیھا شریطة قیام عضو آخر بالشركة 

  .بعملیة التدقیق

  .إذا كان مدینًا أو دائنًا لھا أو ألي شركة قابضة أو شقیقة أو تابعة لھا -

موظفًا سابقًا فیھا أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقیقة لھا ما لم یمضي على تركھ  إذا كان -

  .العمل أربع سنوات

  .مزاولة مھنة تدقیق حسابات أي شركة یكون شریكًا أو مساھمًا فیھا -

: من ھذا القانون على ما یلي) 51(وكقید على استمرار العالقة مع العمالء فقد نصت المادة 

أما في ، ق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجدید حتى أربع سنوات إذا كان التعیین لمكتبیعین مدق

علمًا أن . حال الشركة فیتعین تغییر الشركة المسؤولة عن التدقیق وفریق العمل كل أربع سنوات

ھذا اإلجراء ینطبق فقط على المحاسبین القانونیین المزاولین والمسجلین في جدول شركات 

  .األموال

  :الموارد البشریة -4

لقد تطرق القانون إلى عدة نقاط تتعلق بالموارد البشریة وذلك فیما یخص التطور الوظیفي 

 نمن ھذا القانون كیفیة اعتماد األشخاص الطبیعیی) 51(حیث بینت المادة ، والترقیة والتدریب

اضعة لالعتماد على من العاملین لدى الشركات ومكاتب التدقیق من التنظیم المھني للوظائف الخ

  :النحو التالي

  .حاصل على إجازة جامعیة اختصاص محاسبة: مدقق -أ

  .حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة لسنتین خبرة بعد الشھادة: مدقق رئیسي -ب

حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى خمس سنوات خبرة بعد : مدیر تدقیق -جـ

  .الشھادة
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ي یدقق شركات األموال أن یكون قد مارس المھنة لمدة خمس كما یشترط في الشخص الذ

وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على ، سنوات متتالیة في تدقیق شركات األشخاص

شھادة دولیة وأن یقدم قائمة بالدورات المھنیة التي اتبعھا داخلیًا أو خارجیًا مع الوثائق المثبتة 

  .لذلك

ھذا القانون على شركة التدقیق أن یعمل بھا ستة أشخاص على من ) 52(واشترطت المادة 

، منھم مدیر تدقیق ومدقق رئیسي معتمدین من قبل التنظیم المھني، األقل عدا الشركاء

منھم ، واشترطت على مكتب التدقیق أن یعمل بھ ثالثة أشخاص على األقل عدا مدیر المكتب

  .یم المھنيمدیر تدقیق ومدقق رئیسي معتمدین من قبل التنظ

حیث یجب أن ، أسس وقواعد التدریب الخاصة بالمحاسبین القانونیین) 23(كما بینت المادة 

یقضي المتدرب فترة تدریب مدتھا سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مھنیة لتدقیق 

الحسابات مسجلین أصوًال في سجل المزاولین وبعد مرور سنتان على تسجیل المكتب أو 

ا یجب على المتدرب أن یتم فترة تدریب في مجال تدقیق الحسابات وبدوام عمل كم، الشركة

كامل وأن یحضر برنامج محاضرات التدریب الخاص بالمتدربین الذي یعده التنظیم المھني 

بأن یستحق المتدرب مكافأة یحدد حدھا األدنى بقرار من مجلس  26وقد بینت المادة ( سنویًا

  ).اإلدارة

دارة على محاضرات التدریب وتعاونھ لجنة تدعى لجنة التدریب المھني ویشرف مجلس اإل

  .یشكلھا مجلس اإلدارة

  :أداء العملیات -5

وتضمنت ھذه ، لقد تضمن قانون تنظیم المھنة العدید من اإلجراءات التي تتعلق بأداء العملیات

انون بأنھ ال یجوز من ھذا الق) 42(حیث ورد في المادة ، اإلجراءات العدید من النقاط الھامة

للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشھادة على أي عناصر أو بیانات مالیة دون أن یكون قد قام 

) 43(كما بینت المادة ، بإجراءات تدقیق علیھا وحصل على أدلة إثبات مناسبة إلبداء الرأي فیھا

، التقید بھا عند أداء عملھمن ھذا القانون العدید من األمور التي یجب على المحاسب القانوني 

  :ومن أھم ھذه األمور ما یلي
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اإلطالع على الدفاتر المحاسبیة والقیود والمستندات المؤیدة لھا والمیزانیات والموازنات  -1

وأن یطلب موافاتھ بما یراه ضروریًا لقیامھ بالمھمة ، التقدیریة للجھات التي كلف بتدقیقھا

  .المكلف بھا أصوًال

، أن الدفاتر والسجالت والحسابات التي یقوم بمراجعتھا منظمة بصورة أصولیة التثبت من -2

وأن یلفت نظر إدارة الجھة التي یقوم بتدقیق حساباتھا خطیًا إلى أي مخالفة تظھر لھ ویطلب 

  .معالجتھا وتصویبھا

ل إلى أن ینظم أوراق العمل المناسبة التي یوثق فیھا إجراءات التدقیق التي قام بھا للوصو -3

على ضرورة ) 46(وقد شددت المادة ، ویمكن أن تكون ھذه األوراق الكترونیة، رأیھ المھني

  .اإلحتفاظ بھذه األوراق لمدة خمس سنوات على األقل من تاریخ التدقیق

  .أن یقوم بمراجعة األعمال التي یكلف بھا أعضاء فریق التدقیق الذي یعمل تحت إشرافھ -4

لى ضرورة تقییم نظام الرقابة الداخلیة وإجراء اإلختبارات المناسبة ع) 44(كما ركزت المادة 

مسؤولیة ) 78(وبینت المادة ، لھ بغایة تقییم كفاءتھ لتحقیق التزام المكلف بالقوانین الضریبیة

ویجب أن یتضمن تقریره عبارة ، مدقق الحسابات في حدود الرأي الذي یبدیھ في البیانات المالیة

ى مدقق الحسابات حجب الرأي أو اإلعتذار عن التدقیق في حال لم یتمكن من وعل، " رأینا"في 

الحصول على البیانات والمعلومات والوثائق التي تمكنھ من إبداء الرأي أو الوصول إلى 

على ضرورة حصول مدقق الحسابات ) 80(حیث أكدت المادة ، استنتاجات یبني رأیھ علیھا

  .إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات یبني رأیھ علیھاعلى أدلة إثبات كافیة لیتمكن من 

بأن رأي مدقق الحسابات یعزز صدقیة البیانات المالیة عبر تقدیم تأكید ) 81(كما بینت المادة  

ویعتمد المدقق في إبداء رأیھ على إجراءات ، نسبي ولیس مطلق وفقًا ألحكام معاییر التدقیق

كما یتم استخدام ، فقًا لرأیھ المھني في نظام الرقابة الداخلیةالتدقیق التي یقوم بھا ویصممھا و

  .العینة في عملیة التدقیق

، مسؤولیة المدقق في إبداء الرأي حول البیانات المالیة بناء على تدقیقھ) 84(وحددت المادة

وأن یخطط ویجري عملیة التدقیق للحصول ، والقیام بإجراءات التدقیق وفق معاییر تدقیق محددة

حیث یجب أن ، لى تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة خالیة من األخطاء الجوھریةع

إلى التدقیق الذي تم إجراؤه وفق معاییر تدقیق ) 89(یشیر تقریر مدقق الحسابات بحسب المادة

  .محددة فقط عندما یكون قد امتثل بشكل كامل لجمیع ھذه المعاییر
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  :المتابعة والمراقبة -6

، أن الھدف من ھذا العنصر ھو التأكد من التطبیق الفعال لعناصر رقابة الجودة السابقةبما 

وعلى اعتبار أن قانون تنظیم المھنة لم یتبنى نظام خاص بالرقابة على الجودة وإنما وردت 

فقد خلى ھذا القانون من أي إجراءات خاصة ، العناصر السابقة بشكل مواد متفرقة ضمن القانون

  .نصربھذا الع

ومن خالل العرض السابق یمكن القول بأن ھناك قصور في التشریعات والقوانین التي تحكم 

مھنة تدقیق الحسابات في سوریة بشكل عام والتي تغطي موضوع الرقابة على جودة المراجعة 

وكذلك لم یعتمد قانون ، حیث لم یتم تبني أیة معاییر محلیة لرقابة جودة المراجعة، بشكل خاص

م المھنة في سوریة وعلى الرغم من التأخر في صدوره مقارنة مع الدول العربیة أي تنظی

عدا عن ذلك لم یضع ، برنامج واضح لمراقبة جودة األداء المھني لمكاتب وشركات التدقیق

المشرع أي مادة تنص على ضرورة وجود نظام لرقابة الجودة لدى مكاتب وشركات التدقیق في 

  . سوریة
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  :المقدمة 

وجھة نظر مراجعي الحسابات في الجمھوریة العربیة  معرفةتّم إجراء الدراسة المیدانیة بھدف 

 أسلوبحیث اعتمد الباحث على ، السوریة حول مدى التزامھم بالمعاییر المھنیة لرقابة الجودة

بالمعاییر المھنیة  التزامھماإلستبیان وذلك بھدف التعرف على أراء عینة الدراسة حول مدى 

  .لرقابة الجودة

جمع  وأسالیبمنھجیة الدراسة المتبعة ومجتمع الدراسة وعینتھا ویتناول ھذا الفصل وصفًا ل

واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة ، البیانات وتحلیل الخصائص الدیموغرافیة ألفراد فئات العینة

  .في تحلیل البیانات واختبار الفرضیات

  أسالیب جمع البیانات ومجتمع الدراسة وعیناتھا وخصائصھا: المبحث األول

  :جتمع وعینة الدراسةم - 1-1- 4

في الجمھوریة  المحاسبةلمھنة حاسبین القانونیین الممارسین الدراسة من المیتكون مجتمع 

محاسب  2400والبالغ عددھم العربیة السوریة والمنتسبین لجمعیة المحاسبین القانونیین 

  .قانوني

محاسب قانوني تّم توزیع اإلستبانة  112أّما بخصوص عینة الدراسة فھي عینة عشوائیة تشمل 

فكانت ، استبانات لعدم استكمال اإلجابات 9وتّم استبعاد ، استبانة 99علیھم استرد منھا 

والجدول التالي یوضح العینة المستھدفة ودرجة ، استبانة 90اإلستبانات الخاضعة للتحلیل ھي 

  .ابة الفعلیة للمحاسبین القانونییناإلستج

  )3(جدول رقم                                              

  العینة المستھدفة ودرجة اإلستجابة الفعلیة للمحاسبین القانونیین                    

  النسبة  العدد  البیان

%112100  االستبانات الموزعة

%9988  االستبانات المستردة

%98  االستبانات غیر الصالحة للتحلیل

%9080  االستبانات الخاضعة للتحلیل
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  :أداة الدراسة-4-1-2

تّم بناءھا بالرجوع إلى الدراسات السابقة والمراجع العلمیة ذات الصلة  قام الباحث بإعداد استبانة

وقد تّم اختبارھا مع ، وذلك بوصفھا أداة لجمع البیانات الخاصة بھذه الدراسة، بموضوع الدراسة

حیث طلب منھم اإلجابة على أسئلة االستبانة والتعلیق على مدى  المحاسبین القانونیینأربعة من 

األخذ بالحسبان جمیع المالحظات التي عرضوھا وذلك عند إعداد اإلستبانة  وتّم،شمولیتھا

  .النھائیة

كما تّم تحكیم االستبانة من قبل ثالثة من أساتذة المراجعة والمحاسبة في جامعة دمشق وذلك 

  .بھدف التأكد من قدرتھا على تحقیق أھداف الدراسة

  :وتتكون االستبانة من قسمین رئیسین

ویختص ھذا القسم بالبیانات والمعلومات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة والتي : القسم األول

  ).عدد سنوات الخبرة، المركز الوظیفي، المستوى التعلیمي( تتضمن

ویتضمن كل محور مجموعة من ، ویحتوي ھذا القسم على خمسة محاور: القسم الثاني

بفرضیة من فرضیات ق كل محور حیث یتعل، التساؤالت والتي تتعلق بالفرضیة الخاصة بھا

  .الدراسة الخمس

  :األسالیب واألدوات اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات - 1-3- 4

بما أن اختیار األسلوب المالئم في التحلیل یعتمد اعتمادًا رئیسیًا على نوع البیانات المرد 

الحزمة اإلحصائیة SPSSفقد تّم استخدام البرنامج اإلحصائي المعروف اختصارًا ب، تحلیلھا

Statisticalللعلوم اإلجتماعیة   Package For Social Sciences).(

حیث یعتبر ھذا البرنامج من أكثر البرامج اإلحصائیة شیوعًا واستخدامًا في جمیع المجاالت 

التربویة واالجتماعیة واإلقتصادیة والطبیة والھندسیة وذلك إلجراء التحلیالت اإلحصائیة 

.)465ص،2006،حمیدان وآخرون(نات التي تّم جمعھاللبیا

اإلحصائیة المتمثلة بالوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري  المؤشراتكما تّم استخدام عدد من 

One)لعینة واحدة  Tعالوة على بعض االختبارات التي تناسب الدراسة مثل اختبار 

Sample T- Test) لھا إلى صیغة رقمیة فقد تّم ولقیاس آراء أفراد عینة الدراسة وتحوی
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LIKERT)استخدام مقیاس لیكرت الخماسي SCALE) ، وتّم تحدید أوزان نسبیة لإلجابات من

1أعلى درجة موافقة والرقم  5حیث یمثل رقم ، على الترتیب لقیاس درجة موافقة العینة (1-5)

  :یمثل أقل درجة موافقة وفق الجدول التالي

  )4(الجدول رقم                                           

  فئات اإلجابات ودرجات القیاس المقابلة لھا                          

  األھمیة  درجة القیاس  الفئات

  موافق بشدة5  %100 -%81من 

  موافق  4  %80 -%61من 

  محاید3  %60 -%41من 

  غیر موافق  2  %40 -%21من 

  غیر موافق نھائیًا1  %20 -%0من 

  :عرض وتحلیل خصائص عینة الدراسة - 1-4- 4

یعتمد الباحث على استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب المئویة لوصف 

لعینة الدراسة والتي تّم  حیث سیتم استعراض الخصائص الدیموغرافیة، عینة الدراسة

  :كما یلي) المعلومات العامة( استخالصھا من القسم األول من االستبانة 

  :بحسب المستوى التعلیمي -1

  :الجدول التالي یوضح المستوى التعلیمي لعینة الدراسة

  )5(الجدول رقم                                           

  المستوى التعلیمي ألفراد عینة الدراسة                             

  النسبة المئویة  التكرار  فئات المتغیر  المتغیر

  المستوى التعلیمي

%6370  بكالوریوس
%1112.2  دبلوم

%910  ماجستیر
%44.5  دكتوراه

%33.3  مؤھل آخر
%90100  المجموع



من أفراد عینة الدراسة یحملون درجة 

حیث یعد ذلك من المؤشرات التي 

ویبین المخطط . تعبر عن التأھیل الكافي ألفراد عینة الدراسة لفھم أسئلة االستبانة بشكل كاف

المئویةالنسبة 

%3.3
%28.9
%35.6
%24.4
%7.8
100%

حیث یتضح من الجدول السابق توزع أفراد عینة الدراسة بحسب المركز الوظیفي وذلك على 

%35,5بوظیفة مدیر تدقیق وحوالي 

من العینة یشغلون % 7,8بوظیفة مدقق و

المؤھل التعلیمي بكالوریوس

المؤھل التعلیمي دبلوم

المؤھل التعلیمي ماجستیر

المؤھل التعلیمي دكتوراه

المؤھل التعلیمي مؤھل آخر

94

من أفراد عینة الدراسة یحملون درجة % 70السابق أن نحو حیث نالحظ من الجدول 

حیث یعد ذلك من المؤشرات التي ، یحملون مؤھالت علمیة علیا% 30وحوالي 

تعبر عن التأھیل الكافي ألفراد عینة الدراسة لفھم أسئلة االستبانة بشكل كاف

  :لدراسةالبیاني اآلتي المستوى التعلیمي لعینة ا

  )2(الشكل رقم

:بحسب المركز الوظیفي

:الجدول التالي یبین المركز الوظیفي ألفراد عینة الدراسة

  )6(الجدول رقم

التكرارفئات المتغیر

المركز الوظیفي

3شریك
26مدیر تدقیق

32مدقق رئیسي
22مدقق

7أخرىوظیفة 
90المجموع

حیث یتضح من الجدول السابق توزع أفراد عینة الدراسة بحسب المركز الوظیفي وذلك على 

بوظیفة مدیر تدقیق وحوالي % 30بصفة شریك وحوالي % 3,3نسبة 

بوظیفة مدقق و%24,4من العینة بوظیفة مدقق رئیسي ونسبة 

.وظیفة أخرى غیر الوظائف السابقة

١٢%

١٠%

٥% ٣%

المؤھل العلمي لعینة الدراسة

حیث نالحظ من الجدول 

وحوالي ، البكالوریوس

تعبر عن التأھیل الكافي ألفراد عینة الدراسة لفھم أسئلة االستبانة بشكل كاف

البیاني اآلتي المستوى التعلیمي لعینة ا

بحسب المركز الوظیفي-2

الجدول التالي یبین المركز الوظیفي ألفراد عینة الدراسة

المتغیر

المركز الوظیفي

حیث یتضح من الجدول السابق توزع أفراد عینة الدراسة بحسب المركز الوظیفي وذلك على 

نسبة : النحو التالي

من العینة بوظیفة مدقق رئیسي ونسبة 

وظیفة أخرى غیر الوظائف السابقة

٧٠%



:والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب المركز الوظیفي

الجدول التالي یبین توزع أفراد عینة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة

توزع أفراد عینة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة

النسبة المئویةالتكرار

6%6.7

33%36.7

26%28.9

17%18.9

8%8.9

90100%

بخبرة أقل من خمس سنوات %

بخبرة تتراوح بین % 28,9

المركز الوظیفي ألفراد عینة الدراسة

شریك

مدیر تدقیق

مدقق رئیسي

مدقق

وظیفة اخرى
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والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب المركز الوظیفي

  )3(الشكل رقم

:بحسب عدد سنوات الخبرة

الجدول التالي یبین توزع أفراد عینة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة

  )7(الجدول رقم

توزع أفراد عینة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة

التكرارفئات المتغیر

سنوات5أقل من

33سنوات 10إلى أقل من  5من 

26سنوات 15إلى أقل من  10من 

17سنوات 20إلى أقل من  15من 

فوق سنة وما 20من 

90المجموع

%6,7حیث نالحظ توزع أفراد العینة بحسب سنوات الخبرة بنسبة 

28,9بخبرة تتراوح بین خمس وعشر سنوات ونسبة %

٣%

٢٩%

٣٦%

٢٤%

٨%

المركز الوظیفي ألفراد عینة الدراسة

والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب المركز الوظیفي

بحسب عدد سنوات الخبرة-4

الجدول التالي یبین توزع أفراد عینة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة

المتغیر

سنوات الخبرة

حیث نالحظ توزع أفراد العینة بحسب سنوات الخبرة بنسبة 

%36,7ونسبة 

٢٩



عشر وعشرین سنة ونسبة بخبرة تتراوح بین خمسة 

:والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب سنوات الخبرة

الخبرة العملیة ألفراد عینة الدراسة

سنوات٥أقل من

سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

سنوات ١٥إلى أقل من  ١٠من 

سنوات ٢٠إلى أقل من  ١٥من 

سنة ومافوق ٢٠من 
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بخبرة تتراوح بین خمسة %18,9عشر وخمسة عشر سنة ونسبة 

.بخبرة عشرین سنة وما فوق

والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب سنوات الخبرة

)4(الشكل رقم

٧%

٢٩%

١٩%

٩%

الخبرة العملیة ألفراد عینة الدراسة

من 

من 

من 

عشر وخمسة عشر سنة ونسبة 

بخبرة عشرین سنة وما فوق8,9%

والمخطط البیاني التالي یوضح توزع أفراد العینة بحسب سنوات الخبرة

٣٦%
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  تحلیل النتائج واختبار الفرضیات: المبحث الثاني

رضیات الدراسة الدراسة المیدانیة سیتم تحلیل نتائج الدراسة لكل فرضیة من فالجزء من  في ھذا

  :وفق اآلتي

ھناك التزام بترویج :" الدراسة المتعلقة بالفرضیة األولى والتي تنص على بیانات تحلیل -أ

  "ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریا 

:التي تم التوصل إلیھا على النحو التاليویمكننا عرض البیانات 

التكرارات والنسب المئویة إلجابات عینة الدراسة عن الفرضیة األولى         

)8(جدول                                

م
یتم اإللتزام بشكل 
:أساسي بترویج مایلي

غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق جدًا

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

1

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یزید عدد 

العمالء
5965.60%2325.60%0066.70%22.20%

2

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یجلب السمعة 

الجیدة
4550%3741.10%55.60%33.30%00

3

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یؤدي إلى 
تقدیم أداء أفضل

6370%1921.10%11.10%44.40%33.30%

4

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یزید الثقة في 

تقریر المدقق
3741.10%4044.40%66.70%44.40%33.30%

5

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یزید أتعاب 

التدقیق
1718.90%4448.80%1516.70%910%55.60%

6

اإلھتمام بجودة 
التدقیق یقلل من 

تكالیف الفشل
3640%4145.60%77.80%44.40%22.20%

7

وضع برنامج للحوافز 
یدفع فریق العمل إلى 

اإللتزام بمعاییر 
الرقابة على الجودة

2325.60%4044.40%1314.40%1415.60%00
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  :نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة بشأن الفرضیة األولى

  )    9(جدول رقم                                 

  :یلي حیث یتضح من الجدول السابق ما

  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
الوسط 

  الحسابي
نسبة الوسط 

  %الحسابي
اإلنحراف 
  المعیاري

الترتیب 
حسب 
  األھمیة

4.45589.10.9612اإلھتمام بجودة التدقیق یزید عدد العمالء -1

4.37787.50.7343اإلھتمام بجودة التدقیق یجلب السمعة الجیدة -2

4.500900.9741اإلھتمام بجودة التدقیق یؤدي إلى تقدیم أداء أفضل -3

4.15583.10.9705بجودة التدقیق یزید الثقة في تقریر المدقق اإلھتمام -4

3.65573.11.0727اإلھتمام بجودة التدقیق یزید أتعاب التدقیق  -5

4.16683.30.9144اإلھتمام بجودة التدقیق یقلل من تكالیف الفشل -6

 وضع برنامج للحوافز یدفع فریق العمل إلى اإللتزام -7
  بمعاییر الرقابة على الجودة

3.800760.9966

4.15883.10.888  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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على  %73.1-%90أي ما یمثل نسبة  3.655-4.5إّن قیم الوسط الحسابي تتراوح بین 

أن آراء أفراد عینة الدراسة تتوافق مع الفرضیة األولى بأّن ھناك التزام  مما یشیر الى، التوالي

  .بترویج ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریة

ومن الجدول السبق نالحظ وحسب ترتیب األھمیة أّن أعلى نسبة من الوسط الحسابي والبالغة 

والتي تنص على أن ) 3(كانت للفقرة  0.974معیاري وانحراف  %90وبنسبة مئویة  4.5

والتي تنص ) 1(ثّم یلیھا بالترتیب الفقرة ، اإلھتمام بجودة التدقیق یؤدي إلى تقدیم أداء أفضل

وبنسبة مئویة  4.455على أن اإلھتمام بجودة التدقیق یزید عدد العمالء بوسط حسابي 

والتي تنص على أن ) 2(تیب الفقرة رقمثّم یلیھا بالتر،  0.961وانحراف معیاري  89.1%

%87.5وبنسبة مئویة  4.377اإلھتمام بجودة التدقیق یجلب السمعة الحسنة بوسط حسابي 

والتي تنص على أن اإلھتمام بجودة ) 6(ویلیھا الفقرة رقم ،  0.743وانحراف معیاري 

و انحراف  %83.3ونسبة مئویة  4.166التدقیق یقلل من تكالیف الفشل بوسط حسابي 

والتي تنص على أن اإلھتمام بجودة التدقیق ) 4(ثم یلیھا بالترتیب الفقرة رقم ، 0.914معیاري 

وانحراف معیاري  %83.1ونسبة مئویة  4.155بوسط حسابي ، یزید الثقة في تقریر المدقق

لعمل والتي تنص على أن وضع برنامج للحوافز یدفع فریق ا) 7(ویلیھا الفقرة رقم ،  0.970

وانحراف  %76وبنسبة مئویة  3.8بوسط حسابي ، إلى اإللتزام بمعاییر الرقابة على الجودة

والتي تنص على أن اإلھتمام بجودة ) 5(وتأتي بالترتیب األخیر الفقرة رقم ،  0.996معیاري 

وانحراف  %73.1ونسبة مئویة  3.655بوسط حسابي ، التدقیق یزید أتعاب التدقیق

.1.072معیاري

  :إختبار الفرضیة األولى

ھناك التزام بترویج ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات "

  "التدقیق في سوریا

-Oneسیتم اختبار ھذه الفرضیة من خالل إخضاع نتائج اإلجابات لعینة الدراسة الختبار 

sample test ،بارھا كما في الجدول وقد تّم اخت، وكذلك الوسط الحسابي لبنود الفرضیة كلھا

  :األتي
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)10(الجدول رقم                                            

)11(الجدول رقم                                             

One-Sample Test
ھناك التزام بترویج ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق في 

سوریة

Test Value = 3.5

t
درجة
الحریة

df

Sig. (2-
tailed)

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Total 7.037 89 .000 4.1587 .4727 .8447

، من خالل الجدول السابق درس المتوسط الكلي لنتائج عینة البحث على الفرضیة األولى

وھو أصغر من  0.000ومستوى الداللة  T=7.037ستیودنت نجد أن قیمة  Tوبدراسة قیمة 

) االفتراضيمستوى الداللة  A=0.05) وبالتالي نقبل الفرضیة.  

ولمزید من االختبارات لتأكید صحة الفرضیة فقد تّم إجراء اختبار إضافي للوسط الحسابي لعینة 

فكان الوسط الحسابي أكبر من القیمة  0.888وبانحراف معیاري  4.1587الدراسة والبالغ 

ھناك التزام بترویج : یة أيیعني قبول الفرض اوھذ 3.5االفتراضیة للوسط الحسابي المعتمدة 

  .ثقافة وضع الجودة في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریة

Group statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Total 90 4.1587 .88801 .09360
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ھناك التزام بمتطلبات "  :تحلیل نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة الثانیة والتي تنص على -ب 

  "السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریا 

:ض البیانات التي تم التوصل إلیھا على النحو التاليویمكننا عر

)12(جدول رقم

التكرارات والنسب المئویة إلجابات عینة الدراسة عن الفرضیة الثانیة

م
 مدققو الحسابات یلتزم

في سوریا باألمور 
:اآلتیة

غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق جدًا

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
  المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

8

ن المصالح عالتجرد 
الشخصیة والتمتع 

بالنزاھة والموضوعیة 
  واألمانة والصدق

6268.9%2325.60%55.6%0000

9
بقواعد السریة  اإللتزام

الخاصة بالعمیل
4550%3842.2%55.60%22.2%00

10

وجود عالقة عدم 
شخصیة بین المدقق 
وإدارة الشركة محل 

التدقیق

5965.6%2224.4%44.4%33.3%22.2%

11
وجود عالقة مالیة عدم 

بین المدقق وإدارة 
الشركة محل التدقیق

4651.1%4145.6%33.3%0000

12
وجود نظام للقبول 

واإلستمرار مع العمالء
4752.2%3033.3%77.8%44.4%22.2%

13

عدم المفاوضة مع 
العمیل بطریقة مباشرة 

أو غیر مباشرة 
للحصول على عمل 
یقوم بھ مدقق آخر

5662.2%3336.7%11.1%0000

14

تقید بالمبادئ األساسیة ال
واإلجراءات الجوھریة 

التي تتضمنھا 
الدولیة  معاییرالتدقیق

وبذل العنایة المھنیة 
الواجبة

6471.1%2628.9%000000



102

  :نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة بشأن الفرضیة الثانیة -ب

)13(الجدول رقم                                         

  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما یلي

85.76و  94.22أي مایمثل نسبة  4.288َو  4.711إّن قیم الوسط الحسابي تتراوح بین 

ھناك التزام : مما یشیر إلى أن آراء أفراد عینة الدراسة تتوافق مع الفرضیة الثانیة، على التوالي

  .بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریة

ومن الجدول السابق نالحظ وحسب ترتیب األھمیة ان أعلى نسبة من الوسط الحسابي والبالغة 

والتي ) 14(كانت للفقرة رقم 0.455وانحراف معیاري  %94.22وبنسبة مئویة  4.711

التقید بالمبادئ األساسیة واإلجراءات الجوھریة التي تتضمنھا معاییر التدقیق الدولیة "تنص على 

  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
الوسط 

الحسابي

نسبة 
الوسط 

  %الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

الترتیب 
حسب 
  األھمیة

ن المصالح الشخصیة والتمتع عالتجرد  -8
صدقبالنزاھة والموضوعیة واألمانة وال

4.63392.660.5892

4.4880.6995بقواعد السریة الخاصة بالعمیل اإللتزام -9

وجود عالقة شخصیة بین المدقق عدم  -10
وإدارة الشركة محل التدقیق

4.47789.540.9024

وجود عالقة مالیة بین المدقق عدم  -11
وإدارة الشركة محل التدقیق

4.47789.540.5654

وجود نظام للقبول واإلستمرار مع  -12
العمالء

4.28885.760.9506

عدم المفاوضة مع العمیل بطریقة  -13
مباشرة أو غیر مباشرة للحصول على عمل 

یقوم بھ مدقق آخر
4.61192.220.5123

تقید بالمبادئ األساسیة واإلجراءات ال -14
التدقیق  الجوھریة التي تتضمنھا معاییر

  وبذل العنایة المھنیة الواجبةالدولیة 
4.71194.220.4551

4.51490.280.617  المجموع
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التجرد عن "والتي تنص على ) 8(ثّم یلیھا بالترتیب الفقرة رقم ، "وبذل العنایة المھنیة الواجبة

4.633بوسط حسابي ، "الشخصیة والتمتع بالنزاھة والموضوعیة واألمانة والصدق المصالح

والتي تنص على ) 13(ویلیھا الفقرة رقم ،  0.589وانحراف معیاري  %92.22ونسبة مئویة 

عدم المفاوضة مع العمیل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة للحصول على عمل یقوم بھ مدقق "

في حین ،  0.512وانحراف معیاري  %92.22سبة مئویة ون 4.611بوسط حسابي ، "أخر

عدم وجود عالقة شخصیة بین المدقق وإدارة الشركة محل "والتي تنص على ) 10(كان للفقرة 

عدم وجود عالقة مالیة بین المدقق وإدارة الشركة "والتي تنص على ) 11(والفقرة رقم " التدقیق

ونسبة  4.477الوسط الحسابي لكال الفقرتین  نفس األھمیة والترتیب حیث كان" محل التدقیق

اإللتزام بقواعد السریة "والتي تنص على ) 9(ویلیھما بالترتیب الفقرة رقم ،  %89.54مئویة 

وأخیرًا ،  0.699وانحراف معیاري  %88ونسبة مئویة  4.4بوسط حسابي " الخاصة بالعمیل

بوسط حسابي " ستمرار مع العمالءوجود نظام للقبول واإل"والتي تنص على ) 12(الفقرة رقم 

.0.950وانحراف معیاري  %85.76ونسبة مئویة  4.288

:اختبار الفرضیة الثانیة

ھناك التزام بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق "

  " في سوریة

-Oneسیتم اختبار ھذه الفرضیة من خالل إخضاع نتائج اإلجابات لعینة الدراسة الختبار 

Sample test ،وقد تّم اختبارھا كما في الجدول ، وكذلك الوسط الحسابي لبنود الفرضیة كلھا

  :اآلتي

)14(الجدول رقم                                          

Group statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Total 90 4.514 .617 .065
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)15(الجدول رقم

One-Sample Test
ھناك التزام ھناك التزام بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق 

في سوریة

Test Value = 3.5

t
درجة
الحریة

df

Sig. (2-
tailed)

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Total 15.579 89 .000 4.514 .8849 1.1436

، من خالل الجدول السابق درس المتوسط الكلي لنتائج عینة البحث على الفرضیة الثانیة

وھو أصغر  0.000ومستوى الداللة ھو  T=15.579ستیودنت نجد أن قیمة Tوبدراسة قیمة 

  .ومن ثّم نقبل الفرضیة 0.05من مستوى الداللة االفتراضي 

ولمزید من االختبارات لتأكید صحة الفرضیة فقد تّم إجراء اختبار إضافي للوسط الحسابي لعینة 

فكان الوسط الحسابي أكبر من القیمة  0.617وبانحراف معیاري  4.514الدراسة والبالغ 

أي ھناك التزام بمتطلبات ، وھذا یعني قبول الفرضیة 3.5اإلفتراضیة للوسط الحسابي المعتمدة 

  .السلوك األخالقي ذات العالقة لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریة
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یتوافر التأھیل العلمي "  :والتي تنص على الثالثةتحلیل نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة  - جـ

والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون لدى مكاتب وشركات التدقیق في 

  "سوریا 

:ویمكننا عرض البیانات التي تم التوصل إلیھا على النحو التالي

الثالثةالتكرارات والنسب المئویة إلجابات عینة الدراسة عن الفرضیة ) 16(جدول رقم

السؤالم
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق جدًا

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
  المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

15
اإللمام الكافي یتوفر 

بمعاییر المراجعة 
  والمحاسبة

4550%3336.7%55.6%77.8%00

16

المكتب لموظفیھ   یقدم
التدریب والتأھیل 

المستمر والمشاركة في 
المحاضرات والندوات 

المتخصصة

3336.7%4044.4%001516.7%22.2%

17
العاملون بمكتب  یجید

لغة أجنبیة  التدقیق
واحدة على األقل

5561.1%2224.4%66.7%33.3%44.4%

18
توافر الخبرات ت

والمھارات الشخصیة 
المتنوعة

3842.2%4044.4%55.6%55.6%22.2%

19
فریق العمل یدرك 

قواعد وآداب وسلوك ل
بشكل جید المھنة

4752.2%3033.3%77.8%44.4%22.2%

20

توافر الخبرة الكافیة ت
لدى مدقق الحسابات 
بنوع الصناعة التي 

یمارسھا العمیل

3033.3%3336.7%1617.8%55.6%66.7%

21

الكفاءة العلمیة تتوافر 
ألعضاء التخصصیة 

مكتب التدقیق متمثلة 
 بالشھادات األكادیمیة

6066.7%2628.9%0044.4%00
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:الدراسة بشأن الفرضیة الثالثةنتائج تحلیل آراء عینة  -ب

)17(الجدول رقم                                            

  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما یلي

و %91.54أي ما یمثل نسبة 3.844َو  4.577إّن قیم الوسط الحسابي تتراوح بین 

: مما یشیر إلى أن آراء أفراد عینة الدراسة تتوافق مع الفرضیة الثالثة، التواليعلى 76.88%

یتوافر التأھیل العلمي والمھني ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون لدى مكاتب وشركات 

  .التدقیق في سوریة

  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
الوسط 

  الحسابي
نسبة الوسط 

  %الحسابي
اإلنحراف 
  المعیاري

الترتیب 
حسب 
  األھمیة

اإللمام الكافي بمعاییر المراجعة یتوفر  -15
  والمحاسبة

4.28885.760.8893

یقدم المكتب لموظفیھ  التدریب والتأھیل  -16
المستمر والمشاركة في المحاضرات 

والندوات المتخصصة
3.96679.321.1165

لغة  یجید العاملون بمكتب التدقیق -17
أجنبیة واحدة على األقل

4.34486.881.0512

توافر الخبرات والمھارات الشخصیة ت -18
المتنوعة

4.18883.760.9344

قواعد وآداب لفریق العمل یدرك  -19
بشكل جید وسلوك المھنة

4.28885.760.9503

توافر الخبرة الكافیة لدى مدقق ت -20
الحسابات بنوع الصناعة التي یمارسھا 

العمیل
3.84476.881.1506

التخصصیة الكفاءة العلمیة تتوافر  -21
ألعضاء مكتب التدقیق متمثلة بالشھادات 

 األكادیمیة
4.57791.540.7181

4.21484.240.925  المجموع
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غة ومن الجدول السابق نالحظ وحسب ترتیب األھمیة أن أعلى نسبة من الوسط الحسابي والبال

والتي تنص ) 21(كانت للفقرة رقم 0.718وانحراف معیاري  %91.54وبنسبة مئویة  4.577

، "تتوافر الكفاءة العلمیة التخصصیة ألعضاء مكتب التدقیق متمثلة بالشھادات األكادیمیة"على 

ة یجید العاملون بمكتب التدقیق لغة أجنبی"والتي تنص على ) 17(ثّم یلیھا بالترتیب الفقرة رقم 

،  1.051وانحراف معیاري  %86.88ونسبة مئویة  4.344بوسط حسابي ، "واحدة على األقل

یدرك فریق العمل لقواعد وآداب وسلوك المھنة "والتي تنص على ) 19(في حین كان للفقرة 

یتوفر اإللمام الكافي بمعاییر المراجعة "والتي تنص على ) 15(والفقرة رقم " بشكل جید

ونسبة  4.288ھمیة والترتیب حیث كان الوسط الحسابي لكال الفقرتین نفس األ" والمحاسبة

ویلیھما بالترتیب الفقرة ، على التوالي  0.889و  0.950وانحراف معیاري  %85.76مئویة 

بوسط حسابي " تتوافر الخبرات والمھارات الشخصیة المتنوعة"والتي تنص على ) 18(رقم 

ویلیھا في الترتیب الفقرة رقم ،  0.934عیاري وانحراف م %83.76ونسبة مئویة  4.188

یقدم المكتب لموظفیھ التأھیل والتدریب المستمر والمشاركة في "والتي تنص على ) 16(

وانحراف  %79.32ونسبة مئویة  3.966بوسط حسابي " المحاضرات والندوات المتخصصة

تتوافر الخبرة الكافیة لدى مدقق "على  والتي تنص) 20(وأخیرًا الفقرة رقم ، 1.116معیاري 

%76.88ونسبة مئویة 3.844بوسط حسابي " الحسابات بنوع الصناعة التي یمارسھا العمیل

.1.150وانحراف معیاري 

  :الثالثةاختبار الفرضیة 

 یتوافر التأھیل العلمي والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون"

  " لدى مكاتب وشركات التدقیق في سوریة

-Oneسیتم اختبار ھذه الفرضیة من خالل إخضاع نتائج اإلجابات لعینة الدراسة الختبار 

Sample test ،وقد تّم اختبارھا كما في الجدول ، وكذلك الوسط الحسابي لبنود الفرضیة كلھا

  :اآلتي
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)18(الجدول رقم                                            

)19(الجدول رقم                                             

One-Sample Test
لدى مكاتب  یتوافر التأھیل العلمي والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون 

وشركات التدقیق في سوریة

Test Value = 3.5

t
درجة
الحریة

df

Sig. (2-
tailed)

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Total 7.321 89 .000 4.214 0.5204 0.9082

، من خالل الجدول السابق درس المتوسط الكلي لنتائج عینة البحث على الفرضیة الثالثة

وھو أصغر من  0.000ومستوى الداللة ھو T=7.321ستیودنت نجد أن قیمة Tوبدراسة قیمة 

  .ومن ثّم نقبل الفرضیة 0.05 االفتراضيمستوى الداللة 

ولمزید من االختبارات لتأكید صحة الفرضیة فقد تّم إجراء اختبار إضافي للوسط الحسابي لعینة 

فكان الوسط الحسابي أكبر من القیمة  0.925وبانحراف معیاري  4.214الدراسة والبالغ 

أي یتوافر التأھیل العلمي ، وھذا یعني قبول الفرضیة 3.5اإلفتراضیة للوسط الحسابي المعتمدة 

والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة العاملون لدى مكاتب وشركات التدقیق في 

  .سوریة

Group statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Total 90 4.214 .925 .097
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ات تلتزم مكاتب وشرك"  :والتي تنص على الرابعةتحلیل نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة  - د

  "التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في سوریا 

:ویمكننا عرض البیانات التي تم التوصل إلیھا على النحو التالي 

الرابعةالتكرارات والنسب المئویة إلجابات عینة الدراسة عن الفرضیة ) 20(جدول رقم

السؤالم
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق جدًا

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
  المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

22

مراعاة الواجبات التي یتم 
تفرضھا أحكام قانون تنظیم 

المھنة وقواعد المھنة 
وأعرافھا واإللتزام التام 
بالموضوعیة واإلستقالل 

م اإلنصیاع دواإلستقامة وع
  للمؤثرات الشخصیة

3134.4%5156.7%33.3%55.6%00

23

المدقق من الدعایة  یمتنع
نفسھ بأي وسیلة من وسائل ل

اإلعالن بطریقة مخلة 
 بمكانة المھنة أو بشكل ال
یتفق مع تقالیدھا أو القیام 

بأیة دعایة لنفسھ بأي وسیلة 
كانت

3336.7%5561.1%0022.2%00

24
مزاولة أي المدقق یتجنب 

أعمال أخرى تتعارض مع 
قواعد وآداب وسلوك المھنة

2730%4145.6%44.4%910%910%

25

مضاربة أو المدقق  یتجنب
منافسة أي محاسب قانوني 
آخر للحصول على العمل 
بصورة تسيء إلى المھنة 
سواء بشكل مباشر أو غیر 

مباشر

3134.4%4752.2%0077.8%55.6%

26

المدقق بمراجعة  یقوم
ظیم نأعمال فریق العمل وت

العمل المناسبة التي  أوراق
التدقیق  إجراءاتیوثق فیھا 

مدة  ابھ ویحتفظالتي قام بھا 
خمس سنوات

4752.2%4347.8%000000

27

الحصول على یقوم المدقق ب
إثبات كافیة لیتمكن من  أدلة

الوصول إلى  إبداء الرأي أو
استنتاجات یبني علیھا رأیھ

2831.1%4752.2%0077.8%88.9%

28

المدقق بتقییم نظام  یقوم
الرقابة الداخلیة وإجراء 
اإلختبارات المناسبة لھ 

بغایة تقییم كفاءتھ لتحقیق 
التزام المكلف بالقوانین 

الضریبیة

2628.9%5561.1%0044.4%55.6%
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  :نتائج تحلیل آراء عینة الدراسة بشأن الفرضیة الرابعة -ب

)21(الجدول رقم                                            

  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
الوسط 

الحسابي

نسبة 
الوسط 

  %الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

الترتیب 
حسب 
  األھمیة

مراعاة الواجبات التي تفرضھا أحكام یتم  -22
قانون تنظیم المھنة وقواعد المھنة وأعرافھا 
واإللتزام التام بالموضوعیة واإلستقالل 

م اإلنصیاع للمؤثرات دواإلستقامة وع
  الشخصیة

4.2840.7523

نفسھ بأي لالمدقق من الدعایة  یمتنع -23
وسیلة من وسائل اإلعالن بطریقة مخلة بمكانة 

یتفق مع تقالیدھا أو القیام  المھنة أو بشكل ال
بأیة دعایة لنفسھ بأي وسیلة كانت

4.32286.440.5962

المدقق مزاولة أي أعمال أخرى یتجنب  -24
تتعارض مع قواعد وآداب وسلوك المھنة

3.75575.11.2657

مضاربة أو منافسة أي المدقق  یتجنب -25
العمل محاسب قانوني آخر للحصول على 

بصورة تسيء إلى المھنة سواء بشكل مباشر 
أو غیر مباشر

4.02280.441.0805

المدقق بمراجعة أعمال فریق العمل  یقوم -26
العمل المناسبة التي یوثق فیھا  أوراقظیم نوت

مدة  ابھ ویحتفظالتدقیق التي قام بھا  إجراءات
خمس سنوات

4.52290.440.5021

إثبات  أدلةالحصول على یقوم المدقق ب -27
الوصول إلى  كافیة لیتمكن من إبداء الرأي أو

استنتاجات یبني علیھا رأیھ
3.88877.61.1946

المدقق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة  یقوم -28
وإجراء اإلختبارات المناسبة لھ بغایة تقییم 
كفاءتھ لتحقیق التزام المكلف بالقوانین 

الضریبیة

4.03380.660.9884

4.10682.120.839  المجموع
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  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما یلي

و %90.44أي ما یمثل نسبة 3.755َو  4.522إّن قیم الوسط الحسابي تتراوح بین 

: مما یشیر إلى أن آراء أفراد عینة الدراسة تتوافق مع الفرضیة الرابعة، على التوالي75.1%

  .تلتزم مكاتب وشركات التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في سوریة

ومن الجدول السابق نالحظ وحسب ترتیب األھمیة أن أعلى نسبة من الوسط الحسابي والبالغة 

والتي ) 26(كانت للفقرة رقم 0.502وانحراف معیاري  %90.44وبنسبة مئویة  4.522

یقوم المدقق بمراجعة أعمال فریق العمل وتنظیم أوراق العمل المناسبة التي یوثق "تنص على 

ثّم یلیھا بالترتیب الفقرة رقم ، "فیھا إجراءات التدقیق التي یقوم بھا ویحتفظ بھا مدة خمس سنوات

یمتنع المدقق من الدعایة لنفسھ بأي وسیلة من وسائل اإلعالن بطریقة  "تنص على والتي ) 23(

، " مخلة بمكانة المھنة أو بشكل ال یتفق مع تقالیدھا أو القیام بأیة دعایة لنفسھ بأي وسیلة كانت

ثم یلیھا الفقرة 0.596وانحراف معیاري  %86.44ونسبة مئویة  4.322بوسط حسابي 

یتم مراعاة الواجبات التي تفرضھا أحكام قانون تنظیم المھنة وقواعد  "ى والتي تنص عل) 22(

المھنة وأعرافھا واإللتزام التام بالموضوعیة واإلستقالل واإلستقامة وعدم اإلنصیاع للمؤثرات 

ویلیھا الفقرة ، 0.752وانحراف معیاري  %84ونسبة مئویة  4.2بوسط حسابي "  الشخصیة

یقوم المدقق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة وإجراء اإلختبارات  "والتي تنص على ) 28(رقم 

حیث كان الوسط "  المناسبة لھ بغایة تقییم كفاءتھ لتحقیق التزام المكلف بالقوانین الضریبیة

ویلیھا بالترتیب الفقرة ، 0.988وانحراف معیاري  %80.66ونسبة مئویة  4.033الحسابي 

یتجنب المدقق مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني آخر  "والتي تنص على ) 25(رقم 

بوسط "  للحصول على العمل بصورة تسيء إلى المھنة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

ویلیھا في الترتیب ،  1.080وانحراف معیاري  %80.44ونسبة مئویة  4.022حسابي 

دلة إثبات كافیة لیتمكن من یقوم المدقق بالحصول على أ "والتي تنص على ) 27(الفقرة رقم 

ونسبة مئویة  3.888بوسط حسابي "  إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات یبني علیھا رأیھ

یتجنب  "والتي تنص على ) 24(وأخیرًا الفقرة رقم ، 1.194وانحراف معیاري  77.6%

بي بوسط حسا"  المدقق مزاولة أي أعمال أخرى تتعارض مع قواعد وآداب وسلوك المھنة

.1.265وانحراف معیاري  %75.1ونسبة مئویة  3.755
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  :اختبار الفرضیة الرابعة

تلتزم مكاتب وشركات التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في "

  " سوریة

-Oneسیتم اختبار ھذه الفرضیة من خالل إخضاع نتائج اإلجابات لعینة الدراسة الختبار 

Sample test ،وقد تّم اختبارھا كما في الجدول ، الوسط الحسابي لبنود الفرضیة كلھا وكذلك

  :اآلتي

)22(الجدول رقم 

)23(الجدول رقم                                             

One-Sample Test

تلتزم مكاتب وشركات التدقیق بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في سوریة

Test Value = 3.5

t
درجة
الحریة

df

Sig. (2-
tailed)

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Total 6.855 89 .000 4.106 0.430 0.7821

، من خالل الجدول السابق درس المتوسط الكلي لنتائج عینة البحث على الفرضیة الرابعة

وھو أصغر من  0.000ومستوى الداللة ھو T=6.855ستیودنت نجد أن قیمة Tوبدراسة قیمة 

  .ومن ثّم نقبل الفرضیة 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

Group statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Total 90 4.106 0.839 0.884
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ولمزید من االختبارات لتأكید صحة الفرضیة فقد تّم إجراء اختبار إضافي للوسط الحسابي لعینة 

فكان الوسط الحسابي أكبر من القیمة  0.839وبانحراف معیاري  4.106الدراسة والبالغ 

أي تلتزم مكاتب وشركات ، وھذا یعني قبول الفرضیة 3.5اإلفتراضیة للوسط الحسابي المعتمدة 

  .بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا في سوریة التدقیق

یؤدي االستعانة "  :والتي تنص على الخامسةتحلیل نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة  - ھـ

ویمكننا عرض المعاییر المھنیة لرقابة الجودة بجھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى اإللتزام ب

:على النحو التاليالبیانات التي تم التوصل إلیھا 

)24(جدول رقم

  الخامسةالتكرارات والنسب المئویة إلجابات عینة الدراسة عن الفرضیة  

  :ةخامسنتائج تحلیل آراء عینة الدراسة بشأن الفرضیة ال -ب

)25(الجدول رقم                                            

السؤالم
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق جدًا

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

التكرار
النسبة 
المئویة

29

تطبیق فحص أداء 
مكاتب التدقیق بواسطة 

برنامج (بعضھا البعض
  )مراجعة النظیر

3538.9%4752.2%0077.8%11.1%

30

وجود جھة خارجیة 
ملزمة مھمتھا الرقابة 

على جودة األداء 
المھني

5561.1%3336.7%0022.2%00

31

التعاقد مع شخص 
خارجي مؤھل لیقوم 
بدور مراجع رقابة 

الجودة

2730%4550%44.4%66.7%88.9%

  ؤالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
الوسط 

  الحسابي
نسبة الوسط 

  %الحسابي
اإلنحراف 
  المعیاري

الترتیب 
حسب 
  األھمیة

تطبیق فحص أداء مكاتب التدقیق  -29
برنامج مراجعة (بواسطة بعضھا البعض
  )النظیر

4.2840.8762
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  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما یلي

و %91.32أي ما یمثل نسبة 3.855َو  4.566إّن قیم الوسط الحسابي تتراوح بین 

: مما یشیر إلى أن آراء أفراد عینة الدراسة تتوافق مع الفرضیة الخامسة، على التوالي77.1%

  .یؤدي اإلستعانة بجھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى اإللتزام بالمعاییر المھنیة لرقابة الجودة

ومن الجدول السابق نالحظ وحسب ترتیب األھمیة أن أعلى نسبة من الوسط الحسابي والبالغة 

والتي تنص ) 30(كانت للفقرة رقم 0.618وانحراف معیاري  %91.32وبنسبة مئویة  4.566

ثّم یلیھا بالترتیب ، " وجود جھة خارجیة ملزمة مھمتھا الرقابة على جودة األداء المھني "على 

تطبیق فحص أداء مكاتب التدقیق بواسطة بعضھا  "والتي تنص على ) 29(الفقرة رقم 

وانحراف معیاري  %84ونسبة مئویة 4.2بوسط حسابي ، ")عة النظیربرنامج مراج(البعض

التعاقد مع شخص خارجي مؤھل لیقوم  "والتي تنص على ) 31(وأخیرًا الفقرة رقم ،  0.876

وانحراف معیاري  %77.1ونسبة مئویة  3.855بوسط حسابي "  بدور مراجع رقابة الجودة

1.185.

  :الخامسةاختبار الفرضیة 

اإلستعانة بجھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى اإللتزام بالمعاییر المھنیة یؤدي "

  " لرقابة الجودة

-Oneسیتم اختبار ھذه الفرضیة من خالل إخضاع نتائج اإلجابات لعینة الدراسة الختبار 

Sample test ،وقد تّم اختبارھا كما في الجدول ، وكذلك الوسط الحسابي لبنود الفرضیة كلھا

  :اآلتي

وجود جھة خارجیة ملزمة مھمتھا  -30
الرقابة على جودة األداء المھني

4.56691.320.6181

لیقوم التعاقد مع شخص خارجي مؤھل  -31
بدور مراجع رقابة الجودة

3.85577.11.1853

4.20784.140.829  المجموع
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)26(الجدول رقم                                             

)27(الجدول رقم                                             

One-Sample Test

یؤدي اإلستعانة بجھة خارجیة للرقابة على الجودة إلى اإللتزام بالمعاییر المھنیة 
لرقابة الجودة

Test Value = 3.5

t
درجة
الحریة

df

Sig. (2-
tailed)

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Total 8.090 89 .000 4.207 0.533 0.881

، من خالل الجدول السابق درس المتوسط الكلي لنتائج عینة البحث على الفرضیة الخامسة

وھو أصغر من  0.000ومستوى الداللة ھو T=8.090ستیودنت نجد أن قیمة Tوبدراسة قیمة 

  .ومن ثّم نقبل الفرضیة 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

ولمزید من االختبارات لتأكید صحة الفرضیة فقد تّم إجراء اختبار إضافي للوسط الحسابي لعینة 

فكان الوسط الحسابي أكبر من القیمة  0.829وبانحراف معیاري  4.207الدراسة والبالغ 

أي یؤدي اإلستعانة بجھة ، وھذا یعني قبول الفرضیة 3.5اإلفتراضیة للوسط الحسابي المعتمدة 

.للرقابة على الجودة إلى اإللتزام بالمعاییر المھنیة لرقابة الجودة في سوریة خارجیة

Group statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Total 90 4.207 0.829 0.0874
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:النتائج -4-3-1

وبعد تحلیل بیانات الدراسة واختبار فرضیاتھا توّصل الباحث إلى ، في إطار الدراسة التي تمت

  :التالیةالنتائج 

على الرغم من التفاوت ، تلتزم مكاتب وشركات التدقیق في سوریا بترویج ثقافة الجودة لدیھا -1

اإلھتمام بجودة التدقیق یزید أتعاب ( 5في إجابات عینة الدراسة بشكل خاص حول السؤال رقم 

عاییر الرقابة وضع برنامج للحوافز یدفع فریق العمل إلى اإللتزام بم( 7والسؤال رقم ، )التدقیق 

  ).على الجودة

ھناك التزام واضح بقواعد ومتطلبات السلوك المھني ذات العالقة وإن كان ھناك تفاوت  -2

حیث یظھر ھذا التفاوت في إجابات العینة بشكل خاص في ، بسیط في مدى اإللتزام بتلك القواعد

وكذلك ، )ل التدقیقعدم وجود عالقة شخصیة بین المدقق وإدارة الشركة مح( 10السؤال رقم 

  ).وجود نظام للقبول واإلستمرار مع العمالء( 12في السؤال رقم 

أظھرت الدراسة المیدانیة تفاوتًا في آراء عینة الدراسة حول توافر التأھیل العلمي والمھني  -3

یقدم المكتب لموظفیھ التدریب ( 16ألعضاء فریق عملیة المراجعة وخصوصًا حول السؤال رقم 

وأیضًا السؤال رقم ، المستمر والمشاركة في المحاضرات والندوات المتخصصة والتأھیل

وبشكل ،)تتوافر الخبرة الكافیة لدى مدقق الحسابات بنوع الصناعة التي یمارسھا العمیل (20

عام یمكن القول انھ یتوافر التأھیل العلمي والمھني الكافي ألعضاء فریق عملیة المراجعة 

  .شركات التدقیق في سوریاالعاملون لدى مكاتب و

إّن مكاتب وشركات التدقیق في سوریا یتقیدون وبشكل عام بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة  -4

24باستثناء التباین الواضح في آراء عینة الدراسة حول السؤال ، المعمول بھا في سوریة

والسؤال ، )نةیتجنب المدقق مزاولة أعمال أخرى تتعارض مع قواعد وآداب وسلوك المھ(

یقوم المدقق بالحصول على أدلة إثبات كافیة لیتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى (27

  ).استنتاجات یبني علیھا رأیھ
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اتفق معظم أفراد عینة الدراسة على تأثیر الوسائل التي اقترحھا الباحث في الدراسة كوسائل  -5

والتي یمكن ترتیبھا حسب ، یة لرقابة الجودةیؤدي اإلستعانة بھا إلى اإللتزام بالمعاییر المھن

  :أھمیتھا

.وجود جھة خارجیة ملزمة مھمتھا الرقابة على جودة األداء المھني-1

).برنامج مراجعة النظیر(تطبیق فحص آراء مكاتب التدقیق بواسطة بعضھا البعض-2

  .التعاقد مع شخص خارجي مؤھل لیقوم بدور مراجع رقابة الجودة-3

  :التوصیات -4-3-2

ضطالع التنظیم المھني في سوریة بدوره في توعیة المدققین بقواعد السلوك ضرورة إ -1

وذلك من خالل عقد الدورات التدریبیة ، المھني وحثھم المستمر على مراعاتھا والتمسك بھا

  .والندوات وورش العمل التي تعرفھم على مزایا تلك القواعد

ر وتنمیة مھارات ومعارف المدققین من خالل حث مكاتب التدقیق على توفیر الفرص لتطوی -2

برامج التعلیم المھني المستمر واإلستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمھا برامج الدعم الفني 

، بغرض رفع مستوى تأھیلھم وزیادة مھاراتھم الفنیة الدولیة بالتعاون مع التنظیم المھني

ص الصناعي بما یساھم في تكوین خبراء في والتركیز على التدریب العملي في مجاالت التخص

ایجابي على  سالصناعة قادرین على بناء أحكام متمیزة في مجال الصناعة لما لذلك من انعكا

  .جودة المراجعة

ضرورة رفع الوعي بأھمیة الرقابة على جودة المراجعة وكیفیة الوصول إلى مستوى الجودة  -3

سائل اإلعالم لتسلیط الضوء بشكل أكبر على معات وواالمطلوب من خالل تفعیل دور الج

  .موضوعات المراجعة وأھمیتھا

ضرورة قیام التنظیم المھني بإعداد دراسة شاملة عن مدى فعالیة وضع برنامج لمراقبة  -4

جودة األداء المھني لضمان التزام جمیع المدققین بتطبیق متطلبات المعاییر الدولیة للرقابة على 

  .تنظیم مھنة مراجعة الحسابات في سوریةالجودة كأحد ركائز 

دراسة إمكانیة قیام التنظیم المھني بتقدیر حد أدنى لألتعاب وال یجوز للمراجع بأي حال من  -5

وأال یترك ذلك ، مع ضرورة إیجاد نظام مناسب لكیفیة تحدید األتعاب، األحوال التنازل عنھ
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المراجعة من جھة وتقلیص المنافسة غیر  للمساومة بین الطرفین خوفًا من تأثیر ذلك على جودة

  .المھنیة من جھة ثانیة

ضرورة قیام مجلس المحاسبة والتدقیق بوضع جدول زمني محدد یتم من خاللھ إلزام  -6

  .بما فیھا المعاییر الدولیة لرقابة الجودة الجھات ذات العالقة بتطبیق المعاییر الدولیة للتدقیق
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)1(ملحق رقم

    جامعة دمشق

  كلیة اإلقتصاد

قسم المحاسبة

استبانة

  :األستاذ الفاضل

  ...بعد التحیة

عدت بھدف الحصول على البیانات المتعلقة یسرنا أن نلفت عنایتكم إلى أن ھذه اإلستبانة قد ُأ

مدى التزام مھنة (بالجانب المیداني لرسالة الماجستیر في المحاسبة التي یعدھا الباحث بعنوان 

).التدقیق في سوریة بالمعاییر المھنیة لرقابة الجودة 

ازھا وما من شك ّأن اختیاركم لإلجابة المناسبة مع توخي الدقة سیكون لھ أثر كبیر في انج

علمًا أّن اإلجابة عن ھذه اإلستبانة سوف تستخدم لألغراض ، والوصول إلى نتائج مفیدة وواقعیة

  . العلمیة وستحاط بالسریة التامة

  .تدوینھا على الصفحات الخلفیة لإلستبانةبویسر الباحث تلقي أي إضافات أو مالحظات علمیة 

...شاكرین لكم تعاونكم           

  الباحث  الدكتور إشراف األستاذ

  كنان محمد طقطق         عصام نعمة قریط 
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  :لإلجابة المناسبة) √(ضع إشارة  : المعلومات العامة: أوًال

المعلومات العامةالرقم

المستوى التعلیمي1

بكالوریوس

دبلوم

ماجستیر

دكتوراه

مؤھل آخر

التخصص العلمي2

محاسبة

إدارة أعمال

علوم مالیة ومصرفیة

اقتصاد

تخصص آخر

المركز الوظیفي3

شریك

مدیر تدقیق

مدقق رئیسي

مدقق

وظیفة ُأخرى

عدد سنوات الخبرة4

سنوات 5أقل من 

سنوات 10إلى أقل من  5من 

سنوات 15إلى أقل من  10من 

سنوات 20إلى أقل من  15من 

سنة وما فوق 20من 
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  محاور اإلستبانة: ثانیًا                                

:عند اإلجابة المناسبة √ یرجى وضع إشارة

في المقام األول لدى مكاتب وشركات التدقیقالجودة وضع ترویج ثقافة مدى  ویتركز حول: المحور األول

:تركز مكاتب وشركات التدقیق على ترویج األمور التالیة م
موافق 

جدًا
حیاديموافق

غیر 
موافق

غیر 
موافق 
نھائیًا

اإلھتمام بجودة التدقیق یزید عدد العمالء1

اإلھتمام بجودة التدقیق یجلب السمعة الجیدة2

بجودة التدقیق یؤدي إلى تقدیم أداء أفضل اإلھتمام3

  اإلھتمام بجودة التدقیق یزید الثقة في تقریر المدقق4

اإلھتمام بجودة التدقیق یزید أتعاب التدقیق5

اإلھتمام بجودة التدقیق یقلل من تكالیف الفشل6

7
بمعاییر الرقابة  إلى اإللتزام فریق العمل یدفعوضع برنامج للحوافز 

على الجودة
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ذات العالقةبمتطلبات السلوك األخالقي  المراجعة التزام فریق عملیة مدى ویتركز حول: المحور الثاني

م

:یلتزم العاملون بمكاتب وشركات التدقیق في سوریا باألمور اآلتیة 
موافق 

جدًا
حیاديموافق

غیر 
موافق

غیر 
موافق 

نھائیًا

8
ن المصالح الشخصیة والتمتع بالنزاھة والموضوعیة واألمانة عالتجرد 

والصدق

بقواعد السریة الخاصة بالعمیل اإللتزام9

وجود عالقة شخصیة بین المدقق وإدارة الشركة محل التدقیقعدم 10

بین المدقق وإدارة الشركة محل التدقیقوجود عالقة مالیة عدم 11

وجود نظام للقبول واإلستمرار مع العمالء12

13
عدم المفاوضة مع العمیل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة للحصول على 

عمل یقوم بھ مدقق آخر

14
 تتضمنھا معاییرتقید المدقق بالمبادئ األساسیة واإلجراءات الجوھریة التي 

التدقیق الدولیة وبذل العنایة المھنیة الواجبة
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عملیة المراجعة العاملون لدى ألعضاء فریق الكافي التأھیل العلمي والمھني  مدى توافر ویتركز حول: المحور الثالث
 مكاتب وشركات التدقیق

م

:لفریق عملیة المراجعة  بشكل أساسي بما یلي ي المتوافریتمثل التأھیل العلمي والمھن
موافق 

جدًا
حیاديموافق

غیر 
موافق

غیر 
موافق 

نھائیًا

اإللمام الكافي بمعاییر المراجعة والمحاسبة15

16
التدریب والتأھیل المستمر الذي یقدمھ المكتب لموظفیھ والمشاركة في 

المحاضرات والندوات المتخصصة

لغة أجنبیة واحدة على األقل یجید العاملون بمكتب التدقیق17

توافر الخبرات والمھارات الشخصیة المتنوعة18

بشكل جید قواعد وآداب وسلوك المھنةلفریق العمل یدرك 19

20
یمارسھا توافر الخبرة الكافیة لدى مدقق الحسابات بنوع الصناعة التي 

العمیل

21
ألعضاء مكتب التدقیق متمثلة بالشھادات التخصصیة الكفاءة العلمیة توافر 

   األكادیمیة
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المعمول بھا في سوریابالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة  مكاتب وشركات التدقیق تزاممدى ال ویتركز حول: المحور الرابع

م

:السؤال
موافق 

جدًا
حیاديموافق

غیر 
موافق

غیر 
موافق 

نھائیًا

22

مراعاة الواجبات التي تفرضھا أحكام قانون تنظیم المھنة وقواعد یتم 
المھنة وأعرافھا واإللتزام التام بالموضوعیة واإلستقالل واإلستقامة 

م اإلنصیاع للمؤثرات الشخصیة دوع

23

وسیلة من وسائل اإلعالن بطریقة نفسھ بأي لالمدقق من الدعایة  یمتنع
یتفق مع تقالیدھا أو القیام بأیة دعایة  مخلة بمكانة المھنة أو بشكل ال

لنفسھ بأي وسیلة كانت

24
المدقق مزاولة أي أعمال أخرى تتعارض مع قواعد وآداب  یتجنب

وسلوك المھنة

25
قانوني آخر للحصول مضاربة أو منافسة أي محاسب المدقق  یتجنب

على العمل بصورة تسيء إلى المھنة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

26

العمل المناسبة  أوراقظیم نالمدقق بمراجعة أعمال فریق العمل وت یقوم
مدة خمس  االتدقیق التي قام بھا واحتفاظھ بھ إجراءاتالتي یوثق فیھا 

سنوات

27
 إثبات كافیة لیتمكن من إبداء الرأي أو أدلةالحصول على یقوم المدقق ب

الوصول إلى استنتاجات یبني علیھا رأیھ

28
المدقق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة وإجراء اإلختبارات المناسبة لھ  یقوم

بغایة تقییم كفاءتھ لتحقیق التزام المكلف بالقوانین الضریبیة
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اإللتزام بالمعاییر المھنیة للرقابة  ودوره فيبجھة خارجیة للرقابة على الجودة  االستعانة ویتركز حول: المحور الخامس
الجودة على

السؤالم
موافق 

جدًا
حیاديموافق

غیر 
موافق

غیر 
موافق 

نھائیًا

29
برنامج مراجعة (تطبیق فحص أداء مكاتب التدقیق بواسطة بعضھا البعض

)النظیر

وجود جھة خارجیة ملزمة مھمتھا الرقابة على جودة األداء المھني30

التعاقد مع شخص خارجي مؤھل لیقوم بدور مراجع رقابة الجودة31
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)2(رقم ملحق 

جدول بأھم اإلختصارات الشائعة والواردة في ھذه الرسالة

IFAC International Federation of Accounting Committee

AICPA American Institute of Certified Public

SOCPA Saudi Organization for Certified Public Accounting

GCCAAO
Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing
Organization

POB Public Oversight Board

PCAOB Public company Accounting and Oversight Board

SEC Securities and Exchange commission

IAASB
International Auditing and Asurance Standards
Board

IAPC International Auditing Practice Committee

ISB Independence Standards Board

SPSS Statistical Package for Social Sciencess
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Study summary in English language

Study's title

Extent of committing with the professional standards of Quality

control in auditing profession in Syria

Field study

This study aimed to recognize the extent of committing with the auditing
professional standards of quality control, thus in achieving that the
researcher set a plan divided into four chapters:
First chapter: the general framework of study and previous studies were
discussed.
Second chapter: it discussed the auditing quality: it's concept, it's
importance, considerations and constituents specify the auditing quality,
effective factors of auditing quality plus effects of achieving auditing
quality.
Third chapter: it was dealt with the control of auditing quality where the
control of auditing quality was discussed according the international
standards issued by the international federation of accounting committee
(international standard of quality control 1 and international standard
220). The control elements were analyzed on the auditing quality
according the American institute of certified public accountants besides
the control methods of committing these standards through peer review
method and method of public company accounting and oversight board.
This chapter also dealt with the control of auditing quality in the Arab
and local levels.
Fourth chapter: the finding of field study made by a researcher for the
purpose of knowing the Extent of committing with the auditing
profession in Syria with the professional standards of Quality were
discussed and analyzed. A questionnaire was designed and distributed in
a sample of legal accountants who practiced the profession and the
statistical SPSS program for analyzing data and testing suppositions were
used. The most important findings reached by the field study as follows:
1- the auditing offices and companies in Syria are committed to promote
quality culture at them.
2- there is commitment with the rules and prerequisites of professional
conduct connected with the auditing offices and companies in Syria.
3- the scientific and professional qualification of members of team's
auditing process who work in auditing offices and companies in Syria are
provided.
4- the auditing offices and companies is to be bound by legal and
organizational requirement applicable in Syria.
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5- the study findings showed that resorting to foreign entity for
controlling quality may lead to commit the professional standards of
quality control.
In the end of study, the researcher reached to a group of important
recommendations:
1- it is necessary that the accounting and auditing council should set a
time schedule specified and by it the entities concerned shall be
committed to apply the international standards of quality control till the
appropriate local standards are put.
2- it is necessary that the professional organization prepares a
comprehensive study on the efficiency range of setting a program to
control auditing quality to secure all auditor's commitment to apply the
requirements of international standards of quality control as a support of
auditing profession's organization in Syria.
3- it is necessary to rise an awareness of the importance of auditing
quality control and how to reach a quality level demand through
activation of universities' role and media to cast a light greatly on the
auditing subjects and its importance.
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