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 ي للمراجعة إطـار مقـترح  لتفعيل الدور االقتصاد

 في مجال حقـوق الملكيـة الفكريـة مع دراسة ميدانية 

 دكتور                                                                                 

 عبدالحميد أحمد أحمد شاهين                                                                     

 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة                                                                  

 جامعة قناة السويس   –كلية التجارة بالسويس                                                          

 

 دوافع ومشكلة البحث :

نون حمايــة حقــوق الملكيــة هناك دوافع عدة أدت الى ظهور هذا البحث أولها صــدور قــا     

والذي يقضى باتخاذ اإلجراءات الالزمة في إطار هذا  2002لسنة    82الفكرية المصرى رقم 

القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منــع اللجــوء إلــى الممارســات 

كنولوجيا . وقبل التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للت

والتــى نشــيت فــي إطــار  TRIPSذلــا اتفاقيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المرتبةــة بالتجــارة 

)والتى أصبحت نافذة المفعول على الدول النامية ومنها مصر فى  1994اتفاقيات الجات عام  

( نتيجة للضغوط الشديدة من جانب الواليات المتحدة األمريكيــة 2000األول من يناير لسنة 

والدول األوربية لتيمين إجراءات حمايــة كافيــة للتكنولوجيــا وبــراءات االلتــرا  والعالمــات 

فــان الــدول األعضــاء فــي من مــة  TRIPSالتجارية التى يملكون ناصيتها، وطبقاً التفاقيــة 

التجارة العالمية تتعهد بتنفيذ إجراءات حماية حقوق الملكيــة الفكريــة مــن لــالل تشــريعاتها 

ا تتعهد بتةبيق اإلجراءات الرادعة النتهاك هذه الحقوق بما في ذلا  اإلجراءات المحلية ، كم

 ( 15 – 14، ص 2002المدنية والجنائية . ) حامد ، 

وهنا تبدو أهميــة االســتفادة مــن لــدمات المراجعــة فــى مجــال التحقــق مــن مــدى ملكيــة      

القــدرة التنافســية ، ومــا إذا المنشية لحقوقها الفكرية واالستفادة من تلا الحقوق في تحقيق 

 كانت هناك تعديات من أطراف لارجية على حقوقها الفكرية .

 

 والدافع الثانى ي هر من لالل :     

( بعنوان تقرير مراقب الحسابات علــى 200ما ورد بمعيار المراجعة المصرى رقم ) -1     

 ً صريحاً عما إذا كانت القــوائم  القوائم المالية من إلزام مراقبى الحسابات بضرورة إبداء رأيا

بمراجعته من القوانين واللوائح المصرية . باإلضافة إلى إمكانيــة  لالمالية تتفق مع ما يتص

قيام مراقب الحسابات بتوجيه انتباه القارئ إلى عدم تيكد مــؤثر فــى تقريــر المراجعــة وعــدم 

قوق الترا  والشــركة اعتبار ذلا تحف اً مثل "توجد قضية مرفوعة على الشركة النتهاك ح
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مةالبة بإتاوات وتعويضات عن األضرار المترتبة على ذلا وتقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات 

المضادة ، وال تزال التحقيقات مستمرة وال يمكن فى الوقــت الحــالى تحديــد النتــائي النهائيــة 

ماليــة " . لهذا األمر ، ولم يتم تكوين مخصص ألى التــزام قــد ينشــي عــن ذلــا فــى القــوائم ال

 (.2000)الوقائع المصرية ،

ان الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى معايير المراجعة المصرية يرجع فيها إلى  -2     

المعايير الدولية للمراجعة لحين صدور المعــايير المصــرية التــى تتنــاول هــذه الموضــوعات 

(  ISA , NO . 31 , 1995(،وقد صدر المعيار الدولى للمراجعة)2000)الوقائع المصرية،

بعنوان مراعاة القوانين واللوائح الحكومية عند مراجعة القوائم المالية . وأكد المعيار الدولى 

انه عند تخةيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقييم نتائجها وإعداد تقرير المراجعة يجب على 

كومية قد يكون لــه تــيثير مراقب الحسابات ان يعى ان مخالفة المنشية للقوانين واللوائح الح

هام على القوائم المالية ، " والجديد فى هذا المعيار هو إعةاء الحق لمراقب الحسابات فــى 

اتخاذ قراره فى شين المخالفات حسب أهميتها النسبية وتيثيرها علــى داللــة القــوائم الماليــة 

ا  عن إبــداء الــرأى " بدءاً من التقرير المحتوى على التحف ات أو التقرير السلبى أو االمتن

 (.159، ص2000)الناغى ،

 

أما الدافع الثالث فهو التزام مراقبى الحسابات بضرورة التقرير عن مدى قــدرة المنشــية      

على االستمرار فى النشاط . وهذا االلتزام إجباريا كما فى الواليات المتحــدة األمريكيــة حيــث 

( ضرورة قيام مراقــب الحســابات  SAS , NO . 59 , 1988ورد بنشرة معايير المراجعة )

بإبداء الرأى عن مدى قدرة المنشية على االستمرار فى النشاط لفترة معقولة التزيد عن سنة 

( انه يجب علــى 200من تاريخ الميزانية . وفى مصر ورد بمعيار المراجعة المصرى رقم )

ــام  ــر ه ــى أم ــاء الضــوء عل ــرة إللق ــره بإضــافة فق ــدل تقري ــب ان يع ــكلة المراق ــق بمش يتعل

 االستمرارية. 

مراقــب  مفإنــه ال يلــزISA , NO . 23 , 1986 ) أمــا المعيــار الــدولى للمراجعــة )       

الحسابات بالتقرير عــن قــدرة المنشــية علــى االســتمرار إال فــى حالــة مــا إذا أثيــر لديــه شــا 

ن يجمــع بخصوص القدرة على االستمرار ، وعندما يثار هذا االحتمال يجــب علــى المراقــب ا

أدلة إثبات كافية ومالئمة لتيكيد أو لنفى هذا الشا بخصوص قدرة المنشــية علــى االســتمرار 

 فى أعمالها فى المستقبل القريب وهى عادةً فترة ال تزيد عن سنة بعد تاريخ الميزانية .

وهنا تبــدو مــرة ألــرى أهميــة تقريــر مراقــب الحســابات عمــا إذا كانــت المنشــية محــل        

ة قد قامت بالتعدى على حقوق الغير من الملكية الفكرية ومــا قــد يعرضــها ذلــا إلــى المراجع

سدادها مما يؤثر على استمراريتها فى مزاولــة النشــاط ،  عمةالبتها بتعويضات قد ال تستةي

أو على العكس من ذلا فقد تتعرض المنشية لمشاكل مالية تؤثر بشكل هام على استمراريتها 
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ط مستقبلية لتنمية ممتلكاتهــا الفكريــة أو هنــاك تعــديات علــى حقوقهــا ولكن لدى اإلدارة لة

الفكرية وفى سبيلها للحصول على تعويضات مناسبة وفى كلتا الحالتين هناك فرصة لمعالجة 

 المشاكل المالية للمنشية بما يدعم قدرتها على االستمرار . 

 

إحــدى المن مــات المهنيــة والدافع الرابــع يتمثــل فــى عــدم صــدور معيــار دولــى أو عــن      

فيما يتعلق بما يجب على مراقب الحسابات  AICPAالمتخصصة العريقة كالمعهد األمريكى 

القيــام بــه بشــين مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة )أهــداف المراجعــة ، مــدى المســ ولية ، 

اف األساليب الفنية للمراجعة ، إجــراءات المراجعــة ، التقريــر عــن نتــائي المراجعــة ، األطــر

 المشاركة فى إنجاز أعمال المراجعة ،األطراف المستفيدة من تقرير المراجعة.. ( .

كما ان اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لم تبادر حتى اآلن بإصدار       

معيار مصرى بهذا الشين . هذا باإلضافة إلى ندرة وحداثة الدراسات األكاديمية التى صدرت 

ول المتقدمة صناعياً )كما سيتضح فيما بعد من تحليل الدراسات السابقة( من ناحية ، فى الد

وعدم اهتمام الباحثين فى مصر بمجال مراجعة حقوق الملكية الفكرية حيث يعتبر هذا البحث 

 )فى حدود علم الباحث( األول من نوعه فى مصر.

  

ورات فــى األوســاط التــى تمــارس فيهــا فوظيفة المراجعة تيثراً وتفاعالً بما يدور من تة     

)ثورة المعلومات ، االتصــاالت ،التجــارة اإللكترونيــة ، اتفاقيــات الجــات ، وغيرهــا( لــم تعــد 

قاصرة على مجرد كونها تقرير عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بوضوح فــى كــل جوانبهــا 

اً لمعايير المحاســبة ، وانمــا الهامة عن المركز المالى ونتائي األعمال والتدفقات النقدية طبق

أصبحت المراجعة " نهجاً مستقالً للتقييم االنتقادى وتوصيل المعلومات االقتصادية بمفهــوم 

 ( 157، ص  1990واسع  . . وتلا بغير شا مس ولية جد لةيرة " .)رضوان ، 

 

عــم والملكية الفكريــة تعــد أحــد العناصــر الرئيســية التــى تســهم فــى تكــوين الثــروات ود     

هــو التوصــل إلــى حمايــة دوليــة  TRIPSاالقتصاد . ومن ثم كان الهدف األساسي التفاقيــة 

لهــذه  ةفعالة لحقــوق الملكيــة الفكريــة مــن لــالل وضــع وتةــوير القواعــد والمعــايير الالزمــ 

وسن أو تعديل التشريعات الوطنية بمــا يتفــق مــع هــذه المعــايير ، وتــوفير وســائل  ،الحماية

ذه الحقوق ، مع ضمان عدم إساءة استخدامها بشكل يؤدى إلــى إعاقــة ناجحة للحفاظ على ه

التجارة ، باإلضافة إلى توفير إجراءات سريعة وفعالة لمنع وتسوية المنازعات حول المسائل 

 ( 66-65، ص 1999الخاصة بالملكية الفكرية . )السيد ، عاطف ، 
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االقتصادي الذى يمكن ان تسهم به  تبرز الحاجة إلى البحث فى الدور موبناء على ما تقد     

المراجعة فى مجــاالت التقيــيم ،االكتســاا،اإلنفاذ، االســتغالل ، الرصــد أو المتابعــة ، وتنميــة 

حقوق الملكية الفكرية. ومن ثم يثير الباحث التساؤالت التالية بشين مراجعة حقوق الملكيــة 

 الفكرية:

 جال حقوق الملكية الفكرية ؟ هل يمكن ان يكون للمراجعة دور اقتصادي فعال فى م -

 ما هى المتةلبات األساسية الواجب توافرها لنجاح عملية المراجعة ؟ -

ما هــى طبيعــة االلتبــارات المعنيــة بمراجعــة الكفــاءة والفعاليــة فــي مجــال حقــوق  -

 الملكية الفكرية ؟

 

 أهداف البحث :

 هداف التالية : يسعى البحث إلى اإلجابة على التساؤالت السابقة بما يحقق األ     

 دراسة تحليلية لةبيعة الدور االقتصادي للمراجعة فى مجال حقوق الملكية الفكرية .  -1

 تحديد المقومات األساسية الالزمة إلنجاز أعمال المراجعة لحقوق الملكية الفكرية .  -2

في مجال  دراسة تحليلية لإلجراءات المناسبة لتنفيذ التبارات مراجعة الكفاءة والفعالية  -3

 حقوق الملكية الفكرية.

استةال  آراء األكاديميين فى مصر بشين اإلطار الفكرى المقترح للبحث والمعنى بتفعيل  -4

 الدور االقتصادي للمراجعة فى مجال حقوق الملكية الفكرية .

  

 فروض البحث :

 تحقيقاً ألهداف البحث يقوم الباحث بالتبار مدى صحة الفروض التالية :     

ان عدم صدور معيار عن المن مات المهنية المتخصصة يتخذ كمرشد لمراقبى الحسابات   -1

يؤثر بشكل سلبى علــى أداء مراقبــى الحســابات  ةحال قيامهم بمراجعة حقوق الملكية الفكري

 فى هذا الشين وعلى مصداقية التقرير عن نتائي المراجعة .

يؤثر بشكل سلبى على القدرة التنافسية  ةريان عدم االهتمام بمراجعة حقوق الملكية الفك -2

 للوحدات االقتصادية وبما يؤدى إلى عرقلة لةط التنمية االقتصادية واالجتماعية .

ان غياا المقومات األساسية الالزمة لمراجعة حقوق الملكية الفكرية يؤثر بشــكل ســلبى  -3

إلى عدم الثقــة فــي نتــائي على إنجاز مهام مراجعة تلا الحقوق بالجودة المةلوبة بما يؤدى 

 عملية المراجعة .

ان االتحاد الدولي للمحاسبين يسهم بشكل إيجابى في إكساا مراقب الحسابات العديد من  -4

أنوا  المعرفة ، في حين ان إسهام المن مات المهنية والتشريع في مصر يعتبر محدوداً فــي 

 هذا المجال .
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االقتصــادى للمراجعــة فــى مجــال حقــوق الملكيــة  إمكانية بناء إطار منهجى لتفعيل الدور -5

 الفكرية .

 

 حدود البحث :

أو  TRIPSكافة حقوق الملكية الفكرية التى وردت فى اتفــاق  لان حدود البحث ال تشم     

، و إنما يقتصر على حقوق الملكية الصناعية والتى  2002لسنة   82القانون المصرى رقم 

ــرا  ، العال ــراءات االلت ــمن ب ب ــناعية ، واألســرار تتض ــميمات الص ــة ، التص ــات التجاري م

الصناعية . باالضافة إلى تناول التبارات المراجعة الالزمة ألنشــةة البحــول والتةــوير فــي 

المنشآت الصــناعية باعتبارهــا المصــدر الرئيســى الكتســاا وإنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة 

ت الفكريــة فــي زيــادة االنتاجيــة الصناعية . حيث تسهم أنشةة البحول والتةــوير والممتلكــا

والتنمية االقتصادية ) على مستوى المنشية والصناعة واالقتصاد القومى ( وتقويــة المركــز 

 التنافسى للمنشآت على المستويين المحلى والدولى .

وتقتصر الدراسة الميدانية على استةال  آراء األكاديميين مــن أعضــاء هي ــة التــدريس      

هد العليا في مصر بشين تفعيل الدور االقتصادي للمراجعة في مجال حقوق بالجامعات والمعا

البحث استةال  آراء الممارســين لمهنــة المراجعــة للوقــوف  لالملكية الفكرية . حيث ال يشم

على إيجابيات و سلبيات الممارسة الفعلية فــي مجــال مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، أو 

المنشآت الصناعية للوقوف على مدى إسهامها فــي دعــم عمــل استةال  آراء اإلدارة العليا ب

مراقب الحسابات في هذا الشين . فهذا وذاك يحتاج إلى بحث مستقل يعتمد فــي إنجــازه علــى 

 اإلطار الفكرى للبحث الحالى .

 

 أهمية البحث :

عن من مــة التجــارة العالميــة  TRIPSللبحث أهمية لاصة فى مصر بعد بزوغ اتفاقية      

( وصــدور القــانون 2000تبارها إحدى اتفاقيات الجات )الملزمة لمصــر مــن بدايــة عــام باع

. حيــث آن األوان إللــزام  2002لســنة  82المصــرى لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم 

مراقبى الحسابات فى مصر بالتقرير عن نتائي مراجعة حقوق الملكية الفكرية لمحاولة تفادى 

ن مخالفة اتفاقيات الجــات والقــانون المصــرى مــن ناحيــة والتزامــاً اآلثار السلبية الناجمة ع

بمعايير المراجعة المصرية والدولية بشين التقرير عن مدى مخالفة المنشآت محل المراجعة 

 للقوانين واللوائح ، والتقرير عن االستمرارية من ناحية ألرى .

 

 –إلطار الفكرى المقترح يعتبــر كما ان للبحث أهمية لاصة لمراقبى الحسابات حيث ان ا     

المرشــد لمراقبــى الحســابات بشــين ب الضــمانات الواجــب توافرهــا  –من وجهة ن ر الباحث 
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للقيام بمراجعة حقوق الملكية الفكرية ، وتحديــد التبــارات مراجعــة الكفــاءة والفعاليــة لتلــا 

 الحقوق .

 

ن مراقبــى الحســابات وكافــة كما تبدو للبحث أهمية فى مجال تضييق فجوة التوقعات بــي      

األطراف المستفيدة من لدمات المراجعة من لالل البحــث عــن دور أوســع وأشــمل لمراقــب 

الحسابات فيما يتعلق بإبداء الرأى الفنى االنتقادى وتقديم الخدمات االستشارية فــى مجــاالت 

 فرضتها اتفاقيات الجات ، ومنها مراجعة حقوق الملكية الفكرية .

 

فلة القول ان للبحث أهمية إضافية فى غياا صــدور معيــار عــن مراجعــة حقــوق ومن نا     

الملكيــة الفكريــة ، ونــدرة وحداثــة الدراســات األكاديميــة التــى صــدرت فــى الــدول المتقدمــة 

 صناعياً، وعدم اهتمام الباحثين فى مصر بمجال مراجعة حقوق الملكية الفكرية . 

 

 منهي البحث :

جمع بين المنهي االستنباطى والمنهي االستقرائى ، حيث تم االعتماد يعتمد البحث على ال     

على المنهي االستنباطى فى تحديد المقومــات األساســية لمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة . 

بينما تم االعتماد على المــنهي االســتقرائى علــى مــرحلتين : األولــى عنــد محاولــة اســتقراء 

حقوق الملكية الفكرية وأهميــة إتمــام عمليــة المراجعــة  الكتابات السابقة بشين تحديد طبيعة

لتلا الحقوق ، والثانية عند إجراء الدراسة الميدانية الستةال  آراء األكاديميين من أعضاء 

هي ة التــدريس بالجامعــات والمعاهــد العليــا فــى مصــر فيمــا يتعلــق بجوانــب اإلطــار الفكــرى 

 المقترح لمراجعة حقوق الملكية الفكرية .

 

 ة البحث:لة

لتحقيق أهداف البحث والتبار مدى صحة فروضه تم تقسيم بقية البحث على النحو       

 التالى: 

 أوالً   :  عرض وتحليل الدراسات السابقة.

 ثانياً   :  طبيعة الدور االقتصادي للمراجعة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

 الفكرية. ثالثاً   :  المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية

 رابعا  :  التبارات مراجعة الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية.

 لامساً:  الدراســـة الميدانيــة المعنية بتفعيل الدور االقتصادي للمراجعة في مجال الممتلكات 

 الفكرية.           

 سادسا:  نتائي وتوصيات البحث.
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 ــة أوالً : عرض وتحليل الدراســـات السابقــ

 

لم تحظ مراجعة حقوق الملكية الفكرية باالهتمام من جانب الباحثين في مصر )فى حدود      

علم الباحث( ولكن تعددت الدراسات األجنبية فى هذا الشان وبــدأت فــى اآلونــة األليــرة كمــا 

 يتضح من العرض التالى ألهم تلا الدراسات :

 

 (Suther Land Asbill & Brennan LLP , 2000  دراسة )  1/1

تناولت الدراسة عرض ن رة شاملة على إجراءات مراجعة الملكية الفكرية ، واقتصرت      

الدراســة علــى تحديــد العناصــر التفصــيلية لحقــوق الملكيــة الفكريــة التــى يجــب ان تشــملها 

 إجراءات المراجعة وهى على النحو التالى :

ــذى يتضــم - ــة وال ــرا  ، العالمــات  الرصــيد الحــالى لحقــوق الملكيــة الفكري ــراءات االلت ن ب

 التجارية ، األسماء التجارية ، حقوق النشر ، الشكل التجارى ، أسرار التجارة .

الرصيد الحالى للعقود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتــى تتضــمن اتفاقيــات العمالــة ،  -

المــوردين ، اتفاقيــات التراليص ، اتفاقيات الوكالة ، اتفاقيات مع المنافسين ، اتفاقيــات مــع 

 مع العمالء/الموزعين ، اتفاقيات االتحاد .

التحقق من مدى ملكية الحقوق الفكرية ومعرفة مستوى األداء الحالى لتَملُا تلا الحقوق ،   -

 واتفاقيات التمويل وما إذا كانت تتضمن رهن الملكية الفكرية وفوائد الضمان .

لة واإلجراءات المتخذة فى شــينها ســواء كانــت التحقق من وجود دعاوى قضائية أو محتم -

دعاوى قضائية ضد المنشية نتيجة االستخدام غير القانونى للملكية الفكرية أو أنهــا دعــاوى 

 قضائية مرفوعة ضد األطراف الخارجية لتعديها على حقوق الملكية الفكرية للمنشية .

 

 (T . K ., 2001   Qualey ,دراسة )   1/2

سة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة علــى كــل أشــكال أو مكونــات الملكيــة أكدت الدرا     

الفكرية ، ويلى ذلا إجراء الفحص الفردى لممتلكات المنشية من الملكيــة الفكريــة كــل  علــى 

 حدة )براءة االلترا  ،العالمات التجارية ، أسرار التجارة . . .( . وذلا على النحو التالى:

 جراءات المرتبةة بالملكية الفكرية للمنشية وتتضمن : فحص العمليات واإل -1     

 تحديد ما إذا كانت لدى المنشية إستراتيجية محددة لتةوير وحماية الملكية الفكرية . -

 فحص العمليات التشغيلية للمنتجات والخدمات الجديدة . -

إنشاؤها  لصــالح  فحص اتفاقيات العاملين والخبراء للتيكد من ان الملكية الفكرية التى يتم -

 المنشية سيتم امتالكها بواسةة المنشية .
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 فحص االتفاقيات والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية وتتضمن :  -2     

فحص جميع االتفاقيات مع األطراف الخارجية والتى لها تيثير على حقوق الملكية الفكرية  -

 الخاصة بالمنشية .

ى القضائية المرفوعــة بواســةة المنشــية ضــد مــن يســتغل فحص كافة االلتزامات والدعاو -

 ممتلكاتها الفكرية .

فحص كافة االلتزامات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المنشية الستغاللها حقوق الغير  -

 من الملكية الفكرية .

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحديد نةاق المراجعة باالتفاق مع العميل قبل إعداد لةة      

راجعة ولصوصاً إذا كانت حقوق الملكية الفكرية للمنشية ذو تــيثير جــوهرى وهــام علــى الم

ان يتضمنه تقرير المراجعــة عــن  ب أعمال المنشية ومركزها المالى . وحددت الدراسة ما يج

الممتلكات الفكرية حيث يجب ان يشتمل تقرير المراجعة على الغرض من المراجعــة ، لةــة 

يــذ الخةــة ، ونتــائي المراجعــة مــع ضــرورة وصــف وتقيــيم أوجــه المراجعــة ، إجــراءات تنف

القصور المتعلقة بالملكية الفكريــة غيــر المشــمولة بالحمايــة الالزمــة وســبل معالجــة أوجــه 

 القصور فى مجال حماية تلا الحقوق وسبل تنمية الملكية الفكرية .

 

 (Garon , J . M ., 2001دراسة ) 1/3

ة على ضرورة عدم اقتصار مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة نوهت الدراسة كنقةة بداي     

على المنشآت التى تتسم بتعقد عمليات التشغيل الصناعية بها والتى تمتلا بــراءات التــرا  

أو يكون لــديها تجــارة معقــدة ومتةــورة . حيــث ان مع ــم المنشــآت )ســواء كانــت كبيــرة أو 

أو عدم التعقيد( تعتمد على كم معــين  متوسةة أو صغيرة ، وسواء اتسمت عملياتها بالتعقيد

من أصول الملكية الفكرية ، مما يوجب إلضا  جميع هذه الشركات لمراجعة حقوق الملكيــة 

 الفكرية لديها .

التى يمكن تحقيقها مــن مراجعــة الملكيــة الفكريــة ،  ضوأكدت الدراسة على تعدد األغرا     

الفكرية )األصول غيــر الملموســة( يعتبــر  حيث ان إعادة تقييم ممتلكات المنشية من الحقوق

فيجــب ان تســعى  -ولــيس الغــرض الوحيــد -أحد األغراض األساســية مــن عمليــة المراجعــة 

التى يمكن من لاللها ترشــيد اســتغالل الملكيــة الفكريــة ،  صالمراجعة أيضا إلى تحديد الفر

لمنشية نتيجــة ســوء وتصحيح المواقف التى قد يترتب عليها التزامات قانونية ومالية على ا

 استخدامها لحقوق الملكية الفكرية الخاصة باألطراف الخارجية .

 وحددت الدراسة أنوا  أصول الملكية الفكرية التى تخضع للفحص وهى :      

حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنشية والتى تدلل ضمن ممتلكاتها مثل براءات االلترا    -

 لتجارة .والعالمات التجارية وأسرار ا



 10 

حقوق الملكية الفكرية التى حصلت عليها المنشية بدون ترليص وما قد يترتب علــى ذلــا  -

من آثار سلبية ممثلة فى عدم قدرة المنشية على تجنب التكاليف القانونية والتعويضات التى 

 ستدفعها .

مــع  حقوق الملكية الفكرية المســتخدمة بواســةة المنشــية مــن لــالل التــرليص أو التعاقــد -

 األطراف الخارجية .

 

  ( Limpert , B .& Samiian , A ., 2002دراسة ) 1/4

ركزت الدراسة على ضرورة االهتمام بمراجعة حقوق الملكية الفكرية لــالل دورة حيــاة      

المنشية . وقد حددت الدراسة ثالثة أنوا  من المنشآت وكل منها يحتــاج إلــى عنايــة لاصــة 

 عة لحقوق الملكية الفكرية ، وذلا على النحو التالى :عند إجراء عملية المراج

 الشركات حديثة النشية : -1

ان أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكريــة للشــركات الحديثــة فــى مراحــل نموهــا األولــى      

يرجع إلى ان اإللفاق فى حماية هذه الحقــوق يمكــن ان يــؤدى فــى حالــة تعثــر الشــركة إلــى 

ن تقريــر المراجعــة الــذى يؤكــد ان الشــركة لــديها حمايــة كافيــة تعرضــها للفشــل . وكــذلا ا

 لممتلكاتها الفكرية سيكون له تيثير إيجابى على النواحى المستقبلية للشركة .

 شركات تحقق األرباح : -2

وتنصب أعمال مراجعة حقوق الملكية الفكرية لهــذا النــو  مــن الشــركات )والتــى تقــوم      

رباح لالل فترة طويلة من الزمن ( علــى تقيــيم االتفاقيــات مثــل بمزاولة نشاطها وتحقيق األ

التراليص التى تتم بين الشركة وعمالئها ، وتحديد المدى الذى تستةيع الشركة مــن لاللــه 

االحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية ، باإلضافة إلــى تحديــد المخــاطر المتعلقــة بحقــوق الملكيــة 

 ى حقوق األطراف الخارجية .الفكرية مثل تلا المتعلقة بالتعدى عل

 الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسية : -3

عندما تمتلا هذه الشركات قدر كبير من حقوق الملكية الفكرية يكون من الضرورى عند      

تخةيط أعمال المراجعة البحث عن طرق أكثــر فعاليــة لتحديــد قيمــة وأنــوا  حقــوق الملكيــة 

مقولة ان هذه الشركات ال تحتاج إلى مراجعة حقوق الملكية االعتماد على   ب الفكرية ، وال يج

 الفكرية لما تتمتع به من وجود إدارة فعالة ألنشةة الملكية الفكرية الخاصة بها .

 

 (Matthew O Neill & Julie , 2002دراسة ) 1/5

للصت هذه الدراسة إلــى ان مراجعــة الملكيــة الفكريــة إنمــا تــتم بالشــكل والحــدود التــى      

يحتاجها العميل ، وعادة ما يتم وضع لةة المراجعة للتعــرف علــى وتحديــد أصــول الملكيــة 

الفكرية ، والتيكد من وجود الحماية الكافية لتلا الحقــوق ، ومــا إذا كــان هنــاك تصــميم جيــد 
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ألن مة الفحص فيما يتعلق باإلدارة المستمرة لتلا األصول منذ نشيتها وحتى انتهاء الغرض 

 منها .

وأكدت الدراسة على أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكرية في الشركات حديثة النشــية ،      

حيث ترغب تلا الشركات في الحصول على حماية مناسبة لممتلكاتها الفكرية وتنميتهــا بمــا 

يحقق النمــو المســتمر للشــركة . وأبــرزت الدراســة الــدور الــذى يمكــن ان يقــوم بــه مراقــب 

بوضــع لةــة للتيكــد مــن ان حقــوق الملكيــة الفكريــة تــم تحديــدها  الحسابات من لالل قيامه

والتعامل معها بيسلوا مناسب . وأليراً أكدت الدراسة على ان مراجعة الملكية الفكرية يمكن 

ان يكون لها تيثير هام على مستقبل الشركات التى تمثل أصول الملكية الفكرية لــديها نســبة 

ألصول ووضع االستراتيجيات المالئمة لتحقيق الحمايــة هامة فتحديد القيمة الصحيحة لتلا ا

 الكافية لها يساعد على تحقيق أقصى عائد من ابتكاراتها .

 

 (Gillespie , S .& Patel , R . , 2002دراسة)  1/6

 حددت الدراسة نةاق عملية المراجعة لحقوق الملكية الفكرية في اآلتى :     

 بالملكية الفكرية .فحص العمليات واإلجراءات المرتبةة  -

 فحص االتفاقيات والمنازعات المتعلقة بتلا الحقوق . -

المراجعــة التفصــيلية لكــل أشــكال الملكيــة الفكريــة )العالمــات التجاريــة ، بــراءات  -

 االلترا  ، أسرار التجارة . . (

 كما حددت الدراسة مراحل عملية المراجعة على النحو التالى :     

 حقوق الملكية الفكرية .تحديد الهدف من مراجعة  -

 إعداد لةة المراجعة . -

 تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية . -

 تحليل تلا البيانات والمعلومات . -

إعداد تقرير المراجعة بالنتائي النهائيــة مــع التقريــر عــن كافــة المشــاكل المتعلقــة  -

 بحقوق الملكية الفكرية .

مبررات مراجعة حقوق الملكية الفكرية في تقييم األعمال الجديدة أو وقد حددت الدراسة      

القائمة الخاصة بالملكية الفكرية ، وعند الحاجة إلى الحصول علــى تمويــل لــارجى ، وعنــد 

الحصول على ترليص بالملكية الفكريــة ، وأليــراً عنــدما تكــون هنــاك فرصــة لالنضــمام أو 

 االندماج أو السيةرة . 
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 (Maria Pallante , 2002)دراسة  1/7

 وهى دراسة مختصرة اقتصرت على ما يلى :      

تحديد أغراض مراجعة حقوق الملكية الفكرية والممثلة في ب تحديد أنوا  أصول الملكية  -1

الفكرية ومن أين تكونت ، التحقق من عمليات تخةيط وتسهيل تكوين االبتكارات المستخدمة 

تقديم التوصيات فيما يتعلق بحاالت التعدى على حقوق الغير أو في تكوين األصول الفكرية ، 

 تعدى الغير على الممتلكات الفكرية للمنشية ، ومدى وجود لةة إلدارة الملكية الفكرية .

التيكيــد علــى ان أصــول الملكيــة الفكريــة يمكــن ان تــؤدى إلــى امــتالك المنشــية لثــروات  -2

 ملموسة .

بناء أكبر قاعدة للبيانات عن الممتلكات الفكرية الخاصة بكل ضرورة قيام إدارة المنشية ب -3

من المنشية والغير . وذلا للمساعدة في إمكانية تكوين االبتكارات الجديدة والتيكد مــن عــدم 

 وجود حاالت تعدى على حقوق الملكية الفكرية للمنشية أو للغير .

 

ة بمراجعة حقوق الملكيــة الفكريــة ومما تقدم يتضح للباحث ان الدراسات السابقة المعني     

 قد تناولت الجوانب التالية :

العناصر الخاضعة للفحص والمراجعة وتشمل الرصيد الحالى لحقوق الملكية الفكريــــــــة  -

) براءات االلترا  ، العالمات التجارية ، أسرار التجارة . .  ( ، رصيد العقود المتعلقة بتلا 

عمالة ، التراليص ، اتفاقيات الوكالــة ، اتفاقيــات مــع المنافســين ، الحقوق مثل ب اتفاقيات ال

 والدعاوى القضائية واإلجراءات المتخذة بشينها سواء لصالح المنشية أو ضدها . 

أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكرية لكافة الشركات سواء شركات حديثة النشية ، شركات   -

 الجنسية.قائمة وتحقق األرباح ، والشركات متعددة 

ان المبررات التى تدعو إلى القيام بعملية المراجعة تتمثل في ب تقيــيم األعمــال الجديــدة أو  -

القائمة ، الحصول على التمويل المناســب ، تــرليص الحقــوق ، واالنضــمام أو االنــدماج أو 

 السيةرة. 

اء الــرأى اقتصرت أهداف مراجعة حقوق الملكية الفكرية على قيام مراقــب الحســابات بإبــد -

الفنى فيما يتعلق بصحة تقييم حقوق الملكيــة الفكريــة وتــوفير المعلومــات اإلداريــة الالزمــة 

القرارات الخاصة بتحقيق أقصى منفعة من تلا الحقوق والكشف عــن حــاالت التعــدى  ذالتخا

على تلا الحقوق ، باإلضافة إلى تقديم النصح لإلدارة بشين مدى فعالية لةةها بشين إدارة 

 الحقوق. تلا

ان تقرير المراجعة عن الممتلكات الفكرية يجب ان يشتمل على ب الغــرض مــن المراجعــة ، -

لةة المراجعة ، إجراءات تنفيذ الخةة ، ونتائي المراجعة مع ضرورة وصف وتقيــيم أوجــه 



 13 

القصور المتعلقة بالملكية الفكريــة غيــر المشــمولة بالحمايــة الالزمــة وســبل معالجــة أوجــه 

 مجال حماية تلا الحقوق وسبل تنمية الملكية الفكرية .القصور فى 

 

وبناء على ما تقدم يرى الباحث ان الدراسات السابقة في تناولها لمراجعة حقوق الملكية     

 الفكرية لم تتعرض للجوانب التالية : 

ي أهمية الدور االقتصادي لحقوق الملكية الفكرية في مجال القدرة التنافسية والمساهمة ف  -1

 تحقيق لةط التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ودور المراجعة في هذا الشين.

ــالجود -2 ــة ب ــة الفكري  ةالمقومــات األساســية الالزمــة إلنجــاز مهــام مراجعــة حقــوق الملكي

 المةلوبة وبما يحقق الثقة فى نتائي عملية المراجعة.

 حقوق.االلتبارات المالئمة لمراجعة الكفاءة والفعالية لتلا ال -3

على الرغم مــن أهميــة نشــاط البحــول والتةــوير باعتبــاره المصــدر األساســى الكتســاا  -4

الممتلكات الفكرية في المنشآت الصناعية إال أنه لــم يلــق أى اهتمــام فــي الدراســات الســابقة 

 المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية.

اديميين أو الممارســين للمهنــة لم يتم إجراء أية دراسة ميدانيــة للوقــوف علــى آراء األكــ  -5

 بشين الجوانب المتعلقة بمراجعة حقوق الملكية الفكرية.

والدراسة الحالية في سبيلها إلى محاولة تغةية كافة الجوانب السابقة والتى لم تتناولها      

 الدراسات السابقة بالدراسة والتحليل في ضوء حدود البحث.  

 

   

 دي للمراجعة في مجال حقوق الملكية الفكرية ثانياً : طبيعة الدور االقتصا

      

لقد أُجبرت الدول النامية من قِبَْل الدول الصناعية على ان تتفاوض حــول اتفــاق يتعلــق       

بالملكية الفكرية بهــدف التوصــل إلــى عولمــة معــايير حمايتهــا والتــى تضــمنتها التشــريعات 

ت رفيعــة مــن القــدرات التكنولوجيــة الوطنيــة للــدول المتقدمــة ، بمجــرد ان حققــت مســتويا

والصناعية . ولقد تفاوضت الدول النامية على مضض حول زيادة مستويات معايير الحماية 

لحقوق الملكية الفكرية في اتفاقيات الجات ، وأليراً أذعنت وأعةت تنازالت مهمة في صورة 

ْل  إدلال إصالحات في تشريعاتها للملكية الفكرية دون الحصول على مزايا تعويضــية مــن قِبــَ

 (19، ص 2002الدول الصناعية. )كوريا ، 

 وهنا يثير الباحث عدة تساؤالت حول ما يلى :     

ما هى حقوق الملكية الفكرية المشمولة بالحماية ؟ وهل هناك دور للملكية الفكرية  -

 في مجال المنافسة ودعم االقتصاد القومى ؟
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الفكرية ؟ وما هى األهداف التــى يمكــن ما هو المقصود من مراجعة حقوق الملكية  -

 تحقيقها من عملية المراجعة ؟

وما هى األسباا التى تدعو إلى القيام بعملية المراجعة ؟ وما هى طبيعــة المخــاطر  -

 التى تنجم عن عدم القيام بمراجعة حقوق الملكية الفكرية ؟

 

مــن المالح ــات  والعرض اآلتــى بعــد يجيــب علــى التســاؤالت الســابقة بتقــديم مجموعــة     

بــه  مالمركزة والتى تعبر في مجموعها عن أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكرية ومــا تســه

عملية المراجعة في ترشيد القرارات اإلدارية بالمنشآت االقتصادية بما يؤدى تلقائيا إلى دعم 

 االقتصاد القومى في مجاالت التنمية المحلية والمنافسة العالمية .

 

 تحقيق لةط التنمية االقتصادية واالجتماعية: ىوأثرها عل ةكية الفكريحقوق المل2/1

يقصد بحقوق الملكية الفكرية مجموعة الضوابط أو المعايير التى تــن م حقــوق المؤلــف      

من إبداعات ، وحقــوق الملكيــة الفكريــة الصــناعية بمــا  الألعمال الفنية واألدبية وما يماثله

والتصميمات الصناعية والعالمات التجاريــة وغيرهــا ، بحيــث تتضمنه من براءات االلترا  

تضمن هذه الضوابط أو المعايير احتفاظ صــاحب الحــق أو اإلبــدا  فــي شــتى صــوره بجميــع 

 (65، ص  1999الحقوق المتعلقة باستغالل اآللرين لهذا اإلبدا  . )السيد ، عاطف ، 

لســنة  82الملكيــة الفكريــة رقــم ومن نافلة القول ان القــانون المصــرى لحمايــة حقــوق      

قد صدر التخاذ اإلجراءات الالزمة في إطاره لمنع حائزى الملكية الفكرية من إســاءة  2002

استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عــن تقييــد غيــر مناســب للتجــارة ، أو 

 تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا .

القانون المصرى قد ألذ في الحسبان األغراض التنموية العريضة  وبهذا يمكن القول ان     

 ولصوصاً فيما يتعلق بإيجاد البي ة القانونية لتعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا .

ويشمل القانون المصرى حدود الحماية لحقــوق ب بــراءات االلتــرا  ونمــاذج المنفعــة ،      

ــة ، ــدوائر المتكامل ــة لل ــرار التصــميمات التخةيةي ــا ) األس ــر المفصــح عنه ــات غي المعلوم

الصناعية( ، العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، التصــميمات الصــناعية ، 

 ( 2002حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، واألصناف النباتية . )الجريدة الرسمية ، 

 

ركة ترغب فــي ان تحتــل وللملكية الفكرية دور حيوى في ضمان النجاح التجارى ألى ش     

مكان الصدارة بابتكار منتجات جديدة وإيجــاد ســبل حديثــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة لصــنع 

المنتجات وزيادة حصتها في األسواق وضمان والء العمالء . لذا فمن مصــلحة الشــركات ان 

تنتفع بيصولها غير الملموسة لير انتفا  وتغتنم الفــرص الســانحة فــي ظــل اتفاقيــة حقــوق 
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لملكية الفكرية.واألصول الفكرية هى العملة الرئيسية في اقتصاد اليوم القائم على المعارف، ا

والنجاح االقتصادي مع ما يتبعه من فوائد اجتماعية وثقافية رهن بما يستنبط مــن ابتكــارات 

ومعلومــات وأفكــار ، وإداراتهــا . فالملكيــة الفكريــة هــى ضــمان تحقيــق االســتدامة للتنميــة 

. كمــا ان االبتكــار المســتمر واإلبــدا  المتواصــل يفتحــان ية واالجتماعية والثقافيــة االقتصاد

السبيل إلى مزيد من القــدرة التنافســية فــي أســواق تســودها منافســة قويــة علــى الصــعيدين 

المحلى و الدولى ، وتحتل األصول غير الملموسة بالتالى مكانة مركزية و ينبغى للشركات ان 

 (www.wipo.org/ar/sme/inde.htmlلالنتفا  بها .  )تبحث عن أفضل الةرق 

 

علــى الــدول  TRIPSهذا وقد توصــلت إحــدى الدراســات المعنيــة بتحليــل آثــار اتفاقيــة      

 (62-61، ص  2002النامية إلى االستنتاجات الرئيسية التالية : )كوريا ، 

ان تيثيرات القواعد الدولية الجديدة لحقوق الملكيــة الفكريــة علــى التنميــة )وبصــفة  -1     

لاصة االستثمار األجنبي المباشر واالبتكار ونقل التكنولوجيا ( يصعب التنبؤ بها ، إال انه ال 

إلى انه فــي غيــاا العوامــل األلــرى يمكــن ان تــؤثر حقــوق الملكيــة الفكريــة  رما يشي ديوج

على نحو إيجابي على االستثمار األجنبي المباشر واالبتكار وإمكانية النفاذ إلى بةريقة آلية و

 التكنولوجيا األجنبية أو األنشةة األلرى المرتبةة بالتنمية .

يمكن األلذ بإجراءات مناسبة على المســتوى الــوطني لكــى تقلــل مــن تكــاليف األلــذ  -2     

 TRIPSلى نحو لاص يجب ان يكون اتفــاق بالقواعد الجديدة لحقوق الملكية الفكرية . وع

مصحوباً بإصدار أو تحسين التشريع لكى يتم التعامل مع الممارسات المضادة للمنافسة بمــا 

 فيها إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية والممارسات التقييدية في التراليص التعاقدية .

كارات اإلضافية في الصناعة بعناية يجب تناول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باالبت -3     

لاصة . فــدعم القــدرة علــى االبتكــار واإلبــدا  يعــد جوهريــاً بكــل تيكيــد فــي أى اســتراتيجية 

تنموية، لاصة لدعم وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت . ويجب أال يكون دور حقوق 

يــتم الحصــول عليهــا  الملكية الفكرية في هــذا الصــدد مقصــوراً فقــط علــى االلتراعــات التــى

 بواسةة ن ام براءة االلترا  .

ان الدراسات القةاعية ولةط العمل المتماسكة قد تكون مةلوبــة لكــى تقلــل التكلفــة  -4     

وتحدد المجاالت التى تتةلب عمالً عاما أو لاصاً . فقد يتم استدعاء الــدور الحكــومى النشــط 

ت لكــى تهيــص الصــناعات المحليــة لأللــذ في دعم البحث العلمى والتةوير في بعــض المجــاال

 بقواعد أكثر صرامة في مجال الملكية الفكرية .

 

http://www.wipo.org/ar/sme/inde.html
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يلقى الضوء بإيجاز على أثر حقوق الملكية الفكرية على لةط التنميــة  موإذا كان ما تقد     

االقتصادية واالجتماعية . فإنه مازال يثار التساؤل بشين طبيعة الدور االقتصادي للمراجعــة 

 في النقةة التالية . هحقوق الملكية الفكرية ، وهذا ما نتناول في مجال

 

 مراجعة حقوق الملكية الفكرية: 2/2

 ) المفهوم ، األهداف ، األسباا ، مخاطر عدم المراجعة (                                        

التعريفــات للتعرف على مفهوم مراجعة حقوق الملكية الفكرية يستعرض الباحث بعض       

 التى وردت لهذا المفهوم على النحو الموضح فيما يلى :

يقصد بمراجعة حقوق الملكية الفكرية التحقق من العمليات واإلجراءات الداللية التى  -1     

كانت سبباً فى تكوين حقوق الملكية الفكرية ، وحماية الشركة من االستخدام غير المــرلص 

رين ، وحصر ما لدى الشركة من حقوق ، والتحقق من أنوا  له لحقوقها الفكرية بواسةة آل

ومدى االنتفا  من حقــوق الملكيــة الفكريــة واالبتكــارات وتقيــيم الموجــودات باإلضــافة إلــى 

 حقوق الملكية الفكرية التى من المحتمل ان يتناز  عليها مع اآللرين .

          ( Qualey , T ., K ., 2001 , Gillespie , S . & Patel , R . , 2002) 

ان مراجعة حقوق الملكية الفكرية تعنى التحقق مــن وجــود أصــول الملكيــة الفكريــة  -2     

ووجود حماية كافية لها ، باإلضافة إلى فحص الن ام الموضو  إلدارة أصول الملكية الفكرية 

 (  Matthew O Neill& Julie , 2002منذ تكوينها وحتى انتهاء فترة االنتفا  بها.  )

يقصد بمراجعة حقوق الملكية الفكرية البحث عن والتحقق من العناصر غير ال اهرة  -3     

، وتوفير المعلومات اإلداريــة التــى تحتاجهــا اإلدارة بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهــداف البقــاء 

والنمو . وهى أيضا حصر داللى لممتلكات المنشية مــن األصــول الفكريــة ، ومــا هــو المفيــد 

إمكانية إنشاء الكثير من هذه األصول ، وستعةى المراجعة أهمية أكثر لتحســين  منها ومدى

 (/www.barony.co.ukاألداء وتحقيق أقصى منفعة من رأس المال الفكرى. )

يقصد بمراجعة حقوق الملكية الفكرية التحقق من األصول غيــر الملموســة المكونــة  -4     

الية اإلدارة فــي عمليــات تخةــيط وتســهيل تكــوين لحقوق الملكية الفكرية ، ومدى كفاءة وفع

االبتكارات وإدارتها ، والتحقق من مدى وجــود حــاالت تعــدى علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة 

  ( Maria Pallant , 2002 للمنشية أو ان هناك تعديات من المنشية على حقوق الغير. ) 

 

وق الملكية الفكرية أنها جميعاً ويتضح للباحث من تحليل التعريفات السابقة لمراجعة حق     

قد ركزت على نةاق الفحص لحقوق الملكية الفكرية دون التةرق إلى األساليب الفنيــة التــى 

يعتمد عليها في تنفيذ التبارات المراجعة ، ولــم تتةــرق بعــض هــذه التعريفــات للهــدف مــن 

اإلدارية الالزمة عملية المراجعة والبعض اآللر قصر أهداف المراجعة في توفير المعلومات 
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التخاذ القرارات الخاصة بتحقيق أقصى منفعة من حقوق الملكية الفكرية والكشف عن حاالت 

التعدى على تلا الحقوق ، باإلضافة إلى تقديم النصح لإلدارة فيما يتعلق بمدى فعالية لةةها 

 بشين إدارة هذه الحقوق .

 

ف مراجعة حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى يرى الباحث انه يمكن تعري موبناء على ما تقد     

 النحو التالى :

جمع منهجى منت م وتقييم موضوعى ألدلة إثبات متصــلة بنتــائي أنشــةة المنشــية فيمــا      

يتعلق بالبحث والتةوير ، اكتساا و إنفاذ واستغالل ورصد حقوق الملكية الفكرية ، وتسوية 

لعمليــة المراجعــة ) كالمراجعــة  ةالمالئمــ المنازعــات، وذلــا اعتمــاداً علــى األســاليب الفنيــة 

المستندية والحسابية ، المالح ة ، أساليب المراجعة التحليليــة ، بةاقــات األداء المتــوازن ، 

االستقصاء ، االستفسار، و المصادقات والشهادات اإلدارية . . ( . بغيــة إبــداء الــرأي الفنــى 

 لمراجعة . ويتضمن هذا الرأى ما يلى :االنتقادى وتوصيله لألطراف المعنية بنتائي عملية ا

مدى ملكية المنشية لحقوقها الفكرية وصحة تقييمها ، وسالمة العرض واإلفصــاح  -

 بالقوائم المالية .

توفير المعلومات المناسبة بشين مــدى الكفــاءة والفعاليــة فــي اكتســاا و اســتغالل  -

الت التعــدى )ان حقوق الملكية الفكرية وسبل تنميتهــا ، والمنازعــات القائمــة وحــا

 وجدت (

 على قدرة المنشية على االستمرار في مزاولة النشاط . قأثر كل ما سب -

 

واتساقاً مع تعريف الباحث لمراجعة حقوق الملكية الفكريــة فــان مــدلول عبــارة " جمــع      

منهجى منت م " توحى بحتمية التخةيط لعملية المراجعــة وان يــتم تنفيــذها بواســةة فريــق 

لديهم القدر الكافى من المعرفة لتيدية مهام المراجعة بالكفاءة والفعالية المةلوبة عمل يتوفر  

مع األلذ بعين االعتبار مفهومى األهمية النسبية ومخاطر المراجعة عند تخةيط وتنفيذ تلــا 

المهــام . كمــا ان عبــارة " تقيــيم موضــوعى " تــوحى بضــرورة اتخــاذ فريــق العمــل القــائم 

رياً يتسم باالستقالل إزاء المعةيات والنتائي المستخلصة من أدلة اإلثبات بالمراجعة موقفاً فك

حال إصدار الرأى الفنى ومن ثــم يجــب العمــل بشــكل مســتمر علــى تــدعيم اســتقالل مراقبــى 

 الحسابات حال تكليفهم بمهام المراجعة .

رورة قيام إدارة أما عبارة " أدلة اإلثبات المتصلة بنتائي أنشةة المنشية " فإنها تعنى ض     

المنشية بتةوير أن متها الداللية )ن ام التكاليف ، ن ام المحاسبة اإلدارية ، أن مة المراقبة 

الداللية . . ( بما يسهم في نجاح مهــام مراقــب الحســابات حــال حصــر وتقيــيم أدلــة االثبــات 

 الكافية والمالئمة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .
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األســباا التــى تكمــن وراء القيــام بمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة  وتجدر اإلشــارة ان     

متعددة ويكفى وجود سبب واحــد كمبــرر للقيــام بعمليــة المراجعــة، ومــن بــين هــذه األســباا 

 مايلى:  

والتــى  –تحقيق االستفادة من األهداف المرجوة من مراجعة حقوق الملكية الفكريــة  -1     

وبما يسهم فــي زيــادة قــدرة المنشــية التنافســية وتنميــة  –ق حددها الباحث في تعريفه الساب

أرباحها ، وهذا يخدم مصالح اإلدارة والمالك والعاملين بشكل مباشر ، ويدعم لةط التنميــة 

 االقتصادية واالجتماعية للدولة بشكل غير مباشر. 

ة واالعتمــاد حاالت االندماج أو السيةرة : تبدو أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكريــ  -2     

على الرأى الفنى اإلنتقادى عن نتائي المراجعة فيما يتعلق بتقييم الممتلكات الفكرية وتحديــد 

سبل استغاللها وتنميتها ، وذلا لألطراف المعنية بحاالت االندماج بين المنشآت أو السيةرة 

كــتالت علــى المنشــآت . ففــى ظــل ال ــروف االقتصــادية العالميــة الراهنــة واالتجــاه نحــو الت

االقتصادية تزداد حاالت االندماج بين المنشآت وحاالت السيةرة ، لتقويــة القــدرة التنافســية 

 وزيادة المنافع المحققة من استغالل الموارد وتخفيض التكاليف إلى غير ذلا . 

التمويل اإلضافى : فقد تسهم ثروة المنشية من الملكية الفكرية في تعزيز موقفها من  -3     

حصول على أموال إضافية من المستثمرين أو جهات اإلقراض ، حيث تــؤدى الملكيــة أجل ال

الفكرية دوراً مهماً في إقنا  المستثمرين وجهات اإلقراض بجدية الفــرص المتاحــة للمنشــية 

في السوق بغية تسويق المنتجات أو الخــدمات المعنيــة ، وقــد تســهم بــراءة التــرا  واحــدة 

 م عدد من فرص التمويل .أحياناً في فتح المجال أما

                                                         (www.wipo.org/ar/sme/inde.html) 

ان حقوق الملكية الفكرية قد زادت أهميتها بالمنشآت لالل الفترة األليرة . فقد ورد  -4     

ان األصــول غيــر  2000عــام  AIPLAرير لجمعية حماية الحقــوق الفكريــة األمريكيــة بتق

قد تغيرت بشكل كبير لالل الفترة مابين   –والتى تتضمن حقوق الملكية الفكرية   –الملموسة  

بينما تمثــل األصــول  %80كانت األصول الملموسة تمثل  1978. ففى عام 1997و 1978

،  %73أصــبحت األصــول غيــر الملموســة تمثــل  1997م بينما في عــا %20غير الملموسة 

وعلى الرغم من ان الملكية الفكرية تمثل الجزء األهم في األصول غير الملموســة األساســية 

 ( Qualey , T . K ., 2001أن تلا الممتلكات لم تحظ باالهتمام الكافى . ) إال

طراف المستفيدة من لــدمات تضييق فجوة التوقعات بين مراقبى الحسابات وكافة األ -5     

المراجعة . فن راً لزيادة األهمية النسبية لحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي المنشــآت فــي الوقــت 

الحاضر وما قــد تســهم بــه فــي تــدعيم القــدرة التنافســية وزيــادة أربــاح المنشــآت ، أو علــى 

ر مــن النقيض ما قد تسببه للمنشآت من مشاكل مالية ناجمــة عــن التعــدى علــى حقــوق الغيــ 

الممتلكات الفكرية . بات من المؤكد ان األطراف المستفيدة من لدمات المراجعة تتوقع قيــام 

http://www.wipo.org/ar/sme/inde.html
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مراقب الحسابات بتوسيع نةاق لدماته وتقديم الرأى الفنى االنتقادى بشــين حقــوق الملكيــة 

 الفكرية .

 

طر التــى وينوه الباحث إلى أهمية مراجعة حقوق الملكية الفكرية حتى يمكن تجنب المخا     

 قد تنجم في حالة عدم القيام بالمراجعة وهى :

تجنب حاالت فشل المنشآت : فالمراجعة المستمرة لحقوق الملكية الفكرية من جميع  -1     

جوانبها )االكتساا ، اإلنفاذ ، االستغالل ، التعدى ، التنمية . . ( تعةى إشارات لإلدارة العليا 

المتعلقة بحقــوق الملكيــة الفكريــة وأســبابها وســبل عالجهــا باإلنذار المبكر لةبيعة المشاكل 

وتنميتها ، وكيفية االستفادة منها في الحصــول علــى التمويــل المناســب فــي حالــة التعــرض 

 لمشاكل مالية .

( ان Qualey , T . K . 2001تجنب حاالت التعدى على حقوق الغير : فقــد ذكــر ) -2     

سنة األليرة ، وقد زادت  20-15تها في المنشآت لالل حقوق الملكية الفكرية قد زادت أهمي

أهمية براءات االلترا  نتيجة للخسائر الناجمة عن االستخدام غير القــانونى لهــا والتــى قــد 

تصل إلى م ات الماليين من الدوالرات ، ومن ذلا حالة كاميرات كوداك البديلة والتى حملت 

 ن دوالر . مليو 925المنشآت المتعدية تعويضات مقدارها 

تجنب التعرض للعقوبات االقتصادية على األقل )حيث قد تمتد إلى عقوبــات سياســية  - 3    

،اجتماعية ، ثقافية . . ( والتى قد تنجم عن عدم االلتزام بتنفيذ االتفاقيات الدوليــة والقوميــة 

 المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .         

قد تم إصدار قرار في قضية واحدة تتعلق بالملكية الفكرية،  فعلى الرغم من انه حتى اآلن      

وفق آلية تسوية المنازعات في ظل من مة التجارة العالمية )الواليات المتحدة األمريكية ضد 

الهند ( ، ثم تقديم العديــد مــن الشــكاوى وطلبــات إجــراء المشــاورات لــالل الشــهور القليلــة 

ضد كندا ، وكنــدا ضــد االتحــاد األوربــي ،والواليــات  الماضية ، )مثل شكوى االتحاد األوربي

قد يتم رفع العديد من القضــايا ضــد الــدول  هالمتحدة األمريكية ضد األرجنتين وكندا ( . إال أن

  2000النامية وفق آلية تسوية المنازعات لمن مة التجارة العالمية بحلول األول مــن ينــاير 

لتتفق والحد األدنى من المعايير الواردة في اتفاق  إذا لم تستةع تلا الدول تةويع تشريعاتها

TRIPS  ، 2002أو مازالت غير قادرة على إصالح القواعد المتعلقــة باإلنفــاذ . )كوريــا  ،

 ( 226ص 

     

ن طبيعة الدور االقتصــادي لمراجعــة حقــوق الملكيــة       َّ ّّ وإذا كان العرض السابق قد بّي

اسية الالزمة لضمان نجاح عملية المراجعة والثقة فــي الفكرية.  فما هى إذن المقومات األس

 منها ؟ وهذا ما يجيب عليه الباحث في الجزء التالى . ةالنتائي المستخلص
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 ثالثاً : المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية

 

ن راً لما تتسم به عملية مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن تعقيــدات لتنــو  مجــاالت      

لمراجعة الخاصة بتلا الحقوق )مراجعة مالية ، مراجعة الكفاءة ، مراجعــة الفعاليــة . . ( ، ا

تبدو أهمية توفير مجموعة من المقومات )أو الــدعامات ، أو المتةلبــات( األساســية إلنجــاز 

مهام مراجعة حقوق الملكية الفكرية بالجودة المةلوبة وبما يحقــق الثقــة فــي نتــائي عمليــة 

 ويرى الباحث ان المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية تتمثل في :   المراجعة .

 تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات إلنجاز عملية المراجعة بكفاءة وفعالية . -1

 المشاركة الفعالة لألطراف المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية .  -2

 مراجعة حقوق الملكية الفكرية بواسةة فريق عمل . -3

 من التفصيل . ءوالعرض اآلتى بعد يوضح تلا المقومات بشي        

 

 تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات  إلنجاز عملية المراجعة بكفاءة وفعالية:  3/1

مما الشا فيه ان حقوق الملكية الفكرية بةبيعتها )وألنها من األصول غير الملموســة (      

حلة البحث والتةوير )فــي حالــة تكوينهــا دالــل المنشــية( تتسم بالتنو  والتعقيد بدءاً من مر

ومروراً بمراحل االكتساا ، اإلنفاذ ، واالستغالل لحقوق الملكية الفكرية . وبناء عليــه تبــدو 

مدى مخاطر التصدى لهذا المجال إلنجاز أعمال المراجعــة بكفــاءة وفعاليــة ، حيــث يجــب ان 

لى تحقيــق أهــداف المراجعــة لتلــا الحقــوق ، يتسم مراقب الحسابات بقدرات محددة تعينه ع

سلمنا بين مراجعة الملكية الفكرية تدلل ضمن المهام المعقدة ) غيــر الهيكليــة(  اولاصة إذ

 التى ستواجه مراقب الحسابات .

 

ون راً الن المعرفة تمثل رأس المال الفكرى لمراقب الحسابات فإنها بدورها تمثل المكون      

هنية في مجال المراجعة وذلا بجانب القدرة على استخدام هــذه المعرفــة الرئيسى للخبرة الم

نقالً عن : محمد ،  Bonner,S. E.& Walker,P.L.,1994في القيام بمهام المراجعة .)  

(. والشا ان جــودة المعرفــة المكتســبة لــدى مراقــب الحســابات وبجانــب  413، ص 1998

ب وبصفة لاصــة فــي المهــام المعقــدة أو شــبه القدرة ، لها أثر كبير على جودة أحكام المراق

المعقــدة )المشــاكل غيــر الهيكليــة( والتــى تخضــع بدرجــة كبيــرة للحكــم الشخصــى لمراقــب 

 (413، ص 1998الحسابات . )محمد، 

وقد تعددت الدراسات التى تناولــت هيكــل معرفــة مراقــب الحســابات وأثــره علــى لبرتــه      

الدراسات على أهمية تةوير هيكــل معرفــة مراقــب  المهنية وأحكامه الشخصية . وأكدت تلا
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الحسابات لما له من تيثير على الخبرة المكتسبة وعلى ترشيد األحكام الشخصية . وتوصلت 

 تلا الدراسات إلى العديد من النتائي أهمها :

 Hun,T.&Robert,L.,1997,Hun,T.&Alison,K.,1999 ) ، 1997، حسين 

 (. 1998، محمد ، 

مهنية ال ت هــر آثارهــا بشــكل واضــح إال فــي المهــام المعقــدة ، والتــى ان الخبرة ال -

تحتاج إلى متةلبات لاصة من المعرفة ال تتوافر إال في مراقب حسابات ذو مستوى 

 عال من الخبرة .

ان زيادة الخبرة الخاصة عن منشية العميل يزيد من كفاءة وجودة الحكم الشخصى  -

 فة عن نشاط العميل .لمراقب الحسابات نتيجة لتوافر المعر

ــى  - ان الخبــرة المهنيــة لمراقــب الحســابات البــد وان تشــمل المعرفــة اإلداريــة والت

تتضمن مهارات االتصال باإلضافة إلى المعرفة الفنية بمبادئ المحاسبة والمراجعة 

 والقدرة على حل المشاكل .

ه فــي توجد عالقة ارتباط قوية بين مساءلة مراقب الحسابات وتحسن مستوى أدائــ  -

المهام المعقدة وذلا بشرط توافر مستوى مرتفــع مــن المعرفــة والقــدرة علــى حــل 

 المشاكل .

وتمثل المعرفة رصيد مراقب الحسابات من المعلومات والخبرة والتجارا وبالتــالى فــان      

هيكل المعرفة يتضمن أنواعاً متعددة . حيث ان كل مهمة من مهام عمليــة المراجعــة تتةلــب 

دة أنوا  من المعرفة ، كما يتيثر هيكل معرفة مراقب الحسابات بمصــادر اكتســاا نوعاً أو ع

المعرفة ومن ثــم تبــدو أهميــة تقيــيم دور المن مــات المهنيــة فــي إكســاا مراقــب الحســابات 

 للمعرفة ألداء مهام المراجعة بكفاءة وفعالية . ويمكن توضيح ذلا من العرض التالى :

 

 لتنفيذ مهام المراجعة : أنوا  المعرفة الالزمة 3/1/1

يمكن توضيح أنوا  المعرفة التى تمثل رصيد مراقب الحسابات من المعلومات والخبــرة      

 (   420 – 417، ص  1998والتجارا ، وذلا باإليجاز التالى : ) محمد ، 

،  المعرفة العامة أو األساسية: وهى تتمثل في القواعد العامة أو األساسية لعلم معين -1     

 وبالنسبة للمراجعة تختص المعرفة العامة بقواعد وأساسيات علم المحاسبة والمراجعة .

المعرفة اإلجرائية: وهى تتمثل فــي اكتســاا مراقــب الحســابات للمهــارة فــي تةبيــق  -2     

 قواعد وأساسيات العلم في الواقع العملى أثناء الممارسة العملية لمهنة المراجعة .

ــة ا -3      ــب المعرف ــبها مراق ــى يكتس ــات الت ــل المعلوم ــى تمث ــة: وه لمتخصصــة أو الدقيق

الحسابات نتيجة التخصص في أداء بعض المهام الفرعيــة لعمليــة المراجعــة )مثــل المعرفــة 

بالمعاينة اإلحصائية ، علوم الحاسب اآللى ، أساليب المراجعة التحليلية ( ، كما قد يتعلق هذا 
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ين من األنشــةة أو الصــناعات )مثــل المعرفــة بمراجعــة النو  من المعرفة بمراجعة نو  مع

 المنشآت السياحية ، شركات المقاوالت (. 

المعرفة بينشةة العميل: وهى تتعلق بضرورة اكتساا مراقب الحسابات للمعلومــات  -4     

الخاصــة بنشــاط العميــل حيــث ان ذلــا يمثــل أحــد المهــام الضــرورية قبــل البــدء فــي عمليــة 

 المراجعة .

المعرفــة بــالتكرار: وهــى تمثــل المعلومــات المكتســبة مــن لــالل الممارســة العمليــة  -5     

السابقة لبعض مهام عملية المراجعة . حيث يتم تخزين هذه المعلومات دالــل الــذاكرة لحــين 

 الحاجة إليها . 

      

حسابات ويرى الباحث مما تقدم مدى أهمية توافر كافة أنوا  المعرفة السابقة لمراقب ال     

حتى يتمكن من إنجاز مهام مراجعة حقــوق الملكيــة الفكريــة بالكفــاءة والفعاليــة المةلوبــة . 

ولكن ينوه الباحث إلى ضرورة توسيع دائرة المعارف لــدى مراقــب الحســابات لتضــم أنــوا  

 ألرى من المعرفة ومن بينها ما يلى : 

ات التى يكتسبها مراقب الحسابات المعرفة المتنوعة: ويقصد بها الباحث كافة المعلوم -     

ولها تيثير بشكل غير مباشر على ممارسته لمهام المراجعة . ومن أمثلة المعرفة المتنوعــة 

 المعرفة بالعلوم السلوكية ، أساليب االتصال ، التفاوض ، االقتصاد ، القانون . . . 

ت التــى يكتســبها مراقــب المعرفة بالتعليم المستمر: ويقصد بها الباحث كافة المعلومــا -     

الحسابات رغبة منه في تنميــة قدراتــه ومعارفــه الحاليــة . ويتحقــق ذلــا مــن لــالل متابعــة 

الدراسات العلمية المتقدمة في مجال تخصصه ، والحصول على دورات تدريبية متميزة بمــا 

ة لها يواكب ميوله للدلول في مجاالت األنشةة المستحدثة أو المتقدمة إلنجاز مهام المراجع

 مثل حقوق الملكية الفكرية ، التجارة اإللكترونية .

المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية: ويقصد بها الباحــث المعرفــة التــى يكتســبها مراقــب  -     

الحسابات نتيجة تنفيذه لمفهوم " الرقابة على جــودة أعمــال المراجعــة " حيــث يجــب علــى 

ســات وإجــراءات الرقابــة علــى جــودة أعمــال المراقــب ان يتيكــد مــن انــه قــد تــم تةبيــق سيا

المراجعة والمصممة بغرض التيكد من ان جميع مهام المراجعة قد تم تنفيذها طبقــاً لمعــايير 

المراجعة . وفــى حالــة اكتشــافه لــبعض أوجــه القصــور فــي تنفيــذ مهــام المراجعــة بواســةة 

ليه حين ذ مراعــاة ذلــا انخفاض مستوى أدائهم فع ومساعديه نتيجة عدم االلتزام بالمعايير أ

 في المراجعات الالحقة .

المعرفة من مراجعــة الن يــر: ويقصــد بهــا الباحــث المعلومــات التــى يكتســبها مراقــب  -     

الحسابات في حالة قيام مكتب مراجعة معين بمراجعة أعماله للتيكد مــن انــه ملتــزم بمعــايير 

ــد يســتفيد مراقــب الرقابــة علــى جــودة أعمــال المراجعــة )مراجعــة القــرين أو ا لن يــر( . فق
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الحسابات من ن يره من لالل إبداء األلير لبعض التوصيات أو اإلرشادات فيما يتعلق بيداء 

 المراقب و/أو مساعديه .

وتجدر اإلشارة ان مكاتب المحاسبة والمراجعة العضو في المعهد األمريكــى للمحاســبين      

عية وجودة أدائها كل ثالل سنوات يةلق تخضع لدراسة إلزامية عن نو AICPAالقانونيين  

من لالل قيام مكتب معين بمراجعة أعمال  Peer Reviewعليها مراجعة القرين أو الن ير 

مكتب آلر للتيكد من ان مكاتب المحاســبة والمراجعــة ملتزمــة بمعــايير الرقابــة علــى جــودة 

ابــة علــى جــودة األداء . األداء ، وقد توقع عقوبات على المكاتب غير الملتزمة بمعــايير الرق

 ( 41، ص 1997)لةفى ،

    

ومما تقدم ون راً لتعدد أنوا  المعرفة لدى مراقب الحسابات يمكن تصنيف هــذه األنــوا       

 تحت مجموعتين رئيسيتين هما : 

 المعرفة العامة أو األساسية وتشمل أيضاً المعرفة المتنوعة والمعرفة بالتعليم المستمر.   -1

ة اإلجرائية وتشمل أيضاً المعرفة المتخصصة ، المعرفة بينشةة العميل ، المعرفة المعرف  -2

 بالتكرار ، المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية ، والمعرفة من مراجعة الن ير . 

 

ويؤكــد الباحــث علــى ضــرورة تةــوير هيكــل معرفــة مراقــب الحســابات بمــا يــتالءم مــع      

 لمى الجديد لالعتبارات التالية : التةورات الحادثة في الن ام العا

 ( 469 -465، ص 1998)السيد ،                                                                       

ان اتفاقية الجات والتى تضمنت االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تغةى العديد من  -1     

ة )كــالتعليم ، الةــب ، المحامــاة ، المحاســبة . . ( . الخدمات والتى من بينها الخدمات المهني

وقد تةلبت تن يم عمليــة االعتــراف بــالمؤهالت العلميــة والخبــرات العمليــة لمــن يمارســون 

الخدمات المهنية ، مما يستلزم من المحاسبين والمراجعين المحليين تةوير وتنمية معارفهم 

لبات المن مات المهنية العالمية التى لها بما يتمشى مع التةورات التكنولوجية الحديثة ومتة

 سلةة معادلة تلا المؤهالت وتقييم الخبرات المكتسبة . 

تؤدى العولمة إلى زيادة الةلب على لــدمات المحاســبين والمــراجعين ممــا يحفــزهم  -2     

على تحمل مس ولياتهم فــي تقــديم الكثيــر مــن المعلومــات المتعلقــة بــن م المراقبــة الدالليــة 

ات االستشارات اإلدارية والتنبؤات بالعمليــات المســتقبلية ، األمــر الــذى يتةلــب مــنهم ولدم

االلتزام بالمعايير والقيم األلالقية وآداا السلوك المهنى . وإجراء التةــوير فــي التشــريعات 

المن مة للمهنة وتنمية مهاراتهم وقــدراتهم حتــى يمكــنهم النهــوض بمســ ولياتهم بالكفــاءة 

، لاصة في ظل ظروف التةور التكنولوجى في مجاالت اإلنتــاج واالتصــاالت  المتوقعة منهم
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وظروف المنافسة العالمية ، وحيــث أصــبح اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية واإلداريــة 

 واإلنتاجية سمة من سمات العصر الحالى .

اميــة تعتبر العولمة دعوة صريحة لمكاتب المحاسبة والمراجعــة فــي كافــة الــدول الن -3     

لتةوير وتنمية معارفهم واستخدام األساليب التكنولوجية والحاسبات اإللكترونية فــي أعمــال 

المحاسبة والمراجعة ورفع كفاءة وفعالية العاملين لديهم بالتدريب المستمر والتعليم والتعلم 

 الذاتى واالشتراك في المن مات المهنية العالمية ، واكتساا وتبادل الخبــرات حتــى تســتةيع

 الصمود أمام المنافسة الوافدة من المكاتب األجنبية وتيدية الخدمات المتميزة . 

 

 دور المن مات المهنية في تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات: 3/1/2

يتيثر هيكل معرفة مراقب الحسابات بمصادر اكتســاا المعرفــة ، وتتنــو  تلــا المصــادر      

تدريب والتعليم المستمر ومعايير المراجعة والممارسة ومن بينها التعليم الجامعي وبرامي ال

المستمرة للمهنة . ون راً ألهمية تلا المصادر فانه تبدو أهمية الوقوف على دور المن مات 

نه مــن  المهنية المتخصصة والتشريع المصري في إكساا مراقب الحسابات للمعرفة بما يَُمّكِ

 ن إيجاز ذلا الدور في النقاط التالية :أداء مهام المراجعة بكفاءة وفعالية . ويمك

ان جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تشترط لعضــويتها الكفــاءة العلميــة إلــى  -1     

جانب الخبرة العملية ، وليس للجمعية سلةة وضع أو إصدار المعايير )وال يعلم الباحث سبباً 

ريبية والندوات وعقــد المــؤتمرات لذلا حتى اآلن( ، وتنصب أهدافها في تن يم الدورات التد

وكذلا عقد االمتحانات الالزمة للراغبين في عضــوية الجمعيــة ، هــذا باإلضــافة إلــى إصــدار 

بالمشاكل التى قد تواجه الممارسين في مجال  قنشرات بآراء أعضاء الجمعية في كل ما يتعل

 المحاسبة والمراجعة . 

طات يسهم بشكل إيجابى في إكســاا مراقــب وما من شا ان ما تمارسه الجمعية من نشا     

 الحسابات للمعرفة العامة أو األساسية والمعرفة بالتعليم المستمر .

وتعديالته )صدر  1958ان دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر في أغسةس  -2     

ق نقابة التجاريين حاليــاً( قــد تضــمن الواجبــات والحقــو –عن نقابة المحاسبين والمراجعين 

المهنيــة ، األمانــة المهنيــة ، إيضــاحات لــبعض األوضــا  الخاصــة بالمهنــة ، آداا وســلوك 

المهنة. ويعتبر هذا الدستور مصدراً من مصادر إكساا مراقب الحسابات للمعرفة اإلجرائيــة 

بةريقة غير مباشرة . حيث يرشد مراقب الحســابات إلــى أهميــة القيــام بواجباتــه فــي ضــوء 

األلالقية بما يضمن سالمة الضمير المهنى وزيادة الثقة فــي لــدمات  مجموعة من المعايير

 المراجعة .

يهــدف إلــى  1951لســنة  133ان قانون مزاولة مهنــة المحاســبة والمراجعــة رقــم  -3     

االحتفاظ بمستوى عال لمن يمارســون المهنــة مــن النــاحيتين العلميــة والعمليــة ، واســتبعاد 



 25 

هذا المستوى ، وحدد القانون المؤهالت العلميــة التــى يجــب ان فيها  رالعناصر التى ال يتواف

 يحصل عليها مراقب الحسابات وشروط مزاولة المهنة عملياً .

مصــدراً مــن مصــادر إكســاا  رال يعتبــ  133ويرى الباحث ان قانون مزاولة المهنة رقم      

د " صــدر حيــث أنــه قــ  –الموضــحة فيمــا ســبق  –مراقب الحسابات ألي من أنوا  المعرفــة 

لتغةية جوانب محددة دون سواها فيما يتعلــق بمزاولــة المهنــة حيــث حــدد مســتوى التيهيــل 

العلمى والعملى المةلوا من ناحية ، وااللتصاصات المهنية المتعلقة بينوا  الشركات التى 

 (40، ص 2001يمكن مراجعتها والعقوبات التيديبية من ناحية ألرى " . )شاهين ، 

والئحتــه التنفيذيــة اهــتم بــبعض جوانــب  1981لسنة  159ن الشركات رقم ان قانو -4     

المعرفة اإلجرائية . حيث أوضح القانون والئحته التنفيذية بعض النصوص المتصلة بتن ــيم 

مباشرة مهنــة المراجعــة والتــى تتعلــق بكــل مــن االســتقالل ، الحقــوق والواجبــات ، األمانــة 

قواعد المراجعة التى يجب ان يلتزم بها مراقب الحسابات المهنية ، المس ولية، باإلضافة إلى  

 وما يجب ان يتضمنه تقرير المراجعة عن القوائم المالية .

يخــتص المعهــد المصــرى للمحاســبين والمــراجعين بالعمــل علــى تيهيــل المحاســبين  -5     

 والمــراجعين مهنيــاً ، وذلــا عــن طريــق إعــداد الــدورات التدريبيــة المتةــورة بشــكل دورى

باإلضافة إلى عقد االلتبارات المهنية التى توفر لمن يجتازها الحصول على شهادات تؤهلهم 

لمزاولة المهنة على مستوى فنى مرغوا . وعلى الرغم من أن المعهــد لــيس جهــة إصــدار 

، 1992للمعايير ، إال أنه قد قام بترجمة عشرين معياراً من المعايير الدولية للمحاسبة عام 

. واعتمــدت مهنــة  1993وعشرين معياراً من المعايير الدولية للمراجعة عام وترجمة ستة 

 المحاسبة والمراجعة في مصر على تلا المعايير المترجمة حتى اآلن.

ان اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعــة وقواعــد الســلوك المهنــى المرتبةــة  -6     

( ، هــى  1997لســنة  478ة الخارجية رقــم بهما ) والمشكلة بقرار وزير االقتصاد والتجار

المعنية بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة في مصر . وقــد أصــدرت اللجنــة الدائمــة ثالثــة 

ــى  ــي المحاســبة حت ــاراً ف ــى  9/6/2002وعشــرين معي ــة حت ــي المراجع ــايير ف ، وســتة مع

19/10/2000 . 

ة لمراقــب الحســابات ، أمــا وتعتبر معايير المحاسبة مــن أهــم مصــادر المعرفــة األساســي     

معايير المراجعة فتعتبر من أهم مصادر المعرفة اإلجرائية لمــا فيهــا مــن إرشــادات للمراقــب 

 أثناء مزاولته للمهنة مع مالح ة ان اللجنة لم تصدر معياراً عن التيهيل العلمى والعملى .

 

ــة والتشــريع المصــرى فــي إك      ــة فــي دور المن مــات المهني ســاا مراقــب وبن ــرة متيني

الحسابات للمعرفة يالحظ الباحث ان هذا الدور يقتصر على عدد محدود مــن أنــوا  المعرفــة 

وهى المعرفة األساسية واإلجرائية ، المعرفة بالتعليم المستمر غير اإللزامي . وقد آن األوان 
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ة إلى ضرورة اإللــزام بــالتعليم المهنــى المســتمر والرقابــة علــى جــودة أداء أعمــال المراجعــ 

ومراجعة الن ير لمساعدة مراقب الحسابات في اكتساا كافــة أنــوا  المعرفــة ليــؤدى عملــه 

 بكفاءة وفعالية .

 

ون راً ألنه قد ورد بمعايير المراجعة المصرية ان " الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد      

صدور المعايير في معايير المراجعة المصرية يرجع فيها إلى معايير المراجعة الدولية لحين 

 ( 2000المصرية التى تتناول هذه الموضوعات ")الوقائع المصرية ، 

فانه بدراسة معايير المراجعة الدولية الصادرة عــن لجنــة ممارســات المراجعــة الدوليــة      

 وتوجيهات لجنة التعليم المنبثقتين عن االتحاد الدولي للمحاسبين يالحظ اآلتى : 

ولى مستقل عن التيهيل العلمى والعملى لمراقب الحســابات ، ولكــن لم يصدر معيار د -1     

 ( والذى أدمي فيما بعد مع المعيــــار الدولي  ISA NO .3,1980المعيار الدولي للمراجعة )

(ISA NO.1,1980)  بعنوان " الهدف والمبادئ العامة التى تحكم عملية مراجعــة القــوائم

 المالية" ، أشار إلى أنه : 

عمليــة المراجعــة وإعــداد التقريــر عنهــا بالعنايــة المهنيــة الالزمــة  يجــب أداء -

وباالستعانة بيشخاص دربوا تدريباً سليماً ولــديهم الخبــرة والكفــاءة المناســبة فــي 

 المراجعة .

يحتاج مراقب الحسابات إلى مهارة وكفاءة لاصة يكتسبها من لالل التيهيل العلمى  -

ةــور المهنــى علــى المســتويين المحلــى والمهنى ، ويحتــاج إلــى الوقــوف علــى الت

 والدولى وكذلا المتةلبات القانونية واللوائح المتعلقة بعمله . 

( بعنوان " الرقابــة علــى جــودة ISA NO .7,1981ورد بمعيار المراجعة الدولي ) -2     

أداء عملية المراجعة " أنه عندما يعهد للمســاعدين بيعمــال المراجعــة يلــزم مراعــاة تــوافر 

ى المهارة المهنية والكفاءة في العمل . ويجب على مكتب المراجعة أن يضع سياسات عنصر

لرقابة مستوى األداء تتضمن العديد مــن األهــداف مــن بينهــا الصــفات الشخصــية ، المهــارة 

والكفاءة ، التكليف بالمهام ، والتوجيه واإلشراف والرقابة . . كما يجب على مكتب المراجعة 

 المناسبة التى تؤكد له تحقيق هذه األهداف .   ان يةبق اإلجراءات 

( بعنــوان " المعرفــة بنشــاط العميــل " ISA,NO.30,1994 ان المعيــار الــدولي ) -3     

يهدف إلى وضع معايير وتوفير إرشادات عن المقصود من المعرفــة بينشــةة المنشــية محــل 

ائمون بعمليــة المراجعــة المراجعة وأهميتها لمراقب الحسابات وألعضاء مكتب المراجعة الق

ومدى مالءمتها فــي جميــع مراحــل عمليــة المراجعــة ، وكيفيــة حصــول المراقــب علــى تلــا 

 (217، ص  2000المعرفة واستخدامها . )الناغى ، 
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أصدرت لجنــة التعلــيم توجيهــات تحــدد نوعيــة ومضــمون بــرامي التعلــيم والتــدريب  -4     

ة برنامي للتعليم المهنى المســتمر علــى ان يــتم الالزمة لممارس المهنة . وقد اقترحت اللجن

التدرج في تةبيقه حتى يصل إلى مرحلة التعليم المهنى المستمر اإللزامي حيث يكون مةلوا 

من األعضاء االلتــزام بحــد أدنــى مــن ســاعات التعلــيم المهنــى المســتمر كمتةلــب الســتمرار 

 عضويتهم أو حقهم في ممارسة المهنة . 

ن برامي التعليم المهنى المستمر يمكــن ان تتنــاول مواضــيع متعــددة ذات وترى اللجنة ا     

صلة مباشرة بما يزاوله المحاسبون والمراجعون من أنشةة مختلفة كالمحاسبة ، المراجعة،  

الضرائب ، وتقنيات الحاسب اآللى . . وغيرها . مع ضرورة تشجيع المحاسبين والمراجعين 

بشكل مباشر بمجال المحاسبة ، كالبرامي التى  طد ال ترتبفي بعض البرامي واألنشةة التى ق

تتناول االتجاهات االجتماعية واالقتصادية والبي ية والتى يمكن ان يكون لها تيثيراً مستقبلياً 

 ( 291 – 288، ص1999في مجال المحاسبة .)الرويتع ، 

ــا -5      ــوم تكنولوجي ــرامي دراســية إرشــادية فــي عل ــيم ب ــة التعل المعلومــات  أصــدرت لجن

والحاسب اآللى وذكرت انه يجب إعةاء تكنولوجيا المعلومات والحاسب اآللى أهميــة كبيــرة 

في الدراسة الجامعية وفى التيهيل المهنى للمحاســبين والمــراجعين ، وال يقتصــر ذلــا علــى 

المستجدين بل يجب تشجيع القدامى من الممارسين للمهنة على تعلم التكنولوجيا عن طريق 

 ( 168، ص  2001التعليم المهنى المستمر . )عبد الحفيظ ،  برامي

 

ويتضح للباحث مما تقدم ان االتحاد الدولي للمحاسبين يسهم بشكل إيجــابى فــي إكســاا      

مراقب الحسابات للعديد من أنوا  المعرفة ومنها المعرفــة األساســية ، المعرفــة اإلجرائيــة ، 

لعميل ، المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية ، والمعرفة المعرفة المتخصصة ، المعرفة بينشةة ا

 بالتعليم المستمر . 

 

 المشاركة الفعالة لألطراف المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية : 3/2

لقد نوه الباحث في موضع سابق إلى أهميــة مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لمــا لتلــا      

ية االقتصادية واالجتماعية للدول بوجه عام وعلــى الحقوق من آثار مباشرة على لةط التنم

 القدرة التنافسية والربحية لمنشآت األعمال بوجه لاص . 

ومن ثم تتعدد األطراف التى يمكن ان تسهم بفعالية فــي نجــاح مهمــة مراقــب الحســابات      

بشين مراجعة حقوق الملكيــة الفكريــة ومــن بــين أهــم هــذه األطــراف إدارة منشــآت األعمــال 

والمن مات المهنية المتخصصة والحكومة . ويمكن توضيح دور كل من هؤالء األطراف في 

مساعدة مراقب الحسابات على إنجاز مهام مراجعة حقوق الملكيــة الفكريــة بكفــاءة وفعاليــة 

 من لالل العرض التالى .
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 دور إدارة منشآت األعمال في دعم عملية المراجعة : 3/2/1

 ال أنشةتها في بي ة تنافسية تتسم بالخصائص التالية: تمارس منشآت األعم     

 ( 121 -120، ص 1997)عاشور ،                                                                    

 انفتاح األسواق وزيادة عدد المتنافسين ومن ثم اتسا  نةاق السوق التنافسى . -

 و عالمة تجارية معينة .تدنى درجة انتماء العمالء لسلعة معينة أ -

 زيادة قدرة العمالء على تقييم المنافع بالمقارنة بالسلع والخدمات المقدمة لهم . -

مةالبة العمالء بالمزيد من التجديد واالبتكار بالشكل الذى ترتب عليــه قصــر دورة  -

 حياة المنتي ، والحاجة إلى استمرار التجديد والتةوير واالبتكار .

 مزيد من الجودة والتصميمات الفريدة وباألسعار األقل .مةالبة العمالء بال -

ولقد ترتب على تلا الخصائص إعــادة الن ــر فــي اســتراتيجيات اإلدارة العليــا بالمنشــية       

"وإعادة ترتيب أولويات اهتمامها وتبنى أهدافاً استراتيجية من شينها تدعيم موقف المنشية 

اطن تحقيق التفــوق علــى المنافســين " )عةيــة ، وقدرتها التنافسية من لالل البحث عن مو

( ، باإلضافة إلى مس ولية اإلدارة العليا عن القيام بدور إيجابي في التغلب 112، ص 1997

على مشكالت التةبيق )في مجــال لــدمات المحاســبة والمراجعــة( الناجمــة عــن الخصــائص 

نشية كن ام التكاليف ون ــام السابقة . وذلا من لالل العمل على تةوير األن مة الداللية للم

 المحاسبة اإلدارية وقبل هذا وذاك ن ام المراقبة الداللية .

 

 تةوير ن ام التكاليف لخدمة أغراض مراجعة حقوق الملكية الفكرية : 3/2/1/1

على الرغم من أن حقوق الملكية الفكرية )الصناعية بصفة لاصة( يــتم تكوينهــا نتيجــة      

. هــذا باإلضــافة إلــى أهميــة نشــاط البحــول والتةــوير فــي زيــادة  لنشاط البحــول والتةــوير

اإلنتاجية والتنمية االقتصادية )على مستوى المنشية والصناعة واالقتصاد القومى( وتقويــة 

المركز التنافسى للمنشآت وزيادة أرباحها ، عــن طريــق اكتشــاف منتجــات وطــرق صــناعية 

فض تكاليفها ، حيــث زاد اإلنفــاق علــى جديدة وتحسين جودة المنتجات وطرق صناعتها ول

هذا النشاط زيادة كثيرة حتى أصبحت تكلفة البحول والتةوير تمثل نسبة هامة مــن إجمــالى 

األموال المخصصة لإلنفاق على أوجه النشاط المختلفة فــي مع ــم المنشــآت . )الجــوهرى ، 

 ( 205، ص 1985

لواضح في البعــد الــوظيفى لمحاســبة إال ان العديد من الدراسات قد كشفت عن القصور ا     

التكاليف في ظل المتغيرات البي ية الحديثة لاصة في مجال البحول والتةوير ، حيث التركيز 

على األنشةة اإلنتاجية وإهمال العديد من األنشةة االستراتيجية األلــرى التــى التقــل أهميــة 

ر الواضح لتلــا األنشــةة علــى مثل نشاط البحول والتةوير وتكلفة ما بعد البيع ، رغم التيثي

 ( 170، ص 1999، عربى ،  173، ص 1997سلسلة تحقيق القيمة . )الجبالى ، 
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ولتدعيم الدور المحاســبى فــي تحقيــق التنميــة ســواء علــى مســتوى  موبناء على ما تقد     

المنشية أو على المستوى القومى يجب ان يتم تةوير ن ام التكــاليف المســتخدم ألــذاً بن ــام 

ســواء بإحاللــه محــل ن ــام التكــاليف التقليــدى ، أو باعتبــاره  ABCكلفة حسب األنشــةة الت

 (230 -226، ص 1998مكمالً للن ام الحالى ، وذلا لالعتبارات التالية : )الجبالى ، 

يهتم ن ام التكلفة حسب األنشةة بالفصل فيما بين األنشةة التى تحقق قيمة مضافة ،  -1     

قيمة مضافة ، بما يساعد بدوره على التخلص من األعةــال التــى تواجــه وتلا التى ال تحقق 

المنشية ، ومحاولة ترشيد اإلنفاق بالقدر الذى يساعد علــى رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة للمنشــية 

ككل . وفى هذا الصدد ، إذا تمكن المديرين من تقدير تكلفة تلا األنشةة التى ال تحقــق قيمــة 

ا من عمليات التخةيط وتحديد األسعار ، فإنهم فــي هــذه الحالــة مضافة وأمكن استبعاد آثاره

 سوف يتمكنوا من الوصول إلى أسعار تنافسية .

يعتمــد علــى البيانــات التاريخيــة المســتوحاة مــن  –أنه ليس نموذج محاسبى فحسب  -2     

ولكن قبل كل ذلا ، فهو نمــوذج اقتصــادى ، يســتوفى  –سجالت دفتر األستاذ لفترات سابقة 

احتياجاته من البيانات من مصادر عديدة ، أهمها اإلنتاج والتسويق والبحول والتةوير ، هذا 

باإلضافة إلى البيانات المالية ، األمر الذى يكسب النموذج الصفة االقتصــادية . يضــاف إلــى 

ذلا ، فإن الصفة االقتصادية التــى يتســم بهــا النمــوذج ، تجعلــه يشــتمل علــى كافــة عناصــر 

 . implicitأو إنفاق ضمنى  explicitسواء كان إنفاق صريح  اإلنفاق ،

ان ن ام التكلفة حسب األنشةة يوفر بيانات عديــدة عــن األنشــةة المختلفــة ، ليســت  -3     

اإلنتاجية فحسب ، وإنما أيضا المتعلقة بالجهود التســويقية واإلداريــة . ويســاعد هــذا األمــر 

يرين ومتخذى القرارات عن التكاليف الخاصة بالتصميم على توفير البيانات العديدة أمام المد

 ، تكلفة تصريف المنتجات الجديدة ، تكلفة تنفيذ الةلبيات الخاصة . . . الخ 

يعتبر ن ام التكلفة حسب األنشةة جزءاً من التةوير ذاته ، ويتيتى ذلا من أنــه عنــد  -4     

وى جودة اإلنتــاج ، فــإن نمــوذج تقرير تةوير نشاط معين ، وليكن ذلا الخاص بتةوير مست

التكلفة سوف يساعد على بيان ما إذا كان من األفضل إحدال التةوير من عدمه ، وذلــا فــي 

 ضوء تكلفة وعائد التةوير .

 

 تةوير ن ام المحاسبة اإلدارية لخدمة أغراض مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  3/2/1/2

لى ن ام المحاسبة اإلدارية من حيث عالقة العملية تؤثر المتغيرات اإلنتاجية واإلدارية ع     

اإلنتاجية بالتكاليف باعتبــار ان التكــاليف أهــم العناصــر التــى يتعامــل معهــا ن ــام المحاســبة 

 ( 237، ص 1999اإلدارية بجانب اإليرادات . ) السيد ، 

ي عدم المقــدرة ولقد تركزت أهم االنتقادات لألساليب التقليدية لن ام المحاسبة اإلدارية ف     

على مواجهة متةلبات التقييم في حالة المنشآت المتقدمــة تكنولوجيــاً ، والتــى أصــبحت فــي 
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حالــة مواجهــات تنافســية شــديدة . فاألســاليب التقليديــة أظهــرت بدايــة القصــور فــي تقــديم 

قد المعلومات الالزمة التخاذ القرارات العديدة بشين تسيير دفة أمور تلا المنشآت ، كما أنها 

تعرضت لكثير من االنتقادات في النتائي التى ساعدت على التوصل اليها ، لاصة فيما يتعلق 

منها بالقرارات االستثمارية ، وأيضا القرارات الخاصة بإضافة منتجات جديدة أو التعديل في 

منتجات قائمة . يضاف إلى ذلا فقد أصبحت نتائي التقييم غير مالئمة للتةورات فــي أن مــة 

اليف المقترح استخدامها ، والتى تعتمد في أغلبها على تحديد التكلفــة حســب األنشــةة ، التك

ألذاً في االعتبار العناصر المسببة لحدول التكلفة ، بدالً من االقتصار في تحديد التكلفة على 

 ( 213 – 212، ص 1998مستوى وحدات اإلنتاج . ) الجبالى ، 

المتبع في تقييم أداء المس ولين ، في أمس الحاجــة إلــى كما ان مبدأ محاسبة المس ولية      

التةوير ليصبح أداة رقابية سليمة . ويعتبر السبب األساسى وراء ذلا ان كثير مــن عناصــر 

التكاليف التى كانت تخضع لرقابة وتحكم المس ولين عن األداء ، قد تحولــت ) نتيجــة للتغيــر 

با  أساليب تكنولوجيــة متقدمــة (  وأصــبحت الذى طرأ على هيكل تكاليف المنشآت نتيجة ات

 ( 214، ص 1998لارج إطار تحكم ومس ولية هؤالء المس ولين . ) الجبالى ، 

لذا كان واجباً على المحاسبين الدراســة والبحــث لتةــوير ن ــام المحاســبة اإلداريــة بمــا      

لــالل تةبيــق يضــمن تفعيــل التقنيــات الحديثــة فــي مجــال اإلنتــاج واإلدارة ويتــيتى ذلــا مــن 

 ( 247، ص 1999األساليب المتقدمة في مجال المحاسبة اإلدارية وأهمها : ) السيد ، 

االعتماد المباشر على ن م الحاسبات اإللكترونية لضــمان إنتــاج معلومــات بدرجــة  -1

 عالية من الدقة وبالسرعة المةلوبة . 

 مات المنتجة. استخدام أساليب اإلحصاء وبحول العمليات لضمان حيدة ودقة المعلو -2

تةبيق المناهي الحديثة في قياس وتخصيص التكاليف مثــل ن ــام التكــاليف حســب  -3

حيث تحتل مشكلة توزيع وتحميل التكــاليف غيــر المباشــرة مكانــة  ABCاألنشةة 

هامة ومتميزة في وظيفة المحاسبة اإلدارية ، لذا يجب ان تكون الةرق المستخدمة 

ة حتى يمكن االعتماد على المعلومات الناتجة في التوزيع والتحميل رشيدة ومنهجي

 عن عملية تخصيص التكاليف في ترشيد القرارات المختلفة .

تةبيق مبادئ الجودة الشاملة على ن ــام المحاســبة اإلداريــة باعتبــاره أحــد الــن م  -4

 الفرعية في المنشية . 

لتحقــق تةبيق ن ام التكلفة المستهدفة كمــنهي لتحديــد وقيــاس التكــاليف الواجبــة ا -5

 لضمان المنافسة .

ويمكن تحديد المجاالت التى يسهم بها ن ام المحاسبة اإلدارية باعتباره الُمنتِي الرئيسى      

للمعلومات الكمية التى تستخدمها المستويات اإلدارية المختلفة في تفعيل تةبيــق المتغيــرات 

ب كمية المبيعات ، اإلنتاجيــة الحديثة في مجال اإلنتاج واإلدارة ، والممثلة في تفعيل وتع يم 
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 1999بجميع أقسام المنشية ،  برامي لفض التكاليف ، وزيادة القدرة التنافسية . ) السيد ، 

 ( 248 – 247، ص

 

 تةوير أن مة المراقبة الداللية لخدمة أغراض المراجعة :  3/2/1/3

محل النشــــــرة والتى حلت   -(  SAS NO . 78 ,1995أكدت نشرة معايير المراجعة )     

 SAS NO . 55 ,1987 )  )–  على أهمية تةوير أهــداف ن ــام المراقبــة الدالليــة ، حيــث

 يجب على اإلدارة العليا بالمنشية ان تسعى إلى وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق مايلى : 

 ( 379، ص 2002،  )أرينز ولوباِ                                                                       

التيكد من أن المعلومات المدرجة بالقوائم المالية تم عرضها بعدالة بمــا يتفــق مــع  -

 متةلبات التقرير الخاصة بمعايير المحاسبة المتعارف عليها . 

تعزيز االستخدام الفعال والكفء للموارد ، بما في ذلــا األفــراد ، حتــى يــتم تحقيــق  -

 أهداف المنشية . 

 ممتلكات المنشية .حماية أموال و -

 تشجيع االلتزام بالسياسات والخةط اإلدارية الموضوعة .  -

 االستجابة للقوانين والقواعد التن يمية سواء ارتبةت بالجوانب المحاسبية أم ال . -

( على أهمية البي ة الرقابية كمكــون أساســى لن ــام المراقبــة 78كما أكدت النشرة رقم )     

لرقابية التصرفات والسياسات واإلجراءات التى تعكس االتجاه العام الداللية ، وتشمل البي ة ا

لإلدارة العليا  والمديرين  والمالك بخصوص المراقبة الداللية وأهميتها للمنشية . كما أكدت 

 النشرة على ضرورة التوسع في فهم المكونات الفرعية للبي ة الرقابية والتى تتضمن مايلى: 

 ( 384 -383، ص 2002)أرينز ولوبِا ،                                                              

 االستقامة والقيم األلالقية . -

 االلتزام بالصالحية )المعرفة والمهارة( . -

 مشاركة لجنة المراجعة .  -

 فلسفة اإلدارة وأسلوا التشغيل .  -

 السلةة والمس ولية . -

 سياسات وممارسات الموارد البشرية . -

ويرى الباحث باإلضــافة إلــى مــا تقــدم ضــرورة التوســع فــي مجــال عمــل إدارة ) قســم (      

المراجعة الداللية باعتبارها أداة اإلدارة في التحقق من إنجاز أهداف ن ام المراقبة الداللية 

 ، باإلضافة إلى ضرورة التفوق المهنى للمراجع الداللى .

( عن تةور المراجعــة الدالليــة 691 – 690، ص 1999فمن نتائي دراسة )العبادى ،     

 في ضوء التحديات االقتصادية واالجتماعية التى تواجه الوحدات االقتصادية في مصر :
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ان نةاق المراجعة الداللية بالوحدات االقتصادية التابعة للقةا  الخاص المصرى لم  -1     

وجه النشاط المختلفة بشــكل يتةور بالقدر الكافى ليشمل مراجعة اقتصادية وكفاءة وفعالية أ

ــزام  ــدى االلت ــودة المســتهدفة وم ــق مســتويات الج ــدى تحقي ــة م دورى ومســتمر ، ومراجع

بالتشريعات ، بل ان التةــور قــد اقتصــر علــى مراجعــة النــواحى المحاســبية /الماليــة بصــفة 

ة أساسية باإلضافة إلى مراجعة بعض الجوانب التشغيلية من حيث االقتصاد والكفاءة والفعالي

 بناًء على طلب اإلدارة فقط . 

ان التيهيل العلمى والعملى للمراجع الداللى غير متناسب مع التةور في مجال عمل  -2     

 وأهداف المراجعة الداللية ومس وليات المراجع الداللى .

ان المراجع الداللى يتمتع بموقع تن يمى مناسب للتةــور فــي مجــال عمــل وأهــداف  -3     

مــن شــركات عينــة الدراســة  %79داللية ومس وليات المراجع الداللى حيــث أن المراجعة ال

يتبع فيها المراجع الــداللى رئــيس مجلــس اإلدارة أو نائبــه للشــ ون الماليــة واإلداريــة ، أو 

 لرئيس القةا  المالى وعضو مجلس اإلدارة أو للجنة المراجعة .

( بضــرورة إنشــاء 693، ص 1999ويتفق الباحث مع ما أوصت به دراسة )العبادى ،      

( بحيــث يعمــل IIAهي ة علمية أو مهنية على غرار معهد المراجعين الــدالليين األمريكــى )

على تفعيل دور المراجع الداللى في مصر ، وصقل لبراته ومهاراته من لــالل الــربط بــين 

ة ( واجتيــاز الــدورات التعليميــ CIAعضوية المعهد ومــنح شــهادة مراجــع داللــى قــانونى )

والتدريبيــة المرتبةــة بمســتجدات التةــور فــي المراجعــة الدالليــة ، باإلضــافة إلــى االلتــزام 

بإرشادات ومعايير المراجعة الداللية ، ودستور آداا وسلوك المهنة بما يساعد على تةوير 

وظيفة المراجعة الداللية كيداة هامة ومساعدة على نجاح المنشآت في التغلب على التحديات 

 والمتجددة التى تواجهها . المستمرة

ويؤكد الباحث على الضرورة الملحة لتحقيق التوصية السابقة ن راً ألن حصول منشآت      

األعمال والخدمات على شهادات الجودة العالميــة أصــبح ضــرورة مــن ضــروريات ممارســة 

ت الجات النشاط في ظل المنافسة على المستوى المحلى والدولى وإثر البدء في تنفيذ اتفاقيا

، نموذج  9002، نموذج  9001نموذج  –" فقد تةلبت نماذج تيكيد الجودة لارج المنشية 

ضرورة قيــام المنشــية بإعــداد  والحفــاظ علــى  إجــراءات موثقــة لتخةــيط وتنفيــذ  – 9003

 المراجعة الداللية للجودة للتحقق من فاعلية ن ام الجودة المةبق " .

                                         ( ASQC,1993  ، 650، ص 1999نقالً عن : العبادى ) 

 

 دور المن مات المهنية المتخصصة في دعم عملية المراجعة :  3/2/2

يرى الباحث أنه يوجد بمصــر العديــد مــن المن مــات المهنيــة والهي ــات المعنيــة بمهنــة      

تةــوير المهنــة لمواكبــة  المحاسبة والمراجعة ، والتى يمكن أن تسهم بــدور هــام فــي مجــال
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ــدة للعمــل المحاســبى  ــات الجــات مــن مجــاالت جدي عصــر العولمــة ومــا تمخــض عــن اتفاقي

والمراجعى ، ولاصة في مجال مراجعة حقوق الملكية الفكريــة . ومــن بــين هــذه المن مــات 

والهي ات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين 

نة الدائمة لمعــايير المحاســبة والمراجعــة وقواعــد الســلوك المهنــى المرتبةــة بهمــا ، ، اللج

 والجهاز المركزى للمحاسبات . 

ويقع على عاتق المن مات المهنية في مصر عبء تةوير أدائها والعمل بكفاءة وفعالية      

قيامهم بتنفيــذ لزيادة قدرة مراقبى الحسابات على مواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة حال 

مهام المراجعة وذلا عن طريق" ثقل مهاراتهم العلمية والعمليــة مــن لــالل بــرامي التعلــيم 

المهنى المستمر لمواكبة التةورات الحادثة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والقــدرة علــى 

ة إبداء الرأى الفنى في أمور ألرى بخالف القوائم الماليــة كتلــا المتعلقــة بقيــاس مــدى قــدر

المنشية على االستمرار في النشاط ومدى كفاءة وفعالية المستويات اإلداريــة العليــا والــدور 

( 32، ص 2001االجتماعى للمنشية ومدى مساهمتها في الحفاظ على البي ــة " )شــاهين ، 

وأيضاً للقدرة على تنفيذ مهام المراجعة في مجال أنشةة البحول والتةوير وحقوق الملكيــة 

 الفكرية .

ويضيف الباحث إلى ما تقدم ضرورة تحقيق التنسيق في المهام وااللتصاصات وتوزيع      

األدوار بين المن مات المعنية بخدمات المحاسبة والمراجعة في مصــر فــي جميــع المجــاالت 

)التدريب ، التعليم المستمر ، نشرات وتقارير ، إصدار معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد 

 مرتبةة بهما( السلوك المهنى ال

ومما يؤكد على عدم تحقيق التنسيق المةلوا بين المن مات المهنية في مصر في مجال      

 إصدار معايير المحاسبة والمراجعة ما يلى : 

بادر المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بترجمــة عشــرين معيــاراً مــن معــايير  -1     

ز المركــزى للمحاســبات المصــرى بإصــدار ، ثــم قــام الجهــا 1992المحاســبة الدوليــة عــام 

بواســةة لجنــة  1996المعايير المحاســبية )كإطــار مكمــل للن ــام المحاســبى الموحــد( عــام 

لســنة  1202المعايير المحاسبية الُمَشكَّلة بقرار رئــيس الجهــاز المركــزى للمحاســبات رقــم 

ن معايير المحاسبة ، والغريب ان اللجنة المذكورة قامت بمراجعة النسخة المتداولة م 1996

الدولية التى ترجمها المعهد المصرى والتى تحتوى على عشرين معياراً وقد اشتملت عملية 

المراجعة على إعادة عرض المضمون وصياغة المحتوى العلمى لتلا المعايير مع تضمينها 

 ً جوهرياً  ما يقابل هذا المحتوى من مفاهيم الن ام المحاسبى الموحد . ولم يجد الباحث التالفا

 بين ما ترجمه المعهد المصرى وبين المعايير التى أصدرها الجهاز المركزى . 

باإلضافة إلى ذلا قامت اللجنة الدائمــة لمعــايير المحاســبة والمراجعــة وقواعــد الســلوك      

. وقــد أعــدت تلــا  2002معيــاراً محاســبياً حتــى عــام  23المهنى المرتبةــة بهمــا بإصــدار 
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مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة من لجنة معايير المحاســبة الدوليــة  المعايير بما يتفق

IASC  فيما عدا بعض التعديالت الةفيفة التى أجريت عليها لتتمشى هذه المعايير مع الواقع

 ( 1997المصرى . )الوقائع المصرية ، 

محاســبية فــي وما تقدم يوضح وجود ثالل نسخ متداولة باللغــة العربيــة مــن المعــايير ال     

مصر وهى في جوهرها ترجمة للمعايير الدوليــة أولهــا ترجمــت بواســةة المعهــد المصــرى 

والثانية صدرت بواسةة الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماداً على النسخة األولى ، والثالثة 

 صدرت عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وهى أيضاً شبيهة بالنسخة األولى . 

قام المعهــد المصــرى للمحاســبين والمــراجعين بترجمــة ســت وعشــرين معيــاراً مــن  -2     

واعتمدت المهنة على تلا  1993معايير المراجعة الدولية ، وصدرت المعايير في كتيب عام 

المعايير المترجمة حتى اآلن . ثم صدرت عن اللجنة الدائمــة لمعــايير المحاســبة والمراجعــة 

لســنة  625جعة بقــرار وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة رقــم ست معايير مصرية للمرا

،وتضمنت المادة األولى من القرار مــا يلــى : " يعمــل بمعــايير المراجعــة المصــرية  2000

المرافقة لهذا القرار دون غيرها بمــا فــي ذلــا مــا تتضــمنه مــن مبــادئ أساســية وإجــراءات 

ا المراجع لدى إعماله لهذه المعايير " ضرورية وإرشادات متعلقة بهما ، ويجب ان يلتزم به

كما يتضمن القرار ان معايير المراجعة المصرية قد أعدت " بما يتفق مع معــايير المراجعــة 

الدولية الصادرة من االتحاد الدولي للمحاسبين فيما عدا بعض التعديالت الةفيفة التى أجريت 

فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها  عليها لتتمشى هذه المعايير مع القوانين المصرية . لذا

بعد في معايير المراجعة المصرية يرجع فيهــا إلــى معــايير المراجعــة الدوليــة لحــين صــدور 

 ( 2000المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات ")الوقائع المصرية ، 

ســبين ويتساءل الباحث عن مصير المعايير المترجمــة بواســةة المعهــد المصــرى للمحا     

والمراجعين ، وهل قرار وزير االقتصاد يعنى ان يعتمد عليها أم يتم االعتمــاد علــى النســخة 

 األجنبية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين . 

 

( انه" يوجد بمصر نخبة من العلماء 2001ولقد أكد الباحث في بحث سابق ) شاهين ،      

المراجعة ، وهذه النخبة قديرة بتن يــر المراجعــة األكاديميين والخبراء الممارسين في مجال 

ووضع ما نحتاجه من معايير تتالءم مع واقعنا في مصر إذا توافر لهــا كافــة ال ــروف التــى 

تسمح لها بالقيــام بهــذه المهمــة ، فلمــاذا إذن االعتمــاد بشــكل كامــل علــى المعــايير الدوليــة 

 وترجمتها " 

   

أنه قد آن األوان لتدعيم قدرات اللجنــة الدائمــة لمعــايير وبناء على ما تقدم يرى الباحث      

المحاسبة والمراجعة )من جميع النواحى ب مالية ، فنية ، عدد األعضــاء ، االســتقالل . . . ( 



 35 

باعتبارها اللجنة المس ولة حتى اآلن عن إصــدار معــايير المحاســبة والمراجعــة المصــرية ، 

ن تلا اللجنة من إصدار المعا يير التى تتالءم وطبيعة البي ة المصرية المتغيرة . فكم وبما يُمّك 

 نحن بحاجة إلى معيار يصدر عن مراجعة حقوق الملكية الفكرية وغيرها من المعايير .

 

 دور الحكومة في تقنين مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  3/2/3

باألســهم  لقد تدلل المشر  المصرى فيما مضــى وألــزم شــركات المســاهمة و التوصــية     

والشركات ذات المس ولية المحدودة بتعيين مراقب حسابات يعمل على تقديم تقرير المراجعة 

 متضمناً رأيه الفنى اإلنتقادى عن القوائم المالية . 

ويالحظ على مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر تيثرها بصــورة واضــحة بالتشــريعات      

ال وغيرها ، حيث يتدلل المشر  عادة لتحديد الخاصة بالشركات والضرائب وسوق رأس الم

حقــوق وواجبــات مراقبــى الحســابات ، باإلضــافة إلــى تحديــده لمحتويــات تقريــر المراجعــة 

وأساليب العمل في بعض المواقع . ومثل هذا النهي له جوانبه اإليجابية وأهمها توفير عنصر 

لمواكبــة التةــورات المحيةــة اإللزام لمراقبى الحسابات في تةبيق ما ورد بهــذه التشــريعات 

 بالمهنة . وله جوانبه السلبية في عدم المرونة وعدم االتساق مع المعايير المهنية .

 ( 495، ص 2000)الناغى ،                                                                              

مهنة المحاسبة والمراجعة فيمــا  ومن بين الجوانب السلبية لتدلل المشر  المصرى في     

لم  1951لسنة  133يتعلق بعدم المرونة ان قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 

يةرأ عليه أى تغيير حتى اآلن . على الرغم من الحاجة الملحة إلجراء تغيير فيه فيما يتعلق 

تبارات محددة كشرط بضرورة إضافة بند لاص باجتياز مراقب الحسابات الل –على األقل   –

إضافى  لتمكينه من مزاولة المهنة ومراجعة شركات المساهمة . وفيما يتعلق بعدم االتساق 

بالقــانون إلــزام علــى مراقبــى الحســابات بضــرورة  دمع المعايير المهنية يالحظ أنــه ال يوجــ 

ت ، علــى التدريب والتعليم المستمر لمواكبة الةفرة الهائلة في عالم التكنولوجيــا واالتصــاال

 الرغم من ان معايير المراجعة الدولية أشارت إلى حتمية إلزام مراقبى الحسابات بذلا .

 

وبناء على ما تقدم يرى الباحث ضرورة تــدلل المشــر  المصــرى إلصــدار قــانون يلــزم      

 الشركات المصرية بيمرين : 

انب ) مراجعــة ماليــة ، : ضرورة القيام بمراجعة حقوق الملكية الفكرية من كافة الجو األول

مراجعة الكفاءة والفعالية ( ، وذلا ن راً للمخاطر التى يمكن ان تتعــرض لهــا الشــركات فــي 

حالة تعديها على الملكية الفكرية لألطراف الخارجية )محليــة أو أجنبيــة( ، ون ــراً إلمكانيــة 

الل تنميــة تدعيم المركز التنافسى لتلا الشــركات علــى المســتويين المحلــى والــدولى مــن لــ 

 حقوق الملكية الفكرية لديها . . 
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واليعنى الباحث ان يتدلل المشر  في تحديــد الحقــوق ، الواجبــات ، اإلجــراءات ، ومــن      

يتولى مهمة المراجعة . فهذه كلها يــتم تحديــدها بمشــاركة أطــراف متعــددة )اإلدارة العليــا ، 

ن أساتذة الجامعــات . . ( . ولكــن مــا المالك ، المن مات المهنية المتخصصة ، األكاديميين م

يعنيه الباحث هو تقنين العمل المراجعى لحقوق الملكية الفكرية وااللتــزام بــه والتقريــر عــن 

 نتائي المراجعة . 

: ضرورة تشكيل  لجنة المراجعة  لمــا تســهم بــه مــن أنشــةة متعــددة يــنجم عنهــا "     الثانى

، وتخفــيض حــاالت عــدم كفايــة اإلفصــاح تخفــيض حــاالت القيــاس المحاســبى غيــر المالئــم 

 المحاسبى ، باإلضافة إلى تخفيض حاالت الغش اإلدارى والتصرفات غير القانونيـــــــــــــة"

McMullen,D.A.,1996)                              ، 87، ص 2001نقالً عن : غالى ) 

هم النشرات التــى أكــدت ( من أSAS NO . 61 ,1988وتعتبر نشرة معايير المراجعة )     

على أهمية ودور لجنة المراجعة كحلقة وصل بــين مراقــب الحســابات وإدارة المنشــية ، مــع 

ضرورة قيام مراقب الحســابات بالتيكــد مــن أن لجنــة المراجعــة مارســت مهامهــا مــن لــالل 

 حصولها على المعلومات المتعلقة بما يلى : 

اسبية والمعلومات الــواردة بــالتقرير السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات المح -

 السنوى . 

 تسويات المراجعة ذات التيثير الجوهرى على القوائم المالية .  -

ــادئ المحاســبية  - ــين مراقــب الحســابات وإدارة المنشــية بشــين المب عــدم االتفــاق ب

 المةبقة ، نةاق المراجعة ، كفاية اإلفصاح فى القوائم المالية ، وتقرير المراجعة . 

 مات االستشارية المقدمة بواسةة مراقب حسابات آلر . الخد -

 الصعوبات التى تواجه مراقب الحسابات أثناء تنفيذه لمهام المراجعة .  -

 المخالفات والتصرفات غير القانونية التى اكتشفها مراقب الحسابات .  -

أداء وعلى الرغم من أهمية الدور الذى تؤديه لجنــة المراجعــة فــي مجــال تــدعيم جــودة      

 دالمراجعة من ناحية وتدعيم مركز الشركة االقتصادي من ناحية ألــرى ، إال أنــه " ال يوجــ 

تحديد واضح ألبعاد هذا الدور فيما يتعلق باألنشةة التى يجب ان تمارسها اللجنة ، واإلفصاح 

 ( 72، ص 2001الذى يجب ان تتضمنه تقاريرها " . )غالى ، 

ة في هــذا الشــين مــا زال محــدوداً ، حيــث تثــار العديــد مــن كما ان دور المن مات المهني     

التساؤالت التى تحتاج إلى إجابات وافية بشينها ومن بينها طبيعة تشكيل لجنة المراجعة )من 

حيث التخصصات ، القدرات ، االستقالل ، التفرغ( ، السلةات والمس وليات الممنوحة للجنة 

ة لجنة المراجعة بكافة األطراف المعنيــة كــاإلدارة المراجعة ، أهداف لجنة المراجعة ، وعالق

 (  31، ص 2001ومراقب الحسابات والمساهمين . ) شاهين ، 
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 مراجعة حقوق الملكية الفكرية بواسةة فريق عمل :  3/2/4

فقــط تحــت مجــال المراجعــة  جمن نافلة القول ان مراجعة حقوق الملكية الفكرية ال تنــدر     

للتحقق من صحة تقييمها وســالمة العــرض واإلفصــاح بقائمــة المركــز المالية لتلا الحقوق 

المالى ، ولكن البد ان تتم عملية المراجعة من كافة الجوانب ، ومن ثم تبدو أهميــة مراجعــة 

الكفاءة والفعالية فيما يتعلق بتكوين واكتساا وإنفاذ واستغالل حقوق الملكية الفكرية وسبل 

على حقوق الغيــر مــن الممتلكــات الفكريــة . وهــذه المهــام ال تنميتها ومحاولة تجنب التعدى 

ان يقوم بها مراقب الحسابات بمفرده في منيى عن مشاركة أطراف ألرى في عملية   ريتصو

 المراجعة .

وهنا بالتحديد ينوه الباحث إلى أهمية ان يتولى مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فريــق      

ان يضم هذا الفريق من دالل المنشية المراجع الداللى عمل يرأسه مراقب الحسابات ، على 

والمحاسب اإلداري ولبراء فنيين ، ومن لارج المنشية يمكن االستعانة بخبراء في مجــاالت 

متنوعة إذا لزم األمر . هذا الفريق البد ان تتوافر له كافة الضمانات الالزمة إلنجــاح مهمتــه 

 ا . ولاصة ما يتعلق منها باالستقالل واألتعا

ويمكن للباحث ان يعرض بإيجاز المبررات التى تحتم وجود فريق العمل المــذكور آنفــاً .      

 وذلا وفقاً لمدى إسهامات كل فرد دالل هذا الفريق على النحو الموضح فيما يلى : 

 

 مراقب الحسابات :  3/2/4/1

مراقب الحســابات ،  ان تتم مراجعة حقوق الملكية الفكرية في منيى عن تدلل رال يتصو     

فقد سبق القول ان حقوق الملكية الفكرية )باعتبارها من مفردات األصــول غيــر الملموســة( 

أصبحت تمثل نسبة هامة من إجمالى األصول غير الملموسة من جهة كما أنها قد تمثل نسبة 

 أكبر من األصول الملموسة ذاتها من جهة ألرى ولصوصاً في المنشآت الصناعية . 

وإذا كان الحال كذلا فلحقوق الملكية الفكرية إذن تيثير هام على المعلومــات المحاســبية      

في صلب القوائم المالية ، وقد تــؤثر هــذه الحقــوق بشــكل مباشــر علــى قــدرة المنشــية علــى 

االستمرار في نشاطها . باإلضافة إلــى ان ن ــام المراقبــة الدالليــة للمنشــية ومــا يحققــه مــن 

( يخضع للدراسة والتقييم من قِبَل مراقــب الحســابات التزامــاً منــه 3/2/1/3أهداف )أن ر : 

بمعايير العمل الميدانى . كما ان مراقب الحســابات يتمتــع باســتقالل كامــل عــن اإلدارة العليــا 

للمنشية محل المراجعــة وتلــا بــديهيات الجــدال فيهــا . ومــن ثــم تبــدو حتميــة تــدلل مراقــب 

الرأى الفنى االنتقــادى المســتقل والتقريــر عــن ذلــا الــرأى  الحسابات بشكل مباشر في إبداء

 بشين نتائي مراجعة حقوق الملكية الفكرية .            
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 المراجع الداللى :  3/2/4/2

( الةريق الذى يمكن من لالله SAS NO . 65 ,1991حددت نشرة معايير المراجعة )     

ييم أدلة اإلثبــات التــى يقــوم بهــا مراقبــو ان يؤثر المراجعون الدالليون في عملية حصر وتق

الحســابات ، وفــى حالــة حصــول مراقــب الحســابات علــى معلومــات تؤكــد صــالحية وأمانــة 

وموضوعية المراجع الداللى ، فإنه يمكن للمراقب ان يعتمد في كثير من األمور علــى عمــل 

 المراجع الداللى . 

( فيمــا يتعلــق بالتنســيق بــين ISA NO . 10,1982وقد أكد المعيار الدولي للمراجعة )     

مراقب الحسابات والمراجع الداللى أنه يجب على المراقب ان يتبين لةة المراجــع الــداللى 

ومناقشتها معه مقدماً لتحديد المجاالت التى يعتقد بإمكانية استخدام عمــل المراجــع الــداللى 

عة وتوقيت ونةاق اإلجراءات فيها . وعندما يكون لعمل المراجع الداللى دوراً في تحديد طبي

التى يقوم بها مراقب الحسابات يحسن ان يتم االتفاق مقدماً على ب توقيت أداء مثل هذا العمل  

اللتيــار العينــة ، توثيــق العمــل المــؤدى ،  ةومداه ومستويات التباراتــه ، الةــرق المقترحــ 

مراقــب الحســابات  إجراءات الفحص ، وإعداد التقارير . وعلــى المراجــع الــداللى ان يخةــر

 بتقارير المراجعة الداللية وبيية موضوعات هامة يمكن ان تؤثر على عمله . 

( يتيكد له مدى الحاجة إلى وجود 3/2/1/3والقارئ المتيمل فيما تقدم )وبمراجعة البند :       

تعاون مثمر وفعال بين مراقــب الحســابات والمراجــع الــداللى فيمــا يتعلــق بمراجعــة حقــوق 

 ة الفكرية .الملكي

 

 المحاسب اإلدارى :  3/2/4/3

إذا سلمنا بين المحاسبة اإلدارية هى أحد فرو  ن ام المعلومات المحاسبية الــذى يتــولى      

توفير المعلومات المالية وغير المالية الخاصة بصياغة األهداف والتخةيط والرقابة وتقيــيم 

دارية المختلفة ســواء فــي مســتوى اإلنتــاج  األداء والتى تخدم في المقام األول المستويات اإل

( . وإذا ســلمنا بةبيعــة 236، ص 1999أو في مستوى اإلدارة العليا في المنشية )الســيد ، 

األساليب المتقدمة التى يمكن ان يستخدمها المحاسب اإلدارى حال تشغيله للبيانات وتوفيره 

ر ان المحاسب اإلدارى يمكن ان ( . فلنا ان نستنتي على الفو 3/2/1/2للمعلومات ) أن ر : 

يسهم بدور فعال ضمن فريق العمل الذى يتولى مهمة مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن 

لالل توفيره للمعلومات المالية وغير المالية اعتماداً على األساليب التقليدية والمتقدمة على 

 حد  سواء .

دة القــدرة التنافســية للمنشــية يعتبــر وألن تفعيل وزيــا –ال الحصر  –وعلى سبيل المثال      

هــدف أساســى لألســاليب اإلداريــة الحديثــة ، فــإن المحاســب اإلدارى يمكــن ان يســهم بــدور 

أساسى في تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير نةاق عريض مــن المعلومــات ) التــى يعتمــد 
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بــين هــذه  عليها مراقب الحسابات والمراجع الــداللى أثنــاء تنفيــذ مهــام المراجعــة ( . ومــن

 (  254 – 253، ص 1999المعلومات ما يلى : ) السيد ، 

 قياس تكاليف برامي تحسين الجودة والعائد منها .  -

قياس تكاليف برامي البحول والتةوير للمنتجات لضمان استمرار المنشية وقدرتها  -

  على المنافسة وتحديد العائد المتوقع من هذه البرامي وأثرها على إيرادات المنشية.

قيــاس تكــاليف بــرامي التــدريب ) وعالقتهــا باالبتكــار واإلبــدا  ( لكافــة مســتويات  -

اإلدارة والعاملين والعائد المتوقع من كــل برنــامي وقيــاس أثــر هــذه البــرامي علــى 

 جودة اإلنتاج وإيرادات المنشية . 

 قياس تكاليف برامي مراقبة جودة المدلالت ) جودة المواد الخام ، التيار العاملين -

 ، التيار نو  التكنولوجيا المستخدم في اإلنتاج ( . 

 

 استخدام عمل لبير :  3/2/4/4

بــه فــي تكــوين الملكيــة الفكريــة            مان طبيعــة نشــاط البحــول والتةــوير ومــدى مــا يســه     

) بــراءات االلتــرا  ، التصــميمات الصــناعية ، األســرار الصــناعية . . . ( ، كمــا ان حقــوق 

فكريــة ومــا يــرتبط بهــا مــن إجــراءات ) اإلنفــاذ ، االكتســاا ، التــرليص ، تســوية الملكية ال

المنازعــات . . ( ، يســتلزم مــن مراقــب الحســابات االســتعانة بخبــراء مهنيــين ) الهندســة ، 

 القانون . . . ( إلتمام إجراءات المراجعة . 

 

مراقــب الحســابات فيمــا  وتجدر اإلشارة ان معايير المراجعة الدولية قد تناولت مس ولية     

يتعلق باستخدام عمل لبير كدليل إثبات في المراجعة ، وكذلا بيان اإلجراءات التى يجب على 

 مراقب الحسابات القيام بها في هذا الشين . حيث تناول المعيار الدولي للمراجعــــــــــــــــــــة 

(ISA NO.18,1985بعنوان "استخدام عمل لبير" المقصود بالخ ) بير وهو ذلا الشخص

أو المؤسسة التى تمتلا مهارة لاصة ، أو معرفة ولبرة في مجال معين ، بخالف المحاسبة 

والمراجعة ، وقد يكــون الخبيــر منتــدباً للعمــل عــن طريــق المنشــية أو مراقــب الحســابات أو 

موظف لدى المنشية أو موظف لدى مراقب الحسابات . كمــا تنــاول المعيــار الــدولي ب تحديــد 

مدى الحاجة الستخدام عمل الخبير ، كفاءة ومهارات الخبير ،استقالل الخبير، االتصاالت مع 

الخبير لتحديد مهامه وأمور ألرى ، تقييم عمل الخبير بواسةة مراقب الحسابات ، واإلشارة 

 إلى عمل الخبير في تقرير مراقب الحسابات . 

 

ساســية التــى يجــب توفيرهــا حتــى يمكــن وإذا كان ما تقدم ي هر مجموعــة المقومــات األ     

لفريق عمل المراجعــة ان يــؤدى مهــام المراجعــة بكفــاءة وفعاليــة ، وحتــى يمكــن لألطــراف 
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المستفيدة من لدمات المراجعة ان تثق فــي تلــا النتــائي . فإنــه يثــور التســاؤل التــالى علــى 

 الفور:

يــة فــي مجــال حقــوق الملكيــة ما هى طبيعة االلتبارات المعنية بمراجعة الكفاءة والفعال      

 الفكرية ؟

 تتضح من لالل العرض التالى .  قواإلجابة على ما سب     

 

 

 رابعاً : التبارات مراجعة الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية 

 

يلقى على عاتق إدارة المنشآت مس ولية " تبنى استراتيجيات تحقيق القدرة التنافسية ،      

ةيط علمــى جيــد لإلنتــاج والتســويق يواكــب االتجاهــات العالميــة الحديثــة وذلا من لالل تخ

متمثلة في استراتيجية الجودة الشاملة ، قيادة التكلفة ، واالبتكار والتةوير والتجديد لتحقيق 

 (  96، ص  1996رضاء المستهلا " . ) صالح ، 

والتةوير والتجديد تعتبــر ولقد أجمعت العديد من الدراسات على ان استراتيجية االبتكار      

من أهم دعائم تحقيق القدرة التنافسية وأكثرها فعالية ويمتد تيثيرها المباشر وغير المباشــر 

 على باقى استراتيجيات المنشية المتعلقة بدعم القدرة التنافسية . 

                                (Oakland,J.1994,Porter,M.E.,1985  ، 1996، أحمد  ) 

إذا ســلمنا  –بل ان المتيمل لةبيعة نشاط البحــول والتةــوير دالــل المنشــآت الصــناعية      

يســتنتي  – 23،  6بمجاالت العمل لهذا النشاط كما هو محدد بمعيارى المحاسبة المصريين 

ــا  علــى الفــور ان هــذا النشــاط هــو المــتحكم األساســى فــي تحقيــق القــدرة التنافســية ، وذل

  لالعتبارات التالية :

 ان نشاط البحول والتةوير هو المصدر األساسى الكتساا الممتلكات الفكرية .  -

ان نشاط البحول والتةوير َمعنىٌّ بتحقيق المفاهيم المتعلقة باستراتيجيات التنافس  -

 األلرى مثل ريادة التكلفة والتمييز والتركيز . 

يــد الجــودة ان نشاط البحول والتةوير يسهم بشكل إيجــابى فــي تحقيــق مفهــوم تيك -

حيــث " يتــيلف ن ــام تيكيــد الجــودة مــن وظيفتــين رئيســيتين همــا مراقبــة الجــودة 

 (  577، ص 1998وهندسة الجودة " . ) مصةفى ، 

 

ومما تقدم تبدو أهمية قيام مراقب الحسابات بمراجعة كفاءة وفعالية اإلدارة العليا بشين ب      

فكريــة ، متابعــة تنفيــذ الخةــط وتحقيــق استراتيجيات البحول والتةــوير وحقــوق الملكيــة ال

األهــداف المنشــودة المرتبةــة بتلــا االســتراتيجيات ، باإلضــافة إلــى االســتفادة مــن أســاليب 
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المراجعة التحليلية في مجال تعزيز نتائي مراجعة الكفاءة والفعالية من ناحية ، والحكم على 

 تضح ذلا من العرض التالى. مقدرة المنشية على االستمرار في النشاط من ناحية ألرى ، وي

 

 األساليب الفنية المالئمة لمراجعة حقوق الملكية الفكرية :   4/1

يعتمد مراقب الحسابات حال تنفيــذه إلجــراءات المراجعــة علــى مجموعــة مــن األســاليب      

نــه مــن إبــداء الــرأى الفنــى  الفنية التى يمكن من لاللها حصر وتقييم أدلة اإلثبــات التــى تمّكِ

تقادى . ويؤكد الباحث على أنه مهما التلــف الشــكل القــانونى أو طبيعــة النشــاط لمنشــية االن

العميل فانه قد شا  في الفكر المراجعى استخدام العديد من األساليب الفنية والتى مــن بينهــا 

الجرد العملى ، المراجعة المستندية والحســابية ، المصــادقات والشــهادات اإلداريــة ، قــوائم 

ولرائط التدفق ، المالح ة واالستفسار ، واألساليب المتنوعــة المرتبةــة بتنفيــذ  االستقصاء

 إجراءات المراجعة التحليلية كيساليب التحليل المالى والنماذج اإلحصائية .

ويشير الباحث إلى األهمية المستمرة لتلا األساليب والتى يصلح كل منها في مجال محدد      

مراجعــة . تلــا األســاليب الكفيلــة بحصــر وتقيــيم أدلــة اإلثبــات من مجاالت تنفيذ إجــراءات ال

 الكافية والمالئمة . 

ون راً ألن مراقب الحسابات يسعى إلى تحقيق العديد مــن األهــداف مــن مراجعــة حقــوق      

الملكية الفكرية ولصوصاً هدف " توفير المعلومات المناسبة بشين مدى الكفــاءة والفعاليــة 

لكية الفكريــة وســبل تنميتهــا ، ومــدى كفــاءة وفعاليــة نشــاط البحــول في استغالل حقوق الم

 (  2/2والتةوير " .) أن ر: 

ــوازن       ــة األداء المت ــى نمــوذج بةاق ــة اعتمــاد مراقــب الحســابات عل فيــرى الباحــث أهمي

Balanced Score-Card    ــاءة كيســلوا فنــى مســتحدل لتحقيــق هــدف مراجعــة الكف

 لماذا ؟  المذكور آنفاً . –والفعالية 

ألن األساليب الفنية التقليديــة لتقيــيم األداء قــد ركــزت علــى مجموعــة مــن المؤشــرات  -أ    

المالية دون األلذ في االعتبار العناصر الفعلية المؤثرة على األداء ، والتى تعمل على تحريا 

ر األداء في اتجاه معين ، مثــل درجــات قبــول المســتهلا لمنتجــات المنشــية ، مســتوى التةــو

المستمر التى تعمل في إطاره المنشية ، ن ام المعلومات المحاسبى الذى يتخذ كوسيلة لتوفير 

المعلومات التقييمية المختلفة ، وأيضاً درجات التعاون الداللى فيما بين المستويات اإلدارية 

جبالى المختلفة بما يعمل على تحقيق األهداف المحاسبية التنموية من عملية تقييم األداء.) ال

 (  263، ص 1998، 

ــوازن  -ا      ــة األداء المت ــوذج بةاق ــببة  BSCوألن نم ــم العناصــر المس ــى أه ــوى عل يحت

والمحركة لألداء ، والتى يمكــن ان تســهم فــي الحكــم علــى مــدى كفــاءة وفعاليــة اإلدارة فــي 
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ل استغالل حقوق الملكية الفكرية وتنميتها ومدى كفاءة وفعالية المس ولين عن نشاط البحو

 والتةوير . وهذه العناصر هى : 

    (Kaplan,R.S.& Norton,D.P.1992,Eccles,R.G.,1991  ، 1998، الجبالى) 

عناصر األداء من من ور المستهلا : وتتضمن تحقيق المرونة المستمرة في اإلنتاج  -1     

ســتوى لمواجهة تغير أذواق المستهلكين ، تحقيق التوازن بين تخفــيض التكــاليف وزيــادة م

 الجودة للمنتجات لكسب رضاء المستهلا ، وتخفيض الوقت الالزم للوفاء بةلبيات العمالء. 

 ت عناصر األداء من من ــور التةــور التكنولــوجى لإلنتــاج : حيــث ان تــيثير اإلضــافا -2     

الرأسمالية لتحقيق التةور التكنولوجى يتمثل في إحدال تيثيرات مالية طويلة األجل بالتيثير 

ربحية األسهم في األجل الةويل ، باإلضافة إلى تحقيق االستغالل األمثل لموارد المنشية   على

 وتخفيض التكاليف وزيادة مستوى الجودة والوفاء بةلبات العمالء وتخفيض زمن التسليم . 

عناصر األداء من المن ور المالى : وتتضمن ارتفا  معدل العائد على االستثمار في  -3     

قصير ، واستمرارية المنشية بما يضمن زيادة معدل العائد على االستثمار في األجــل األجل ال

 الةويل .

عناصر األداء من من ور التةور الداللى : حيث يجب على إدارة المنشية ان تســعى  -4     

دائماً إلى إحدال تةوير داللى مســتمر علــى كافــة المســتويات بمــا يضــمن تحقيــق العناصــر 

 ورة عاليه . الثالثة المذك

 ويرى الباحث ان مجاالت التةور الداللى متعددة ويمكن ان تشتمل على ما يلى :      

تةوير مستوى أداء العاملين بالتدريب والتعليم المستمر وتشجيعهم علــى االبتكــار  -

 والتحديث .

 تةوير ن ام التكاليف لأللذ بن ام التكاليف حسب األنشةة .  -

ارية بما يكفل سرعة تــوفير المعلومــات الالزمــة التخــاذ تةوير ن ام المحاسبة اإلد -

القــرارات . وفــى هــذا المجــال تبــدو أهميــة االعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات 

 واالستفادة من لدمات الحاسب اآللى في دعم اتخاذ القرارات . 

 تةوير أن مة المراقبة الداللية .  -

 

ليــة المكونــة لبةاقــة األداء المتــوازن والتــى أما عن طبيعة المؤشرات المالية وغير الما     

يمكن لمراقب الحسابات من لاللها ان يعزز الحكم على مدى كفاءة وفعالية إدارة المنشية في 

استغالل وتنمية حقوق الملكية الفكرية ، فسيتم بيانهــا فيمــا بعــد عنــد تنــاول دور المراجعــة 

 (   4/4ر : التحليلية في مراجعة حقوق الملكية الفكرية . ) ان 
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 مراجعة كفاءة وفعالية األداء االستراتيجى في مجال الممتلكات الفكرية :  4/2

بادئ ذى بدء يجب على مراقب الحسابات ان ييلذ في حسبانه ان اإلدارة العليــا للمنشــية      

 في العكس وفقاً لعوامل استراتيجية وبي ية . فمثالً  وقد تقدم " اعتبار الفاعلية على الكفاءة أ

حالة اشتداد المنافسة قد يكون التوجه االستراتيجى للمنشية هو السيةرة علــى حقبــة معينــة 

من السوق . ولتحقيق ذلــا قــد تضــحى المنشــية مرحليــاً بالكفــاءة لصــالح الفاعليــة ، أى قــد 

تحرص على تحقيق الحصة السوقية المستهدفة وإن كــان ذلــا علــى حســاا تحمــل تكــاليف 

 ت اإلعالن الضاغةة ولدمات العمالء المتميزة " .مرتفعة نتيجة لحمال

 ( 192، ص 1998) مراد ،                                                                               

ويرى الباحث ان الهــدف مــن مراجعــة اســتراتيجيات اإلدارة العليــا فيمــا يخــتص بنشــاط      

الفكرية يتمثل في إبداء الرأى الفنــى االنتقــادى عــن مــدى البحول والتةوير وحقوق الملكية 

 كفاءة وفعالية اإلدارة العليا في مجاالت : 

 اكتساا وانفاذ حقوق الملكية الفكرية .  -

 استغالل حقوق الملكية الفكرية . -

 رصد الممتلكات الفكرية .  -

هداف المذكورة والعرض اآلتى بعد يوضح بإيجاز إجراءات المراجعة المعنية بتحقيق األ     

آنفاً ، حيث يعتمد مراقب الحسابات على اســتخدام أســلوا الفحــص المســتندى المكثــف حــال 

 تنفيذه لتلا اإلجراءات . 

 مراجعة استراتيجيات اإلدارة لدعم نشاط البحول والتةوير من لالل التحقق من : -1

ارات العــاملين ، مدى فعالية ب لةط تمويل األنشةة ، لةط الحصول علــى وتنميــة مهــ  -أ   

لةط التحسين والتةوير المستمر لــدعم القــدرة التنافســية مــن لــالل الحصــول علــى بــراءة 

الترا  أو تمييز المنتي ، ولةة تةوير ن ام التكاليف بما يســهم بفعاليــة فــي تتبــع عناصــر 

 تكاليف األنشةة البحثية . 

 قيق ما سبق .مدى كفاءة السياسات واإلجراءات الموضوعة والكفيلة بتح -ا    

 

مراجعة استراتيجيات اإلدارة الكتساا وإنفاذ حقوق الملكيــة الفكريــة مــن لــالل التحقــق  -2

 من: 

مدى فعالية لةط اإلدارة بشين ب الجدوى من الممتلكات الفكرية التــى تســعى للحصــول  -أ   

وقــت عليها والتى يمكن ان تحقق أقصى منفعة ، اكتساا جميع الحقوق القانونية في أقــرا 

ممكن ، اتخاذ التدابير ضد أى تعد  على ممتلكاتها الفكرية ، وإبرام اتفاقيات داللية مع كبــار 

 العاملين لعدم الكشف عن المعلومات السرية .

 .  قمدى كفاءة اإلدارة بشين السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ما سب -ا    
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 كية الفكرية من لالل التحقق من:مراجعة استراتيجية اإلدارة الستغالل حقوق المل -3 

مدى فعالية لةط اإلدارة بشين االستغالل األمثل لحقــوق الملكيــة الفكريــة ، مثــل لةــط  -أ   

 اإلدارة الستغالل حقوقها الفكرية في مجاالت:                 

                                 (WWW.Wipo.org/ar/sme/index.html) 

 الحصول على تمويل إضافى . -

 إبرام عقود الترليص المتبادل للنفاذ إلى تكنولوجيا الشركات األلرى. -

 تسويق المنتجات والخدمات المحمية بموجب الملكية الفكرية. -

 بيع أصول الملكية الفكرية لشركات ألرى وإقامة مشروعات مشتركة. -

 لترليص أو االمتياز.إبرام عقود ا -

 مدى كفاءة السياسات واإلجراءات الموضوعة لتحقيق ما سبق. -ا     

 

 مراجعة استراتيجيات اإلدارة لرصد حقوق الملكية الفكرية من لالل التحقق من: -4

ــراءات  -أ     ــات بشــين الب ــى قواعــد البيان ــة لةــط اإلدارة بشــين " االطــال  عل مــدى فعالي

ورة منت مة لمعرفة التةورات التقنية الحديثة والتكنولوجيا الجديــدة والعالمات التجارية بص

والتعرف على شركاء جدد ألغراض الترليص أو موردين جدد وفرص جديدة فــي األســواق 

 ولرصد أنشةة المنافسين وتحديد المخالفين المحتملين وتفادى التعدى على حقوق الغير " .

                                                   (WWW.Wipo.org/ar/sme/index.html) 

 .قمدى كفاءة السياسات واإلجراءات الموضوعة لتحقيق ما سب -ا     

 

 مراجعة كفاءة وفعالية األداء الفعلى في مجال الممتلكات الفكرية: 4/3

ن مراجعــة األداء الفعلــى ألنشــةة البحــول والتةــوير وحقــوق يرى الباحث ان الهدف مــ      

(،  4/2الملكية الفكرية هو نفس الهدف من مراجعة استراتيجيات اإلدارة بهذا الشين ) ان ر:

ولكن أوجه االلتالف تتحدد في طبيعة األساليب الفنية التى سيعتمد عليها مراقب الحســابات 

و  األســاليب الفنيــة التــى يعتمــد عليهــا مراقــب فــي تنفيــذه إلجــراءات المراجعــة . حيــث تتنــ 

الحسابات حال التحقق من كفاءة وفعالية األداء الفعلى ) مراجعة مستندية ، مراجعة حسابية 

 ، المصادقات والشهادات اإلدارية ، االستفسار . . . (

نشةة والعرض اآلتى بعد يوضح بإيجاز إجراءات مراجعة كفاءة وفعالية األداء الفعلى أل     

 البحول والتةوير وحقوق الملكية الفكرية . 

مراجعة فعالية تحقيق األهداف المنشودة من نشاط البحول والتةوير مــن لــالل التحقــق  -1

من ب عدد ومواصفات المنتجات الجديدة والمةــورة ، عــدد المشــروعات البحثيــة التــى ثبــت 

http://www.wipo.org/ar/sme/index.html
http://www.wipo.org/ar/sme/index.html
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افية المحققة من المنتجات الجديدة نجاحها واأللرى التى لم تحقق نجاحاً يذكر ، األرباح اإلض

 المةورة ، إلى غير ذلا .

 

مراجعة كفاءة أداء أنشةة البحول والتةــوير مــن لــالل التحقــق مــن ب تكــاليف البحــول  -2

والتةوير الفعلية مقارنة بما هو مخةط وربةها باألهداف المحققة ، التكاليف الفعلية لتدريب 

رنــة بالتكــاليف المخةةــة ومســتوى األداء الفعلــى ، العــاملين بــإدارة البحــول والتةــوير مقا

 والفترة الزمنية المستغرقة إلنجاز المشروعات البحثية مقارنة بالفترة الزمنية المخةةة .

 

مراجعة فعالية تحقيق األهداف المرتبةة باكتساا وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية من لالل   -3

 التحقق من:

اكتساا وإنفاذ حقوق الملكيــة الفكريــة  ، ســواء كانــت  صحة وجدية المستندات التى تؤكد -

هذه المستندات من دالل المنشية أو من لارجها مثل اإلقرارات التى يتم الحصول عليها من 

ــة والتصــميمات  ــات التجاري ــارى للعالم ــرا  ومصــلحة التســجيل التج ــراءات االلت ــب ب مكت

 الصناعية . 

نشــية والفــرص الضــائعة مــن جــراء التعــدى ، حاالت التعــدى علــى الممتلكــات الفكريــة للم -

والمكاسب التى حصلت عليها المنشية نتيجة إنفاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة وحصــولها علــى 

أو في سبيلها للحصول علــى التعويضــات المناســبة .  –نتيجة التعدى  –تعويضات من الغير 

المستشــار  ويعتمد مراقــب الحســابات بشــكل أساســى فــي تحقيــق ذلــا علــى االستفســار مــن

 القانونى للمنشية محل المراجعة.

 

مراجعة الكفاءة في تنفيذ اإلجراءات الكفيلة باكتساا وإنفاذ حقوق الملكيــة الفكريــة مــن  -4

لالل التحقق من كفاءة متابعة تنفيذ اإلجراءات الكفيلــة باكتســاا حقــوق الملكيــة الفكريــة ، 

 ها الفكرية.واتخاذ التدابير الالزمة ضد التعديات على ممتلكات

 

مراجعة فعالية تحقيق األهداف المرتبةة باســتغالل ورصــد حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن  -5

 بكل من:  - رعلى سبيل المثال ال الحص –لالل التحقق من األهداف الفعلية المرتبةة 

 التمويل اإلضافى الذى حصلت عليه المنشية بضمان أو رهن الممتلكات الفكرية. -

 المتبادل أو الترليص للغير. عقود الترليص -

المزايا المحققة من رصد الملكية الفكرية ) معرفة تكنولوجيا جديدة ، كشف حــاالت تعــدى  -

 على الممتلكات الفكرية للمنشية ، أو تعدى المنشية على الممتلكات الفكرية للغير (.
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ملكية الفكرية مثــل مراجعة الكفاءة في تنفيذ اإلجراءات الكفيلة باستغالل ورصد حقوق ال -6

مراجعة اإلجراءات التى تم تنفيذها للحصول على التمويــل الــالزم بشــروط ائتمــان ميســرة ، 

مراجعــة اإلجــراءات القانونيــة التــى اتبعــت فــي حالــة تعــدى الغيــر علــى الممتلكــات الفكريــة 

 للمنشية.

 

 المراجعة التحليلية ألنشةة البحول والتةوير وحقوق الملكية الفكرية : 4/4

ان الهدف الرئيسى للمراجعة التحليلية يتحدد في تََمكُّن مراقب الحسابات مــن الحصــول       

على تيكيدات إضافية لتدعيم ثقته في أدلة اإلثبات التى توفرت لديه ، وذلا مــن لــالل تقــدير 

أى وتفسير العالقات المباشرة والمتداللة بين المتغيرات أو البنود الواردة بالقوائم المالية و

متغيرات ألرى لارجية متصلة بالبي ة والصناعة التى تنتمــى إليهــا المنشــية ، ثــم اســتخدام 

 ( 39، ص 1996النتائي المستخلصة لمساعدته في : )عبد السالم ، 

االنتباه المبكر إلى مكامن الخةر التى قد تنةوى على احتمال حــدول ألةــاء جوهريــة فــي  -

 . عملية المحاسبة والفشل في اكتشافها

تعديل قرارات المراقب في شين " مدى تغةية الفحص االلتبــارى " اذا مــا اتضــح وجــود  -

 مؤشرات سلبية تقضى بإعادة الن ر فيه عموماً أو في موضو  معين دون سواه . 

تكوين الرأى حال االنتهاء من تنفيذ عملية المراجعة إذا ما اتضح وجود مؤشرات إيجابيــة  -

 مراجعة بةريق االلتبارات.لدعم الثقة في نتائي ال

 

ويضيف الباحث إلى ما تقدم إمكانية االستفادة من التبارات المراجعــة التحليليــة ) حــال      

مراجعة أنشةة البحول والتةوير وحقوق الملكية الفكرية ( فــي مراجعــة الكفــاءة والفعاليــة 

وتتنــو  األســاليب وتعزيز الحكم على مدى قدرة المنشية على االســتمرار فــي النشــاط . هــذا 

والنماذج التى يمكن لمراقب الحسابات ان يعتمد عليها فــي تنفيــذ تلــا االلتبــارات ن ــراً ألن 

ــا ) ــارف عليه ــة المتع ــايير المراجع ــزISA,No.12,1983,SAS,No.56,1988مع  م( ال تل

المراقب باستخدام أسلوا أو نموذج محدد. ومن بين األساليب والنماذج التى يمكن االلتيــار 

بينها ب النسب المالية وغير المالية ، نماذج تحليل االنحدار البسيط والمتعدد والمتدرج ،   من

 ، ونموذج التخةيط المالى.  ونموذج المحاكاة بواسةة أسلوا مونت كارل

ويرى الباحث أنه يمكن لمراقب الحسابات ان يعتمد على المؤشــرات ) النســب ( الماليــة      

ةاقة األداء المتوازن حال تنفيذه اللتبارات المراجعة التحليلية على وغير المالية المكونة لب

أنشةة البحول والتةوير وحقوق الملكية الفكرية . ومن بين المؤشرات المالية وغير المالية 

المكونة لبةاقة األداء المتوازن والتى تستخدم كمقياس لمدى كفاءة وفعالية أنشةة البحــول 

 لفكرية ما يلى : والتةوير وحقوق الملكية ا
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 المؤشرات المرتبةة بعناصر األداء من من ور المستهلا : -1

 (     249-246، ص1998) الجبالى ،                                                                    

 معدل مرونة التسليم  = عدد الةلبيات المسلمة للعمالء في موعدها ÷ إجمالى عدد الةلبيات  

 معدل فعالية النشاط التسويقى = عدد العمالء هذا العام ÷ عدد العمالء لسنة األساس 

 معدل التةور في المبيعات = كمية مبيعات العام الحالى ÷ كمية مبيعات سنة األساس 

 المؤشرات المرتبةة بعناصر األداء من من ور التةور التكنولوجى لإلنتاج: -2

 ( 249، 245، ص 1998) الجبالى ،                                                                  

 معدل التغلب التنافسى 

 = عدد المنتجات الجديدة في فترة معينة ÷ عدد المنتجات الجديدة للمنافسين        

 معدل الجودة = تكلفة اإلنتاج المعيب ÷ تكلفة اإلنتاج التام 

 لفة اإلصالح وإعادة التشغيل ÷ إجمالى تكلفة اإلنتاجمعدل فعالية رقابة التكلفة = تك 

 معدل التةور في لدمات ما بعد البيع  

 = عدد الةلبيات المنفذة لالل الفترة ÷ عدد طلبات صيانة أو لدمات ما بعد البيع         

 معدل اإلضافات التكنولوجية  

 فة الرأسمالية للمنشية = تكلفة اإلضافات الرأسمالية الجديدة ÷ إجمالى التكل        

المؤشــرات المرتبةــة بعناصــر األداء مــن المن ــور المــالى والمرتبةــة باكتســاا  -3

 واستغالل حقوق الملكية الفكرية :

 معدل العائد اإلضافى لالستثمار في البحول والتةوير  

 = األرباح اإلضافية ÷ اإلضافات الرأسمالية الخاصة بالممتلكات الفكرية         

 دل التةور في العائد الناتي من الممتلكات الفكرية بفرض ثبات العوامل األلرى مع 

 = معدل العائد على المال المستثمر للعام الحالى ÷ معدل العائد على المال         

 المستثمرلسنة األساس                                                                        

 د من التعويضات المحصلة من الغير في حاالت التعدى معدل العائ 

 = قيمة التعويضات المحصلة ÷ حقوق الملكية الفكرية         

 معدل الخسائر من التعويضات المدفوعة للتعدى على حقوق الغير  

 = قيمة التعويضات المدفوعة ÷ العائد المحقق من حاالت التعدى         

 الملكية الفكرية  معدل العائد من بيع حقوق 

 = قيمة مبيعات الممتلكات الفكرية ÷ التكلفة الرأسمالية لتلا الحقوق         

 معدل العائد من الترليص للغير باستغالل الحقوق الفكرية  

 = العائد المحقق من الترليص للغير ÷ حقوق الملكية الفكرية التى تم ترليصها         
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 ملكية الفكرية معدل االقتراض برهن أصول ال 

 = قيمة االقتراض برهن الممتلكات الفكرية ÷ إجمالى قيمة االقتراض        

 المؤشرات المرتبةة بعناصر األداء من من ور التةور الداللى :  -4

 معدل التغير في اإلنتاج = عدد المنتجات الجديدة ÷ عدد المنتجات الكلية للمنشية  

 ول والتةوير معدل كفاءة التدريب بينشةة البح 

 = تكاليف التدريب الفعلية ÷ تكاليف التدريب المخةةة         

 معدل كفاءة التةور البحثى  

 = التكاليف الفعلية للبحول والتةوير ÷ التكاليف المخةةة للبحول والتةوير         

 معدل فعالية إنجاز أنشةة البحول والتةوير  

 ير الناجحة ÷ عدد المشروعات المخةةة = عدد مشروعات األبحال والتةو        

 معدل كفاءة إنجاز أنشةة البحول والتةوير  

 = الوقت الفعلى إلنجاز المشرو  البحثى ÷ الوقت المقدر إلنجاز المشرو  البحثى         

 معدل التةور في حقوق الملكية الفكرية  

 الفكرية لسنة األساس  = حقوق الملكية الفكرية للعام الحالى ÷ حقوق الملكية        

 معدل المساهمة في عدم احتكار الممتلكات الفكرية  

 = عدد التراليص الممنوحة ارادياً للغير ÷ عدد التراليص االرادية و اإلجبارية         

 الممنوحة للغير                                                              

 

 

ية المعنية بتفعيل الدور االقتصادي للمراجعة في مجال لامساً : الدراسة الميدان

 الممتلكات الفكرية

 

 طبيعة الدراسة الميدانية : 5/1

تهــدف الدراســة الميدانيــة إلــى اســتةال  آراء األكــاديميين مــن أعضــاء هي ــة التــدريس      

 بالجامعات والمعاهد العليا في مصر للوقوف على ما يلى : 

فكرية في دعم االقتصاد الوطنى وتحقيق القدرة التنافسية ، وأهداف أهمية حقوق الملكية ال  -

وأسباا مراجعة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، والمخــاطر التــى قــد تــنجم فــي حالــة عــدم القيــام 

 بالمراجعة .



 49 

المقومات األساسية الواجب توافرها لضمان تنفيذ مهــام مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة  -

مة المن مــات المهنيــة والتشــريع فــي مصــر ، االتحــاد الــدولي بكفاءة وفعالية ومــدى مســاه

 للمحاسبين ، وكذا اإلدارة العليا بالمنشآت في تحقيق تلا المقومات . 

ــة  - طبيعــة األســاليب الفنيــة المســتخدمة لمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، ومــدى إمكاني

ل حقــوق الملكيــة الفكريــة استخدام المراجعة التحليلية لمراجعــة الكفــاءة والفعاليــة فــي مجــا

 وتعزيز نتائي المراجعة بشين قدرة المنشية على االستمرار في النشاط . 

المؤشرات المالية وغير المالية التى يمكن ان يستعين بها مراقــب الحســابات حــال تنفيــذه  -

 إلجراءات المراجعة التحليلية .

 

م التيار المفردات بةريقة تحكمية مفردة ، وت 80وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة بعدد      

من العديد من الجامعات والمعاهد العليا المصرية ، حيث تــم التيــار المفــردات ذات االهتمــام 

 الواسع بالفكر المراجعى . 

ولقد اعتمد الباحث على أسلوا قائمة االستقصاء كوسيلة رئيسية لجمع البيانات األولية،       

ن طريق المقابلة الشخصية والنصف اآللر تــم إرســاله عــن وتم تسليم نصف عدد القوائم ع

طريق البريد . وقد روعى فــي تصــميم قائمــة االستقصــاء ان تحتــوى علــى مجمــوعتين مــن 

األســ لة إحــداهما أســ لة ذات نهايــات مغلقــة ، واأللــرى ذات نهايــات مفتوحــة إلعةــاء 

راجعــة حقــوق الملكيــة المستقصى منهم مجاالً أوسع إلضافة ما يرونــه مناســباً فــي مجــال م

 الفكرية . 

هذا وقد تم عرض جميع األس لة بحيث يقوم المستقصى منه بالتيــار إجابــة واحــدة مــن      

بين لمس إجابات يكون لكل منها وزن رقمــى محــدد مقــدماً بواســةة الباحــث اعتمــاداً علــى 

 مقياس ليكرت الدرجى ذى الخمس نقاط على النحو التالى :

 (  3(      * محايد )   4* موافق )  (   5* موافق تماما ) 

 (    1* غير موافــق على االطالق )  (  2* غير موافــق ) 

              

واعتمــد الباحــث علــى بعــض األســاليب اإلحصــائية الالزمــة لتحليــل بيانــات االستقصــاء      

 والتبار فروض البحث ، وتمثلت هذه األساليب في اآلتى :

 : لتحديد مدى الموافقة على العبارات الواردة بقائمة االستقصاء. الوسط الحسابى المرجح -

االنحراف المعيارى : واستخدم لقياس درجة التشتت في أراء المستقصى منهم لكل عبارة  -

 من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء.

 هم .فترة الثقة : وتم استخدامها لقياس مدى وجود فروق معنوية بين آراء المستقصى من -
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 تحليل نتائي الدراسة الميدانية والتبار الفروض :  5/2

استمارة عنــد التحليــل اإلحصــائى للبيانــات بنســبة اســتجابة قــدرها  45تم استخدام عدد      

، وهى نسبة تصلح للتمثيل االحصائى . والعرض اآلتى بعد يوضح نتائي التحليــل  56.25%

 اء ومدى صحة فروض البحث.االحصائى لألس لة الواردة بقائمة االستقص

 

 حقوق الملكية الفكرية : 5/2/1

 )األهمية ، أهداف وأسباا المراجعة ، مخاطر عدم المراجعة(                                      

 ( إلى ما يلى :1تشير نتائي التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

 حقوق الملكية الفكرية :أهمية صدور معيار لمراجعة 5/2/1/1

أبدت مفردات العينــة موافقتهــا التامــة علــى أهميــة وجــود معيــار صــادر عــن المن مــات  -1

المهنية المتخصصة بشين مراجعة حقوق الملكية الفكرية لما لذلا من آثار هامة على كفاءة 

ة مــن نتــائي المراجعــ  نوفعالية أداء مراقبى الحسابات من ناحية وعلى مصداقية التقرير عــ 

 على التوالى. 4.56و 4.67ناحية ألرى. حيث بلغ الوسط الحسابى المرجح 

اتفــاق اآلراء حــول أهميــة صــدور معيــار لمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، حيــث بلــغ  -2

على التوالى باإلضافة إلى عدم وجود فروق معنوية بين  0.69و    0.48االنحراف المعيارى  

 . %95مرجح يقع دالل حدود فترة الثقة عند درجة ثقة اآلراء حيث ان الوسط الحسابى ال

 

ان عــدم صــدور معيــار ومما تقدم يتضح صحة الفرض األول من فروض البحث وهو "      

عن المن مات المهنية المتخصصة يتخذ كمرشــد لمراقبــى الحســابات حــال قيــامهم بمراجعــة 

ابات فــى هــذا الشــين وعلــى يؤثر بشكل سلبى على أداء مراقبى الحس ةحقوق الملكية الفكري

 مصداقية التقرير عن نتائي المراجعة ".

 

 أهمية حقوق الملكية الفكرية : 5/2/1/2

أبدت مفردات العينة موافقتها التامة على الدور الحيوى للملكية الفكرية في مجال زيــادة  -1

الجتماعية . القدرة التنافسية بما يؤدى إلى المساهمة في تحقيق لةط التنمية االقتصادية وا

 .  4.89حيث بلغ الوسط الحسابى المرجح لآلراء 

وجود اتفاق تام في اآلراء حول أهمية حقوق الملكيــة الفكريــة للمنشــآت الصــناعية مــن  -2

، باإلضــافة إلــى عــدم  0.32ناحية وللدولة من ناحية ألرى ، حيث بلغ االنحراف المعيارى 

 الحسابى المرجح يقع دالل حدود فترة الثقة.وجود فروق معنوية بين اآلراء حيث أن الوسط  
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 ( 1جدول رقم )

 حقوق الملكية الفكرية ) األهمية،أهداف وأسباا المراجعة،ومخاطر عدم المراجعة( 

الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

4.81 

4.76 

 

 

4.98 

 

 

5.02 

5.02 

4.98 

 

4.76 

3.02 

3.54 

 

4.41 

 

 

 

 

4.35 

4.60 

 

4.29 

 

4.41 

4.54 

 

 

3.88 

4.19 

4.41 

 

 

 

4.52 

4.35 

 

 

4.79 

 

 

4.93 

4.93 

4.79 

 

4.27 

2.32 

2.73 

 

4.03 

 

 

 

 

4.10 

4.29 

 

3.71 

 

4.03 

4.13 

 

 

3.23 

2.59 

4.03 

 

 

 

0.48 

0.69 

 

 

0.32 

 

 

0.15 

0.15 

0.32 

 

0.82 

1.17 

1.34 

 

0.64 

 

 

 

 

0.42 

0.50 

 

0.95 

 

0.64 

0.67 

 

 

1.08 

1.01 

0.64 

 

 

 

4.67 

4.56 

 

 

4.89 

 

 

4.98 

4.98 

4.89 

 

4.51 

2.67 

3.13 

 

4.22 

 

 

 

 

4.22 

4.44 

 

4.00 

 

4.22 

4.33 

 

 

3.56 

3.89 

4.22 

 

 

 

A1 

A2 

 

 

A3 

 

 

B1 

B2 

B3 

 

B4 

B5 

B6 

 

B7 

 

 

 

 

B8 

B9 

 

B10 

 

B11 

B12 

 

 

B13 

B14 

B15 

ــدو -1 ــدم ص ــة ان ع ــات المهني ــن المن م ــار ع ر معي

المتخصصة بشين مراجعة حقوق الملكية الفكرية يؤثر 

 بشكل سلبى على :

 أداء مراقبى الحسابات في هذا الشين. -أ

 مصداقية التقرير عن نتائي المراجعة . -ا

للملكية الفكرية دور حيوى في مجال زيادة القـدرة  -2

ق لةـط التنافسية بما يؤدى إلـى المسـاهمة فـي تحقيـ 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ــوق  -3 ــين حق ــادى بش ــى االنتق ــرأى الفن ــداء ال ان إب

 الملكية الفكرية يجب ان يتضمن الجوانب التالية :

 مدى ملكية المنشية لحقوقها الفكرية . -أ 

 صحة تقييم تلا الحقوق . -ا

 سالمة العرض واإلفصاح بالقوائم المالية . -ج

 ت بشين :توفير المعلوما -د 

 مدى كفاءة وفعالية استغالل حقوق الملكية الفكرية.  - 

 سبل تنمية تلا الحقوق . - 

 المنازعات القائمة وحاالت التعدى .                         - 

 على قدرة المنشـــــــــــــية على قأثر كل ما سب -هـ

 االستمرارفى النشاط .      

اء القيــام بمراجعــة تتعــدد األســباا التــى تكمــن ور -4

 حقوق الملكية الفكرية ومن بينها :

االستفادة من أهداف مراجعة حقوق الملكية الفكرية  -أ

بمـا يســهم فـي زيــادة القـدرة التنافســية واألربـاح مــن 

 ناحية ودعم لةط التنمية من ناحية ألرى . 

 حاالت اإلندماج بين المنشآت أو السيةرة . -ا

ــى تمو -ج ــة الحصـــول علـ ــن إمكانيـ ــافى مـ ــل إضـ يـ

 المستثمرين و/أو جهات اإلقراض .

ــة  -د ــة الفكري ــوق الملكي ــبية لحق ــة النس ــادة األهمي زي

 ولصوصاً في المنشآت الصناعية .

 تضييق فجوة التوقعات . -هـ

ان المخاطر التى يمكن تجنبها والتى  قد تـنجم فـي  -5

حالة عـدم اإلهتمـام بمراجعـة حقـوق الملكيـة الفكريـة 

 االت فشل المنشآت .تجنب ح -أتشمل:

 تجنب حاالت التعدى على حقوق الغير . -ا      

 تجنب التعرض للعقوبات االقتصادية وغيرها .  -ج      
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 أهداف مراجعة حقوق الملكية الفكرية : 5/2/1/3

أبدت مفردات العينة موافقتها التامة على أهداف مراجعة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة  -1

 الفنى االنتقادى عن :بإبداء الرأى 

 ملكية المنشية لحقوقها الفكرية و صحة تقييم تلا الحقوق . -

 سالمة العرض واإلفصاح لتلا الحقوق بالقوائم المالية . -

 مدى كفاءة وفعالية اكتساا واستغالل حقوق الملكية الفكرية .  -

وتــراوح   4.98و    4.51حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح لألهداف األربعة مــا بــين  

، باإلضافة إلى عدم وجود فروق معنوية بين   0.82و    0.15االنحراف المعيارى ما بين 

 .  %95اآلراء  لألهداف األربعة بدرجة ثقة 

أبدت مفردات العينة موافقتها على إبداء الرأى الفنــى االنتقــادى بشــين التــيثير المحتمــل  -2

الستمرار حيث بلغ الوسط الحسابى المرجح لحقوق الملكية الفكرية على قدرة المنشية على ا

 دكمــا ال توجــ  0.64تشتت في آراء العينة حيــث بلــغ االنحــراف المعيــارى  دوال يوج  4.22

 فروق معنوية لآلراء بشين هذا الهدف . 

بينما أبدت مفردات العينة عدم موافقتها على هدف إبــداء الــرأى الفنــى االنتقــادى بشــين  -3

مــن إجمــالى آراء مفــردات العينــة  %55.6ة الفكرية ، وذلا بنســبة سبل تنمية حقوق الملكي

من إجمالى آراء مفردات العينة . وقد بلــغ الوســط  %22.2بينما بلغت نسبة اآلراء المحايدة 

بما يفيد عدم وجود تشتت  1.17واالنحراف المعيارى   2.67الحسابى المرجح لهذا الهدف  

 اء بشين عدم الموافقة على هذا الهدف .في اآلراء وعدم وجود فروق معنوية لآلر

انقسمت اآلراء بشين هدف إبداء الرأى الفنى االنتقادى عن المنازعــات القائمــة وحــاالت  -4

ومــن ثــم   3.13التعدى في مجال الممتلكات الفكرية . حيث بلــغ الوســط الحســابى المــرجح 

بما يفيد عــدم وجــود  1.34تتركز اآلراء عند درجة " محايد " وقد بلغ االنحراف المعيارى 

 فروق معنوية بين اآلراء. دتشتت كبير في اآلراء ، باإلضافة إلى أنه ال توج

 

 أسباا مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  5/2/1/4

أبدت مفردات العينة موافقتها على جميع األسباا التى تدعو إلى ضرورة مراجعة حقوق  -1

ة من أهداف المراجعة عموماً ، االندماج بين المنشآت الملكية الفكرية والممثلة في ب االستفاد

أو السيةرة ، الحصول على التمويل الالزم ، زيادة األهمية النسبية لحقوق الملكيــة الفكريــة 

في المنشآت الصناعية ، وتضييق فجوة التوقعات . حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح ما 

 .  4.44و   4.0بين 
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ــراوح االنحــراف إجمــا  اآلراء حــول أســب -2 ــة حيــث ت ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق اا مراجع

فــروق معنويــة بــين  د، كما ال توج  0.95و    0.42المعيارى آلراء مفردات العينة ما بين 

 اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة.

 

 تجنب مخاطر عدم مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  5/2/1/5

العينة إلى الموافقــة علــى ضــرورة مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة  تتجه آراء مفردات  -1

لتجنب المخاطر التى قد تنجم عن عدم القيام بعملية المراجعة والممثلــة فــي ب تجنــب حــاالت 

الفشل ، تجنب حــاالت التعــدى علــى حقــوق الغيــر ، وتجنــب التعــرض للعقوبــات االقتصــادية 

 .  4.22و    3.56لحسابى المرجح ما بين والسياسية والثقافية . حيث تراوح الوسط ا

إجما  اآلراء حول المخاطر الناجمة عن عدم مراجعة حقوق الملكية الفكرية حيث تراوح   -2

فروق معنوية بين اآلراء حــول  د، كما ال توج  1.08و    0.64االنحراف المعيارى ما بين 

 تلا المخاطر .

 

ما تقدم صحة الفرض الثانى من فروض البحث ويتضح من نتائي التحليل االحصائى لكل      

وهو" أن عدم االهتمــام بمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة يــؤثر بشــكل ســلبى علــى القــدرة 

 التنافسية للوحدات االقتصادية وبما يؤدى إلى عرقلة لةط التنميةاالقتصادية واالجتماعية " 

 

 المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية : 5/2/2

 ( إلى ما يلى :2تشير نتائي التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

 تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات :  5/2/2/1

أبدت مفردات العينة موافقتها التامــة علــى ان هيكــل معرفــة مراقــب الحســابات البــد وان  -1

ائية ، حيث بلغ الوسط الحسابى يشمل كحد أدنى المعرفة العامة أو األساسية والمعرفة اإلجر

فروق معنوية بين اآلراء حيث  د، وال توج  0.48واالنحراف المعيارى    4.67المرجح لهما  

 يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة .

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على ضرورة تةــوير هيكــل معرفــة مراقــب الحســابات  -2

ب المعرفة المتخصصة ، المعرفة بينشةة العميل ، المعرفة  ليشمل ) باإلضافة إلى ما سبق (

بالتكرار ، المعرفة المتنوعة ، المعرفة بالتعليم المستمر ، المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية ، 

  3.67والمعرفة من مراجعة الن ير أو القرين . حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح ما بين 

  0.50آراء العينة حيث تراوح االنحراف المعيارى ما بــين ، وال يوجد تشتت في   4.44و  

فروق معنوية بين اآلراء حيث يقــع الوســط الحســابى دالــل حــدود  د، كما ال توج  1.07و  

 فترة الثقة.
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 ( 2جدول رقم )

 المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

نحراف اال

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

4.81 

4.81 

4.54 

4.60 

4.54 

4.06 

4.54 

4.34 

3.99 

 

 

 

 

4.20 

 

4.16 

 

4.06 

 

 

 

4.28 

 

4.60 

 

4.41 

 

4.57 

 

 

 

 

4.52 

4.52 

4.13 

4.29 

4.13 

3.50 

4.13 

3.89 

3.35 

 

 

 

 

3.80 

 

3.62 

 

3.50 

 

 

 

3.94 

 

4.29 

 

4.03 

 

4.23 

 

 

 

 

0.48 

0.48 

0.67 

0.50 

0.67 

0.93 

0.67 

0.75 

1.07 

 

 

 

 

0.67 

 

0.89 

 

0.93 

 

 

 

0.57 

 

0.50 

 

0.64 

 

0.58 

 

 

 

 

4.67 

4.67 

4.33 

4.44 

4.33 

3.78 

4.33 

4.11 

3.67 

 

 

 

 

4.00 

 

3.89 

 

3.78 

 

 

 

4.11 

 

4.44 

 

4.22 

 

4.40 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

 

 

 

 

C10 

 

C11 

 

C12 

 

 

 

C13 

 

C14 

 

C15 

 

C16 

 

ـابات  -6 يجب تةوير هيكل معرفة مراقـب الحســـــــــــ

) إلنجــاز عمليــة المراجعــة بكفــاءة وفعاليــة ( ليشــمل 

 أنوا  المعارف التالية :

 المعرفة العامة أو األساسية  -

 المعرفة االجرائية -

 المعرفة المتخصصة  -

 المعرفة بينشةة العميل  -

 المعرفة بالتكرار -

 المعرفة المتنوعة  -

 معرفة بالتعليم المستمر ال -

 المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية  -

 المعرفة من مراجعة الن ير أو القرين  -

يجب مراعاة محددات األهميـة النسـبية والمخـاطر  -7

في سياق مراجعة حقوق الملكية الفكريـة والموضـحة 

 على النحو التالى :

 محددات األهمية النسبية وتشمل : -أ

 بالمنشية. *ال روف المحيةة   

*االعتبارات النوعية ) فائدة المعلومات ، المالءمة ،   

 الدقة ، . . . (. 

*االعتبارات الكمية ) ال ـروف المحيةـة بالمنشـية ،   

 ن ام المراقبة الداللية ، إجراءات المراجعة ، . . . (. 

محددات مخـاطر المراجعـة الناجمـة عـن األلةـاء  -ا

 مات المحاسبيةوتشمل: الجوهرية في الحقائق والمعلو

*ال روف االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة التـى   

 تؤثر على نشاط المنشية . 

*مـــدى كفـــاءة وأمانـــة اإلدارة العليـــا والمســـتويات   

 اإلدارية المس ولة عن األنشةة الرئيسية بالمنشية .

*طبيعة نشاط المنشية والتةور التكنولوجى المـرتبط   

 به . 

ن ـام المراقبـة الدالليـة ومـدى التـزام  *قوة تصـميم  

 العاملين بالن ام . 
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 ( 2تابع: جدول رقم )

 المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

 

 

4.60 

4.60 

 

4.06 

 

 

4.60 

4.81 

4.54 

 

 

4.71 

4.54 

4.06 

3.60 

4.06 

 

 

 

 

 

4.29 

4.29 

 

3.50 

 

 

4.29 

4.52 

4.13 

 

 

4.41 

4.13 

3.50 

3.01 

3.50 

 

 

 

 

 

0.50 

0.50 

 

0.93 

 

 

0.50 

0.48 

0.67 

 

 

0.50 

0.67 

0.93 

1.15 

0.93 

 

 

 

 

 

4.44 

4.44 

 

3.78 

 

 

4.44 

4.67 

4.33 

 

 

4.56 

4.33 

3.78 

3.36 

3.78 

 

 

 

 

 

C17 

C18 

 

C19 

 

 

C20 

C21 

C22 

 

 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

 

محددات مخاطر المراجعة الناجمة عن فشل عملية  -ج

ــة فــي  ــي الكشــف عــن األلةــاء الجوهري المراجعــة ف

 الحقائق والمعلومات المحاسبية وتشمل :

ــى أســلوا الفحــص  - ــة عل اعتمــاد المراجع

 االلتبارى ) المراجعة بالعينات (. 

 الية فريق المراجعة. انخفاض كفاءة وفع -

الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات غيــر  -

 صحيحة من مصادرها .

تتعــدد األطــراف التــى يمكــن أن تســهم فــي نجــاح  -8

 عملية مراجعة حقوق الملكية الفكرية ، ومن بينها: 

 إدارة منشآت األعمال .  -

 المن مات المهنية المتخصصة .  -

 الحكومة . -

ــوق -9 ــام مراجعــة حق ــارس مه ــة  يجــب أن تم الملكي

 الفكرية بواسةة فريق عمل يتكون من :

 مراقب الحسابات .  -

 المراجع الداللى .  -

 المحاسب اإلدارى . -

 لبراء فنيين من دالل المنشية . -

 لبراء من لارج المنشية . -

 

 

 محددات األهمية النسبية والمخاطر في سياق مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  5/2/2/2

موافقتها على ضرورة األلذ في الحسبان محددات األهميــة النســبية   أبدت مفردات العينة -1

)والتى تشمل ال روف المحيةة بالمنشية واالعتبارات النوعية والكمية ( عند تخةيط وتنفيذ 

وتقييم نتائي مراجعة حقــوق الملكيــة الفكريــة . حيــث تــراوح الوســط الحســابى المــرجح مــا 

مما يدل على  0.93و    0.67المعيارى ما بين  ، وتراوح االنحراف  4.00و    3.78بين

اتفاق اآلراء حول تلا المحــددات ، وال توجــد فــروق معنويــة بــين اآلراء حيــث يقــع الوســط 

 الحسابى دالل حدود فترة الثقة .

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على ضرورة األلذ بمنهي المراجعــة المؤســس علــى   -2

ق الملكية الفكرية ، حيث وافقت مفردات العينــة علــى جميــع مفهوم الخةر عند مراجعة حقو
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محددات المخاطر في سياق عملية المراجعة سواء محددات المخــاطر الناجمــة عــن األلةــاء 

الجوهرية فى الحقائق والمعلومات المحاسبية أو محددات المخاطر الناجمة عــن الفشــل فــي 

 اكتشاف األلةاء الجوهرية.

، كمــا تــراوح االنحــراف   4.44و    3.78لحسابى المرجح ما بين ولقد تراوح الوسط ا    

 مما يدل على اتفاق اآلراء بشين محددات المخاطر ، هذا  0.93و    0.50المعيارى ما بين 

فروق معنوية بين اآلراء في هذا الشين حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة   دوال توج

 الثقة.

 

 ألطراف المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية : المشاركة الفعالة ل 5/2/2/3 

أبدت مفردات العينــة موافقتهــا التامــة علــى الــدور الــذى يمكــن ان تســهم بــه المن مــات  -1

المهنية المتخصصة في تةوير مهنــة المحاســبة والمراجعــة ليــتمكن مراقــب الحســابات مــن 

( مثــل مراجعــة حقــوق الملكيــة القيام بدوره في مراجعة المهام المعقــدة ) أو غيــر الهيكليــة 

 د، وال توج  0.48واالنحراف المعيارى     4.67الفكرية . حيث بلغ الوسط الحسابى المرجح  

 فروق معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة.

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على األطراف التى يمكن ان تســهم بفعاليــة فــي نجــاح  -2

همة مراقب الحسابات بشين مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، وهــذه األطــراف هــى إدارة م

  4.33و  4.44منشآت األعمال والحكومة . حيث بلغ الوسط الحسابى المــرجح لكــل منهمــا 

على التوالى ممــا يؤكــد   0.67و  0.50على التوالى وكذلا بلغ االنحراف المعيارى لآلراء 

مشاركة هذه األطراف ، وال توجد فــروق معنويــة بــين اآلراء حيــث  اتفاق اآلراء على أهمية

 يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة .     

 

 مراجعة حقوق الملكية الفكرية بواسةة فريق عمل :  5/2/2/4

أبدت مفردات العينة موافقتها التامة على ضرورة تولى مراقب الحسابات مهــام مراجعــة  -1

واالنحــراف المعيــارى   4.56كرية . حيث بلــغ الوســط الحســابى المــرجح حقوق الملكية الف

 فروق معنوية بين اآلراء بهذا الشين. د، وال يوج  0.50

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على مشاركة المراجع الداللى لمراقــب الحســابات فــي  -2

  4.33بى المــرجح القيام بمهام مراجعة حقــوق الملكيــة الفكريــة . حيــث بلــغ الوســط الحســا

فروق معنوية بين اآلراء بشــين مشــاركة المراجــع  د، وال توج  0.67واالنحراف المعيارى 

 الداللى في عملية المراجعة. 

كذلا أبدت مفردات العينة موافقتها النسبية على مشاركة المحاسب اإلدارى لدى العميــل  -3

حيــث بلــغ الوســط الحســابى ولبراء من لــارج منشــية العميــل فــي فريــق عمــل المراجعــة ، 
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ويقع الوسط الحسابى دالــل حــدود   0.93واالنحراف المعيارى   3.78المرجح لكل منهما 

فترة الثقة مما يــدل علــى عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين اآلراء بشــين مشــاركة المحاســب 

 اإلدارى لدى العميل ولبراء من لارج منشية العميل في فريق عمل المراجعة.

مت اآلراء بشين مشاركة لبراء فنيين من دالل منشية العميل في فريق عمــل بينما انقس -4

مــن مفــردات العينــة  %55.6ووافــق   3.36المراجعة . حيث بلغ الوسط الحسابى المــرجح 

على هذه المشاركة والتزمت النســبة الباقيــة  %20على مشاركة لبراء فنيين بينما اعترض 

 الحياد. %44.4وقدرها 

حث أنه في حالة عدم مشاركة لبراء فنيين من دالل منشية العميل فــي فريــق ويرى البا     

العمل المكلف بمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ، فــإن هــذا لــن يمنــع مراقــب الحســابات ان 

 يستعين بهم من لالل إجراء المقابالت الشخصية معهم واالستفسار منهم عند اللزوم.

 

ة الفرض الثالث من فروض البحث وهو " أن غياا ويتضح للباحث من كل ما تقدم صح     

المقومات األساسية الالزمة لمراجعة حقوق الملكية الفكرية يؤثر بشــكل ســلبى علــى إنجــاز 

مهام مراجعة تلا الحقوق بــالجودة المةلوبــة بمــا يــؤدى إلــى عــدم الثقــة فــي نتــائي عمليــة 

 المراجعة "

 

 رفة مراقب الحسابات :دور المن مات المهنية في تةوير هيكل مع 5/2/3

 ( إلى ما يلى : 3تشير نتائي التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

دور المن مــات المهنيــة والتشــريع فــي مصــر فــي تةــوير هيكــل معرفــة مراقــب  5/2/3/1

 الحسابات : 

مان في أبدت مفردات العينة موافقتها على ان المن مات المهنية والتشريع في مصر يسه  -1

 تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات ليشمل المعرفة العامة أو األساسية والمعرفة اإلجرائية

  3.67باإلضافة إلى المعرفة بالتعليم المستمر . حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح ما بين 

و    0.50، وال يوجد تشتت في اآلراء حيث تــراوح االنحــراف المعيــارى مــا بــين   4.44و 

، كما أنه ال توجد فروق معنويــة بــين اآلراء ن ــراً ألن الوســط الحســابى يقــع دالــل   0.83

 حدود فترة الثقة.

بينما أبدت مفردات العينة عدم موافقتها على مساهمة المن مات المهنيــة والتشــريع فــي  -2

مصر فــي إكســاا مراقــب الحســابات للمعرفــة بــالتكرار والمعرفــة المتنوعــة والمعرفــة مــن 

  1.56و    2.22و    2.22الن ير أو القرين حيث بلــغ الوســط الحســابى المــرجح  مراجعة

 على التوالى بما يفيد عدم   0.50و  0.93و    0.93على التوالى وبلغ االنحراف المعيارى  

 تشتت اآلراء ، وال توجد فروق معنوية بين اآلراء في هذا الشين حيث يقع الوسط الحســـابى
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 ( 3جدول رقم )

 لمن مات المهنية في تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات دور ا 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

 

4.60 

3.92 

3.22 

3.06 

2.50 

2.50 

4.28 

3.06 

1.71 

 

 

 

 

4.60 

4.50 

4.06 

4.17 

2.20 

2.70 

4.06 

3.95 

2.70 

 

 

 

 

4.29 

3.42 

2.56 

2.50 

1.94 

1.94 

3.94 

2.50 

1.41 

 

 

 

 

4.16 

4.08 

3.50 

3.66 

1.80 

2.19 

3.50 

3.38 

2.19 

 

 

 

 

0.50 

0.83 

1.11 

0.93 

0.93 

0.93 

0.57 

0.93 

0.50 

 

 

 

 

0.65 

0.70 

0.93 

0.85 

0.67 

0.84 

0.93 

0.95 

0.84 

 

 

 

 

4.44 

3.67 

2.89 

2.78 

2.22 

2.22 

4.11 

2.78 

1.56 

 

 

 

 

4.36 

4.29 

3.78 

3.91 

2.00 

2.44 

3.78 

3.67 

2.44 

 

 

 

 

 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

 

 

 

 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

 

 

تســهم المن مــات المهنيــة والتشــريع فــي مصــر  -10

بشكل ايجابى في تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات 

 ليشمل أنوا  المعرفة التالية :

 ساسية المعرفة العامة أو األ -

 المعرفة اإلجرائية  -

 المعرفة المتخصصة  -

 المعرفة بينشةة العميل  -

 المعرفة بالتكرار -

 المعرفة المتنوعة  -

 المعرفة بالتعليم المستمر -

 المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية  -

 المعرفة من مراجعة الن ير أو القرين  -

 

ان االتحاد الدولي للمحاسبين يسهم بشكل إيجابى   -11

هيكل معرفة مراقب الحسابات ليشمل أنوا   في تةوير

 المعرفة التالية :

 المعرفة العامة أو األساسية  -

 المعرفة اإلجرائية  -

 المعرفة المتخصصة  -

 المعرفة بينشةة العميل -

 المعرفة بالتكرار      -

 المعرفة المتنوعة  -

 المعرفة بالتعليم المستمر  -

 المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية  -

 المعرفة من مراجعة الن ير أو القرين      -       

 

 دالل حدود فترة الثقة.

وتجدر اإلشارة إلى ان إكساا مراقب الحسابات للمعرفة بــالتكرار إنمــا يتحــدد مصــدرها      

 أساساً في مراقب الحسابات ذاته فهو وحده الكفيل بإكساا نفسه لهذا النو  من المعرفة.

همة المن مات المهنية والتشريع في مصــر فــي إكســاا وانقسمت اآلراء بشين مدى مسا -3

مراقب الحسابات للمعرفة المتخصصة والمعرفة بينشةة العميــل والمعرفــة الذاتيــة بالتغذيــة 

ــين  ــا ب ــرجح م ــراوح الوســط الحســابى الم ــث ت ــراف   2.89و    2.78العكســية حي واالنح
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العينة الحيــاد فــي هــذا  من مفردات  %44.4. وقد التزم   1.11و    0.93المعيارى ما بين 

 الشين.

 دور االتحاد الدولي للمحاسبين في تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات :  5/2/3/2

أبدت مفردات العينة موافقتها على مساهمة االتحاد الدولي للمحاسبين في إكساا مراقب  -1

معرفة اإلجرائية ، الحسابات للعديد من أنوا  المعرفة وهى ب المعرفة العامة أو األساسية ، ال

المعرفة بينشةة العميل ، المعرفة المتخصصة ، المعرفة بالتعليم المستمر ، المعرفة الذاتيــة 

، كمــا   4.36و    3.67بالتغذية العكسية . حيث تراوح الوسط الحســابى المــرجح مــا بــين 

الشــين ،  بما يفيد اتفاق اآلراء فى هــذا  0.95و    0.65تراوح االنحراف المعيارى ما بين 

 وال توجد فروق معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة.

بينما أبدت مفردات العينة عدم موافقتها علــى مســاهمة االتحــاد الــدولي للمحاســبين فــي  -2

إكساا مراقب الحسابات للمعرفة بالتكرار والمعرفة المتنوعة والمعرفة بمراجعة الن يــر أو 

، وتراوح االنحراف   2.44و     2.00حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح ما بين    القرين .

بما يفيد اتفاق اآلراء حول عدم مساهمة االتحاد الدولي في  0.84و   0.67المعيارى ما بين  

هذا الشين . وال توجد فروق معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حــدود فتــرة 

 الثقة.

 

من كل ما تقدم صحة الفرض الرابع من فروض البحث وهو " أن االتحاد الدولي ويتضح       

للمحاسبين يسهم بشكل إيجابى في إكساا مراقب الحسابات للعديد من أنوا  المعرفــة ، فــي 

 حين أن إسهام المن مات المهنية والتشريع في مصر يعتبر محدوداً في هذا المجال " .

 

 المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية :مجاالت مشاركة األطراف  5/2/4

 ( إلى ما يلى :4تشير نتائي التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

 مجاالت مشاركة  اإلدارة العليا في منشآت األعمال : 5/2/4/1

 أبدت مفردات العينة موافقتها التامة على ضــرورة قيــام اإلدارة العليــا بالمنشــية بتةــوير -1

أن مة المراقبة الداللية واألهداف المحققة من تلا األن مة بما يضــمن االســتجابة للقــوانين 

والقواعد التن يمية ويعزز االســتخدام الفعــال والكــفء لمــوارد المنشــية . حيــث بلــغ الوســط 

بما يفيد عدم وجود تشتت في اآلراء   0.51واالنحراف المعيارى   4.53الحسابى المرجح 

فروق معنوية بــين اآلراء حيــث يقــع  د مة المراقبة الداللية ، كما أنه ال توجحول تةوير أن

 الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة .

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على ضرورة قيام اإلدارة العليا بتةوير ن ام التكــاليف  -2

 ية الفكرية . حيث بلــــغ ون ام المحاسبة اإلدارية ليتالءم ذلا مع أهداف مراجعة حقوق الملك
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 ( 4جدول رقم )

 مجاالت مشاركة األطراف المعنية بمراجعة حقوق الملكية الفكرية 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

 

 

4.69 

4.44 

4.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.44 

4.14 

 

4.60 

4.34 

 

 

 

4.62 

4.29 

 

4.49 

 

 

 

 

 

4.38 

4.05 

4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.96 

3.68 

 

4.25 

3.89 

 

 

 

4.32 

3.71 

 

4.09 

 

 

 

 

 

0.51 

0.65 

0.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.79 

0.76 

 

0.58 

0.75 

 

 

 

0.51 

0.95 

 

0.66 

 

 

 

 

 

4.53 

4.24 

4.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20 

3.91 

 

4.42 

4.11 

 

 

 

4.47 

4.00 

 

4.29 

 

 

 

 

 

 

F1 

F2 

F3 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 

G2 

 

G3 

G4 

 

 

 

H1 

H2 

 

H3 

 

 

يقع على عاتق اإلدارة العليا بالمنشآت مسـ ولية  -12

 –القيام بدور إيجابى في التغلب على مشكالت التةبيق 

مـن لـالل  –في مجـال لـدمات المحاسـبة والمراجعـة 

 تةوير األن مة الداللية للمنشية مثل:

 أن مة المراقبة الداللية. -

 ن ام التكاليف. -

 حاسبة اإلدارية. ن ام الم -

 

يوجـــد بمصـــر العديـــد مـــن المن مـــات المهنيـــة  -13

والهي ات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة ، والتـى 

يمكــن ان تســهم بــدور هــام فــي مجــال تةــوير المهنــة 

ــات  لمواكبــة عصــر العولمــة ومــا تمخــض عــن اتفاقي

الجات من مجاالت جديدة للعمل المحاسبى والمراجعـى 

مراجعة حقـوق الملكيـة الفكريـة . ، ولاصة في مجال 

 ومن بين هذه المن مات والهي ات ما يلى : 

 جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية . -    

 المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين . -    

 اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة  -    

 وقواعد السلوك المهنى المرتبةة بهما .       

 الجهاز المركزى للمحاسبات . -     
 

هناك حاجة ملحـة إلـى تـدلل المشـر  المصـرى  -14

 إلصدار قانون يلزم الشركات المصرية بما يلى : 

 * المراجعة المالية لحقوق الملكية الفكرية .  

 * مراجعة الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية .  

 ـــــب* تشكيل لجنة المراجعة كحلقة وصل بين مراقـ  

 الحسابات واإلدارة العليا .    

 

 

علــى التــوالى ، كمــا بلــغ االنحــراف المعيــارى   4.29و    4.24الوسط الحســابى المــرجح 

فروق  دبما يفيد عدم تشتت اآلراء حول الموافقة على التةوير ، وال توج  0.66و    0.65

 قة.معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الث
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 المن مات المهنية المتخصصة في مصر المشاركة في تةوير مهنة المراجعة : 5/2/4/2

أبدت مفردات العينة موافقتها على ضرورة مشاركة جميع المن مــات المهنيــة والهي ــات  -1

المتخصصة في مصر في تةوير مهنــة المحاســبة والمراجعــة لمواكبــة عصــر العولمــة ومــا 

ن مجاالت جديدة للعمــل المحاســبى والمراجعــى ، ولاصــة فــي تمخض عن اتفاقيات الجات م

  3.91مجال مراجعة حقوق الملكية الفكرية . حيث تراوح الوسط الحسابى المرجح مــا بــين 

 .  4.42و  

و    0.58تشتت في آراء مفردات العينة حيث تراوح االنحراف المعيارى ما بين  دال يوج -2

اآلراء حيث يقع الوســط الحســابى دالــل حــدود فتــرة  فروق معنوية بين دكما ال توج  0.79

 الثقة.  

    

 دور الحكومة في تقنين مراجعة حقوق الملكية الفكرية :  5/2/4/3

أبدت مفردات العينة موافقتهــا علــى ضــرورة تــدلل المشــر  المصــرى إللــزام الشــركات  -1

راجعــة الكفــاءة المصرية ) شركات المساهمة بصفة لاصــة ( بــإجراء المراجعــة الماليــة وم

الملكية الفكرية وإبداء الرأى الفنى االنتقادى عن نتائي عملية المراجعــة ،  قوالفعالية لحقو

هذا باإلضافة إلى ضرورة قيام الشركات بتشكيل " لجنة المراجعة " لالســتفادة مــن المزايــا 

يــا التــى تعــود مــن عمــل لجنــة المراجعــة كحلقــة وصــل بــين مراقــب الحســابات واإلدارة العل

 بالشركات.

ــين  -2 ، كمــا تــراوح االنحــراف   4.47و    4.00تــراوح الوســط الحســابى المــرجح مــا ب

بما يفيد عدم تشتت آراء العينــة ، باإلضــافة إلــى أنــه ال   0.95و    0.51المعيارى ما بين 

 فروق معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة. دتوج

 

 المراجعة التحليلية لنشاط البحول والتةوير والممتلكات الفكرية :  التبارات  5/2/5

 ( إلى ما يلى : 5تشير نتائي التحليل االحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )     

 مراجعة أنشةة البحول والتةوير واستخدام كافة األساليب الفنية المتاحة :  5/2/5/1

رورة قيام مراقب الحسابات بإعةاء عنايــة لاصــة أبدت مفردات العينة موافقتها على ض -1

للمراجعة المالية ومراجعة الكفاءة والفعالية ألنشةة البحول والتةــوير باعتبارهــا المصــدر 

  3.98الرئيسى الكتساا وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية . حيث بلغ الوسط الحســابى المــرجح 

فــروق  دفي هذا الشين ، كما أنه ال توجبما يفيد اتفاق اآلراء   0.94، واالنحراف المعيارى 

 معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة.
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 ( 5جدول رقم )

 التبارات المراجعة التحليلية لنشاط البحول والتةوير والممتلكات الفكرية 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

 

 

 

4.26 

 

 

 

 

 

4.00 

 

 

 

4.17 

 

4.40 

 

 

 

 

 

 

4.06 

 

 

4.41 

 

 

4.16 

 

 

4.54 

 

 

 

 

 

3.70 

 

 

 

 

 

3.47 

 

 

 

3.66 

 

4.00 

 

 

 

 

 

 

3.50 

 

 

4.03 

 

 

3.62 

 

 

4.13 

 

 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 

 

0.89 

 

 

 

0.85 

 

0.66 

 

 

 

 

 

 

0.93 

 

 

0.64 

 

 

0.89 

 

 

0.67 

 

 

 

 

 

3.98 

 

 

 

 

 

3.73 

 

 

 

3.91 

 

4.20 

 

 

 

 

 

 

3.78 

 

 

4.22 

 

 

3.89 

 

 

4.33 

 

 

 

 

 

 

I1 

 

 

 

 

 

I2 

 

 

 

J1 

 

J2 

 

 

 

 

 

 

K1 

 

 

K2 

 

 

K3 

 

 

K4 

 

يجب على مراقـب الحسـابات عنـد تكليفـه بمهـام  -15

مراجعة حقوق الملكية الفكرية في المنشآت الصناعية 

ان يولى اهتمامه بالمراجعة المالية ومراجعـة الكفـاءة 

ية ألنشةة البحول والتةوير باعتبارها المصدر والفعال

 الرئيسى الكتساا وانفاذ حقوق الملكية الفكرية.

 

يجب على مراقب الحسابات ان يسعى إلى البحث  -16

عن نماذج أو أسـاليب مسـتحدثة عنـد تنفيـذ التبـارات 

المراجعة التحليلية ولاصـة اذا كانـت مهـام المراجعـة 

راجعـة حقـوق الملكيـة تتعلق بيمور غير مهيكلة مثل م

 الفكرية . 

 

يمكـن اسـتخدام أسـاليب المراجعـة التحليليـة فـي  -17

 تعزيز نتائي مراجعة :

 الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية . -

الحكم على مقدرة المنشية على االسـتمرار  -

 في النشاط .

 

تتعدد المؤشرات المالية وغير المالية التى يمكـن  -18

راقب الحسابات حال تنفيذه إلجراءات ان يستعين بها م

ــة لنشــــاط البحــــول والتةــــوير  المراجعــــة التحليليــ

 والممتلكات الفكرية ، ومن بين هذه المؤشرات مايلى:

  ÷ األرباح اإلضافية(  * )

 )اإلضافات الرأسماليةالخاصة بالممتلكات الفكرية( 

 

 *)معدل العائد على المال المستثمر للعام الحالى( ÷

 العائد على المال المستثمرلسنةاألساس()معدل   

 

 * ) قيمة التعويضات المحصلة ( ÷ 

 ) حقوق الملكية الفكرية (   

 

 * ) قيمة التعويضات المدفوعة ( ÷

 ) العائد المحقق من حاالت التعدى (    
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 ( 5تابع: جدول رقم )

 ة التبارات المراجعة التحليلية لنشاط البحول والتةوير والممتلكات الفكري

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

الوسط 

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

3.94 

 

 

4.34 

 

 

4.20 

 

 

4.16 

 

 

4.34 

 

 

4.19 

 

 

4.11 

 

 

3.88 

 

 

4.34 

 

 

4.19 

 

 

3.86 

 

 

3.30 

 

 

3.89 

 

 

3.57 

 

 

3.62 

 

 

3.89 

 

 

3.73 

 

 

3.53 

 

 

3.23 

 

 

3.89 

 

 

3.59 

 

 

3.20 

 

 

1.07 

 

 

0.75 

 

 

1.05 

 

 

0.89 

 

 

0.75 

 

 

0.77 

 

 

0.96 

 

 

1.08 

 

 

0.75 

 

 

1.01 

 

 

1.10 

 

 

3.62 

 

 

4.11 

 

 

3.89 

 

 

3.89 

 

 

4.11 

 

 

3.96 

 

 

3.82 

 

 

3.56 

 

 

4.11 

 

 

3.89 

 

 

3.53 

 

 

 

K5 

 

 

K6 

 

 

K7 

 

 

K8 

 

 

K9 

 

 

K10 

 

 

K11 

 

 

K12 

 

 

K13 

 

 

K14 

 

 

K15 

 

 ممتلكات الفكرية ( ÷ * ) قيمة مبيعات ال

 )التكلفة الرأسمالية لتلا الحقوق (   

  

 * ) العائد المحقق من الترليص للغير( ÷

 ) حقوق الملكية الفكرية التى تم ترليصها (    

      

 * ) قيمة االقتراض برهن الممتلكات الفكرية( ÷

 ) إجمالى قيمة االقتراض (   

 

 * ) عدد المنتجات الجديدة ( ÷ 

 عدد المنتجات الكلية للمنشية (  )   

 

 * ) تكاليف التدريب الفعلية ( ÷

 ) تكاليف التدريب المخةةة (   

 

 * ) التكاليف الفعلية للبحول والتةوير (  ÷

 ) التكاليف المخةةة للبحول والتةوير (    

      

 * ) عدد مشروعات األبحال والتةوير الناجحة ( ÷

 () عدد المشروعات المخةةة    

 

 * ) الوقت الفعلى إلنجاز المشرو  البحثى ( ÷

 ) الوقت المقدر إلنجاز المشرو  البحثى (    

      

 * ) حقوق الملكية الفكرية للعام الحالى ( ÷ 

 ) حقوق الملكية الفكرية لسنة األساس (    

 

 * ) عدد التراليص الممنوحة ارادياً للغير ( ÷ 

 اريةالممنوحة للغير()عدد التراليص االراديةواإلجب   

 

 * )عدد الةلبيات المسلمة للعمالء  في موعدها( ÷ 

 ) إجمالى عدد الةلبيات (   
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 ( 5تابع: جدول رقم )

 التبارات المراجعة التحليلية لنشاط البحول والتةوير والممتلكات الفكرية 

 
الحداألعلى 

 لفترة 

 الثقة

الحداألدنى 

  لفترة

 الثقة  

االنحراف 

 المعيارى

وسط ال

الحسابى 

 المرجح

 العبــــــــــــــــارات  الرمز

 

 

4.07 

 

 

3.64 

 

 

3.54 

 

4.21 

 

 

3.95 

 

 

4.23 

 

 

4.08 

 

 

3.49 

 

 

2.94 

 

 

2.90 

 

3.61 

 

 

3.38 

 

 

3.68 

 

 

3.56 

 

 

0.97 

 

 

1.16 

 

 

1.06 

 

1.00 

 

 

0.95 

 

 

0.90 

 

 

0.86 

 

 

3.78 

 

 

3.29 

 

 

3.22 

 

3.91 

 

 

3.67 

 

 

3.96 

 

 

3.82 

 

 

 

K16 

 

 

K17 

 

 

K18 

 

K19 

 

 

K20 

 

 

K21 

 

 

K22 

 

 

 * ) عدد العمالء هذا العام ( ÷

 ) عدد العمالء لسنة األساس (   

 

 * ) كمية مبيعات العام الحالى ( ÷

 ) كمية مبيعات سنة األساس(   

 

 * ) عدد المنتجات الجديدة في فترة معينة ( ÷

 )عدد المنتجات الجديدة للمنافسين (   

 

 لمعيب ( ÷ ) تكلفة اإلنتاج التام (* ) تكلفة اإلنتاج ا

      

 * ) تكلفة اإلصالح وإعادة التشغيل ( ÷ 

 ) إجمالى تكلفة اإلنتاج (   

 

 * ) عدد الةلبيات المنفذة لالل الفترة ( ÷ 

 ) عدد طلبات صيانة أو لدمات ما بعد البيع (    

 

 * )  تكلفة اإلضافات الرأسمالية الجديدة ( ÷ 

 لفة الرأسمالية للمنشية) إجمالى التك   
 

 

كما أبدت مفردات العينة موافقتها على ضرورة سعى مراقب الحســابات إلــى البحــث عــن  -2

النماذج أو األساليب الفنية المستحدثة والتى تتالءم والتبارات المراجعة التحليلية ، ولاصة 

 ية الفكريــة . حيث إذا كانت مهام المراجعة تتصل بيمور غير هيكلية مثل مراجعة حقوق الملك

بما يفيد اتفاق اآلراء في  0.89، واالنحراف المعيارى   3.73بلغ الوسط الحسابى المرجح 

فروق معنوية بين اآلراء حيــث يقــع الوســط الحســابى دالــل حــدود  دهذا الشين ، كما ال توج

 فترة الثقة.
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ــذ الت 5/2/5/2 ــي تنفي ــة المســتخدمة ف ــر المالي ــة وغي ــة المؤشــرات المالي ــارات المراجع ب

 التحليلية:

أبدت مفردات العينة موافقتها على االستفادة من أســاليب المراجعــة التحليليــة فــي مجــال  -1

تعزيز نتائي مراجعة الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية من ناحية ، والحكم على مقدرة 

الوســط الحســابى منشية العميل علــى االســتمرار فــي النشــاط مــن ناحيــة ألــرى . حيــث بلــغ 

و    0.85علــى التــوالى ، وبلــغ االنحــراف المعيــارى   4.20و    3.91المرجح لكل منهما 

 دعلى التوالى بما يفيد عدم وجود تشتت بين اآلراء في هذا الشين ، كما أنــه ال توجــ   0.66

 فروق معنوية بين اآلراء حيث يقع الوسط الحسابى المرجح دالل حدود فترة الثقة .

أبدت مفردات العينة موافقتها على االستعانة بجميع المؤشرات المالية وغير المالية  كما -2

(  K17حال تنفيذ إجراءات المراجعة التحليلية فيما عدا مؤشر معدل التةور فــي المبيعــات )

( . فقد تــراوح الوســط الحســابى المــرجح للمؤشــرات  K18ومؤشر معدل التغلب التنافسى )

و    0.64واالنحــراف المعيــارى مــا بــين   4.33و    3.53يها ما بــين التى تم الموافقة عل

بما يفيد عدم وجود تشتت في اآلراء ، وعدم وجود فروق معنويــة بــين اآلراء حيــث   1.10

 يقع الوسط الحسابى دالل حدود فترة الثقة .

  3.29( فقد بلغ الوسط الحسابى المرجح له  K17أما مؤشر معدل التةور في المبيعات)     

، في حين بلغ الوسط الحسابى المــرجح لمؤشــر معــدل التغلــب   1.16واالنحراف المعيارى 

، وهذا يفيد بعدم وجود تشتت في   1.06واالنحراف المعيارى له    3.22(    K18التنافسى )

فروق معنوية بين اآلراء حيــث يقــع الوســط الحســابى دالــل حــدود  داآلراء ، كما أنه ال توج

 ال انه يالحظ على المؤشرين السابقين ما يلى :فترة الثقة. إ

% من مفردات العينة على االســتفادة منــه  46.7( وافق  K17بالنسبة للمؤشر ) -

% منهم الحياد ولم يوافق علــى إمكانيــة االســتفادة مــن هــذا  33.3في حين التزم 

 % من مفردات العينة . 20المؤشر 

ــا بالنســبة للمؤشــر ) - ــق  K18أم ــد واف ــى  % 42.2( فق ــة عل ــردات العين ــن مف م

% مــنهم الحيــاد ولــم يوافــق علــى إمكانيــة  31.1االستفادة منــه فــي حــين التــزم 

 % من مفردات العينة . 26.7االستفادة من هذا المؤشر 

 

ويتضح من نتائي التحليل االحصائى لكل ما تقــدم صــحة الفــرض الخــامس مــن فــروض      

ل الدور االقتصادي للمراجعة في مجال حقــوق البحث وهو " إمكانية بناء إطار منهجى لتفعي

 الملكية الفكرية "  
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 سادساً : نتائي وتوصيات البحث  

 

 نتائي البحث : 6/1

يمكن عرض النتائي المستخلصة من هذا البحث بما يحقق أهدافه ويثبت صحة فروضــه      

 على النحو التالى : 

تكــارات فــي المجــال الصــناعى بعنايــة يجب تناول حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة باالب -1

لاصة. حيث ان دعم القدرة على االبتكار واإلبدا  يعد جوهرياً بكل تيكيد في أى استراتيجية 

 تنموية ، لاصة لدعم وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين المحلى والدولى .

لحســابات بــالتقرير ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالمنشآت والمساهمين بتكليف مراقــب ا -2

عن نتائي مراجعة حقوق الملكية الفكرية حتى يمكن تجنب المخاطر التى قد تنشــي فــي حالــة 

عدم القيام بعملية المراجعة والتى من بينها ب تجنــب حــاالت فشــل المنشــآت ، تجنــب حــاالت 

د التعدى على حقوق الغير ، وتجنب التعرض للعقوبات االقتصادية على األقل ) حيث قــد تمتــ 

إلى عقوبــات سياســية ، اجتماعيــة ، ثقافيــة . . ( والتــى قــد تــنجم عــن عــدم االلتــزام بتنفيــذ 

 االتفاقيات الدولية والقومية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .

فقــط تحــت مجــال المراجعــة الماليــة لتلــا  جان مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ال تنــدر -3

يمهــا وســالمة العــرض واإلفصــاح بقائمــة المركــز الحقوق للتحقق من ملكيتهــا و صــحة تقي

المالى ، ولكن البد ان تتم عملية المراجعة من كافة الجوانب ، ومن ثم تبدو أهميــة مراجعــة 

الكفاءة والفعالية فيما يتعلق بتكوين واكتساا وإنفاذ واستغالل حقوق الملكية الفكرية وسبل 

الممتلكــات الفكريــة . وهــذه المهــام ال  تنميتها ومحاولة تجنب التعدى على حقوق الغيــر مــن

ان يقوم بها مراقب الحسابات بمفرده في منيى عن مشاركة أطراف ألرى في عملية   ريتصو

 المراجعة .

ن راً لما تتسم به عملية مراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن تعقيــدات لتنــو  مجــاالت  -4

الكفــاءة والفعاليــة ( تبــدو أهميــة المراجعة الخاصة بتلا الحقوق ) مراجعة مالية ، مراجعة 

توفير مجموعة من المقومات أو الدعامات األساسية إلنجــاز مهــام المراجعــة لتلــا الحقــوق 

 بالجودة المةلوبة وبما يحقق الثقة في نتائي عملية المراجعة . وتلا المقومات هى: 

 لية .تةوير هيكل معرفة مراقب الحسابات إلنجاز عملية المراجعة بكفاءة وفعا  -

المشاركة الفعالة لألطراف المعنيــة بمراجعــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ) إدارة المنشــآت ،   -

 المن مات المهنية المتخصصة ، والحكومة ( .

مراجعة حقوق الملكية الفكرية بواسةة فريق عمل ) مراقب الحسابات ، المراجع الداللى،    -

 ارج المنشية ( .المحاسب اإلدارى ، ولبراء فنيين من دالل و ل
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تتعدد أنوا  المعرفة التى يجب ان يكتســبها مراقــب الحســابات ، ويمكــن تصــنيفها تحــت  -5

 مجموعتين رئيسيتين هما : 

 المعرفة العامة أو األساسية وتشمل أيضاً المعرفة المتنوعة والمعرفة بالتعليم المستمر.  -

المعرفة بينشةة العميل ، المعرفــة  المعرفة اإلجرائية وتشمل أيضاً المعرفة المتخصصة ،  -

 بالتكرار ، المعرفة الذاتية بالتغذية العكسية ، والمعرفة من مراجعة الن ير.

ان دور المن مات المهنية والتشريع في مصر في شين اكتساا مراقب الحسابات للمعرفة   -6

المعرفــة يقتصر على عدد محدود من أنوا  المعرفــة وهــى المعرفــة األساســية واإلجرائيــة و

بالتعليم المستمر غير اإللزامى . وقد آن األوان إلى ضرورة إلزام مراقب الحسابات بــالتعليم 

المهنى المستمر والرقابة على جودة أداء أعمال المراجعة ومراجعة الن ير لمساعدة مراقب 

 الحسابات في مصر على اكتساا كافة أنوا  المعرفة ليؤدى عمله بكفاءة وفعالية.

التحاد الدولي للمحاسبين يسهم بشكل إيجــابى مــن لــالل لجنــة ممارســات المراجعــة ان ا -7

الدولية ولجنة التعليم في إكساا مراقب الحسابات للعديد من أنوا  المعرفة ومنها ب المعرفة 

األساسية ، المعرفة اإلجرائية ، المعرفة المتخصصــة ، المعرفــة بينشــةة العميــل ، المعرفــة 

 العكسية ، والمعرفة بالتعليم المستمر.الذاتية بالتغذية 

لتبنى أهــدافاً  اهتمامهايقع على عاتق اإلدارة العليا بالمنشية عبء إعادة ترتيب أولويات  -8

لالل البحث عن مــواطن  مناستراتيجية من شينها تدعيم موقف المنشية وقدرتها التنافسية 

العليا عن القيام بدور إيجابى  دارةاإلتحقيق التفوق على المنافسين ، باإلضافة إلى مس ولية 

المحاسبة والمراجعة ( من لالل العمل  لدمات في التغلب على مشكالت التةبيق ) في مجال 

التكــاليف ون ــام المحاســبة اإلداريــة ون ــام  كن ــامالدالليــة للمنشــية  األن مــةعلــى تةــوير 

 المراقبة الداللية.

لهي ات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة، المن مات المهنية وا يوجد بمصر العديد من -9

والتى يمكن أن تسهم بدور هام في مجال تةوير المهنة لمواكبة عصر العولمة وما تمخــض 

عن اتفاقيات الجات من مجــاالت جديــدة للعمــل المحاســبى والمراجعــى ، ولاصــة فــي مجــال 

جمعيــة المحاســبين مراجعة حقوق الملكية الفكرية . ومــن بــين هــذه المن مــات والهي ــات ب 

والمراجعين المصرية ، المعهد المصرى للمحاسبين والمــراجعين ، اللجنــة الدائمــة لمعــايير 

المحاســبة والمراجعـــة وقواعـــد الســـلوك المهنــى المرتبةـــة بهمـــا ، والجهـــاز المركـــزى 

 للمحاسبات. 

 فنــىأهميــة اعتمــاد مراقــب الحســابات علــى نمــوذج بةاقــة األداء المتــوازن كيســلوا  -10

مستحدل لتنفيذ التبارات المراجعة التحليلية لتحقيق هدف مراجعة الكفاءة والفعالية . حيث 

تســهم  انان هذا النموذج يحتوى على أهم العناصر المسببة والمحركة لألداء ، والتى يمكن 
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ومدى  وتنميتهافي الحكم على مدى كفاءة وفعالية اإلدارة في استغالل حقوق الملكية الفكرية  

 وفعالية المس ولين عن نشاط البحول والتةوير. كفاءة

مجال حقوق  فيان نتائي الدراسة الميدانية المعنية بتفعيل الدور االقتصادي للمراجعة  -11

صــحة فــروض  يثبــت الملكية الفكرية تتفق تماماً مع اإلطار الفكرى الذى عرضه الباحث بما 

 البحث ، ويتضمن ذلا اإلطار ما يلى : 

 ور االقتصادي للمراجعة في مجال حقوق الملكية الفكرية .طبيعة الد  -

 المقومات األساسية لمراجعة حقوق الملكية الفكرية .  -

 الفكرية .  مراجعة الكفاءة والفعالية للممتلكات التبارات   -

  

 توصيات البحث :  6/2

 يوصى الباحث بما يلى :  البحث على ما تقدم من نتائي  بناء     

مهنــة  بتةــويرنه يوجد في مصر العديد من المن مات المهنية والهي ــات المعنيــة ن راً أل -1

 المصــرىالمحاســبة والمراجعــة ) جمعيــة المحاســبين والمــراجعين المصــرية ، المعهــد 

 الســلوكللمحاســبين والمــراجعين ، اللجنــة الدائمــة لمعــايير المحاســبة والمراجعــة وقواعــد 

المن مات  تلامركزى للمحاسبات ( ، فإنه يقع على عاتق المهنى المرتبةة بهما ، والجهاز ال

 األدواروالهي ات عبء البحث في سبل تحقيق التنسيق فــي المهــام وااللتصاصــات وتوزيــع 

بــالتعليم  ،اإللــزامفيما بينها في جميع مجاالت تةوير مهنة المحاسبة والمراجعــة ) التــدريب 

، معــايير  عالجهــاالمهنيــة وســبل  المســتمر ، نشــرات وتقــارير لاصــة بمشــاكل الممارســة

 ( . المهنىالمحاسبة والمراجعة بما يتالءم والبي ة المصرية ، قواعد السلوك 

 

 المهنــىضرورة ســعى اللجنــة الدائمــة لمعــايير المحاســبة والمراجعــة وقواعــد الســلوك  -2

معيــار  إلى إصدار -باعتبارها المعنية حتى اآلن بإصدار المعايير في مصر  -المرتبةة بهما 

في هــذا الشــين (  دولىفي مجال مراجعة حقوق الملكية الفكرية ) دون انت ار صدور معيار 

ن  الحسابات من إنجاز  مراقب يتالءم مع بي ة منشآت األعمال الصناعية في مصر ، وبما يمّك 

الفكريــة . مــع إلــزام  الملكيــةأعمال المراجعة بالكفاءة والفعالية المةلوبة في مجــال حقــوق 

ومراجعــة الكفــاءة  الماليــةالمراجعــة  ئيقبى الحســابات بــالتقرير بشــكل واضــح عــن نتــامرا

 والفعالية لتلا الحقوق .

 

ضرورة تــدلل المشــر  المصــرى إللــزام منشــآت األعمــال المصــرية بــإجراء المراجعــة  -3

 لمراجعــةومراجعة الكفاءة والفعالية لحقوق الملكية الفكرية مع إعةاء عناية لاصة  المالية

 مراقــب أنشةة البحول والتةوير ، باإلضافة إلى تشكيل لجنــة المراجعــة كحلقــة وصــل بــين 
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الحسابات واإلدارة العليا وإذا تحقق ذلــا تبــدو أهميــة صــدور معيــار مصــرى فــي المراجعــة 

 وبــينطبيعة الدور الذى يمكن ان تقوم به لجنة المراجعة ومجــاالت التعــاون بينهــا  لتوضيح

 لاصة.مراقب الحسابات بصفة 

 

 مــنالحسابات في مصر لثقل مهــاراتهم العلميــة والعمليــة  ىضرورة السعى الجاد لمراقب -4

ــا  ــة التةــورات الحادثــة فــي مجــال تكنولوجي لــالل بــرامي التعلــيم المهنــى المســتمر لمواكب

 كتلــا، والقدرة على إبداء الرأى الفنى في مجاالت ألرى بخالف القوائم الماليــة  المعلومات 

 اإلدارةبقياس مدى قدرة المنشية على االستمرار في النشاط ومــدى كفــاءة وفعاليــة المتعلقة 

التجــارة  ومراجعــةالعليا والدور االجتماعى للمنشية ومدى مساهمتها في الحفاظ على البي ة 

فــي مجــال أنشــةة  المراجعــةاإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وأيضاً للقدرة على تنفيذ مهــام 

 حقوق الملكية الفكرية.البحول والتةوير و

 

 علــىضرورة قيــام اإلدارة العليــا بمنشــآت األعمــال المصــرية بــدور إيجــابى فــي التغلــب  -5

 الدالليــةمشكالت التةبيق في مجال لدمات المحاسبة والمراجعة من لالل تةــوير األن مــة 

 للمنشية مثل أن مة المراقبة الداللية ون ام التكاليف ون ام المحاسبة اإلدارية.

 

والتوصــية األليــرة موجهــة إلــى البــاحثين فــي مصــر بضــرورة ســعيهم إلعــداد بحــول  -6

لتدعيم مجال البحث الحالى من جهة وإجراء دراسات ميدانية متعمقة فيما يخــتص  مستقبلية

ســلبيات مراجعــة حقــوق و إيجابيــات  للوقــوف علــىالفعليــة لمراقبــى الحســابات  بالممارسة

باإلضافة إلى الدور الذى يمكن ان تســهم بــه  ، اعية في مصرللمنشآت الصن الفكريةالملكية 

 لتلا المنشآت في تقديم يد العون لمراقب الحسابات في هذا المجال. العليااإلدارة 
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 ث ــــالبح عــــــمراج

 : المراجع العربية : أوالً  

 اإللكترونيةالمراجعة تجاه تنمية صفقات التجارة   تحديات د . إبراهيم عبد الحفيظ "  -1

فــي  والثقــةوتبادل البيانات إلكترونياً من لالل تيكيدات الثقة في الن م اإللكترونية 

 مجلــةالمواقع لجمهور العمالء المتعــاملين فيهــا : دراســة ميدانيــة استكشــافية " 

 الســادس، جمعية االستشارات المصرية ) السنة األولى ، العدد  واالقتصاد المال

 . ( 2001، ديسمبر 

 الحديثــةالمحاسبة اإلدارية في تفعيل المتغيــرات  دورزيد كامل السيد ، " الي. أبو د -2

ــة للشــركات المصــرية "  ــاج واإلدارة : دراســة إلتباري ــة اإلنت ــي بي  ــة ،ف  المجل

، كلية التجارة وإدارة األعمال ، جامعــة  العلمية للبحول والدراسات التجارية

 ( . 1999لث والرابع ، السنة الثالثة عشر ، العدد الثا)  حلوان

هيكــل معرفــة المراجــع وتخفــيض الجوانــب  مقومات د . أحمد أبو العزم محمد ، "  -3

 المجلــة ،أحكــام المراجعــة "  ىللمعرفة بهــدف تخفيــف ألةــاء التحيــز فــ  السلبية

 ، ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ) العدد الثانى لالقتصاد والتجارة العلمية

 ( . 1998يناير 

 إدارة اإلنتاج والعمليات فــي الصــناعة والخــدماتد سيد مصــةفى ، د . أحم -4

 ( . 1998الثالثة ب بدون ناشر ،  الةبعة)

 الجــودةبــين الوظيفــة المحاســبية وإدارة  التكاملد . أحمد محمد صالح عةية ، "  -5

 ،الشاملة ضرورة متةلبات اإلصالح االقتصادي المصرى فــي المرحلــة القادمــة " 

 . 1997، القاهرة ، إبريل  سنوى األولالمؤتمر العلمى ال

ــين أر -6 ــِا ، يـنـ د . ألف ــلز ، د . جــيمس لوب ــدلل متكام ــة : م ــة  المراجع ) الةبع

 ( . 2002المريخ للنشر ،  دارالرياض:   بالعربية

معايير المراجعة المهنيــة للرقابــة علــى جــودة أداء د . أمين السيد لةفى ،  -7

 ( . 1997لعربية ، ) القاهرة : دار النهضة ا الحسابات مراقب

ــالى ،  -8 ــال غ ــورج داني ــكالت د . ج ــة المش ــة لمواجه ــة المراجع ــوير مهن تة

 ( . 2001) اإلسكندرية : الدار الجامعية ،  األلفية الثالثة وتحديات  المعاصرة

)  الموســعلمجــال المراجعــة  الجاريــة التةبيقــاترأفت علــى رضــوان ،  د.  -9

 ( . 1990 ، الوالء للةبع والنشر والتوزيع  :شبين الكوم

ــد ،   -10 ــتقبليةد . رؤوف حام ــة مس ــة جنوبي ــة : رؤي ــة الفكري ــوق الملكي   حق

 ( . 2002القاهرة : المكتبة األكاديمية ، )
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:  القانونىالتعليم المهنى المستمر للمحاسب   أهميةد . سعد بن صالح الرويتع ، "    -11

 للمحاسبينكى دراسة مقارنة لمتةلبات التعليم المهنى المستمر وفقاً للمعهد األمري

القـــانونيين ومعهـــد المحاســـبين القـــانونيين بـــإنجلترا وويلـــز واالتحـــاد الـــدولي 

كلية التجارة ، جامعــة عــين  ، العلمية لالقتصاد والتجارة المجلة "للمحاسبين

 ( . 1999) العدد الرابع ، أكتوبر  شمس

 اتيجىاســترمقترحة إلدارة التكلفة من من ور  من ومةسمير أبو الفتوح صالح "   -12

 المجلــةلدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ظل التحديات المعاصرة " 

، كليــة التجــارة ، جامعــة المنصــورة ) المجلــد  المصــرية للدراســات التجاريــة

 ( . 1996العدد الثالث ،  ،العشرون 

ــاطف الســيد ،   -13 الجــات والعــالم الثالــث : دراســة تقويميــة للجــات د . ع

 ( . 1999) اإلسكندرية : بدون ناشر ،  اجهةالموواستراتيجية 

التن ير والممارسة في مجال  مشكالت  تحليل، "  د. عبدالحميد أحمد أحمد شاهين  -14

، كليــة  مجلة آفــاق جديــدة ،المراجعة في البي ة المصرية مع دراسة ميدانية " 

الثالــث مجلد العدد الثانى و ملحقالتجارة ، جامعة المنوفية ) السنة الثالثة عشر ، 

 ( .  2001والرابع ، 

إطار  –التكلفة في بي ة التصنيع الحديثة    معاييرد . عصافت سيد أحمد عاشور ، "    -15

 جامعة، كلية التجارة ،   الفكر المحاسبى مجلةمقترح لتةوير معايير التكاليف "  

 ( .     1997عين شمس ) العدد األول ، السنة األولى ، 

الحديثة  التصنيعاحتواء التكلفة في بي ة   إستراتيجية  د . عصام عبد المنعم أحمد "  -16

 ، المجلــة المصــرية للدراســات التجاريــة ،كيداة لتحقيق الميزة التنافســية " 

الجزء األول ،  –كلية التجارة ، جامعة المنصورة ) المجلد العشرون ، العدد الرابع 

1996  . ) 

مجلــة  ،حول والتةوير " عن تكاليف الب المحاسبةد . على محمد الجوهرى ، "   -17

،  الخامسة، كلية التجارة ، جامعة طنةا ) العدد الثانى ، السنة  التجارة والتمويل

1985  . ) 

حقــوق الملكيــة الفكريــة : من مــة التجــارة العالميــة كارلوس م . كوريا ،   -18

) الةبعــة العربيــة ب  اتفــاق التــربس وليــارات السياســة – الناميــة والدول

 (. 2002،  للنشرمريخ الرياض : دار ال

 علــىوقياس آثار الخبرة المهنيــة وهيكــل المعرفــة  تحديدماجدة عزت حسين ، "   -19

 رســالة دكتــوراه)  ،األحكام الشخصية للمراجعين باســتخدام تحليــل المحاكــاة " 

 ( .  1997بنى سويف ، جامعة القاهرة ، بمنشورة ، كلية التجارة  غير
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 لتحقيــقترح إلعادة هندسة المحاسبة اإلدارية مق إطارد . محمد بكرى عربى ، "   -20

 المجلــة ،دراســة ميدانيــة "  –مةالب اإلدارة االستراتيجية في القةا  الصــناعى 

 ،، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ) العدد الثانى  العلمية لالقتصاد والتجارة

 ( . 1999أبريل 

  "المحاسبيةالمعلومات   العولمة على ن م  تيثيرات د . محمد جالل صالح السيد ، "    -21

 شــمس، كليــة التجــارة ، جامعــة عــين  المجلة العلميــة لالقتصــاد والتجــارة ،

 ( . 1998 يرالعدد األول ، ينا)

 األنشــةةتةوير منهي تحديد التكلفة حسب  دراسةد . محمد مصةفى الجبالى ، "   -22

مجلـــة  ،لـــالل دورة حيـــاة المنـــتي تحقيقـــاً ألهـــداف التخةـــيط اإلســـتراتيجى " 

بنى سويف ،  –) العلوم اإلدارية ( ، كلية التجارة  المالية والتجارية الدراسات

 ( .  1997، العدد الثانى ، يوليو  ) السنة السابعة القاهرةجامعة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -23 التكلفة والعناصر   لحدول العوامل المسببة    استخدامـ ، " ـــ

ــي صــياغة  ــألداء ف ــة ل ــيم األداء المحرك ــوذج موضــوعى لتقي ً نم ــا ــداف  تحقيق أله

) العلوم  والتجاريةمجلة الدراسات المالية  ،المشروعات اإلنتاجية الحديثة " 

، العــدد  الثامنــةبنى سويف ، جامعــة القــاهرة ) الســنة  -اإلدارية ( ، كلية التجارة 

 ( . 1998الثالث ، 

لدولية للمراجعة : تحليــل دراسات في المعايير اد . محمود السيد الناغى ،   -24

 ( .  2000المكتبة العصرية ، المنصورة : ) الةبعة األولى ب  للتةبيق وإطار

 كمــدللالكفــاءة والفعاليــة  جعــةعــن مرا المســ وليةد . ممــدوح هاشــم مــراد ، "   -25

 البحــولمجلة  ،المرحلة الراهنة : دراسة ميدانية "  ىلتةوير مهنة المراجعة ف

 ينايرارة ، جامعة الزقازيق ) السنة العشرون ،العدد األول ، ، كلية التج التجارية

1998 . ) 

د . مصةفى راشد مصــةفى العبــادى ،" تةــور المراجعــة الدالليــة بــين الن ريــة   -26

ــى تواجــه  ــة الت ــة فــي ضــوء التحــديات االقتصــادية واالجتماعي والممارســة العملي

،  لالقتصاد والتجارة المجلة العلميةالوحدات االقتصادية : دراسة ميدانية " ،  

 ( . 1999 يرالعدد األول ، ينا) شمسكلية التجارة ، جامعة عين 

 أغــراضنماذج التخةــيط المــالى لخدمــة  تةويرنجاح عبد الغفار عبد السالم ، "    -27

 جامعــةغير منشورة ، كلية التجــارة ،  رسالة دكتوراه)  ،المراجعة التحليلية " 

 ( .  1996المنوفية ، 
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 ً  مصادر ألرى باللغة العربية :  : ثانيا

بشين معايير المحاســبة المصــرية وتعــديالت  1997لسنة  503قرار وزارى رقم  -1
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