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 املبحث األول
 اإلطار العام للدراسة
 والدراسات السابقة

 أواًل: مقدمة الدراسة:
تؤدي مهنة المراجعة الخارجية دورًا مهمًا في الحياة االقتصادية بسبب أهمية الخدمات      

التي تقدمها لجميع األطراف المستفيدة منها كالمستثمرين والمقرضيين ويييره و ويتمثي  

ومصداقية القيوام  المالييةو هذا الدور في إبداء الرأي الفني المحايد والمستق  حول عدالة 

ل عميية منهجية منتممة تت  ووفقًا لمعايير المراجعية المتعيارف عييهيا وال يواو وذلك من خال

5102 :5.) 
وممارسة مهنة المراجعة تت  من قب  مجموعة من األفراد المؤهيين وفقيًا لببيعية الهي ي        

التنميمي داخ  ك  م تب مراجعةو وب    عام ُتحدد مستويات األعضاء داخ  فريق المراجعية 

لمستويات عييا ومستويات دنياو إال أن النتيام  النهاميية لعمييية المراجعية ورأي المراجيع  وفقًا

يعتمدان ب    جوهري عيى عم  الفريق كمجموعة واحدةو وبالتالي فإن القصور في جمع أدلية 

اإلثبات من قب  األعضاء األدنى في فريق المراجعة يؤدي إلى االعتماد عييى أدلية إثبيات ييير 

د إصدار رأي المراجعية حيول البيانيات المالييةو مميا يتسيبب فيي إلحيا  الضيرر كافية عن

 (.3م: 5112بمستخدمي المعيومات المحاسبية وعوضو

وفي اآلونة األخيرة تعرضت مهنة المراجعة لعدة انتقيادات بسيبب االنهييارات التيي        

م أو التيي حيدثت 0991حدثت ل ثير من ال ركات في العال  سواًء في دول شر  آسيا عام 

 م ل يركة5115و وكذلك عيام (Enron)م في الواليات المتحدة األمري ية ل ركة5110عام 

(World Com) اليدويجي و عييي و  ؛ 3م :5101وما تبعها من شركات أخير  وجبيرانو

 (.9م: 5100
ويتحم  مراجعي الحسابات جزًء كبيرًا من مسؤولية االنتقادات التي تعرضت لها مهنة        

المراجعة وذلك بسبب القصور في أداء واجباته  المهنية وفقًا لمعايير المراجعية المتعيارف 
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عييها واعتماده  عيى ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة أثناء أداء عميية المراجعيةو 

( اليذي Anderson Arthurويؤكد ذلك ما حدث من قب  فريق المراجعة التيابع لم تيب و

و التي كانت تعم  في مجال الباقة والغازو ث  وسعت (Enron)ات شركةتولى مراجعة حساب

ن اطها فيي مجيال السيندات المالييةو فقيد كيان مين العوامي  التيي أدت إليى انهييار 

(عيى فهي  Anderson Arthurو عدم قدرة فريق المراجعة التابع لم تب و(Enron)شركة

يع ن اطها في مجال السندات الماليةو القوام  المالية لمث  هذا النوع من ال ركات بعد توس

( بمراجعين آخرين من ذوي Anderson Arthurكما ل  يستعين فريق المراجعة في م تب و

المنتممية وهيى قبيوله  الخبرةو وإنما كانوا يعتمدون عيى إحد  ممارسات المراجعة ييير 

والدويجي و عييو  لتفسيرات ضعيفة من اإلدارة حول القضايا والصفقات المالية الم  وك فيها

 (.00م: 5100

وكمحاولة لمعالجة االنتقادات الموجهة لمهنة المراجعة بعد االنهيارات السابقة أصيدر       

(و وذلك بهيدف Sarbanes – Oxley Actم قانون و5115ال ونجرس األمري ي في يوليو 

لقانون عييى النهوض بمهنة المراجعة واكتساب ثقة المجتمع المالي واسترجاعهاو وقد نص ا

ت  ي  هيئة ليرقابة مهمتها مراقبة أداء المراجعين القانونيينو كما يقضيي بوجيوب إن ياء 

لجنة ليمراجعة في ك  شركةو وأن تصدر ال ركة ضمن التقيارير الماليية السينوية تقرييرًا 

 (.(www.govinfo.govيسمى تقرير الرقابة الداخيية 

وبالري  من ذلك االهتمام بالنهوض بمهنة المراجعةو إال انه ل  ي ن كافييًا لمعالجية  

م شهدت بيئية األعميال أزمية 5112االنتقادات الموجهة لمهنة المراجعةو ففي منتصف عام 

مالية عالمية اجتاحت عدد من االقتصاديات العالمية ونت  عنهيا انهييار عيدد مين البنيوك 

سواًء في الواليات المتحيدة األمري يية أو ييرهيا مين بييدان العيال  و  وال ركات التجارية

 (.3م:5103ينيميو 

وكالمعتاد واجهة مهنة المراجعة اتهامات بأنها أحد أسباب األزمة المالية بسبب قصور       

المراجعين في أداء واجباته  المهنيةو وهو ما حدث من قبي  فرييق المراجعية فيي م تيب 

(و Lehman Brothers( الذي كان م يفًا بمراجعية حسيابات بنيكوErnst & Youngو

فقد تبين أن فريق المراجعة تجاهيوا التحقق من أحد البنود الم  وك فيها وهو شبب مبيغ 

مييار دوالر( أصول متعثرة ليبنك من قاممة مركزه الماليو مما جع  البنيك يبيدو فيي  50و

مخاطر القروض والتسهيالت التي قدمها البنك حالة ممتازةو فضاًل عن تجاهيه  ليتحقق من 

ليمستثمرين مما أد  إلى انهيار ذلك البنك والذي يعتبر  إفالسه أحيد األسيباب الرميسيية 

  (.52م: 5100لحدوث األزمة المالية والدويجي وعييو 

http://www.govinfo.gov)/
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وكمحاولة أخر  لمعالجة االنتقادات الموجهة لمهنية المراجعية سيارعت المنمميات        

م إلصيدار معييار المراجعية 5119ممثية باالتحاد الدولي ليمحاسبين فيي ديسيمبر  المهنية

( الذي تضمن إجراءات لرقابة جودة عميية مراجعية البيانيات SAS,No.220الدولي رق  و

الماليةو وذلك بهدف تقدي  ضمانًا معقواًل بأن عمييية المراجعية تمتثي  ليمعيايير المهنيية 

يميةو أن تقرير المراجع الصادر مالم  حسب المروف واالتحياد والمتبيبات القانونية والتنم

            (.6: فقرة 551 مو المعيار الدولي رق 5119الدولي ليمحاسبينو
م عيى 0999( لسنة 56وفي الجمهورية اليمنية نص قانون مهنة مراجعة الحسابات رق  و      

ين واإلشراف المباشير عيييه و ضرورة قيام مراجع الحسابات بتقسي  العم  عيى المساعد

عيى أن تبين الالمحة التنفيذية لهذا القانون كافة اإلجراءات المتعيقية بهيذا المجيال ووزارة 

 (.71م: مادة 0999( لسنة 56ال ئون القانونيةو قانون مهنة مراجعة الحسابات رق  و
ة قيد أكيد عييى وبالري  من أن قانون مهنة مراجعة الحسابات في الجمهورية اليمني       

ضرورة اإلشراف المباشر عيى المساعدينو إال أنه ترك أمر اإلجيراءات ذات العالقية إليى 

الالمحة التنفيذية والتي ل  تصدر حتى اآلنو وبالتالي فإن ما ورد في القانون يير كيافي  وال  

عين  ُيغبي القواعد والتعييمات الواجب االلتزام بها عند اإلشراف عيى المساعدينو فضياًل

عدم وجود إلزام مهني في قانون مهنة مراجعة الحسابات بتببيق معايير المحاسبة والمراجعة 

الدولية في الجمهورية اليمنيةو األمر الذي يعد قصورًا في مهنة المحاسيبة والمراجعية فيي 

 الجمهورية اليمنية.

 ثانيًا: مشكلة الدراسة:
هجيه منتممة تت  وفقيًا لمعيايير المراجعية تعتبر عميية المراجعة الخارجية عميية من      

المتعارف عييهاو وفي اآلونة األخيرة زادت الضغوط عيى م اتيب المراجعية سيواًء ضيغوط 

الوقت أو األتعاب أو الضغوط التجارية كالمنافسة وييرهاو األمر اليذي أد  لقييام م اتيب 

يية المراجعية وتخفيي  المراجعة بممارسة الضغط عيى فريق المراجعة نحو زيادة كفاءة عم

الوقت المستنفذ في أدامهاو مما أثر عيى أداء فريق المراجعة ودفعه  نحو ممارسات أعمال 

 المراجعة يير المنتممة والتخيي عن إنجاز العم  وفقًا ليمنه  المخبط لعميية المراجعة.
وكمحاولة لمعالجة االنتقيادات الموجهية لمراجعيي الحسيابات بالقصيور فيي أداء  

عييهياو فيإن األمير يتبييب الحيد مين جباته  المهنية وفقًا لمعايير المراجعة المتعيارف وا

ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو كونها أحد األسيباب المؤديية ليقصيور فيي أدامهي  

   المهني.

 وعييه تتمث  م  ية الدراسة في التساؤالت التالية: 
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رسية فرييق المراجعية ألعميال المراجعية ييير ما الدوافع التي تيؤدي لمما السؤال األول:

 المنتممة؟

 ما طبيعة ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة؟ السؤال الثاني:

ما االنع اسات الناتجة عن ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة ييير  السؤال الثالث:

 المنتممة؟

بة جودة عميية مراجعة البيانيات الماليية فيي ما مد  مساهمة إجراءات رقا السؤال الرابع:

الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة؟ وينبثق عن هذا التسياؤل اليرميا التسياؤالت 

 الفرعية التالية:

ما مد  مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعة في الحد من ممارسات المراجعة ييير  .0

 المنتممة؟

ييق المراجعية فيي الحيد مين ممارسيات ما مد  مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فر .2

 المراجعة يير المنتممة؟

ما مد  مساهمة إجراءات مراجعات العم  الُمنجز من قب  فريق المراجعة في الحد من  .3

 ممارسات المراجعة يير المنتممة؟

ما مد  مساهمة إجراءات الت اور المتبعة مين قبي  فرييق المراجعية فيي الحيد مين  .7

 تممة؟ممارسات المراجعة يير المن

مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعة عند اختالفات الرأي في الحد من  مد ما  .2

 ممارسات المراجعة يير المنتممة؟       

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
يتمث  الهدف الرميا ليدراسة في التعرف عيى  مساهمة إجراءات رقابة جودة عمييية       

الحد من ممارسات أعمال المراجعية ييير المنتمميةو ويم ين  مراجعة البيانات المالية في

 تحقيق الهدف الرميا من خالل األهداف الفرعية التالية:
التعرف عيى الدوافع التي تؤدي لممارسية فرييق المراجعية ألعميال المراجعية ييير  .0

 المنتممة.

 التعرف عيى طبيعة ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة. .2

ديد االنع اسات الناتجة عين ممارسيات فرييق المراجعية ألعميال المراجعية ييير تح .3

 المنتممة.

التعرف عيى مساهمة إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات الماليية فيي الحيد مين  .7

 ممارسات المراجعة يير المنتممة.
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 رابعًا: أهمية الدراسة:
 وعميية وذلك كما ييي:تستمد الدراسة أهميتها من ناحيتين عيمية        

 األهمية العيمية:

تهت  الدراسة الحالية باإلجراءات التي ُتسه  في الحد من ممارسيات المراجعية ييير       

المنتممةو مما يؤدي إلى تحسين جودة عميية المراجعةو وبالتالي زيادة الثقية والمصيداقية 

   في مهنة المراجعة من قب  مستخدمي المعيومات المحاسبية.
 األهمية العميية: 

توعية شركات وم اتب المراجعة في الجمهورية اليمنية بأهميية رقابية أداء فرييق  -

المراجعة عيى اعتبار أنه الم يف بانجاز مهام عميية المراجعية وأن رأي المراجيع 

 يعتمد ب    جوهري عيى أدلة اإلثبات التي قام بجمعها فريق المراجعة.
ونيين اليمنيين بأهمية دورهيا فيي االرتقياء بمهنية توعية جمعية المحاسبين القان -

المراجعة في الجمهورية اليمنية من خالل التحقق من مد  التزام شركات وم اتب 

المراجعيية بتببيييق معيييار رقابيية جييودة عميييية مراجعيية البيانييات المالييية 

         ( الصادر عن االتحاد الدولي ليمحاسبين.SAS,No.220و

 راسة:خامسًا: فرضيات الد
استنادًا إلى تساؤالت م  ية الدراسة وتحقيقًا ألهدافها تسعى الدراسة الحاليية إليى       

 اختبار الفرضيات التالية:
ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول دوافع ممارسة فريق المراجعة  الفرضية األولى: -

لجمهوريية ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمير مراجعيي الحسيابات فيي ا

 اليمنية.
ال توجد فرو  ذات دالليه إحصيامية حيول طبيعية ممارسيات فرييق  الفرضية الثانية: -

المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهية نمير مراجعيي الحسيابات فيي 

 الجمهورية اليمنية.
ال توجد فرو  ذات دالله إحصيامية حيول االنع اسيات الناتجية عين  الفرضية الثالثة: -

مارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة مين وجهية نمير مراجعيي م

 الحسابات في الجمهورية اليمنية.
ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة إجراءات رقابة جيودة  الفرضية الرابعة:-

عميية مراجعة البيانات المالية في الحد من ممارسات المراجعية ييير المنتممية مين 
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ة نمر مراجعي الحسابات في الجمهوريية اليمنيية. وينبثيق عين هيذه الفرضيية وجه

 الرميسية الفرضيات الفرعية التالية:

ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعية  -

في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات 

 منية.في الجمهورية الي

ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة إجراءات اإلشيراف عييى فرييق  -

المراجعة في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعيي 

 الحسابات في الجمهورية اليمنية.

ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة إجراءات مراجعات العم  الُمنجز  -

المراجعة في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة من وجهة  من قب  فريق

 نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية.

ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة إجراءات الت اور المتبعة من قب   -

فريق المراجعة في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة مين وجهية نمير 

 في الجمهورية اليمنية. مراجعي الحسابات

ال توجد فرو  ذات دالله إحصامية حول مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب  فريق  -

المراجعة عند اختالفات الرأي في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة من 

 وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية.
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 سادسًا: منوذج الدراسة:
       تالي متغيرات الدراسة الحالية:يوضح ال    ال     

 ( متغيرات الدراسة  1ش   رق  و     

  املتغري التابع                                                                                          املتغري املستقل                        
   املراجعة احلد من ممارسات                                                          عملية إجراءات رقابة جودة       
 غري املنتظمة                                   مراجعة البيانات املالية   

       
 سابعًا: منهج الدراسة:

نه  لإلجابة عن تساؤالت م  ية الدراسة واختبار فرضياتها اعتمد الباحث عييى المي      

الوصفي التحيييي الذي يعتمد عيى وصف خصامص وأبعاد الماهرة مح  الدراسة وذلك مين 

خالل تجميع البيانات والمعيومات الالزمة عن الماهرة وتحيييهيا وتفسير النتيام  التيي تي  

 التوص  إليها سواًء إلثبات أو نفي فرضياتهاو وقد تمت الدراسة الحالية عيى النحو التالي:
اعتمد الباحث عيى ما ورد في ال تيب واليدوريات والرسيام  العيميية  مري:الجانب الن -0

المنممات المهنية والت ريعات القانونية والمواقع االل ترونييةو وذليك فيميا  توإصدارا

يتعيق بدوافع وطبيعة ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتممية واالنع اسيات الناتجية 

 داء عميية مراجعة البيانات المالية. عنهاو وكذلك وصف إجراءات رقابة جودة أ

دوافع ممارسة أعمال 

المراجعة يير 

 المنتممة

ممارسات فريق 

المراجعة ألعمال 

 المراجعة يير المنتممة

 
االنع اسات الناتجة 

عن ممارسات فريق 

المراجعة ألعمال 

لمراجعة يير ا

 المنتممة

 إجراءات توجيه فريق المراجعة.-0

 إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة-5

إجراءات مراجعات العم  الُمنجز من -3

 قب  فريق المراجعة.

إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق -7

 المراجعة

اإلجراءات المتبعة من قب  فريق -2

 المراجعة عند اختالفات الرأي
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اعتمد الباحث عيى قاممة استقصاء لجميع البيانيات المتعيقية بي راء  الجانب الميداني: -5

مراجعي الحسابات في شركات وم اتب المراجعة في الجمهورية اليمنية حيول مسياهمة 

ات المراجعة إجراءات رقابة جودة أداء عميية مراجعة البيانات المالية في الحد من ممارس

يير المنتممةو وذلك بغرض تحيي  تيك البيانات وتفسير النتام  التي ت  التوصي  إليهيا 

 إلثبات أو نفي صحة فرضيات الدراسة الحالية. 

 ثامنًا: حمددات الدراسة:
  المحددات الموضوعية:  -1

اليية تقتصر الدراسة الحالية عيى عنصر رقابة جودة عمييية مراجعية البيانيات الم         

(و واليذي ي يتم  عييى SAS,No.220الواحدة والوارد فيي معييار المراجعية اليدولي و

اإلجراءات المتعيقة بالتوجيه واإلشراف والتحقيق مين العمي  الُمنجيز وإجيراءات الت ياور 

واختالفات الرأي أثناء أداء عميية مراجعة البيانات الماليةو وبالتيالي لين تتبير  الدراسية 

( الخاص برقابة الجودة في شركات وم اتيب SAS,No.1مراجعة الدولي والحالية لمعيار ال

 المراجعة.
 المحددات الم انية:  -2

اقتصرت الدراسة عيى معرفة آراء مراجعي الحسابات في شركات وم اتب المراجعة         

 ال امنة في أمانة العاصمةو نمرًا لتركز معم  هذه الم اتب فيها.
 تاسعًا: مصطلحات الدراسة:

 إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية:  -

هي عبارة عن اإلجراءات التي ُتم ن م تب المراجعة من الحصول عيى تأكيد معقيول        

بالتزام فريق المراجعة بالمعايير المهنيية والمتبيبيات القانونيية والتنميميية أثنياء أدامهي  

 لمراجعة البيانات المالية.
اجعة يير المنتممة/ سيوك المراجعة المخت  وظيفيًا/ السيوك المخف  لجودة أعمال المر -

 المراجعة:        

هي عبارة عن ممارسات من قب  فريق المراجعية ُتخي  بالمعيايير المهنيية لمراجعية       

الحسابات ورقابة جودتهاو مما يؤدي إلى االعتماد عيى أدلة إثبات يير كافيه عنيد إصيدار 

عة حيول البيانيات المالييةو وبالتيالي إلحيا  الضيرر بمسيتخدمي المعيوميات رأي المراج

المحاسبية.
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 عاشرًا: الدراسات السابقة:
ت تم  عيى الدراسات السابقة المتعيقة برقابة جيودة عمييية المراجعيةو وكيذلك  

ي الدراسات السابقة المتعيقة بالمراجعية ييير المنتمميةو وذليك مين خيالل عرضيها في

 مجموعتين عيى النحو التالي:
 اجملموعة األوىل: الدراسات السابقة اليت تناولت رقابة جودة عملية املراجعة:

ت تم  هذه المجموعة عيى الدراسات السابقة التي اهتمت برقابة جودة عميية المراجعيةو       

 ويم ن عرضها عيى النحو التالي:
لتزام المراجع الخارجي بتببيق معايير رقابية :  بعنوان: " مد  ا(2015)دراسة ال وا  -0

هدفت الدراسة إلى التعرف  دراسة تببيقية".  –الجودة وتأثيرها عيى تحسين أدامه المهني 

عيى مد  التزام م اتب المراجعة بمعايير رقابة الجودة وأثرهيا عييى األداء المهنييو وقيد 

اتب المراجعة في قباع يزة بدولة اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عيى م 

 فيسبينو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
هناك التزام من م اتب المراجعة بتببيق معايير رقابة الجيودة وتأثيرهيا عييى تحسيين  .0

 أدامها.

موافقة المستقصى منه  عيى المحور المتعيق بالتزام م اتب المراجعة بعنصر المتبيبات  .5

ل العمالء والمحافمة عييه و مما ي    بيئة خصبة لتببيق معايير المهنيةو وعنصر قبو

 رقابة الجودة.

موافقة المستقصى منه  عيى المحور المتعيق بمراقبة الجمعيات المهنية العامية في قباع  .3

 يزه عيى تببيق معيار رقابة جودة مراجعة الحسابات وأثره عيى األداء المهني.

ة القوانين المنممة لمهنة المراجعية فيي قبياع ييزه موافقة المستقصى منه  عيى كفاي .7

 إللزامه  بتببيق معايير رقابة الجودة.

:  بعنوان: " مد  تببيق رقابة الجودة في م اتب تدقيق الحسابات (2012)دراسة القيق  -5

هدفت الدراسة إلى تحيي  مقومات رقابة جيودة المراجعية دراسة ميدانية". -في قباع يزة

وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة واببها ومد  تببيقها في م اتب المراجعةو وأساسياتها وض

وتوصيت إلى مجموعة  بدولة فيسبينو استقصاء ت  توزيعها عيى م اتب المراجعة في قباع يزة

 من النتام  أهمها:
يتوفر لد  م اتب المراجعة العامية بقباع يزة التنمي  المهني الداخيي الجيدو إال أنيه ييير  .1

 لتحقيق رقابة الجودة. كاف 
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يتوفر لد  م اتب المراجعة العامية بقباع يزة إجيراءات المراقبية واإلشيراف عييى األداءو  .5

 ول نها مازالت تحتاج إلى المزيد من االهتمام لتحقيق رقابة الجودة.

يتوفر لد  م اتب المراجعة العامية بقباع ييزة ضيوابط قبيول العميالء والمحافمية عييى  .3

 عالقة المهنية معه  بدرجة جيدة.استمرارية ال

ات داللة إحصامية بين آراء المستقصى منه  حول مد  تببيق رقابة الجيودة يوجد فرو  ذ .4

يزة ُتعز  إلى ارتبياط م تيب المراجعية بم تيب مراجعية في م اتب المراجعة بقباع 

 عالميو وكذلك وجود قس  خاص برقابة الجودة في م اتب المراجعة.
بعنوان:" مد  تببيق رقابة الجودة في م اتب تدقيق الحسابات : (2005)دراسة الضيعي -3

هدفت الدراسة إلى التعرف عيى مد  إدراك م اتب المراجعة   دراسة ميدانية". -في اليمن

لمفهوم وأهمية تببيق رقابة جودة المراجعةو وكذلك مد  تببيق م اتب المراجعة لضوابط 

دراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عييى م اتيب رقابة جودة المراجعةو وقد اعتمدت ال

 المراجعة في الجمهورية اليمنيةو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
يوجد لد  مراجعي الحسابات في م اتب المراجعية إدراك كياف  لمفهيوم رقابية جيودة  .0

 المراجعة.

فيي إبيراز أهميية  التعيي  الجامعي وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنييين ال تسيهمان .5

 وتببيق رقابة جودة المراجعة في م اتب المراجعة في الجمهورية اليمنية.

موافقة عينة الدراسة عيى أنه ال يوجد مبررات لعدم قيام م اتب المراجعة في الجمهورية اليمنيية  .3

 بتببيق ضوابط رقابة الجودة.

"توزيع المهام" أكثير مين  تيتزم م اتب المراجعة في الجمهورية اليمنية بالضابط الرقابي .7

بقية ضوابط رقابة الجودة أما االلتزام بالمتبيبيات المهنيية فقيد حصي  عييى المرتبية 

 األخيرة.

 المجموعة الثانية: الدراسات السابقة التي تناولت المراجعة يير المنتممة: 

ن ت تم  هذه المجموعة عيى الدراسات التي اهتمت بالمراجعة ييير المنتممية ويم ي      

  عرضها عيى النحو التالي:
 
 Al Kautsar (2016) :"The Influence of Time Budget Pressure دراسية -0

on Dysfunctional Audit Behavior" 
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هدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر ضغط موازنة الوقيت عييى سييوك المراجعية          

تي  توزيعهيا عييى  شيركات  المخت  وظيفيًاو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممية استقصياء

 وم اتب المراجعة بدولة اندونيسياو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
إن ضغط موازنة الوقت يدفع مراجعي الحسابات إلى ممارسة سيوك المراجعة المخت  وظيفيًا من  .0

 أج  است مال عميية المراجعة.

ة المخت  وظيفيًاو وي يون يوجد تأثير لضغط موازنة الوقت عيى ممارسة سيوك المراجع .5

ذلك من خالل السيوكيات المتمثية في عدم االلتزام ال ام  بمعايير المراجعة المتعارف 

عييهاو وعدم تنفيذ إجراءات المراجعة المبيوبية بسيبب عيدم كفايية موازنية الوقيت 

 المحددة مسبقًا عند التخبيط لعميية المراجعة. 

 Khodamoradi and Hajiha (2016) :"Relation of Audit Timeدراسيية -5

Budget Pressure Audit Quality and Underreporting of Time" 
اهتمت الدراسة بالتعرف عيى طبيعة العالقة بين ضغط موازنة الوقت وجودة المراجعةو وقد  

اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عييى م اتيب المراجعية فيي الجمهوريية 

 توصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:اإليرانيةو و
إن مراجعي الحسابات عيى الري  من إيمانه  بالجوانب األخالقيةو إال أنه  قد يمارسون  .1

السيوكيات يير المهنية مث  عدم اإلبالغ عن وقيت المراجعية الفعيييو وتجاهي  بعي  

     خبوات المراجعةو وذلك من أج  مواجهة ضغط موازنة الوقت.
 ارتباط سيبية بين ضغط موازنة الوقت وبين جودة المراجعة.توجد عالقة  .2

توجد عالقة ارتباط ايجابية بين ضغط موازنية الوقيت وبيين عيدم اإلبيالغ عين وقيت  .3

 المراجعة الفعيي.

 Karim, et al (2015) :"Factors Contributing to Premature Sign-off ofدراسية  -3

Audit Procedure: Evidence From Malaysia" 

استهدفت الدراسة التعرف عيى طبيعة العالقة بين المتغييرات المسيتقية المتمثيية و         

بخبوات المراجعة يير الضروريةو وضغط موازنة الوقتو وعدم كفايية اإلشيرافو وقبيول 

تفسيرات من العمي  دون التحقق منها( وبين المتغير التابع إنهاء المراجعة قب  إتمامهاو وقد 

الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعهيا عييى م اتيب المراجعية فيي ماليزيياو اعتمدت 

 وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
إن ثيث عينة الدراسة اعترفوا بممارسة إنهياء المراجعية قبي  إتمامهيا خيالل أعميال  .0

 المراجعة التي قاموا بها.



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

ات المراجعة يير الضروريةو توجد عالقة ارتباط ايجابية بين المتغيرات المتمثية بخبو .2

وضغط موازنة الوقتو وعدم كفاية اإلشرافو وقبول تفسيرات دون التحقق منهاو وبين 

 المتغير التابع إنهاء المراجعة قب  إتمامها.
: بعنوان: " أثر ممارسات المراجعة يير المنتممة في جودة التقارير (2015)دراسة رمضان -7

استهدفت الدراسة بيان أثر ممارسات المراجعة يير المنتممة  "دراسة ميدانية تحيييية-المالية

عيى جودة التقارير الماليةو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عيى عينة 

من مراجعي الحسابات في الجهاز المركزي ليرقابة والمحاسبة في سيورياو وتوصييت إليى 

 مجموعة من النتام  أهمها:
المراجعة يير المنتممة من السيوكيات المختية وظيفيًا والتي يقوم بهيا تعتبر ممارسات  .1

 مراجع الحسابات أثناء مراجعته ليتقارير المالية مما يؤدي إلى انخفاض جودتها.
توجد مجموعة من الدوافع تؤدي إلى ممارسات المراجعة يير المنتممة أبرزها ضيغط  .2

    ث  انخفاض استقالل المراجع.موازنة وقت المراجعةو يييها أتعاب المراجعةو 
إن ممارسات المراجعة يير المنتممة سيُتنت  معيوميات مضيييه لمسيتخدمي التقيارير  .3

 المالية.
إن أكثر الممارسات يير المنتممة استخدامًا من قب  مراجعي الحسيابات هيي خفي   .4

حج  العينات التي يقوم المراجيع بفحصيهاو يييهيا خفي  المسيتو  المبييوب مين 

 رات الرميسية.االختبا
توجد عالقة ارتباط ع سية بين ممارسيات المراجعية ييير المنتممية وحجي  م تيب  .5

  المراجعة.
 Utary (2014): "Effect of Time Budget Pressure on Dysfunctionalدراسية -2

Audit and Audit Quality Information       Technology as Moderator"   
رف عيى تأثير ضغط موازنة الوقت عيى سيوك المراجعة المختي  هدفت الدراسة إلى التع  

وظيفيًا وجودة عميية المراجعةو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عييى 

مراجعي الحسابات العاميين في الجهاز األعيى ليرقابة في اندونيسياو وتوصيت إلى مجموعة 

 من النتام  أهمها:
عنوية بين ضغط موازنة الوقت وممارسة سيوك المراجعة المخت  وجود عالقة ارتباط م .0

وظيفيًاو وذلك من خالل الممارسات المتمثية في قبول تفسيرات ضعيفة من العمي  دون 

 التحقق منهاو والمراجعة السبحية لوثامق العمي و وعدم البحث عن مسألة فنية.

 ودة عميية المراجعة.يوجد تأثير سيبي لسيوك المراجعة المخت  وظيفيًا عيى ج .5
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 توجد عالقة ارتباط سيبية بين ضغط موازنة الوقت وجودة عميية المراجعة.  .3

 Wardani (2013) :"Decision of Sign off Premature Based on Auditدراسة  -6

 Risk and Time Budget Pressure By the        Public Accountant Firms in East 

Kalimantan" 
هدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر ضغط موازنة الوقت ومخاطر المراجعة عييى ستا      

اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء تي  توزيعهيا إنهاء إجراءات المراجعة قب  إتمامهاو وقد 

 عيى م اتب المراجعة في شر  اندونيسياو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
 ة الوقت عيى إنهاء إجراءات المراجعة قب  إتمامها.يوجد تأثير ايجابي لضغط موازن .1

 يوجد تأثير ايجابي لمخاطر المراجعة عيى إنهاء إجراءات المراجعة قب  إتمامها. .2

  Kasigwa, et al (2013) :"Reduced Audit Quality Behavior Amongدراسية -1

Auditors in Uganda" 
ث السيوك المخف  لجيودة المراجعيةو هدفت الدراسة إلى التعرف عيى مد  حدو         

وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عيى مراجعي الحسابات في أوينيداو 

 وقد توصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
 إن السيوك المخف  لجودة المراجعة واسع االنت ار في أويندا. .1
سيرات ضعيفة من العمي  كبيدي  إن أكثر األفعال المخفضة لجودة المراجعة هو قبول تف .2

عن ييرها من األدلة التي قد ت ون متاحة بسيهولةو ييييه اإلنهياء الخياطط لخبيوات 

 المراجعة المبيوبة.
 إن أق  األفعال المخفضة لجودة المراجعة هو الف   في متابعة البنود الم  وك فيها. .3

ير المنممة ومد  تأثيرها : بعنوان:" ممارسات المراجعة الخارجية ي(2012)دراسة بسالي -2

استهدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر ممارسات  دراسة ميدانية"-عيى جودة األداء المهني

المراجعة يير المنتممة عيى جودة األداء المهنيو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء 

دريا بقسي  ت  توزيعها عيى م اتب المراجعة في جمهورية مصر العربية وأعضاء هيئة التي

 المحاسبة بالجامعات المصريةو وقد توصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
توجد عالقة ارتباط ايجابيية بيين ضيغط موازنية الوقيت وقييام مراجعيي الحسيابات  .0

 بممارسات المراجعة يير المنتممة.

توجد عالقة ارتباط ايجابية بين الضغوط التجارية وقيام مراجعي الحسابات بممارسيات  .5

 لمراجعة يير المنتممة.ا



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

توجد عالقة ارتباط ايجابية بين انخفاض االلتزام األخالقي والمهني لمراجع الحسابات وقياميه   .3

 بممارسات المراجعة يير المنتممة.

 توجد عالقة ارتباط سيبية بين ممارسات المراجعة يير المنتممة وجودة األداء المهني. .7

قصى منه  فيما يتعيق بالدوافع المؤدية ليقييام توجد اختالفات جوهرية بين آراء المست  .2

   بممارسات المراجعة يير المنتممة.
بعنوان: " أثر ممارسة المراجعة يير المنممة عيى جودة األداء   :(2008)دراسة  عوض -9

هدفت الدراسة إلى قياس أثر ممارسة المراجعة يير المنتممة  المهني لمراجع الحسابات" 

مهنيو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عييى عينية عيى جودة األداء ال

 من م اتب المراجعة في جمهورية مصر   العربيةو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
تعتبر المراجعة يير المنتممة أحد نتام  الضيغوط المتزاييدة عييى الميراجعين سيواًء  -0

 وط الوقتو أو ضغوط الت اليف.ضغوط المنافسة أو الضغوط التجارية أو ضغ

تعتبر المراجعة يير المنتممة ش اًل من أش ال السيوك المخت  وظيفيًا ليمراجع واليذي  -5

 يؤثر عيى جودة أدامه المهني.

تؤدي ممارسات المراجعة يير المنتممة من قبي  فرييق المراجعية إليى أضيرار تيحيق  -3

 تعتمد عيى رأي المراجع.بمستخدمي المعيومات المحاسبية نتيجة اتخاذه  قرارات 

يوجد محددين رميسين لجودة األداء المهني تجاه ممارسات المراجعة يير المنتممة هما  -7

 حج  م تب المراجعة وارتباط م تب المراجعة المحيي بم تب عالمي

 Mc Namara, et al (2008) :  "Time Budget Pressure and Auditorدراسية -01

Dysfunctional Behavior Within an Occupational Stress Model" 
هدفت الدراسة إلى التعرف عيى األفعال المخفضة لجودة المراجعة والتمييز بينها عيى       

أساس ثالثة أبعاد هي و التوافق االجتماعيو حج  العواقبو احتمال التأثير(و وقد اعتمدت 

فيي م اتيب المراجعية  الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عيى مراجعيي الحسيابات

 ال بيرة والمتوسبة في استرالياو وقد توصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:
ير  مراجعي الحسابات أن جميع األفعال المخفضة لجودة المراجعة خاطئةو وأن أه  هيذه  .1

األفعال هو الف   في متابعة البنود الم  وك فيهاو يييه اإلنهاء الخاطط لخبيوة المراجعية 

 بةو ث  قبول تفسيرات ضعيفة من العمي  دون التحقق منها.المبيو
ير  مراجعي الحسابات أن احتمال اكت اف األفعال المخفضة لجيودة المراجعية مين قبي   .2

م رفي المراجعة يعتمد عيى نوع الفع و فاألفعال األكثر اكت افًا من قب  م رفي المراجعة 
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ضعيفة من العمي  دون التحقق منهاو  هي عدم البحث عن مسألة فنيةو يييه قبول تفسيرات

 ث  الف   في متابعة البنود الم  وك فيها.
ير  مراجعي الحسابات أن مستو  اإلجراء التأديبي الذي قد يواجهونه يختيف حسيب نيوع  .3

الفع  المخف  لجودة المراجعةو وتتوزع األفعال المخفضة لجودة المراجعة حسب العواقيب 

 إلى ثالثة مستويات هي:
عواقب ال ديدة عيى مراجع الحسابات وت ون بسبب اإلنهاء الخياطط لخبيوة المراجعية ال -

 المبيوبة.
العواقب المتوسبة عيى مراجع الحسابات وت ون بسبب استبعاد بنود م ي وك فيهيا مين  -

 العينة.

العواقب القييية عيى مراجع الحسابات وت ون بسبب الف   في متابعية البنيود الم ي وك  -

 ول تفسيرات ضعيفة من العمي  دون التحقق منهاو وعدم البحث عن مسألة فنية. فيهاو وقب

ير  مراجعي الحسابات أن جميع األفعال المخفضة لجودة المراجعة ُت    مخياطر عاليية  .7

وتقود إلى أن ي ون رأي المراجع خاططو وأن أكثر هذه األفعال هو الف   في متابعة البنيود 

 بحث عن مسألة فنية.الم  وك فيهاو يييه عدم ال
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  : O'Bryan, and Donnelly  (2005)دراسة -00

" Locus of Control and Dysfunctional Audit Behavior" 
استهدفت الدراسة التعرف عيى مد  إدراك مراجعي الحسابات لثالث من السييوكيات       

بوات المراجعةو وعدم وهى إنهاء خبوة المراجعة المبيوبة قب  إتمامهاو وتغيير/ استبدال خ

اإلبالغ عن وقت المراجعةو وكذلك تقيي  مد  إم انية اكت اف سييوك المراجعية المختي  

وظيفيًا من خالل أنممة الرقابة في م اتب المراجعةو وقد اعتميدت الدراسية عييى قاممية 

استقصاء ت  توزيعها عيى م اتب المراجعية فيي واليية كانسياس  فيي الوالييات المتحيدة 

  يةو وتوصيت إلى مجموعة من النتام  أهمها:األمري
إدراك مراجعي الحسابات لحدوث جميع سيوكيات المراجعة المختية وظيفييًاو وأن أهي   .1

هذه السيوكيات هي قيام مراجعي الحسابات بتغيير/ استبدال إجراءات المراجعية التيي 

ذي يسيتغرقونه إبالغ مراجعي الحسابات عن الوقيت الي تستغر  وقتًا طوياًلو يييها عدم

 إلكمال خبوة المراجعةو ث  إنهاء خبوة المراجعة المبيوبة قب  إتمامها.
إن السيوكيين اليذين يؤثران ب    مباشر عييى جيودة المراجعية هميا إنهياء خبيوات  .5

المراجعة المبيوبة قب  إتمامهاو وتغيير/ استبدال إجراءات المراجعة التي تستغر  وقتيًا 

 طوياًل.

الحسابات عيى احتمال اكت اف سيوكيات المراجعة المختية وظيفيًا مين موافقة مراجعي  .3

قب  الم رفين عيى عميية المراجعةو وأن أكثر السيوكيات اكت افًا هي تغيير/ اسيتبدال 

إجراءات المراجعة التي تستغر  وقتًا طوياًلو يييها إنهاء خبوات المراجعة المبيوبة قب  

 سابات عن الوقت الذي يستغرقونه.إتمامهاو ث  عدم إبالغ مراجعي الح

 Willett and Page (1996): "A Survey of Time Budget Pressure andدراسية  -05 

Irregular Auditing Practices Among Newly Qualified UK Chartered 

Accountants" 
اجعية هدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر ضغط موازنة الوقت عيى ممارسات المر         

يير المنتممةو وقد اعتمدت الدراسة عيى قاممة استقصاء ت  توزيعها عيى عدد من مراجعي 

الحسابات الذين اجتازوا امتحان معهد المحاسبين القانونيين بانجيترا ووييزو وتوصيت إليى 

 مجموعة من النتام  أهمها:
ة ييير يؤدي ضغط موازنة الوقت إليى ممارسية مراجعيي الحسيابات إلعميال المراجعي .0

 المنتممة.

تؤدي ثقافة م تب المراجعة لقبول البر  المختصيرة عنيد أداء عمييية المراجعية إليى  .5

 ممارسة مراجعي الحسابات ألعمال المراجعة يير المنتممة.
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تسه  مجاالت العم  التي يت  ال عور بأنها يير مهمة إلى قيام مراجعي الحسيابات بممارسية  .3

 أعمال المراجعة يير المنتممة.

 تعييق عيى الدراسات السابقة:ال

اهتمت الدراسات السابقة المتعيقة برقابة الجودة سيواًء التيي تميت فيي البيئية اليمنيية  -0

م( أو الدراسات التي تمت في بيئات أخر  بميد  التيزام م اتيب 5112كدراسة الضيعي و

 ( الصيادر عين االتحياد اليدولي0المراجعة بتببيق معيار رقابية الجيودة اليدولي رقي  و

ليمحاسبين والخاص بتببيق معايير رقابة الجودة في شركات وم اتيب المراجعيةو بينميا 

( الخياص بتببييق SAS,No.220الدراسة الحالية سيتناول معييار المراجعية اليدولي و

إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية الواحدةو وذليك ليتعيرف عييى ميد  

الحد من ممارسات عميية مراجعة البيانات المالية في مساهمة إجراءات رقابة جودة أداء 

المراجعة يير المنتممةو ويتمث  وجه االستفادة من هذه الدراسيات فيي الجانيب 

 النمري ليدراسة الحالية.

اهتمت بع  الدراسات السابقة المتعيقة بالمراجعة يير المنتممة بتحديد طبيعة الدوافع  -5

ق المراجعة بممارسة أعمال المراجعة يير المنتممةو والممارسات التي تؤدي إلى قيام فري

ل ن هذه الدراسات ل  تهت  بالبحث عن كيفية الحد من تييك الممارسياتو ويتمثي  وجيه 

االستفادة من هذه الدراسات في التعرف عيى الدوافع وطبيعة ممارسيات المراجعية ييير 

 المراجعة.المنتممة التي قد يمارسها فريق المراجعة عند أدامه  لعميية 

البع  اآلخر من الدراسات السابقة المتعيقة بالمراجعة يير المنتممة اهتمت بمعرفة أثر  -3

ممارسة أعمال المراجعة يير المنتممة عيى جودة األداء المهنيو ل ن هذه الدراسيات لي  

 تهت  بالبحث عن كيفية الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممةو من أج  القضاء عيى
جودة عميية المراجعةو  ويتمث  وجه االستفادة  ات الناتجة عنهاو وبالتالي تحسيناالنع اس

من هذه الدراسات في معرفة االنع اسات الناتجة عن ممارسية فرييق المراجعية إلعميال 

   المراجعة يير المنتممة.
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 :ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

دادًا ليدراسات السابقة التي تعرضت لببيعة ودوافع ممارسات تعد الدراسة الحالية امت      

أعمال المراجعة يير المنتممة واالنع اسات الناتجة عنهاو ول ين ميا تتمييز بيه الدراسية 

الحالية عن الدراسات السابقة أن الفجوة البحثية لها ت من في كيفية الحيد مين ممارسيات 

تحسين جودة الخدمات التيي تقيدمها مهنية  أعمال المراجعة يير المنتممةو مما يؤدي إلى

  المراجعةو وبالتالي زيادة الثقة والمصداقية في عميها من قب  مستخدمي التقارير المالية.

 املبحث الثاني
 رقابة جودة عملية املراجعة

 ة:ـأواًل:مقـــدم
مامًا كبييرًا يعتبر مفهوم جودة المراجعة من المفاهي  الحديثة نسبيًا التي لقيت اهت

منذ بداية ثمانينيات القرن الع رين حتى الوقت الحاضرو وذليك باعتبارهيا عامي  رمييا 

يتضمن عدد من المتغيرات التي تؤثر عيى سمعة وتبور مهنة المراجعةو وقب  أن نسيتعرض 

 رقابة جودة عميية المراجعة سوف نتعرف عيى مفهوم جودة عميية المراجعة.
 راجـعة:ثانيًا: مفهوم جودة امل

م حييث 0920عيام  De Angeloلع  أبرز مفهوم لجودة المراجعة الذي ساهمت بيه       

أنها احتمالية قيام المراجع باكت اف التحريفات الجوهرية في القوام  الماليية "عرفتها عيى 

 ".(De Angelo, 1981:186) واإلبالغ عنها

ا مراجع الحسابات نقاط الضيعف أو بأنها االحتمالية التي سي  ف به"كما ُعرفت          

(.  كميا عرفهيا 00 :م 5112والضيعيو "الثغرات في النمام المحاسبي ليعمي  واإلبالغ عنها

بأنها التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد السيوك المهني بما يحقق االكت ياف "دوارة 

ال ييي ليمراجعية بميا  واإلفصاح عن األخباء الجوهرية في القوام  المالية وتقييي  الخبير

 (.02 :م 5107ودوارةو "يساه  في زيادة حالة األمان والثقة لمستخدمي القوام  المالية

بأنها أداء عميية المراجعة بجيودة وكفياءة وفعاليية وفقيًا لمعيايير "وعرفها األهدل         

يبية ريبات المراجعة مع اإلفصاح عن األخباء والمخالفات الجوهرية الم ت فة والعم  عيى ت

 (.51 :م 5112واألهدلو "واحتياجات مستخدمي القوام  المالية

( إليى مفهيوم جيودة SAS,No.220إضافة إلى ذلك أشار معيار المراجعة اليدولي و      

المراجعة في الهدف من تببيق إجراءات رقابة الجودة والتي تقدم ليمراجع ضيمانًا معقيواًل 
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ير المهنييية والمتبيبييات القانونييية والتنميمييية بييأن عميييية المراجعيية تمتثيي  ليمعيياي"

 (.6: فقرة 551 مو المعيار الدولي رق 5119واالتحاد الدولي ليمحاسبينو"المببقة

يتضح من التعريفات السابقة عدم االتفا  عييى تعرييف محيدد لجيودة المراجعية؛          

تبط بقدرات ومهارات فاكت اف التحريفات الجوهرية من يش وأخباء في القوام  المالية ير

المراجع ومد  التزام فريق المراجعة بالمتبيبيات والمعيايير المهنيية عنيد تنفييذ عمييية 

المراجعةو ولذلك يم ن القول بأن جودة المراجعة هيي عبيارة عين أداء عمييية المراجعية 

  بفاعيية وفقًا ليمتبيبات والمعايير المهنية وإجراءات رقابة جودة عميية المراجعة.
 لثًا: مفهوم رقابة جودة عملية املراجـعة:ثا

بأنهيا "تعددت التعريفات ب أن رقابة جودة عميية المراجعةو فقد عرفها إرينز ولوبك       

مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها م تب المراجعة ليتأكد من مد  مقابيية المسيؤوليات 

  (.33م : 5111وأرينز ولوبك  "المهنية
مجموعة من اإلرشادات التي يحت   إليها مراجع الحسابات ليتأكد مين أن بأنها "كما ُعرفت 

ما يت  فحصه من بيانات خال  من أي تحويرو وذلك بهدف تقدي  رأي فني يخدم مستخدمي 

 (. 72م : 5105و مباركو  "القوام  المالية

ةو فقيد إضافة إلى ذلك اهتمت المنممات المهنية بتعريف رقابة جودة عميية المراجع      

بأنهيا اإلجيراءات التيي تمينح "( AICPAعرفها المعهد األمري ي ليمحاسبين القانونيين و

م تب المراجعة قناعة بأن أفراد الم تب ميتزمون بالمعايير المهنية ومعايير الجودة الخاصة 

 (03م :5112و نقاًل عن الضيعيو  "بالم تب
( فيي معييار المراجعية اليدولي IFACكما عرفها االتحياد اليدولي ليمحاسيبينو         

بأنها عميية مصممة لتقدي  تقيي  موضوعي حول األح ام الهامية التيي "( SAS,No.220و

أصدرها فريق العميية واالستنتاجات التي توص  إليها الفريق في صيياية تقريير المراجعية 

واالتحيياد الييدولي  "وذلييك فييي تييارير إصييدار تقرييير المراجييع أو بعييد ذلييك التييارير

 (.1: فقرة 551مو المعيار الدولي رق  5119محاسبينولي
وضوء ما سبق يتفق الباحث مع التعريفات السابقة ويم ن القول بأن رقابة جودة عميية       

المراجعة هي عبارة عن اإلجراءات التي ُتم ن م تب المراجعة مين الحصيول عييى تأكييد 

لمتبيبات القانونية والتنميمية أثناء أدامه  معقول بالتزام فريق المراجعة بالمعايير المهنية وا

       المهني.
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 رابعًا: أهمية رقابة جودة عملية املراجـعة:
حميت رقابة جودة عميية المراجعة باهتمام كبير منذ بداية القيرن الع يرين لدرجية       

فير  اعتبرها البع  أنها السالح الذي يتوقف عييه نجاح م اتب المراجعة في أداء عميهاو 

بع  الباحثين أن أهمية رقابة جودة عميية المراجعة زادت في اآلونة نتيجة عدد من العوام  

القييق ؛  7م : 5102ال يوا ؛  7م : 5100اليدويجيو وعييي ؛  2م : 5101أهمها: وجبران

 (56م : 5105
زيادة اهتمام المنممات المهنية برقابة جودة عميية المراجعة والذي يتضح مين خيالل  -0

 ايير واإلرشادات الصادرة عنها ب أن رقابة الجودة.المع

حدة المنافسة بين م اتب المراجعة ليحصول عيى عميالء جيددو األمير اليذي جعي   -5

 العمالء يبحثون عن م اتب المراجعة التي تتميز بجودة أدامها.

المسؤولية القانونية التي تعرضت لها بع  م اتب المراجعة نتيجة إقامة العمالء ليدعاوي  -3

 قضامية ومبالبته  بتعويضات.

توسع فجوة التوقعات بين مستخدمي المعيومات المحاسبية ومراجعي الحساباتو حيث  -7

يتوقع مستخدمي المعيومات المحاسبية من مراجع الحسابات تزويده  ببيانيات ماليية 

خالية من األخباء الجوهرية وتعبر بصد  وعدالة عن المركز المالي لي ركةو في حين 

في ن اطهاو ويت  إعالن إفالسها كما  ةبعد ذلك أن ال ركة يير قابية لالستمرارييتبين 

 (.(Enron & WorldComفي حالة شركتي 

إضافة إلى ذلك ير  الباحث أن من العوام  التي أدت إلى تزايد االهتمام برقابة جودة       

تب المراجعة عييى عميية المراجعة هو اعتماد مراجعي الحسابات العاميين في شركات وم ا

ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة أثناء أدامه  المهنيو والتيي كانيت أحيد أسيباب 

االنتقادات التي وجهت لمهنة المراجعة خاصة بعد حاالت االنهيار التي تعرضت لها عدد مين 

فيي   م5110ال ركات والبنوك في معم  بيدان العال . فعيى سبي  المثال ميا حيدث عيام 

( التي كانت تعمي  فيي مجيال الغياز Enronيات المتحدة األمري ية من انهيار ل ركةوالوال

 Andersonوالباقة ث  وسعت ن اطها في مجال السندات الماليةو وكان م تب المراجعة و

Arthur م انهيار بنيك و5112( هو الم يف بمراجعة حساباتهاو وكذلك في عامLehman 

Brothersل االستثمار العقاري وكان م تب المراجعة و( الذي كان يعم  في مجاErnst & 

Young.هو الم يف بمراجعة حساباته )  
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 خامسًا: أهداف رقابة جودة عملية املراجـعة:
تعتبر جودة عميية المراجعة هدفًا م تركًا لجميع األطراف المستفيدة منهاو ولتحقيق       

يبات جميع األطراف المستفيدة مين هذا الهدف حرصت المنممات المهنية عيى الوفاء بمتب

عميية المراجعة من خالل إصدار المعايير التي تعم  عيى تبيوير مهنية المراجعية والرقيي 

اليدولي  بمستو  الخدمات التي يقدمها المراجعينو فعييى سيبي  المثيال أصيدر االتحياد

 عمييية( المتعيق برقابة جودة SAS,No.220( معيار المراجعة الدولي وIFACليمحاسبينو
المالية والذي نص عيى أن الهدف من تببيق إجراءات رقابة جيودة عمييية  مراجعة البيانات

واالتحياد اليدولي  مراجعية البيانيات الماليية هيو تقيدي  ضيمانًا معقيواًل ليمراجيع بيأن:

  (.6: فقرة 551مو المعيار الدولي رق  5119ليمحاسبينو
 تبيبات القانونية والتنميمية.عميية المراجعة تمتث  ليمعايير المهنية والم .0

 أن تقرير المراجع الصادر مالم  حسب المروف.   .5

( إلى أن أهيداف رقابية جيودة 32م : 5102وفي هذا الصدد أشارت دراسة وال واو       

  عميية المراجعة تتمث  فيما ييي:
مهنيو التأكد المعقول من التزام فريق المراجعة بالمعايير المهنية التي تح   عميه  ال .0

 وكذلك األنممة األخر  ذات العالقة التي تح   عالقته  بالعمالء.

 عيى خدمات مهنة المراجعة وحمايتها من االنحياز والعم  الم  وك فيه. المحافمة .5

 التأكد من توافر التدريب الفني وال فاءة المهنية لد  أعضاء فريق المراجعة. .3

رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية إضافة إلى ذلك ير  الباحث أن الهدف من       

هو الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو مما يؤدي إلى االعتمياد عييى أدلية 

إثبات كافية عند إصدار رأي المراجعة حول البيانات الماليةو وبالتالي تحسين جودة عمييية 

  المراجعة وزيادة الثقة في مهنة المراجعة.
 املنظمات املهنية احملاسبية يف جمال رقابة جودة املراجـعة: سادسًا: دور 

أصدرت المنممات المهنية المحاسبية معايير الرقابة عيى جودة المراجعة التي يجيب       

عيى م اتب المراجعة إتباعها واالسترشاد بها عند مزاولية عميهياو ومين أهي  المنمميات 

 ا ييي:المهنية التي لها إصدارات في هذا المجال م
  (:AICPAالمعهد األمري ي ليمحاسبين القانونيينو  -0

  The American م كون المعهد األمري يي ليمحاسيبين القيانونيين0917في عام        

Institute of  Certified  Public Accountants   لجنية مسيؤوليات المراجيع وذليك

اليذي  0912نة تقريرهيا عيام لدراسة دور ومسؤوليات المراجع المحايدو وقد أصدرت اليج
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تضمن عدد من االقتراحات التي تهدف إلى استرداد ثقة الجمهور فيي المهنيةو ومين هيذه 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_Standards_Board االقتراحات:
 ستو  التعييمي الذي يجب توافره لد  المتقدمين لمزاولة المهنة.الحد األدنى ليم -

 معيار ليرقابة عيى جودة األداء المهني لم اتب المراجعة.  -

( AICPAم أصدر المعهد األمري ي ليمحاسيبين القيانونيينو 0919وفي يناير عام          

ة ضوابط لرقابة جيودة ( وقد اشتم  هذا المعيار عيى تسع(SAS:1معيار رقابة الجودة رق  

المراجعة هي االستقالليةو التعيينو التبوير المهنيو الترقيةو توزييع المهيامو اإلشيرافو 

 االست اراتو قبول واستمرار العمالءو التفتيش.

tandards_Boardhttps://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_S     
 (: IFACاالتحاد الدولي ليمحاسبينو -5

 International Federation of  م أصدر االتحاد الدولي ليمحاسبين 0997في عام      

Accountants معيار المراجعة الدولي وSAS,No.1 ب أن رقابة الجيودة فيي شيركات )

 األخر  والخدمات ذات العالقة.المراجعة التي تؤدي عمييات المراجعة وخدمات التأكيد 
(  بإصيدار معييار IFACم قام االتحاد اليدولي ليمحاسيبينو5119في ديسمبر عام و      

( ب أن تببيق إجراءات رقابة الجودة في مرحيية عمييية SAS,No.220المراجعة الدولي و

 مراجعة البيانات المالية الواحدة. 
( SAS,No.1أن معيار مراجعة رقابة الجيودة و ويتمث  الفر  بين المعيارين السابقين      

وم اتب المراجعة المتعيقة بنمام رقابة الجودة لديها عيى عميييات ي تم  عيى مسؤوليات شركات 

أما معيار مراجعية  مراجعة البيانات المالية وعمييات التأكيد األخر  وجميع الخدمات ذات العالقة.

يى إجراءات رقابية الجيودة المتعيقية بعمييية ( فإنه ي تم  عSAS,No.220رقابة الجودة و

 مراجعة البيانات المالية الواحدة التي يقوم بها أعضاء فريق المراجعة في من أة العمي .
 المعهد المصري ليمحاسبين القانونيين: -3

( 551م أصدر المعهد المصري ليمحاسبين القانونيين معيار المراجعة رقي  و5112في عام      

مراقبة الجودة عيى عمييات المراجعة ليمعيومات الماليةو وقد اشتم  المعيار عيى ب أن ضوابط 

خما ضوابط هي مسؤوليات قادة شركة المراجعة تجاه الجودة عيى أعمال المراجعيةو وقبيول 

المهام واستمرار العالقية ميع العميالءو وتعييين فير  العمي و أداء المهيامو والمتابعية ووزارة 

 (.551المراجعة المصريةو معيار المراجعة رق  االستثمارو معايير 

يتضح مما سبق أن رقابة جودة عميية المراجعة نالت اهتمامًا كبيرًا من المنمميات المهنيية 

المحاسبية في جميع دول العال و خاصة بعد االنتقادات التي وجهت لمهنة المراجعية بأنهيا 

ير من ال ركات في العال  والتيي كيان السبب وراء األزمات المالية المتعددة التي حدثت ل ث

https://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Auditing_Standards_Board
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م والتي نت  عنها انهيار عدد 5112آخرها األزمة المالية العالمية التي حدثت في منتصف عام 

من البنوك وال ركات والمؤسسات المالية العالمية في الواليات المتحيدة األمري يية بصيفة 

ة مين صيدور تقيارير خاصة وفي عدد من دول العال  بصفة عامةو وذلك بعيد فتيرة وجييز

 مراجعة نميفة ب أن بياناتها المالية.
 سابعًا: إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية:

ت تم  إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية الواردة في معيار المراجعة       

مو 5119يمحاسيبينو( عيى العناصير التاليية: واالتحياد اليدولي لSAS,No.220الدولي و

 (.52-2: الفقرات 551المعيار الدولي رق 
 مسؤوليات القيادة لجودة عمييات المراجعة. .0

 المتبيبات األخالقية. .5

 الموافقة عيى العالقات مع العمالء ومواصيتها وعمييات المراجعة. .3

 فريق عميية المراجعة. .7

 أداء عميية المراجعة. .2

 المراقبة. .6

المراجعة يير المنتممة التي قد يقوم بهيا فرييق المراجعية وبما أن ممارسات أعمال       

ت ون أثناء أداء عميية المراجعةو لذلك ستقتصر الدراسة الحالية عيى شرح تفصييي ليعنصر 

الخاما المتمث  في تببيق إجراءات رقابة جودة أداء عميية المراجعةو حييث نيص معييار 

 ييريك فييي عميييية المراجعيية ( عيييى أن يتحميي  الSAS,No.220المراجعيية الييدولي و

: 551مو المعييار اليدولي رقي 5119المسيؤوليات التاليية: واالتحياد اليدولي ليمحاسيبينو

 (.55-03الفقرات
 وأ( إجراءات توجيه فريق المراجعة:

يجب عيى ال ريك في عميية المراجعة توجيه أعضاء فريق عميية المراجعة وإعالمه         

 المراجعة منها: ببع  األمور قب  البدء بعميية
 ضرورة االلتزام بالمتبيبات األخالقية ذات العالقة والتخبيط لعميية المراجعة وإجرامها. .0

 أهداف العم  المراد إنجازه. .5

 طبيعة عم  م تب المراجعة. .3

 القضايا المتعيقة بالمخاطر. .7

 الم اك  التي قد تن أ أثناء عميية المراجعة. .2

 المراجعة. االلتزام بالمنه  المفص  ألداء عميية .6

 وب( إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة:
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 التالية: يجب عيى ال ريك في عميية المراجعة اإلشراف عيى األمور       
 متابعة تقدم عميية المراجعة. .0

 النمر في كفاءة وقدرات أعضاء فريق المراجعة. .5

 مد  كفاية الوقت الالزم النجاز عميية المراجعة. .3

 ليمنه  المخبط لعميية المراجعة. مد  إنجاز العم  وفقًا .7

 معالجة الم اك  المهمة التي تن أ خالل عميية المراجعة. .2

 حديد الم اك  التي تحتاج ليت اور فيها مع أعضاء فريق المراجعة األكثر خبره.ت .6

 وج( إجراءات مراجعات العم  الُمنجز من قب  فريق المراجعة:

لية المراجعات التي ت  إجراؤهيا مين قبي  يتحم  ال ريك في عميية المراجعة مسؤو      

فريق المراجعة وفقًا لسياسات وإجراءات المراجعة الخاصة بم تب المراجعة عيى أساس أن 

العم  الذي أنجزه أعضاء فريق المراجعة األق  خبره تت  مراجعته من أعضاء الفريق األكثير 

 خبرهو وتت  المراجعة لينمر فيما إذا:
 فقًا ليمعايير المهنية والمتبيبات القانونية والتنميمية.كان العم  قد ُأنجز و.0

 ن أة قضايا هامه بحاجه لمزيد من الدراسة..5

 ُأجريت الم اورات المناسبة ليقضايا الهامة..3

 كان هناك حاجه لمراجعة طبيعة وتوقيت ومد  العم  الُمنجز..7

 كان العم  الُمنجز يدع  االستنتاجات التي ت  التوص  إليها..2

 دلة التي ت  الحصول عييها كافية ومناسبة لدع  تقرير المراجع. كانت األ.6

 الت اور المتبعة من قب  فريق المراجعة: تود( إجراءا

 يجب عيى ال ريك في عميية المراجعة تحم  مسؤولية:       
التحقق من قيام فريق المراجعة بالم اورات المناسبة ب أن المسام  الفنية المعقدةو سواًء .0

م اورات بين أعضاء فريق المراجعةو أو بين أعضياء فرييق المراجعية وأفيراد كانت ال

 آخرين.

التحقق من االلتزام باالستنتاجات الناتجة عن الم اورات مع الجهات التي تمت م ياورتها .5

 ب أن المسام  الفنية المعقدة.

 وهي( اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعة عند اختالفات الرأي: 

يجب عيى فريق المراجعة إتباع سياسات وإجيراءات م تيب المراجعية فيميا يتعييق         

بمعالجة تسوية اختالفات الرأي ب أن المسام  التي ت  الت اور عييها مع الجهات التيي تي  

 م اورتها.
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وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن االلتزام بإجراءات رقابة جودة أداء عميية المراجعية قيد 

ة مراجعي الحسابات من أي اتهام له  بالتقصير في أداء عميه  وفقًا لمعيايير ُيخيي مسؤولي

المراجعة المتعارف عييهاو حيث ي ون رأي المراجع صامب بسبب االعتماد عيى أدلة إثبيات 

 كافية عند إصدار رأي المراجعة حول البيانات المالية.    
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 املبحث الثالث
 ةأعمال املراجعة اخلارجية غري املنتظم

 أواًل: مقدمـة:
تعتبر المراجعة الخارجية عميية منهجية منتممة تت  وفقًا لمعايير المراجعة المتعيارف       

عييهاو ول ن المستجدات البيئية الداخيية والخارجية لعم  م اتب المراجعة أدت إليى عيدد 

وط من الضغوط عييها عند ممارستها لمهام المراجعة مث  ضغط الوقيت واإلتعياب والضيغ

 التجارية كالمنافسة وييرها.
وقد ساهمت تيك المستجدات في قيام م اتب المراجعة بممارسة الضغط عيى فرييق       

المراجعة نحو زيادة كفاءة عميية المراجعة وتخفي  الوقت المستنفذ في أدامهياو مميا أثير 

مبحث سييت  عيى أدامه  ودفعه  نحو ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وفي هذا ال

التعرف عيى مفهوم ودوافع أعمال المراجعة يير المنتممةو وكذلك الممارسات التي يقوم بها 

 أعضاء فريق المراجعة واالنع اسات الناتجة عنها.
 ثانيًا: مفهوم أعمال املراجعة غري املنتظمة:

ستويات مجموعة ممارسات تت  من قب  بع  الم"ُتعرف المراجعة يير المنتممة بأنها       

 "في م اتب المراجعة تتضمن خياًل وظيفيًا عن قواعيد السييوك النمبيي المتعيارف عيييه

 (.01م : 5112وعوضو
الخي  الوظيفي الذي يرت به المراجع فيي  "وقد ُقرنت المراجعة يير المنتممة بييي        

فيات السيوك المهني المبني عيى األسا المتعارف عييها مميا يعبيي نتيام  سييبية وتحري

وأخباء جوهرية في التقارير النهامية لعميية المراجعةو وبالتالي تضيي  جمهور المسيتفيدين 

 (.02م : 5102ورمضانو  "من تيك التقارير وبناء تصورات يير دقيقة لعميياته  المستقبيية
( سيوك المراجعة المخت  وظيفيًا بأنه عبارة  (Al Kautsar ,2016: 89كما عرف         

نحراف عن معايير مراجعة الحسابات المتعارف عييهاو بمعنى أن إجراءات المراجعة اال"عن 

التي ت  أدامها ال تتفق مع برنام  المراجعةو وبالتالي ت ون األدلة التي ت  جمعها أثناء عميية 

 .  "المراجعة يير كافية

ًا بأنيه ( سيوك المراجعة المخت  وظيفي(Utary,2014: 693وفي هذا الصدد عرف       

التغيير في سيوك المراجع الذي يم ن أن ُيهدد نمام المراجعةو وهو إجيراء تي  "عبارة عن 

 ."اتخاذه ليحد من فعالية األدلة التي جمعها المراجع أثناء االختبارات
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إضافة إلى ذلك ُتوصف ظاهرة المراجعة يير المنتممة بعمييات اإلنهاء أو عدم إكمال       

 Karim, etاجعة المبيوبة وذلك ب ي   شخصيي مين قبي  المراجيعخبوات برنام  المر

al,2015: 48) .)  مجموعة من السيوكيات "كما يعتبر البع  المراجعة يير المنتممة بأنها

    (Coram, at al, 2004: 128).  "المخفضة لجودة المراجعة
د مفهومهيا ويتضح مما سبق ظهور محاوالت عديدة لتعريف المراجعة يير المنتممة وتحديي

بما يتماشي مع المقصود منها وهو إتباع الممارسات التي ُتخ  بالمعايير والقواعد األساسية 

لممارسة مهنة المراجعةو يير أن تيك المحاوالت قد تجاهيت معايير رقابة الجودة الصيادرة 

ي عن المنممات المهنية وما تتميز به من اهتمام بجميع مراح  عمييية المراجعيةو وبالتييال

يم ن القيول بيأن المراجعة يير المنتممة هي عبارة عن ممارسات من قب  فريق المراجعة 

ُتخ  بالمعايير المهنية لمراجعة الحسابات بسبب يياب الرقابة عيى جودتهاو مما يؤدي إليى 

االعتماد عيى أدلة إثبات يير كافيه عنيد إصيدار رأي المراجعية حيول البيانيات المالييةو 

 ا  الضرر بمستخدمي المعيومات المحاسبية.وبالتالي إلح
 ثالثًا: دوافع ممارسة أعمال املراجعة غري املنتظمة:

إن ليتغيرات المستمرة التي تبرأ عيى بيئة المراجعة الخارجية دوٌر بالٌغ في حيدوث          

ممارسات المراجعة يير المنتممةو ومن الدوافع التي تيؤدي لقييام فرييق المراجعية بهيذه 

 مارسات ما ييي: الم

 وأ( ضغط موازنة الوقت:

تعتبر موازنة وقت المراجعة عنصرًا من عناصر التخبيط التي يسيتخدمها مراجعيو        

الحساباتو فهي عبارة عن دلي  يوضح عدد الساعات المقدرة السيت مال كي  مرحيية مين 

من إعداد موازنة مراح  المراجعة ويت  توزيعها حسب نبا  عميية المراجعةو ويتمث  الهدف 

وقت المراجعة إلى تم ين المراجع من جمع األدلة ال افية وب    أكثر مالممة وفقًا ليغيرض 

 Al من مراجعة الحساباتوحتى يعبي رأيًا يتماشى مع معايير المراجعة المتعيارف عييهيا 

Kautsar,2016: 89).) 

 ((Ibid: 89 األمور التالية: ويتبيب إعداد موازنة وقت المراجعة أن يت  األخذ في االعتبار 

 طبيعة ن اط عمي  المراجعة. -
 تقيي  المخاطر المتأصية. -

 تقيي  أولي لمخاطر الرقابة. -

 موازنة وقت المراجعة ليسنة السابقة وعالقتها بالوقت الفعيي و إذا كانت مراجعة مت ررة(. -

 ي .مد  توفر الخبرة السابقة لد  المراجعين في مراجعة ن اط العم -
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وتعتبر م  ية ضغط موازنة الوقت من الم اك  ال امعة في م اتب المراجعةو حييث       

ُيقصد بها " أن الوقت الالزم ألداء عميية المراجعة أكثر من الوقت المحدد مسبقًا في موازنة 

 (. (Khodamoradi and Hajiha ,2016: 6480الوقت المقدرة"
عديد من الدراسات إليى أن مراجعيي الحسيابات فيي وتأكيدًا عيى ذلك توصيت ال         

م اتب المراجعة يرون إن موازنة الوقت كانت ضيقة جدًا ويير كافية ألداء عميية المراجعية 

 .(Al Kautsar,2016: 89; Utary, 2014: 690; Karim, et al,2015: 49و

ة يير المنتممة أشارت وفيما يتعيق بتأثير ضغط موازنة الوقت عيى ممارسة أعمال المراجع      

إلى أن ضغط موازنة الوقت ييؤدي إليى شيعور المراجيع  (Al Kautsar,2016: 90)دراسة 

بالحاجة إلى الضغط في تنفيذ برنام  المراجعة من خالل استبعاد بع  إجراءات المراجعةو 

ا وذلك نتيجة لعدم التوازن بين الوقت المخصص والوقت الالزم النجاز عميية المراجعة. كمي

توصيت دراسة أُخر  إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بين ضغط موازنة الوقيت وبيين قييام 

 (.077م: 5105فريق المراجعة بممارسات أعمال المراجعة يير   المنتممة وبسالىو 

( إلى أن ضغط موازنة الوقيت 71م: 5102إضافة إلى ذلك أشارت دراسة ورمضانو          

المراجعة والقبول باألدلة الضعيفة والم  وك فيهاو مما يتسيبب يؤدي إلى اختصار عمييات 

 في تعمي  مخاطر عدم ال  ف عن التحريفات.

إليى أن  ((Mc Namara and Liyanarachchi ,2008: 2 كما توصيت دراسية         

ضغط موازنة الوقت يؤدي إلى ممارسة مراجعي الحسابات لسيوك المراجعة المخت  وظيفيًاو 

   التأثير السيبي عيى جودة عميية المراجعة. وبالتالي

( إليى أن تقييي  األداء (Karim, et al,2015: 48وفي هذا الصدد أشارت دراسة          

في م اتب المراجعة يعتمد عيى قدرة فريق المراجعة بإنجاز عمييية المراجعية فيي حيدود 

عية إليى ممارسية سييوك موازنة وقت المراجعة المحددة مسبقًاو لذلك ييجأ فرييق المراج

 المراجعة المخت  وظيفيًا من أج  تحقيق تقيي  أداء جيد.

وفي ضوء ما سبق يتفق الباحث مع ما توصيت إليه الدراسات السابقة ب أن ضيغط          

موازنة الوقتو وذلك لسبب أن أعضاء فريق المراجعة ال يستبيعون مناق ة م اك  ضيغط 

  خوفًا من أن ُينمر إليه  عيى أنه  يير أكفاءو وبالتالي قد موازنة وقت المراجعة مع رؤسامه

يواجه فريق المراجعة ضغط موازنة الوقت من خالل قيامه  بإحد  ممارسات المراجعة يير 

المنتممة مث  عدم اختبار جميع العناصر في العينة مح  المراجعةو أو المراجعة السيبحية 

نية معينة في المعايير المحاسبية ذات العالقة بها لوثامق العمي و أو عدم البحث عن مسألة ف

 وقبول المعالجة المحاسبية التي أتبعها العمي .
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 وب( ثقافة م تب المراجعة لقبول البر  المختصرة عند أداء عميية المراجعة:

تعتبر عميية المراجعة الخارجية عميية منتممة تت  وفقًا لمعايير المراجعية المتعيارف       

ل ن في اآلونة األخيرة القت م اتب المراجعة ضغوطًا متزايدة فيما يتعيق باإلتعياب عييهاو و

والمنافسة وضغوط موازنة الوقت وييرهاو مما أثر عيى أدامها ودفعها إلى تبني ثقافة البر  

 (. 05م : 5112المختصرة عند أداء عميية المراجعة وعوضو

( إلى أن ممارسات عدم إكمال 71م: 5102وفي هذا الصدد أشارت دراسة ورمضانو         

الخبوات المبيوبة في برنام  المراجعة ُت ي   تهدييدًا جوهرييًا ل فياءة وفاعييية عمييية 

المراجعةو خاصة إذا كانت هذه الممارسات تت  وفقًا لتعييمات تصدر من األعضاء القياديين 

إليى أن  (Willett and Page,1996: 101)في فريق المراجعيةو كميا توصييت دراسية 

أعمال المراجعة يير المنتممة كانت ناتجة عن عدد من الدوافع منهيا ثقافية ممارسات 

  م تب المراجعة لقبول البر  المختصرة عند أداء عميية المراجعة.

أن ثقافة م تب المراجعة لقبول البر  المختصرة عند  وفي ضوء ما سبق يم ن القول      

فريق المراجعة إلى ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممية أداء عميية المراجعة قد يدفع 

المراجعة السبحية لوثامق العمي  دون اآلخذ في االعتبار تفاصي  محتو  الوثامق أو مث  

  اإلنهاء الخاطط لخبوة المراجعة المبيوبة دون إكمال العم .
 وج( انخفاض االلتزام األخالقي لمراجع الحسابات:

يوك األخالقي إلى قاعدة راسخة وهى الضمير أو الوجيدان األخالقييو يستند الس         

فالضمير هو صوت باطني قوي يدعو صاحبه إلى القيام بأعمال معينةو ويمنع صياحبه مين 

والسيوك األخالقي ال يقتصر عيى مراجعي الحسابات أثناء ميزاولته   القيام بإعمال ُأخر و

الناس؛ فمسيألة  عيى ييره  من نةو كما يسريلمهنته و ب  يسري عيى سيوكه  خارج المه

األخال  ك  ال يتجزأ ُتميى عيى اإلنسان من منبيقات مهنية يترجمها إلى مواقف تنسج  مع 

 (.517م : 5116طبيعة الم  الت التي يواجهها وصيام و أبو أحميدو 

ه  العميييةو ونمرًا ل ثافة عدد مراجعي الحسابات وتفاوت مؤهالته  العيمية وقدرات         

فإن ثقة المجتمع به  وبخدماته  ال ُتعزز إال بالتزامه  بقواعد سيوك مهنة المراجعة وآدابهيا 

(و والتي نصت عيى ضرورة التزام مراجيع IFACالصادرة عن  االتحاد الدولي ليمحاسبين و

خالقي الحسابات بالمبادئ األساسية التالية: واالتحاد الدولي ليمحاسبينو قواعد السيوك األ

 (021-001مو الجزء أ: فقرات 5101لمجيا معايير السيوك األخالقي الدولية ليمحاسبينو 

 النزاهة: أن ي ون أمنيًا وصادقًا في جميع العالقات المهنية والتجارية.-0

الموضوعية: أن ال يسمح بالتحيز أو تضارب المصالح أو التأثير المفرط لآلخرين لتجياوز -5

 ارية.األح ام المهنية أو التج
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ال فاءة المهنية والعناية الالزمة: أن يحافظ عيى المعرفة والمهيارات المهنيية بالمسيتو  -3

المبيوب لضمان أن يستي  العمي  خدمة مهنية كفؤهو وأن يؤدي ك  مهامه ب ي  اجتهياد 

 وعناية وفقًا ليمعايير الفنية والمهنية المعمول بها.

عييها نتيجة العالقات المهنية والتجارييةو  السرية: أن يحترم سرية المعيومات التي يحص -7

 وينبغي أن ال ُيفصح عن هذه المعيومات إلطراف ثالثة دون تفوي  صحيح.

السيوك المهني: أن ييتزم بالقوانين واألنممة ذات الصيةو ويتجنب أي عم  يسط إلى سمعة -2

 المهنة.

ابات عيى ممارسته ألعمال وفيما يتعيق بتأثير انخفاض االلتزام األخالقي لمراجع الحس      

(و إلى  وجود عالقة ارتبياط 077م: 5105المراجعة يير المنتممة توصيت دراسة وبسالىو 

بين انخفاض االلتزام األخالقي لمراجع الحسابات وقيامه بممارسات أعمال المراجعية ييير 

 المنتممة.
أخالقيية تختييف  وير  آخرون أن السيوكيات المخفضة لجودة المراجعة هي أح ام         

حسب اختالف ال ثافة األخالقية لد  المراجعو لذلك فإن قيرار القييام بفعي  ييؤدي إليى 

 ,Coram, et alانخفاض جودة المراجعة هو قرار أخالقي من قب  المراجع الذي يمارسهاو

2004 : 127.) 

القيي وير  الباحث بأن عضو فريق المراجعة الذي ي ون لدييه مسيتو  التيزام أخ         

المراجعة يير المنتممة مث  عدم إتمام خبوات عمييية ممارسة ألعمال منخف  ي ون أكثر 

 المراجعة كامية العتقاده بأن إتمامها لن يؤدي الكت اف أي أخباء. 

 ود( ريبة دوران المراجعين في م تب المراجعة:  

لبوعية خارج حدود ُيقصد بدوران المراجع في م تب المراجعة حركة انتقال المراجع ا      

الم تب الذي يعم  فيه متخييًا عن عضويته فيهو وهناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى 

دوران المراجعين في م اتب المراجعة يتمث  أهمها في عدم القناعة باألجور والمزاياو ضعف 

العالقة مع إدارة الم تبو افتقار التيدريبو ضيعف العمي  وسييرهو سياعات العمي  ييير 

 ،العميي  يييير المناسييبة وإسييماعي  المناسييبةو السييمعة السيييئة ليم تييبو ظييروف
https://hrdiscussion.com.) 

وفيما يتعيق بأثر دوران مراجعي الحسيابات فيي م تيب المراجعية عييى ممارسيات       

( إلى وجود أثير Anugerah, et al, 2016: 342المراجعة يير المنتممة توصيت دراسة و

دوران المراجعين عيى ممارسة السيوك المخف  لجودة المراجعة؛ فالمراجعين ايجابي لريبة 

الذين لديه  ريبة في ترك وظامفه  في م تيب المراجعية يميييون إليى ممارسية السييوك 

 المخف  لجودة المراجعة.
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وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن مراجعي الحسابات الذين لديه  ريبية فيي تيرك       

مه  لم تب المراجعة ضعيف جدًاو وبالتالي قد يمييون إلى ممارسة أعمال وظامفه  ي ون وال

 المراجعة يير المنتممة من أج  تحقيق مصالحه  ال خصية.
 وهي( عدم كفاية اإلشراف عيى فريق المراجعة:

ُيقصد باإلشراف عيى فريق المراجعة متابعية تقيدم عمييية المراجعية وفقيًا ليمينه        

د مستويات األعضاء داخ  فريق المراجعة وفقًا لمستويات عييا ومستويات المخبط لها وُتحد

دنياو حيث ي ون أعضاء فريق المراجعة في المستويات العييا مسئولون عن عميية المراجعة 

واإلشراف عيى أعضاء فريق المراجعة في المستويات الدنياو ويتصف الفرييق األول يالبيًا 

وبقيية عيدده و وبالتيالي مين الصيعب قييامه  بعمييية بخبرة طويية في مجال المراجعة 

المراجعةو لذلك تنحصر مهمته  في اإلشراف والتوجيه الجيد ألعضاء الفريق الثاني القام  

 (.36م: 5107بالعم  الميداني في عميية المراجعة ودوارهو 
 ( إلى أن رمييا فرييق(Karim, et al,2015: 49وفي هذا الصدد أشارت دراسة          

المراجعة هو المسئول عن التنمي  واإلشراف عيى عميية المراجعة وفقًا ليمينه  المخبيط 

لهاو حيث يبيب رميا فريق المراجعة من أعضاء فريق المراجعة االمتثال ال ام  ليقواعيد 

( أن دور رمييا (Jelic,2012: 337واألنممة المتعيقة بعميية المراجعة. كما تعتبر دراسية 

 ام جدًا في اكت اف القصور في عميية المراجعة.فريق المراجعة ه

ومن ناحية أخر  قد يؤدي القصور في اإلشراف عيى أداء فريق المراجعة إلى قيامه        

 Karim,etبممارسة أعمال المراجعة يير المنتممةو ويؤكد ذلك ما توصيت إلييه دراسية 

al,2015: 51)إلشيراف ييير ال يافي عييى ( إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية وهامة بين ا

 فريق المراجعة وبين إنهاء إجراءات المراجعة قب  إتمامها من قب  أعضاء فريق المراجعة.  

وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن اإلشراف يير ال افي عيى فريق المراجعية ي يون       

بوة المراجعة دافعًا لقيامه  بممارسة أعمال المراجعة يير المنتممة مث  اإلنهاء الخاطط لخ

المبيوبة أو عدم اختبار جميع العناصر في العينةو وذلك ربما يعود العتقاد فريق المراجعية 

 بأن هذه الممارسات لن يت  اكت افها من قب  رميا فريق المراجعة.
 وو( ضعف االتصال بين فريق المراجعة:

سد الثغرات الموجودة تساعد عميية االتصال الجيد بين أعضاء فريق المراجعة عيى          

 (. 36م: 5107في إجراءات عميية المراجعة بما يسه  في تحسين جودة المراجعة ودوراهو 

ومن ناحية أخر  ُي    ضعف االتصال تهديدًا جوهريًا لجودة عميية المراجعةو ويؤكد       

( إلى وجود عالقية ايجابيية بيين ضيعف 077م: 5105ذلك ما توصيت إليه دراسة وبسالىو
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قنوات االتصال بين أعضاء فريق المراجعة وممارساته  ألعمال المراجعية ييير المنتمميةو 

 وبالتالي التأثير سيبيًا عيى جودة األداء المهني.
وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن ضعف االتصال بين أعضاء فريق المراجعة يجعي        

ة المحاسبية لبع  المسيام  عضو فريق المراجعة يير قادر عيى التحقق من صحة المعالج

الفنية المعقدةو بالتالي قبوله ليمعالجة المحاسبية التي أتبعها العمي  بسهولة دون التحقق من 

 صحتها من قب  األعضاء األكثر خبرة.

 وز( ضعف مستو  المساءلة والعقاب داخ  م تب المراجعة: 

وعادًة ما توصف بأنها عالقة  ُيقصد بالمساءلة هي االستدعاء ليمحاسبة عيى األفعالو      

 بين مسؤولية األشخاص عن األفعال وتعيييها وتحم  العواقب في حالة سوء التنفيذ المحتم 

https://ar.wikipedia.org).) 
ام وفيما يتعيق ب أن ضعف مستو  المساءلة والعقاب داخ  م تيب المراجعية وقيي         

م : 5105فريق المراجعة بممارسة أعمال المراجعة يير المنتممةو توصيت دراسة وبسيالىو 

( إلى وجود عالقة ايجابية بين ضعف مستو  المساءلة داخ  م تب المراجعية والقييام 077

 بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة.  

راجعة قويةو فإن العقوبات التي ومن ناحية ُأخر  إذا كانت المساءلة داخ  م تب الم         

قد يواجهها أعضاء فريق المراجعة عند ممارسته  إلعمال المراجعة يير المنتمميةو ت يون 

 :coram, et al, 2004حسب نوع الممارسةوحيث تتوزع العقوبات إلى ثالثة  مستويات هي:

137)   ) 

اطط لخبوات عميية العقوبات ال ديدة عيى عضو فريق لمراجعة وت ون بسبب اإلنهاء الخ-0

 المراجعة. 

العقوبات المتوسبة عيى عضو فريق المراجعة وت ون بسبب عدم اختبار جمييع العناصير -5

في العينةو أو المراجعة السبحية لوثامق العمي و أو استبعاد بنيود م ي وك فيهيا مين 

 العينة.

بنيود العقوبات المنخفضة عيى عضو فريق المراجعة وت ون بسبب الف ي  فيي متابعية ال-3

 الم  وك فيهاو أو قبول تفسيرات ضعيفة من العمي و أو عدم البحث عن مسألة فنية.   

وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن ضعف مستو  المسياءلة والعقياب داخي  م تيب       

المراجعة ي ون دافعًا قويًا لد  عضو فريق المراجعة لعدم اختبار جميع العناصر في العينية 

ط لخبوات عمييية المراجعيةو أو المراجعية السيبحية لوثيامق العميي  أو أو اإلنهاء الخاط

المراجعة بأنه لي  ييت  استبعاد بنود م  وك فيها من العينةو وخاصة عند معرفة عضو فريق 

https://ar.wikipedia.org)/
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مساءلة وعقاب أقرانه في م تب المراجعة والذين سبق اكت اف قيامه  بأي من ممارسات المراجعية 

   يير المنتممة.
  الباحث بأن الدوافع السابقة قد تؤدي لقيام فريق المراجعة بممارسات أعمال كما ير      

المراجعة يير المنتممة والتي منها الف   في متابعة البنود الم  وك فيهاو أو عدم اختبيار 

جميع العناصر في العينةو أو عدم البحث عن مسألة فنيية فيي المعيايير المحاسيبية ذات 

منهياو أو اإلنهياء الخياطط  سيرات ضعيفة من العمي  دون التحقيقالعالقة بهاو أو قبول تف

لخبوة المراجعة المبيوبةو أو المراجعة السبحية لوثامق العمي و أو استبعاد بنود م ي وك 

 فيها من العينة.
 رابعًا: ممارسات أعمال املراجعة اخلارجية غري املنتظمة:

مة تت  وفقًا لمعايير المراجعة المتعيارف تعتبر عميية المراجعة الخارجية عميية منتم       

عييهاو ول ن في بع  الحاالت قد يقوم أعضاء فريق المراجعة بممارسات أعمال المراجعية 

 يير المنتممة من خالل إحد  الممارسات التالية:

 وأ( الف   في متابعة البنود الم  وك فيها:

نبا  الفحص ل ي يت  ال  ف عن ُيقصد به عدم قيام عضو فريق المراجعة بتوسيع          

المعامالت الم بوهةو مثال ذلك أن يالحظ عضو فريق المراجعة أثنياء فحيص عينية مين 

المعامالت بع  الصفقات ال بيرة جدًا ول نه ال يتحر  من هذه البنيود الم ي وك فيهياو 

 Coram, at). وهذه الممارسة تعتبر من أهي  الممارسيات المخفضية لجيودة المراجعية 

al,2004: 145) 
( التيي (Mc Namara and Liyanarachchi,2008:10ويتفق الباحث مع دراسة        

أشارت إلى أن أعضاء فريق المراجعة يواجهون ضيغط موازنية الوقيت المخصيص لعمييية 

المراجعة من خالل االكتفاء بفحص البنود المختارة في العينة فقطو ميع تجاهي  أي بنيود 

 عميية الفحص.م  وك فيها ظهرت أثناء 

 وب( عدم اختبار جميع العناصر في العينة:

ُيقصد به عدم تنفيذ إجراءات المراجعة المحددة عيى ك  بند ت  اختياره في العينةو          

مثال ذلك أن يقوم عضو فريق المراجعة بفحص بع  البنود فقط لعينة من المدينون اليذين 

أن النقدية المستيمة من المدينون قد ت  توريدها سددوا النقديةو ول ن ال يقوم بالتحقق من 

 :Coram, at al,2004)فعييًاو بالتالي تؤدي هذه الممارسة إلى تخفي  جودة المراجعية 

145). 



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

إلى أن فريق المراجعة  (Al Kautsar,2016: 90)وفي هذا الصدد أشارت دراسة          

م تنفيذ إجراءات عميية المراجعة يواجهون ضغط موازنة وقت عميية المراجعة عن طريق عد

 كاميةو وبالتالي التأثير سيبياًُ  عيى جودة عميية المراجعة. 

و ير  آخرون أن عدم اختبار جميع العناصر في العينة من قب  فريق المراجعة تعتبر          

 Coram, et)من الممارسات يير المنتممة قييية األهميية فيي تخفيي  جيودة المراجعية

al,2004: 136 ; Kasigwa, et al,2013: 32).. 

إضافة لذلك ير  الباحث بأن عدم التزام فريق المراجعة بتنفيذ إجراءات المراجعية          

المحددة عيى ك  بند ت  اختياره في العينةو ربما يعود لعدة أسباب منها عدم كفاية اإلشراف 

اعتقاد  م تب المراجعةو أوعيى فريق المراجعةو أو ضعف مستو  المساءلة والعقاب داخ  

فريق المراجعة بأن بع  إجراءات المراجعة يير ضرورية وأن إكمالها لن يؤدي إلى ظهور أي 

 أخباء.

 وج( عدم البحث عن مسألة فنية في المعايير المحاسبية ذات العالقة بها:

يقصد به عدم تأكد عضو فريق المراجعة من المعالجة المحاسبية الصيحيحة عين          

المسألة الفنية في المعايير المحاسبية ذات العالقة بهاو مثال ذليك أن ي يون عضيو فرييق 

المراجعة يير متأكد من صحة المعالجة المحاسيبية التيي اتبعهيا العميي  ب يأن ال يهرة 

ماج األعمالو ومع ذلك ال يبحث عن هذه المسألة فيي المعيايير الم تراه ضمن عمييات اند

المحاسبية ذات العالقة بها ويقب  ب   سهولة بالمعالجة المحاسيبية التيي اتبعهيا العميي و 

 (.(Coram at al,2004: 145بالتالي تؤدي هذه الممارسة إلى تخفي  جودة المراجعة

ة قد يواجه ضيغط موازنية الوقيت مين وفي هذا الصدد أشار البع  إلى أن فريق المراجع

خالل تجاه  المسام  الفنية التي تتبيب البحث والتأكد من معالجتها المحاسبية الصيحيحة 

في المعايير المحاسبية ذات العالقة بها ويقبيون بالمعالجية المحاسيبية المتبعية مين قبي  

   .(Mc Namara and Liyanarachchi,2008: 10 ; Utary,2014: 695)العمي 

وفي ضوء ما سبق ير  الباحث بأن تجاه  فريق المراجعية ليمسيألة الفنيية التيي          

 تتبيب البحث والتأكد من المعايير المحاسبية ذات العالقة بها ربما يعود لسببين هما:

ضغط موازنة الوقت المخصص لعميية المراجعةو حيث يتبيب التأكد من المسألة الفنيية  -

 وقت أكثر.

االتصال بين أعضاء فريق المراجعةو األمر الذي يجع  عضيو فرييق المراجعية ال ضعف  -

يستبيع التحقق من المسألة الفنية حتى من زمالمه المراجعينو وبالتالي يقب  بالمعالجة 

 المحاسبية التي اتبعها العمي . 
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 ود( قبول تفسيرات ضعيفة من العمي  دون التحقق منها: 

يرات ضعيفة من العمي  واستخدامها كبدي  ألدلة أُخر  قد ت يون ُيقصد به قبول تفس      

متاحة ليمراجع ب    معقولو مثال ذلك عندما يتأكد عضو فريق المراجعة من الوثامق التي 

تدع  إثبات عينة من الصفقات ول نه ال يجدها في هذه الحالية يقيوم بيإبالغ إدارة العميي  

ن الوثامق الخاصة بتيك الصيفقات ُفقيدتو ول نهيا ب أن هذه الم  يةو وقد ترد اإلدارة بأ

متأكدة بأنها ُسجيت ب    صحيحو وبالتالي يقب  عضو فريق المراجعة هيذا التفسيير مين 

 :Coram, at al,2004). اإلدارة دون التحقق منهو مما يؤدي إلى انخفاض جودة المراجعة 

145) 
رات ضعيفة من العمي  دون التحقق وفي هذا الصدد أشار البع  إلى أن قبول تفسي         

منها يت  عندما ال ي ون لد  فريق المراجعة الوقيت ال يافي إلجيراء االختبيارات الالزمية 

  ليتحقق من تفسيرات العمي  بصورة صحيحةو مما يؤدي إلى انخفياض جيودة المراجعية 

.(Karim,et al 2015: 50 ; Utary,2014: 695) 
القول بأن قبول فريق المراجعة ليتفسيرات الضيعيفة مين  وفي ضوء ما سبق يم ن          

 العمي  كبدي  عن ييرها من األدلة التي قد ت ون متاحةو ربما يعود لعدة أسباب منها:

ضغط موازنة الوقت المخصص لعميية المراجعةو حيث يتبييب إجيراء االختبيارات الالزمية  -

 ليتحقق من تفسيرات العمي  وقت أكثر.

تزام األخالقي لد  عضو فريق المراجعة وعدم بذله ليعناية المهنيية الالزمية انخفاض االل -

 ليتحقق من تفسيرات العمي .

عدم كفاية اإلشراف من قب  المسئول عن عميية المراجعة ليتأكد من قييام عضيو فرييق  -

 المراجعة باالختبارات الالزمة ليتحقق من تفسيرات العمي .

 مراجعة المبيوبة:وهي( اإلنهاء الخاطط لخبوة ال

التيي ال ت يميها خبيوات  –ُيقصد به اإلنهاء الخاطط  لخبوة المراجعة المبيوبية       

دون إكمال العم  أو اإلشارة إلى حذف بع  إجراءات المراجعةو مثال ذليك انتهيى  -أخر 

عضو فريق المراجعة من التأكد من عينة لفواتير المبيعات وأرس  مذكرة ليتحقق من صيد  

ر المبيعاتو ول نه ل  يق  بخبوة مراجعة منفصية ليتحقق مين دقية التسيعيرو وأنهيى أوام

اإلجراء كما هو معمول به دون التحقق من دقة التسعيرو وبالتالي التأثير سيبيًا عييى جيودة 

 (.(Coram, at al,2004: 146المراجعة 

ميية المراجعية وير  آخرون أن فريق المراجعة قد يواجه ضغط موازنة الوقت المخصص لع

 Khodamoradi).من خالل اإلنهاء الخاطط لخبوة  المراجعة المبيوبة دون إكمال العم  

and Hajiha,2016: 6491 ;Wardani, 2013: 299)   
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إضافة لذلك ير  الباحث بأن ممارسة عضو فريق المراجعة لإلنهاء الخاطط لخبوة          

 يعود لعدة أسباب أخر  هى: المراجعة المبيوبة دون إكمال العم  ربما

إجراءات المراجعة يير ضروريةو وهو اقتناع عضو فرييق المراجعية بيأن إتميام خبيوات عمييية  -

   المراجعة لن يؤدي الكت اف أي أخباء.

عدم كفاية اإلشراف عيى فريق المراجعة ليتحقيق مين قييامه  بحيذف بعي  إجيراءات  -

 المراجعة.

اخ  م تب المراجعة ييؤدي إليى اعتقياد عضيو فرييق ضعف مستو  المساءلة والعقاب د -

المراجعة بأنه لن يت  مساءلته وعقابه إذا ت  اكت اف قيامه باإلنهاء الخياطط لخبيوات 

 المراجعة المبيوبة. 

ريبة عضو فريق المراجعة في ترك وظيفته في م تب المراجعةو مما يؤدي إلى ممارسيته  -

 بة من أج  تحقيق مصالحه ال خصية.   لإلنهاء الخاطط لخبوة المراجعة المبيو

 
 وو( المراجعة السبحية لوثامق العمي : 

ُيقصد بها قيام عضو فريق المراجعة بفحص الوثامق المؤيدة ليعمييات المالية بسيرعة       

دون االنتباه لصالحيتها ودقتهاو مثال ذلك قام عضو فريق المراجعة بمراجعة الوثامق المؤيدة 

ر الم ترياتو ووضع عالمات عيى جداول المراجعة دون اآلخذ في االعتبيار لعينة من فواتي

 Coram, atلتفاصي  محتو  الوثيامقو وبالتيالي التيأثير سييبيًا عييى جيودة المراجعية 

al,2004: 146)       .) 

 Mc Namara and)وفييييي هييييذا الصييييدد أشييييارت دراسيييية          

Liyanarachchi,2008:10) بات قد يواجهون ضغط موازنة وقيت إلى أن مراجعي الحسا

عميية المراجعة من خالل المراجعية السيبحية لوثيامق العميي  دون اآلخيذ فيي االعتبيار 

 تفاصييها.

وفي ضوء ما سبق يم ن القول بأن ممارسة المراجع؛ ليمراجعية السيبحية لوثيامق          

 العمي  ربما يعود لعدة أسباب منها:

ب داخ  م تب المراجعة ييؤدي إليى اعتقياد عضيو فرييق ضعف مستو  المساءلة والعقا -

المراجعة بأنه لن يت  مساءلته وعقابه إذا ت  اكت اف قيامه بالمراجعة السبحية لوثامق 

 العمي . 

انخفاض االلتزام األخالقي لد  عضو فريق المراجعة وعدم بذله ليعناية المهنيية الالزمية  -

 لوثامق العمي .     ي ون دافعًا لممارسته ليمراجعة السبحية

 وز( استبعاد بنود م  وك فيها من العينة:
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ُيقصد به قيام عضو فريق المراجعة باستبعاد البنود التي تبدو معقدة من العينية أو          

قد تستغر  وقتًا طوياًل أثناء الفحص واستبدالها ببنود ُأخر و مثال ذلك عند اختييار عينية 

لمراجعة بتجنب الفواتير التي معها عدد من الوثامق المؤييدةو من الفواتير يقوم عضو فريق ا

وكذلك الفواتير التي تتبيب عدة استفسارات وتعييقيات توضييحيهو وبالتيالي تيؤدي هيذه 

        (Coram, at al,2004: 146).الممارسة إلى انخفاض جودة المراجعة

( إليى أن اسيتبعاد (Kasigwa, et al,2013: 32وتأكيدًا لذلك توصييت دراسية          

البنود الم  وك فيها من العينة يعتبر ممارسية ييير منتممية تيؤدي إليى تخفيي  جيودة 

 المراجعة. 

وفي ضوء ما سبق يم ن القول بيأن عضيو فرييق المراجعية قيد يسيتبعد البنيود          

 الم  وك فيها من العينة لعدة أسباب أهمها: 

راجعةو ألن التحقق من البنود الم  وك فيها من ضغط موازنة الوقت المخصص لعميية الم -

 العينة يتبيب وقت أكثر.

ضعف مستو  المساءلة والعقاب داخ  م تب المراجعة مما يؤدي إلى اعتقاد عضو فرييق  -

المراجعة بأنه لن يت  مساءلته وعقابه في حالة ت  اكت ياف أنيه قيام باسيتبعاد البنيود 

 الم  وك فيها من العينة.

ير  الباحث بأنه قد يترتب عيى قيام فريق المراجعة بممارسات أعمال المراجعية و         

يير المنتممة عدة انع اسات أهمها تعمي  خبر االكت اف وخبر يير المعاينيةو وبالتيالي 

 ي ون رأي المراجع خاطط.

 خامسًا: االنعكاسات الناجتة عن ممارسات أعمال املراجعة غري املنتظمة:
نع اسات الناتجة عن ممارسات فرييق المراجعية ألعميال المراجعية ييير ت تم  اال       

 المنتممة عيى ما ييي:

 وأ( تعمي  خبر االكت اف:

ين أ خبر االكت اف من طبيعة ونوعية إجراءات المراجعة المختيارة وميد  كفياءة          

المراجعية تببيقها من قب  فريق المراجعةو أي أن خبر االكت اف يحدث نتيجة ف   فريق 

في اكت اف األخباء الجوهرية الموجودة في القوام  الماليةو وذلك بسيبب عيدم تضيمينه 

الحسابات أو المعامالت التي تحوي األخباء ليعينة التي قام بفحصهاو أو بسبب ف ييه فيي 

اكت اف األخباء الجوهرية في القوام  المالية نتيجة عدم كفاءة اإلجراءات التي اسيتخدمها 

 (. 53م: 5119ع أدلة اإلثبات و عرارو في تجمي
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وقد ينت  عن ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة تعمي  مخاطر       

االكت افو وذلك عند ف   فريق المراجعة في متابعة البنيود الم ي وك فيهياو أو اإلنهياء 

لعمي و أو رفضه  لبنيود الخاطط لخبوة المراجعة المبيوبةو أو المراجعة السبحية لوثامق ا

 م  وك فيها من العينة تتضمن صعوبة في عميية االختبار واستبدالها ببنود أخر .

 وب( تعمي  خبر يير المعاينة: 

خبر يير المعاينة ال يرتبط بحج  العينة وإنما بقدرة وكفاءة عضو فريق المراجعة في       

مما يجعيه يص  إلى استنتاج خاططو مثال اختبار المفردات التي ضمن العينة وتقوي  نتامجها 

ذلك قد يستخدم عضو فريق المراجعة إجراءات يير مالممة عيى أحد البنيود التيي ضيمن 

العينة أو يفسر الدلي  ب    خاططو بالتالي الف   في اكت اف خبأ جوهري في البيانيات 

 (.57:  5119المالية وعرارو 

اجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة تعمي  خبر وقد ينت  عن ممارسات فريق المر         

يير المعاينةو وذلك عند ف   فريق المراجعة في اختبار جميع العناصر في العينةو أو عدم 

البحث عن مسألة فنية في المعايير المحاسبية ذات العالقة بهاو أو اإلنهاء الخاطط لخبيوة 

 المراجعة المبيوبة.

 وج( رأي المراجع خاطط: 

تعتبر أدلة اإلثبات ال افيية والمناسيبة أساسيًا معقيواًل إلبيداء رأي المراجيع الفنيي       

المحايدو وفي حالة عدم تجميع أدلة اإلثبات ال افية في إطيار ممارسيات المراجعية ييير 

المنتممة من قب  األعضاء األدنى مستو  في فريق المراجعةو فإن ذلك ييؤدي إليى قيراءة 

قب  ال ريك المسيئول عين عمييية المراجعيةو وبالتيالي إصيدار  خاطئة ليدلي  المتاح من

المراجع لرأيًا خاطئًاو يترتب عييه إلحا  الضرر بمستخدمي المعيومات المحاسبية وعوضو 

 (. 32م: 5112

إليى أن جمييع السييوكيات  (Coram, et al,2004: 140)وقد توصييت دراسية          

الية وتقود إلى أن ي يون رأي المراجيع خياططو المخفضة لجودة المراجعة ُت    مخاطر ع

وأكثر هذه السيوكيات هي الف   في متابعة البنود الم  وك فيهاو يييها عدم البحيث عين 

 مسألة فنية في المعايير المحاسبية ذات العالقة.

وفي ضوء ما سبق ير  الباحث بأن دوافع وممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة          

سات الناتجة عنهاو قد تؤدي إلى عدم تحقيق هدف عميية المراجعة وهو إبداء الرأي واالنع ا

الفني المحايد حول عدالة وصد  القوام  الماليةو لذلك يتبييب األمير االلتيزام بيإجراءات 

 رقابة جودة عميية المراجعة ليحد من ممارسات المراجعة يير المنتممة.
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 املبحث الرابع
 الدراسة امليدانية

 اًل: مقدمـة:أو
أسهمت الدراسة النمرية في التعرف عيى طبيعة الدوافع وممارسات أعمال المراجعة          

يير المنتممة من قب  فريق المراجعة واالنع اسات الناتجة عنهياو كيذلك إجيراءات رقابية 

ر جودة عميية مراجعة البيانات المالية الصادرة عن االتحاد الدولي ليمحاسبين بموجب معييا

(و وفي هذا المبحث سيت  التعرف عيى وجهية نمير مراجعيي 220المراجعة الدولي رق  و

الحسابات العاميين في شركات وم اتب المراجعة فيي الجمهوريية اليمنيية حيول مسياهمة 

إجراءات رقابة جودة أداء عميية مراجعة البيانات المالية في الحيد مين ممارسيات أعميال 

  ن توضيح ذلك من خالل النقاط التالية:المراجعة يير المنتممةو ويم

  ثانيًا: جمتمع وعينة الدراسة: -

 يت ون مجتمع وعينة الدراسة مما ييي:       

  ( مجتمع الدراسة:0و 
يت ون مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات العاميين في شيركات وم اتيب المحاسيبة       

 ( مراجعًا.561والمراجعة في أمانة العاصمةو والبالغ عدده  و
 ( عينة الدراسية:5و

اعتمد الباحث عيى أسيوب العيناتو حيث قام باختيار مراجعي الحسابات العاميين في       

شركات وم اتب المحاسبة والمراجعة في أمانة العاصمة وذلك لتركز معم  تييك ال يركات 

ية من مراجعيي ( قاممة استقصاء عيى عينة ع وام052والم اتب فيهاو وقد ت  توزيع عدد و

 الحسابات العاميين في شركات وم اتب المحاسبة والمراجعة في أمانة العاصمة.

 والجدول التالي ييخص عميية توزيع وجمع ومراجعة قوام  االستقصاء.
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 ( 1جدول رق  و

 قوام  االستقصاء الموزعة والمستردة والمستخدمة في التحيي  اإلحصامي

 القوام 

 الجهة

القوام  

 ةالموزع

القوام  

 المفقودة

القوام  

 المستردة

القوام  

 المستبعدة

القوام  

الصالحة 

 ليتحيي 

مراجعي الحسابات في 

شركات وم اتب 

المراجعة في أمانة 

 العاصمة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

125 %100 43 %34.4 82 %65.6 2 %1.6 80 %64 

 ع البيانات:ثالثًا: مج
اعتمد الباحث في جمع البيانيات الالزمية الختبيار فرضييات الدراسية عييى قاممية       

استقصاء ت  تصميمها لهذا الغرضو حيث اشتميت قاممة االستقصاء عيى عيدة أسيئية تي  

 تصنيفها عيى النحو التالي:

خبرة العمييية تحتوي عيى أسئية عن الوظيفة الحالية والمؤه  الدراسي وال بيانات عامة:-1

 ليمستقصى منه .
تحتوي عيى بيانات عن عدد المراجعين في شركات وم اتيب  بيانات عن م تب المراجعة:-5

المراجعةو ومد  ارتباطهما بم تب عالميو وكذلك مد  وجود قس  خاص مسئول عين 

 رقابة جودة األداء المهني.

 أسئية  متغيرات الدراسة:-3

دوافع التي تؤدي لقيام فريق المراجعة بممارسيات السؤال األول: يتضمن استقصاء عن ال -

 أعمال المراجعة يير المنتممة.

السؤال الثاني: يتضمن استقصاء عين طبيعية ممارسيات فرييق المراجعية ألعميال  -

 المراجعة يير المنتممة.

السؤال الثالث: يتضمن استقصاء عن االنع اسات الناتجة عين ممارسيات فرييق المراجعية  -

 يير المنتممة.ألعمال المراجعة 

السؤال الرابع: يتضمن استقصاء عن مساهمة إجراءات رقابة جودة عمييية مراجعية  -

 البيانات المالية في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة.
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 رابعًا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات:
 SPSSية عيى برنيام  التحييي  اإلحصيامي اعتمد الباحث في تحيي  بيانات الدراسة الميدان      

 مستخدمًا األساليب اإلحصامية التالية:
 اإلحصاء الوصفي:-0

لوصف البيانات التي ت  الحصول عييها ت  تحديد الت رارات النسبية والوسيط واالنحيراف     

 المعياري آلراء المستقصى منه .
 معام  االختالف: -5

طريق قسيمة االنحيراف المعيياري / الوسييط  ت  احتساب نسبة معام  االختالف عن    

و وذلك لمعرفة درجة التجانا بين إجابات المستقصى منه  تجياه أسيئية متغييرات 011×

الدراسة وترتيبها حسب أهميتها النسبيةو ف يما انخفضت نسبة معام  االخيتالف لإلجابية 

ه ذلك المتغييرو وكيميا كان ذلك دلياًل واضحًا عيى االتفا  العام واإلجماع في اإلجابات تجا

كانت نسبة معام  االختالف كبيرة دل عيى تباين اإلجابات وت تتهاو ويعتبر الترتيب حسيب 

    (..Mfarej, 2015,p.22معام  االختالف أد  وأفض  من الترتيب حسب الوسيط و
 لمعرفة ثبات وصد  قاممة االستقصاء. :Alpha Cronbachاختبار -3

لمعرفة ما إذا كانت بيانات عينية الدراسية تتبيع  : Kalmogorov- Smirnovاختبار -7

 التوزيع الببيعي أم ال.

 ((Sign Testاختبار اإلشارات: -2

في حالية العينية الواحيدةو  T-Tastيعتبر هذا االختبار البدي  الالمعيمي الختبار         

قاة من ويستخدم اختبار اإلشارات في التحقق مما إذا كانت قيمة وسيط عينة ع وامية منت

مجتمع معين تختيف عن قيمة وسيط افتراضي يحدده الباحيثو وقيد اعتميدت الدراسية 

  (.3.4الحالية وسيط افتراضي مقداره و
 خامسًا: حتليل بيانات الدراسة امليدانية:

ي تم  تحيي  بيانات الدراسة الميدانية عيى اختبار ثبات وصد  أداة القياسو وكيذلك      

عي لبيانات عينة الدراسةو باإلضافة إلى تحيي  خصامص عينة الدراسةو اختبار التوزيع الببي

 وذلك عيى النحو التالي:
 وأ( اختبار ثبات وصد  قاممة االستقصاء:

( نتيام  اختبيار  2ليتحقق من االتسا  الداخيي لقاممة االستقصياء يوضيح الجيدول رقي  و

Alpha Cronbach االستقصاء. وذلك لقياس الثبات والصد  الداخيي لقاممة 
    Alpha Cronbach( نتام  اختبار 2جدول رق  و

 لقياس الثبات والصد  الداخيي لقاممة االستقصاء
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 البيــــان
عدد 

 الفقرات

قيمة معام  

 الثبات

قيمة معام  

 الصد * 

دوافع ممارسية فرييق المراجعية  ألعميال المراجعية ييير 

 93.9% 88.3% 7 المنتممة.

س  جعةةةةا ل سةةةةتع   س  جعةةةةا  يةةةة  طبيعةةةةا سست فةةةةتل   يةةةة    
   سنتظسا 

7 %94.9 %97.4 

االنع اسات الناتجة عن ممارسات فرييق المراجعية ألعميال 

 95.4% 91% 4 المراجعة    يير المنتممة

مساهمة إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات الماليية 

 96.17% 92.5% 21 في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة.

 قيمة معام  الصد  هي عبارة عن الجذر التربيعي لقيمة معام  الثبات.*    

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معام  الثبات اقتربت من الواحد الصحيح لجميع          

محاور قاممة االستقصاء وهذا يدل عيى أنها تتمتع بقدر كبير من الثبات واالتسا  الداخييو 

نتام  قاممة االستقصاء التي يت  التوص  إليها وعدم تغيرهيا فيميا ليوت   مما يعني استقرار

إعادة توزيعها عيى أفراد العينة عدة مرات خالل فترة معينةو كذلك يتبين أن قيمية معامي  

الصد  ال تختيف كثيرًا عن قيمة معام  الثبات وهذا يدل عيى أن أداة القيياس قيادرة عييى 

ك ي ون الباحث قد تأكد من ثبات وصد  قاممة االستقصاء قياس ما وضعت من أجيهو وبذل

وصالحيتها لتحيي  النتام  واإلجابة عيى أسئية متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها وتحقييق 

 أهدافها.

 وب( اختبار التوزيع الببيعي ليبيانات:

لتحدييد ميا إذا  Kalmogorov- Smirnov ( نتيام  اختبيار3يوضح الجدول رق و      

  ت بيانات عينة الدراسة تتبع التوزيع الببيعي أم ال.كان



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

  Kalmogorov- Smirnov ( نتام  اختبار3جدول رق  و

 لتحديد التوزيع الببيعي لبيانات عينة الدراسة المستجيبة

 Statistic df Sig البيييييييييييييان
 000. 80 2765. دوافع ممارسة فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة.

 000. 80 2511. طبيعة ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة.
 000. 80 3397. االنع اسات الناتجة عن ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة.

مساهمة إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية في الحد مين ممارسيات 

 المراجعة يير المنتممة:
   

 000. 80 3253. إجراءات توجيه فريق المراجعة. -أ
 000. 80 3766. إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة. -ب
 000. 80 3161. إجراءات مراجعات العم  الُمنجز من قب  فريق المراجعة.-ج
 000. 80 2590. إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق المراجعة. -د

 000. 80 3253. قب  فريق المراجعة عند اختالفات الرأي. اإلجراءات المتبعة من -هي
يتضح من الجدول السابق أن مستو  الداللة اإلحصامية لجميع المحاور التي اشيتميت       

وهذا يدل عيى أن بيانيات عينية الدراسية تختييف  (0.05)عييها قاممة االستقصاء أق  من 

ي بمعنى أنها ال تتبع التوزيع الببيعيو وبالتالي اختالفًا ذا دالله إحصامية عن التوزيع الببيع

       يتبيب األمر استخدام االختبارات الالمعيمية الختبار فرضيات الدراسة.
 وج( خصامص عينة الدراسة:

تسه  خصامص عينة الدراسة في تفسير النتام ؛ إذ أن بع  الخصامص تحدد مد           

تميت عييها قاممة االستقصاءو وت يتم  خصيامص إدراك المستقصى منه  لألسئية التي اش

عينة الدراسة الحالية عيى بيانات عامة عن مراجعي الحساباتو وبيانات عن شركات وم اتب 

المراجعة ومد  ارتباطهما بم اتب المراجعة العالميةو وكذلك مد  وجود قس  خاص برقابة 

 جودة األداء المهني ويم ن توضيح ذلك كما ييي:

 العامة لمراجعي الحسابات : البيانات-0

( البيانات العامة لمراجعي الحسابات عينة الدراسية والعياميين 4يوضح الجدول رق و       

 في شركات وم اتب المراجعة في أمانة العاصمة.
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 ( تحيي  البيانات العامة لمراجعي الحسابات عينة الدراسة4جدول رق و

 النسبة المئوية الت رار المسمى المتغير

 
 الوظيفة الحالية

 30% 24 صاحب م تب أو شريك
 38.8% 31 مراجع رميسي
 7.4% 6 مدير مراجعة

 23.8% 19 مساعد مراجع

 المؤه  الدراسي
 72.4% 58 ب الوريوس
 18.8% 15 ماجستير

 8.8% 7 دكتوراه

 الخبييييييرة

 20% 16 سنوات 2أق  من 
 31.3% 25 سنوات 01 – 2من 

 17.4% 14 نةس 02أق  من 
 31.3% 25 سنة فأكثر 02

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:       
من أفراد عينة الدراسة ي غيون منصب مالك أو شريك في م تيب  (30%)أن ما نسبته  -0

من مراجعي الحسابات ي يغيون أعضياء فيي فرييق  (70%)المراجعةو وأن ما نسبته 

ة أو مساعد مراجع وه  الفئة التي قد تقوم المراجعة سواًء مراجع رميسي أو مدير مراجع

بممارسات أعمال المراجعية ييير المنتمميةو وبالتيالي اسيتيعابه  لمحتوييات قاممية 

 االستقصاء ومن ث  موضوعية إجاباته . 

أن جميع أفراد عينة الدراسة تأهييه  العيمي ب الوريوس فما فو و وذليك تماشييًا ميع  -5

م الذي يمنع عيى مراجع الحسابات 1999( لسنة 26وقانون مهنة مراجعة الحسابات رق  

ممارسة المهنة إال إذا كان حاصاًل عيى درجة ب الوريوس تخصص محاسبةو وهذا ييدل 

من أفراد العينية لديه  التأهي  العيمي المناسبو مما ييؤدي إليى  نعيى أن المستجيبي

 موضوعية إجاباته  عيى محتويات قاممة االستقصاء.

من أفراد العينية حديثو الخبرة حيث تتراوح خبراته  من سنة إليى  (20%)أن ما نسبته  -3

( منه  تتراوح خبراته  من خما سنوات إلى أكثر من %80أربع سنواتو وأن ما نسبته و

خمسة ع ر سنةو وهذا ي ير إلى أن معم  أفراد عينة الدراسة لديه  الخبيرة ال افيية 

رسات أعمال المراجعة يير المنتممة ومن ث  في مجال المراجعةو وبالتالي إدراكه  لمما

 موضوعية إجاباته  عيى محتويات قاممة االستقصاء. 

 بيانات شركات وم اتب المراجعة: -5
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( البيانات الخاصة ب ركات وم اتب المراجعة عينية الدراسية 5يوضح الجدول رق  و       

 المستجيبة.

 عينة الدراسة المستجيبة ( تحيي  بيانات شركات وم اتب المراجعة5جدول رق و

 النسبة المئوية الت رار المسمى المتغير

 

 عدد المراجعين في الم تب

 18.8% 15 أفراد 3أق  من 

 20% 16 أفراد 5 – 3من 

 18.8% 15 أفراد 11– 6من 

 42.4% 34 شخص فأكثر 11

 ارتباط الم تب المحيي بم تب مراجعة عالمي
 60% 48 نعييي 

 40% 32 ال

 ود قس  خاص برقابة جودة أعمال المراجعةوج
 51.2% 41 نعييي 

 48.8% 39 ال

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:       
من أفراد عينة الدراسة يعميون في م اتب مراجعة يعمي  فيهيا  (38.8%)أن ما نسبته  -0

 (61.2%)ميراجعينو وأن ميا نسيبته  5مراجعون يتراوح عدده  من مراجع واحد إلى 

مراجعين إلى  6يعميون في م اتب مراجعة يعم  فيها مراجعون يتراوح عدده  من  منه 

مراجعًاو وهذا ي ير إلى أن معم  أفراد عينة الدراسة يعميون في شيركات  11أكثر من 

وم اتب مراجعة متوسبة وكبيرة الحج  قد ي ون لها اهتمام بموضيوع المراجعية ييير 

المراجعةو وبالتالي اسيتيعابه  لمحتوييات قاممية  المنتممة وإجراءات رقابة جودة عميية

 االستقصاء.

من أفراد عينة الدراسة يعميون في م اتيب مراجعية محييية لهيا  (60%)أن ما نسبته  -5

ارتباط بم تب مراجعة عالميو وهذه الم اتب لديها اهتمام بالتأهي  المهنيي المسيتمر 

راسة لديه  اإللمام ال افي بمهنية ليعاميين فيهاو مما ي ير إلى أن معم  أفراد عينة الد

المراجعة ومعاييرها الدولية بما فيها معايير رقابة الجودةو وبالتالي استيعابه  لمحتويات 

 قاممة االستقصاء ومن ث  موضوعية إجاباته .

من أفراد عينة الدراسة يعميون في م اتب مراجعة ليديها قسي   (51.2%)أن ما نسبته  -3

منه  يعميون في م اتيب  (48.8%)لمراجعةو وأن ما نسبته خاص برقابة جودة عميية ا

جودة عميية المراجعةو وهيذا ي يير إليى أنيه مراجعة ليا لديها قس  خاص برقابة 

  مازالت هناك م اتب مراجعة كثيرة ال تهت  بموضوع رقابة جودة عميية المراجعة.
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 سادسًا: اختبار فرضيات الدراســـــة:
دراسة اعتمد الباحث عيى االختبار الالمعيمي و اختبار اإلشارات( الختبار فرضيات ال       

نمرًا ألن بيانات الدراسة ال تتبع التوزيع الببيعيو فضاًل عن أن مقيياس الدراسية الحاليية 

وهذا المقياس يتبيب االعتماد عييى االختبيارات  يعتبر من النوع الرتبي ولي رت الخماسي(

  اختبارات فرضيات الدراسة الحالية عيى النحو التالي:الالمعيميةو ويم ن توضيح نتام  
 و أ ( اختبار الفرضية األولى:

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجود فرو  ذات دالله إحصامية حول دوافع ممارسة       

فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممةو وذلك من خالل المقارنة بيين وسييط آراء 

(و وقيد 3.4وبين الوسيط االفتراضي ليدراسة الحالية والمحدد بدرجة ومراجعي الحسابات 

 نصت الفرضية األولى عيى:
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية حول دوافع ممارسية فرييق المراجعية ألعميال       

 المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".

( تحيي  آراء العينية المسيتجيبة حيول دوافيع ممارسية فرييق 6ق وويوضح الجدول ر      

 المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة.
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 ( تحيي  آراء العينة المستجيبة حول 6جدول رق و

 دوافع ممارسة فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة

 الوسيط البييييييييان م
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

له الدال

Sig 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

ضغط الوقت المخصص ألداء عمييية  -0

 المراجعة الخارجية.
4 .954 -1.935 .053 %23.8 2 

ثقافة م تب المراجعة لقبول البير   -5

 المختصرة عند أداء عميية المراجعة.
4 1.031 2.270- .023 %25.7 4 

انخفاض االلتزام األخالقي والمهنيي  -3

 اء فريق المراجعة.لد  أعض
4 1.169 4.445- .000 %29.2 6 

ريبة عضو فريق المراجعة  في تيرك  -7

 وظيفته في م تب المراجعة.
3.5 1.148 2.475- .013 %32.8 7 

عدم كفايية اإلشيراف عييى أعضياء  -2

 فريق المراجعة.
4 .986 2.985- .003 %24.6 3 

ضعف االتصيال بيين أعضياء فرييق  -6

 المراجعة.
4 .903 3.566- .000 %22.5 1 

ضييعف مسييتو  المسيياءلة والعقيياب  -1

 داخ  م تب المراجعة.
4 1.049 2.326- .020 %26.2 5 

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:       
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جمييع اليدوافع تيؤدي إليى قييام فرييق المراجعية  -0

حيت قيمية الوسييط وفقيًا آلراء بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو حييث تراو

( وهى أكبير مين الوسييط االفتراضيي ليدراسية 4 – 3.5مراجعي الحسابات ما بين و

 (.3.4الحالية والمحدد بي و

أن أه  الدوافع لقيام فريق المراجعة بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة  -5

راجعةو حيث بيغت نسبة نمر مراجعي الحسابات هو ضعف االتصال بين أعضاء فريق الم

( وهى أق  نسبة معام  اختالف بين جميع الدوافعو وربما يعود 22.5%معام  اختالفه و

ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات ألهمية االتصال بين أعضياء فرييق المراجعيةو وأن 

ضعف االتصال بين أعضاء فريق المراجعية ي يون دافعيًا لقييامه  بممارسيات أعميال 

 المنتممة.المراجعة يير 
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أن أق  دوافع قيام فريق المراجعة بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة مين وجهية  -3

نمر مراجعي الحسابات هو ريبة عضو فريق المراجعة فيي تيرك وظيفتيه فيي م تيب 

( وهى أكبر نسبة معام  اخيتالف 32.8%المراجعةو حيث بيغت نسبة معام  اختالفه و

ذلك إلى عدم إدراك مراجعيي الحسيابات ألهميية هيذا  بين جميع الدوافعو وربما يعود

الدافعو فالمراجع الذي يريب في ترك وظيفته في م تب المراجعة ي ون والمه ضيعيفًا 

لم تب المراجعةو وبالتالي قد يقوم بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممية لتحقييق 

 بع  مصالحه ال خصية.  

دوافع التيي تيؤدي لقييام فرييق المراجعية توجد فرو  ذات داللة إحصيامية ب يأن الي -7

(و 0.05بممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وذلك عند مستو  داللة إحصيامية و

وتعز  الفرو  لالختالف في مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تيك الفيرو  لصيالح 

 وسيط عينة الدراسة مقارنة بالوسيط االفتراض ليدراسة الحالية. 

ال توجد فيرو  ذات داللية "يه يت  رف  فرضية العدم األولى التي نصت عيى: وعي        

إحصامية حول دوافع ممارسة فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة 

 عيى" وقبول الفرضية البديية التي تنص نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".

وافع ممارسة فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير توجد فرو  ذات داللة إحصامية حول د

 المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".
 و ب ( اختبار الفرضية الثانية:

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجود فرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن طبيعية        

نتممةو وذلك من خيالل المقارنية بيين ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير الم

وسيط آراء مراجعي الحسابات وبين الوسيط االفتراضيي ليدراسية الحالييةو وقيد نصيت 

 الفرضية الثانية عيى:
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن طبيعة ممارسيات فرييق المراجعية ألعميال  

 .مهورية اليمنية"المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الج

( تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن طبيعة ممارسات فرييق المراجعية 7ويوضح الجدول رق و  

 ألعمال المراجعة يير المنتممة.
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 (7جدول رق  و

 تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن طبيعة ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة

 م

 الوسيط البيييييييان
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

الدالله 

Sig 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

الف   في متابعية البنيود الم ي وك  -0

 فيها
4 1.154 -2.326 .020 %28.8 5 

عدم اختبار جميع العناصر في العينية  -5

 مح  المراجعة.
4 1.147 2.922- .003 %28.6 4 

عدم البحث عن مسألة فنية معينة في  -3

المعييايير المحاسييبية ذات العالقيية 

وقبول المعالجية المحاسيبية المتبعية 

 من العمي 

4 1.091 2.410- .016 %27.2 2 

7- 

 

قبول تفسيرات ضيعيفة مين العميي  

 دون التحقق منها.
4 1.231 3.017- .003 %30.7 7 

اإلنهيياء الخيياطط لخبييوة المراجعيية  -2

 المبيوبة دون إكمال العم .
4 1.079 2.735- .006 %26.9 1 

المراجعة السبحية لوثامق العمي  دون  -6

 اآلخذ في االعتبار تفاصييها.
4 1.117 3.484- .000 %27.9 3 

استبعاد بنود م  وك فيها من العينية  -1

محيي  المراجعيية واسييتبدالها ببنييود 

 أخر 
4 1.217 2.410- .016 %30.4 6 

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:        
راجعي الحسابات عيى جميع ممارسيات فرييق المراجعية ألعميال المراجعية ييير موافقة م-0

( لجمييع الممارسيات 4المنتممةو حيث بيغت قيمة الوسيط وفقًا آلراء مراجعي الحسابات و

 (.3.4وهى أكبر من قيمة الوسيط االفتراضي ليدراسة الحالية والمحدد بي و

امًا من وجهة نمر مراجعيي الحسيابات أن أكثر ممارسات المراجعة يير المنتممة استخد-5

هي اإلنهاء الخاطط لخبوة المراجعة المبيوبة دون إكمال العم و حيث بيغت نسبة معام  

( وهى أق  نسبة معام  اختالف بين جميع الممارساتو وربما يعيود 26.9%اختالفها و

مة قيد ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات أن معم  دوافع ممارسة المراجعة يير المنتم

 يت  مواجهتها من خالل اإلنهاء الخاطط لخبوة المراجعة المبيوبة دون إكمال العم .
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أن أق  ممارسات المراجعة يير المنتممة استخدامًا من وجهة نمر مراجعيي الحسيابات -3

هي قبول تفسيرات ضعيفة من العمي  دون التحقيق منهياو حييث بيغيت نسيبة معامي  

ة معام  اخيتالف بيين جمييع الممارسياتو وهيذا ( وهى أكبر نسب30.7%اختالفها و

االختالف في مستو  األهمية فقطو فمراجعي الحسيابات ييدركون بيأن عضيو فرييق 

 المراجعة في بع  الحاالت قد يقب  تفسيرات ضعيفة من العمي  دون التحقق منها. 

 توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن ممارسات فريق المراجعة ألعميال المراجعية ييير-7

المنتممةو وهو ما تؤكده مستويات الداللة اإلحصامية لجميع الممارسات والتي بيغت أق  

(و وتعز  الفرو  لالختالف في مستو  األهمية فقطو حيث يتبيين أن تييك 0.05من و

 الفرو  لصالح وسيط عينة الدراسة مقارنة بالوسيط االفتراض ليدراسة الحالية. 

ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية " م الثانية التي نصت عيى:وعييه يت  رف  فرضية العد      

 ب أن طبيعة ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي

توجد فرو  ذات وقبول الفرضية البديية التي تنص عيى:  الحسابات في الجمهورية اليمنية."

المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة  داللة إحصامية ب أن طبيعة ممارسات فريق

 .نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية"
 و ج ( اختبار الفرضية الثالثة:

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجود فرو  ذات دالله إحصامية ب أن االنع اسات        

نتمميةو وذليك مين خيالل الناتجة عن ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير الم

المقارنة بين وسيط آراء مراجعي الحسابات وبين الوسيط االفتراضي ليدراسة الحاليةو وقد 

 نصت الفرضية الثالثة عيى:
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن االنع اسات الناتجة عين ممارسيات فرييق     

جعي الحسابات في الجمهورية المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مرا

 .اليمنية"
( تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن االنع اسات الناتجة عن 8ويوضح الجدول رق  و       

 ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممة.
 ( تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن االنع اسات8جدول رق  و

 راجعة ألعمال المراجعة يير المنتممةالناتجة عن ممارسات فريق الم 

 

 الوسيط البييييان م
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

الداللة 

Sig 

نسبة 

معام  

 االختالف

 الترتيب



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

 2 22.4% 005. 2.802- 897. 4 تعمي  خبر االكت اف. -0

تعمي  خبر يير  -5

 المعاينة.
4 .891 1.707- .088 %22.2 1 

 3 24.2% 025. -2.236 968. 4 رأي المراجع خاطط. -3

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:         
موافقة مراجعي الحسابات عيى جميع االنع اسات الناتجة عين ممارسيات فرييق  -0

المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممةو حيث بيغت قيمة الوسييط وفقيًا آلراء 

الوسييط  ( لجمييع االنع اسيات وهيى أكبير مين قيمية4مراجعي الحسيابات و

 (.3.4االفتراضي ليدراسة الحالية والمحدد بي و

أن أه  االنع اسات الناتجة عن ممارسات أعمال المراجعية ييير المنتممية مين  -5

وجهة نمر مراجعي الحسابات هي تعمي  خبر يير المعاينةو حيث بيغيت نسيبة 

( وهى أق  نسبة معام  اختالف بين جميع االنع اساتو 22.2%معام  اختالفها و

وربما يعود ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات بيأن عضيو فرييق المراجعية قيد 

 يتجاه  اختبار جميع المفردات التي ضمن العينة.

أن أق  االنع اسات الناتجة عن ممارسات أعمال المراجعية ييير المنتممية مين  -3

وجهة نمر مراجعي الحسابات هيو إصيدار المراجيع ليرأي خياطط عين عمييية 

( وهى أكبير نسيبة معامي  24.2%غت نسبة معام  اختالفها والمراجعةو حيث بي

اختالف بين جميع االنع اساتو وهذا االخيتالف فيي مسيتو  األهميية فقيطو 

فمراجعي الحسابات يدركون أهمية الخباء في رأي المراجع النات  عن ممارسات 

أعمال المراجعة يير المنتممةو وما يترتب عييه من إلحيا  الضيرر بمسيتخدمي 

 عيومات المحاسبية.الم

توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن االنع اسات الناتجة عين ممارسيات فرييق  -7

المراجعة ألعمال المراجعة يير المنتممةو وذلك لالنع اسات المتمثية في تعميي  

خبر االكت افو ورأي المراجع خاطط وهو ما تؤكده مستويات الداللة اإلحصامية 

(و وتعيز  الفيرو  لالخيتالف فيي 0.05أق  مين و لتيك االنع اسات والتي بيغت

مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تيك الفرو  لصالح وسييط عينية الدراسية 

 مقارنة بالوسيط االفتراضي ليدراسة الحالية. 
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عدم وجود فرو  ذات داللة إحصامية ب يأن خبير ييير المعاينيةو حييث بيغيت  -2

(و وهذا يعنيي اتفيا  آراء 0.05ن و( وهى أكبر م088.مستو  داللتها اإلحصامية و

 مراجعي الحسابات عيى أهمية هذا النوع من المخاطر. 

ال توجيد فيرو  ذات " وعييه يت  رف  فرضية العدم الثالثة التي نصت عييى:      

داللة إحصامية ب أن االنع اسات الناتجة عن ممارسات فريق المراجعة ألعميال 

مراجعيي الحسيابات فيي الجمهوريية المراجعة يير المنتممة من وجهية نمير 

توجد فرو  ذات داللة إحصيامية وقبول الفرضية البديية التي تنص عيى" اليمنية."

ب أن االنع اسات الناتجة عن ممارسات فريق المراجعة ألعمال المراجعية ييير 

 .المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية"
 بعة:و د ( اختبار الفرضية الرا

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجود فرو  ذات دالله إحصامية ب أن مساهمة        

إجراءات رقابة جودة عميية مراجعة البيانات المالية فيي الحيد مين ممارسيات أعميال 

المراجعة يير المنتممةو وذلك من خالل المقارنة بين وسيط آراء مراجعيي الحسيابات 

 اسة الحالية و وقد نصت الفرضية الرابعة عيى:وبين الوسيط االفتراضي ليدر
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات رقابة جودة عميية       

مراجعة البيانات المالية في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من 

 وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية."

 ن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وذلك عيى النحو التالي:وينبثق ع         
 
 الفرضية الفرعية األولي:-0

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجيود فيرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن       

مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير 

 ألولى عيى:المنتممة وقد نصت الفرضية الفرعية ا
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات توجييه فرييق      

من وجهة نمير  المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة

 ". مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية
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( تحييي  آراء العينية المسيتجيبة ب يأن مسياهمة  9ويوضح الجدول رقي  و       

إجراءات توجيه فريق المراجعة فيي الحيد مين ممارسيات أعميال المراجعية ييير 

 المنتممة.
 (  9جدول رق  و 

 تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعة

 في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة

 ا ييي:يتضح من الجدول السابق م         
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات توجيه فريق المراجعية تسيه   -0

في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتمميةو حييث تراوحيت قيمية 

( وهى أكبر من قيمة الوسيط 5_4الوسيط وفقًا آلراء مراجعي الحسابات ما بين و

 (.3.4االفتراضي ليدراسة الحالية والمحدد بي و

ن أه  إجراءات توجيه فريق المراجعة إسهامًا في الحد من ممارسات المراجعية أ -5

يير المنتممة من وجهة نمر مراجعيي الحسيابات هيو إعيالم فرييق المراجعية 

( وهيى 11.4%بأهداف العم  المراد إنجازهو حيث بيغت نسبة معام  اختالفيه و

ذليك إليى إدراك  أق  نسبة معام  اختالف بين جميع إجراءات التوجيهو وُيعيز 

مراجعي الحسابات بأن تحديد أهداف العم  المراد إنجيازه قبي  البيدء بعمييية 

 

 م
 الوسيط البييييان

االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

 Sigالداللة 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

رورة االلتزام بالمتبيبات ض -0

العالقة والتخبيط األخالقية ذات 

  لعميية المراجعة وإجرامها.

5 .603 -3.004 .003 %12.1 2 

 1 11.4% 703. 381. 570. 5 أهداف العم  المراد إنجازه.  -5

 5 16.5% 000. -4.583 660. 4 طبيعة عم  م تب المراجعة.  -3

 4 16.3% 045. -2.008 652. 4 القضايا المتعيقة بالمخاطر. -7

الم اك  التي قد تن أ أثناء عميية  -2

 المراجعة.
4 .719 1.831- .067 %17.9 6 

االلتزام بالمنه  المفص  ألداء  -6

 عميية المراجعة
4 .582 3.385- .001 %14.5 3 
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المراجعة يساعد أعضاء فريق المراجعة عيى معرفة النتام  التيي يسيعى م تيب 

المراجعة لتحقيقها من عميية المراجعيةو وبالتيالي االهتميام بتحقيقهيا وتجنيب 

 ة. ممارسات أعمال المراجعة يير المنتمم

أن أق  إجراءات توجيه فريق المراجعة إسهامًا في الحد من ممارسات المراجعية  -3

يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات هي الم اك  التي قد تن أ أثناء 

( وهيى أكبير نسيبة 17.9%عميية المراجعةو حيث بيغت نسبة معام  اختالفيه و

راجعةو وهذا االخيتالف فيي معام  اختالف بين جميع إجراءات توجيه فريق الم

مستو  األهمية فقطو فمراجعي الحسابات يدركون بأن الم اك  التي قيد تن يأ 

أثناء عميية المراجعة يم ن معالجتها من خالل الت اور فيهيا ميع أعضياء فرييق 

المراجعة األكثر خبرةو أو زيادة الوقت المخصص لعميية المراجعة بداًل من اليجوء 

 راجعة يير المنتممة. لممارسات أعمال الم

توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعة في  -7

الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وهيو ميا تؤكيده مسيتويات 

( لجمييع إجيراءات توجييه فرييق 0.05الداللة اإلحصامية والتي بيغت أق  مين و

لمتمثيين في تحديد أهداف العم  المراد إنجيازهو المراجعة باستثناء اإلجراميين ا

والم اك  التي قد تن أ أثناء عميية المراجعةو حيث تبين عدم وجود فيرو  ذات 

دالله إحصامية بين آراء مراجعي الحسابات ب أنهما وهيو ميا تؤكيده مسيتويات 

( عييى التيوالي وهيى أكبير مين 067.(و و703.دالالته  اإلحصامية والتي بيغت و

(. وتعز  الفرو  لالختالف في مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تييك 0.05و

 الفرو  لصالح وسيط عينة الدراسة مقارنة بالوسيط االفتراض ليدراسة الحالية. 

"ال توجد فيرو  وعييه يت  رف  فرضية العدم الفرعية األولى التي نصت عيى       

فريق المراجعة فيي الحيد مين  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات توجيه

ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعيي الحسيابات فيي 

"توجد فرو  ذات داللة  البديية التي تنص عيى وقبول الفرضية ". الجمهورية اليمنية

إحصامية ب أن مساهمة إجراءات توجيه فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال 

  المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".المراجعة يير 
 الفرضية الفرعية الثانية:-5
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تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجيود فيرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن       

مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة فيي الحيد مين ممارسيات أعميال 

 ضية الفرعية الثانية عيى:المراجعة يير المنتممة وقد نصت الفر
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فريق       

المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة مين وجهية نمير 

  مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".
المسيتجيبة ب يأن مسياهمة ( تحييي  آراء العينية  10ويوضح الجدول رق  و       

إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير 

 المنتممة.
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 (  10جدول رق  و 

 تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة 

 في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة

 

 م
 الوسيط ييييانالبيييييي

االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

الداللة 

Sig 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

 5 12.6% 616. 502. 634. 5 متابعة تقدم عميية المراجعة. -0

5- 
النمر في كفاءة وقدرات أعضاء فريق 

 المراجعة.
5 .582 .502 .616 %11.6 2 

3- 
مد  كفاية الوقت الالزم النجاز عميية 

 مراجعة.ال
5 .615 .381 .703 %12.3 4 

7- 
مد  إنجاز العم  وفقًا ليمنه  المخبط 

 لعميية المراجعة.
5 .595 2.008- .045 %11.9 3 

2- 
معالجة الم اك  الهامة التي تن أ أثناء 

 عميية المراجعة.
5 .548 .264 .792 %10.9 1 

6- 
تحديد الم اك  التي تحتاج ليت اور فيها 

 المراجعة األكثر خبرة.مع أعضاء فريق 
5 .634 4.518- .000 %12.6 6 

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:         
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعية  -0

تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو حيث بيغيت قيمية 

( وهى أكبر من قيمة الوسيط االفتراضي 5باتوالوسيط وفقًا آلراء مراجعي الحسا

 (.3.4ليدراسة الحالية والمحدد بي و

أن أه  إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة إسهامًا في الحيد مين ممارسيات  -5

المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات هو معالجية الم ياك  

( 10.9%غت نسبة معام  اختالفه والهامة التي تن أ أثناء عميية المراجعةو حيث بي

وهى أق  نسبة معام  اختالف بين جميع إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعةو 

وربما يعود ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات بأن معالجة الم اك  الهامية التيي 

تن أ أثناء عميية المراجعة أواًل بأول مع ال ريك المسئول عن عمييية المراجعيةو 

الحد من قيام فريق المراجعية بممارسيات أعميال المراجعية ييير  قد يسه  في

 المنتممة. 



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

أن أق  إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة إسهامًا في الحيد مين ممارسيات  -3

المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات هيو تحدييد الم ياك  

خبرةو حيث بيغت نسبة التي تحتاج ليت اور فيها مع أعضاء فريق المراجعة األكثر 

( وهى أكبر نسبة معام  اخيتالف بيين جمييع إجيراءات 12.6%معام  اختالفه و

(و 000.اإلشراف عيى فريق المراجعةو كما بيغت قيمة مستو  دالالته اإلحصامية و

الحسابات ب أن هيذا اإلجيراء  وهو ما يدل عيى وجود اختالف بين آراء مراجعي

بعة تقدم عمييية المراجعيةو وهيذا االخيتالف فيي أكثر من اإلجراء المتعيق بمتا

الم ياك  التيي  يدركون بأن تحدييد مستو  األهمية فقطو فمراجعي الحسابات

تحتاج ليت اور مع أعضاء فريق المراجعة األكثر خبرة يم ين أن ييت  مين خيالل 

تخصيص وقت إضافي ليت اور في تيك الم اك  ومعالجتها أواًل بيأول بيداًل مين 

  ارسات المراجعة يير المنتممة.اليجوء لمم

ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات اإلشراف عييى فرييق  -7

المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وهو ما تؤكيده 

( لجميع إجراءات اإلشراف 0.05مستويات الداللة اإلحصامية والتي بيغت أكبر من و

جعة باستثناء اإلجراميين المتمثيين بمد  إنجاز العم  وفقًا ليمنه  عيى فريق المرا

المخبط لعميية المراجعةو وتحديد الم اك  التي تحتاج ليت اور فيها مع أعضاء 

فريق المراجعة األكثر خبرةو حيث تبين وجود فرو  ذات دالله إحصامية ب يأنهما 

التهما اإلحصيامية والتيي بين آراء مراجعي الحسابات وهو ما تؤكده مستويات دال

(. وتعيز  الفييرو  0.05( عييى التييوالي وهيى أقي  ميين و000.(و و045.بيغيت و

لالختالف في مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تيك الفرو  لصيالح وسييط 

 عينة الدراسة مقارنة بالوسيط االفتراض ليدراسة الحالية. 

"ال توجد فرو   ية التي نصت عيىوعييه يت  قبول فرضية العدم الفرعية الثان       

ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة في الحد من 

ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعيي الحسيابات فيي 

توجد فرو  ذات داللة  الفرضية البديية التي تنص عيى " ورف الجمهورية اليمنية". 

ب أن مساهمة إجراءات اإلشراف عيى فريق المراجعة في الحد من ممارسات إحصامية 
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أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات فيي الجمهوريية 

 اليمنية".
 الفرضية الفرعية الثالثة: -3

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجيود فيرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن       

راجعات العم  الُمنجز من قب  فريق المراجعة _ أي يت  مراجعية مساهمة إجراءات م

العم  الُمنجز من أعضاء فريق المراجعة األق  خبرة من قب  أعضاء فريق المراجعية 

األكثر خبرة_  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتممية وقيد نصيت 

 الفرضية الفرعية الثالثة عيى:
اللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات مراجعات العمي  "ال توجد فرو  ذات د      

الُمنجز من قب  فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة 

 من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".
( تحييي  آراء العينية المسيتجيبة ب يأن مسياهمة 11ويوضح الجيدول رقي  و      

ت العم  الُمنجز من قب  فريق المراجعة فيي الحيد مين ممارسيات إجراءات مراجعا

 أعمال المراجعة يير المنتممة.
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 (11جدول رق  و 

 تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن مساهمة إجراءات مراجعات العم  الُمنجز

 من قب  فريق المراجعةفي الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة 

 طالوسي البييييان م
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

 Sigالداللة 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

0- 

ما إذا كان العم  قد أُنجز وفقًا ليمعايير 

المهنية والمتبيبات القانونية والتنميميية 

 المببقة.

5 .656 .264 .792 %13.1 2 

ن أة قضايا فنية هامة بحاجية لمزييد  -5

 من الدراسة.
4 .783 -2.877 .004 %19.6 6 

أُجريييت الم يياورات المناسييبة ليقضييايا   -3

 الفنية.
4 .763 -3.460 .001 %19.1 5 

كان هناك حاجة لمراجعة طبيعة وتوقيت  -7

 ومد  العم  الُمنجز.
4 .618 2.815- .005 %15.4 4 

كان العم  الُمنجيز ييدع  االسيتنتاجات  -2

 التي ت  التوص  إليها.
4 .587 .381 .703 %14.6 3 

كانت األدلة التيي تي  الحصيول عييهيا  -6

 كافية ومناسبة لدع  تقرير المراجع.
5 .574 3.004- .003 %11.5 1 

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:         
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات مراجعات العم  الُمنجيز مين  -0

المراجعة يير المنتممةو قب  فريق المراجعة تسه  في الحد من ممارسات أعمال 

حيث تراوحت قيمة وسيط عينة الدراسة لجمييع إجيراءات المراجعيات ميا بيين 

( وهى أكبر من قيمة الوسيط االفتراضيي ليدراسية الحاليية والمحيدد بيي 5_4و

 (.3.4و

أن أه  إجراءات مراجعات العم  الُمنجز إسهامًا في الحد من ممارسيات أعميال  -5

وجهة نمر مراجعي الحسابات هو ما إذا كانت األدلية  المراجعة يير المنتممة من

التي ت  الحصول عييها كافية ومناسبة لدع  تقرير المراجعو حييث بيغيت نسيبة 

وهى أق  نسبة معام  اختالف بين جميع  (11.5%)معام  االختالف لهذا اإلجراء 

أن إجراءات مراجعات العم  المُنجزو ويعز  ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات ب

أعميال المراجعية ييير  تعضو فريق المراجعة األق  خبرة قد يتجنيب ممارسيا
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المنتممة خوفًا من اكت اف تيك الممارسات من قب  أعضاء فريق المراجعة األكثر 

خبرة عند مراجعته  لألدلة التي ت  الحصول عييها ومد  كفايتها ومناسبتها لدع  

 تقرير المراجع. 

عم  الُمنجز إسهامًا في الحد من ممارسات المراجعة أن أق  إجراءات مراجعات ال -3

يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات هو ما إذا ن أة قضايا فنية هامة 

االخيتالف لهيذا اإلجيراء  بحاجة لمزيد من الدراسةو حيث بيغت نسيبة معامي 

وهى أعيى نسبة معام  اختالف بين جميع إجيراءات مراجعيات العمي   (%19.6)

جزو وهذا االختالف في مستو  األهمية فقطو فمراجعي الحسابات يدركون المُن

بأن القضايا الفنية التي ت ون بحاجه لمزيد من الدراسة يم ن معالجتها من خالل 

زيادة الوقت المخصص ألداء عميية المراجعة بداًل من اليجوء لممارسيات أعميال 

 المراجعة يير المنتممة.

امية ب أن مساهمة إجراءات مراجعات العم  المُنجيز توجد فرو  ذات داللة إحص -7

في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وهو ما تؤكده مسيتويات 

( لجميع إجيراءات مراجعيات العمي  0.05الداللة اإلحصامية والتي بيغت أق  منو

ليمعيايير المُنجزو ما عدا اإلجراميين المتمثيين بما إذا كان العم  قد ُأنجز وفقيًا 

المهنية والمتبيبات القانونيةو كذلك ما إذا كان العم  الُمنجز يدع  االستنتاجات 

التي ت  التوص  إليهاو حيث تبين عدم وجود فرو  ذات داللة إحصيامية ب يأنهما 

عييى  (703.)و  (792.)وهو ما تؤكده مستويات داللتهما اإلحصامية والتيي بيغيت 

وتعز  الفيرو  لالخيتالف فيي مسيتو  األهميية (. 0.05التوالي وهى أكبر من و

فقطو حيث يتبين أن تيك الفرو  لصالح وسيط عينة الدراسة مقارنية بالوسييط 

 االفتراض ليدراسة الحالية. 

"ال توجد فرو   وعييه يت  رف  فرضية العدم الفرعية الثالثة التي نصت عيى:       

العم  الُمنجز من قبي  فرييق  إجراءات مراجعاتذات داللة إحصامية ب أن مساهمة 

من وجهة نمر مراجعي  المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة

توجد فرو  "وقبول الفرضية البديية التي تنص عيى:  ".الحسابات في الجمهورية اليمنية

إجراءات مراجعات العم  الُمنجز من قبي  فرييق ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة 
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من وجهة نمر مراجعي  راجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةالم

  ".الحسابات في الجمهورية اليمنية
 الفرضية الفرعية الرابعة:-7

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجود فيرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن          

ي الحيد مين ممارسيات مساهمة إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق المراجعة ف

 أعمال المراجعة يير المنتممة وقد نصت الفرضية الفرعية الرابعة عيى:

الت اور المتبعة من  ت"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءا     

قب  فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة 

  ".لجمهورية اليمنيةنمر مراجعي الحسابات في ا

( تحييي  آراء العينية المسيتجيبة ب يأن مسياهمة  12ويوضح الجدول رق  و       

إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق المراجعة فيي الحيد مين ممارسيات أعميال 

 المراجعة يير المنتممة.
 ( 12جدول رق  و 

 لمتبعةتحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن مساهمة إجراءات الت اور ا

 من قب  فريق المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة 

 الوسيط البيييييييان م
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

 Sigالداللة 

نسبة معام  

 االختالف
 الترتيب

0- 

التحقق من قيام فريق المراجعة بالم اورات المناسبة 

كانت الم اورات بين ب أن المسام  الفنية المعقدة سواًء 

 أعضاء فريق المراجعة أو مع أفراد آخرين.

4 .711 -1.536 .125 %17.8 2 

التحقق من االلتزام باالستنتاجات الناتجة عن الم اورات  -5

مع الجهات التي تمت م اورتها ب أن المسام  الفنية 

 المعقدة

4 .693 -2.011 .044 %17.3 1 

 بق ما ييي:يتضح من الجدول السا           
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات الت اور المتبعة من قب  فرييق  -0

المراجعة تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتمميةو حييث 

( وهى أكبر من قيمة الوسيط 4بيغت قيمة الوسيط وفقًا آلراء مراجعي الحسابات و

 (.3.4د بي واالفتراضي ليدراسة الحالية    والمحد



 

 م5252سبتمرب - ( ـ25) العدد –ة كلية التجارة واالقتصاد ــجمل

مساهمة إجراءات رقابة جودة عملية مراجعة البيانات املالية يف احلد من ممارسات   مدى
 املراجعة غري املنتظمة دراسة ميدانية على شركات ومكاتب املراجعة يف اجلمهورية اليمنية

 
 
 

إن أه  إجراءات الت اور إسهامًا في الحد من ممارسات أعميال المراجعية ييير  -5

المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات هو التحقق من االلتزام باالستنتاجات 

الناتجة عن الم اورات ب أن المسام  الفنية المعقدةو حيث بيغيت نسيبة معامي  

أقي  نسيبة معامي  اخيتالف بيين جمييع  وهى (17.3%)االختالف لهذا اإلجراء 

إجراءات الت اورو ويعز  ذلك إلى إدراك مراجعي الحسابات بيأن عضيو فرييق 

أعمال المراجعة يير المنتممة خوفًا من اكت ياف  تالمراجعة قد يتجنب ممارسا

ال ريك المسئول عن عمييية المراجعية بيأن عضيو فرييق المراجعية لي  ييتيزم 

 الم اورات ب أن المسام  الفنية المعقدة. باالستنتاجات الناتجة عن 

إن أق  إجراءات الت اور إسهامًا في الحد من ممارسات المراجعة يير المنتممية  -3

من وجهة نمر مراجعي الحسابات هو التحقق من قيام فريق المراجعة بالم اورات 

المناسبة ب أن المسام  الفنية المعقدة سواًء كانت تيك الم ياورات بيين أعضياء 

ريق المراجعة أو مع أفراد آخرينو حيث بيغيت نسيبة معامي  االخيتالف لهيذا ف

وهى أعيى نسبة معام  اختالف بين جميع إجيراءات الت ياورو  (17.8%)اإلجراء 

وهذا االختالف في مستو  األهمية فقطو فمراجعي الحسابات يدركون بأن عضو 

نتممية خوفيًا مين أعمال المراجعة ييير الم تفريق المراجعة قد يتجنب ممارسا

اكت اف ال ريك المسئول عن عميية المراجعة بيأن عضيو فرييق المراجعية لي  

 يمارس الم اورات المناسبة ب أن المسام  الفنية المعقدة. 

توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن التحقق من االلتزام باالستنتاجات الناتجة  -4

غيت مسيتو  داللتهيا عن الم اورات ب أن المسيام  الفنيية المعقيدةو حييث بي

(. وتعز  هيذه الفيرو  لالخيتالف فيي 0.05وهى أق  من و (0.044)اإلحصامية 

مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تيك الفرو  لصالح وسيط عينة الدراسة مقارنة 

  بالوسيط االفتراض ليدراسة الحالية.

 ال توجد فرو  ذات داللة إحصيامية ب يأن التحقيق مين قييام فرييق المراجعية -2

بالم اورات المناسبة ب أن المسام  الفنية المعقدة سواًء كانت تييك الم ياورات 

بين أعضاء فريق المراجعة أو مع أفيراد آخيرينو حييث بيغيت مسيتو  داللتهيا 

(و معنيى ذليك أن مراجعيي الحسيابات 0.05وهى أكبر من و (0.125)اإلحصامية 
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جعة بالتحقق مين قييام يتفقون بوجوب أن يقوم ال ريك المسئول عن عميية المرا

 فريق المراجعة بالم اورات المناسبة ب أن المسام  الفنية المعقدة. 

"ال توجيد  وعييه يت  قبول فرضية العدم الفرعية الرابعة التيي نصيت عييى:         

فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات الت اور المتبعة من قبي  فرييق 

ت أعمال المراجعة يير المنتممة مين وجهية نمير المراجعة في الحد من ممارسا

ورف  الفرضية البديية التي تنص عيى:  ".مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية

"توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق 

نمير  المراجعة في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة مين وجهية

  ".مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية
 الفرضية الفرعية الخامسة: -2

تسعى هذه الفرضية الختبار مد  وجيود فيرو  ذات دالليه إحصيامية ب يأن       

مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعة عند اختالفات الرأي في الحد من 

 نصت الفرضية الفرعية الخامسة عيى: ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة وقد
"ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب        

فريق المراجعة عند اختالفات الرأي في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير 

 ".المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية
( تحييي  آراء العينية المسيتجيبة ب يأن مسياهمة  13ول رق  و ويوضح الجد      

اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعية عنيد اختالفيات اليرأي فيي الحيد مين 

 ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة.
 

 (  13جدول رق  و 

 تحيي  آراء العينة المستجيبة ب أن مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب 

 ة عند اختالفات الرأي  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةفريق المراجع 

 الوسيط البيييييييييان م
االنحراف 

 المعياري
 Zقيمة 

مستو  

الداللة 

Sig 

نسبة معام  

 االختالف

يجييب عيييى فريييق المراجعيية إتبيياع  

سياسات وإجيراءات م تيب المراجعية 
4 .711 -5.375 .000 %17.8 
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فيما يتعيق بمعالجة تسيوية اختالفيات 

ب أن المسام  التي تي  الت ياور الرأي 

 عييها مع الجهات التي ت  م اورتها.

 يتضح من الجدول السابق ما ييي:          
موافقة مراجعي الحسابات عيى أن اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعة عند  -0

يير المنتمميةو اختالفات الرأي تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ي

( وهى أكبر مين قيمية 4حيث بيغت قيمة الوسيط وفقًا آلراء مراجعي الحسابات و

 (.3.4الوسيط االفتراضي ليدراسة الحالية والمحدد بي و

توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن إجراءات اختالفات الرأي فيي الحيد مين  -5

داللتهيا  ممارسات أعمال المراجعية ييير المنتمميةو وهيو ميا تؤكيده مسيتو 

(. وتعيز  هيذه الفيرو  0.05وهيى أقي  مين و (0.000)اإلحصاميةو حيث بيغت 

لالختالف في مستو  األهمية فقطو حيث يتبين أن تيك الفرو  لصيالح وسييط 

عينة الدراسة مقارنة بالوسيط االفتراض ليدراسة الحاليةو وأن هذا اإلجراء مهمًا 

 من وجهة نمر مراجعي الحسابات.

" ال توجيد  يت  رف  فرضية العدم الفرعية الخامسة التي نصت عييى:وعييه       

فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب  فريق المراجعة 

عند اختالفات الرأي في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة من وجهة 

الفرضية البديية التي تينص  وقبول ".نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية

توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب أن مساهمة اإلجراءات المتبعة من قب  فريق عيى: 

المراجعة عند اختالفات الرأي في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممة 

 ".من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية
فرضيات الفرعيية المنبثقية مين الفرضيية الرابعية وفي ضوء نتام  اختبار ال      

ال توجد فرو  ذات داللة إحصامية ب يأن " الرميسية  يت  رفضها والتي نصت عيى :

مساهمة إجراءات رقابة جودة أداء عميية المراجعة في الحد من ممارسيات أعميال 

 ".ةالمراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمني

"توجد فيرو  ذات داللية إحصيامية ب يأن وقبول الفرضية البديية التي تنص عيى: 
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مساهمة إجراءات رقابة جودة أداء عميية المراجعة في الحد من ممارسيات أعميال 

 ".المراجعة يير المنتممة من وجهة نمر مراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية
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 النتائج والتوصيات

 النتائــج: -أ 
 تتمث  أه  النتام  التي توصيت إليها الدراسة فيما ييي :       

موافقة مراجعي الحسابات عيى جميع دوافع ممارسات أعميال المراجعية ييير  -0

المنتممةو وأن أه  تيك الدوافع هو ضعف االتصال بين أعضاء فريق المراجعةو 

عيدم  يييه ضغط مواخزنة الوقت المخصص ألداء عميية المراجعة الخارجيةو ث 

 كفاية اإلشراف عيى أعضاء فريق المراجعة.  

موافقة مراجعي الحسابات عيى جميع ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو  -5

وأن أكثر تيك الممارسات استخدامًا من قب  فريق المراجعة هي اإلنهاء الخاطط 

ة لخبوة المراجعة المبيوبة دون إكمال العم و يييها عدم البحث عن مسألة فنيي

معينة في المعايير المحاسبية ذات العالقة بها وقبول المعالجة المحاسبية المتبعة 

من العمي و ث  المراجعة السيبحية لوثيامق العميي  دون اآلخيذ فيي االعتبيار 

 تفاصييها.

موافقة مراجعي الحسابات عيى جميع االنع اسات الناتجة عن ممارسات فرييق  -3

تممةو وأن أه  تييك االنع اسيات هيو تعميي  المنالمراجعة ألعمال المراجعة يير 

 خبر يير المعاينةو يييه تعمي  خبر االكت افو ث  الخباء في رأي المراجع.

موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات رقابة جيودة عمييية مراجعية  -7

البيانات المالية تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتمميةو 

اإلجراءات هي إجراءات اإلشيراف عييى فرييق المراجعيةو يييهيا وأن أه  تيك 

إجراءات توجيه فريق المراجعةو ث  إجراءات مراجعة العمي  المُنجيز مين قبي  

 فريق المراجعة.

موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات توجيه فريق المراجعة تسيه   -2

أه  تيك اإلجراءات  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير المنتممةو وأن

هو إعالم فريق المراجعة بأهداف العم  المراد إنجازهو يييه االلتزام بالمتبيبات 

و ثي  التيزامه  ااألخالقية ذات العالقة والتخبيط لعمييية المراجعية وإجرامهي

 بالمنه  المفص  ألداء عميية المراجعة.
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فريق المراجعة موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات اإلشراف عيى  -6

تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة ييير المنتمميةو وأن أهي  تييك 

أثناء عمييية المراجعيةو ييييه  الم اك  الهامة التي تن أ اإلجراءات هو معالجة

النمر في كفاءة وقدرات أعضاء فريق المراجعةو ث  ميد  إنجياز العمي  وفقيًا 

  ليمنه  المخبط لعميية المراجعة.

ة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات مراجعات العم  الُمنجز مين موافق -1

قب  فريق المراجعة تسه  فيي الحيد مين ممارسيات أعميال المراجعية ييير 

المنتممةو وأن أه  تيك اإلجراءات هو ما إذا كانت األدلة التي ت  الحصول عييها 

د ُأنجيز وفقيًا كافية ومناسبة لدع  تقرير المراجعو يييه ما إذا كيان العمي  قي

و ث  ما إذا كان العمي  الُمنجيز ةليمعايير المهنية والمتبيبات القانونية والتنميمي

 يدع  االستنتاجات التي ت  التوص  إليها.

موافقة مراجعي الحسابات عيى أن جميع إجراءات الت اور المتبعة من قب  فريق  -8

منتممةو وأن أه  المراجعة تسه  في الحد من ممارسات أعمال المراجعة يير ال

تيك اإلجراءات هو التحقق من االلتزام باالستنتاجات الناشيئة عين الم ياورات 

ب أن المسام  الفنيةو يييه التحقق من قيام فريق المراجعة بالم اورات المناسبة 

 ب أن المسام  الفنية.

موافقة مراجعي الحسابات عيى أن اإلجراءات المتبعة من قب  فرييق المراجعية  -9

ختالفات الرأي تسه  في الحيد مين ممارسيات أعميال المراجعية ييير عند ا

 المنتممة.

 )ب( التوصيـــات:
 في ضوء النتام  التي ت  التوص  إليها توصي الدراسة بما ييي:         

يجب عيى شركات وم اتب المراجعة في الجمهورية اليمنية تبني سياسة الثواب  -1 

مساعديه  الذين يتبين قيامه  بممارسيات والعقاب عيى المراجعين الرميسين و

 أعمال المراجعة يير المنتممة.
يجب عيى جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عقد دورات تدريبية لمراجعيي  -2 

المراجعة في مجال رقابة جيودة عمييية مراجعية الحسابات في شركات وم اتب 

 .(220)عة الدولي رق  البيانات المالية الواحدةو وذلك في ضوء معيار المراج
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ضرورة تعدي  قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنية ل ي  -3 

يتضمن إلزام ل ركات وم اتب المراجعة بإن اء قس  رقابة جودة األداء المهنيو 

من مراجعي الحسابات يعمييون فيي شيركات  (48.8%)فقد تبين أن ما نسبته 

 قس  لرقابة جودة األداء المهني.وم اتب مراجعة ليا لديها 
بصفتها الجهة الح ومية الم رفة عيى شيئون -يجب عيى وزارة التجارة والصناعة -4

ت  ي  هيئة قانونية متخصصية  -مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية

في مجال المراجعية ليقييام ببرنيام  مراجعية النميير لم اتيب المراجعية فيي 

   يةو وذلك ليتحقق من التزامه  برقابة جودة األداء المهني.الجمهورية اليمن
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 قائمـة املراجــع

 املراجــع العربيــة: -  
م(. " المراجعية ميدخ  مت امي " وترجميةو 5111أرينزوالفين و لوبيكو جميا.و -

 محمد الديسبي( .الرياض: دار المرير لين ر.

ؤثرة عييى جيودة المراجعية م(." العوام  الم5112األهدلو عبدالسالم سييمان.و -

دراسة نمرية ميدانية". رسيالة ماجسيتير ييير -الخارجية في الجمهورية اليمنية

 من ورةو جامعة أسيوطو مصر.

م(." ممارسات المراجعة الخارجيية ييير المنممية 5105بساليو مري  محسن.و -

دراسة ميدانية". رسيالة ماجسيتير ييير -ومد  تأثيرها عيى جودة األداء المهني

  ورةو جامعة القاهرةو مصر.من

-م(. المعايير الدولية لرقابة الجودة والتيدقيق5119االتحاد الدولي ليمحاسبين.و -

( رقابية الجيودة لتيدقيق البيانيات الماليية". 551معيار المراجعة الدولي رق  و

 وترجمة المجمع العربي ليمحاسبين القانونيين(. عمانواألردن.

م(. دليي  5119يييييييييييييييييييييي.ويييييييييييييييييييييييييييي -

التببييق العيام لقواعيد السييوك  -قواعد السيوك األخالقي ليمحاسبين المهني

األخالقي الدولية ليمحاسبين الجزء وأ(.و ترجمية المجميع العربيي ليمحاسيبين 

 القانونيين(. عمانو األردن.

ة الحسابات من م(." العوام  المؤثرة في جودة مراجع5101جبرانو محمد عيي.و -

وجهة نمر المحاسبين القانونيين في اليمن". الندوة الثالثة ع ير لسيب  تبيوير 

مايو و كييية إدارة  09-02المحاسبة في الممي ة العربية السعودية في الفترة من 

 .71-0اإلعمالو جامعة الميك سعودو الرياضو ص ص 

ى هيامش أميان م(. " أثر جيودة المراجعية الخارجيية عيي5107دوارةو سامر.و -

المستثمر في ظ  تببيق أساليب المحاسبة اإلبداعيية". رسيالة ماجسيتير ييير 

 من ورةو جامعة حيبو سوريا.
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م(." دور قييانون 5100الييدويجيو عيييى حسييين و عييييو أسييامة عبييدالمنع .و -

أوكسييي فيي رفيع كفياءة مهنية التيدقيق الخيارجي". مجيية اإلدارة  -ساربنيز

 .37 -0ص (و ص 26واالقتصادو العدد و

م(." أثر ممارسات المراجعية ييير المنتممية فيي 5102رمضانو أحمد يؤنا.و -

دراسة ميدانية تحيييية". رسالة ماجسيتير ييير من يورةو -جودة التقارير المالية

 جامعة دم قو سوريا.

م(." مد  التزام المراجيع الخيارجي بتببييق معيايير 5102ال واو ديمه مازن.و -

دراسية تببيقيية". رسيالة  –ى تحسين أدامه المهني رقابة الجودة وتأثيرها عي

 ماجستير يير من ورةو الجامعة اإلسالمية يزةو فيسبين.

م(." ند  التيزام مراجعيي 5116و محمود فؤاد.ودصيامو وليد زكريا و أبو أحمي -

-الحسابات في األردن بقواعد السيوك المهني". مجية جامعة المييك عبيدالعزيز

 .572 -099(و ص ص 5(و العدد و51جيد واالقتصاد واإلدارةو الم

م(." مد  تببيق رقابة الجودة في م اتيب تيدقيق 5112الضيعيو وهيب إلياس.و -

دراسة ميدانية". رسالة ماجستير ييير من يورةو جامعية  -الحسابات في اليمن

 اليرموكو األردن.

 م(." مد  التزام المدقق الخارجي في األردن بإجراءات5119عرارو شادن هاني.و -

واختبارات تقيي  مخاطر األخباء المادية عند تدقيق البيانيات الماليية". رسيالة 

 ماجستير يير من ورةو جامعة ال ر  األوسط ليدراسات العيياو األردن.

م(." أثر ممارسة المراجعة يير المنممة عييى جيودة 5112عوضو آمال محمد.و -

جامعية -بحيوث العيمييةاألداء المهني لمراجع الحسابات". مجية كيية التجيارة لي

 .25-0(و ص ص 5(و العددو72اإلس ندريةو المجيد و

م(." مد  ايجابية األزمة المالية في تفعيي  مبيادئ 5103ينيميو سامي محمد.و -

دراسية تحيييييه". المجيية المصيرية  -حوكمة ال ركات في منمميات األعميال

 .71-0(و  ص ص 5جامعة المنصورةو العددو -ليدراسات التجارية
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م(." مد  تببيق رقابية الجيودة فيي م اتيب تيدقيق 5105يقو أمير جمال.والق -

دراسة ميدانيية". رسيالة ماجسيتير ييير من يورةو  -الحسابات في قباع يزة

 الجامعة اإلسالمية يزةو فيسبين.

(" أثر ممارسات التدقيق يير المنتممة عيى جيودة 5105مباركو عايد محمدو و -

رسالة ماجستير يير من ورةو جامعية عميان األداء المهني لمدقق الحسابات"و 

 العربيةو األردن.

محمد أحمد إسماعي و "تعريفات وحسابات دوران الموظفين"و المنتد  العربي  -

 .  https://hrdiscussion.com إلدارة الموارد الب رية

معييار المراجعية رقي   -المصيريةم(. معايير المراجعية 5112وزارة االستثمار.و -

( مراقبة الجودة عيى عميية مراجعة معيومات ماليية تاريخييةو القياهرة و 551و

 جمهورية مصر العربية.

م(. قيانون مهنية مراجعية 0999وزارة ال ئون القانونية وشئون مجيا النيواب.و -

 مو صنعاءو الجمهورية اليمنية.0999( لسنة 56الحسابات رق  و
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