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 ملخص البحث

ففي  .يات المراجعة المشتركةملعتجيز القوانين في عدد من الدول العربية         

جواز تعيين  1981لسنة  (159)من القانون  (103)المشرع في المادة  ، قررمصر

داء بإلينهم فيما ب كثر من مراجع يتشاركون المسئولية بالتضامنأالشركة المساهمة 

محاولة الكشف عن يهدف البحث الحالى إلى بشأن مدى عدالة القوائم المالية.  الرأى

جودة عملية تحسين والمراجعة المشتركة  تفعيل مدى التأثير الجوهرى للعالقة بين

عتمدت الدراسة على بيانات لقد إو .ممارسة المهنية فى مصرفى بيئة ال المراجعة

المسجلة في المصرية  لشركاتل القوائم المالية وتقارير المراجعةن معينة عشوائية 

 .ستقصائيةمع اإلستعانة بمجموعة من األسئلة اإل ،بورصتي القاهرة واالسكندرية

بعض استخدام وب الفروضمجموعة من شتقاق إومن خالل الدراسة النظرية، تم 

 اإلحصائيليل برنامج التحساليب االحصائية الوصفية والكمية من خالل األ

(SPSS Version17) صحة لى توصلت الدراسة إ ،تطبيقيةلبيانات الدراسة ال

تتمثل أهم توصيات  .ثالث جزئيا  وصحة الفرض ال، للبحثوالثانى ول الفرض األ

ضرورة و، المراجعة المشتركة آليات تفعيلهتمام بتوفير ضرورة اإل ؛البحث فى

ل ما هو سوبيها بشكل مستمر لمواكبة كإلزام المكاتب المهنية بتطوير قدرات من

المهنية، وذلك من خالل إيجاد آلية لجدولة الدورات  ةحديث في مجاالت الممارس

 التدريبية الالزمة والمناسبة في كل مكتب لجميع منسوبيه المهنيين.

استقالل مراقب  – جودة عملية المراجعة – المشتركةالمراجعة  :مفتاحيةالكلمات ال

  .المراجعة الفردية - ودة التقارير الماليةج -الحسابات
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Abstract: 

     laws in a number of Arab countries Permit the process of joint audit. 

In Egypt, the law decided in Article (103) of the Act (159) for the year 

1981 for company contribute to a many of the references share the 

responsibility in solidarity to express an opinion on the fairness of the 

financial statements. The purpose of current research is studying the 

effect of joint audit on improving audit quality in the professional 

practice environment in Egypt. The research based on a sample of 

listed companies and the data on their annual financial reports 

available from EGID to test the hypotheses of the study, with use a set 

of survey questions. Hypotheses were tested using appropriate 

statistical methods (SPSS Version17). Results of the empirical study 

supported the findings of the theoretical framework. The study  arrived 

at accepting the first and second hypotheses and partially accepting 

the third hypothesis. It recominded with the need to concern with the 

mechanisms activate on going joint audit, and the need to oblige 

professional offices to develop its employees capabilities on an 

ongoing basis to keep up with everything that is modern in the areas of 

professional practice, through a mechanism to schedule necessary and 

appropriate in each officer to all its staff as professional training courses.         

                                       

Keywords: Joint  audit - audit  quality -  autiors independence – the 

quality   of financial  reporting -single audit.                                            
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 :المقدمة

فحييا السييجالت وتقييييم نظييم  ميين خيياللمضييافة  قيميية تضيييف مراجعيية الحسييابات     

تطييوير والمحاسيبة والرقابية الداخلييية تمهييدا  إلبييداء رأى عين مييدى عدالية القييوائم الماليية، 

خاللها توسيع نطياق هيدف عمليية مراجعية الحسيابات ومخرجاتهيا من منهجيات حديثة تم 

الحصول على أدلة إضافية لتكيوين رأى حيول و .جراءات عملهوطبيعة وإ جعودور المرا

 سيتمرار فييي ضيوء تحلييل ومقارنييةالييية وتقيييم قيدرة المنشييأة عليى اإلمصيداقية القيوائم الم

إيجياد وتقيديم الحليول المالئمية ، ومع المنشآت األخرى التيي تميارن نفين النشياط المنشأة

داء فاعليييية اآر نوعيييية وللمشييياكل وميييواطن الضيييعف التيييي تيييم تحدييييدها بهيييدف تطيييوي

  (2014جمعه، ( المستقبلي للمنشأة.

أدت المشييكالت المالييية التييي تعرضييت لهييا العديييد ميين الشييركات الكبييرى علييى وقييد     

، ألثارهيا الضيارة المحاسيبة نظيرا  نطباعات سيئة في تياري  مهنية إ لىإ  المستوى العالمي

ألعييراف والمبييادخ األخالقييية إلييى المطالبيية بوجييود مجموعيية ميين الضييوابط واممييا أدى 

والتيي  ،والمهنية لتحقيق الثقية والمصيداقية فيي المعلوميات التيي تتضيمنها التقيارير الماليية

يحتيياإ إليهييا العديييد ميين مسييتخدمي التقييارير المالييية وخاصيية  المسييتثمرين المتعيياملين فييي 

   (2013خليل، ؛ 2013محمد وصالح، ) أسواق األوراق المالية.

ميين  ةمجموعيي 2010روبييي فييي عييام تحيياد األصييدرت لجنيية اإلأ ،سييياقا الفييى هييذ و     

سيتقاللية المراجيع وضيمانا  إل ،ةلتنظييم عمليية المراجعيلييات قتراحات والتوصييات واآاإل

والتيى  Green Paper Audit Policy; Lesson from the Crisis ؛من خالل

 ةرجي لمراجعيييخيييا ةو مكتيييب مراجعيييأكثر مييين شيييركة أبييي ةسيييتعانتضيييمنت ضيييرورة اإل

المشيتركة  ةسيتفادة مين بيرامج المراجعيمكانيية اإلإليى إنتهي النقيا  إوقد  ،التقارير المالية

  .سوق خدمات المراجعة والتمتع بمنافعها المحتملة في ظل تركز

Andre,et al.,2012)                 ؛Gherai  and Balaciu,2011 ) 
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 داءاآالتأثير على جودة فى  المشتركةة المراجع فعيليتضح مما سبق، أهمية ت      

أصحاب المصالح من خالل توفيرها معلومات دقيقة لخدمة  لمراجع الحساباتالمهنى 

إدارة المنشأة بالمعايير المحاسبية والقوانين التى  للتعرف على مدى التزام والمستثمرين

 فعيلتة بين العالقلى دراسة إ ةمر الذى دفع الباحثاأل ،تحكم الشركات المساهمة

 رسة المهنية فى مصرمماجودة عملية المراجعة فى بيئة الوالمراجعة المشتركة 

  .موضوعا  لهذا البحث

 اإلطار العام للبحث:  -1

 :مشكلة البحث 1- 1

ئمة ساسية للمحاسبة في توفير معلومات ماليتمثل الهدف النهائي والوظيفة األ      

ة فيما قتصادية المختلفتخاذ القرارات اإلإليها في عتماد علمتخذى القرارات يمكنهم اإل

كما يتمثل الهدف النهائى لوظيفة المراجعة الخارجية في  قتصادية.يتعلق بالوحدة اإل

في ظل و. ات التى تحتويها القوائم الماليةضفاء الثقة والمصداقية على تلك المعلومإ

على مصداقية المعلومات المالية ، والتى كان من شأنها التأثير زمة المالية العالميةاأل

عند  جعمراالستقاللية إتتركز حول والتى حادة لمهنة المراجعة النتقادات واإلالمنشورة 

هود أكبر إلعادة الثقة في مما دفع الجهات المهنية إلى بذل ج .مراجعته للقوائم المالية

تحقيق جودة  .، ودراسة أسباب ونتائج فقدان المصداقية في التقارير الماليةالمهنة

صدار منظمات مهنية متخصصة قادرة على إ المعلومات المحاسبية يعتمد على وجود

همية عن أ دارة، فضال  ن الجودة بحيث تحد من تجاوزات اإلمعايير على درجة عالية م

  (2015الهريدى، ؛2014عبد الحكيم، ؛2010،صالح) جودة عملية المراجعة.

ما  2010عام   (EC,2010)بيةورمفوضية األصدرت الأ، سياقوفى هذا ال       

ة تعميم التجربة الفرنسية الخاصة يمكانإباسم الورقة الخضراء التى طرحت  عرف

ثنين إالتى يتم تنفيذها عن طريق تعيين  بالزام الشركات المساهمة بالمراجعة المشتركة
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 القوائم المالية ىصدار تقرير واحد لمستخدمإللقيام بعملية المراجعة و من المراجعين معا  

رى فى مكتب من المكاتب بالشركات المساهمة الكب حد طرفى المراجعةأن يتمثل أعلى 

و الصغرى لتعزيز سوق المراجعة من خالل تشجيع نمو المكاتب غير أالمتوسطة 

فى  زالتركفى العمل على معالجة ظاهرة لمفوضية ل تمثل الدافع الرئيسىو .الكبرى

 ربعألحيث تسيطر مكاتب المراجعة العالمية ا  Concentration المراجعة سوق

. بيةورتعاب المراجعة فى الدول األأو أيرادات إمن  %90رب من قالكبرى على ما ي

لعبور لمصاف مام مكاتب المراجعة المتوسطة لأهناك صعوبات كبيرة كان ولما 

ر سوق المراجعة فى ثيأمن ت حقيقيا   صبح هناك تخوفا  أ ،ربع الكبرىالمكاتب العالمية األ

 ى من مكاتب المراجعة العالمية الكبرى. أنهيار إبية فى حالة ورول األالد

  (2014)الديسطى،                                           

ستجابات إ(EC,2011 a)  بيةوروردت المفوضية األأ 2011وفى عام       

مراجعة مراجعين فى عمليات الثنين من الإشتراك إن مقترح أطراف المختلفة بشاأل

اجعة العالمية الكبرى فى معرض شارت مكاتب المرأوقد  .الوارد فى الورقة الخضراء

ويسبب مشكالت  ،ض جودة المراجعةن ذلك المقترح سيعمل على تخفيألى إستجابتها إ

. وبالمقابل، جاء اركين فى عملية المراجعة الواحدةن التنسيق بين المراجعين المشأبش

نخفاض نسبة التركز فى إللمقترح فى ضوء  ى مكاتب المراجعة غير الكبرى داعما  أر

يتعلق بالمستثمرين، فقد  . وفيمامشتركةسوق المراجعة فى فرنسا التى تطبق المراجعة ال

منهم المقترح بسبب خشيتهم من  رمتناقضة، فلم يدعم الكثي ستجابات ردودا  حملت اإل

خر، لم يبد ية على المراجعين، وعلى الوجه األف المسئولرتفاع تكاليف المراجعة وتخفيإ

 . ن المقترحأق بشن المستثمرين القلم عددا  

ثنين بدال  من مراجع واحد في الوصول إن المتوقع أن يسهم وجود مراجعين وم      

كما أن جودة المراجعة  ،داء المراجعة بمستوى أفضلآالتالي إلى أدلة مراجعة أدق، وب
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الفعل المختلفة قررت المفوضية وبناء على ردود  .ؤثر على جودة األرباحبشكل عام ي

لزام الشركات المساهمة إعدم  (EC,2011b) 2011عامنوفمبر (30)وربية فى األ

ت تشجيعها للمراجعة علنأولكنها  .لمراجعين لتنفيذ عملية المراجعةمن اثنين إبتعيين 

لى ظاهرة التركز فى سوق لة التغلب عطار تعزيز جودة المراجعة ومحاوإالمشتركة فى 

  .المراجعة

 لى تقييم المراجعة المشتركة، ودراسة وتحليل العالقة بينإالحالية هدفت الدراسة      

، فى بيئة الممارسة المهنية جودة عملية المراجعةتحسين والمراجعة المشتركة  فعيلت

لملحة التى تمثل اإلجابة براز مشكلة البحث من خالل مجموعة من التساؤالت اإويمكن 

 عليها جوهر مشكلة هذا البحث على النحو التالى:

فى بيئة الممارسة لى تطويرها مدى الحاجة إ ، وماطبيعة المراجعة المشتركةما هى  -1

 المهنية؟

ممارسة المهنية فى بيئة الالمراجعة المشتركة العوامل التى تؤثر فى تفعيل ما هى  -2

 ؟فى مصر

المراجعة المشتركة فى تحسين جودة عملية  تفعيلساهم ين يمكن أ ى مدىإلى أ -3

 فى بيئة الممارسة المهنية؟ المراجعة

المحيييط المهنييى فييى مصيير، وذلييك ميين خييالل  ميين عملييىدليييل أهمييية البحييث عيين  -4

المصيييرية  لشييركاتل القييوائم المالييية وتقييارير المراجعييةميين اسييتخدام عينيية عشييوائية 

بمجموعيية ميين األسييئلة  سييتعانةمييع اإل، رة واالسييكندريةالمسييجلة فييي بورصييتي القيياه

  .ستقصائيةاإل

 وتمثل هذه التساؤالت محور إهتمام البحث. 
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 :أهداف البحث 1-2

المراجعة  فعيلتالعالقة بين  يتمثل الهدف الرئين للبحث فى دراسة وتحليل أثر     

ينبثق من هذا و. يةوتحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنالمشتركة 

 هداف الفرعية تتمثل فى:الهدف مجموعة من األ

دبيات السابقة بموضوع المراجعة المشتركة، وجودة عملية الوقوف على األ -1

 المراجعة.

 المشتركة.لمراجعة اإلطار العام ل عرض وتحليل -2

 .المراجعة المشتركةالعوامل التى تؤثر فى تفعيل عرض وتحليل  -3

 ة فىـة المراجعـــجودة عمليوالمراجعة المشتركة تفعيل لعالقة بين ا يلعرض وتحل -4

 ممارسة المهنية فى مصر.بيئة ال     

استخدام  المحيط المهنى فى مصر، وذلك من خالل من عملىدليل أهمية البحث عن  -5

المسجلة في المصرية  لشركاتل القوائم المالية وتقارير المراجعةمن عينة عشوائية 

ستقصائية لتجميع سئلة اإلستعانة بمجموعة من األمع اإل ،تي القاهرة واالسكندريةبورص

 واقع العملى.ـذلك فى ال وف على أنسب سبل تطبيقــــــوالوقالبيانات، 

 :أهمية البحث 3- 1

 تنبع أهمية البحث من:

 تتميزوفى الدول العربية، هذا المجال  جريت فىأالتى  طبيقيةالتندرة الدراسات  -1

 فعيلتتتناول عالقة  ات السابقة بطرحها لدراسة تطبيقيةعن الدراسالحالية الدراسة 

 .بتحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنيةالمراجعة المشتركة 

دة عملية هتمام على المستوى الدولى والمحلى بتحسين مستوى جوتعاظم اإل -2

 نهيار كبرى الشركات العالمية.العالمية وإزمة اإلقتصادية المراجعة خاصة فى ظل األ
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 رثألى استنتاجات بشأن مدى جدوى ة استكشاف الموقف في مصر للتوصل إأهمي -3

. تحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنيةالمراجعة المشتركة على  فعيلت

 لشركاتل القوائم المالية وتقارير المراجعةمن استخدام عينة عشوائية من خالل 

فى ضوء المتغيرات الكثيرة ، المسجلة في بورصتي القاهرة واالسكندريةالمصرية 

إستعادة ثقة المستثمرين فى األسواق المالية وتحقيق والمعقدة فى بيئة األعمال بهدف 

 . مطالبهم من معلومات محاسبية تتسم بالموثوقية وفى التوقيت المناسب

وأن أغلب الدراسات التى أجريت فيه  ،حداثة تطبيق هذا الموضوع فى مصر -4

 .جنبيةدراسات طبقت فى بيئات أ

 منهج البحث: 1-4

تحسين المشتركة على المراجعة  فعيلتأثر  ختبارإ تحاول الباحثة فى هذه الدراسة      

عادة ثقة المسثمرين في القوائم إستبهدف  جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنية

ستقرائي لتجميع المعلومات على المنهج اإلعتمدت الباحثة إسبيل ذلك وفى . المالية

حليل تل ستنباطىاإلالمنهج على  ةالباحث إعتمدتكما . المتعلقة بالعناصر الرئيسية للبحث

وبناء المراجعة المشتركة العوامل التى تؤثر فى تفعيل والتعرف على البحث مشكلة 

ال المصرية فى اإلعتبار، عمواقع بيئة األمع أخذ  ختبارها.إوصياغة فروض البحث و

من عينة عشوائية المطبقة على  تماد على نتائج الدراسة التطبيقيةعوذلك من خالل اإل

المسجلة في بورصتي القاهرة المصرية  لشركاتل القوائم المالية وتقارير المراجعة

 .ستقصائيةستعانة بمجموعة من األسئلة اإلمع اإل، واالسكندرية
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 حدود البحث: 1-5

استخدام عينة عشوائية شملت القوائم المالية وتقارير المراجعة  يقتصر البحث على      

ورصتي القاهرة قطاعات من الشركات المسجلة في ب خمنمن ات شرك ( 10)لـ 

قطاع  ؛. وتتمثل القطاعات في كل من 2013حتى  2009عوام من واالسكندرية عن األ

، قطاع تصاالتاإلقطاع ، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، التشييد ومواد البناء

مشاهدة ( 132)جمالى حجم عينة الدراسة وقد بلغ إ .قطاع الصناعة، والماليةالخدمات 

 .ستقصائيةستعانة بمجموعة من األسئلة اإلمع اإل ،خالل سنوات الدراسةمتعلقة بالشركة 

المصرية  الشركات المساهمة مراجعة حساباتجودة عملية كما يقتصر البحث على 

 .فراددون حسابات شركات األشخاا أو حسابات األ وراق الماليةألاالعاملة فى سوق 

لن يتعرض البحث لمفهوم الجودة الشاملة، ولكن يكتفى بتناول الجودة فى  ،لىإلضافة إبا

 مجال عملية المراجعة.

  فروض البحث: 6- 1

والتييى سيييتم إختبارهييا فييى بيئيية التالييية ض ولفييرالتحقيييق أهييـداف البحييث تييم إشييتقاق       

 تتمثل فى :والممارسة المصرية، 

ة المراجعة ـتحسين جودة عمليوالمراجعة المشتركة  آليات تفعيل تتعدد الفرض األول:

 .ة الممارسة المهنية فى مصرئفى بي

 ةحد مكاتب المراجعأإختالف فى جودة المراجعة فى ظل وجود  ددوجي الفرض الثانى:

 الكبري ضمن طرفي المراجعة. ةالعالمي

قيام مراجع الحسابات  على يجابيا  إالمراجعة المشتركة تفعيل  يؤثر الفرض الثالث:

دقة تقرير على تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن ممارسات إدارة األرباح و باكتشاف

  المراجعة.
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 تنظيم البحث: 7- 1

 سوف يسير البحث كما يلى: ختبار الفروض،إالبحث ولتحقيق أهــداف 

 إستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة. -

 .المشتركةلمراجعة اإلطار العام لعرض وتحليل  -

 .المراجعة المشتركةالعوامل التى تؤثر فى تفعيل عرض وتحليل  -

جودة عملية المراجعة تحسين والمراجعة المشتركة تفعيل لعالقة بين ا عرض وتحليل -

 ارسة المهنية فى مصر.ممبيئة ال فى

 .وإختبار فروض البحث الدراسة التطبيقية -

 الخالصة والنتائج والتوصيات. -

 وسنعرض لما سبق على النحو التالى:

 إستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة: -2

زمات المالية، والتى قد تتفاقم جه معظم دول العالم العديد من األتوامما الشك،      

جودة  تحسينالمشتركة، والمراجعة همية موضوع أ إنطالقا  منو. طويلةوتستمر فترة 

مما أدى إلى ظهور اإلهتمام من جانب الدراسات المحاسبية ، جيةرالخا عملية المراجعة

، ىالخارج لمراجعالمهنى ل داءاآجودة  بتحسينوعالقتها  المشتركةبموضوع المراجعة 

يتم تصنيف الدراسات السابقة إلى  إلهتمام.والتى تباينت فيما بينها من حيث زاوية ا

 التبويب التالى:

 .المشتركةدراسات تناولت مفهوم وأهمية المراجعة  2-1

 الخارجية. المراجعةعملية جودة بعالقة المراجعة المشتركة دراسات تناولت  2-2

 فى الجزء التالى سوف يتم تناول كل مجموعة بالتفصيل كما يلى:و
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 ت مفهوم وأهمية المراجعة المشتركة:دراسات تناول 2-1

تناوليت  المراجعية المشيتركة.أهميية بمفهيوم و هتمت هذه المجموعية مين الدراسياتإ      

مراجعيية ( تطييور الممارسييات المهنييية وبيياألخا فييي الJeppesen, 1998دراسيية )

تجهت مكاتب المراجعة الكبيرى نحيو تطيوير طبيعية إمع نهاية القرن العشرين المشتركة، 

 .اإلضيافية التيي يحصيل عليهيا العمييلوعية خدماتها بحيث أصبح التركيز عليى القيمية ون

وقيييد عرضيييت الدراسييية نموذجيييا  للجييييل الرابيييع مييين المراجعيييات مسيييتمد مييين  مكتيييب 

(KPMGوالذى يعد أحيد أهيم وأكبير مكاتيب المراجعية فيي العيالم )  ليى بيرامج إواللجيوء

ثير خيييدمات أكيفييية تيي (Piotmaj,2007) دراسـييـة تناولييت كمييا .المشييتركة ةالمراجعيي

 (818)وتمثلييت عينيية البحييث فييى  .المشييتركة علييى درجيية المنافسيية السييوقية ةالمراجعيي

. م2003شيييركة فرنسيييية مسيييجلة فيييي عيييام ( 887)و ،1997شيييركة مسيييجلة فيييي عيييام 

 ةسيواق المراجعييأثير تنافسييا  مين الفرنسيي أك ةيعيد سيوق المراجعيي ،لييىإالدراسية توصيلت 

 ةج المراجعيييمن هنييياك عالقييية طرديييية بيييين بيييراأو ،روبييياأفيييي دول خيييرى الموجيييودة األ

  ز السوقي.ي السوق الفرنسي وبين درجة التركالمشتركة ف

الجوانييب المرتبطيية باختيييار  (Francais, et al.,2009)كمييا تناولييت دراسيية       

ثنيييين مييين إمسييياهمة بتعييييين المراجيييع فيييى فرنسيييا التيييى يليييزم القيييانون فيهيييا الشيييركات ال

ختييييار مكاتيييب إن أليييى إالدراسييية توصيييلت . ةييييلمراجعييية القيييوائم المال ن معيييا  جعيالميييرا

 حتمياال  إكثير أعملييات المراجعية المشيتركة يكيون  فيي Big 4المراجعة العالميية الكبيرى 

ن أو. همة وعييدم وجييود سيييطرة عائلييية فيهييافييي ظييل تنييوع هيكييل الملكييية بالشييركة المسييا

قيل مين شيركات واحيدا  عليى األلتعييين  حتمياال  إر كثيلشركات ذات الملكيية العامية هيى األا

Big 4 ،  ثنين مين شيركات إشركات التى تتم مراجعتها بواسطة ن الأكماBig 4   تمتياز

  (Holm and Tinggaard,2012)كمييا تناولييت دراسيية  كثيير جييودة.أربيياح أب

وعى ليى التطبييق الطيإلزاميى نتقيال مين التطبييق اإلاإلاق يختيار المراجع في سيإمحددات 
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شركة دنماركية غير مالية مسيجلة لسينوات ( 116)ى فتمثلت العينة  المشتركة. ةللمراجع

مشيتركة ال ةرتيبط التطبييق الطيوعي للمراجعيإليى، إالدراسية . توصلت 2005عام  ما بعد

بالحييد ميين المخيياطر التييى تهييدد  يضييا  أرتييبط إكمييا  ،ستشيياريةبانخفياض تكلفيية الخييدمات اإل

 . باتستقاللية مراجعي الحساإ

تعاب المراجعة في ظل التعاقيد ميع أمدى تأثر  (Audousset, 2012)  تناولكما      

. وتشيير لقييام بعملييات المراجعية المشيتركةثنين مين مكاتيب المراجعية العالميية الكبيرى لإ

ثنين من مكاتب المراجعة العالمية الكبرى ال يترتيب علييه إتعاقد مع ن قرار الألى إالنتائج 

  قييام . كمييا رىـييـراجعة الصغــييـتعاقييد مييع مكاتييب المالبمرتفعيية بالمقارنيية  تعييابأسييداد 

(Alanezi, et al., 2012)  باختبيار عمليييات المراجعية المشييتركة ومسيتوى التييزام

. وقييد توصييل بمعييايير التقرييير الييدولى المؤسسييات المالييية المسييجلة بالبورصيية الكويتييية

لمراجعيية الثنائييية تلتييزم علييى التييى تخضييع ل ن المؤسسييات المالييية الكويتيييةألييى إالبياحثون 

فصيياح الخاصيية بالمعييايير الدولييية للتقرييير المييالى بالمقارنيية مييع كبيير بمتطلبييات اإلأنحييو 

  .كويتية التى تخضع للمراجعة المشتركةالالمؤسسات المالية 

إلييى إختبييار المراجعيية ( Kermiche and Piot,2014كمييا هييدفت دراسيية )       

مية فى الحد من تركز السوق الفرنسية فيى األجيل الطوييل فيى الفتيرة مين لزاالمشتركة اإل

. توصييلت إلييى أن نظييام المراجعيية المشييتركة الملييزم فييى فرنسييا 2009حتييى  1997عييام 

حافظ إلى حد كبير على إحيداث تيوازن طوييل األجيل فيى الحصية السيوقية بيين مجموعية 

لكبار. كما تدعم هيذه النتيائج األثير األربعة الكبار ومجموعة المراجعين من غير األربعة ا

اإليجابى للمراجعة المشتركة االلزامية على ديناميكية سوق المراجعة بما يتفيق ميع توجيه 

دراسيية تييأثير لييى إ (2015،  الهريييدى)هييدفت دراسيية كمييا تحيياد األروبييى. و توصييية اإلأ

بنيييوك ختبيييار عينييية مييين الإعتميييدت عليييى إو. عييية المشيييتركة فيييي البنيييوك التجارييييةالمراج

سيييتخدم الباحيييث بيانيييات القيييوائم الماليييية إو ،وراق المالييييةالمقييييدة ببورصييية األ المصيييرية
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المتاحة من شركة مصر لنشير المعلوميات للحصيول عليى القيوائم الماليية السينوية الكاملية 

لقيوائم الماليية المنشيورة اتأثير جوهرى على  عدم وجودلى إتوصل الباحث  .لعينة البنوك

ربعيية الكبييار مقارنيية بحاليية الجمييع بييين ع بييين منشييأتى مراجعيية ميين األتييى تجمييلبنييوك الل

ن جييودة ألييى إتوصييل  كمييا .ربعيية الكبييارغييير األوربعيية الكبييار ميين األ منشييأتى مراجعيية

علييى بصييورة أكييان   مخصييا الييديون المشييكوك فييي تحصيييلهابمقاسيية  يييةالتقييارير المال

خيرى نواع األلكبيار مقارنية بياألربعية ابنوك التى تستعين بمراجعين مين األجوهرية في ال

 . ت المراجعةآمن منش

 :الخارجية المراجعةعملية جودة بالمشتركة المراجعة عالقة دراسات تناولت  2-2

عملية بجودة  المشتركةبعالقة المراجعة هتمت هذه المجموعة من الدراسات إ      

ة تقرير المراجع نعكان ذلك على دقإستقاللية المراجع وإعم ، ودالخارجية المراجعة

مدى المنفعة في ظل  (Holm and Tinggaard ,2011)تناولت دراسة  .الخارجى

تمثلت العينة . جع مفرد لمراجعة القوائم الماليةمن مرا ثنين من المراجعين بدال  إختيار إ

 ل الباحثانتوص .2007 – 2003عامى شركة دنماركية غير مالية ما بين  (117)فى 

رباح ألدارة اإضل في قدرتها على تقييد ممارسات فألمشتركة ليست ا ةن المراجعألى إ

ولكن لم يتضح وجود فروق في قدرة المراجعين على تقييد . الفردية ةعن المراجع

كما تناولت  .و المراجعة الفرديةأفي ظل المراجعة المشتركة رباح دارة األإممارسات 

ثنين من إة بتعيين الممارسة الخاص (Ittonen and Trones,2012)دراسة 

للقيام بعملية المراجعة وما يرتبط بها من مستوى جودة المراجعة  ختياريا  إالشركاء 

وراق الفنلندية والسويدية المسجلة في بورصة األ تعابها. وباستخدام عينة من الشركاتأو

 Joint ثنين من الشركاءإن عمليات المراجعة المشتركة التى تتضمن أالمالية، تبين 

Engagement Partners   تم  كمارباح. على من جودة األأر دـــيتوافر فيها ق

ستخدام شريكين يعمالن إتعاب المراجعة عند أرباح ورتفاع كل من جودة األإكتشاف إ
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أتعاب المشتركة ب ةلى، ترتبط المراجعإالدراسة توصلت  في ذات مكتب المراجعة.

  . تركة على جودة التقرير الماليالمش ةبينما ال تؤثر المراجع ،ةمرتفع ةمراجع

ثر المراجعة أ (Leasage and Kettunen,2012)كما تناولت دراسة       

ملت تعاب المراجعة وجودة المراجعة فى دولة الدنمارك. وقد شأالمشتركة على كل من 

ثار خالل االلزام تلك اآلدراسة  2010لى عام إ 2002الدراسة الفترة من عام 

لى عدم وجود إالباحثان توصل  .2005شتركة وبعد التخلى عنه عام بالمراجعة الم

ارتبط التطبيق الطوعي و .عاب المراجعةتأية بين المراجعة المشتركة وعالقة معنو

بالحد من  يضا  أرتبط إكما  ،ستشاريةمشتركة بانخفاض تكلفة الخدمات اإلال ةللمراجع

 Baldauf and)ما تناول ك ستقاللية مراجعي الحسابات.إالمخاطر التى تهدد 

Steckel, 2012) جودة المراجعة باستخدام ثر عمليات المراجعة المشتركة على أ

فتراضية تم عرضها على إمن خالل حالة  المراجعةتفاق والدقة في تقرير عنصرى اإل

لى إالمراجعين الذين شملتهم التجربة . وتم تقسيم لمانيا والنمساأمن المراجعين في عدد 

المراجعين الذين يتعين على كل منهم التعامل بشكل فردى  ،ولشمل القسم األ ؛قسمين

وشمل القسم . في تقرير المراجعة مبداء رأيهستجابة للحالة المعروضة عليهم إلد اإلعن

ستجابة للحالة اإلالمراجعين الذين طلب منهم التعامل بشكل ثنائي عند  ،الثاني

  المعروضة عليهم.

بتحليل عدد من الشركات  (Ratzinger,et al.,2012) ة كما قامت دراس     

. زيادة جودة المراجعةبعمليات المراجعة المشتركة عالقة دلة على ألى وجود إللتوصل 

ن عمليات المراجعة المشتركة تعمل على تعزيز المنافسة في سوق أ لى،وتوصلت إ

 Haapamaki,et)  تناولكما  .ز في السوقمن خالل تخفيض الترك المراجعة

al.,2012)  القوائم  بمراجعة ختياريا  إثنين من المراجعين إمدى العالقة بين تكليف

 ن هناك قدرا  أمن فحا الشركات بدولة السويد  وتوصال. المالية وجودة المراجعة



 16 

ثنين من مكاتب إختيارى مع العامة والخاصة يفضل التعامل اإل من الشركات ملحوظا  

ن الشركات التى تميل للتعاقد مع ألى إ. وتشير النتائج ماليةفحا القوائم الالمراجعة ل

رباح يها درجة مرتفعة من التحفظ في األيتوافر ف ،ةثنين من مكاتب المراجعإ

Earnings Conservatism ،لمستحقات غير العادية ومستوى قدر منخفض من او

مرار بالمقارنة ستقل للتعرض لخطر عدم اإلأحتمالية إ، ونيةمائتمن الجدارة اإل لفضأ

ما تعاب المراجعة مأالمشتركة بارتفاع  عمليات المراجعةترتبط . ىخرمع الشركات األ

  .رتفاع جودة المراجعةإ إلى قد يشير

 ةختييييارى للمراجعيييالخضيييوع اإل تيييأثير( (Zerni, 2013تناوليييت دراسييية كميييا       

عينيات مختلفية مين بيالتطبيق عليى  ،ةتعاب وجودة عملية المراجعأتحسين  علىالمشتركة 

 ،أن لييىإوعينيية ميين شييركات القطيياع الخيياا. توصييلت  ،مسييجلةالالشييركات السييويدية 

رباحهييا أالمشييتركة تتسييم  ةالشييركات التييى تختييار طواعييية الخضييوع لعمليييات المراجعيي

فضيل أتمائيية ئإليى تصينيفات إقل مميا ييؤدى أرباح أكثر تحفظا ، كما تتمتع بادارة أبكونها 

المشييتركة  ةختييارى للمراجعيين التطبيييق اإلأخيياطر التعثير المييالي ونخفيياض موتوقعيات إل

( 2013 ،متيولىكما هدفت دراسية ) تعابها.أويرفع من  ةلى تحسين جودة المراجعإيؤدى 

عيادة صيياغة القيوائم إالمشيتركة عليى الحيد مين  ةللمراجعي توضيح العالقات التأثيريةإلى 

سييهم سييعار األأالتييالي قيييان أثرهييا علييى حسييابات وبالمالييية وتحقيييق دقيية تقرييير مراقييب ال

لشيركات جراء دراسة تطبيقية على بعيض اإ مع للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

ميين ة لييى مجموعييإاق المالييية المصييرى. توصييل الباحييث ورالكبييرى المقيييدة فييي سييوق األ

تطبيييق  ةثييلييى حداإ، ويرجييع هييذا التبيياين فييي النتييائج ينييةابئج العلمييية والتطبيقييية المتنتييالا

ليى إن هنياك عالقية طرديية أسوق المهني للمراجعة، كما المشتركة في ال ةبرامج المراجع

 وراق المالية.سهم في سوق األسعار األأالمشتركة و ةير بين جودة المراجعحد كب
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تقديم دليل عملى باسيتخدام البيانيات الفعليية ب(  2014دراســة )الديسطى، كما قامت       

ربياح كمؤشير لكيل مين دارة األإهمة المصيرية عين ميدى تقيييد ممارسيات للشركات المسا

جيييودة المراجعييية وجيييودة التقريييير الميييالى فيييي ظيييل المراجعييية المشيييتركة بالمقارنييية ميييع 

سيتخدام المسيتحقات غيير العاديية للتعيرف عليى ميدى تقييييد إالمراجعية الفرديية مين خيالل 

تالفيات فيي جييودة المراجعية بييين خإربياح. ولييم تظهير النتيائج وجييود درارة األإممارسيات 

حييد مكاتييب المراجعيية العالمييية الكبييرى أعمليييات المراجعيية المشييتركة التييى يشييارك فيهييا 

( 2014كميا تناوليت دراسية )الجبير وناصير، . مكاتيبهيذه الى من أوالتى ال يتواجد فيها 

وذلييك باسييتخدام  .ةالمراجعيية المشييتركة وجييودة األربيياح المحاسييبية للشييركات السييعودي

ن المراجعية أ دراسيةالوضيحت أيمومة األرباح كمؤشر على جودة األرباح المحاسبية. ود

لكين هنياك دوال  تشيترطها وتسيمح بهيا  ،المشتركة ليست منتشرة على نطاق عالمي واسيع

الشيركات التيي خيتالف فيي جيودة اليربح بيين كيل مين إال يوجيد  ،ةالسيعودي ومنها المملكة

جييع واحييد. توصييل الباحثييان إلييى عييدم وجييود تييأثير ثنييين أو مراإتعتمييد علييى مييراجعين 

للمراجعيية المشييتركة علييى جييودة األربيياح حتييى مييع مشيياركة مكاتييب المراجعيية الكبييرى 

(Big 4في تنفيذ المراجعة المشتركة ).  

 :تقييم نتائج الدراسات السابقة -

  :على تفقت فيما بينهاإستعراض الدراسات السابقة، يمكن التوصل إلى أنها قد إمن خالل 

البعض عتمد إو ،التحليل النظرى للدراسات السابقةإعتمدت بعض الدراسات على   -

ستنتاجات إلى إحصائي لعدد من البيانات الفعلية للتوصل م التحليل اإلستخدااألخر على إ

عتمدت إدراسة واحدة فقط وهناك  ،بشأن كل من المراجعة المشتركة وجودة المراجعة

المراجعة  فعيلتالعالقة بين ولم تتطرق إلى محاولة تقويم أثر  .على المنهج التجريبي

وهذا ما تسعى إليه الدراسة  ،فى بيئة الممارسة المهنيةجودة عملية المراجعة و المشتركة

  .طبيقيةحالية من خالل الدراسة التال
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المراجعة المشتركة ليست منتشرة على نطاق عالمي واسع بالرغم من أن هناك عددا   -

 ،السويد ،المملكة العربية السعودية، الكويت؛ لدول تشترطها أو تسمح بها مثلمن ا

تلزم األنظمة في المملكة العربية  ماك .وتونن ،الجزائر، المغرب ،جنوب أفريقيا ،الهند

البنوك وشركات التأمين على وجه التحديد بأن يتم مراجعتها من قبل  ،السعودية

 .ثنينإمراجعين 

المشتركة فى الدول ندرة الدراسات التى أجريت فى مجال المراجعة باإلضافة إلى،  -

 جودة عملية المراجعةعلى  مشتركةالمراجعة ال فعيلتوخاصة فيما يتعلق بأثر العربية 

للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية من خالل 

 لشركاتل المالية وتقارير المراجعة القوائممن عشوائية  عينةل طبيقيةالدراسة الت

وقد تم الحصول على بيانات . المسجلة في بورصتي القاهرة واالسكندريةالمصرية 

حيث قام الجهاز  حصاءجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلشركات العينة من خالل ال

 Egypt for Informationلى شركة مصر لنشر المعلومات بارسال الباحثة إ

Dissemination (EGID) خرى من ة إلى الحصول على بعض القوائم األ، باالضاف

 كترونية على االنترنت.خالل المواقع اإلل

 المشتركة:لمراجعة االطار العام ل -3

  :المشتركةالمراجعة طبيعة  3-1

 (103) فى المادة 1981لسنة  (159) رقميسمح قانون الشركات المصرى       

. وبذلك تعد مصر من الدول كثرأو أبات ساللح مراجعا  ن تعين أللشركات المساهمة 

كثر من مراجع واحد أن تتعاقد مع أى تجيز للشركة المساهمة الواحدة القليلة فى العالم الت

يمكن تنفيذ عملية المراجعة من خالل  .وقت لمراجعة ذات القوائم الماليةفى نفن ال

  audit بالمراجعة الفردية هما يمكن وصف تعاقد مع مكتب واحد للمراجعة وهوال

Single  ،صدار تقرير عنها يحمل توقيع إكافة مراحلها و يتم تنفيذ المراجعة فى يهاوف
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. responsible engagement partner الشريك المكلف بتنفيذ عملية المراجعة

يتداخل في  خر لمأن يقوم شريك أغراض رقابة الجودة وقد يتطلب مكتب المراجعة أل

ه للشريك المكلف يأوتقديم ر review partner  وراق العملأاجعة بفحا عملية المر

 المراجعة الشخا الوحيد الذى يحق يظل الشريك المكلف بعملية لكن. وبتنفيذ المراجعة

ن أ، يمكن وفي حاالت قليلة .لمراجعة وتحمل كامل المسؤلية عنهله التوقيع على تقرير ا

 joint  ختياريا  إفي نفن المكتب  يشترك شريكان للمراجعة يعمالن معا  

engagement partner  في تنفيذ عملية المراجعة والتوقيع على تقرير المراجعة

ن يشارك أ) مثل تايوان (  لزاميا  إ، وتتطلب بعض الدول مثلما يحدث في السويد وفنلندا

في تنفيذ المراجعة والتوقيع على تقرير  شريكان من نفن مكتب المراجعة معا  

( لسنة 159؛ القانون )2014عوض وصقر، ؛Chen, et al.,2008) .اجعةالمر

1981) 

قدم للحكم على القوائم المالية نها شكل متأالمشتركة ب يمكن تعريف المراجعة      

ستقالل إويدعم  ةعمليات المراجع بداء الرأى والذى يعززإعند  ةاجعسلوب مدعم للمرأو

كما  ،ةجعدارات الشركات محل المراإات مع وقدرتهم على التصدى للخالفالمراجعين 

نسجام المهني والمناقشة المتبادلة والتعاون واإلر فكال بتوحيدالمشتركة  ةتسمح المراجع

والتى  المشتركة ةت عديدة بين المراجعبين المراجعين المكلفين بها. وفرقت دراسا

بين كال  ةالمراجعجراءات إعمال وأوتقسيم  ةالمشترك لعملية المراجعتتضمن التخطيط 

صدار إقبل المراجعين و من ةالمراجعين بما يضمن عدم تكرار مهام عمليات المراجع

 ةجراء عمليات المراجعإالمزدوجة وهى تعني  ةبين المراجعو ،مشترك ةمراجع تقرير

الثنائية والتى يقوم كل مراجع  ةوبين المراجع ،مرتين من قبل مراجعين مختلفين

جراءات باإلمنفصلين  ةصدار تقريرين مراجعإعلومات المالية وجزء من الم ةبمراجع
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 ,Julia and Stacker,2012;Nicole) .التى تمت مراجعتها من قبل كل مراجع

et  al., 2013;Deng ,et al. ,2012)  

في قيام يتركز تركة المش ةن مفهوم المراجعأكدت دراسات عديدة على أولقد       

القوائم المالية لعميل واحد وتتميز  ة، بمراجعةالمراجعكثر من شركات أو أشركتين 

بناء على التخطيط  ةعمال المراجعأجراءات وإتقسيم ومشترك  ةباصدار تقرير مراجع

، سياقوفى هذا ال ((Palmon and Sudit, 2008;Houck, 1998) المشترك.

 BIG 4.  جعةمرا ما من قبل شركتينإ ،المشتركة ةفة للمراجعشكال المختلاأليتم تقديم 

ن شرطا  أساسيا  أن يل،   non – BIG 4خرى واأل  BIG 4و من قبل واحدة من أ

حيث  ةية المراجعالمشتركة عن قيام شركة واحدة كبيرة بعمل ةتتضاعف تكلفة المراجع

شتراكهما في تخطيط ووضع إمكن تقسيمها بين الشركتين نتيجة ي ةن تكلفة المراجعأ

المتعلق بعدالة  عداد التقرير المشتركإوكذلك في  خاطروضبط الم ،ةبرامج المراجع

      (Andre and Schatt, 2013) .من التحريفاتوخلوها  ليةاملاالقوائم  عرض

ن أبية بشورجدل كبير فى الدول األ يدور حاليا  هذا الصدد،  تجدر اإلشارة فىو     

، مما قوائم الماليةلمراجعة ال Mandatoryلزامى إكثر من مراجع على نحو أستخدام إ

ن يمكن للشركة المساهمة ن تعدد المراجعين الذيألمجال لتقييم التجربة المصرية بشيفتح ا

  .فن الوقت للقيام بعملية المراجعةن تستعين بهم فى نأالواحدة 

 :المشتركةالمراجعة  مزايا 3-2

عضاء أ وخبرة ستخدام نقاط القوة المحددةإ؛ المشتركة في ةهداف المراجعأتتمثل       

دارات المختلفة لزيادة ( من اإلةو خبراء الصناعأقتصادى )خبراء التقييم اإل الفريق

مشترك بجهد مشترك مع تحمل  ةمراجع تقرير المشتركة، تقديم ةفاعلية المراجع

ذا كانت القوائم المالية إتعميق الحصول على التأكد المعقول حول ما مسئولية مشتركة، 

كثر أكيد أويكون هذا الت أو الخطأتحريف المادى سواء بسبب التضليل ككل خالية من ال
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ستقاللية إلى، تعزيز إضافة . باإلالعادية ةعنه في المراجعالمشتركة  ةفعالية في المراجع

عن طريق تحسين  ةالمراجع الخارجى وتحقيق مستوى مرتفع من جودة عملية المراجع

زيادة فاعلية مناطق التنسيق والتعاون و، ةالخدمات المقدمة للمنشأة محل المراجع

يترتب عليه زيادة  مما .ةراجعـــركات المـمن خالل ش ةوالتخطيط لعملية المراجع

أفضل وتطبيق  واحد قوى ةى مراجعأر صدارإجهزة رقابة الجودة المتبادلة وأفاعلية 

  BIG 4. بخبرة ةستعانمع اإل ةجراءات المراجعإل

ت القطاع العام والتى تمتد عبر المناطق الجغرافية ولها ن هيئاأيضاف لما سبق،     

المشتركة  ةو لديها عدد ضخم من الصفقات المالية تتطلب المراجعأالعديد من الفروع 

موال المخصصة للقطاعات ن األألتأكد من ل ،للقيام بمراجعتها سنويا  في الوقت المحدد

 .لةي ظل نظام رقابة داخلية فعاتجاهات المخصصة لها فالحكومية قد تم صرفها في اإل

القوائم  ةلى المراجع الخارجى لمراجعإحيان تلجأ الجهات الحكومية وفي بعض األ

عن الغ   ةى تحريفات جوهرية ناتجأالمالية الخاصة بها للتأكد من خلوها من 

المشتركة من  ةالحكومية بما يطلق عليه بالمراجع ةوالتالعب في ضوء معايير المراجع

مزايا  (1ويوضح الشكل رقم )  Lesage and Sakel, 2012). )حكومىمنظور 

  .المشتركةالمراجعة 

 ( 1الشكل رقم )

 مزايا المراجعة المشتركة

 
 
 
 
 
 
       

 
 مزايا

 المراجعة

 المشتركة 

 

 

 تعزيز الشك المهنى فى عملية المراجعة

 
 تعزيز استقاللية وموقف المراجع الخارجى

 
 عليها 

 المراجعة مع اإلستعانة بخبرة مشتركة تطبيق أفضل إلجراءات

 فى اإلعتماد على معايير مراجعة مقبولة التطبيق
 

 تخفيض التركز فى سوق المراجعة

 

 
 تحسين

جودة 

عملية 

 المراجعه
 زيادة فاعلية مناطق التنسيق والتعاون والتخطيط لعملية المراجعة
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( تتمثل مزايا المراجعة المشتركة فى؛ تعزيز الشك 1يتضح من الشكل رقم )         

أطراف المراجعة للطرف  المهنى فى عملية المراجعة فى ضوء مراقبة كل طرف من

األخر، تعزيز موقف وإستقالل المراجع فى مواجهة الشركة محل المراجعة لصعوبة 

تنمية العالقات بين المراجعين والشركة فى حالة تعدد المراجعين، وزيادة فاعلية مناطق 

التنسيق والتعاون والتخطيط لعملية المراجعة، وتطبيق أفضل إلجراءات المراجعة مع 

عانة بخبرة مشتركة فى اإلعتماد على معايير مراجعة مقبولة التطبيق، وتخفيض اإلست

التركز فى سوق المراجعة مما يؤدى إلى تحسين جودة المراجعة الخارجية. تتوقف 

ار فريق المراجعة المشتركة يخطوات تطبيق المراجعة المشتركة على؛ محددات إخت

فيما بينهم لألشخاا والمنشآت  شأةالمنوإختيار الحالة المراد القيام بها لمراجعة 

الخاضعة للضريبة في ضوء ممارسة النشاط اإلقتصادى ألكثر من دولة. 

Citron,2013)                        ؛(Bennouri,et al.,2012  

هم فوائد المراجعة أ EC(2011b)روبية حددت المفوضية األ، سياقهذا ال فىو     

فى سوق المراجعة، تعزيز موقف المراجع فى مواجهة  المشتركة فى؛ تخفيض التركز

الشركة محل المراجعة لصعوبة تنمية العالقات بين المراجعين والشركة فى حالة تعدد 

 كثر من مكتب للمراجعة معا  أشتراك إالمراجعين، تعزيز جودة المراجعة من خالل 

 Reinforce Professionalيتبادلون الخبرات فيما بينهم، وتعزيز الشك المهنى 

Skepticism  طراف المراجعة أفى عملية المراجعة فى ضوء مراقبة كل طرف من

جودة تحسين يجابي على إثير أالمشتركة لها ت ةبرامج  المراجع تطبيق خر.للطرف األ

المشتركة التى تطبق بشكل  ةما المراجعأ ،لزاميةاإلالخارجية وبخاصة  ةالمراجع

 . يجابي والسلبياإلختيارى يتأرجح تأثيرها بين إ

 ،سبيل المثال ىعل وفى مصر تتنوع القطاعات التى تطبق المراجعة المشتركة.    

قطاع  ،الصناعةقطاع ، قطاع البنوك، قطاع الخدمات المالية ،قطاع التشييد ومواد البناء
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من  ة هذه القطاعاتراجعـــيتم مو .تصاالتاإلقطاع و، ائيةذوالصناعات الغ الزراعة

. ,KPMG,PWC  Ernest & Young ,Deloitte and Touche بقبل مكت

مما يساعد فى تطبيق أفضل إلجراءات المراجعة مع اإلستعانة بخبرة مشتركة فى 

 اإلعتماد على معايير مراجعة مقبولة التطبيق.

 جودة عملية المراجعة:مفهوم  3-3

العديد من لى حيرة إمع تعرض مهنة المحاسبة والمراجعة فى السنوات األ      

و التقرير عن بعض ضعف دور المراجع الخارجى فى منع أنتقادات المتعلقة باإل

دارة ، تحقيق مكاسب معينة لإلرباح بهدف دارة األإلى إدارة التى تهدف ممارسات اإل

دارة األرباح مما آثار جدال  حول موقف بعض المراجعين الخارجيين من السماح با

نخقاض فى جودة ض فى جودة المعلومة إنخفايتبع اإلالمحتملة من قبل اإلدارة. و

 ( 2016)صقر، وآخرون، عملية المراجعة لتلك القوائم للحكم على مصداقيتها. 

باهتمام بالغ على المستويين  Audit Qualityحظى مفهوم جودة المراجعة ولذا      

تباين مستويات نظرا  لتعدد األطراف ذات الصلة بعملية المراجعة و األكاديمى والمهنى

، إال أنه لم يرد حتى اآن مفهوم شامل ومتكامل إدراكها وتقييمها لجودة المراجعة

تعريف جودة المراجعة تعريفا  يحمل فى طياته الجوانب المختلفة  نإ .لجودة المراجعة

داء عملية المراجعة وفقا  آ ،نهاأب جودة المراجعة . يمكن تعريفلجودة المراجعة

كتشاف إحتمال إبما يؤدى إلى زيادة  ىسلوك المهنالية وقواعد وآداب للمعايير المهن

المراجع للتحريفات الجوهرية فى القوائم المالية والتقرير عنها بما يحقق أعلى قدر 

؛ 2004العنقرى، ) حتياجات المختلفة لجميع األطراف المعنية.شباع اإلممكن من إ

 ( Roychowdhury, 2006, IAASB,2011 ؛ 2014عزب،؛ 2011شعبان، 

الوسائل واإلجراءات التى يجب نها، عريف جودة عمليات المراجعة بأيمكن ت كما       

وهناك العديد من تباعها لضمان تنفيذ عملية المراجعة بدرجة عالية من الجودة. إ
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صدارات المهنية التى تناولت رقابة الجودة على عمليات المراجعة. نا معيار اإل

عمال المراجعة بعنوان الرقابة على مستوى آداء أ (7)رقم المراجعة المصرى 

Quality Control  تباع من قبل اءات الواجبة اإلجراإلوبهدف توضيح السياسات

عمال المراجعة عامة. داء خبير ألتوفير اإلطمئنان المناسب لمستوى آمكتب المراجعة ل

عمال المراجعة دة أالرقابة على جو(  220)لدولى رقم كما ينا معيار المراجعة ا

Quality Control for Audit Work  فصيلية تالفقرات المالمح وعلى العديد من ال

عتبارات الجودة فى كل مرحلة عمال المراجعة. ويراعى إلجوانب الرقابة على جودة أ

القائمين على تنفيذها جراءات عملية المراجعة ومن مراحل عملية المراجعة، وكذلك إ

بحيث يصدر تقرير المراجع وهو محصلة جهده ومشاركة فريق العمل  شراف عليهاواإل

معيار جودة داب المهنية بما يضمن معه تطبيق لكافة المعايير والقواعد واآ عيا  معه مرا

معيار  1981 فى عام IFACتحاد الدولى للمحاسبين صدر اإلعملية المراجعة. كما أ

لذى قابة على جودة عملية المراجعة وادوات الر( المتعلق بأ7المراجعة الدولى رقم )

بيق سياسات الرقابة على الجودة وإتخاذ ضرورة قيام مكتب المراجعة بتط يتطلب

الخصائا  ؛غراض التاليةق األيمالئمة التى تؤكد بضرورة تحقجراءات الاإل

يه واإلشراف، قبول الشخصية، المهارات، الكفاءات، تخصيا فريق العمل، التوج

؛  2011)سامى، الفحا والمراجعة.وار تقديم الخدمة له، ستمروإالعميل 

 ( 2008، سليمان ؛2011، شاذلى ؛ 2003على، ؛2010،جابر

يتطلب تحسين جودة المراجعة توافر عدد من العناصر من  يضاف لما سبق،      

التزام المراجعين بتنفيذ عملياتهم وفق معايير المراجعة وقواعد آداب السلوك  ؛أهمها

خالل جميع مراحل عملية المراجعة لدورها في ضمان الحد األدنى من جودة  المهني

تفعيل نظام المسؤلية القانونية لمراجع الحسابات، وذلك في مقابل الثقة والمراجعة، 

الممنوحة من قبل العميل واألطراف األخرى المستفيدة من القوائم المالية في تقرير 
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جعين العملى للمراجعة المشتركة من المرايتطلب التطبيق كما  .مراجع الحسابات

خطاء التى وبيئتها ويقدر مستوى المخاطر واألة ضرورة فهم طبيعة نشاط المنشأ

فى وضع خطة وبرنامج  ن تتضمنها القوائم المالية، ومن ثم يتشاركا معا  أيمكن 

قل مستوى يمكن ان تنفيذه يحاول تقليل أخطار المراجعة ألمراجعة متكامل يتقاسم

تشكيل لجان المراجعة في المنشآت، والتي تتكون من أعضاء مجلن اإلدارة و وله.قب

غير التنفيذيين، وتكلف بمهام الرقابة على عمليات التقرير المالي للمنشآت، وتساهم 

ستقاللية مراجع الحسابات، من خالل التوصية بتعيين مراجع الحسابات، إفي تدعيم 

ستقاللية إارسها إدارة المنشأة محل المراجعة على مما يقلل من تأثير الضغوط التي تم

 (Romero,2015 ؛ 2015)رزقهانى، مراجع.ال

ساسيين تحسين جودة المراجعة تحديين أ يواجه شارة فى هذا الصدد،تجدر اإلو     

دة المعلومات يتعلق بمطالبة المستثمرين لمراقبى الحسابات بجو ،ولاألالتحدى هما؛ 

يتعلق بأتعاب المراجعة  ،والتحدى الثانىنتاجها. هم ال يدخلوا فى إنالمالية بالرغم من أ

لقى الخدمة هو من يدفع مقابلها، أما عقود المراجعة فتخضع ن من يتفمن الطبيعى أ

جنة المراجعة تعابه هى لب الحسابات ويحدد أن من يعين مراقنماط مختلفة حيث أأل

 (CICA,2012) كثر من المساهمين.دارة أبتوصية من اإل

 معايير جودة عملية المراجعة: 3-5

من خالل تناول الدراسات واألدبيات السابقة فى مجال جودة عملية المراجعة،      

طار مرجعى محدد لخصائا جودة حول وجود إ يمكن القول بأن هناك تباينا  كبيرا  

فى  األطراف ذات العالقة ببيئة المراجعةهات نظر عملية المراجعة نظرا  لتباين وج

معايير  شارة فى هذا الصدد، هناكوتجدر اإل تقويمها لمعايير جودة عملية المراجعة.

يمكن أن يسترشد بها لجودة عملية المراجعة وذات صلة باستراتيجية المراجعة 

وتتحقق من خالل توفير المعلومات  ،المصداقية والموثوقية؛ الموضوعة وهى
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ئم المالية، والتى يحتوى عليها تقرير مراجع المحاسبية المالءمة للمستفيدين من القوا

الحسابات بما يفيد أن القوائم المالية قد أعدت طبقا  لمبادىء المحاسبة المقبولة قبوال  

مدى التزام مكتب المراجعة بالمعايير  عاما  والتى تصدرها المنظمات المهنية المعنية.

المراجعين، وضرورة استقالل  وهذا يتطلب توافر الخبرة المهنية لفريق عمل، المهنية

مدى إستخدام  مكاتب المراجعة مما يساعد على خفض درجة مخاطر المراجعة.

أهمية توافر نظم تحقق الرقابة على جودة  ،المعايير المتعلقة بجودة اآداء المهنى

 اآداء المهنى، مع مراعاة قواعد السلوك المهنى التى نصت عليها المنظمات المهنية.

ومعناها إرتباط مكتب المراجعة باحدى مكاتب المراجعة  ،تب المراجعةشهرة مكو

العالمية، مع توافر اإلمكانات المادية والبشرية، وإستخدام التقنية الحديثة للمعلومات، 

  Francise,et)وعدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة على مكتب المراجعة. 

al.,2013; Hutchins,2012) 

 :تحديات التى تواجه المراجعة المشتركةنتقادات والاإلأهم  3-6

ن هنييياك أال إتحققهيييا المراجعييية المشيييتركة،  نأعليييى اليييرغم مييين المزاييييا التيييى يمكييين    

كة ومنهيا؛ زييادة التعقيد والتحديات التيى تواجيه المراجعية المشيتر نتقاداتمجموعة من اإل

حتميال إو ،واحيدمين مراجيع  صل معهما بدال  اثنين من المراجعين والتوإختيار إمن خالل 

عمييل نتيجيية التعاميل مييع الخالفيات التييى قيد تحييدث بيين طرفييى المراجعية وزيييادة عيبء ال

كثير مين مراجيع أاليف المراجعة فى ظل التعاقد ميع رتفاع تكإومضاعفة عمل المراجعة، 

( التحيييديات التيييى تواجيييه 2ويوضيييح الشيييكل رقيييم ) .بواسيييطة الشيييركة محيييل المراجعييية

  المشتركة.المراجعة 
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 ( 2الشكل رقم )   

 التحديات التى تواجه المراجعة المشتركة   

 

 

 

 

 

 

 

زيادة  ،المشتركةالتحديات التى تواجه المراجعة من ( 2من الشكل رقم )يتضح      

من مراجع واحد  صل معهما بدال  اثنين من المراجعين والتوإختيار إالتعقد من خالل 

وزيادة عبء العمل  ،ث بين طرفى المراجعةحتمال التعامل مع الخالفات التى قد تحدإو

كثر من أرتفاع تكاليف المراجعة فى ظل التعاقد مع إنتيجة مضاعفة عمل المراجعة و

وزيادة خطر فقد  ،عدم التوازن في العالقة بين طرفي المراجعة المشتركة ،مراجع

ى من طرفى المراجعة بفحا بعض الجوانب أحتمال عدم قيام إفى ظل  المعلومات

حتمال عدم فحا كل طرف من طرفي إوخر، اد كل منهما على الطرف األعتمإتيجة ن

  عمال.أخر من  المراجعة ما قام به الطرف األ

عدم التوازن في العالقة بين طرفي المراجعة المشيتركة بوجيه عيام يضاف لما سبق،      

 وفييي حاليية وجييود مكتييب عييالمى كبييير مييع مكتييب مراجعيية صييغير بوجييه خيياا، وزيييادة

حتميال عيدم قييام إفيى ظيل  Risk of Loss of Information خطير فقيد المعلوميات

عتمياد كيل منهميا عليى الطيرف إى من طرفيى المراجعية بفحيا بعيض الجوانيب نتيجية أ

خير مين  حتمال عدم فحا كل طرف من طرفي المراجعة ما قام به الطرف األإوخر، األ

ن عيلة وبشيكل مشيترك بحيزم مسيئو ةن شيركات المراجعيأ كما  ((EC,2011a عمال.أ

التحديات 

التى 

تواجه 

المراجعة 

 المشتركة

 زيادة التعقيد من خالل اختيار اثنين من المراجعين

زيادة عبء العمل نتيجة مضاعفة عمل المراجعة وارتفاع 

 تكاليف المراجعة

 عدم التوازن فى العالقة بين طرفى المراجعة المشتركة

 زيادة خطر فقد المعلومات            

تبنى 

المراجعة 

 المشتركة
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دعياء الجهيل إعمالها مشترك وال يمكنهيا أوالرأى في التقرير النهائي عن  ةعملية المراجع

داؤهييا آقيد تيم  ةن عمليية المراجعيأفكالهميا عليييه التأكيد مين  .حيدهماأبالعميل اليذى قيام بيه 

حصيول عليهيا مالئمة وكافية وصالحة وقد تم ال ةدلة المراجعأن أو ةوفقا  لمعايير المراجع

ه ييكيل مراجيع منهميا علو. ى موحد يتم التوقيع عليه مين كالهمياأوفي ضوئها تم تكوين ر

زدواجيية فيي إى أخير لتجنيب والمهام المطلوبة من المراجيع األ هن يتفهم جيدا  حدود عملأ

خيير ورفييض المراجييع حييد المييراجعين بعمييل األأقتنيياع إالعميل المراجعييى وفييي حاليية عييدم 

ضيافية جراءات اإلول القييام بياإلفيجب عليى المراجيع األ ية،ضافإارات بختخر القيام بااأل

 .ةعمال المراجعأنطالقا  من مسئوليتهما المشتركة عن إسليم  ىألى رإللوصول 

قبييل  %90مريكييية ز السييوقى فييى الواليييات المتحييدة األدرجيية التركيي ،نأويالحييظ       

وتسييتحوذ مؤسسييات المراجعيية  ،نهييياربعييد اإل %96 ، وندرسييونأرثيير أنهيييار مؤسسيية إ

وفيى المملكية  ،من السوق المراجعى للبنوك التجارية %91لمانيا على قرابة أالكبرى فى 

ز ى الصييعيد الييدولى وصييلت درجيية التركييوعليي ،نييدماإبسييبب عمليييات اإل %65المتحييدة 

الغامييييييدى ). سيييييينغافورة(و، هييييييونج كييييييونج ،فييييييى كييييييل ميييييين )كنييييييدا %65السييييييوقى 

 ( 2014جمعه، ؛2005،العنقرىو

تحسلي  جلودة عمليلة المراجعلة والمشلتركة العوامل التى تؤثر فى تفعيلل المراجعلة  -4

 ة الممارسة المهنية فى مصر:ئفى بي

ستعادة بتطبيق رقابة أكبر بالشركات لضمان إ األخيرة، ونةفي اآزادت النداءات       

يمكن المراجعة.  جودة القوائم المالية المنشورة عن طريق تحسين جودة عملية الثقة في

تحسين والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير فى المراجعة المشتركة  آليات تفعيلتحديد 

   فى: فى مصرجودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنية 

سيتراتيجيات وأنشيطة المنشيأة محيل المراجعية إول على فهم أفضل ألهيداف وـــالحص -أ

  .كةالمشتر ةعمال المراجعأتوثيق و
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   .ةعمليات المراجع ةعلي جود ةتفعيل ودعم مستويات الرقاب -ب

 .المشتركة ةالمراجعتحسين إستقالل وموضوعية أعضاء فريق  -إ

ستراتيجيات وأنشطة المنشأة محلل المراجعلة إول على فهم أفضل ألهداف وـــالحص -أ

 : المشتركة ةعمال المراجعأ توثيقو

اجعيية المشييتركة ميين كييل ميين المييراجعين ضييرورة فهييم التطبيييق العملييى للمريتطلييب      

ر مستوى المخاطر واألخطياء التيى يمكين أن تتضيمنها يقدتو ،طبيعة نشاط المنشأة وبيئتها

القوائم المالية، ومن ثم يتشاركا معا  فيى وضيع خطية وبرنيامج مراجعية متكاميل يتقاسيمان 

( 3ويوضيح الشيكل رقيم ). تنفيذه يحاول تقليل أخطار المراجعة ألقل مستوى يمكين قبوليه

المشييتركة وتحسييين جييودة عملييية المراجعيية  فعيييلتفييى  العالقيية بييين العوامييل التييى تييؤثر

 المراجعة فى بيئة الممارسة المهنية.

 ( 3الشكل رقم )   

 المراجعة المشتركة  آليات تفعيلالعالقة بين    

 وتحسين جودة عملية المراجعة 

 
    
 

  
 
     

 

      

الحصيول  ؛فيىالمشيتركة المراجعية  آلييات تفعييل تتمثيل( 3من الشكل رقيم )ح يتض       

عميال أتوثييق و ،ستراتيجيات وأنشيطة المنشيأة محيل المراجعيةإعلى فهم أفضل ألهداف و

ة، عمليييات المراجعيي ةعلييي جييود ةتفعيييل ودعييم مسييتويات الرقابييو ،المشييتركة ةالمراجعيي

 

 تحسين   

 جودة  

 ملية ع

  المراجعة

 

 العوامل  

 التى تؤثر 

  تطوير فى

 المراجعة 

 المشتركة

 

 

 ستراتيجيات وأنشطة إفضل ألهداف وأالحصول على فهم 

 المشتركة ةعمال المراجعأتوثيق و ،المنشأة محل المراجعة

  ةعمليات المراجع ةعلي جود ةتفعيل ودعم مستويات الرقاب

 

 
 ةمراجعالعضاء فريق قالل وموضوعية أتحسين است

 المشتركة
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مين ثييم و المشيتركة ةالمراجعيفرييق سيتقالل وموضيوعية أعضياء إتحسيين ليى ضيافة إباإل

 .تحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنيةيساعد ذلك فى 

كثيير كفيياءة أالمشييتركة يكييون  ةعمييال المراجعييأن التوثيييق فييي أيضيياف لمييا سييبق،      

ة ستخدام بيرامج المراجعية المهيكليإيساهم كما  ة.جودة عملية المراجع سينوفاعلية في تح

داء المهني لمراجعي الحسابات، نظيرا  لميا تتضيمنه تليك البيرامج مين جودة اآ في تحسين

احيل عمليية التحديد الواضح إلجراءات المراجعة الواجيب تنفييذها فيي كيل مرحلية مين مر

تساق بين قرارات وأحكام مراجعي الحسابات ويقليل مين األحكيام المراجعة، مما يحقق اإل

أسالو  دعام تباا  إن إ .فيذ عملييات المراجعيةاء تنالشخصية التي يصدرها المراجعون أثن

، عن طرياق القياام بمعماال معيناة Smart Audit Support (SAS)المراجعة الذكية 

؛  2003علييييى، ). طبقااااا  لتسلساااال منأقااااي، تباااادأ بتتبااااع الم اااااطر المصاااااحبة للعمياااال

 Deloitte and Touche, 2002: Nicole, et al.,2013) ؛2014جمعه،

   :ةعمليات المراجع ةعلي جود ةم مستويات الرقابتفعيل ودع -ب

 عييامل (166)كييدت معييايير المراجعيية المصييرية الصييادرة بييالقرار الييوزارى رقييم أ       

كيد كميا أ، ( 220يات المراجعة )المعييار رقيم همية مراقبة الجودة على عملعلى أ 2008

ى أهميية الجيودة مين خيالل م علي 2006لعيام  (96قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )

رية والشيركات داء خدمة المراجعة لكل من الشركات المسجلة بالبورصية المصيإقتصار آ

سيتثمار عليى الميراجعين المقييدين بسيجل وراق الماليية وصيناديق اإلالعاملية فيى مجيال األ

 2008( لسيينة  84رقيم )كيد قيرار الهيئية العاميية للرقابية الماليية مييا أكخياا ليدى الهيئية. 

بشيأن تأسيين وحيدة الرقابية عليي جيودة أعميال  2009( لسينة 24معدل بيالقرار رقيم )الو

( لسينة 33القيرار رقيم )و ،مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئية العامية للرقابية الماليية

سييتمرار القييد والشييطب فيي سييجل مراقبيي الحسييابات لييدى بشيأن ضييوابط القييد وإ 2009
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بشأن تنظيم عمل وحيدة الرقابية عليي  2014( لسنة 50قم )لى القرار ر، باإلضافة إالهيئة

   .جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة

آت رتبياط مكتييب المراجعية ب حيدى المنشييإيسياهم شيارة فيى هييذا الصيدد، وتجيدر اإل       

داء المهني لمراجعيي الحسيابات، نظيرا  لحيرا مكتيب تحسين جودة اآ ؛كبيرة الحجم في

اعييد آداب لتييزام بتنفيييذ عملييية المراجعيية وفييق معييايير المراجعيية وقوجعيية علييى اإلالمرا

لخبييرات فنييية   محييل المراجعيية كبيييرة الحجييم مييتالك المنشييآتإالسييلوك المهنييي، كمييا أن 

داء آمحاسييبية متطييورة يسيياهم فييي تحسييين  عالييية ونظييم رقابيية داخلييية محكميية وأنظميية

المراجعيية كبييرة الحجييم إليى الحصييول مراجعيي الحسيابات، حيييث تسيعى المنشييآت محيل 

عليى خيدمات مراجعية بمسيتوى مرتفيع مين الجييودة بهيدف إضيفاء درجية أعليى مين الثقيية 

مراجعيية ز السييوقى لشييركات الكلمييا زادت درجيية التركيي .علييى قوائمهييا المالييية المنشييورة

 وميين ثييم  ،وتقرييرا   وتنفيييذا   داء عملييية المراجعية تخطيطييا  آكلمييا كانيت سييرعة  ،المشيتركة

درتها على التشياور المالئيم فيى صبحت قأ تعاب المراجعة المشتركة بصفة عامة،أخفض 

جيراءات قبيول إقدرتها على وضع وتطبييق سياسيات و رتفعتإمور الجوهرية عالية، واأل

 ؛2013،ليجيييىعرفييه وم) .وقليييت مخيياطر التقاضيييىالعمييالء، سييتمرار العالقييات ميييع إو

 (2015، رزقهانى؛ 2015 الهريدى،؛ 2003العنقرى، 

 :المشتركة ةالمراجعأعضاء فريق وموضوعية ستقالل تحسي  إ -ج

داء فى القوائم المالية وتحسين آثقة الستقالل مراقب الحسابات لضمان أهمية دعم إ      

تعاب المدفوعة للمراجعة، فصاح عن األات باإلل الزام الشركعملية المراجعة من خال

خرى، وتغيير مكتب المراجعة ديم الخدمات األب الحسابات على تقالحد من قدرة مراق

من خالل؛ المشتركة  ةطراف المراجعأتصال بين همية جوانب اإلأ كل خمن سنوات.

منى مالئم طار زإن تكون في أومناقشة. لل Brainstormingجلسات العصف الذهنى 

 رقم مريكىاأل المعيار طالبوقد ؛ مخاطر التحريف المادى الهامة. ن تشتمل علىأو
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 (240رقم ) الدولى المعيار كدهأ ما وهذا الذهنى، العصف جلسات عقد بضرورة ( 99)

ات الهامة والجوهرية الهامة جتماعن كل اإلإ .العمل فريق بين مناقشات جراءإ بضرورة

ما يزيد من جودة م ،المشتركة ةن تكون في ضوء ممثلين عن شركات المراجعأيجب 

، تصال بين المراجعين المشتركيناإللية برامج في ضوء زيادة فاع ةعملية المراجع

المشتركة  ةطار برامج المراجعإفي  ةدارالقضايا التى تتم مناقشتها مع اإلب هملمامإو

ثانى فى المراجعة المشتركة عمليات المعاينة التى يقوم بها الشريك ال .المتعارف عليها

 .لمراجعاللية اقستإو ةيجابى على جودة عملية المراجعإثير ألها ت

      (Audousset,2012;Quick,2012; Ratzinger,et al.,2012)  

 ممارسة ة الـــجودة عملية المراجعة فى بيئوالمراجعة المشتركة  فعيلتلعالقة بي  ا -4

 :المهنية فى مصر     

د ب جراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرا ييقوم أسلوب المراجعة الج       

 ,Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats)والتهديدات 

SWOT) ستراتيجياتهإ، والذى يتم من خالله القيام بمراجعة جميع أعمال العميل و. 

ويكون التركيز في نهج قيان النشاط التجارى منصبا  على مخاطر األعمال واألنشطة 

تقتصر على مدى التي يمارسها العميل، وبالتالي إمكانية تقديم معلومات وبيانات ال 

داء رتقاء بمستوى اآعدالة ما تتضمنه القوائم المالية من بيانات وإنما تساهم أيضا  في اإل

   (Stanley,2011 ؛2000ارك،مب) .المستقبلي للعميل

جودة عملية المراجعة فى تحسين والمراجعة المشتركة  فعيلتل ألثر االيجابىا يتمثل    

 :فىفى مصر ممارسة المهنية بيئة ال

 ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعأوجود إختالف فى جودة المراجعة فى ظل وجود  -1

 .الكبرى ضمن طرفي المراجعة
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 تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن ممارسات إدارة  قيام مراجع الحسابات باكتشاف -2

 . األرباح

 .دقة تقرير المراجعة -3

 ةالعالمي ةراجعـالم حد مكاتبأة المراجعة فى ظل وجود وجود إختالف فى جود -1

 :الكبري ضم  طرفي المراجعة

تجهييت مكاتييب المراجعيية الكبييرى مييع نهاييية القييرن العشييرين، نحييو تطييوير طبيعيية إ     

ونوعية خدماتها بحيث أصبح التركييز عليى القيمية المضيافة التيي يحصيل عليهيا العمييل، 

د مين الثقية عليى ييمن خالل توسيع نطاق وظيفة المراجعة التقليدية مين مجيرد إضيفاء مز

 .اء وربحيية المنشيأة محيل المراجعيةدآالقوائم المالية، إلى تحقيق تقدم سيريع فيي مسيتوى 

توضيح األسلوب أو المنهج الحيديث اليذى تتبعيه أربعية مين مكاتيب المراجعية سوف يتم و

 ;Sharma and Sidhu, 2014) .الكبييرى فييي تنفيييذ مراجعيية الحسييابات

Hagedorn et al., 2003) 

( نهجا  جديدا  في Deloitte and Touche,2002)مكتب ستحدث إفقد       

-Business Process Reب عادة هندسة األعمال التجارية  سميتالمراجعة 

Engineering ،لغرض تحقيق تقدم  تقديم الفكر المناسب للمنشأة محل المراجعة،و

لتفصيلية بطبيعة داء وربحية المنشأة. ويتم ذلك بواسطة المعرفة اآسريع في مستوى 

عمل العميل وطريقة المحاسبة لديه، باإلضافة إلى تصميم إجراءات المراجعة المناسبة 

لمراجعة وأرصدة الحسابات عتبارها المخاطر المصاحبة للعميل وعمل اإوالتي تأخذ في 

  (Cullinan and Sutton,2002)ة.الهام

 مى بالمراجعة المبتكرة( باستحداث ما يسErnest & Young)مكتب كما قام       

Audit Innovation  عبارة عن العمليات المستمرة لتحديث إجراءات مراجعة  وهى
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من خالل تصميم وتبني أسلوب يقدم أفكارا  أكثر، وحلوال  ونتائج  الحسابات التقليدية،

تساعد في تحقيق مميزات مالية وعملية وتنافسية للمنشأة محل المراجعة، مما يستدعي 

حتياجات العمالء وغيرهم من المستفيدين وتقدير األمور التي إلمكتب بتقدير قيام ا

هتمام سواء كانت من داخل المنشآت محل المراجعة أو مستمدة من محيطها تتطلب اإل

 . (Ernest & Young, 2005)جتماعي والتنظيمي قتصادى واإلاإل

الئه في تسويق (، باستخدم نداءات ومطالبات عمKPMG,2006مكتب ) كما قام    

نهجه الجديد، فقد أصبحوا ينتظرون بأن تقدم إليهم المراجعة معلومات وبيانات إضافية 

مثل معرفة ما هو وضعهم بالمقارنة مع المنشآت األخرى المنافسة؟ وكذلك ما هي 

المخاطر المحتملة التي تواجه أعمالهم؟ المراجعة الحديثة أسلوب شامل يقوم ب جراء 

على مستوى منشأة العميل ككل، حيث يبدأ المراجع بدراسة المنشأة من  عملية المراجعة

أدنى مستوى في الهرم التنظيمي اإلدارى إلى أعلى مستوى، وبذلك يتمكن من تكوين 

، واإلجراءات يواجههافهم عام عن األهداف اإلستراتيجية للعميل والمخاطر التي 

بعيدا  عن إبداء الرأى في القوائم الرقابية الالزمة لمواجهة هذه المخاطر، كل ذلك 

 (Bell, et al., 2012) .المالية

مشروعه في تطوير  (Pricewaterhouse Coopers)مكتب أ بد كما      

وقد أوضح بأنه في خضم مرحلة  .ع تنفيذه حول العالم، وكان يتوقمراجعة األعمال

ن مراجعة الحسابات إعادة تقديم وتعريف لما يقدمونه للعالم من خدمات مهنية، حيث أ

بالنسبة له تم تطويرها ليصبح التركيز فيها على مخاطر األعمال وعمليات األنشطة 

وبالتالي . التجارية للعمالء ولين فقط على التحقق من مدى عدالة القوائم المالية

 .دائه المستقبليآللعميل من شأنها تحسين المساهمة في خلق فرا جديدة لتقديم أفكار 

(Jeppesen, 1998 كما قام المسئولون التنفيذيون في المكتب باعتماد العديد من )
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التطورات األساسية سواء  فيما يتعلق بالهيكل اإلدارى والتنظيمي للمكتب أو بطبيعة 

  (  2013عابد،) .ومنهجية الخدمات المهنية التي يقدمها

حد مكاتب أ ة المراجعة فى ظل وجودوجود إختالف فى جود عالقة بينتمثل الت    

تساعد المراجعة المشتركة فى؛ فى؛  الكبرى ضمن طرفي المراجعة ةالعالمي ةالمراجع

على األقل فى ظل التعاقد مع مكتب واحد من مكاتب المراجعة العالمية الكبرى 

رتفاع جودة إ ،قدر أكبر من جودة األرباح لزامية يتواكب معهاإل المشتركة ةالمراجع

  ،يعمالن فى ذات مكتب المراجعة ة عند استخدام شريكيناألرباح وأتعاب المراجع

دار ـــالجودة المتبادلة وإصرقابة  زةـالمشتركة زيادة فاعلية أجه ةيترتب على المراجع

  رةـــأفضل إلجراءات المراجعة مع اإلستعانة بخب وتطبيق، رأى مراجعة واحد قوى

BIG 4مقبولة  ر مراجعةـاييمع على يكون أحدهما مشترك فى اإلعتماد أن ، على

المكاتب العالمية  وجود مكتب واحد فقط من ظلترتفع أتعاب المراجعة فى ، التطبيق

ر ـثيأالمشتركة لها ت ةراجعـالمتطبيق برامج ، المشتركة ةالمراجعالكبرى ضمن طرفى 

 ةما المراجع، ألزاميةالخارجية وبخاصة اإل ةراجعــتحسين جودة الم على يجابيإ

 .يجابي والسلبيبين اإل تأثيرها ختيارى يتأرجحإتى تطبق بشكل المشتركة ال

 ة ناتجة ع  ممارسات ـــــتحريفات بالقوائم المالي راجع الحسابات باكتشافــقيام م -2

 :إدارة األرباح 

قيام مراجع الحسابات باكتشاف تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن ممارسات يعد        

وتعنى  .يمكن أن يسترشد بها لجودة عملية المراجعةالتى ير معايال من إدارة األرباح

قتصادى الُمعلن للشركة داء اإلتغيير اآEarning Management  إدارة األرباح

من خالل إدارة  .بواسطة اإلدارة إما لتضليل المساهمين أو للتأثير في نتائج تعاقدية

التقديرات  لتغيير فيومن خالل ا Accrual Managementستحقاقات المحاسبية اإل

 ( 2008)عيسى، .تضّمن االحتيال ومخالفة المبادخو والسياسات المحاسبية
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تزيد من تكلفة رأن المال  إدارة األرباحنشطة أن أ شارة فى هذا الصدد،وتجدر اإل    

أكثر  ألرباحة ليالحقيقدارة الإ؛ لىستحقاقات ويرجع ذلك إاإل دارةكبر من إبنسبة أ

كبر من لهذا فان المديرون يختلسون قدر أ ستحقاقات ونتيجةدارة اإلإ صعوبة للكشف عن

دارة إللن ستحقاقات، مما يترتب عليه أرة اإلدادارة الحقيقية عن إية باستخدم اإلالنقد

ن أو ستحقاقات.دارة اإلة رأن المال من إقوى على تكلفيجابى أأثر إ ألرباحة ليالحقيق

على تضخيم األرباح عن إدارة تكون لها قدرة أكبر  ألرباحالحقيقة لدارة الإممارسات 

 .يضا  ط بل تؤثر على التدفقات النقدية أستحقاقات فقنها ال تؤثر على اإلستحقاقات، ألاإل

 ( 2016خرون، ) صقر، وآ

دارة للمرونة المتاحة فى دة التقارير المالية باستغالل اإلثر جووبالتالى تتأ       

تتغير نتيجة نشاط بية فى معالجة البنود الواردة بها، وبذلك السياسات والمبادىء المحاس

خرى. ولذا تطبيق الشركة من ربح إلى خسارة أو العكن نتيجة إتباع سياسة ما دون األ

اردة بالتقارير المالية، نخفاض مالءمة المعلومات الولى إيؤدى إ رباحإدارة األممارسات 

ن حقيقة المركز المالى غير صادقة ع عتماد عليها مما يجعلها تعطى صورةوضعف اإل

يجابى على تخفيض التى تؤثر بشكل إ إدارة األرباحهم ممارسات من أ. عمالونتائج األ

ل ستغالإ، التالعب فى التقديرات المحاسبية وعدم دقتها ومالءمتها؛ جودة التقارير المالية

دارة لسياسات ختيار اإلإ، ختيار بين المبادىء المحاسبيةاإلدارة للمرونة المتاحة فى اإل

 ( 2013. )خليل، محاسبية بذاتها لتحريف التقارير المالية واظهار منافعها الذاتية بها

نه عادة من أضرار على المنشأة، إال أ ألرباحالحقيقة لدارة الإعلى الرغم مما تسببه      

تزايد ؛ تيةاب اآرة االستحقاقات ويرجع ذلك الى األسبدامن إ ليها المديرون بدال  ا يلجأ إم

كثرة وزيادة مخاطر التقاضى حولها،  ستحقاقاتدعاوى القضائية فى ظل إدارة اإلال

ستحقاقات أدى إلى الحد من إدارة اإل SOXالقيود والمتطلبات التى وضعها قانون 

جل كان هذا القرار  يمثل القرار األمثل على األ دارة الحقيقية حتى لولى اإلوالتحول إ
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ستحقاقات على تقوم إدارة اإلمثل من وجهة نظر المديرين، رار األيعد القالطويل فهو 

دارة الحقيقية ينما تقوم اإلسان المعالجات المحاسبية التى يقوم بمراجعتها المراجع، بأ

ستحقاقات قرار إدارة اإلغيلية التى يسيطر عليها المديرون، سان القرارات التشعلى أ

فوق ي، وعندما تنتهى السنة المالية بعجز بعدهاو لمالية أيجب أن يتخذ فى نهاية الفترة ا

رباح للصفر مما يدفع تجاه األعب بها فسوف يؤدى ذلك إلستحقاقات التى يمكن التالاإل

نها تتم خالل العام وال تتطلب دارة الحقيقية لألرباح وذلك ألرون لممارسة اإلالمدي

لى الحقيقية إدارة ف ممارسات اإلشترجع صعوبة كالنتظار حتى نهاية السنة المالية. ا

لعمليات المترتبة عليها ، بينما ة ذاتها ولين بطريقة تسجيل اأنها تختا بأنشطة المنشأ

ساليب والطرق المحاسبية تتعلق بطرق تسجيل المعامالت واأل ستحقاقاتإدارة اإل

فى ظل  دارة الحقيقيةممارسة اإل يمكنكتشافها. لى المراجعين إالمستخدمة مما يسهل ع

ا تعتبر فى هذه نهضوابطها وانخفاض مرونتها، وذلك ألحكام المعايير المحاسبية وإ

ستحقاقات التى يفضل ممارستها فى ظل المرونة العالية الحالة تكلفة من إدارة اإل

ن ستحقاقات ، وأدارة اإلإكتشاف لى إح وجود قدرة للمراجعين عضوهذا يو للمعايير.

 ((Chi,et,al.,2011ستحقاقات. دارة اإلإد جودة عملية المراجعة تحيي

ناتجة التحريفات بالقوائم المالية الكتشاف إمسئولية مراقب الحسابات تجاه  تتمثل      

 إدارة األرباحهمية النسبية لممارسات تقدير األفى؛  عن ممارسات إدارة األرباح

تقريره، يجب على ى فى الرأ، ويحدد نوع بتقدير بعض بنود القوائم الماليةالمرتبطة 

طالع على اإل. ودارة وقيامها باجراء التعديالت التى حددهان يلفت نظر اإلأ المراجع

و بات التعرف على دوافع اإلدارة بشأن إختيار أكافة المعلومات التى تتيح لمراقب الحسا

جراءات المراجعة ة مما يمكنه من التخطيط السليم إلتغيير الطرق والمبادىء المحاسبي

بذل العناية المهنية فى دراسة لى، . باإلضافة إعكن على جودة التقارير الماليةوين

تحليل كافة التقارير المالية واإليضاحات المتممة وتقارير مجلن اإلدارة للتعرف على و
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تأثيرها  رجةارة الربح وددمؤشرات أو إشارات تشير إلى تطبيق الشركة لممارسات إ ةأي

المهنى فى أعمال المراجعة بصفة عامة  كتجاه الشإتبنى  ستمراية الشركة،على مدى إ

تحديد الفرا خاصة، وبصفة  دارة األرباحاجعة الجوانب المرتبطة بممارسات إوفى مر

، وتقدير مخاطر التحريفات األرباح دارةالتى قد تتيح لإلدارة ممارسات عمليات إ

بطة بكل منطقة محددة والمرتالجوهرية بالقوائم المالية وذلك من خالل تحليل المخاطر ال

تخفيض ثبات التى جمعها المراجع لدارة األرباح، وتقييم أدلة اإلمن مناطق ممارسات إ

، لى أدنى مستوى مقبول من حيث كفايتها ومناسبتهامخاطر التحريفات الجوهرية إ

    (Thomas and Paul,2004) .ومتابعتها تحريفاتالتقرير عن الو

 :دقة تقرير المراجعة -3

الحسابات في درجة الثقة التي يضفيها على القوائم المالية  تنبع أهمية تقرير مراجع     

. ستثماريةتخاذ قراراتهم اإلإالمنشورة، والتي يعتمد عليها مستخدمي القوائم المالية في 

تساعد المراجعة  فى؛ عالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة ودقة تقرير المراجعةتمثل الت

هد مشترك مع تحمل مسئولية مشتركة، بج ة فى تقديم تقرير مراجعة مشتركالمشترك

إختيار فريق المراجعة  محدداتتركة على خطوات تطبيق المراجعة المشتتوقف 

لتخطيط أعمال  بمراجعتها وعقد إجتماعاتركة وإختيار الحالة المراد القيام المشت

والذى  عند إبداء الرأى ةللمراجعالمراجعة المشتركة أسلوب مدعم المراجعة المشتركة، 

المراجعين على التصدى للخالفات مع إدارات  تارـدعمليات المراجعة ويدعم ق يعزز

 المهنى ر والتعاونــد الفكيالمشتركة بتوح ةتسمح المراجع، ةالشركات محل المراجع

دار تقرير باصالمشتركة  ةتميز المراجع. تادلة بين المراجعين المكلفين بهاوالمناقشة المتب

مشترك يتوقف على تنفيذ برنامج مراجعة واحد يعتمد على تقسيم إجراءات  ةمراجع

 .بناء على التخطيط المشترك ةوأعمال المراجع



 39 

تفعيل  أثرللتعرف على  طبيقيةوهو ما سوف يتناوله البحث فى الدراسة الت        

من  ممارسة المهنية فى مصرة الئراجعة فى بيــجودة عملية المعلى  المراجعة المشتركة

ات شرك (10)لـ  القوائم المالية وتقارير المراجعة عشوائية منعينة عتماد على ل اإلخال

، باإلضافة ورصتي القاهرة واالسكندريةمن الشركات المسجلة في بقطاعات  من خمن

مراجعى مجموعة من وجهت لستقصائية سئلة اإلاالستعانة بمجموعة من األإلى 

العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية وبعض فروع المكاتب الحسابات 

 آليات للتعرف على  ، والمراجعين بالجهاز المركزى للمحاسباتالعالمية العاملة فى مصر

المراجعة المشتركة فى تحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنية  تفعيل

 .فى مصر

 فروض البحث: وإختبار  التطبيقيةالدراسة  -5

إلى إختبار فروض وأهداف البحث فى ضوء حدوده،  تهدف الدراسة التطبيقية    

 لشركاتل القوائم المالية وتقارير المراجعةمن ستخدام عينة عشوائية إ وذلك من خالل

ستعانة اإلباإلضافة إلى  .المسجلة في بورصتي القاهرة واالسكندريةالمصرية 

مراجعى الحسابات العاملين مجموعة من وجهت لصائية ستقسئلة اإلبمجموعة من األ

بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية وبعض فروع المكاتب العالمية العاملة فى 

 .، والمراجعين بالجهاز المركزى للمحاسباتمصر

 :التطبيقيةتصميم الدراسة  1/ 5

 :مجتمع وعينة الدراسة 1/ 5/1

ة المالية وتقارير المراجعة للشركات المصريالقوائم من يتكون مجتمع الدراسة      

سكندرية. وقد تم الحصول على بيانات شركات العينة المسجلة في بورصتي القاهرة واإل

جهاز بارسال الباحثة حصاء حيث قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلمن خالل ال

 Egypt for Information Disseminationلى شركة مصر لنشر المعلومات إ
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(EGID) خرى من خالل المواقع ضافة إلى الحصول على بعض القوائم األ، باإل

القوائم المالية وتقارير  منعشوائية الوتتكون عينة الدراسة كترونية على االنترنت. االل

ورصتي قطاعات من الشركات المسجلة في ب خمنمن  اتشرك ( 10)لـ  المراجعة

. وتتمثل القطاعات في كل 2013حتى  2009القاهرة واالسكندرية عن األعوام من 

، تصاالتاإلقطاع ، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، قطاع التشييد ومواد البناء ؛من

 (132) وقد بلغت اجمالى حجم عينة الدراسة .قطاع الصناعة، والماليةقطاع الخدمات 

لى عات إطاختيار هذه القإويرجع . خالل سنوات الدراسةمشاهدة متعلقة بالشركة 

 وهى:مجموعة من االعتبارات 

 مدى وفرة المعلومات الالزمة لتطبيق الدراسة التطبيقية. -

 مدى جاذبية القطاع لالستثمار فى أسهم شركاته من قبل المستثمرين. -

لية، حيث تحتل قطاعات البورصة وراق المالتمثيل القطاعى للعينة فى سوق األنسبة ا -

 ن المال السوقى.جمالى رأإمن  % 56.29مختارة نسبة ال

مجموعة وجهت لستقصائية سئلة اإلستعانة بمجموعة من األلى اإلضافة إباإل        

مراجعى الحسابات العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية وبعض فروع من 

والتى  ، والمراجعين بالجهاز المركزى للمحاسباتالمكاتب العالمية العاملة فى مصر

ويوضح . مما يجعل ردودهم أكثر مالئمة برتهم أكثر من سبع سنواتتتجاوز خ

بلغ عدد اإلستمارت التى وقد ، ولختبار الفرض األإل نموذإ اإلستمارة ملحق البحث

( إستمارة فقط 148( إستمارة، بينما تم تجميع ) 200تم توزيعها على أفراد البحث )

(  1ة. ويوضح الجدول رقم )تقريبا  من إجمالى أفراد العين % 74أى ما يعادل 

وقد تم الحصول على رأى مفـــردات العينــــة  تحليال  لحجم العينة محل الدراسة.

باست دام األسئلة، كما تم إعأاء أوزان لإلستجابة وفقا  لمقياس ليكرت الترتيبى  

 ال ماسى كما يلى:
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 موافق بدرجة   موافق تماما     التصنيف

 كبيرة 

 غير موافق  موافق

 إلى حد ما 

 غير موافق 

 تماما   

 1 2 3 4 5 الوزن

        

 ( 1جدول رقم )
 قوائم اإلستقصاء الموزعة والمعادة ونسبة الردود

 عدد االستمارات     مجتمع الدراسة
 الموزعة        

 عدد االستمارات المعادة    
 والصالحة للتحليل        

 نسبة
 الردود

 ريةــــجعة المصالمراجعين بمكاتب المرا     

 ة العاملةـــبعض فروع المكاتب العالمي و     

 . رـــى مصف      

120 90 75 % 

 %73 58 80 المراجعين بالجهازالمركزى للمحاسبات

 % 74 148 200 اإلجمالى

 

 الدراسة: روضف 5/1/2

بيئية والتيى سييتم إختبارهيا فيى التاليية ض والفيرلتحقيق أهيـداف البحيث تيم إشيتقاق و      

 تتمثل فى :والممارسة المصرية، 

راجعة ــتحسين جودة عملية الموالمراجعة المشتركة  آليات تفعيل تتعدد الفرض األول:

 .ة الممارسة المهنية فى مصرئفى بي

 ةحد مكاتب المراجعأإختالف فى جودة المراجعة فى ظل وجود  ددوجي الفرض الثانى:

 الكبري ضمن طرفي المراجعة. ةالعالمي

قيام مراجع الحسابات  على ايجابيا  المراجعة المشتركة تفعيل  يؤثر لفرض الثالث:ا

دقة تقرير على تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن ممارسات إدارة األرباح و باكتشاف

  المراجعة.
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 قياس متغيرات الدراسة: 5/1/3

متغير و ،مشتركةالمراجعة التفعيل  وهو مستقلمتغير تقوم الدراسة على إست دام     

ست دام المستحقات غير العادية كمقياس لجودة إوجودة عملية المراجعة تابع وهو 

بالقيم المألقة وبقيمها  رباحل المراجعة بادارة األالمراجعة لقياس مدى قيام الشركة مح

ستعانة بها خرى التى تم اإللى، هناك مجموعة من المتغيرات األباإلضافة إالعادية. 

 تتمثل فى:و ،ةيرقابمتغيرات ك

( في حالة اشتراك أكثر من 1بر عن متغير وهمى يمخذ )عالمراجعة المشتركة. ي -

مكتب للمراجعة في عملية المراجعة الواحدة ، ويمخذ )صفر( في حالة وجود مكتب 

 واحد فقط. 

 حجم الشركة محل المراجعة: مقاسا  باجمالى األصول في سنة المراجعة. -

: وقد تم قياس هذا المتغير فى صورة نسبة إجمالى االلتزامات إلى نسبة المديونية -

 .إجمالى األصول كمقياس لل أر الأبيعي أو المالزم

ويقاس بعدد أيام المراجعة ،مقسوما  على الحد  :الجهد المبذول في عملية المراجعة  - 

 يوما . 90نتهاء من المراجعة ويبلغ دنى المقرر في القانون المصري اإلاأل

 .كمقياس ل أر العمل  : صولجمالى األإجمالى اإللتزامات إلى إنسبة  -

صول كمقياس ل أر جمالى األسبة التدفق النقدي إلى إالتدفق النقدي: مقاسا  بن -

 العمل.

 هالك كمقياس ل أر العمل.مليات التشغيلية بعد طرح قيمة اإلصافي الدخل من الع -

لتزامات المتداولة كمقياس المتداولة إلى اإل صولاألنسبة التداول: مقاسة بنسبة  -

 ل أر العمل. 

 و المالزم.قياس لل أر الأبيعي أصول: كمجمالى األنسبة الم زون إلى إ -

 الناتجة من تأبيق المعادلة التالية:و 
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) / tD( -) t) + B3 (S (1-t) / TA(t) + B2 (LS (1-t)=B0+B1(1/TA(tAQ(

+ AB+E)tNP () + B4 1-tTA( 

 حيث:

) t(AQ جمالى المستحقات للشركة  وهو إويعبر عن جودة المراجعة : قيمة المتغير التابع

 (xx) فى الفترةt=  التدفقات النقدية من  -صافى الدخل قبل العمليات غير العادية

 .(t-1)فى الفترة  (xx)صول للشركة جمالى األإ/ العمليات التشغيلية 

)1-tTA( كة صول للشرجمالى األإ: يعبر عن(xx)  فى الفترة)1-t( )متغير مستقل(. 

)tLS ( جل للشركة صافى األصول طويلة األ: يعبر عن(xx)  فى الفترةt  متغير(

 .مستقل(

)tS ( يعبر عن المبيعات للشركة :(xx)  فى الفترةt )متغير مستقل(. 

)t( D  وراق القبض للشركة المدينون وأ: يعبر عن(xx)  فى الفترةt )متغير مستقل(. 

)tNP (  : صول للشركة جمالى األإصافى الدخل على يعبر عن(xx)  فى الفترةt 

 .)متغير مستقل(

AB بواقى معادلة االنحدار : يعبر عن المستحقات غير العادية = 

B1 – B4 معامالت المتغيرات المستقلة : 

Eالعشوائى للنموذج : ال أم 
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 ألساليب اإلحصائية المستخدمة:ا 5/1/4

 مدى التأثير الجوهرى للعالقة بينختبار العالقة بين إوم الدراسة الحالية على تق     

ممارسة المهنية فى بيئة ال جودة عملية المراجعةوتحسين المراجعة المشتركة تفعيل 

على الحاسب اآلى بعد ترميز المتغيرات والبيانات البيانات تم إدخال  .فى مصر

 إستخدام األساليب اآتية:و ، SPSS (Version 17) باستخدام بـرنامج

المزدوإ  التوزيع التكرارى شمل؛تواستخدام بعض المقايين اإلحصائية الوصفية  -1

ضافة ت فى جداول تكرارية توضح درجة األهمية لكل عنصر. باإللعرض البيانا

 .ختالفلحساب معامل اإل اإلنحراف المعيارىوالمتوسط الحسابى، لى إ

نحدار الخطي ضافة الى أسلوب تحليل اإللمئوية، باإلأسلوب التكرارات، والنسب ا -2

قيان طبيعة عالقة اإلرتباط بين المتغيرات للتعرف كما تم المتعدد التدريجي. 

  على طبيعة وإتجاه عالقة اإلرتباط بين المتغيرات.

: ويوضح مدى اإلعتماد على نتائج Reliabilityمقيان اإلعتمادية أو المصداقية  -3

كانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، وذلك من خالل مقيان ، ومدى إماألسئلة

 . Cronbach’s Alphaمعامل الثبات 

وسيط المتوقع   ـــة الــــلمعرف Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ -4

Value    Median  -P للفرض األول . 

     و المشاهدات فى ألمقايين ل،  Non Parametricختبار الالمعلمى اإل -5

 .ولين فى صورة مقايين كمية رة رتبصو
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 اختبار المصداقية: 5/1/5

ختبار مدى الصدق والثبات فى آداة الدراسة )معامل الثبات والصدق( إتم       

لقيان مدى اإلتساق الداخلى  Cronbach’s Alphaإختبار ألفا كرونباخ  امباستخد

و ين الصفر )ال يوجد صدق ألعينة الدراسة ومفرداتها والذى يأخذ قيمة تتراوح ما ب

يوجد صدق أو ثبات تام فى البيانات(. وقد )والواحد الصحيح ، ثبات فى البيانات(

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائى صدق وثبات المقيان حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ 

 ( وهى قريبة من الواحد مما يعكن إستقرار المقيان. 0.991)

 روض البحث:تحليل النتائج واختبار ف 5/2

فى تحليل البيانات واألساليب  يتضمن هذا الجزء عرضا  للمنهجية المتبعة    

 . ختبارات الخاصة بأداة البحثاإلحصائية واإل

 إختبار فروض البحث:  5/2/1

 حصائى المناسب:سلوب التحليل اإلأعتدالية وتحديد ختبار اإلا -أ

ختبار إجراء إفقد تم  ،األول ضفرختبار الحصائى المالئم إلاإل ختبارلتحديد اإل     

لمعرفة توزيع  ستقصاءاإلعلى البيانات المتحصل عليها من  Normalityعتدالية اإل

 عتدالية على الفرض التالى:ختبار اإلاالبيانات ويقوم 

 .الفرض العدمى: بيانات العينة مسحوبة من مجتمع تتبع بيانات التوزيع الطبيعى

 .مسحوبة من مجتمع ال تتبع بيانات التوزيع الطبيعى الفرض البديل: بيانات العينة

وبالتالى يتم  % 5قل من أى أ  0.000تساوى   P-Valueن قيمة أوقد تبين       

ن بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ال أرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، ب

ول عليها والتى لطبيعة البيانات التى تم الحص تتبع بيانات التوزيع الطبيعى. ونظرا  

 Nonختبار الالمعلمى عتماد على اإللذلك فقد تم اإل ،سئلة ترتيبيةأتمثل فى غالبيتها 

Parametric و المشاهدات فى صورة رتب ولين أنه عندما تكون المقايين ، أل
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ستخدام الطرق الالمعلمية. وكذلك ال إفى صورة مقايين كمية يصبح من المناسب 

 وإستخدامصلى. تراض شكل معين لتوزيع المجتمع األفإتعتمد هذه الطرق على 

  P-Value لمعرفة الوسيط المتوقع Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ

Median  صدار الحكم على قيمة إختبار فى جراء اإلإ باإلضافة إلىفرض. للP-

Value  و قبول فرض معين فانه أصدار الحكم برفض ، وإل % 95عند مستوى ثقة

المحسوبة باستخدام  P-Valueقاعدة الحكم التى تقوم على مقارنة  تباعإيجب 

 5قل من أ P-  Value ذا كانت قيمة إ، بحيث  % 5البرنامج عند مستوى معنوية 

 P-Valueن كانت أوالعكن فى حالة  نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل. %

 . نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل % 5كبر من أ

 حصائى للمتغيرات الخاصة بنموذج الدراسة:اإلالوصف  -ب

. ويوضح الجدول رقم ختبار فروض البحثحدار المتعدد إلنتم استخدام نموذإ اإل      

للشركات المصرية حصائى للمتغيرات الخاصة بنموذإ الدراسة اإل ( الوصف2)

 المسجلة في بورصتي القاهرة واالسكندرية.
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 **(2الجدول رقم )

 اءات الوصفية لمتغيرات الدراسةاالحص
 

 المتغير

الحد 

 دنىاأل

 الحد 

 قصىاأل

 

 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 0.426 0.97 1 صفر  ةمشتركالمراجعة ال

 0.168 0.210 0.68 0.31 دىـــالنقتدفق ة الـــنسب 

ول المتداولة ـــصنسبة األ

 مات المتداولةالى االلتزا
0.17 26.89 2.76 0.863 

الى زون ـــمخة الـــنسب
 صولاجمالى األ

0.001 0.68 0.230 0.211 

نسبة المدينون الى اجمالى 

 صولاأل
0.004 2.89 0.411 0.324 

ن ـــدخل مــى الــصاف
 لتشغيليةاالعمليات 

0.29 0.92 0.129 0.161 

 ولــــــى األصــاجمال
 (لو أصل )

1.29 25.85 20.77 1.92 

د المبذول في ـــــــالجه
 لية المراجعةعم

0.16 1.37 0.82 0.321 

اجمالى االلتزامات نسبة 

 ولــــصالى اجمالى األ

0.04 3.01 0.412 0.388 

 .%5** المصدر: نتائج التحليل االحصائى عند مستوى معنوية 
       
بصافى الدخل من العمليات رغم اتسا  المدى ال اص ، (2رقم ) الجدول يتضح من          

نسبة الرفع ) نسبة اجمالى االلتزامات الى اجمالى األصولو،  (ربحية الشركة) لتشغيليةا

هناك زيادة فى التباين ال اص بهذه المتغيرات بين ، لو أصل(  اجمالى األصول )و( ، المالى

حيث تدرج شركات المصرية المسجلة في بورصتي القاهرة واالسكندرية موضع الدراسة. ال

نسبة ل 0.388لى إ لتشغيليةاصافى الدخل من العمليات ل 0.161من  االنحراف المعيارى

جمالى االنحراف المعيارى إل كما بلغ، جمالى األصولإجمالى االلتزامات إلى إ

متوسط الحيث بلغ ، كبرلى األإ األصغر من كما تدرج الوسط الحسابى .1.92األصول
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نسبة اجمالى ل سط الحسابىوبلغ المتو،  0.129 لتشغيليةاصافى الدخل من العمليات ل الحسابى

 .20.77 جمالى األصولال الوسط الحسابى كما بلغ، 0.412 االلتزامات الى اجمالى األصول

عند مستوى معنوية  2.09وبلغت ف المحسوبة  2r  "127 .0" وقد بلغ معامل التحديد 

 مما يشير إلى صالحية النموذج . 0.05

 نتيجة إختبار الفرض األول:-1

المراجعة المشتركة آليات تفعيل  مدى تعددللبحث لبيان فرض األول ختبار الإل    

، يتم صياغة ة الممارسة المهنية فى مصرئراجعة فى بيــتحسين جودة عملية المو

 الفروض التالية:

3  ≥  H0: M تحسين جودة عملية والمراجعة المشتركة آليات تفعيل  تتعددويعنى ال

 .ية فى مصرة الممارسة المهنئراجعة فى بيــالم

3  <  H0: M   تحسين جودة عملية والمراجعة المشتركة آليات تفعيل  تتعددويعنى

 .ة الممارسة المهنية فى مصرئراجعة فى بيــالم

الجراء هذا  (SPSS Version17) اإلحصائيبرنامج التحليل وتم است دام        

-Pقيمة ا  االختبار، والصدار الحكم برفض أو قبول فرض معين فانه يتم حس

Value  ذا كانت قيمة إبحيث  % 95عند مستوى ثقة P-Value5قل من أ % 

كبر أ P-Valueن كانت أوالعكس فى حالة  نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

نموذج  . ويوضح ملحق البحثنقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل % 5من 

 ول. ألالختبار الفرض ا اإلستمارة

لغالبية األسئلة وذلك يعنى رفض  % 5أقل من P-Value قيمة  وقد جاءت       

بدرجة كبيرة، ومن ثم قبول الفرض البديل بدرجة كبيرة والذى ينص  ىفرض العدمال

راجعة فى ــتحسين جودة عملية الموالمراجعة المشتركة آليات تفعيل  تتعددعلي " 

 ". ة الممارسة المهنية فى مصرئبي
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 :الثانى نتيجة إختبار الفرض -2

إختالف فى  وجودليان التأثير اإليجابي وق ختبارإ ،للبحثالثانى فرض الستهدف إ    

الكبري ضمن طرفي  ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعأفى ظل وجود جودة المراجعة 

راجعة في كثر من مكتب للمأخصيا الوزن واحد في حالة اشتراك ويتم ت. المراجعة

 ا الوزن صفر في حالة وجود مكتب واحد فقط.، وتخصيعملية المراجعة الواحدة

"  المراجعة المشتركة المتغير"تابع، و " كمتغيرجودة المراجعة وقد تم استخدام المتغير"

 stepwise regressionنحدار التدريجيتم است دام تحليل اإلوقد ، مستقلكمتغير 

 ة المشتركة.جودة المراجعة باست دام المراجعالمتغيرات المؤثرة في للتعرف على 

 ( نتائج تحليل االنحدار للفرض الثانى. 3ويوضح الجدول رقم )

 ** (3الجدول رقم )

 لثانىنتائج تحليل االنحدار للفرض ا

الخطأ  المعلمة المتغير 

 المعياري

ت 

 المحسوبة

مستوى 

 **المعنوية

 0.07 -1.58 1 -0175 ثابت 

 0.623 -0.491 0.015 -0.08 المراجعة المشتركة

 0.001 -7.34 0.071 -0.725 النقدىتدفق ة النسب 

الى زون ــــم نسبة ال

 ولــــــاجمالى األص

0.071- 0.077 0.834- 0.526 

ون الى ــــة المدينــــنسب

 ولـــــاجمالى األص

0.347 0.146 2.04 0.021 

ن ــــدخل مــــى الــصاف

 ةــــلتشغيلياات ــــالعملي

0.467 0.079 6.159 0.002  

 ولــــى األصـــاجمال

 لو أصل( )

0.008 0.004 1.74 0.065 

الجهد المبذول في عملية 

 المراجعة

0.0003 0.041 0.063 0.988 

االلتزامات اجمالى نسبة 

 الى اجمالى األصول

0.031 0.042 0.98 0.442 

 .%5عند مستوى معنوية معنوية ** 
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 ةالعالمي ةمكاتب المراجع حدأ فى حالة وجود(  3يتضح من الجدول رقم )       

كما يرفع جودة عملية المراجعة، من ذلك يرفع  الكبرى ضمن طرفي المراجعة

ن الخارجين في ويعطي الثقة للمالك والمسثمرية الموثوقية في القوائم المالية، درج

ة يؤدى االلزامي ةالمشترك ةن تطبيق المراجعأكما  داء االدارة.تقارير المراجعة وآ

 ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعظل وجود أفقط فى  ةجودة المراجعفى لى زيادة إ

 ةالمشترك ةفى حالة التخلى عن االلزام بالمراجع ة.الكبرى ضمن طرفى المراجع

 . ةالفردي ةستفضل الشركات التحول للمراجع

 ،إختالف جودة المراجعةارتباط طردى موجب بين  هناكيضاف لما سبق،         

حيث بلغت ، الكبرى ضمن طرفي المراجعة ةالعالمي ةالمراجع حد مكاتبأجود وو

( الجدولية عند مستوى ف  ( وهى أكبر من قيمة ) 0.59)المحسوبة ( ف  قيمة )

 " 2r"  ( معامل التحديدقيمة ) وبلغت قوة العالقة بين المتغيرين ، % 5معنوية 

( ، مما يدل  % 34) ( ، وبلغت النسبة المئوية لقوة العالقة بين المتغيرين .0 34)

 جودوو ،إختالف جودة المراجعةعلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين 

 بولق، مما يؤكد الكبرى ضمن طرفي المراجعة ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعأ

حد مكاتب أإختالف فى جودة المراجعة فى ظل وجود  بوجود الفرض الثانى

لى رغبة الشركات ، ويشير ذلك إفي المراجعةالكبرى ضمن طر ةالعالمي ةالمراجع

كبر من المراجعين في عملية المراجعة في المساهمة المصرية في اشتراك عدد أ

لى اجمالى ة حجم المينين إزيادالمالزم وتعقد العمل المحاسبي، وحالة زيادة الخطر 

  .صولاأل

 one wayاحد سلوب تحليل التباين فى اتجاه وتم استخدام أيضاف لما سبق،      

analysis of varianceمدى جودة للتعرف على  ، الختبار الفرض الثانى

حد مكاتب المراجعة العالمية الكبرى المراجعة في ظل اشتراك أو عدم اشتراك أ
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( نتائج تحليل التباين  4طراف المراجعة المشتركة. ويوضح الجدول رقم )أ ضمن

 بين مكاتب المراجعة الكبرى.

 **( 4الجدول رقم )                               

 نتائج تحليل التباي  بي  مكاتب المراجعة الكبرى                                       

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية 

بين 

 المجموعات 

0.018 1 0.018  

 

0.58 

 

 

داخل  0.34

 المجموعات 

0.097 20 4.85 

  21 0.115 الكلي

 .%5عند مستوى معنوية  ** المصدر: نتائج التحليل االحصائى      
 

مستوى ( ب 0.58 ) المحسوبة = (ف ) ن قيمةأ(  4تضح من الجدول رقم )ي        

بين جودة المراجعة في ظل اشتراك وجود اختالف  ، وهذا يوضح (% 34)معنوية 

طراف المراجعة برى ضمن أمكاتب المراجعة العالمية الكحد أو عدم اشتراك أ

 .للبحث رض الثانىصحة الف وهذا يؤكد  ،المشتركة

 :الثالث ختبار الفرضانتيجة  -3

المراجعة المشتركة تفعيل  يؤثر" على والذى يناختبار الفرض الثالث للبحث ال     

ئم المالية ناتجة عن ايجابيا  على قيام مراجع الحسابات باكتشاف تحريفات بالقوا

نتائج  ( 5ويوضح الجدول رقم ) ."دقة تقرير المراجعةممارسات إدارة األرباح وعلى 

 .تحليل االنحدار للفرض الثالث
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 ** (5الجدول رقم )

 لثالثنتائج تحليل االنحدار للفرض ا

الخطأ  المعلمة المتغير 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 0.982 0.06 0.08 -0.006 ثابت 
 0.614 0.489 0.018 0.08 المراجعة المشتركة

 0.587 0.621 0.067 0.05 النقدىتدفق نسبة ال 

الى زون ــــم ة الـــنسب

 ولـــاجمالى األص
0.018- 0.071 0.29- 0.882  

ن ــدخل مــى الــصاف

 ةــــلتشغيلياالعمليات 
0.127 0.08 2.221 0.042 

 ولــــــاجمالى األص

 و أصل(ل )
0.0003 0.036 0.468 0.629 

الجهد المبذول في عملية 

 المراجعة

0.14 0.31 0.42- 0.619 

االلتزامات اجمالى نسبة 

 الى اجمالى األصول

0.072 0.042 2.41 0.017 

 .%5عند مستوى معنوية  ** المصدر: نتائج التحليل االحصائى
      

 لى:وقد جاءت نتيجة هذا االختبار على النحو التا

 قيام مراجع الحسابات باكتشافعلى  المراجعة المشتركة فعيلت ثيربالنسبة لتأ -أ

تم استخدام المستحقات غير العادية لقيان مدى قيام الشركة  ،تحريفات بالقوائم المالية

رباح . فكلما زاد حجم المستحقات غير العادية ، كلما كان محل المراجعة بادارة األ

، حيث تقان جودة المراجعة بمدى نجاح ض جودة المراجعةعلى انخفا ذلك مؤشرا  

يتم و مكتب المراجعة في تقليل حجم المستحقات غير العادية في التقرير المالى.

التوصل للمستحقات غير العادية بتطببيق تحليل االنحدار باستخدام بيانات 

ال أ ، بشرطوجه النشاط المختلفةكل قطاع من أسنوية ل  cross sectionمقطعية
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    وفقا لنموذإ جونز المعدلشركات يقل عدد الشركات في القطاع عن عشر 

modified jones model على النحو الذى اقترحه كل من  

(Thomas,et,al.,2004, Quick,2012)  

اختالف جودة المراجعة يضاف لما سبق، هناك ارتباط طردى موجب بين          

المراجعة  فعيلتو (ريفات بالقوائم الماليةتح قيام مراجع الحسابات باكتشاف)

تحريفات بالقوائم المالية ناتجة  قيام مراجع الحسابات باكتشاف وتتمثل فى المشتركة

( وهى  73.879)المحسوبة ( ف  ، حيث بلغت قيمة ) عن ممارسات إدارة األرباح

بين  ،  وبلغت قوة العالقة% 5( الجدولية عند مستوى معنوية ف  أكبر من قيمة )

بلغت النسبة المئوية لقوة كما 2r  "(432. 0  ، )"  ( معامل التحديدقيمة ) المتغيرين

ذات داللة  قة ارتباط( ، مما يدل على وجود عال % 37العالقة بين المتغيرين )

 تحريفات قيام مراجع الحسابات باكتشافاختالف جودة المراجعة )احصائية بين 

، ويشير لثبول الفرض الثا، مما يؤكد قاجعة المشتركةالمر فعيلتو (بالقوائم المالية

كبر من المراجعين في المساهمة المصرية في اشتراك عدد ألى رغبة الشركات ذلك إ

ة حجم زيادالمالزم وتعقد العمل المحاسبي، وعملية المراجعة في حالة زيادة الخطر 

 . صوللى اجمالى األالمينين إ

لى صحة الفرض مما يشير إ"  ةمشتركالالمراجعة " تثبت معنوية المتغير  كما      

 قيام مراجع الحسابات باكتشاف)جودة المراجعة فى يوجد اختالف ، وبالتالى ، الثالث

 قبول الفرض الثالثمما يعنى  .المراجعة المشتركة فعيلتو (تحريفات بالقوائم المالية

تحريفات بالقوائم  تشافالحسابات باك قيام مراجعيؤثر على  فعيلتالن هذا القائل بم

  .ناتجة عن ممارسات إدارة األرباح المالية

مراجع كثر من ة التعاقد مع أختيارياإل ةقد ترغب بعض الشركات فى البيئ       

قدر منخفض من المستحقات برباح فى األ التحفظ لتحسين جودة المراجعة، وارتفاع
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قل للتعرض لخطر عدم أ ةحتماليوا ةاالئتماني ةفضل من الجدارأومستوى  ةغير العادي

التعاقد مع مكتب واحد من مكاتب المراجعة العالمية  ضافة إلى،. باإلستمراراإل

قدر أكبر من  االلزامية يتواكب معه المشتركة ةالمراجعالكبـــرى على األقل فى ظل 

. ال يؤدى تطبيق المراجعة المشتركة إلى تحسين جودة المراجعة جودة األرباح

المستحقات الغير عادية كمقيان لجودة التقرير المالى، ولكن فى حالة  باستخدام

إستخدام المراجعة المشتركة إختياريا  بصورتها العامة وفى حالتها الخاصة باستخدام 

شريكين يعمالن فى نفن مكتب المراجعة ستزيد جودة المراجعة نتيجة إنخفاض 

جمالى إرباح  في كبر حجم ارة األتتمثل دوافع ممارسات اد المستحقات الغير عادية.

 صول.ألصول والرغبة في تحقيق عائد كبير على اااللتزامات إلى اجمالى األ

بلغ معامل فقد  ،دقة تقرير المراجعةعلى  المراجعة المشتركة تفعيل بالنسبة لتأثير -ب

 ،% 5عند مستوى معنوية ( 32.0)وبلغت ف المحسوبة  2r  " (612 0.)" التحديد 

وبالتالى ثبوت الفرض الثالث "  دقة تقرير المراجعة معنوية المتغير " تثبت لم كما

 المراجعة المشتركةتفعيل ن ومعنى ذلك أ، مما يؤكد عدم صحة الفرض الثالثجزئيا ، 

للبحث  على ما سبق يعتبر الفرض الثالث وبناءا   ،دقة تقرير المراجعةلم يؤثر على 

  .مقبول جزئيا  

بالنسبة  الثالثاختبار الفرض ن نتيجة أالنتائج، وفى ضوء هذه ، يتضح مما سبق      

تحريفات  قيام مراجع الحسابات باكتشافثيرها على وتأ المراجعة المشتركةفعيل تل

لنتيجة ما بالنسبة أ .تأثير بالفعل هناك ناتجة عن ممارسات إدارة األرباح بالقوائم المالية

دقة تقرير على  المراجعة المشتركة تفعيل يرثم، فيما يتعلق بتاختبار الفرض الثالث

 ثير.ى تأفاننا لم نجد أ المراجعة

 

 



 55 

 قياس عالقة اإلرتباط بي  المتغيرات: -4

 ، والتييىاليثالث للبحييث ضورتبيياط بيين متغيييرات الفييرمين األهمييية تحلييل عالقيية اإل      

ة ـجعيية فييى بيئييجييودة عملييية المراوالمراجعيية المشييتركة  تفعيييللعالقيية بييين آليييات اتتنيياول 

ول ــييـالحصلييى؛ إالمراجعيية المشييتركة  تفعيييلآليييات  تنقسييم. ممارسيية المهنييية فييى مصييرال

عميال أتوثييق وسيتراتيجيات وأنشيطة المنشيأة محيل المراجعية إعلى فهم أفضل ألهيداف و

، ةعمليييات المراجعيي ةعلييي جييود ةتفعيييل ودعييم مسييتويات الرقابيي، المشييتركة ةالمراجعيي

 متغيييراتتمثييل تو .المشييتركة ةالمراجعييية أعضيياء فريييق تحسييين إسييتقالل وموضييوعو

ممارسية ة الـجيودة عمليية المراجعية فيى بيئيوالمراجعة المشتركة  تفعيللعالقة بين آليات ا

حيد مكاتييب أوجييود إخيتالف فيى جيودة المراجعية فييى ظيل وجيود  فيى؛ المهنيية فيى مصير

 حسييابات باكتشييافقيييام مراجييع ال، والكبييرى ضييمن طرفييي المراجعيية ةالعالمييي ةالمراجعيي

 .دقيية تقرييير المراجعيية.، وتحريفييات بييالقوائم المالييية ناتجيية عيين ممارسييات إدارة األربيياح

متغييرات، تيم اإلعتمياد عليى معاميل الوللتعيرف عليى طبيعية وإتجياه عالقية اإلرتبياط بيين 

( وهو أحيد مقيايين اإلختبيارات الالمعلميية tau-bمن النوع الثانى ) Kendallاإلرتباط 

باعتبارهيا مؤشيرا  ين درجية اإلرتبياط بيين المتغييرات ات الترتيبيية. كميا يقينيالبياويناسب 

ممارسيية ة الـجييودة عملييية المراجعيية فييى بيئييوالمراجعيية المشييتركة  تفعيييلآليييات ألهمييية 

( قيمية معيامالت اإلرتبياط لمحياور أسيئلة  6)  وضح الجيدول رقيمـيـ. ويالمهنية فى مصر

 . بحثض الوفر
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 ** ( 6الجدول رقم )                                    

 روض البحثفلمحاور   قيمة معامالت اإلرتباط

المحور  رتباطمعامل اإل
 األول

المحور 
 الثانى

 المحور 
 الثالث

 0.979 0.978 1 المحور األول
 0.976 1 0.978 المحور الثانى
 1 0.976 0.979 المحور الثالث

 االحصائى.** المصدر: نتائج التحليل      
 

(  وهذا يوضح 0.988يتضح من الجدول السابق، أن معامل االرتباط هو )+        

المراجعة  تفعيلبشأن توافر بعض آليات  أن هناك عالقة إرتباط طردية وقوية

وهى عالقات  ممارسة المهنية فى مصرة الـجودة عملية المراجعة فى بيئوالمشتركة 

وجود إختالف فى جودة ؛ بين كل من باط قوية. فهناك عالقة إرتإرتباط منطقية

الكبرى ضمن طرفي  ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعأالمراجعة فى ظل وجود 

تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن  قيام مراجع الحسابات باكتشاف، والمراجعة

  .بحثض الوفر، كما يؤكد صحة دقة تقرير المراجعة، وممارسات إدارة األرباح
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 الصة اختبار فروض البحث:خ -6

 

نتيجة اختبار  صيغة الفرض الفرض
 الفرض
 

 ركةـــراجعة المشتــآليات تفعيل الم تتعدد ولاأل
ة ئودة عملية المراجعة فى بيــج تحسينو 

 مصر. المهنية فى الممارسة

 تم قبوله

إختالف فى جودة المراجعة فى ظل  دوجي الثانى
 ةــالعالمي ةراجعــد مكاتب المــحأود ـــوج

 الكبرى ضمن طرفي المراجعة.

 قبولهتم 

 ايجابيا  تفعيل المراجعة المشتركة  رـــؤثـي الثالث
  افــــراجع الحسابات باكتشـــقيام م على
 ة عنـناتج ةــوائم الماليــبالق ريفاتــــتح
 ةـــدقعلى اح وـــممارسات إدارة األرب 
 تقرير المراجعة. 

 جزئيا   تم قبوله

 

 الخالصة والنتائج و التوصيات: -7

 أثرالعالقة بين  التأثيرات الجوهرية لقيانختبار إتحليل وستهدف هذا البحث إ      

بيئة فى  ىالخارج لمراجعالمهنى ل داءاآجودة ب رتقاءاإلو، المشتركةالمراجعة  تفعيل

طار العام اإلإطار نظرى يتناول عرض وتحليل  ولقد تم البدء بتقديم. ممارسة المهنيةال

المراجعة مزايا المشتركة، المراجعة طبيعة  عرض وتحليلالمشتركة، لمراجعة ل

نتقادات والتحديات التى تواجه أهم اإل جودة عملية المراجعة،مفهوم المشتركة، 

لعالقة بين او، المراجعة المشتركة العوامل التى تؤثر فى تفعيل ، المراجعة المشتركة

ممارسة المهنية فى بيئة ال جودة عملية المراجعة فى تحسينوالمراجعة المشتركة تفعيل 
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حث فى شقه بوفى ضوء ما تناوله ال .ظل مجموعة من الفروض اإلختبارية فى، مصر

 هم نتائجه على النحو التالى:يمك  بلورة أ، طبيقيةليه الدراسة التإنتهت النظرى وما إ

د ميين ، ظهييرت العديييالعالمييية زميية الماليييةاأل، وخاصيية فييي ظييل خيييرةفييي السيينوات األ -أ

عمال على مسيتوى العيالم والتيى كيان مين شيأنها التيأثير عليى الفضائح المالية في عالم األ

حادة لمهنية المراجعية تتركيز ال نتقاداتاإلظهرت و. مصداقية المعلومات المالية المنشورة

عيم ولعييل هييدف تيييد .بات عنييد مراجعتيييه للقييوائم الماليييةالحسييا جييعسييتقاللية مراإحييول 

ي جيودة القيوائم ستعادة الثقة فيإساسي وهو سوف ينصب في تحقيق الهدف األ يةلستقالاإل

كبيير لضييمان أخيييرة بتطبيييق رقابيية ونيية األالمالييية المنشييورة. ولقييد زادت النييداءات فييي اآ

سيييتعادة الثقييية فيييي جيييودة القيييوائم الماليييية المنشيييورة عييين طرييييق تحسيييين جيييودة عمليييية إ

  .المراجعة

فمستخدمى القوائم المالية  هات النظر حول مفهوم جودة المراجعة،ختلفت وجإ -ب

ا م، أبالقوائم المالية ينظروا إلى جودة المراجعة على أنها عدم وجود تحريفات جوهرية

اع عن عملية المراجعة فى ى مدى يمكن الدفمكتب المراجعة ينظر إليها على أنها إلى أ

لتزام بالمعايير شريع تنظر إليها على أنها اإلأما جهات الت ،ى تحديات قانونيةمواجهة أ

  المهنية والقانونية.

فقط فى  ةلى زيادة جودة المراجعيؤدى إ ةااللزامي ةالمشترك ةن تطبيق المراجعإ -إ

فى حالة  .ةالكبرى ضمن طرفى المراجع ةالعالمي ةحد مكاتب المراجعوجود أ ظل

 ة.الفردي ةشركات التحول للمراجعستفضل ال ةالمشترك ةالتخلى عن االلزام بالمراجع

كثر من التعاقد مع أ ةاالختياري ةولكن بالمقابل قد ترغب بعض الشركات فى البيئ

قدر منخفض من برباح فى األ التحفظ ، وارتفاعةمراجع لتحسين جودة المراجع

قل أ ةواحتمالي ةاالئتماني ةفضل من الجدارأومستوى  ةالمستحقات غير العادي

 .ستمراردم اإلللتعرض لخطر ع
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ة الموثوقييية فييي درجيييجييابي علييى إثير ألهييا تيي لزاميييةاإل تركةشييمال ةتطبيييق المراجعيي -د

الخيارجين فيي تقيارير المراجعية وآداء ين ويعطي الثقية للميالك والمسيتثمرالقوائم المالية، 

حييد مكاتييب المراجعيية العالمييية أفييي حاليية وجييود  ،جييودة المراجعيية فقييطزيييادة و دارةاإل

ختيييارى إالمشييتركة التييى تطبييق بشييكل  ةمييا المراجعييأ ،ن طرفييي المراجعييةالكبييرى ضييم

  .يجابي والسلبييتأرجح تأثيرها بين اإل

زييادة ؛ منهيا تركةشيالمهناك العديد من التحديات والصعوبات التيى تواجيه المراجعية  -هـ

مين مراجييع واحييد  صييل معهميا بييدال  اثنيين ميين الميراجعين والتوإختيييار إالتعقيد ميين خيالل 

حتمال التعامل مع الخالفات التى قد تحيدث بيين طرفيى المراجعية وزييادة عيبء العميل إو

كثير مين أرتفاع تكاليف المراجعية فيى ظيل التعاقيد ميع إنتيجة مضاعفة عمل المراجعة، و

مراجع بواسطة الشركة محل المراجعة، عيدم التيوازن فيي العالقية بيين طرفيي المراجعية 

مكتييب عييالمى كبييير مييع مكتييب مراجعيية صييغير  وجييود ظييلوفييي  .المشييتركة بوجييه عييام

ى ميين طرفييى أحتمييال عييدم قيييام إبوجييه خيياا، وزيييادة خطيير فقييد المعلومييات فييى ظييل 

حتميال إوخير، عتماد كل منهميا عليى الطيرف األإالمراجعة بفحا بعض الجوانب نتيجة 

 عمال. أخر من  عدم فحا كل طرف من طرفي المراجعة ما قام به الطرف األ

ستقالل إوالمحافظة على ، في تعزيز دقة أدلة المراجعة اجعة المشتركةالمرتسهم  -و

الحد من احتماالت وقوع أخطاء جوهرية من قبل المراجعين، ومن ثم الحد و ،المراجع

 .من تعرضهم للمساءلة القانونية

هناك نتائج متضاربة بين الدراسات السابقة فيما يتعلق بتأثير المراجعة المشتركة،  -ز

شككت في جدواها وأنها ال توفر أدلة مراجعة أكثر دقة مقارنة بالمراجعة التي فبعضها 

البنوك  ةمراجعبعض الدول األنظمة في  تتطلبتتم من قبل مراجع واحد، كذلك 

 وشركات التأمين على وجه التحديد من قبل مراجعين اثنين.
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لمراجعة ا تفعيلألغراض التحقق من مدى صحة فروض البحث والوقوف على أثر  -ى

فى الواقع عمال المصرية عملية المراجعة فى بيئة األتحسين جودة على  المشتركة

القوائم المالية وتقارير تم استخدام عينة عشوائية شملت  العملى، تم اإلعتماد على

ورصتي القاهرة قطاعات من الشركات المسجلة في ب ة من خمنشرك 15لـ  المراجعة

قطاع  ؛. وتتمثل القطاعات في كل من2013حتى  2009واالسكندرية عن األعوام من 

، قطاع تصاالتاإلقطاع ، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، التشييد ومواد البناء

( 132)وقد بلغت اجمالى حجم عينة الدراسة  .قطاع الصناعة، والماليةالخدمات 

ات شركات وقد تم الحصول على بيان .خالل سنوات الدراسةمشاهدة متعلقة بالشركة 

العينة من خالل الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء حيث قام الجهاز بارسال 

 Egypt for Informationالباحثة الى شركة مصر لنشر المعلومات 

Dissemination (EGID) خرى من على بعض القوائم األ لى الحصولضافة إ، باإل

نتائج طبيقية أيدت نتائج الدراسة التقد و .خالل المواقع االليكترونية على االنترنت

 لى:إتوصل تم اللنظرى، والتحليل ا

 تامثيرد حيث يوجي، ، وقبول الفرض الثالث جزئيا  للبحثوالثانى ول األصحة الفرض  -1

تحريفاات  قياام مراجاع الحساابات باكتشااف علاى المراجعاة المشاتركة ويرتأايجابى ل

دقاة تقريار تاؤثر علاى لكان لام  و ،بااحبالقوائم المالية ناتجاة عان ممارساات إدارة األر

  المراجعة.

باستخدام  ةتحسين جودة المراجعلى ة إالمشترك ةيؤدى تطبيق المراجع ال -2

ستخدام ، ولكن فى حالة إكمقيان لجودة التقرير المالى ةالمستحقات الغير عادي

استخدام رتها العامة وفى حالتها الخاصة ببصو ختياريا  ة إالمشترك ةالمراجع

نخفاض ة نتيجة إستزيد جودة المراجع ةن يعمالن فى نفن مكتب المراجعشريكي

 ة. المستحقات الغير عادي
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حيث تسمح الشركات  ،المراجعة المشتركة مطبقة في مصر ولكن بشكل إختيارى -3

لمراجعة أحد فروع لشركات عمالئها تقع في واالكبرى بدخول مكاتب المحاسبة 

وفى ضوء النتائج السابقة مكتب الرئيسي. نطاق جغرافي يصعب تغطيته من قبل ال

 توصى الباحثة باآلتى:

ى منها لتوحيد إيجاد آلية للتعاون بين المكاتب المهنية وباألخا الكبر أهمية -1

أهميتها وتوضيح ل في تطوير أساليب الممارسات للخدمات المهنية ذالجهود التي تب

 ومتطلبات إجراؤها ومميزاتها اإلضافية.

ل ام المكاتب المهنية بتطوير قدرات منسوبيها بشكل مستمر لمواكبة كضرورة إلز-2

المهنية، وذلك من خالل إيجاد آلية لجدولة  ةما هو حديث في مجاالت الممارس

 الدورات التدريبية الالزمة والمناسبة في كل مكتب لجميع منسوبيه المهنيين.

ر ما يضمن استقالله من ضرورة الحفاظ على استقالل المراجع وتأكيد أهمية تواف-3

 .معايير وقواعد وأنظمة مهنية 

تفعيل دور المعاهد والهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في متابعة  هميةأ-4

رتباط أى نهج ممارسة حديث إودراسة مدى  ،ةتطور أساليب الممارسات المهني

 .هنة ومعاييرها وقواعدها السلوكيةبأساسيات الم

النظر فى معايير المراجعة والتشريعات والقوانين المنظمة لها فى عادة ضرورة إ-5

 البيئة المصرية لتحسين جودتها ومواكبتها للتطورات على المستوى الدولى.

علي مكاتب المراجعة ،  الرقابة الدائمة سن التشريعات الرقابية التي تتيح أهمية-6

، والحد من االهمال واجبةعلي بذل العناية المهنية الما يشجع م ئها،وتقييم أدا

 .والتالعب



 62 

هتمام بشكل أكبر بالبحوث والدراسات المرتبطة بتطوير أساليب ممارسات اإل-7

نتشار إوالبحث عن أساليب لمعالجة المعوقات التي تحول دون  المشتركةمراجعة ال

 .الحديث منها

 مقترحات ألبحاث مستقبلية: -

نتاائج، تعتقاد الباحثاة بمهمياة البحاث مساتقبال  نتهى إليه مان فى ضوء حدود البحث وما إ   

  فى الموضوعات التالية: 

أثييير التنظييييم المهنيييى والتشيييريعى للمراجعييية المشيييتركة تقيييييم تطبيقيييية لإجيييراء دراسييية  -

 .فى مصر ودورها لتحسين جودة التقارير المالية المنشورة

 المراجعية المشيتركةلرد فعل سوق األوراق الماليية حيال تطبييق  تجريبيةدراسة جراء إ -

لمراجعة المشتركة بين الشركات المقيدة بالبورصية والشيركات غيير امقارنة فى مصر، و

 .فى مصر المقيدة بالبورصة

ميدى التيزام مكاتيب المراجعية بتنفييذ عملياتهيا وفيق معيايير تقيييم لإجراء دراسة ميدانيية  -

فيى  داء مكاتيب المراجعيةآوتأثيرها على مستوى  ،المراجعة وقواعد آداب السلوك المهني

 .فى مصر ممارسة المهنيةبيئة ال
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 مراجع البحث
 المراجع العربية:

، " أثر المراجعة المشتركة على جودة األرباح 2014الجبر، يحيى بن علي، و ناصر بن محمد السعدون ، -

، معهد اإلدارة لعامةمجلة اإلدارة االمحاسبية للشركات المسجلة في سوق األوراق المالية السعودي"، 

 هـ .1435العامة بالمملكة العربية السعودية ، العدد األخير لشهر ربيع اآلخر 

دراسة  -،" المراجعة المشتركة فى مقابل المراجعة الفردية2014الديسأى، محمد محمد عبد القادر ،  -

شركات المساهمة"، رباح فى المراجعة المصرى لممارسات إدارة األتأبيقية عن مدى تقييد مكاتب ال

، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد الثامن والثالثون، العدد المجلة المصرية للدراسات التجارية
 .40-19ص ، األول

بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة في  آثار االلتزام ، "2003المحسن، العنقري، حسام عبد -

، العدد 18، كلية االقتصاد واإلدارة ، المجلد العزيز جامعة الملك عبد مجلة"،  المملكة العربية السعودية
الندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة حول اإلفصاح هـ، 1425العزيز،  جامعة الملك عبد -، جدةاألول

قسم  ،، القصيمالمحاسبي والشفافية ودورهما في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية

 أكتوبر .  15-14، هـ1424شعبان  19-18عة الملك سعود، جام ،المحاسبة

"، قسم  ، " القيمة المضافة لمراجعة الحسابات في شكلها الحديث2004..............................، -
جامعة  -، جدةالثانى، العدد 18، كلية االقتصاد واإلدارة، المجلد العزيز مجلة جامعة الملك عبد ،المحاسبة

 هـ.1425لعزيز، الملك عبدا

آثار تأبيق برنامج مراقبة جودة األداء  ، " 2005العنقري ، حسام عبد المحسن  الغامدي، سالم علي و -
 جامعة الملك عبد مجلةدراسة ميدانية"،  : المهني على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية

 هـ.1426العزيز،  جامعة الملك عبد -، جدةنى الثا، العدد 19، كلية االقتصاد واإلدارة ، المجلد العزيز

بشمن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤلية  1981( لسنة 159القانون ) -

 .جمهورية مصر العربية ،المحدودة

 دراسة –،" تمثير المراجعة المشتركة على جودة التقارير المالية 2015الهريدى، على محمود مصأفى ، -

، كلية مجلة كلية التجارة للبحوث العلميةوراق المالية"، فى بورصة األتأبيقية على البنوك المقيدة 

 .154-111ص ، الجزء الثانى ( ،52)ول، يناير ، المجلد رقم جامعة االسكندرية، العدد األ التجارة،

النوعى على جودة  أثر تأبيق المراجع ال ارجى الستراتيجية الت صص" ، 2010جابر، أحمد محمد،  -

 ، كلية التجارة، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة، "عملية المراجعة فى البيئة المصرية

  إدراك إدارة منشمة العميل م اطر استقاللية مراقب الحسابات وأثره في " ،  2014جمعة، أحمد حلمى ،  -
، المملكة العربية  مكة المكرمة ،ة أم القرىجامع، "جودة المراجعة وال دمات غير المتعلقة بالمراجعة 

 .http ://www.ssrn.com متاح على موقع: .السعودية 

، " دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية 2013خليل ، محمد أحمد إبراهيم ،  -

، لدراسات التجاريةالمجلة المصرية لدراسة نظرية تأبيقية "،  -وانعكاساتها علي سوق األوراق المالية 
 .442-417المجلد الثامن والثالثون ، العدد الثانى ، ص  عة المنصورة،جام، كلية التجارة
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، " اطار مقترح آلليات االشراف والرقابة على جودة أعمال مراجعى  2015رزقهانى خليل فرج،  -

رسالة دكتوراه العية"، ستأإمع دراسة  -مارسة المهنية فى مصرحسابات الشركات المساهمة فى بيئة الم

 ، كلية التجارة، جــامـعـة االسكندرية.غير منشورة

المجلة ثر استراتيجية المراجعة على جودة عملية المراجعة "، أ" ، 2011سامى، مجدى محمد ،  -

 . 23-1، ص  الثانى كلية التجارة، جامعة طنأا، المجلد األول، العدد العلمية، التجارة والتمويل،

مجال المراجعة  ثير العروض التنافسية فىمدخل مقترح لقياس مدى تم"، 2008محمد محمد،  سليمان، -

سماعيلية، ، كلية التجارة باإلغير منشورة رسالة ماجستير ،"داء المهنى لمراقب الحساباتعلى جودة اآل
 جامعة قناة السويس.

 ى اكتشاف الغشف المراجعة لفريق الذهنى العصف عملية دور تحليل"  ،2011 هللا، عبد مؤمن شاذلى، -

 .جامعة القاهرة التجارة، كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،" المراجعة م اطر وانعكاسه على

دراسة  - ت المراجعة آداء منشآد األبعاد لتقييم استراتيجى متعد، " نموذج 2011شعبان، أحمد محمد،  -

 ، كلية التجارة، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورةتأبيقية"، 

داء المهني ة المراجعة ال ارجية على جودة اآل، " تمثير متغيرات بيئ 2010صالح، أحمد محمد،  -

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ورةرسالة دكتوراه منشلمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية"، 
 . http ://www.ssrn.comمتاح على موقع:  التسيير، جــامـعـة الجـزائـر .

ثر "أ، 2016حمد حسن محمد زغلول ، وعلياء عبد البديع محمد الفداوى، حمد على غازى، أصقر، أ-

، كلية مجلة البحوث التجاريةدراسة تأبيقية"،  -رباح لمراجعة على االدارة الحقيقية لألجودة عملية ا
 . 50-15، المجلد الثامن والثالثين، ص 2016ول، يناير األالتجارة، جامعة الزقازيق، الجزء الثانى، العدد 

،" أثر تأوير دور المراجع الداخلى على الحد من الفساد المالى 2013عابد، علياء عبد اللأيف أحمد، -

، كلية التجارة، جامعة بنى سويف، ول فى المحاسية والمراجعةبحث مقدم للمؤتمر الدولى األواالدارى"، 
 .2013ابريل  7-8

لى معايير التقارير المالية الدولية على جودة المعلومات إ" أثر التحول ،2014مجدى مليجى،  ،عبد الحكيم -

ة المحاسبة مجلدراسة نظرية تأبيقية"،  –المحاسبية وقيمة الشركات المسجلة فى بيئة األعمال السعودية 

 . 51-1، جامعة بنى سويف، كلية التجارة، المجلد الثانى، العدد الثانى، ديسمبر ، ص والمراجعة

، " دراسة تحليلية ميدانية لمقترحات 2013عرفه، نصر طه حسن، ومجدى مليجى عبد الحكيم مليجى، -

، كلية التجارة، رة والتمويلالمجلة العلمية، التجاتأوير جودة المراجعة وموقف البيئة المصرية منها"، 

 .627-565جامعة طنأا، العدد األول، المجلد الثانى، ص 

 ،"المراجعة المشتركة على جودة وتكاليف عملية المراجعة دراسة أثر ، " 2014عز ، محمود عرابى ، -

  http ://www.ssrn.com متاح على موقع: ، كلية التجارة، جامعة القاهرة. منشورةاجستير مرسالة 

دراسة  -اء المهنى فى المراجعةدترح لقياس وضبط جودة اآلنموذج مق،" 2003على، سامى حسن،  -
 ، كلية التجارة، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه غير منشورةميدانية"، 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73097
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73097
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،" مرونة المعايير المحاسبية 2014حمد على غازى صقر ، عوض ، أسامة محمد محى الدين ، وأ -

 ، كلية التجارة،المجلة المصرية للدراسات التجاريةارير المالية مع دراسة تأبيقية"، ثرها على جودة التقوأ

 .442-417، العدد الثانى ، ص المجلد الثامن والثالثون جامعة المنصورة،

مجلة ،  "أثر جودة المراجعة ال ارجية على عمليات إدارة األرباح، "  2008سمير كامل محمد،، عيسى-

 الثانى. العدد  جامعة اإلسكندرية ،ة التجارة، كلي ،ث العمليةكلية التجارة للبحو

 -،" تحليل العوامل المؤثرة على جودة خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة2000مبارك، الرفاعى ابراهيم،  -

، كلية التجارة، جامعة المجلة العلمية، التجارة والتمويلدراسة تأبيقية على جمهورية مصر العربية"، 
 . 52-1ملحق الثانى، ص طنأا، ال

 -سهم يق برامج المراجعة المشتركة على أسعار األثر تأب،" قياس أ2013، حمد زكى حسينمتولى، أ -

، كلية التجارة، جامعة طنأا، العدد المجلة العلمية، التجارة والتمويلدليل من البورصة المصرية "، 
 . 460-401الرابع، المجلد الثانى، ص 

،" التممين ضد التحريف فى القوائم المالية وأثرة 2013محمد حسن صالح،فراج، و محمد، ثناء عأيه -

، كلية التجارة، بحث مقدم للمؤتمر الدولى األول فى المحاسية والمراجعةعلى جودة المراجعة ال ارجية"،  

 .2013ابريل  8-7 جامعة بنى سويف

فية الالزمة لتحسين جودة اآلداء المهنى اإلضا، " اطار متكامل للمتألبات  2011هاشم، محمد صالح،  -

، كلية التجارة، جامعة مينمجلة المحاسبة واالدارة والتأعمال المراجعة فى بيئة التجارة االلكترونية"، أل

 .348 – 249ص  ،السنة ال مسون  ،العدد الثامن والسبعون القاهرة ،
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 (ملحق البحث) 

 أسئلة الدراسة
 أوال : بيانات عامة:

 ( المستوى التعليمى: 1) 

 ماجستير                                   دبلوم دراسات                    بكالوريوس         

   ----أخرى ) اذكرها(                                                                 دكتوراه 

 

                     أو عضوية زمالة جمعية المحاسبين المصرية  CPAشهادات مهنية 

  

 ( الخبرة العملية بالسنوات: 2)

 ات                 سنو 10 -5                         سنوات                                         5أقل من 

 فمكثر ةسن 15                                                                      ةسن 15 -10

 :ظيفة( الو 3)

                      مراجع حارجى                                               

                  شريك مراجعة

 لجهاز المركزى للمحاسبات                             مراجع حسابات با

 

 ثانيا  : أسئلة االستقصاء:

: تقييم مستوى الرضا عن المراجعة المشتركة وجودة عملية المراجعة فى بيئة 4س

 الممارسة المهنية:

 (5جيد جدا ) (4جيد ) (3محايد ) (2ضعيف ) (1ضعيف جدا )

     

 

ما هى أكثر آلية من سيادتكم ؤال السابق، من فضل جابتك على السوء إفى ض  :5س

 المشتركة، واإلرتقاءالمراجعة ى يمكن أن يكون لها تأثير على تفعيل تاآلليات التالية وال

 :ممارسة المهنيةبيئة العملية المراجعة فى جودة ب

، ستراتيجيات وأنشأة المنشمة محل المراجعةإالحصول على فهم أفضل ألهداف و -1

 .عمال المراجعه المشتركةأ توثيقو

 .ةعمليات المراجع ةعلي جود ةتفعيل ودعم مستويات الرقاب -2

 .المشتركة ةالمراجعتحسين استقالل وموضوعية أعضاء فريق  -3

 --------------------------------------------------------------أخرى )إذكرها( – 4 
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 المراجعة المشتركة :  

م تأبيااق ممارسااة المراجعااة المشااتركة فااى مصاار فااى مجااالين م تلفااين  األول ياات     

الزاماااى ويتمثااال فاااى حااااالت شاااركات قأاااا  األعماااال العاااام والتاااى يقاااوم بمراجعتهاااا 

مراجعون من الجهاز المركزى للمحاسابات وأخارون مان شاركات ومكاتاب المراجعاة، 

مساتقلين يشاتركان فاى كما أن بعض الشركات الكبارى تقاوم طواعياة بتعياين ماراجعين 

لااى زيااادة إدت أهاام العواماال التااى أماان عمليااة المراجعااة ويصاادران تقرياارا  واحاادا . و

رتفاا  تكااليف إهتمام بجودة خدمات المراجعة، خاصة من جانب شاركات المراجعاة اإل

و أالمسئولية القانونية التاى تتعارض لهاا شاركات المراجعاة ساواء فاى شاكل تعويضاات 

 مصاريف قضائية. 

وفى ضوء المعلومات السابق  المشتركةبناءا  على خبرتك فى مجال المراجعة      

المراجعة  بآليات تفعيل عرضها. من فضلك ما هو تقييمك للعبارات التالية والتى تتعلق

 ممارسة المهنية فى مصر:جودة عملية المراجعة فى بيئة التحسين والمشتركة 
كة من كل من المراجعين ضرورة فهم طبيعة يتألب التأبيق العملى للمراجعة المشتر -1

المنشمة وبيئتها، وتقدير مستوى الم اطر واألخأاء التى يمكن أن تتضمنها القوائم نشاط 

المالية، ومن ثم يتشاركا معا  فى وضع خأة وبرنامج مراجعة متكامل يتقاسمان تنفيذه 

        يحاول تقليل أخأار المراجعة ألقل مستوى يمكن قبوله.          

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     

 
داء المهني لمراجعي ست دام برامج المراجعة المهيكلة في تحسين جودة اآلإيساهم  -2

ت المراجعة الواجب نظرا  لما تتضمنه تلك البرامج من التحديد الواضح إلجراءاالحسابات، 

رارات ــــتساق بين قكل مرحلة من مراحل عملية المراجعة، مما يحقق اإل تنفيذها في

وأحكام مراجعي الحسابات ويقلل من األحكام الش صية التي يصدرها المراجعون أثناء 

 .تنفيذ عمليات المراجعة
 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

، عن طريق Smart Audit Support (SAS)أسلو  دعم المراجعة الذكية إتبا  ن إ -3

 .بمعمال معينة طبقا  لتسلسل منأقي، تبدأ بتتبع الم اطر المصاحبة للعميلالقيام 

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      
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  تتألب برامج المراجعة المشتركة مراعاة طبيعة المنشمة محل المراجعة، والقرارات المتعلقة -4

 رائن المراجعةـــــة وقـــــباألهمية النسبية، مشاكل المراجعة الحالية والمستقبلية، ومصادر أدل   

 ءات المراجعة.المالءمة، وتوقيت إجرا  

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

 وتحقيق مستوى مرتفع  ال ارجى المشتركة في تعزيز إستقاللية المراجع ةتساعد المراجع -5

 .قدمة للمنشمة محل المراجعةطريق تحسين ال دمات الم من جودة عملية المراجعةعن   

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

 وم شريك أخر لم يتداخل في عملية ــيتألب مكتب المراجعة ألغراض رقابة الجودة أن يق -6

 .أيه للشريك المكلف بتنفيذ المراجعةوتقديم ر المراجعة بفحص أوراق العمل   
 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

 تتوقف خأوات تأبيق المراجعة المشتركة على محددات إختيار فريق المراجعة المشتركة  -7

 م بمراجعتها وعقد إجتماعات لت أيط أعمال المراجعة المشتركة.وإختيار الحالة المراد القيا   

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

 راجعةـعمليات الم ززـوالذي يع عند إبداء الرأي ةالمراجعة المشتركة أسلو  مدعم للمراجع -8

 ة.المراجعين على التصدي لل الفات مع إدارات الشركات محل المراجع تاويدعم قدر    
 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      

     
 

 تبادلة بين المراجعين والمناقشة المالمهنى  ر والتعاونــد الفكيالمشتركة بتوح ةتسمح المراجع -9

 . المكلفين بها   

 تماما   موافق غير        ما حد إلى وافقمغير  موافق          كبيرة موافق بدرجة       تماما   موافق      
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 المشتركة على تحسين  ةالمراجعتحسين استقالل وموضوعية أعضاء فريق ر ـــيتمثل أث -10

 :عة فىجودة عملية المراج     

 يجابى علىإثير معمليات المعاينة التى يقوم بها الشريك الثانى فى المراجعة المشتركة لها ت10/1

  .واستفاللية المراجع ةجودة عملية المراجع        

 ثنين من مؤسسات المراجعة الم تلفة فى محيط عملية المراجعة المشتركة إتعيين أن  10/2

 .ستقاللية وجودة المراجعة إشارة بالمستوى المرتفع من إيمكن تفسيرها بارسال         

 ين فض التمثير النسبي لإليرادات التي تتقاضاها مكاتب المراجعة كبيرة الحجم من عميل 10/3

 معين إلى إجمالي إيراداتها، مما يعزز من استقالليتها ويزيد من مقدرة تلك المكاتب على        

  .رسها إدارة المنشمة محل المراجعةمقاومة الضغوط التي تما       

 أن مكاتب المراجعة كبيرة الحجم تحرص على تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات الرقابة  10/4

 على الجودة، مما يساهم في تحسين أداء العاملين فيها، كما تست دم مكاتب المراجعة كبيرة        

 داء مراجعي الحسابات، وتزيد منآبرامج مراجعة متأورة تساهم في تحسين  ،الحجم       

  فعالية نتائج عملية المراجعة.        

 رفع مستوى جودة المراجعة من خالل  الحد من قدرة االدارة على ممارسة ادارة الربح،  10/5

 ودقة واكتمال خأة وبرنامج المراجعة، وكفاءة وكفاية أدلة االثبات.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


