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أ

إهــــداء
إىل من ترتسم يف قلوهبم أمسى املعاني اجلميلة
إىل أبي وأمي
وإىل زوجيت وأبنائي
وإىل إخواني وأخواتي
وإىل عــــمـــوم عـــــائــــــليت
وإىل الزمالء يف وزارة املالية والتخطيط الفلسطينية
إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا داعيا ً هللا موالنا عز وجل اإلطالة بأعمارهم
بالخير والبركة والعافية

ب

شكر وتقدير
أشكر اهلل موالي وخالقي الذي من علي بإتمام هذا العمل المتواضع ،مع رجائي أن يتقبل ه من ي

ويجعله خالصا لوجهه الكريم.

انطالقا من قول اهلل تعالىَ ":و َمن َي ْش ُك ْر فَِإَّن َما َي ْش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه " ومن ق ول النب
وس " :ال َي ْش ُك ُر اللَّ هَ َم ْن ال َي ْش ُك ُر َّ
الن ا َ " وايمان ا بفض ل االعت ار بالجمي ل وتق ايم الش كر واالمتن ان
ألص باا المع رو ف إني أتق ام بجري ل الش كر والعرف ان واللن اس العف يم لك ل م ن س اعا ف ي نج ا ه ذ
ل ى اهلل ي

الرسالة وأخص بالذكر أساتذتي ومشرفي األفاضل:
الدكتور /مف د خالد الش خ ي

 ،والدكتور /إسكندر محمود نشوان اللذان أمااني من منابع

علمهما بالكلير ،واللذان ما توانيا يوما عن ما يا المساعاة لي وفي جميع المجاالت ،وبماا هلل بأن

يسرهما في اربي ويسر بهما أمري وعسى أن يطيل عمرهما ليبقيا نبراسا متألأل بين اروا العلم
والعلماس.

كما أتقام بجريل الشكر لى أساتذتي أعضاس لجنة المناقشة الموقرين على ما تكباو من عناس

في قراسة رسالتي المتواضعة واغنائها بمقترباتهم القيمة ،ممللة بالمناقش الخارج األستا الدكتور/

يلا محمد البح ل

(أستا المحاسبة المشارك بجامعة ف سط ن) ،والمناقش الداخ

الدكتور /جبر إبراه الدايور (أستا المحاسبة بجامعة األزهر  -غزة).

األستا

وأتقام كذلك بجريل الشكر لى كل من جامعتي الببيبة جامعة األرهر ،وكلية االقتصاا والعلوم

اإلاارية ممللة بكل أكاايميها وااارييها لما قامو لي من مساعاة ومساناة مكنتني من المضي بخطى
لابتة في مسيرتي العلمية.
والشكر موصول لى كل من ما لي يا العون في مسيرتي العلمية من خبراس ومبكمين.

ج

م خص الدراسة

الضوس في هذ الاراسة على أبا المعايير التي يستصارها المنفمة الاولية
ُسلِّطَ ِت
ُ
للمعايير(( )International Organization for Standardizationاآل زو) أو (الموالفات

الق اس ة الدول ة) التي تُطبق في أنفمة اإلاارة والتي يتم مراجعتها ،وهو معيار (اآليرو)11011
رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات "اراسة تبليلية في المباففات
الجنوبية في اولة فلسطين" ،وقا تم استخاام المنهج الوصفي التبليلي من خالل استبااث قائمة

استقصاس بها

التعر

على ماى تألير رشااات مراجعة أنفمة الجواة في المكان التي يعمل بها

ِ
لصغر مجتمع
مراجع البسابات ،واستخامت الاراسة أسلوا المسح الشامل (العينة المسبية) نف اًر

الاراسة ،فكان العاا الفعلي للذين قاموا بتعبئة االستقصاس ( )100من المراجعين المتواجاين في مكاتا
المراجعة بقطاع غرة.
وقا توصلت الاراسة لى مجموعة من النتائج أهمها :وجوا عالقة ذات االلة بصائية في ما

بين مكونات رشااات مراجعة أنفمة الجواة (مباائ المراجعة ،اارة برنامج المراجعة ،جراسات عملية
المراجعة ،توجيهات بخصوص تقييم كفاسة األفراا المشاركين في عملية المراجعة) وبين أااس مراجع

البسابات في المباففات الجنوبية في فلسطين.

كما لم تفهر النتائج فروقا بين متوسطات استجابات المببولين بول" رشااات مراجعة أنفمة

الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" تعرى للمتغيرات الشخصية (المؤهل العلمي ،الشهااات
المهنية ،عاا سنوات الخبرة المهنية)عنا مستوى االلة (. )α=0.05

بينما وجات فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات استجابات المببولين بول" رشااات

مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" تعرى لمتغير كال من (الشكل القانوني،
عاا الموففين ،سنوات العمل في مجال المراجعة ،العالقة بمكاتا المراجعة الخارجية) عنا مستوى

االلة (.)α=0.05

وفي ضوس هذ النتائج فقا قامت الاراسة مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة قيام المنشآت
بإنشاس نفم اارة الجواة من أجل تطبيق مباائ اارة الجواة ،وتبليل فجوة نفم اارة الجواة اعتمااا

على رشااات مراجعة أنفمة الجواة (اآليرو )11011وارتباطها (باآليرو.)1019:1001

د

Abstract
Highlighted in this study On one of the standards issued by the International
Organization for Standardization (ISO) (International Standards) that are
applied in the management systems that are reviewed, (ISO 19011) Quality
System Quality Audit Guidelines and their Impact on Auditor Performance
"An Analytical Study in the Southern Governorates of the State of
Palestine",The descriptive approach has been used Analytical In the study
Through the development of a survey list in order to identify the impact of the
quality system audit guidelines in the place where the auditor operates, The
study used the survey method due to the small study population. The actual
number of those who filled the questionnaire was 100 of the auditors in the
Gaza Strip audit offices.
The study reached a number of results, the most important of which are:
There is a statistically significant relationship in between Components of
quality system audit guidelines (audit principles, audit program management,
audit procedures, Guidance on assessing the efficiency of individuals
involved in the audit process And between the performance of the auditor in
the southern governorates of Palestine.
The results did not show any differences between the responses of the
respondents About "Quality System Audit Guidelines and their Impact on
Auditor Performance" Attributable to personal variables)Academic
qualifications, professional qualifications, years of professional experience(
At a level of α = 0.05.
While statistically significant differences were found between the responses
of the respondentsAbout "Quality System Audit Guidelines and their Impact
on Auditor Performance"Due to the variable (legal form, number of
employees, years of work in the field of auditing, relationship with external
audit offices) At a level of α = 0.05.
In light of these results The study presented a number of recommendations,
the most important of which are: The need for enterprises to establish quality
management systems in order to implement the principles of quality
management, And gap analysis of quality management systems Based on the
ISO 19011 Quality Systems Audit Guidelines and their ISO 9001: 2015
correlation.
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ط

الثالث

لآل زو

ISO

01

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
.1.1خطةالدراسة
.1.2الدراساتالسابقة

1

 .1.1.1مقدمة:
ُيفه ر األرم ات المالي ة واالنهي ارات الت ي تعرض ت له ا الش ركات العالمي ة وال س يما الكبي رة منه ا

والمارج ة ف ي أس واق الم ال ف ي اول عاي اة م ن الع الم األل ر الس يس ال ذي انعك

رؤو

انعك

ف ي ص عوبة ج ذا

األموال الكافية من المستلمرين ،وذلك نف اًر لتكبا بملة األس هم والمس تلمرين فيه ا خس ائر فااب ة
س لباً عل ى مص ااقية الش ركات المس تلمر فيه ا وأس واق الم ال فض الً ع ن توج ه المس تلمرين ل ى

منافذ أخرى لالستلمار فيها .ن كل ذل ك اع ا ل ى ج راس الاراس ات والفبوص ات به ا

كش

األس باا

وراس ب اوث ذل ك وق ا كش فت تل ك الاراس ات والبب وث الت ي ت م جراؤه ا ب أن أغل ا األس باا كان ت ف ي
بقيقته ا بس با القص ور ف ي ج واة األااس المهن ي س واس المباس بي منه ا أو الت اقيقي ،مم ا اع ا الجه ات

المعني ة ل ى التوص ية بأهمي ة مناقش ة العاي ا م ن الجوان ا ذات الص لة ب وفيفتي المراجع ة الااخلي ة
والخارجية( .النوا .)5،2016،
وقا اهتمت العايا من المنفمات والجمعي ات المهني ة بكاف ة أنب اس الع الم بموض وع ج واة األااس
المهني في مكاتا المباس بة والمراجع ة ،والعم ل عل ى تبس ين مس توى األااس المهن ي لمراج ع البس ابات

الخ ارجي واالرتق اس به ا بم ا يخ ام الص الح الع ام ،وتعتب ر المع ايير بملاب ة رش ااات لتباي ا وتطبي ق
جراسات المراجعة(.الطويل. )25،1011،

وقا أورا ) )Jamshidi,2015,524أن هناك العايا م ن المع ايير ف ي سلس لة (اآلي رو)9000

ي تم تنفي ذ ف ي الواق ع العمل ي ،بم ا يتض منه اآلي رو ) (2011:19011ال ذي تب اا رش ااات بش أن
المراجع ة الااخلي ة والخارجي ة ل نفم اارة الج واة ،كم ا تق ام اآلي رو ) (2011:19011مب اائ توجيهي ة
للمراجع ة الااخلي ة والخارجي ة لنف ام اارة الج واة وه و يتض من معلوم ات ع ن ب رامج المراجع ة ،وكيفي ة

الوصول لى المراجعة الااخلية أو المراجعة الخارجية ،وكفاسة المراجعين.

كم ا أن هن اك أال ة ف ي األابي ات الس ابقة عل ى أن الش ركات ال ت رال تواج ه العاي ا م ن المش اكل

عنا القيام بتنفيذ جراس عمليات المراجعة الااخلية ،على الرغم من أن معايير (اآليرو )9001و (اآليرو
 (19011تم تبايلها عاة مرات في هذا العقا ).)Alcantara,2013,34
وبيث أن اإلجراسات التي تتبعها مكاتا مراجعة البسابات تختل

فيما بينها ،ف إذا ك ان مكت ا

مراجع ة البس ابات مملوك ا م ن قب ل ش خص واب ا أو مجموع ة ش ركاس ف ال يك ون نف ام رقاب ة الج واة
مفصال وتكون جراساته يومية خالل عمليات المراجعة ،أم ا ذا ك ان مكت ا البس ابات كبي ر البج م ول ه
كاار ضخم فإنه بباجة ال ى نف ام رقاب ة ج واة أكل ر تفص يال م ن النف ام المطب ق ف ي المكات ا الص غيرة

كم ا أن نف ام رقاب ة الج واة الخ اص بمكت ا مراجع ة بس ابات مبل ي يختل

لمكتا مراجعة بسابات عالمي أو قليمي( .القيسي)467،2016،
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ع ن نف ام رقاب ة الج واة

والفرو

وتختل

المع ايير الوطني ة للمراجع ة م ن اول ة ل ى أخ رى ف ي الش كل والمض مون بم ا يتناس ا

المبلية واالقتصااية لكل اولة .ففي المملكة األرانية الهاشمية ل م يك ن بت ى مطل ع الس تينات

أي ق وانين لتنف يم مهن ة المباس بة والمراجع ة ال ف ي س نة  1961ب ين ص ار ق رار رق م ( )10لس نة

 .1961ف ل ه ذا الق انون س اريا عل ى أراض ي الس لطة الفلس طينية م ع ك ل العي وا الت ي ابتواه ا ه ذا

الق انون ال ذي اه تم بالمراجع ة وعل ى مس توى القط اع الخ اص فق ط .ل م تط ور الوض ع ف ي األران م ع
التط ور االقتص ااي والتغي رات ف ي ق وانين الض رائا بي ث ص ار ق انون مراول ة مهن ة مراجع ة البس ابات
رق م ( )9لس نة  2004ونف ام جمعي ة مراجع ي البس ابات الق انونيين األراني ة رق م ( )42لس نة
(.1187بوسو.)99،2005،
وف ي الع ام  1009أق ر المجل

التش ريعي الفلس طيني قانون ا جاي اا لتنف يم مهن ة مراجع ة

البسابات في فلسطين ويبم ل ال رقم  1000/01ون ص الق انون عل ى نش اس جس م بك ومي يع ر بإس م
مجل

تنف يم مهن ة مراجع ة البس ابات ف ي فلس طين يش ر عل ى تنف يم مهن ة مراجع ة البس ابات ولك ن

وألس باا سياس ية ل م يق م المجل

الم ذكور ب أي اور ي ذكر عل ى ص عيا تنف يم

المهنة(الببيصي.)1196،1010،
وبالعواة للقانون رقم  10لسنة  1961فقا اقتصر القانون على تنف يم مهن ة مراجع ة البس ابات

اون مهنة المباسبة  ،وعلى المستوى الخاص اون القطاع الع ام  ،وتن اول الق انون اإلج راسات والبق وق
والواجبات اون وضع أي معايير أو أنفمة المهنة (.البااا)11 ،1008 ،
ويؤكا (نشوان) في اراسته تألر ممارسة مهنة مراجعة البسابات في قطاع غرة وفهور فجوة
التوقعات ،بيث أصبح االختال

والتباين في الممارسة المهنية أبا السمات الواضبة في األااس،

وبات من الضروري استبعاا هذ التناقضات القائمة في مهنة المراجعة من خالل تنفيم جراسات عمل

المراجعين ،ولكي يتم تبقيق ذلك البا من وجوا معايير تكون بملابة منهج استرشااي لهم.
(نشوان.)1038،1016،
وترت ب ا ي ى م ا س بق مك ن الق ول بأن ه م ن الض روري النف ر ال ى واق ع مهن ة المراجع ة وأااس
مراج ع البس ابات ف ي المبافف ات الجنوبي ة ف ي فلس طين م ن خ الل تب اع مراج ع البس ِ
ابات إلرش ااات
ُ
أقره ا المنفم ة
مراجعة أنفمة الجواة أو المواص فة القياس ية الاولي ة (اآلي رو )11011وف ق الوليق ة الت ي َّ

الاولي ة للمع ايير ومواكبت ه للتط ورات الباص لة ف ي مهن ة المراجع ة وتط وير المع ايير والت ي تس اهم ف ي

تنف يم عم ل مهن ة المراجع ة وتبس ين مس تويات أااس مراج ع البس ابات ف ي فلس طين ،وااخ ال م ااة ف ي

ق انون مراول ة مهن ة مراجع ة البس ابات رق م  1000/01امت اااا لإلص البات الت ي تُش رعه اول أعض اس
المنفم ة الاولي ة للمع ايير (اآلي رو) ف ي مهن ة المراجع ة ،واإلص البات األوروبي ة ذات العالق ة بتط وير
معايير(اآليرو) التي تؤلر في جراسات وضوابط عمل المراجعين ألناس تخطيط وتنفيم عملية المراجعة.
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.1.1.1مشك ة الدراسة:
ي ورا (نش وان )1016،المش اكل المرتبط ة ببيئ ة الش ركات الفلس طينية وأن هن اك باج ة ملب ة

إلع ااة تنف يم عم ل الم راجعين عن ا مراجع ة بس ابات ه ذ الش ركات ،وبت ى يك ون واق ع المراجع ة ف ي
الشركات تلبي طموبات وتوقعات كافة مستخامي التقارير والقوائم المالية الصاارة عن هذ الشركات.

ونف ار للاور اله ام ال ذي تؤاي ه المنفم ة الاولي ة للمع ايير ف ي نش ر مع ايير اآلي رو والت ألير عل ى

أنفمة الجواة في المنشآت مبل المراجعة وذلك عل ى المس توى المبل ي واإلقليم ي وال اولي ،فك ان الب ا
التط رق ال ى رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة ال واراة ف ي سلس لة (اآلي رو )1000أال وه و المواص فة
القياس ية الاولي ة معي ار (اآلي رو )11011ووف ق التب ايلات الت ي أَقََّرت هُ المنفم ة الاولي ة للمع ايير والت ي
تعك

اإلرشااات المهني ة أو واق ع اإلج راسات الت ي يتبعه ا منش آت المراجع ة عن ا قيام ه بمراجع ة أنفم ة

الجواة للشركات أو عنا قيامه بتخطيط وتنفيم عملية المراجعة.
وتتبلور مشكلة الاراسة في اإلجابة على السؤال التالي:
 .1هل هناك ت ألير ب ين (مكون ات اآلي رو )11011رش ااات مراجع ة نف م اارة الج واة ال واراة
ف ي سلس لة اآلي رو ( )1019:1000عل ى ج واة أااس مراج ع البس ابات ف ي المبافف ات
الجنوبية في فلسطين؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئي

عاا من األسئلة الفرعية:

 .1ه ل هن اك ت ألير ب ين مب اائ المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو )11011عل ى أااس مراج ع
البسابات في المباففات الجنوبية في فلسطين؟
 .1ه ل هن اك ت ألير ب ين اارة ب رامج المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو )11011عل ى أااس مراج ع
البسابات في المباففات الجنوبية في فلسطين؟

 .1هل هناك تألير بين جراسات عملية المراجعة (الواراة في معيار اآلي رو )11011عل ى أااس مراج ع
البسابات في المباففات الجنوبية في فلسطين؟

 .0ه ل هن اك ت ألير ب ين توجيه ات بخص وص تقي يم كف اسة األف راا المش اركين ف ي المراجع ة (ال واراة ف ي
معيار اآليرو )11011على أااس مراجع البسابات في المباففات الجنوبية في فلسطين؟
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.1.1.1فرض ات الدراسة:
في ضوس مشكلة الاراسة ،تم صياغة الفرضيات التالية الختبار صبتها:
 الفرض ة الرئ س ة األول ى :توج ا ت ألير اال بص ائيا ب ين رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة (ال واراة
في معيار اآليرو )11011وبين أااس مراج ع البس ابات ف ي المبافف ات الجنوبي ة ف ي فلس طين عن ا

مستوى االلة ( )   0.05؟

والختبار ه ه الفرض ة ت ل اغة الفرض ات الفري ة التال ة:
 .1توج ا ت ألير اال بص ائيا ب ين مب اائ المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو)11011عل ى أااس
مراجع البسابات عنا مستوى االلة ( .)   0.05

 .1توج ا ت ألير اال بص ائيا ب ين اارة برن امج المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو )11011عل ى
أااس مراجع البسابات عنا مستوى االلة ( .)   0.05

 .1توج ا ت ألير اال بص ائيا ب ين ج راسات عملي ة المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو)11011
على أااس مراجع البسابات عنا مستوى االلة ( .)   0.05

 .0توجا تألير اال بصائيا بين توجيهات بخص وص تقي يم كف اسة األف راا المش اركين ف ي المراجع ة
(الواراة في معيار اآليرو)11011على أااس مراجع البسابات عنا مستوى االلة ( .)   0.05

 الفرض ة الرئ س ة الثان ة :توج ا ف روق ذات االل ة بص ائية ب ين جاب ات المستقص ى م نهم ب ول "
رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع البس ابات" تع رى للمتغي رات الايموغرافي ة

(المؤهل العلمي ،الشهااات المهنية ،ع اا س نوات الخب رة المهني ة ،الش كل الق انوني ،ع اا الم وففين،
ع اا س نوات عم ل المكت ا ف ي مج ال خ امات المراجع ة ،العالق ة بمكات ا المراجع ة الخارجي ة) عن ا

مستوى االلة ( )   0.05؟

.1.1.1متغ رات الدراسة:
 .1المتغ رات المستق ة :المتمللة ب ( رشااات مراجعة نفم اارة الجواة) وهي كالتالي( :مباائ

المراجعة +اارة برنامج المراجعة +جراسات عملية المراجعة +توجيهات بخصوص كفاسة األفراا

المشاركين في المراجعة).
 .1المتغ ر التابع :وينبصر في متغير وابا أااس مراجع البسابات في المباففات الجنوبية ف ي اول ة
فلسطين.
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.1.1.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحق ق األهداف التال ة:
-

التع ر

ل ى م اى ت ألير مكون ات رش ااات مراجع ة نف م اارة الج واة عل ى أااس مراج ع

البسابات.
-

ترشيا أااس مراجع البسابات من خالل بله للتعر على الوليقة الصاارة من المنفمة الاولية
للمعايير سيما فيما يتعلق بنفم اارة الجواة أو معي ار (اآلي رو )11011رش ااات مراجع ة نف م
اارة الج واة ومواكب ة أي اص اارات جاي اة للمعي ار والتبق ق م ن ج واة األااس المهن ي لمراج ع

البسابات ومخاطر عام تبقيق الجواة المطلوبة عنا تخطيط وتنفيم عملية المراجعة.
-

ترش يا أااس مراج ع البس ابات م ن خ الل االعتم اا عل ى برن امج المراجع ة وق ارة المراج ع عل ى
نش اس وتنفي ذ وااارة نت ائج برن امج المراجع ة وص وال ل ى أن تتواف ق أه اا

سياسة وأهاا
-

برن امج المراجع ة م ع

نفم اارة الجواة للمنشأة مبل المراجعة.

ترشيا أااس مراجع البسابات عنا تنفيذ أنشطة المراجعة وتمكين المراجع من امج األنفم ة ل ى
نفام اارة موباة عنا قيامه بتخط يط عملي ة المراجع ة واج راس مراجع ة مش تركة ف ي ف ل مب اائ

وعمليات المراجعة مشتركة تمكنه من معالجة فجوة نفم اإلاارة.
-

ترش يا أااس مراج ع البس ابات والتبس ين المس تمر ل ه م ن خ الل عملي ة المراجع ة االس تراتيجية
والفعال ة وفق ا لمعي ار (اآلي رو ،)11011لض مان التقي يم والتط وير ف ي كف اسة المراج ع عل ى أن
تك ون معارف ه ومهارات ه تغط ي ابتياج ات وتوقع ات األط ار

بنفم اارة الجواة.

المعني ة ذات الص لة والت ي ت ؤلر

 التعر على التطوير الذي تُ ِبالُه الوليقة الصاارة من المنفمة الاولية للمعايير والخاص
بمعيار (اآليرو )11011وتأليرها على بيئة أنفمة الجواة مبل المراجعة واإلجراسات التي يتبعه
مراجع البسابات عنا استقطاا أباث النفم ،للتألير على أااس مراجع البسابات ونفم اارة

الجواة في الشركات الفلسطينية وانعكاساته على المستوى الاولي واإلقليمي وفلسطينيا.
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.1.1.1أهم ة الدراسة:
تستمد الدراسة أهم تها من جانب ن رئ س ن هما:

 .1.1.1.1األهم ة الع م ة:
وتتمثل األهم ة الع م ة ف ما
-1

-:

التع ر عل ى الوليق ة الص اارة م ن المنفم ة الاولي ة للمع ايير ال س يما معي ار(اآلي رو)11011
وانعكا

المعيار الذي يتم تنقيبه من (اآليرو) على أااس مراجع البسابات في مباولة لتطوير

أنفم ة الج واة مب ل المراجع ة واجراساته ا ،الس يما أن معي ار (اآلي رو )2015:9001ق ا ُنقب ت
وطُ ورت واعتم ات ومس مو للش ركات أن تباش ر ب التطبيق من ذ ش هر س بتمبر للع ام المنص رم
2015م ،وهن اك أبب اث عل ى مس توى اول ي مس تبالة ت ار آل ار التط ورات الباص لة لمعي ار

اآلي رو) )2015:9001الس يما أن الموع ا النه ائي لالنتق ال للمعي ار الم نقًح ف ي  23س بتمبر
للع ام  2018ليب ل مب ل اآلي رو( ،)2008:9001آخ ذين ف ي االعتب ار تنق يح وليق ة (اآلي رو
.)19011ب الرجوع ال ى الوليق ة الص اارة م ن المنفم ة الاولي ة للمع ايير.
https://www.iso.org

 -1التط رق ألبب اث بالي ة واراس ات س ابقة للبل اان المتقام ة أو النامي ة وانعكاس ات تنفي ذ مراجع ة
أنفمة الجواة وفقا للمواصفة القياسية الاولية على بيئة المنشآت "ااخليا وخارجيا".

 -1تكيي

أااس المراجع وفق اإلجراسات أو مضامين معيار (اآليرو (19011سيس اهم ف ي تبس ين

عملية المراجعة من خ الل اكتش ا
النتائج المتبققة مع الها

فج وة نف م اارة المنش أة والوص ول ال ى تباي ا م اى تط ابق
مستوى االنب ار

المخطط وقيا

الباصل عن األااس المخطط.

.1.1.1.1األهم ة العم ة:
وتتمثل األهم ة العم ة ف ما

:

 .1يتوق ع أن تخ ام المعلوم ات والبيان ات والنت ائج الت ي يتوص ل لي ه الباب ث م ن أج ل تعري ر ق ارة
منش آت المراجع ة الفلس طينية ف ي عملي ة تط وير ومراجع ة نف م اارة الج واة وفق ا للمواص فة
القياس ية الاولي ة معي ار (اآلي رو )11011والتط ويرات الباص لة ب ه س تعك

عل ى أااس المراج ع

واإلجراسات أو المهام التي يؤايه ألناس عملية المراجعة.
 .1تطبيقات بلول مالئمة لنفم اارة الشركات ومراجعو نفم اارة الجواة عنا الفبص النفير ف ي
ما بين اولة فلسطين والاول المطبقة ألكلر من معيار موبا ااخل المنشأة مبل المراجعة.
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المراجع واإلجراسات التي يتبعه مراجع البسابات عنا تأاية ما يتطلا (معيار
 .1التبقق من أااس ُ
اآليرو )11011وعالقته (باآليرو ،)1001للبا من فجوة التوقعات في األااس ومخاطر عام
تبقيق أهاا

عملية المراجعة لاى الشركات الخاضعة لتقييم أنفمة الجواة لايها.

 .1.1.1منهج الدراسة:
اعتمات الاراسة على المنهج الوص في التبليل ي كون ه يتناس ا م ع األغ ار

هذ الاراسة ،كما تم االعتماا على نوعين من المصاار:
-

الت ي تس عى ليه ا

المل ادر األول ة :وذل ك بالبب ث ف ي الجان ا المي ااني بتوري ع قائم ة استقص اس لاراس ة بع

مف راات البب ث وبص ر وتجمي ع المعلوم ات الالرم ة ف ي موض وع البب ث ،وم ن ل م تفريغه ا

وتبليله ا باس تخاام برن امج )Statistical Package For Social Science( SPSS

اإلبص ائي واس تخاام االختب ارات اإلبص ائية المناس بة به ا

الوص ول ل االالت ذات قيم ة

ومؤشرات تاعم موضوع الاراسة.
-

الملادر الثانو ة :تم ت بمراجع ة الكت ا وال اوريات والمنش ورات الخاص ة أو المتعلق ة بموض وع
الاراسة ،وأية مراج ع رأت الاراس ة أنه ا تس هم ف ي لرائه ا بش كل علم ي ،بي ث م ن خ الل اللج وس

للمص اار اللانوي ة ف ي الاراس ة ت م التع ر عل ى األس

والط رق العلمي ة الس ليمة ف ي كتاب ة

الاراس ات ،وك ذلك أخ ذ تص ور ع ام ع ن آخ ر المس تجاات الت ي ب الت وتب اث ف ي مج ال

الاراسة.

 .1.1.1حدود الدراسة
تتحدد نتائج ه ا البحث بالحدود التال ة:
الحد الزمان  :العام .2017
الحد المكان  :استع ار

واقع أااس مراجعي البسابات بالمباففات الجنوبية باولة فلسطين.

الحد البشري :مراجعي البسابات المرخصين بمراولة المهنة.
الحد الموضوي  :يقتصر الا ارسة على تناول رشااات مراجعة أنفمة الجواة مع األخ ذ بع ين االعتب ار
التب ايلات الباص لة بمعي ار (اآلي رو )2015:9001وعالقت ه (ب اآليرو )19011وتأليره ا عل ى أااس
مراجع البسابات.
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.1.1الدراسات والبحوث السابقة
( 1.1.1دراسات اهتمت بإرشادات وأنظمة الجودة):
 .1دراسة ( (Lenning:1111بعنوان"Auditing of Explorative Processes" :
ه دفت ه ه الدراس ة :فيم ا ذا ك ان المراجع ون ال ااخليون يتكيف ون م ع العملي ات االستكش افية
عن ا مراجع ة متطلب ات اارة عملي ات المنش أة مب ل المراجع ة وفق ا لوي رو ( ،(ISO9001وق ا طبق ت
اراس ة بال ة ب اى الش ركات العالمي ة الرائ اة ف ي ص ناعة اإللكتروني ات االس تهالكية (بالس ويا) كج رس
تنفيم ي تتواج ا كيانه ا ف ي االتب اا األوروب ي ،وال نهج المس تخام ف ي ه ذ الاراس ة الجم ع المن تفم وه و

مقاربة تناسقية ألبباث البالة كما وأس تخام نم ط المطابق ة ف ي ال نهج التبليل ي ،وك ذلك مص اار بيان ات
متعااة ملل :الولائق التنفيمية بأنواع مختلفة ،والمقابالت مع المراجعين وقائمة أسئلة معاة للمراجعين،
و لك ي يك ون هن اك مولوقي ة ف ي النت ائج فق ا اس تخام الاراس ة تللي ث ه ذ المص اار ،بي ث ت م تقس يم

مجموعة البيانات لى لالث خطوات أوال :اراس ة قائم ة األس ئلة المع اة والمجاب ة علي ه م ن قب ل مراجع ي

البس ابات ،لاني ا :مق ابالت المخب ر الرئيس ي ،ولالل ا :اراس ات لتق ارير المراجع ة م ن واق ع عملي ات
المراجعة الااخلية التي أجريت في الفترة ما بين  1يناير  1001وبتى  11ايسمبر .1016

وق د تول ت الدراس ة ال ى :أن مراجع ي البس ابات ال ااخليين يطبق ون المتطلب ات القياس ية
اآليرو 1001للتبكم في عمليات أنفمة الجواة مبل المراجعة.
وقد اولت الدراسة :على أنه من الضروري أن يارك المراجعون الااخليون التأليرات اإليجابية
والس لبية إلاارة العملي ات ااخ ل المنش أة ،م ن أج ل اع م العملي ات االستكش افية بش كل أفض ل و ري ااة

الوعي ،والنفر في مكانية استخاام كفاسات متنوعة لاى فريق المراجعة.
 .1دراسة ( )Kuceja:2017بعنوان:

"Quality Management System Auditing: A Critical Exploration of

Practice".

هدفت ه ه الدراسة :لى استكشا

أو تفبص انتقااي ألناس مراجع ة نف م اارة الج واة ومعرف ة

ماى فه م وااراك مراجع ي البس ابات للمف اهيم األساس ية ف ي اآلي رو( .)ISO2008:1001وم ن خ الل

كالمس تناات والرس ومات الت ي م ن
اراسة البالة وتبليل المبتوى الذي يعتما على وجوا منهجي ة نص ية ُ
ش ركات ص غيرة ف ي
الممك ن تبويله ا م ن بيان ات نوعي ة ل ى بيان ات كمي ة وب التطبيق عل ى خم
ُ
جلوسيسترشاير ( )Gloucestershireبإنجلت ار في مختل

الص ناعات الت ي تق ام خ امات أو منتج ات

واختيار عينة من مراجعي ذوي خبرة يقومون بأعمالهم بأكلر من  19عاما.
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وق د تول ت الدراس ة ي ى أن  :ب الرغم م ن أن الم راجعين عل ى اراي ة ب المفراات القياس ية
المس تخامة ف ي معي ار (اآلي رو )1008:1001ومعي ار اآلي رو( ،)1009:1000ال أنه م يواجه ون

مش كالت ف ي تطبي ق ه ذ المف اهيم ألن اس ممارس ة مه ام وعملي ة المراجع ة ،وتُفه ر الاراس ة العالق ة ب ين

مسئوليات أو صالبيات واستقاللية المراجعين وتأليرها على فعالية أنفمة الجواة مبل المراجعة.

وأول ت الدراس ة ي ى :ض رورة أن يخل و مراج ع البس ابات أعمال ه م ن أي ض غوطات ت ؤلر
عل ى عملي ة المراجع ة واإلج راسات المرتبط ة به ا وعملي ة التبك يم ،وأن ال ي ؤلر نتيج ة المراجع ة ف ي

المشاركات المستقبلية.

 .1دراسة ) )Seastad,2017بعنوان:
"Risk-Based Thinking in Quality Management, an ISO 9001:2015

Requirement".

ه دفت ه ه الدراس ة ال ى :تباي ا العناص ر األساس ية للتفكي ر المبن ي عل ى المخ اطر ف ي
المنفم ات وتص ورها ف ي نم وذج ،م ن خ الل ام ج مخ اطر اارة المخ اطر ب إاارة الج واة وف ق معي ار
المواص فة القياس ية الاولي ة (اآلي رو .)1019:1001بي ث ي تم التبقي ق ف ي النم وذج م ن خ الل بال ة
ب اى الش ركات الت ي تتواج ا ف ي  Stavangerب النرويج وه ي ش ركة  ،Vericoليتض ح آل ار تنفي ذ

التفكي ر الق ائم عل ى المخ اطر لتبس ين نف ام اارة الج واة ف ي المنش أة ،وق ا ت م ج راس مراجع ة م ع تبلي ل
الفجوات في مرافق وانفمة الجواة لاى شركة  ،Vericoوكان الغر

من التبليل هو تبايا الفج وات

تنااا ل ى معي ار اآلي رو( ، )ISO2008:9001وم ا يقابله ا
المبتملة من نفام اارة الج واة وتبليله ا اس ً
المراجعة الجاياة لويرو(.) ISO 2015:1001
وتول ت الدراسة :بأن (اللغرات) التي تم تباياها في الشركة مرتبطة بأجراس مختلفة من نفام
اارة الج واة وهيكله ا التنفيم ي .بي ث أن ال بع
صن
قاصرين في األااس ،ف ي ب ين ُ

م ن م وففي الش ركة مص ممين عل ى أن يكون وا

آخ رون ليكون وا ذوي أهمي ة اس تراتيجية أعل ى ف ي أاائه م ،و لتنفي ذ

التفكي ر الق ائم عل ى المخ اطر ف ي نف ام اارة الج واة ف ي المنش أة ينبغ ي عل ى اإلاارة أن ت تفهم م ا ه و

التفكير القائم على المخاطر من النابية العملية واألسا

النفري للمصطلح.

وأيضا من ضمن نتائج اراسة البالة ان التفكير القائم عل ى المخ اطر ت رتبط بعناص ر اساس ية

تتواجا في أنفمة الجواة مبل المراجعة منها العملية والتنفيم واللقافة والكفاسة واإلاارة .

وقد اولت الدراسة :بأنه ينبغي ان يكون هناك تشجيع للموففين على فهم مباائ ومتطلب ات
اآليرو) )ISO2015:9001وأن يكون هناك اورة تاريبية أو مناقشة ويمكن للم وففين التب اث ببري ة
عن جوانا الجواة والمخاطر في الممارسة العملية اليومية ،وبهذا يمكن تبسين عملية التركي ر وتبفي ر
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الموففين بريااة االهتمام نبو الجواة والمخاطر المرتبطة بعملهم ،والرؤية الهاافة لى تبسين العمليات
واالبتكار.

 .1دراسة ( )Manders:1111بعنوان"Implementation and Impact of ISO 9001" :
هدفت ه ه الدراسة :لى معرفة واقع تألير وتنفيذ معيار(اآليرو )1001وباراسة بالة شركة
اس اساسيا لقطع غيار السيارات في هولناا ،و يعمل شركة Dimestra
 Dimestraالتي تنتج أجر ً
الهولناي كمركر أعمال أوروبي وأيضا لايهم مراكر تجارية في أمريكا الشمالية وآسيا و تقع مراكر
نتاجها في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا الشرقية و لايهم  100000تكوينات منتج

مختلفة  ،وأنها تقوم بشبن أكلر من مليار جهار سنويا في جميع أنباس العالم .و سبا تمليل تلك

البالة بيث تمتلك شركة  Dimestraشهااة اآليرو 1001منذ عام  1119ولايها اراك بأهمية
وجواة نفم اإلاارة ،وأن ها

الاراسة على مختل

هذ الاراسة مهم في تبسين أنفمة الجواة لاى الشركة .وقا أجريت

المستويات اإلاارية ومن خالل استخاام االساليا االبصائية .

وقد تول ت الدراسة :لى أنه لي

كل الشركات قاارة على البصول على منافع مالية من

شهااة اآليرو على الماى القصير.
وقد اولت الدراسة :في فل مباواية الاراسات التي تار أباث ص اار م ن المعي ار عل ى
أن ه ينبغ ي لألبب اث المس تقبلية أن تم أل ه ذ الفج وة ،ع الوة عل ى ذل ك هن اك باج ة لاراس ات مس تقبلية

المع اا
الختب ار ف روق األااس ب ين الش ركات الت ي اعتم ات أنفم ة الج واة ل ايها ب ايلا ،والش ركات ُ

مراجعتها ،واراسة ما ذا كانت اإلصاارات القايمة والجاياة من المعيار تؤاي بالفعل لى فوائا مختلفة.
 .1دراسة ( )Kluse:2012بعنوان:
"Quality Management System Audits: Third-party Perceptions

",limitations And Recommended Improvements

ه دفت ه ه الدراس ة  :ل ى معرف ة م اى اراك مملل و اإلاارة لعملي ات المراجع ة الت ي ينف ذها
الط ر اللال ث ،ف ي ف ل الش كوك الت ي يراه ا العاي ا م ن الع املين ف ي قيم ة عملي ة المراجع ة ،وممل ل
اإلاارة ه و الف را ااخ ل المنش أة المس ؤول ع ن نف ام الج واة ويعم ل بش كل طبيع ي مباش رة م ع مراج ع

الش ركة "الط ر اللال ث" خ الل ك ل عملي ة مراجع ة ت تم ،وباس تخاام النفري ة المؤرض ة وب التطبيق عل ى
عينة من شركات التصنيع السيارات في أمريكا الشمالية.

وق د تول ت الدراس ة ال ى :فش ل عملي ة مراجع ة "الط ر اللال ث" ف ي ض افة قيم ة ملموس ة
للمنشأة.
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وقد أول ت الدراس ة  :عل ى أن ي تم ج راس اراس ة تبليلي ة لمملل ي اإلاارة ااخ ل مجتم ع مص انع
الس يارات وتباي ا النس بة المئوي ة الت ي ت اعم عملي ة المراجع ة الت ي ينف ذها الط ر اللال ث و اس تكمال
اراس ة البال ة ع ن ش ركة تص نيع ناجب ة وم ِ
عتم اة عل ى تنفي ذ المع ايير الص اارة م ن المنفم ة الاولي ة
ُ
للمعايير.
 .1دراسة ) )Krannila:2012بعنوان:
"Utilization Of Internal Audits To Monitor And Guide Quality

"System

هدفت ه ه الدراسة إلى :االنتفاع من عمليات المراجعة الااخلية لرصا وارشاا أنفمة الج واة،
وق ا أجري ت الاراس ة ف ي ش ركة  Orionالت ي تق وم بتط وير وتص نيع وتس ويق المستبض رات الص ياالنية

في ( )Espooبفنلناا ،بيث أجري ت مق ابالت م ع تس عة أش خاص م ن الم راجعين ذوي المعرف ة بض مان
الج واة واإلنت اج وت م تبلي ل البيان ات م ن خ الل أس اليا نوعي ة وتبل يالت بص ائية لالس تبانات الت ي

ُجمعت من أفراا العينة .

وق د تول ت الدراس ة إل ى :أن ه ق ا أُعتب ر ج راس عملي ات المراجع ة الااخلي ة أم ًار ض رورًيا

اائم ا عل ى أن عملي ة مراجع ة
ألنفم ة الج واة ف ي ش ركة أوري ون ،عل ى ال رغم م ن أن ه ل م ُينف ر لي ه ً
األنفم ة ق ا أض ا قيم ة ملموس ة لألنفم ة مب ل المراجع ة ،وأيض ا م ن النت ائج أن ه تس تخام عملي ات
المراجع ة الااخلي ة بش كل رئيس ي لل تبكم ف ي االمتل ال للمتطلب ات ،وم ع ذل ك ت رى الاراس ة بأن ه يتطل ا
وجوا عمليات المراجعة الااخلية بشكل أكبر من أجل تبسين وتطوير العمليات ،والتبض ير للمراجع ات

الخارجية ،وتقييم مخاطر الجواة ،ومعرفة أفضل الممارسات ،ويعتبر أيض ا أساس ا لص نع الق رار ،وخب رة

التعلم ،فضالً عن تقييم األااس الوفيفي وفعالية نفام اارة الجواة.
وق د أول ت الدراس ة :ب التبقق م ن ط رق قي ا

آل ار المراجع ة الااخلي ة م ن اج ل اس تخاام

افضل الممارسات لمراجعة البسابات الااخلية في الرقابة على أنفمة الجواة .
وأنه ينبغي أن يتم اختيار مواض يع المراجع ة الااخلي ة بش كل منهج ي ،ويج ا مراقب ة نف ام اارة

اس عل ى نت ائج المراجع ة الااخلي ة ،كم ا يج ا أن يك ون ت افق المعلوم ات ف ي
الج واة وتوجيه ه بن ً
المس تويات التنفيمي ة وتوريعه ا أكل ر كف اسة ومرون ة ،وأيض ا يج ا اس تخاام وااارة المراجع ة الااخلي ة
بشكل أفضل.
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 .1دراسة ) )Piskar,2007بعنوان:
"The Impact of the Quality Management System ISO 9000 on

"Customer Satisfaction

ه دفت ه ه الدراس ة :ل ى معرف ة الطريق ة المنهجي ة الت ي يتبعه ا الش ركات عن ا تنفي ذ معي ار
(اآليرو )1000على أنه قرار ااري يتطلا النفر في عمليات الشركة واس تراتيجياتها وموففيه ا واأله م
م ن ذل ك عمالؤه ا .وب التطبيق عل ى عين ة م ن الش ركات الس لوفينية الت ي بص لت بالفع ل عل ى ش هااة

اآليرو 1000ببلول عام  1000وسلوفينيا هي اولة تقع في أوروبا الوسطى ،ومن خالل استبيانات تم
جمعها من  111شركة سلوفينية وتبليل نتائجها بصائيا من خالل تبليل القيمة المتوسطة واالنب ار

المعياري واستخاام أسلوا ليكرت الخماسي.
فكانت أه النت ائج :هن اك ت ألير واق ع معي ار الج واة (اآلي رو (9000عل ى الش ركات الس لوفينية
م ن نابي ة تلبي ة ابتياج ات ومتطلب ات العم الس بش كل أفض ل ،ولك ن ل ي

الت ألير المباش ر عل ى نج ا

األعمال ،وهناك عالقة تألير بين معيار الجواة اآليرو(  ) ISO 9000ورضا العمالس ،به ا

توجي ه

أنشطة التسويق للشركة.
وقد أولت الدراسة :أنه ينبغي عل ى الش ركات أن تفك ر بجاي ة ف ي االلت رام بأنفم ة الج واة ف ي
ف ل أن المعي ار ي ؤلر عل ى الق اررات التجاري ة لكب ار الم ايرين فيم ا يتعل ق بالتبس ينات المس تمرة  ،والت ي
أغلبها تبسينات في العمليات ،والتبسينات في فل اائرة ايمنج (التخطيط والتنفيذ والتبقق والتبسين )

وعالقته بعمليات المراجعة الااخلية.

( 2.1.2دراسات اهتمت بأداء مراجع الحسابات):
 .1دراسة ) )Strihavkova,2018بعنوان:
"Analysis of The Status and Quality of Internal Audit in Selected

"Organizations

ه دفت ه ه الدراس ة ال ى :تبلي ل بال ة وج واة المراجع ة الااخلي ة ف ي منفم ات مب ااة ،وم ن
خالل تبليل استقصاس ااخلي لمراجعي الشركات المساهمة في التشيك في قطاعات مختلفة .واستجابت
 18شركة من مختل

قطاع ات الص ناعة والخ امات كم ا واج ري التقي يم تبل يال للمنش ورات المهني ة ف ي

مج ال اراس ات وتق ارير خب راس المراجع ة الااخلي ة المنش ورة عل ى اإلنترن ت ماعوم ة بالمع ايير التقني ة
الاولية من أجل وضو أفضل .

13

وقد تول ت الدراسة :بوجوا عام كفاية ف ي تأاي ة أو تلبي ة متطلب ات المع ايير الاولي ة للمراجع ة
الااخلية (اآليرو )1011:11011على الرغم من أن اائ رة المراجع ة الااخلي ة ف ي الش ركات المس اهمة
بش كل أساس ي تُخض ع ال ى مجل

اإلاارة.

اإلش ار

أو لجن ة المراجع ة أو تبعيت ه للم اير الع ام أو مجل

وق د أول ت الدراس ة :بض رورة أن تُعب ر اإلاارة ع ن ص رابتها وم اى اعمه ا ل اائرة المراجع ة
الااخلية.
 .1اراسة ( )Hong Su ,Hua Wang.2018بعنوان :
"Quality Management Mechanism, Job Satisfaction and

"Performance Audit

هدفت ه ه الدراسة الى  :تقييم العالقة التي تتم فيما بين اآللية التي يتم تنفيذ إلاارة الجواة ف ي
البكومة التايوانية والرضا الوفيفي ومراجعة أااس مراجعي البسابات البكوميين.
وباستخاام التبليل االبصائي لالستبيانات التي تم جمعه ا م ن مجتم ع الاراس ة م وففي البكوم ة

التايواني ة ،بي ث ت م رس ال  611اس تبيانا فكان ت ال راوا  919اس تبانة ص بيبة ،أي مع ال العائ ا ه و
.٪ 87.18

وق د أظه رت النت ائج ي ى :أن معف م مراجع ي البس ابات البك وميين يس توفون بالسياس ات
البكومي ة ويرض ون ع ن بال ة العم ل البالي ة ،بع ا أن يس عى كب ار المس ؤولين التنفي ذيين ل ى نش اس

مراجعة الجواة .

وقد اولت الدراسة :بضرورة التألير البكومي من أجل رضاس المراجع البكومي على أن تضع
البكومة آلية لمراجعة اارة الجواة وتبسين مراجعة األااس.
 .1دراسة ( )Escobar:2017بعنوان:
"Auditors Selection and Audit Team Formation in Integrated

Audits".

س طت الضوء ف ه ه الدراس ة ي ى :عملي ة المراجع ة ك أااة لتقي يم فعالي ة أنفم ة اإلاارة وعل ى
أس ا

أن هن اك قي وا تتعل ق بتش كيل فري ق المراجع ة عن ا عملي ات مراجع ة نف ام اإلاارة ذات الط ابع

المتكامل ،لذلك ينبغي على المراجع استخاام مؤشرات قياسية اولي ة وه و (اآلي رو ،)11011وق ا طبق ت
الاراس ة عل ى ش ركات معتم اة م ن قب ل هيئ ات وطني ة واولي ة مختص ة ف ي مقاطع ة هولغ وين ب اى
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مقاطع ات كوب ا والت ي تق ع ش رق كوب ا ،وق ا اس تخام الاراس ة ط رق تطبيقي ة مختلف ة منه ا مقابل ة الخب راس

وتبليل االستبيانات ومراجعة المستناات ملل اللوائح والقواعا والق اررات وخطط المراجعة وتقييم األااس.

وقد تول ت الدراسة :بوجوا قيوا عنا تشكيل فريق المراجعة وعنا مراجعة أنفمة الجواة بشكل
متكامل.
وقد أولت الدراسة  :بضرورة أن يتواجا لاى المراجعين مؤشرات قياسية اولية لتقييم الكفاسة.
 .1دراسة ( )Ugarak, Korcok, Vuksanovic:2015بعنوان:
" The Effectiveness of Internal Audits and Their Impact on System

"Improvement

هدفت ه ه الدراسة إلى :معرفة فعالية المراجعات الااخلية وتأليرها على تبسين النفام ،وذلك
من واقع تنفيذ المواصفة القياسية الاولية معيار (اآليرو )11011وفهمه وااراكه من قبل المراجعين
ألناس عملية المراجعة لتقييم ماى تبقيق األنشطة المخططة لها وأهاافها وألرها في تبسين النفام

اإلااري مبل المراجعة .وتم تجهير استبيان تقصي صممت لهذا الغر

وقا أُجريت الاراسة التطبيقية

في صربيا على عينة عشوائية من  10شركة تم تعريفها من قبل المفوضية األوروبية وتطبق في نفم
اارتها أكلر من نفام موبا كنفام ااري متكامل ،منها معيار كال من :نفام ااارة الجواة ،نفام

اإلاارة البيئ ية ،نفام اارة السالمة ،نفام اارة الطاقة ،نفام اارة سالمة األغذية ،نفام اارة أمن

المعلومات.

وقد تول ت الدراسة إلى :أن ما نسبته  %81.66من الشركات قررت نشاس نفام اارة
متكاملة وأن ما نسبته  %71استعانت بخامات استشارات خارجية إلنشاس نفام ،وباا متوسط عمر

النفام هو  8.19سنوات بيث تلك الفترة كفيلة أن تكون اإلاارة لايها اراك كافي بنفم اارة متكاملة،
كما ن استخاام بلول برمجيات اارة المراجعة الااخلية لي

شائعا جاا لاى الشركات في صربيا .فقط

 ٪11.7من الشركات تستخام هذا النوع من البرمجيات.
وقد أولت الدراسة إلى :أنه ينبغي على الشركات التي تقوم بتاريا موففيها يجا عليها أن
ال تقتصر باورات نفرية لتفسير معيار (اآليرو )11011وغيرها من المتطلبات القياسية بل يجا أن
ترعى وقتا كافيا للجانا العملي ذات عالقة بالرصا لعملية المراجعة وتقييم أااس مراجعي البسابات.
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 .1دراسة ( )Gitura:1111بعنون:
""ISO 9001:2008 Internal Quality Audit and Performance
هدفت ه ه الدراسة إلى :ربط أهاا
الااخلية بأهاا

الجواة بأه اا

العم ل عل ى أن ي تم رب ط أه اا

المراجع ة

العمل على أن تس اهم ف ي تبس ين األااس ،وم ن خ الل عملي ات مراجع ة أنفم ة الج واة

التي تؤاي لى فبص وتبسين تنفيذ نفام اارة الجواة أو األااس الفعال لمعيار(اآليرو،)1008:1001
وبالتطبيق على بالة مصانع تعبئة الكوكا كوال شرق وغرا أفريقيا فقا أُسنات وورعت استبانات لم اراس

الجواة والبيئة وعااها  70استبانة وبالتعميم على النتائج من خالل االبصاس الوصفي.

وقد تول ت الدراسة :بأن جواة األااس ااخل مصانع تعبئة الكوكا كوال قا تألرت بش كل يج ابي
من خالل عمليات مراجعة الجواة الااخلية وفقا لمعيار اآليرو ( )ISO1008:1001التي أُجريت على
جواة التخطيط وبيئة العمل والبنية التبتية والسالمة والتصميم .

وق د أول ت الدراس ة :بض رورة أن ترك ر مص انع التعبئ ة عل ى مج االت المراجع ة أو من اطق
المراجعة لضمان تبقيق تبسين األااس ،وهذا يعني أنه من أجل تبسين جواة األااس فهم يبتاجون ل ى

التركي ر عل ى تخط يط الج واة ،وبيئ ة العم ل ،والبني ة التبتي ة والس المة ،ومراقب ة التص ميم ،ومراقب ة

الم وراين ،والتفت يت واالختب ار ،باإلض افة ل ى تبس ين الج واة ف ي ف ل ت ألير معي ار اآلي رو
 1008:1001بشكل يجابي على مجاالت األااس المختلفة لى با كبير.
 .1دراسة ( )Alcantara:2013بعنوان:
Internal Auditing

Measurement

Performance

a

"Building

"Framework for the ISO 9001 Quality Management System

ه دفت ه

ه الدراس ة إل ى :معرف ة كي

(اآلي رو )2008:9001قي ا

يمك ن للمنفم ات الت ي تعتم ا عل ى

أااس نف ام اارة الج واة ل ايها بش كل أفض ل باس تخاام عملي ة المراجع ة

الااخلي ة ،وتبلي ل الاراس ة باالعتم اا عل ى االختب ار الكم ي والتبلي ل الوص في لوص

توري ع المتغي رات

مستعينا ببرمة تبليل البرمجيات اإلبصائية ) ،)SPSSكما وقا طبقت الاراسة على عينة م ن خب راس

المراجعة في المكسيك.

وقد تول ت الدراسة إلى :أن نهج قي ا
لمساعاة المنفمات على قيا

األااس يمك ن أن ت امج بنج ا ف ي ع الم اآلي رو9001

أااس نفام اارة الجواة عل ى نب و أفض ل ،كم ا وان نه ج تبس ين الج واة

ملل اارة الجواة الشاملة وستة سيجما ،تشير لى التمير ولكن لم يتم اعتمااها بنجا ف ي جمي ع أنب اس

الع الم وب نف

الارج ة مل ل اآلي رو ،9001كم ا أن التق ام الص غير ف ي الطريق ة الت ي ي تم به ا تطبي ق أو

تقييم اآليرو 9001يمكن أن يكون له آلار كبيرة على فعالية األعمال التجارية العالمية.
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وقد أولت الدراسة بضرورة أن يتم جراس المراجعة الااخلي ة ف ي الص ناعات والبل اان األخ رى،
من أجل ريااة تعميم جراسات المراجعة مع التركير على أااس نفام اارة الجواة.
 .1دراسة ) )Rabih:2013بعنوان:
" Dynamics Of Audit Quality Behavioral Approach and

Governance Framework ;UK Evidence" .

ه دفت ه ه الدراس ة إل ى :تبلي ل العوام ل المختلف ة الت ي يبتم ل أن ت ؤلر ف ي قي ا

س لوك

المراج ع وج واة عملي ة المراجع ة بي ث أن الس لوك المخت ل ألن اس عملي ة المراجع ة ق ا ت ؤاي ل ى فش ل

مراجعي البسابات في تأاية مه ام عملي ة المراجع ة وخل ل ف ي األااس .وم ن خ الل نم وذج تطبيق ي بي ث
تق وم الاراس ة التطبيقي ة األول ى بتقي يم س لوك الم راجعين م ن خ الل م ؤلرات لعوام ل عاي اة يتواج ا ف ي

منشآت المراجعة منها عامل كال من( :المهلة الرمنية  +موارنة الوقت  +تقييم األااس) ،وأيضا اخ تال

السلوك بين المراجعين ذوي الخبرة والمتاربين في المراجعة ،أما عن النموذج التطبيقي اللاني فهو لتقييم

العالق ة النفري ة واإلبص ائية ب ين ج واة المراجع ة وخص ائص بوكم ة الش ركات للعم الس فيم ا يتعل ق

بآليات بوكمة الشركات ،وقا طبقت الاراسة على شركات المراجعة في المملكة المتباة.

وق د تول ت الدراس ة إل ى :أن ه ال توج ا عالق ة باالل ة بص ائية فيم ا ب ين اس تقاللية لجن ة
المراجعة وبجمها وجواة المراجعة فيها .ولكن هناك عالقة يجابية كبيرة بين اجتماعات لجان المراجعة

وج واة المراجع ة .ه ذ النتيج ة تعط ي مؤش ار عل ى أن لج ان المراجع ة األكل ر نش اطا ف ي الش ركات
البريطاني ة عل ى أن ي تم تبقي ق ج واة مراجع ة أفض ل .م ن نابي ة أخ رى وبوج وا مجل

اارة له ا خب رة

متنوع ة ف ي مج االت مختلف ة ت ؤلر عل ى ج واة عملي ة المراجع ة وكم ا وأن اس تقاللية الم اراس ي ؤاي ل ى

جواة مراجعة أفضل.

وق د أول ت الدراس ة :ب إجراس اراس ة تطبيقي ة ع ن أب ا األس واق المتط ورة (روس يا والب ارري ل
والص ين وجن وا أفريقي ا والهن ا) لتباي ا أي ف روق مبتمل ة ب ين بل ا متق ام وبل ا أس واقها تط ور ت اريجيا

كالبل اان النامي ة ،م ن ش أن ذل ك أن يعط ي فك رة أوس ع ع ن مس تويات ج واة المراجع ة ب ين بل ا رائ ا ف ي
قواعا البوكمة وغيرها من البلاان المتطورة.
 .1دراسة ( )Bashir,1111بعنوان:
Audit Quality In Libya: Perceptions Of External Auditors
ه دفت ه ه الدراس ة ال ى :تط وير ط ار لج واة المراجع ة ،للبص ول عل ى نف رة لاقب ة لمف اهيم
الم راجعين لعوام ل ج واة المراجع ة ل اى ك ال م ن فري ق المراجع ة ومكت ا المراجع ة ومراجع ة البيئ ة

الخارجية (الطر اللالث) التي تسهم في تعرير جواة المراجعة.
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وب التطبيق عل ى مراجع ي البس ابات الليبي ين المس تقلين ف تم توري ع  910اس تبيان عل ى مراجع ي

اس عل ى تبلي ل
البسابات واالستبيانات الصالبة للتبليل بلغت  191أي معال اس تجابة  %07.16وبن ً
االنباار المتعاا.
وقد تول ت الدراسة إل ى  :أن العوام ل الت ي ت رتبط بك ال م ن فري ق المراجع ة ومكت ا المراجع ة
ترتبط بشكل كبير بجواة المراجعة.
كم ا تش ير النت ائج ل ى أن مراجع ة البيئ ة الخارجي ة تع الج العالق ة ب ين عوام ل فري ق المراجع ة
وجواة المراجعة  ،في بين أنها ال تعيق العالقة بين عوامل مكتا المراجعة وجواة المراجعة.
وق د أول ت الدراس ة :بض رورة قي ام المنفم ات المهني ة بمتابع ة الت رام أعض ائها بالمب اائ
والمعايير المهنية التي يعرر من جواة المراجعة.

.1.1.1تعق ب يا ي ى الدراسات السابقة:
 تطرق ت الاراس ات الس ابقة ل ى م ا ق ا تفتق ر غالبي ة منش آت المراجع ة و نف م اارة الج واة مب لالمراجعة لى تفعيل أبا أهم المعايير التي يتم صاارها من المنفمة الاولي ة للمع ايير وه و (اآلي رو
 )19011وأيض ا منش آت المراجع ة الفلس طينية بباج ة له ذا الن وع م ن المراجع ة وف ق المواص فة

القياسية الاولية وللتألير عل ى أااس مراج ع البس ابات ألن اس تخط يط وتنف يم وتقي يم عملي ة المراجع ة،

فف ي اراس ة ( )Ugarak, Korcok, Vuksanovic:2015تطرق ت ل ى معرف ة فعالي ة المراجع ة
الااخلية وتأليرها على تبسين النفام ،وذلك من واقع تنفيذ المواصفة القياسية الاولية معي ار اآلي رو

 11011وفهم ه وااراك ه م ن قب ل الم راجعين ألن اس عملي ة المراجع ة لتقي يم م اى تبقي ق األنش طة

المخطط ة له ا وأه اافها وألره ا ف ي تبس ين النف ام اإلااري مب ل المراجع ة .وك ذلك ف ي اراس ة

( )Gitura:1010بي ث ت م رب ط أه اا

المراجع ة الااخلي ة بأه اا

العم ل عل ى أن تس اهم ف ي

تبسين األااس وفقا لمعيار اآليرو . 1001
-

تب ث ه ذ الاراس ة ب النفر ل ى واق ع أنفم ة اارة الج واة ف ي البل اان األخ رى المتط ورة مهني ا

والنف ر بب ال الواق ع المهن ي واإلج راسات الت ي تُتََّب ع ف ي المنش آت الفلس طينية مب ل المراجع ة،
فهناك فجوة في نفم اإلاارة ومن أجل معالجة فجوة األااس وتقصير المراجع ألناس تأايته لمهام

المراجع ة ف ي نف م اإلاارة ،كم ا ينبغ ي تنفي ذ رش ااات معي ار اآلي رو 11011ااخ ل نف م اارة

مهيكل ة للب ا م ن الس لوك المخت ل ف ي األااس ،والمغالط ات الت ي تص ار ألن اس عملي ة مراجع ة

البسابات نتيجة عام الصبًّة والاقة في جراسات المراجعة الااخلية وعمل المراجع الخارجي.
-

وأخي ار ت أتي ه ذ الاراس ة ف ي ف ل اهتمام ات المفوض ية األوروبي ة بش أن اإلص البات المهني ة
وتنفيذ معايير معنية بالتنمية المستاامة ،في فل صاارات المنفم ة الاولي ة للمعي ار الس يما أن
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هن اك تنقيب ات وتط ويرات باص لة ف ي معي ار (اآلي رو ،)19011وك ذلك ف إن الموع ا النه ائي

لالنتقال من معيار (اآليرو (2008:9001لى معيار (اآليرو )2015:9001في سبتمبر لعام
2018م ،ذات ت ألير ف ي بيئ ة المنش آت الفلس طينية م ن منف ور الممارس ة وأااس مراج ع

البسابات.

ما م ز ه ه الدراسة ين الدراسات السابقة:
بع ا االط الع عل ى الاراس ات الس ابقة نج ا أن هن اك ع اة اراس ات ف ي ه ذا المج ال وتتمي ر ه ذ
الاراس ة ع ن غيره ا ،م ن خ الل تطرق ه لمكون ات معي ار اآلي رو 11011وعالقت ه بأنفم ة الج واة مب ل

المراجعة وتألير هذا المعيار على أااس مراجع البسابات وف ي المك ان الت ي يعم ل ب ه مراج ع البس ابات،
وكذلك هذ الاراسة في فل مباواية الاراسات والتبايات التي تواجه اول أعضاس (اآليرو) في تطوير
مراجع ة أنفم ة الج واة وتب ايلات المع ايير والت ألير عل ى أااس مراج ع البس ابات ونف م اإلاارة مب ل

المراجع ة وانعكاس اته مبلي ا عل ى قيم ة المنش أة وعل ى ج واة أااس المراج ع عن ا قيام ه بفب ص ومراجع ة
ألنفم ة الج واة وف ق متطلب ات معي ار اآلي رو  ،11011وأن تل ك التب ايات المعاص رة ومواكبته ا تض ع

المنشآت الفلسطينية لراما في الواقع المهني بتطوير استراتيجياتها وبناس أنفمة الجواة ل ايها عل ى أس

علمي ة ومهني ة وف ق م ا أقرت ه المنفم ة الاولي ة للمع ايير (اآلي رو) ،وأن غالبي ة الاراس ات أعط ت اهمي ة

قصوى لولي ة واالس تراتيجية الت ي تتبعه ا المنش آت ف ي مراجع ة أنفم ة الج واة ل ايها وتبن ي أاوات ااري ة

فعال ة مل ل معي ار اآلي رو  11011ألن اس تنف يم وتخط يط عملي ة المراجع ة ف ي ف ل تن وع الكف اسات
والتخصصات ومعرفة المخاطر والفرص ،وباور يؤلر على جواة األااس المهني لمراجع البس ابات عن ا
قيام ه بمه ام عملي ة المراجع ة المتكامل ة ألنفم ة الج واة .فم لال ف ي ب اى الاراس ات الس ابقة اراس ة

( )Strihavkova,2018قام بتبليل بالة وجواة المراجعة الااخلية في المنفمات في قطاعات مختلفة

وبشكل انتقائي ،ليتوصل على أن اائرة المراجعة الااخلية بباجة الى صرابة واعم اإلاارة االستراتيجية
لها في فل عام كفاية تلبية متطلبات المعايير الاولية للمراجعة الااخلية اآليرو .1011:11011

و مكن القول بأن مراجعة أنفمة الجواة للمنشآت تعطي مؤش ار لجواة األااس المهني لمراجع
البسابات وعام تعلر اإلجراسات المطبقة وفقا للمواصفات القياسية الاولية (اآليرو ،)11011مما

يجعلنا أن نارك بأن المنشآت االقتصااية الفلسطينية أيضا بباجة ألاوات اارية فعالة لتطوير أنفمة
الجواة لايها والتألير على أااس مراجع البسابات من خالل تنفيذ هذا المعيار الاولي ااخل نفم اارية

مهيكلة وبق اررات استراتيجية.
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 1.1تمه د:
تط ورت البي اة االقتص ااية عل ى المس توى ال اولي ،األم ر ال ذي عك

نفس ه عل ى تط ور

اقتص ااي هائ ل ف ي اوروب ا ،بي ث ط ورت المجموع ة األوروبي ة معي ا ار للج واة وه ي األي رو ورك ر ه ذا
المعي ار عل ى ل رام منفم ات األعم ال العامل ة ف ي نف ام الجماع ة األوربي ة بإتب اع ج راسات ض من اارة

منهجي ة للج واة .وكلم ة األي رو ( )ISOه ي اختص ار ل ى

International standardization

 Organizationوه ي مس مى المنفم ة العالمي ة للمع ايرة وتق وم المنفم ة بوض ع مق ايي

عالمي ة لنف ام

اارة الجواة في اية منفمة ،سواس كانت نتاجية أو خامية( .مصطفى)09 ،1001 ،
وم ن الطبيع ي ب أن الج واة ال تنش أ بش كل تلق ائي ،ول ذلك فإن ه يبت اج ل ى تخط يط وال ب ا أن

تكون الجواة أساسا لسياسة المؤسسة وعملية التخطيط وج واة السياس ة للمؤسس ة تك ون متعلق ة ومس ايرة
لنف رة اقتص ااية وتجاري ة ،م ع وج وا أاوات له ذ الج واة بس يطة وس هلة التطبي ق ،م ع تباي ا الوف ائ
واألهاا

وبصر فرص العمل وتترجم هذ العوامل في طار قابل للتطبيق.

(جولي(41-106 ،2002 ،
كما يعني نفام الجواة أمرين هما:
 .1عااا خطوات العمل وتوليقه.
 .1تنفيذ كفؤ وفعال لتعليمات الجواة ( .طرابيشي.)14،1999،
ولق ا فه رت نف م المواص فات القياس ية العالمي ة المعروف ة بإرش ااات مراجع ة نف م اارة الج واة
من خ الل المنفم ة العالمي ة للمواص فات القياس ية ومقره ا ف ي جني

بسويس ار ،وذل ك ف ي س بيل مواجه ة

التط ورات التقني ة واالقتص ااية المعاص رة والمتملل ة ف ي ت اويل عملي ات اإلنت اج والتس ويق والمنافس ة،
ض افة ل ى ت وفير الب اوا المطلوب ة م ن المواص فات ف ي الس لع المص نعة لبماي ة المس تهلكين وض مان

بقوقهم .لهذا باأت تسعى شركات الاول النامية لى توفير االعتمااات المالية الالرمة لتطوير أنشطتها

وأساليا اارتها لتباكي المتطلبات العالمية وتلبي ابتياج ات العم الس والمس تهلكين والمنفم ات الاولي ة.

على اعتبار أن البصول على شهااة توكيا الجواة هو بملابة جوار س فر ل اخول األس واق الاولي ة وف ق

منفور منفمة التجارة العالمية( .الخضر)285،2010،

وم ن األس باا األخ رى المقنع ة لمراجع ة نف ام اارة الج واة ض مان االمتل ال لوي رو،1001
وضمان االمتلال لمتطلبات المنفمة ،وضمان االمتلال للمتطلبات التنفيمية ،كما أن مراجعة نفم اارة

المنشأة يمكن القيام به لتبسين األااس في تنفيذ نفام اارة الجواة للببث عن الفرص للتبسين ،والببث
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عن أفضل الممارس ات الت ي يمك ن تطبيقه ا ف ي مج االت أخ رى ،والبب ث ع ن اج راسات وقائي ة ،والبب ث

عن التمير في رضاس العمالس (.)Hernandez,2010,454-466

وستس اعا اآلي رو  2015:9001الش ركات عل ى ض مان بص ول عمالئه ا عل ى منتج ات

وخ امات عالي ة الج واة باس تمرار ،األم ر ال ذي س يبقق ب اور العاي ا م ن الفوائ ا ،بم ا ف ي ذل ك رض ا
العمالس واإلاارة والموففين واألرب ا  ،ويب اا اآلي رو  2015:9001متطلب ات نف ام اارة الج واة الفع ال

لتوبيا عر

اآليرو وستكتش

المنفمات أن استخاام المعيار الجايا سيساعاهم في:

.1

تنفيم عملياتها بطريقة منطقية تعك

.1

تبسين كفاسة العمليات من خالل تطبيق التفكير القائم على المخاطر.

.1
.0
.9

ممارساتها التشغيلية والتجارية.

تبسين األااس والفعالي ة باس تمرار م ن خ الل اس تخاام أه اا

على مستوى العملية.
ترش يا وخف

الج واة ومؤش رات األااس الرئيس ة

بج م ول ائق نف ام اارة الج واة بش كل كبي ر م ن خ الل اعتم اا نه ج ق ائم عل ى

العمليات واستخاام الوسائل البصرية البايلة.
خل

ق رض

ا العم

الس واإلاارة والم

التعاون.)Mourougan,2017,42(.

وففين وتش

جيع بيئ

ة األعم

ال عل

ى

و مكن القول أن ه ينبغ ي ج راس مراجع ة ااخلي ة ااخ ل المنفم ة قب ل اس تاعاس المراج ع الخ ارجي
من شأن ذلك أن يضمن امتلاال أفضل عنا التبضير لمراجعة خارجية ،من بيث تفااي مشاكل توقيت
اإلفص ا للتق ارير المالي ة واإلااري ة والتش غيلية والتب ري م ن ص بة المعلوم ات المالي ة لتتس م عملي ة
المراجعة الخارجية بالاقة وصوال لقارة الشركة البصول على تص ايق نف م اارة الج واة جمل ة وتفص يال

وفق جراسات متطلا اآليرو  11011التي تجرى من قبل هيئات التقيي .

 1.1نشأة نظ إدارة الجودة:
اآلي رو كلم ة غريقي ة ) )Isosتعن ي التس اوي ،وق ا اش تقت م ن الب رو

المنفمة الاولية للمواصفات والمق ايي

اللالل ة األول ى إلس م

) )International Standardization Organizationوه ي

الهيئة الاولية المعنية بإصاار المواصفات .تأسست المنفمة في أعقاا البرا العالمية اللانية بعا لقاس
ض م وف وا  25اول ة ف ي لن ان س نة  1946وباش رت عمله ا ف ي1946-06-23م ،وتتخ ذ م ن جني

(سويسرا) مق ار لها وتها
•

لى:

تس هيل عملي ات التب اال ال اولي للس لع والخ امات وتط وير التع اون ف ي مج االت التنمي ة ،العل وم

والتكنولوجيا ،االقتصاا.
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•

تط وير مجموع ة مش تركة م ن المق ايي

•

صياغة المعايير وتبسين المستويات القياسية عنا منح الشهااات المتعلقة بالجواة( .العجيل ي،

واالتصاالت.

ف ي مج االت الص ناعة (المنتج ات) والتج ارة

البكيم)310،2009 ،

تفاعال مع األبااث الممهاة لفهور مواصفات عالمية تعالج قضايا الجواة بصورة عالية وتلبية
للطلب ات الاولي ة به ذا الص اا أص ارت المنفم ة الاولي ة للمواص فات والمق ايي

( )ISOف ي

العام1987أول مواصفة اولية ألنفمة اارة الج واة س ميت بسلس لة المواص فات الاولي ة اآلي رو ،9000
ت ألرت تل ك السلس لة كلي ار ب نص ورو المواص فة اإلنجليري ة (( )BS5750ب ن مب ارك44-،2002 ،

.)43

وتعتب ر اآلي رو  1000سلس لة م ن المواص فات القياس ية الت ي تب اا المتطلب ات األساس ية ل نفم
اارة الجواة في المنفمات اإلنتاجية والخامية تم اعتمااها من طر المنفمة الاولية للمعايير في سنة

بناس على توص يات اللجن ة الفني ة اآلي رو ) )ISO/TC176والت ي ش اركت فيه ا الهيئ ات القومي ة
ً 1187
للمقايي والجواة ملل الجمعية الفرنسية للتقيي والمعه ا الق ومي األمريك ي للمع ايير والمعه ا البريط اني
للمعايير ،وتسعى المنفمات من خالل تطبي ق ه ذ المواص فات ل ى البص ول عل ى ش هااة اآلي رو الت ي
تؤهلها للتعامل مع السوق األوروبية المشتركة وهذا من خالل ضمان تطابق منتجاتها وخاماتها مع هذ

المع ايير ،وتع ا ه ذ السلس لة مبص لة  80عام ا م ن التج ارا العالمي ة ف ي مج ال اارة
الجواة(.عيشوني)91-91،1011،

وفي فل االهتمام العالمي المترايا بالجواة لي

فقط ج واة الس لع والمنتج ات وانم ا أيض ا ج واة

الخامات  ،وبعا أن تأكا للجميع أن الجواة ليس ت خي ا اَر ب ل ض رورة لنج ا أي نف ام ،اهتم ت المنفم ة

الاولي ة للمع ايير (اآلي رو) كهيئ ة اولي ة معني ة ب الجواة ،وأص ارت سلس لة المواص فات العالمي ة المعروف ة
باآليرو  ،1000مع العلم أنها تخضع للتجايا والتبسين من طر المنفمة الاولية للمعايير والتي تقوم
بإص اار مع ايير جاي اة باس تمرار كلم ا اس تاعت الباج ة م ن أج ل التط وير والتبس ين المس تمر ألنفم ة

الجواة مبل المراجعة(بوريان.)110-111 ،1019 ،
ولعل الوعي بأهمية الجواة بوصفها سالبا س تراتيجيا ااعم ا للبص ول عل ى مي رة تنافس ية أاى

ل ى تبن ي المنفم ات للعاي ا م ن األس اليا اإلااري ة المس اهمة ف ي تبقي ق المي رة التنافس ية  ،م ن خ الل
تطبيقاتها وآلياتها واجراساتها  ،لتبسين الجواة  ،ومنها برامج وأساليا اارة التغيي ر والتط وير والتب ايث
اإلااري  ،بوصفها العموا الفقري في تبقيق الميرة التنافس ية وم ن اهمه ا  :القي ا

المق ارن بأفض ل أااس

ومع ايير اآلي رو  ،1000كم ا تع ا الج واة ب اى اعام ات البيئ ة التنافس ية بالي ا  ،ببك م أن ه ذ البيئ ة
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تتض من لالل ة اعام ات رئيس ية ه ي اارة الج واة الش املة  ،اتفاقي ة تبري ر التج ارة العالمي ة (الج ات)،

الخصخصة ومتغيراتها العالمية  ،وكلها تتفاعل وتؤلر بشكل أو بآخر على البيئة التنافسية للمنفمة.
(راضي.)177،1018،

وقا ُعِّرفت اآليرو من وجهة نفر المعها الوطني األمريكي للمعايير والجمعية األمريكية للجواة
عل ى أنه ا مواص فات وأال ة عم ل ل نفم اارة الج واة العالمي ة له ا س معتها الاولي ة وص فا أساس يا علمي ا
إلقام ة نف ام اارة الج واة  .واعتب رت الجمعي ة األمريكي ة للج واة أن اآلي رو 2015:9001وه و المعي ار

ال اولي ال ذي يب اا متطلب ات أنفم ة اارة الج واة ،وه و ال نهج األب رر ل نفم اارة الج واة .ف ي ب ين أن
ال بع

يس تخام مص طلح نف م اارة الج واة لوص

معي ار اآلي رو  9001أو مجموع ة م ن الول ائق

بالتفص يل لنف ام اارة الج واة ،فإن ه يش ير ف ي الواق ع ل ى كام ل النف ام .والول ائق تخ ام فق ط لوص

النف ام .وتخ ام أنفم ة اارة الج واة أغ ار
اإلنتاجية) ،خف

عاي اة ،منه ا :تبس ين العملي ات ،الب ا م ن النفاي ات (ه ار

التكالي  ،تسهيل وتبايا ف رص الت اريا ،ش راك الم وففين ،ض وابط تنفيمي ة (عل ى

نطاق موسع). Website https://asq.orgتاريخ الاخول للموقع 1017/01/17م

وتعمل سلسلة اآليرو  9000في تبسين أااس جواة المنفمات على أسا

إلاارة الجواة ،وهذا النفام هو قاار على اتخ اذ ق رار س تراتيجي للمنفم ة به ا

نشاس نفام مناس ا

من ع الع واام والتك الي

غي ر الض رورية خ الل عملي ات اإلنت اج م ن المنتج ات والخ امات كم ا ويتض من عائل ة اآلي رو 9000

أربعة معايير ،ملل اآليرو "( 9000أساسيات ومفراات نفام اارة الج واة") ،واآلي رو"( 9001متطلب ات
نف ام اارة الج واة") ،واآلي رو "( 9004اارة النج ا المس تاام للمنفم ة") ،واآلي رو( 19011توجيه ات
للمراجعة الااخلية والخارجية لنفم اارة الجواة)).(Neyestani B., & Juanzon, 2017,60-65
ولقا قسمت المنفمة المعايير الاولية) (ISOتعليمات المعايير لى  5أجراس وهي اآلتية:
 .1مباائ تأكيا الجواة (.)Principles of Quality Assurance
 .1المراجع المعيارية للمراجعة ).)Audit Refernce Standards
 .1المراجعة ).)Auditing

 .0معايير للمراجعين (.)Criteria for Auditors

 .9اارة برنامج المراجعة ().)Managing an Audit programطرابيشي.)13،1999،
وتمتار تفعيل أنفمة الجواة للمعيار اآليرو  11011متطلبات مراجعة نفم اارة الجواة
فيما يلي :
.1

مرنة  :بيث ال تضع المواصفات أية ج راسات ينبغ ي تباعه ا م ن الش ركات ،وانم ا تت يح لك ل
شركة أن تضع ما يناسبها من جراسات.
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.1
.1
.0

طوي ة :ال تلت رم الش ركات بض رورة المطابق ة م ع مواص فات السلس لة س واس كمتطلب ات أو
مواجهات ،بل ن جراسات التسجيل على المواصفة ال تعا شرطا في المواصفات.
القب ول ال دول  :أاى االعت ار

المتراي ا بسلس لة المواص فات م ن قب ل العاي ا م ن ال اول

وباألخص أوروبا لى اعتبارها جوار المرور لاخول األسواق العالمية.

الشمول :ذ أنها مواصفات عامة ،يمكن استخاامها من قبل أي شركة سواس أكانت ص غيرة أم

كبيرة ،نتاجية أم خامية.
لذا فقا صممت مواصفة اآليرو لتستخام في تصميم وتطوير نفم اارة الجواة ،وك ذلك تص ميم

وتطوير نفم التعاقا (مجموعة من الشروط المتفق) عليها بين الم ورا والمش تري وتمل ل مواص فة اآلي رو
مواصفات تقا

على ضوئها نفم الجواة ويتم تقييمها بواس طة ط ر لال ث غي ر الب ائع والمش تري وه و

هيئة أو مكتا تسجيل نفم الجواة ومجرا التقام للهيئة أو المكتا يعني أن نفام الجواة ونف ام التعاق ا

يتواف ق م ع نف ام اآلي رو  9000أو  9001أو  9002أو  9003ويع ا التس جيل ش هااة عل ى تطبي ق
متطلبات مواصفة اآليرو وتس عى معف م المنفم ات للبص ول عل ى ش هااة اآلي رو تبقيقً ا لرغب ِة العم الس

الذين يرون أن البصول على شهااة اآليرو شرطًا للتعامل مع المنفمات بكومية أو غير بكومية وأن
عام البصول على الشهااة يعني فقاان اللقة وفقاان البصة السوقية(.مبما عباالعال.)164،2008،

 1.1أهداف نظ إدارة الجودة:
تلخص تلك األهاا

في المعاالة التالية:

(رؤية واضبة  +أهاا

معيارية  +تبفر اقيق  +تعاون اإلاارة والعاملين

مبااة  +مقايي

 +تماسك الخطة +تواصل ااخلي وخارجي +لقافة عميقة = جواة شاملة) ،فعناما تتبقق الجواة

الشاملة ترااا القارة التنافسية للشركة ،بيث تصبح المنتجات والخامات تبقق طلبات ورغبات السوق
وبأفضل المواصفات واألسعار ،كما أن لقافة الجواة الشاملة تسوا عنا وجوا تفاهم وتناسق بين الجهوا

اإلاارية ألي منفمة (القراري.)34-33 ،2016 ،

وجاير بالذكر أن هناك العايا من الاول تؤلر على نوعية التصاير أو مخرجات أنفمة الجواة
من خالل لرام المصارين بالبصول على اليل بأنهم يتطابقون مع البا األانى لمستوى الجواة الذي
تطلبه البلاان التي تستورا المنتجات ،واباة من المعايير المطلوبة في كلير من األبيان المعروفة

باآليرو ،9001والتي تكون معاييرها لرامية كبا أانى لجميع الشركات التي تخطط للتصاير

).(Mekic,Dinc,2017,9
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وق ا ت ألرت مراجع ة أنفم ة الج واة بمف اهيم خاطئ ة ف ي كيفي ة تتفي ذ المع ايير أو البص ول عل ى

تصايق ألنفمة الجواة ذكرها (بسونة )88،1010،أهمها:

 -1تعا شهااة اآليرو  9001اليل على جواة منتجات المؤسسة التي بصلت على الشهااة ،ومما
يعرر هذا التصور الخاطئ هو استغالل بع

المؤسسات لشهااة الجواة على المنتجات على

أنها لبات لجواة منتجاتها ،ذ تقوم بوض ع ش عار اآلي رو  9001عل ى المنتج ات ،عل ى ال رغم
من ن الشهااة ال تتعلق بجواة المنتجات ،وانما بجواة النفام اإلااري للمؤسسة.

 -1ش هااة اآلي رو  9001تبص ل عليه ا الش ركات الخاص ة فق ط ،ويع ا ه ذا التص ور خاطئ اً ذ
تستطيع أي منفمة مهما كان نوعها أو بجمها سواس كانت عامة أم خاصة أم تطوعي ة ،تق ام

خ امات أو منتج ات البص ول عل ى ش هااة اآلي رو ،م ا اام نف ام الج واة ل ايها مط ابق

للمواصفات الاولية ،ولهذا فإن هناك عاااً كبي اًر من المنفمات البكومية والماار والجامعات
ومنفمات المجتمع الماني وغيرها بصلت على الشهااة.

 -1يج ا أن تبص ل المنفم ة كك ل عل ى ش هااة اآلي رو  ،9001وه ذا الس با ي ؤاي ل ى بج ام
المنفم ات الكبي رة والمتع ااة األنش طة ع ن التق ام للبص ول عل ى الش هااة ،ولك ن ف ي البقيق ة
تستطيع أي منفمة أن تتقام بطلا البصول على الشهااة عن فرع من فروعها أو نشاط وابا

من نشاطاتها ،وهذا يفسر بصول بع

المنفمات على أكلر من شهااة.

 -0البص ول عل ى ش هااة اآلي رو  9001عملي ة مكلف ة وتبت اج ل ى وق ت طوي ل ،ويع رر ه ذا
التصور أن بع

المكاتا االستشارية تطالا بمبالغ كبيرة مقابل خاماتها ،ولك ن ف ي البقيق ة

أن البص ول عل ى الش هااة ال يبت اج للكلي ر م ن التك الي  ،الس يما ذا قام ت المنفم ة بنفس ها
بتط وير نف ام الج واة ل ايها ذ تنبص ر تك الي

واصاار الشهااة.

البص ول عل ى الش هااة ف ي رس وم المراجع ة

 -9شهااة اآليرو 9001يتم البصول عليها من المنفمة الاولية للتقيي

مباشر ،كما يتم البصول

عل ى الش هااة م ن ش ركات مانب ة معتم اة ،بي ث يق وم مفتش ون م ن تل ك الش ركات ول ي

المنفمة الاولية للتقي ي

من

بري ارة المنفم ة الت ي ترغ ا بالبص ول عل ى الش هااة ،وه ذ الش ركات

موجواة في الكلير من اول العالم ،وهي في الغالا شركات خاصة.

 -6شهااة اآليرو  9001شهااة لي

لها ماة مبااة ،بيث ن لشهااة اآليرو ماة مبااة وهي في

العااة لالث ) (3سنين من تاريخ البصول على الشهااة ،ذ ال با بعا ذلك من عااة الفبص
والمراجع ة لتجاي ا الش هااة .م ع العل م أن ه بع ا البص ول عل ى الش هااة ي تم ج راس ري ارات ع اة
وذلك لضمان استمرار مطابقة نفام الجواة المعمول به.
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لذا فإن المؤسسات الباصلة على شهااة اآليرو  9001وصلت لى نهاية المطا

فيم ا يتعل ق

بج واة نفامه ا اإلااري ،ولك ن ف ي البقيق ة عملي ة البص ول عل ى الش هااة ه و بااي ة الطري ق ل ي

فق ط

للمبافف ة عل ى ج واة النف ام ولك ن نب و التبس ين المس تمر للعملي ات والنش اطات وتفعي ل النف ام نب و
الوصول لى اارة الجواة الشاملة.

وم ن هن ا يج ا علين ا أن ن ارك أهمي ة نف م الج واة م ن خ الل التغل ا عل ى ه ذ التص ورات
الخاطئ ة وغيره ا و نش ر ال وعي ب الجواة والتأكي ا عل ى أن تبقي ق الج واة يبت اج لعم ل مس تمر وجه وا
متواصلة ترتكر على التعاون والمشاركة والتبسين المستمر.

ولمن ك ٌل من ) )Thilakarathne&Chithrangani,2014,123تبليل المواق

اإلاارية

تجا أنفمة الجواة وتنفيذ معيار اآليرو  1008:1001وتطبيقه في سيريالنكا بأنه من المتوقع أن
تساعا تصايق أنفمة الجواة وبصول المنشآت على شهااة اآليرو في تبسين الجواة والكفاسة

وتبسين التواصل التنفيمي وتبقيق ميرة تنافسية وريااة البصة السوقية وخف

ارتفاع في أسعار األسهم ،كما ويتوق

التكالي

وتبقيق

نجا تطبيق هذا المعيار في ماى اراك اإلاارة العليا لنفام

اآليرو .1008:1001
وقا بين( (Olivier,2011,206في الواقع العملي مخاطر في أنفمة اارة ينبغ ي تجنبه ا عن ا

تطبيق متطلبات المنفمة الاولية للمعايير كما وصن

تلك المخاطر في خم

فئات رئيسية تؤلر على

أنفمة الجواة:
 ولائق غير الئقة أو مفرطة . عام متابعة النفام واستم ارريته . الببث عن الشهااات التجارية . عام كفاية الموارا . -المنش آت ق ا تعط ي غط اس فش ل تنفي ذ مع ايير اآلي رو عل ى بس اا عوام ل خارجي ة تب اكي

أنفم ة الج واة ل ايها ،وأن ه ك ان بمق اورها تنفي ذ تل ك المع ايير اون ض فاس الط ابع الخ ارجي عل ى عملي ة
التنفيذ.
.9000

يكمن مباأ التبسين المستمر في الكلير من متطلبات وتوصيات مجموعة معايير اآليرو
يجا على المنفمة نشاس وتوليق وتنفيذ وصيانة نفام اارة الجواة وتبسين فعاليتها باستمرار

وفقا لمتطلبات المعيار الاولي .يجا على المنفمة:
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تبايا العمليات الالرمة لنفام اارة الجواة وتطبيقاتها في جميع أنباس المنفمة تبايا التسلسل والتفاعل بين هذ العملياتتبايا المعايير واألساليا الالرمة لضمان تشغيل ومراقبة تلك العمليات فعالة ضمان توافر الموارا والمعلومات الالرمة لاعم تشغيل ومراقبة هذ العمليات -رصا وقيا

وتبليل هذ العمليات

 تنفيذ اإلجراسات الالرمة لتبقيق النتائج المخططة والتبسين المستمر لهذ العمليات(  ، 2000 ،ISO 9001الفقرة .)0.1
ومن أه الفوائد واألهداف الت

كاظ ) بما

:

حققها اس تخدا الموال فات العالم ة اآل زو  9000ح دده ( حم ود

 .1تبقيق أس لابتة للجواة على المستوى العالمي من شأنه أن يبقق ستق ار ار ولباتاً ولقةً عاليةً
ِ
الخامات المنتجة مبلياً.
بالسلع و
ِ
.1

ِ
صعاة اإلنتاجية والخامية.
تبقيق األربا المستهافة من قبل الشركات المختلفة على األ

.1

توفير لغة ومصطلبات مشتركة وواضبة على الصعيا الاولي.

.0

تابة الفرص الواسعة أمام األنشطة التجاري ة والتس ويقية ل اخول األس واق العالمي ة بق ارة فاعل ه
وكفاسة عالية.

.9

طال ة العم ر اإلقتص ااي للمنفم ة ف ي األس واق م ن خ الل تراي ا اللق ة بمنتج ات وخ امات

.6

ري ااة الف رص المتاب ة للمنفم ات المختلف ة وتوس يع نط اق األس واق م ن خ الل اس تم اررية تق ايم

.7

تشكيل األنفم ة اللابت ة للج واة ف ي المنفم ة واتاب ة ف رص عتمااه ا ف ي س تخاام اارة الج واة

.8

رفع كفاسة وفاعلية االنشطة التشغيلية والعمليات اإلنتاجية بصورة عامة.

.1

تنمي ة لق ة المتع املين م ع المنفم ة خ الل اس تم اررية توفيره ا للج واة المناس بة لمخرجاته ا

المنفمة وخلق اإلستقرار اإلستلماري ألنشطتها.
الجواة المناسبة لمنتجاتها أو خاماتها.
الشاملة.

اإلنتاجية.

 .10تبقيق اإلنخفا

المستمر بالتكالي

المتعلقة بالجواة.
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 .11تبقيق مساهمة فاعل ة لكاف ة الع املين وتبقي ق ش عار جمي ع االف راا مس ئولين ع ن الج واة وك ل
من خالل موقعه في اإلسهام بالجواة.

 .11تنمي ة رو التفاع ل الجم اعي ،وت وفير س بل العم ل الجم اعي وتنمي ة رو الفري ق الواب ا واللق ة
العالية وتوفير سبل الرقابة الذاتية لألااس.

.11

تعرير التوفي

األملل لموارا المنشأة ،وبما يبقق النهو

واالرتقاس بمستويات األااس فيها.

(بموا كافم.)250،2002،
وحدد (ر تشارد فرمان) أهداف إدارة الجودة من خالل:
.1

التركير عل ى بتياج ات الس وق ،والعم ل عل ى ترجم ة ه ذ االبتياج ات ل ى مواص فة للتص ميم
قابلة للتنفيذ.

.1

تبقيق أعلى أااس في كل المجاالت.

.0

عمل مراجعة مستمرة للعمليات إلرالة الهار أو الفاقا.

.6

اراك المنافسة وتطوير ستراتيجية المنافسة.

.1
.9
.7

وضع جراسات بسيطة ألااس الجواة.
بتكار مقايي

األااس.

وضع أسلوا تطوير مستمر بال نهاية.

وم ن هن ا ،ف إن التبس ينات المس تمرة والاائم ة المتعلق ة ب الجواة ال يمك ن تبقيقه ا وف ق ه ذا
اس عل ى
المفهوم ،ال من خالل توجيه الجهوا التنفيمية نبو الوقاية من وقوع المشاكل من منابعها ،وبن ً
ذلك فإن مفهوم توكيا الجواة ِّ
امج اإلااري ة المختلف ة،
يؤكا على أهمية تبقيق التكام ل والتنس يق ب ين الب ر ِ
يؤك ا عل ى أهمي ِة مش ِ
كم ا ِّ
اركة كافَّ ة المس تويات اإلااري ة ف ي عملي ة تخط يط ومراقب ة الج واة ،وأن ط ار
العمل والخطة الرئيس ة ه ي الت ي ِّ
توج ه العملي ات واألنش طة والق اررات نب و الوص ول ل ى أه اا

(رين الاين.)16-13،1996،

الج واة

و رل الباح ث أن التم اير التنفيم ي وتكام ل أنفم ة الج واة والق اررات االس تراتيجية ف ي تنفي ذ
معايير اآليرو من شأنها أن تنجح األهاا

التي وضعتها المنشأة في نفم اإلاارة لايها ،وتلك األهاا

ستفي بمتطلبات نفام اارة الجواة وتنفيذ مراجعة ستراتيجية فعالة وصوال لى تبقيق جواة المراجعة.
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1.1

أهم ة نظ إدارة الجودة:
تعتب ر وج وا نف م اارة الج واة ألي ش ركة قائم ة باول ة فلس طين ذات أهمي ة لي تم مقارن ة نف م

الجواة مبلياً باول متقامة ذا ما قورن ت كاف ة المنش آت والش ركات المارج ة بأس واق الم ال لبل اان أخ رى
تتط ور ت اريجيا والت ي ه ي بباج ة ل ى ص البات مهني ة ،فاراس ة ( )Siddiqui,2017,17-21أب ا

الاراس ات الت ي تلب ت أن الش ركات الباكس تانية متخلف ة ف ي تنفي ذ مع ايير اآلي رو وممارس ات اارة الج واة
وذل ك عن ا مقارنته ا م ع البل اان المتقام ة ،وق ا أطلق ت البكوم ة الباكس تانية خط ة ب وافر عم ل ف ي ع ام

2014م للش ركات الص غيرة والمتوس طة للبص ول عل ى ش هااة اآلي رو ف ي ط ار ه ذا البرن امج تتلق ى

المنفم ة ال اعم الم الي العتم اا وتنفي ذ ش هااات اآلي رو وتبس ين ج واة المنتج ات والخ امات لإلمتل ال
لمتطلبات التجارة الاولية لضمان نمو األعمال التجارية المستاامة والشاملة.

وقا بررت عاة عوامل أكات لإلاارة أهمية الجواة وضرورة تبنيها من قبل المنفمات وم ن ه ذ

العوامل اآلتي:
.1

تص اعا ب اة المنافس ة الس يما بع ا تنفي ذ بن وا االتفاقي ة والتج ارة "الج ات" ،تب ت مفل ة منفم ة

.1

ريااة مستوى وعي المستهلك ولقافته بموضوع الجواة.

التجارة العالمية.

العمالس عن شراس المنتجات رايئة الجواة.

.1

عرو

.0

ريااة شكاوى العمالس.

.9

تن امي ع اا التك تالت اإلقليمي ة وتأليره ا ،بي ث تم ار ال اول األعض اس بك ل تكت ل التج ارة

البينية فيما بينها وفق معامالت تفضيلية( .عاي

)23-20،2012،

وتُعتبر عائلة المعايير اآليرو ( ) ISO 9000بملابة جماع اولي ذات أهمية على ممارسات
اإلاارة الالرمة لضمان قارة المنفمة لتلبية متطلبات العمالس بشكل مستمر وذلك فيما يتعلق بالجواة
والمتطلبات التنفيمية المعمول بها من أجل ريااة رضا العمالس وتبقيق التبسين المستمر الخاص بها

وفي األااس من خالل المتطلبات القياسية في سلسلة المعايير اآليرو(  ، )ISO 9000وفيما يتعلق
بنفام اارة الجواة الذي يتم تنفيذ في المنشأة  ،بغ

النفر عن بجم أو نوع الملكية الخاص بها،

ولذلك تم تطوير مجموعة معايير (  ) ISO 9000لمساعاة المنشآت على تصميم أنفمة اارة الجواة
الفعالة وتنفيذها وقيااتها(Terziovski & Guerrero, 2014,197-202).

وي رى ) (Castillo,2017,1-9أن تنفي ذ معي ار اآلي رو ذات أهمي ة ف ي جوان ا تنفيمي ة منه ا

التبكم في اارة اإلنتاج ،ووضع المسئوليات والقواعا ،وتبسين التنسيق مع الم وراين ،وري ااة اإلبتك ار،
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وتبس ين نف ام المعلوم ات ف ي اارة العملي ات ،وتبس ين نف ام الرقاب ة الااخلي ة للكش

المطابقة" وما لى ذلك  .ضافة لتبسين استخاام الموارا ،وتخفي
العام ة ،وتخف ي

التك الي

تكالي

ع ن " ع ام

التفت يت ،وتبس ين الكف اسة

اللوجس تية واإلنتاجي ة ،والب ا م ن ع ام المطابق ة ،وكف اسة وفعالي ة الوق ت

الفعلي عنا تنفيذ متطلبات المعيار ،وتخفي

التكالي

"غير المجاية" ،اارة الم وارا البش رية م ن خ الل

تبس ين نف م اقت ار الم وففين ،والمش اركة ف ي ف رق العم ل ،والب ا م ن التغي ا ،وري ااة الرض ا وتبفي ر

العم ل .والجوان ا الااخلي ة م ن متطلب ات تجاري ة للمنافس ة ف ي القط اع ،وك ذلك الوص ول ل ى العم الس
واألسواق الجاياة ،والريااة في اوران المال والبصة السوقية .

كم ا أن ه يج ا أن يك ون ال اوافع لتنفي ذ معي ار اآلي رو 9001ه و اواف ع ااخلي ة ذا م ا كان ت

المنفم ة تنف ر ال ى ال اوافع الخارجي ة للبص ول عل ى مراي ا تنافس ية مس تاامة ،فال اوافع الااخلي ة للش ركة
لرفع مستوى من التطوير الااخلي للمباائ التي يقوم عليها اآلي رو 9001وتبقي ق التبس ينات التش غيلية

والتنفيمية ،مما يؤاي لى تصور أكبر للج واة وللرب ائن بش كل مرض ي ،الت ي ف ي نهاي ة المط ا

ي ؤاي

لى تبسينات مالية وك ذلك ف إن اآلل ار اإليجابي ة المس تماة م ن تنفي ذ تل ك المعي ار لجمي ع الش ركات ف إن

ف رص التبس ين أعل ى عن ا اارة الج واة فيم ا ذا كان ت المش اريع ص غيرة ،ووفق اً لاراس ات س ابقة فعن اما
يك ون ال اافع للتنفي ذ له ذا المعي ار ه و البص ول عل ى ش هااة الج واة ببي ث ال ي تم اس تبعاا الش ركة م ن

السوق  .وبالتالي فإن انقضاس الوقت لتاريخ سريان الشهااة لن يكون لها أي تألير.
التال ة:
.1

تطب ق نظ ا إدارة الج ودة ي ه ا اتب اا الخط وات

وي ى وج العمو فإن الشركة الراغب ة ف

عم ل اراس ة فج وة فيم ا ب ين الوض ع الق ائم للش ركة وب ين متطلب ات نف ام اارة الج واة ،وعموم ا

تج رى ه ذ الاراس ة بمعرف ة مختص ين بالمش اركة م ع الع املين بالمنفم ة ويس تخام فيه ا أاوات
مختلف ة منه ا "المراجع ة" ومنه ا "المق ابالت الشخص ية" ومنه ا "االس تبيانات" وف ي نهاي ة األم ر
تتك ون ص ورة مب ااة ع ن م اى ُبع ا أو قُ را الش ركة ع ن نف ام اارة الج واة المرج و .وتك ون
المخرج ات األساس ية له ذ الاراس ة ه و تباي ا اقي ق للفج وة الموج واة ب ين النف ِام الق ِ
ائم ف ي
المنفمة ونفام اارة الجواة المستها .

.1

بوضع خطة تنفيذي ة للخط و ِ
ات واألعم ِ
ال
تقوم اإلاارة العليا للمنفمة بالمشاركة مع المختصين
ِ

.1

ي تم عل ى الت واري ف ي المنفم ة تبن ي وتنفي ذ برن امج ت اريبي وتوع وي لك ل الع املين ف ي المنش أة

الالرم اتخاذها لتغطية الفجوة التي تم تباياها في الخطوة .1
بمتطلبات نفام اارة الجواة المستها

إلعااا المنشأة للتغيير المطلوا.
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.0

يتم من خالل المسئولين والخبراس تنفيذ الخطة التنفيذية الموضوعة في الخطوة  2وعلى اإلاارة

العليا للمنفمة أن تقوم بتوفير الموارا الالرمة للتنفيذ.

 .9بع ا تنفي ذ النف ام الجاي ا والمفت ر

مطابقت ه لنف ام اارة الج واة ولم اة معقول ة تؤك ا اس تقرار

النفام الجايا تقوم اإلاارة العليا للمنفم ة بتكلي

مختص ين ذوي خب رة مناس بة س واس م ن ااخ ل

الشركة أو من خارجها بإجراس مراجعة شاملة على تنفيذ النفام الجاي ا ف ي المنفم ة ،وع ااة ي تم
تلك المراجعة بصورة منهجية وطبقاً لخطة موضوعة سلفا.
 .6تك ون نت ائج المراجع ة ع ااة "ع ام مطابق ات" لمتطلب ات نف ام اارة الج واة المس تها  ،وي تم
بمعاونة اإلاارة العليا للمنفمة اتخاذ اإلجراسات التصبيبية المناسبة إلغالق "ع ام المطابق ات"
تقوم المنفمة بتنفيذ العمليات الواراة في البنوا  6&5بصورة منتفمة للبفاف على مس توى أااس

ُمرضي للمنفمة وطبقاً لمتطلبات نفام اارة الجواة( .كاطع.)1،1018،

الحلول ي ى شهادات

وتسعى الشركات ف نطاق واسع ي ى مستول دول واق م ومح

اآل زو  9001لفوائد يد دة منها :
.1

تبليل جميع عمليات الشركة طبقاً لمعيار اولي .

.1

افع عمليات التاريا .

.9

التركير على رضاس العميل الااخلي والخارجي .

.1
.0

توليق كافة اإلجراسات ونفم العمل وتسجيل جميع أبااث التشغيل .
اخال آليات عمل جاياة .

.6

المطالبة اائما بالتوافق واألااس .

.8

الوفاس بمعيار أساسي في السوق المبلي والاولي .

.7

االعت ار

الاولي وتبسين صورة المنفمة .

موسوية الجهات الحال ة ي ى شهادات نظ إدارة الجودة ف

الدول األيضاء له ئة الموالفات

والمقا س(لدول مج س التعاون لدول الخ ج العرب ة)https://www.gso.org.sa/ar/knowledge/gulf-.

 /encyclopediaتار خ الدخول ل موقع. 1111/11/11

فضال ين يوامل مؤثرة ف جودة المراجعة أورده (شحات ) بما
أوال :يوامل تنظ م ة خالة بمنشأة المراجعة :




ماى لترام منشأة المراجعة بالمعايير المهنية.

كفاسة جراسات ختيار العمالس أو استمرار تقايم الخامة لهم.
كفاسة جراسات نتقاس المراجعين بمنشأة المراجعة.
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:



كفاسة تخصيص األفراا على المهام.



هيكلة عملية المراجعة.



قيوا الوقت (قيوا ضرورة اإلنتهاس من أعمال المراجعة في وقت مباا).



التطوير والتعليم المهني المستمر.

ثان ا :تتأثر يوامل الجودة إرتباطا بفر ق المراجعة لمتغ رات يد دة أهمها ما


استقالل مراجع البسابات .



خبرة مراجع البسابات .



متابعة أعمال المراجعين بمنشأة المراجعة .



كفاسة أااس العمل الميااني ( .شباته.(35-19،2014،

:

 1.1مكونات نظ إدارة الجودة:
ن نفام اارة الجواة هو مجموعة من المكونات كالهيك ل التنفيم ي ،والمس ئوليات ،والعملي ات،

والموارا ،لتنفيذ اارة الجواة الشاملة وأن هذ المكونات تتفاعل فيما بينها وي ؤلر بعض ها ف ي اآلخ ر م ن

خالل النفام ،لذلك فإن عرل أي من هذ العناص ر واراس ته بمف را ال يق وا ال ى فه م النف ام كك ل .كم ا
ن رالة أي مكون من النفام يؤاي لى تغير كل األشياس وأن هذا النف ام يج ا أن يطب ق ويتفاع ل م ع

كل العمليات في المنفمة .وأن يباأ من تبايا متطلبات العميل وينتهي مع تبقيق رضا  .وأن تصني
األنشطة لهذا النفام يمكن أن يتم بصورة عاة( .الطائي ،قااا .)331،2008 ،

ويبتاج ذلك كله وجوا ماير اارة الجواة ،لم برنامج كامل ومولق عن الجواة ،وبعا ذلك تأتي

مربل ة التطبي ق العمل ي للبرن امج .م ن خ الل بلق ات لمجموع ة مع ايير اآلي رو الت ي تص ارها المنفم ة
الاولي ة للمع ايير م ن أج ل س ا فج وة التوقع ات ف ي اإلج راسات الت ي ي تم توليقه ا لك ل جان ا م ن جوان ا
أنفم ة العم ل ،لي تم مراجع ة نف م الج واة وف ق متطلب ات المنفم ة الاولي ة للمع ايير س يما معي ار اآلي رو
.11011
وأيضا قا أورا (الط ائي وق اااا  )350-348،2008 ،ع ن التنف يم المالئ م إلاارة الج واة عل ى

أنه قا يختل

من منفمة ألخرى تبعا لطبيعة نشاطها وبجمها ،ال أنه بشكل ع ام يعتم ا عل ى

التشكيالت التالية:
 .1م د ر الج ودة :تن اط ه ذ المهم ة بم اير متف ر أو أب ا ن واا ال رئي
مس اعايه ويتص
بالرئي

األعل ى للمنفم ة أو

ه ذا الموق ع بأن ه مس ئول ع ن تخط يط وتنفي ذ اارة الج واة الش املة ،وي رتبط

األعلى للمنفمة ويكون عضواً في مجل
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الجواة أو لجنة التسيير العليا إلاارة الج واة

الش املة ،بي ث ي تم اختي ار عل ى أس ا
على أسا

قارات ه ف ي اإلاارة للعملي ات والمش اريع واألف راا ول ي

تخصصه الفني في مجال الجواة.

 .1استشاري جودة :يتم تعيينه في المنفمة ،ويمكن أن يكون من خارجها ،ليقام النص ح والمش ورة
ِ
ِ
ِ
ام النص َح
س تناااً ل ى تخصص ه الفن ي ويتص بكون ه متخص ص ف ي اارة الج واة ،ويق ُ
واة الش ِ
يط والتنفي ِذ إلاا ِرة الج ِ
والمش ورةَ ف ي أوج ِه التخط ِ
املة ،كم ا أن ف ي بال ة تعيين ه ي رتبط

المواق ع ف ي المنفم ة ،ه ذا والب ا أن

ب الرئي األعل ى للمنفم ة ويمك ن أن يعم ل ف ي مختل
يتص َ بقارات منهاُ :مقنعُ ،م َعلِّم ،ناصح ،مسهل ،مبفِّر ،له قارة على كتابة التقارير.

 .1لجن ة أو مج س التس ر إلدارة الج ودة الش ام ة :تب رر الباج ة ال ى ه ذ اللجن ة بس با الفت رة
األعل ى للمنفم ة

يترس ها ال رئي
غي ر القص يرة الت ي يس تغرقها تنفي ذ اارة الج واة الش املة ،و أ

ويبضر جميع اجتماعاتها ،وتضم أفراا اإلاارة العليا في المنفمة وك ذلك رؤس اس لجن ة التس يير

القطاعي ة (ف ي بال ة المنفم ات الكبي رة يك ون لك ل قط اع لجن ة تس يير) أو رؤس اس ف رق ج واة

العملي ة ،ك م تجتم ع ش هرياً عل ى األق ل لمراجع ة االس تراتيجية ،والتق ام بالتنفي ذ ،واق رار مش اريع
التبسين وتتملل أهاافها اآلتي:

-

تبايا التوجه االستراتيجي للمنفمة فيما يخص اارة الجواة الشاملة.

-

عااا خطط اارة الجواة الشاملة لكل قطاع من القطاعات المنفمة.

-

تشكيل فرق الجواة العملية للعمليات الرئيسية في المنفمة.

-

مراجعة وتنقيح واقرار تنفيذ خطط الجواة ومشاريع التبسين.

 .0فر ق ج ودة العم ة :ويت ولى الس يطرة والتوجي ه لك ل ف رق تبس ين الج واة ،تعي ين أعض اس
ورؤساس تلك الفرق ويجا أن يبقق شهرياً اجتماع اً واب ااً عل ى األق ل .وق ا يك ون هن اك الكلي ر
من فرق جواة العملية في بالة المنفمات الكبيرة ،عناها ي تم تش كيل لج ان تس يير قطاعي ة ك ل

منها تسيطر وتوجه فرق جواة العملية في ذلك القطاع.
 .1فر ق تحس ن الجودة أو ح قة الجودة :هذا النوع من التنفيم يؤمن مش اركة ك ل الع املين ،ف ي
المنفمة ،في نشاط الجواة والتبسين المستمر ويبقق مباأ الجواة مسئولية الجميع.
و تط ب مراجع ة نظ
:)43-42،2002

.1

إدارة الج ودة بش كل فع ال التحق ق مم ا

(الارااك ة ،الش بلي،

اإلدارة الشام ة ل جودة :من خالل تركير المؤسسة بجميع أعضائها على الجواة لتبقيق رضا
العمالس من خالل تبقيق جميع األهاا

اإلاارية بكفاسة وفاعلية.
34

.1

س اسة الجودة :وهي عبارة عن مجموعة من األهاا

والتوجهات التي ترسمها المؤسسة فيما

بناس على توجهات اإلاارة العليا.
يتعلق بالجواة ً
.1

تخط ط الجودة :وه ي عب ارة ع ن األنش طة الرئيس ية الت ي تب اا أه اا

ومتطلب ات الج واة م ن

خ الل تميي ر خص ائص الج واة وتص نيفها وورنه ا ك ذلك تباي ا أغ ار

ومتطلب ات الج واة،

وياخل ضمنها التخط يط اإلااري والتش غيل ال ذي يش مل تبض ير تطبي ق نف ام الج واة وتنفيم ه
وجاولته وكذلك تبضير خطط الجواة ووضع الشروط الخاصة بتبسين الجواة.

.0

مراقب ة الج ودة :مجم وع م ن االنش طة واألس اليا الت ي ته ا

ال ى مراقب ة العملي ة والب ا م ن

اس باا االااس الغي ر مرض ي ف ي جمي ع مرابله ا م ن أج ل الوص ول ال ى فاعلي ة ف ي األااس
واإلنتاج.
.9

تأك د الجودة :مجموعة من األنشطة المخططة الهاافة لى عطاس اللقة الكافية ب أن المؤسس ة
س تبقق متطلب ات الج واة ويعط ي تأكي ا الج واة ااخلي اً لق ة كبي رة ل إلاارة ،وخارجي اً يعط ي لق ة

للعمالس الذين يتعاملون مع هذ المؤسسة.
.6

تحس ن الج ودة :مجموع ة م ن الت اابير الت ي تتخ ذها المؤسس ة لري ااة فعالي ة وكف اسة األنش طة
والعمليات من أجل عطاس فوائا فيما يتعلق بالجواة لكل من المؤسسة وربائنها.

.1

ضبط الجودة :م ن خ الل تبن ي م اخل ص ال األخط اس وتص بيح المعاي ا ،وب ل المش كالت
عنا وقوعها في بين أن توكيا الجواة يتبنى الماخل الوقائي من المعايا واألخطاس بمعن ى أن
المخطط فيه يبتمل وقوع أخط اس أو عي وا ،أو مش كالت ويمن ع وق وع أي منه ا فه و ال ينتف ر
وقوع الخطأ ،وان وقع الخطأ يببث عن أسبابه الجذرية ويعالجه فو اًر بمعنى أنه ي رف

السيئة فو اًر .في بين يقبل األول فكرة عام وجوا نسان من اون أخطاس.

الج واة

كم ا أن فعال ة أنظم ة الج ودة أو النظ ا اإلداري الفع ال تط ب بتواج د نظ ا لق اس

األداء وتقو م امتثاال لما أورده (زاهر )1111،بما
 .1معلومات كافية وواضبة لقيا
 .1معايير قيا

:

األااس البالي .

عملية األااس البالي .

 .1تبايا فجوات األااس .

 .0تبايا مشاكل فجوات األااس المتعلقة بفجوات األااس .

 .9تبايا العمليات واألنشطة المتعلقة بفجوات األااس والجواة .
 .6جراس تصبيبي لمعالجة األااس والفجوة.
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وتفعيل المباائ الستة السابقة في الواقع العملي يؤاي لى تبقيق مفهوم الج واة الش املة وبت ى
األساس ي م ن ه ذا النف ام

يتبق ق ذل ك الب ا م ن أن تض ع اإلاارة نفام اً لض مان الج واة ،ويك ون اله ا

هو المنتج والوقاية من األخطاس قبل باولها ،وذلك في كل مرابل العمل وأنش طته وعمليات ه واجراسات ه،

وبالت الي ف إن ه ذا النف ام الب ا أن يعتم ا عل ى من ع الخط أ قب ل باول ه ف ي مراب ل التص ميم ،واإلنت اج،

وتقايم الخامة أو المنتج لى العميل ( .راهر)151-150،2005،
وحتى كون ه ا النظا اإلداري فعاالا فال بد من توافر ما

:

 .1مجموعة من النفم اإلاارية الوقائية والتي تعمل على اكتشا

األخطاس قبل باولها.

 .1مجموعة من النفم المتعلقة بتوكيا الجواة ،والتي تعتما بشكل أساس ي عل ى ج راسات التبس ين
المستمر لألنشطة والعمليات والنفم.
 .1مجموعة اإلجراسات المتعلقة بالتنسيق والتكامل بين عمليات اإلاارة والبرامج واألنشطة.
 .0مجموع ة ال نفم واإلج راسات المتعلق ة بمتابع ة وتقي يم العملي ات اإلنتاجي ة والخامي ة م ن بااي ة
التعر على ابتياجات العميل ،والتصميم ونهاية بوصول المنتج أو الخامة لى العميل.
وعن ا تأاي ة برن امج المراجع ة والتأكي ا عل ى أنفم ة الج واة البيئي ة وانعكاس اتها ينبغ ي أن تك ون
هناك عملية تفتيت أورا كال من ( )Gunny&Zhangتنطوي على ما يلي:
 أوال :تقييم جواة مراجعة األعمال المنجرة بشأن المشاركة في مراجعة عمل معين. لانيا :ومراجعة نفام ضبط جواة المراجعين.وقا تنشأ تكالي

للبصول على شهااة تنفيذ متطل ا اآلي رو ،ال أن ه عل ى مطبق ي نف م الج واة

ف ي اارته م أن ينف روا ل ى فوائ ا االمتل ال والتطبي ق الت ي ت ار عائ ا مس تقبالً ذا ت م نش اس نف م اارة
الجواة وطبِقت عملية مراجعة ألنفمة متكاملة.)Gunny&Zhang, 2013, 160-163( .
وتنشأ أي تكلفة في أنفمة الجواة من أجل البصول على منفعة وتلك المنفعة تقا

من خالل

التصايق على أنفمة الجواة نتيجة لمراجعة يتم تنفيمه وتخطيطه وفق برنامج ألنفمة اإلاارة ومعايير
المتكاملة ،وقا أورا ) )Manders,B.h,2015,9تكلفة البصول على شهااة تمر بلاللة مرابل:
.1

يتعين على المنشآت بناس نفام اارة جواة .

.1

قا ترغا المنفمات في البصول على مساعاة خارجية وتوفي

.1

يتعين على المنفمات افع تكالي

استشاريين .

مراجعة (التصايق على نفم اارة الجواة) .
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وتعتما التكالي

اإلجمالية أيضا على بجم المنشأة وتعاا أفرعها ونوعها والوض ع الق ائم لنف ام

اارة الجواة ،خصوصاً ذا لم يكن لاى المنشأة بتى اآلن نفام اارة الجواة ل ايها آخ ذين ف ي االعتب ار
أنفمة الجواة وفقاً لويرو أو معيار اآليرو  9001تكل

أن تأسي

وقتاً وماالً.

و مك ن الق ول ب أن القيم ة المض افة م ن تنفي ذ معي ار اآلي رو ه و تجن ا المنش آت التك الي
المنفورة والغير منفورة وعلى الماى الطويل عنا مراجعة أنفمة الجواة ،وأن ال يكون هناك فج وة ف ي
اإلج راسات الت ي يتبع ه المراج ع ال ااخلي بم ا ال يتواف ق م ع عم ل المراج ع الخ ارجي وف ق المواص فة

القياسية الاولية اآليرو .11011

مم زات اآل زو 2015:9001ارتباط ا بالمراجع ة أو إرش ادات مراجع ة نظ إدارة

1.1
الجودة:

ُيفه ر ( )KazilIunasأن عوام ل نج ا نف م اارة الج واة م ن خ الل المراجع ة الفعال ة وفق ا

لمعايير اآليرو وكذلك التصايق ألنفم ة الج واة ،بي ث أُلب ت أن ش هااة اآلي رو  9000يمك ن أن يبق ق

فوائ ا لألعم ال ،ولك ن ينبغ ي عل ى م ايري المنش آت تص ميم النف ام بعناي ة عن ا تنفي ذ اس تراتيجية اآلي رو
 .9000وف ي ه ذا الص اا ،م ن المه م اراك ض رورة مواسم ة ب رامج الج واة م ع س تراتيجيات األعم ال

لضمان أن تعك الجهوا األهاا الطويلة األج ل للمنفم ة وم ن النق اط الباس مة ف ي ه ذا الجه ا الت رام
اإلاارة العلي ا بتباي ا األولوي ات ف ي تخص يص الم وارا المناس بة ألن اس تص ميم وتنفي ذ نف ِام الج واة

اآليرو ،9000السيما أن هناك عالقة يجابي ة ب ين ش هااة اآلي رو  9001والتبس ينات المالي ة للش ركات
وأيض ا خ الل فت رة م ا بع ا التص ايق ألنفم ة الج واة مهم ة ج ااً م ن أج ل التط وير والتبس ين المس تمر

للنفام.

واذا أراات المنش أة التبس ين المس تمر وجن ي الفوائ ا عل ى الم اى الطوي ل م ن وج وا نف ام اارة
الجواة ،ينبغي أن تنف ذ مب اائ اارة الج واة ،ويتطل ا أيض ا أن يك ون ل اى المنش أة وج وا نف ام المكاف أة
للعاملين ،والعمل الجم اعي ،وقي ا

األااس واالتص االت كله ا عوام ل نج ا باس مة لنف ام اارة الج واة

نفم اارة الجواة هم أيضا في موق

قوي لريااة قيمة تلك الشهااات.

المستاامة والنتائج اإليجابية عنا البصول على شهااة اآليرو  ،9000وم ن نابي ة أخ رى ف إن مراجع ي
وتساعا عمليات مراجعة الشهااات على تبسين نفم اارة الجواة وريااة الب افر لعم ل الج واة.

كما أن الشركات التي يتم تصايق نفم اارة الجواة لايها تقوم بإستقطاا المراجعين لي
صاار شهااة ،وانما أيضا لتباال الخبرات الخاصة بهم وتقايم قترابات للتبسين.

فقط من أجل

وال تقتصر المراجعة الناجبة لى نت اج بيان ات الس تخاامها ف ي م نح ش هااة تص ايق نف م اارة

الج واة أو لتبس ين التولي ق أو نف اذ المطابق ة ،ب ل أيض ا إلتخ اذ الق اررات اإلااري ة المتعلق ة بتط وير
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الموففين والتكنولوجيا والنمو والمنتج والعمليات ،ألن هذ الق اررات تستنا لى األااس البالي وهناك ع اا

م ن النه وج المس تخامة عموم اً ف ي ج راس عملي ات مراجع ة لنف ام الج واة الااخلي ة والخارجي ة ،ول ي
جميعها ناجبة وأكلر فعالية هو عملية المراجعة القائمة على العمليات.

المراجع لى تبايا النتائج التي ترغا المنشأة ف ي تبقيقه ا ،ويب اا م ا ذا كان ت ه ذ
ويسعى ُ
النت ائج تأخ ذ بع ين االعتب ار ابتياج ات العم الس واألط ار المعني ة ،ل م ت ار الطريق ة الت ي ت اار به ا
العمليات لتبقيق هذ النتائج وتبسين األااس.)KazilIunas,2010,36( .
وكما أن هناك العايا من األسباا التي تاعو لتطبيق نفام اارة الجواة على أسا

اآليرو

 9001وذات منفعة ألناس مراجعة أنفمة الجواة لعاة أسباا رئيسة هي:
 .1جراسات مبااة ومولقة جياا تبسين اتساق االنتاج .وهذا يعني أن جميع العمليات في

الشركة يتم وصفها بطريقة واضبة وسهلة ومفهومة لجميع الموففين والتي تؤاي لى الفكرة الرئيسية
من هذا المعيار أن تفعل كل األشياس الصبيبة في المرة األولى.
 .1يتم قيا

الجواة باستمرار .يعطي ذلك معلومات لى اإلاارة العليا سواس كانت جميع

العمليات تعمل كما تم تعريفها كما أنها تعطي معلومات بول االنبرافات عن المتوسط.
 .1جراسات وقائية أوال بأول بيث أن التاابير المستمرة تعطي معلومات فعالة ب ول العي وا ،

وم ن ل م يمك ن للش ركة اتخ اذ جمي ع اإلج راسات التص بيبية الالرم ة وأيض اً م ن خ الل تبلي ل األس باا

وتباي ا اإلج راسات الوقائي ة كم ا تب اث عنه ا مخط ط يش يكاوا (الس با واألل ر)

(.)Priede,2012,1468

وتُفه ر أنفم ة الج واة ف ي المنش آت المطبق ة لمع ايير اآلي رو العالق ة فيم ا ب ين معي ار اآلي رو

 1001واألااس الم الي عل ى الم اى القص ير والبعي ا ف ي أبع اا مختلف ة أورا ( )Mandersمنه ا مواكب ة
المنشآت مبل المراجعة لنسخة المعايير التي تقوم بإصاار وتطوير المنفم ة الاولي ة للمع ايير (اآلي رو)
بما يالئم مع متطلبات األنفمة اإلاارية البايلة وأسلوا التطبيق للمعي ار ،والتص ايق المس تمر ألنفم ة

الج واة مب ل المراجع ة ،وأس لوا المراجع ة ،والت رام اإلاارة لمتطلب ات أنفم ة الج واة ،ولقاف ة الج واة
البالية في المنشأة .وأيض ا هن اك ت أليرات أخ رى منه ا عملي ة ال تعلم واس تيعاا المعي ار (ف ي الممارس ات
اليومية).) Manders,B.h,2015,22-23).

وقد كر ( )Gopal,Attriأن قد ح ل العد د من الباحث ن فوائد مع ار اآل زو  9001ف أبعاد منها:
ات ل اى منتج ات المنش أة  ،تبس ين العالق ِ
ات م ع
الكف اسة ف ي أنفم ة اإلاارة ،تراي ا الص اار ُ
ُ
باا المص ِ
الس ِ
لطات المبلي ِة وأص ِ
لبة اآلخ رين ،تبس ين المنفوم ة ،تبس ين الج واة ف ي المن تج /
الخامة ،الرببية والمبيعات ونم و المبيع ات ،البص ة الس وقية ،تبس ين رض ا العم الس ،تبس ين العالق ات
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مع الموراين ،تبس ين الوض ع التنافس ي  /تبس ينات ف ي نت ائج الم وففين -ص ورة مبس نة ل ألااس بش كل

عام.(Gopal, Attri,2017,31-34(.
وقا ذكر كال من

( )Ismyrlis&Moschidis,2015و )(Gamboa&Melao,2012؛

( (Sannassee&Kawthar,2013أن هناك سعي للماراس في المنشآت بشكل مترايا للبصول على
شهااات لمختل

معايير نفم االاارة لتبسين ممارسات الجواة والبيئة والممارسات اإلاارية األخرى

السيما معيار اآليرو  1001ويعتبرون تطبيق هذا المعيار مفياا في المنفمات و في سوق

واقتصاايات المنشأة مع ما يرافقه من أااس أفضل للشركات وجواة منتجات واباطة تسويقية و كفاسة
الموارا وتبسين اارة المخاطر وتبسين رضا العمالس عن المنتجات والخامات التي تلبي ابتياجات

العمالس باستمرار بسبا تطبيق هذا المعيار وفي عام  1010اتخذت و اررة الصناعة والتجارة في اولة

ار سياسيا بشأن تطبيق معيار ( )ISO 9001في الوكاالت التابعة لو اررة الصناعة
جامايكا قرًا
واالستلمار والتجارة كطريقة لتعرير األااس التنفيمي وتبسين بيئة أعمال في جامايكا وتعرير التناف
االقتصااي في األسواق ) . (Castell, Y,2016,117-119

ويعتب ر( )Jan&Linأن تطبي ق نم اذج موب اة لنف ام الج واة ف ي األعم ال التجاري ة ه و أه م
ف اهرة ف ي اارة الج واة والعولم ة .ووفق اً ألب ِ
اث اإلبص اسات الص اارة ع ن المنفم ة الاولي ة للتوبي ا

القياسي (اآليرو) أنه في نهاية عام  2005كانت  161اولة مطبقة لأليرو بإجمالي  776,608شهااة

آي رو ق ا بص لت عليه ا الش ركات .ه ذا الع اا الملي ر لإلعج اا يجع ل بالفع ل أن اآلي رو  9000ف اهرة
عالمية وذو أهمية كبيرة ،وعلى الصعيا العالمي ،كما وي رى ( )Goldenberg & Coleأن نف ام اارة

الج واة ي وفر خي ا اًر س تراتيجياً وفلس فة ااري ة متكامل ة للمنفم ات بي ث تت يح له ا تبقي ق أه اافها بكف اسة
وفعالية وتبقيق ميرة تنافسية مستاامة.)Njenga,2017,372( .

ويمكن للمنشآت واستناااً لى تقييمها لنفامه ا الخ اص أن تعل ن ذاتي اً ع ن المطابق ة وي تم ج راس

تقي يم المطابق ة للط ر الل اني م ن قب ل العم الس وق ا ترغ ا (المنش أة مب ل المراجع ة) ف ي التبق ق م ن

مولوقي ة نف ام اارة الج واة لك الً م ن الم وراين ومنش آت المراجع ة قب ل اتخ اذ ق اررات الش راس .م ن نابي ة
أخرى ،يمكن للمنفمات اعوة عمالئِها لمراجعة نفام الجواة كما أنه يتم تقي يم المطابق ة م ن قب ل ط ر
لالث تسمى هيئة ص اار الش هااات إلعط اس تأكي ا كت ابي ب أن نف م اارة الج واة ل اى المنش أة تتف ق م ع

المعيار الصاار من المنفمة الاولية للمعايير(اآليرو).)Manders,2015,8) .

وتبص ل المنش آت عل ى ش هااة لك ال المعي ارين( .معي ار اآلي رو 2011:19011ومعي ار

اآلي رو ،)9001ألنهم ا يش تركان ف ي بع

المتطلب ات .وتعتبرهم ا (المع ايير المتكامل ة  )2016م ع

عتب ار مراجع ة ع ام  2015مراجع ة رئيس ية ،نف اًر ألن الش ركات ق ا أعطي ت فت رة انتقالي ة م اتها ل الث
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سنوات تب اأ اعتب ا ار م ن س بتمبر  2015ل ذا ل ن تك ون مراجع ة اآلي رو  2008:9001ص البة بع ا اآلن
عتبا اًر من سبتمبر )Roytta,2016,7-8) .2018

وقا أصارت اآليرو  2015:9001طبعة  15سبتمبر  ،2015مع التغييرات الرئيسة التالية:
.1

تم اعتماا "هيك ل رفي ع المس توى" م ع ن ص أساس ي متط ابق ،ومص طلبات ،وتعريف ات ،وس يتم

.1

بل مفهوم القيااة مبل مفهوم الطبعة الس ابقة لمس ؤولية اإلاارة ،مم ا يتطل ا م ن اإلاارة العلي ا

.1

يجا تبايا القضايا الخارجية والااخلية التي قا تؤلر على قارة نفام اارة الجواة على تبقيق

.0

ويتطل ا اعتم اا التفكي ر الق ائم عل ى المخ اطر أن ي تم تباي ا وااارة المخ اطر والف رص عل ى

استخاامها لجميع معايير نفم اارة اآليرو.
شراك واعم نفام اارة الجواة.

النتائج المرجوة ،وابتياجات وتوقعات أصباا المصلبة المعنيين ،وفهمها ورصاها.

المس تويين التنفيم ي وااارة العملي ات ،والت ي ق ا ت ؤلر عل ى نف ام اارة الج واة والنت ائج المرج وة

منه.
.9

تعري ر التركي ر عل ى نه ج العملي ة والنت ائج المرج وة م ع التركي ر بش كل أق ل عل ى المتطلب ات

التقيياية وعلى الولائق.)Fonseca, 2015,167-180( .

و رل الباح ث أن وج وا أنفم ة الج واة ف ي المنش آت الفلس طينية يؤهله ا لتنفي ذ جمل ة م ن
المعايير التي تستصارها المنفمة الاولية للمعايير ،وأن تلك اإلرشااات الصاارة من (اآليرو) في الواقع
العمل ي تع رر مكان ة المراج ع وأااس المراج ع وعملي ة المراجع ة المتكامل ة ل نفم اإلاارة ،ااخ ل نف م ااري ة
ِ
عوبات تو ِ
اج هُ ُمنش آت المراجع ة
مهيكلة وبق اررات اس تراتيجية .وفيم ا أك ا (نش وان )1011،ب أن هن اك ص
بقطاع غرة في ترجمة استراتيجياتها لى جراسات تشغيلية.

 1.1مبادئ إدارة الجودة:
تُص ِار المنفم ة الاولي ة للمع ايير(اآليرو) وليق ة تتض من مب اائ اارة الج واة الت ي ت اعم سلس لة
معايير اآليرو  9000واآليرو  9001إلاارة الجواة .وهناك اآلن سبعة خطط إلاارة الجواة تم عرضها
بإيجار:
.1

الترك ز ي ى العم الء :التركي ر ال رئي

إلاارة الج واة ه و تلبي ة متطلب ات العم الس والس عي

لتجاور توقعات العمالس.

 .1الق ادة :ويض ع الق ااة عل ى جمي ع المس تويات وب اة اله ا
يشترك فيها النا

في تبقيق أهاا

المنفمة الموضوعية.
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والتوجي ه ويهي ئ الف رو

الت ي

 .1إش راك الن اس :وم ن الض روري أن يك ون األش خاص المختص ون والمخول ون والمش اركون عل ى
جميع المستويات في جمي ع أنب اس المنفم ة أم اًر ض رورياً لتعري ر قارت ه عل ى خل ق وتق ايم قيم ة

(مشاركة النا

في اآليرو  2005:9001واآليرو.)2008:9001

 .0نه ج العم ة :وي تم تبقي ق نت ائج متس قة وفعال ة بق ار أكب ر م ن الفعالي ة والكف اسة عن ا فه م
األنش طة وااارته ا كعملي ات مترابط ة تعم ل كطريق ة متماس كة (ويش مل ه ذا المب اأ نه ج ال نفم
إلاارة اآليرو طبعة  2005:9000واآليرو .)2008:9001

 .9التحس ن :وتواصل المنفمات الناجبة التركير المستمر على التبس ين (التبس ين المس تمر ف ي
اآليرو  2005:9000واآليرو .)2008:9001

 .6إتخا الق اررات القائمة ي ى األدلة :ومن المرجح أن تؤاي الق اررات المس تناة ل ى تبلي ل وتقي يم
البيان ات والمعلوم ات ل ى تبقي ق النت ائج المرج وة (ال نهج الوق ائعي لص نع الق رار ف ي اآلي رو

 2005:9000واآليرو .)9001:2008

 .7إدارة العالق ات :ولتبقي ق النج ا المس تاام ت اير المنفم ة عالقاته ا م ع األط ار

المعني ة ،مل ل

الم وراين (عالق ات الم وراين ذات المنفع ة المتباال ة ف ي اآلي رو 9000واآلي رو.)9001

).)Fonseca,L,2015,167-180
ومن ه ذا المنطل ق عل ى أن ت وفر اآلي رو  1019:1001مرون ةً تنفيمي ةً متراي اةً لتص ِ
ميم نف ِام
ِ
ق مب اائ أنفم ة الج واة س و
اا ِرة
الجواة لكل العمليات والمنتجات التي تقامها الش ركة ،عل ى أن تطب َ

تتطل ا ذل ك نهج اً جاي ااً وكف اسةً مراجع ة للوص ول ل ى تواف ق الش ركة م ع متطلب ات اآلي رو
(.)1019:1001

اع
الم اار اارة بس نة تتطل ا جراساته ا تب َ
كم ا أن نف ام ج واة األااس المول ق توليق اً بس ناً و ُ
وابتر َام القواعا وااللت رام واإلص رار المس تمر م ن ي وم عم ل آلخ ر ،وأن تواج ا عناص ر نف ام الج واة ف ي
المنفمة ستضمن أن جهوا تبسين الجواة المترتبة عليها مبنية على أسا قوي.
وق ا أورا (خش بة) مالبف ات ينبغ ي أن تارك ه المنش آت والت ي تتواج ا ل ايها أنفم ة الج واة

و ُمطبقةً للمواصفات القياسية الاولية وهو كما يلي:

 -1المواصفات الاولية للجواة اآليرو يقترا من الجواة الشاملة والتنافسية وبيئة األعمال الاولية.
 -1المواص فات الاولي ة اآلي رو  1000تمهي ا لبن اس نف ام اارة ج واة ش املة ،كم ا ب اث بالفع ل ف ي
العايا من الشركات األوروبية أو أن يكون تواجا نفام اارة الجواة الشاملة في المنفمة ع امالً
وميسر للبصول على الشهااة الاولية لويرو اون بذل الكلير من المشقة أو التكلفة.
مبفِّ اًر
اً
 -1المواصفة الاولية أااة لتطوير نفام اارة الجواة الشاملة والعك
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صبيح.

 -0المواصفات الاولية جرس م ن س تراتيجية الج واة الش املة .فالمواص فات الاولي ة للج واة يمك ن أن
تك ون (بت ى بطبيعته ا اإلجرائي ة) أااة ومكون اً أساس ياً م ن اس تراتيجية إلاارة الج واة الش املة
يس اعا ف ي اارة عملي ات المنفم ة م ن جه ة وف ي تط وير نف ام الج واة الش املة نفس ه م ن جه ة

أخرى وهو األمر الذي تكرر بنجا في العايا من المنفمات عبر العالم .

 -9المواص فات الاولي ة للوجاه ة األعمالي ة ،فعل ى المس توى العرب ي يالب ف أن المواص فات الاولي ة
اآليرو  1000قا أسيئ استخاامها من جانا العايا من منفمات األعمال العربية بيث أعتبر
ف ي ب االت كلي رة نوع ا مم ا يمك ن أن يطل ق علي ه )Prestige

 (Businessكم ا ينبس ر

تطبيقها في المنفمات البكومية والعامة لى با كبير(.خشبة.)00-11،1009،
و مك ن الق ول ب أن المنش آت الفلس طينية المعني ة بأنفم ة اإلاارة ينبغ ي أن يك ون ل ايها المعرف ة
التام ة لمب اائ اارة الج واة ومعني ة بتنفي ذ معي ار اآلي رو  11011الت ي تُص ار م ن المنفم ة الاولي ة

للمعايير ،وباإلضافة لوجوا مراجعة منتفمة بواسطة مراج ع نف م اارة الج واة ل ايها ،وم ن نابي ة أخ رى
فإن فشل تطبي ق مراجع ة عل ى أس

منهجي ة وف ق مق ايي

اولي ة س يؤلر س لبا عل ى ج واة أااس مراج ع

البسابات مع وجوا خلل بنفم اإلاارة أو عنا تقرير المراج ع لعملي ة المراجع ة ،وتتكش

ذل ك عن ا ع ام

اس تيفاس مراج ع البس ابات إلرش ااات أنفم ة الج واة الت ي تتمل ل ف ي (مب اائ المراجع ة ،اارة برن امج

المراجع ة ،ج راسات عملي ة المراجع ة ،وتوجيه ات بخص وص تقي يم كف اسة األف راا المش اركين ألن اس عملي ة
المراجع ة) أو بمعن ى آخ ر عملي ة مراجع ة البس ابات أو مراجع ة نف م اإلاارة ل م ت تم وف ق متطل ا مهن ي
واجراسات سليمة.

 1.1المراجعة اإلدار ة ومراجعة االمتثال ألنظمة الجودة:
يب ث مراجع ة االمتل ال عل ى أن يك ون المطابق ة وف ق مع ايير المراجع ة (اآلي رو) ،ف ي ب ين أن

المراجع ة اإلااري ة يبب ث ع ن المطابق ة لمع ايير المراجع ة وأيض ا فعاليت ه م ن النابي ة العملي ة وف رص
التبس ين ف ي تبقي ق أه اا

المنفم ة وتط وير س تراتيجيتها ،وق ا اس تخام معي ار اآلي رو

( )2002:19011مص طلح مع ايير المراجع ة ال ذي يش ير ل ى المواص فات والمب اائ التوجيهي ة

والمتطلب ات ،و مراجع ة المطابق ة يش مل المراجع ة المالي ة ،المراجع ة الض ريبية ،والمراجع ة التنفيمي ة،
وتش مل عملي ات المراجع ة اإلااري ة مراجع ة البس ابات للمنش آت الص ناعية ،ومراجع ة المنتج ات
والعملي ات ،ويمك ن ام ج ك ل م ن مراجع ة االمتل ال و المراجع ة اإلااري ة ولك ن ع ااة م ا تق وم المنفم ات
بتكيي

مراجع ة االمتل ال اس تنااا ل ى مع ايير المراجع ة وف ق متطل ا المنفم ة الاولي ة للتقي ي

(اآلي رو)

قبي ل أن يقت ر المراج ع مج اال إلاخ ال تبس ينات خ ارج مع ايير المراجع ة ،يمك ن أن تعتب ر مراجع ة

ش هااات نف ام اارة الج واة كمجموع ة م ن مراجع ة االمتل ال ومراجع ة اإلاارة ،نب و أن عملي ة المراجع ة
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لمراج ع نف ام اارة الج واة ِّ
يرك ر فيه ا عل ى ممارس ات المنفم ة ،عل ى س بيل المل ال فعالي ة نف ام اارة

الجواة عنا تطبيق كال من اآليرو 9001واآليرو.(Ramly,et,2008,26-30) .19011

وتستنا مراجعة أنفمة الجواة لقرار المنفمة الاولية للتقيي

والمعايرة (اآليرو) ،وعل ى أن ه تق ام

اآليرو  2011:19011مباائ توجيهية للمراجعة الااخلية والخارجية لنفم اارة الج واة وأنفم ة اإلاارة

البيئية .وهي تتضمن معلومات ع ن ب رامج المراجع ة ،وكيفي ة ج راس مراجع ة ااخلي ة أو خارجي ة ،وكف اسة
مراج ع البس ابات ،كم ا ويق ام الخط وط العريض ة لكيفي ة اارة برن امج المراجع ة وكيفي ة ج راس عملي ات

المراجعة ).)Manders,B.h,2015,3

كما يستوجا على المنشأة من التأكا بأن عمليات المراجعة الااخلية يتم التخط يط له ا وتنفي ذها

على فترات مبااة لتبايا ما ذا كان نفام اارة الجواة يتوافق مع متطلبات اآليرو 9001وي تم تنفي ذها

بشكل فعال والبفاف عليها (.)Osman,2016,25

وي َبتِّ ُم بقاس أي مشروع استلماري قائم واورة بياة المنتج لفترة طويلة ذا ما تواج ات نف م اارة
ُ
الج واة ف ي الش ركة ،بي ث ت وفر نف ام اارة الج واة خي ا اًر اس تراتيجياً وفلس فة ااري ة متكامل ة للش ركات

المعني ة بتط وير نف م اإلاارة ف ي ف ل اإلمكاني ات المتاب ة لت تمكن م ن تبقي ق أه اافها بكف اسة وفعالي ة
وتبقيق ِّ
ميرة تنافسية مستاامة.

ِ
عااا ِ
ِ
الخاص بها لتخض ع
نفام اارِة الجواة
المنشأة لى
وللبصول على شهااة اآليرو
ُ
تبتاج ُ
مراجعته ا م ن قب ل مراج ع خ ارجي لمراجع ة نف م اارة الش ركة وفب ص م ا ذا كان ت تس توفي متطلب ات
اآلي رو ،ل م يعط ي مراج ع البس ابات المعلوم ات ب ول تل َك المتطلب ِ
ات لمعرف ة م اى وف اس الش ركة

بمتطلب ات ه ذا المعي ار ،ويمك ن للش ركة أن تفع َل التغيي رات الالرم ة لتلبي ِة المتطلب ات .وعن اما تجت ار
الش ركة متطلب ات مراجع ة نف م اارة الج واة ي تم م نبهم ش هااة اآلي رو ،وهن اك مؤسس ات معني ة ب نفم
الجواة واصاار الشهااات باالطالع على الملبق رقم (.)0

ويمك ن الق ول س تنااا ل ى الملب ق رق م ( )0أن الط ر اللال ث المس تقل ال ذي يق وم بمراجع ة

وتص ايق أنفم ة الج واة ،ت م ذك ر ف ي معي ار اآلي رو  11011فإن ه ين تهج بمتطلب ات معي ار اآلي رو رق م
 17011ويق وم ب التفبص ألنفم ة الج واة مب ل المراجع ة ويعط ي مؤش رات للمنش أة مب ل المراجع ة

أهمها:

 يقرر ماى مطابقة نفام اإلاارة للمعايير المبااة للمراجعة
 فعالية النفام المطبق في تلبية األهاا

المبااة

 يتيح الفرصة لمن يخضع للمراجعة أن يقوم بتبسين نفام اارته.
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ولكي تقترن صبة اإلمتلال اإلااري بمض امين ج راسات العم ل وف ق رش ااات اآلي رو 11011

وص وال بتمي ر أااس مراج ع البس ابات ألن اس عملي ة مراجع ة البس ابات ينبغ ي وض ع تص ور منطق ي
واس تراتيجية إلاارة برن امج المراجع ة ،وق ا وض بت المنفم ة الاولي ة للمع ايير(اآليرو) كي

لمراج ع نف م

اإلاارة أن يعتم َا برن امج المراجع ة م ن خ الل خط وات تعتم ا باس تخاام آلي ات اارة األعم ال وتط وير
الج واة رباعي ة ايم نج أو رباعي ة ش ويهارت (خط ط – نف ذ -تبق ق -ص بح) وج اول رق م ) (1يوض ح
اارة برن امج المراجع ة وف ق معي ار اآلي رو  1011:11011الص اار م ن قب ل لجن ة المع ايير األوروبي ة

(التصايق على برنامج المراجعة).

(جدول رق )1

إدارة برنامج المراجعة
وضع أهاا

 )1أاوار ومسؤوليات الشخص الذي ياير برنامج المراجعة.

 )2كفاسة الشخص الذي ياير برنامج المراجعة (كفاسة وتقييم مراجع البسابات).

خطط

أو /و نشاس برنامج المراجعة

 )3تبايا ماى برنامج المراجعة.

 )4تبايا وتقييم مخاطر برنامج المراجعة.
 )5وضع جراسات لبرنامج المراجعة.
 )6تبايا موارا برنامج المراجعة.

نفذ

تنفيذ برنامج المراجعة

 (1تبايا أهاا

ونطاق ومعايير المراجعة الفراية.

 )2اختيار أساليا المراجعة.

 )3اختيار أعضاس فريق المراجعة.
 )4تعيين مسؤولية المراجعة الفراية لى رئي
 )5اارة نتائج برنامج المراجعة.

فريق المراجعة.

 )6اارة وبفف سجالت برامج مراجعة البسابات.
تبقق

رصا برنامج المراجعة.

صبح مراجعة وتبسين برنامج المراجعة.
ISO19011:2011(E) European committee for standardization, November 2011, p6
)BSI (Standards Publication British Standards Institution

باالطالع على الجاول رقم ( )1والوليقة الصاارة من اآليرو ( 1011:11011الطبع ة اللاني ة)

يتضح ما يلي:
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 عن ا تباي ا أه اا
المراجعين.

ونط اق ومع ايير المراجع ة الفراي ة ي تم األخ ذ ف ي اإلعتب ار كف اسة وتقي يم

 عنا منح الصالبية والمسئولية من قبل رئي

فريق المراجعة يتم األخذ في االعتبار كفاسة وفاعلي ة

أااس المراجع و عملية المراجعة التي يتم تأايته من قبل فريق المراجعة.

وط ورت المنفم ة الاولي ة للمع ايير معي ار اآلي رو  19011وفق اً للطبع ة اللاني ة لع ام 1011م

بي ث تب ل مب ل الطبع ة األول ى (اآلي رو ،)2002:19011والت ي ت م تنقيبه ا م ن النابي ة الفني ة.
واالختالفات الرئيسة مقارنة مع الطبعة األولى هي كما يلي:




توسع النطاق من مراجعة نفم الجواة واإلاارة البيئية لى مراجعة أي أنفمة اارية.
تم توضيح العالقة بين المعيارين اآليرو  19011و. *ISO/IEC17021

األخذ بأساليا المراجعة عن بعا ومفهوم المخاطر.



ضافة السرية كمباأ جايا للمراجعة.



أعيا تنفيم البنوا رقم .7،6،5



أارجت معلومات ضافية في المرفق باس الجايا ،مما أاى لى رالة صناايق المساعاة.



تعرير عملية تبايا الكفاسات وتقييمها.




ِ
نضباط في المرف ِ
ق أل
أارجت أمللة توضيبية على المعار والمهارات الخاصة باإل

توج

ا مب

اائ توجيهي

ة ض

افية عل

ى الموق

ع الش

بكي الت

الجايا.

الي:

)British Standards Institution (BSI)( .www.iso.org/19011auditing
ويعتب ر ك ال م ن ( )Toma,Popa,2009ب أن أنش طة المراجع ة ف ي الموق ع تنف ذ ف ي ع اة مراب ل (وفق ا
لويرو:)19011
 -1يقد االجتماا االفتتاح  :يعقا اإلجتماع االفتتابي مع اارة الجهة الخاضعة للمراجعة للموافقة
على خطة المراجعة والتفاصيل األخرى المتعلقة بتنفيم وتنفيذ المراجعة.

 -1التوالل أثناء المراجعة :م ن الض روري وض ع بع

اإلتفاقي ات المتعلق ة بالتواص ل م ع الجه ة

الخاض عة للمراجع ة وض من فري ق المراجع ة .يج ا عل ى قائ ا فري ق المراجع ة أن يرس َل اوري اً
مربل ة المراجع ة ،والمش اكل م ع الجه ة الخاض عة للمراجع ة ،ووكي ل المراجع ة ،وأال ة المراجع ة

أي مس ألةً خ ارج نط اق المراجع ة ،أو أال ة المراجع ة الت ي تلب ت ع ام
ذات المخ اطر العالي ة ،و َّ
مكانية الوصول لى األهاا .

*

International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro technical
)Commission (IEC
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 -1أدوار ومس ؤول ات المرش د ن والم راقب ن :يراف ق المراقب ون فري ق المراجع ة لي تم م راقبتهم ألن اس
تنفيذ تخطيط وتنفيم عملية الم ارجعة ،ولكنهم ليسوا أعضاس في هذا الفريق ،فهي تتصر بناس

على طلا رئي

فريق المراجعة.

 -0جمع المع ومات وفحلها :ألناس عملية المراجعة ،يتم جمع المعلومات ذات الصلة وفبصها،
فقط المعلومات التي تم التبقق منها يمكن أن تكون أالة المراجعة بيث تسجل أالة المراجعة.
تتضمن االستنتاجات األنشطة التال ة:
أ-

جم ع المعلوم ات (مق ابالت ،مراقب ة أنش طة ،تبلي ل ول ائق) م ن مص اار المعلوم ات م ن خ الل
أخذ العينات وفبصها؛ ويمكن التبقق من المعلومات فبصها في أالة المراجعة.

ا -يتم تقييم أالة المراجعة فيما يتعلق بمعايير المراجع ة .يمك ن البص ول عل ى مالبف ات مراجع ة
البسابات.

ت -تبليل مالبفات المراجعة لتبيان استنتاجات المراجعة.
 -9نتائج مالحظ ات المراجع ة :بي ث ي تم تقي يم أال ة المراجع ة فيم ا يتعل ق بمع ايير المراجع ة لتولي ا
مالبف ات مراجع ة البس ابات ،تش ير مالبف ات مراجع ة البس ابات ل ى االمتل ال أو ع ام

االمتل ال لمع ايير المراجع ة ،يج ا أن تك ون أال ة المراجع ة الت ي ت اعم اس تنتاج ع ام االمتل ال
واضبة ومسجلة.

 -6إيداد استنتاجات المراجعة ،ح ث جب ي ى فر ق المراجعة النظر ف القضا ا التال ة:
أ -تبليل مالبفات المراجعة فيما يتعلق بأغ ار
ا -اإلتفاق على استنتاجات المراجعة.

المراجعة.

ت -عااا التوصية.

ث -مناقشة نشاط المتابعة.
 -7يقد االجتماا الختام  :يتم تنسيق جتماع مغلق من قبل رئي

فري ق المراجع ة ،وي تم التمس ك

بمالبف ات المراجع ة لفهمه ا والموافق ة عليه ا م ن قب ل المراج ع ف ي ف ل تب اين اآلراس بش أن

اا موع ااً نهائي ا
المراجع ة ،كم ا ينبغ ي مناقش ة المالبف ات واالس تنتاجات أيض ا ،ويمك ن أن يب َ
للجه ة الخاض عة للمراجع ة لك ي ي تم تق ايم خط ة لإلج راسات التص بيبية والوقائي ة.
و مث ل إي داد تقر ر مراجع ة الحس ابات والموافق ة ي

وتوز ع المرح ة التال ة ف

يم ة مراجعة الحسابات ،وتشمل ه ه المرح ة األنشطة التال ة وفقا(لآل زو:)19011

 -8إي داد تقر ر المراجع ة :رئ ي

تنف

فري ق المراجع ة مس ؤول ع ن ع ااا تقري ر المراجع ة .يج ا أن

يكون تقرير المراجعة كامالً واقيقاً وموج اًر وواضباً ويشير لى البنا رقم .1
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 -1الموافق ة ي ى تقر ر المراجع ة وتوز ع والموافق ة ي ه ا وفق ا لموال فات برن امج المراجع ة،
وه ي مل ك لعمي ل المراجع ة وي تم توريع ه عل ى أجه رة االس تقبال الخ اص ب نفم المعلوم ات الت ي
يسميها عميل المراجعة ).)Toma,Popa,2009,366

وف ي ف ل النم و المتس ارع ف ي تكنولوجي ا المعلوم ات عل ى أن يوك ا مراج ع البس ابات التقني ات

البايل ة ف ي المعالج ة وتخ رين البيان ات ،وال ربط اإللكترون ي ألنفم ة المعلوم ات ب نفم اإلاارة والج واة
ت ؤلر عل ى مس تويات أااس المراج ع والط رق الت ي يتبعه ا المراج ع عن ا فب ص عملي ة المراجع ة وتط وير

األااس ،وهل تطبق متطلبات رشااات مراجعة نفم اارة الجواة بشكل تبليلي للشركة أم بواقع نفري.
كما يجا على المراجع الااخلي أن يخطط وينفذ أعمال المراجعة باعتب ار الش ك المهن ي ،ذ ال
يج ا عل ى المراج ع افت ار

ع ام األمان ة للجه ات الخاض عة للمراجع ة ،كم ا ل ي

ل ه افت ار

األمان ة

المطلق ة ،وب االً م ن ذل ك عل ى المراج ع تقي يم ق رائن المراجع ة بموض وعية ،وعلي ه االهتم ام ب الفرو
واألب وال الت ي ن وج ات ف ال ب أ

(القاضي.)53-52،2016،

علي ه بي ث أخ ذ البيط ة والب ذر ف ي تطبي ق ج راسات المراجع ة .

المنش أة متطلب ا م ن أج ل بماي ة أص ولها
و مكن القول بأن رشااات اآليرو 11011قا تتخذها ُ
ومالكها ف ي ف ل نف رة مهن ة المراجع ة بالش ك المهن ي ألن اس عملي ة المراجع ة الخارجي ة م ن قب ل المراج ع
الخارجي ألنفمة الجواة على أن ااارة المنش أة الخاض عة لمراجع ة بس اباتها م ن قب ل المراج ع الخ ارجي

فإنها قا تتنصل أو تتبايل بالمعلومات مبل المراجعة.

وتنفيذ معيار اآليرو 11011هو تََبِّن ْي المنشآت ماخل بناس نفم اارة الجواة كفكر س تراتيجي
بايث على أن تضع اإلاارة خطة ستراتيجية من أجل مراجعة فعالة تتف ق في ه لج ان المراجع ة الااخلي ة
والمراج ع الخ ارجي ،وتكم ن فعالي ة اإلمتل ال لمعي ار اآلي رو  19011لم ا تقام ه ب ول ك ل خط وة م ن

خطوات المراجعة في أنفمة اإلاارة أو ألناس تخطيط وتنفيم عملية المراجعة في النقاط التالية:


تبايا أهاا



ضمان فهم األهاا



برنامج المراجعة.

المبااة التي تأمل في تبقيقها.

اتخاذ ترتيبات مراجعة البسابات.



تعيين األاوار والمسؤوليات.



تبايا عاا ونطاق وموقع وماة عمليات المراجعة.






تبايا المعايير وقوائم المراجعة المبااة.

وضع جراسات المراجعة.

كمال عمليات المراجعة المطلوبة.

تخطيط ومراجعة الولائق الااخلية.
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جمع أالة المراجعة والتبقق منها.



توليا النتائج واعااا التقارير.



التوصل لنتائج.





مراجعة النتائج من النابية العملية.
تقييم النتائج واالتجاهات.

التوافق مع جراسات برنامج المراجعة.



تطوير ابتياجات وتطلعات األط ار



تبليل سجالت برنامج المراجعة.



المعنية.

اراسة فعالية المعيار المطبق لمعالجة المخاطر .وأخي اًر ضمان السرية وأمن المعلومات.

ولتعفيم منفعة المعيار ينبغي أن تتواجا ااخل أنفمة الجواة في المنشآت مبل المراجعة فكر
ستراتيجي وبق اررات مهيكلة عنا أي عملية مراجعة ألنفمة الجواة أو عنا قيام المنشأة بوضع برنامج

المراجعة المتكاملة ألنفمة الجواة .مقتبسين فكر ( Philip Crosby and Arthur M.
 ) Schneidermanعلى أنه من الممكن الوصول لى المستوى الذي تكون فيه التكالي

للجواة لى أانى نقطة في العيوا صفر. (Priede,2012,1470).
وخارطة نجا

اإلجمالية

أي برنامج لعملية المراجعة هو تطوير التصور القائم لمهام وأهاا

عملية

المراجعة والبا من مخاطر عملية المراجعة في فل تنوع الكفاسات والتخصصات واإلجراسات المتبعة
وفق المواصفة القياسية الاولية ،وقا ولقت المنفمة الاولية للمعايير (اآليرو) تصو ار وشكال توضيبيا

إلاارة برنامج المراجعة وفق معيار اآليرو  1018:11011على النبو اآلتي ،مع األخذ بالمالبفات

الواراة في الوليقة كما يلي:

مالبفة رقم ( ،)1يوضح هذا الشكل تطبيق اورة خطط – نفِّذ -تبقق – صبح في هذ الوليقة.
مالبفة رقم ( ،)1يشير ترقيم البنا  /البنا الفرعي لى البنوا  /البنوا الفرعية ذات الصلة في الوليقة
الصاارة من المنفمة الاولية للمعايير اآليرو .1018:11011
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شكل توضح ف تدفق مسا ار يم ا إلدارة برنامج المراجعة:
نفذ

خطط

صحح

تحقق

 5.2وضع أهداف برنامج
المراجعة

 5.3استبعادوتقييممخاطر
برنامجالمراجعةوالفرص 

5.7مراجعة
وتحسينبرنامج
المراجعة

 5.4إنشاءبرنامج
المراجعة
 5.6مراقبةبرنامج
المراجعة

 5.5تنفيذبرنامج
المراجعة

------------------------------------------------------ 6.2الشروعفي
المراجعة

 6.3إعداد
أنشطةالمراجعة

6.7متابعةعملية
المراجعة"إدخال
تحسينات"

 6.4إجراءاتأنشطة
مراجعةالحسابات

6.5إعدادوتوزيع
تقريرالمراجعة

خطط

 6.6اكتمال(انتهاء)
مراجعةالحسابات

نفذ

شكل رق ( )1مسار يم

تحقق

صحح

إلدارة برنامج المراجعة اإللدار الثالث لآل زو ISO

)Third edition ,July-2018(2018:19011
المنظمة الدول ة ل معا ر )www.iso.org )ISO
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وقا أعات المنفمة الاولية للمعايير وليقة مفاا أن هناك صاار لالث لمعيار اآليرو تبت رقم

مرجعي وهو ( )1018:11011وبإمكان المنشآت أن تباشر العمل بها وتفعيلها ااخل أنفمة اإلاارة
لايها واإلصاار األخير تم صاارها من قبل األمانة المركرية في ماينة جني

باولة سويس ار وهي

رشااات لمراجعة أنفمة اإلاارة ،وأعات بواسطة لجنة المشروع ISO Project Committee

 ،ISO/PC 302وأهم ما أعلن ذكر في وليقة اآليرو ( )1018:11011أن اإلصاار األخير بل

مبل اآليرو  ،1011:11011وأورات الوليقة أهم التغييرات الذي اعا لى ضرورة جميع المنشآت

المطبقة لمعايير اآليرو االنتقال لى المعيار الجايا لعاة أمور تتملل بما يلي:

تقنيا.
 -1الطبعة اللاللة تبل مبل الطبعة اللانية ) ، (ISO 2011:19011التي تم مراجعتها ً
 -1االختالفات الرئيسة مقارنة باإلصاار اللاني هو كما يلي:



ضافة النهج القائم على المخاطر لمباائ المراجعة .
التوسع في توجيه اارة برنامج المراجعة ،بما في ذلك مخاطر برنامج المراجعة.

 التوسع في التوجيه بشأن جراس مراجعة البسابات السيما القسم المتعلق بتخطيط مراجعة
البسابات .

 التوسع في متطلبات الكفاسة العامة للمراجعين.

الجانا العملي.



تعايل المصطلبات ببيث تعك



رالة المرفق المبتوي على متطلبات الكفاسة لمراجعة أنفمة اارة مبااة ،بسبا العاا الكبير

من معايير نفام اإلاارة الفراية ولذلك يتطلا شمولية الكفاسة لجميع التخصصات.
 التوسع في المرفق أل

لتقايم توجيه بشأن مفاهيم المراجعة (الجاياة) ملل سياق (بالة)المنشأة

والقيااة وااللترام وعمليات المراجعة من النابية العملية واالمتلال وسلسلة التوريا.

الملدر(:وث قة

لادرة

اآل زو).))2018:19011

من

المنظمة

الدول ة

ل معا ر،

المع ار

الدول

أو نشاس نفام اارة الجواة لايها

وبذلك يمكن تلخيص هذا الفصل بأن المنشآت تَعتبر تأسي
أمر ضروري عنا تنفيذ أي معيار وفقا للمواصفات القياسية الاولية الصاارة من المنفمة الاولية
للمعايير (اآليرو) ،وتستنا النفام لى مباائ إلاارة الجواة وعنا قيامها بمراجعة أنفمة الجواة لايها

وفقاً إلرشااات مراجعة أنفمة اارة الجواة معيار اآليرو  11011يتم تطوير النفام اإلااري في فل
صاارات وتطوير معايير اآليرو المنبلقة من المنفمة الاولية للمعايير لكافة قطاعات األعمال

والمنشآت والتي من شأنها رفع المستويات القياسية في األااس وفعالية اإلمتلال بالمعيار وتصايق أنفمة
الجواة مبل المراجعة.
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الفصل الثالث
أداء مراجـــــــع الحســـــــابات
دوليا ،إقليميا ،فلسطينيا
تمهيد
أداءمراجعالحساباتعلىالمستوىالدولي
أداءمراجعالحساباتعلىالمستوىاإلقليمي
أداءمراجعالحساباتعلىالمستوىالمحلي(فلسطينيا)

3,1
3,2
3,3
3,4
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 1.1تمه د:
ينط وي ال نهج البن اس لتض ييق فج وة توقع ات مراجع ة البس ابات عل ى تغيي ر أنش طة مراجع ة

البس ابات بم ا يتناس ا م ع توقع ات المس تخامين ،واقت ار الب ابلين ك ذلك عل ى تع ايل العب ارات وتوبي ا

تق ارير المراجع ة للتقلي ل م ن أوج ه ع ام االتس اق والتعقي اات ف ي تقري ر مراجع ة البس ابات لجعل ه أكل ر
قابلية للفهم ألصباا المصلبة ،وقا وضعت الاراسات السابقة العوامل المساهمة والتي تؤلر ف ي فج وة
توقعات المراجعة .ويكش

تقييم أسباا فجوة التوقع على أن الفجوة ترجع أساسا لى ما يلي :مضاعفة

مهمة عملية المراجع ة ،وتض ارا واجب ات الم راجعين ،والتقي يم المت أخر ألااس المراجع ة ،والفج وة الرمني ة

لالس تجابة لتوقع ات مراجع ة البس ابات للجمه ور ،والطبيع ة ذات التنف يم ال ذاتي لمهن ة المراجع ة
والتوقعات غير المعقولة للجمهور.

ويركر النهج البناس على تعري ر أااس الم راجعين وتوس يع مس ؤوليات الم راجعين لتلبي ة ابتياج ات

المجتمع وذلك في تقرير جمعية المباسبين القانونيين المعتماين بالسويا عام  2011بي ث تبن ي ال نهج

البناس من خالل توص ية ب أن تش مل عملي ات المراجع ة مج االت مل ل بوكم ة الش ركات وااارة المخ اطر،

وفي عام  2012امتات تل ك ال اعوة ل ى وري ر األس واق المالي ة الس وياي بي ث أوص ى بتقي يم الض وابط

الااخلية كمجال ذي أولوية لمراجعي البسابات)(Elad,2017,12-24

وف ي ف ل أب ا الاراس ات الت ي تعط ي ش ارة قوي ة بض رورة أن يك ون هن اك ممارس ة مراجع ة

منفمة ،فقا أشارت نتائج اراسة ( )Epstein and Geiger, 1994لى أن  % 70من المس تلمرين
يعتقاون أن المراجعة يجا أن تقام ضمان مطل ق ( )Absolute Assuranceبأن ه ال يوج ا تبريف ات
مااية أو غت في القوائم المالية ،كما أنه من الممكن أن يفكر المراجع بجواة المراجع ة بط رق مختلف ة

 ،فإضافة لى االلترام الصارم بمعايير المراجعة المقبولة قبوال عاما ،يق وم المراج ع أيض ا بتقي يم مخ اطر
األعم ال لتجن ا التقاض ي ،وتقلي ل ع ام رض ا العم الس  ،وتقيي ا الض رر ال ذي يمك ن أن يلب ق بس معته

التي قا تنتج عن عملية مراجعة غير جياة( .عو

)1008،01،

وف ي ف ل رؤي ة (ال ررين )1011،ع ن التقص ير ال ذي يبتم ل تطرق ه لعم ل المباس ا الق انوني

وتؤلر على أاائه منها:

 -1تقصير في تكوين العينة العشوائية بشكل ع اال ،ببي ث يغل ا عل ى الف ن أن تل ك العين ة تمل ل
أموال الشركة .

 -1تقصير في تقاير األهمية النسبية .
 -1مباباة اارة الشركة بإخفاس ما اطلع عليه من خلل في القوائم المالية ،ألي تأويل كان .
(الررين.)115-111،2012،
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وب الرغم م ن وج وا فج وة توقع ات المراجع ة ومش اكل أنفم ة الج واة ل اى الش ركات فه و ليس ت

نموذجية في البلاان األنجلو سكسونية فبسا وانم ا ف ي بل اان عاي اة عل ى مس توى قليم ي ومبل ي ،ف ي
فل تراي ا ع اا الاراس ات المطالب ة بض رورة أن ت تم فب ص عملي ة المراجع ة وف ق ض وابط مهني ة معت ر
بها اوليا و مؤلر في األسواق المبلية (وطنيا) وعلى نطاق اولي.

كم ا أك ات اراس ة ) )Ruhnke & Schmidt,2014أن هن اك ش ركات ت ألر أنفم ة الج واة
ل ايها منه ا WorldCom, Tyco International, Parmalat, Arthur Andersen,Enron
وس ببها األرم ة المالي ة لع ام 2008م ،وال ذي أاى ل ى تف اقم النق ات ب ول فج وة مراجع ة البس ابات مم ا
جعله ا عل ى الس ابة العالمي ة م ع موج ات جاي اة م ن األس ئلة المتعلق ة بواجب ات ومس ؤوليات الم راجعين.

وعلى هذا النب و ،ف إن مهن ة المراجع ة ق ا أول ت اهتمام اً كبي اًر بفج وة توقع ات المراجع ة ب النفر ل ى أنه ا

تقلل من مشروعية مهنة المراجعة.(Elad,2017,9).

وعليه فإن ما تعانيه مهنة المباسبة والمراجعة م ن نق ص ف ي المباس بين الم ؤهلين ع الوة عل ى

النفرة االجتماعية المتانية للمهنة بيث ال تعامل كمهنة مستقلة لها كيانه ا الخ اص وانم ا كمهن ة تمليه ا
اعتبارات قانونية ،ياعو لى القول بأن المهنة في الوطن العربي ما رالت تفتقر لى رو مواكبة التطور
السريع في العالم ،لذلك ف إن تط وير مهن ة المباس بة والمراجع ة وتنفيمه ا ف ي أي اول ة متقام ة أو نامي ة
يتطل ا الوق و

عل ى المس توى ال ذي وص لت لي ه المهن ة وم ن ل م التع ر عل ى المش كالت الت ي تواج ه

الق ائمين عل ى أاائه ا والت ي ق ا ت نعك

آلاره ا عل ى أااس المراج ع بش كل خ اص وعل ى مهن ة المراجع ة

بشكل عام( .ارغام ،مطير.)89-47 ،2008 ،

ت أبا الاراسات على أن وجوا فجو بين ما يتوقع المستفياون أااؤ م ن قب ل الم راجعين
صْ
َ
وخلُ َ
وبين ما هو واقع بال أهاا المراجعة المعلنة وقارات هؤالس المراجعين وواجباتهم ومس ؤولياتهم وب اوا

عملهم هو بقيقه واقعه ال يمكن تجاورها ،بل ينبغي مواجهتها ومباولة يجاا البلول لها بصفتها وابا

م ن أب رر المش اكل الت ي تواج ه مهن ة المراجع ة ،ولع ل مع ايير المراجع ة ،س واس كان ت الاولي ة منه ا أم

المبلية هي باى أهم آليات ووسائل بل هذ المشكلة من خالل اورها في تبايا مسؤوليات وواجب ات
ومه ام الم راجعين وبيانه ا للمس تفياين م ن نت ائج عملي ة المراجع ة ،أي ي تم تقل يص الف ارق والتب اين ب ين

المراجع والمستفياين منه (الاوري.)123 ،2010 ،

وتق وم فك رة فب ص أااس مكات ا المراجع ة بواس طة بعض ها ال بع

عل ى افت ار

وج وا مع ايير

أااس مبااة والترام مكت ا المراجع ة بالمع ايير المهني ة يعتب ر ع امالً ذو ت ألير يج ابي عل ى ج واة عملي ة

المراجعة (بورنااة.)42،2016،
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وكذلك فإنه يعتقا ) (Koh and Wooأن يكون هناك تضييق فجوة المراجعة ويك ون الجمه ور

فم ة
راض ياً ع ن أااس مراجع ي البس ابات وذل ك عن اما تق وم منش آت المراجع ة بتطبي ق منهجي ات من َ
لتبسين أااس مراجعي البسابات.) Elad,2017,25).

ولق ا ق َّام ) (Akinbuli,2010,37-40ف ي اراس ته ع اة توص يات ته ا

ل ى تقل يص فج وة

توقعات المراجعة من بينها ضرورة قيام شركات مراجعة البسابات بتبسين جواة أعم ال المراجع ة الت ي
تضطلع بها ع ن طري ق ش راك الم وففين الم ؤهلين ،والهيئ ات المهني ة الت ي تض ع مع ايير جاي اة وتج اا

المعايير القائمة وتعرير منهج تاريا األعضاس الجاا بما يتفق مع البقائق الجاياة.

وتعتما قيمة نفم اارة الجواة وفق ا لمعي ار اآلي رو  9001عل ى الطريق ة الت ي تنفَّ ذ به ا ،ويمك ن

أن يتبسن أااس نفم اارة الجواة ذا ما اعتمات الشركات المعايير الجاياة بجاية.

(.)Michaela et al, 2007,7-18
وي امج نف ام اإلاارة المتكام ل جمي ع نف م وعملي ات المنفم ة ف ي ط ار واب ا كام ل ،مم ا يمك ن

المنفم ة م ن العم ل كوب اة واب اة ذات أه اا

موب اة لتبقي ق غايته ا ومهمته ا .وغالب ا م ا ترك ر

المنفمات على نفم اإلاارة بشكل فراي ،وغالبا ما تكون في عرلة من التط ورات الباص لة ف ي المهن ة،

ويع ر

ام اج جمي ع نف م اإلاارة ف ي نف ام واب ا وااارت ه مركري ا بنف ام اإلاارة المتكامل ة.

(.)Mourougan,2015,1-10

والنهج البناس ألنفمة الجواة أن يس مح للمنفم ات ب التركير عل ى تقي يم أااس عملي ات نف ام اارة

الجواة باال من النفر فقط في االمتلال ألبكام اآليرو  .9001ومن شأن جراس تقييم فعال ألااس نفام
اارة الج واة خ الل عملي ات المراجع ة الااخلي ة أن يت يح للمنفم ات تبس ين منتجاته ا أو خ اماتها

وعملياتها وكذلك نفام اارة الجواة نفسه.)Alcantara,2013,27( .

وي رى ف ي بيئ ة مهن ة مراجع ة البس ابات أن هن اك انتق اا وتقاض ي عل ى نط اق واس ع ض ا
ُ
المراجعين قا يرجع لى أن المراجعين الذين ال يستوفون توقعات الجمهور بشأن بالة الشركات التي ت م

مراجعته ا .وعل ى نب و أكل ر م ن  30عام ا أو نب و ذل ك ،لع ا المراج ع "او اًر مع ر اًر" م ن خ الل تبس ين
مص ااقية المعلوم ات المالي ة .وبالت الي ،يبت ُل مراجع و البس ابات مكان ةً رئيس ة ف ي س ِا الفج وِة المتوقع ِة
بين اإلاارِة ومستخامي التقار ِ
ير المالية المنشورة) Okafor,C.,Otalor,J., 2013,43( .

وفي اراسة ) (Alcantaraتعتقا أن مراجع البسابات قا يكون قاا ار فقط على تقييم االمتلال لنفام
اارة الجواة بمعيار اآليرو باال من قيا

أااس نفم اارة الجواة ،وفي هذ البالة يفتقا نهج مراجعة

االمتلال إلضافة قيمة للمنشآت بشكل فعال ،كما وأنه قا ال يساعا المنشآت في تبسين أنفمة

الجواة ،وفيما تبين في اراسة ) )Power&Terziovski,2007بأستراليا بيث تبين أن الطر اللالث
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الذي يقوم بمراجعة أنفمة الجواة فإنه يقوم بالتركير بشكل أساسي للتبقق من االمتلال لمتطلبات
المعيار باال من مراجعة كاملة ألنفمة الجواة في المنشآت مبل المراجعة التي تمكن المنشأة من

تبسين أااؤها ،على أن تكون التركير على األااس التنفيمي كجرس من عملية التبسين المستمر.
)(Alcantara,2013,5

ويض ع الباب ث تص و اًر ف ي ذك ِر أاا ِس مراج ع البس ابات لع اة اول ف ي اراس ات مختلف ة،

واالنتق ااات الت ي واجه ت أااس مراج ع البس ابات ف ي ف ل المش اكل الت ي تورله ا نف م اإلاارة نت اج ع ام

وج وا نف م اارة الج واة وع ام التنفي ذ الس ليم لمتطلب ات المنفم ة الاولي ة للمع ايير بم ا يبق ق التنمي ة
المستاامة ومراجعة األنفمة وتصايقها أو اعتمااها من طر لالث مستقل.

أوال -أداء مراجع الحسابات ي ى المستول الدول :
ش ملت المملك ة المتب اة وأس تراليا و الس ويا والوالي ات المتب اة األمريكي ة ولتواني ا ب اى

جمهوري ات االتب اا الس وفيتي والت ي انض مت ل ى االتب اا األوروب ي ف ي ع ام 1000م ومملك ة الن رويج
وأااس مراجع البسابات في هولناا وفي مالطا.

ثان ا -أداء مراجع الحسابات ي ى المستول اإلق م :
شملت الجمهورية السورية و المملكة األرانية الهاشمية و قطر واناونيسيا و الجمهورية اللبنانية

و جمهوري ة مص ر العربي ة واي ران وس لطنة ُعم ان والجمهوري ة اليمني ة والمملك ة العربي ة الس عواية
وجمهورية العراق وتون وأليوبيا ونيجيريا والسواان.

ثالثا -أداء مراجع الحسابات ف سط ن ا:
شملت المباففات الجنوبية والشمالية باولة فلسطين .
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1.1

أوال -أداء مراجع الحسابات ي ى المستول الدول :

واجهت مهنة المراجعة انتقااات واسعة النطاق من الجمه ور بع ا العاي ا م ن فض ائح الش ركات،

وفش ل المراجع ة وال اعاوى القض ائية ض ا العاي ا م ن الش ركات المباس بية ،وتوض ح ه ذ التبقيق ات
والتغيي رات التنفيمي ة أن ه ك ان هن اك اس تياس كبي ر م ن فعالي ة بوكم ة الش ركات وج واة عملي ة المراجع ة

وأاوار الم راجعين ومراجع ة البس ابات .واس تجابة ل ذلك ،اتخ ذ المنفم ون ومهن ة المباس بة ع اااً م ن
ِ
ِ
ِ
العامة لتبسين جواة المراجعة في الواقع والمفهر)Francis, 2004,345-368( .
السياسة
تاابير
وتكش

العايا من الاراسات التي أجريت في الاول األنجلو سكسونية والغربية عن وج وا فج وة

توقع ات المراجع ة وت ألر أنفم ة الج واة ل ايها ،عل ى س بيل المل ال اراس ة ( )Humphrey,1993وج وا
فج وة التوق ع ف ي المملك ة المتب اة ب ين مراجع ي البس ابات و"المس تخامين المتمرس ين"(المبلل ين

االس تلماريين والص بفيين الم اليين والم اراس الم اليين والمص ار ) بش أن طبيع ة المراجع ة ،ومس ؤوليات

كش

ابتي ال مراجع ي البس ابات ،ومس ؤوليات الم راجعين ل ى أط ار

العمومي ة وتص ور أااس الم

راجعين ،وع الوة عل

لالل ة ،وطبيع ة تقي يم الميراني ة

ى ذل ك فق ا الب

ف ك ال م

ن

( )Monroe&Woodliff,1993وج وا فج وة توقع ات مراجع ة البس ابات ف ي أس تراليا ب ين مراجع ي

البسابات والمباسبين والمساهمين والم ايرين وال اائنين ،كم ا وألبت ت وج وا فج وة ف ي مراجع ة البس ابات
ِ
ِ
في السويا بين مراجعي البسابات ومستخامي البيانات المالية على نطاق واسع ِ
المتعلقة
المسائل
بشأن
ِ
ؤوليات مراجع ي البس ابات ومولوقي ة عملي ات المراجع ة وفائ اة البيان ات المالي ة المراجع ة.
بمس

(.)Elad,2017,10-26
وباإلشارة لى وجوا فجوة توقعات في أااس مراجع البسابات في المملكة المتباة بشكل ضعي

ناتجة عن طبيع ة التنف يم ال ذاتي لمهن ة المراجع ة .ونتيج ة ل ذلك ،تستكش

مهن ة المراجع ة اللغ رات ف ي

ضوابط وتنفيم عملية المراجعة في تقايم جواة خامة منخفضة والتي يتوق ع الجمه ور عل ى أن المراج ع
يقام خامة جواة عالية ،ولذلك ،فإن طبيعة التنفيم الذاتي لمهنة المراجعة وعوامل أخ رى ق ا ت ؤاي ل ى

اتساع فجوة توقعات المراجعة ).(Porter&Gowthorpe,2004
وق ا أوص ى معه ا المباس بين الق انونيين ف ي أس تراليا (ICAA) Institute of Chartered

 Accountants of Australiaعام  2003بتوس يع نط اق عملي ات مراجع ة البس ابات لتلبي ة توقع ات
الجمه ور ،وفيم ا يتعل ق بالعاي ا م ن ال اعاوي القض ائية ض ا مهن ة المراجع ة ،يوص ي المجل

ال اولي

للمباسبين القانونيين بتطوير خامات مراجعة البس ابات لتش مل خ امات المراجع ة األساس ية والموس عة.
وتش مل خ امات المراجع ة األساس ية منه ا خ امات الرقاب ة الااخلي ة ،ومن ع وكش

االبتي ال ،وقض ايا

تتعل ق ب أااس وس ير عملي ة المراجع ة .وتش مل خ امات مراجع ة البس ابات الموس عة ،م ن نابي ة أخ رى،
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"مخ اطر األعم ال ،مناقش ة اإلاارة وتبليله ا ،ج واة السياس ات المباس بية ،بوكم ة الش ركات ،اإلفص ا
المستمر ،مراجعة األااس ومراجعة البسابات باستم اررية ".)ICAA.2003.6( .

وف ي أبب اث الوالي ات المتب اة األمريكي ة م ع كل رة الفض ائح المالي ة ف ي خمس ينيات وس تينيات

الق رن الماض ي مل ل قض ية  Wetecو Yale Expresو Bar-Chrisوك ذلك قض ية National
 Student Marketingو Equity Fundingتراي ات األس ئلة واالس تفهام ع ن مس ئولية المراج ع ع ن

اكتش ا

الغ ت وال اور البقيق ي لمهن ة المراجع ة .كم ا كان ت قض ية  †Equity Fundingأكل ر القض ايا

ش كالية فه رت تعليق ات ،بأن ه ذا ل م يس تطع المراج ع اكتش ا

الغ ت ف ي ه ذ القض ية فم ا ه ي القيم ة

الت ي أض افها للق وائم المالي ة .كم ا أته م المراجع ون ب أنهم يعمل ون بطريق ة بميم ة م ع عمالئه م متناس ين
واجبهم لبماية السوق المالية والمستلمرين ،وبهذا تراي ا ض غوط المهن ة لقب ول المس ؤوليات ع ن اكتش ا

الغت ،كان را المهنة على هذ االتهامات بأن المجتمع غير قاار على فهم اور ومس ؤوليات المراج ع،
وأن الب ل يكم ن ف ي ري ااة وع ي المجتم ع وتلقيف ه اتج ا المهن ة ،وأن المراج ع يمكن ه أن ه يع رر اللق ة ف ي

الق وائم المالي ة .كم ا وق رر المعه ا األمريك ي للمباس بين الق انونيين  AICPAتش كيل لجن ة لاراس ة م ا ذا
كان ت مع ايير المراجع ة بباج ة ل ى التغيي ر ف ي ض وس نهي ار  Equity Fundingولق ا ج است نت ائج
اللجنة بأن معايير المراجعة كافية للكش

عن الغت ال ذي تورط ت في ه ش ركة  Equity Fundingوأن

مسئوليات المراجع في ضوس هذ المعايير تعتبر كافيه .وب ذلك ل م تعتب ر قض ية انهي ار ش ركة Equity

 Fundingك اليل عل ى فش ل المهن ة ب ل فش ل المراج ع ف ي تب اع القواع ا واإلج راسات.

(.)Soltani,2007,161

وقام كال من )(Steponaviciute,J.&Zvirblis,A.&Zumeriene,L,2010,310-311
بتبليل سوق المراجعة وأنشطة شركات المراجعة في ليتوانيا بي ث ت ألر أااس المراج ع وأنفم ة المراجع ة

ف ي ليتواني ا كإب اى جمهوري ات االتب اا الس وفيتي الس ابق الت ي انض مت ل ى االتب اا األوروب ي ف ي ع ام
2004م ،وقا تألرت بالتشريعات التي تقرها االتباا األوروبي وتمخ
ح ث كان ت الفك رة األول ى ف

عنه ما يلي:

ت ك الدراس ة ه ي مراقب ة مس توى تركي ر س وق المراجع ة بس با

مواضيع نشاط المراجعة والنمو والتطور التاريخي لشركات المراجعة ومراجعي البس ابات والوض ع ال ذي
يشغله المراجعون.

†كان مؤسس مايل سه م يكي إحدى الشركات المالية األمريكية التي تعمل في لوس أنجلوس  ،حيث قامت بتسويق مجموعة
من الصناديق المشتركة والتأمين على الحياة لألفراد في الستينات والسبعينات .انهارت في فضيحة في عام  3791بعد أن قام الموظف
السابق رونالد سيكريست ومحلل األوراق المالية راي ديركس الذي قام بإطالق صافرة التحذير بوجود احتيال ضخم في المحاسبة لدى
المؤسسة ،بما في ذلك نظام الكمبيوتر المخصص حصريًا إلنشاء والحفاظ على سياسات تأمين وهمية .ووجد التحقيق أنه منذ عام
 3791فصاعدا  ،شارك ما يصل إلى  311موظف في الشركة في خداع منظم للمستثمرين  ،ومراجعي الحسابات  ،وشركات
إعادة التأمين  ،والسلطات الرقابيةhttps://en.wikipedia.org/wiki/Equity_Funding.تاريخالزيارةللموقعفي2118/11/11م 
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وتب ين ه ذ الاراس ة ري ااة ف ي ع اا مراجع ي البس ابات وش ركات مراجع ة البس ابات ف ي الفت رة

الممتاة من  1996لى  2003في ليتوانيا.
وبع ا ع ام  ،2003ل وبف انخف ا

البابلون أن هذا االنخفا

(مايو) لعام 2004م.

اائ م ف ي ش ركات مراجع ة البس ابات ف ي ليتواني ا .وي رى

قا تألر عناما انضمت جمهورية ليتوانيا لى االتب اا األوروب ي ف ي  1أي ار

وق ا غي رت تش ريعات االتب اا األوروب ي الجاي اة القواع ا القانوني ة الوطني ة فض ال ع ن مراجع ة

البسابات ومراجعي البسابات في ليتوانيا ،بيث واجهت متطلبات أكلر صرامة فيما يتعلق بأااس عملية
المراجعة (ملل متطلبات الملكي ة ،وول ائق مراجع ة البس ابات ،واص اار تقري ر مراجع ة البس ابات) .وم ع
تف اقم المتطلب ات التش ريعية ف ي جمي ع أنب اس االتب اا األوروب ي ،أاى ذل ك ل ى انخف ا

شركات المراجعة.

ملب وف ف ي

والفك رة الثان ة :ه ي مراقب ة التركي ر اإلقليم ي بس با الش كل الق انوني لش ركات المراجع ة .وم ع
اراي اا ع اا الش ركات ذات المس ؤولية المب اواة اائم ا ،فق ا ش كلت ف ي نهاي ة ع ام  2009نس بة  78ف ي

المائة من جميع شركات المراجعة.

واراياا عاا المؤسسات الفراية (الملكية الفراية) فقط بتى عام  ،2002ولكنه منذ عام 2009

ال يملل سوى  21في المائة من جميع شركات المراجعة.

ومن ذ ع ام  2009غي رت العاي ا م ن المؤسس ات الفراي ة ش كلها الق انوني ل ى ش ركات ذات
مسؤولية مباواة.
وال ي رال ه ذا االتج ا يتب ع ف ي الرب ع األول م ن ع ام  2010أيض اً .ويوض ح ه ذا العام ل

االس تراتيجيات الت ي تس تخامها المش اريع الفراي ة ف ي عملي ة (ام ج أو انض مام المنش آت الفراي ة ل ى
ِ
ِ
شركة) من ِ
البصول على بصة كبيرة من السو ِ
البفاف عليها.
قو
أجل
وكان ت الفك رة الثالث ة :ه ي مراقب ةُ التركي ر المتعل ق بخ امات المراجع ة ،وال اخل م ن خ امات
المراجع ة الت ي تتض من الوض ع الق انوني لمختل ِ عم ِ
الس مكت ِا المراجع ِة ،والوق ت ال ذي يقض يه عملي ة
المراجعة ،و االستراتيجية المستخامة في شركة المراجعة.
وبي ث انخف
الس ابق ،وأاى انخف ا

ع اا عملي ات المراجع ة الس نوية ف ي ع ام  2009بنس بة  ٪6مقارن ة بالع ام
الطل ا ل ى ري ااة المنافس ة ب ين ش ركات المراجع ة الت ي أات ل ى تخف ي

شركات المراجعة (وكانت هناك باالت فال ).
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وتب ين م ن تل ك الاراس ة أن ه عل ى ال رغم م ن أن ش ركات المراجع ة تق ام خ امات المراجع ة

والخ امات االستش ارية والخ امات المباس بية ال أن ه كان ت هن اك ش ركات مراجع ة غي ر ق اارة عل ى
البصول على ارتباطات مراجعة البسابات ،خاصة وأن بع

شركات المراجعة متخصصة في بع

الصناعات ،مما يسمح لها بأن تصبح رائاة في السوق في قطاع معين.

وهناك مقتربات مستقبلية فيما ذا كانت التغييرات في لوائح االتباا األوروب ي له ا نف
يتكي

عل ى مس تويات تركي ر س وق المراجع ة و  /أو كي

الت ألير

المراجع ون م ع ه ذ المتطلب ات القانوني ة

والتغييرات في متطلبات مراقبة الجواة من خالل اإلتباا األوروبي .ومن شأن ذلك أن يس هم ف ي العاي ا

م ن المتغي رات الجاي اة ف ي مراجع ة أبب اث الس وق وت وفير مري ا م ن التبص ر ب ول مس توى تركي ر س وق

المراجعة في اإلتباا األوروبي.

وفيما أورا اراسة ) )Stenvold, 2017عن التألير على مراقبة البسابات في مملكة النرويج
و التعاون ال اولي وج واة المراجع ة م ن خ الل الت أليرات الهام ة للتعليم ات والمب اائ التوجيهي ة التنفيمي ة

بم ا ف ي ذل ك توجي ه االتب اا األوروب ي  / 1010/96االتب اا األوروب ي (تغيي ر التوجي ه / 01/1006
 )ECعلى البسابات الموباة والمراجعات القانونية للبسابات السنوية  ،التنفيم (االتباا األوروب ي رق م
 ) 1010/917و ( لغ اس ق رار اللجن ة  )EC / 101/1009عل ى متطلب ات مب ااة فيم ا يتعل ق
بالمراجع ة القانوني ة لتوص ية الكيان ات ذات المص لبة العام ة ،س واس الكيان ات الت ي يبكمه ا ق انون اول ة

عضو في االتباا األوروبي يتم قبول أوراقه المالية القابلة للتبوي ل للت ااول ف ي س وق منفم ة ألي اول ة
عض و الكيان ات الت ي تعينه ا ال اول األعض اس كيان ات ذات مص لبة عام ة وكم ا أن هن اك متطلب ات

مجل

مراقبة بسابات الشركات العامة في الواليات المتباة الت ي أل رت ف ي نف ام الرقاب ة التنفيمي ة ف ي

الن رويج .عل ى ال رغم م ن أن مملك ة الن رويج ليس ت عض واً ف ي االتب اا األوروب ي ال أنه ا ت رتبط بش كل
وليق مع االتباا من خالل عضويتها في المنطقة االقتصااية األوروبية.

وتتمل ل النتيج ة الرئيس ية ف ي أن هيئ ات الرقاب ة ق امت مس اهمات مهم ة لري ااة ج واة المراجع ة،

وتريا هذ المنفمات التنفيمية من الكفاسة المهنية ألااس المراجعين .ع الوة عل ى ذل ك ،أفه رت الاراس ة
أن ريااة الرقابة شكلت اور المراجعين ألناس ستجابتهم لباجة المستلمرين لمراقبة أااس الشركات وأنفمة

الجواة لايهم  .كما تفهر الاراسة أنه كرا فعل على عاا من المشاكل الهامة في مهنة المباسبة  ،فق ا
تبقق المريا من التعاون بين هيئات الرقابة الوطنية والاولية وصوال لها

تعري ر اس تقاللية الم راجعين

وفاعليتهم.)Stenvold, 2017, 90-91( .
و مك ن الق ول أن ه عل ى ال رغم م ن ع ام تش ابه بيئ ة عم ل مراج ع البس ابات ف ي اول ة فلس طين
ببيئة عمل المراجع في اول اإلتب اا األوروب ي أو ال اول الت ي ي رتبط بش كل ولي ق م ع االتب اا األوروبي ة

م ن خ الل عض ويتها ف ي المنطق ة االقتص ااية األوروبي ة ال أن الواق ع العمل ي ُي َب ت ُم عل ى مراج ع
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المعاص رة ،م ن أج ل بق اس نف م اإلاارة
البس ابات أن ي تعلم ويكتس ا الخب رة ف ي ف ل المتغي رات البيئي ة ُ

فعال ة والتبس ين المس تمر ف ي ج واة أاائ ه وانعكاس ات تق ارير أنفم ة الج واة مب ل المراجع ة عل ى قيم ة
واااس المنشأة في السوق المبلي أو اإلقليمي والاولي.

وقا هافت اراسة ( )Arnold,et.al,2009,58-68لى استطالع ماى توافق ق اررات مراجعي

البس ابات األوروبي ين ف ي ف ل تواف ق وانس جام مع ايير المراجع ة الموج واة ف ي اإلتب اا األوروب ي.
وللتوص ل ل ى ه ذا اله ا

ت م تلخ يص نت ائج س بع اراس ات منش ورة والت ي ترك رت عيناته ا عل ى أوروب ا

الغربية ببيث اشتملت على ( )300مراجع بسابات وتوصلت الاراسة لى أنه بالرغم من وجوا معايير
مراجعة متشابهة في االتباا األوروبي ال أن هناك فروق ذات االلة في تطبيق هذ المعايير في الاول
المختلفة بسبا اإلختالفات اللقافية لتلك الاول.

واس تنااا لم ا أكات ه اراس ة ) )Stakebrand,2015,33-43أب ا األبب اث األوروبي ة الت ي
ش ملت من اطق عاي اة ف ي أوروب ا وق ا وض ع الباب ث في ه تص و ار ب أن اوران المراج ع ت ؤلر عل ى ج واة
المراجع ة وتفه ر الاراس ة أن ت ألير اوران المراج ع عل ى ج ِ
واة المراجع ِة ف ي الم اى القص ير او الطوي ل
بارجات متفاوتة ،كما وأن لاوران المراجع طوعياً أو لرامياً له تأليرات متباينة على جواة المراجعة.
وق ا أورا بع

النت ائج اللاقب ة ف ي تل ك الاراس ة تف تح مج االت البب ث المس تقبلي والت ألير عل ى

أااس المراجع ،من خالل عام التوسيع بالعينة وبيث أن جواة المراجعة تتألر بمتغي رات أكل ر م ن مج ِ
را
النموذج وبالت الي يع رر النت ائج
بيان ات مالي ة ،ف إن ام َج ه ذ المتغي رات يمك ن أن يري َا م ن قيم ِة التنب ِؤ ب
ِ
واإلستنتاج.
وكلي ار م ا أات قض ية ابتي ال  Skandiaالت ي يش ار ليه ا باس م " ن رون" ف ي الس ويا ل ى تف اقم

االنتق ااات الت ي وجهه ا أص باا المص لبة ل ى مراجع ي البس ابات بس با ع ام الكش
االبتيال ،واغفال البقائق في البيانات المالية بألر ملمو

ع ن مل ل ه ذا

فقا أات لى استنفاا لقة أصباا المصلبة

ف ي البيان ات المالي ة ومراجع ي البس ابات( ،وس كانايا ه و ش ركة ت أمين وبي ث انبص رت فض ائح ه ذ

الش ركة ف ي خاع ة اس تبقاق المع ات التقاع اي) أم ا ن رون كتملي ل للواق ع ن رون فه و ب اى ش ركات
الطاقة األمريكية الكبيرة الت ي أعلن ت فالس ها ف ي ك انون األول /ايس مبر م ن س نة  1001عق ا قراره ا
بممارس ات مباس بية مريب ة ويع ا ه ذا االف ال

()Elad,2017,36

األكب ر ف ي ت اريخ الوالي ات المتب اة األمريكي ة.

وعل ى نب و ممال ل ي رى وج وا فج وة التوق ع ب ين ك ال م ن مراجع ي البس ابات والم ايرين الم اليين

ف ي هولن اا بش أن مس ؤوليات الغ ت الع ام للم راجعين ومس ؤولية الكش

ع ن الغ ت لمراجع ي البس ابات.

تتفق مع معفم النتائج عن الفجوة المتوقعة.)Hassink,et al.,2009,85-100( .
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كم ا وتؤك ا أب ا الاراس ات ف ي مالط ا وج وا فج وة توقع ات مراجع ة البس ابات ف ي مالط ة ب ين

مراجعي البسابات والمبلفين فيما يتعلق بواجبات مراجع البسابات الفعلي ة ومس ؤوليات الم راجعين فيم ا
يتعلق بكش

االبتيال وهيكل الرقابة الااخلية والمباففة على السجالت المباسبية.
).)Desira&Baldacchino,2005,691-706

وف ضوء ما سبق فإن الباحث خص السمات الت برزت ف نظ إدارة الشركات ويالرها

أداء مراجع الحسابات وأثّرت ب ي ى المستول الدول ف نقاط أهمها:


فضائح الشركات ،وفشل المراجعة والاعاوي القضائية ضا العايا من الشركات المباسبية.



هن اك اس تياس كبي ر م ن فعالي ة بوكم ة الش ركات وج واة عملي ة المراجع ة وأاوار الم راجعين



العايا من الاراسات التي أجريت في ال اول األنجل و سكس ونية والغربي ة ع ن وج وا فج وة

ومراجعة البسابات.
تكش

توقع ات المراجع ة ،عل ى س بيل المل ال وج وا فج وة التوق ع ف ي المملك ة المتب اة ب ين مراجع ي
البس ابات و "المس تخامين المتمرس ين" (المبلل ين االس تلماريين والص بفيين الم اليين والم اراس

الم اليين والمص ار ) بش أن طبيع ة المراجع ة ،ومس ؤوليات كش
ومس ؤوليات الم راجعين ل ى أط ار

ابتي ال مراجع ي البس ابات،

لالل ة ،وطبيع ة تقي يم الميراني ة العمومي ة وتص ور أااس

المراجعين.
وج وا فج وة توقع ات مراجع ة البس ابات ف ي أس تراليا ب ين مراجع ي البس ابات



كم ا تكش



وق ا ألبت ت وج وا فج وة ف ي مراجع ة البس ابات ف ي الس ويا ب ين مراجع ي البس ابات ومس تخامي

والمباسبين والمساهمين والمايرين والاائنين.

البيان ات المالي ة عل ى نط اق واس ع بش أن المس ائل المتعلق ة بمس ؤوليات مراجع ي البس ابات
ومولوقية عمليات المراجعة وفائاة البيانات المالية المراجعة


كما ولوبف وجوا فجوة في األااس ضعيفة في المملكة المتباة ناتجة عن طبيعة التنفيم الذاتي



قرار المعها األمريكي للمباسبين القانونيين بتشكيل لجنة لاراسة ما ذا كانت معايير المراجع ة

لمهنة المراجعة.

بباجة ال ى تغيي ر ف ي ض وس انهي ار  Equity Fundingولق ا ج است نت ائج اللجن ة ب أن مع ايير
المراجع ة كافي ة للكش

ع ن الغ ت ال ذي تورط ت في ه ش ركة Funding

 ،Equityوأن

مس ئووليات المراج ع ف ي ض وس ه ذ المع ايير تعتب ر كافي ه وب ذلك ل م تعتب ر قض ية انهي ار ش ركة
 Equity Fundingكاليل على فشل المهنة بل فشل المراجع في تباع القواعا واإلجراسات.
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ت ألير تش ريعات االتب اا األوروب ي ب ول بيئ ة المراجع ة وأااس المراج ع لل اول ذات العالق ة



وبالنس بة لقض ية ابتي ال  Skandiaالت ي يش ار ليه ا باس م " ن رون" ف ي الس ويا بي ث تف اقم

بالمنطقة االقتصااية األوروبية.

االنتقااات التي وجهها أصباا المصلبة لى مراجعي البسابات بسبا عام الكش

عن ملل

هذا االبتيال ،واغفال البيانات المالية المااية التي أات لى استنفاا لقة أصباا المصلبة في
البيانات المالية ومراجعي البسابات.


على نبو ممالل يرى وجوا فجوة التوقع ب ين مراجع ي البس ابات والم ايرين الم اليين ف ي هولن اا
بشأن مسؤوليات الغت العام للمراجعين ،ومسؤولية الكش



عن الغت لمراجعي البسابات.

شهات أبا الاراسات في مالطا وجوا فجوة توقعات مراجعة البس ابات ف ي مالط ا ب ين مراجع ي
البسابات والمبلفين فيما يتعلق بواجبات مراجع البسابات الفعلية ،ومسؤوليات المراجعين فيم ا
يتعلق بكش

االبتيال وهيكل الرقابة الااخلية والمباففة على السجالت المباسبية.

 1.1ثان ا :أداء مراجع الحسابات ي ى المستول اإلق م :
بع

المتغيرات التي تؤلر في ارجة لقة مايري مكاتا منشآت المراجعة باألسلوا المتب ع ف ي

قي ااة فري ق عم ل المراجع ة ،وم ن ل م توص لت ل ى اس تنتاجات تتعل ق ببقيق ة أن االختي ار المناس ا
إلجراسات خطط المراجعة خالل فترة رمنية ،والقناعة بالعم ل وفعالي ة األااس اإلااري ف ي مهن ة المراجع ة

ه ي أاوات رقاب ة مهم ة تفي ا ف ي اتخ اذ الق اررات ف ي المنش آت ومج اال لاراس ات ببلي ة
مستقبلية(.البلبي )118،1006،وقا ألر أااس مراجع البسابات على المستوى اإلقليمي بما ال يالئم مع

مستوى الجواة المطلوا تأايته في المكان الذي يعمل به ،وكما أورا اراسة (األمين )30،2015،ب ول

بيئ ة ش ركات المس اهمة باول ة س وريا وبي ث أنه ا ليس ت بعي اة ع ن مش اكل نف م اإلاارة ،فق ا أفه رت

وج وا ممارس ة المباس بة اإلبااعي ة ل اى ش ركات المس اهمة ،وه ذا ي ؤلر س لباً عل ى واق ع نف م اإلاارة
األااس المهن ي لمراج ع البس ابات ،ل ذا فكان ت م ن توص ِ
ِ
يات تل َك الاراس ة تركي ُر
وي نعك أل ر عل ى

مراجعو البسابات الخارجي على اوافع اإلاارة الت ي تبفره ا لممارس ة المباس بة اإلبااعي ة ،وه ذا يتطل ا
س عة أف ق واراي ة بالس يكولوجيا لتبلي ل تص رفات اإلاارة وم ن ل م اتب اع اس تراتيجية مراجع ة كفيل ة بكش

أساليا المباسبة اإلبااعية بث السلطات على صاار تصني
بتطبيق اإلجراسات الكفيلة بكش

المخاطر التي تتعر

اوري يتعلق بمستوى الترام المراجعين

أساليا المباسبة اإلبااعية .لما ف ي ذل ك م ن اور كبي ر ف ي تخف ي

لها التقارير المالية.

وفي اراسة (البلبي )1006،وتبليله لعشرون قائم ة مالي ة ُم َاقَقَ ة لعش رون ش ركة م ن الش ركات
الخاص ة الس ورية الهااف ة ال ى ال ربح والرائ اة ف ي القطاع ات الص ناعية والتجاري ة والخامي ة ف ي ماين ة
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وفيفي ونوعي ة ج ر ِ
لوك الخل ِل ال ِ
امش ق وريفه ا فق ا أفه ر النت ائج بتواج ا س ِ
اسات المراجع ة والت ي ت ؤلر
بم اى اللق ة ب القوائم المالي ة الت ي ي تم مراجعته ا ،مل ل اتخ اذ الق اررات المختلف ة كالتالعب ات المباس بية
ووجوا الخلل الوفيفي ضمن المستويات اإلااري ة والس لوك الس لبي للمباس بين واإلااري ين نب و مض مون
القوائم المالية .كما وتبين الاراسة أن هناك عجر القوائم المالي ة ع ن كتش ا

الغ ت ألنه ا غالب ا م ا تع ا

متأخرة وتفقا مصااقيتها نتيجة مرور الرمن والتكون اإلستفااة منها ال بعا أن تكون األبااث التاريخية

لصفقات األعمال قا تمت فعال وجرت التسويات المتفق عليها تمهيااً لإلعااا النهائي للقوائم المالية.
وبأن هناك باجة ملبة لى تط وير ج راسات المهن ة م ن خ الل( :أ) نش ر ال وعي ب ين المهني ين
ِ
المس تمر للمباس بين واإلااري ين (ج) تط وير التعليم ات
والمس تفياين م ن الق وائم المالي ة (ا) الت ار ُ
يا ُ
اسات الر ِ
واإلجراسات القانونية والعقاية التي تتناسا مع جر ِ
قابة اإلاارية( .البلبي)1006،111،
وقا تصارت هتمامات اراس ة (اوارة )111-109،2014،ب ول أل ر ج واة المراجع ة الخارجي ة
عل ى ه امت أم ان المس تلمر ف ي ف ل تطبي ق أس اليا المباس بة اإلبااعي ة بالجمهوري ة العربي ة الس ورية،

وكان ت م ن نت ائج تل ك الاراس ة َّ
أن أااس عملي ة المراجع ة الخارجي ة بج واة وفعالي ة م ن قب ل المراج ع م ن

شأنه ري ااة ه امت أم ان المس تلمر ،وم ن ش أنه الب ا م ن أس اليا المباس بة اإلبااعي ة ،كم ا أن اس تخاام
أس اليا المباس بة اإلبااعي ة م ن قب ل مع ا البيان ات يض ع

الخارجية وبين هامت أمان المستلمر.

العالق ة اإليجابي ة ب ين ج واة المراجع ة

ِ
الج تل َك المش ِ
اكل وأي ة
و مك ن الق ول أن تواج ا اور ألنفم ة الج واة ف ي الهيك ل التنفيم ي تع ُ
لغ ور مهني ة لي تم وض ع آلي ة للمراجع ة اإلس تراتيجية وآلي ة وف ق متطل ا أو رش اا اول ي تري ا اللق ة ف ي

وتمير عملية المراجعة و أااس المراجع على با سواس .

وبالنس بة لاراس ة (البم وا وآخ رون )9،1992،رك رت الاراس ة ب ول مش اكل مراجع ي البس ابات

أن مراجع ي البس ابات ف ي األران يواجه ون العاي ا م ن المش اكل
ف ي األران ،وتب ين م ن خ الل الاراس ة َ
في بينه أكلرها أهمية:
-

عام وجوا قواعا مبااة للسلوك المهني وعام وعي المراجعين بها.

-

عام تناسا أتعاا المراجعين مع بجم مسئوولياتهم.

-

عام تبني معايير مراجعة خاصة بالبيئة األرانية.

-

ضع

نفام الرقابة الااخلية للشركات موضوع المراجعة.

عام كفاية تمليل المراجعين في مجل

مهنة مراجعة البسابات.

أم ا ف ي اراس ة (ج ويل  )61-61،1016،ب ول أل ر عوام ل تغيي ر مراج ع البس ابات الخ ارجي

عل ى ج واة المراجع ة م ن وجه ة نف ر مراجع ي البس ابات والعم الس ف ي الش ركات الص ناعية األراني ة
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المارجة في سوق عمان المالي .فكانت من أهم توصياته للبا من اآلل ار الس لبية ل اوران المراج ع عل ى

جواة المراجعة من خالل وضع مع ايير لض بط عملي ة تغيي ر المراج ع ،أو اعت ذار  ،وتفعيل ة اور جمعي ة
المباسبين القانونيين األرانيين للفصل بين المراجع والعميل بول أسباا تغيير المراجع ،أو للفصل بين

المراجع والعميل بول أسباا اعتذار المراجع عن عملية المراجعة لاى العميل.
وب النفر ال ى أب ا البل اان الت ي تتطل ع ب النهو

واإلنض مام ل ى اإلتب اا األوروب ي ،وبقيق ة أن

‡
مهم عن َا
تركيا هو سوق ناشئة في اراسة ( )Tuan,Arioglu,2015,406-407ومن لم فهي عام ٌل ٌ
ِ
لهيكل األسوا ِ
ِ
ث تفتق ُر ش ركات المراجع ة ل ى م ا
النتائج نف اًر
تفسير
ِ
ق وهياكل الملكية من الشركات ،بي ُ

يبفرها ألااس واجباتها بكفاسة ،وباإلضافة لى ذلك ،قا يفتقر المايرون لى ما يبفرهم للمطالبة بمراجعة
مستقلة ذات جواة عالية .ومن الممكن أن تكون األسواق متشككة بش أن ص بة المعلوم ات المقام ة ف ي

البيانات المالية وتقارير مراجعة البسابات بشأن تلك البيانات المالية.

وم ن نابي ة أخ رى ،ينبغ ي عل ى ص انعي السياس ات تقي يم التك الي

والفوائ ا المبتمل ة للتن اوا

اإللرام ي للم راجعين بعناي ة فائق ة .واذا اس تطاع الب ابلون تق ايم أال ة ض افية كافي ة تش ير ل ى أن فوائ ا
العالقات الطويلة األج ل ب ين ش ركات المراجع ة والش ركات العام ة م ن ش أنها أن تفي ا المس اهمين بارج ة

كبيرة ،بل يمكنهم بتى النفر إلبطال فيما يتعلق برأي الشركات العامة بول تاوير شركات المراجعة.

اوا ش ِ
ويمكن للاراسات المس تقبلية الت ي تج ري تبقيق اً ف ي مس ِ
ألة تن ِ
ركات مراجع ِة البس ابات أن

تبقق في اآللار المبتملة الختيار شركات مراجعة البسابات على أااس أسهم الشركات .وباإلضافة لى
َ
ذل ك ،يمك نهم التبقي ق ف ي العالق ِة ب ين اختي ِار ش ِ
ركة المراجع ة وابتم ال ب اوث ب االت الس لوك
ون ب ذرةً
االبتيالي أو الاعاوي القانونية التي يواجهها عمالؤهم .ومع ذلك ،ينبغي لهذ الاراس ات أن تك َ
ف ي تباي ا م ا ذا ك ان اختي ار ش ركة المراجع ة ي ؤلر عل ى الس لوك االبتي الي أو م ا ذا ك ان ابتم ال أي

سلوك ابتيالي يقوا الشركات لى تبايل مراجعي البسابات.

واس تناااً ل ى االتص االت األولي ة م ع بع ِ مراجع ي البس ابات ف ي قط ر الت ي أجراه ا اراس ة
ِ
(البموا )100-88،1997،باإلضافة لى الار ِ
ِ
السابقة في بع ِ
الاول المجاورة والمشابهة لاول ة
اسات
قط ر مل ل الكوي ت واألران وال يمن والس عواية ،وبع ا االط الع واراس ة الق وانين المنفم ة للمهن ة ،فق ا
صِّن
ُ

‡

تم تعري

مشاكل عاياة تؤلر على بيئة المراجعة ونفم اإلاارة منها:

األسواق المالية الناشئة هي مجموعة األسواق المتواجاة بالاول النامية  ،تش ترك جميعه ا بارتف اع عوائ ا االس تلمار فيه ا

 ،ارتفاع تقلب ات أس عارها  ،تمل ل فرص ا لتنوي ع ال ربح بالنس بة للمس تلمرين ف ي األس واق المتقام ة (.خباي ة ،1000،اورأس واق األوراق

المالية بالاول العربية في التنمية االقتصااية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة سطي  ،الجرائر).
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أوال -المشاكل المتع قة بالقوان ن المنظمة ل مهنة:
 .1عام اشتراط الخبرة في مجال المراجعة لمن يرغبون بالترخيص للمهنة.

 .1عام وجوا قوانين تباا المباائ المباسبية المتعار عليه ا والت ي يج ا أن تلت رم به ا الش ركات
الوطنية واألجنبية.

 .1عام اش تراط الق انون لتأهي ل وت اريا الم راجعين بش كل مس تمر بت ى يس تمروا ف ي بم ل رخص ة
المهنة

 .0عام وجوا استور لمهنة المباسبة والمراجعة يعتبر بملابة ميلاق يوضح آااا السلوك المهني.
 .9عام وجوا طار عام أو تشريع عام ينفم مهنة المباسبة والمراجعة بصورة شاملة.
 .6غياا اور الجمعيات المهنية من النابية التنفيمية أو اقت ار التطوير المناسا.

ثان ا -المشاكل المتع قة بالعمالء:
 .1ضع

نفم الرقابة الااخلية لاى الشركات التي يقوم المراجع بمراجعة بساباتها.

 .1عام لرام كلير من المكلفين بمسك بسابات منتفمة.
 .1قلة كفاسة مباسبي الشركات.

ثالثا -مشاكل أخرل:
ِ
ِ
السعر كانت مقبولة لايهم.
قل
األعمال لى
 .1ينفُر رجا ُل
المهنة كسلعة وكلما َ
ُ
 .1التناف غير الشري بين المراجعين.
وق ا أك ا البابل ان ( )Kufepaksi,Asmarantiف ي اراس ة األص ول البيئي ة الت ي تملكه ا

ث أَّنه ا ل م تك ن ل ايها مع ايير
الشركات في ناونيسيا ،نه لمن الضروري أن يتم النفر في ناونيسيا بي ُ
المباس بة لإلعت ار والقي ا  ،والتقري ر أو اإلب ال ع ن النفق ات الرأس مالية واإلنف اق واإلي رااات المتعلق ة
بالمسؤولية البيئية.
وكان ت م ن نت ائج ه ذ الاراس ة أن مس توى تص اير الش ركات ولي ق الص لة بش هااات الج واة
ور عل ى بس ِ
تجا هذ الاراس ة ص عوبةً ف ي العل ِ
ابات البيئ ة ف ي التقري ر الم الي
البيئية .من نابية أخرىُ ،

للش ركة ،عل ى ال رغم م ن أن اارة الش ركات ق ا كش فت ع ن أنش طة البف اف عل ى البيئ ة الت ي تق وم به ا
الشركة .وتك َش عن معفم الشركات ع ن المبل غ الم الي ال ذي تنفُقُ ه عل ى أنش ِ
طة تبس ِ
ين ج واة البيئ ة.
يض ع المنفم ون
ول ذلك ،ف إن اآلل ار الهام ة له ذ الاراس ة ه ي لص انعي السياس ات ،وم ن المتوق ع أن َ
سياسات تتعلق بالمع ايير البيئي ة ،بم ا ف ي َذل ك أس ماس البس ابات البيئي ة الت ي تُ َّ
ق عل ى الش ركات ف ي
طب ُ
ناونيسيا.)Kufepaksi, M .Asmaranti, Y.2017. 205( .
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و مك ن الق ول كبين ة مم ا س بق ذك ر ص لة ش هااات الج واة البيئي ة بالتص اير ،وينبغ ي تبس ين
أنش طة الج واة بي ث أن الش ركة لم ن تافع ه م ن أج ل تبس ين أنش طة الج واة .وص وال بض رورة تطبي ق
متطلب ات المنفم ة الاولي ة للمع ايير بم ا يبق ق مراجع ة نف م اإلاارة كك ل وتبقي ق التنمي ة المس تاامة

للشركة .
كم ا أفه رت أب ا الاراس ات بوج وا فج وة توق ع ب ين الم راجعين واإلاارة والمس تلمرين والبكوم ة

بشأن القضايا ذات الصلة ،واور الم راجعين ،وأه اا

المراجع ة ،واور كش

االبتي ال ف ي الم راجعين،

كما ولوبف وجوا فجوة معقولة في لبنان بين مراجعي البسابات ومستخامي البيانات المالية.
(. (Lin&Chen,2004,93-115

وأش ار ( )Sidani,2007,288-302بوج وا فج وة ب ين فه م مراجع ي البس ابات لواجب اتهم
ِ
بمسؤوليات كش ِ مر ِ
اجعي البسابات
وتصورات مستخامي البيانات المالية في لبنان خاصةً فيما يتعلق
ُ
عن الغت.
وبالنس بة لالهتمام ات الاولي ة م ن جان ا الم راجعين ف ي لبن ان فق ا أفه رت م ؤخ اًر الم ؤتمر
ِ
لنقابة خبر ِ
ِ
المباسبة المجارين في لبنان بالتعاون مع االتباا الاولي للمباسبين ب ول
اس
الاولي العشرين
ِ
جواة التق ارير المالي ة ف ي خام ِة اإلقتص اا تص ارت توص يات أهمه ا :أن ج واة التق ارير المالي ة مرتبط ة
بج واة أعم ال المراجع ة ،وأن ه ذ ترتك ر عل ى اس تقاللية الخبي ر ومهنيت ه العالي ة وتعتم ا مواكب ة بايل ة
وجاية للمعايير المهنية وتطورها .كما أنها تراعي مباأ االستقاللية والشفافية والشك المهني وأيضا اع وة

الهيئ ات المهني ة والمعني ة ل ى تعم يم ونش ر المف اهيم البايل ة للتق ارير المالي ة وتعري ر أاوات المراجع ة،
وتفعيل التكامل في المراجعة لتبقيق الرقابة النوعية الفعالة وصوالً لى جواة عالية في التقارير المالية.

(عبوا.)11-10،1016،

وفي بيئة المراجعة بجمهورية مصر يرى) (Dixon et al,2006,293-302وجوا فجوة توقع
واسعة بين المراجعين ومستخامي البيانات المالية المتعلق ة بمس ؤوليات من ع الغ ت لمراجع ي البس ابات،

واور الم راجعين ف ي البف اف عل ى الس جالت المباس بية وبك م مراجع ي البس ابات ف ي اختي ار ج راسات

المراجعة .وبارجة أقل ،لوبفت الفج وة ف ي المس ائل المتعلق ة بمولوقي ة البيان ات المالي ة المراجع ة وفائ اة
البيانات المالية.
وق ا أش ار (يوس  )166،1011،ف ي قي ا ِ أل ِر فج وة التوقع ات ف ي المراجع ة عل ى ق اررات
المستلمرين في سوق األوراق المالية بمصر فقا أفهر توصيات عاياة أبررها:
ور فج وِة التوقع ِ
ضرورة اإلهتمام بالعوام ل الت ي ت ؤاي ل ى فه ِ
ك في
ات والت ي م ن أهمه ا :الش ُ
يعات واإلص اار ِ
ير المالي ة والتش ر ِ
ور التق ار ِ
اس تقالل المراج ع وانخف ا ِ األااس المهن ي وقص ِ
ات المنفم ِة
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ِ
للمهنة ،وع ام معقولي ة توقع ات المس تفياين واتخ اذ الت اابير الالرم ة للقض اس عل ى ه ذ العوام ل وض رورة
هتمام المنفمات المهنية المصرية بإصاار معايير المباس بة والمراجع ة الالرم ة للتعام ل م ع المتغي رات

البايلة في مهنة المراجعة وأخي ار ضرورة اصاار تشريع جايا يالئم المتغيرات البايلة.
ج ااً م ن اس تقاللية

هن اك مس توى م نخف
أن َ
وق ا ألبت ت اراس ةُ (َ )El-Tahan,2016,4
ومؤهالت الموففين الذين لهم اور بعملية المراجعة الااخلية في المنشآت المصرية وباإلضافة لى ذلك
ف إن اور الم راجعين ال ااخليين يقتص ر بش كل ص ارم عل ى المراجع ة المالي ة واإلمتل ال للق وانين أم ا
المراجعة الااخلية في الوقت الباض ر فيس لط الض وس عل ى المراجع ة الق ائم عل ى التمي ر ف ي األااس ،كم ا

أن ه يلق ي الض وس أيض ا عل ى المراجع ة المالي ة وأن ه ل ي
ناجح.

ل اى مص ر أي نف ام مراجع ة ااخلي ة مس تقل

وف ي بيئ ة المراجع ة بالجمهوري ة اإليراني ة فق ا أفه رت اراس ة (salehi et al.,2009,165-
 )174بوجوا فجوة التوقع بين مراجعي البسابات والمستلمرين في يران بشأن استقاللية المراجعين.
وقا أشار كال م ن ) (Pourheydari&Abousaiedi,2011,63-76ب النفر ل ى واق ع مهن ة
المراجع ة باول ة ي ران ال ى وج وا فج وة توقع ات المراجع ة ب ين ك ال م ن مراجع ي البس ابات والمس تلمرين
والمصرفيين والسماسرة على با س واس ،وخاص ة فيم ا يتعل ق بالمس ائل المتعلق ة بمس ؤوليات الكش ِ ع ن

االبتيال لاى المراجعين واعااا البيانات المالية وسالمة الضوابط الااخلية.
وبالنس بة لاراس ة (طلب ة )37-13،1997،ب ول قي ا

أل ر بع

العوام ل ف ي ج واة أااس

مراجع ي البس ابات :اراس ة ميااني ة عل ى مكات ا المراجع ة ف ي س لطنة عم ان فق ا ب ين الباب ث عوام ل
عاي اة م ؤلر مقياس ا لج واة األااس المهن ي لمراج ع البس ابات ف ي ُع َم ان منه ا :الخب رة ،التأهي ل العلم ي،
ط ول الفت رة الت ي يف ل فيه ا المر ِ
اج عُ مبتفف اً بالعمي ِل ،ع اا س اعات المراجع ة ،نس بة األتع اا ،ارج ة
ُ
المنافسة بين المكاتا .وخلصت هذ الاراسة لى تصني

العوام ل الس ابقة ل ى عوام ل له ا أل ر يج ابي

في مستوى الجواة مل ل الخب رة والتأهي ل العلم ي وس اعات المراجع ة وعوام ل ذات ت ألير س لبي مل ل ع اا

السنوات واألتعاا والمنافسة.

وتفهر اراسة(طلبة )1111،في سلطنة ُعمان أن القانون العماني ُيلرم مراجع عام السلطنة وفقا
للق انون بتكلي الم راجعين الخ ارجيين بالقي ام بأعم ال المراجع ة الخارجي ة والااخلي ة نف الوق ت ل بع
الوباات الخاضعة لنطاق رقابة األمانة العامة للرقابة المالية للاولة لمراجعة بع

األمور الفنية وتقايم

تقارير بشأنها لألمانة ،وكذلك تقايم تقرير نهائي بعملية المراجع ة ُيراج ع م ن قب ل األمان ة العام ة للرقاب ة

المالية ،وقا أفهرت نتائج الاراسة على أنه يمكن لمراجع البسابات تقايم خامة المراجعة الااخلي ة اون
أن يتألر بياا بشرطين:
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(طلبة)1069-1090،1111،
و مكن القول ستناااً لما سبق ذكر أن األمانة العامة للرقابة المالية باولة فلسطين ركيرة مهمة

المراج ع ومراجع ة أنفم ة اارة الج واة ،وأن يك ون تقري ر المراج ع النه ائي
ف ي الت ألير عل ى بيااي ة ُ
ضوابطه بملابة مصون المال العام وتبقيق المنفعة القومية.

وف ي بيئ ة مراجع ة البس ابات باول ة ال يمن فق ا أوص ت اراس ة (الوش لي،)254-252،2008،

ضرورة تعايل وتفعيل القوانين المنفمة لمهن ة المراجع ة ،وبش كل خ اص ق انون مهن ة مراجع ة البس ابات
رقم( )26لسنة 1999م ،وقانون الجه ار المرك ري للرقاب ة والمباس بة رق م( )39لس نة 1992م .بتوض يح
وشر مسئوولية المراجعين الخارجيين نبو اكتشا

غ ت اإلاارة ف ي ض وس المس تجاات االقتص ااية ف ي

ال يمن ،وبم ا يتس ق م ع متطلب ات مع ايير المراجع ة الاولي ة البايل ة ،خاص ة وأيض ا ع ااة النف ر ف ي
الضوابط واألبكام المتعلقة بتبقيق استقالل مراجعي البسابات ،م ن خ الل تنف يم العالق ة ب ين مراجع ي

البس ابات والمنش آت مب ل المراجع ة ،ووض ع الض وابط الت ي تبك م عملي ات التعي ين والع رل وتباي ا
األتعاا .وضرورة وضع وتفعيل الضوابط الت ي ت نفم ممارس ات المنافس ة المهني ة ب ين مكات ا المراجع ة
للبف اف عل ى ج واة األااس المهن ي ف ي مس توى مقب ول م ن المجتم ع ،وبم ا يتف ق م ع مع ايير الج واة

ومعايير المراجعة الاولية.

وض رورة وض ع وتفعي ل الض وابط الخاص ة بتنف يم تك وين لج ان المراجع ة وكيفي ة عمله ا

وص البياتها ف ي الق وانين المنفم ة لش ركات األعم ال ،لم ا ل ذلك م ن أهمي ة ف ي ت اعيم اس تقالل المراج ع
الخ ارجي ،وراع غ ت اإلاارة ،وأخي ار توعي ة الم راجعين ببج م مس ئووليتهم نب و غ ت اإلاارة ف ي ف ل

متطلبات معايير المراجعة البايلة .بما تتضمنه هذ المسئوولية من متطلبات التقييم والتوليق والتخطيط

والتقرير عن غت اإلاارة.

أم ا ف ي بيئ ة مراجع ة البس ابات ف ي الس عواية ب اى اول الخل يج العرب ي لمقارب ة نف م اإلاارة

مبلي اً م ع اول أخ رى متقام ة فق ا ه افت (اراس ة البب راوي) ال ى التبق ق م ن أم رين :أوال استكش ا

ممارس ة المراجع ة ف ي المملك ة ،لاني ا استكش ا اور آلي ات البوكم ة الااخلي ة ف ي تبس ين اس تقاللية
الم راجعين  ،وتص ارت نتائج ه عل ى أن ه ينبغ ي اإلهتم ام بممارس ِ
ات بوكم ة الش ركات واوره ا كآلي ات
أول اراس ة لاراس ِة بوكم ة الش ركات
للرص ِا ف ي المملك ِة العربي ِة الس عواية وتس هُ ُم ه ذ الاراس ة كونه ا َ
وذل ك بإس تخاام ط ار متكام ل ف ي كلت ا الفئت ين القط ريتين (المتقام ة والنامي ة) .ذ أنه ا ت اخل ف ي
المناقش ات المتعلق ة بالعولم ة والتق ارا ب ين نف م اارة الش ركات .كم ا وينبغ ي أن ترك ر الاراس ات
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المس تقبلية عل ى ت ألير بوكم ة الش ركات كجان ا آخ ر م ن جوان ا ج واة المراج ع.

).)Bahrawe,et.2016.10

اور الهيئ ِ
وق َّام اراس ةَ (اللهيب ي )256-255،2013،نم وذج مقت َر لتفعي ِل ِ
ات المنفم ة لمهن ة
واور الهيئ ِ
المراجعة ف ي تبقي ق ج واة المراجع ة ج اس البب ث مباول ةً لاراس ِة واق ِع ِ
ات المنفم ِة للمراجع ِة

الخارجي ِة في جمهور ِ
ية العراق في تبقيق جواة المراجعة ،وتبايا المعوقات التي بالت من اون تبقي ق

فاعلي ة رقاب ة الج واة عل ى مكات ا مراقب ي البس ابات ،واي وان الرقاب ة المالي ة ،بالمس توى المطل وا ،وفق اً

لمعايير المراجعة الاولية ،ذ يركر الببث على اور هذ الهيئات في تبقيق ج واة المراجع ة ع ن طري ق
النفع عل ى المس تفياين م ن عملي ات المراجع ة ،ويقل ُل م ن ف ِ
رص
وا ب ِ
تنفي ِذ نف ام رقاب ة الج واة ،ويع ُ

ِ
ويسه ُل قَبولُه في بيئة المراجعة العراقية  .يستنا الببث على فرضية رئيسة،
اإلنتقااات ونقاط الضع ُ ،
وهي عام وجوا اليل لرقابة جواة المراجعة ُملرم لمراجعي البسابات ،ومباواية االش ار والمراقب ة م ن
قبل الجهات المنفمة لمهنة المراجعة للتبقق من اإللترام بمعايير المراجعة ،يؤاي لى انخفا

جواة المراجعة لمراجعي البسابات .وتوصل البابلان الى مجموعة استنتاجات أهمها:

مستوى

 .1عام وجوا معيار لرقابة الجواة ُيلرم تنفيذ من قبل مراجعي البسابات.
 .1ض ع

ومجل

التنس يق ب ين مجل

مهن ة مراقب ة ومراجع ي البس ابات ،ونقاب ة المباس بين والم راجعين،

المعايير المباسبية والرقابية بع ا ع ام  2003م ،ف ي مج ال رقاب ة ج واة األااس المهن ي

لمراجعي البسابات.
 .1ن توق

نش اط مجل

المع ايير المباس بية والمهني ة من ذ أب ااث ع ام  2003م ،ولغاي ة الب اس

بتفعيل أعماله في أواخر عام  2010م ،له األلر الواضح في عام مواكبة التطور الباصل في

مهنة المراجعة ،وخاصة في مجال الرقابة على جواة أااس مهنة المراجعة في اولة العراق.
وقام البابث توصياته في نقاط كانت أهمها :صاار معيار رقابة الج واة ع ن مجل

المع ايير

المباس بية والرقابي ة ف ي جمهوري ة الع راق ،ويتض من نم وذجين ،األول للتنف يم ال ااخلي لمكات ا مراقب ي

البسابات ،واللاني برنامج رقابة الجواة.

وبفي ت بيئ ة المراجع ة التونس ية ف ي أب ا الاراس ات بت ألير س لبي عل ى نف م اارة المنش أة ف ي

انهي ار أب ا الش ركات المش هورة باول ة ت ون  ،فف ي اراس ة ()Manita,R.Elommal,N.2010.97
جواة عملية المراجعة :اراس ة تطبيقي ة م ع لج ان المراجع ة ف ي البورص ة التونس ية أفه رت تل ك الاراس ة
أبا النتائج الهامة بيث أن شركة باتام هي شركة توريع معروفة مبليا تختص بتجارة الس لع الكهربائي ة

وه ي ب اى الش ركات المارج ة ف ي البورص ة التونس ية ،وق ا أفلس ت ه ذ الش ركة اون أي تب ذير م ن

المراجع ،وبعا صاور اعوى قضائية ضا المراجع ،بكم عليه بالسجن لماة سنتين.
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كما كانت هناك تقصي ألبا الاراسات في أليوبيا بول فعالية أااس مراجع البسابات ،وأكا في ه

البابلون على أن مهام المراجعة الااخلية فيما يتعلق باالستقاللية والموضوعية وكفاسة المراج ع ال ااخلي
وتخطيط المراجعة الااخلية والتنفيذ يجا أن يقوم بها المراجعون الااخليون واإلاارة وفق ا لل اليل الص اار

ع ن و اررة المالي ة ،والت ي ق ا تس اعا عل ى فعالي ة المراجع ة الااخلي ة .وم ع ذل ك ف إن ه ذ الاراس ة وتفه ر

النت ائج أن فعالي ة المراجع ة الااخلي ة ل ي

له ا ت ألير ج وهري عل ى األااس الم الي ،وأن تف وق وفيف ة

المراجعة الااخلية ترتبط مع وجوا تفوق في األااس التنفيمي ككل.
). )Berhe, A.& Mihret, A.& Ali, M.2016,1-30
ية الت ي عص فَت ب إاارة اول ِة فلس طين وتبع ِ
و مك ن الق ول ف ي ف ل المش اكل السياس ِ
ات اإلب ِ
تالل
َ
اإلسرائيلي ينبغي أن يكون هناك اور فعال من جانا المؤسسات المهنية في فلسطين ،وأن تكون ج رسا
ِ
ِ
أنفمة الجواة وتبسين
التألير على
من شبكة المعاها الاولية المعنية بتطوير معايير اآليرو لتساهم في

أااس مراجع البسابات ،وفتح آفاق مستقبلية تجا األسواق وتجا مهنة المباسبة والمراجعة في فلسطين.
خلل ُن ِ
فم اارِة الجواة ،وتؤكا في ه عل ى
وقا نما مفهوم المباسبة القضائية التي تفهُر فيه واقع َ
ضرورة تطبيق متطلبات المنفمة الاولية للمعايير (اآلي رو) ،وض رورة تواج ا أنفم ة الج واة ف ي هياك ل
الشركة من النابية التنفيمية والقانونية.
وف ي ف ل تبري ات ببلي ة ألب ا الاراس ات الببلي ة ف ي نيجيري ا ع ن األس باا المهم ة لنم و المباس بة

القضائية منها:
أ-

ع ام تمك ن لج ان المراجع ة والمراجع ة الااخلي ة م ن تس ليط الض وس عل ى مختل

والجوانا الخفية األخرى إلبتيال الشركة.

البق ائق

ا -ن الطريقة المستعملة في تعيين مراقبي البسابات القانونيين ال توفر ضمان االستقاللية ألنها
تبتمل التواطؤ والضغط.

ت -يمكن للمراجعين الااخليين الكش

وبش كل مؤك ا ع ن م ا ك ان يب اث ولك نهم ليس وا ف ي وض ع

يسمح لهم للشروع في عمل مناسا في الوقت المناس ا نتيج ة ع ام تم تعهم باالس تقالل الك افي

لعمل ذلك.

ث -ن وفيف ة المراج ع الخ ارجي ال تتمل ل ف ي الكش

ع ن االبتي ال ف ي الكش وفات المالي ة ،وأن

الوفيفة األساسية لهم تتملل في بااس رأي بول ماى انسجام عملية اإلبال المالي للشركة قيا

المراجعة مع المعايير المباسبية الاولية أو المبلية. (Owojori,2009,185) .
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وفي ضوس اراسة (جعفر )91،1016،تبين أن هناك اتفاق بين المراجعين الخارجيين في والية

الخرطوم بول أهمية التخصص المهني للمراجع الخارجي من خالل تبسين ق اررات تخطيط وتنفيذ
عملية المراجعة ،واالرتقاس بمستوى المنافسة المهنية بين مكاتا المراجعة ،ويعك

هذا االتفاق ماى

اراك المراجعين الخارجيين ألهمية موضوع التخصص المهني في مهنة المراجعة ،وكما يمكن

مهنيا في والية الخرطوم التبكم في مخاطر أعمال عميل المراجعة أكلر من
للمراجعين المتخصصين ً
غيرهم ،عن طريق اراسة وتبليل الجوانا اإلاارية لعميل المراجعة ،نراهة اإلاارة ،والمنافسة في

الصناعة.

أما عن أنفمة الجواة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالصناعات التبويلية

بالاول العربية في الشرق األوسط فقا أورات ( )Zwet,2017,165-166المشكالت البالية

والضع

والبواجر والفرص إلاارة الجواة الشاملة وتنفيذ التبسين المستمر في نفم اإلاارة ،وﮐان من

الواضح ﮐذلك لقافة العمل في المنشآت العربية أنها تلير اهتماماتها نبو معرفة مشاﮐل نموذج قيا

رضا الموففين في قطاع التصنيع ،كما وتبرر الاراسة أن معايير اارة الجواة الشاملة والتبسين
المستمر في التصنيع لاى المنشآت الصغيرة والمتوسطة تولي اهتماما أكبر في الاول العربية أكلر من
المتطلبات الاستورية.

وف ضوء ما سبق فإن الباحث خص السمات الت برزت ف نظ إدارة الش ركات ويال رها

أداء مراجع الحسابات وأثّرت ب ي ى المستول اإلق م ف نقاط أهمها:
أساليا المباسبة اإلبااعية.



تطبيق اإلجراسات الكفيلة بكش



وجوا قواعا مبااة للسلوك المهني ووعي المراجعين بها.



تناسا أتعاا المراجعين مع بجم مسئولياتهم.



مع البيئة المبلية.




تبني معايير مراجعة تتكي

الخبرة في مجال المراجعة .

وج وا ق وانين تب اا المب اائ المباس بية المتع ار عليه ا ويج ا أن يلت رم به ا الش ركات الوطني ة

واألجنبية.






ِ
ِ
السلوك المهني.
يوضح آااا
بملابة ميلاق
وجوا استور لمهنة المباسبة والمراجعة يعتبر
ُ
وجوا طار عام وتشريع عام ينفم مهنة المباسبة والمراجعة بصورة شاملة.
فعالية اور النقابات المهنية من النابية التنفيمية أو اقت ار التطوير المناسا.

معالجة خلل نفم الرقابة الااخلية لاى الشركات.
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البص ول عل ى ش هااات الج واة البيئي ة ذات عالق ة بالتص اير والتنمي ة المس تاامة وأن معف م

الش ركات الت ي تواج ه مش اكل ف ي نف م اإلاارة تق وم باإلنف اق الم الي م ن أج ل تبس ين أنش طة
الجواة.



البا من وجوا فجوة بين فهم المراجعين لواجباتهم وتصورات مستخامي البيانات المالية.

ض رورة االهتم ام بالعوام ل الت ي ت ؤاي ل ى فه ور فج وة التوقع ات والت ي م ن أهمه ا :الش ك ف ي
اس تقالل المراج ع وانخف ا األااس المهن ي وقص ور التق ارير المالي ة والتش ريعات واإلص اار ِ
ات
المنفم ة للمهن ة وع ام معقولي ة توقع ات المس تفياين واتخ اذ الت اابير الالرم ة للقض اس عل ى ه ذ

العوام ل وض رورة اهتم ام المنفم ات المهني ة المص رية بإص اار مع ايير المباس بة والمراجع ة
الالرمة للتعام ل م ع المتغي رات البايل ة ف ي مهن ة المراجع ة وأخي اًر ض رورة ص اار تش ريع جاي ا
يالئم المتغيرات البايلة.




صاار معيار رقابة الجواة صاار عن مجل

المعايير المباسبية والمهنية.

ف ي ف ل بقيق ة أن الس وق ناش ئة فق ا تفتق ر ش ركات المراجع ة ل ى م ا يبفره ا ألااس واجباته ا
ات المقام ِة ف ي البيان ِ
بة المعلوم ِ
بكف اسة وم ن الممك ن أن تك ون األس واق متش ككة بش أن ص ِ
ات
ِ
تم تفعي ُل اور
المالي ة وتق ارير مراجع ة البس ابات بش أن ص بة تل َك البيان ات المالي ة ،مم ا يب ُ
ق رش ااات المنفم ِة الاولي ِة للمع ايير (اآلي رو )11011لمعالج ة فج وة
مراجع ة نف م اإلاارة وف َ
توقعات المراجعة وألر في األسواق.

 1.1ثالثا :أداء مراجع الحسابات ي ى المستول المح

(ف سط ن ا):

تعتبر هذ الاراسة ذات أهمية من جانا المنشآت الفلس طينية واس تراتيجياتها المطبق ة ف ي نف ام

اارة الجواة والتبقق من كفاسة وفاعلية هذا النف ام اإلااري والمب اائ الت ي تق وم عليه ا ،وتأص يال للواق ع
المهن ي م ن خ الل تنفي ذ مراجع ة نف م اارة الج واة وف ق المواص فة القياس ية الاولي ة "اآلي رو" معي ار
 11011ومتطلب ات المنفم ة الاولي ة المعني ة بتط وير المع ايير والت ي يرافق ه تط و ار مهني ا ف ي ج راسات
العمل وصبة الواقع البيئي والتنمية المستاامة في المنش آت ،وف ي ف ل ت أرم هيكل ة المنش آت والمش اكل

المرتبط ة بالتش ريعات والبكوم ة أو الاول ة الفلس طينية الموب اة أقاليمه ا وعاص متها الق ا  ،أو األرم ة

المالي ة مبلي اً عق ا ت امير مص انع وش ركات فلس طينية اقتص ااية ف ي المبافف ات الجنوبي ة باول ة
فلس طين ،وذل ك ب ان الب را اإلس رائيلي ع ام 2014م مم ا انعك أل ر س لبا عل ى نف ِم اارة الش ركات
وأااس مراجع البسابات في المباففات الجنوبية باولة فلسطين.

وم ن البق ائق الت ي واجهته ا نف م اإلاارة ف ي الش ركات المتواج اة باول ة فلس طين ف ي اراس ة

(جربوع )386،2004،فيما تتعلق بفج وة التوقع ات ب ين المجتم ع الم الي ومراجع ي البس ابات الق انونيين
فقا أفه ر نتائج ه أن هن اك فج وة توقع ات ناجم ة ع ن ع ام التباي ا الواض ح ل اور المراج ع ف ي المجتم ع
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ومسئولياته ،وكذلك الشك في استقالل المراجع وبياا في ممارسة مهنة المراجعة ،وكذلك نقص الكفاسة

المهني ة للمراج ع ،وأيض اً قص ور نف ام الرقاب ة الذاتي ة ف ي مهن ة المراجع ة وانخف ا

ج واة األااس ف ي

المراجعة وقصور التقارير المباسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع.

وللتعر على المشكالت التي تواج هُ مراجع ي البس ابات الق انونيين الممارس ين ف ي قط اع غ رة،
سواس كانت مشكالت متعلقة بالتشريعات والقوانين المنفمة للمهنة أو بالجمعي ِ
ات المهني ة الفلس طينية أو
ب العمالس أو أي ة مش كالت أخ رى ،فق ا أش ارت اراس ة (ارغ ام )246،2009،ل ى أن ه ل م تق م الجمعي ِ
ات
ْ
اور الفاع ِل والمن ِ
المهني ة بال ِ
اط به ا ف ي نش ِر ال وعي وتلقي ِ المجتم ع بطبيع ِة عملي ة المراجع ة واور
ُ
المراجع وواجباته ،وتنفيم وتطوير مهنة المراجعة تبتاج لى تعايل.

وخلصت الاراسة الى ع اة توص يات أهمه ا :العم ل عل ى تع ايل ق انون مراول ة مهن ة مراجع ة البس ابات

الفلس طيني رق م(2004)9م والتركي ر عل ى النوعي ة ف ي تعل يم المباس بة والمراجع ة ف ي الجامع ات
الفلسطينية ،واالهتمام بالت اريا المي ااني بش كل فاع ل وأيض ا عق ا المري ا م ن ال ورت وال اورات التاريبي ة
من قبل الجمعيات المهنية بها

مواكبة أعضاس المهنة للمستجاات والتطورات في مهنة المراجعة.

وبول ماى الترام مكاتا المراجعة العاملة في قطاع غرة بتوفير متطلبات تبسين فاعلي ة رقاب ة

ج واة المراجع ة الخارجي ة وفق ا لمع ايير المراجع ة الاولي ة رق م  220ف أفهرت اراس ة (أب و
يوس  )117-116،2011،ع اة توص يات أهمه ا تعري ر العم ل بمقتض يات الالئب ة التنفيذي ة لق انون

مراولة مهنة المراجعة في فلسطين ،وتشكيل لجن ة مش تركة م ن مجل

مهن ة المراجع ة وجمعي ة مراجع ي

البس ابات لمتابع ة أااس مكات ا المراجع ة وتفعي ل اور الجامع ات الفلس طينية والجه ات المهني ة ف ي نش ر
تبايلات المعايير الاولية للمراجعة.

وب النفر ل ى اراس ة (الس رطاويُ )17،2016،ينقلن ا ل ى الواق ع التنفيم ي لمهن ة مراجع ة

البس ابات ف ي فلس طين "اراس ة تبليلي ة للق وانين والتش ريعات المنفم ة لمهن ة مراجع ة البس ابات ،ه افت
ه ذ الاراس ة ل ى م اى انس جام وتن اغم مس ؤوليات وواجب ات مراج ع البس ابات الت ي ب ين النص وص ف ي

القوانين والتشريعات التي تُعني بتنف يم مهن ة مراج ع البس ابات الفلس طيني رق م ( )9للع ام  2004وكاف ةَ
الق وانين المنفم ة لمهن ة مراجع ة البس ابات المطبق ة ف ي فلس طين .باإلض افة ل ى مع ايير المراجع ة
الاولية .ولم تباع منهج تبليل المبتوى والمضمون لجميع النصوص القانونية التي تتعلق بتنفيم مهنة

المراجع ة .أفه رت نت ائج الاراس ة أن ه ال يوج ا تن اغم أو انس جام ب ين النص وص التش ريعية نفس ها بم ا
يخ ص َمس ئوليات وواجب ات م اقق البس ابات وم ا ب ين النص وص التش ريعية أو التعليم ات ومع ايير

المراجعة الاولية ،وبالتالي يمكن تفسيرها بطريق مختلفة مما يريا من مسئوليات مراج ع البس ابات وه ذا
يتناق

مع معايير المراجعة الاولية وم ن توص يات الاراس ة ض رورة مراجع ة جمي ع النص وص القانوني ة

الخاصة بمهنة مراجعة البسابات والعم ل عل ى توبي اها بم ا ي تالئم م ع مع ايير المراجع ة الاولي ة .وله ذا
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ت ألير عل ى نف م اارة وج واة أااس المراج ع ف ي ض رورة اإلص البات المهني ة وانعكاس ها ف ي نف م اإلاارة

ومعايير أنفمة الجواة البيئية.

من جانا آخر فإن منشآت المراجعة قا ال تُ ِ
بسن صياغة ستراتيجية التبقُ ِ
ق م ن فَ َعالي ِة أنفم ة
َ ُ
اإلاارة مبل المراجعة على الماى الطويل ،وبمعن ى آخ ر ف إن منش آت المراجع ة الاولي ة ومنه ا اإلقليمي ة
ال تواجه صعوبات في تبويل استراتيجياتها لى جراسات تشغيلية بنف

الارج ة الت ي تواجهه ا المنش آت

المبلية ،وقا يعوا لى أنها مرتبطة بمنشآت مراجعة اولية خارج فلسطين ،تقام له ا ك ل ابتياجاته ا م ن
الخبرات والاعم المااي وكيفية التعامل مع الس وق والعم الس ف ي الف رو

الص عبة ،وت اريبهم للم راجعين

عل ى كيفي ة التخط يط االس تراتيجي الت ي يرافقه ا تواج ا ج واة األااس ااخ ل أنفم ة اارة الج واة وف ق

متطلبات معايير أنفمة الجواة اوليا .

وفي ضوس اراسة (نشوان )11،1011،في تَ ِ
طوير ستراتيجيات منشآت المراجعة لتبقي ق ج واة
ِ
الصعوبات التي توا ِجهُ ُمنشآت المراجعة في ترجمة استراتيجياتها لى جراسات
بصر
فتم
األااس المهني َّ
ُ
تشغيلية:
 -1ع ام قي ام النقاب ات المهني ة (نقاب ة المباس بين والم راجعين الفلس طينية)(،جمعية مراجع ي

البس ابات الق انونيين الفلس طينية ) ب اورها الكام ل ومنه ا التنس يق م ع و اررة المالي ة والتخط يط

الفلس طينية ل اعم منش آت المراجع ة الفلس طينية ف ي ف ل التراج ع االقتص ااي ال ذي تعيش ه
األراضي الفلسطينية ،للبفاف على بقائها واستمرارها في تنفيذ استراتيجياتها.
 -1ف ي ض وس فوض وية وعش وائية االقتص اا الفلس طيني المبل ي ف ي ه ذ الفت رة تلج أ العاي ا م ن
منشآت المراجعة لى ممارسة المراجعة غير المنفمة (المهيكلة) والتي تق وم عل ى أال ة وبيان ات
غي ر مناس بة يترت ا عل ى ذل ك ت اني مس توى ج واة عملي ة المراجع ة ،بي ث أنه ا ال تق وم عل ى

المباائ واألص ول والمع ايير المنفم ة للمهن ة .ع ام ق ارة منش آت المراجع ة المبلي ة عل ى تع ايل
أو تب ايث مق ايي

فلسطين باليا.

أااس أو عملي ات تش غيلية ااخلي ة ت تالسم والبيئ ة االقتص ااية الس ائاة ف ي

 -1ع ام تََبنِ ي نِقَاب ة المباس بين والم راجعين الفلس طينية ،وجمعي ة مراجع ي البس ابات الفلس طينية
معايير تقوم على أس علمية ومهنية في منح تراخيص للمراجعين الفلسطينيين.
ض ع ِ االهتم ام باآلل ار البيئي ة المترتب ة عل ى انش طة المنش آت االقتص ااية م ن قب ل مراجع ي
ُ -0
البس ابات وم الكي ه ذ المنش آت ،وذل ك انعكاس اً لمعان اة البيئ ة الفلس طينية م ن الب روا الت ي
يشنها االبتالل االسرائيلي.
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 -9غي اا الرقاب ة م ن قب ل أجه رة الس لطة الفلس طينية عل ى اآلل ار البيئي ة المترتب ة عل ى ممارس ة
االنشطة في المجتمع الفلسطيني.

وف

ض وء م ا س بق م ن دراس ات س واء ي ى المس تول ال دول أو اإلق م

خ ص الباح ث األس باب الت

أو ف س ط ن ا

ت ديو ال ى التط رق ال ى إرش ادات أنظم ة الج ودة وتأث ره ا ي ى أداء

مراجع الحسابات لعدة مقتض ات:
-

وجوا نفم اارة الجواة معنية بتنفيذ رشااات معايير اآلي رو كمتطل ا ل اى الش ركة ،ومراجعته ا

-

في

سيقلص من فجوِة نفم اارة المنشأة ويبسن من أااس مراجع البسابات .

تواجه المنشآت فجوة في نفم اإلاارة عنا عملية مراجعة أنشطتها ،وهي ناشئة ع ن ض ع

ج راسات المنش أة وع ام الق ارة ف ي تطبي ق المع ايير بم ا يس اهم ذل ك ف ي قص ور أو ت اني ج واة

أااس المراجع وأيضا في فل تباطؤ اإلصالبات في القوانين والتشريعات والمعايير النافم ألااس
عمل المراجع بما يواكا اإلصالبات والتبايلات المهنية في نفم المنشأة وأااس المراجع.
عم ل المراج ع ال ااخلي والخ ارجي بم ا يالئ م قب ول اول ي وف ق

-

تفتق ر المنش آت المبلي ة لتكيي

-

تكامل وصبة نفم اإلاارة من خالل تطبيق المنشأة مب ل المراجع ة أكل ر م ن معي ار ،والترامه ا

مواصفة قياسية ،وهذا ما تفتقر أااس المراجع ونفم اإلاارة في المنشآت الفلسطينية.

بض وابط وص بة ج راسات ف ي ف ل نف م اارة موب اة ،ومهيكل ة ،واس تراتيجية الق اررات عن ا
تخطيط وتنفيم تنفي ذ عملي ة المراجع ة وف ق مواص فات قياس ية معني ة ب الجواة ف ي ال نفم واألااس

بما يالئم مع متطلبات العمل.

معالم الفجوات والتباين في أنفمة اإلاارة مبل المراجعة
ليتضح
و مكننا ت خ ص ه ا الفلل
َ
َ

على المستوى الاولي واإلقليمي والمبلي ،واجراسات المراجعة وأااس مراجع البسابات التي هو ليست

بالمستوى المطلوا في المواصفة القياسية الاولية ،لتُفهر ضرورة مراجعة نفم اإلاارة والتبقق من
جواة أااس المراجع من قبل منشآت المراجعة السيما المنشآت الفلسطينية من خالل الممارسة العملية
وواقع تنفيذ معيار اآليرو  11011ومتطلبات المنفمة الاولية للمعايير المعنية بالتنمية المستاامة

وتكامل نفم اإلاارة مبل المراجعة .
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 1.1مقدمة:
تعا منهجية الاراسة واجراساتها مجاالً رئيساً يتم من خالله نجار الجانا التطبيقي من

الاراسة ،وعن طريقها يتم البصول على البيانات المطلوبة إلجراس التبليل اإلبصائي للتوصل لى
النتائج التي يتم تفسيرها في ضوس أابيات الاراسة المتعلقة بموضوع الاراسة ،وبالتالي تبقق األهاا

التي تسعى لى تبقيقها.
وبيث تناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الاراسة وعينتها ،واألااة المستخامة وكيفية بنائها
وتطويرها ،كما تناول جراسات التبقق من صاق األااة ولباتها ،والمعالجات اإلبصائية التي تم
استخاامها في تبليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وص

لهذ اإلجراسات:

 1.1منهج الدارسة:
من أجل تبقيق أهاا

من خالله وص

الاراسة قام البابث باستخاام المنهج الوصفي التبليلي الذي يباول

الفاهرة موضوع الاراسة ،وتبليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراس التي تطر

بولها والعمليات التي تتضمنها واآللار التي تبالها.

 1.1طرق جمع الب انات:
اعتما البابث على نوعين من البيانات:
 .1الملادر األول ة :بيث تم اللجوس لى المصاار األولية للاراسة من خالل جمع البيانات الالرمة
لالستقصاس التي تم تصميمها الستطالع آراس مراجعي البسابات العاملين في منشآت المراجعة
بقطاع غرة وذلك ين إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع الحسابات ،ومن

لم تفريغها وتبليلها باستخاام برنامج )(SPSS) Statistical Package for Social Science

) اإلبصائي واستخاام االختبارات اإلبصائية المناسبة بها
تاعم موضوع الاراسة.

الوصول لاالالت ذات قيمة ومؤشر

 .1الملادر الثانو ة :لمعالجة اإلطار النفري للاراسة تم الرجوع لى مصاار البيانات اللانوية والتي
تتملل في الكتا والمراجع العربية واألجنبية والولائق ذات العالقة ،والاوريات والمقاالت والتقارير،

واألبباث أو الاراسات السابقة التي تناولت موضوع الاارسة ،والببث والمطالعة في مواقع اإلنترنت
المختلفة.
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 1.1مجتمع الدراسة:
يتكون من مراجعي البسابات

بناس على مشكلة هذ الاراسة وأهاافها فإن المجتمع المستها
ً
الذين يعملون في منشآت مراجعة البسابات (المتمللة على شكل شراكة أو منشأة فراية) في

المخولين بمراولة المهنة للعام  2017م ،وفقاً لتبايلات
المباففات الجنوبية من اولة فلسطين،
َ
سجالت نقابة المباسبين والمراجعين الفلسطينية ومجل مهنة مراجعة البسابات في المباففة
الجنوبية باولة فلسطين ،وبعا تمليل أعااا مراجعي البسابات من سجالت مجل

المهنة فكانت أعااا

األشخاص الذين يبق لهم مراولة مهنة مراجعة البسابات  160م ارجع ،وعاا المكاتا المرخصة من
واقع سجالت النقابة في بينه  76مكتباً مصنفاً "مباسبة و مراجعة" منها على شكل فراي أو على

شكل شراكة وذلك بتى تاريخ 2017/08/27م.

كانت هيئةُ الرقابة العامة§ هي الجهة الموكلة بترخيص مراولة مهنة المراجعة
وفي وقت سابق َ
قبل عام 1011م ،وبعا عام 1011م باالعتماا على قانون رقم  1000/01لترخيص مراجعي
البسابات وباس عمل مجل

المهنة ومن واقع سجالت نقابة المباسبين والمراجعين ومجل

مراجعة البسابات فقا تم توفيق أوضاع ( )16شخص بسا ق اررات المجل

مهنة

وهم مرخصين سابقاً من

هيئة الرقابة وبملة شهااة فابص بسابات وبملة شهااة الاكتو ار وبملة  ،ACPAكما وعقا امتبان

ل  91شخص وتم الترخيص ل  99مراجع بسابات وتم عقا امتبان المراولة عبر مجل

المهنة في

المباففات الجنوبية في شهر/01لعام1017م ،وفي شهري  08/07لعام 1017م تم توفيق أوضاع

 11مراجع بسابات ليصبح العاا اإلجمالي لمراجعي البسابات المرخصين  160م ارجع بسابات في

المباففات الجنوبية ،وقا تم توريع استقصاسات لجميع المكاتا المراجعة العاملة في قطاع غرة .

وقا ِّ
ورعت استقصاسات لكافة مكاتا المراجعة فكان العاا الفعلي للذين قاموا بتعبئة
االستقصاس  100فرا من المراجعين وهي صالبة للتبليل .أما بالنسبة للفرق بين أعااا المراجعين

المرخصين وعاا االستقصاسات المورعة هو أن هناك مراجعين لايهم رخصة مراولة لكن قا ال يعملون

في منشآت المراجعة .هذا ما يجعلنا أن نقول بأن هناك مراجعين اجتاروا امتبانات مجل

§

مهنة

بعا قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بموجا اتفاق أوس لو ت م نش اس هيئ ة الرقاب ة العام ة والت ي تول ت ص البيات اي وان المباس بة،

وه ي هيئ ة عام ة مس تقلة ذات شخص ية اعتباري ة تتب ع رئ ي

اختصاص اتها وفق ا لم ا ورا ف ي الق انون  ،وته ا

الس لطة الوطني ة الفلس طينية  ،وتخض ع إلش رافه المباش ر  ،وتت ولى

ل ى تبقي ق الرقاب ة عل ى الم ال الع ام  ،كم ا تعم ل عل ى تط وير السياس ات

واإلج راسات اإلااري ة وتبس ين مس تويات األااس واإلنت اج  ،وقام ت هيئ ة الرقاب ة العام ة بتبن ي س ريان ق انون مراول ة مهن ة مراجع ة

البس ابات األران ي رق م ( )10لس نة (1161م) اعتب ا اًر م ن ( )19ين اير ()1117م .ولق ا فه ر ف ي اآلون ة األخي رة مش روع ق انون
مراول ة مهن ة مراجع ة البس ابات رق م ( )1لس نة ( )1000وق ا أق ر المجل

التش ريعي بت اريخ (1000/10/06م)  ،ولق ا ت م نش ر

القانون المذكور في مجلة الوقائع الفلسطينية في يناير ( ، )1009العاا (.)91
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المهنة لكنهم غير مراولين في مكاتا المراجعة

التاقيق وبصلوا على رخصة وشهااة من مجل

ويعملون في مجال القطاع البكومي أو المؤسسات المالية أو الجمعيات أو في التجارة.

وبالنفر لى ملبق رقم ( )3يوضح فيه مجتمع الاراسة من مكاتا مراجعة البسابات العاملة

في المباففات الجنوبية في فلسطين اون التطبيق على م ارجعي البسابات في منشآت المراجعة في
ِ
ِ
السياسية التي بالت اون ذلك.
األمنية و
لألوضاع
السلطة الوطنية الفلسطينية نف اًر
ِ
باقي مناطق ُ

 1.1ي نة الدراسة:
استخامت في الاراسة أسلوا البصر الشامل (عينة م ْس ِبَّية) نف اًر لصغر مجتمع الاراسة،
وبمقتضا فقا ورعت  110قائمة استقصاس شملت مراجعي البسابات العاملين في مكاتا المراجعة
المتواجاة في المباففات الجنوبية في فلسطين والشكل القانوني للمكاتا قا يملكه أبا المراجعين

واآلخر شركة يملكها عاة مراجعين ،وتم استرااا  100استبانة أي ما نسبته ( )%81.1وتعتبر هذ

النسبة مناسا إلجراس االختبارات واألاوات اإلبصائية في توبيا قائمة استقصاس.
ولفا لخلائص الع نة:

وف ما

1.1.1

ب انات مراجع الحسابات:

 .1المؤهل الع م :
جدول رق (:)2

توز ع ي نة الدراسة حسب المؤهل الع م
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

المؤهل الع م
بكالوريو

77

%77

ماجستير فأكلر

23

%23

100

%100

المجموا

يتضح من جاول رقم ( )2أنه ما نسبته ( )%77هم من الذين يبملون مؤهل علمي بارجة
البكالوريو  ،وما نسبته ( )%23هم من الذين يبملون مؤهل علمي ماجستير فأعلى ملل الاكتو ار ،
يطمئِن البابث لقارة غالبية
وهذا اليل على أن غالبيةَ المببولين على ارجة عالية من المستوى العلمي ْ
شار لى ارجة البكالوريو تملل البا األانى
المببولين على تفهم أسئلة االستقصاس واإلجابة عليهاُ .
وي ُ
من التأهيل العلمي الذي يشترطه قانون مراولة مهنة المراجعة لمنح ترخيص المراولة.
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 .1الشهادة المهن ة:
جدول رق (:)3

توز ع ي نة الدراسة حسب الشهادة المهن ة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

الشهادة المهن ة
مباسا قانوني عربي معتما ()ACPA

56

%56

مباسا قانوني فلسطيني معتما ()PCPA

44

%44

مباسا قانوني أمريكي )(CPA

0

%0

مباسا قانوني بريطاني معتما ((ACCA

0

%0

100

%100

المجموا

يتضح من جاول رقم ( )3أن ما نسبته ( )%56هم من لايهم شهااة  /ACPAالعربية ،وما
نسبته ( )%44هم من شهااة  / PCPAالفلسطينية.
و مكن القول بأن الشهااات المهنية لها اور يجابي على مستوى جواة أااس المراجع ،وفي
فل ريااة عاا األفراا الذين يبملون شهااة مباسا قانوني عربي أو فلسطيني فهذا مؤشر يجابي ،ال
أنه ينبغي على المنفمات والنقابات المبلية االهتمام بمنح شهااات مهنية معنية بنفم اارة الجواة
ذات عالقة بمراجع البسابات وفق ما تقر المنفمة الاولية للمعايير (اآليرو) من منفور عملي ونفري
أمال بأن يكون هناك أفاق مستقبلية للمؤسسات الوطنية العاملة في فلسطين تجعل لمراجعي البسابات

لهم مكانة واور في تطبيق المراجعة اإلستراتيجية والفعالة للمعايير التي تطبقها اول اعضاس اآليرو.
 .1سنوات الخبرة:
جدول رق (:)4

توز ع ي نة الدراسة حسب سنوات الخبرة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

سنوات الخبرة
أقل من  10سنوات

46

%46

من  19-10سنة

25

%25

 19سنة فأكلر

29

%29

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )4أن ما نسبته ( )%46هم من الذين سنوات خبرتهم أقل من 10
سنوات ،وما نسبته ( )%25هم من الذين سنوات خبرتهم من  15-10سنة ،وما نسبته ( )%29هم
من الذين سنوات خبرتهم  15سنة فأكلر ،يستال البابث من تلك النسا أن ما نسبته  %54لايهم

خبرة تريا عن  10سنوات.

81

كبير في عمل المراجع ونطاق عملية مراجعة
تلعا او اًر
يعوا ذلك لى أن الخبرة المهنية
اً
ُ
أنفمة الجواة ،بيث يتم اللجوس لى المراجعين ذوي الخبرة في المهام ذات الطبيعة المعقاة.

 1.1.1ب انات منشأة المراجعة:
 .1الشكل القانون :
جدول رق (:)5

توز ع ي نة الدراسة حسب الشكل القانون
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

الشكل القانون
منشأة فراية

73

%73

شركة عااية

27

%27

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )5أن ما نسبته ( )%73هم من الذين يعملون في منشأة فراية ،وما
نسبته ( )%17هم من الذين يعملون في شركة عااية.
و مكن القول بأن ما نسبته  %71مالولها أن هناك تباطؤ بشكل كبير في قارة مكاتا
المراجعة تغيير شكلها القانوني من منشأة يملكها فرا لى شركة قاارة على مراجعة نفم اارة الجواة
وفق متطلا اآليرو ،11011كما أن جواة األااس تعتما على مقارة فريق المراجعة التوسع في نطاق
وعمليات المراجعة والمراجعة االستراتيجية الفعالة التي بمقاور منشأة المراجعة أن تتبول لى شركة مع

توسع عمليات المراجعة المستقبلية.
 .1يدد الموظف ن:

جدول رق (:)6
توز ع ي نة الدراسة حسب يدد الموظف ن
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

يدد الموظف ن
أقل من  5موففين

58

%58

 9 - 5موففين

35

%35

 10موففين فأكلر

7

%7

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )6أن ما نسبته ( )%58هم من المكاتا الذين عاا موففيها أقل من
 ،9وما نسبته ( )%35هم من المكاتا الذين عاا الموففين لايها ما بين  ،9-5وما نسبته ( )%7هم
81

من المكاتا الذين عاا موففيها  10فأكلر ،ومالول مؤشر عاا الموففين في المنشأة ذات عالقة
بعمليات وبجم عمليات مهام المراجعة وأااس المراجع ،وقا تستاعي مكاتا المراجعة لى تغيير الشكل

القانوني للمكتا بشكل موسَّع بوجوا طاقم أكبر من المراجعين الذين لايهم القارة في مراجعة نفم
اإلاارة بشكل متكامل لكافة أجراس الشركة مبل المراجعة .
ونف ار للفرو

التي يمر بها المنشآت الصناعية والخامية والتجارية في قطاع غرة ،فإنه قا
الموففين في منشآت المراجعة بشكل تتراو بين عقوا توفي

ُيعلم بأن هناك نسا متفاوتة وتوفي
بشكل اائم أو بسا الوضع التشغيلي في منشآت المراجعة (فترة مباواة) وفق مشاريع مباواة ،وبهذا
تتألر جواة أااس فريق المراجعة التي تنعك
نطاق عمليات المراجعة.

على قيمة المنشأة ككل وق ارراتها اإلستراتيجية وتوسع

 .1سنوات العمل ف مجال المراجعة:
جدول رق (:)7
توز ع ي نة الدراسة حسب سنوات العمل ف مجال المراجعة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

سنوات العمل
أقل من  9سنوات

19

%19

من  10 -9سنوات

30

%30

 11سنة فأكلر

51

%51

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )7أن ما نسبته ( )%19هم من الذين سنوات عملهم في مكاتا
المراجعة أقل من  5سنوات ،وما نسبته ( )%30هم من الذين سنوات عملهم يتراو ما بين 10-5
سنوات ،وما نسبته ( )%51هم من الذين يراولون عملهم في مكاتا المراجعة  11سنة فأكلر ،ويعتبر
ما نسبته  %81عاا األفراا الذي سنوات الخبرة لايهم ويعملون في مجال المراجعة أكلر من  5سنوات

وهذا يالل أن لايهم أاق التفاصيل المتعلقة بعملهم وأن جاباتهم لفقرات قائمة االستقصاس من واقع تلك

الخبرة ،من جانا آخر فكلما راات عاا سنوات العمل وريااة خبرة مراجع البسابات تعك
أااؤ والتبقق من صبة اإلجراسات التي يتبعها بشكل أاق.
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على جواة

 .1العالقة مع مكاتب المراجعة الخارج ة:
جدول رق (:)8

توز ع ي نة الدراسة حسب العالقة مع مكاتب المراجعة الخارج ة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

العالقة مع مكاتب المراجعة الخارج ة
المكتا فرع لمنشأة مراجعة خارجية

4

%4

المكتا مملل لمنشأة مراجعة خارجية

3

%3

ال يوجا تمليل أو ال شراكة

93

%93

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )8أن ما نسبته ( )%4هم من المكاتا الذين يعملون كفرع
لمنشأة مراجعة خارجية ،وما نسبته ( )%3هم من المكاتا الذين يعملون كممللين لمنشأة مراجعة
خارجية ،وما نسبته ( )%93هم من المكاتا اللواتي لي
خارجية.

لها تمليل أو شراكة مع مكاتا مراجعة

و مكن القول أن غالبية المكاتا التي ال يوجا لها تمليل أو شراكة وقا يكون ناجم عن عاة
أسباا منها عام االستقرار االقتصااي باولة فلسطين ،وكذلك األضرار التي لبقت بالمصانع
والشركات بان البرا اإلسرائيلية عام 1010م ،مما يقلل من مهام أااس وقارة المكاتا باستيعاا أكلر

ألعااا المراجعين ونطاق عملية المراجعة بل ويمكن القول عام قارة المكاتا تنفيذ عملية المراجعة
وفق متطلبات أنفمة الجواة البيئية التي تقررها اآليرو.11011
مع األخذ بعين االعتبار بوجوا انفتا

في منشآت المراجعة المتواجاة في المان الرئيسية

بالضفة على المؤسسات الاولية في مراجعتها للقوائم المالية لهذ المؤسسات ،بيث تلك المؤسسات
تتطلا أن تعا القوائم المالية أو تراجع باستخاام التكنولوجيا البايلة من برامج مباسبية لكترونية

وانترنت ،وأما بالنسبة لمنشآت المراجعة بقطاع غرة فجواة أااس المراجع تألر سلبا مع الضرر التي
لبقت بمستناات ومعامالت شركات فلسطينية مبل المراجعة بان برا سرائيل عام 1010م ،وتمللت

هذا الضرر في عام قارة فريق المراجعة الوصول الى المستناات بيث ُامرت أجهرة ومكائن
ومستناات مما يعيق التوافق بين عمل المراجع الااخلي واآللية التي يتبعه مع عمل المراجع الخارجي.
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 1.1.1أسئ ة يامة:

.1

تتوفر المعرفة التامة لمبادئ إدارة الجودة لدل المنشآت الف سط ن ة الت

تخضع لعم ة

المراجعة وفق إرشادات مراجعة نظ اإلدارة اآل زو (.11111وفق رؤ ة فر ق المراجعة).
جدول رق ()9
توز ع ي نة الدراسة حسب توفر المعرفة التامة لمبادئ إدارة الجودة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

61

%61

ال

39

%39

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )9ووفق رؤية فريق المراجعة أن ما نسبته ( )%61تتوفر المعرفة التامة لمباائ
اارة الجواة لاى المنشآت الفلسطينية التي تخضع لعملية المراجعة وفق رشااات مراجعة نفم اإلاارة

اآليرو  ،11011وما نسبته ( )%39تتوفر المعرفة التامة لمباائ اارة الجواة لاى المنشآت

الفلسطينية التي تخضع لعملية المراجعة وفق رشااات مراجعة نفم اإلاارة اآليرو  .11011وتعتبر
نسبة  %39ألفراا العينة ،ذ تفهر بأن هناك منشآت ينبغي عليها أن تكون لايها المعرفة في مباائ
نفم اارة الجواة لتعك على نفام اإلاارة وتلبية معيار اآليرو  ،11011والمعرفة النسبية قا ي ِ
باث
ُ
تألير على أااس المراجع بما ال يبقق تلبية متطلبات معيار رشااات مراجعة نفم اارة الجواة مع

ابتمالية وجوا فجوة نفم اارة وتباين أااس ألناس عملية مراجعة نفم اارة الجواة.

 .1تتوفّر لدل المنشأة الخاضعة لعم ة مراجعة نظ الجودة لد ها دائرة ف الخارطة التنظ م ة تتوفر
ف

مراجع نظ إدارة الجودة ومه ك ة بق اررات إسترات ج ة.
جدول رق (:)10

توز ع ي نة الدراسة حسب توفر مراجع نظ إدارة الجودة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

51

%51

ال

49

%49

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )10أن ما نسبته ( )%51هم من الذين يعتقاون أنه تتوفر لاى

المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة لايها اائرة في الخارطة التنفيمية تتوفر فيه مراجع نفم
اارة الجواة ومهيكلة بق اررات استراتيجية ،وما نسبته ( )%49يعتقاون أنه ال تتوفر لاى المنشأة

الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة لايها اائرة في الخارطة التنفيمية تتوفر فيه مراجع نفم اارة

الجواة ومهيكلة بق اررات ستراتيجية ،وان كان هذا االعتقاا جارم فهذا مؤشر على ضرورة أن تكون لاى
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المنشأة مراجع نفم اارة الجواة وعلى أن تكون الخارطة التنفيمية مهيكلة وبق اررات استراتيجية نف ار

ألن تطبيق معايير اآليرو هو قرار ستراتيجي وأن نسبة  %51مالولها أن أااس المراجع يبتاج الى
تطوير.
 .1تتوافق آل ة تنف وتخط ط يم ة المراجعة لدل كال من المراجع الداخ

والمراجع الخارج وفقا

لمتط بات إرشادات مراجعة أنظمة الجودة بما حقق الرضا ف متط بات تطب ق الموالفة والتم ز ف

أداء يمل المراجع.

جدول رق (:)11
توز ع ي نة الدراسة حسب توافق آل ة تنف وتخط ط يم ة المراجعة ومتط بات إرشادات أنظمة الجودة
العدد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

69

%69

ال

31

%31

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )11أن ما نسبته ( )%69يعتقاون بأن هناك توافق آلية تنفيذ وتخطيط
عملية المراجعة لاى كالً من المراجع الااخلي والمراجع الخارجي وفقا لمتطلبات رشااات مراجعة

أنفمة الجواة ،بما يبقق الرضا في متطلبات تطبيق المواصفة و التمير في أااس عمل المراجع ،وما

نسبته ( )%31يعتقاون بأنه ال توافق آلية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة لاى كال من المراجع الااخلي
والمراجع الخارجي وفقا لمتطلبات رشااات أنفمة الجواة بما يبقق الرضا في متطلبات تطبيق

المواصفة و التمير في أااس عمل المراجع ،وعلى أنه نسبة  %69وفق رؤية المراجع الخارجي فهو
مؤشر يجابي على قارة المراجع بتبقيق متطلبات رشااات مراجعة أنفمة الجواة وان كانت المنشأة

تفتقر الى َمرجع يراجع نفم اارة الجواة لايها ،وكان من المفتر
المراجعين ويتفهمون كل الجوانا المتعلقة بأنفمة الجواة مبل المراجعة.

النسبة تكون أكلر ألنهم هم

 .1عزل يد وجود أداء فعال وجودة مركزة لدل يم ل منشأة المراجعة لعد موائمة خطة يمل
المراجع الخارج واختالل نظا الرقابة الداخ ة ل منشأة.
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جدول رق (:)12

توز ع ي نة الدراسة حسب سبب اختالل نظا الرقابة الداخ ة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

79

%79

ال

21

%21

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )12أن ما نسبته ( )%79يعتقاون أن عام وجوا أااس فعال وجواة

مركرة لاى عميل منشأة المراجعة لعام موائمة خطة عمل المراجع الخارجي واختالل نفام الرقابة
الااخلية للمنشأة ،وما نسبته ( )%21يعتقاون بأنه ال يعرى عام وجوا أااس فعال وجواة مركرة لاى

عميل منشأة المراجعة لعام موائمة خطة عمل المراجع الخارجي واختالل نفام الرقابة الااخلية للمنشأة،
ويعتبر البابث أن نسبة  %79ذات منطقية في جابتها بيث أن موائمة خطة العمل وعام اختالل
نفام الرقابة الااخلية من العوامل التي تعرر جواة األااس المهني و قارة نشاس وتكامل نفم اارة

الجواة .

 .1تغ ر المراجع ؤثر ي ى كفاءة وفاي ة أدائ ة يم ة فحص نظ الجودة بح ث ال ز يم ل
منشأة المراجعة دوران المراجع بقدر ما ز تطب ق إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتلد ق نظ

الجودة لد ها .
جدول رق (:)13
توز ع ي نة الدراسة حسب مدل تأث ر تغ ر المراجع ي ى كفاءة وفاي ة أدائ ة يم ة فحص نظ الجودة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

72

%72

ال

28

%28

100

%100

المجموا

تبين من الجاول ( )13أن ما نسبته ( )%72يعتقاون بأن تغيير المراجع يؤلر على كفاسة
وفاعلية أاائية عملية فبص نفم الجواة ببيث ال يلرم عميل منشأة المراجعة اوران المراجع بقار ما

يلرم تطبيق رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتصايق نفم الجواة لايها ،وما نسبته ( )%28ال يعتقاون
بأن تغيير المراجع ال يؤلر على كفاسة وفاعلية أاائية عملية فبص نفم الجواة ببيث ال يلرم عميل

منشأة المراجعة اوران المراجع بقار ما يلرم تطبيق رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتصايق نفم

الجواة لايها وهذا يالل أن االهتمامات المهنية بإرشااات نفم اارة الجواة ذا ما طبقت على أس
سليمة فال يلرم اوران المراجع .
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و مكن القول بأن المنشآت التي تخضع لعملية مراجعة نفم الجواة لايها الرغبة باوران
المراجع الخارجي ذا ما لبت الفشل المهني ألااس المراجع ألناس عملية المراجعة وعام تلبية متطلبات
عملية المراجعة وفق رشااات المواصفة القياسية الاولية اآليرو 11011على أسا

مهني.

كما يستوجا على المنشآت الخاضعة لعملية مراجعة أنفمة الجواة ،بالتبوط من مخاطر

اوران المراجع اون مبرر ،ذا أنها قا تفقا الخبرة الخاصة بالعميل (منشأة المراجعة) بكيفية مراجعة
أنشطة الشركة ،كما وقا يبتاج المراجعون الجاا لى ماة رمنية ليست بالقصيرة من أجل تَفَهُ ْم أعمال
العميل وعملياته والمخاطر التي قا ينعك سلباً في فقاان الصناعة.
 .1تتك ف اإلجراءات الت

تبعها المراجع الخارج

يند المراجعة المستند ة والمال ة مع آل ة

المراجعة الداخ ة ل منشآت وفق متط بات إرشادات مراجعة نظ الجودة.
جدول رق (:)14

توز ع ي نة الدراسة حسب تك ف إجراءات المراجع الخارج
يند المراجعة المستند ة والمال ة مع آل ة المراجعة الداخ ة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

69

%69

ال

31

%31

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )14أن ما نسبته ( )%69يعتقاون بأنه البا من أن تتكي

اإلجراسات

التي يتبعها المراجع الخارجي عنا المراجعة المستناية والمالية مع آلية المراجعة الااخلية للمنشآت وفق

متطلبات رشااات مراجعة نفم الجواة ،وما نسبته ( )%31يعتقاون بأنه لي
تتكي

من الضروري أن

اإلجراسات التي يتبعها المراجع الخارجي عنا المراجعة المستناية والمالية مع آلية المراجعة

الااخلية للمنشآت وفق متطلبات رشااات مراجعة نفم الجواة.
ويمكن القول بأن تكي

جراسات المراجع الخارجي عنا المراجعة المستناية والمالية مع آلية

المراجعة الااخلية هافا في با ذاته للبصول على اإلعتماا على تقرير أنفمة الجواة مبل المراجعة

وصوال لى تصايق أنفمة الجواة من قبل الهيئات المصار للشهااة الواراة ذكر في وليقة معيار

اآليرو 11011والتي تقوم بإعتماا انفمة الجواة مبل الم ارجعة .

 .1البد من أن تتوفر مركز مسئول ة لدل منشأة المراجعة لتأخ ي ى ياتقها ضرورة أن كون هناك
إشباا رغبات وتوقعات المنشأة محل المراجعة وتجاوز ه ه التوقعات ف

مركزة تتمثل ف
جودة
ّ
تقر ر أداء المراجع وثقة مستخدم الب انات المال ة .
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جدول رق (:)15

توز ع ي نة الدراسة حسب ضرورة توفر مركز مسئول ة لدل المنشأة
يدد األفراد

النسبة المئو ة%

اإلجابات
نعم

66

%66

ال

34

%34

100

%100

المجموا

تبين من الجاول رقم ( )15أن ما نسبته ( )%66يعتقاون بأنه ال با من أن تتوفر مركر

مسئولية لاى منشأة المراجعة لتأخذ على عاتقها ضرورة أن يكون هناك جواة مركرة تتملل في شباع
رغبات وتوقعات المنشأة مبل المراجعة وتجاور هذ التوقعات في تقرير أااس المراجع ولقة مستخامي

البيانات المالية ،وما نسبته ( )%34يعتقاون بأنه لي

من الضروري أن يتوفر مركر مسئولية لاى

منشأة المراجعة لتأخذ على عاتقها ضرورة أن يكون هناك جواة مركرة تتملل في شباع رغبات
وتوقعات المنشأة مبل المراجعة وتجاور هذ التوقعات في تقرير أااس المراجع ولقة مستخامي البيانات

المالية .

و مكن القول بأن وجوا مركر مسئولية لاى منشأة المراجعة وجواة مركرة وتجاور رغبات
وتوقعات المنشأة مبل المراجعة من خالل المراجعة اإلستراتيجية والتطبيق الفعال من قبل فريق

المراجعة إلرشااات مراجعة نفم اإلاارة وفق المواصفة القياسية الاولية (اآليرو.)11011
 1.1أداة الدراسة:

يعا االستقصاس أكلر وسائل البصول على البيانات من األف ارا استخااماً وانتشا اًر ،وتعر

االستقصاس بأنها" :أااة ذات أبعاا وبنوا تستخام للبصول على معلومات أو آراس يقوم باالستجابة لها
المفبوص نفسه ،وهي كتابية تبريرية".

 1.1.1خطوات بناء االستقلاء:
تم استخاام االستقصاس لمعرفة " رشااات أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات-
اراسة تبليلية باولة فلسطين " .من خالل:
 .1االطالع على األطر النفرية والاراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الاراسة ،واالستفااة منها
في بناس االستقصاس وصياغة فقراتها.

 .1تبايا المجاالت الرئيسة التي شملتها االستقصاس.
 .1تبايا الفقرات التي تقع تبت كل مجال.
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 .0تم تصميم االستقصاس في صورتها األولية وقا تكونت من ( )4مجاالت و( )34فقرة ،ملبق
رقم (.)1

 .9تم عر

االستقصاس على ( )7من المبكمين المختصين من أعضاس هيئة التاري

في

الجامعات الفلسطينية .والملبق رقم ( )2يبين أسماس أعضاس لجنة التبكيم .وفي ضوس أراس
المبكمين تم تعايل بع

فقرات االستقصاس من بيث البذ

أو اإلضافة والتعايل ،لتستقر

االستقصاس في صورتها النهائية على ( )34فقرة ،ملبق (.)1
وقد قسمت االستقلاء إلى قسم ن رئ س ن هما:


القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الايموغرافية عن المستجيا (المؤهل العلمي ،الشهااات
المهنية "العربية/األجنبية" ،عاا سنوات الخبرة المهنية في مراولة المراجعة ،عاا الموففين

ااخل منشأة المراجعة ،العالقة مع مكاتا المراجعة الخارجية "العربية/األجنبية").


القسم اللاني :يملل في مجاالت الاراسة ،ويشتمل على  34فقرة ،مورع على  4مجاالت
رئيسية:

 .1المجال األول :مباائ المراجعة ،ويتكون من ( )6فقرات.

 .1المجال اللاني :اارة برنامج المراجعة ،ويتكون من ( )13فقرات.

 .1المجال اللالث :جراسات عملية المراجعة ،ويتكون من ( )7فقرات.
 .0المجال الرابع :كفاسة وتقييم المراجعين ،ويتكون من ( )8فقرات.

 1.1.1لدق االستقلاء:
صاق االستقصاس يعني " أن يقي

االستقصاس ما وضع لقياسه" ،كما يقصا بالصاق "شمول

االستقصاس لكل العناصر التي يجا أن تاخل في التبليل من نابية ،ووضو فقراتها ومفرااتها من
نابية لانية ،ببيث تكون مفهومة لكل من يستخامها ،وقا تم التأكا من صاق االستقصاس بطريقتين:

 .1لدق المحكم ن (اللدق الظاهري)
عااا من المبكمين المتخصصين في مجال
يقصا بصاق المبكمين "هو أن يختار البابث ً

الفاهرة أو المشكلة موضوع الاراسة" بيث تم عر
من ( )7متخصص من أعضاس هيئة التاري

االستقصاس على مجموعة من المبكمين تألفت

في الجامعات الفلسطينية بالملبق رقم ( ،)2وقا

استجاا البابث آلراس المبكمين وقام بإجراس ما يلرم من بذ

وتعايل في ضوس المقتربات المقامة،

وبذلك خرج االستقصاس في صورته النهائية – انفر الملبق رقم (.)1
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 .1لدق اإل تساق الداخ

))Internal Validity

يقصا بصاق اإلتساق الااخلي ماى اتساق كل فقرة من فقرات االستقصاس مع المجال الذي
تنتمي ليه هذ الفقرة ،وقا تم بساا االتساق الااخلي لالستبيان وذلك من خالل بساا معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستقصاس والارجة الكلية للمجال نفسه .بيث تم اختيار عينة
التأكا من صالبية أااة الاراسة واستخاامها لبساا

استطالعية ببجم( )10مراجع ،وذلك بغر

الصاق واللبات ،والتبقق من صالبيتهما للتطبيق على العينة األصلية ،وقا تم ابتسابها من عينة

الاراسة التي تم التطبيق عليها.

لدق المجال األول :مبادئ المراجعة:
جدول ()16

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات المجال األول ال ي تنتم إل
الرق

والدرجة الك ة ل مجال
معامل

الفقرة

االرتباط

الق مة االحتمال ة
)(Sig

تتوفر لاى أعضاس فريق المراجعة في منشأة المراجعة مباأ نهج أخالقي توباهم
.1

في سلوك أاائهم لبل أي تعارضات اخالقية بين أعضاس فريق المراجعة اون 0.793
أي معيقات للضوابط اإلاارية في اللوائح أو القوانين أو التعليمات.
يستوفي سلوك أااس فريق المراجعة مباأ العر

.1

*0.000

على تخفي

العاال لعملية المراجعة ِّ
مركرين

الشك المهني مع التبوط على كافة النوابي الجوهرية واألسباا

التي تاعو لى االعتقاا بأن البيانات المالية تتضمن معلومات خاطئة أساسية

0.729

*0.000

ذات مخاطر في قيم البيانات المالية المستقبلية وتافقات أنشطة المنشأة البالية.
يتوفر لاى فريق المراجعة االستعااا لبذل العناية المهنية و اون تهاون في
.1

االلترام بالمعايير وقواعا السلوك المهنية وغيرها من الضوابط الرقابية الفعالة
للتبوط من ابتمال باوث أخطاس جوهرية أو عام االمتلال.

0.777

*0.000

يوجا اهتمام عنا تأاية مهام المراجعة بما يراعي مباأ االستقاللية عنا عمليات
.1

المراجعة عن بعا على أن ال تكون أااس المراجع في فل قيوا تمنعه من
البصول او االطالع على السجالت واالتصال بالموففين والاخول الى مختل

0.693

*0.000

مواقع المنشأة.

.1

تتوفر عنا تأاية مهام عملية المراجعة الخارجية أسلوبا مبني على أالة وليست
مراعم اارية لتبايا مخاطر األخطاس الجوهرية في البيانات المالية ومخاطر
العمل بشكل عام.
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0.794

*0.000

الرق

معامل

الفقرة

االرتباط

الق مة االحتمال ة
)(Sig

يهتم فريق المراجعة بإتباع سرية افق البيانات المالية والتبوط من مخاطر
.1

التسريا المؤلر ألي قرار استراتيجي بما يضمن أمان وجواة المعلومة وأبعاا

الماة القانونية التي يتفق فيها المراجع الااخلي مع المراجع الخارجي لمواجهة

0.781

*0.000

االبتياجات المهنية الالرمة لإلفصا والشفافية.
* االرتباط اال بصائياً عنا مستوى االلة .   0.05

يوضح جاول ( )16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والارجة الكلية للمجال

الذي تنتمي

ليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة االة عنا مستوى

االلة    0.05وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع لقياسه.
لدق المجال الثان  :إدارة برنامج المراجعة:

يوضح جاول ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والارجة الكلية للمجال
الذي تنتمي

ليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة االة عنا مستوى

االلة    0.05وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع لقياسه.
جدول ()17

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات المجال الثان ال ي تنتم إل
الرق

.1
.1
.1

معامل

الفقرة
يبقق أااس المراجع أهاا

.1

والدرجة الك ة ل مجال

المراجعة بما ال يتعار

االرتباط

الق مة االحتمال ة
)(Sig

برنامج المراجعة المعنية بتوجيه التخطيط واجراس عملية
مع سياسة الجواة التي تنتهجها المنشأة الخاضعة لعملية

مراجعة نفم الجواة لايها.

تغطي أااس المراجع شمولية نطاق برنامج المراجعة في فل تكامل نفام اارة
الجواة في المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة لايها.
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم الجواة صالبيات ومسئوليات تكافئ فيه أااس
المراجع وتبسن من أااؤ .
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم الجواة الكفاية في الموارا المطلوبة لبرنامج المراجعة
من أجل تبقيق الكفاسة والفاعلية في أااس المراجع لمهمته.

0.765

*0.000

0.873

*0.000

0.812

*0.000

0.843

*0.000

يتبع فريق مراجعي نفم الجواة جراسات يتبقق فيه من أن نفام العمليات ال
.1

.1

يتضمن نقاط ضع

تؤاي الى تضليل القوائم المالية للمركر المالي ونتائج

0.845

*0.000

االعمال.
توجيه أااس المراجع معاة وماروسة ببيث تراعي نجار عملية المراجعة.
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0.555

*0.001

الرق

معامل

الفقرة
عطاس الشهااات والتسجيل ومراقبة مراجعة أنفمة الجواة في وقت متفق عليه بين

.1

الجهة التي تصاق أنفمة الجواة (المانبة للشهااة) والجهة الخاضعة للمراجعة.
تنفيذ برنامج المراجعة على أسا

.1

التخطيط المناسا واإلمااا بالموارا وعمل

اإلجراسات المناسبة التي يتم تنفيذها في البرنامج.

الق مة االحتمال ة

االرتباط

)(Sig

0.884

*0.000

0.513

*0.004

يمكن من خالل مالبفة سلوك أااس المراجع أن برنامج مراجعة أنفمة الجواة
مطبق في المنشأة على أس

.1

مهنية وعلمية مبكمة مسهما ذلك تقرير في تبسين

0.810

*0.000

أنفمة اإلاارة وتبايا فعالية اإلاارة ،بما يضمن الاقة في تطبيق اإلرشااات.
يبقق أااس عملية المراجعة بكفاسة في فل صالبيات تتناسا مع فرو

.11

.11

عمل

منشأة المراجعة بما يضمن قارة أااس الم ارجع في التنبؤ بفشل تبايا المخاطر
وضع

0.867

*0.000

رقابة نفم الجواة لاى المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة لايها.

تخضع آلية تنفيذ برنامج مراجعة الشركات الى المراقبة المستمرة لغر

التأكا من

كفاية وفاعلية تطبيق سياسات واجراسات رقابة الجواة

0.814

*0.000

يوجا توافق وتكامل بين أااس المراجعة الااخلية للمنشأة مع فريق المراجعة الخارجي
.11

.11

عنا الباس بعملية المراجعة من بيث توليق برنامج المراجعة يتضمن طبيعة وتوقيت

وماى جراسات المراجعة المخططة والمطلوبة لتنفيذ خطة المراجعة الشاملة.

مراقبة ومراجعة برنامج المراجعة يقامها المراجع لمستخامي القوائم المالية تعك
اللقة وتأكيا الجواة في قيم المنشأة.

* االرتباط اال

بصائياً عنا مستوى االلة   0.05

0.802

*0.000

0.609

*0.000

.

لدق المجال الثالث :إجراءات يم ة المراجعة
يوضح جاول ( )18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والارجة الكلية للمجال

الذي تنتمي

ليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة االة عنا مستوى

االلة    0.05وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع لقياسه.
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جدول ()18

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات المجال الثالث ال ي تنتم إل
الرق

والدرجة الك ة ل مجال
معامل

الفقرة

االرتباط

الق مة االحتمال ة
)(Sig

يتباين سلوك أااس فريق المراجعة عنا الباس بعملية المراجعة لوجوا تعار
.1

صالبيات فريق المراجعة واالتصال الفعال الموجة نبو أنشطة المنشأة الخاضعة 0.684
لعملية مراجعة نفم الجواة لايه.
يتم مراجعة ولائق أنفمة اإلاارة بما فيها السجالت وتبايا كفايتها بالنسبة لمعايير

.1

*0.000

المراجعة مبققا عام وجوا فجوة في األااس مستبعاا المراجع الشك المهني ألناس 0.834

*0.000

عملية المراجعة.
عنا قيام منشأة المراجعة بتنفيذ أنشطة المراجعة بالموقع ترااا الشك المهني لاى

.1

.1

فريق المراجعة عنا تعطل تطبيق مراجعة نفم الجواة لاى المنشأة مبل المراجعة 0.387

*0.034

وبالتالي يصعا أااس المراجع مباكاته لمخاطر عملية المراجعة الغير مهيكلة.
تتفق الرؤية لاى فريق المراجعة عنا عااا واعتماا وتوريع تقرير المراجعة ليتم
وفق متطلبات مراجعة نفم الجواة.

0.746

*0.000

تنتهي عملية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة أو يتم استكمالها وفق ضمانة تنفيذ
.1

وتخطيط وتكامل عملية المراجعة بما ال يشوا أاائية عملية المراجعة.

0.731

*0.000

تراعي التوقيتات المختلفة لعملية المراجعة نجار عملية المراجعة بكفاسة وفعالية
.1

في تاريخ الميرانية ومراجعة األبااث الالبقة وفاعليتها تبقق االفصا والشفافية 0.704

في المعلومات المالية الماققة والمنشورة في االسواق المالية.

*0.000

يتضمن تقرير المراجع التصايق لنفم اارة الجواة ومراجعة المنفومة والتي تنقل
.1

أااس المراجع من الجواة لى تأكيا الجواة ومن خالل طر منفمة رسمية وطنية 0.888

*0.000

مباياة ذات عالقة بتصايق أنفمة الجواة البيئية.
* االرتباط اال بصائياً عنا مستوى االلة .   0.05

لدق المجال الرابع :كفاءة وتق

المراجع ن

يوضح جاول ( )19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والارجة الكلية للمجال

الذي تنتمي

ليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة االة عنا مستوى

االلة    0.05وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع لقياسه.
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جدول ()19

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات المجال الرابع ال ي تنتم إل
الرق
.1
.1

والدرجة الك ة ل مجال
معامل

الفقرة
تتوفر لاى فريق المراجعة التأهيل العلمي والعملي الكافي مما يمكنهم من العمل بما
يتماشى مع مباائ المراجعة أو ميلاق آااا وسلوك ممارسة المهنة.

يتعامل فريق المراجعة مع مباائ واجراسات تمكن أااس المراجع ألناس مهامه من تنفيذ
وتخطيط عملية المراجعة بكفاسة وفعالية في التوقيتات المختلفة.

الق مة االحتمال ة

االرتباط

)(Sig

0.808

*0.000

0.811

*0.000

يوفر قائا فريق المراجعة لفريقه المعرفة والقارة على التخطيط الاقيق واالستخاام
.1

األملل للموارا ألناس عملية المراجعة ااخل الموقع الخاضع لعملية مراجعة نفم 0.743
الجواة.
يتوافر المعرفة الكافية لاى المراجع ألناس تأايته مهام المراجعة لايهم المعرفة

.1

.1
.1
.1

*0.000

التخصصية ومهارات مراجعي نفم اارة الجواة في الطرق اإلبصائية الفنية المتعلقة 0.867

*0.000

بالجواة ،والمصطلبات الخاصة بالجواة ،ومباائ أو أاوات اارة الجواة وتطبيقها.
يتمير أااس المراجع بكفاسته عنا جراس مراجعات تغطي أنفمة اإلاارة وذلك تبت
ش ار

وتوجيه ماقق له كفاسة قائا فريق المراجعة.

تلبف المنشآت الخاضعة للمراجعة بوجوا تطوير مهني مستمر في أااس المراجع من
خالل القارة والمساهمة المنتفمة في مراجعة نفم اارة الجواة ونفم اارة البيئة.

يتوافر لاى المنشأة (مبل المراجعة) جراسات برنامج عمل المراجع الااخلي يكون
ذات االئل وموضوعية يعتما عليها أااس المراجع الخارجي.

0.822

*0.000

0.914

*0.000

0.747

*0.000

تتوفر وليقة السلوك المهني التي تبكم عمل المراجع تبتوي على الضوابط التي
.1

ينبغي االلترام بها في العمل بما يبقق مرجعية جواة أااس المراجع والجهة الخاضعة 0.870

*0.000

للمراجعة وهيئات تصايق أنفمة الجواة.

 .1اللدق البنائ (:)Structure Validity
يعتبر الصاق البنائي أبا مقايي

صاق األااة الذي يقي

ماى تبقق األهاا

التي تريا

األااة الوصول ليها ،ويبين ماى ارتباط كل مجال من مجاالت الاراسة بالارجة الكلية لفقرات

االستقصاس .وللتبقق من الصاق البنائي تم بساا معامالت االرتباط بين ارجة كل مجال من
مجاالت االستقصاس والارجة الكلية لالستقصاس كما في جاول (.)20
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جدول ()20

معامل االرتباط ب ن درجة كل مجال من مجاالت االستقلاء والدرجة الك ة لإلستقلاء
معامل ب رسون لالرتباط

الق مة االحتمال ة )(sig

المجال

0.868

*0.000

.1

اارة برنامج المراجعة

0.975

*0.000

.1

جراسات عملية المراجعة

0.947

*0.000

0.943

*0.000

 .1مباائ المراجعة

 .1كفاسة وتقييم المراجعين
 االرتباط اال بصائياً عنا مستوى االلة .   0.05

يتضح من جاول ( )25أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستقصاس االة
بصائياً وبارجة قوية عنا مستوى االلة    0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستقصاس صااقه لما

وضعت لقياسه.

 1.1.1ثبات االستقلاء (:(Reliability
يقصا بلبات االستقصاس هو "أن يعطي االستقصاس نف
متتالية" ويقصا به أيضا " لى أي ارجة يعطي المقيا

النتائج ذا أعيا تطبيقه عاة مرات

قراسات متقاربة عنا كل مرة يستخام فيها ،أو

ما هي ارجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عنا تكرار استخاامه في أوقات مختلفة" .وقا تم التبقق من

لبات استبانة الاراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرو نباخ:
 .1معامل ألفا كرونباخ (:(Cronbach's Alpha Coefficient
تم استخاام طريقة ألفا كرونباخ لقيا

لبات االستقصاس ،وتشير النتائج الموضبة في جاول

( )21أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال بيث تتراو بين ( .)0.945،0.842كذلك قيمة

معامل ألفا لجميع فقرات االستقصاس ( ،)0.973وهذا يعنى أن معامل اللبات مرتفع واال بصائيا.
وبذلك تكون االستقصاس في صورتها النهائية كما هي في الملبق ( )1قابلة للتوريع .ويكون البابث قا

تأكا من صاق ولبات استبانة الاراسة مما يجعله على لقة تامة بصبة االستقصاس وصالبيتها لتبليل

النتائج واإلجابة على أسئلة الاراسة واختبار فرضياتها.
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جدول ()21

معامل ألفا كرونباخ لق اس ثبات االستقلاء
يدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

#
.1 .1

مباائ المراجعة

6

0.852

.1 .1

اارة برنامج المراجعة

13

0.945

.1 .1

جراسات عملية المراجعة

7

0.842

.1 .0

كفاسة وتقييم المراجعين

8

0.926

34

0.973

جم ع مجاالت االستقلاء

 .1طر قة التجزئة النلف ة :Split-Half Coefficient
تم يجاا معامل ارتباط بيرسون بين معال األسئلة الفراية الرتبة ومعال األسئلة الروجية الرتبة

لكل بعا وقا تم تصبيح معامالت االرتباط باستخاام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصبيح .

2ر
(  )Spearman-Brown Coefficientبسا المعاالة التالية :معامل اللبات =   1ر بيث ر

معامل االرتباط ،ويتضح من النتائج الموضبة في جاول رقم ( )22أن قيمة معامل االرتباط
بصائيا ،وبذلك تكون االستقصاس في
المعال(سبيرمان براون) ( )Spearman Brownمرتفع واال
ً
صورتها النهائية كما هي في الملبق ( )2قابلة للتوريع ،وبذلك يكون البابث قا تأكا من صاق ولبات
استبانة الاراسة ،مما يجعلها على لقة تامة بصبة االستقصاس ،وصالبيتها لتبليل النتائج ،واإلجابة

عن أسئلة الاراسة ،واختبار فرضياتها.
جدول رق (:)22

معامل الثبات (طر قة التجزئة النلف ة) لإلستقلاء.
التجزئة النلف ة
#

المجال

يدد

معامل

الفقرات

االرتباط

معامل
االرتباط

الملحح

الق مة
االحتمال ة

.1

مباائ المراجعة

6

0.744

0.853

*0.000

.1

اارة برنامج المراجعة

13

0.886

0.940

*0.000

.1

جراسات عملية المراجعة

7

0.800

0.889

*0.000

.0

كفاسة وتقييم المراجعين

8

0.896

0.945

*0.000

50

0.942

0.970

*0.000

جم ع مجاالت االستقلاء

 االرتباط اال بصائياً عنا مستوي االلة ( )   0.05
96

1.1

األسال ب اإلحلائ ة المستخدمة:

 .1النسا المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوص
 .1المتوسط البسابي والورن النسبي.

عينة الاراسة.

 .1اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaوكذلك طريقة التجرئة النصفية ،لمعرفة لبات
فقرات االستقصاس.

 .0معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيا

ارجة االرتباط :يقوم

هذا االختبار على اراسة العالقة بين متغيرين .وقا تم استخاامه لبساا اإلتساق الااخلي

والصاق البنائي لإلستقصاس.

 .9اختبار  Tفي بالة عينة واباة ( )T-Testلمعرفة ما ذا كانت متوسط ارجة االستجابة قا
وصلت لى الارجة المتوسطة وهي  ،3أم راات أو قلت عن ذلك .ولقا تم استخاامه للتأكا من

االلة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستقصاس.

 .6اختبار  Tفي بالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما ذا كان هناك
فروقات ذات االلة بصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .7اختبار تبليل التباين األبااي ) )One Way Analysis of Variance-ANOVAلمعرفة
ما ذا كان هناك فروقات ذات االلة بصائية بين لالث مجموعات أو أكلر من البيانات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية
واختبار الفرضيات
5.1مقدمة
5.2اختبارفرضياتالدراسة

98

 5.1مقدمة :
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الاراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة وفرضيات

الاراسة واستع ار

أبرر نتائج االستقصاس والتي تم التوصل ليها من خالل تبليل فقراتها ،بها

التعر على " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " اراسة تبليلية في
المباففات الجنوبية في اولة فلسطين .لذا تم جراس المعالجات اإلبصائية للبيانات المتجمعة من

استبانة الاراسة ،ذ تم استخاام برنامج البرم اإلبصائية للاراسات االجتماعية ( )SPSSللبصول
على نتائج الاراسة التي سيتم عرضها وتبليلها في هذا الفصل.

 1.1اختبار فرض ات الدراسة:
 1.1.1الفرض ة الرئ سة األولى :تنص الفرض ة األول ي ى أن توجد تأث ر دال إحلائ ا ب ن
إرشادات مراجعة أنظمة الجودة (الواردة ف

مع ار اآل زو )11111وب ن أداء مراجع

الحسابات ف المحافظات الجنوب ة ف ف سط ن يند مستول داللة ( .)   0.05
وقا تم استخاام اختبار  one sample t testلمعرفة ما ذا كان المتوسط البسابي لارجة

االستجابة لكل فقرة من فقرات مباور االستقصاس تساوي القيمة المتوسطة وهي  ،3أم تختل

عنها

اختالفاً جوهرياً أي بصورة واضبة ،وذلك من خالل شارة قيمة اإلختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة
فمعنا أن المتوسط البسابي لإلجابة يريا عن القيمة المتوسطة (المبايا) والعك

صبيح.

وتترجم هذ الفرضية رقميا بسا نتائج برنامج ) )SPSSاإلبصائية ،فإذا كانت قيمة

المتوسط البسابي النسبي أكبر من  60وقيمة اإلختبار موجبة اإلشارة والقيمة اإلبتمالية ) (Sigأقل

من  %9ال على وجوا اختال

في متوسط اإلجابة وبالتالي المتوسط النسبي يريا عن الارجة

المباياة .%60
واذا كان قيمة المتوسط البسابي النسبي أقل من  60وقيمة االختبار سالبة والقيمة االبتمالية
أقل من  %9ال على أن المتوسط البسابي النسبي يقل عن الارجة المباياة .%60
واذا كانت القيمة االبتمالية أكبر من  %9ال على أن المتوسط البسابي النسبي ال يختل

عن .%60

ولتبليل الفرضية الرئيسة األولى تم تقسيمها لى أربع فرضيات فرعية وهي على النبو التالي:
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 .1الفرض ة الفري ة األولى :توجد تأث ر دال إحلائ ا ب ن مبادئ المراجعة (الواردة ف
اآل زو )11111ي ى أداء مراجع الحسابات يند مستول داللة ( .)   0.05

مع ار

جدول ()23

المتوسط الحساب وق مة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال مبادئ المراجعة
الفقرة

#

المتوسط

االنحراف

الحساب

المع اري

الوزن

ق مة

الق مة

النسب

االختبار

االحتمال ة

الترت ب

تتوفر لاى أعضاس فريق المراجعة في
منشأة المراجعة مباأ نهج أخالقي توباهم
.1

في سلوك أاائهم لبل أي تعارضات

اخالقية بين أعضاس فريق المراجعة اون

0.705

4.26

85.20

17.866

*0.000

1

أي معيقات للضوابط اإلاارية في اللوائح
أو القوانين أو التعليمات.
يستوفي سلوك أااس فريق المراجعة مباأ
العر العاال لعملية المراجعة ِّ
مركرين
على تخفي

الشك المهني مع التبوط

على كافة النوابي الجوهرية واألسباا
 .1التي تاعو لى االعتقاا بأن البيانات

0.808

4.05

81.00

12.983

*0.000

6

المالية تتضمن معلومات خاطئة أساسية
ذات مخاطر في قيم البيانات المالية
المستقبلية

وتافقات

أنشطة

المنشأة

البالية.
يتوفر لاى فريق المراجعة االستعااا لبذل
العناية المهنية واون تهاون في االلترام

بالمعايير وقواعا السلوك المهنية وغيرها
من الضوابط الرقابية الفعالة للتبوط من
ابتمال باوث أخطاس جوهرية أو عام
 .1االمتلال.

0.753

4.24

**االنحرافالمعياري(ابتعادالقيمةعنوسطها) 
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84.80

16.452

*0.000

3

يوجا اهتمام عنا تأاية مهام المراجعة بما
يراعي مباأ االستقاللية عنا عمليات
المراجعة عن بعا على أن ال تكون أااس

 .0المراجع في فل قيوا تمنعه من البصول

0.761

4.16

83.20

15.229

*0.000

4

او االطالع على السجالت واالتصال
بالموففين والاخول الى مختل

مواقع

المنشأة.
تتوفر عنا تأاية مهام عملية المراجعة

الخارجية أسلوبا مبني على أالة وليست

 .9مراعم اارية لتبايا مخاطر االخطاس

0.804

4.14

82.80

14.174

*0.000

5

الجوهرية في البيانات المالية ومخاطر
العمل بشكل عام.
يهتم فريق المراجعة بإتباع سرية افق

البيانات المالية والتبوط من مخاطر

التسريا المؤلر ألي قرار استراتيجي بما
.6

يضمن أمان وجواة المعلومة وأبعاا الماة

4.25

القانونية التي يتفق فيها المراجع الااخلي
مع

المراجع

الخارجي

0.767

85.00

16.288

*0.000

2

لمواجهة

االبتياجات المهنية الالرمة لإلفصا
والشفافية.
جم ع فقرات المجال مع ا
* المتوسط البسابي اال

4.18

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

0.621

83.60

18.976

*0.000

).

تم استخاام اختبار  Tلمعرفة ما ذا كانت متوسط ارجة االستجابة قا وصلت لي ارجة البياا

(الارجة المتوسطة) وهي  3أم تختل

عنها (أكبر من أو أقل من الارجة المتوس طة) ،ونت ائج كم ا ف ي

جاول (.)23
تب ين النت ائج م ن خ الل الج اول أن أعل ى فق رتين بس ا ال ورن النس بي ف ي ه ذا المج ال كانت ا:

الفق رة رق م ( )1الت ي نص ت عل ى " تت وفر ل اى أعض اس فري ق المراجع ة ف ي منش أة المراجع ة مب اأ نه ج
أخالق ي توب اهم ف ي س لوك أاائه م لب ل أي تعارض ات أخالقي ة ب ين أعض اس فري ق المراجع ة ،اون أي
معيقات للضوابط اإلاارية في اللوائح أو القوانين أو التعليمات ".قا ابتل ت المرتب ة األول ى ب ورن النس بي

( ،(%85.20مما يال على أن الفقرة قا بصلت على ارجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراا العينة.
والفق رة رق م ( )6الت ي نص ت عل ى أن ه" يه تم فري ق المراجع ة بإتب اع س رية اف ق البيان ات المالي ة

والتب وط م ن مخ اطر التس ريا الم ؤلر ألي ق رار س تراتيجي بم ا يض من أم ان وج واة المعلوم ة وأبع اا
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الم اة القانوني ة الت ي يتف ق فيه ا المراج ع ال ااخلي م ع المراج ع الخ ارجي لمواجه ة االبتياج ات المهني ة
الالرم ة لإلفص ا والش فافية " ق ا ابتل ت المرتب ة اللاني ة ب ورن النس بي ( ،(%85.0مم ا ي ال عل ى أن

الفق رة ق ا بص لت عل ى ارج ة موافق ة (كبي رة) م ن قب ل أف راا العين ة .وبش كل ع ام فق ا تب ين أن المتوس ط
البسابي النس بي لمج ال مب اائ المراجع ة يس اوي ( ،)%83.60وأن قيم ة اختب ار Tيس اوي)،)18.976

وأن القيمة اإلبتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال اال بصائيا عن ا مس توى االل ة
 0.09مم ا ي ال عل ى أن متوس ط ارج ة اإلس تجابة له ذا المج ال ق ا راا ع ن ارج ة البي اا وه ي  ،3مم ا
ي ال عل ى قب ول الفرض ية الفرعي ة االول ى القائل ة بأن ه يوج ا ت ألير اال بص ائيا عن ا مس توى االل ة %5

لمباائ المراجعة الواراة في معيار اآليرو11011على أااس مراجع البسابات.
و الحظ الباح ث أن الفق رة رق م ) )1بص لت عل ى الترتي ا االول ويت وفر ه ذا العام ل ف ي المك ان
التي يعمل فيه المراجع بارجة كبيرة ،وذلك فيما تسيطر المعتقاات الاينية واخالقيات المهن ة ف ي الت ألير
على سلوك المراجع ألناس تأايت ه مه ام عملي ة المراجع ة ،ل يكن بريص ا عل ى س معته وش ر المهن ة أم ام

فريق المراجعة وأمام المجتمع وي نعك

يجاب ا ف ي ج واة أاائ ه المهن ي ،وبالنس بة للفق رة رق م ( (6األخي رة

أبتلت الترتيا الل اني وه ذا ي ال عل ى أن أااس المراج ع تت ألر بش كل ملب وف ف ي المك ان الت ي يعم ل في ه
المراج ع ذ تبكم ه مب اأ الس رية كأب ا مب اائ المراجع ة الت ي ت ؤلر عل ى أااس المراج ع ف ي ف ل مخ اطر

التسريا ،وبهذا تكون المنشأة مبل المراجعة مبمية من أي تسريبات تفقاها اللقة وتري اها م ن مخ اطر
تؤلر على نفم اارة الجواة.

وبالربط مع خصائص العينة للفقرة رقم ( )6التي نصت على أنه" يهتم فريق المراجعة بإتباع سرية افق

البيان ات المالي ة والتب وط م ن مخ اطر التس ريا الم ؤلر ألي ق رار س تراتيجي بم ا يض من أم ان وج واة
المعلوم ة وأبع اا الم اة القانوني ة الت ي يتف ق فيه ا المراج ع ال ااخلي م ع المراج ع الخ ارجي لمواجه ة
االبتياج ات المهني ة الالرم ة لإلفص ا والش فافية  ،ه ذا بعك

الب ال عن ا اخ تال

المنش أة مب ل

المراجع ة م ع عمي ل المراجع ة وقي ام األول ب اوران المراج ع مم ا يجع ل هن اك نق اط اخ تال

ب ين عم ل

المراج ع ال ااخلي والخ ارجي وي اعم اإلجاب ة القائل ة ب أن تغيي ر المراج ع ي ؤلر عل ى كف اسة وفاعلي ة أاائي ة
عملي ة فب ص نف م الج واة ببي ث ال يل رم عمي ل منش أة المراجع ة اوران المراج ع بق ار م ا يل رم تطبي ق
رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتصايق نفم الجواة لايها بيث بصلت على نس بة موافق ة  %71م ن

أفراا العينة .وهذا يمكننا بالقول في اراسة ) )Piskar,2007أن ناعم وبجايه ف ي االلت رام بأنفم ة الج واة
في فل أن المعيار يؤلر على الق اررات التجارية لكبار المايرين فيما يتعلق بالتبسينات المستمرة والت ي
أغلبها تبسينات في العمليات  ،والتبسينات في فل اائرة ايم نج (التخط يط والتنفي ذ والتبق ق والتبس ين

) وعمليات المراجعة الااخلية.
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 .1الفرض ة الفري ة الثان ة :توجد تأث ر دال إحلائ ا ب ن إدارة برنامج المراجعة (الواردة ف مع ار
اآل زو )11111ي ى أداء مراجع الحسابات يند مستول داللة ( .)   0.05
جدول ()24

المتوسط الحساب وق مة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات مجال إدارة برنامج المراجعة
الفقرة

#
يبقق

أااس

المراجع

المتوسط

االنحراف

الحساب

المع اري

الوزن

ق مة

الق مة

النسب

االختبار

االحتمال ة

الترت ب

أهاا

برنامج المراجعة المعنية بتوجيه
.1

التخطيط واجراس عملية المراجعة
بما ال يتعار

مع سياسة الجواة

3.92

1.032

78.40

8.918

*0.000

4

التي تنتهجها المنشأة الخاضعة
لعملية مراجعة نفم الجواة لايها.
تغطي أااس المراجع شمولية
نطاق برنامج المراجعة في فل

.1

تكامل نفام اارة الجواة في

3.73

1.118

74.60

6.530

*0.000

11

المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة
نفم الجواة لايها.
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم
.1

الجواة صالبيات ومسئوليات

تكافئ فيه أااس المراجع وتبسن

3.71

1.166

74.20

6.089

*0.000

12

من أااؤ .
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم
.0

الجواة

الكفاية

في

الموارا

المطلوبة لبرنامج المراجعة من

3.85

1.086

77.00

7.827

*0.000

8

أجل تبقيق الكفاسة والفاعلية في
أااس المراجع لمهمته.
يتبع فريق مراجعي نفم الجواة
.9

جراسات يتبقق فيه من أن نفام

العمليات ال يتضمن نقاط ضع

3.78

1.142

75.60

6.829

*0.000

10

تؤاي الى تضليل القوائم المالية
للمركر المالي ونتائج االعمال.
توجيه
.6

أااس

المراجع

معاة

وماروسة ببيث تراعي نجار
عملية المراجعة

4.17

0.779
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83.40

15.015

*0.000

1

#

المتوسط

الفقرة
الشهااات

عطاس

الحساب

االنحراف
المع اري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

والتسجيل

ومراقبة مراجعة أنفمة الجواة في
.7

وقت متفق عليه بين الجهة التي
تصاق أنفمة الجواة (المانبة

3.68

1.213

73.60

5.604

*0.000

13

للشهااة) والجهة الخاضعة لعملية

المراجعة.
تنفيذ برنامج المراجعة على أسا
.8

التخطيط

المناسا

بالموارا

وعمل

واإلمااا
اإلجراسات

المناسبة التي يتم تنفيذها في

4.16

0.813

83.20

14.268

*0.000

2

البرنامج.
يمكن من خالل مالبفة سلوك
أااس المراجع أن برنامج مراجعة
أنفمة الجواة مطبق في المنشأة
.1

على أس

مهنية وعلمية مبكمة

مسهما ذلك تقرير في تبسين

3.87

1.051

77.40

8.280

*0.000

7

أنفمة اإلاارة وتبايا فعالية
اإلاارة ،بما يضمن الاقة في
تطبيق اإلرشااات.
يبقق أااس عملية المراجعة بكفاسة
في فل صالبيات تتناسا مع
فرو
.10

عمل منشأة المراجعة بما

يضمن قارة أااس المراجع في
التنبؤ بفشل تبايا المخاطر

وضع

3.83

1.025

76.60

8.094

*0.000

9

رقابة نفم الجواة لاى

المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة
نفم الجواة لايها.
تخضع آلية تنفيذ برنامج مراجعة
الشركات الى المراقبة المستمرة

 .11لغر

التأكا من كفاية وفاعلية

3.88

0.988

تطبيق سياسات واجراسات رقابة
الجواة.
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77.60

8.910

*0.000

6

الفقرة

#

المتوسط

الحساب

االنحراف
المع اري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

يوجا توافق وتكامل بين أااس
المراجعة الااخلية للمنشأة مع
فريق المراجعة الخارجي عنا
.11

الباس بعملية المراجعة من بيث

توليق برنامج مراجعة يتضمن

3.95

0.880

79.00

10.790

*0.000

3

طبيعة وتوقيت وماى جراسات
المراجعة المخططة والمطلوبة
لتنفيذ خطة المراجعة الشاملة.
مراقبة ومراجعة برنامج المراجعة

.11

يقامها المراجع لمستخامي القوائم
المالية تعك

اللقة وتأكيا الجواة

3.89

1.004

77.80

8.865

*0.000

5

في قيم المنشأة.
جم ع فقرات المجال معا
* المتوسط البسابي اال

1.11

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

1.111

77.60

10.436

*0.000

).

وتبين النتائج من خالل الجاول ( )24أن أعلى فقرتين بسا الورن النسبي في هذا المجال
كانتا :الفقرة رقم ( )6التي نصت على " توجيه أااس المراجع معاة وماروسة ببيث تراعي نجار عملية
المراجعة ".قا ابتلت المرتبة األولى بورن النسبي ( ،(%83.40مما يال على أن الفقرة قا بصلت

على ارجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراا العينة .والفقرة رقم ( )8التي نصت على " تنفيذ برنامج

المراجعة على أسا

التخطيط المناسا واإلمااا بالموارا وعمل اإلجراسات المناسبة التي يتم تنفيذها

في البرنامج " قا ابتلت المرتبة اللانية بورن النسبي ( ،(%83.20مما يال على أن الفقرة قا بصلت

على ارجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراا العينة.
وبشكل عام فقا تبين أن المتوسط البسابي النسبي لمجال اارة برنامج المراجعة يساوي
( ،)%77.60وأن قيمة اختبارTيساوي) ،)10.436وأن القيمة االبتمالية( )Sig.تساوي (،)0.000
وبذلك يعتبر المجال اال بصائيا عنا مستوى االلة  ،%5مما يال على أن متوسط ارجة االستجابة

لهذا المجال قا راا عن ارجة البياا وهي  3وهذا يعني أننا نقبل الفرضية الفرعية اللانية القائلة بأنه
يوجا تألير اال بصائيا عنا مستوى االلة  %9إلاارة برنامج المراجعة (الواراة في معيار اآليرو

 )11011على أااس مراجع البسابات .
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و الحظ الباحث أن الفقرة رقم ) )6في هذا المجال ابتلت على الترتيا االول بيث يتوفر هذا
العامل في المكان التي يعمل فيه المراجع بارجة كبيرة ،مما يال على أن توجيه أااس المراجع يجا أن

تكون وفق متطلبات معاة وماروسة ببيث تراعي نجار عملية المراجعة ،وبالنسبة للفقرة األخيرة )(13
بارت على الترتيا الخام  ،وهذا مؤشر يجابي في المكان التي يعمل فيه المراجع على أن مراقبة
ومراجعة برنامج المراجعة التي يقامها المراجع لمستخامي القوائم المالية تعك

قيم المنشأة.

اللقة وتأكيا الجواة في

وبالربط مع خصائص العينة للفقرة رقم ( )6الذي ياعم إلجابات أفراا العينة القائلة على أن
تتوافق آلية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة لاى كال من المراجع الااخلي والمراجع الخارجي وفقا
لمتطلبات رشااات أنفمة الجواة بما يبقق الرضا في متطلبات تطبيق المواصفة والتمير في أااس

عمل المراجع ،وبالربط مع اراسة ( )Kuceja:2017بيث أوصت بضرورة أن يخلو عمل مراجع
البسابات من أي ضغوطات تؤلر على جراسات المراجعة في الوقت البالي ونتيجة المراجعة في
المشاركة المستقبلية.
 .1الفرض ة الفري ة الثالثة :توجد تأث ر دال إحلائ ا ب ن إجراءات يم ة المراجعة (الواردة ف
مع ار اآل زو )11111ي ى أداء مراجع الحسابات يند مستول داللة ( .)   0.05
جدول ()25

المتوسط الحساب وق مة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات مجال إجراءات يم ة المراجعة
#

المتوسط

الفقرة

الحساب

االنحراف
المع اري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

يتباين سلوك أااس فريق المراجعة
عنا الباس بعملية
.1

لوجوا تعار
المراجعة

المراجعة

صالبيات فريق

واالتصال

الفعال

3.70

0.959

74.00

7.301

*0.000

6

الموجة نبو أنشطة المنشأة
الخاضعة لعملية مراجعة نفم
الجواة لايها.
يتم مراجعة ولائق أنفمة اإلاارة
بما

.1

فيها

السجالت

وتبايا

كفايتها بالنسبة لمعايير المراجعة
مبققا عام وجوا فجوة في

3.89

0.920

األااس مستبعاا المراجع الشك
المهني ألناس عملية المراجعة .
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77.80

9.674

*0.000

4

#

المتوسط

الفقرة

الحساب

االنحراف
المع اري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

عنا قيام منشأة المراجعة بتنفيذ
أنشطة المراجعة بالموقع ترااا
الشك
.1

المهني

لاى

فريق

المراجعة عنا تعطل تطبيق

مراجعة نفم الجواة لاى المنشأة

3.98

1.005

79.60

9.753

*0.000

3

مبل المراجعة وبالتالي يصعا
أااس المراجع مباكاته لمخاطر
عملية المراجعة الغير مهيكلة.
تتفق الرؤية لاى فريق المراجعة
.0

عنا عااا واعتماا وتوريع تقرير
المراجعة ليتم وفق متطلبات

3.81

1.143

76.20

7.085

*0.000

5

مراجعة نفم الجواة.
تنتهي عملية تنفيذ وتخطيط
.9

عملية المراجعة أو يتم استكمالها

وفق ضمانة تنفيذ وتخطيط

4.00

0.829

80.00

12.066

*0.000

2

وتكامل عملية المراجعة بما ال
يشوا أاائية عملية المراجعة.
تراعي التوقيتات المختلفة لعملية
المراجعة نجار عملية المراجعة

بكفاسة

.6

وفعالية

في

الميرانية

ومراجعة

الالبقة

وفاعليتها

االفصا

والشفافية

المعلومات

المالية

تاريخ

األبااث
تبقق
في
الماققة

والمنشورة في االسواق المالية.

4.07

0.868
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81.40

12.334

*0.000

1

#

المتوسط

الفقرة

الحساب

االنحراف
المع اري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

يتضمن تقرير المراجع التصايق
لنفم

اارة الجواة ومراجعة

المنفومة
.7

والتي

تنقل

أااس

المراجع من الجواة لى تأكيا

الجواة ومن خالل طر منفمة

3.67

1.231

73.40

5.441

*0.000

7

رسمية وطنية مباياة ذات
عالقة بتصايق أنفمة الجواة
البيئية.
جم ع فقرات المجال معا

3.87

0.699

77.40

12.449

*0.000

تبين النتائج من خالل الجاول ( )25أن أعلى فقرتين بسا الورن النسبي في هذا المجال

كانتا :الفقرة رقم ( )6التي نصت على " تراعي التوقيتات المختلفة لعملية المراجعة نجار عملية
المراجعة بكفاسة وفعالية في تاريخ الميرانية ،ومراجعة األبااث الالبقة وفاعليتها تبقق االفصا

والشفافية في المعلومات المالية الماققة والمنشورة في األسواق المالية" قا ابتلت المرتبة األولى بورن

النسبي ( ،)%81.40مما يال على أن الفقرة قا بصلت على ارجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراا

العينة .والفقرة رقم ( )5التي نصت على " تنتهي عملية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة ،أو يتم

استكمالها وفق ضمانة تنفيذ وتخطيط وتكامل عملية المراجعة بما ال يشوا أاائية عملية المراجعة " قا
ابتلت المرتبة اللانية بورن النسبي ( ،)%80مما يال على أن الفقرة قا بصلت على ارجة موافقة

(كبيرة) من قبل أفراا العينة.

وبش كل ع ام فق ا تب ين أن المتوس ط البس ابي النس بي لمج ال ج راسات عملي ة المراجع ة يس اوي

( ،)%77.4وأن قيمة اختبار  Tيس اوي) ،)12.449وأن القيم ة االبتمالي ة ( )Sig.تس اوي (،)0.000
وبذلك يعتبر المج ال اال بص ائيا عن ا مس توى االل ة  %5مم ا ي ال عل ى أن متوس ط ارج ة االس تجابة

لهذا المجال قا راا عن ارجة البي اا وه ي  ،3وه ذا يعن ي أنن ا نقب ل الفرض ية الفرعي ة اللالل ة القائل ة بأن ه
يوجا تألير اال بصائيا عنا مس توى االل ة  %9إلج راسات عملي ة المراجع ة (ال واراة ف ي معي ار اآلي رو

 )11011على أااس مراجع البسابات.

و الحظ الباحث من الفقرة رقم ( )6قا بارت على الترتيا األول مما يعني أن مراجع

البسابات في المكان التي يعمل فيه يراعي التوقيتات المختلفة لعملية المراجعة إلنجار عملية المراجعة
بكفاسة وفعالية في تاريخ الميرانية ومراجعة األبااث الالبقة وفاعليتها تبقق اإلفصا والشفافية في

المعلومات المالية الماققة والمنشورة في األسواق المالية مما ينقل الصورة اإليجابية للشركة عنا تنفيذ
رشااات معايير نفم اارة الجواة ،وهذا ياعم جابات أفراا العينة الواراة في خصائص العينة وبشكل
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نسبي  %61إلجابات أفراا العينة على أنه ينبغي أن تتكي

اإلجراسات التي يتبعها المراجع الخارجي

عنا المراجعة المستناية والمالية مع آلية المراجعة الااخلية للمنشآت وفق متطلبات رشااات مراجعة
اإلجراسات في

أنفمة الجواة ونستنبط من ذلك أن العامل الرمني في نجار عملية المراجعة وتكيي

ماة رمنية متفق عليها .وبالربط مع اراسة ) )Rabih:2013أن هناك عوامل تؤلر على سلوك
المراجع وجواة األااس والعوامل العاياة التي تربط مكاتا المراجعة وفريق المراجعة منها (المهلة الرمنية

 +موارنة الوقت  +تقييم األااس).

 .1الفرض ة الفري ة الرابعة :توجد تأث ر دال إحلائ ا ب ن توج هات بخلوص تق

كفاءة األفراد

المشارك ن ف المراجعة (الواردة ف مع ار اآل زو )11111ي ى أداء مراجع الحسابات يند مستول

داللة ( .)   0.05

جدول ()26

المتوسط الحساب وق مة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات مجال كفاءة وتق
#

المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

المراجع ن
الق مة

االحتمال ة

الترت ب

تتوفر لاى فريق المراجعة التأهيل
.1

العلمي

والعملي

الكافي

مما

يمكنهم من العمل بما يتماشى مع

4.33

0.637

86.60

20.895

*0.000

1

مباائ المراجعة أو ميلاق آااا
وسلوك ممارسة المهنة.
يتعامل فريق المراجعة مع مباائ
.1

واجراسات تمكن أااس المراجع

ألناس مهامه من تنفيذ وتخطيط

4.24

0.712

84.80

17.407

*0.000

2

عملية المراجعة بكفاسة وفعالية
في التوقيتات المختلفة.

يوفر قائا فريق المراجعة لفريقه
المعرفة والقارة على التخطيط
.1

الاقيق واالستخاام األملل للموارا
ألناس

عملية

المراجعة

ااخل

4.02

0.910

الموقع الخاضع لعملية مراجعة
نفم الجواة.
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80.40

11.210

*0.000

3

#

المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

يتوافر المعرفة الكافية لاى
المراجع ألناس تأايته مهام
المراجعة لايهم المعرفة
.0

التخصصية ومهارات مراجعي

نفم اارة الجواة في الطرق

3.91

1.055

78.20

8.626

*0.000

5

اإلبصائية الفنية المتعلقة
بالجواة ،والمصطلبات الخاصة
بالجواة ،ومباائ أو أاوات اارة
الجواة وتطبيقها.
يتمير أااس المراجع بكفاسته عنا
جراسات مراجعات تغطي أنفمة
.9

وتوجيه

اإلاارة وذلك تبت ش ار

3.98

0.995

79.60

9.852

*0.000

4

مراجع له كفاسة قائا فريق
المراجعة.
تلبف

المنشآت

الخاضعة

للمراجعة بوجوا تطوير مهني
.6

مستمر في أااس المراجع من
خالل القارة والمساهمة المنتفمة

3.82

1.149

76.40

7.135

*0.000

8

في مراجعة نفم اارة الجواة

ونفم اارة البيئة.

يتوافر لاى المنشأة (مبل

المراجعة) جراسات برنامج عمل

.7

المراجع الااخلي يكون ذات االئل
وموضوعية يعتما عليها أااس

3.9

0.959

المراجع الخارجي.
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78.00

9.387

*0.000

6

#

المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الوزن

النسب

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة

الترت ب

تتوفر وليقة السلوك المهني التي
تبكم عمل المراجع تبتوي على
الضوابط التي ينبغي االلترام بها
.8

في العمل بما يبقق مرجعية

جواة

أااس

الخاضعة

المراجع

للمراجعة

3.83

1.198

والجهة

76.60

6.928

*0.000

7

وهيئات

تصايق أنفمة الجواة.
جم ع فقرات المجال معا
* المتوسط البسابي اال

4.00

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

0.784

80.00

12.763

*0.000

).

تبين النتائج من خالل الجاول أن أعلى فقرتين بسا الورن النسبي في هذا المجال كانتا:
الفقرة رقم ( )1التي نصت على " تتوفر لاى فريق المراجعة التأهيل العلمي والعملي الكافي مما
يمكنهم من العمل بما يتماشى مع مباائ المراجعة أو ميلاق آااا وسلوك ممارسة المهنة ".قا ابتلت

المرتبة األولى بورن النسبي ( ،(%86.60مما يال على أن الفقرة قا بصلت على ارجة موافقة

(كبيرة) من قبل أفراا العينة .والفقرة رقم ( )2التي نصت على " يتعامل فريق المراجعة مع مباائ

واجراسات تمكن أااس الم راجع ألناس مهامه من تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة بكفاسة وفعالية في

التوقيتات المختلفة قا ابتلت المرتبة اللانية بورن النسبي ( ،(%84.80مما يال على أن الفقرة قا
بصلت على ارجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراا العينة.

وبشكل عام فقا تبين أن المتوسط البسابي النسبي لمجال كفاسة وتقييم المراجعين يساوي

( ،)%80.00وأن قيمة اختبار  Tيساوي) ،)12.763وأن القيمة االبتمالية ( )Sig.تساوي
( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال اال بصائيا عنا مستوى االلة  %5مما يال على أن متوسط ارجة
االستجابة لهذا المجال قا راا عن ارجة البياا وهي  3وهذا يعني أننا نقبل الفرضية الفرعية الرابعة

القائلة بأنه يوجا تألير اال بصائيا عنا مستوى االلة  0.09لكفاسة وتقييم المراجعين (الواراة في
معيار اآليرو )11011على أااس مراجع البسابات.

و الحظ الباحث أن الفقرة رقم ) )1التي أبتلت على الترتيا األول تال على أن هناك بث في

المكان التي يعمل فيه المراجع بارجة كبيرة على أن تتوفر لاى فريق المراجعة التأهيل العلمي والعملي
الكافي ،مما يمكنهم من العمل بما يتماشى مع مباائ المراجعة أو ميلاق آااا وسلوك ممارسة المهنة.

أما بالنسبة للفقرة األخيرة رقم ( )8بارت على الترتيا ما قبل األخير ذ أن في المكان التي

يعمل فيه المراجع ضرورة أن تتوفر وليقة السلوك المهني التي تبكم عمل المراجع تبتوي على
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الضوابط التي ينبغي االلترام بها في العمل بما يبقق مرجعية جواة أااس المراجع والجهة الخاضعة

للمراجعة وهيئات تصايق أنفمة الجواة.

وبالربط مع الفقرة ( )1فقا أوصت اراسة ( )Bashir,1011بضرورة قيام المنفمات المهنية

بمتابعة لترام أعضائها بالمباائ والمعايير المهنية التي يعرر من جواة المراجعة .وبالنسبة للفقرة

األخيرة رقم ( )8وربطه مع خصائص العينة إلجابات أفراا ما نسبته  %66والقائلة بأنه ال با من أن
تتوفر مركر مسئولية لاى منشأة المراجعة لتأخذ على عاتقها ضرورة أن يكون هناك جواة مركرة تتملل

في شباع رغبات وتوقعات المنشأة مبل المراجعة وتجاور كل هذ التوقعات في تقرير أااس المراجع

ولقة مستخامي البيانات المالية .وهذا يتفق مع اراسة ( )Bashir,1011على أن يكون هناك نفرة

لاقبة لمفاهيم المراجعين لعوامل جواة المراجعة ذات العالقة بعوامل فريق المراجعة وعوامل مكتا
المراجعة وعوامل المراجعة البيئية الخارجية التي تسهم في تعرير جواة المراجعة.

 1.1.1الفرض ة الرئ سة الثان ة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة ( )   0.05
ب ن متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء

مراجع الحسابات" تعزل ل متغ رات الشخل ة (المؤهل الع م  ،الشهادات المهن ة ،يدد سنوات الخبرة

المهن ة ،الشكل القانون  ،يدد الموظف ن ،يدد سنوات ف مجال المراجعة ،العالقة بمكاتب الم ارجعة

الخارج ة)؟

وينبلق عن الفرضية الرئيسة اللانية سبع فرضيات فرعية وهي كالتالي:
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 .1الفرض ة الفري ة األولى :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول" إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر المؤهل الع م ؟

جدول ()27

نتائج اختبار " – tلع نت ن مستق ت ن " وفقا لمتغ ر " المؤهل الع م "
المتوسطات واالنحرافات المع ار ة
بكالور وس

المجال

ماجست ر فأي ى
n=23

n=77

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحساب

الحساب

المع اري

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة
().Sig

المع اري

مبادئ المراجعة
إدارة برنامج المراجعة

4.15
3.91

0.625
0.775

4.27
3.76

0.626
1.045

0.789
0.707

0.432
0.481

إجراءات يم ة المراجعة

3.91

0.651

3.74

0.856

1.004

0.318

4.06

0.724

3.79

0.953

1.470

0.145

3.99

0.670

3.96

0.883

0.769

0.443

كفاءة وتق

المراجع ن

الدرجة الك ة

لإلستقلاء
المتوسطات االة
*الفروق بين

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

)

*القيمة الجاولية عنا مستوى االلة  0.09تساوي 1.16

لإلجابة على هذ الفرضية تم استخاام اختبار " ."Independent Samples T Testومن

النتائج الموضبة في جاول ( )27تبين أن القيمة االبتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" tللعينتين
المستقلتين" لكل مجال من المجاالت المتعلقة " رشااات أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع

البسابات " أكبر من مستوى الااللة ( )%5وقيمة  tالمبسوبة لجميع مجاالت الاراسة أقل من قيمة t
الجاولية والتي تساوي ( )1.96مما يال على عام وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات
استجابات المببولين بول " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات "

يعرى لمتغير المؤهل العلمي ،ويرجع ذلك – كما تطرق ليه في خصائص عينة الاراسة – من أن
غالبية المببولين على ارجة من المستوى العلمي  ،باإلضافة لتنوع المؤهل العلمي لخصائص العينة

فيما بين ارجة البكالوريو
البكالوريو

والماجستير والاكتو ار وأن ما نسبته  %77هم من بملة شهااة

أما  %11هم من بملة شهااة الماجستير والاكتو ار  ،وهذا ما يطمئن أن غالبية المببولين

قاارين على تفهم أسئلة اإلستقصاس واإلجابة عليها ،ويشار لى ارجة البكالوريو

الذي يشترطه قانون مراولة مهنة المراجعة لمنح ترخيص المراولة.
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تملل البا األانى

 .1الفرض ة الفري ة الثان ة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة (  )   0.05ب ن

متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر الشهادة المهن ة

جدول ()28

نتائج اختبار " – tلع نت ن مستق ت ن " وفقا لمتغ ر " الشهادة المهن ة"
المتوسطات واالنحرافات المع ار ة
الشهادة العرب ة

الشهاد ة الف سط ن ة

n=56

n=44

ACPA

المجال

PCPA

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحساب

الحساب

المع اري

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة
().Sig

المع اري

مبادئ المراجعة
إدارة برنامج المراجعة

4.19
3.85

0.617
0.777

4.18
3.80

0.784
0.876

0.698
0.654

0.542
0.621

إجراءات يم ة المراجعة

3.88

0.812

3.76

0.885

0.879

0.784

4.00

0.912

3.91

0.975

1.542

0.254

3.95

0.879

3.89

3.872

1.321

0.273

كفاءة وتق

المراجع ن

الدرجة الك ة
لإلستقلاء
المتوسطات االة
*الفروق بين

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

)

*القيمة الجاولية عنا مستوى االلة  0.09تساوي 1.16

لإلجاب ة عل ى ه ذ الفرض ية ت م اس تخاام اختب ار " ."Independent Samples T Testوم ن
النت ائج الموض بة ف ي ج اول ( )28تب ين أن القيم ة االبتمالي ة ) (Sig.المقابل ة الختب ار" tللعينت ين
المس تقلتين" لك ل مج ال م ن المج االت المتعلق ة " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس
مراجع البسابات " أكبر من مستوى الااللة ( ،)%5وقيمة  tالمبسوبة لجميع مجاالت الاراسة أق ل م ن

قيم ة  tالجاولي ة والت ي تس اوي ( )1.96مم ا ي ال عل ى ع ام وج وا ف روق ذات االل ة بص ائية ب ين
متوس طات اس تجابات المبب ولين ب ول " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع

البسابات " يعرى لمتغير الشهااة المهني ة ،ويرج ع ذل ك – كم ا تط رق لي ه ف ي خص ائص عين ة الاراس ة

أن م ا نس بته  %96ه م م ن ل ايهم ش هااة مباس ا ق انوني معتم ا ) ، (ACPAوم ا نس بته  %00ه م
باصلين على شهااة مباسا قانوني فلس طيني معتم ا) ، (PCPAوم ؤخ ار ت م تط وير المنه اج الاراس ي

لبرنامج مؤهل "مباسا اولي عربي قانوني معتما (")IACPAبما يتالسم مع منهاج التأهيل المباسبي
المهني الاولي المعتما عن مؤتمر األمم المتباة للتجارة والتنمية (األونكتاا)

††

††تمتطويرالمنهاجالدراسيلبرنامجمؤهل"محاسبدوليعربيقانونيمعتمد(")IACPAبمايتالءممعمنهاجالتأهيلالمحاسبيالمهني
الدوليالمعتمدعنمؤتمراألممالمتحدةللتجارةوالتنمية(األونكتاد)بمشاركةخبراءمنالمجمعالدوليالعربيللمحاسبينالقانونيينواتحاد
المحاسبينا لمعتمدينالقانونيينواتحـادالمحاسبينالقانونيينالعموميينفيكنـداواللجنـةاألوروبيـةومعهدالمحاسبينالقانونيينفياسكتلندا
ومجلسمعاييرالمحاسبةالبولنديواالتحادالدوليللمحاسبينوممثلونعنمنظماتأكاديميةواركاتمحاسبةدوليةبصفتهمالشخصية.
http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=introduction&lang=arتاريخالدخولللموقع2118/11/11م
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و مك ن الق ول أن غالبي ة أف راا العين ة ل ايهم ش هااات مهني ة ،وتعك

ه ذ النتيج ة اهتمام ات

مراجعي البسابات بالبصول على شهااات مهنية لريااة مهاراتهم وقاراتهم ،كما وتبث هذ الاراسة في

ف ل ت أليرات بيئي ة معاص رة منه ا المنفم ة الاولي ة للمع ايير بض رورة ت اريا مراجع ي نف م اارة الج واة
وتكيي

رش ااات مع ايير مراجع ة نف م اارة الج واة ف ي الش ركات مب ل المراجع ة وف ق أص ول مهني ة،

وأااس مراجع بسابات ُم َؤ َهل وقارته على تنفيذ مراجعة نف م اارة الج واة بم ا يبق ق أه اا
اآليرو.11011

تنفي ذ معي ار

 .1الفرض ة الفري ة الثالثة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مس تول دالل ة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر سنوات الخبرة المهن ة.

جدول ()29

نتائج اختبار "- Fلعدة ي نات مستق ة " وفقا لمتغ ر " سنوات الخبرة المهن ة "
المتوسطات
المجال

الق مة

أقل من  10سنوات من  15-10سنة  15سنة فأكثر ق مة االختبار االحتمال ة
n=46

n=25

n=29

().Sig

مبادئ المراجعة
إدارة برنامج المراجعة
إجراءات يم ة المراجعة
كفاءة وتق المراجع ن

4.19
3.99
3.94
4.07

4.12
3.63
3.80
3.80

4.21
3.91
3.82
4.06

0.155
1.538
0.420
1.067

0.857
0.220
0.658
0.348

الدرجة الك ة

4.03

3.79

3.98

0.927

0.399

*الفروق بين المتوسطات االة

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

) *قيمة  Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي 3.09

لإلجابة على هذ الفرضية تم استخاام اختبار "  ."One Way Anovaومن النتائج الموضبة

في جاول ( )29تبين أن القيمة االبتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  fلعاة عينات مستقلة" لكل مجال

من المجاالت المتعلقة " رشااات أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " أكبر من مستوى

الااللة ( ،)0.09وقيمة  fالمبسوبة لجميع مجاالت الاراسة أقل من قيمة  fالجاولية والتي تساوي

( ،)3.09مما يال على عام وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات استجابات المببولين
بول " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " يعرى لسنوات الخبرة ،

ويرجع ذلك  -كما تم التطرق ليه في خصائص عينة الاراسة – أن ما نسبته  %90لايهم خبرة تريا
عن 10سنوات ،وبالربط مع اراسة ( )Escobar:2017بضرورة أن يتواجا لاى المراجعين مؤشرات

قياسية اولية لتقييم الكفاسة .و الحظ الباحث أن اكتساا الخبرة عامل مهم للمراجع ألناس تأايته لمهام
مراجعة أنفمة الجواة وفق المواصفة القياسية الاولية اآليرو 11011بما يبقق ألر ملمو

أاائه المهني.
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على جواة

 .1الفرض ة الفري ة الرابعة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر الشكل القانون لمكاتب المراجعة.
جدول ()30

نتائج اختبار "– tلع نت ن مستق ت ن " وفقا لمتغ ر " الشكل القانون "
المتوسطات
المجال

منشأة فرد ة

شركة ياد ة

n=73

ق مة االختبار

n=27

الق مة

االحتمال ة
().Sig

مبادئ المراجعة

4.05

4.14

3.751

0.007

إدارة برنامج المراجعة
إجراءات يم ة المراجعة

3.59
3.64

3.91
3.87

6.618
7.190

0.000
0.000

3.78

4.02

4.614

0.000

3.97

6.418

0.000

كفاءة وتق

المراجع ن

3.73
الدرجة الك ة لإلستقلاء
*الفروق بين المتوسطات االة بصائياً عنا مستوي االلة ( )   0.05

*قيمة tالجاولية عنا ارجة برية " 98ومستوى االلة  0.09تساوي 1.16

لإلجابة على هذ الفرضية ت م اس تخاام اختب ار "  ." Independent Samples T Testوم ن
النت ائج الموض بة ف ي ج اول ( )30تب ين أن القيم ة االبتمالي ة ) (Sig.المقابل ة الختب ار"  tلعينت ين

مس تقلتين" لك ل مج ال م ن المج االت المتعلق ة " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس
مراجع البسابات " أقل من مستوى الاالل ة ( ،)0.05وقيم ة  tالمبس وبة لجمي ع مج االت الاراس ة أكب ر

م ن قيم ة  tالجاولي ة والت ي تس اوي ( ،)1.96مم ا ي ال عل ى وج وا ف روق ذات االل ة بص ائية ب ين
متوس طات اس تجابات المبب ولين ب ول " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع

البس ابات " يع رى لمتغي ر الش كل الق انوني ،وم ن خ الل المتوس طات تب ين أن الف روق لص الح المنش آت

ذات الشكل القانوني المعرو

بالشركة العااية.ويرجع ذلك  -كما تم التطرق لي ه ف ي خص ائص عين ة

الاراس ة – أن م ا نس بته  %71ه م ال ذين يعمل ون ف ي منش أة فراي ة وم ا نس بته  %17ه م ال ذين يعمل ون
في شركة عااية.

وب الربط م ع اراس ة ( )Steponaviciute,J.&Zvirblis,A.&Zumeriene,L,2010ف إن

التش ريعات األوروبي ة ذات ت ألير عل ى تغيي ر الش كل الق انوني لمنش آت المراجع ة أك ان منش آت فراي ة أو
اناماج مع شركة.

و مكن القول بأن غالبية أفراا العينة يعملون لصالح منش آت مراجع ة يملكه ا ش خص ف راي ،كم ا

وعل ى ال رغم م ن التوس ع ف ي بع

مكات ا المراجع ة بوج وا ش راكات باص لة ب ين ع اا م ن الم راجعين
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عن ا تك وين ش ركة ،ال أن هن اك ص عوبة ف ي التوس ع لمكات ا المراجع ة نف ار لت اني المش اريع اإلقليمي ة
والاولي ة الواف اة للمبافف ات الجنوبي ة باول ة فلس طين ذات أل ر عل ى نف م اارة الج واة لكاف ة القطاع ات

العامل ة باول ة فلس طين ،وكل ك تض رر معف م الش ركات مب ل المراجع ة ب ان الب را اإلس رائيلي لع ام
 ،2014وكم ا ق ا يك ون هن اك ف روق ف ي جاب ات أف راا العين ة عل ى مس توى الج واة واألااس وفق اً لرؤي ة
المراجع وبجم عمليات المراجعة التي يقوم بتنفيذها ذا ما ت م النف ر فيم ا ب ين منش أة مراجع ة ع اا أف راا

المراجعين لايها أقل من شركة مراجعة .
 .1الفرض ة الفري ة الخامسة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر يدد الموظف ن.

جدول ()31

نتائج اختبار " -Fلعدة ي نات مستق ة " وفقا لمتغ ر " يدد الموظف ن"
المتوسطات
المجال

أقل من 5

من 9-5

 10موظف ن

موظف ن

موظف ن

فأكثر

n=58

n=35

ق مة

االختبار

n=7

الق مة

االحتمال ة
().Sig

مبادئ المراجعة

4.12

4.28

4.16

0.709

0.495

إدارة برنامج المراجعة

3.65

4.20

4.13

5.444

0.006

إجراءات يم ة المراجعة

3.68

4.15

4.06

5.544

0.005

3.81

4.30

4.05

4.608

0.012

3.78

4.23

4.10

4.724

0.011

التدق
كفاءةقوتق

المراجع ن

الدرجة الك ة
*الفروق بين المتوسطات االة

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

) *قيمة Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي 3.09

لإلجابة على هذ الفرضية تم استخاام اختبار "  ."One Way Anovaوم ن النت ائج الموض بة

في جاول ( )31تبين أن القيمة االبتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  fلعاة عينات مستقلة" لكل مجال
من المجاالت المتعلقة " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " أقل من

مس توى الاالل ة ( ،)0.05وقيم ة  fالمبس وبة لجمي ع مج االت الاراس ة أكب ر م ن قيم ة  fالجاولي ة والت ي
تساوي ( ،)3.09مما يال على وجوا فروق ذات االل ة بص ائية ب ين متوس طات اس تجابات المبب ولين
بول " رشااات أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " يعرى لمتغير عاا الم وففين وم ن

خ الل المتوس طات تب ين أن الف روق لص الح المنش آت ال ذين ع اا الم وففين ل ايهم يت راو م ا ب ين 9-5
موففين باس تلناس م ا يتعل ق بمب اائ المراجع ة فق ا كان ت القيم ة االبتمالي ة له ا أكب ر م ن مس توى الاالل ة

 %5مما يشير على عام وجوا فروق في استجابات المببولين بول مباائ المراجعة .
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ويرج ع ذل ك  -كم ا ت م التط رق لي ه ف ي خص ائص عين ة الاراس ة – نج ا أن م ا نس بته  %98ه م

من المكاتا الذين عاا موففيها أقل من  9وما نسبته  %19هم من المكاتا الذين ع اا موففيه ا م ن
 1-9وما نسبته  %7هم من المكاتا الذين عاا موففيها  10فأكلر
و مك ن الق ول ب أن االل ة ف روق أف راا العين ة إلخ تال

ع اا الم راجعين م ن منش أة مراجع ة آلخ ر،

مما يؤلر على نمطية اإلجابة في رشااات مراجعة أنفمة الج واة وم اى ت ألر المراج ع لتل ك االرش ااات

في المكان الذي يعمل فيه .وأعااا الموففين الذين يتواجاون في مكاتا المراجعة تبع ا للش كل الق انوني
لمنش آت المراجع ة لتُفه ر طبيع ة هيكل ة المنش آت والمراجع ة اإلس تراتيجية الت ي تتبن ا ف ي ب ال ذا ك ان

المنشآت فراي ة أو ش ركات وأيض ا عملي ات المراجع ة الت ي ت تم وبجمه ا تبك م ع اا الم راجعين ف ي فري ق
المراجع ة ،كم ا ويت ألر ع اا الم راجعين الع املين ف ي المكات ا ف ي ف ل بج م المع امالت والوض ع
اإلقتصااي للمنشآت في األسواق.

 .1الفرض ة الفري ة السادسة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مستول داللة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر سنوات العمل ف مجال المراجعة.
جدول ()32

نتائج اختبار " -Fلعدة ي نات مستق ة " وفقا لمتغ ر " سنوات العمل ف مجال المراجعة "
المتوسطات
المجال

الق مة

أقل من  5سنوات من  10-5سنوات  11سنة فأكثر ق مة االختبار االحتمال ة
n=19

n=30

n=51

().Sig

مبادئ المراجعة

4.24

3.93

4.40

3.982

0.022

إدارة برنامج المراجعة

4.03

3.44

4.14

6.487

0.002

إجراءات يم ة المراجعة

3.94

3.55

4.19

5.926

0.004

4.15

3.60

4.21

6.010

0.003

4.08

3.59

4.21

6.493

0.002

كفاءة وتق

المراجع ن

الدرجة الك ة
*الفروق بين المتوسطات االة

بصائيًا عنا مستوي االلة (   0.05

)*قيمة  Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي 3.09

لإلجابة على ه ذ الفرض ية ت م اس تخاام اختب ار "  ."One Way Anovaم ن النت ائج الموض بة
في جاول ( )32تبين أن القيمة االبتمالية ( ).Sigالمقابلة الختبار"  fلعاة عينات مستقلة" لكل مجال
من المجاالت المتعلقة " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات " أقل من
مس توى الاالل ة ( ،)0.05وقيم ة  fالمبس وبة لجمي ع مج االت الاراس ة أكب ر م ن قيم ة  fالجاولي ة والت ي
تساوي ( ،)3.09مما يال على وجوا فروق ذات االل ة بص ائية ب ين متوس طات اس تجابات المبب ولين

ب ول " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع البس ابات " يع رى لمتغي ر س نوات
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العمل في مجال المراجعة ومن خالل المتوسطات تبين أن الفروق لصالح ال ذين س نوات العم ل له م ف ي
مجال المراجعة  11سنة ف أكلر،ويرج ع ذل ك  -كم ا ت م التط رق لي ه ف ي خص ائص عين ة الاراس ة – أن
ما نسبته  %11هم من األفراا الذين سنوات الخبرة ل ايهم أق ل م ن  9س نوات وم ا نس بته  %10ه م م ن
األفراا الذين سنوات الخبرة لايهم من  10-9سنوات وما نسبته  %91لعاا األفراا ال ذين س نوات الخب رة

ل ايهم  11س نة ف أكلر وه ذا الع اا يعط ي مؤش رات يجابي ة واإللم ام المعرف ي ب ول أنفم ة الج واة مب ل
المراجعة في فل الخبرة المكتسبة.

و مكن القول بأن نتيج ة الف روق ل ذوي الخب رة م ن أف راا العين ة و خ تال

أع ااا الم راجعين يب تم

فري ق المراجع ة أن يقوم وا بتوبي ا ج راساتهم ألن اس مه ام عملي ة مراجع ة نف م اإلاارة ألن اس تنف يم وتنفي ذ
عملية المراجعة ،بما يبقق تباال اللقة أو عام وجوا اختال

بين أعضاس فريق المراجعة وتقريرهم.

 .1الفرض ة الفري ة السابعة :توجد فروق ات داللة إحلائ ة يند مس تول دالل ة (  )   0.05ب ن
متوسطات استجابات المبحوث ن حول " إرشادات مراجعة أنظمة الجودة وتأث رها ي ى أداء مراجع

الحسابات " تعزل لمتغ ر العالقة بمكاتب المراجعة الخارج ة.
جدول ()33

نتائج اختبار "  - Fلعدة ي نات مستق ة " وفقا لمتغ ر " العالقة بمكاتب المراجعة الخارج ة"
المجال
مبادئ المراجعة

المتوسطات

فرا منشأة

مكتب ممثل لمنشأة

ال وجد تمث ل

n=4

n=3

n=97

خارج ة

خارج ة

أو شراكة

ق مة

االختبار

الق مة

االحتمال ة
().Sig

إدارة برنامج المراجعة

4.46
4.34

4.02

4.17

2.197

0.117

إجراءات يم ة المراجعة

4.32

3.86

3.77

3.684

0.029

4.39

3.88

3.95

2.108

0.127

4.37

3.87

3.89

2.763

0.068

كفاءة وتق

المراجع ن

الدرجة الك ة لإلستقلاء
*الفروق بين المتوسطات االة

3.81

بصائياً عنا مستوي االلة (   0.05

3.79

2.597

0.080

)

*قيمة  Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي 3.09

لإلجابة على هذ الفرضية تم استخاام اختبار "  ."One Way Anovaوم ن النت ائج الموض بة

في جاول ( )33تبين أن القيمة االبتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  fلعاة عينات مستقلة" لكل مجال
م ن المج االت المتعلق ة " رش ااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع البس ابات " أكب ر
من مستوى الااللة ( ،)0.05وقيمة  fالمبسوبة لجميع مجاالت الاراسة أقل م ن قيم ة  fالجاولي ة والت ي
تس اوي ( ،)3.09مم ا ي ال عل ى ع ام وج وا ف روق ذات االل ة بص ائية ب ين متوس طات اس تجابات
المببولين بول " رشااات مراجع ة أنفم ة الج واة وتأليره ا عل ى أااس مراج ع البس ابات " يع رى لمتغي ر
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العالق ة بمكات ا المراجع ة الخارجي ة باس تلناس م ا يتعل ق ب إجراسات عملي ة المراجع ة ،فق ا كان ت القيم ة
االبتمالية لها أقل من مستوى الااللة  ،%5مما يشير على وجوا فروق في استجابات المببولين ب ول
جراسات عملية المراجعة ومن خالل المتوسطات تبين أن الفروق لصالح المكاتا التي هي فرع لمنشأة

مراجعة خارجية.

كم ا ت م التط رق لي ه ف ي خص ائص عين ة الاراس ة – نج ا أن م ا نس بته  %0ع اا األف راا ال ذين

يعمل ون ف ي مكت ا ف رع لمنش أة مراجع ة خارجي ة ،وأن م ا نس بته  %1ه م م ن المكات ا ال ذين يعمل ون
كممللين لمنشأة مراجعة خارجية ،وما نسبته  %11هم من المكاتا الت ي ل ي

مكاتا أخرى .

له ا تملي ل أو ش راكة م ع

و مك ن الق ول أن الف روق ف ي اس تجابات المبب ولين ق ا يك ون مب رر ت اني مق ارة المراج ع أوط اقم

المراجعين في المباففات الجنوبية باولة فلس طين بمراجع ة نف م اإلاارة وف ق م ا تق رر (مع ايير اآلي رو)
وينبغي معرفة الفروق الجوهرية عناما تتواجا اولة فلسطين او عض ويتها ف ي المنفم ة الاولي ة للمع ايير

ذات ت ألير ف ي بيئ ة أنفم ة المنش آت مب ل المراجع ة ،و أيض ا جوهري ة اإلج راسات الت ي يتبعه ا مراج ع
فيم ا أن تك ون تل ك المنش أة ممل ل لمنش أة خارجي ة

البسابات عناما تكون منشأة المراجعة مبلي اً تختل
أو ف رع لمنش أة خارجي ة ،ذ أن منش آت المراجع ة المبلي ة ق ا تقص ر ف ي أاائه ا عل ى العك

ب النفير

لمنشآت المراجعة المتواجاة بالاول األوربية فإنها تتبقق من متطلبات أنفمة الج واة لتتواف ق م ع عملي ة

مراجعة وفق ما أقرته المنفمة الاولية للمعايير اآليرو .11011
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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 1.4نتائج وتول ات الدراسة

اوالا -نتائج الدراسة:

توصلت الاراسة لى مجموعة من النتائج عن خصائص أفراا عينة الاراسة من مراجعي البسابات في
مكاتا المراجعة ،ضافة لى آرائهم بول موضوع الاراسة " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها

على أااس مراجع البسابات – اراسة تبليلية في المباففات الجنوبية في فلسطين" ،وخالصة

التبليالت والمناقشات ومن أهم النتائج التي تم التوصل ليها ما يلي:

 .Iبالنسبة لخلائص الع نة المتع قة بب انات مراجع الحسابات ومنشأة المراجعة
واألسئ ة العامة-:

تب نت الدراسة النتائج التال ة:
 -1أن البا األانى من التأهيل العملي هم من الذين يبملون شهااة البكالوريو

وما نسبته  %11هم من الذين يبملون المؤهل العملي الماجستير والاكتو ار .

ونسبتهم %77

 -1سعي المراجعين للبصول على شهااات مهنية فما نسبته  %96هم من لايهم شهااة مباسا
قانوني عربي معتما ) )ACPAوما نسبته  %00هم من لايهم شهااة مباسا قانوني

فلسطيني معتما ).)PCPA

 -1تألير الخبرة المهنية في نطاق عمل مراجع البسابات في مكاتا المراجعة فما نسبته %06
هم من الذين سنوات خبرتهم أقل من  10سنوات وما نسبته  %90لايهم خبر تريا عن 10

سنوات.

 -0هيكلة منشآت المراجعة في شكلها القانوني تفهر بجم عمليات المراجعة التي تتم ،فمن واقع

نتائج خصائص العينة نجا أن ما نسبته  %71من المراجعين يعملون في منشآت مراجعة

على شكل فراي وما نسبته  %17هم من المراجعين الذين يعملون في شركات المراجعة

العااية (التضامنية).

 -9تعطي مؤشر عاا الموففين في مكاتا المراجعة مالول لتوسع منشآت المراجعة وتضي

قيمة

لخبرة المراجع وبجم المراجعات التي تُتَ َّمم ،ذ تفهر النتائج أن ما نسبته  %98هم من
المكاتا الذين عاا الموففين لايها أقل من  9موففين ،وما نسبته  %19هم من المكاتا
الذين عاا الموففين لايها يتراو فيما بين  1-9موففين ،وأن مانسبته  %7هم من المكاتا

الذين عاا موففيها ما يريا عن  10موففين.

 -6وفقا لمالول العالقة مع مكاتا المراجعة الخارجية فهناك نسبة  %11من عاا أفراا العينة
يرون بأن المكاتا الذين يعملون بها ال يوجا لايها تمليل أو شراكة لمكاتا خارجية،مع األخذ
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بالفرو

التي تمر بها منشآت قطاع غرة مبليا  ،ووفق اراسة (نشوان )1011،بوجوا نفتا

في منشآت المراجعة في المان الرئيسية بالضفة الغربية.

 -7وفق رؤية مراجع البسابات العاملين في مكاتا المراجعة ويقومون بمراجعة الشركات سواس
المارجة باألسواق المالية أو الغير مارج  ،وما نسبته  %61من المراجعين يرون بتوافر

المعرفة التامة لمباائ اارة الجواة لاى المنشآت الفلسطينية المارجة في األسواق المالية.

 -8تواجا اائرة في الخارطة التنفيمية للمنشآت التي تخضع لمراجع أنفمة الجواة لايها وتوفر فيه
مراجع ألنفمة الجواة  ،فقط ما يقارا  %91من جابات األفراا يرون بأن هناك اائرة تتواجا

فيه مراجع ألنفمة الجواة.

 -1تتوافق آلية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة لاى كال من المراجع الااخلي والمراجع الخارجي
وفق معيار اآليرو 11011بما يبقق التمير في األااس كان نسبة اإلجابات بنعم ،%61
وااللة هذ النسبة تعك

لى أن عملية المراجعة قا ال تتم وفق متطلبات معيار اآليرو

 11011وصوال بتصايق أنفمة الجواة مبل المراجعة من قبل هيئات صاار الشهااات
كبقية الاول األخرى التي تعطي ألر ملبوفا في تطبيق المعايير الصاارة من المنفمة الاولية

للمعايير.

 -10ما نسبته  %71من المراجعين يؤكاون جاباتهم بأن عام وجوا أااس فعال وجواة مركرة لاى
عميل منشأة المراجعة يعرى لعام موائمة خطة عمل المراجع الخارجي واختالل نفام الرقابة

الااخلية.

 -11ما نسبته  %71يرون بأن تغيير المراجع يؤلر على كفاسة وفاعلية فبص أنفمة الجواة
ببيث ال يلرم عميل منشأة المراجعة اوران المراجع بقار ما يلرم تطبيق رشااات مراجعة

أنفمة الجواة وتصايق أنفمة الجواة لايها.

 -11هناك ما نسبته  %61يرون بأنه البا من تكيي

اإلجراسات التي يتبعها المراجع الخارجي

عنا المراجعة المستناية والمالية مع آلية المراجعة الااخلية للمنشآت وفق متطلبات رشااات

مراجعة نفم الجواة.

 -11هناك ما نسبته  %66من المراجعين يرون بأنه ال با من أن تتوفر مركر مسئولية لاى
منشأة المراجعة تأخذ على عاتقها ضرورة أن يكون هناك جواة مركرة تتملل في شباع رغبات
وتوقعات المنشأة مبل المراجعة وتجاور هذ التوقعات في تقرير أااس المراجع ولقة مستخامي

البيانات المالية.
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 .IIالنتائج الخالة بتح ل فقرات الدراسة :
أظهرت النتائج ما

:

 -1توجا تألير اال بصائيا في ما بين مباائ المراجعة (الواراة في معيار اآليرو )11011وبين
أااس مراجع البسابات ،بيث أن المباائ القائم على النراهة والعر

العاال في نتائج وتقارير

المراجعة والعناية المهنية وسرية أمن المعلومات واستقاللية المراجع ومنهجية المراجعة القائم
على االالة والنهج القائم على مخاطر عام نجا خطة العمل كله مؤلرات على أااس مراجع

البسابات في المكان التي يعمل به.

 -1توجا تألير اال بصائيا في ما بين اارة برنامج المراجعة (الواراة في معيار اآليرو

 )11011وبين أااس مراجع البسابات ،بيث تتألر جواة عملية المراجعة وأااس مراجع

البسابات بوجوا تخطيط ومراجعة استراتيجية إلاارة برنامج المراجعة من شأنه تبسين نفام
اإلاارة وأاائه وتقييم قارة المنشأة مبل المراجعة على تبايا سياقها التنفيمي وكذلك تقييم قارة

المنشأة مبل المراجعة على تبايا المخاطر والفرص وتبايا اإلجراسات الفعالة.

 -1توجا تألير اال بصائيا في ما بين جراسات عملية المراجعة (الواراة في معيار اآليرو
 )11011وبين أااس مراجع البسابات ،بيث أن هناك مؤشرات تعك

صبة اإلجراسات التي

يتبعها المراجع وتكامل عملية المراجعة من خالل فعالية نفام اإلاارة وتبايا المخاطر وفعالية

اإلجراسات التي يتخذها المنشأة مبل المراجعة باإلضافة لى التنفيذ الفعال لمعيار اآليرو

 11011التبسين المستمر والتطوير والمراجعة الاورية للتبقق من كفاسة أنفمة الجواة.

 -0توجا تألير اال بصائيا في ما بين توجيهات بخصوص تقييم كفاسة األفراا المشاركين في
المراجعة وبين أااس مراجع البسابات ،بيث تستما اللقة في عملية المراجعة والقارة على
تبقيق أهاافها من خالل كفاسة األفراا المشاركين في المراجعة وقااة فريق المراجعة والمعرفة

الشمولية في تخصصات متنوعة لمراجعات مختلفة تبعا الختال

أنفمة اارة الجواة مبل

المراجعة وكذلك المهارات المكتسبة والخبرة التي يضيفها المراجع في التطوير أنفمة الجواة
وأاائه.

 -9عام وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات ستجابات المببولين بول" رشااات
مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" تعرى للمتغيرات الشخصية

(المؤهل العلمي ،الشهااات المهنية ،عاا سنوات الخبرة المهنية)عنا مستوى االلة . α=0.05

 -6وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات ستجابات المببولين بول" رشااات مراجعة
أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" تعرى لمتغير الشكل القانوني وتبين أن
الفروق لصالح المنشآت ذات الشكل القانوني المعرو

مستوى االلة عنا مستوى االلة  α=0.05تساوي .1.16
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-7وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات ستجابات المببولين بول" رشااات مراجعة
أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" تعرى لمتغير عاا الموففين وتبين أن

الفروق لصالح المنشآت الذين عاا موففيها ما بين  1-9موففين بإستلناس ما يتعلق بمباائ
المراجعة فكانت القيمة االبتمالية لها أكبر من مستوى الااللة  %9مما يشير لعام وجوا

فروق في ستجابات المببولين بول مباائ المراجعة.

 -8وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات استجابات المببولين بول" رشااات مراجعة

أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" يعرى لمتغير سنوات العمل في مجال
المراجعة ومن خالل المتوسطات تبين أن الفروق لصالح الذين سنوات العمل لهم في مجال

المراجعة  11سنة فأكلر .والفروق بين المتوسطات االة بصائياً عنا مستوي االلة

( *)   0.05قيمة  Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي 3.09

 -1وجوا فروق ذات االلة بصائية بين متوسطات ستجابات المببولين بول" رشااات مراجعة

أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات" يعرى لمتغير العالقة بمكاتا المراجعة

الخارجية ومن خالل المتوسطات تبين أن الفروق لصالح المكاتا التي هي فرع لمنشأة

مراجعة خارجية .والفروق بين المتوسطات االة بصائياً عنا مستوي االلة ( *)   0.05قيمة

Fالجاولية عنا ارجة برية " "97 ،2ومستوى االلة  0.05تساوي .3.09

ثان ا -التول ات:

ف ضوء النتائج الت تول ت إل ها الدراسة فإنها تول بما

:

 -1ضرورة قيام المنشآت بإنشاس نفم اارة الجواة من أجل تطبيق مباائ اارة الجواة ،وتبليل
فجوة نفم اارة الجواة اعتمااا على رشااات مراجعة أنفمة الجواة اآليرو 19011وارتباطها

باآليرو .2015:9001

 -1ضرورة االلترام بتنفيذ متطلبات المنفمة الاولية للمعايير فيتم مراجعة نفم اارة الجواة وفق
معيار اآليرو 19011مع األخذ باالعتبار مراجعة المخاطر والفرص.

 -1التألير في الواقع المهني ألااس المراجع من خالل ضرورة أن يسترشا بالمواصفة القياسية
الاولية ومراجعة نفم اارة الجواة وفقا لمعيار اآليرو  11011وآخر اصااراته ،في فل أن

نطاق هذا المعيار ستؤلر في الماى القصير والطويل على سلوك اوران المراجع وتااعياته،

واذا ما أبسنت المنشأة التطبيق لمتطلبات معايير أنفمة الجواة فإنما يال ذلك على أن
المنشأة معنية بالتنمية المستاامة والتألير في األسواق المبلية وفقا لمتطلبات المنفمة الاولية

للمعايير على مستوى المنشأة وهياكلها التنفيمية وعمليات المراجعة لايها.
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 -0تشريع تطبيق المراجعة اإلستراتيجية منشآت المراجعة وفق المواصفة القياسية الاولية من أجل

تسريع تطبيق وجوا نفم اارة الجواة في المنشآت المعنية بإبااث بلول جذرية في جراسات
العمل وصبة الواقع البيئي للبيانات المالية والغير مالية التي تتم مراجعتها من قبل مراجع

البسابات ،وفي فل توسع المكاتا الفراية ووجوا شراكة في منشآت المراجعة قاارة على
تبقيق متطلبات مراجعة نفم اارة الجواة أصوليا.

 -9ينبغي على الهيئات المهنية واألكاايميين مع وجوا مجمع الببوث على أن ترعى االهتمام
بإصاارات المعايير وتوقيتاتها وسريان التنفيذ وقارة الشركات الوصول لتلك المعايير ،كما

ولفاعلية اولة فلسطين أهمية كبيرة في منفمة اآليرو ممللة ببكومة وتشريعاتها ونقابات

وأكاايميين وتفاعلهم في وضع رؤية مستقبلية في اإلصالبات أو تفعيل معايير نفم اارة

الجواة.

 1.1دراسات مقترحة مستقب ا:


قيا

ماى قارة مراجع نفم اارة الجواة (المراجع الخارجي) في تخطيط وتنفيم تنفيذ مراجعة

جملة م ن المع ايير الت ي تص ارها المنفم ة الاولي ة للمع ايير(اآليرو) (اراس ة تبليلي ة ااخ ل نف م
اارة موباة ومهيكلة بق اررات س تراتيجية) (فب ص النفي ر ومقارن ة أااس مراج ع البس ابات) فيم ا

بين المباففات الشمالية والجنوبية باولة فلسطين.


ألر تنفيذ معايير اآليرو وارشااات مراجعة أنفمة الجواة على األااس المالي والتمويلي للشركات



أل ر تطبي ق معي ار اآلي رو  11011عل ى تم اير األااس التنفيم ي وتبقي ق التكام ل لعملي ة

الصناعية (اراسة بالة باى الشركات الصناعية في المباففات الفلسطينية)

المراجعة فيما بين عمل المراجع الااخلي وعملية المراجعة الخارجية ومنشآت التص ايق ألنفم ة

الجواة.
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للنشر والتوريع .
 -11طرابيش ي ،مبم وا ،(1999( ،المرش د ال ى طر ق األ زو (9000ط .)1.الق اهرة  :اار الس الم
للطباعة.

 -11طلبة ،علي.)1111(.التكيي

العلم ي والمهن ي لبيااي ة مراق ا البس ابات ال ذي يق ام خ امات المراجع ة

الااخلية ،المج ة الع م ة لالقتلاد والتجارة ،ع .1061-118 ،1
 -10طلبة ،علي.)1997).قيا

ألر بع

العوامل على ج واة أااس مراق ا البس ابات :اراس ة ميااني ة عل ى

مكاتا المراجعة ،مج ة االداري ،ع .37-13 ،69
 -19الطوي ل ،س هام  .)2012( .ت أث ر متغ رات ب ئ ة المراجع ة الخارج ة ي ى ج ودة األداء المهن
لمراجع الحسابات ف قطاا غزة  :دراسة م دان ة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 -16عاي

 ،مصلح عبااللطي  ،)2012)،ادارة الجودة(ط.)1.صنعاس :جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 -17عبوا ،ايلي .)1016( .جواة التقارير المالية في خامة االقتصاا" .مجل ة المباس ا المج ار" ع (،)90
. 11-10

 -18العجيلي ،مبما .البكيم ،ليث .)1001( .نظ إدارة الجودة ف المنظمات اإلنتاج ة والخدم ة
.الطبعة العربية .رقم االيااع لاى المكتبة الوطنية .1171/9/1008األران.
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 -11ع و

 ،آم ال.) 2008(.أل ر ممارس ة المراجع ة الغي ر منفم ة عل ى ج واة األااس المهن ي لمراج ع

البسابات .مج ة ك ة التجارة ل بحوث الع م ة (جامعة اإلسكنارية) ،م()09ع(.81-1 ،)1
 -00عيش وني ،مبم ا.)1011( .أساس يات قي ا

.العبيكان للنشر والتوريع

(1000ط.)1.الريا

األبع اا ف ي ض وس مع ايير الج واة العالمي ة آي رو

 -01القاض ي ،مبم ا البس ن.(2016).أث ر نظ ا المع وم ات المحاس ب ة ي ى ج ودة المراجع ة الداخ ة،
رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األران .

 -01القراري ،عبااللطي

. )1016( .االستراتيجية النفرية والتطبيق في القيااة واألعمال واورها في

صعوا األمم .أكاايمية أكسفورا العليا للتعليم عن بعا .بريطانيا .الرقم المرجعي . 1781111811066
 -01القيسي  ،رائا ،)1016(،استراتيجية مخاطر االعمال واورها في جواة أعمال المراجعة ،مجلة العلوم
االقتصااية واإلاارية ،المجلا ()11العاا(.)78
 -00كاطع ،رين ا.)1018(.ت ألير المع ايير الاولي ة ف ي تبس ين ج واة الخ امات المص رفية .المج ة العراق ة
ل ع و االقتلاد ة .ع()17م(.10-1 .)16
 -09اللهيب ي ،س راس.)2013( .نم و ت مقت رح لتفع ل دور اله ئ ات المنظم ة لمهن ة المراجع ة ف

تحق ق

جودة المراجعة .مج ة دراسات محاسب ة ومال ة ،م()8ع (.188-199،)23
 -06مص طفى  ،أبم ا الس يا ، )1001( ،إدارة الج ودة الش ام ة واأل زو  1111يم
بنها ،جامعة الرقاريق  ،مصر.

 ،كلي ة التج ارة

 -07موسوية الجهات الحال ة ي ى شهادات نظ إدارة الجودة ف الدول األيضاء له ئ ة التق س(ل دول
مج

س التع اون ل دول الخ

ج العرب

ة).ت م اس ترجاعها بت اريخ /11ين اير1019،م ن

http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/iso-9001
 -08نش وان ،اس كنار  . )1011( .اس تخدا بطاق ة األداء المت وازن ف

تط و ر اس ترات ج ات منش آت

المراجعة لتحق ق جودة األداء المهن  .رسالة اكتو ار  .جامعة عين شم

.مصر.

 -01نش وان ،اس كنار .(2016).معيق ات تطبي ق مع ايير المراجع ة الاولي ة ف ي الش ركات المس اهمة
الخصوص ية المب اواة ف ي فلس طين وط رق معالجته ا .مج ة جامع ة النج اح لألبح اث (الع و
اإلنسان ة)،م()30ع(.1046-1038 ،)5
 -90النوا  ،ارفا.(2016(.أل ر بوكم ة الش ركات عل ى ج واة أااس مراق ا البس ابات نم وذج مقت ر ف ي ف ل
األرمات االقتصااية العالمية ،مج ة الع و االقتلاد ة واإلدار ة ،م( (14ع(. 191-111 ،)50
 -91وليق ة المنفم ة الاولي ة للمع ايير واللجن ة الكهربائي ة للتقان ة (اآلي رو.)1011(.)1011:11011
اس

ترجعت ف

اريخ  ،10يوني

يت

و 1011 ،م

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-2:v1:en
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م حق رق ()1

قائمة االستقلاء

جامطططططططططططططـعة األزهطططططططططططططر – غطططططططططططططزة
عمطططططططططططططادة الدراسطططططططططططططات العليطططططططططططططا
كليطططططة االقتصطططططاد والعلطططططوم اإلداريطططططة
قسططططططططططططططططططططططططططططططم المحاسططططططططططططططططططططططططططططططبة
قائمة استقلاء
السادة  :مدقق الحسابات المحترم ن ..
السال ي ك ورحمة اهلل وبركات

تح ة ط بة وبعد،،

يقوم البابث بإعااا اراسة للبصول على ارجة الماجستير في المباسبة والمراجعة وعنوان الببث
موسومة ب " رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتأليرها على أااس مراجع البسابات  -اراسة تبليلية في
المباففات الجنوبية في اولة فلسطين" ويتم من خالل هذ القائمة تقييم الممارسة البالية ألااس
مراجعي البسابات في فل تطبيق مراجعة أنفمة الجواة وفق متطلبات المواصفة القياسية الاولية

اآليرو  19011وآلارها على األااس المهني للمراجع في فل ضرورة اهتمام المنشأة بتصايق أنفمة

الجواة البيئية لاى منشآت مكاتا المراجعة ،بها
أفضل الممارسات المهنية التي تنعك

المعايير والممارسات المهنية .
وتبقيقا ألهاا

االختال

تضييق فجوة األااس المهني من خالل التطلع نبو

يجابا على أااس المراجعة في المنشآت عنا تطبيق أفضل

الببث فإن قائمة االستقصاس تبتوي على مجموعات من األسئلة التي تبتمل

في وجهات النفر وباعتباركم من الفئات ذات االهتمام بموضوع الببث فإن التعر

وجهة نفركم سو

تسهم بارجة كبيرة في تبقيق أهاا

الببث.

ويوا البابث أن يؤكا لكم أن بيانات قائمة االستقصاس تستخام ألغ ار

على

الببث العلمي فقط ،ونشكر

لكم تعاونكم الصااق في معاونة البابث بتى يستطيع المساهمة قار اإلمكان في العمل على تضييق
فجوة التوقعات عنا مراجعة أنفمة الجواة المنعكسة ألر بيئيا.

مع جز ل الشكر لحسن تعاونك

الباحث :مبما منصور صالح مرتجى
جوال رقم 0595154050:

البريا اإللكترونيmrtjy731@gmail.com :
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القسم األول البيانات الديموغرافية:

رجى التكر بوضع ( √ ) أما اإلجابة المناسبة .

أوال :ب انات مراجع الحسابات:
 .1المؤهل العملي:
( ) بكالوريو

( ) ابلوم

( ) ماجستير فأعلى

 .1الشهااات المهنية (العربية واألجنبية) التي بصلت عليها:
( ) :ACPAالعربية ( ) : CPAاألمريكية ( ) :ACCAالبريطانية ( ) :PCPAالفلسطينية
( ) عاة شهااات أواون ماسبق بااها ................
 .1عاا سنوات الخبرة المهنية في مراولة المراجعة:
( ) من 10سنوات لى  15سنة

( ) أقل من  10سنوات

( )  15سنة فأكلر

لانيا :بيانات منشأة المراجعة:
 .0الشكل القانوني للمكتا
( ) منشأة فراية

( ) شركة عااية

 .9عاا الموففين ااخل منشأة المراجعة:
( ) من  9-5موففين

( ) أقل من  5موففين

( )  10موففين فأكلر

 .6عاا سنوات عمل المكتا في مجال خامات المراجعة:
( ) أقل من  5سنوات

( ) من 5لى  10سنوات

( )  11سنة فأكلر

 .7العالقة مع مكاتا المراجعة الخارجية ( العربية واألجنبية ):
( ) المكتا فرع لمنشأة مراجعة خارجية

( ) ال يوجا شراكة أو تمليل مع الخارج

( ) المكتا مملل لمنشأة مراجعة خارجية
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ثالثا :أسئ ة يامة:
 .8تتوفر المعرفة التامة لمباائ اارة الجواة لاى المنشآت الفلسطينية التي تخضع لعملية المراجعة
وفق رشااات مراجعة نفم اإلاارة اآليرو (.11011وفق رؤية فريق المراجعة).
( ) ال

( ) نعم

 .1تتوفر لاى المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة لايها اائرة في الخارطة التنفيمية تتوفر
فيه مراجع نفم اارة الجواة ومهيكلة بق اررات ستراتيجية.

( ) ال

( ) نعم

 .10تتوافق آلية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة لاى كال من المراجع الااخلي والمراجع الخارجي وفقا
لمتطلبات رشااات مراجعة أنفمة الجواة بما يبقق الرضا في متطلبات تطبيق المواصفة و التمير

في أااس عمل المراجع .

( )ال

( ) نعم

 .11يعرى عام وجوا أااس فعال وجواة مركرة لاى عميل منشأة المراجعة وذلك لعام موائمة خطة عمل
المراجع الخارجي واختالل نفام الرقابة الااخلية للمنشأة .

( ) ال

( ) نعم

 .11تغيير المراجع يؤلر على كفاسة وفاعلية أاائية عملية فبص نفم الجواة ببيث ال يلرم عميل

منشأة المراجعة اوران المراجع بقار مايلرم تطبيق رشااات مراجعة أنفمة الجواة وتصايق نفم

الجواة لايها.

( ) نعم

 .11تتكي

( ) ال

اإلجراسات التي يتبعها المراجع الخارجي عنا المراجعة المستناي والمالي مع آلية المراجعة

الااخلية للمنشآت وفق متطلبات رشااات مراجعة نفم اارة الجواة .

( ) ال

( ) نعم

 .10البا أن تتوفر مركر مسئولية لاى منشأة المراجعة لتأخذ على عاتقها ضرورة أن يكون هناك

جواة مركرة تتملل في شباع رغبات وتوقعات المنشأة مبل المراجعة وتجاور هذ التوقعات في تقرير
أااس المراجع ولقة مستخامي البيانات المالية .

( ) ال

( ) نعم
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القسم الثاني :أسئلة االستقصاء:
هناك يوامل لمتغ رات الدراسة رجى وضع يالمة (√) ف المكان المناسب ال ي مثل أر ك وقنايتك المهن ة ف كل

مجال.

يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

جيدة
()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

المجال األول :وجد تأث ر لمبادئ المراجعة كأحد مكونات إرشادات مراجعة نظ الجودة ي ى أداء مراجع الحسابات
تتوفر لاى أعضاس فريق المراجعة في منشأة
المراجعة مباأ نهج أخالقي توباهم في سلوك

1

أاائهم لبل أي تعارضات أخالقية بين أعضاس
فريق المراجعة اون أي معيقات للضوابط
اإلاارية في اللوائح أو القوانين أو التعليمات.
يستوفي سلوك أااس فريق المراجعة مباأ العر
العاال لعملية المراجعة ِّ
مركرين على تخفي
الشك المهني مع التبوط على كافة النوابي

2

الجوهرية واألسباا التي تاعو لى االعتقاا بأن

البيانات المالية تتضمن معلومات خاطئة

أساسية ذات مخاطر في قيم البيانات المالية
المستقبلية وتافقات أنشطة المنشأة البالية.
يتوفر لاى فريق المراجعة االستعااا لبذل العناية
المهنية واون تهاون في االلترام بالمعايير

3

وقواعا السلوك المهنية وغيرها من الضوابط

الرقابية الفعالة للتبوط من ابتمال باوث
أخطاس جوهرية أو عام االمتلال .
يوجا اهتمام عنا تأاية مهام المراجعة بما يراعي
مباأ االستقاللية عنا عمليات المراجعة عن بعا
على أن ال تكون أااس المراجع في فل قيوا

تمنعه من البصول او االطالع على السجالت

4

واالتصال بالموففين والاخول الى مختل

مواقع

المنشأة.
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يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

جيدة
()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

تتوفر عنا تأاية مهام عملية المراجعة الخارجية

5

أسلوبا مبني على أالة وليست مراعم اارية
لتبايا مخاطر االخطاس الجوهرية في البيانات
المالية ومخاطر العمل بشكل عام.
يهتم فريق المراجعة بإتباع سرية افق البيانات














المالية والتبوط من مخاطر التسريا المؤلر

ألي قرار ستراتيجي بما يضمن أمان وجواة
المعلومة وأبعاا الماة القانونية التي يتفق فيها
المراجع الااخلي مع المراجع الخارجي لمواجهة

6

االبتياجات المهنية الالرمة لإلفصا والشفافية.

المجال الثان  :وجد تأث ر إلدارة برنامج المراجعة كأحد مكونات إرشادات مراجعة نظ الجودة ي ى أداء مراجع الحسابات
يبقق أااس المراجع أهاا

برنامج المراجعة

المعنية بتوجيه التخطيط واجراس عملية المراجعة

7

بما ال يتعار

مع سياسة الجواة التي تنتهجها

المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة
لايها.

تغطي أااس المراجع شمولية نطاق برنامج

8

المراجعة في فل تكامل نفام اارة الجواة في
المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة
لايها.
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم الجواة صالبيات

9

ومسئوليات تكافئ فيه أااس المراجع وتبسن من

أااؤ .
تتوفر لاى فريق مراجعي نفم الجواة الكفاية في

10

الموارا المطلوبة لبرنامج المراجعة من أجل
تبقيق الكفاسة والفاعلية في أااس المراجع
لمهمته.
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يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

يتبع فريق مراجعي نفم الجواة جراسات يتبقق

11

فيه من أن نفام العمليات ال يتضمن نقاط
ضع

تؤاي الى تضليل القوائم المالية للمركر

المالي ونتائج االعمال.

12

توجيه أااس المراجع معاة وماروسة ببيث تراعي
نجار عملية المراجعة.

عطاس الشهااات والتسجيل ومراقبة مراجعة

13

أنفمة الجواة في وقت متفق عليه بين الجهة
التي تصاق أنفمة الجواة (المانبة للشهااة)
والجهة الخاضعة لعملية المراجعة.
تنفيذ برنامج المراجعة على أسا

14

التخطيط

المناسا واإلمااا بالموارا وعمل اإلجراسات

المناسبة التي يتم تنفيذها في البرنامج.
يمكن من خالل مالبفة سلوك أااس المراجع أن
برنامج مراجعة أنفمة الجواة مطبق في المنشأة

15

على أس

مهنية وعلمية مبكمة مسهما ذلك

تقرير في تبسين أنفمة اإلاارة وتبايا فعالية
اإلاارة ،بما يضمن الاقة في تطبيق اإلرشااات
يبقق أااس عملية المراجعة بكفاسة في فل
صالبيات تتناسا مع فرو

16

عمل منشأة

المراجعة بما يضمن قارة أااس المراجع في التنبؤ

بفشل تبايا المخاطر وضع

رقابة نفم الجواة

لاى المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم
الجواة لايها.
تخضع آلية تنفيذ برنامج مراجعة الشركات الى
المراقبة المستمرة لغر

التأكا من كفاية

وفاعلية تطبيق سياسات واجراسات رقابة الجواة.

17
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جيدة
()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

جيدة
()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

يوجا توافق وتكامل بين أااس المراجعة الااخلية
للمنشأة مع فريق المراجعة الخارجي عنا الباس

18

بعملية المراجعة من بيث توليق برنامج مراجعة
يتضمن طبيعة وتوقيت وماى جراسات المراجعة
المخططة والمطلوبة لتنفيذ خطة المراجعة

الشاملة.
مراقبة ومراجعة برنامج المراجعة يقامها المراجع

19

لمستخامي القوائم المالية تعك

اللقة وتأكيا

الجواة في قيم المنشأة.
المجال الثالث :وجد تأث ر ألنشطة المراجعة كأحد مكونات إرشادات مراجعة نظ الجودة ي ى أداء مراجع الحسابات
يتباين سلوك أااس فريق المراجعة عنا الباس
بعملية المراجعة لوجوا تعار

20

صالبيات فريق

المراجعة واالتصال الفعال الموجة نبو أنشطة

المنشأة الخاضعة لعملية مراجعة نفم الجواة

لايها.
يتم مراجعة ولائق أنفمة اإلاارة بما فيها
السجالت وتبايا كفايتها بالنسبة لمعايير

21

المراجعة مبققا عام وجوا فجوة في األااس

مستبعاا المراجع الشك المهني ألناس عملية
المراجعة.
عنا قيام منشأة المراجعة بتنفيذ أنشطة المراجعة
بالموقع ترااا الشك المهني لاى فريق المراجعة

22

عنا تعطل تطبيق مراجعة نفم الجواة لاى

المنشأة مبل المراجعة وبالتالي يصعا أااس

المراجع مباكاته لمخاطر عملية المراجعة الغير
مهيكلة.
تتفق الرؤية لاى فريق المراجعة عنا عااا
واعتماا وتوريع تقرير المراجعة ليتم وفق

23

متطلبات مراجعة نفم الجواة.
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يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

جيدة
()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

تنتهي عملية تنفيذ وتخطيط عملية المراجعة أو

24

يتم استكمالها وفق ضمانة تنفيذ وتخطيط
وتكامل عملية المراجعة بما ال يشوا أاائية
عملية المراجعة.
تراعي التوقيتات المختلفة لعملية المراجعة نجار

عملية المراجعة بكفاسة وفعالية في تاريخ

25

الميرانية ومراجعة األبااث الالبقة وفاعليتها
تبقق االفصا والشفافية في المعلومات المالية
الماققة والمنشورة في االسواق المالية.
يتضمن تقرير المراجع التصايق لنفم اارة
الجواة ومراجعة المنفومة والتي تنقل أااس

26

المراجع من الجواة لى تأكيا الجواة ومن خالل
طر

منفمة رسمية وطنية مباياة ذات عالقة

بتصايق أنفمة الجواة البيئية
المجال الرابع :وجد تأث ر لكفاءة وتق

المراجع ن كأحد مكونات إرشادات مراجعة نظ الجودة ي ى أداء مراجع الحسابات

تتوفر لاى فريق المراجعة التأهيل العلمي

27

والعملي الكافي مما يمكنهم من العمل بما
يتماشى مع مباائ المراجعة أو ميلاق آااا
وسلوك ممارسة المهنة.

يتعامل فريق المراجعة مع مباائ واجراسات

28

تمكن أااس المراجع ألناس مهامه من تنفيذ
وتخطيط عملية المراجعة بكفاسة وفعالية في
التوقيتات المختلفة.
يوفر قائا فريق المراجعة لفريقه المعرفة والقارة
على التخطيط الاقيق واالستخاام األملل للموارا
ألناس عملية المراجعة ااخل الموقع الخاضع

29

لعملية مراجعة نفم الجواة.
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يتوفر هذا العامل في المكان التي تعمل فيه بدرجة
العامل

رقم

كبيرة
()5

جيدة
()4

يتوافر المعرفة الكافية لاى المراجع ألناس تأايته
مهام المراجعة لايهم المعرفة التخصصية

30

ومهارات مراجعي نفم اارة الجواة في الطرق
اإلبصائية

الفنية

المتعلقة

بالجواة،

والمصطلبات الخاصة بالجواة ،ومباائ أو
أاوات اارة الجواة وتطبيقها.
يتمير أااس المراجع بكفاسته عنا جراسات

31

مراجعات تغطي أنفمة اإلاارة وذلك تبت
ش ار

وتوجيه مراجع له كفاسة قائا فريق

المراجعة.
تلبف المنشآت الخاضعة للمراجعة بوجوا تطوير

32

مهني مستمر في أااس المراجع من خالل القارة
والمساهمة المنتفمة في مراجعة نفم اارة
الجواة ونفم اارة البيئة.
يتوافر لاى المنشأة (مبل المراجعة) جراسات

33

برنامج عمل المراجع الااخلي يكون ذات االئل
وموضوعية يعتما عليها أااس المراجع الخارجي.
تتوفر وليقة السلوك المهني التي تبكم عمل
المراجع تبتوي على الضوابط التي ينبغي

34

االلترام بها في العمل بما يبقق مرجعية جواة
أااس المراجع والجهة الخاضعة للمراجعة وهيئات

تصايق أنفمة الجواة.

شاكرا لك حسن تعاونك
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متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جدا
)(1

الم حق رق ()2
جدول المحكم ن
الرقم

الارجة العلمية

االسم

1

أ:ا .جبر براهيم الااعور

أستاذ المباسبة بجامعة األرهر

2

أ:ا .ماهر موسى ارغام

أستاذ المباسبة بالجامعة اإلسالمية

3

أ:ا .سالم عبااهلل بل

أستاذ المباسبة بالجامعة اإلسالمية

4

أ:ا .علي سليمان النعامي

أستاذ المباسبة بجامعة األرهر

5

ا .براهيم علي واكا

أستاذ المباسبة المساعا بجامعة األرهر

6

ا .عماا مبما البار

أستاذ المباسبة المساعا بجامعة األرهر

7

ا .أايا أنور عمر رين الاين أستاذ اإلاارة المساعا بكلية فلسطين التقنية
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م حق رق ()3
المكاتب المرخلة المزاولة لمهنة المحاسبة والمراجعة من واقع سجالت نقابة
المحاسب ن والمراجع ن الف سط ن ة لعا 2017

الرق

إس المكتب

إس لاحب المكتب

1

( ترك وشركاؤ ) للمباسبة والمراجعة

سفيان بمااة الترك

2

المكتا العصري للمباسبة والمراجعة

فار مبما عبا الربمن كريرم

3

سابا وشركاؤهم للمراجعة

4

شركة طالل أبو غرالة وشركاؤ للمراجعة

رهير كامل النافر

5

شركة مطير وعلمي وشركاؤهم للمراجعة

رأفت بسين مطير

6

شركة مكتا اار المباسبة للمباسبة والمراجعة

رفعت بمواة قويار

7

شركة مؤسسة فلسطين للمباسبة والمراجعة

جهاا عمر علي الطويل

8

شركة نشوان للمباسبة والمراجعة

أكرم مبموا نشوان

9

مجموعة األعرج للمباسبة والمراجعة

على عبا الربمن األعرج

10

مجموعة الغا للمباسبة والمراجعة

يبيى مصطفى رجا أبو جبل

11

مكتا بسام الاين عويضة للمباسبة والمراجعة

بسام الاين براهيم عويضة

12

مكتا مبما غراا للمباسبة والمراجعة

مبما عبا الربمن غراا

13

مكتا ابن خلاون الاولية للمباسبة والمراجعة

نبيه عطا النونو وشركاؤ

14

مكتا ابو خليل الخروبي للمباسبة والمراجعة

15

مكتا األهرام للمباسبة والمراجعة

مخيمر مبما خليل أبو ريا

16

مكتا البراس للمباسبه والمراجعة

بسين عوني عاشور

17

مكتا الخبراس العرا للمباسبة والمراجعة

ماجا بسين كريرم

18

مكتا الخروبي وشركاؤ للمباسبة والمراجعة

نبيل بسن شعبان النونو

19

مكتا الخطيا للمباسبة المراجعة

رياا سليم على الخطيا

20

مكتا الرباط للمباسبة والمراجعة

نائل فتبي مبموا النايم

21

مكتا الربمة للمباسبة والمراجعة

بسام نعيم بسن النفار

22

مكتا الشرق للمباسبة والمراجعة

ماجا مبما نصر اهلل الشيخ عيا

23

مكتا العالمية للمباسبة والمراجعة

فاتن قابل سالم أبو برين

24

للمباسبة والمراجعة

مكتا العبا

عانان رشيا عو
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هنااي يوس

خليل الخروبي

فرج اهلل فهمي مرتجى

25

مكتا العواة للمباسبة والمراجعة

على سماعيل مبموا كباجة

26

مكتا الغول للمباسبة والمراجعة

صال علي الغول

27

مكتا القا

للمباسبة والمراجعة

28

مكتا المجا للمباسبة والمراجعة

نبيل مبموا الجماصي

29

مكتا المباسبون العرا للمباسبة والمراجعة

ياسين مصطفى االسطل

30

مكتا المختار للمباسبة والمراجعة

أبما بسني األمير

31

مكتا المنار للمباسبة والمراجعة

فوري مبموا بسين صالح

32

مكتا النور للمباسبة والمراجعة

رهير وجيه السقا

33

مكتا الهاى للمباسبة والمراجعة

منذر غاري البراويل

10

مكتا الوفاس للمراجعة واالستشارات المالية

عبا البكيم أبو اغيم

19

مكتا الوفاس وشركائهم للمباسبة والمراجعة

صال عبا مبموا أبو وطفة

16

مكتا الوليا للمباسبة والمراجعة

خالا أبما أبو صويص

17

مكتا اليرموك للمباسبة والمراجعة

18

مكتا يهاا للمباسبة والمراجعة

بسني شعبان بسن صااق

11

مكتا أبو سمرة للمباسبة والمراجعة

براهيم أبو سمرة

00

مكتا أبو يوس

للمباسبة والمراجعة

مبما عبا اهلل على أبو يوس

01

مكتا أبوالعو

للمباسبة والمراجعة

يبيى أبما أبو العو

01

مكتا بار الاين للمباسبة والمراجعة

شبااة مصطفى بار الاين

01

شركة تيسير ااووا الصايغ للمباسبة والمراجعة

تيسير ااووا الصايغ

00

مكتا بنين للمباسبة والمراجعة

09

مكتا خبراس الريتون للمباسبة والمراجعة

فوري جمعة باما الخولي

06

مكتا سبيل للمباسبة والمراجعة

بسين على بسن أبو سلميه

07

مكتا سلسبيل للمباسبه والمراجعة

أبما مبما صالح

08

مكتا شعاع للمباسبة والمراجعة

صال خليل علي االشقر

01

مكتا طالل الرين للمباسبة والمرابعة

طالل مصبا مبموا الرين

90

مكتا عبا الجليل شعالن للمباسبة والمراجعة

عبا الجليل براهيم شعالن

91

مكتا عبا البكيم العلمي للمباسبة والمراجعة

91

مكتا عبا المالك صيام للمباسبة والم ارجعة

عبا المالك سالم صيام

91

مكتا عطية قرمان للمباسبة والمراجعة

عطية مسلم قرمان
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ناه

علمان ببوت

وليا عطا مبما الباي

عبا الرؤو

موسى غبن

عبا البكيم عبا اللطي

العلمي

90

مكتا عكيلة للمباسبة والمراجعة

هيام سليم عبا القاار عكيلة

99

مكتا عالس الاين للمباسبة والمراجعة

عالس الاين عبا البميا البلبيسي

96

مكتا غرناطة للمباسبة والمراجعة

مبما عبا العرير اهلير

97

مكتا فلسطين للمباسبة والمراجعة

سهام عبا البكيم غرال

98

مكتا قويار للمباسبة والمراجعة

بسن خليل مصطفى قويار

91

مكتا كمال الميانه للمباسبة والمراجعة

60

مكتا كنعان للمباسبة والمراجعة

بسام مبموا مبما أبما

61

مكتا مبما أبو شعبان للمباسبة والمراجعة

مبما شعبان أبو شعبان

61

مكتا مبما عصفور للمباسبة والمراجعة

مبما سليم فوري عصفور

61

مكتا نبيل فروانه للمباسبة والمراجعة

نبيل سالم سعيا فروانه

60

مكتا نصار للمباسبة والمراجعة

بسن مبموا نصار

69

مؤسسة الباطوم للمباسبة والمراجعة

رهير مبما بسن الباطوم

66

مؤسسة بمااة للمباسبة والمراجعة

نهاا أبما عبا المعطي بمااة

67

أصول للمباسبة والمراجعة

رائا مبما سعيا العرابيا

68

مكتا ابو برين للمباسبة والمراجعة

رائا أبما ابراهيم أبوررق

61

مكتا صافي وأبو شعبان للمباسبة والمراجعة

وليا عوني أو شعبان

70

مكتا تريا الين للمباسبة والمراجعة

71

المكتا القانوني سالمة القيشاوي للمباسبة
والمراجعة
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كمال ابراهيم عبا اللطي

الميانه

عرفات عبا اهلل براهيم الع
سالمة عبا الغفور القيشاوي

م حق رق ()4

نسخة شهادة اآل زو
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ف

النطاق الدول

شهااة خامات التقييم المباشر المباواة Direct Assessment Services

 ،) DAS( Certification Limitedمعتماة من قبل المملكة المتباة خامة االعتماا (،)UKAS

يوفر اعتماا ( )UKASضمانا لكفاسة ونراهة وسالمة هيئات تقييم المطابقة UKAS .شهااة مصاقة،
االختبار والمعايرة والتفتيت يقلل من الباجة لى الموراين لتقييمها من قبل كل من عمالئها .ن

مشاركة ( United Kingdom Accreditation Service )UKASفي المجموعات الاولية تنص
على االعت ار

المتباال الذي يقلل من الباجة لى تقييمات متعااة للموراين ،وبالتالي يساعا على

البا من البواجر أمام التجارة.

بعا عملية مراجعة ناجبة ،أصببت  QACEاآلن متوافقة مع معيار اآليرو .2015:9001

((1

وي ى المستول اإلق م في خطوة تعا األولى من نوعها بين أسواق المال اإلقليمية ،سوق ابي المالي
يبصل على شهااة الجواة "اآليرو "ISO2015:9001اإلصاار الجايا من الشهااة يركر على ريااة

فعالية اإلجراسات والبا من المخاطر وضمان استم اررية تقايم المنتجات والخامات وريااة رضا

المتعاملين .و في  10بريل لعام 1017م فقا أعلن سوق ابي المالي بصوله على شهااة الجواة
العالمية اآليرو 1019:1001من هيئة لويار ريجستر كوالتي اشوران
من نوعها بين أسواق المال اإلقليمية ،األمر الذي يعك

العالمية في خطوة تعا األولى

الترامه بمعايير الجواة العالمية والتبسين

المستمر في مستويات وآليات تقايم خاماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية وبرصه
على التبسين المستمر في مستويات وآليات تقايم خاماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير

العالمية ،وجاس بصول السوق على اإلصاار الجايا من شهااة "أيرو " 1019:1001عقا نجار
لويار ريجستر كواليتي اشوران

لعملية مراجعة شاملة لكافة اإلجراسات والخامات في السوق ويركر

اإلصاار الجايا من شهااة أيرو  1019:1001على ريااة فعالية وكفاسة اإلجراسات المتبعة من خالل
تبايا المخاطر المبتملة وتقليصها ،بيث تتملل أهم التعايالت التي طرأت عليها في التفكير المبني

على المخاطر والذي يسهم في ريااة المعرفة بالمخاطر والفرص المبيطة بالشركة واالستعااا لهما،

ريااة ابتمالية تبقيق األهاا  ،تقليل ابتمالية اإلخفاق ،وأن تصبح اإلجراسات الوقائية عااة ولقافة
سائاة في الشركة مع ضمان استم اررية تقايم المنتجات والخامات بما يتوافق مع المتطلبات وريااة لقة

ورضا المتعاملين ،كما وتركر الشهااة أيضا على ريااة فاعلية واور اإلاارة العليا وتبايا كافة
()2

المتعاملين مع الشركة وفهم متطلباتهم وتوقعاتهم.

1
2

(المصار موقع لكتروني /http://qace.co/news :أسترجع بتاريخ 2017/06/04م).

(سوق ابي المالي  ،www.dfm.aeوخبر في جرياة الوطن اإلماراتية .عبر الموقع اإللكتروني

 http://alwatannewspaper.ae/?p=164033أسترجع بتاريخ1017/10/00م).
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