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إطار مقترح للحد من معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة 
 علي جودة أعمال مراقبي الحسابات 

 "دراسة ميدانية"

إسماعيل فرج سيد أحمد بدرالباحث/   
جامعة مدينة السادات –كلية التجارة   

 :ملخص البحث ▪
، أعمال مراقبي الحساباتالتعرف علي محددات جودة  استهدف هذه البحث

باإلضافة إلي الكشف عن أهم معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة في 
بيئة المراجعة المصرية، مع تقديم إطار مقترح للتطبيق الفعال لمتطلبات الرقابة علي 

لبحث تم إجراء دراسة ولتحقيق أهداف ا في ضوء تلك المعوقات والمشكالت. الجودة
، وكذلك علي راقبي الحسابات المسجلين لدي الهيئة العامة للرقابة الماليةم ميدانية علي

ممثلي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات الخاضعة إلشراف الهيئة العامة 
( علي التوالي، وبنسبة 4(، )196وبلغت القوائم المستلمة والصحيحة )للرقابة المالية، 

إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود العديد  البحث وخلص علي التوالي. 67%، 66%
والمشكالت التي تواجه التطبيق الفعال لمتطلبات الرقابة علي الجودة خاصة من المعوقات 

فيما يتعلق بمكاتب المراجعة متوسطة وصغيرة الحجم، وأخيرًا قدمت الدراسة مجموعة من 
المقومات التشريعية والتنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معوقات ومشكالت التطبيق الفعال 

    .دةلمتطلبات الرقابة علي الجو 
▪ Abstract: 

This research aimed to identify the determinants of the 

auditors' performance quality. In addition to identifying the most 

important obstacles and problems of effective application of the 

quality control requirements in the Egyptian auditing 

environment. and providing a proposed framework for the 

effective application of the quality control requirements in light of 

those obstacles and problems. To achieve its objectives, this 

research was applied on auditors registered in the public 

Authority of financial control, as well as. the representatives of the 

control unit on the auditors' performance quality supervised by 

the public Authority of financial control. The received and valid 

questionnaires amounted to (196), (4), respectively, and by (66%), 
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(67%), respectively. The research concluded to a set of results 

including: the research concluded that there are many obstacles 

and problems facing the effective application of the quality 

control requirements especially with regard to the small and 

medium-sized auditing offices. Finally, the research has provided 

a set of legislative, regulatory and professional pillars needed to 

avoid the obstacles and problems of the effective application of 

quality control requirements. 

 

 اإلطار العام للبحث-1
 مشكلة البحث: 1/1

الحسااابات، مااع االهتمااام بوجااود قليااة للرقابااة أداء مراقبااي جااودة زاد االهتمااام برفااع  
مراقبااي الحسااابات بمعااايير االسااتقاللية والساالوك علااي الجااودة والحكاام علااي ماادي التاازام 

المهنااي ومعااايير المراجعااة. وهااو مااا أكدتااه اللجنااة الفنيااة للمنظمااة الدوليااة لهيئااات أسااواق 
 همالمساتقلين تساجاودة أعماال مراقباي الحساابات م بانن 2002( في عاام IOSCOالمال )

ة أسااواق المااال بصاافة فااي زيااادة كفاااءة وفعاليااة النظااام المااالي بصاافة عامااة وزيااادة كفاااء
)يا،،  أعمال مراقبي الحسااباتجودة بتحسين االهتمام الدولي تعاظم خاصة، ولهذا يالحظ 

2009 .) 
تتمثل في جودة من خالل جهة خارجية مستقلة التطبيق نظام الرقابة علي في ظل و 

للرقابة المالية، وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة للهيئة العامة 
 في سوق األوراق المالية المصرية، ةعلي مراقبي حسابات الشركات المقيد بشكل يقتصرو 

نظام رقابة الجودة بعض المعوقات والمشكالت الناتجة عن تطبيق سياسات تطبيق يعتري 
جراءات نظام رقابة الجودة  .في بيئة المراجعة المصرية وا 

معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات  يد أهمتحدهذا البحث إلي وعلي ذلك يسعي 
إطارًا الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية، مع وضع 

لمساهمة في تطوير بيئة ل بفعالية جودةالمقترحًا لتطبيق متطلبات نظام الرقابة علي 
جراءات رقابة الجودةيلتطبو جودة، الالرقابة علي  كافة مراقبي حسابات علي  ق سياسات وا 

بسوق األوراق المالية المصرية، وكذلك مراقبي حسابات  ةالشركات المساهمة المقيد
ظيمية نالتالمقومات التشريعية و خالل بعض المقومات ، وذلك من ةالشركات غير المقيد

 . المقترحة والمهنية
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 ة من خالل التساؤالت التالية:يويمكن بلورة المشكلة البحث
 ؟ في بيئة المراجعة المصريةجودة أعمال مراقبي الحسابات محددات أهم ما هي  -1
مراقبي أعمال متطلبات الرقابة علي جودة  ما هي أهم معوقات ومشكالت تطبيق -2

 الحسابات في إطار معايير المراجعة المصرية؟
زمة لتالفي معوقات ال ما هي أهم المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية ال -3

 مراقبي الحسابات؟أعمال ومشكالت تطبيق متطلبات نظام الرقابة علي جودة 
 أهداف البحث: 1/2

 تتمثل أهداف البحث في ضوء مشكلة الدراسة في األهداف التالية:    
في بيئة المراجعة في جودة أعمال مراقبي الحسابات التعرف علي أهم محددات  -1

 .المصرية
جودة أعمال مراقبي متطلبات الرقابة علي  معوقات ومشكالت تطبيقتحديد أهم  -2

 في إطار معايير المراجعة المصرية. الحسابات 
أهم المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي كشف عن ال -3

 .مراقبي الحساباتأعمال معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي جودة 
 فروض البحث:  1/3

 تتمثل فروض البحث فيما يلي:      
مل المحددة لجودة ال توجد اختالفات معنوية بين أراء المستقصي منهم حول أهم العوا -1

 مراقبي الحسابات.أعمال 
ال توجد اختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهم معوقات ومشكالت  -2

مراقبي الحسابات في إطار معايير أعمال متطلبات الرقابة علي جودة  تطبيق
 المراجعة المصرية.

ال توجد اختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهم المقومات التشريعية  -3
والمقومات التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات 

 مراقبي الحسابات.أعمال الرقابة علي جودة 
 :الدراسات السابقة 1/4

ملخصاًا ألهام األبحااث والدراساات الساابقة التاي تناولات المجااالت  نساتعرض فيما يلاي
 المختلفة لموضوع البحث، وذلك للتوصل إلي أهم نتائجها، وهي كما يلي:
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التعااارف علاااي طبيعاااة األداء المهناااي لمراقباااي  ( 2008دراساااة )عاااوض ،  اساااتهدفت
غيار المنظماة كسالوك مختال  الحسابات، التعرف علي طبيعة ومحددات ممارساات المراجعاة

جاودة التعرف علي محاددات مخااطر المراجعاة غيار المنظماة، ودور الرقاباة علاي ، و وظيفياً 
 أن هناااكوأكاادت تلاك الدراسااة علااي . فاي الحااد ماان تلاك المخاااطرأعماال مراقبااي الحسااابات 

غياار المنظمااة فااي مصاار بنساابة بين فااي انتهاااج المراجعااة مبااررات ودواعااي ماان قباال المااراق
فاااي زياااادة الثاااار السااالبية لمخااااطر  %59الضاااغوط التجارياااة تسااااهم بنسااابة ، و 85.5%

وانتهت الدراسة إلاي أن األخاذ بمعاايير الرقاباة ، ي مصرممارسات المراجعة غير المنظمة ف
جاودة  تحساينفاي  %67، %82علي الجودة، واالرتباط بمكتاب عاالمي، يسااهمان بنسابة 

 مراقبي الحسابات. أعمال 
تقاديم أفكاار علاي   (Mohd - Sanusi  Z .et al., 2008)دراساة كماا ركازت 

ماان خااالل تقياايم قائمااة التقياايم الااذاتي  (ISQC1)لتنميااة المعااايير الدوليااة لرقابااة الجااودة 
لمكاتب المراجعة متوسطة وصغيرة الحجام فاي ماليزياا المعادة وفقاا للمعاايير الدولياة لرقاباة 

والتاااااي تتفاااااق ماااااع  (MIA)الجاااااودة ومتطلباااااات ولاااااوائز المعهاااااد المااااااليزي للمحاسااااابين 
المعدة بواسطة دول أخري مثل استراليا وباكستان، ومن ثم يجب التحقق من  االستقصاءات

صحتها من قبل مراقبي الحسابات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجاراء دراساة ميدانياة علاي 
، وعشارة مان  (MIA)عيناة مان )البااحثين، إثناين مان ممثلاي المعهاد المااليزي للمحاسابين

أن نظاام رقاباة الجاودة مان شاننه أن أكادت الدراساة و  .قبي الحساابات المازاولين للمهناة(مرا
يساعد المكاتاب صاغيرة ومتوساطة الحجام فاي تحساين وتعزياز جاودة خادمات المراجعاة ماع 

 التطلع الي أن يكون على قدم المساواة مع مكاتب المراجعة األكبر حجمًا.
الحكومية والجمعيات بعض اإلرشادات للجهات تقديم  ( 2010) جبران،  وتبنت دراسة

فاي  همتسا المنظمة للمهنة تساعد علي إيجاد رقاباة مهنياة فاعلاة علاي مراجعاة الحساابات
 وجااود. وخلصاات الدراسااة إلااي رفااع وتطااوير أداء مكاتااب المراجعااة فااي الجمهوريااة اليمنيااة

لمااام  عالقااة إيجابيااة بااين جااودة المراجعااة وبااين كاال ماان التنهياال العلمااي والخباارة العلميااة وا 
ظاايم المكتااب وحجمااه وساامعته جااع الحسااابات بمعااايير المراجعااة المتعااارف عليهااا، وتنمرا
جااراءات التخطاايط وتنفيااذ عمليااة المراجعااة، شااهرتهو  ، واسااتقالل المراجااع وتقاادير أتعابااه، وا 

 .  الرقابة الداخليةوسالمة 
التعرف علي تنثير ممارسات المراجعة غير المنظماة  (2012دراسة )بسالي، وتناولت 

علي جودة األداء المهني، وتم تحقيق ذلك من خالل إجراء دراساة ميدانياة علاي عيناة مان 
المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعاة الكبيارة )التاي تنتماي إلاي المكاتاب األربعاة الكبيارة(، 
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مي إلي المكاتب األربعاة الكبيارة(، وكاذلك ومكاتب المراجعة المتوسطة والصغيرة )التي ال تنت
. بالجامعااات المصاارية أعضاااء هيئااة التاادري، بقساام المحاساابة والمراجعااة بكليااات التجااارة

وجاود عالقاة سالبية باين ممارساات المراجعاة الخارجياة غيار المنظماة وأكدت الدراساة علاي 
 .أعمال مراقبي الحساباتوجودة 

تقيايم موقاف شاركات المحاسابة المهنياة مان  (2012 دراسة )درويا،،كما استهدفت 
تطبيق متطلبات اإلطار الدولي لرقابة الجودة، من خالل تقييم اتجاهاات التطاور فاي اإلطاار 
الااادولي لرقاباااة الجاااودة فاااي ضاااوء المعاااايير الدولياااة لرقاباااة الجاااودة النوعياااة مااان ناحياااة، 

مراجعاة األردنياة الومتطلبات تطبيقها مان ناحياة أخاري، ومساتوي تطبيقهاا مان قبال مكاتاب 
أن تصميم نظام لرقابة الجودة بشركات المراجعاة ياوفر تنكياد وخلصت إلي . من ناحية ثالثة

معقاااول بااانن الشاااركة وموظفيهاااا يمتثلاااون للمعاااايير والمتطلباااات القانونياااة والتنظيمياااة مااان 
أن مكاتاب ، و ركة مالءماة للظاروف مان ناحياة أخاريناحياة، وأن التقاارير الصاادرة عان الشا

مراجعااااة األردنيااااة تطبااااق متطلبااااات عناصاااار نظااااام رقابااااة الجااااودة بنساااابة تتااااراوح بااااين ال
 ( كحد أدني.%76.78( كحد أقصي و)93.66%)

فااي  ة العامااة للرقابااة الماليااةدور الهيئااعاان للكشااف  (2012)علااي،  دراسااةسااعت و 
تحسااين جاااودة أداء عمليااة المراجعاااة فااي مكاتاااب المراجعااة المصااارية، وتاام إجاااراء دراساااة 

 ( مفااردة ماان مراقبااي الحسااابات المقياادين فااي سااجل165ميدانيااة علااي عينااة مكونااة ماان )
عادم وجاود تانثير مباشار أو وخلصات الدراساة الميدانياة إلاي  .الهيئة العامة للرقابة المالياة

غيار مباشاار لاادور الهيئاة العامااة للرقابااة المالياة )وحاادة الرقابااة علاي جااودة أعمااال مراقبااي 
 حتى الن. أعمال مراقبي الحساباتجودة تحسين الحسابات( في 

إجراء دراسة ميدانية علي عيناة ب Svanberg J., et al., 2013)دراسة ) وقامت 
التعاارف علااي أثاار الثقافااة  اسااتهدفت، مان مراقبااي الحسااابات فااي شااركات المراجعااة بالساويد

فااي ظاال ضااغط موازنااة  أعمااال مراقبااي الحساااباتاألخالقيااة علااي ممارسااات تخفاايض جااودة 
 وخلصات الدراساة إلاي. افة األخالقياة وضاغط موازناة الوقاتالوقت، وتحديد العالقة بين الثق

 المعااايير األخالقيااة ياارتبط إرتباطااًا ساالبيًا بممارسااات تخفاايض إسااتخدام العقوبااات لفاارضأن 
الطلاااب علاااي طاعاااة السااالطات يااارتبط إرتباطاااًا إيجابياااًا ، و أعماااال مراقباااي الحسااااباتجاااودة 

ال يوجااد عالقااة بااين عاادم التبلياا  عاان الوقاات ، كمااا جااودة المراجعااةبممارسااات تخفاايض 
، باإلضاافة إلاي وجاود بشاكل إيجاابي ماع ضاغط موازناة الوقاتوالثقافة األخالقية، بل يارتبط 
 عوامل الثقافة األخالقية وضغط موازنة الوقت.عالقة سببية محتملة بين 
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يمثال قلياة مالئماة لاشاراف والرقاباة علاي جاودة  اً إطاار  (2014)رزق، وقدمت دراسة 
أعمال مراقبي حسابات الشركات المساهمة في مصر، وذلك من خالل إجراء دراساة مقارناة 

ل المختلفاة، وتقيايم ألليات الرقابة واإلشراف علاي جاودة أعماال مراقباي الحساابات فاي الادو
الوضاع الحااالي للممارسااة المهنياة فااي مصاار، وتام عماال دراسااة إساتطالعية لتقياايم الوضااع 
ل الحااالي لرقابااة الجااودة فااي مصاار علااي عينااة ماان مراقبااي الحسااابات المسااجلين فااي سااج

، وعينااة ماان مراقبااي الحسااابات بالمكاتااب الخاصااة ومراجعااي الهيئااة العامااة للرقابااة الماليااة
علاي جاودة  الرقاباةإلاي أن وخلصات  .المركزي للمحاسابات واألكااديميين الحسابات بالجهاز

، وأكادت ن المهنة والمساتفيدين مان خادماتهاأعمال مراقبي الحسابات مطلبًا ضروريًا لكل م
بااالرغم ماان تطااور مهنااة المراجعااة فااي مصاار، إال أنهااا ال تاازال تفتقااد إلااي وجااود علااي أنااه 

توي جودة األداء فق عليه الذي يمكن أن يرفع من مستوي المهنة ومسالتنظيم المهني المت
عدم وجود قوانين خاصة بالرقابة علي جاودة األداء المهناي فاي مصار ، و المهني ألعضائها

هناااك قصااور فااي أداء أعضاااء وحاادة ، و انين ذات العالقااة بممارسااة المهنااةفااي كافااة القااو 
الحسااابات المصاارية، بساابب حداثااة وجااود هااذه الوحاادة الرقابااة علااي جااودة أعمااال مراقبااي 
 وأنها ما زالت في مرحلة التجريب.

ميدانيااة علااي عينااة ماان  تطبيقيااةدراسااة بااإجراء  (2014)عطعااوط، وقاماات دراسااة 
مراقبي الحسابات بمكاتب المراجعة، واألكاديميين، ومراقباي الحساابات فاي الجهااز المركازي 
جاراءات رقاباة الجاودة المطلاوب االلتازام بهاا فاي  للمحاسبات، بهدف تحديد أهام سياساات وا 

السياسات مكاتب المراجعة العاملة في مصر، وتقييم ما إذا كانت تلك المكاتب ملتزمة بهذه 
 مان المراجعاة مكاتاب تمناع التاي المعوقاات علاى التعارف إلاى باإلضاافةواإلجاراءات أم ال، 

 التازام عان تنتج قد التي المشكالت والمنافع أهم وتحديد الجودة، لرقابة مالئم نظام تطبيق
 الرقابة تحديد أساليب اً وأخير  الجودة، لرقابة مالئم بنظام مصر في العاملة المراجعة مكاتب

 عادم إلاىوأشاارت . مصر في المهنة لبيئة المالئم األسلوب هو وما الجودة على الخارجية
 الارغم علاى النظيار مراجعاة بنسالوب المنظمات المهنية في بيئة المراجعة المصرية اهتمام

 أنشانت 2008 عاام فاي الفحص، وماؤخًرا من النوع هذا لمثل المتعدد والمنافع الفوائد من
 سجل في المسجلين مراقبي الحسابات أعمال جودة على الرقابة وحدة المالية الرقابة هيئة

 برناامج توفير ضرورة، كما أوصت بالن حتى للفحص تقارير أي الوحدة تعلن ولم الهيئة،
 إلزاميااً  يطباق الممكان أن ومان مصر، في العاملة المراجعة مكاتب في الجودة على للرقابة
 مكاتاب مراعااة اشاتراك ماع الحجام، وصاغيرة ومتوساطة كبيارة المراجعاة مكاتاب جميع على

جاراءات سياساات وضاع فاي المراجعاة  صاياغة ضارورة، و البرناامج لهاذا الجاودة رقاباة وا 
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 وترتيب إعادة، باإلضافة إلي المهني األداء جودة ومتطلبات لمفهوم وفقاً  المهنية المعايير
 ماع المهنياة يتفاق للمزاولاة جدياد قاانون بإصادار مصار، فاي المهناي المحايط وتحاديث
 .والمهنة والعلم المجتمع في الحالية التطورات
إلي التعرف علاي وجهاات النظار  (Abdollahi A., et al., 2016)دراسة سعت و 

، ومحاولااة وجااودة أعمااال مراقبااي الحساااباتالمختلفااة حااول ضااغط الوقاات وضااغط األتعاااب 
تقديم بعض الحلول لتلك المشكلة، حيث ذكرت أن مراقبو الحسابات يواجهون ضاغط الوقات 

إلااي أن ضااغط األتعاااب ماان قباال العمااالء ماان  وأشااارتوضااغط األتعاااب ماان قباال العمااالء، 
جاودة الممكن أن يقلص الجهود المبذولة في عملية المراجعاة وبالتاالي ياؤثر بالسالب علاي 

ة بين ضاغط الوقات باإلضافة إلي ذلك تشير بعض األدلة إلي وجود عالق ،أعمال المراجعين
 .وجودة المراجعة

التوصل ألهم العوامل التاي تادفع  (Nehme R., et al., 2016)دراسة  ستهدفتوا
مراقبااي الحسااابات إلااي القيااام بساالوكيات المراجعااة المختلااة وظيفيااًا )ممارسااات المراجعااة 

إجااراء ماان خااالل  راجعااة فااي الحااد ماان تلااك الساالوكيات،المومساااعدة مكاتااب  ،اإلرتجاليااة( 
  راجعاة األربعاة الكباار فاي الكويات.الدراسة علي عينة من مراقبي الحسابات في شاركات الم

المااراجعين يشااعرون بااالقلق ماان ماان تاانثير تلااك الساالوكيات علااي أن  وخلصاات الدراسااة إلااي
د معين دون الضرر بجودة السلوكيات تتم إلي حسمعتهم المهنية، ولذلك فإن ممارسة تلك 

بعاض مراقباو الحساابات اليادركون أن بعاض الممارساات تعتبار و ، أعمال مراقباي الحساابات
يجااب علااي مكاتااب المراجعااة ، وأوصاات بننااه أو ساالوكيات مختلااة وظيفيااًا أم ال ممارسااات

 بالسلوكيات المختلة وظيفيًا.اإلستمرار في إجراء ور، العمل والدورات التدريبية المتعلقة 
للرقابااة علاااى جااودة أعمااال مراقباااي  اً مقترحاا اً إطاااار  (۲۰۱۷دراسااة ) سااعيد، وقاادمت 

الحسابات في مكاتب المراجعة بالعراق بحيث يساهم في تحسين أداءها ويوفر دلاياًل مرشادًا 
أكادت تلاك الدراساة و للرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات في ضوء المعايير الدولية. 

كافاة المسااتفيدين ماان لللمهنااة و ًا أساساي اً مطلباا اواعتبارهاا جاودةالالرقاباة علااى  أهميااةعلاي 
بمااا يحقااق  أعمااال مراقبااي الحساااباتخاادمات المراجعااة ويعتباار أداة فعالااة لتحسااين جااودة 

 المستفيدين. وتطلعات توقعات
دور اساااليب الرقابااة علااي جااودة المراجعااة فااي  (2017)مختااار،  دراسااة تناولااتكمااا 

مخاطر المراجعاة عان طرياق هذه الدراسة في الحد من ، حيث بحثت تقليل مخاطر المراجعة
وضع اطار متكامل للمهاام التاي تقاوم ، وذلك من خالل اساليب الرقابة علي جودة المراجعة

بهااا وظيفااة الرقابااة علااي جااودة المراجعااة فااي ظاال الرقابااة بمااا يساااهم فااي تحسااين البيئااة 
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نااة الرقابيااة والحااد ماان مخاااطر المراجعااة، باالضااافة الااي تقااديم معلومااات الااي القااائمين بمه
المحاسااابة والمراجعاااة بماااا يسااااعدهم فاااي بنااااء وتطاااوير المعاااايير الالزماااة لتفعيااال وظيفاااة 
المراجعة في التقليال مان مخااطر المراجعاة، واعطااء تقيايم نظاري لادور الرقاباة علاي جاودة 

توصاالت الدراسااة إلااي العديااد ماان النتااائج وماان . و المراجعااة فااي الحااد ماان مخاااطر المراجعااة
 بااة علااى جااودة المراجعااة تساااعد فااي التقلياال ماان مخاااطر االلتاازام،ان اساااليب الرقاهااا أهم

ساليب الرقابة علي جاودة المراجعاة والحاد مان مخااطر ألوجود تنثيرات جوهرية وأكدت علي 
أعماال مراقباي االهتماام بالرقاباة علاى جاودة  أوصات الدراساة بزياادة مساتويكما  المراجعة،
 .المنشنة محل المراجعة لتحديد األخطاء المحتملةالعمل على فهم طبيعة عمل و ، الحسابات
أثر الرقابة على جودة المراجعة في تحساين تقاارير ( 2018دراسة )موسي، تناولت و 

دراسااة ميدانيااة علااى مكاتااب المراجعااة الخارجيااة فااي ماان خااالل إجااراء المراجعااة الخارجيااة 
الخارجياة بتفعيال وساائل أكدت نتائج الدراسة وجود اهتمام لدى مكاتب المراجعة و  السودان،

جودة المراجعة مع وجود عالقة طردية بين وسائل الرقابة على جودة المراجعاة  الرقابة على
 وتحسين نوعية تقارير المراجعة الخارجية.

التعارف علاى المشااكل التاي تواجاه المراجاع  (2018دراسة )محماد،  إستهدفتوأخيرًا 
الحالي للمهنة وبياان أثار تطبياق معياار الرقاباة علاى الخارجي وتسليط الضوء على الموقع 

جااودة المراجعااة علااى المسااتوى المهنااي لمكاتااب المراجعااة، وذلااك ماان خااالل إطااار نظااري 
ودراسة ميدانية أجريت على عيناة عشاوائية مان الماراجعين بمكاتاب المراجعاة واألكااديميين 

إلماااام كاااافي لااادى  وجاااود أن وخلصااات الدراساااة إلاااى. ماااراجعين باااديوان المحاسااابة بليبيااااوال
المااراجعين باانن االلتاازام بتطبيااق متطلبااات معيااار الرقابااة علااى الجااودة يااؤدي إلااى تحسااين 

وجود عالقاة ارتبااط باين نظاام ، و مهني في مكاتب المراجعة في ليبيامستوى جودة األداء ال
ابااة رقابااة الجااودة، ومسااتوى جااودة األداء المهنااي، وهناااك تاانثير لاللتاازام بتطبيااق نظااام رق

تاانثير لقيااام نقابااة المحاساابة ، وتؤكااد علااي وجااود ودة فااي مسااتوى جااودة األداء المهناايالجاا
ودة وأدراك المااراجعين والمراجعااة فااي ليبيااا بمراقبااة التاازام مكاتااب المراجعااة بنظااام رقابااة الجاا

هنااك قباول باين الماراجعين لتطبياق نظاام رقاباة الجاودة وفاق ، وأشارت إلاي أن ألهمية ذلك
لوجاود  المهنة المراجعة فاي ليبياا يشاير اجعة النظير، وأن الواقع الحالي لمزاولةاألسلوب مر 

 ضعف في مستوى جودة األداء المهني.
 ومن استقراء الدراسات السابقة يتضز  للباحث ما يلي :

تعدد التجارب واالهتمامات المحلية والدولية في مجال الرقابة علي جودة أعمال  -1
 مراقبي الحسابات. 
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راقبي للرقابة علي جودة أداء متنكيد بعض هذه الدراسات علي ضرورة توفير برنامج  -2
، مع وجود جهة مستقلة لاشراف والفحص الدوري للتنكد من التزام مراقبي الحسابات

 متطلبات رقابة الجودة. الحسابات بتطبيق
جودة أعمال  الرقابة عليلم يتم الكشف عن أهم معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات  -3

، مع عدم توافر الليات الالزمة للحد في بيئة المراجعة المصرية مراقبي الحسابات
 منها لتحسين مستوي جودة األداء المهني.

للحد من وهذا ما يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود البحثية لمحاولة وضع إطار     
معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات في بيئة 

 .     المراجعة المصرية
 تقسيمات البحث: 1/5

ختبار فروضه تم تقسيم البحث علي   النحو التالي:سعيًا لتحقيق أهداف البحث وا 
 مراقبي الحسابات.أعمال محددات جودة  -1
 طبيعة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات. -2
 معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة. -3
 .إطار مقترح للتطبيق الفعال لمتطلبات نظام الرقابة علي الجودة -4
 الدراسة الميدانية. -5
 النتائج والتوصيات. -6

 مراقبي الحسابات:أعمال جودة أواًل: محددات 
 :أعمال مراقبي الحساباتتعريف جودة  1/1

باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال جودة أعمال مراقبي الحسابات حظي موضوع 
المراجعة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن جودة المراجعة العالية تعد السند األساسي لثقة 
المستثمرين في المعلومات المالية وغير المالية، كما أنها تلعب دورًا تكامليًا في المساهمة 

 .(Wong et al., 2004)في النمو االقتصادي للمجتمع واستقراره المالي 
لم يتبلور مفهوم محدد واضز لها  أعمال مراقبي الحساباتوبالرغم من أهمية جودة 

سواء في المعايير التي أصدرتها المنظمات المهنية أو في الدراسات والبحوث التي أجراها 
 عة، وذلك لكون جودة األداءالباحثون والكتاب المتخصصون في مجال المحاسبة والمراج

غير ملموسة كما يصعب تحديد قيمتها المادية لوجود تباين شديد في أداء وتقديم الخدمة 
 (. 2010من وقت ألخر )نشوان، 
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جودة أعمال مراقبي تعريف  للباحث يمكنوفي ضوء الجهود البحثية السابقة، 
بننها "التزام مراقبي الحسابات بمعايير المراجعة واإلرشادات الصادرة عن الحسابات 

االلتزام بقواعد وقداب وسلوكيات وأخالقيات مهنة المراجعة، كذلك منظمات المهنية، و ال
وتوافر والتزام مراقبي الحسابات ببرنامج الرقابة علي جودة األداء المهني، وبرنامج التعليم 

 ."المهني المستمر، وذلك لتحقيق أهداف برنامج المراجعة بكفاءة وفعالية
 :أعمال مراقبي الحساباتمحددات جودة  1/2

من  جانب كبيرعلي البحث في العوامل المحددة لجودة األداء في المراجعة حظي 
اهتمام الباحثين والتنظيمات المهنية واألكاديمية، ولقد اهتمت العديد من الدراسات بحصر 

 ي إحدى الفئات التالية:العوامل ذات العالقة بجودة األداء في المراجعة ميدانيًا، بالتركيز عل
ويالحظ (، المراجعين ولجان المراجعة - مستخدمي القوائم المالية - معدي القوائم المالية)

أن الفئة األخيرة أكثر قدرة من غيرها علي تحديد العوامل المؤثرة علي أداء المراجع لمهام 
رى، حيث يستفيد المراجعة، ويرجع ذلك الختالف طبيعة خدمات المراجعة عن الخدمات األخ

منها العديد من األطراف، من ثم فالعوامل المؤثرة علي جودة األداء المهني في المراجعة 
تتباين من وجهة نظر المستخدم عما يراه المراجع، علي الرغم من أن المراجع يكون أكثر 

 .(2004 )إسماعيل، قدرة علي تحديد العوامل المؤثرة علي أدائه
العديد من المشاكل  أعمال مراقبي الحساباتومن ناحية أخري، يعتري قيا، جودة 

والتحديات، نتيجة لعدم إمكانية مالحظة هذه الجودة بشكل مباشر، كما أنه قد ال يمكن 
مالحظة والحكم علي نتائج عملية المراجعة فور انتهاءها، إال أن فشل أو نجاح عملية 

فشل او نجاح المنشآت محل المراجعة، ومن غير الممكن المراجعة يذكر عادة في إطار 
معرفة عدد حاالت المراجعة التي تكون ذات جودة ضعيفة بدون معرفة تخطيط المراجعة 
والعمل الميداني الذي قام به مراجع الحسابات، وقد ال يتاح بعض المؤشرات التي تدل علي 

 . (Wooten, 2003)أن القوائم المالية محرفة مادياً 
ذلك يمكن االعتماد علي بعض العناصر التي وردت في أدبيات المراجعة وطرق ك

ن اختلفت المسميات في أدبيات المراجعة )خصائص جودة عملية المراجعة،  قياسها، وا 
مؤشرات االستدالل علي جودة المراجعة، عناصر جودة المراجعة، العوامل المؤثرة علي 

أعمال مراقبي داء المهني، محددات جودة جودة عملية المراجعة، مقايي، جودة األ
 (.2012( )علي، الحسابات
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ولتحديد محددات جودة أداء خدمات المراجعة قام الباحث باختيار مجموعة من المحددات 
التي أجمعت العديد من الدراسات السابقة علي وجود تنثير لها علي جودة أداء خدمات 

 (:2010وهي )بالحاج،ة لمراجعا
 المحددات المرتبطة بمكتب المراجعة: 1/2/1

المحددات: حجم مكتب المراجعة، سمعة مكتب المراجعة، الدعاوي من أهم تلك و 
القضائية، المنافسة بين مكاتب المراجعة، فترة ارتباط المراجع مع العميل، تقديم خدمات 

 استشارية، اشتراك المكتب ببرنامج رقابة الجودة، خبرة مكتب المراجعة.
 المحددات المرتبطة بعملية المراجعة: 1/2/2

وتتضمن هذه المحددات: االلتزام بمعايير المراجعة، استخدام الوسائل الحديثة، 
 اإلتصال الجيد مع العميل، األتعاب، توقيت التقرير.

 المحددات المرتبطة بالعميل: 1/2/3
 دوري، وجود لجان مراجعة.وتشمل هذه المحددات: حجم العميل، مدي تغيير المراجع بشكل 

 المحددات المرتبطة بالمنظمات المهنية: 1/2/4
: مدي وجود برنامج رقابة لألداء المهني، ومراجعة النظير تحت هي المحدداتوهذه 

إشراف المنظمات المهنية، اهتمام المنظمات بالتطوير المستمر لمهنة المراجعة، مدي 
وضيز ( لت1تعرض المراجعين لعقوبات كافية في حالة التقصير. وفيما يلي شكل رقم )

 مراقبي الحسابات:أعمال محددات جودة 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                محددات جودة أعمال مراقبي الحسابات (1شكل رقم )       ( 2010المصدر)بالحاج، 

 محددات مرتبطة بعملية المراجعة:▪
 االلتزام بمعايير المراجعة.✓

 استخدام الوسائل الحديثة.✓

 اإلتصال الجيد مع العميل.✓

 األتعاب.✓

 توقيت التقرير.✓

 محددات مرتبطة بمكتب المراجعة:▪
 المراجعة.حجم مكتب ✓
 سمعة مكتب المراجعة.✓
 الدعاوي القضائية.✓
 المنافسة بين مكاتب المراجعة.✓
 فترة ارتباط المراجع مع العميل.✓
 خبرة مكتب المراجعة.✓
 تقديم خدمات استشارية للعميل.✓
 وجود برنامج لرقابة الجودة بالمكتب.✓

 

 محددات مرتبطة بالعميل:▪
 حجم العميل.✓

 دوري.مدي تغيير المراجع بشكل ✓

 وجود لجان المراجعة.✓

 محددات مرتبطة بالمنظمات المهنية:▪
 مدي وجود برنامج رقابة لألداء المهني ومراجعة النظير.✓
 اهتمام المنظمات المهنية بالتطوير المستمر .✓
 مدي تعرض المراجعين للعقوبات في حالة التقصير.✓

 راقيب احلساابتم أ عامل حمددات قياس جودة
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لتي تتمثل واالجودة ري من محددات ( مجموعة أخ2005 في حين أضافت دراسة )حسن،
 :والتي تنقسم إلي : محددات مرتبطة بمستخدمي القوائم الماليةفي

 مدي اعتماد المستخدمين علي القوائم المالية في اتخاذ القرارات المختلفة. -
 الرافعة المالية. -
 عدد المالك )مدي تشتت أو تركز الملكية(. -
 مدي االعتماد علي سوق األوراق المالية لتمويل المشروعات. -

 مراقبي الحسابات أعماليجب دمج األبعاد الخمسة لمحددات جودة  هويري الباحث أن
)محددات مرتبطة بمكتب المراجعة، محددات مرتبطة بعملية المراجعة، محددات مرتبطة 

من أجل التوصل  ،بالمنظمات المهنية، ومحددات مرتبطة بمستخدمي القوائم المالية(
 .لجودةللطريقة قيا، أكثر دقة 

 :علي جودة أعمال مراقبي الحسابات : طبيعة الرقابةثانياً 
 ماهية الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات: 2/1

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة  يتفق الباحث مع تعريف كالً 
المحاسبة والمراجعة لدول مجل، التعاون لدول الخليج العربية حيث عرفتا رقابة جودة 
مكاتب المراجعة بننها "التنظيم اإلداري بالمكتب، وجميع السياسات واإلجراءات المتبعة من 

كتب بالمعايير المهنية، واألنظمة ذات أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام العاملين بالم
العالقة التي تحكم أدائهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعمالء المكتب، وكذلك 
االلتزام بقواعد وسلوكيات وقداب مهنة المراجعة، وااللتزام باألنظمة التي تحكم مزاولة 

 (.2010ليج العربية، المهنة" )هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجل، التعاون لدول الخ
وتعد معايير الرقابة علي جودة المراجعة الخطوة األولي للرقابة علي جودة المراجعة 
وأداة مهمة لتحسينها، وتتمثل معايير الرقابة علي الجودة في اإلجراءات والسياسات التي 
 تتبناها مكاتب المراجعة لتوفير ضمان معقول بنن مهمة المراجعة تمت وفقًا للمبادئ

 (.2012)عبد الفتاح،  والقواعد األساسية للمراجعة
رشاد مكاتب المراجعةإلي  معايير الرقابة علي جودة المراجعةحيث تسعي   توجيه وا 
وسياسات رقابة الجودة. فقد عرفت إرشادات جودة المراجعة الصادرة عن  في وضعها لنظم
بننها: مصطلز  رقابة الجودة  Supreme Audit Institutionsاالتحاد األوربي

يتضمن كافة السياسات واإلجراءات التي توضع لضمان أن عملية المراجعة ذو جودة 
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هي عملية  Quality Assuranceعالية من قبل جهات خارجية، وأن ضمان الجودة 
 : (SAIs, 2004)محددة من خالل مكتب المراجعة لضمان 

 مالئم.القيام بإجراءات الرقابة المطلوبة وتنفيذها بشكل  -أ
 تحديد الطرق الممكنة لتحسين إجراءات الرقابة. -ب

ان اساليب الرقابة على جودة المراجعة تساعد في ( 2017وأوضحت دراسة )مختار، 
 ساليبألوجود تنثيرات جوهرية علي تلك الدراسة وأكدت  التقليل من مخاطر االلتزام،

جراءات  .والحد من مخاطر المراجعة أعمال مراقبي الحساباتالرقابة علي جودة  وا 
وتجدر اإلشارة إلي أن هناك العديد من األساليب التي يمكن استخدامها في رقابة 

 (:2012)علي،  جودة عمليات المراجعة وتنقسم هذه األساليب إلي نوعين
 أساليب الرقابة الذاتية: -1

هنية أو هي الرقابة التي تتبع من داخل مكتب المراجعة دون إلزام من المنظمات الم
الجهات الحكومية أو غيرهم، حيث يتم وضع مجموعة من العناصر واإلجراءات والسياسات 

 .الالزمة، واإلشراف عليها وتقييم فعاليتها بصفة مستمرة من قبل المسئولين بالمكتب
 أساليب الرقابة الخارجية:  -2

المنظمات المهنية هي الرقابة التي تفرض علي مكاتب المراجعة بناءًا علي إلزام من 
أو جهات حكومية أو مشتركة بين جهة حكومية ومهنيين، والرقابة الخارجية تعتبر من 

 المراجعات الالحقة، ومن اهم أهم أساليب الرقابة الخارجية :
 :  رقابة المنظمات المهنية -أ

أحد أساليب تحسين جودة عملية   "Peer Reviewيعتبر أسلوب فحص النظير"
سلوب رغبة في تحقيق هذا األستخدمها المنظمات المهنية، ولقد نشن المراجعة التي ت

المزيد من رقابة الجودة علي عمليات المراجعة بواسطة المهنة، حيث يقصد بفحص 
جراءات رقابة الجودة لمكتب مراجعة أخر،  النظير قيام مكتب المراجعة بفحص سياسات وا 

تب المراجعة تحت الفحص، بحيث كذلك فحص عينة من مهام المراجعة الذي قام به مك
يتم فحص أوراق العمل والوثائق األخرى المرتبطة بهذه العينة من قوائم مالية أو تقارير 

 (.2011)موسي،  قام المكتب بإصدارها
ووفقًا لبرنامج مراجعة النظير، يكون التركيز في كل نوع من أنواع الفحص علي نظام 

ضع لمراجعة النظير، ويطلب من فريق مراجعة رقابة الجودة لمكتب المراجعة الذي يخ
 (:2008النظير القيام بتقييم ما إذا كان)عوض، 

 نظام الرقابة علي الجودة المطبق من قبل مكتب المراجعة مصمم بشكل كافي. -1
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 مكتب المراجعة يلتزم بنظام الرقابة علي الجودة. -2
يلتزم مكتب المراجعة بمتطلبات العضوية كمراجع لدي القسم الخاص بذلك لدي لجنة   -3

 بورصة األوراق المالية.
كما يكون مكتب المراجعة مطالب بفحص الخمسة عناصر لنظام رقابة الجودة كما 
دارة األفراد،   حددها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين وهي: االستقالل، توظيف وا 

لعمالء واالستمرار معهم، تنفيذ المراجعة واإلشراف، ويقوم القائمون بالفحص قبول ا
والمراجعة بتجميع أدلة اإلثبات للحكم علي نظام رقابة الجودة بمكتب المراجعة من خالل 
إجراء المقابالت مع الموظفين وفحص عينة من أوراق العمل، وبعد إجراء االختبارات علي 

ثبات يقوم فريق المراجعة بإصدار رأيه الذي يتاح للجمهور من أسا، العينة وجمع أدلة اإل 
 . (Gilles& Clive,2005)خالل المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

وبالرغم من أهمية فحص النظير كنحد أساليب الرقابة علي جودة المراجعة فننها لم 
لسنوات األخيرة وكانت تسلم من النقد خصوصًا بعد األحداث التي تعرضت لها المهنة في ا

أهم االنتقادات الموجهة إلي هذا األسلوب ما يلي: أن فحص النظير يؤدي بشكل روتيني، 
ويهتم القائمون به بالشكل أكثر من المضمون، أن األشخاص القائمين به غير متفرغين 
لهذا العمل، أن هذا األسلوب يحمل شبه مجاملة فيما بين مكاتب المراجعة، حيث أتاح 

م فحص النظير بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين فحصه لمكتب المراجعة قس
الختيار المكتب القائم بمراجعته مما يؤثر علي االستقاللية وحياد المكتب القائم بالفحص 
وبالتالي تقرير الفحص، كما أن المنافسة قد تؤثر ايضًا علي اختيار المكتب، حيث يمكن 

ناف، له كي يقوم  بإظهار عيوب المكتب األخر)الفخراني، أن يختار المكتب مكتب م
2002.) 

-ونتيجة لالنتقادت السابقة الموجهة لفحص النظير فقد تم إصدار قانون
Sarbanes Oxley 2002  والذي تبني مفهوم جديد للرقابة علي جودة المراجعة يقوم

المساهمة التي  علي إنشاء مجل، لاشراف علي مكاتب المراجعة التي تراجع الشركات
 تتعامل مع هيئة تداول األوراق المالية.

 رقابة جهة حكومية مستقلة: -ب
والذي تبني مفهوم جديد للرقابة  Sarbanes Oxley 2002-بعد إصدار قانون 

 علي جودة المراجعة يقوم علي إنشاء مجل، لاشراف علي مكاتب المراجعة العامة
(PCAOP) ،حل محل مجل، اإلشراف العاملي (POP)،  قامت المملكة المتحدة بإنشاء

قامت بعض الدول العربية مثل اإلمارات العربية كما  ،(FRC) مجل، التقارير المالية
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المتحدة بإنشاء جهاز أبو ظبي للمحاسبة وهيئة دبي للخدمات المالية، وفي جمهورية 
لي جودة أعمال مصر العربية قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء وحدة الرقابة ع

بشنن  2009لسنة  24مراقبي الحسابات المقيدين في سجل الهيئة، بموجب القرار رقم 
تعديل قرار تنسي، وحدة لرقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة 

)علي،  2008لسنة  84بموجب قرار مجل، إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 
2012) . 
راسة التي أعدتها اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق أوضحت الد كما
أن مراقبة جودة أعمال مراقبي الحسابات يمكن أن تتم بطرق مختلفة  (IOSCO)المال
 (:2009)ي،،  منها
أن يعهد إلي المنظمات المهنية مهمة اإلشراف والرقابة علي جودة أعمال مراقبي  -1

لمراجعة ومعايير الجودة واالستقاللية السلوك الحسابات ومدي التزامهم بمعايير ا
المهني، وقد وجهت االنتقادات لهذا النموذج علي أسا، أن القائمين عليه من 
ممارسي المهنة مما قد يترتب عليه عدم االستقاللية والمجامالت والمنافسات التي قد 

 تنشن بين أصحاب المهنة الوأحدة.
رقابية مستقلة مهمة اإلشراف والرقابة بما يدعم مبدأ إلي جهة حكومية يسند أن  -2

 االستقاللية مع إمكانية التنسيق مع المنظمات المهنية.
الحسابات، فإن الجهة التي  أعمال مراقبيوأيًا كان الطريقة المختارة لمراقبة جودة 

انية يعهد إليها بهذه المهمة يجب أن يتوافر لها الصالحيات واالختصاصات التي تكفل إمك
بما جودة أعمال مراقبي الحسابات أداء أعمالها ونجاحها في إحكام الرقابة وتحسين 

يساعد في زيادة درجة الثقة والمصداقية في القوائم المالية، وما يستتبع ذلك من كفاءة 
 (.2009)ي،،  أداء سوق المال

ضرورة ( حيث أشارت إلي Anugerah et al., 2016وتؤكد علي ذلك دراسة )
االهتمام بهذه السلوكيات لما لها من قثار هامة جدًا علي شركات المراجعة وعلي 

 مستخدمي القوائم المالية من خالل:
تحسين جودة أعمال مراقبي الحسابات من شننها أن تؤثر باإليجاب علي مستخدمي  -1

 القوائم المالية وزيادة درجة الثقة في التقارير.
مراقبي الحسابات من المتوقع أن تؤدي إلي نجاح مهام عملية تحسين جودة أعمال  -2

 المراجعة.
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 :جودة أعمال مراقبي الحساباتمنافع تطبيق برنامج الرقابة علي  2/2
 ،ريادي والعنقاالغام؛  2002، )أحمدتعددت المنافع التي تناولتها الدراسات السابقة 

 ،عوض؛  Walker, 2006؛  Bedard et al., 2008؛  2005، بديري؛  2005
 ,Manita & Elommal؛   2009، ساي؛  Gunny & Zhang, 2009؛  2008
يمكن تحقيقها في حالة التي (، 2014؛ عطعوط،  2013 ،العظيم وعلى؛ عبد  2010
 ، ويمكن تقسيم تلك المنافع كما يلي:قابةللرنظام مالئم بتطبيق مكاتب المراجعة التزام 

 :منافع على مستوى المهنة 2/2/1
 الجودة.المهني وتحسين لتزام بالمعايير وقواعد السلوك االضمان   -1
 المهنة.من مكاتب المراجعة لسوق محدود عدد احتكار الحد من  -2
 ليها.وزيادة الطلب عوالمراجعة تحسين ثقة المجتمع المالي في مهنة المحاسبة  -3
 مراجعة.الالمساعدة في تضييق فجوة التوقعات في بيئة  -4
 القضاء علي ممارسات المراجعة اإلرتجالية.في همة المسا -5
 المهنة.الحكومي في شئون ل التدختجنب  -6
 مهنة المحاسبة والمراجعة.أخطار قد تواجه أو توفير إنذار مبكر ألي مشكالت  -7

 منافع على مستوى مكاتب المراجعة: 2/2/2
 جدد. عمالءتنافسية لجذب كميزة واستخدامها من الجودة عال مستوى توفير  -1
 زمة لعالجها.الالالمقترحات لتقديم ونقاط الضعف الستثمارها إظهار نقاط القوة  -2
 عمليات المراجعة.ل تخفيض مبال  التنمين ضد فش -3
 فيهم الخصائص والصفات المطلوبة.يتوافر جدد بالمكتب اء ضمان تعيين أعض -4
إتصال وتوفير قنوات لمستويات، يم اإلداري للمكتب وتقسيمه تحسين التنظ -5

 بينهم.
 خبراتها.المراجعة العالمية لالستفادة من أو التعاون مع مكاتب  الشراكةتيسير  -6

 منافع على مستوى مراقبي الحسابات:  2/2/3
 المراجعة.بمكتب والعملي للعاملين ل العلمي تحسين التنهي -1
لتزام بها لتحقيق االالواجب على المراجعين  االجراءاتتوفير السياسات و -2

 ن الجودة.  امٍل مستوى عا
أو العمالء ل ية من قبتجنب تعرض مراقبي الحسابات إلى دعاوى قضائ -3

 ن تقرير المراجعة.استفيدين ماالم
 تنديبية. اجراءاتتعرض المراجعين إلى عدم  -4
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 المراجعة.ي الحديثة فالتكنولوجية ل المراجعين لألساليب والوسائاستخدام  -5
 ستشارة.على اإلل عملية الحصوتسهيل  -6
 التمرين.للمراجعين تحت ل توفير أساليب مناسبة للتدريب على رأس العم -7
 : معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة:ثالثاً 

يعتري نظام رقابة الجودة بعض المعوقات والمشكالت الناتجة عن تطبيق سياسات 
جراءات نظام   2005رقابة الجودة، والتي يمكن استعراضها فيما يلي )الغامدي والعنقري، وا 

؛  2011؛ يوسف،  2011؛ جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية،  2012؛ الشوا، 
 (:2018؛ محمد، 2014؛ رزق،  2014عطعوط، 

 معوقات تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة: 3/1
تحول دون تطبيق متطلبات برنامج الرقابة علي جودة يعرض الباحث أهم المعوقات التي 

 :في النقاط التالية أعمال مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية
تفتقد مهنة المراجعة في مصر إلي وجود التنظيم المهني الموحد المعترف به والذي  -1

ومستوي الجوده يمكن أن يرفع من مستوي المهنة ويرفع من مستوي كفاءة أعضائها 
المؤداه. وبإستقراء بيئة الممارسة المهنية في مصر نجد أن أهم الجهات المهنية 
تتمثل في: جمعية المحاسبين والمراجعين، وشعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة 
التجاريين، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ولجنة القيد في وزارة المالية، 

لمحاسبين القانونيين، مما يؤدي إلي تشتت المجتمع المهني باإلضافة إلي جمعية ا
 وعدم الشعور بالمساواة وعدم التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء المهنة.

عدادهم لمزاولة المهنة،  -2 عدم وجود هيئة تدريب تقوم بتدريب مراقبي الحسابات وا 
نعدام ثقافة أو مفهوم التدريب المهني المستمر مما أدي إلي إ نخفاض جودة األداء وا 

 المهني. 
وجود محاولة للتمييز واإلحتكار بين مزاولي المهنة نتيجة عدم وجود جهة واحدة  -3

مراقبي الحسابات، وذلك علي الرغم من وجود أعمال اإلشراف علي جودة للتنظيم و 
الهيئة العامة للرقابة المالية من خالل وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي 

المسجلين لديها جودة أعمال مراقبي الحسابات  أنها تراقب فقط علي الحسابات إال
 في سوق األوراق المالية المصرية. المقيدةلمراجعة الشركات 

مازال ساريًا حتي الن رغم قيام هيئة سوق المال  1958دستور المهنة الصادر عام  -4
وقداب السلوك  )هيئة العامة للرقابة المالية حاليًا( بإصدار ترجمة حرفية لقواعد



62 
 

، ورغم صدور هذه القواعد إال أنها ال تشتمل علي قلية 2007المهني في سنة 
 عملية لضمان تنفيذ ما جاء بها.

جودة لم تتعرض معظم التشريعات القانوينة المهنية في مصر لموضوع الرقابة علي  -5
نما إكتفت بالتنظيم الشكلي للمهنة. وعدم أعمال مراقبي الحسابات  مالءمة قانون وا 

للظروف الراهنة في ظل تحرير التجارة العالمية  1951لسنة  133مزاولة المهنة رقم 
لتزامات إتفاقة تحرير التجارة في الخدمات، كما صدر القانون المشار إليه قبل  وا 

وقبل إنشاء المعهد المصري  1972لسنة  40إنشاء نقابة التجاريين بالقانون رقم 
ن، ولذلك قد جاء خاليًا من أي إشارة إلي هذه الكيانات أو للمحاسبين والمراجعي

لدورها في بيئة الممارسة المهنية، كما لم يحدد القانون الجهة التي لها الحق في 
إصدار معايير المحاسبة والمراجعة، كما يلم ينص علي كيفية مراقبة تنفيذ هذه 

 المعايير.
 1961لسنة  176مهنة مثل قانون بإستقراء مجموعة القوانين التي لها عالقة بال -6

الخاص  1964لسنة  129الخاص بالرقابة علي شركات القطاع العام، والقانون رقم 
الخاص  1988لسنة  146بإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 

الخاص بقطاع األعمال العام،  1991لسنة  203بتوظيف األموال، والقانون رقم 
 1993لسنة  187، والقانون رقم 1992لسنة  95ل رقم وقانون سوق رأ، الما

، وقانون 1997لسنة  8الخاص بقانون الضرائب، وقانون حوافر اإلستثمار رقم 
تبين عدم وجود أي بند يختص بالرقابة  2005لسنة  91الضريبة علي الدخل رقم 

قق ، ونستنج من ذلك عدم وجود تشريعات أو لوائز ذات بعد رقابي للتحجودةالعلي 
من جودة أعمال مراقبي الحسابات، كما يالحظ على هذه القوانين بصفة عامة أنها 
صدرت وفقًا لتحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية شهدتها مصر، ولم تصدر وفقًا 
الحتياجات التنظيم المهني ودفعًا لالرتقااء بااألداء المهني كما لم ينخذ رأي المهنة في 

 .بقةالكثير من القوانين السا
لم ترق مهنة المراجعة في مصر إلي المستوي الذي وصلت إليه المهنة في الدول  -7

المتقدمة من حيث التنظيم وجودة األداء المهني، فهي مازالت تعاني من حالة التبعية 
والتقلب الذي يبدو واضحًا من التنخير في صياغة معايير مالئمة للممارسة المهنية 

تطبيق، حيث تستخدم المعايير الصادرة عن الهيئات متفق عليها وتصبز مالئمة لل
الدولية دون تعديل أو بعد إجراء تعديالت طفيفة، األمر الذي يتعذر معه أن تقوم 

 المهنة بالدور المنوط بها لمواكبة األحداث اإلقتصادية العالمية.
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هناك بعض المخاوف من قبل ممارسي المهنة من الوفاء بمتطلبات نظام رقابة  -8
 ة، والتي برزت في التي:الجود

المشاكل التي تترتب علي تنفيذ متطلب الفحص الدوري لمكاتب المراجعة نتيجة تطبيق  -
 رقابة الجودة.

دارة مكاتب المراجعة. -  زيادة األعباء اإلدارية لموظفي وا 
 االلتزام بالفحص الداخلي واإلفصاح عن عدد العمليات وأنواعها وقيمها. -
 وقلة اإلمكانيات المادية.ندرة الفاحصين المؤهلين  -
هناك مكاتب مراجعة متوسطة وصغيرة لم تستطع تطبيق متطلبات الرقابة علي  -9

الجودة، بسبب ضعف القدرات الفنية، وقلة اإلمكانيات المادية، وعدم وجود خبرات 
مناسبة إلستيعاب المطلوب من المعيار وتطبيقه، باإلضافة إلي صعوبة شروط القيد 

 عامة للرقابة المالية.في سجل الهيئة ال
لم تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية النماذج االسترشادية الالزمة لتوضيز كيفية  -10

تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، وذلك إعتمادًا علي أن كل مكتب مراجعة لديه 
تصوراته الخاصة به لهذه النماذج من خالل القدرات الفنية والخبرات المتنوعة التي 

 لديه.
 مشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة: 3/2

يعرض الباحث أهم المشكالت المصاحبة لتطبيق متطلبات برنامج الرقابة علي جودة 
 أعمال مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية في النقاط التالية:

بالنسبة لمتطلبات معيار التباين والتفاوت بين مراقبي الحسابات في فهم بعض األمور  -1
الرقابة علي الجودة، والذي يؤثر في النهاية سلبًا علي فعالية تطبيق تلك المتطلبات، 
وذلك لعدم صدور نماذج إسترشادية لتوضيز كيفية التطبيق، ولعدم وجود هيئة 
تدريب تقوم بتدريب مراقبي الحسابات علي كيفية التطبيق، باإلضافه إلي عدم توافر 

 خصصة لمقابلة متطلبات البرنامج.كوادر مت
قلة عدد الفاحصين بوحده الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة للهيئة  -2

العامة للرقابة المالية، وأن الفحص والتفتي، غير منتظم، وعدم وجود معايير تفتي، 
اإلفصاح عن محددة للعمل بها بواسطة الفاحصين، باإلضافه إلي عدم الشفافية في 

تقارير التفتي، والفحص حيث ال يتم نشر هذه التقارير وال يستطيع أحد الحصول 
 عليها حتي الن بما اليتيز فرصة للباحثين لاطالع عليها.
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عدم خضوع وحده الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات للرقابة والفحص من  -3
 ء عملية الفحص.قبل جهات إشراف أعلي، مما يؤدي إلي القصور في أدا

إنخفاض إستجابة بعض المكاتب محل الفحص لمكونات برنامج الفحص، وذلك  -4
 لحداثة البرنامج، وعدم جدية تطبيق الجزاءات علي المكاتب المخالفة. 

زيادة التكاليف الناتجة عن تطبيق سياسات واجراءات رقابة الجودة ومراقبة مدي  -5
 ء المالية علي مكاتب المراجعة.اإلمتثال لها، مما يؤدي إلي زيادة األعبا

عدم اتساق بعض متطلبات رقابة الجودة مع األهداف المرجوة منها، حيث تستخدم  -6
 المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية دون تعديل أو بعد إجراء تعديالت طفيفة.

ة تكاليف االلتزام بمتطلبات رقابة الجودة تفوق المنافع الناتجة عن هذا االلتزام بالنسب -7
 لمكاتب المراجعة الصغيرة والمتوسطة.

مكاتب المراجعة التي ال توفر نظام لرقابة الجودة ال تستطيع قبول عمالء مقيدين في  -8
البورصة، وذلك لعدم قيدهم في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤدي إلي 

 ضياع فرص عمل.
 قابة علي الجودة:: إطار مقترح للتطبيق الفعال لمتطلبات نظام الر رابعاً 

بعد حداثة تطبيق نظام الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات من خالل جهة 
في سوق  المقيدةخارجية مستقلة في مصر بشكل يقتصر علي مراقبي حسابات الشركات 

متطلبات النظام السابق  األوراق المالية المصرية، وفي ضوء معوقات ومشكالت تطبيق
جودة إطارًا مقترحًا لتطبيق متطلبات نظام الرقابة علي  إلي وضع الباحث يسعيذكرها، 

بفعالية، يهدف إلي تفعيل إجراءات وسياسات رقابة الجودة علي أعمال مراقبي الحسابات 
كافة مراقبي حسابات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، ومراقبي حسابات الشركات 

 هذا اإلطار من خالل النقاط التالية:غير المقيدة بالبورصة، ويمكن عرض 
 هدف اإلطار المقترح:  4/1

يتمثل الهدف من وضع اإلطار المقترح المساهمة في تطوير مهنة المحاسبة 
والمراجعة بشكل عام، وتطوير بيئة الرقابة علي جودة األداء المهني لمرقبي الحسابات 

جراءات رقابة الجودة بفعالي ة علي كافة مراقبي حسابات بشكل خاص، لتطبق سياسات وا 
بسوق األوراق المالية المصرية، وكذلك مراقبي حسابات  المقيدةالشركات المساهمة 

 ، وذلك من الناحية التشريعية والتظيمية والمهنية.المقيدةالشركات غير 
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 مقومات تطبيق اإلطار المقترح: 4/2
 أواًل: مقومات تشريعية:

العديد من التشريعات التي تتدخل في شائونها تعي، مهنة المراجعة في مصر وسط 
وتحاول تحديد طبيعة دور مسئوليات المراجع في المجتمع، ولكن يالحظ باإلضافة إلى 
تعادد التشريعات المنظمة للمهنة في مصر، تداخلها في بعض األحيان، واختالف تواريخ 

مرت بها مصر، صدورها، كما أن الكثير منها صدر وفقًا لظروف اقتصادية وسياسية 
واألهم من ذلك أن القانون األساسي المنظم للمهنة صدر في منتصف القرن الماضي في 
ظل ظروف وأوضااع مختلفة تمامًا عن األوضاع والمستجدات الحديثة األمر الذي يستوجب 
معه توحياد القاوانين المتعددة المنظمة للمهنة في قانون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي 

 . جود حالياً المو 
ووجود قوانين وتشريعات ملزمة تنظم أداء الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة 
أعمال كافة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية، وكذلك مراقبي 
حسابات الشركات غير المقيدة، وتلزم مكاتب المراجعة ومراقبي الحسابات بضرورة االلتزام 

لزام الجهات المستفيده بنال يتم إستخدام القوائم المالية ببرنامج ا لرقابة علي الجودة، وا 
لتلك الشركات ما لم تكن صادره عن مكتب مراجعة أو مراقب حسابات خاضع للتفتي، 

 ورقابة الجودة.
ويجب أن يحدد القانون المنتظر حقوق وواجبات المراجع والشروط التي تحكم 

بالمهنة والترخيص له بمزاولتها، وتوضيز األمور التي يغطيها  أعماله، مثل شروط التحاقه
تقرياره، ويحدد مؤهالته وخبرته العملية المطلوبة، وكيفية الحفاظ على كفاءته وتحاديثها 
باساتمرار التعليم والتدريب طول مدة الممارسة، ويحدد شروط تعيينه وعزله واستقالته، 

ويحدد نطاق مسئوليته القانونية عند إخالله  وكذلك المحافظة على استقالل المراجع،
بالعناية المهنية الواجباة، ويحدد القانون أيضًا العقوبات التي توقع على األعضاء عند 

 مخالفتهم لواجباته.
ويري الباحث أن صدور مثل ذلك القانون الذي يحتوى على تحدياد دقياق لمسائوليات 

كبير في الحد من مخاطر ممارسات  وواجبات وحقوق المراجع سوف يساهم إلى حد
 .المراجعة غير المنظمة

 ثانيًا: مقومات تنظيمية مهنية:
تفتقد مهنة المراجعة في مصر إلي وجود تنظيم مهني موحد معترف به والذي يمكن 
أن يرفع من مستوي المهنة ومن مستوي كفاءة أعضائها ومستوي الجوده المؤداه، ولذلك 
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يقترح الباحث إنشاء هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية، تتولي 
واإلرتقاء بها وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي  هذه الهيئة تنظيم المهنة

ة األداء اإلشراف علي المهنة ووضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة علي جود
، تناسب بيئة المحاسبة والمراجعة المصرية في ضوء التجارب والمعايير الدولية، المهني

الرقابة علي الجودة، ووضع قواعد أداب وسلوكيات ووضع معيار للرقابة علي وحدات 
المهنة، باإلضافة فرض قواعد التدريب والتعليم المهني المستمرمن خالل التعاون مع 
المنظمات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمعهد المصري 

 للمحاسبين والمراجعين.
راقبي حسابات الشركات غير المقيدة ويجب إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال م

بالبورصة تنبثق عن الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، تتولي عملية الفحص والتفتي، 
بسوق األوراق المالية المصرية،  ةراقبي حسابات الشركات غير المقيدمجودة أعمال لي ع

ة المقيدة فقط، حيث يقتصر النظام الحالي للرقابة علي مراقبي حسابات الشركات المساهم
وضرورة إنشاء سجل بالهيئة لقيد مراقبي الحسابات الملتزمون بتطبيق متطلبات الرقابة 
علي الجودة، ووضع الشروط الالزمة لقيدهم بالسجل تناسب إمكانيات مكاتب المراجعة 
متوسطة وصغيرة الحجم، ويجب أن تصدر الهيئة النماذج االسترشادية الالزمة لتوضيز 

ق متطلبات الرقابة علي الجودة، باإلضافة إلي وضع اإلجراءات التنديبية ونظام كيفية تطبي
 للجزاءات لغير الملتزمين مع عمل فتره لتوفيق األوضاع.

ويقترح الباحث أن يتم إنشاء هيئة وطنية للرقابة علي الجودة تابعة لوزارة المالية، 
ودة أعمال مراقبي الحسابات في تتولي عملية اإلشراف والرقابة علي وحدات الرقابة علي ج

مصر، حيث ال يخضع أعضاء وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة 
للهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا ألي نوع من أنواع الفحص والتفتي،، مع وضع نظام 

ات للجزاءات للفاحصين غير الملتزمين، في ضوء المعيار الخاص بالرقابة علي وحد
الرقابة علي الجودة الذي سيتم وضعة من قبل الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، كما 
يجب إلزامها باإلفصاح عن نتائج الفحص والتفتي، في شكل تقارير دورية سنوية، 

 (:2ويعرض الباحث اإلطار المقترح من خالل الشكل التالي رقم )
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 المصدر: من إعداد الباحث                            
 المقيدة وغير المقيدةإطار مقترح لتفعيل متطلبات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات  (2شكل رقم )

إنشاء هيئة عليا للمحاسبة ويقترح الباحث كما أوضز الشكل السابق ضرورة 
والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية، تتولي هذه الهيئة تنظيم المهنة واإلرتقاء بها 
وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف علي المهنة ووضع معايير 

لمراجعة ومعايير الرقابة علي جودة األداء المهني لمراقبي الحسابات، تناسب المحاسبة وا
 بيئة المحاسبة والمراجعة المصرية في ضوء التجارب والمعايير الدولية.

كما يقترح الباحث ضرورة إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات 
ليا للمحاسبة والمراجعة، تتولي الشركات غير المقيدة بالبورصة تنبثق عن الهيئة الع

 ةراقبي حسابات الشركات غير المقيدعملية الفحص والتفتي، علي جودة األداء المهني لم
 بسوق األوراق المالية المصرية.

مع إنشاء هيئة وطنية للرقابة علي الجودة تابعة لوزارة المالية، تتولي عملية اإلشراف 
جودة أعمال مراقبي الحسابات في مصر، مع وضع نظام والرقابة علي وحدات الرقابة علي 

للجزاءات للفاحصين غير الملتزمين، في ضوء المعيار الخاص بالرقابة علي وحدات 
الرقابة علي الجودة الذي سيتم وضعة من قبل الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، كما 

 ر دورية سنوية.يجب إلزامها باإلفصاح عن نتائج الفحص والتفتي، في شكل تقاري
 

 اإلستثماروزارة  وزارة المالية 

الهيئة العليا للمحاسبة 

 والمراجعة
الهيئة الوطنية للرقابة 

 علي الجودة
الهيئة العامة للرقابة 

 المالية

وحدة الرقابة علي جودة 

أعمال مراقبي حسابات 

 ةالشركات المقيد

 بالبورصة

وحدة الرقابة علي 

جودة أعمال مراقبي 

حسابات الشركات 

 بالبورصة  ةغير المقيد

قسم التدريب 

والتعليم 

 المهني

قسم 

التراخيص 

 واإلمتحانات

قسم وضع 

 المعايير

 فحص وتفتيش
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 :: الدراسة الميدانيةخامساً 
 توصيف مجتمع الدراسة: 5/1

( مااان مجماااوعتين هماااا مراقباااي 1يتكاااون مجتماااع البحاااث كماااا يوضاااز الجااادول رقااام )
الحسابات المسجلين فاي ساجل الهيئاة العاماة للرقاباة المالياة، وممثلاي وحادة الرقاباة علاي 

للهيئة العامة للرقاباة المالياة )الهيئاة العاماة للرقاباة جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة 
 (:2017المالية، يوليو 

 مجتمع البحث (1جدول رقم )
 العدد  المجتمع

 مراقب 295 مراقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
 فاحصين 6 ممثلي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات

 301 اإلجمالي
 ( ملخص لمجتمع البحث لخدمة أغراض التحليل واختبار الفروض:2ويوضز الجدول التالي رقم )

 ملخص لمجتمع البحث ألغراض التحليل واختبار الفروض (2جدول رقم )
 

 بياااااااااااااااااااااااااان
مراقبي الحسابات 

المسجلين في سجل الهيئة 
 العامة للرقابة المالية

ممثلي وحدة الرقابة 
علي جودة أعمال 
 مراقبي الحسابات

 6  295 مجتمع الدراسة 
 6 290 القوائم الموزعة 

 4 198 القوائم التي تم الحصول عليها 
 صفر 2 القوائم المستبعدة 
 4 196 القوائم الصحيحة 

 %67 %66 ة القوائم الصحيحنسبة 
 ويتضز من الجدول السابق ما يلي: 

( إسااااتمارة علااااي جميااااع مفااااردات مجتمااااع الدراسااااة األول )مراقبااااي 290تاااام توزيااااع ) -1
( إستمارة فقط، نظارًا لظاروف سافر الابعض خاارج 198الحسابات(، وتم الحصول علي )

مصر، وعدم تواجد البعض الخر بمكتب المراجعة الخااص باه، وعادم رغباة الابعض فاي 
 إبداء الرأي.
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( إسااتمارات علااي جميااع مفااردات مجتمااع الدراسااة الثاااني )ممثلااي وحاادة 6تاام توزيااع ) -2
( إسااتمارات فقااط، نظاارًا لعاادم تواجاادهم بوحاادة الرقابااة 4الرقابااة(، وتاام الحصااول علااي )

 غالبية الوقت وقيامهم بمهام الفحص علي جودة أعمال مراقبي الحسابات.
( مفاااردة بالنسااابة 196ا إحصاااائيًا )عااادد القاااوائم الصاااحيحة التاااي تااام إدخالهاااا واختبارهااا -3

 .%66للمجتمع األول، حيث تمثل نسبة الردود السليمة 
( مفاردة بالنسابة للمجتماع 4عدد القوائم الصحيحة التي تم إدخالها واختبارهاا إحصاائيًا ) -4

 .%67الثاني، حيث تمثل نسبة الردود السليمة 
 أداة جمع البيانات: 5/2

البيانااات األوليااة ماان خااالل قائمااة االستقصاااء كوساايلة أعتمااد الباحااث علااي أساالوب 
أساسااية لجمااع البيانااات الالزمااة، وذلااك لصااعوبة الحصااول علااي بيانااات ثانويااة تتمثاال فااي 
تقارير الفحص الخاصة بوحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات، حيث لم تفصز 

 الوحدة عن  تقارير للفحص حتي الن.
 ية المستخدمة في التحليل:األساليب اإلحصائ 5/3

( االستقصاااءمان أداة الدراساة ) المجمعااةالختباار صاحة الفاروض، تاام تحليال البياناات 
 ،(SPSSباستخدام الحاسب اللي عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ويالحظ  أنه فاي ضاوء طبيعاة وأناواع البياناات عتماد الباحاث علاى مجموعاة مان األسااليب 
 واختبار الفروض وهى: االستقصاء اإلحصائية المناسبة لتحليل نتائج استمارات 

: وذلاااااك مااااان خاااااالل المقياااااا، ألفاااااا كرونباااااا  Reliabilityمقياااااا، االعتمادياااااة  -1
Cronbach's Alpha  الختبااار درجااة االتساااق والصااالحية الكليااة بااين متغياارات

الدراسة، ومن المتعاارف علياة إحصاائيًا اتسااق متغيارات الدراساة عناد بلاول قيماة ألفاا 
 كحد أدني. 0،6درجة إرتباط تصل إلى + 

: تساااتخدم تلاااك األدوات (percent Frequencies)التكااارارات والنساااب المئوياااة   -2
متغياار ماان تساااؤالت قائمااة االستقصاااء، وتحديااد األهميااة  لتحديااد عاادد التكاارارات لكاال

 النسبية لكل متغير.
: تسااتخدم تلااك (Descriptive Analysis Methods)الوصاافية  التحلياالأدوات  -3

األدوات إلعطاء صاورة عاماة متكاملاة عان الخصاائص اإلحصاائية لمتغيارات الدراساة، 
االنحاراف ، ( Mean )بي المتوساط الحساا) مان خاالل المعلماات اإلحصاائية التياة :

 .((Standard Deviation)المعياري 
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: ويساتخدم هاذا االختباار لتحديااد  Mann- Wehitney Testاختباار ماان ويتناي  -4
 مدي وجود اختالفات بين مجتمعين مستقلين، وهما:

 راقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية.م -
 جودة أعمال مراقبي الحسابات.أعضاء وحدة الرقابة علي  -
 متغيرات الدراسة:  5/4

المقومات التشريعية والمقوماات التنظيمياة المهنياة الالزماة لتالفاي   :(X) المستقل يرالمتغ -أ
                                                                                   علي الجودة: متطلبات الرقابة معوقات ومشكالت تطبيق

 وتنقسم إلي العناصر التالية:    
 مقومات تشريعية. -
 مقومات تنظيمية مهنية. -

                                 .تفعيل متطلبات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات :(Y) المتغير التابع -ب
 :الفروض اختبار عرض وتحليل نتائج 5/5
 تفسير نتائج التحليل اإلحصائي: 5/5/1

سوف تقوم الدراسة في هذا المقام بعرض وتحليل نتائج المعالجات اإلحصائية التي 
ُأجريْت على البيانات األولية للدراسة، ومن ثم تحليل ومناقشة هذه النتائج تفصيليًا وكليًا 

الليات المقترحة للحد من وتحديد مستوى الداللة اإلحصائية لكل منها في تشخيص 
متطلبات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات، بجانب معوقات ومشكالت تطبيق 

الكشف عن أهم محددات جودة األداء المهني، وأهم معوقات ومشكالت تطبيق الرقابة علي 
 الجودة في بيئة المراجعة المصرية.

 مقايي، االعتمادية: 5/5/1/1
تقصاء، وذلاك توضز مقايي، االعتمادية مدي إمكانية االعتماد علي نتائج قائمة االس

ومعامال الصاالحية، فاإذا زاد هاذا  Cronbach's Alphaمن خالل مقياا، ألفاا كرونباا  
 كحد أدني أمكن االعتماد علي نتائج الدراسة.  0،6المقيا، عن  + 

االعتمادية معامل الفا كرونبا  )الثبات(: يعناى اساتقرار المقياا، وعادم تناقضاة ماع نفساه  -
ئج باحتماال متسااو لقيماة المعامال إذا أعياد تطبيقاة علاى أى أن المقيا، يعطي نف، النتا

 نف، العينة.
أمااا معاماال الصااالحية )الصاادق(: فيقصااد بااه أن المقيااا، يقااي، مااا وضااع لقياسااه، ويااتم  -

قياسااه عاان طريااق حساااب الجااذر التربيعااي لمعاماال الثبااات. وهناااك طريقااة أخاارى  لحساااب 
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 Factorدام التحليال العااملي )معامل الصدق تعرف بإسام الصادق العااملي وتطباق باساتخ
Analysis.) 

 ( نتائج هذا االختبار على النحو التالي: 3ويوضز الجدول رقم )
 نتائج اختبار ألفا كرونبا  لقيا، مدي اعتمادية وصالحية نتائج الدراسة (3جدول رقم )

 المجاااااااااااااااااااااااااااااال
إجمالي 
عدد 
 الحاالت

عدد 
 المتغيرات

معامل ألفا 
كرونبا  
 )الثبات(

معامل 
 الصالحية
 )الصدق(

 0.952 907. 23 200 محددات جودة األداء المهني، وعناصر قياسها
 0.920 847. 10 200 معوقات تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة

 0.942 887. 8 200 متطلبات الرقابة علي الجودة  مشكالت تطبيق
التشريعية لاطار المقترح للتطبيق الفعال المقومات 

 لمتطلبات الرقابة علي الجودة
200 3 .879 0.938 

المقومات التنظيمية المهنية لاطار المقترح للتطبيق 
 الفعال لمتطلبات الرقابة علي الجودة 

200 5 .860 0.927 

 0.965 930. 49 200 قيمة ألفا اإلجمالية للدراسة
 49عادد متغيارات الدراساة ، مفاردة 200عادد المستقصاى مانهم ) :وبشكل عام فاإن

 (0،965اإلجمالي  الصالحيةقيمة معامل ، و 0،93قيمة ألفا اإلجمالية  ، متغير
ويتضز من الجدول السابق أن درجة االعتمادية والصالحية اإلجمالية بين متغيرات 

وهي درجة إحصائية جيدة حياث تعكا، اتسااق متغيارات  ،%96،5و  %93الدراسة بلغت 
 الدراسة بالشكل الذي يؤيد االعتماد علي نتائج قائمة االستقصاء.

 الوصفية(:الدراسة )اإلحصاءات  توصيف متغيرات 5/5/1/2
 يلخص الباحث نتائج الدراسة الوصفية فيما يلي:

 أواًل: وفقًا لراء مراقبي الحسابات:
، أعمال مراقبي الحساباتلنسبية لكافة محددات جودة يتضز للباحث ارتفاع األهمية ا

(، ويعني ذلك وجود اتفاق بين 0،59( وانحراف معياري )4،34وبمتوسط حسابي كلي )
قراء مراقبي الحسابات حول تلك المحددات، كما يترب علي ذلك وجود تنثير قوي لتلك 

في بيئة المراجعة المصرية. وينتي في جودة أعمال مراقبي الحسابات المحددات علي 
وجود برنامج لرقابة ب، العنصر الخاص الحسابات أعمال مراقبيمقدمة محددات جودة 

(، 0،515( وانحراف معياري )4،66الجودة بالمكتب، حيث حصل علي متوسط حسابي )
ويليه في الترتيب من حيث األهمية العنصر الخاص بااللتزام بالمعايير المهنية، حيث 
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ي األهمية (، ويليه أيضا ف0،492( وانحراف معياري )4،64حصل علي متوسط حسابي )
العنصر الخاص مدي وجود برنامج رقابة لألداء المهني ومراجعة النظير تحت إشراف 

( وانحراف معياري 4،62المنظمات المهنية، حيث حصل علي متوسط حسابي )
 (.0،512(، وانحراف معياري )4،60(، ثم وجود لجنة مراجعة بمتوسط حسابي )0،536)

متطلبات  بية لكافة معوقات ومشكالت تطبيقسباحث إرتفاع األهمية النللكما يتضز 
وفقًا لراء مراقبي الحسابات، ويعني ذلك وجود  أعمال مراقبي الحساباتالرقابة علي جودة 

إتفاق عام بين قراء المستقصي منهم حول أهمية تلك المعوقات والمشكالت في بيئة 
نحراف معياري )4،42المراجعة المصرية وذلك بمتوسط حسابي )  (.0،91( وا 

: عدم وجود تشريعات أو لوائز ذات بعد رقابي معوقاتتلك الوينتي في مقدمة 
حقق من جودة أعمال مراقبي الحسابات بالنسبة للقوانين التي لها عالقة بالمهنة، للت

وتفتقد مهنة المراجعة في مصر إلي وجود التنظيم المهني الموحد المعترف به، ولم 
جودة أعمال ة المهنية في مصر لموضوع الرقابة علي ينتتعرض معظم التشريعات القانو 

نما إكتفت بامراقبي الحسابات  ( ، 4،61لتنظيم الشكلي للمهنة، وذلك بمتوسط حسابي )وا 
نحراف معياري )4،48( ،) 4،6) ( علي 0،918(، )0،687(، )0،72( علي الترتيب، وا 

 الترتيب.
: زيادة التكاليف الناتجة عن تطبيق سياسات ينتي في مقدمة مشكالت التطبيق كما

خضوع وحده الرقابة علي جودة واجراءات رقابة الجودة ومراقبة مدي اإلمتثال لها، وعدم 
، وزيادة التكاليف ة والفحص من قبل جهات إشراف أعليأعمال مراقبي الحسابات للرقاب
اإلمتثال لها، بمتوسط  جراءات رقابة الجودة ومراقبة مديالناتجة عن تطبيق سياسات وا

نحراف معياري )4،45(، )4،48(، )4،49حسابي ) (، 0،808( علي الترتيب، وا 
 ( علي الترتيب.0،965(، )0،879)

وأخيرًا يتضز لنا إرتفاع األهمية النسبية لكافة المقومات التشريعية والمقومات 
الرقابة علي  التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معوقات ومشكالت التطبيق الفعال لمتطلبات

ة تلك المقومات بالنسبة ألراء مراقبي الحسابات، ويعني ذلك وجود إتفاق حول أهمي جودةال
نحراف معياري 4،334في بيئة المراجعة المصرية، وذلك بمتوسط حسابي ) (، وا 

(0،941.) 
وينتي في مقدمة تلك المقومات من حيث األهمية: توحياد القاوانين المتعددة 
المنظمة للمهنة في قانون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي الموجود حاليًا، ووجود قوانين 

لزمة تنظم أداء الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة أعمال كافة مراقبي وتشريعات م
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الحسابات للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية وكذلك مراقبي حسابات الشركات غير 
ي المقيدة وتلزم مكاتب المراجعة ومراقبي الحسابات بضرورة االلتزام ببرنامج الرقابة عل

لزام الجهات المستف لية لتلك الشركات ما لم تكن بنال يتم إستخدام القوائم الما ةيدالجودة وا 
نشاء هيئة  ةصادر  عن مكتب مراجعة أو مراقب حسابات خاضع للتفتي، ورقابة الجودة، وا 

عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية تتولي هذه الهيئة تنظيم المهنة 
واإلرتقاء بها وبنعضائها وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف علي المهنة ووضع 

تناسب بيئة المحاسبة والمراجعة  جودةالجعة ومعايير الرقابة علي معايير المحاسبة والمرا
(، 4،42(، )4،57المصرية في ضوء التجارب والمعايير الدولية، وذلك بمتوسط حسابي )

نحراف معياري )4،37)  (.0،952(، )0،804(، )0،653( علي الترتيب، وا 
 ثانيًا: وفقًا لراء أعضاء وحدة الرقابة علي الجودة:

، أعمال مراقبي الحساباتلكافة محددات جودة  يتضز للباحث ارتفاع األهمية النسبية
(، ويعني ذلك وجود اتفاق بين قراء 0،6( وانحراف معياري )3،59وبمتوسط حسابي كلي )

المستقصي منهم حول أهمية تلك المحددات، كما يترب علي ذلك وجود تنثير قوي لتلك 
في بيئة المراجعة المصرية. وينتي في جودة أعمال مراقبي الحسابات المحددات علي 

: وجود جودة أعمال مراقبي الحساباتمل المؤثرة علي مقدمة تلك المحددات أو العوا
برنامج لرقابة الجودة بالمكتب، إستخدام الوسائل الحديثة، االلتزام بالمعايير المهنية، حجم 
مكتب المراجعة، اإلتصال الجيد مع العميل، وجود لجنة مراجعة، واهتمام المنظمات المهنية 

المستمر، حيث حصل كال منهم علي متوسط  بالتطوير المستمر للمهنة وبرامج التعليم
(، وانحراف 4،25(، )4،25(، )4،25(، )4،25(، )4،5(، )4،75(، )5حسابي )
 (.0،5(، )0،5(، )0،5(، )0،5(، )1،00(، )0،5(، )0،000معياري )

متطلبات ات ومشكالت تطبيق كما يتضز الباحث إرتفاع األهمية النسبية لكافة معوق
فقًا لراء أعضاء وحدة الرقابة علي الجودة، ويعني ذلك وجود إتفاق و جودة الالرقابة علي 

عام بين قراء المستقصي منهم حول أهمية تلك المعوقات والمشكالت في بيئة المراجعة 
نحراف معياري )4،76المصرية وذلك بمتوسط حسابي )  (.0،35( وا 
متطلبات الرقابة علي الجودة: دستور المهنة  تطبيق وينتي في مقدمة معوقات

مازال ساريًا حتي الن، ولم تتعرض معظم التشريعات القانوينة  1958الصادر عام 
نما إكتفت جودة أعمال مراقبي الحسابات المهنية في مصر لموضوع الرقابة علي  وا 

ق من جودة قبالتنظيم الشكلي للمهنة، عدم وجود تشريعات أو لوائز ذات بعد رقابي للتح
بالنسبة للقوانين التي لها عالقة بالمهنة، والتنخير في صياغة معايير مالئمة األداء 
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للممارسة المهنية متفق عليها وتصبز مالئمة للتطبيق، وهناك مكاتب مراجعة متوسطة 
(، 5وصغيرة لم تستطع تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، وذلك بمتوسط حسابي )

نحراف معياري )  (.0،0وا 
متطلبات الرقابة علي الجودة: إنخفاض كما ينتي في مقدمة مشكالت تطبيق 

إستجابة بعض المكاتب محل الفحص لمكونات برنامج الفحص، وزيادة التكاليف الناتجة 
عن تطبيق سياسات واجراءات رقابة الجودة ومراقبة مدي اإلمتثال له، وعدم اتساق بعض 

ف المرجوة منها، ومكاتب المراجعة التي ال توفر نظام متطلبات رقابة الجودة مع األهدا
( ، 5لرقابة الجودة ال تستطيع قبول عمالء مقيدين في البورصة، بمتوسط حسابي )

نحراف معياري )  (.0،0وا 
وأخيرًا يتضز لنا إرتفاع األهمية النسبية لكافة المقومات التشريعية والمقومات 

قات ومشكالت التطبيق الفعال لمتطلبات الرقابة علي التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معو 
بالنسبة ألراء أعضاء وحدة الرقابة علي الجودة، ويعني  جودة أعمال مراقبي الحسابات

ذلك وجود إتفاق حول أهمية تلك المقومات في بيئة المراجعة المصرية، وذلك بمتوسط 
نحراف معياري )4،9حسابي )  (.0،135(، وا 

ك المقومات من حيث األهمية: توحياد القاوانين المتعددة وينتي في مقدمة تل
المنظمة للمهنة في قانون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي الموجود حاليًا، ووجود قوانين 
وتشريعات ملزمة تنظم أداء الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة أعمال كافة مراقبي 

مالية وكذلك مراقبي حسابات الشركات غير الحسابات للشركات المقيدة بسوق األوراق ال
تزام ببرنامج الرقابة علي المقيدة وتلزم مكاتب المراجعة ومراقبي الحسابات بضرورة االل

، ويجب أن يحدد القانون المنتظر حقوق وواجبات المراجع والشروط التي تحكم الجودة
نشاء هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية تتولي هذه  أعماله، وا 
الهيئة تنظيم المهنة واإلرتقاء بها وبنعضائها وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف 

جودة أعمال مراقبي ير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة علي علي المهنة ووضع معاي
نحراف معياري )5، وذلك بمتوسط حسابي )الحسابات  (.0،0(، وا 

 اختبار فروض البحث: 5/5/2
قراء  بين ات الجوهريةاالختالف ودراسة في اختبار فروض البحث الباحث اعتمد

 ذلك من (  للتنكدMann- Wehitney Testعلي اختبار مان ويتني )المستقصي منهم 
 .(%95)مستوي ثقة  05.معنوية  بمستوى
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، وعناصر جودة أعمال مراقبي الحساباتاختبار األهمية النسبية لمحددات  5/5/2/1
 قياسها )نتائج اختبار الفرض األول(:

 ( يوضز نتائج تطبيق اختبار مان ويتني لدراسة مدي وجود اختالف4الجدول رقم )
جودة أعمال مراقبي حول األهمية النسبية لمحددات بين قراء المستقصي منهم  جوهري

 نفي والفرض البديل كما يلي:وعناصر قياسها، كما يمكن توضيز فرض الالحسابات 
ال توجد اختالفات معنوية بين أراء المستقصي منهم حول أهم العوامل  فرض النفي:)

اختالفات معنوية بين أراء الفرض البديل: توجد ، الحساباتمراقبي أعمال المحددة لجودة 
ويمكن  (.مراقبي الحساباتأعمال المستقصي منهم حول أهم العوامل المحددة لجودة 

 تحديد ذلك من خالل الجدول التالي:
 جودة أعمال مراقبي الحساباتنتائج اختبار مان ويتني لالختالف حول محددات  (4جدول رقم )

 ، وعناصر قياسهاجودة أعمال مراقبي الحساباتمحددات 

 قيمة متوسط الرتب 
Mann-
Whitney 

U 

مستوي 
المعنوية 
p_Value 

تقييم 
مستوي 
 المعنوية

مراقبي 
 الحسابات

أعضاء 
وحدة 
 الرقابة

 غير معنوي 053. 174.000 46.00 103.63 أوال: المحددات المرتبطة بمكتب المراجعة:
ت المكتب، عدد المهنيين المراجعة من حيث )إيراداحجم مكتب 

 عدد فروع المكتب، عدد الشركاء، عدد العمالء، بالمكتب،
 واستخدام المكتب أساليب متقدمة في عملية المراجعة(.

103.16 69.75 
 

269.000 
 

.192 
 

 غير معنوي

سمعة أو شهرة المكتب من حيث )ارتباط المكتب بنحد المكاتب 
الدولية، مدة مزاولة المكتب للمهنة، ونزاهة وكفاءة المراجعين 

 بالمكتب(.

103.26 
 

64.63 
 

248.500 
 

.139 
 

 غير معنوي

الدعاوي القضائية من حيث عدد القضايا المرفوعة علي مكتب 
 المراجعة.

102.71 92.13 
 

358.500 
 

.684 
 

 غير معنوي

)اللوغاريتم الطبيعي لعدد المهنيين خبرة مكتب المراجعةمن حيث 
العاملين بالمكتب مرجحًا بسنوات الخبرة لكل منهم، الكفاءة في 

 التنهيل العلمي والمهني للمراجع(.

103.18 
 

68.75 
 

265.000 
 

.188 
 

 غير معنوي

المنافسة بين مكاتب المراجعة من حيث )زيادة تخصص مكتب 
 المراجعة، وكفاءة السوق(.

 غير معنوي 271. 292.000 75.50 103.04

 معنوي 009. 150.000 40.00 103.75 فترة ارتباط المراجع مع العميل.
تقديم خدمات استشارية من حيث )استعداد ورغبة المراجع، 
الحرص علي مصلحة المساهمين، درجة استقالل المراجع، عدد 

 الخدمات اإلستشارية(.

103.63 
 

46.00 
 

174.000 
 

.030 
 

 معنوي

 غير معنوي 175. 272.000 134.50 101.86 وجود برنامج لرقابة الجودة بالمكتب.
 غير معنوي 371. 295.000 76.25 102.52 ثانيًا: المحددات المرتبطة بعملية المراجعة:

خالفات التي سجلها االلتزام بالمعايير المهنية من حيث )عدد الم
 المهنية علي مكتب المراجعة(.المنظمات ، و مكتب المراجعة

102.47 
 

104.25 
 

393.000 
 

.942 
 

 غير معنوي
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 خالل الجدول السابق نستنتج التي:من 
 :أوال: المحددات المرتبطة بمكتب المراجعة

المرتبطة بمكتب المراجعة جودة أعمال مراقبي الحسابات حصلت إجمالي محددات 
 ويعني ، p-value > 0.05) ) % 5وهو أكبر من   (0،053علي مستوي معنوية )

مراقبي الحسابات، وممثلي )أعضاء( وحدة قراء  بينجوهرية  اختالفات وجود عدم ذلك
جودة أعمال مراقبي محددات  النسبية لغالبية باألهمية يتعلق الرقابة علي الجودة فيما

المرتبطة بمكتب المراجعة، حيث يوجد إتفاق حول أهمية: الدعاوي القضائية من  الحسابات

 غير معنوي 382. 310.000 80.00 102.44 األتعاب.
 غير معنوي 102. 229.500 145.13 101.65 إستخدام الوسائل الحديثة.

اإلتصال الجيد مع العميل من حيث )االتصاالت المستمرة بين 
دارة العميل، الزيارات المتكررة لمدير المراجعة، فريق المراجعة  وا 

توصيل النتائج أواًل بنول، مشاركة شريك ومدير المراجعة في 
 جميع مراحل المراجعة(.

102.93 
 

80.88 
 

313.500 
 

.398 
 

 غير معنوي

توقيت إصدار التقرير من حيث )العقد المبرم بين المراجع 
 والمحايد في عدالة القوائم المالية(والعميل،  ورأي المراجع الفني 

103.49 
 

52.88 
 

201.500 
 

.053 
 

 غير معنوي

 معنوي 044. 168.500 44.63 103.66 ثالثًا: المحددات المرتبطة بالعميل:
حجم منشنة العميل من حيث )فروع العميل، إجمالي أصول 

 العميل،  إجمالي إيرادات العميل،  سمعة العميل في السوق(.
103.05 

 
75.00 

 
290.000 

 
.272 

 
 غير معنوي

 معنوي 038. 183.000 48.25 103.59 مدي تغيير المراجع بشكل دوري.
 غير معنوي 163. 261.000 67.75 103.20 وجود لجنة مراجعة.

 غير معنوي 265. 273.000 70.75 103.14 رابعًا: المحددات المرتبطة بالمنظمات المهنية:
برنامج رقابة لألداء المهني ومراجعة النظير تحت مدي وجود 

 إشراف المنظمات المهنية.
103.12 

 
71.50 

 
276.000 

 
.205 

 
 غير معنوي

اهتمام المنظمات المهنية بالتطوير المستمر للمهنة وبرامج 
 التعليم المستمر.

102.74 
 

90.63 
 

352.500 
 

.639 
 

 غير معنوي

 غير معنوي 142. 247.500 64.38 103.26 لعقوبات في حالة التقصير.مدي تعرض المراجعين 
 معنوي 003. 58.000 17.00 104.21 خامسًا: المحددات المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية:

مدي اعتماد المستخدمين علي القوائم المالية في اتخاذ القرارات 
يعتمدون علي المختلفة من حيث )نسبة المستخدمين الذين 

 القوائم المالية(.

104.06 
 

24.38 
 

87.500 
 

.003 
 

 معنوي

 معنوي 009. 128.500 34.63 103.86 الرافعة المالية من حيث )نسبة الدائنون إلي إجمالي األصول(.
عدد المالك)تشتت أو تركز الملكية( من حيث )زيادة عدد حملة 

األقل من أسهم علي  %5األسهم، إنخفاض نسبة من يمتلكون 
 الشركة(.

104.24 
 

15.50 
 

52.000 
 

.001 
 

 معنوي

مدي االعتماد علي سوق األوراق المالية لتمويل المشروعات من 
حيث )نسبة التمويل عن طريق األسهم والسندات التي تطرح 

 لالكتتاب العام إلي إجمالي أصول الشركة(.

102.87 
 

84.25 
 

327.000 
 

.475 
 

 غير معنوي
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ة بين مكاتب (، المنافس0،684حيث عدد القضايا المرفوعة علي مكتب المراجعة )
، حجم )0،271المراجعة من حيث )زيادة تخصص مكتب المراجعة، وكفاءة السوق( )

مكتب المراجعة من حيث )إيرادات المكتب، عدد المهنيين بالمكتب، عدد العمالء، عدد 
فروع المكتب، عدد الشركاء،  واستخدام المكتب أساليب متقدمة في عملية المراجعة( 

مراجعة من حيث )اللوغاريتم الطبيعي لعدد المهنيين العاملين (، خبرة مكتب ال0،192)
بالمكتب مرجحًا بسنوات الخبرة لكل منهم، الكفاءة في التنهيل العلمي والمهني للمراجع( 

سمعة أو شهرة المكتب من و (، 0،175(، وجود برنامج لرقابة الجودة بالمكتب )0،188)
مدة مزاولة المكتب للمهنة، ونزاهة وكفاءة حيث )ارتباط المكتب بنحد المكاتب الدولية، 

 (. 0،139المراجعين بالمكتب( )
المرتبطة  جودة أعمال مراقبي الحساباتبينما حصال عنصرين فقط من محددات 
ويعني ذلك p-value < 0.05) ) %5بمكتب المراجعة علي مستوي معنوية أقل من 

مية: فترة ارتباط المراجع مع وجود إختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أه
تقديم خدمات استشارية من حيث )استعداد ورغبة المراجع، الحرص و (، 0،009العميل )

(. 0،030علي مصلحة المساهمين، درجة استقالل المراجع، عدد الخدمات اإلستشارية()
ورفض الفرض البديل حيث يتضز عدم وجود  النفي فرضول قبونستنتج من ذلك: 

جودة اختالفات معنوية بين أراء المستقصي منهم حول أهمية غالبية العوامل المحددة ل
 المتعلقة بمكتب المراجعة.أعمال مراقبي الحسابات 

 ثانيًا: المحددات المرتبطة بعملية المراجعة:
المرتبطة بعملية المراجعة جودة أعمال مراقبي الحسابات حصلت إجمالي محددات 

 ويعني ، p-value > 0.05) ) % 5وهو أكبر من   (0،371معنوية )علي مستوي 
قراء مراقبي الحسابات، وممثلي )أعضاء( وحدة الرقابة  بين اختالفات  وجود عدم ذلك

 جودة أعمال مراقبي الحساباتمحددات  النسبية لغالبية باألهمية يتعلق علي الجودة فيما
المرتبطة بعملية المراجعة، حيث يوجد إتفاق حول أهمية كافة محدداتها وهي: االلتزام 
بالمعايير المهنية من حيث )عدد المخالفات التي سجلها مكتب المراجعة للعاملين به والتي 

(، اإلتصال الجيد مع العميل 0،942سجلتها المنظمات المهنية علي مكتب المراجعة( )
دارة العميل، الزيارات المتكررة لمدير  من حيث )االتصاالت المستمرة بين فريق المراجعة وا 

المراجعة، توصيل النتائج أواًل بنول، مشاركة شريك ومدير المراجعة في جميع مراحل 
توقيت و (، 0،102(، إستخدام الوسائل الحديثة )0،382(، األتعاب )0،398المراجعة( )

ورأي المراجع الفني والمحايد  ين المراجع والعميل،قد المبرم بإصدار التقرير من حيث )الع
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ورفض الفرض  النفي فرضول قب(. ونستنتج من ذلك: 0،053في عدالة القوائم المالية( )
البديل حيث يتضز عدم وجود اختالفات معنوية بين أراء المستقصي منهم حول أهمية 

 المتعلقة بعملية المراجعة.جودة أعمال مراقبي الحسابات كافة العوامل المحددة ل
 ثالثًا: المحددات المرتبطة بالعميل:
المرتبطة بالعميل علي جودة أعمال مراقبي الحسابات حصلت إجمالي محددات 

  ذلك ويعني ،p-value < 0.05) ) % 5وهو أقل من   (0،044مستوي معنوية )
مراقبي الحسابات، وممثلي )أعضاء( وحدة الرقابة علي الجودة قراء  بين اختالفات  وجود
المرتبطة  جودة أعمال مراقبي الحساباتمحددات  النسبية لغالبية باألهمية يتعلق فيما

حجم منشنة العميل من حيث فاق حول أهمية محددين فقط وهما: بالعميل. حيث يوجد إت
دات العميل،  سمعة العميل في السوق( )فروع العميل، إجمالي أصول العميل،  إجمالي إيرا

(. بينما يوجد إختالفات بين قرائهم حول أهمية 0،163(، وجود لجنة مراجعة )0،272)
(. ونستنتج من ذلك: رفض 0،038عنصر واحد وهو: مدي تغيير المراجع بشكل دوري )

 فرض النفي وقبول الفرض البديل حيث ينص علي أن هناك إختالفات معنوية بين قراء
 المرتبطة بالعميل. جودة أعمال مراقبي الحساباتالمستقصي منهم حول أهمية محددات 

 رابعًا: المحددات المرتبطة بالمنظمات المهنية:
المرتبطة بالمنظمات المهنية جودة أعمال مراقبي الحسابات حصلت إجمالي محددات 

 ويعني ،p-value > 0.05) ) % 5وهو أكبر من   (0،265علي مستوي معنوية )
قراء مراقبي الحسابات، وممثلي )أعضاء( وحدة الرقابة  بين اختالفات  وجود عدم ذلك

 جودة أعمال مراقبي الحساباتمحددات  النسبية لكافة باألهمية يتعلق علي الجودة فيما
المرتبطة بالمنظمات المهنية، حيث يوجد إتفاق حول أهمية كافة محدداتها وهي: اهتمام 

(، مدي 0،639المنظمات المهنية بالتطوير المستمر للمهنة وبرامج التعليم المستمر )
وجود برنامج رقابة لألداء المهني ومراجعة النظير تحت إشراف المنظمات المهنية 

(. ونستنتج من 0،142ين لعقوبات في حالة التقصير )(، مدي تعرض المراجع0،205)
ضز عدم وجود اختالفات معنوية ورفض الفرض البديل حيث يت النفي فرضول قبذلك: 
جودة أعمال مراقبي أراء المستقصي منهم حول أهمية كافة العوامل المحددة ل بين

 المتعلقة بالمنظمات المهنية.الحسابات 
 مستخدمي القوائم المالية:خامسًا: المحددات المرتبطة ب
المرتبطة بمستخدمي القوائم جودة أعمال مراقبي الحسابات حصلت إجمالي محددات 
 ، p-value < 0.05) ) % 5وهو أقل من   (0،003المالية علي مستوي معنوية )
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قراء مراقبي الحسابات، وممثلي )أعضاء( وحدة الرقابة  بين اختالفات  وجود  ذلك ويعني
 جودة أعمال مراقبي الحساباتمحددات  النسبية لغالبية باألهمية يتعلق الجودة فيماعلي 

المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية. حيث توجد إختالفات بين قرائهم حول أهمية ثالثة 
محددات وهم:  عدد المالك)تشتت أو تركز الملكية( من حيث )زيادة عدد حملة األسهم، 

(، مدي اعتماد 0،001علي األقل من أسهم الشركة( ) %5إنخفاض نسبة من يمتلكون 
الية في اتخاذ القرارات المختلفة من حيث )نسبة المستخدمين المستخدمين علي القوائم الم

(، الرافعة المالية من حيث )نسبة الدائنون 0.003الذين يعتمدون علي القوائم المالية( )
(. بينما يوجد إتفاق حول أهمية محدد واحد فقط وهو: 0،009إلي إجمالي األصول( )

المشروعات من حيث )نسبة التمويل عن مدي االعتماد علي سوق األوراق المالية لتمويل 
(. 0،475طريق األسهم والسندات التي تطرح لالكتتاب العام إلي إجمالي أصول الشركة( )

ونستنتج من ذلك: رفض فرض النفي وقبول الفرض البديل حيث ينص علي أن هناك 
جودة أعمال مراقبي إختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهمية محددات 

 المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية. الحسابات
اختبار األهمية النسبية ألهم معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي  5/5/2/2

 (:الثانيالجودة )نتائج اختبار الفرض 
فرض النفي: ال توجد ) يمكن صياغة فرض النفي والفرض البديل فيما يلي: 

متطلبات  منهم حول أهم معوقات ومشكالت تطبيق اختالفات معنوية بين قراء المستقصي
الفرض ، يةفي إطار معايير المراجعة المصر جودة أعمال مراقبي الحسابات الرقابة علي 

البديل: توجد اختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهم معوقات ومشكالت 
في إطار معايير المراجعة جودة أعمال مراقبي الحسابات متطلبات الرقابة علي  تطبيق

 (.المصرية
( نتائج تطبيق اختبار مان ويتني لدراسة مدي وجود 5الجدول رقم )كما يوضز 

 حول األهمية النسبية إلختبار هذا الفرض كما يلي:جوهري اختالف 
 متطلبات الرقابة تطبيقنتائج اختبار مان ويتني حول أهم معوقات ومشكالت  (5جدول رقم )

تطبيق متطلبات الرقابة علي  معوقات ومشكالت
 جودة ال

 قيمة متوسط الرتب 
Mann-
Whitney 

U 

مستوي 
المعنوية 
p_Value 

تقييم 
مستوي 
 المعنوية

مراقبي 
 الحسابات

أعضاء 
وحدة 
 الرقابة

 غير معنوي 363. 293.000 128.25 101.47 :الجودةأواًل:  معوقات تطبيق متطلبات الرقابة علي 
تفتقد مهنة المراجعة في مصر إلي وجود التنظيم 

 المهني الموحد المعترف به.
101.86 

 
109.00 

 
 غير معنوي 764. 370.000
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عدم وجود هيئة تدريب تقوم بتدريب مراقبي 
نعدام ثقافة  عدادهم لمزاولة المهنة، وا  أو الحسابات وا 

 .مفهوم التدريب المهني المستمر

101.85 
 

109.25 
 

 غير معنوي 771. 369.000

جودة عدم وجود جهة واحدة للتنظيم واإلشراف علي 
 مراقبي الحسابات. أعمال

102.19 
 

92.75 
 

 غير معنوي 702. 361.000

مازال ساريًا حتي  1958دستور المهنة الصادر عام 
 الن.

 غير معنوي 138. 250.000 139.00 101.26

لم تتعرض معظم التشريعات القانوينة المهنية في 
جودة أعمال مراقبي مصر لموضوع الرقابة علي 

نما إكتفت بالتنظيم الشكلي للمهنة.الحسابات   وا 

101.37 
 

133.50 
 

 غير معنوي 184. 272.000

عدم وجود تشريعات أو لوائز ذات بعد رقابي للتحقق 
 .من جودة أعمال مراقبي الحسابات

101.44 
 

130.00 
 

 غير معنوي 219. 286.000

التنخير في صياغة معايير مالئمة للممارسة المهنية 
 .تفق عليها وتصبز مالئمة للتطبيقم

101.26 
 

139.00 
 

 غير معنوي 137. 250.000

هناك بعض المخاوف من قبل ممارسي المهنة من 
الوفاء بمتطلبات نظام رقابة الجودة، والتي برزت في 

المشاكل التي تترتب علي تنفيذ متطلب ) التي:
مراجعة نتيجة تطبيق رقابة الفحص الدوري لمكاتب ال

دازيادة األعباء اإلدارية لموظفي ، الجودة رة مكاتب وا 
االلتزام بالفحص الداخلي واإلفصاح عن ، المراجعة

ندرة الفاحصين ، عدد العمليات وأنواعها وقيمها
 المؤهلين وقلة اإلمكانيات المادية.

101.54 
 

124.88 
 

 غير معنوي 379. 306.500

هناك مكاتب مراجعة متوسطة وصغيرة لم تستطع 
تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، بسبب ضعف 
القدرات الفنية، وقلة اإلمكانيات المادية، وعدم وجود 

صعوبة شروط القيد في سجل ، و مناسبةالخبرات ال
 الهيئة العامة للرقابة المالية.

101.21 
 

141.50 
 

 غير معنوي 118. 240.000

تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية النماذج لم 
االسترشادية الالزمة لتوضيز كيفية تطبيق متطلبات 

 الرقابة علي الجودة.

102.56 
 

74.00 
 

 غير معنوي 238. 286.000

 غير معنوي 497. 320.500 121.38 101.61 :جودةالثانيًا: مشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي 
والتفاوت بين مراقبي الحسابات في فهم بعض التباين 

 األمور بالنسبة لمتطلبات معيار الرقابة علي الجودة.
101.52 

 
126.00 

 
 غير معنوي 357. 302.000

قلة عدد الفاحصين بوحده الرقابة علي جودة أعمال 
مراقبي الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، 

والتفتي، غير منتظم، وعدم وجود معايير وأن الفحص 
تفتي، محددة للعمل بها بواسطة الفاحصين، باإلضافه 
إلي عدم الشفافية في اإلفصاح عن تقارير التفتي، 

  .والفحص

101.90 
 

107.00 
 

 غير معنوي 849. 378.000



81 
 

 ويتضز للباحث من خالل الجدول السابق ما ينتي:
 جودة:اللرقابة علي اأواًل: معوقات تطبيق 

جودة أعمال مراقباي رقابة علي متطلبات التطبيق يالحظ الباحث أن إجمالي معوقات 
)  %5( وهاو مساتوي معنوياة أكبار مان 0،363حصلت علاي مساتوي معنوياة ) الحسابات

(p-value> 0.05 ويعنااي ذلااك وجااود إتفاااق بااين قراء المستقصااي ماانهم حااول أهميااة ،
كافااة المعوقااات وهااي بالترتيااب: عاادم وجااود هيئااة تاادريب تقااوم بتاادريب مراقبااي الحسااابات 
نعادام ثقافاة أو مفهاوم التادريب المهناي المساتمر مماا أدي إلاي  عدادهم لمزاولة المهنة وا  وا 

، تفتقاد مهناة المراجعاة فاي مصار إلاي (0،771) جودة أعمال مراقبي الحسابات إنخفاض 
(، عاادم وجااود جهااة واحاادة للتنظاايم 0،764وجااود التنظاايم المهنااي الموحااد المعتاارف بااه )

(، هنااك بعاض المخااوف مان قبال 0،702)جودة أعمال مراقباي الحساابات واإلشراف علي 
(، لاام تصاادر الهيئااة 0،379ممارسااي المهنااة ماان الوفاااء بمتطلبااات نظااام رقابااة الجااودة )

لعامة للرقابة المالية النماذج االسترشادية الالزمة لتوضيز كيفياة تطبياق متطلباات الرقاباة ا
(، عدم وجاود تشاريعات أو لاوائز ذات بعاد رقاابي للتحقاق مان جاودة 0،238علي الجودة )

(، لام تتعارض 0،219) أعمال مراقبي الحسابات بالنسبة للقوانين التاي لهاا عالقاة بالمهناة
جاودة أعماال مراقباي لقانويناة المهنياة فاي مصار لموضاوع الرقاباة علاي معظم التشاريعات ا

نمااا إكتفاات بااالتنظيم الشااكلي للمهنااة )الحسااابات  (، دسااتور المهنااة الصااادر عااام 0،184وا 

عدم خضوع وحده الرقابة علي جودة أعمال مراقبي 
قبل جهات إشراف الحسابات للرقابة والفحص من 

 .أعلي

102.19 
 

92.50 
 

 غير معنوي 698. 360.000

إنخفاض إستجابة بعض المكاتب محل الفحص 
لمكونات برنامج الفحص، وذلك لحداثة البرنامج، 
 وعدم جدية تطبيق الجزاءات علي المكاتب المخالفة. 

101.23 
 

140.50 
 

 غير معنوي 126. 244.000

زيادة التكاليف الناتجة عن تطبيق سياسات واجراءات 
 .اإلمتثال لهالجودة ومراقبة مدي رقابة ا

101.31 
 

136.50 
 

 غير معنوي 156. 260.000

عدم اتساق بعض متطلبات رقابة الجودة مع األهداف 
 .المرجوة منها

101.18 
 

143.00 
 

 غير معنوي 109. 234.000

تكاليف االلتزام بمتطلبات رقابة الجودة تفوق المنافع 
المراجعة الناتجة عن هذا االلتزام بالنسبة لمكاتب 

 الصغيرة والمتوسطة.

101.63 
 

120.63 
 

 غير معنوي 464. 323.500

مكاتب المراجعة التي ال توفر نظام لرقابة الجودة ال 
تستطيع قبول عمالء مقيدين في البورصة، وذلك 

 .الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم قيدهم في سجل

101.34 
 

135.00 
 

 غير معنوي 170. 266.000
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(، التانخير فاي صاياغة معاايير مالئماة للممارساة 0،138مازال سااريًا حتاي الن ) 1958
(، هنااك مكاتاب مراجعاة متوساطة 0،137المهنية متفاق عليهاا وتصابز مالئماة للتطبياق )

وصااغيرة لاام تسااتطع تطبيااق متطلبااات الرقابااة علااي الجااودة، بساابب ضااعف القاادرات الفنيااة، 
وقلااة اإلمكانيااات الماديااة، وعاادم وجااود خباارات مناساابة إلسااتيعاب المطلااوب ماان المعيااار 

يااة وتطبيقااه، باإلضااافة إلااي صااعوبة شااروط القيااد فااي سااجل الهيئااة العامااة للرقابااة المال
ونسااتنتج ماان ذلااك: قبااول فاارض النفااي ورفااض الفاارض البااديل حيااث ال توجااد (. 0،118)

متطلبااات  كافااة معوقااات تطبيااقأهميااة إختالفااات معنويااة بااين قراء المستقصااي ماانهم حااول 
 مراقبي الحسابات.أعمال لرقابة علي جودة ا

 جودة:اللرقابة علي اثانيًا: مشكالت تطبيق 
جااودة أعماااال لرقاباااة علااي متطلبااات اتطبيااق  إجمااالي مشاااكالتيالحااظ الباحااث أن 

( وهاو مساتوي معنوياة أكبار مان 0،497حصلت علي مستوي معنوية ) مراقبي الحسابات 
5%  ((p-value>0.05 ويعنااي ذلااك وجااود إتفاااق بااين قراء المستقصااي ماانهم حااول ،

علاي جاودة أعماال أهمية كافة المشكالت وهي بالترتيب: قلة عدد الفاحصين بوحده الرقابة 
مراقبي الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وأن الفحص والتفتي، غير مناتظم، 
وعاادم وجااود معااايير تفتااي، محااددة للعماال بهااا بواسااطة الفاحصااين، باإلضااافه إلااي عاادم 
الشاافافية فااي اإلفصاااح عاان تقااارير التفتااي، والفحااص حيااث ال يااتم نشاار هااذه التقااارير وال 

أحاااد الحصاااول عليهاااا حتاااي الن بماااا اليتااايز فرصاااة للبااااحثين لاطاااالع عليهاااا  يساااتطيع
(، عدم خضوع وحده الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات للرقابة والفحاص 0،849)

(، 0،698من قبل جهات إشراف أعلي، مما يؤدي إلي القصور فاي أداء عملياة الفحاص )
وق المنااافع الناتجااة عاان هااذا االلتاازام بالنساابة تكاااليف االلتاازام بمتطلبااات رقابااة الجااودة تفاا

(، التبااين والتفااوت باين مراقباي الحساابات 0،464لمكاتب المراجعة الصغيرة والمتوساطة )
(، مكاتااب 0،357فااي فهاام بعااض األمااور بالنساابة لمتطلبااات معيااار الرقابااة علااي الجااودة )

الء مقيادين فاي البورصاة، المراجعة التي ال توفر نظام لرقاباة الجاودة ال تساتطيع قباول عما
وذلك لعدم قيدهم في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤدي إلي ضياع فارص عمال 

(، زياادة التكاااليف الناتجااة عاان تطبيااق سياسااات واجااراءات رقابااة الجااودة ومراقبااة 0،170)
(، 0،156مدي اإلمتثال لها، مما يؤدي إلي زيادة األعبااء المالياة علاي مكاتاب المراجعاة )

إنخفاااض إسااتجابة بعااض المكاتااب محاال الفحااص لمكونااات برنااامج الفحااص، وذلااك لحداثااة 
(، عاادم اتساااق 0،126البرنااامج، وعاادم جديااة تطبيااق الجاازاءات علااي المكاتااب المخالفااة )

بعض متطلبات رقابة الجاودة ماع األهاداف المرجاوة منهاا، حياث تساتخدم المعاايير الصاادرة 
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ونسااتنتج ماان (. 0،109يل أو بعااد إجااراء تعااديالت طفيفااة )عاان الهيئااات الدوليااة دون تعااد
ذلااك: قبااول فاارض النفااي ورفااض الفاارض البااديل حيااث ال توجااد إختالفااات معنويااة بااين قراء 

أعمااال رقابااة علااي جااودة متطلبااات الكافااة مشااكالت تطبيااق أهميااة المستقصااي ماانهم حااول 
 .مراقبي الحسابات

اختبار األهمية النسبية ألهم المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية  5/5/2/3
 (:لثالثاالالزمة لتالفي معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة )نتائج اختبار الفرض 

فرض النفي: ال توجد ) يمكن صياغة فرض النفي والفرض البديل فيما يلي: 
اختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهم المقومات التشريعية والمقومات 
التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي جودة 

الفرض البديل: توجد اختالفات معنوية بين قراء المستقصي ، مراقبي الحساباتأعمال 
ول أهم المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي معوقات منهم ح

 .(مراقبي الحساباتأعمال متطلبات الرقابة علي جودة  ومشكالت تطبيق
( نتائج تطبيق اختبار مان ويتني لدراسة مدي وجود اختالف 6الجدول رقم )كما يوضز 
 حول األهمية النسبية إلختبار هذا الفرض كما يلي: المستقصي منهمبين قراء 

نتائج اختبار مان ويتني حول أهم المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية  (6جدول رقم )
 متطلبات الرقابة علي الجودةالالزمة لتالفي معوقات ومشكالت تطبيق 

المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية الالزمة 
 لتالفي معوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة

 قيمة متوسط الرتب 
Mann-
Whitney 

U 

مستوي 
المعنوية 
p_Value 

تقييم 
مستوي 
 المعنوية

مراقبي 
 الحسابات

أعضاء 
وحدة 
 الرقابة

 غير معنوي 085. 216.000 147.50 101.09 أواًل:  مقومات تشريعية:
توحياد القاوانين المتعددة المنظمة للمهنة في قانون جديد 

 . الموجود حالياً واحد يعالج الخلل التشريعي 
101.32 

 
136.00 

 
 غير معنوي 159. 262.000

وجود قوانين وتشريعات ملزمة تنظم أداء الجهات المسئولة 
عن الرقابة علي جودة أعمال كافة مراقبي الحسابات 

 .بسوق األوراق الماليةوغير المقيدة للشركات المقيدة 

101.19 
 

142.50 
 

 غير معنوي 111. 236.000

يجب أن يحدد القانون المنتظر حقوق وواجبات المراجع والشروط 
تحكم أعماله، مثل شروط التحاقه بالمهنة والترخيص له التي 

بمزاولتها، وتوضيز األمور التي يغطيها تقرياره، ويحدد مؤهالته 
على كفاءته وتحاديثها  وخبرته العملية المطلوبة، وكيفية الحفاظ

التعليم والتدريب طول مدة الممارسة، ويحدد شروط  باساتمرار
المحافظة على استقالل المراجع، تعيينه وعزله واستقالته، وكذلك 

ويحدد القانون أيضًا العقوبات ، مسئوليته القانونية ويحدد نطاق
 التي توقع على األعضاء عند مخالفتهم لواجباته.

101.21 
 

141.50 
 

 غير معنوي 119. 240.000
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 يتضز ما يلي: من خالل الجدول السابق    
 أواًل: المقومات التشريعية المقترحة:

يالحظ الباحث أن إجمالي المقومات التشريعية حصلت علي مستوي معنوية 
، ويعني ذلك وجود p-value>0.05))  %5( وهو مستوي معنوية أكبر من 0،085)

إتفاق بين قراء المستقصي منهم حول أهمية كافة المقومات التشريعية وهي بالترتيب: 
ون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي توحياد القاوانين المتعددة المنظمة للمهنة في قان

(، يجب أن يحدد القانون المنتظر حقوق وواجبات المراجع 0،159الموجود حاليًا )
والشروط التي تحكم أعماله، مثل شروط التحاقه بالمهنة والترخيص له بمزاولتها، وتوضيز 

كيفية الحفاظ على األمور التي يغطيها تقرياره، ويحدد مؤهالته وخبرته العملية المطلوبة، و 

 غير معنوي 195. 253.500 138.13 101.27 مقومات تنظيمية مهنية:ثانيًا: 
إنشاء هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية 
المصرية، تتولي هذه الهيئة تنظيم المهنة واإلرتقاء بها 
وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف علي 
المهنة ووضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة 

 .جودةالعلي 

101.23 
 

140.50 
 

 غير معنوي 126. 244.000

وضع معيار للرقابة علي وحدات الرقابة علي الجودة، ووضع 
قواعد أداب وسلوكيات المهنة، باإلضافة فرض قواعد 
التدريب والتعليم المهني المستمر من خالل التعاون مع 
المنظمات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين 

 للمحاسبين والمراجعين.المصرية، والمعهد المصري 

101.84 
 

109.75 
 

 غير معنوي 770. 367.000

إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات 
الشركات غير المقيدة بالبورصة تنبثق عن الهيئة العليا 

 .للمحاسبة والمراجعة

101.12 
 

146.00 
 

 غير معنوي 090. 222.000

مراقبي الحسابات الملتزمون ضرورة إنشاء سجل بالهيئة لقيد 
بتطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، ووضع الشروط 

ب المراجعة الالزمة لقيدهم بالسجل تناسب إمكانيات مكات
ويجب أن تصدر الهيئة النماذج  متوسطة وصغيرة الحجم،

االسترشادية الالزمة لتوضيز كيفية تطبيق متطلبات الرقابة 
 .علي الجودة

101.16 
 

144.00 
 

 غير معنوي 103. 230.000

إنشاء هيئة وطنية للرقابة علي الجودة تابعة لوزارة المالية، 
تتولي عملية اإلشراف والرقابة علي وحدات الرقابة علي 
جودة أعمال مراقبي الحسابات في مصر، مع وضع نظام 

، كما يجب إلزامها لجزاءات للفاحصين غير الملتزمينل
نتائج الفحص والتفتي، في شكل تقارير باإلفصاح عن 
 دورية سنوية.

101.44 
 

130.00 
 

 غير معنوي 292. 286.000
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كفاءته وتحاديثها باساتمرار التعليم والتدريب طول مدة الممارسة، ويحدد شروط تعيينه 
وعزله واستقالته، وكذلك المحافظة على استقالل المراجع، ويحدد نطاق مسئوليته القانونية 

على  عند إخالله بالعناية المهنية الواجباة، ويحدد القانون أيضًا العقوبات التي توقع
(، وجود قوانين وتشريعات ملزمة تنظم أداء 0،119األعضاء عند مخالفتهم لواجباته )

الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة أعمال كافة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة 
بسوق األوراق المالية، وكذلك مراقبي حسابات الشركات غير المقيدة، وتلزم مكاتب 

لزام الجهات المراجعة ومراقبي الحس ابات بضرورة االلتزام ببرنامج الرقابة علي الجودة، وا 
المستفيده بنال يتم إستخدام القوائم المالية لتلك الشركات ما لم تكن صادره عن مكتب 

 ونستنتج من ذلك: (. 0،111مراجعة أو مراقب حسابات خاضع للتفتي، ورقابة الجودة )
ال توجد إختالفات معنوية بين قراء قبول فرض النفي ورفض الفرض البديل حيث 

الفي معوقات ومشكالت المستقصي منهم حول أهمية كافة المقومات التشريعية الالزمة لت
 مراقبي الحسابات.أعمال ت الرقابة علي جودة متطلباتطبيق 
 المقومات التنظيمية المهنية المقترحة: ثانيًا:

يالحظ الباحث أن إجمالي المقومات التنظيمية المهنية حصلت علي مستوي معنوية 
، ويعني ذلك وجود p-value>0.05))  %5( وهو مستوي معنوية أكبر من 0،195)

إتفاق بين قراء المستقصي منهم حول أهمية كافة المقومات التنظيمية المهنية وهي 
قابة علي الجودة، ووضع قواعد أداب بالترتيب: وضع معيار للرقابة علي وحدات الر 

وسلوكيات المهنة، باإلضافة فرض قواعد التدريب والتعليم المهني المستمر من خالل 
التعاون مع المنظمات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمعهد 

ة تابعة (، إنشاء هيئة وطنية للرقابة علي الجود0،770المصري للمحاسبين والمراجعين )
لوزارة المالية، تتولي عملية اإلشراف والرقابة علي وحدات الرقابة علي جودة أعمال 

، كما يجب لجزاءات للفاحصين غير الملتزمينمراقبي الحسابات في مصر، مع وضع نظام ل
(، 0،292إلزامها باإلفصاح عن نتائج الفحص والتفتي، في شكل تقارير دورية سنوية )

إنشاء هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية، تتولي هذه الهيئة 
تنظيم المهنة واإلرتقاء بها وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف علي 

مراقبي  جودة أعمالووضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة علي المهنة 
(، ضرورة إنشاء سجل 0،126) ة والمراجعة المصريةالحسابات، تناسب بيئة المحاسب

بالهيئة لقيد مراقبي الحسابات الملتزمون بتطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، ووضع 
إمكانيات مكاتب المراجعة متوسطة وصغيرة الشروط الالزمة لقيدهم بالسجل تناسب 
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طبيق الحجم، ويجب أن تصدر الهيئة النماذج االسترشادية الالزمة لتوضيز كيفية ت
(، إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال مراقبي 0،103) متطلبات الرقابة علي الجودة

والمراجعة،  حسابات الشركات غير المقيدة بالبورصة تنبثق عن الهيئة العليا للمحاسبة
 ةراقبي حسابات الشركات غير المقيدم جودة أعمالتتولي عملية الفحص والتفتي، علي 

قبول فرض النفي ورفض  ونستنتج من ذلك: (. 0،090بسوق األوراق المالية المصرية )
الفرض البديل حيث ال توجد إختالفات معنوية بين قراء المستقصي منهم حول أهمية كافة 

متطلبات الرقابة معوقات ومشكالت تطبيق  يمية المهنية الالزمة لتالفيالمقومات التنظ
 مراقبي الحسابات. جودة أعمالعلي 
 ًا: النتائج والتوصيات: ادسس
  البحث:نتائج  6/1

 توصل الباحث إلي العديد من النتائج والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
جميع مكاتب المراجعة  جودة أعمال علىالرقابة مسئولة عن خارجية جهة عدم وجود  -

من التزامها بالمتطلبات والقوانين والمعايير  للتنكدملة في مصر ومتابعة أدائها العا
 المنظمة للمهنة.

 ي الحسابات على مراقبي الحساباتمراقبل صر دور وحدة الرقابة على جودة أعماايقت -
هتمام بجميع المزاولين لمهنة إلفقط دون ا الهيئة العامة للرقابة الماليةسجلين لدى االم

 المراجعة في مصر.
عدم وجود قلية تلزم مراقبي الحسابات بتطبيق برنامج الرقابة علي جودة المراجعة في  -

مصر، ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت مراقبي الحسابات المسجلين فقط في 
، وأنشنت وحدة الرقابة علي جودة أعمال سجل الهيئة بتطبيق برنامج الرقابة علي الجودة

مراقبي الحسابات للقيام بالرقابة واإلشراف علي أداء مراقبي الحسابات المسجلين في سجل 
الهيئة، كما جعلت الهيئة تطبيق برنامج الرقابة علي الجودة شرطًا من شروط التسجيل في 

 لذلك من سجل الهيئة.سجل الهيئة، وتقوم الهيئة بشطب مراقبي الحسابات المخالفين 
في جودة أعمال مراقبي الحسابات هناك العديد من معوقات تطبيق متطلبات الرقابة علي  -

: )تفتقد مهنة المراجعة في مصر إلي وجود التنظيم من أهمها و  بيئة المراجعة المصرية
وعدم وجود هيئة تدريب تقوم بتدريب مراقبي الحسابات  -المهني الموحد المعترف به 

نعدام ثقافة أو مفهوم التدريب المهني المستمر عدادهم لمزاولة المهنة وا  وعدم وجود  -وا 
ودستور المهنة  -سابات مراقبي الحأعمال جهة واحدة للتنظيم واإلشراف علي جودة 

ولم تتعرض معظم التشريعات القانوينة  -مازال ساريًا حتي الن  1958الصادر عام 
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نما إكتفت أعمال المهنية في مصر لموضوع الرقابة علي جودة  مراقبي الحسابات وا 
وعدم وجود تشريعات أو لوائز ذات بعد رقابي للتحقق من  -بالتنظيم الشكلي للمهنة 

 (.مراقبي الحسابات جودة أعمال
وهناك بعض المشكالت الناتجة عن تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة في بيئة المراجعة  -

: )التباين والتفاوت بين مراقبي الحسابات في فهم بعض األمور مهاهمن أالمصرية و 
وقلة عدد الفاحصين بوحده الرقابة علي  -بالنسبة لمتطلبات معيار الرقابة علي الجودة 

دة أعمال مراقبي الحسابات وأن الفحص والتفتي، غير منتظم وعدم وجود معايير جو 
تفتي، محددة للعمل بها بواسطة الفاحصين باإلضافه إلي عدم الشفافية في اإلفصاح عن 
تقارير التفتي، والفحص حيث ال يتم نشر هذه التقارير وال يستطيع أحد الحصول عليها 

وعدم خضوع وحده الرقابة علي  -احثين لاطالع عليها يتيز فرصة للب حتي الن بما ال
 (.جودة أعمال مراقبي الحسابات للرقابة والفحص من قبل جهات إشراف أعلي

وتوصل الباحث لبعض المقومات التشريعية والمقومات التنظيمية المهنية الالزمة لتالفي  -
  :اجعة المصرية وهيمعوقات ومشكالت تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة في بيئة المر 

توحياد القاوانين المتعددة المنظمة للمهنة في قانون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي  ✓
 .الموجود حالياً 

قوانين وتشريعات ملزمة تنظم أداء الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة  وضع ✓
لك مراقبي أعمال كافة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية، وكذ

 .حسابات الشركات غير المقيدة
إنشاء هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية، تتولي هذه الهيئة  ✓

مسئوليات هي اإلشراف  تنظيم المهنة واإلرتقاء بها وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة
 جودة أعمالووضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة علي  علي المهنة

 .مراقبي الحسابات
وضع معيار للرقابة علي وحدات الرقابة علي الجودة، ووضع قواعد أداب وسلوكيات  ✓

المهنة، باإلضافة فرض قواعد التدريب والتعليم المهني المستمر من خالل التعاون 
المحاسبين والمراجعين المصرية، والمعهد المصري  مع المنظمات المهنية مثل جمعية

 .للمحاسبين والمراجعين
إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات غير المقيدة  ✓

بالبورصة تنبثق عن الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، تتولي عملية الفحص 
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بسوق األوراق  ةالمقيدراقبي حسابات الشركات غير م جودة أعمالوالتفتي، علي 
 .المالية المصرية

إلي وجود إتفاق بين قراء المستقصي منهم حول أهمية الدراسة الميدانية أشارت نتائج  -
 كافة معوقات ومشكالت تطبيقمراقبي الحسابات، وأهمية  جودة أعمالغالبية محددات 

كافة المقومات أهمية باإلضافة إلي ، جودة أعمال مراقبي الحساباتمتطلبات الرقابة علي 
، والمقومات التنظيمية المهنية المقترحة للحد من مشكالت ومعوقات تطبيق التشريعية

 متطلبات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية.
  التوصيات: 6/2

 يلي:في ضوء ما ورد بنتائج البحث تتمثل أهم التوصيات فيما 
بإهتمام الهيئات جودة أعمال مراقبي الحسابات  تحسينيجب أن يحظي موضوع  -

 والمنظمات المهنية في مصر.
ضرورة توعية مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة العاملة في بيئة المراجعة المصرية  -

 مراقبي الحسابات. جودة أعمالبماهية وأهمية وأهداف الرقابة علي 
توحياد القاوانين المتعددة المنظمة للمهنة في قانون جديد واحد يعالج الخلل التشريعي  -

 .الموجود حاليًا 
وجود قوانين وتشريعات ملزمة تنظم أداء الجهات المسئولة عن الرقابة علي جودة ضرورة  -

أعمال كافة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة بسوق األوراق المالية، وكذلك مراقبي 
سابات الشركات غير المقيدة، وتلزم مكاتب المراجعة ومراقبي الحسابات بضرورة االلتزام ح

لزام الجهات المستفيده بنال يتم إستخدام القوائم المالية  ببرنامج الرقابة علي الجودة، وا 
لتلك الشركات ما لم تكن صادره عن مكتب مراجعة أو مراقب حسابات خاضع للتفتي، 

 ورقابة الجودة.
ب أن يحدد القانون المنتظر حقوق وواجبات المراجع والشروط التي تحكم أعماله، مثل يج -

شروط التحاقه بالمهنة والترخيص له بمزاولتها، وتوضيز األمور التي يغطيها تقرياره، 
ويحدد مؤهالته وخبرته العملية المطلوبة، وكيفية الحفاظ على كفاءته وتحاديثها باساتمرار 

طول مدة الممارسة، ويحدد شروط تعيينه وعزله واستقالته، وكذلك  التعليم والتدريب
المحافظة على استقالل المراجع، ويحدد نطاق مسئوليته القانونية عند إخالله بالعناية 
المهنية الواجباة، ويحدد القانون أيضًا العقوبات التي توقع على األعضاء عند مخالفتهم 

 .ملواجباته
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لمحاسبة والمراجعة تابعة لوزارة المالية المصرية، تتولي هذه إنشاء هيئة عليا لضرورة  -
الهيئة تنظيم المهنة واإلرتقاء بها وبنعضائها، وتتولي القيام بعدة مسئوليات هي اإلشراف 

مراقبي  جودة أعمالعلي المهنة ووضع معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الرقابة علي 
 راجعة المصرية في ضوء التجارب والمعايير الدولية.الحسابات، تناسب بيئة المحاسبة والم

وضع معيار للرقابة علي وحدات الرقابة علي الجودة، ووضع قواعد أداب وسلوكيات يجب  -
فرض قواعد التدريب والتعليم المهني المستمر من خالل التعاون مع إلي المهنة، باإلضافة 

لمصرية، والمعهد المصري المنظمات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين ا
 للمحاسبين والمراجعين.

لاشراف والرقابة علي وحدات الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات في مصر يجب   -
مع وضع نظام  إنشاء هيئة وطنية للرقابة علي الجودة تابعة لوزارة المالية،العمل علي 

المعيار الخاص بالرقابة علي وحدات للجزاءات للفاحصين غير الملتزمين، في ضوء 
الرقابة علي الجودة الذي سيتم وضعة من قبل الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، كما 

 يجب إلزامها باإلفصاح عن نتائج الفحص والتفتي، في شكل تقارير دورية سنوية.
ر إنشاء وحدة للرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات غيالعمل علي يجب  -

المقيدة بالبورصة تنبثق عن الهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة، تتولي عملية الفحص 
بسوق األوراق المالية  ةمراقبي حسابات الشركات غير المقيد جودة أعمالوالتفتي، علي 

 المصرية.
ضرورة إنشاء سجل بالهيئة لقيد مراقبي الحسابات الملتزمون بتطبيق متطلبات الرقابة  -

، ووضع الشروط الالزمة لقيدهم بالسجل تناسب إمكانيات مكاتب المراجعة علي الجودة
متوسطة وصغيرة الحجم، ويجب أن تصدر الهيئة النماذج االسترشادية الالزمة لتوضيز 
كيفية تطبيق متطلبات الرقابة علي الجودة، باإلضافة إلي وضع اإلجراءات التنديبية ونظام 

 فتره لتوفيق األوضاع.للجزاءات لغير الملتزمين مع عمل 
 :بحثمراجع ال ▪
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 .2004التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، منشورة، كلية 
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