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  الخارجي في الحد من ممارسات   دور التخصص الصناعي للمراجع 

    دراسة نظریة ومیدانیة–المالي   الفساد
  

  *وائل حسین محمد محمود / د 

  :ملخص البحث 

 التخــــصص إســــتراتیجیةدراســــة وتحلیــــل أثــــر إتبــــاع : یتمثــــل الهــــدف الرئیــــسي للبحــــث فــــي    

ل الــصناعي للمراجــع الخــارجي علــى الحــد مــن ممارســات الفــساد المــالي فــي منظمــات األعمــا

  .المصریة 

تحلیــل وتقیــیم الدراســـات : ً   وتحقیقــا لهــذا الهــدف تنـــاول البحــث مــن خــالل اإلطـــار النظــري 

الــــسابقة فــــي موضــــوع البحــــث ، مفهــــوم وطبیعــــة التخــــصص الــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي ، 

 وســــلبیاته ، وأهمیــــة التخــــصص الــــصناعي ،  التخــــصص الــــصناعي للمراجــــعومــــداخل قیــــاس

مـن التخـصص الـصناعي للمراجـع ، ومفهـوم ومظـاهر وآثـار الفـساد وموقـف معـاییر المراجعـة 

  .المالي ، ومجاالت مساهمة التخصص الصناعي للمراجع في مواجهة ظاهرة الفساد المالي 

 وقد قام الباحث باختبار فروض البحـث فـي الدراسـة المیدانیـة التـي أجریـت علـى عینـة مـن    

 الــــشركات راجعـــة ، وأعــــضاء لجــــان المراجعــــة بالمـــراجعین الخــــارجیین بمكاتــــب المحاســــبة والم

تــي تــم  ، والبالــشركات المقیــدة بالبورصــة المــصریة، والمــستثمرین المــصریة المقیــدة بالبورصــة 

  .البحثبهدف اختبار صحة فروض  ) SPSS( اإلحصائيتحلیلها باستخدام برنامج التحلیل 

التخــصص الــصناعي للمراجــع    ومــن أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا البحــث أن إســتراتیجیة   

الخــارجي تــساهم فــي كــشف الغــش والتالعــب وممارســات إدارة األربــاح ، كمــا أنهــا تــساهم فــي 

ًتحــسین تخطــیط عملیــة المراجعــة وتقــدیر مخــاطر المراجعــة وتخفیــضها ، فــضال عــن تأثیرهــا 

د اإلیجــابي علــى تفعیــل قواعــد ومبــادئ حوكمــة الــشركات ، وبالتــالي الحــد مــن ممارســات الفــسا

  .المالي 

بـضرورة العمـل علـى تبنـي سیاسـة االنـدماج مـن قبـل مكاتـب المراجعـة وقد أوصت الدراسة    

المحلیة وذلك لمواجهة الـنقص فـي القـدرات البـشریة والمهنیـة واالقتـصادیة ، والعمـل علـى رفـع 

الــوعي لــدى الجهــات الرقابیــة بأهمیــة ودور التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي الحــد 

 باالســتعانة بمراجــع  المقیــدة بالبورصــةالفــساد المــالي ، وضــرورة إلــزام الــشركاتارســات مممــن 

  .متخصص في القطاع الذي تنتمي إلیه الشركة 

 التخــــصص الــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي ، الغــــش والفــــساد المــــالي ،  :المفتاحیــــةالكلمــــات 

    .مخاطر المراجعة ، حوكمة الشركات

                                      
              .صر الجدیدة مدرس المحاسبة بشعبة نظم المعلومات اإلداریة بالمعهد العالي لتكنولوجیا البصریات بم *
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The Role of the Industrial Specialization of the External 
Auditor in Reducing the Practices of Financial Corruption – 

A Theoretical and Field Study 
Abstract : 

 

   The main objective of the research is to study and analyze the 
impact of the strategy of the industrial specialization of the external 
auditor on the reduction of financial corruption practices in Egyptian 
business organizations. 
   To achieve this aim , the research dealt with the theoretical 
framework: analysis and evaluation of previous studies in the subject 
of the research, the concept and nature of the external specialization of 
the external auditor,  Approaches for measuring the specialization of 
the external auditor , the importance of industrial specialization and its 
disadvantages, and the position of auditing standards from the 
industrial specialization of the external auditor, and the concept and 
manifestations and effects of financial corruption, and areas of 
contribution of industrial specialization of the auditor in the face of 
the phenomenon of financial corruption. 
   The researcher tested the research hypotheses in the field study 
conducted on a sample of external auditors in accounting and auditing 
offices, members of the audit committees of companies listed on the 
Egyptian stock exchange, and investors in companies listed on the 
Egyptian stock exchange, which were analyzed using the( SPSS ) 
program to test the validity of research hypotheses. 
   The most important results of the research are that the specialization 
strategy of the external auditor contributes to the detection of fraud, 
manipulation and profit management practices. It also contributes to 
the improvement of the planning of the audit process and the 
assessment of the risk audit and its reduction, as well as its positive 
impact on the activation of the rules and principles of corporate 
governance, Thus reducing financial corruption practices. 
   The study recommended the adoption of a policy of Merger by the 
local audit offices in order to address the shortage of human, 
professional and economic capabilities. It also aims at raising the 
awareness of regulatory bodies about the importance and role of the 
external auditor's specialization in reducing financial corruption 
practices, and the need to oblige companies listed on the stock 
exchange to use specialized auditor in the sector to which the 
company belongs.  
Keywords: Industrial Specialization of External Auditor, Fraud and 
Financial Corruption, Audit Risk, Corporate Governance. 
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  القسم األول

  اإلطار المنهجي للبحث
  

  :ومشكلة البحث مقدمة : ًأوال 

ــا فــي دعــم وتعزیــز مــصداقیة القــوائم المالیــة مــن خــالل     ً تــؤدي مهنــة المراجعــة دورا محوری ً

عنهــا لألطــراف المــستفیدة ،  التحقــق مــن مــدى صــدق وعدالــة المعلومــات الــواردة بهــا والتقریــر

 خـــدمات المراجعـــة بدرجــــة عالیـــة مـــن الجــــودة حتـــى یــــتم    والتـــي ترغـــب بكــــل تأكیـــد فـــي تنفیــــذ

اســـــتخدام المعلومـــــات المالیـــــة علـــــى نحـــــو رشـــــید فـــــي اتخـــــاذ الكثیـــــر مـــــن القـــــرارات المرتبطـــــة      

  .بالمنشأة بشكل عام 
  

 Financial Corruptionي ــــاد المالــرة الفــســــــ ظاهانتــشاروعلــى الــرغم مــن ذلــك ، ومــع    

 األخیرة على مستوى العـالم والـذي تـسبب فـي حـدوث أزمـات مالیـة  في اآلونة Fraudوالغش 

ــــف أنحــــاء العــــالم ووقــــوع  ــــارومــــصرفیة فــــي مختل ــــشركات العالمیــــة انهی          وفــــشل للعدیــــد مــــن ال

 WorldCom األمریكیـــة للطاقـــة ، شـــركة وورلـــد كـــوم Enronنـــرون إشـــركة : مثـــل الكبـــرى 

ــــار أحــــد ــــك مــــن انهی ــــى لالتــــصاالت ، ومــــا تبعهــــا بعــــد ذل ــــب مراجعــــة عل ــــر خمــــسة مكات          أكب

 الــشركاتالعدیــد مــن وفــشل  ، إضــافة إلــى انهیــار Arthur Andersonمــستوى العــالم وهــو 

، فقــد تــأثرت مــصداقیة المعلومــات  ٢٠٠٨والمؤســسات المالیــة نتیجــة األزمــة المالیــة العالمیــة 

 ذات العالقــــة عــــن المالیــــة ووجهــــت االنتقــــادات الحــــادة لمهنــــة المراجعــــة مــــن كافــــة األطــــراف

   بــــل وتواطــــؤ– المــــراجعین إخفــــاق فــــي ضــــیاع حقــــوق أصــــحاب المــــصالح بــــسبب مــــسئولیتها

 المهنیـــة اإلجـــراءاتفـــي الكـــشف عـــن فـــساد اإلدارة العلیـــا بتلـــك الـــشركات واتخـــاذ   –بعـــضهم 

الالزمة ، مما ترتب علیه فقدان ثقة المستثمرین في المعلومات المالیة التـي تتـضمنها التقـاریر 

 بــین مــا یقــوم بــه المراجــع عنــد أدائــه Expectation Gapمالیــة ، وازدیــاد فجــوة التوقعــات ال

لعملیــة المراجعــة ومــا یتوقعــه أصــحاب المــصلحة ، حیــث یتوقــع أصــحاب المــصلحة أن یقــوم 

ـــة وغیـــر  ـــة والممارســـات غیـــر األخالقی المراجـــع باكتـــشاف كـــل أنـــواع الغـــش فـــي القـــوائم المالی

   ) .٢٠١٧رزق ، ( لشركات القانونیة التي تتم في ا
  

وقــد ترتــب علــى مــا ســبق ، زیــادة عــدد القــضایا المرفوعــة مــن المجتمــع أمــام المحــاكم ضــد    

المراجع الخـارجي ، بـسبب مـا أصـابهم مـن أضـرار مالیـة ناتجـة عـن إهمـال وتقـصیر المراجـع 

تحــدي ، وبالتــالي أصــبحت مهنــة المراجعــة فــي  ) ٢٠١٤غنــیم ، ( فــي أداء واجباتــه المهنیــة 

لكیفیــة مواجهــة األنــواع المختلفــة لكــل مــن الغــش واالحتیــال والفــساد المــالي الــذي تعــاني منــه 

  . منظمات األعمال المختلفة 
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 ظاهرة الفساد المالي ال تقتصر في تداعیاتها على مـا تفـرزه مـن سـلبیات وجدیر بالذكر أن   

ع وقطاعاته ، ذلك فراد المجتمشمل كافة أثارها لتإٓ من المجتمع ، وانما تمتد على قطاع معین

ًمباشرا علـى اقتـصاد الدولـة باعتبارهـا تعرقـل عجلـة التنمیـة االقتـصادیة ، إضـافة ًأن لها تأثیرا 

إلــى أنهــا تــؤدي إلــى اخــتالل الهیكــل التركیبــي للمجتمــع ، كمــا أنهــا تعمــل علــى اعتیــاد األفــراد 

ًفــضال ،  مــن قــیم ومبــادئ نــي علیــهُلــسلوكیات یرفــضها كــل مجتمــع ینــشد المحافظــة علــى مــا ب

رهـــا علـــى الحیـــاة الـــسیاسیة وظهـــور أنظمــة وهیئـــات معتمـــدة علـــى ســـیطرة رأس المـــال یعــن تأث

   ) .٢٠١٧الجرف ، ( والرشوة 
  

علــى مــا تقــدم ، فقــد نالــت ظــاهرة الفــساد اهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین والمهتمــین ، ًا سوتأسیــ   

ل مؤســسي لمكافحــة الفــساد بكــل صــوره واتفقــت اآلراء علــى ضــرورة وضــع وتأســیس إطــار عمــ

ومظــاهره وفــي كافــة مجــاالت الحیــاة لتعجیــل عملیــة التنمیــة االقتــصادیة ، وترتــب علــى ذلــك 

اهتمام المنظمات والهیئات المهنیـة حـول العـالم بقـضایا الفـساد المـالي واإلداري ، فبعـد انهیـار 

للحـد مـن الممارسـات التـي تـؤدي كبرى الشركات العالمیة ازداد االهتمام بتوفیر آلیـات مناسـبة 

إلى التالعب والغش في التقاریر المالیة ، وبالتالي مواجهة ظاهرة الفساد المالي فـي الـشركات 

ً، كمـــا ازداد االهتمـــام أیـــضا بـــضرورة تطـــویر آلیـــات  ) ٢٠١٦غنـــیم ، ( والمؤســـسات المالیـــة 

ت االقتــصادیة بحیــث عمــل المراجــع الخــارجي للتغلــب علــى ممارســات الفــساد ومواكبــة التطــورا

  .یكون المراجع أكثر معرفة بنشاط العمیل والصناعة التي یعمل بها 

ُویعـــد التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي والـــذي یعنـــي قیـــام المراجـــع بـــأداء خـــدمات    

المراجعــة المــستقلة إلــى عمــالء ینتمــون إلــى قطــاع صــناعي واحــد ، وبمــا یتــضمن ذلــك تماثــل 

ٕوم بها المنشآت فـي نفـس القطـاع ، وامكانیـة الحـصول علـى المعـارف طبیعة العملیات التي تق

، أحـــد مـــداخل التطـــور فـــي  ) ٢٠٠٦عـــوض ، ( والخبـــرات المتعلقـــة بطبیعـــة تلـــك العملیـــات 

ممارســـــة مهنـــــة المراجعـــــة لمواجهـــــة ممارســـــات الفـــــساد المـــــالي والتغیـــــرات الحدیثـــــة المرتبطـــــة                    

ً أیـــضا مـــدخال مهمـــا للتمیـــز والتحـــسین المـــستمر فـــي الخـــدمات        بممارســـة المهنـــة ، كمـــا یمثـــل ً ً

  .التي یقدمها المراجع 
  

؛ متـولي ،  ٢٠٠٦عوض ،  ؛ ٢٠٠٥لبیب ، ( فقد أكدت العدید من الدراسات المحاسبیة    

  )Havasi and Darabi , 2016 ؛ Mukhlasin and Catholic , 2018  ؛ ٢٠٠٦

ًلصناعي للمراجعین تلعب دورا هاما في االرتقاء بدرجة كفاءة  التخصص اعلى أن إستراتیجیة ً

األداء المهني للمراجع الخارجي ، وذلك من خالل تحسین قدرات المراجـع الخـارجي علـى كـل 

          من دقة تقدیر المخاطر الحتمیة لعملیات المراجعة ، جـودة قـرارات تخطـیط عملیـة المراجعـة ،
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 وتــــضییق فجــــوة  ،والفــــساد المــــالي وأســــالیب إدارة األربــــاحاكتــــشاف ومواجهــــة حــــاالت الغــــش 

  .توقعات مهنة المراجعة الخارجیة 
  

 Corporate Governanceمـن ناحیـة أخـرى ، فقـد تعـاظم االهتمـام بحوكمـة الـشركات     

خــالل الـــسنوات األخیـــرة ، وذلــك بـــسبب االنهیـــارات االقتـــصادیة واألزمــات المالیـــة للكثیـــر مـــن 

ة ، والتي أظهرت الحجم الكبیـر مـن الفـساد الـذي تعـاني منـه تلـك الـشركات ، الشركات العالمی

والسیما الفساد المالي والمحاسبي ، األمر الذي كان له األثر السیئ في كثیـر مـن المجـاالت، 

ًأبرزها المجاالت االقتصادیة ، وهو ما أدى إلى تبني مفهوم حوكمة الشركات والـذي یعـد أمـرا  ُ

االت الفـساد المـالي والمحاسـبي والسـیما مـا یتـصل بإعـداد التقـاریر المالیـة ًضروریا لمواجهة ح

ٕالـــشفافة واتبـــاع معـــاییر ذات جـــودة عالیـــة فـــي مجـــال القیـــاس واإلفـــصاح المحاســـبي ، وكـــذلك 

  .التحدید الواضح لحقوق المساهمین وحقوق اآلخرین من أصحاب المصلحة 
  

م إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع هل تساعد أو تساه:    والسؤال الذي یطرح نفسه 

الخــارجي فــي تفعیــل قواعــد ومبــادئ حوكمــة الــشركات ؟ وبالتــالي الحــد مــن ممارســات الفــساد 

  المالي في منظمات األعمال ؟
  

مـا هـو : في ضـوء مـا سـبق ، یمكـن صـیاغة مـشكلة البحـث فـي التـساؤل الرئیـسي التـالي و   

 التخـصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي إسـتراتیجیةیمكـن أن تـساهم بـه  الـذي  المتكاملالدور

؟ وینبثـق عـن هـذا التـساؤل العـام في الحد من ممارسات الفساد المالي فـي منظمـات األعمـال 

  :التساؤالت البحثیة التالیة 

 إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في حال إتباعهـا  أو تساهم هل تساعد-١

علـــى الحـــد مـــن لها واألخـــذ بهـــا مـــن قبـــل الـــشركات ، وتفـــضیمـــن قبـــل مكاتـــب المراجعـــة 

  الفساد المالي في منظمات األعمال ؟الغش وممارسات 

إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في حال إتباعهـا أو تساهم  هل تساعد -٢

 ومبــــادئ  علــــى تفعیــــل قواعــــد  وتفــــضیلها مــــن قبــــل الــــشركات،مـــن قبــــل مكاتــــب المراجعــــة

  .م الحد من ممارسات الفساد المالي في منظمات األعمال ؟ الحوكمة ؟ ومن ث

فــي زیــادة قــدرة المراجــع  إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي تــساهم هــل -٣

 ؟ ومن ثم الحد مـن ممارسـات الفـساد المـالي فـي  وتخفیضها تقدیر مخاطر المراجعةعلى

  منظمات األعمال ؟

 تحــسین جــودة عملیــة فــيناعي للمراجــع الخــارجي  إســتراتیجیة التخــصص الــصتــساهم هــل -٤

  المراجعة ؟ ومن ثم الحد من ممارسات الفساد المالي في منظمات األعمال ؟
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  :أهداف البحث  : ًثانیا
     

إســـتراتیجیة التخـــصص  إتبـــاعأثـــر  یتمثـــل الهـــدف الرئیـــسي لهـــذا البحـــث فـــي دراســـة وتحلیـــل 

الفــساد المــالي فــي منظمــات األعمــال الــصناعي للمراجــع الخــارجي علــى الحــد مــن ممارســات 

  :تتمثل في اآلتي ،  وینبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعیة المصریة ،

بالتخـــــصص الـــــصناعي للمراجـــــع الخـــــارجي   تحلیـــــل وتقیـــــیم الدراســـــات الـــــسابقة المتعلقـــــة -١

  . الفساد المالي الغش ووممارسات 

  .تخصص الصناعي للمراجع الخارجي الإستراتیجیة توضیح مفهوم وطبیعة وأهمیة  -٢

  . التعرف على مفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه -٣

التخصص الصناعي للمراجع إستراتیجیة  به تساهم  یمكن أن الذي المتكامل تحدید الدور-٤

  .الخارجي في الحد من ممارسات الفساد المالي في منظمات األعمال 

أعـــضاء ین بمكاتـــب المحاســـبة والمراجعـــة ، المـــراجعین الخـــارجی مـــن  استقـــصاء آراء كـــل-٥

ــــــة ،  لجــــــان المراجعــــــة بــــــشركات المــــــساهمة المــــــصریة المقیــــــدة فــــــي ســــــوق األوراق المالی

 دور التخــصص حــولالمــستثمرین بــشركات المــساهمة المقیــدة فــي ســوق األوراق المالیــة ، 

الفـــساد المـــالي بمنظمـــات و  الغـــشالـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي الحـــد مـــن ممارســـات

  .عمال األ
  

  :أهمیة البحث  : ًثالثا

  : یكتسب البحث أهمیة من الناحیتین العلمیة والعملیة على النحو التالي   

  :وتتمثل في اآلتي  : األهمیة العلمیة -١

  ًیتنـــاول البحـــث موضـــوعا مـــن الموضـــوعات الحدیثـــة نـــسبیا ، والتـــي بـــرزت أهمیتـــه منـــذ ً

اد المــالي فــي الــشركات علــى المــستویین انهیــار الــشركات الكبــرى ، وانتــشار ظــاهرة الفــس

 .المحلي والعالمي 

  فـي البیئـة المـصریة والعربیـة – على حد علم الباحث –ندرة البحوث والدراسات العلمیة 

التـي اهتمـت بــالربط بـین إســتراتیجیة التخـصص الــصناعي للمراجـع الخــارجي والحـد مــن 

 .ممارسات الفساد المالي 

  : في اآلتي  وتتمثل: األهمیة العملیة -٢

  ــــشار الغــــش والفــــساد المــــالي فــــي منظمــــات األعمــــال ، وبالتــــالي طمأنــــة الحــــد مــــن انت

مـستخدمي القــوائم المالیـة حــول عـدم وجــود غــش أو تـضلیل بــالقوائم المالیـة وزیــادة الثقــة 

 .في مهنة المراجعة 
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 ًشكل التخـــــصص الـــــصناعي للمراجـــــع الخـــــارجي مـــــدخال معاصـــــرا للتمیـــــز والتحـــــسین ُیـــــ ً

فـــي جـــودة الخـــدمات التـــي یقـــدمها المراجـــع فـــي ظـــل متغیـــرات وتطـــورات بیئـــة المـــستمر 

 .األعمال المعاصرة 
  

  :فروض البحث  : ًرابعا

في ضوء المشكلة التي یتناولها البحث ، والهدف الذي یسعى إلى تحقیقـه ، واألهمیـة التـي    

  :یمثلها ، فإن هذا البحث یسعى إلى اختبار الفروض التالیة 

تراتیجیة التخـصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي فـي الحـد مـن الغـش والتالعـب تساهم إسـ -١

  .وممارسات إدارة األرباح 

 تحـــسین تقـــدیر مخـــاطر فـــي التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي تـــساهم إســـتراتیجیة -٢

   . وتخفیضهاالمراجعة

لخـارجي إلستراتیجیة التخصص الـصناعي للمراجـع اذو داللة معنویة یوجد تأثیر إیجابي   -٣

  .على تفعیل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات 
  

  :منهج البحث  : ًخامسا
  

             لتحقیــــق أهــــداف البحــــث ســــوف یعتمــــد الباحـــــث علــــى المــــنهج االســــتقرائي فــــي الدراســـــة   

النظریـــة ، وذلـــك بتجمیـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالعناصـــر الرئیـــسیة للبحـــث ، وتحلیلهـــا بهـــدف 

هــا ، وذلــك مــن خــالل اســتقراء الدراســات الــسابقة ذات الــصلة وتحدیــد تكــوین اإلطــار النظــري ل

التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي والحــد مــن ممارســات الفــساد العالقــات التأثیریــة بــین 

، كمــا یعتمــد الباحــث علــى المــنهج االســتنباطي فــي اختبــار فــروض البحــث مــن خــالل المــالي 

 ثالثـة مجموعـات قائمـة استقـصاء ، وزعـت علـىإجراء الدراسـة المیدانیـة والتـي اعتمـدت علـى 

                وعــــــة األولــــــى تتمثــــــل فــــــي المــــــراجعین الخــــــارجیین بمكاتــــــبمــــــن المستقــــــصى مــــــنهم ، المجم

، بینمـــا تتمثـــل المجموعـــة الثانیـــة فـــي أعـــضاء لجـــان المراجعـــة بـــشركات المحاســـبة والمراجعـــة 

ـــــة ، والمـــــساهمة المـــــصریة ال ـــــي ســـــوق األوراق المالی ـــــدة ف ـــــي مقی ـــــة ف تتمثـــــل المجموعـــــة الثالث

   .مقیدة في سوق األوراق المالیةبشركات المساهمة المصریة الالمستثمرین 
  

  :حدود البحث  : ًسادسا

  لــن یتنــاول الباحــث أســالیب الغــش والتالعــب فــي القــوائم المالیــة كأســاس النتــشار الفــساد

 .المالي ، إال بالقدر الذي یفید البحث 

  الفساد وأنواعه وآثاره ، إال بالقدر الذي یفید البحث لن یتناول الباحث مصادر. 
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  :خطة البحث  : ًسابعا

  :ً تحقیقا ألهداف البحث ، فقد تم تقسیمه على النحو التالي    

  .اإلطار المنهجي للبحث : القسم األول 

  .الدراسات السابقة : القسم الثاني 

  .الصناعي للمراجع الخارجي ستراتیجیة التخصص دراسة تحلیلیة إل: القسم الثالث 

  .التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ومواجهة الفساد المالي : القسم الرابع 

  .الدراسة المیدانیة  : الخامسالقسم 

   .النتائج والتوصیات والتوجهات البحثیة المستقبلیة : السادسالقسم 
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  القسم الثاني                           

                        الدراســات السابقـة  
  

 یهدف هذا القسم إلـى عـرض الدراسـات الـسابقة فـي مجـال البحـث ، حیـث یتنـاول الباحـث    

ـــسابقة المتعلقـــة  ـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي مجموعـــة مـــن الدراســـات ال ، وفـــي بالتخـــصص ال

ش واالحتیــال والفــساد المــالي  بــالغالمجموعــة الثانیــة یتنــاول الباحــث الدراســات الــسابقة المتعلقــة

التـي تناولـت  الدراسـات الـسابقة یـستعرض الباحـثبمنظمات األعمال ، وفي المجموعة الثالثـة 

الغـش واالحتیــال والفـساد المــالي ،  ودوره فــي مواجهـة التخـصص الـصناعي للمراجــع الخـارجي

بیـــان اللهــا ویقــصد الباحــث مــن ذلــك بیــان الفجــوة البحثیـــة لهــذا البحــث ، والتــي یمكــن مــن خ

لحــد بغــرض اســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي اإلیجابیــة إلالمزایــا والجوانــب 

ً ، وتحقیقا لمـا سـبق یتنـاول الباحـث كـل جانـب من ممارسات الفساد المالي بمنظمات األعمال

  :من هذه الدراسات من خالل ما یلي 

   :ع الخارجيخصص الصناعي للمراجالدراسات التي تناولت الت: ًأوال 

 قیـاس أثـر تخـصص مراجـع الحـسابات فـي القطـاع  )٢٠٠٦عوض ، ( استهدفت دراسة    

الــصناعي علــى محــددات وخــصائص جــودة األربــاح المحاســبیة للــشركات المــسجلة فــي ســوق 

األوراق المالیة المصري ، وأظهرت النتائج وجـود تـأثیر إیجـابي لتخـصص المراجـع الـصناعي 

ـــى  ـــاح علـــى قـــدرة األربـــاح عل ًالتنبـــؤ بالتـــدفقات النقدیـــة المـــستقبلیة اعتمـــادا علـــى مقیـــاس األرب

  .اإلجمالي ، وعناصرها من التسویات المحاسبیة 

 إلى تقییم إسـتراتیجیة التخـصص الـصناعي لمؤسـسات  )٢٠٠٦متولي ، ( وسعت دراسة    

تیجیة المراجعــة ، ووضــع إطــار فكــري لــشرح وتفــسیر المتغیــرات المــؤثرة علــى قیــاس دور إســترا

التخـصص الـصناعي للمراجــع فـي إدارة مهــام عملیـة المراجعــة ، وطـرح مجموعــة مـن اآللیــات 

لتطبیـــق إســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي فـــي مؤســـسات المراجعـــة ، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى 

توافر دلیل میداني وتطبیقي على أهمیة إستراتیجیة التخـصص الـصناعي ومحاولـة العمـل بهـا 

ص عند االسـتعانة بهـا فـي مؤسـسات المراجعـة المـصریة ، كمـا توصـلت وتوضیح المزایا والفر

إلـــى أن إســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع تـــساهم فـــي القـــضاء علـــى مخـــاطر الغـــش 

  .وترتقي بجودة عملیة المراجعة إلى الجودة المطلوبة وتقضي على فجوة التوقعات 

        طــــراف عملیــــة المراجعــــة  تقیــــیم مــــدى قبــــول أ )٢٠٠٧منــــصور ، ( واســــتهدفت دراســــة    

لالتجــاه الخــاص بالتخــصص النــوعي للمراجــع ) المــستثمرین ، اإلدارة ، والمراجــع الخــارجي ( 

الخارجي ، وتوصلت الدراسة إلى أن المراجعون المتخصصون لـدیهم معرفـة أكثـر مـن غیـرهم 

صوا فـــي مـــن المـــراجعین بأخطـــاء القـــوائم المالیـــة ومعـــدل حـــدوثها فـــي الـــصناعات التـــي تخصـــ
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مراجعتهـا ، وأن االتجــاه الخــاص بتخـصص المراجــع الخــارجي یلقــى القبـول مــن معظــم الفئــات 

المــستخدمة للقــوائم المالیــة ، وأوصــت الدراســة بــضرورة حــرص منــشآت األعمــال علــى التعاقــد 

مــع مــراجعین متخصــصین فـــي مراجعــة النــشاط الــذي تزاولـــه أو علــى األقــل أخــذ التخـــصص 

  .تیار المراجع الخارجي النوعي ضمن محددات اخ
  

 التخـصص الـصناعي للمراجـع خـالل الفتـرة  )Ali , et al., 2008( وتناولـت دراسـة    

 ، مــن خــالل تحلیــل ودراســة القــوائم المالیــة للــشركات المــسجلة فــي ٢٠٠٢ حتــى ١٩٩٩مــن 

 لهـذه ً لـألوراق المالیـة خـالل نفـس الفتـرة ، ووفقـا) ًحالیـا بورصـة مالیزیـا  ( بورصة كوااللمبـور

الدراسة فإن مكاتب المراجعة تعتبر متخصصة إذا كانت رائدة في مجال المراجعة ولها حصة 

مـــن خـــدمات المراجعـــة فـــي الـــصناعة التـــي تعمـــل بهـــا ، وتوصـــلت  % ٢٠ســـوقیة أكبـــر مـــن 

ــادة  ــادة الحــصة الــسوقیة وبالتــالي زی الدراســة إلــى أن تخــصص مكاتــب المراجعــة یــسهم فــي زی

  . عملیة المراجعة األرباح وتحسین جودة
  

ــسطي ( وقامــت دراســة      ببحــث العالقــة بــین تخــصص مكتــب  )٢٠١١،  وآخــرون ،الدی

المراجعة وجودة المراجعة ، وأظهرت النتائج وجود عالقة طردیة بین التخصص وجودة تقریـر 

المراجعـــة ، وعــــدم وجـــود عالقــــة بـــین جــــودة المراجعـــة ومكاتــــب المراجعـــة المرتبطــــة بمكاتــــب 

العالمیة ، كما أظهرت وجود اختالف بین مستوى جـودة المراجعـة لمكاتـب المراجعـة المراجعة 

المتخصــصة العاملــة فــي مــصر ، والجهــاز المركــزي للمحاســبات ، وأوصــت الدراســة بــضرورة 

  . بغرض زیادة تأهیلهم ومهاراتهم اهتمام مكاتب المراجعة بالتدریب الجید للمراجعین لدیها
  

 تحدیـد أثـر حجـم مكتـب المراجعـة  )Ali and Aulia , 2015( واسـتهدفت دراسـة    

والتخصص الصناعي للمراجع على جودة عملیـة المراجعـة فـي الـشركات المملوكـة للدولـة فـي 

 مـن القـوائم المالیـة لتلـك الـشركات ١٠٨ شركة باستخدام ٣٦أندونسیا ، وأجریت الدراسة على 

وجـود تــأثیر ضـئیل لكــل مـن حجــم  ، وأظهـرت النتــائج ٢٠١٢ – ٢٠١٠وذلـك عــن الفتـرة مــن 

المراجعـــة والتخـــصص الـــصناعي للمراجـــع علـــى جـــودة المراجعـــة فـــي تلـــك ) شـــركة ( مكتـــب 

  .الشركات 
  

 إلــى معرفــة أثــر التخــصص  )Havasi and Darabi , 2016( وســعت دراســة    

الصناعي للمراجع الخارجي على جودة التقاریر المالیة للشركات المدرجـة فـي بورصـة طهـران 

 شـــركة باســـتخدام دقـــة التنبـــؤ ١١٩ ، وتمـــت الدراســـة علـــى ٢٠١٤ – ٢٠٠٨الل فتـــرة مـــن خـــ

بالتــدفقات النقدیــة المــستقبلیة كمقیــاس لجــودة التقــاریر المالیــة ، وأظهــرت النتــائج أن تخــصص 

ًالمراجع في الصناعة له تأثیرا إیجابیا على جودة التقاریر المالیة للشركات  ً.  
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 ) Garcia-Blandon and Argiles-Bosch , 2017( واهتمــت دراســة    

بالتحقق من مـدى تـأثیر التخـصص الـصناعي لـشریك المراجعـة علـى جـودة المراجعـة ، وذلـك 

من خالل دراسة أجریت على عینة من الشركات األسـبانیة المدرجـة بالبورصـة عـن الفتـرة مـن 

صناعي  ، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدم وجــود تــأثیر كبیــر للتخــصص الــ٢٠١٣ وحتــى ٢٠٠٥

لــشركاء المراجعــة علــى جــودة عملیــة المراجعــة ، وأوصــت الدراســة بــإجراء المزیــد مــن البحــوث 

  .حول العالقة بین التخصص الصناعي للمراجع وجودة عملیة المراجعة 

   :الغش واالحتیال والفساد المالي بمنظمات األعمال الدراسات التي تناولت  : ًثانیا

 أن الغــش فــي القــوائم المالیــة للــشركات هــو  )Rezaee , 2005(  دراســة أوضــحت   

محاولة متعمدة من قبل القائمین على إدارة المنشأة لتضلیل مستخدمي القوائم المالیة المنشورة 

مـــن خـــالل التحریـــف والتعـــدیل والتالعـــب فـــي هـــذه القـــوائم واســـتخدام أســـالیب غیـــر مـــشروعة 

مارســـة الغـــش فـــي المعلومـــات لتحقیـــق عوائـــد غیـــر عادیـــة علـــى حـــساب الغیـــر ، لـــذلك فـــإن م

المحاســبیة وغیرهــا یعتمــد علــى ثالثــة عناصــر أو أركــان تعبــر عــن مــا یــسمى بمثلــث الغــش ، 

حیــث یتمثــل الــركن األول منــه فــي الــدوافع أو الــضغوط الرتكــاب الغــش ، بینمــا یتمثــل الــركن 

 لمرتكبي الثاني في توافر الفرصة الرتكاب الغش ، أما الركن الثالث فیعبر عن وجود مبررات

  .الغش لتضلیل مستخدمي القوائم المالیة 

حلیــل مــسئولیة مراجــع الحــسابات عــن اكتــشاف ت  )٢٠٠٦دحــدوح ، ( واســتهدفت دراســة    

الغــش والتــضلیل فــي التقــاریر المالیــة ، وتحدیــد العوامــل المــؤثرة فــي اكتــشافه مــن قبــل مراجــع 

ـــد العوامـــل المـــؤثرة فـــي ُالحـــسابات ، حیـــث تعـــد مـــشكلة التـــضلیل فـــي التقـــاریر المالیـــ ة وتحدی

ًاكتشافه أمرا ذا أهمیة خاصة فـي الوقـت الحـالي ، وذلـك بعـد ظهـور مـشاكل مالیـة فـي العدیـد 

مـــن منـــشآت األعمـــال الكبـــرى علـــى المـــستوى العـــالمي ، األمـــر الـــذي ارتـــبط بمـــصداقیة مهنـــة 

 العوامـــل المراجعـــة ، وخلـــصت الدراســـة إلـــى أن عملیـــة اكتـــشاف التـــضلیل تتـــأثر بالعدیـــد مـــن

ًالمرتبطــــة بــــالمراجع ، وكــــذلك المنــــشأة وادارتهــــا ، فــــضال عــــن ــــضلیل یتــــأثر  اكتــــشاف  أنٕ الت

باإلصــدارات المهنیـــة ، ولـــیس هنـــاك تـــأثیر للعوامـــل الدینیـــة واالجتماعیـــة فـــي عملیـــة اكتـــشاف 

  .التضلیل في التقاریر المالیة 

فساد ، حیث أشارت  الفرق بین الغش وال )Houck, et al ., 2006(وأوضحت دراسة    

إلى أن الغش هو أفعال احتیالیة یتم القیام بهـا للحـصول علـى مزایـا باالعتمـاد علـى تـصرفات 

خاطئـة ، فـي حـین أن الفـساد هـو سـلوك معیـب یقـوم بـه أحـد األشـخاص مثـل الرشـوة والهبــات 

غالل غیر القانونیة واستغالل التعارض في المصالح ، وهذا ما تقـوم بـه اإلدارة مـن خـالل اسـت

مركزها التنافسي فیما یتعلق بالمعلومات ، أو الجوانب األخرى في المنـشأة ، وأشـارت الدراسـة 

  . ًأیضا إلى أن الغش في القوائم المالیة هو أحد صور الفساد المالي لإلدارة 
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  ) Omurgonulsen,M., and Omurgonulsen,U., 2009 ( دراسـة وسـعت   

یالیة في القطاع المصرفي التركي ، ودراسة مشكلة انهیار إلى اختبار بعض الممارسات االحت

ـــا ، وأوضـــحت الدراســـة أن أهـــم دوافـــع ممارســـة البنـــك ألســـالیب Imarbank بنـــك    فـــي تركی

احتیالیــة ، ترجــع إلــى قــصور اإلطــار القــانوني الــذي یــنظم أعمــال البنــك ، وضــعف اإلشــراف 

صــلت الدراســة إلــى وجــود قــصور فــي  المخالفــات المالیــة ، وتوالحكــومي علــى البنــوك ، وكثــرة

أداء مكاتـــب المراجعـــة الخارجیـــة وضـــعف نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة ممـــا ســـاعد علـــى خلـــق بیئـــة 

  .مالئمة لممارسة الغش والفساد 
  

 إلــى أن الغــش فــي محتــوى القــوائم المالیــة یــتم ارتكابــه  )٢٠١٠ســالم ، ( وأشــارت دراســة    

، وذلـك مـن ) غـش المنـشأة (  وبواسطة العـاملین بهـا ،) غش اإلدارة ( بواسطة إدارة المنشأة 

خــــالل التحریفــــات المتعمــــدة لمحتــــوى التقــــاریر المالیــــة أو إســــاءة اســــتخدام أصــــول المنــــشأة ، 

ویتطلــب القــضاء علــى ذلــك الحاجــة إلــى خــدمات المراجــع الخــارجي ، كمــا أن االحتیــال هــو 

لـى تـشویه وتزییـف المعلومـات ًجریمة اقتـصادیة یتـضمن نوعـا مـن الغـش أو الخـداع ویعتمـد ع

  .والحقائق من أجل تحقیق منافع خاصة 
  

 بفحـص أثـر خـصائص مرتكبـي  )Rivest and Lanoue , 2011( وقامـت دراسـة    

ـــث تـــم اســـتطالع آراء أعـــضاء  ـــشركات الكندیـــة ، حی الغـــش علـــى حـــاالت الغـــش الـــوظیفي بال

ائص مرتكبـــي الغـــش  ، لمعرفـــة أثـــر خـــص٢٠٠٦الجمعیـــة المهنیـــة لفاحـــصي الغـــش فـــي عـــام 

الوظیفي على خسائر حاالت الغـش ، وأشـارت النتـائج إلـى أن خـصائص مرتكبـي الغـش مثـل 

المركز الوظیفي ، النوع ، المستوى التعلیمي ، وجود اتفـاق علـى فعـل الغـش بـین المـوظفین ، 

ًتؤثر على حجم الخسائر الناتجة عن الغش ، أیضا فإن االنهیارات الناتجة عن حاالت الغش 

 أدت إلــــــى زیــــــادة اهتمــــــام الجمهــــــور بالخــــــسائر االقتــــــصادیة Enron ، Parmalat: مثــــــل 

ثـــار خـــصائص آواالجتماعیـــة التـــي تنـــتج مـــن هـــذه الجـــرائم ، وبالتـــالي تزایـــد االهتمـــام بدراســـة 

ســوء اســتغالل : مرتكبــي الغــش ، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن حــاالت الغــش الــوظیفي تــشمل 

مــــن حــــاالت الغــــش قــــد ارتكبهــــا  % ٨٠قــــوائم المالیــــة ، وأن األصــــول ، الفــــساد ، وتــــضلیل ال

الموظفین والمدیرین ، كما أن غالبیة حاالت الغش الوظیفي كانت بسبب موظف وحیـد ولـیس 

  تزیـدبسبب االتفاق بین الموظفین ، كما أن المـوظفین ذوي المـؤهالت التعلیمیـة قبـل الجامعیـة

ًین اإلنـاث فكـانوا أقـل مـیال الرتكـاب الغـش  وحـاالت الغـش الـوظیفي ، أمـا المـوظفلدیهم فرص

  .الوظیفي ، وبالمثل فإن طول فترة العمل بالشركة یؤدي إلى زیادة خسائر الغش 
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إلى أن صور الغـش واالحتیـال والفـساد المـالي واإلداري  ) ٢٠١٣زلط ، ( وأشارت دراسة    

قوائم المالیة ، المحاسـبة اختالس األصول ، التمثیل الكاذب لل: التي تواجهها المراجعة تشمل 

  .اإلبداعیة ، تضخیم بیانات القوائم المالیة ، الفساد في الهیكل اإلداري لمنشآت األعمال 
  

آلثـار الناتجـة ابتحدیـد العواقـب و  )Tsegba and Upaa , 2015(  دراسـة واهتمـت   

 عینـــة عـــن الغـــش والتـــضلیل فـــي القـــوائم المالیـــة للـــشركات ، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتطالع آراء

ریـا ، وقـسمت الدراسـة ی فـي نیجBenue من األكادیمیین وممارسي المهنة بوالیة ٢١٢عددها 

تلــك العواقــب إلــى أربعــة مجموعــات ، تتمثــل المجموعــة األولــي فــي العواقــب المتعلقــة بالــشركة 

  مثــل تكــالیف التقاضــي والغرامــة واإلفــالس أو خــسائر مالیــة كبیــرة ، وانخفــاض القیمــة الــسوقیة

 المالیـــة وفقـــدان مـــصداقیتها ، األوراقهم ، واحتمـــال تعـــرض الـــشركة للـــشطب مـــن ســـوق لألســـ

بینما تتمثل المجموعة الثانیة فـي العواقـب التـي تتعلـق بـسوق رأس المـال مثـل فقـدان الثقـة فـي 

        أســواق رأس المــال وانخفــاض كفاءتهــا وفعالیتهــا ، أمــا المجموعــة الثالثــة فهــي تتعلــق بــاألفراد 

المشتركین فـي الغـش ، وتـشمل فقـدان الوظیفـة وتهدیـد مـستقبلهم ) ارة العلیا ، الموظفین اإلد( 

الوظیفي ، بینما تتعلق المجموعة الرابعة بمهنة المحاسبة والمراجعة ، وتشمل فقـدان الثقـة فـي 

وأشــارت التقــاریر المالیــة ، والــشك فــي نزاهــة وموضــوعیة مهنــة المراجعــة وفقــدان الثقــة فیهــا ، 

قـــد أوضـــحت فـــي تقریرهـــا عـــام  ) ACFE( فاحـــصي الغـــش المعتمـــدین جمعیـــة ســـة إلـــى الدرا

 – ١٩٩٨ أن حــاالت الغــش والتــضلیل فــي القــوائم المالیــة التــي أجریــت فــي الفتــرة مــن ٢٠١٢

 شـركة فـي تلـك الحـاالت ممـا أثـر باالنخفـاض علـى أسـعار ٣٤٧ كشفت عن مساهمة ٢٠٠٧

شركة منها ، وتوصـلت  % ٤٧ضافة إلى شطب أسهمها وتعرض الكثیر منها لإلفالس ، باإل

الدراســة إلــى وجــود اختالفــات جوهریــة فــي اآلراء بــین فئتــي عینــة الدراســة حــول العواقــب التــي 

تتعــرض لهــا الــشركة التــي تمــارس الغــش والتــضلیل فــي القــوائم المالیــة ، حیــث یــرى ممارســي 

یـــرى األكـــادیمیین أن فقـــدان المهنـــة أن المقاضـــاة الجنائیـــة هـــي العقوبـــة األكثـــر قـــسوة ، بینمـــا 

  .الوظیفة هي العقوبة األشد 
  

 إلى أن غش القوائم المالیة هو محاولـة متعمـدة  )Lokanan , 2015( وأشارت دراسة    

من قبل القائمین علـى الـشركة لتـضلیل أو خـداع مـستخدمي القـوائم المالیـة المنـشورة ، خاصـة 

غــش وأن وائم مالیـة بهـا تحریفـات جوهریـة ، المـستثمرین والـدائنین ، مـن خـالل إعـداد ونــشر قـ

ظام للحوكمة  ضعف هیكل الرقابة الداخلیة أو وجود نقد یرجع لعدة أسباب مثلالقوائم المالیة 

  .ضعف جودة المراجعة أقل كفاءة أو 
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ـــت  : ًثالثـــا ـــي تناول ـــصناعي للمراجـــع الخـــارجيالت دورالدراســـات الت ـــي  خـــصص ال ف

  : المالي الغش واالحتیال والفسادمواجهة 

 تحدیـد العالقـة بـین التخـصص )  Carcello and Nagy,2002(اسـتهدفت دراسـة    

الــصناعي للمراجــع الخــارجي والغــش فــي التقــاریر المالیــة ، وتــم قیــاس التخــصص عــن طریــق 

 المراجعــة باسـتخدام مقــاییس مـستمرة وثنائیــة التفــرع  ) مكتـب(حـساب الحــصة الـسوقیة لــشركة 

راســـــة أن عملیـــــات المراجعـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا مكاتـــــب المراجعـــــة  الدوافترضـــــتللتخــــصص ، 

ـــى مـــن عملیـــات مكاتـــب المراجعـــة غیـــر  المتخصـــصة مـــن المـــرجح أن تكـــون ذات جـــودة أعل

المتخصصة ، وربما یرجع السبب في ذلك إلى الخبرة التي یمتلكهـا فریـق المراجعـة بالـصناعة 

 إلـى الحـد مـن االحتیـال والغـش فـي التي تعمل بها الشركة محل المراجعـة ، وهـذا بـدوره یـؤدي

التقـــاریر المالیـــة لتلـــك الـــشركة مقارنـــة بالـــشركات التـــي یراجعهـــا مراجـــع غیـــر متخـــصص فـــي 

صناعة العمیل ، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقـة عكـسیة قویـة بـین التخـصص الـصناعي 

  .للمراجع واالحتیال المالي للعمیل 

أثــر التخــصص علــى قــدرات  )  Owhoso , et al., 2002(وتناولــت دراســة    

 األخطاء بالقوائم المالیة ، وتوصلت الدراسة إلى أن مكاتب المراجعة اكتشافالمراجعین على 

المتخصـــصة فـــي قطـــاع صـــناعي تكـــون قـــادرة بـــشكل أكبـــر علـــى اكتـــشاف األخطـــاء الـــواردة 

 اكتـشاف بالقوائم المالیة للمنشآت التي تنتمي إلى القطاع المتخصـصة فیـه ، مـن قـدرتها علـى

  .مخالفات المنشآت التي تنتمي إلى قطاعات صناعیة أخرى 

 توضیح تأثیر حجم العمیل على )  Carcello and Nagy,2004(استهدفت دراسة  و  

العالقــة بــین المراجــع المتخــصص والتقــاریر المالیــة المــضللة ، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود 

لعالقــــة أقـــوى لــــدى عمـــالء مكاتــــب عالقـــة عكـــسیة بــــین التخـــصص والغــــش المـــالي ، وهـــذه ا

المراجعة الكبرى ، ووجود عالقة عكسیة بین التخصص والغش المالي ولكن هذه العالقة أقـل 

لــدى العمــالء كبیــري الحجــم ، وأیــدت الدراســة المنــافع اإلیجابیــة مــن تخــصص المراجــع وزیــادة 

لة أو متـضمنة قدرته على اكتشاف الغـش ومواجهـة قیـام المنـشآت بإصـدار تقـاریر مالیـة مـضل

ًاحتیاال مالیا  ً.  

 إلــــى تحدیــــد ودراســــة أثــــر إســــتراتیجیة التخــــصص  )٢٠٠٨الــــصغیر ، ( وســــعت دراســــة    

الـــصناعي لمراجـــع الحـــسابات الخـــارجي علـــى تفعیـــل عملیـــات حوكمـــة الـــشركات ، وتوصـــلت 

ة  باعتباره أحـد آلیـات عملیـ–الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن مراجع الحسابات الخارجي 

ً یــؤدي دورا محوریــا فــي تحقیــق مبــدأ اإلفــصاح والــشفافیة كأحــد مبــادئ الحوكمــة ، –الحوكمــة  ً

مــن خـــالل إبــداء الـــرأي الفنــي المحایـــد حــول عدالـــة القــوائم المالیـــة ، واحتمــاالت وقـــوع الغـــش 
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والتالعب أو التحریف في تلك القوائم ، وكذلك من خالل حكمه على مدى قدرة المنـشأة علـى 

ـــى االســـتمرار ـــصناعي لمراجـــع الحـــسابات الخـــارجي تـــؤدي إل  ، وأن إســـتراتیجیة التخـــصص ال

تحـــسین قـــدرة المراجــــع علـــى تخطــــیط عملیـــة المراجعـــة وكــــشف الغـــش والتالعــــب والحـــد مــــن 

  .ممارسات اإلدارة حول رقم صافي الربح 

 مفهــوم التخــصص القطــاعي للمراجــع  )٢٠١٣عبــد الــرحمن ، ، علــى ( وتناولــت دراســة    

 ، ودوره فــــي الحــــد مــــن أســــالیب المحاســــبة اإلبداعیــــة فــــي المــــصارف الــــسودانیة ، الخــــارجي

وتوصلت الدراسة إلى أن وجود مراجع خارجي متخـصص فـي نـشاط العمیـل یـساعد فـي الحـد 

مــن أســالیب المحاســبة اإلبداعیــة فــي المــصارف الــسودانیة ، وأوصــت الدراســة بــضرورة تبنــي 

  .مراجع الخارجي من الجانب الرسمي في الدولة وتقنین إستراتیجیة التخصص القطاعي لل

التعــــرف علــــى مفهــــوم التخــــصص الــــصناعي  ) ٢٠١٥عثمــــان ، ( واســــتهدفت دراســــة    

للمراجع الخارجي ودوره فـي اكتـشاف الغـش فـي القـوائم المالیـة ، ودراسـة واختبـار العالقـة بـین 

إلـى عـدة نتـائج ، أهمهـا الخبرة المهنیة للمراجع الخارجي واكتشاف الغش ، وتوصـلت الدراسـة 

أن التخصص الصناعي یعمل على تطویر أداء المراجع الخارجي مما یؤدي إلى زیادة جـودة 

عملیة المراجعة ، ووجود عالقة طردیة قویة بین الخبرة المهنیة للمراجع الخارجي المتخصص 

           ًصــــــناعیا واكتــــــشاف الغــــــش ، وأوصــــــت الدراســــــة باالهتمــــــام بالــــــدورات العلمیــــــة فــــــي مجــــــال

  .تخصص المراجع 

ــت دراســة      دور التخــصص  ) Mukhlasin and Catholic , 2018(وتناول

الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي الكــشف عــن التقــاریر المالیــة االحتیالیــة ، وأجریــت الدراســة 

 ، ٢٠١٥ – ٢٠١٢على عینة من الشركات األندونسیة المسجلة في البورصة عن الفتـرة مـن 

ئج أن المـــراجعین المتخصـــصین فـــي صـــناعة العمیـــل لـــدیهم قـــدرة أكبـــر علــــى وأظهـــرت النتـــا

  .اكتشاف األخطاء الجوهریة في القوائم المالیة الناتجة عن الغش واالحتیال 
  

   : وما یمیز الدراسة الحالیةتحلیل وتقییم الدراسات السابقة : ًرابعا

  :لى ما یلي بناء على ما جاء بعرض الدراسات السابقة ، یمكن التوصل إ   

  ركـزت معظــم الدراســات علــى تنــاول صــورة أو صــورتین مــن صــور ومظــاهر الغــش والفــساد

والتي من أهمهـا التالعـب فـي األربـاح مـن ، المالي ، على الرغم من تعدد صوره ومظاهره 

خالل ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ، سوء استخدام مرونـة الـسیاسات والمبـادئ المحاسـبیة 

لیـــات المالیـــة وخاصـــة اإلیـــرادات ، تقـــدیم الرشـــاوى والهـــدایا للتـــستر علـــى فـــي معالجـــة العم

العملیــات غیــر القانونیــة والــسرقة واالخــتالس والتزویــر ، المبالغــة فــي تقیــیم بعــض عناصــر 

 .األصول والخصوم 
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 ـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي ، اتفقـــت ـــة التخـــصص ال  معظـــم الدراســـات الـــسابقة علـــى أهمی

ققه لكل من مكاتب المراجعة وعمالء المراجعـة فـي تقـدیم خـدمات والدور اإلیجابي الذي یح

 .المراجعة بشكل عام 

  تناولت بعض الدراسات أثر التخصص الصناعي على كل من محددات وخـصائص جـودة

األرباح المحاسبیة ، جودة عملیة المراجعة ، الحد من أسالیب المحاسبة اإلبداعیة ، تفعیـل 

 .عملیات حوكمة الشركات 

 الجوانــب والمجــاالت المتعــددة التــي یمكــن أن – رغــم كثرتهــا –تنــاول الدراســات الــسابقة لــم ت 

یــساهم بهــا التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي الحــد مــن الغــش واالحتیــال والفــساد 

 .المالي بمنظمات األعمال 

  قلة الدراسات التي تمت في البیئة العربیـة بـصفة عامـة ، والبیئـة المـصریة بـصفة خاصـة ،

الفـــساد ممارســـات لموضـــوع التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي ودوره فـــي الحـــد مـــن 

المالي ، ورغم ذلك فإن نتائج تلك الدراسات جاءت متشابهة ، فعلى سـبیل المثـال توصـلت 

 التخـــــصص إســـــتراتیجیةإلـــــى أن  ) ٢٠٠٨الـــــصغیر ، ( و  ) ٢٠١٥عثمـــــان ، (  دراســـــة 

یر أداء المراجـع الخـارجي وتحـسین قدرتـه علـى الصناعي للمراجع الخارجي تؤدي إلى تطـو

 .تخطیط عملیة المراجعة واكتشاف الغش والتالعب في القوائم المالیة 

  ًتعــد هــذه الدراســة امتــدادا للدراســات الــسابقة ، حیــث یــتم تــسلیط الــضوء علــى كافــة الجوانــب ُ

 علـى الحـد وأثرها، اإلیجابیة التي یمكن أن یحققها التخصص الصناعي للمراجع الخارجي 

 .من ممارسات الفساد المالي في بیئة األعمال المصریة 

  العدیــد مــن الدراســات الــسابقة تــم تطبیقهــا فــي بیئــات تختلــف فــي طبیعتهــا القانونیــة والثقافیــة

             واالقتـــــــصادیة عـــــــن بیئـــــــة األعمـــــــال المـــــــصریة ، فعلـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال ، طبقـــــــت دراســـــــة

 فـي   )Ali , et al., 2008( دانیة ، وطبقـت دراسـة في البیئة السو ) ٢٠١٥عثمان ، ( 

 فـي البیئـة  ) Mukhlasin and Catholic , 2018(البیئـة المالیزیـة ، وطبقـت دراسـة 

 .األندونسیة 

  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ، في أنها من أحدث الدراسات التـي أجریـت فـي

ًالبیئــة المــصریة ، حیــث تقــدم تحلــیال متكــامال  بهــا تــساهم للجوانــب اإلیجابیــة التــي یمكــن أن ً

التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي الحــد مــن ممارســات الفــساد المــالي إســتراتیجیة 

المـــراجعین الخـــارجیین بمكاتـــب المحاســـبة لمـــصریة ، مـــن وجهـــة نظـــر  ااألعمـــالفـــي بیئـــة 

 ، والمــستثمرین  المقیــدة بالبورصــة المــساهمة، وأعــضاء لجــان المراجعــة بــشركاتوالمراجعــة 

 ال توجـد دراسـات مماثلـة - ففـي حـدود علـم الباحـث-المقیـدة بالبورصـة  المساهمة بشركات

  .تمت في هذا الشأن
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  القسم الثالث 

  ستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي دراسة تحلیلیة إل 
  

 إلكــساب ًیعتبــر التخــصص المهنــي الــدقیق فــي أي مهنــة مــن المهــن المختلفــة مفیــد عملیــا    

أعضائها خبرات مهنیة عالیة الجودة ، تساعدهم على أداء مهامهم بمستوى أداء أكثر كفـاءة 

وفعالیة ، ولذلك سعت الكثیر من المهن السائدة في المجتمع منذ أمد طویل نحو التخـصص 

الـــدقیق فـــي األعمـــال كـــأداة لتحقیـــق االرتقـــاء ورفـــع كفـــاءة األداء المهنـــي ، ومهنـــة المراجعـــة 

ًدة مــن المهــن الهامــة والمتواجــدة بــشكل كبیــر فــي كافــة المجتمعــات قــد ســعت أیــضا إلــى كواحــ

 ة لعمالئهــا طــالبي خدمــة المراجعــة وجــود التخــصص فــي مراجعــة أنــشطة أو صــناعات معینــ

لمواجهة التطورات والتغیرات في بیئـة األعمـال والبیئـة التنظیمیـة المرتبطـة بممارسـة المهنـة ، 

جــم المنــشآت وتعقــد عملیاتهــا ، واخــتالف المعرفــة واألســالیب الفنیــة والتــي مــن أهمهــا كبــر ح

ًالالزمـــة لكـــل نـــشاط ، وبالتـــالي أصـــبح تخـــصص المراجـــع أمـــرا ضـــروریا إلدارة مهـــام عملیـــة  ً

  .المراجعة بكفاءة وفعالیة 

وقــد زاد االهتمــام بالتوجــه نحــو التخــصص فــي ممارســة مهنــة المراجعــة فــي اآلونــة األخیــرة    

ـــد مـــن الـــشركات نتیجـــة لظهـــو ـــار العدی ـــد مـــن حـــاالت الفـــساد المـــالي ، وافـــالس وانهی ٕر العدی

العالمیة الكبرى ، مما ترتب علیه إثارة التساؤالت حول دور مهنة المراجعة في تلـك األزمـات 

واالنهیــارات ، وانخفــاض مــصداقیة التقــاریر المالیــة بــشكل عــام ، باإلضــافة إلــى واقــع مهنــي 

تقاضــي والــدعاوى الجنائیــة والمدنیــة ضــد أعــضاء المهنــة ، األمــر یــشهد المزیــد مــن حــاالت ال

الذي أدى إلى قیام الجهات المهنیة والتنظیمیة بالبحث والدراسـة إلیجـاد وسـائل وآلیـات تعمـل 

 ، ةر المالیــجــع الخــارجي لتعزیــز مــصداقیة التقــاریعلــى االرتقــاء بالخــدمات التــي یقــدمها المرا

خصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي ، لیمثـل أحـد األبعـاد وتمثلت إحدى هذه اآللیات في الت

الهامة التي تمكن المـراجعین مـن ربـط أنفـسهم مـع الخـصائص المحـددة للعمـالء واحتیاجـاتهم 

   ) .٢٠٠٨الصغیر ، ( الخاصة 

وفــي هـــذا الــسیاق ، یعتبـــر التخــصص أحـــد مـــداخل التطــویر فـــي ممارســة مهنـــة المراجعـــة    

 فـــي بیئـــة األعمـــال الحدیثـــة ، كمـــا یعتبـــر أحـــد مـــداخل تحقیـــق والتغیـــراتلمواجهـــة التطـــورات 

         االســـــتمراریة فـــــي ســـــوق المراجعـــــة لمواجهـــــة المنافـــــسة المتزایـــــدة فـــــي ظـــــل العولمـــــة وانفتـــــاح 

األسواق ، ویتنوع التخصص في المراجعة ما بین تخصص مكتب المراجعة نفـسه فـي قطـاع 

   ) .٢٠٠٦عوض ، ( ب المراجعة صناعي معین ، أو تخصص شركاء المراجعة في مكت
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   :مفهوم وطبیعة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي: ًأوال 
  

  بأنــهالخــارجي التخــصص الــصناعي للمراجــع)  Phaiboon , et al.,2011 (یعــرف   

منظمــة ومعقــدة ومتنوعــة ومتمیــزة عــن اآلخــرین وبمــا یحقــق مراجعــة القــدرة العالیــة ألداء مهمــة 

أن التخصص الصناعي للمراجع یقصد  ) ٢٠٠٨الصغیر ، ( ویرى  . أعلى جودة في األداء

بـــه قیـــام المراجـــع بالتخـــصص فـــي أداء عملیـــات المراجعـــة لـــشركات تتبـــع قطـــاع صـــناعي أو 

خدمي واحد ، كأن یتولى مراجع أو مجموعة مراجعین مراجعة الشركات التي تعمل في مجال 

                ویعــــــــــرف. ت اإللكترونیــــــــــة األســــــــــمنت وغیــــــــــرهم الــــــــــشركات الغذائیــــــــــة وآخــــــــــرین الــــــــــصناعا

             التخـــــصص الـــــصناعي للمراجـــــع الخـــــارجي بأنـــــه قیـــــام المراجـــــع بـــــأداء ) ٢٠٠٦عـــــوض ، ( 

ـــى قطـــاع صـــناعي واحـــد ، بمـــا یتـــضمن                       خـــدمات المراجعـــة المـــستقلة إلـــى عمـــالء ینتمـــون إل

                     ٕشآت فــــــي نفــــــس القطــــــاع ، وامكانیــــــة ذلــــــك تماثــــــل طبیعــــــة العملیــــــات التــــــي تقــــــوم بهــــــا المنــــــ

                                                    .علــــــــــــــــى المعرفــــــــــــــــة والخبــــــــــــــــرات المتعلقــــــــــــــــة بطبیعــــــــــــــــة تلــــــــــــــــك العملیــــــــــــــــات  الحــــــــــــــــصول

أن التخـصص الـصناعي )  Thongchai and Ussahawanitchakit , 2015(  ویـرى 

مراجــع نتیجــة للتخــصص فــي مراجعــة عمــالء صــناعة معینــة أو یمثــل المعرفــة التــي یكتــسبها ال

  .أداء مهام محددة 

ًفــي ضــوء التعریفــات الــسابقة ، یــستنتج الباحــث أن المراجــع المتخــصص صــناعیا یتمیــز و   

بــالخبرة العلمیــة والعملیــة عـــن بقیــة المــراجعین فــي قطـــاع صــناعي أو خــدمي واحــد ، ویتمتـــع 

ــالفهم العمیــق فــي مجــال الــصناعة م حــل التخــصص ، ویقــدم خــدمات مراجعــة متمیــزة وذات ب

  .جودة عالیة لعمالئه في هذا القطاع 

ویمكـــن للباحـــث تعریـــف التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي بأنـــه تخـــصص وتمیــــز    

المراجــع عــن غیــره مــن المــراجعین فــي مراجعــة حــسابات وعملیــات قطــاع صــناعي أو خــدمي 

عـــة متمیـــزة وذات جـــودة عالیـــة لعمالئـــه فـــي هـــذا محـــدد ، بمـــا یمكنـــه مـــن تقـــدیم خـــدمات مراج

القطاع ، وذلك نتیجة المتالكه مجموعة من المعارف والخبـرات ، والدراسـة والتـدریب المتعلقـة 

  .بخصائص وطبیعة العملیات في هذا القطاع 

 عـــدم أدائـــهًیـــا ال یعنـــي بالـــضرورة ًوجـــدیر بالـــذكر أن تخـــصص المراجـــع صـــناعیا أو قطاع   

ة لمنـــشآت القطاعـــات األخـــرى ، فقـــد یكـــون المراجـــع متخـــصص فـــي مراجعـــة لخدمـــة المراجعـــ

منــشآت قطــاع نــشاط مــا ویــؤدي خدمــة المراجعــة لــبعض منــشآت قطاعــات األنــشطة األخــرى 

 التخـــــصص إســـــتراتیجیةكمـــــا أن نجـــــاح  ) . ٢٠٠٨بیـــــاري ، اإل( تخـــــصص بـــــصفته غیـــــر م

ـــوافر عـــدد كبیـــر  ـــى كبـــر حجـــم مكتـــب المراجعـــة وت مـــن المـــراجعین ذوي الـــصناعي یعتمـــد عل

الخبـرات والتخصــصات المختلفـة ، وهــو األمـر الــذي سـیدفع مكاتــب المراجعـة نحــو المزیـد مــن 
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 اإلســــتراتیجیة ، هــــذه إنجــــاححــــاالت االنــــدماج بهــــدف تــــوفیر القــــدرات البــــشریة القــــادرة علــــى 

ـــــــــصادیة واالجتماعیـــــــــة ـــــــــرات العولمـــــــــة االقت ـــــــــسة المتزایـــــــــدة ومتغی               ومواجهـــــــــة عوامـــــــــل المناف

   . )٢٠٠٨الصغیر ، ( والمهنیة 
  

   :مداخل قیاس التخصص الصناعي للمراجع الخارجي : ًثانیا 

اعتمــــدت الدراســـــات البحثیـــــة علــــى عـــــدة مـــــداخل لقیــــاس التخـــــصص الـــــصناعي للمراجـــــع             

  :الخارجي ، یمكن تناولها كما یلي 
  

   :Market Share Approach مدخل الحصة السوقیة -أ

مـدى سـیطرة ًحدید مدى تخصص المراجع من عدمه وفقا لهذا المدخل ، علـى أسـاس یتم ت   

المراجع على عملیات المراجعة في خط صناعي أو خـدمي معـین ، بمعنـى أن المراجـع الـذي  

ًیسیطر أو یحوز حصة سوقیة أكبر في قطاع معین یعتبر األكثر امتالكـا للمعـارف والخبـرات 

 بتوجیـــه اســـتثماراته الهامـــة لتطـــویر أســـالیب وخطـــط وتقنیـــات لهـــذا القطـــاع ، وبالتـــالي ســـیقوم

          وقـــد أشـــارت دراســـة  ) . and Riley Neal  ,2004(خاصـــة لهـــذا القطـــاع مراجعـــة 

 )Carson , 2009  (  إلى أن شركة المراجعة تعتبر متخصصة في قطاع معین إذا قامـت

  .ع فأكثر من الشركات التي تنتمي لهذا القطا % ٢٠بمراجعة 

وینبغي عند استخدام مدخل الحصة السوقیة لقیاس التخصص الصناعي للمراجع ، تحدیـد    

مدینة ( حدود الحصة السوقیة في سوق المراجعة ، فیما إذا كانت في حدود المستوى المحلي 

، أم علـى المـستوى الـدولي ، ألنـه كلمـا ) الـوطن ككـل ( ، أم علـى مـستوى المـوطن ) محددة 

ي حدود الحـصة الـسوقیة مـن مجـرد المدینـة إلـى المـوطن إلـى المـستوى الـدولي ، زاد التوسع ف

ًكلمــــا أعطــــى ذلــــك مؤشــــرا واضــــحا علــــى صــــالحیة مــــدخل الحــــصة الــــسوقیة كأســــاس للحكــــم  ً             

، وكلمــــــا دل ذلــــــك علــــــى زیـــــادة مــــــستوى جــــــودة عملیــــــة            ًعلـــــى تخــــــصص المراجــــــع صـــــناعیا 

  . )Ferguson, et al., 2003  ؛ Reichelt and Wang , 2010( المراجعة 

ویــــــتم تحدیــــــد الحــــــصة الــــــسوقیة مقاســــــه بنــــــسبة مبیعــــــات العمیــــــل فــــــي صــــــناعة معینـــــــة                      

   ) :٢٠٠٦متولي ، ( كما یلي 

ـــــب المراجعـــــة  إجمـــــالي مبیعـــــات / إجمـــــالي مبیعـــــات المكتـــــب = التخـــــصص الـــــصناعي لمكت

  .الصناعة 

وقیة هــو المــدخل المــسیطر علــى معظــم الدراســات البحثیــة فــي ویعتبــر مــدخل الحــصة الــس   

 and Riley Neal  ,( یعاب أو یؤخذ علیه ما یلي ه إال أنمجال قیاس تخصص المراجع ،

   :)  Stein ,2019؛  2004؛
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  احتمـــال النخفــــاض عائـــدات مكتــــب المراجعـــة نتیجــــة التخـــصص فــــي قطـــاع محــــدد         هنـــاك

  .دون غیره 

 إنفـــاق مبـــالغ كبیـــرة فــي ســـبیل تطـــویر المهـــارات والخبـــرات وتقنیـــات یحتــاج التخـــصص إلـــى 

  .المراجعة المتعلقة بالقطاع الصناعي 

یــــستنتج الباحــــث ممــــا ســــبق ، أن مــــدخل الحــــصة الــــسوقیة لقیــــاس التخــــصص الــــصناعي    

للمراجع الخارجي یعتمد على مدى سـیطرة المراجـع علـى عملیـات المراجعـة فـي خـط صـناعي 

ــــى الحجــــم الكبیــــر لألعمــــال أو خــــدمي معــــین ،  ــــتم ) عــــدد المنــــشآت ( أي یعتمــــد عل التــــي ی

         مراجعتهـــــا فـــــي صـــــناعة معینـــــة ، فنـــــسبة الـــــسیطرة هـــــي العامـــــل المحـــــدد لمـــــدى التخـــــصص 

  .من عدمه 

   :Portfolio Share Approach مدخل حصة المحفظة -ب  

لخـــارجي علــــى یرتكـــز هـــذا المــــدخل فـــي قیـــاس وتحدیــــد التخـــصص الـــصناعي للمراجــــع ا    

ًالقطاعـــات الـــصناعیة المختلفـــة التـــي یخـــدمها المراجـــع ، ووفقـــا لهـــذا المـــدخل یعتبـــر المراجـــع 

متخصص في القطاع الصناعي الذي یمثل النسبة األكبر من محفظته أو أتعابه ، بمعنى أن 

القطــاع الــذي یحظــى بنــسبة أكبــر مــن خــدمات المراجــع ویحقــق منــه أعلــى أتعــاب هــو مجــال 

  .جع تخصص المرا

ویفتــرض هــذا المــدخل ، أنــه مــن خــالل مالحظــة توزیــع أتعــاب المراجعــة علــى القطاعــات    

الصناعیة المختلفة یمكننا االستدالل على تخـصص المراجـع ، فالقطاعـات الـصناعیة لعمـالء 

المراجع التي تمثـل الحـصة األكبـر فـي المحفظـة تـشكل الـصناعات التـي قـام المراجـع بتطـویر 

هـا ، كمـا أن الحـصص الكبیـرة فـي المحفظـة تعكـس االسـتثمارات الكبیـرة التـي قاعدة معرفیة فی

ــــــرتبط بطبیعــــــة هــــــذا القطــــــاع                ــــــات وأســــــالیب مراجعــــــة ت ــــــي تطــــــویر تقنی قــــــام بهــــــا المراجــــــع ف

ـــــصناعي  ـــــي               . ال ـــــرون متخصـــــصین ف ـــــذین یعتب ـــــإن المـــــراجعین ال ـــــي ظـــــل هـــــذا المـــــدخل ف وف

ن یحققـــــون أكبـــــر عائـــــدات أو أتعـــــاب فـــــي هـــــذا القطـــــاع ،             قطـــــاع صـــــناعي محـــــدد هـــــم الـــــذی

وبالتالي فإنهم سیقومون بتوجیه معظم مـواردهم وجهـودهم نحـو تطـویر المعـارف والخبـرات فـي 

   ).٢٠٠٦عوض ، ( هذا القطاع 

ً ویــتم تحدیــد التخـــصص الــصناعي وفقـــا لمــدخل حـــصة المحفظــة والـــذي یفتــرض أن حجـــم   

ـــل  ـــل فـــي صـــناعة         ) لمبیعـــات ًمقاســـا با( العمی ـــرادات المراجـــع ویـــرتبط بالعمی ، كبـــدیل عـــن إی

   ) :٢٠٠٦متولي ، ( معینة ، كما یلي 

إجمــالي مبیعــات جمیــع / إجمــالي مبیعــات المكتــب = التخــصص الــصناعي لمكتــب المراجعــة 

  .العمالء 
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   ) :Hegazy , 2018 ؛ ٢٠٠٨الصغیر ، ( ما یليدخل حصة المحفظة یؤخذ على مو   

  أنـه ال یعكـس الجهـد المبـذول مـن المراجـع فـي سـبیل تنمیـة مهـارات وتقنیـات مراجعـة قطــاع

صــــناعي محــــدد ، عــــالوة علــــى أن المكاتــــب الكبیــــرة التــــي یتــــولي كــــل منهــــا مراجعــــة عــــدة 

 .قطاعات صناعیة مختلفة ال نستطیع تحدید ماهیة تخصصها 

  ـــة خـــروج المـــراجعین عـــن المجـــاالت األكثـــر تخصـــصا إلـــى مجـــاالت أخـــرى غیـــر ًفـــي حال

ًمتخصـــصین فیهـــا ، فـــإن كـــال مـــن المـــراجعین ذوي الخبـــرات العالیـــة واألقـــل خبـــرة تـــنخفض 

قــدراتهم وفــاعلیتهم المهنیــة ، ویفتقــدون الكثیــر مــن قــدراتهم المهنیــة علــى اكتــشاف التالعــب 

 .والغش في القوائم المالیة 

ة یعتبــر المراجــع الخــارجي  أنــه فــي ظــل مــدخل حــصة المحفظــ ،یــستنتج الباحــث ممــا ســبق   

 إذا كـان یتـضمن فـي محفظتـه عـدد كبیـر مـن العمـالء فـي نفـس الـصناعة ًمتخصص صناعیا

  .ویحقق منهم أكبر أتعاب 

  : مدخل المتخصصین في الصناعة -ج  

یقوم هذا المـدخل علـى أسـاس تحدیـد أكبـر المـوردین أو مقـدمي الخدمـة فـي كـل صـناعة ،    

ًأكبر الموردین ، واذا كانت هناك فروقا واضحة بین الثاني والثالـث باإلضافة إلى ثاني وثالث  ٕ

أو بـــــین الثالـــــث وبقیـــــة المـــــوردین ، فهـــــذا یـــــشیر إلـــــى وجـــــود تخـــــصص للمـــــراجعین فـــــي تلـــــك        

  ) .Coulier , et al., 2016 ؛  ٢٠١٥توفیق ، ( الصناعة 
  
  

اجــع الخــارجي ، یالحــظ ممــا ســبق تعــدد واخــتالف مــداخل قیــاس التخــصص الــصناعي للمر   

حیث ال یوجد اتفاق عام على استخدام مقیاس أو مدخل محـدد یحظـى بـالقبول العـام مـن قبـل 

  .الباحثین 

   :أهمیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي : ًثالثا

تحقق إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع العدید من المزایا ، وذلك لكل من المراجـع    

، مكاتب المراجعة ، أصـحاب المـصالح ، ویمكـن تنـاول تلـك المزایـا ) ة القائم بالمراجع( ذاته 

  :كما یلي 

  ) :القائم بالمراجعة (  أهمیة ومزایا التخصص الصناعي للمراجع ذاته -أ

تكمن أهمیة استراتیجیة التخصص الصناعي وما تحققه من مزایا للمراجع ذاته ، فیما یلـي    

 ؛  Alareeni, 2019 ؛ ٢٠٠٨ الـــصغیر ،  ،٢٠١١ ؛ المقطـــري ، ٢٠١٨رشــوان ، ( 

Jorjani and Gerayeli , 2018؛  Elshawarby , 2017: (   

  ـــة درجـــة احتفـــاظ تـــدعیم اســـتقالل المراجـــع الخـــارجي ، حیـــث یعمـــل التخـــصص علـــى تقوی

المراجع الخارجي باستقالله فـي مواجهـة محـاوالت بعـض العمـالء التـأثیر الـسلبي علـى هـذا 

 .االستقالل 
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 راتیجیة التخصص الصناعي إلى تدعیم قدرة المراجع في الحصول على حصص تؤدي إست

مناسـبة فـي ســوق خـدمات المراجعــة ، باعتبـار أن التخـصص ومــا یحتـوى علیــه مـن قــدرات 

 .ومهارات وتقنیات سیمثل أداة جذب لعمالء المراجعة 

 تقـاریر تخفیض االستعانة بالخبراء من قبل المراجع ، خاصة فـي ظـل التوجـه نحـو مراجعـة 

األعمــال المتكاملــة وغیرهــا مــن القــضایا األخــرى التــي بــدأت مهنــة المراجعــة االهتمــام بهــا ، 

ــــث تعمــــل الخبــــرات المتراكمــــة لــــدى المراجــــع فــــي مراجعــــة صــــناعة والمعرفــــة المهنیــــة  حی

المتخصـــصة المبنیـــة علـــى أســـاس اإللمـــام بطبیعـــة أنـــشطة العمـــالء علـــى تخفـــیض حـــاالت 

 .االستعانة بالخبراء 

 وم المراجــع المتخــصص فــي القطــاع الــصناعي بعملیــة مراجعــة أكثــر فعالیــة ، فهــو أقــدر یقــ

علــى تقــدیم مــستویات أعلــى مــن التأكیــد ، واكتــشاف األخطــاء الجوهریــة ، والقیــام بتخطــیط 

 .أفضل لعملیة المراجعة ، مقارنة بالمراجع غیر المتخصص 

 ، ممــا یترتــب علیــه تخفــیض یــؤدي التخــصص إلــى زیــادة معرفــة المراجــع بــصناعة العمیــل 

 .مخاطر الصناعة إلى أدنى حد ممكن 

  الحــد مــن مخــاطر المراجعــة ، وذلــك نتیجــة لــسهولة تقــدیر المراجــع للبنــود التــي تعتمــد علــى

 . اكتشاف األخطاء الجوهریة بالقوائم المالیة إلىالحكم الشخصي مما یؤدي 

 ة انخفاض احتمال عزل المراجع المتخصص من قبل عمیل المراجع. 

  یؤدي التخـصص إلـى كـشف ومنـع حـاالت إدارة األربـاح المحاسـبیة ، حیـث تقـل احتمـاالت

حدوث احتیال مالي في التقـاریر المالیـة لمنـشآت األعمـال فـي حالـة تخـصص المراجـع فـي 

نــشاط العمیــل ، مقارنــة بــالمراجع غیــر المتخــصص ، وهــو مــا یــنعكس علــى تــدعیم الكفــاءة 

 .المهنیة للمراجع 
 

ــــصناعي للمراجــــعأ – لمــــا ســــبق باإلضــــافة –الباحــــث ویــــرى     ــــا التخــــصص ال         ن أهــــم مزای

 إدارة األربـاح حـاالتتتمثل في تدعیم الكفاءة المهنیة للمراجع في مجال اكتشاف ومنع ، ذاته 

 فـي تـدعیم ثقـة المجتمـعیر مخاطر المراجعة والحد منها ، والغش والفساد المالي ، تحسین تقد

خفــض مخــاطر وحــاالت التقاضــي والــدعاوى الجنائیــة والمدنیــة المــراجعین ، مهنــة المراجعــة و

ضــد أعــضاء المهنــة ، إنجــاز مهمــة المراجعــة بكفــاءة وفعالیــة وفــي ضــوء الوقــت المــستهدف 

  .مواجهة المنافسة الشدیدة في سوق خدمات المراجعة ووعدم تأخر إصدار تقریر المراجعة ، 
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  :لمكاتب المراجعة  أهمیة ومزایا التخصص الصناعي -ب

 ، فیمـا  وما تحققه من مزایا لمكاتب المراجعـةتكمن أهمیة استراتیجیة التخصص الصناعي   

 ,Meza ؛  Fleming , et al. , 2014 ؛٢٠٠٦ ، متـولي ؛ ، ٢٠١٨رشـوان ، ( یلـي 

  ) : Habib and Bhuiyan , 2011؛   2013

 خبــــرات خاصــــة بــــصناعة         تــــستطیع مكاتــــب المراجعــــة المتخصــــصة تكــــوین هیكــــل معرفــــة و

وى المنافـسة معینة ، وبالتـالي تقـدیم خـدمات عالیـة الجـودة ، ممـا یعمـل علـى االرتقـاء بمـست

والتـــي ســـتتحدد بنـــاء علـــى القـــدرات والمهـــارات والجـــودة ولـــیس تدنیـــة بـــین مكاتـــب المراجعـــة 

 .اجعة األتعاب أو غیرها من األسالیب التي ال تتمشى مع قواعد وسلوكیات مهنة المر

  علـــى مجموعـــة أكبـــر مـــن العمـــالء مـــن جانـــب مكاتــــب توزیـــع تكـــالیف التـــدریب والتطـــویر

 .المراجعة المتخصصة ، مما یساعد على االستفادة من وفورات الحجم 

  تسهیل مهمة المراجـع عنـد فحـص العملیـات واإلجـراءات التـي تقـوم بهـا اإلدارة والتـي تعتمـد

فــیض احتمــاالت وفــرص عــدم اكتــشاف احتــواء علــى التقــدیر الشخــصي، ممــا یــؤدي إلــى تخ

 .القوائم المالیة على أخطاء جوهریة 

  ، لـدى مكاتـب المراجعــة المتخصـصة فرصـة قویــة لتلبیـة احتیاجـات العمــالء بـصورة متمیــزة

 .وبالتالي تحقیق عوائد اقتصادیة مرتفعة 

  جـودة یعزز التخصص الصناعي من سمعة مكاتب المراجعة المرتبطة بتقدیم خدمات ذات

عالیـة ویمكنهـا مـن توسـیع نطـاق خـدماتها ، حیـث ینـتج عـن هـذا التخـصص تقـدیم خــدمات 

 .ذات مستوى مرتفع من التأكید واالرتقاء بكفاءة المراجعة 

  الحـــصول علـــى معرفـــة دقیقـــة وأكبـــر لمعـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة ومتطلبـــات التقریـــر فـــي

ت الالزمة لتعاقدات المراجعة في  إلى تطویر المهاراباإلضافةالصناعة محل التخصص ، 

 .هذه الصناعة 

لمكاتب بالنسبة ن أهم مزایا التخصص الصناعي  أ– باإلضافة لما سبق – ویرى الباحث    

ــــة المهنــــة واالحتفــــاظ         المراجعــــة ، تتمثــــل فــــي ضــــمان اســــتمراریة مكاتــــب المراجعــــة فــــي مزاول

عاب مرتفعة ، تقدیم خدمات مراجعة عالیة بالعمالء ، زیادة الحصة السوقیة وتحقیق عوائد وأت

الجودة ، خفض مخـاطر التقاضـي والـدعاوى الجنائیـة والمدنیـة ضـد مكاتـب المراجعـة ، القـدرة 

علـــى المنافـــسة مـــع المكاتـــب العالمیـــة الكبـــرى مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي رأس المـــال البـــشري 

تكــــالیف عملیـــــة والتكنولوجیــــا فــــي المعرفــــة المتعلقـــــة بالــــصناعة محــــل التخـــــصص ، خفــــض 

المراجعــة بــسبب تخفــیض الوقــت والمجهــود والمــوارد الالزمــة ألداء المراجعــة ، تطــویر تقنیــات 

  .وأسالیب مراجعة لتالءم التطورات التي تحدث في بیئة الصناعة محل التخصص 
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  : أهمیة ومزایا التخصص الصناعي ألصحاب المصالح -ج

المـساهمین أو المـستثمرین أو البنـوك ( لمنـشأة ًانطالقا من أن مصالح األطـراف المهتمـة با   

تعتمد بشكل أساسي علـى صـحة ومـصداقیة المعلومـات المالیـة الـواردة بالتقـاریر  ) الدائنینأو 

لهــؤالء  الــصناعي المالیــة وخلوهــا مــن أي تحریــف أو تالعــب بهــا ، فــإن أهــم مزایــا التخــصص

   ) :٢٠٠٨الصغیر ،  ( األطراف تتمثل في اآلتي 

 صص المراجـــع فـــي قطـــاع صـــناعي معــین إلـــى زیـــادة قـــدرة المراجـــع علـــى تقـــدیر یــؤدي تخـــ

وتوقــع الخطــر الحتمــي المــرتبط بطبیعــة أعمــال القطــاع ، والشــك أن هــذه القــدرة تــزداد عــن 

 .المراجع غیر المتخصص مما ینعكس على أصحاب المصالح 

 لمراجعـة یستطیع المراجع المتخصص في قطاع صناعي معین أن یعدل ویطوع إجـراءات ا

ً وضــــبطها زمنیــــا وتنفیــــذیا وفقــــا لبرنــــامج اإلجــــراءاتبالــــشكل الــــذي یــــصل إلــــى جــــودة تلــــك  ً ً

 .المراجعة النهائي 

  ینعكس التخصص الصناعي للمراجع على جـودة قـرارات تخطـیط عملیـة المراجعـة ، بـشكل

أفضل من المراجع غیـر المتخـصص ، ممـا یـنعكس علـى جـودة المراجعـة ودقـة ومـصداقیة 

 .ر المالیة التي سیعتمد علیها أصحاب المصالح التقاری

  یـــؤدي التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع فـــي قطـــاع معـــین إلـــى تـــوافر نـــوع مـــن االتـــصال أو

الحـساسیة لقــرارات عملیـة المراجعــة ممـا یــسهل مهمـة المراجــع فـي تحدیــد نقـاط التالعــب أو 

 .التقاریر المالیة التحریف ویقلل من احتماالت الغش في 

 أن أهــــم مزایــــا التخــــصص الــــصناعي لألطــــراف – باإلضــــافة لمــــا ســــبق –احــــث ویــــرى الب   

المهتمة بالمراجعة تتمثل فـي تـوفیر درجـة مناسـبة مـن اإلفـصاح المحاسـبي للمعلومـات المالیـة 

الواردة بالتقاریر المالیـة وبمـا یـؤدي إلـى زیـادة درجـة كفـاءة سـوق األوراق المالیـة واالسـتثمار ، 

ٕح فـي مهنـة المراجعـة ومـصداقیة التقـاریر المالیـة وامكانیـة االعتمـاد زیادة ثقة أصحاب المصال

تقیـیم قـدرة وعلیها في اتخاذ الكثیـر مـن القـرارات مثـل بیـع وشـراء أسـهم المنـشاة واالحتفـاظ بهـا 

ـــــى ـــــشاة عل ـــــدفع النقـــــدي والمن ـــــدار ســـــداد االلتزامـــــات وال ـــــع ومق ـــــة للتوزی ـــــاح القابل ـــــد األرب            تحدی

  .ضافة إلى عدم تأخر إصدار تقریر المراجعة ، وانخفاض مخاطر الصناعة التوزیعات ، باإل
  

   : التخصص الصناعي للمراجع الخارجيسلبیات وقیود : ًرابعا

إلـى أن اسـتقالل المراجــع یمكـن أن یتعـرض للتهدیــد  ) ٢٠١١المقطــري ، ( أشـارت دراسـة    

 أن یتزایــد اعتمــاد مــن خــالل تخــصص المراجــع فــي صــناعة معینــة ، حیــث أنــه مــن المتوقــع

مكاتــب المراجعــة علــى عمالئهـــا فــي نــشاط اقتـــصادي معــین ، ومــا یـــرتبط بــذلك مــن إمكانیـــة  

  .تقدیم خدمات أخرى بخالف خدمات المراجعة الخارجیة لهؤالء العمالء 
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 ویــرى الباحــث إمكانیــة التغلــب علــى هــذا التهدیــد المحتمــل الســتقالل المراجــع مــن خــالل    

ـــد مـــن  ـــل التـــزام المراجـــع بقواعـــد وســـلوكیات وآداب مهنـــة المراجعـــة ، تفعیـــل اآللیـــاتالعدی  مث

وضـــع قیـــود علـــى الخـــدمات بخـــالف المراجعـــة التـــي یقـــدمها  للمـــراجعین ، ةالتأدیبیـــالمـــسئولیة 

 ، كمــا یــرى الباحــث أن التخــصص الــصناعي قــد یــساهم فــي تعزیــز المراجــع لعمــالء المراجعــة

ًیــز المراجــع المتخــصص صــناعیا فــي تقــدیم خــدمات اســتقالل المراجــع ولــیس العكــس ، ألن تم

مراجعـــة ذات جـــودة عالیـــة مـــن شـــأنه أن یـــدعم ویعـــزز اســـتقالل المراجـــع ویعمـــل علـــى جـــذب 

  . عمالء المراجعة والحد من التبعیة االقتصادیة للمراجع على عمیل معین

                أمــــــــــا بالنــــــــــسبة ألهـــــــــــم قیــــــــــود التخــــــــــصص الـــــــــــصناعي للمراجــــــــــع الخــــــــــارجي فتتمثـــــــــــل              

  :  )٢٠٠٦عوض ، ( في اآلتي 

  ال یعتبر التخصص الصناعي الطریقة الوحیدة فقط لكي تمیز مكاتـب المراجعـة نفـسها عـن

ًالمنافسین ، وقد ال یمثـل اآللیـة األكثـر تمیـزا بالنـسبة لكـل عمیـل ، فقـد یـشكل حجـم العمیـل 

ل وجــــود عالقــــات أحـــد قیــــود التخـــصص الــــصناعي ، فالمنــــشآت صـــغیرة الحجــــم قــــد تفـــض

شخصیة مع المراجع الذي لدیه قاعدة من العمالء أو المنـشآت صـغیرة الحجـم بـشكل أكبـر 

ًمن المراجع الذي یعرض تخصصا صناعیا بشكل عام  ً. 

  یــشكل تهدیــد تحویــل أو تــسرب المعلومــات إلــى المنافــسین أحــد قیــود التخــصص الــصناعي

 المنــشأة ومنافــسیها فــي نفــس القطــاع للمراجــع ، والــذي قــد یحــول دون ارتبــاط المراجــع مــع

 .الصناعي 

ً هــذه القیــود هــي قیــودا محتملــة وغیــر مؤكــدة ویمكــن تــداركها والتغلــب         ویــرى الباحــث أن     

علیهـــا ، فـــالتزام المراجـــع بقواعـــد وســـلوكیات وآداب مهنـــة المراجعـــة یـــؤدي إلـــى التغلـــب علـــى 

، كمـا أن العوائــد واألتعـاب المرتفعـة التــي مـشكلة تـسرب أو تحویـل المعلومــات إلـى المنافـسین 

یمكـن أن تحققهـا مكاتـب المراجعــة المتخصـصة مـن مراجعـة المنــشآت ذات الحجـم الكبیـر فــي 

القطـاع محــل التخـصص ســتؤدي إلــى تعـویض األتعــاب التـي كــان یمكــن الحـصول علیهــا مــن  

  .مراجعة المنشآت ذات الحجم الصغیر 
  

   :التخصص الصناعي للمراجع الخارجين موقف معاییر المراجعة م : ًخامسا

 والتــــي ســــبق         –علــــى الــــرغم مــــن أهمیــــة ومزایــــا التخــــصص الــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي    

 ال یوجــد معیــار یــدل صــراحة علــى ضــرورة التخــصص الــصناعي للمراجــع ، إال أن –تناولهــا 

منــــشأة محــــل هنــــاك معــــاییر توضــــح أن تفهــــم المراجــــع لطبیعــــة الــــصناعة التــــي تعمــــل فیهــــا ال

ًالمراجعـــة یعـــد أمـــرا ضـــروریا لكـــي یـــؤدي المراجـــع عملـــ ً  علـــى أكمـــل وجـــه ، ومـــن أبـــرز تلـــك هُ

المعـــاییر التـــي أدت إلـــى ظهـــور مفهـــوم التخـــصص الـــصناعي كاســـتجابة لهـــا ، هـــي معـــاییر 
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حیث یقضي المعیـار األول . المراجعة األمریكیة المتعارف علیها ، ومعاییر المراجعة الدولیة 

 العمــل المیـــداني بــأن یـــتم التخطــیط لعملیـــة المراجعــة علـــى نحــو مناســـب ، وجـــزء مــن معـــاییر

ُأساســي مــن هــذا التخطــیط یعــد فهــم بیئــة عمیــل المراجعــة والنــشاط الــذي یعمــل فیــه ، ویمثــل 

حصول المراجع على المعرفة المتعلقة بطبیعة نـشاط العمیـل اإلطـار الـذي مـن خاللـه یمـارس 

ط االســـتراتیجي للمراجعـــة ، ومـــن خـــالل فهـــم بیئـــة األعمــــال دوره فـــي القیـــام بأعمـــال التخطـــی

المحیطــة ، وفهــم األحــداث والمعــامالت داخــل المنــشأة یمكــن للمراجــع تقیــیم المخــاطر وتحدیــد 

ــــــــة المراجعــــــــة  ــــــــذ عملی ــــــــي تواجــــــــه تنفی ــــــــصعوبات الت ــــــــار األمریكــــــــي                 .ال ــــــــب المعی  كمــــــــا تطل

اجع ضرورة الحصول على فهم لـصناعة من المر ) SAS No . 109 , 2006 ( ١٠٩رقم 

منـــــشأة عمیـــــل المراجعـــــة وبیئتهـــــا ومخاطرهـــــا وظـــــروف الـــــسوق وغیرهـــــا ، والـــــذي قـــــد یتـــــأتى 

   ) .٢٠٠٨اإلبیاري ، ( بالتخصص الصناعي 

فهــم المنــشأة "  بعنــوان ٣١٥وفیمــا یتعلــق بمعــاییر المراجعــة الدولیــة ، یقــضي المعیــار رقــم    

، بـضرورة حـصول المراجـع علـى المعرفـة الكاملـة " الجوهریـة وبیئتها وتقییم مخاطر األخطـاء 

بنشاط المنشأة وبیئتها قبل الموافقة على التكلیف بعملیـة المراجعـة وبعـد قبـول التكلیـف لتحدیـد 

  .مدى مالئمتها في جمیع مراحل المراجعة 

ــــــذكر أن الم    ــــــر  ) AICPA( هــــــد األمریكــــــي للمحاســــــبین القــــــانونیین عوجــــــدیر بال قــــــد أعتب

تخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي أحــد أبــرز خمــس قــضایا تواجــه مهنــة المراجعــة فــي ال

القـــرن الحـــادي والعـــشرین ، وهـــي قـــضیة حاســـمة وهامـــة الســـتمراریة مكاتـــب المراجعـــة ، كمـــا 

فـي تقریـره الـصادر  ) GAO( أعتبر المكتب العـام للمحاسـبة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة 

أن التخــصص عامـل حیـوي وحاسـم الختیـار مكاتــب راجعـة ،   والمتعلـق بـسوق الم٢٠٠٨فـي 

 وأن الطلـب علـى خـدمات  ،لما یحققـه مـن جـودة عالیـة ومـستوى مرتفـع مـن التأكیـد المراجعة 

، وبالمقابل  المراجعة في المكاتب المتخصصة سوف یكون هو الطابع الغالب في هذه الفترة 

خــــرى ، ومــــن هنــــا تفــــرض البیئــــة یــــنخفض الطلــــب علــــى خــــدمات المراجعــــة فــــي المكاتــــب األ

االقتـــصادیة الحالیـــة علـــى المراجـــع أن یتخـــصص فـــي نـــشاط معـــین ، وهـــو مـــا قـــد یـــؤدي إلـــى 

   ) . Meza , 2013(  المراجعة التخفیف من حاالت إخفاق

فــي أنــه إذا لــم یكــن التنظــیم  ) ٢٠٠٨اإلبیــاري ، ( ویتفــق الباحــث مــع رأي أحــد البــاحثین     

التخصص الصناعي للمراجع الخارجي بـشكل مباشـر فإنـه قـد عمـل المهني قد تناول موضوع 

على تدعیمه والدعوة لـه مـن خـالل تأكیـده علـى ضـمان جـودة المراجعـة ، والتـي لـن تتـأتى إال 

ــــوافر  ــــي قــــد تت ــــك المعرفــــة الت ــــة ألداء مهنــــي جیــــد ، تل ــــوافر المعرفــــة الفنیــــة الكافی فــــي ظــــل ت

  .بالتخصص الصناعي للمراجع 
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   الرابعلقسم ا

  .المالي ومواجهة الفساد لتخصص الصناعي للمراجع الخارجي  ا

ًتعتبر ظاهرة الفساد المالي ظاهرة عالمیة واسعة االنتـشار ذات جـذور عمیقـة تأخـذ أبعـادا     

واسعة وتتداخل فیها عدة عوامل یصعب التمییز بینها ، وتختلف درجة شمولیتها من مجتمـع 

ونــــة األخیــــرة باهتمــــام البــــاحثین فــــي مختلــــف إلــــى آخــــر ، إذ حظیــــت ظــــاهرة الفــــساد فــــي اآل

ُویعـد الفـساد المـالي . التخصصات كاالقتـصاد والمحاسـبة والقـانون وعلـم الـسیاسة واالجتمـاع 

مــن أخطــر المــشكالت التــي تعــاني منهــا الــشركات ، حیــث یتمثــل فــي المكاســب واالمتیــازات 

ـــر مـــشروع ، ویترتـــب علیهـــا تحمـــل ا ـــشكل غی ـــتم الحـــصول علیهـــا ب ـــي ی ـــشركات تكـــالیف الت ل

إضــافیة تــنعكس علــى أســعار الــسلع التــي تنتجهــا ، ممــا یــضعف مــن قــدرتها علــى التنــافس 

ًوالبقــــاء ، وبالتــــالي تآكــــل رأس المــــال ، وبــــدال مــــن أن تكــــون هــــذه الــــشركات أحــــد محركــــات 

ًاالقتــصاد وعامــل مــن عوامــل النمــو ، تــصبح عبئــا علــى االقتــصاد الــوطني یتحملــه المجتمــع 

   ) .٢٠١٧ ، الجرف( بأسره 

ویتنــاول الباحــث فــي هــذا القــسم مفهــوم الفــساد وأســبابه وأثــاره ومظــاهره ، ودور التخــصص    

  :الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من الفساد المالي ، كما یلي 
  

  :ومحاور الفساد مفهوم : ًأوال 

لحصول على عرف البنك الدولي الفساد على أنه إساءة استخدام السلطة العامة من أجل ا   

مكاسب شخصیة ، كمـا عرفتـه منظمـة الـشفافیة الدولیـة بأنـه كـل عمـل یتـضمن سـوء اسـتخدام 

ـــــة للفـــــرد أو جماعتـــــه  ـــــق مـــــصلحة خاصـــــة ذاتی أمـــــا صـــــندوق النقـــــد             . المنـــــصب العـــــام لتحقی

عالقة األیـدي الطویلـة المتعمـدة التـي تهـدف إلـى تحقیـق الفوائـد " عرفه بأنه  ) IMF( الدولي 

   ).٢٠١٣عابد ، " ( ن هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة أفراد ذات عالقة باآلخرین م

مــصطلح یتــضمن فــي طیاتــه معــاني عدیــدة ، وهــو موجــود فــي  ) Corruption( والفــساد    

كافـــة القطاعـــات الحكومیـــة منهـــا والخاصـــة ، ویــــشتمل هـــذا المـــصطلح علـــى محـــاور عدیــــدة        

   ) :٢٠١٦غنیم ، ( منها 

ویتعلــق بمظــاهر الفــساد واالنحرافــات اإلداریــة والوظیفیــة أو التنظیمیــة  :لفــساد اإلداري ا - ١

والتـــي تـــصدر عـــن الموظـــف العـــام أثنـــاء تأدیـــة العمـــل بمخالفـــة التـــشریع وضـــوابط القـــیم  

الفردیـــة ، أي اســـتغالل مـــوظفي الدولـــة لمـــواقعهم وصـــالحیاتهم للحـــصول علـــى مكاســـب 

ــــر مــــشروعة  ــــافع بطــــرق غی ــــى. ومن ــــساد اإلداري إســــاءة وعل ــــي الف  مــــستوى المنــــشأة یعن
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اســــتغالل اإلدارة الــــسلطة المخولــــة لهــــا بهــــدف تحقیــــق مــــصالح شخــــصیة علــــى حــــساب 

  .أصحاب المصالح العامة كإصدار قرارات لتحقیق مصالح شخصیة 

ــالي  -٢ ــساد الم ویقــصد بــه االنحرافــات المالیــة المبنیــة علــى مخالفــة األحكــام والقواعــد  :الف

 تنظم سیر العمل اإلداري والمـالي فـي الدولـة ومؤسـساتها ومخالفـة التعلیمـات المالیة التي

 .الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة كالجهاز المركزي للمحاسبات 

ـــات األخالقیـــة وســـلوك الفـــرد وتـــصرفاته غیـــر : الفـــساد األخالقـــي  -٣ ویتمثـــل فـــي االنحراف

  . المنضبطة 

 تحقیــق منفعــة  إلــىهــدف  ی غیــر أخالقــيویــرى الباحــث أن الفــساد بــشكل عــام هــو ســلوك    

ویــتم ارتكابــه مــن خــالل األخطــاء المتعمــدة  ، خاصــة لمرتكبیــه علــى حــساب المــصلحة العامــة

ٕوالغــــش والتواطـــــؤ واالبتـــــزاز والمحـــــسوبیة واخفـــــاء المعلومـــــات الـــــصحیحة ، ویتـــــضمن الفـــــساد 

یــة وكــل مــا هــو  واســتغالل التعــارض فــي المــصالح والهبــات غیــر القانونواإلكرامیــاتالرشــاوى 

 كما یرى الباحث أن الفـساد المـالي یتمثـل فـي االنحرافـات المالیـة .غیر قانوني وغیر أخالقي 

ــــــشأة أو تنظــــــیم  ــــــة القــــــوانین واألنظمــــــة واألحكــــــام المعتمــــــدة فــــــي أي من ــــــة علــــــى مخالف المبنی

، ٕكاالختالسات ، والتهرب الضریبي ، والغش ، وادارة األرباح مـن خـالل المحاسـبة اإلبداعیـة 

  .وغسیل األموال 

  :أسباب ودوافع الفساد المالي واإلداري  : ًثانیا

 ؛ ٢٠١٧الجـــرف ، ( للفـــساد المـــالي واإلداري أســـباب ودوافـــع كثیـــرة ، مـــن أهمهـــا مـــا یلـــي    

   ) :٢٠١٤النعیمي ، سعید ، 

 تــدهور األوضــاع االقتــصادیة مثــل التـــضخم وارتفــاع تكــالیف المعیــشة ، وتــدني المـــستوى -١

 للفــرد بــسبب قلــة األجــور وقلــة تــوفر فــرص العمــل ، ومــا ینــتج عنــه مــن زیــادة فــي المعیــشي

ــــة واألجنبیــــة وعــــدم االســــتقرار وســــوء  ــــة وضــــعف فــــي االســــتثمارات المحلی معــــدالت البطال

التخطــیط وغیرهــا مــن العوامــل االقتــصادیة التــي تــدفع بــاألفراد إلــى ارتكــاب عملیــات الفــساد 

  .المالي واإلداري 

  . في ردع جریمة الفساد المالي واإلداري ةالقانونیات  ضعف التشریع-٢

  . تهمیش دور المؤسسات الرقابیة ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها -٣

  . ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهمیش دورها -٤

  . توافر البیئة االجتماعیة والسیاسیة المالئمة لظهور الفساد -٥

  .الدولة  وجود البیروقراطیة في مؤسسات -٦

  . الرقابة الداخلیة التي ال یمكن معها اكتشاف ومنع الفساد م عدم فاعلیة نظ-٧
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  .لس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین  من قبل مجاألخالقیة الممارسات غیر -٨

 الــصالحیات الواســعة فــي اتخــاذ القــرارات وحریــة التــصرف لموظــف معــین والتــي قــد تمكنــه -٩

  . لمصالحه الخاصة ًمن توجیه القرارات تحقیقا

 غیــاب الــشفافیة والمــساءلة ، حیــث توجــد عالقــة عكــسیة بــین الــشفافیة والمــساءلة وبـــین -١٠

  .الفساد اإلداري 

  :أثار وانعكاسات الفساد المالي  : ًثالثا

  : یلي كمایمكن بیان أهم آثار وانعكاسات الفساد المالي    

  : اآلثار االقتصادیة للفساد المالي -أ

   ) :٢٠١٣عابد ، ( هم أثار الفساد المالي على االقتصاد في اآلتي   تتمثل أ

ٕ یساهم الفـساد فـي انخفـاض كفـاءة االسـتثمار واضـعاف مـستوى الجـودة بالـشركات ، وذلـك -١

بـــسبب الرشـــاوى التـــي تحـــد مـــن المـــوارد المخصـــصة لالســـتثمار وتـــسيء توجیههـــا أو تزیـــد 

  .تكلفتها 

ـــین لالســـت-٢ ثمار فـــي الخـــارج وعـــزوف االســـتثمار األجنبـــي عـــن  هـــروب المـــستثمرین المحلی

  .االستثمار داخل البالد ، وما یترتب على ذلك من قلة فرص العمل وزیادة البطالة والفقر 

  . یرتبط الفساد بتدني معدالت توزیع الدخل والثروة -٣

  : الفساد المالي على النواحي االجتماعیة أثر -ب 

كیل الهیكـل االجتمـاعي ببعدیـه اإلنـساني والقیمـي ، حیـث یسهم الفساد المالي في إعادة تش   

یعمل ظهور وانتشار الفساد المالي في المجتمع على تشجیع العناصر الغیـر متورطـة بالفـساد 

إلــى المیــل إزاء هــذه الظــاهرة فــي ضــوء مــا یرونــه مــن المكاســب غیــر القانونیــة التــي تتحقـــق 

 ، وتقدیم المنفعة الشخـصیة األخالقیةم غیر للمفسدین دون رقیب ، مما یؤدي إلى انتشار القی

علــى شــرعیة الوســیلة ، وشــیوع حالــة ذهنیــة لــدى األفــراد تبــرر الفــساد ، وبالتــالي فــإن الفــساد 

   ) :٢٠١٧الجرف ، ( المالي یؤدي إلى اآلثار التالیة 

  . إشاعة روح الیأس بین المستثمرین الحالیین والمرتقبین -١

لظلم وعدم العدالة مما یؤدي إلى االحتقان االجتماعي وانتشار  شعور معظم المستثمرین با-٢

  .الحقد بین شرائح المستثمرین 

  . یشوه الفساد صور النزاهة العامة عندما یفقد القانون هیبته -٣

 یعظــــم انتــــشار الفــــساد المــــالي مــــن هــــروب رؤؤس األمــــوال بــــسبب الخــــوف مــــن المحابــــاة -٤

  . لتهمیش القدرات واإلمكانیات والمحسوبیة وغیرها ، مما یفتح المجال

  . ترسیخ المفاهیم السلبیة في المجتمع مثل األنانیة والمصلحة الذاتیة -٥
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  :اإلداریة والتنظیمیة  الفساد المالي على النواحي أثر - ج

یؤدي الفساد المالي إلى إضعاف قواعد العمل الرسمیة وأنظمته المعتمـدة داخـل الـشركات     

ًقــه ألهدافــه الرســمیة كلیــا أو جزئیــا ، وانحــراف إمكانیاتــه المادیــة وطاقاتــه والحیلولــة دون تحقی ً

البــشریة عــن هــذه األهــداف ، كمــا أن الفــساد المــالي مــن شــأنه أن یــضعف مــن دور القیــادات 

ًوفاعلیتهــا داخــل الــشركات ، فــضال عــن فقــدان الحمــاس والدافعیــة للعمــل وانتــشار روح الملــل 

   ) .٢٠١٧الجرف ، ( انیة ، وانعدام الثقة بین الموظفین وعدم االنتماء للشركة واألن

  :مظاهر الفساد المالي  : ًرابعا

مــراد ، أمــین ، ( هنــاك العدیــد مــن المظــاهر التــي یظهــر مــن خاللهــا الفــساد المــالي ومنهــا    

   ) :٢٠١٤ ؛ النعیمي ، سعید ، ٢٠١٧

كل سـري دون وجــه حــق ، وذلــك مــن خـالل تبدیــد األمـوال العامــة بــش : نهـب المــال العــام -١

من خالل استغالل الموقع الوظیفي في مـنح اإلعفـاءات الـضریبیة والجمركیـة أو تـراخیص 

لــشركات لغــرض تحقیــق مــصالح متبادلــة علــى حــساب المــال العــام أو تمریــر الــسلع عبــر 

  .منافذ السوق السوداء 

ا وأصــلها  وذلــك عــن طریــق التــصرف فــي النقــود بطریقــة تخفــي مــصدره: غــسیل األمــوال -٢

الحقیقي ، حیث یقوم أحد المـسئولین باالسـتیالء علـى األمـوال العامـة بطریقـة غیـر شـرعیة 

ثــم إدخالهــا إلــى القنــوات الرســمیة بهــدف إعطاءهــا الــصفة الــشرعیة وتــصبح كأنهــا أمــوال 

  .مكتسبة بطریقة مشروعة ، ویتم ذلك من خالل التحویل عن طریق البنوك 

 االستیالء على األموال بطریقة غیـر مـشروعة مـن قبـل بعـض  حیث یتم: تهریب األموال -٣

  .المسئولین الكبار والقیام بتحویلها إلى الخارج 

 والـــذي یأخـــذ شـــكلین ، الـــشكل األول یتمثـــل فـــي اســـتغالل المكلفـــین : التهـــرب الـــضریبي -٤

 ولجــوئهم للحیــل التــي تمكــنهم مــن الــتخلص مــن الــضرائب فــي القــوانینبالــضریبة للتغیــرات 

و التهـرب هـستحقة دون أن یضعوا أنفسهم أمام المساءلة القانونیـة ، أمـا الـشكل الثـاني فالم

الــــضریبي غیــــر المــــشروع والــــذي یتمثــــل فــــي الممارســــات التــــي یخــــالف فیهــــا الخاضــــعون 

للــــضرائب األحكــــام القانونیــــة بوســــائل الغــــش والتزویــــر والرشــــاوى للتهــــرب مــــن الــــضرائب 

  .المستحقة 

 جهــــة علــــى أخــــرى بغیــــر وجــــه حــــق ، كمــــا فــــي مــــنح ل أي تفــــضی: التحیــــز والمحابــــاة -٥

  .العطاءات والمقاوالت أو عقود االستئجار واالستثمار 

 لألحكــام أي التــصرف فـي األصــول المملوكـة للمنــشأة بطـرق مخالفــة : اخـتالس األصــول -٦

  .المالیة ، مثل سرقة النقدیة الموجودة بالخزینة أو البنك 



 - ٣٢  -

  . وضع عملة مزیفة في التداول بقصد الغش واإلضرار  مثل: التزویر والتزییف -٧

 تــسمى بــاإلدارة الفاســدة لألربــاح ، وتتمثــل فــي : إدارة األربــاح المتعلقــة بــاإلدارة التنفیذیــة -٨

محاوالت اإلدارة التالعب والتضلیل لألرباح المفصح عنهـا ، وذلـك بـسبب مرونـة المعـاییر 

سـالیب محاسـبیة معینـة مثـل تعجیـل أو تأجیـل المحاسبیة المعمول بها من خالل استخدام أ

االعتراف ببعض المصروفات ، والقیام بتمهید الدخل وغیرها من األسالیب األخـرى بهـدف 

  .تحقیق مصالح خاصة 

 ویعنـــي تقـــدیم معلومـــات مـــضللة ذات أهمیـــة نـــسبیة بـــشكل متعمـــد ، وینـــتج عنـــه : الغـــش -٩

  .أضرار مادیة للمستخدم الذي یعتمد علیها 

مــن وجهـــة نظـــر الباحـــث ، فــإن أهـــم مظـــاهر وصـــور الفــساد المـــالي فـــي الـــشركات هـــي و    

المبالغـة فــي تقیــیم بعــض عناصـر األصــول والخــصوم ، التالعــب والتـضلیل فــي إعــداد القــوائم 

المالیـــة ، ســـوء اســـتغالل مـــوارد المنـــشأة مـــن خـــالل غـــش وفـــساد المـــوظفین والمـــدیرین بهـــا ، 

 مـــن خـــالل أســـالیب المحاســـبة اإلبداعیـــة ، األربـــاحفـــي وعملیـــات غـــسیل األمـــوال ، التالعـــب 

ر ، وتقدیم الرشاوى والهدایا للتستر علـى العملیـات غیـر القانونیـة ، الـسرقة واالخـتالس والتزویـ

  .التهرب الضریبي 

  :الغش والفساد  : ًرابعا

إلـى أن الغـش هـو تحریـف متعمـد مـن قبـل  ) ISA No . 240( أشـار المعیـار الـدولي    

أطــراف و أكثــر ، مــن بــین اإلدارة أو المــسئولین عــن حوكمــة الــشركة أو المــوظفین أو واحــد أ

 باســتخدام االحتیــال للحــصول علــى منفعــة غیــر قانونیــة أو غیــر مــستحقة ، وقــد یــتم ذلــك ثالثـة

 ) . IAASB , 2009( إما من خالل تزییف القوائم المالیة أو مـن خـالل اخـتالس األصـول 

لمعلومــات المحاســبیة وغیرهــا علــى ثالثــة عناصــر تعبــر عــن مــا وتعتمــد ممارســة الغــش فــي ا

، حیــث یتمثــل الــضلع األول منــه فــي الــدوافع أو الــضغوط الرتكــاب ) بمثلــث الغــش ( یــسمى 

الغش ، بینما یتمثل الـضلع الثـاني فـي تـوفیر الفرصـة الرتكـاب الغـش ، ویعبـر الـضلع الثالـث 

   ) .Hong , et al ., 2008( منه عن وجود مبررات لمرتكبي الغش 

ًآثارا سلبیة على العدیـد مـن المجـاالت ، وأهمهـا المجـال االقتـصادي ، حیـث یـؤدي وللغش    

ــــى تحقیــــق التنمیــــة  ــــدول ویــــضعف مــــن قــــدرتها عل ــــد واهــــدار المــــوارد االقتــــصادیة لل ٕإلــــى تبدی

قـــدرت  ٢٠٠٨ أنـــه خـــالل عـــام ت الجمعیـــة األمریكیـــة لفاحـــصي الغـــشاالقتـــصادیة ، فقـــد أكـــد

 مـن عائـداتها الـسنویة  % ٧شركات األمریكیة الناجمة عن عملیات الغش بأكثر مـن خسائر ال

   ) .ACFE , 2008 (  ملیار دوالر ٩٩٤ما یقرب من حوالي أي 



 - ٣٣  -

الفـرق بـین الغـش والفـساد ، فـالغش  ) Houck , et al ., 2006( وقـد أوضـحت دراسـة    

العتمـاد علـى افتراضـات خاطئـة ، أمـا هو أفعال احتیالیة یتم القیام بها للحصول على مزایـا با

الفـــساد فهـــو ســـلوك مـــشین مـــن أحـــد األفـــراد ، ویتمثـــل فـــي الرشـــوة واإلكرامیـــات والهبـــات غیـــر 

  . واستغالل التعارض في المصالح ةالقانونی
  

أن الغش في القوائم المالیة لمنشأة األعمال هو أحـد وسـائل  ) Khan , 2006( كما بین    

إلــى أن الفــساد هــو إســاءة اســتخدام الــسلطة  ) Kingsley , 2015(بینمــا أشــار . الفــساد 

المخولــــة لتحقیــــق مكاســــب شخـــــصیة ، وهــــو یتــــضمن الغـــــش واخــــتالس األصــــول والرشـــــاوى 

أن الغــــش هــــو تقــــدیم  ) ٢٠١٧مــــراد ، أمــــین ، ( فــــي حــــین أكــــد . والمحــــسوبیة واإلكرامیــــات 

رار مادیـــة للمـــستخدم معلومـــات مـــضللة ذات أهمیـــة نـــسبیة بـــشكل مقـــصود ، وینـــتج عنهـــا أضـــ

الــذي یعتمــد علیهــا ، وأنـــه یتــضمن ثالثــة مجــاالت هـــي التالعــب بالبیانــات والقــوائم المالیـــة ، 

  .والفساد ، وكذلك التالعب باألصول وملكیتها 
  

وبالتــالي فهنــاك اخــتالف فــي وجهــات النظــر حــول التفرقــة بــین الغــش والفــساد ، فهنــاك مــن    

نمـا یـرى آخـرون أن الفـساد نـوع مـن أنـواع الغـش ، ویمكـن یرى أن الفساد یستوعب الغـش ، بی

القول أن الغش محدد بالمعاییر المهنیة في التحریف المتعمد في القوائم المالیـة ، بحیـث ینـتج 

ًعنــه تزییــف القــوائم المالیــة ، واخــتالس األصــول أي أن لــه أثــرا علــى القــوائم المالیــة ، وتحمــل 

 اكتـشاف الغــش الـذي لــه أثـر علــى القـوائم المالیــة ، والــذي المعـاییر المهنیــة المراجـع بمــسئولیة

أمــا الفــساد فهــو اســتغالل للــسلطة . ًیكــون فــي بعــض األحیــان متقنــا ویــصعب علیــه اكتــشافه 

   مالیـــة أو غیــر مالیـــة ، والمراجـــعآثـــارللحــصول علـــى منـــافع شخــصیة ، ویكـــون لهـــذا الفــساد 

ًلیس مسئوال مهنیا عن فحص وكشف ومنـع الفـساد الـذ ي ال یـؤثر علـى القـوائم المالیـة ، ولكـن ً

                    عنـــــد قیامـــــه بعملیـــــة المراجعـــــة الـــــسنویة ، وكـــــان هنـــــاك شـــــك فـــــي وجـــــود فـــــساد فـــــي الـــــشركة 

ــــــشمل المــــــسئولیة  ــــــي مــــــسئولیات المراجــــــع لت ــــــه مــــــع التوســــــع ف ــــــوم بمراجعتهــــــا ، فإن ــــــي یق                   الت

وع مــــن ـــــــــة ، فإنــــه یتوجــــب علیــــه اكتـــشاف هــــذا النــــــالقیوالقانونیــــة واالجتماعیــــة واألخ المهنیـــة

   ) .٢٠١٤غنیم ، ( اد ــــــالفس
  

ویرى الباحث أن الفساد هو مفهـوم أعـم وأشـمل مـن مفهـوم الغـش ، أي أن الغـش هـو أحـد    

ـــق مـــصالح شخـــصیة تتعلـــق  ـــى تحقی ًأدوات الفـــساد ، ویـــشتركان فـــي أن كـــال منهمـــا یهـــدف إل

ة علـــى المـــصلحة العامـــة ، ولكـــن الفـــساد یـــشمل ممارســـات غیـــر بتفـــضیل المـــصلحة الخاصـــ

           ، ) تزییــف القــوائم المالیــة-اخــتالس األصــول ( كثیــرة ، منهــا الغــش وغیــر أخالقیــة قانونیــة 

  .السرقة ، الرشاوى ، اإلكرامیات ، غسیل األموال ، استغالل التعارض في المصالح 
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ي للمراجع الخارجي في مواجهـة مجاالت مساهمة التخصص الصناع : ًخامسا

  :ظاهرة الفساد المالي 

ًیؤدي المراجع المتخصص دورا هاما وحیویا في الحـد مـن ممارسـات الغـش والفـساد المـالي     ً ً

ًفـــي منظمـــات األعمـــال ، كونـــه شخـــصا مـــستقال وذو خبـــرات مهنیـــة كبیـــرة تمكنـــه مـــن ذلـــك ،  ً

  :ویمكن توضیح هذا الدور من خالل تناول ما یلي 

  : إسهام التخصص الصناعي للمراجع في كشف الغش والتالعب واألخطاء -أ

یعتبر الغش والخداع هما األساس في منظومة الفساد ، ویمثـل اكتـشاف الغـش خاصـة فـي    

ًاألمور المالیة تحدیا كبیرا  للمـراجعین ، حیـث یملـك المفـسدین أدوات جدیـدة یطوروهـا مـن آن  ً

         هــــا باســــتراتیجیات فعالــــة تعمــــل علــــى مواجهــــة هــــذا الفــــساد آلخــــر ، وبالتــــالي البــــد مــــن مقابلت

وأدواته ، وأهم هذه االستراتیجیات هي التخصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي ، حیـث تـرتبط 

ًفــي كــشف الغــش واالحتیـــال ارتباطــا وثیقــا بخبرتــه المهنیــة ، وخاصــة معرفتـــه كفــاءة المراجــع  ً

  .ت فنیة وتشغیلیة بصناعة العمیل وما تنطوي علیه من عملیا

ویـــشیر مـــصطلح الغـــش إلـــى أعمـــال متعمـــدة مـــن جانـــب أحـــد أفـــراد اإلدارة أو العـــاملین أو    

وقــد یتــضمن الغــش التالعــب أو التزویــر أو . غیــرهم وتــؤدي إلــى تحریــف فــي القــوائم المالیــة 

إجراء تغییرات في السجالت أو المستندات ، اختالس األصول ، حذف تأثیر بعض العملیات 

 أما الخطأ فهو فعل غیر متعمـد ولكنـه لمستندات ، تسجیل معامالت وهمیة ،ن السجالت وام

یؤدي إلى تحریف في القوائم المالیة مثل األخطاء المحاسبیة والكتابیة ، الـسهو أو إسـاءة فهـم 

ًكما أنه غالبا ما یصاحب الغش إجراءات للتستر علیـه مثـل التواطـؤ أو التزویـر أو . الحقائق 

 المتعمد لقید عملیات ، أو تقدیم بیانات خاطئة للمراجع ، ولذلك فإن احتمـال اكتـشاف الحذف

ًاألخطــاء دائمــا مــا یكــون أعلــى مــن احتمــال اكتــشاف الغــش وذلــك ألن الغــش یــصاحبه عــادة 

   ) .ISA No . 240(  إلخفاء وجوده ًأعمال مصممة خصیصا

)  المبــررات – الفــرص –دوافع الــ( أن مكونــات مثلــث الغــش  ) ٢٠٠٨الــصغیر ، ( ویــرى    

ً وثیقــا بطبیعــة الــصناعة التــي تعمــل بهــا المنــشأة محــل المراجعــة ، حیــث تــرتبط ارتباطــاتــرتبط 

تهـدد االسـتقرار المـالي أو الدوافع أو الضغوط الرتكاب الغش بطبیعة الصناعة لوجود عوامـل 

 القـدرة علـى تولیـد تـدفقات الربحیة مثل التدفقات النقدیة الـسالبة المتكـررة مـن األعمـال أو عـدم

نقدیــة بــسبب التغیــرات فــي التكنولوجیــا وتقــادم المنــتج ، كمــا تــوفر طبیعــة الــصناعة أو أعمــال 

ًالمنشأة فرصا إلعداد تقاریر مالیـة مـضللة یمكـن أن تنـشأ مـن عملیـات جوهریـة ألطـراف ذوي 

راجعتهـا عـن عالقـة لیـست فـي مـسار العملیـات العادیـة أو علـى منـشآت غیـر مراجعـة أو تـم م

ًطریــق مكتــب مراجعــة آخــر ، فــضال عــن إمكانیــة تــوفیر طبیعــة الــصناعة لمبــررات الرتكــاب 
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 كــأن یــتم التبریــر باختیــار مبــادئ محاســبیة لتناســب طبیعــة الــصناعة أو التبریــر بالرغبــة الغــش

  .في تدنیة األرباح المفصح عنها ألسباب ترتبط بأسعار األسهم أو األعباء الضریبیة 

 من ذلك أن التخصص الصناعي للمراجعین أصبح مـن األهمیـة بمكـان مـن حیـث ویتضح   

تــأثیر خبــرة المراجــع المتخــصص فــي اكتــشاف األخطــاء والغــش بــصورة أدق وأكثــر كفــاءة مــن 

المراجعین غیر المتخصصین وذلك بسبب المعرفة الجیدة للمراجع المتخصص لطبیعة أعمال 

ه لألعمال داخل بیئة معنیة یصبح لدیه القدرة والكفاءة منشأة العمیل ، فالمراجع من كثرة تكرار

في التعامل داخل تلك البیئة بل ویؤثر فیها من خالل التخطیط الجید لعملیة المراجعـة وجـودة 

  .القرارات التي یتخذها 

 ؛  Elshawarby ,2017(وفي هذا السیاق ، فقد أكدت العدید من الدراسـات المحاسـبیة    

Fernando , et al., 2010 ؛ Mukhlasin and Catholic , 2018   ؛Verleyen 

and Beelde , 2011 ؛  Balsam , et al., 2003 ( علـى أن تخـصیص مـراجعین 

أكثـــر خبـــرة بمجـــال عمیـــل منـــشأة المراجعـــة یزیـــد مـــن احتمـــال اكتـــشاف أي تالعـــب أو غـــش 

ألخطــاء الجوهریــة ، بــالقوائم المالیــة محــل المراجعــة ، ومــن ثــم احتمــال خلــو تلــك القــوائم مــن ا

، حیــث أوضــحت أن  )  Hammersley, 2006(ًوهــو األمــر الــذي أكدتــه أیــضا دراســة 

علــى بنمــاذج التحریفــات المرتبطــة أالمــراجعین المتخصــصین فــي الــصناعة یكــون لــدیهم إدراك 

 مراجعة أكثر كفاءة وفعالیة فیما یتعلـق باكتـشاف بإجراءاتبالصناعة ، مما یمكنهم من القیام 

  .التحریفات تلك 

أهمیـة العالقـة مـا بـین المراجـع  )  Carcello and Nagy,2002(   كمـا أظهـرت دراسـة 

المتخصص والغش في التقاریر المالیة لما لدیه مـن القـدرة علـى تتبـع واكتـشاف حـاالت الغـش 

  .في التقاریر المالیة بما یتمتع به من خبرات وسابقة تعامالت في النشاط محل المراجعة 

المنافع اإلیجابیة من تخصص المراجع  )  Carcello and Nagy,2004(دت دراسة    وأی

وزیــادة قدرتــه علــى اكتــشاف الغــش ومواجهــة قیــام المنــشآت بإصــدار تقــاریر مالیــة مــضللة أو 

  .ًمتضمنة احتیاال مالیا 

أن إلمام المراجع الخارجي بخصائص منشأة العمیـل بًوتأسیسا على ما سبق ، یمكن القول    

حـــل المراجعـــة ســـیدعم قدرتـــه علـــى كـــشف الغـــش والتالعـــب ، ممـــا یمكـــن مـــستخدمي القـــوائم م

المالیــة مــن الحــصول علــى قیمــة مــضافة ممثلــة فــي االطمئنــان إلــى خلــو القــوائم المالیــة مــن 

التحریفــات الجوهریــة ، خاصــة بــسبب غــش اإلدارة ممــا یــؤدي إلــى زیــادة ثقــة المــستخدمین فــي 

ًثقـــة فـــي سیاســـات وآلیـــات الرقابـــة الداخلیـــة ، فـــضال عـــن اطمئنـــان مهنـــة المراجعـــة ، وزیـــادة ال

ــین فــي األوراق المالیــة إلــى  المتعــاملین فــي ســوق األوراق المالیــة خاصــة المــستثمرین المحتمل

  .راجع الخارجي كفاءة الم
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              :الحد من أسالیب المحاسبة اإلبداعیةإسهام التخصص الصناعي للمراجع في  -ب

أسـالیب إدارة "  أو مـا یطلـق علیهـا Creative Accountingلمحاسـبة اإلبداعیـة یقـصد با   

التـدخل المتعمـد مـن قبـل المـدیرین فـي نتـائج التقـاریر المالیـة مـن أجـل التالعـب فـي " الربحیة 

األربــــــاح المحاســــــبیة المنـــــــشورة باســــــتخدام المرونـــــــة الموجــــــودة فـــــــي الــــــسیاسات أو المبـــــــادئ             

تعارف علیها أو من خالل التقدیرات المحاسبیة لتضلیل أصحاب المـصالح عـن                المحاسبیة الم

ـــــــبعض الـــــــشروط                 ـــــــاء ب ـــــــى أســـــــواق المـــــــال أو للوف ـــــــشركة أو للتـــــــأثیر عل األداء المـــــــنخفض لل

وبالتـــالي فهـــي ممارســـات غیـــر أخالقیـــة تهـــدف إلـــى تحـــسین  ) . ٢٠١٧رزق ، " ( التعاقدیـــة 

ـــة ، ولهـــا آغـــمالیـــة لتحقیـــق أم الصـــورة القـــوائ ـــیم األداء المـــالي ًاثـــارراض معین  ســـلبیة علـــى تقی

  .وقرارات المستخدمین 

اســـبة اإلبداعیـــة فـــي االختیـــار بـــین بـــدائل الـــسیاسات    وتتمثـــل أهـــم أســـالیب وممارســـات المح

وائم  ، التحیــز فــي التقــدیرات المحاســبیة للتــأثیر علــى القــوالمتعــارف علیهــاالمحاســبیة المتعــددة 

 بـاإلیرادالمالیة ، التالعب في توقیـت العملیـات للتـأثیر علـى الحـسابات مثـل توقیـت االعتـراف 

ـــل المـــصروفات ، المغـــاالة فـــي المخـــزون ، التالعـــب فـــي  ـــة ، تأجی ـــات وهمی أو تـــسجیل عملی

 ، عـــدم كفایـــة اإلدارة بتقریـــر مجلـــس اإلفـــصاحالعملیـــات النقدیـــة وغیـــر النقدیـــة ، عـــدم كفایـــة 

 األعمــالالتالعــب فــي إعــالن نتــائج و ذوي العالقــة ، األطــرافن المعــامالت مــع  عــاإلفــصاح

   . )٢٠١٣علي ، عبد الرحمن ،  (  الصحفیةباإلصدارات

وال شـــك أن الحـــد مـــن ممارســـات اإلدارة المتعلقـــة بـــإدارة الربحیـــة ال یمكـــن تحقیقـــه إال مـــن     

مــن اإللمــام یــة مــا یمكنــه ًخــالل مراجــع متخــصص صــناعیا حتــى یكــون لدیــه مــن الخبــرة المهن

   ) . ٢٠٠٨الصغیر ، ( باألسالیب الشائعة إلدارة األرباح في مثل ذلك القطاع 

   ویرى الباحث أن المعرفة المتخصصة التي یملكها المراجـع المتخـصص باألخطـاء الـسائدة 

في الصناعة محل تخصصه ، ومدى تكرار هذه األخطاء ، وكذلك إلمامه بأسالیب المحاسبة 

ًبداعیــــة شــــائعة االســــتخدام فــــي القطــــاع محــــل التخــــصص ، یجعلــــه قــــادرا علــــى الحــــد مــــن اإل

ممارسات إدارة الربحیـة والتأكیـد علـى الـسیاسات المحاسـبیة المالئمـة لظـروف وطبیعـة النـشاط 

  .محل التخصص ، ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعتمدة بواسطة اإلدارة 

 Balsam, et al. 2003(  د من الدراسات المحاسـبیة   وفي هذا السیاق ، فقد أكدت العدی

وامل التي على أن أهم الع ) Fleming , et al. , 2014 ؛ Hegazy , et al., 2015؛ 

دارة األربــــاح للــــشركات هــــي مراجعــــة القــــوائم المالیــــة مــــن قبــــل تــــؤدي إلــــى تخفــــیض مــــستوى إ

            الـــــشركات ، مـــــراجعین متخصـــــصین ذوي خبـــــرة فـــــي نفـــــس القطـــــاع الـــــذي تنتمـــــي إلیـــــه هـــــذه
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أي أن هنــاك عالقــة عكــسیة بــین التخـــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي واحتمــاالت إتبـــاع 

  .إدارة المنشأة ألسالیب إدارة الربحیة 

ـــصناعي للمراجـــع فـــي -ج تحـــسین تخطـــیط عملیـــة المراجعـــة   إســـهام التخـــصص ال

  : وتقییم المخاطر 

یــام المراجــع بإعــداد برنــامج متكامــل ألداء  یــشیر مــصطلح تخطــیط عملیــة المراجعــة إلــى ق   

عملیــة المراجعــة ، یقــوم بإعــداده بعــد التعاقــد مــع العمیــل مباشــرة ، ومــن خــالل خطــاب التعاقــد 

وتخطــیط عملیــة المراجعــة یتطلــب مــن المراجــع أن یتعــرف علــى طبیعــة نــشاط . مــع العمیــل 

 كفــــاءة النظــــام العمیــــل ، وتحدیــــد حكــــم مبــــدئي بخــــصوص كــــل مــــن األهمیــــة النــــسبیة ودرجــــة

، وكـذلك تحدیـد المحاسبي ومدى االعتماد على نظام الرقابة الداخلیة بالمنشأة محل المراجعة 

األطراف المستفیدة من المعلومات المحاسبیة واحتیاجاتها من تلك المعلومات ، ومعرفـة درجـة 

  .المخاطرة بعملیة المراجعة 

لمبــــذول فــــي أداء مهــــام المراجعــــة ،    ولتخطــــیط عملیــــة المراجعــــة انعكاســــات علــــى الجهــــد ا

وانعكاســـات أخـــرى علــــى أداء تلـــك المهـــام بكفــــاءة أعلـــى ، ویختلـــف حجــــم هـــذه االنعكاســــات 

باختالف ظروف بیئة المراجعة ، مثل طبیعـة نـشاط المنـشأة محـل المراجعـة وحجمهـا ، كفـاءة 

اجعـة بالمنـشأة ، نظام الرقابة الداخلیة بها ، حجم مكتـب المراجعـة ، درجـة تعقیـد عملیـات المر

خبـرة المراجـع مــع عمیـل المراجعـة وفــي التعامـل مــع منـشآت مماثلـة للمنــشأة محـل المراجعــة ، 

  .درجة المخاطرة بعملیة المراجعة 

 أداء مهـام المراجعــة فــي الـزمن المحــدد لهــا ، فــي التخطــیط الجیــد لعملیـة المراجعــة ویـساهم   

یــة المراجعــة ، وتخفــیض تكلفــة أداء مهــام وتخفــیض مخــاطر المراجعــة ، واالرتقــاء بجــودة عمل

  .المراجعة ، تخصیص المراجعین بین مهام المراجعة بشكل أفضل 

ُ   من ناحیة أخرى ، یعد مفهوم مخاطر المراجعة أحد أهم المفاهیم التي یجب علـى المراجـع 

تكـوین أن یأخذها في اعتباره عنـد التخطـیط ألعمـال المراجعـة ، وجمـع وتقیـیم األدلـة الالزمـة ل

، وأكد علـى ذلـك  ) Carnahan , 2006( رأیه المهني المحاید بشأن القوائم المالیة للعمیل 

        ٤٠٠ومعیـار المراجعـة الـدولي رقـم  ) SAS No .47 ( ٤٧كـل مـن المعیـار األمریكـي رقـم 

 )ISA No . 400( ،  عملیـة المراجعـة یجـب أن یـتم التخطـیط لهـا علـى  أنأوضـحا حیـث 

  . من شأنه أن یجعل مخاطر المراجعة عند أدنى مستوى یمكن قبوله النحو الذي

   وتتكـــون مخــــاطر المراجعـــة مــــن كـــل مــــن المخـــاطر المالزمــــة ومخـــاطر الرقابــــة ومخــــاطر 

  :ًاالكتشاف وذلك وفقا للمعادلة التالیة 

  مخاطر االكتشاف× مخاطر الرقابة × المخاطر المالزمة = مخاطر المراجعة 
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إلـى أن نـوع الـصناعة یـؤثر بدرجـة كبیـرة فـي مخـاطر المراجعـة ، ومـن هنـا    وتجدر اإلشارة 

 .ًتظهر أهمیة المراجـع المتخـصص صـناعیا فـي تحـسین تقـدیر مخـاطر المراجعـة وتخفیـضها 

 , Moroney and Simnett( وهـو األمـر الـذي أكدتـه العدیـد مـن الدراسـات المحاسـبیة 

 ؛ Winograd , et al., 2000 ؛  Hoelscher and Seavey , 2014 ؛ 2009

Low , 2004(   ، حیث أشارت إلى التأثیر اإلیجابي لمعرفة المراجـع بـصناعة العمیـل علـى

  .كل من تقدیرات مخاطر المراجعة ، وقرارات تخطیط عملیة المراجعة 

   ویمكــن توضــیح  دور التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي تحــسین تقیــیم مخــاطر 

  :ي المراجعة من خالل اآلت

  : تقییم المخاطر المالزمة -١

 بأنـه مــدى قابلیــة رصـید حــساب مــا أو مجموعــة Inherent Risk   یعـرف الخطــر المــالزم 

  .من العملیات للتحریف وقد یكون جوهري بمفرده أو إذا اجتمع مع تحریفات أخرى 

         ویــــرتبط هــــذا الخطــــر بــــشكل كبیــــر بطبیعــــة الــــصناعة التــــي تنتمــــي إلیهــــا المنــــشأة محــــل   

ًالمراجعــة ، ممــا یعنــي أن المراجــع المتخــصص صــناعیا أكثــر قــدرة علــى تحدیــده مــن المراجــع 

غیـــــر المتخــــــصص ، حیــــــث یتطلــــــب هــــــذا الخطـــــر مــــــن المراجــــــع اســــــتخدام حكمــــــه المهنــــــي                

ًجیـــــــدا للوقـــــــوف علـــــــى وتقیـــــــیم العوامـــــــل المنـــــــشأة لهـــــــذا الخطـــــــر حتـــــــى یقـــــــوم بتعـــــــدیل أدلـــــــة               

   ) .٢٠٠٨الصغیر ، ( جعة المرا

إلى انعكاس أثـر التخـصص الـصناعي علـى قـدرات  ) ٢٠٠٥لبیب ، (    وقد أشارت دراسة 

المراجعین في مجال تقدیر المخاطر المالزمة أو الحتمیة لعملیـات المراجعـة ، وأن المـراجعین 

 القـوائم المتخصصین أكثر خبرة في تقدیر تلك المخاطر ویظهر ذلك في بنود محددة من بنود

المالیة وهي تلك البنود التي تمثل السمات الرئیسیة لطبیعة النشاط أو صناعة العمیل ، والتي 

  .یمكن للمراجع أن یلم بها من واقع خبرته المتخصصة في نوعیة محددة من األنشطة 

  : تقییم مخاطر الرقابة -٢

ظــامي المحاســبة  بأنــه الخطــر النــاتج عــن فــشل ن Control Risk   یعــرف خطــر الرقابــة 

والرقابـة الداخلیـة فـي منـع أو اكتـشاف أو تـصحیح التحریفـات فـي الوقـت المناسـب ، والتـي قـد 

   ) .٢٠٠٨الصغیر ، ( تكون جوهریة بمفردها أو مجتمعة مع غیرها 

   ولتقیـیم مخـاطر الرقابــة یقـوم المراجـع بدراســة نظـام الرقابـة الداخلیــة المـصمم ومـدى كفاءتــه 

ه من ناحیة ، والقیام باختبارات االلتزام من ناحیـة أخـرى ، للتأكـد مـن مـدى وتحدید نقاط ضعف

التــزام التطبیــق العملــي لــنظم الرقابــة الداخلیــة الموضــوعة التــي یــتم الحكــم علــى مــدى االعتمــاد 

         علیهـــــــا ، وتبـــــــرز أهمیـــــــة التخـــــــصص الـــــــصناعي للمراجـــــــع فـــــــي تحدیـــــــد اختبـــــــارات االلتـــــــزام 
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الدرایــــة بأمــــاكن األخطــــاء غیــــر المتعمــــدة وكــــذلك العناصــــر التــــي                  أنهــــا تــــوفر للمراجــــع  حیــــث

 مــن كثــرة تكــرار المراجعــة فــي تلــك                  –یــسهل التالعــب فیهــا فــي تلــك الــصناعة ، ویكــون لدیــه 

 فـــــي تلـــــك                  ً صـــــورة متكاملـــــة عـــــن نظـــــام الرقابـــــة األكثـــــر إحكامـــــا–الـــــصناعة بـــــصفة خاصـــــة 

   ) .٢٠٠٦متولي ، ( الصناعة 

   :مخاطر االكتشاف تقییم -٣

 بأنــه إمكانیــة فــشل إجــراءات المراجعــة أو  Detection Risk   یعــرف خطــر االكتــشاف 

خطر فشل المراجع ، غیـر المتعمـد ، فـي اكتـشاف التحریفـات الهامـة فـي القـوائم المالیـة محـل 

إمكانیـة أن تـؤدي إجـراءات المراجعـة إلـى نتیجـة مؤداهـا عـدم وجـود ي المراجعة ، وهـو مـا یعنـ

تحریفات جوهریة في تأكیدات األرصدة أو العملیات في الوقـت الـذي یكـون فیـه هـذا التحریـف 

ًموجودا بالفعل ویكون جوهریا بمفرده أو إذا اجتمع مع تحریفات أخرى في تأكیدات أرصدة أو  ً

   ) .٢٠٠٧اإلبیاري ، ( عملیات أخرى 

ً   ویمكـــن للمراجـــع المتخـــصص صـــناعیا الـــتحكم فـــي مخـــاطر االكتـــشاف بنـــاء علـــى تقییمـــه 

لمخاطر الرقابة والمخاطر المالزمة وذلك بتخفیض مخاطر االكتشاف إلى أقل مستوى ممكـن 

   .  )٢٠١١المقطري ،  ( عن طریق قیامه بالفحص التحلیلي واختبارات العینة

  :تفعیل مبادئ حوكمة الشركات جع في إسهام التخصص الصناعي للمرا -د

 بــشكل عــام إلــى القواعــد Corporate Governance   یــشیر مــصطلح حوكمــة الــشركات 

التي تحدد العالقة بـین إدارة الـشركة مـن ناحیـة وحملـة األسـهم وأصـحاب المـصالح مـن ناحیـة 

لیمة خاصـة فمفهوم حوكمة الـشركات یهـتم بإیجـاد وتنظـیم التطبیقـات والممارسـات الـس. أخرى 

فــي النــواحي المالیــة والمحاســبیة المتعلقــة بالــشفافیة واإلفــصاح وبمــا یحــافظ علــى حقــوق حملــة 

األسهم والعاملین بالشركات وأصـحاب المـصالح وغیـرهم ، وبالتـالي تـسعى الحوكمـة إلـى الحـد 

مــــن الفــــساد المــــالي واإلداري ومنــــع التالعــــب والتحریــــف والخــــداع ، وتخفــــیض األثــــر الــــسلبي 

رة عــدم تماثــل المعلومــات مــن خــالل آلیــات لتحقیــق إحكــام الرقابــة والــسیطرة علــى كافــة لظــاه

  .الشركات وتحقیق مصالح كافة األطراف 

   ) :٢٠٠٧الطنملي ، (    وتتمثل أهم خصائص الحوكمة فیما یلي 

  السلوك األخالقي المناسب والصحیح بإتباع.. االنضباط . 

  یقیة عن كل ما یحدث بتقدیم صورة واضحة وحق.. الشفافیة. 

  بتالفي أي تأثیر ناتج عن أیة ضغوط .. االستقاللیة. 

  بإمكان تقییم وتقدیر أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة .. المساءلة. 

  أمام جمیع األطراف ذوي المصلحة في الشركة .. المسئولیة. 
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  باحترام حقوق كل األطراف ذوي المصلحة في الشركة .. العدالة. 

  بـــالنظر للـــشركة فـــي المجتمـــع علـــى أنهـــا مـــواطن جیـــد ذو ســـمعة .. المـــسئولیة االجتماعیـــة

 . طیبة 
 

   ) :٢٠٠٨ ؛ الصغیر ، ٢٠٠٨ندا ، ( وتظهر أهمیة الحوكمة في اآلتي 

  مواجهة الفساد الداخلي في الشركات والقضاء على االنحرافات وعدم السماح بتكرارها. 

 مراجعین الخارجیین والتأكد من كونهم على أعلى درجة من تحقیق أعلى قدر من الفعالیة لل

 .االستقالل والكفاءة والخبرة التي تمكنهم من إنجاز مهامهم بالشكل المطلوب 

  زیادة عنصري الثقة والمصداقیة في النظام المحاسبي والمالي للشركات. 

 خاطرزیادة عنصر الشفافیة وعدم وجود أي مناطق غیر واضحة تخفي وراءها أیة م. 

  القضاء على أي تحیز إلى فئة من الفئات أو طرف من األطراف أو إلى مصالح مجموعة

 .معینة دون اآلخرین 

ویـــرى الباحـــث أن أهمیـــة الحوكمـــة تنبـــع مـــن تحقیـــق العدالـــة والـــشفافیة والمعاملـــة النزیهـــة     

الـــسوقیة لجمیـــع األطـــراف ذوي العالقـــة بالـــشركة ، حمایـــة حقـــوق المـــساهمین ، تعظـــیم القیمـــة 

ألسهم المنشأة وتدعیم موقفها التنافسي في أسواق المال ، زیـادة ثقـة مـستخدمي القـوائم المالیـة 

، مـساعدة الـشركات وكـذلك االقتـصاد فـي تـشجیع فجـوة التوقعـات فـي مهنـة المراجعـة وخفـض 

ـــــد مـــــن االســـــتثمارات ، إدارة وتخفـــــیض المخـــــاطر التـــــي تواجـــــه ـــــدفق األمـــــوال وجـــــذب المزی     ت

  .، والحد من الفساد المالي واإلداري  تالشركا

 بإصـــدار مجموعـــة مـــن ١٩٩٩    وقـــد قامـــت منظمـــة التعـــاون االقتـــصادي والتنمیـــة فـــي عـــام

المبــادئ التــي تــساعد علــى تطبیــق نظــام حوكمــة الــشركات ، وذلــك لمــساعدة الــدول األعــضاء 

 إال أنهـا قامــت القانونیـة والمؤسـسیة لتطبیـق حوكمــة الـشركات ، بالمنظمـة علـى تطـویر األطــر

ضــمان :  بتحــدیث وتطــویر هــذه المبــادئ لتــشمل ســت مبــادئ أساســیة  وهــي ٢٠٠٤فــي عــام 

وجــود أســاس إلطــار فعــال لحوكمــة الــشركات ، المحافظــة علــى حقــوق المــساهمین والوظــائف 

الرئیسیة ألصحاب حقوق الملكیة ، المعاملة المتكافئة للمساهمین ، دور أصحاب المصالح ، 

  .)  OECD,2004 ( فافیة ، مسئولیات مجلس اإلدارةاإلفصاح والش

إلــى إتاحــة الفرصــة قــد أدى عــدم التطبیــق الفعــال لمبــادئ الحوكمــة  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن   

ٕإلدارات بعـــض الـــشركات لممارســـة الغـــش والفـــساد المـــالي ، ممـــا ترتـــب علیـــه انهیـــار وافـــالس 

إلـى أن أسـباب غـش القـوائم  ) Loknan , 2015( فقد أشارت دراسة . العدید من الشركات 

المالیة قد یرجع إلى ضعف هیكل الرقابـة الداخلیـة ، أو وجـود نظـام للحوكمـة أقـل كفـاءة ، أو 

وهذا یبرز أهمیة التخصص الصناعي للمراجع الخـارجي فـي . نتیجة لضعف جودة المراجعة 
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ًتفعیل حوكمة الشركات ، وذلك ألن المراجع المتخصص له دورا هاما فـي إضـ فاء المـصداقیة ً

على المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة من خالل اكتشافه للغـش واألخطـاء أو التالعـب 

في تلـك القـوائم ، وهـو األمـر الـذي ینـتج عنـه زیـادة جـودة عملیـة المراجعـة ، وتحـسین مـستوى 

مـشاكل وتخفیف حدة التعارض بین مصالح اإلدارة والمالك ، والحد من  اإلفصاح والشفافیة ،

  . عدم تماثل المعلومات 

ـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي تفعیـــل مبـــادئ     ویمكـــن بیـــان مـــدى مـــساهمة التخـــصص ال

  :حوكمة الشركات كالتالي 

  ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات : المبدأ األول: 

جیع وضـع ُ   یعد هـذا المبـدأ هـو اإلطـار العـام لجمیـع مبـادئ الحوكمـة األخـرى ، ویتنـاول تـش

كفـاءة األسـواق، وإطار لحوكمة الشركات بما یتفق مع أحكام القوانین السائدة ویـضمن شـفافیة 

مع تحدید وتوزیع واضح للمسئولیات بین مختلف الجهات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیـة وبمـا 

  .ًیؤثر إیجابیا على األداء االقتصادي الشامل 

مــن أكثــر اآللیــات الفعالــة لحوكمــة الــشركات لمــا ُیعــد    ویــرى الباحــث أن المراجــع الخــارجي 

یتمتـــع بـــه مـــن خـــصائص تجعلـــه فـــي وضـــع یمكنـــه مـــن التأكـــد والفحـــص والمراجعـــة ألعمـــال 

الشركات من ناحیة ، وتوفیر المصداقیة وبـث الثقـة فـي التقـاریر المالیـة التـي تعـدها الـشركات 

للوائح التـي تـنظم العمـل المحاسـبي مـن وضمان االلتزام بالمعاییر المحاسبیة وكذلك القوانین وا

  .خالل التقریر الذي یقدمه وذلك من ناحیة أخرى 

ً والمراجــع المتخــصص لــه دورا هامــا فــي تحقیــق شــفافیة وكفــاءة األســواق ، حیــث ال توجــد     ً

شـــفافیة بـــدون سیاســــة واضـــحة لإلفـــصاح أو فــــي ظـــل إفـــصاح جزئــــي أو إفـــصاح یحـــیط بــــه 

ـــــــرة ویخفـــــــي ـــــــد أكـــــــدتعالمـــــــات اســـــــتفهام كثی ـــــــسیاق فق ـــــــي هـــــــذا ال ـــــــن ، وف ـــــــر ممـــــــا یعل                    أكث

على أن التخصص الصناعي للمراجع یعمـل )  Gramling and Stone , 2001( دراسة 

 فالتخــصص .جــودة اإلفــصاح والــشفافیة مــستوى زیــادة وعلــى زیــادة الثقــة فــي القــوائم المالیــة 

ًن التخــصص یــرتبط إیجابیــا مــع جــودة ًالــصناعي للمراجــع مهمــا فــي تفعیــل إطــار الحوكمــة أل

        التقـــاریر المالیـــة ، أي یـــؤدي التخـــصص إلـــى تقـــاریر مالیـــة عالیـــة الجـــودة ، وبالتـــالي یـــساعد 

ــــــــى تخفــــــــیض خطــــــــر المعلومــــــــات لــــــــدى متخــــــــذي القــــــــرارات ممــــــــا یرفــــــــع مــــــــن مــــــــستوى                   عل

   ) .٢٠١٥ ، توفیق( الشفافیة 

مراجــع الخــارجي بخــصائص منــشأة العمیــل محــل المراجعــة    یــضاف لمــا ســبق ، أن إلمــام ال

سیدعم قدرته على كشف الغش والتالعب ، مما یمكن مستخدمي القوائم المالیة من الحـصول 

علـــى قیمـــة مـــضافة ممثلـــة فـــي االطمئنـــان إلـــى خلـــو القـــوائم المالیـــة مـــن التحریفـــات الجوهریـــة 
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ي ســوق األوراق المالیــة خاصــة خاصــة بــسبب غــش اإلدارة ممــا یحقــق اطمئنــان المتعــاملین فــ

المــستثمرین المحتملــین فــي األوراق المالیــة والمقرضــین إلــى كفــاءة المراجــع ، وهــذا مــا تــصبو 

  .إلیه عملیة الحوكمة 

  المحافظـة علـى حقـوق المـساهمین والوظـائف الرئیـسیة ألصـحاب حقـوق : المبدأ الثاني

 :الملكیة 

كمـــة الـــشركات الحمایـــة للمـــساهمین ، وأن    یقـــضي هـــذا المبـــدأ بـــضرورة أن یـــوفر إطـــار حو

یسهل ممارسة حقوقهم والممثلة في التصویت في اجتماعات الجمعیة العمومیة  للمـساهمین ، 

وانتخـــاب وعـــزل أعـــضاء مجلـــس اإلدارة ، والحـــصول علـــى نـــصیبهم مـــن  األربـــاح ، مراجعـــة 

 المناســب وبــصفة القــوائم المالیــة ، والحــصول علــى المعلومــات الخاصــة بالــشركة فــي التوقیــت

  .منتظمة 

   والشــك أن حمایــة حقــوق المــساهمین وتــوفیر المعلومــات لهــم فــي الوقــت المناســب وبــصفة 

منتظمة وضمان حصولهم على األرباح واتخاذهم القرارات المختلفة ، إنما یعتمـد بدرجـة كبیـرة 

ـــى علـــى المعلومـــات الموجـــودة والمفـــصح عنهـــا فـــي القـــوائم المالیـــة ، وبالتـــالي فهـــم ب حاجـــة إل

االرتقــاء بمــستوى الجــودة والثقــة بهــذه المعلومــات إلــى درجــة عالیــة ، وهــذا یعــزز االتجــاه إلــى 

اختیـــار المـــراجعین األكفـــاء والمتخصـــصین فـــي حقـــل الـــصناعة الـــذي تعمـــل بـــه الـــشركة ، إذ 

یساعد المراجعون الشركات على تحقیق المساءلة والنزاهة وتحسین العملیات فیها ، ویغرسـون 

  .ة بین أصحاب المصالح والمواطنین بشكل عام الثق

وفــي هــذا الــسیاق ، فقــد أكــد معهــد المــراجعین الــداخلیین علــى أن دور المراجعــة الخارجیــة    

، والحكمـــــــة  Insight، التبـــــــصر  Oversightیعـــــــزز مـــــــسئولیات الحوكمـــــــة فـــــــي اإلشـــــــراف 

Foresightمـا هـو مطلـوب  ، وینصب اإلشراف على التحقـق ممـا إذا كانـت الـشركات تعمـل 

منهـــا ویفیـــد فـــي اكتـــشاف ومنـــع الفـــساد المـــالي واإلداري ، أمـــا التبـــصر فإنـــه یـــساعد متخـــذي 

ُالقرارات ، وذلك بتزویدهم بتقویم مستقل للبرامج والسیاسات ، العملیات والنتائج ، وأخیرا تحدد 

ـــشركة ، وإلنجـــاز كـــل دور مـــن هـــذه األ دوار الحكمـــة االتجاهـــات والتحـــدیات التـــي تواجههـــا ال

یستخدم المراجعون وبصفة خاصة المتخصصون المراجعـة المالیـة ، مراجعـة األداء ، التحقـق 

   ) .٢٠١٧الجرف ، ( والخدمات االستشاریة 

ُأن التخصص الصناعي للمراجع الخارجي یعد من أهم العوامل  ) ٢٠١٥ ، توفیق( ویرى    

خالل بذل العنایة المهنیـة الواجبـة التي یمكن االرتكاز علیها في حمایة حقوق المساهمین من 

 الرقابـــة الداخلیـــة فـــي الـــشركة ومواجهـــة قیـــام الـــشركات نظـــاموالتأكـــد مـــن مـــدى كفـــاءة وفعالیـــة 

ًبإصدار تقاریر مالیة مضللة أو متضمنة احتیاال مالیا  ً.  
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ً أن المراجــع المتخـصص صــناعیا یمكـن أن یــساهم – باإلضـافة لمــا سـبق –   ویـرى الباحــث 

قـــوق المـــساهمین مـــن خـــالل الحـــد مـــن ممارســـات إدارة األربـــاح ، تحـــسین تقیـــیم فـــي حمایـــة ح

 Stein and( مخـاطر المراجعـة ، وتحــسین جـودة التقــاریر المالیـة ، حیــث أشـارت دراســة 

Cadman , 2007 (  إلـى وجـود عالقـة طردیـة بـین التخـصص الـصناعي للمراجـع وجـودة

  . التقاریر المالیة 

  المتكافئة أو المتساویة للمساهمین المعاملة: المبدأ الثالث : 

ـــة المتكافئـــة لجمیـــع     ینطـــوي هـــذا المبـــدأ علـــى ضـــرورة أن یتـــضمن إطـــار الحوكمـــة المعامل

المساهمین ، بما في ذلك صغار المـساهمین والمـساهمین األجانـب ، وأن تتـاح الفرصـة لكافـة 

وة علــى أنــه المــساهمین فــي الحــصول علــى تعــویض مناســب فــي حالــة انتهــاك حقــوقهم ، عــال

  .یجب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافیة 

ً   وتــؤدي المراجعــة دورا بــارزا فــي هــذا المجــال  مــن خــالل )  قــانوني وتنظیمــي –حــوكمي ( ً

ـــــالمراجع ـــــاریر المالیـــــة ، ف ـــــوائم والتق ـــــي تتـــــضمنها الق  الخـــــارجي إضـــــافة قیمـــــة للمعلومـــــات الت

 یـصادق للمـستخدمین علـى أن التقـاریر المالیـة عرضـت  عنـدما یـشهد أوًالمتخـصص صـناعیا

بــشكل عــادل وصــادق ، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن یرفــع مــن مــستوى الــشفافیة وقیمــة المعلومــات 

التي تم توصیلها للمـساهمین بمـا یـساهم فـي تخفـیض خطـر المعلومـات لـدى متخـذي القـرارات 

ا باإلضـافة إلـى الحـد مـن هـذ ) . ٢٠١٥ ، توفیـق( ًممثال في أصحاب المصالح فـي الـشركة 

فــي المــصالح بــین اإلدارة بــصفتها مــشاكل الوكالــة الناتجــة عــن التعــارض الفعلــي أو المحتمــل 

  .  )٢٠٠٨الصغیر ، ( المسئولة عن إعداد القوائم المالیة وبین مستخدمي تلك القوائم 

ً   وفــي ضــوء مــا ســبق ، یمكــن القــول بــأن المراجــع المتخــصص صــناعیا لــه دورا هامــا ً  فــي ً

تفعیـــل مبـــدأ المعاملـــة المتكافئـــة لجمیـــع المـــساهمین ، وذلـــك مـــن خـــالل قیامـــه بإضـــفاء صـــفة 

المـــصداقیة علـــى المعلومـــات التـــي تحتویهـــا القـــوائم المالیـــة ، ممـــا یترتـــب علیـــه تخفیـــف حـــدة 

التعارض بین مصالح المالك واإلدارة ، والحـد مـن مـشاكل عـدم تماثـل المعلومـات ، ومواجهـة 

  .ف األخالقي بالشركة مشاكل االنحرا

  دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : المبدأ الرابع: 

   یقـــضي هـــذا المبـــدأ بـــضرورة أن یتـــضمن إطـــار الحوكمـــة علـــى اعتـــراف بحقـــوق أصـــحاب 

ن یعمـــل علـــى تـــشجیع أالمـــصالح مـــن دائنـــین ومقرضـــین ومـــوظفین كمـــا یحـــددها القـــانون ، و

 مجـــال خلـــق الثـــروة وفـــرص العمـــل وتحقیـــق التعـــاون بـــین الـــشركات وأصـــحاب المـــصالح فـــي

االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالیة سلیمة ، وذلك من خالل تأكید احترام حقـوقهم 
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            ومــــــشاركتهم فــــــي عملیــــــة الحوكمــــــة بحیــــــث تتــــــاح لهــــــم فرصــــــة الحــــــصول علــــــى المعلومــــــات

  .المتصلة بذلك 

د تكــون متعارضــة ومختلفــة فــي بعــض    وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مــصالح هــؤالء األطــراف قــ

األحیــان ، وهــذا التعــارض فــي المــصالح یتطلــب جهــة مــستقلة ومحایــدة تطمــئن هــذه األطــراف 

على صحة المعلومات الواردة بالقوائم المالیة وعدم وجود تحریفات أو تالعب بهـا ، ومـن هنـا 

ومات ممـا یرفـع ًیبرز دور المراجع المتخصص صناعیا في إضفاء المصداقیة على تلك المعل

فالتخـصص الـصناعي . من مستوى الشفافیة ویساهم في تخفیف حدة التعارض في المصالح 

ًللمراجـــع یلعـــب دورا هامـــا فـــي تحـــسین قـــدرة المراجـــع فـــي مواجهـــة التحریفـــات والحیلولـــة دون  ً

 المـصالح یحـصلون علـى تقـاریر مالیـة ذات أصـحابإصدار تقاریر مالیة مضللة لضمان أن 

 ، وبمــا یــؤدي إلــى زیــادة ثقــة أصــحاب المــصالح بــرأي المراجــع ویزیــد مــن كفــاءة جــودة عالیــة

  .أسواق رأس المال 

قیــام المراجــع بتحــذیر أصــحاب المــصالح فــي الــشركة بــشكل مبكــر مــن احتمــاالت كمــا أن    

ًالفـــشل وعـــدم قـــدرة الـــشركة علـــى االســـتمرار یعـــد أمـــرا جوهریـــا ، فاألصـــل أن قواعـــد الحوكمـــة  ً ُ

 االسـتمرار ، ولـذلك  على شركات األصل فیها أنها مستمرة واالستثناء هو عدمتصاغ وتطبق 

ًفقیــام المراجــع بمهمــة تقــدیر احتمــاالت الــشك فــي اســتمرار الــشركة یعتبــر مطلبــا جوهریــا وهامــا  ً ً

یتفق ومضمون عملیة الحوكمة ، وحتى یستطیع المراجع القیام بهـذه المهمـة فـإن ذلـك یتطلـب 

بیعة النشاط الـذي تمارسـه الـشركة ، وبالتـالي یمكـن القـول أن التخـصص منه الفهم العمیق لط

الــصناعي للمراجــع الخــارجي ســوف یفعــل هــذه المهمــة ، حیــث یــساعد التخــصص الــصناعي 

للمراجع على التقدیر الجید للمخـاطر المتعلقـة باحتمـاالت العـسر أو الفـشل المـالي واحتمـاالت 

مـا یـساعد التخـصص علـى تقیـیم التـدفقات النقدیـة التعرض إلى مـشاكل الـسیولة واإلفـالس ، ك

                     المتوقعــــــــــة ومقارنتهــــــــــا بالتــــــــــدفقات الــــــــــسائدة علــــــــــى مــــــــــستوى الــــــــــصناعة وبالتــــــــــالي الحكــــــــــم 

               ، وهــــــــو األمــــــــر الــــــــذي أیدتــــــــه ) ٢٠٠٨الــــــــصغیر ، ( علــــــــى موقــــــــف الــــــــسیولة المــــــــستقبلیة 

 أن المعرفـة المكتـسبة للمراجـع مـن القطـاع حیث أشارت إلى ) Krishnan , 2003( دراسة 

محل التخصص تعزز مـن كفاءتـه فـي إدراكـه للمخـاطر الخارجیـة التـي مـن الممكـن أن تعـوق 

 االستراتیجیات في مواجهة مالئمة ، والحكم على مدى اإلستراتیجیةالعمیل عن تحقیق أهدافه 

  .تطورات تكنولوجیة وغیرها الضغوط الخارجیة للقطاع من 

 اإلفصاح والشفافیة : أ الخامس المبد: 

    یقضي هذا المبدأ بضرورة أن یتضمن إطار حوكمة الشركات القیام باإلفصاح الدقیق في 

التوقیت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة ، وذلـك فیمـا یتعلـق بمركزهـا 
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 كمـــــا یجـــــب إعـــــداد المـــــالي واألداء المـــــالي وحقـــــوق الملكیـــــة وهیاكـــــل وسیاســـــات الحوكمـــــة ،

ًالمعلومــات واإلفــصاح عنهــا وفقــا لمعــاییر اإلفــصاح المــالي وغیــر المــالي والتــي تتــسم بمــستوى 

  .ٕعال من الجودة ، واجراء المراجعة السنویة من قبل مراجع مستقل وكفء ومؤهل 

ُویرى الباحث أن اإلفصاح الجید والشفافیة في عرض المعلومات المالیة وغیر المالیـة یعـد    

حد المبادئ واألركـان األساسـیة التـي تقـوم علیهـا قواعـد حوكمـة الـشركات ، ألن القـصور فـي أ

تنفیذ متطلبات اإلفصاح والشفافیة یجعل المعلومات الواردة في التقاریر المالیـة مـضللة ، وهـو 

ًاألمـــر الـــذي یـــنعكس ســـلبا علـــى اتخـــاذ القـــرار مـــن جانـــب المـــساهم أو المـــستثمر المهـــتم بهـــذه 

 العدیـــد مـــن وقـــد أكـــد. ت ، ویـــؤدي إلـــى إفـــالس الـــشركات وانهیـــار األســـواق المالیـــة المعلومـــا

أن عدم اإلفصاح عـن الـسیاسات والممارسـات المحاسـبیة المطبقـة مـن على المحللین المالیین 

                      شــــــأنه أن یــــــؤدي إلــــــى فقــــــدان الثقــــــة بالمعلومــــــات المحاســــــبیة ویــــــساهم فــــــي انتــــــشار الفــــــساد 

   ) .٢٠١٥توفیق ، ( المالي 

ــــصاح  ــــدأ اإلف ــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي دورا هامــــا فــــي تفعیــــل مب ً   ویــــؤدي التخــــصص ال ً

علـــى أن التخـــصص الـــصناعي للمراجــــع  ) ٢٠٠٥لبیـــب ، ( والـــشفافیة ، فقـــد أكـــدت دراســـة 

یساعد الشركات في تحسین اإلفصاح في القوائم المالیة بصورة جیدة ، حیث أن هناك عالقـة 

كمـــا أن . ین التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع وجـــودة اإلفـــصاح فـــي القـــوائم المالیـــة إیجابیـــة بـــ

ـــــــك مـــــــن الخبـــــــرة والمعرفـــــــة مـــــــا یمكنهـــــــا مـــــــن تطـــــــویر                مكاتـــــــب المراجعـــــــة المتخصـــــــصة تمل

اســــــتراتیجیات إفــــــصاح خاصــــــة بكــــــل قطــــــاع مــــــن القطاعــــــات ، فعلــــــى ســــــبیل المثــــــال تقــــــوم               

مكاتـب  شـركات أود مـن أكبـر ـُ والتـي تعـPWC (Price Waterhouse Coopers( شـركة

المراجعــة فــي العــالم ، بتزویــد عمالئهــا بتقــدیرات ســنویة عــن أهــم قــضایا اإلفــصاح التــي تهــم 

المحللین والمستثمرین للقطاع محل التخصص ، والتـي تتـضمن التـساؤالت الممكنـة ألصـحاب 

لقوائم المالیة عند تـصنیفهم للـشركات  محللي اأنحقوق الملكیة في اجتماعاتهم السنویة ، كما 

مـن حیـث جـودة اإلفـصاح ، یـصنفون الــشركات ذات القـوائم المالیـة المراجعـة مـن قبـل مكاتــب 

 Dunn and ؛  Lin and Chiang , 2012(ز ـــــمراجعـة متخصـصة فـي أعلـى المراك

Mayhew , 2004. ( فـالمراجع المتخـصص صـناعیا یكـون لدیـه القـدرة علـى الحكـم علـى ً 

قیمــة المعلومــات المالیــة وغیــر المالیــة ومــدى كفایــة اإلفــصاح عنهــا مــن قبــل اإلدارة ، وكــذلك 

التحقــق مــن عــدم قیــام اإلدارة بأیــة ممارســات تــؤدي إلــى حــدوث تحریفــات فــي مــضمون تلــك 

المعلومــات ، ممـــا یترتـــب علیــه حمایـــة حقـــوق المـــساهمین وأصــحاب المـــصالح فـــي الـــشركة ، 

  .في أسواق المال وتحقیق كفاءتها وزیادة ثقة المستثمرین 
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  مسئولیات مجلس اإلدارة : المبدأ السادس: 

 اإلرشــــــادیة الخطــــــوطیقــــــضي هــــــذا المبــــــدأ بــــــضرورة أن یتــــــیح إطــــــار حوكمــــــة الــــــشركات    

واالســتراتیجیات المطلوبــة لتوجیــه الــشركات ، وأن یكفــل المتابعــة الفعالــة لــإلدارة التنفیذیــة مــن 

ضمن مــــساءلة مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل الــــشركة والمــــساهمین ، قبــــل مجلــــس اإلدارة ، وأن یتــــ

وینطــوي هــذا المبــدأ علــى وجــوب أن یعمــل أعــضاء مجلــس اإلدارة علــى أســاس تــوافر كامــل 

للمعلومـــات ، وتحقیــــق مــــصالح الــــشركة والمــــساهمین ، وتـــوفیر بیئــــة رقابــــة فعالــــة ، وضــــمان 

 بتشكیل لجنـة المراجعـة مـن األعـضاء سالمة التقاریر المحاسبیة والمالیة للشركة ، مع االلتزام

   .نالتنفیذییغیر 

ً   وال شــك أن المراجــع الخــارجي یــؤدي دورا هامــا فــي تحــسین نوعیــة القــوائم المالیــة وضــمان  ً

سالمة التقاریر المحاسبیة والمالیة للشركة ، ولتحقیق ذلك ینبغي علیـه مناقـشة لجنـة المراجعـة 

ا فقط ، ومـع زیـادة التركیـز علـى دور مجـالس اإلدارة ، في نوعیة تلك القوائم ، ولیس مقبولیته

الخـارجي واالسـتمرار فـي تكلیفـه ،  وعلى وجـه الخـصوص لجنـة المراجعـة فـي اختیـار المراجـع

 أن لجــان المراجعــة المــستقلة والنــشیطة ســوف تطلــب  )Abbot ,et al., 2000  ( یـرى

اجعین األكفـاء والمتخصـصین فـي مراجعة ذات جودة عالیة ، وبالتالي ستلجأ إلـى اختیـار المـر

  .حقل الصناعة الذي تعمل فیه الشركة 

أن الجـودة العالیـة لمجلـس اإلدارة هـي  )  Adams , et al., 2010(قد أظهرت دراسـة ف   

ــــــس اإل ــــــین مجل ــــــد تعی ــــــاح عن ــــــد ممارســــــات إدارة األرب ــــــي تقیی ــــــة ف ــــــر فعالی   دارة لمــــــراجعینأكث

ًصــناعیا یمكـن أن یقــدم خــدمات مراجعــة متخصـصین ، علــى أســاس أن المراجـع المتخــصص 

ذات جــودة عالیـــة للعمـــالء ، كمــا یمكنـــه مـــساعدة المــدیرین فـــي اإلشـــراف علــى عملیـــة إعـــداد 

التقـاریر المالیـة بــشكل فعـال ، وهــو األمـر الـذي یــدفع مجلـس اإلدارة ولجنــة المراجعـة الختیــار 

  .ًمراجعین متخصصین صناعیا 

ًأن ممارسـات إدارة األربـاح تـرتبط سـلبیا  ) Sun and Lui , 2013(    كمـا بینـت دراسـة 

مع استقالل مجلس اإلدارة للشركات التي یراجعها مراجعین متخصصین مقابل الشركات التـي 

تراجــع مــن مــراجعین غیــر متخصــصین ، وهــذا یتفــق مــع فكــرة أن هنــاك عالقــة تكاملیــة بــین 

ة أن المراجـــــــع التخـــــــصص الـــــــصناعي للمراجـــــــع ومجلـــــــس اإلدارة ، كمـــــــا أوضـــــــحت الدراســـــــ

  .دارة األرباح تقیید إًالمتخصص صناعیا یمكن أن یحسن من فعالیة مجلس اإلدارة في 

   وفي ضوء ما سبق ، یمكن القول بأن التكامل بین التخصص الصناعي للمراجع والتشكیل 

لمراجعـــة ، مـــن خـــالل الحـــد مـــن غـــش الجیـــد لمجلـــس اإلدارة یـــساهم فـــي زیـــادة جـــودة عملیـــة ا

ییــد ممارســات إدارة األربــاح ، ممــا یــؤدي إلــى تحقیــق مــصالح الــشركة والمــساهمین دارة وتقاإل
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نفیذیة توضمان سالمة التقاریر المحاسبیة والمالیة للشركة ، والرقابة والمتابعة الفعالة لإلدارة ال

  .من قبل مجلس اإلدارة 
  

جي فـي    ویلخص الباحث من خالل الشكل التالي دور التخصص الـصناعي للمراجـع الخـار

  :مواجهة ظاهرة الفساد المالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الباحث: المصدر 

  

  

  

دور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في مواجھة ظاھرة ) : ١(الشكل رقم 
 الفساد المالي

الح�����د م�����ن 
أس�����������الیب 
المحاس������بة 

  .اإلبداعیة

فاعلی�������������ة 
اكت���������شاف 
الغ���������������ش 
واألخط������اء 

  .التالعبو

تح���������سین 
تخط����������یط 
عملی������������ة 

  .المراجعة

تح�������������سین 
تق�����������������دیر 
مخ�������������اطر 
المراجع���ة ، 

 .وتخفیضھا

تح�����������������سین 
اإلف���صاح ف���ي 
الق������������������وائم 
المالی������������������ة 
ب��صورة جی��دة 
وزی��ادة الثق��ة 
والم������صداقیة 

 .علیھا 

فاعلی�����������ة 
الحكم على 
اس������تمرار 

  .المنشأة

 . تحسین جودة عملیة المراجعة -

   . تفعیل مبادئ حوكمة الشركات-    

  . مواجھة ظاھرة الفساد المالي-

 زیادة الثقة في مھنة المراجعة ، وفي أسواق المال -

  .وكفاءتھا
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  الخامسالقسم 

          الدراســـــــة المیدانیــــة
  

ً    اســتكماال للفائــدة المرجــوة مــن هــذا البحــث ، ولــربط الجوانــب النظریــة بالجوانــب العملیــة ، 

 التوصـــل إلیهـــا فـــي الدراســـة النظریـــة فإنـــه مـــن الـــضروري التأكـــد مـــن صـــحة النتـــائج التـــي تـــم

والتي تم تحدیدها في بدایة البحث ، بهدف التعرف على مـا یمكـن أن ٕواختبار فروض البحث 

تحققــــه إســــتراتیجیة التخــــصص الــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي مــــن منــــع أو الحــــد مــــن الغــــش 

  .واالحتیال والفساد المالي في منظمات األعمال 
  

  : یدانیة الدراسة المأسلوب  :ً أوال 
  

اعتمـد الباحـث فـي إجـراء الدراسـة المیدانیــة علـى اسـتخدام قائمـة االستقـصاء بـشكل رئیــسي    

، حیــث احتــوت القائمــة علــى مجموعــة مــن العبــارات  ) ١( وذلــك كمــا موضــح بــالملحق رقــم 

لالزمـــة الختبـــار ا والتـــي تـــؤدي اإلجابـــة علیهـــا إلـــى تـــوفیر البیانـــات والتـــساؤالتواالستفـــسارات 

ولذا تعكس محتویات القائمة المتغیرات التي تقوم علیها هذه الفروض ، وقـد  البحث ، فروض

 منهـا الفـرض الـسؤال األولتم تقسیم القائمة إلـى ثالثـة أسـئلة بحیـث تعكـس عبـارات أو فقـرات 

 منهــا الفــرض الثــاني للبحــث ، وهكــذا عبــارات الــسؤال الثــانياألول للبحــث ، وتعكــس عبــارات 

 وقــد تــم صــیاغة عبــارات هـذه األســئلة بحیــث تعكــس جوانــب مــساهمة أو دور  ،الـسؤال الثالــث

والـــسابق ، التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي الحـــد مـــن ممارســـات الفـــساد المـــالي 

  .تناولها في الجزء النظري للبحث 
  

  : مجتمع الدراسة واختیار العینة  :ًثانیا 
  

 ، فقــد اعتمــد الباحــث علــى ســحب عینــة           ً    نظــرا لــصعوبة الحــصر الــشامل لمجتمــع الدراســة

  :مفردة ، وتم تحدید مجتمع وعینة الدراسة كاآلتي ) ١٧٠(تحكمیة تبلغ 

            وقـــــد بلـــــغ حجـــــمالمـــــراجعین الخـــــارجیین العـــــاملین فـــــي مكاتـــــب المحاســـــبة والمراجعـــــة ،  – ١

  .مفردة  ) ٦٠( العینة 

ـــأعــضاء لج – ٢ ـــدة فــي ســــــریة ، والمقیــــــساهمة المــصان المراجعــة بــشركات المـــــــ وق األوراق ــــ

  .مفردة  ) ٥٠( وقد بلغ حجم العینة المالیة ، 

وقــد المــستثمرین فــي شــركات المــساهمة المــصریة ، والمقیــدة فــي ســوق األوراق المالیــة ،  – ٣

  .مفردة  ) ٦٠( بلغ حجم العینة 
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  : التوزیع النسبي لعینة الدراسة : ًثالثا 

مفـــردة ، والجـــدول التـــالي یوضـــح التوزیـــع  ) ١٧٠( تتمثـــل إجمـــالي مفـــردات العینـــة فـــي     

  .النسبي لمفردات عینة الدراسة 

  . التوزیع النسبي لمفردات عینة الدراسة  : )١( جدول رقم 

  النسبة  العدد  فئات الدراسة

   %٣٥.٣  ٦٠  الخارجیین المراجعین

   %٢٩.٤  ٥٠  أعضاء لجان المراجعة

   %٣٥.٣  ٦٠  ینالمستثمر

   %١٠٠  ١٧٠  اإلجمالي
  

  : تصمیم قائمة االستقصاء أسلوب : ًرابعا 

 A Five Point Likert Scaleاسـتخدم الباحــث مقیـاس لیكــرت ذو النقــاط الخمـسة     

  :والذي یتدرج القیاس فیها كما بالجدول التالي 

   .)لیكرت الخماسي (  درجات مقیاس  ) : ٢( جدول رقم  

  غیر موافق على اإلطالق  غیر موافق  محاید  موافق  ًموافق تماما  قةمستوى المواف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجات

   وذلــك لتحویــل اإلجابــات الوصــفیة إلــى بیانــات كمیــة یمكــن إخــضاعها للتحلیــل اإلحــصائي 

أو عبــارة  ) ٢٣( المطلــوب الختبــار فــروض البحــث ، وقــد تــضمنت قائمــة االستقــصاء عــدد 

 ) ٣( كمــا یــتم اســتخدام القیمــة المعیاریــة لمقیــاس لیكــرت وهــي . تتعلــق بفــروض البحــث فقــرة 

ـــة الناتجـــة عـــن الوســـط الحـــسابي لنتـــائج االستقـــصاء ، وتحـــدد درجـــة  للحكـــم علـــى قـــوة العالق

ــــــي الجــــــدول              ــــــا لمــــــا هــــــو وارد ف ــــــرات أو العوامــــــل محــــــل الدراســــــة طبق ــــــى المتغی ــــــة عل ًالموافق

   ) :Field , 2009( التالي 

   .نطاق تحدید الرأي للمتغیرات والعوامل محل الدراسة ) : ٣ ( جدول رقم 

 حتى ١من   النطاق

١.٨  

 ١.٨أكبر من 

  ٢.٦حتى 

 ٢.٦أكبر من 

  ٣.٤حتى 

 ٣.٤أكبر من 

  ٤.٢حتى 

 ٤.٢أكبر من 

  ٥حتى 

غیر موافق على   الرأي

  اإلطالق

  ًموافق تماما  موافق  محاید  غیر موافق

  

  : لقي الردود توزیع قوائم االستقصاء وت: ًخامسا 

    قــام الباحــث بعمــل مقــابالت شخــصیة مــع بعــض مفــردات العینــة وذلــك للتحقــق مــن مــدى 

مالئمــة أســئلة االستقــصاء مــن ناحیــة ، وفهــم المستقــصى مــنهم لمعنــى ومــضمون األســئلة مــن 
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قائمــة استقــصاء مــن خــالل البریــد اإللكترونــي والتــسلیم  ) ١٧٠( ناحیــة أخــرى ، ثــم تــم توزیــع 

  .یوضح الجدول التالي عدد القوائم الموزعة والمستردة لفئات الدراسة بالید ، و

 .قوائم االستقصاء الموزعة والمجمعة والصالحة للتحلیل اإلحصائي ) : ٤( جدول رقم 

القوائم   مفردات العینة

  الموزعة

القوائم 

  المجمعة

القوائم 

  المستبعدة

القوائم الصالحة 

  للتحلیل اإلحصائي

ستمارات نسبة اإلستجابة لال

  الصالحة للتحلیل

   %٧٥  ٤٥  ٣  ٤٨  ٦٠  المراجعین الخارجیین

   %٦٢  ٣١  ٤  ٣٥  ٥٠  أعضاء لجان المراجعة

   %٦٥  ٣٩  ٣  ٤٢  ٦٠  المستثمرین

   %٦٨  ١١٥  ١٠  ١٢٥  ١٧٠  اإلجمالي

مـــــن الجـــــدول الـــــسابق یتبـــــین أن عـــــدد قـــــوائم االستقـــــصاء الـــــصالحة للتحلیـــــل اإلحـــــصائي            

قائمــة ألعــضاء لجـــان  ) ٣١( قائمــة للمـــراجعین الخــارجیین ،  ) ٤٥( هــا قائمــة من ) ١١٥( 

هي نسبة  % ٦٨واعتبر الباحث أن نسبة اإلستجابة قائمة للمستثمرین ،  ) ٣٩( المراجعة ، 

  .جیدة في االستقصاء تكفي الستخدام بیاناتها كأساس لتحلیل آراء المشاركین 

          ري والنـــــسبي للمؤهـــــل العلمـــــي ومـــــدة الخبـــــرة   كمـــــا یوضـــــح الجـــــدول التـــــالي التوزیـــــع التكـــــرا

   :لعینة الدراسة

  .التوزیع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي ومدة الخبرة لعینة الدراسة ) : ٥( جدول رقم   

  التوزیع التكراري والنسبي لمدة الخبرة  التوزیع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي

  التكرار  المؤهل العلمي
نسبة 

  رارالتك
  التكرار  مدة الخبرة

نسبة 

  التكرار

   %١٤  ١٦   سنوات٥أقل من    %٦٥  ٧٥  بكالوریوس

   %٢٤  ٢٨   سنوات١٠ سنوات حتى ٥من    %١٧  ١٩  دبلوم دراسات علیا

   %٣٢  ٣٧   سنة١٥ سنوات حتى ١٠أكثر من    %١٤  ١٦  ماجستیر

   %٣٠  ٣٤   سنة١٥أكثر من    %٤  ٥  دكتوراه

        -  -  أخرى

   %١٠٠  ٩٥  اإلجمالي   %١٠٠  ١١٥  اإلجمالي

  یخلـــص الباحـــث مـــن التحلیـــل اإلحـــصائي للمؤهـــل العلمـــي ومـــدة الخبـــرة لعینـــة الدراســـة إلـــى 

ًإمكانیة االعتماد على إجاباتها ، نظرا لتنوع مؤهالتها وتخصصاتها العملیة ، وتمتعهـا بـالخبرة 

موضــوعیة تمثــل المعقولــة ، األمــر الــذي یتوقــع منــه الباحــث إمكانیــة الحــصول علــى إجابــات 

 .مؤشرات مفیدة یمكن من خاللها اختبار فروض البحث 
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  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة : ًسادسا 

ٕ    بعد مراجعة اسـتمارات االستقـصاء ، تـم ترمیـز البیانـات ، وادخـال إجاباتهـا علـى الحاسـب 

 ، وذلــك إلجــراء  )SPSS Version 22( اآللــي باســتخدام برنــامج التحلیــل اإلحــصائي 

التحلیــل اإلحــصائي لبیانــات الدراســة المیدانیــة ، حیــث اســتخدم الباحــث األســالیب اإلحــصائیة 

  :التالیة 

   :Statistics Reliability األسالیب اإلحصائیة االعتمادیة -١

ــــات قائمــــة  ــــائج تحلیــــل بیان ــــي تهــــتم بمــــدى إمكانیــــة االعتمــــاد علــــى نت    وهــــي األســــالیب الت

ى تجانس اإلجابات بین المستقصى مـنهم ومـدى إمكانیـة تعمـیم نتائجهـا علـى االستقصاء بمعن

دق ، وقــد تــم االعتمــاد علــى المجتمــع وذلــك مــن خــالل اختبــارات معامــل الثبــات ومعامــل الــص

  . )Cronbach's Alpha( ألفا كرونباخ معامل

   :Descriptive Reliability األسالیب اإلحصائیة الوصفیة -٢

التـي تعنـي بإعطـاء معلومـات عـن خـصائص البیانـات الداخلـة فـي التحلیـل    وهـي األسـالیب 

 وتتمثـــل فـــيبهــدف تحدیـــد ســـمات وخـــصائص واتجاهـــات عینـــة البحــث نحـــو فـــروض الدراســـة 

   .الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري 

  : Kruskal-Wallis Test   ویلز– اختبار كروسكال -٣

) جوهریـة (  معنویـة  أو اختالفـاتانـت هنـاك فـروقویستخدم هذا االختبار لتحدیـد مـا إذا ك   

األســئلة المتعلقــة بــالمتغیرات أو ًفئــات المجتمــع الثالثــة إجمــاال علــى بــین متوســطات إجابــات 

  .العوامل محل الدراسة أم ال 

  : اختبار الثبات والصدق الذاتي ألداة الدراسة : ًسابعا 

موعة من المحكمین األكادیمیین ،  تم عرض قائمة االستقصاء على مج:لصدق الظاهري  ا-

وذلك للتأكد من الصدق والثبـات الظـاهري لمحتویـات االستقـصاء ، وقـام الباحـث باالسترشـاد 

  .بتوجیهات المحكمین وأرائهم وتعدیالتهم إلجراء التعدیالت المطلوبة 

 تــم اختبــار مــدى إمكانیــة االعتمــاد علــى البیانــات التــي تــم الحــصول : الثبــات اإلحــصائي -

 Cranach'sعلیها ، ومـدى اتـساق المقیـاس المـستخدم وثباتـه فـي جمـع البیانـات باسـتخدام 

Alpha ، والـــذي یبـــین مـــدى وجـــود ارتبـــاط بـــین القیاســـات المعبـــرة عـــن إجابـــات أفـــراد العینـــة 

، وكلمــا اقتربــت مــن الواحــد دلــت ) واحــد ( و ) صــفر (  بــین Alphaوتتــراوح قیمــة معامــل 

وكلمـا اقتربـت مــن الـصفر دلـت علـى عـدم وجـود ثبـات ، ویوضــح علـى وجـود ثبـات مرتفـع ، 

  :معامالت الثبات لمقاییس الدراسة الجدول التالي 
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   .معاملي الثبات والصدق ألسئلة قائمة االستقصاء ) : ٦( جدول رقم    

عدد   مضمون السؤال  السؤال

  العبارات

معامل 

  Alphaالثبات

معامل 

الصدق 

  *الذاتي 

ـــسا  األول ـــصناعي إســـتراتیجیة همة مجـــاالت م التخـــصص ال

للمراجــــع الخــــارجي فــــي الحــــد مــــن الغــــش والتالعــــب 

  .وممارسات إدارة األرباح 

٠.٩٤٢  ٠.٨٨٨  ٩  

ـــصناعي إســـتراتیجیة مجـــاالت مـــساهمة   الثاني التخـــصص ال

للمراجع الخارجي فـي تحـسین تقـدیر مخـاطر المراجعـة 

  .، وتخفیضها 

٠.٩٠٧  ٠.٨٢٣  ٥  

ـــــــصناعي للمراجـــــــع ال دور إســـــــتراتیجیة  الثالث تخـــــــصص ال

  .مبادئ حوكمة الشركات قواعد و تفعیل فيالخارجي 

٠.٨٨  ٠.٧٧٥  ٩  

  ٠.٩٤٥  ٠.٨٩٣  ٢٣  اإلجمالي

  تم حساب معامل الصدق الذاتي عن طریق الجذر التربیعي لمعامل الثبات* 

أعـــاله أن قـــیم معامـــل الثبـــات ومعامـــل الـــصدق مقبولـــة لجمیـــع  ) ٦(    یتـــضح مـــن الجـــدول 

 Alphaً، حیــث أنــه مــن المتعــارف علیــه إحــصائیا أنــه إذا بلغــت قیمــة معامــل الثبــات األســئلة 

 فــأكثر یمكــن قبولــه ، حیــث یــدل ذلــك علــى وجــود توافــق بــین متغیــرات كــل ســؤال وبینهــا ٠.٦

ا أمـ ٠.٨٨٨ و ٠.٧٧٥ وقد تراوحـت قـیم معامـل الثبـات بـین. وبین متغیرات األسئلة األخرى 

 وعلــى مــستوى القائمــة فــإن معامــل الثبــات ٠.٩٤٢ و ٠.٨٨ن قــیم معامــل الــصدق فتتــراوح بــی

 وبالتـالي یمكـن القـول أنهـا معـامالت ذات داللـة ٠.٩٤٥ ومعامل الصدق هو ٠.٨٩٣یساوي 

   .جیدة ألغراض البحث ویمكن االعتماد علیها في تعمیم النتائج

  :  عرض وتحلیل نتائج التحلیل اإلحصائي الختبارات الفروض  :ًثامنا

عرض وتحلیل نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیـة وذلـك الختبـار مـدى یتم    

  :صحة فروض البحث ، وذلك كما یلي 

  نتائج اختبارات الفرض األول

تساهم إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد مـن الغـش والتالعـب   " 

   . "وممارسات إدارة األرباح

اإلحــصاءات  ) ٧(  اختبــار الفــرض األول ، ویوضــح الجــدول رقــم األولاســتهدف الــسؤال   

   :الوصفیة واألسالیب اإلحصائیة الخاصة بهذا السؤال
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  .بالسؤال األول اإلحصاءات الوصفیة واألسالیب اإلحصائیة الخاصة  ) : ٧( جدول رقم 
  

  نتائج اإلحصاء الوصفي
  نتائج اختبار

  Kruskal-Wallis 
  

المراجعین 
  الخارجیین

أعضاء لجان 
  المراجعة

  المستثمرین

         البیان
  
  
  

  العبارات
  Mean  S.D.  Mean  S.D. Mean  S.D.  

مربع
 

كاي
   

درجات 
الحریة 

df.  

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
Sig.  

زی���ادة م���ستوى فھ���م 
المراج�������ع لطبیع��������ة 
األنظم����ة المحاس����بیة 
والمالی�������������ة ف�������������ي 
المن����������شآت مح����������ل 

  .التخصص 

4.11  .745  4.16  .688  4.21  .695  .322  

  
  

2 
 

.851  

القدرة على التخط�یط 
السلیم والجید لعملیة 

  .المراجعة 
3.98  .621  3.97  .657  4.00  .649  .049  2 .976  

زی��ادة ق��درة المراج��ع 
على اكت�شاف ح�االت 
الغ���ش ف���ي التق���اریر 
المالی������ة ومواجھ������ة 
قی�����������ام المن�����������شآت 
بإصدار تقاریر مالی�ة 
م���ضللة أو مت���ضمنة 

ًاحتیاال مالیا ً   

4.04  .706  4.19  .703  4.13  .695  .869  2 .648  

إدراك المراج�����������������ع 
المتخ���صص بنم���اذج 
التحریف��ات المرتبط��ة 
بال�������صناعة ، مم�������ا 
یمكن�����ھ م�����ن القی�����ام 
ب����إجراءات مراجع����ة 
أكث��ر كف��اءة وفعالی��ة 
فیما یتعل�ق باكت�شاف 

  .تلك التحریفات 

4.58  .621  4.32  .653  3.87  .615  .119  2 .942  

إلم����������ام المراج����������ع 
س����الیب ال����شائعة باأل

إلدارة األرب�����اح ف�����ي 
مج�������ال القط�������اع أو 
ال����������صناعة مح����������ل 

  .التخصص 

3.91  .733  3.87  .763  4.33  .621  5.00 2 .082  

االس��تعانة باألس��الیب 
المالئم��������ة لتحدی��������د 
واكت��شاف ممارس��ات 
إدارة األرب������اح ف������ي 
ال����������صناعة مح����������ل 

  .التخصص 

3.80  .757  3.71  .824  3.77  .742  .167  2 .920  

ع عل��ى تأكی��د المراج��
ال�����������������������������سیاسات 
المحاس���بیة المالئم���ة 
لظ�������روف وطبیع�������ة 
الن������������شاط مح������������ل 

  .التخصص 

3.78  .765  3.61  .715  3.56  .754  .251  2  .882  
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تأكی��د المراج��ع عل��ى 
معقولی����ة التق����دیرات 
المحاس���بیة المعتم���دة 

  بواسطة اإلدارة 

3.69  .701  3.55  .723  3.69  .800  .994  2  .608  

ت���������دعیم اس���������تقالل 
المراج��������ع وزی��������ادة 

ھ عل��ى اكت��شاف قدرت��
ح�����االت الغ�����ش ف�����ي 

   .التقاریر المالیة

3.53  .694  3.48  .769  3.77  .742  .167  2 .920  

  517.  3.92  489.  3.87 538.  3.94  المؤشر العام
  

،  ) 3 ( ر مــنبــ    یتــضح للباحــث مــن خــالل الجــدول الــسابق أن متوســط جمیــع العبــارات أك

اجــع الخــارجي تــساهم فــي الحــد مــن إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمروهــذا یــدل علــى أن 

وذلك من وجهة نظر عینـة الدراسـة ، كمـا الغش واألخطاء والتالعب وممارسات إدارة األرباح 

ـــدل علـــى  ـــك ی ًیالحـــظ أیـــضا أن االنحـــراف المعیـــاري لجمیـــع العبـــارات أقـــل مـــن الواحـــد ، وذل

تساق وتقـارب فـي انخفاض التشتت في استجابات عینة الدراسة لهذه العبارات وبالتالي وجود ا

  .إجابات مفردات العینة 

 قــد الخــارجیین المــراجعینأن اتجاهــات مفــردات عینــة  ) ٧(  كمــا یتــضح مــن الجــدول رقــم   

ًأظهــرت اتجاهــا عامــا نحــو الموافقــة علــي   التخــصص الــصناعي فــي الحــد إســتراتیجیةمــساهمة ً

 ،  )3.94 ( ره، وذلـــك بمتوســـط حـــسابي قـــدمـــن الغـــش والتالعـــب وممارســـات إدارة األربـــاح 

إدراك المراجع المتخصص بنمـاذج  :وكان من أكثر العبارات أهمیة في اإلجابة على الترتیب 

التحریفــات المرتبطــة بالــصناعة ممــا یمكنــه مــن القیــام بــإجراءات مراجعــة أكثــر كفــاءة وفعالیــة 

حاسـبیة زیـادة مـستوى فهـم المراجـع لطبیعـة األنظمـة المفیما یتعلق باكتشاف تلـك التحریفـات ، 

زیـادة قـدرة المراجـع علـى اكتـشاف حـاالت الغـش فـي ، والمالیة في المنشآت محـل التخـصص 

 ًالتقـــاریر المالیـــة ومواجهـــة قیـــام المنـــشآت بإصـــدار تقـــاریر مالیـــة مـــضللة أو متـــضمنة احتیـــاال 

  .على الترتیب  ) 4.04( ،  ) 4.11( ،  ) 4.58( بمتوسطات حسابیة لك  ، وذًمالیا

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٧(  مــن الجــدول رقــم ًویتــضح أیــضا   

تــدعیم اســتقالل المراجــع وزیــادة قدرتــه علــى اكتــشاف حــاالت الغــش فــي   هــيالمــراجعینعینــة 

   ) .3.53( توسط حسابي ، وذلك بمالتقاریر المالیة 

 قـد ان المراجعـةأعضاء لجـ أن اتجاهات مفردات عینة ) ٧( كما یتضح من الجدول رقم     

ًأظهــرت اتجاهــا عامــا  مــساهمة إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي فــي الحــد نحــو الموافقــة علــي ً

 ،  )3.87 ( ، وذلـــك بمتوســـط حـــسابي قـــدرهمـــن الغـــش والتالعـــب وممارســـات إدارة األربـــاح 

إدراك المراجع المتخصص بنمـاذج : وكان من أكثر العبارات أهمیة في اإلجابة على الترتیب 

یفــات المرتبطــة بالــصناعة ممــا یمكنــه مــن القیــام بــإجراءات مراجعــة أكثــر كفــاءة وفعالیــة التحر
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زیــادة قــدرة المراجــع علــى اكتــشاف حــاالت الغــش فــي فیمــا یتعلــق باكتــشاف تلــك التحریفــات ،  

 ًالتقـــاریر المالیـــة ومواجهـــة قیـــام المنـــشآت بإصـــدار تقـــاریر مالیـــة مـــضللة أو متـــضمنة احتیـــاال 

 مـــستوى فهـــم المراجـــع لطبیعـــة األنظمـــة المحاســـبیة والمالیـــة فـــي المنـــشآت محـــل زیـــادة ، ًمالیـــا

  .على الترتیب  ) 4.16( ،  ) 4.19( ،  ) 4.32( بمتوسطات حسابیة لك  ، وذالتخصص

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٧( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

استقالل المراجـع وزیـادة قدرتـه علـى اكتـشاف حـاالت تدعیم  هيأعضاء لجان المراجعة عینة 

   ) .3.48( توسط حسابي ، وذلك بمالغش في التقاریر المالیة 

  عینــةالأن اتجاهــات مفــردات  ) ٧(  یتــضح مــن الجــدول رقــم المــستثمرین وبالنــسبة لعینــة    

ًقد أظهرت اتجاها عاما نحو الموافقة علي  في الحـد مساهمة إستراتیجیة التخصص الصناعي ً

 ،  )3.92 ( ، وذلـــك بمتوســـط حـــسابي قـــدرهمـــن الغـــش والتالعـــب وممارســـات إدارة األربـــاح 

إلمـام المراجـع باألسـالیب الـشائعة  :وكان من أكثر العبـارات أهمیـة فـي اإلجابـة علـى الترتیـب 

زیــادة مــستوى فهــم المراجــع إلدارة األربــاح فــي مجــال القطــاع أو الــصناعة محــل التخــصص ، 

زیـادة قـدرة المراجـع علـى  ، نظمة المحاسبیة والمالیة فـي المنـشآت محـل التخـصصلطبیعة األ

اكتـــشاف حـــاالت الغـــش فـــي التقـــاریر المالیـــة ومواجهـــة قیـــام المنـــشآت بإصـــدار تقـــاریر مالیـــة 

ًمــــضللة أو متــــضمنة احتیــــاال مالیــــا     ،  ) 4.21( ،  ) 4.33( بمتوســــطات حــــسابیة لــــك وذ ، ً

  .على الترتیب  ) 4.13( 

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٧( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

تأكیــد المراجـــع علــى الـــسیاسات المحاســبیة المالئمـــة لظــروف وطبیعـــة  هـــيالمــستثمرین عینــة 

   ) .3.56( ، وذلك بمتوسط حسابي النشاط محل التخصص 

 حیـث یتـضح  Kruskal-Wallis Test السابقة باستخدام اختبـار النتائج ویمكن تأكید  

ــــة ــــي ضــــوء الجــــدول الــــسابق أن مــــستوى المعنوی ــــة اإلحــــصائیة بــــین آراء للباحــــث ف  أو الدالل

 ،  ممــا یــدل علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة  ) 0.05( المستقــصى مــنهم  أكبــر مــن 

مـساهمة حـول ) متوسـط جمیـع العبـارات ( بین متوسـط آراء عینـة البحـث ) اتفاق ( إحصائیة 

إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجـع الخـارجي فـي الحـد مـن الغـش والتالعـب وممارسـات 

تساهم إستراتیجیة التخـصص الـصناعي  " األولصحة الفرض ، مما یدل على إدارة األرباح 

   . "للمراجع الخارجي في الحد من الغش والتالعب وممارسات إدارة األرباح

  الثانينتائج اختبارات الفرض 

ــساه"  م إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي تحــسین تقــدیر مخــاطر ت

  ." المراجعة وتخفیضها 
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اإلحـصاءات  ) ٨(  ، ویوضـح الجـدول رقـم الثـاني اختبـار الفـرض الثـانياستهدف السؤال   

   :الوصفیة واألسالیب اإلحصائیة الخاصة بهذا السؤال

   .الثانيبالسؤال یب اإلحصائیة الخاصة اإلحصاءات الوصفیة واألسال ) : ٨( جدول رقم 
  

  نتائج اإلحصاء الوصفي
  نتائج اختبار

  Kruskal-Wallis 
  

المراجعین 
  الخارجیین

أعضاء لجان 
  المراجعة

  المستثمرین

         البیان
  
  
  

  العبارات
  Mean  S.D. Mean  S.D. Mean  S.D.  

مربع
 

كاي
   

درجات 
الحریة 

df. 

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
Sig. 

تح��������سین ق��������رارات 
تخط����������یط عملی����������ة 
المراجع��������ة ، مم��������ا 
یترتب علیھ تخف�یض 

  .مخاطر المراجعة 

4.02  .917  4.10  .908  3.97  .843  .509 

  
  

2 
 

.775  

تخف������یض المخ������اطر 
المرتفع��ة للتحریف��ات 
الجوھری���ة المترتب����ة 

  .على غش اإلدارة 

4.22  .704  4.03  .657  4.15  .779  1.430  2 .489  

تح��سین كف��اءة ودق��ة 
ق���������دیر المخ���������اطر ت

الحتمی��ة أو المالزم��ة 
م�����ن خ�����الل معرف�����ة 
البن�����ود والح�����سابات 
ًالت�����ي تمث�����ل خط�����را 
بطبیعتھ���ا ، وت���سھیل 
مراجع������ة تق������دیرات 

  .اإلدارة 

4.53  .588  4.39  .761  4.46  .600  .355  2 .837  

تح��سین كف��اءة ودق��ة 
تق�����������دیر مخ�����������اطر 
االكت��شاف م��ن خ��الل 
دق�����������ة إج�����������راءات 
الفح����ص التحلیل����ي ، 
ومعرف���������ة البن���������ود 

لمرتبط�������ة بدق�������ة ، ا
ودرج���ة الت���أثیر ف���ي 

  .تفسیر النتائج 

4.47  .661  4.52  .677  4.38  .673  .472  2 .790  

تح��سین كف��اءة ودق��ة 
تقدیر مخاطر الرقاب�ة 
م�������ن خ�������الل دق�������ة 
اختب���ارات االلت���زام ، 
والحك��م عل��ى فاعلی��ة 
نظام الرقابة الداخلیة 
، ومعرف�������ة أمك�������ان 

  .تكرار األخطاء 

4.29  .815  4.19  .910  4.15 .875  .505  2 .777  

  598.  4.22  550.  4.25  593.  4.31  المؤشر العام
  

،  ) 3 ( ر مــنبــ    یتــضح للباحــث مــن خــالل الجــدول الــسابق أن متوســط جمیــع العبــارات أك

إســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي تـــساهم فـــي تحـــسین وهـــذا یـــدل علـــى أن 
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ًنظر عینة الدراسة ، كما یالحظ أیضا أن وذلك من وجهة تقدیر مخاطر المراجعة وتخفیضها 

االنحــراف المعیــاري لجمیــع العبــارات أقــل مــن الواحــد ، وذلــك یــدل علــى انخفــاض التــشتت فــي 

        اســــــتجابات عینــــــة الدراســــــة لهــــــذه العبــــــارات وبالتــــــالي وجــــــود اتــــــساق وتقــــــارب فــــــي إجابــــــات

  .مفردات العینة 

 قــد الخــارجیین المــراجعینمفــردات عینــة أن اتجاهــات  ) ٨(  كمــا یتــضح مــن الجــدول رقــم   

ًأظهرت اتجاها عاما نحو الموافقة  مساهمة إستراتیجیة التخصص الـصناعي علي بشكل كبیر ً

 ،  )4.31 ( ، وذلــك بمتوســط حــسابي قــدرهفــي تحــسین تقــدیر مخــاطر المراجعــة وتخفیــضها 

دقــــة تقــــدیر تحــــسین كفــــاءة و: وكــــان مــــن أكثــــر العبــــارات أهمیــــة فــــي اإلجابــــة علــــى الترتیــــب 

 ًالمخاطر الحتمیة أو المالزمة مـن خـالل معرفـة البنـود والحـسابات التـي تمثـل خطـرا بطبیعتهـا

تحــسین كفــاءة ودقــة تقــدیر مخــاطر االكتــشاف مــن خــالل ووتــسهیل مراجعــة تقــدیرات اإلدارة ، 

       دقــــة إجــــراءات الفحــــص التحلیلــــي ومعرفــــة البنــــود المرتبطــــة بدقــــة ودرجــــة التــــأثیر فــــي تفــــسیر 

  .على الترتیب  ) 4.47( ،  ) 4.53( بمتوسطات حسابیة لك  ، وذالنتائج

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٨( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

ـــة  ـــة المراجعـــة  هـــيالمـــراجعینعین ممـــا یترتـــب علیـــه تخفـــیض  تحـــسین قـــرارات تخطـــیط عملی

   ) .4.02( توسط حسابي ، وذلك بم مخاطر المراجعة

 قـد أعضاء لجـان المراجعـة أن اتجاهات مفردات عینة ) ٨( كما یتضح من الجدول رقم     

ًأظهرت اتجاها عاما نحو الموافقة  مساهمة إستراتیجیة التخصص الـصناعي علي  بشكل كبیرً

 ،  )4.25 ( ، وذلــك بمتوســط حــسابي قــدرهفــي تحــسین تقــدیر مخــاطر المراجعــة وتخفیــضها 

 تحـسین كفـاءة ودقـة تقـدیر مخـاطر :العبارات أهمیة في اإلجابة على الترتیب وكان من أكثر 

االكتــشاف مــن خــالل دقــة إجــراءات الفحــص التحلیلــي ومعرفــة البنــود المرتبطــة بدقــة ودرجــة 

تحــسین كفــاءة ودقــة تقــدیر المخــاطر الحتمیــة أو المالزمــة مــن و ، التــأثیر فــي تفــسیر النتــائج

 ، ً التـي تمثـل خطـرا بطبیعتهـا وتـسهیل مراجعـة تقـدیرات اإلدارةخـالل معرفـة البنـود والحـسابات

  .على الترتیب  ) 4.39( ،  ) 4.52( بمتوسطات حسابیة لك وذ

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٨( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

وهریــة المترتبــة تخفــیض المخــاطر المرتفعــة للتحریفــات الج هــيأعــضاء لجــان المراجعــة عینــة 

   ) .4.03( توسط حسابي ، وذلك بم على غش اإلدارة

  عینــةالأن اتجاهــات مفــردات  ) ٨(  یتــضح مــن الجــدول رقــم المــستثمرین وبالنــسبة لعینــة    

ـــة  قـــد ًأظهـــرت اتجاهـــا عامـــا نحـــو الموافق ـــي بـــشكل كبیـــر ً مـــساهمة إســـتراتیجیة التخـــصص عل

        ، وذلـــك بمتوســـط حـــسابي قـــدرهتخفیـــضها الـــصناعي فـــي تحـــسین تقـــدیر مخـــاطر المراجعـــة و
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تحـسین كفـاءة ودقـة :  ، وكان من أكثر العبـارات أهمیـة فـي اإلجابـة علـى الترتیـب  )4.22( 

ًتقــدیر المخــاطر الحتمیــة أو المالزمــة مــن خــالل معرفــة البنــود والحــسابات التــي تمثــل خطــرا 

ودقة تقدیر مخاطر االكتشاف مـن تحسین كفاءة ووتسهیل مراجعة تقدیرات اإلدارة ،  بطبیعتها

       خالل دقة إجراءات الفحص التحلیلـي ومعرفـة البنـود المرتبطـة بدقـة ودرجـة التـأثیر فـي تفـسیر 

  .على الترتیب  ) 4.38( ،  ) 4.46( بمتوسطات حسابیة لك  ، وذالنتائج

مفــردات أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة  ) ٨( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

تحسین قرارات تخطیط عملیة المراجعة مما یترتب علیه تخفیض مخاطر   هيالمراجعینعینة 

   ) .3.97( توسط حسابي ، وذلك بم المراجعة

 حیـث یتـضح  Kruskal-Wallis Test السابقة باستخدام اختبـار النتائج ویمكن تأكید  

ــــة ــــي ضــــوء الجــــدول الــــسابق أن مــــستوى المعنوی ــــة اإلحــــصائیة بــــین آراء  أو الدالللباحــــث ف ل

 ،  ممــا یــدل علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة  ) 0.05( المستقــصى مــنهم  أكبــر مــن 

مـساهمة حـول ) متوسـط جمیـع العبـارات ( بین متوسـط آراء عینـة البحـث ) اتفاق ( إحصائیة 

تحــــسین تقــــدیر مخــــاطر المراجعــــة إســــتراتیجیة التخــــصص الــــصناعي للمراجــــع الخــــارجي فــــي 

تـساهم إسـتراتیجیة التخـصص الـصناعي "  الثـانيصحة الفـرض ، مما یدل على ا وتخفیضه

  ." للمراجع الخارجي في تحسین تقدیر مخاطر المراجعة وتخفیضها 
  

  الثالثنتائج اختبارات الفرض 

إلسـتراتیجیة التخـصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي ذو داللـة معنویـة یوجد تأثیر إیجابي " 

   . "ئ حوكمة الشركاتومباد على تفعیل قواعد 

اإلحـصاءات  ) ٩(  ، ویوضـح الجـدول رقـم الثالـث اختبـار الفـرض الثالثاستهدف السؤال   

   :الوصفیة واألسالیب اإلحصائیة الخاصة بهذا السؤال

   .الثالثبالسؤال اإلحصاءات الوصفیة واألسالیب اإلحصائیة الخاصة  ) : ٩( جدول رقم 
  
  

  تائج اإلحصاء الوصفين
  نتائج اختبار

  Kruskal-Wallis 
  

المراجعین 
  الخارجیین

أعضاء لجان 
  المراجعة

  المستثمرین

         البیان
  
  
  

  العبارات
  Mea

n  
S.D.  Mean S.D. 

Mea
n  

S.D.  

مربع
 

كاي
   

درجات 
الحریة 

df.  

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة
Sig. 

 عملی�ة القدرة على تنفی�ذ
  021.  811.  3.97  706.  3.97  796.  3.96  المراجعة بكفاءة وفعالیة 

  

2 .989  

التخط��یط ال���سلیم لعملی���ة 
المراجع������ة ، وتح������سین 

  تقدیر مخاطر المراجعة 
3.76  .712  3.71  .693  3.77  .742  .225  2 .894  
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الق�����درة عل�����ى اكت�����شاف 
الغ������������ش والتالع������������ب 
والتحریف��ات وممارس��ات 
إدارة األرب��اح م��ن خ��الل 
إلم���������������ام المراج���������������ع 
المتخ�������صص بمخ�������اطر 

  .النشاط 

3.49  .626  3.45  .723  3.44  .680  .194  2 .907  

الم�����ساھمة ف�����ي تفعی�����ل 
إطار حوكم�ة ال�شركات ، 
وذل���ك بزی���ادة الثق���ة ف���ي 
القوائم المالیة وم�ستوى 
ج��������������ودة اإلف��������������صاح 
وال����شفافیة ، وتخف����یض 

  .مخاطر المراجعة 

3.47  .548  3.65  .608  3.49  .601  1.90  2 .387  

تفعیل م�سئولیات مجل�س 
اإلدارة ، م���������ن خ���������الل 

وعی���ة الق���وائم تح���سین ن
المالی���ة وض���مان س���المة 
التق��������اریر المحاس��������بیة 
والمالی���������ة لل���������شركة ، 
وتح��سین فعالی��ة مجل��س 
اإلدارة ف������������ي تقیی������������د 
ممارس��ات إدارة األرب��اح 
، وبالت����������الي تحقی����������ق 
م�������������صالح ال�������������شركة 

  . والمساھمین

3.36  .529  3.32  .599  3.46  .600  1.03  2 .596  

تحقی�������������ق المعامل�������������ة 
المتكافئ���ة للم���ساھمین ، 

ل رف��ع م��ستوى م��ن خ��ال
ال�������������شفافیة وقیم�������������ة 
المعلوم�����ات المحاس�����بیة 
الت�������ي ی�������تم توص�������یلھا 
للم����ساھمین ، وتخفی����ف 
ح�������دة التع�������ارض ف�������ي 
الم����صالح ب�����ین الم�����الك 
واإلدارة ، والح������د م������ن 
م�������شاكل ع�������دم تماث�������ل 

  المعلومات 

4.02  .753  4.10  .790  4.10  .754  .301  2 .860  

تحقی������������ق اإلف������������صاح 
وال����������شفافیة ، وذل����������ك 
 بتح����سین اإلف����صاح ف����ي
الق���وائم المالی���ة ب���صورة 
جی�����دة ، والحك�����م عل�����ى 
مدى كفایة اإلفصاح ع�ن 
المعلومات المالی�ة وغی�ر 
المالیة من جان�ب اإلدارة 
، والتحقق من ع�دم قی�ام 
اإلدارة بأی����ة ممارس����ات 
ت�������ؤدي إل�������ى ح�������دوث 
تحریف���ات ف���ي م���ضمون 

  .تلك المعلومات 

4.58  .499  4.42  .672  4.41  .694  1.17  2  .557  
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ق���وق المحافظ���ة عل���ى ح
الم��ساھمین ، وذل��ك م��ن 
خ��������الل ب��������ذل العنای��������ة 
المھنی��ة الواجب��ة والتأك��د 

 نظ��امم��ن كف��اءة وفعالی��ة 
الرقاب����������ة الداخلی����������ة ، 
ومواجھة قی�ام ال�شركات 
بإص����دار تق����اریر مالی����ة 
م����������ضللة ، وتحقی����������ق 
اإلف�����صاح ال�����دقیق ف�����ي 

  الوقت المناسب 

4.49  .626  4.23  .762  4.41  .677  2.29  2  .317 

المحافظ���ة عل���ى حق���وق 
أص����حاب الم����صالح م����ن 
خ��الل إض��فاء الم��صداقیة 
عل��ى المعلوم��ات ال��واردة 
بالقوائم المالی�ة وبالت�الي 
رفع م�ستوى ال�شفافیة ، 
وتخفی��ف ح��دة التع��ارض 
ف��ي الم��صالح ، وض��مان 
ح���صولھم عل���ى تق���اریر 
مالی����ة عالی����ة الج����ودة ، 
وتقی�������یم م�������دى ق�������درة 
المن��شأة عل��ى االس��تمرار 

  .ًفي نشاطھا مستقبال 

4.42  .657  4.16  .688  4.38  .747  3.32  2 .189  

  415.  3.94  404.  3.89  402.  3.95  المؤشر العام

،  ) 3 ( ر مــنبــ    یتــضح للباحــث مــن خــالل الجــدول الــسابق أن متوســط جمیــع العبــارات أك

 إلســتراتیجیة التخــصص الــصناعي  ذو داللــة معنویــةهنــاك تــأثیر إیجــابيوهــذا یــدل علــى أن 

وذلـك مـن وجهـة نظـر عینـة اعـد ومبـادئ حوكمـة الـشركات ، للمراجع الخارجي علـى تفعیـل قو

ًالدراســة ، كمــا یالحــظ أیــضا أن االنحــراف المعیــاري لجمیــع العبــارات أقــل مــن الواحــد ، وذلــك 

یدل على انخفاض التـشتت فـي اسـتجابات عینـة الدراسـة لهـذه العبـارات وبالتـالي وجـود اتـساق 

  .وتقارب في إجابات مفردات العینة 

ــــم  كمــــا یتــــض   ــــة كــــل مــــن أن اتجاهــــات مفــــردات  ) ٩( ح مــــن الجــــدول رق ــــراجعین عین الم

ً اتجاهـا عامـا نحـو الموافقـة علـي وا قـد أظهـر  وأعضاء لجان المراجعـةنالخارجیی تـأثیر ود وجـً

إلستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على تفعیل قواعد ومبادئ حوكمة إیجابي 

 ، وكــان مــن علــى الترتیــب  )3.89(  ،  )3.95(   ، وذلــك بمتوســط حــسابي قــدرهالــشركات 

تحقیــق اإلفــصاح والــشفافیة وذلــك بتحــسین  :أكثــر العبــارات أهمیــة فــي اإلجابــة علــى الترتیــب 

اإلفـصاح فــي القــوائم المالیــة بــصورة جیــدة والحكــم علــى مــدى كفایــة اإلفــصاح عــن المعلومــات 

 قیام اإلدارة بأیـة ممارسـات تـؤدي إلـى المالیة وغیر المالیة من جانب اإلدارة والتحقق من عدم

        حــــــدوث تحریفــــــات فــــــي مــــــضمون تلــــــك المعلومــــــات ، المحافظــــــة علــــــى حقــــــوق المــــــساهمین 

 الرقابـة الداخلیـة نظـاموذلك مـن خـالل بـذل العنایـة المهنیـة الواجبـة والتأكـد مـن كفـاءة وفعالیـة 



 - ٦١  -

ـــشركات بإصـــدار تقـــاریر مالیـــة مـــضللة  ـــى حقـــوق أصـــحاب المحافظـــة ، ومواجهـــة قیـــام ال عل

  .المصالح

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٩( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

 تفعیــل مــسئولیات مجلــس اإلدارة هــيین وأعــضاء لجــان المراجعــة المــراجع  كــل مــن عینــةعینــة

  .  للشركةمن خالل تحسین نوعیة القوائم المالیة وضمان سالمة التقاریر المحاسبیة والمالیة

  عینــةالأن اتجاهــات مفــردات  ) ٩(  یتــضح مــن الجــدول رقــم المــستثمرین وبالنــسبة لعینــة    

ـــي  قـــد أظهـــرت ـــة عل ًاتجاهـــا عامـــا نحـــو الموافق ـــأثیر إیجـــابي ود وجـــً إلســـتراتیجیة التخـــصص ت

، وذلــك بمتوســط الــصناعي للمراجــع الخــارجي علــى تفعیــل قواعــد ومبــادئ حوكمــة الــشركات 

: ، وكــــان مــــن أكثــــر العبـــارات أهمیــــة فــــي اإلجابــــة علــــى الترتیــــب  ) 3.94   (حـــسابي قــــدره

المحافظــة علــى حقــوق المــساهمین وذلــك مــن خــالل بــذل العنایــة المهنیــة الواجبــة والتأكــد مــن 

،  الرقابــة الداخلیــة ومواجهــة قیــام الــشركات بإصــدار تقــاریر مالیــة مــضللة نظــامكفــاءة وفعالیــة 

 بتحــسین اإلفــصاح فــي القــوائم المالیــة بــصورة جیــدة والحكــم تحقیــق اإلفــصاح والــشفافیة وذلــك

على مدى كفایة اإلفصاح عن المعلومات المالیة وغیر المالیة من جانب اإلدارة والتحقـق مـن 

عــدم قیــام اإلدارة بأیــة ممارســات تــؤدي إلــى حــدوث تحریفــات فــي مــضمون تلــك المعلومــات ، 

،             )4.41( ســـــــطات حـــــــسابیة  ، وذلـــــــك بمتوالمحافظـــــــة علـــــــى حقـــــــوق أصـــــــحاب المـــــــصالح

  .على الترتیب  ) 4.38( ،  ) 4.41( 

أن أقــل العبــارات التــي حــازت علــى موافقــة مفــردات  ) ٩( ًویتــضح أیــضا مــن الجــدول رقــم    

ـــة  القـــدرة علـــى اكتـــشاف الغـــش والتالعـــب والتحریفـــات وممارســـات إدارة  هـــيالمـــستثمرین عین

 ،  وذلـــــــك بمتوســـــــط                تخـــــــصص بمخـــــــاطر النـــــــشاطاألربـــــــاح مـــــــن خـــــــالل إلمـــــــام المراجـــــــع الم

   ) .3.44( حسابي 

 حیـث یتـضح  Kruskal-Wallis Test السابقة باستخدام اختبـار ج ویمكن تأكید النتائ 

ــــة ــــي ضــــوء الجــــدول الــــسابق أن مــــستوى المعنوی ــــة اإلحــــصائیة بــــین آراء للباحــــث ف  أو الدالل

ا یــدل علــى عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة  ،  ممــ ) 0.05( المستقــصى مــنهم  أكبــر مــن 

التــأثیر حــول ) متوســط جمیــع العبــارات ( بــین متوســط آراء عینــة البحــث ) اتفــاق ( إحــصائیة 

علـــى تفعیـــل قواعـــد ومبـــادئ ســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي اإلیجـــابي إل

ذو داللة معنویة  یوجد تأثیر إیجابي" الثالثصحة الفرض ، مما یدل علـى حوكمة الشركات 

ــى تفعیــل قواعــد ــصناعي للمراجــع الخــارجي عل ومبــادئ حوكمــة  إلســتراتیجیة التخــصص ال

   . "الشركات
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  القسم السادس 

  النتائج والتوصیات والتوجهات البحثیة المستقبلیة 
  

   :نتائج البحث: ًأوال 

  :   من أهم النتائج التي توصل إلیها البحث ما یلي 

وأشـــمل مـــن مفهـــوم الغـــش ، أي أن الغـــش هـــو أحـــد أدوات الفـــساد ، الفـــساد مفهـــوم أعـــم  -١

ًویشتركان في أن كال منهما یهدف إلى تحقیق مصالح شخـصیة تتعلـق بتفـضیل المـصلحة 

الخاصة على المصلحة العامة ، ولكن الفساد یشمل ممارسات غیر قانونیة وغیر أخالقیـة 

، الـــسرقة ، الرشـــاوى ، ) لمالیـــة  تزییـــف القـــوائم ا–اخـــتالس األصـــول ( كثیـــرة منهـــا الغـــش 

  .اإلكرامیات ، غسیل األموال ، استغالل التعارض في المصالح 

 تــساهم إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي كــشف الغــش والتالعــب -٢

واألخطــــاء والحــــد مــــن ممارســــات إدارة األربــــاح ، وذلــــك بــــسبب المعرفــــة الجیــــدة للمراجــــع 

ٕنــــشاة العمیــــل ، وادراك المراجعــــون المتخصــــصون بنمــــاذج المتخــــصص لطبیعــــة أعمــــال م

التحریفــــات المرتبطــــة بالــــصناعة ممــــا یمكــــنهم مــــن القیــــام بــــإجراءات مراجعــــة أكثــــر كفــــاءة  

وفعالیــة ، وزیــادة مــستوى فهــم المراجــع لطبیعــة األنظمــة المحاســبیة والمالیــة فــي المنــشآت 

لغــش فــي التقــاریر المالیــة محــل التخــصص ، وزیــادة قــدرة المراجــع علــى اكتــشاف حــاالت ا

ًومواجهة قیام المنشآت بإصدار تقاریر مالیة مضللة أو متضمنة احتیاال مالیا  ً.  

 تـــساهم إســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي تحـــسین تخطـــیط عملیـــة -٣

المراجعة وتقدیر مخاطر المراجعة وتخفیضها ، وذلك بتحسین كفاءة ودقة تقـدیر المخـاطر 

ًة أو المالزمة من خالل معرفة البنود والحسابات التي تمثل خطرا بطبیعتها وتسهیل الحتمی

مراجعـة تقـدیرات اإلدارة ، وكـذلك تحـسین كفـاءة ودقـة تقـدیر مخـاطر االكتـشاف مـن خــالل 

دقــة إجــراءات الفحــص التحلیلــي ومعرفــة البنــود المرتبطــة بدقــة ودرجــة التــأثیر فــي تفــسیر 

كفاءة ودقة تقدیر مخاطر الرقابـة مـن خـالل دقـة اختبـارات االلتـزام ًالنتائج ، وأخیرا تحسین 

  .والحكم على فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة ومعرفة أماكن تكرار األخطاء 

 یوجد تأثیر إیجابي إلستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على تفعیل قواعد -٤

ـــالي الحـــد مـــن ممارســـا ، حیـــث تـــسهم ت الفـــساد المـــالي ومبـــادئ حوكمـــة الـــشركات ، وبالت

إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع فــي تحقیــق اإلفــصاح والــشفافیة وذلــك بتحــسین 

اإلفصاح في القوائم المالیة بصورة جیدة والحكم على مدى كفایة اإلفصاح عن المعلومات 

 خـالل اهمین منـــالمالیة وغیر المالیة من جانب اإلدارة ، وفي المحافظة على حقوق المس
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 الرقابـة الداخلیـة ومواجهـة قیـام نظـامبذل العنایة المهنیة الواجبـة والتأكـد مـن كفـاءة وفعالیـة 

المنشآت بإصدار تقاریر مالیة مضللة ، وفـي المحافظـة علـى حقـوق أصـحاب المـصالح ، 

ـــع الـــشفافیة وقیمـــة المعلومـــات  ـــة للمـــساهمین مـــن خـــالل رف وفـــي تحقیـــق المعاملـــة المتكافئ

تي یتم توصیلها للمساهمین ، وفي تفعیل مـسئولیات مجلـس اإلدارة مـن خـالل المحاسبیة ال

  .تحسین نوعیة القوائم المالیة وضمان سالمة التقاریر المحاسبیة والمالیة 

 المــراجعین (  عینــة الدراســةفئــاتثبتــت نتــائج التحلیــل اإلحــصائي وجــود إتفــاق بــین آراء أ -٥

ــــــشأن مــــــساهمة إســــــتراتیجیة ) ستثمرین  المــــــ– أعــــــضاء لجــــــان المراجعــــــة –الخــــــارجیین  ب

التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي الحــد مــن الغــش والتالعــب وممارســات إدارة 

  : ذلك كالتالي األرباح ، مما یعني قبول الفرض البحثي األول ، وقد تم إثبات

 الوصفیة ، من وجهة نظر المراجعین الخارجیین ، حیث بلغت قیمة اإلحصاءات باستخدام -

، ومـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء  ) 0.538( وانحـــراف معیـــاري   )3.94 ( لوســـط الحـــسابيا

 ،  )0.489( وانحـــراف معیـــاري ) 3.87 ( لجـــان المراجعـــة بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي

 وانحـــراف معیـــاري         )3.92 ( ومـــن وجهـــة نظـــر المـــستثمرین بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي

  .تت بین آراء فئات مفردات عینة الدراسة ، مما یؤكد على عدم وجود تش ) 0.517( 

    وجــود توافــق بــین آراء فئــات عینــة الدراســة عنــد Kruskal-Wallis Test  أثبــت اختبــار-

   ) .0.05( مستوى معنویة 

         عینــــة الدراســــةفئــــات بــــین آراء ً إلــــى أن هنــــاك اتفاقــــا نتــــائج التحلیــــل اإلحــــصائيأشــــارت -٦

ـــــشأن مـــــساهمة )  المـــــستثمرین –ء لجـــــان المراجعـــــة  أعـــــضا– المـــــراجعین الخـــــارجیین ( ب

إســتراتیجیة التخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فــي تحــسین تقــدیر مخــاطر المراجعــة 

  :وتخفیضها ، مما یعني قبول الفرض البحثي الثاني ، وقد تم إثبات ذلك كالتالي 

ث بلغت قیمة  باستخدام اإلحصاءات الوصفیة ، من وجهة نظر المراجعین الخارجیین ، حی-

، ومـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء  ) 0.593(  وانحـــراف معیـــاري  )4.31( الوســـط الحـــسابي 

 ،  )0.550( وانحـــراف معیـــاري ) 4.25( لجـــان المراجعـــة بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي 

 وانحـــراف معیـــاري         )4.22( ومـــن وجهـــة نظـــر المـــستثمرین بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي 

  .ى عدم وجود تشتت بین آراء فئات مفردات عینة الدراسة ، مما یؤكد عل ) 0.598( 

     وجــود توافــق بــین آراء فئــات عینــة الدراســة عنــدKruskal-Wallis Test أثبــت اختبــار -

   ) . 0.05( مستوى معنویة 

           عینـــــة الدراســـــةفئـــــات بـــــین آراء ً أن هنـــــاك اتفاقـــــا نتـــــائج التحلیـــــل اإلحـــــصائيأوضـــــحت -٧

حـول التـأثیر اإلیجـابي )  المـستثمرین – أعضاء لجـان المراجعـة –رجیین  المراجعین الخا(
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إلســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي تفعیـــل قواعـــد ومبـــادئ حوكمـــة 

  :الشركات ، مما یعني قبول الفرض البحثي الثالث ، وقد تم إثبات ذلك كالتالي 

جعین الخارجیین ، حیث بلغت قیمة  باستخدام اإلحصاءات الوصفیة ، من وجهة نظر المرا-

، ومـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء  ) 0.402(  وانحـــراف معیـــاري  )3.95( الوســـط الحـــسابي 

 ،  )0.404( وانحـــراف معیـــاري ) 3.89( لجـــان المراجعـــة بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي 

 وانحـــراف معیـــاري         )3.94( ومـــن وجهـــة نظـــر المـــستثمرین بلغـــت قیمـــة الوســـط الحـــسابي 

  .، مما یؤكد على عدم وجود تشتت بین آراء فئات مفردات عینة الدراسة  ) 0.415( 

     وجــود توافــق بــین آراء فئــات عینــة الدراســة عنــدKruskal-Wallis Test أثبــت اختبــار -

   ) . 0.05( مستوى معنویة 
  

  :توصیات البحث : ًثانیا 
  

  : وأهدافه یوصي الباحث بما یليًوفقا لما انتهى إلیه البحث من نتائج ، وفي حدود مشكلته  
  

إعــادة النظــر فــي متطلبـات التأهیــل العلمــي والعملــي للمراجـع الخــارجي فــي ضــوء  ضـرورة -١

إســـتراتیجیة التخـــصص الـــصناعي ، وكـــذا فـــي القـــوانین والتـــشریعات واألنظمـــة والتعلیمـــات 

كثــر فعالیــة المنظمــة لمهنــة المراجعــة وتعــدیلها لیــتم معالجــة القــصور والخلــل فیهــا ولتكــون أ

  .في مواجهة الفساد المالي 

 العمــل علــى تبنــي سیاســة االنــدماج مــن قبــل مكاتــب المراجعــة المحلیــة ، وذلــك لمواجهــة -٢

الـــنقص فــــي القــــدرات البـــشریة والمهنیــــة واالقتــــصادیة ، التــــي تمكنهـــا مــــن تــــوفیر مقومــــات 

الــسوقیة التخــصص فــي القطاعــات المختلفــة بالبورصــة المــصریة ، ممــا یزیــد مــن حــصتها 

وقــدرتها علــى المنافــسة ، خاصــة فــي ظــل ســیطرة مكاتــب المراجعــة العالمیــة المتخصــصة 

  .على مراجعة معظم شركات المساهمة في كافة قطاعات البورصة 

العمل على رفع الوعي لدى الجهات الرقابیة بأهمیة ودور التخـصص الـصناعي للمراجـع  -٣

  .الخارجي في الحد من الفساد المالي 

رة قیام الهیئة العامة للرقابة المالیة ممثلة في وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي  ضرو-٤

الحسابات بإعادة تنظـیم المتطلبـات والقواعـد القانونیـة الواجـب توافرهـا فـي مراقبـي حـسابات 

ًشــركات المــساهمة المدرجــة بالبورصــة ، وذلــك وفقــا إلســتراتیجیة التخــصص فــي قطــاع أو 

إلــزام الـشركات بــضرورة االسـتعانة بمراجــع متخـصص فــي القطـاع الــذي أكثـر ، بحیــث یـتم 

وحــدة علــى مكاتــب التنتمــي إلیــه الــشركة ، مــع ضــرورة أن یــشتمل الــسجل الــذي تحــتفظ بــه 
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المراجعــة المعتمــدة والقطاعــات التــي یتخــصص فیهــا كــل مكتــب والــشركات المدرجــة محــل 

  .ل بصفة دوریة المراجعة في كافة قطاعات البورصة مع تحدیث هذا السج

  قیــام المنظمــات المهنیــة بوضــع بــرامج تدریبیــة ألعــضائها ولمكاتــب المراجعــة فــي مجــال -٥

التخـــــصص الـــــصناعي للمراجـــــع ومزایـــــاه ، وذلـــــك بهـــــدف االرتقـــــاء بجـــــودة األداء المهنـــــي 

  . المالیة وزیادة الثقة في مهنة المراجعة التقاریروتحسین مصداقیة 

 أو مـصري یؤكـد صـراحة علـى أهمیـة التخـصص الـصناعي  إصدار معیار مراجعة دولـي-٦

 التقـاریرللمراجع الخارجي ، مما یسهم في زیادة فعالیة عملیة المراجعة وتحسین مـصداقیة 

  .المالیة 
  

  :التوجهات البحثیة المستقبلیة  : ًثالثا

ن یوصي الباحث بضرورة استمرار الدراسات المستقبلیة المرتبطة بهذا المجال والتي یمك  

  :أن تكون تحت العناوین التالیة 
  

ٕالتكامل بین المراجعة القضائیة واستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي  أثر - ١

  . دراسة میدانیة –على الحد من ممارسات الفساد المالي 

 أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على جودة اإلفصاح المحاسبي للمنشآت - ٢

  .محل المراجعة 

 أثر التكامل بین إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ولجان المراجعة -  ٣

  . دراسة میدانیة –كأحد آلیات الحوكمة على الحد من ممارسات الفساد المالي 

 أثر التكامل بین إستراتیجیة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي وجودة أنشطة - ٤

  . دراسة میدانیة –الفساد المالي المراجعة الداخلیة على الحد من ممارسات 
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  المراجعقائمة 
  

  :المراجع باللغة العربیة : ًأوال 

التخـــصص الـــصناعي لمراقبـــي " ،  ) ٢٠٠٨( هـــشام فـــاروق مـــصطفى ، .  اإلبیـــاري ، د-١

، "  دراسـة میدانیـة –الحسابات والطبیعة االقتـصادیة لـسوق خـدمات المراجعـة فـي مـصر 

   .٦٢ – ١ ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثاني ، لمجلة التجارة والتموی

تقدیر خطر عدم اكتـشاف التحریفـات "  ،  ) ٢٠٠٧( ، ------------------- -٢

، مجلة التجارة "  نموذج مقترح –على مستوى التأكید في مرحلة تخطیط عملیة المراجعة 

  . ١٠٠ – ٣٧ والتمویل ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا ، العدد األول ،

دور اآللیـــات الرقابیـــة لحوكمـــة " ،   ) ٢٠١٧( یاســـر أحمـــد الـــسید محمـــد ، .  الجـــرف ، د-٣

مجلة ، "  دراسة نظریة ومیدانیة –الشركات في الحد من ممارسات الفساد المالي لإلدارة 

   .٥٥ – ٢ ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا ، العدد األول ، البحوث المحاسبیة

مصطفى عطیة الـسید ، األمیـر ، . محمد محمد عبد القادر ، الغندور ، د.  الدیسطي ، د-٤

العالقــــة بــــین التخــــصص والجــــودة فــــي مجــــال " ،   ) ٢٠١١( أحمــــد أحمــــد مــــصطفى ، 

" دراسة تطبیقیة على قرار المراجع بشأن استمرار شركات المساهمة المصریة : المراجعة 

لتجـــــــارة ، جامعـــــــة المنـــــــصورة ،            ، كلیـــــــة االمجلـــــــة المـــــــصریة للدراســـــــات التجاریـــــــة، 

   .٣٣٣ – ٣٠٩العدد الثاني ،  

دور التخــصص الــصناعي لمراجــع " ،   ) ٢٠٠٨( محمــد الــسید محمــد ، .  الــصغیر ، د-٥

ـــشركات  ـــة ، " الحـــسابات الخـــارجي فـــي تفعیـــل قواعـــد حوكمـــة ال ـــة البحـــوث التجاری مجل

   .٢٤٦ – ١٩١ثاني ، ، كلیة التجارة ، جامعة سوهاج ، العدد الالمعاصرة 

دور لجـان المراجعــة فــي تفعیـل حوكمــة الــشركات " ،   ) ٢٠٠٧( ســهیر ، .  الطنملـي ، د-٦

   .٢١ -٤ ،  ٤٥٥، مجلة المال والتجارة ، العدد " بالجهاز المصرفي 

أهمیــة التخــصص المهنــي للمراجــع فــي " ،  ) ٢٠١١(  المقطــري ، معــاذ طــاهر صــالح ، -٧

، مجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم االقتــصادیة والقانونیــة ، " اجعــة تحــسین تقــدیر مخــاطر المر

   .٤٣٤ – ٤٠٥ ، العدد الرابع ، ٢٧المجلد 

دور المحاســبة " ،  ) ٢٠١٤(  النعیمــي ، عبــد الواحــد غــازي ، وســعید ، سوســن أحمــد ، -٨

، مجلـة جامعـة االنبـار للعلـوم االقتـصادیة " والتدقیق في الحد من الفساد المالي واإلداري 

   .٥٤١ – ٥٢٩ ، ١٢واإلداریة ، العدد 



 - ٦٧  -

دور التخــصص المهنــي لمــدقق الحــسابات فــي " ،  ) ٢٠١٥( عمــر إقبــال ، .  توفیــق ، د-٩

، مجلـة " دراسة میدانیة على مكاتـب التـدقیق فـي األردن : تفعیل آلیات حوكمة الشركات 

   .٢٥٢ – ٢٣٢ ، ١٠٤اإلدارة واالقتصاد ، العدد 

مسؤولیة مراجع الحسابات عن اكتشاف التضلیل في  ”،  ) ٢٠٠٦( ، حسین ،  دحدوح -١٠

مجلـة جامعـة دمـشق ، ”التقاریر المالیة للشركات الصناعیة والعوامل المـؤثرة فـي اكتـشافه

  .٢١٢-١٧٣، ١العدد، ٢٢ المجلد  ،للعلوم االقتصادیة والقانونیة

ــــراهیم ، .  رزق ، د– ١١ ــــرح الســــتخد" ،  ) ٢٠١٧( عــــالء أحمــــد إب ام المراجعــــة مــــدخل مقت

 دراسـة تطبیقیـة علـى البیئـة –االستقصائیة القضائیة في الحد من ممارسات إدارة األرباح 

، كلیة التجارة ، جامعـة عـین شـمس ، العـدد الرابـع ،  مجلة الفكر المحاسبي ، "المصریة 

١٤١ - ٥٠.   

دور التخــــصص الــــصناعي  ) " ٢٠١٨( عبــــد الــــرحمن محمــــد ســــلیمان ، .  رشــــوان ، د-١٢

ـــة المحاســـبة " مراجـــع فـــي تحـــسین كفـــاءة وجـــودة األداء المهنـــي لمهنـــة المراجعـــة لل ، مجل

   .٣٩ – ٩والتدقیق والحوكمة ، العدد الثاني ، 

دور نظم معلومات المحاسـبة القـضائیة فـي "، ) ٢٠١٣(  زلط ، عالء عاشور عبداهللا ، -١٣

ولي األول فــــي  المــــؤتمر الــــد،" الحــــد مــــن صــــور الفــــساد المــــالي فــــي البیئــــة المــــصریة 

 ، بعنــوان تفعیــل آلیــات المحاســبة والمراجعــة لمكافحــة الفــساد المــالي المحاســبة والمراجعــة

  . إبریل ٨ – ٧واإلداري ، كلیة التجارة ، جامعة بني سویف ، 

خدمـــة التقـــصي المـــالي القـــانوني فـــي " ،   ) ٢٠١٠( أحمـــد محمـــد كامـــل ، .  ســـالم ، د-١٤

مجلــة یم المهنــي لهــا فــي بیئــة الممارســة المهنیــة ، الطلــب علــى الخدمــة والتنظــ: مــصر 

   .٥٧ – ١ ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا ، العدد األول ، التجارة والتمویل

أثـــــر تطـــــویر دور المراجـــــع " ،   ) ٢٠١٣( علیـــــاء عبـــــد اللطیـــــف أحمـــــد ، .  عابـــــد ، د-١٥

 لالقتــصاد مجلــة مركــز صــالح كامــل، " الــداخلي علــى الحــد مــن الفــساد المــالي واإلداري 

   .١٧٨ – ١٢٥ ، جامعة األزهر ، العدد الواحد والخمسون ، اإلسالمي

دور التخــصص الـصناعي للمراجــع الخــارجي فــي  ) " ٢٠١٥(  عثمـان ، وائــل فــاروق ، -١٦

 ، كلیــة رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة فــي المحاســبةاكتــشاف الغــش بــالقوائم المالیــة ، 

  .لخرطوم الدراسات العلیا ، جامعة النیلین ، ا

    ، )٢٠١٣( عبــد الــرحمن عبــداهللا ،. صــالح حامــد محمــد ، وعبــد الــرحمن ، د.  علــي ، د-١٧

، " دور التخصص القطاعي للمراجع الخارجي في الحد من أسالیب المحاسبة اإلبداعیة" 

 ، كلیـــة التجـــارة ، جامعـــة ســـوهاج ، العـــدد الثـــاني ،  مجلـــة البحـــوث التجاریـــة المعاصـــرة

٢٠٧ – ١٦٩.   
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قیـــاس أثـــر التخـــصص الــــصناعي " ،   ) ٢٠٠٦( آمـــال محمـــد محمــــد ، .  عـــوض ، د-١٨

ــــى جــــودة األربــــاح للــــشركات المــــسجلة فــــي ســــوق األوراق المالیــــة  لمراجــــع الحــــسابات عل

، كلیــة التجــارة ، جامعــة المنــصورة ،  المجلــة المــصریة للدراســات التجاریــة ،" المــصري 

   .٢٣٧ – ١٧١العدد األول ، 

محـــــددات جـــــودة أنـــــشطة المراجعـــــة " ،   ) ٢٠١٦(  محمـــــود رجـــــب یـــــس ، . غنـــــیم ، د-١٩

مجلـة ، " دراسة میدانیة في البیئـة الـسعودیة : الداخلیة ودورها في مواجهة الفساد المالي 

   .٢٥٦ – ١٩١ ، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، العدد الثالث ، الفكر المحاسبي

و إطار متكامل الستخدام المراجعة نح " ،  ) ٢٠١٤ (  ،----------------- -٢٠

المجلـــة العلمیـــة لالقتـــصاد ، " القـــضائیة فـــي منـــع واكتـــشاف الغـــش فـــي البیئـــة المـــصریة 

   .٢٢٨ – ١٣٧ ، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، العدد الرابع ، والتجارة

دور التخــــصص القطــــاعي فــــي " ،  ) ٢٠٠٥( خالــــد محمــــد عبــــد المــــنعم ، .  لبیــــب ، د-٢١

مجلــة كلیــة ، "  دراســة تطبیقیــة مقارنــة –اءة األداء المهنــي للمراجــع الخــارجي تحــسین كفــ

 ، كلیة التجارة ، جامعـة اإلسـكندریة ، المجلـد الثـاني واألربعـون ، التجارة للبحوث العلمیة

  . العدد األول 

ـــین " ،   ) ٢٠٠٦( أحمـــد زكـــي حـــسین ، .  متـــولي ، د-٢٢ ـــرح لقیـــاس العالقـــة ب نمـــوذج مقت

:   التخــصص الــصناعي للمراجــع والعوامــل المــؤثرة فــي إدارة عملیــة المراجعــة إســتراتیجیة

ــل ، "  تطبیقیــة –دراســة میدانیــة  ــة التجــارة والتموی ، كلیــة التجــارة ، جامعــة طنطــا ، مجل

   .٢٤٦ – ١٦٣العدد األول ،

دور وأهمیــة نظــام الرقابــة " ،   ) ٢٠١٧( بربــري محمــد ، .  مــراد ، كریفــار ، وأمــین ، د-٢٣

مجلـة اقتـصادیات ، " لداخلیة في الحد من ظاهرة الفـساد المـالي باإلشـارة لحالـة الجزائـر ا

   .٦٦ – ٥٣ ، ١٧ ، العدد شمال أفریقیا

تقیـیم التخـصص النـوعي للمراجـع  " ،  ) ٢٠٠٧ ( أشرف محمد إبراهیم ،.  منصور ، د-٢٤

جلــة الدراســات م، "  دراســة میدانیــة –الخـارجي مــن وجهــة نظــر أطــراف عملیــة المراجعــة 

   . الثاني ، كلیة التجارة ، جامعة بني سویف ، العدد المالیة والتجاریة

حوكمــة الــشركات ومــدى أهمیــة دورهــا فــي  " ،) ٢٠٠٨ (رجــب أحمــد محمــد ،.  نــدا ، د-٢٥

، مجلـــة مركـــز صـــالح عبـــداهللا كامـــل لالقتـــصاد " مواجهـــة الفـــساد المـــالي رؤیـــة محاســـبیة 

   .٣٥٧ – ٣٢١العدد السادس والثالثون ، اإلسالمي ، جامعة األزهر ، 
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  )١ (ملحق البحث

  ستقصاءقائمة اال
  

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

دور التخــصص الـصناعي للمراجــع " یقـوم الباحــث بإعـداد بحــث بعنـوان 

  " دراســــة نظریــــة ومیدانیــــة –الخـــارجي فــــي الحــــد مـــن ممارســــات الفــــساد المـــالي 

وإلتمـــــام البحـــــث یحتـــــاج الباحـــــث إلـــــى تعـــــاونكم معـــــه مـــــن خـــــالل قـــــراءة قائمـــــة 

جابــة علــى األســئلة الــواردة بهــا بحیادیــة وموضــوعیة ، االستقــصاء بعنایــة ، واإل

حتى تخرج نتائج البحث معبـرة عـن الحقیقـة ودون أي تحیـز ، لـذا یأمـل الباحـث 

ـــتكم لإلجابـــة عـــن  ـــة بعـــضا مـــن وق ًمـــن ســـعادتكم مـــنح قائمـــة االستقـــصاء المرفق

  .األسئلة الواردة بها 

اردة بالقائمـــة والباحـــث إذ یقـــدر لكـــم تعـــاونكم باإلجابـــة علـــى األســـئلة الـــو

المرفقة ، ویؤكد لكم أن هذه الدراسة قد صـممت ألغـراض البحـث العلمـي فقـط ، 

ًكما أن إجابتكم ستعامل بسریة تامة ، فضال على أن القائمة ال تشتمل على أي 

  . بیانات تحدد شخصیة القائم باإلجابة 

  

  الباحث       

  وائل حسین محمد محمود.  د              
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 :علومات خاصة بالمستقصى منهم م: ًأوال 

  :تحت الفئة التي تنتمي إلیها سیادتكم  )  √(  برجاء وضع عالمة -١

  مستثمر  عضو لجنة مراجعة  مراجع خارجي

      

  :تحت المستوى التعلیمي لسیادتكم  )  √(  برجاء وضع عالمة -٢

  أخرى  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم دراسات علیا  بكالوریوس

          

  :تحت عدد سنوات خبرة سیادتكم  )  √( وضع عالمة  برجاء - ٣ 

   سنة١٥أكثر من    سنة١٥  حتى١٠أكثر من    سنوات١٠ -٥من    سنوات٥أقل من 

        

  :معلومات خاصة بموضوع البحث : ًأوال 

التخـــصص الـــصناعي للمراجـــع الخـــارجي فـــي الحـــد مـــن الغـــش فیمـــا یلـــي مجـــاالت مـــساهمة : الـــسؤال األول 

فـي الخانـة  )  √(، برجاء إبداء درجة موافقتك على كل منها بوضع عالمـة ت إدارة األرباح والتالعب وممارسا

  .المناسبة 

یساهم التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من 

  :الغش والتالعب وممارسات إدارة األرباح من خالل 

موافق 

  ًتماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر موافق 

  على اإلطالق

ى فهــــم المراجــــع لطبیعــــة األنظمــــة المحاســــبیة زیــــادة مــــستو

  .والمالیة في المنشآت محل التخصص 

          

            .القدرة على التخطیط السلیم والجید لعملیة المراجعة 

زیــادة قــدرة المراجــع علــى اكتــشاف حــاالت الغــش فــي التقــاریر 

المالیة ومواجهة قیـام المنـشآت بإصـدار تقـاریر مالیـة مـضللة 

ًیاال مالیا أو متضمنة احت ً.  

          

ـــــات المرتبطـــــة  ـــــاذج التحریف إدراك المراجـــــع المتخـــــصص بنم

، ممـــا یمكنـــه مـــن القیـــام بـــإجراءات مراجعـــة أكثـــر بالـــصناعة 

  .كفاءة وفعالیة فیما یتعلق باكتشاف تلك التحریفات 

          

إلمـــام المراجـــع باألســـالیب الـــشائعة إلدارة األربـــاح فـــي مجـــال 

  .خصص القطاع أو الصناعة محل الت

          

ـــشاف ممارســـات  ـــد واكت االســـتعانة باألســـالیب المالئمـــة لتحدی

  .إدارة األرباح في الصناعة محل التخصص 

          

ــى الــسیاسات المحاســبیة المالئمــة لظــروف  ــد المراجــع عل تأكی

  .وطبیعة النشاط محل التخصص 

          

ــدیرات المحاســبیة المعتمــدة  ــد المراجــع علــى معقولیــة التق تأكی

  .إلدارة بواسطة ا

          

تــدعیم اســتقالل المراجــع وزیــادة قدرتــه علــى اكتــشاف حــاالت 

  .الغش في التقاریر المالیة 
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 تحــسین فــيالتخــصص الــصناعي للمراجــع الخــارجي فیمــا یلــي مجــاالت مــساهمة : الــسؤال الثــاني 

             مــة اء إبــداء درجــة موافقتــك علــى كــل منهــا بوضــع عالتقــدیر مخــاطر المراجعــة وتخفیــضها ، برجــ

  .في الخانة المناسبة  )  √( 

التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في تحسین یساهم 

  :تقدیر مخاطر المراجعة ، وتخفیضها من خالل 

موافق 

  ًتماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر موافق 

على 

  اإلطالق

تحسین قرارات تخطـیط عملیـة المراجعـة ، ممـا یترتـب علیـه 

  .راجعة تخفیض مخاطر الم

          

تخفــیض المخــاطر المرتفعــة للتحریفــات الجوهریــة المترتبــة 

  .على غش اإلدارة 

          

تحــسین كفــاءة ودقــة تقــدیر المخــاطر الحتمیــة أو المالزمــة 

ًمــــن خــــالل معرفــــة البنــــود والحــــسابات التــــي تمثــــل خطــــرا 

  .بطبیعتها ، وتسهیل مراجعة تقدیرات اإلدارة 

          

ر مخاطر االكتشاف من خالل دقـة تحسین كفاءة ودقة تقدی

ــــي ، ومعرفــــة البنــــود المرتبطــــة        إجــــراءات الفحــــص التحلیل

  .بدقة ، ودرجة التأثیر في تفسیر النتائج 

          

تحــسین كفــاءة ودقــة تقــدیر مخــاطر الرقابــة مــن خــالل دقــة 

اختبــــارات االلتــــزام ، والحكــــم علــــى فاعلیــــة نظــــام الرقابــــة 

  .رار األخطاء الداخلیة ، ومعرفة أمكان تك
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 علـىالتخـصص الـصناعي للمراجـع الخـارجي تـأثیر إسـتراتیجیة فیمـا یلـي مجـاالت  : الثالـثالسؤال 

      اء إبداء درجة موافقتـك علـى كـل منهـا بوضـع عالمـةتفعیل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات  ، برج

  .في الخانة المناسبة  )  √( 

 على ً إیجابیااعي للمراجع الخارجيالتخصص الصن یؤثر

  :تفعیل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات من خالل 

موافق 

  ًتماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر موافق 

  على اإلطالق

            .القدرة على تنفیذ عملیة المراجعة بكفاءة وفعالیة 

التخطـــیط الـــسلیم لعملیـــة المراجعـــة ، وتحـــسین تقـــدیر مخـــاطر 

  .المراجعة 

          

القــدرة علــى اكتــشاف الغــش والتالعــب والتحریفــات وممارســات 

إدارة األربـــاح مـــن خـــالل إلمـــام المراجـــع المتخـــصص بمخـــاطر 

  .النشاط 

          

ــك بزیــادة  ــل إطــار حوكمــة الــشركات ، وذل المــساهمة فــي تفعی

الثقة في القـوائم المالیـة ومـستوى جـودة اإلفـصاح والـشفافیة ، 

  .وتخفیض مخاطر المراجعة 

          

تفعیــل مــسئولیات مجلــس اإلدارة ، مــن خــالل تحــسین نوعیــة 

ــوائم المالیــة وضــمان ســالمة التقــاریر المحاســبیة والمالیــة  الق

للــشركة ، وتحــسین فعالیــة مجلــس اإلدارة فــي تقییــد ممارســات 

  . إدارة األرباح ، وبالتالي تحقیق مصالح الشركة والمساهمین

          

ــــة للمــــساهم ــــة المتكافئ ــــق المعامل ــــع تحقی ین ، مــــن خــــالل رف

مــــستوى الــــشفافیة وقیمــــة المعلومــــات المحاســــبیة التــــي یــــتم 

توصــیلها للمــساهمین ، وتخفیــف حــدة التعــارض فــي المــصالح 

بــــــین المــــــالك واإلدارة ، والحــــــد مــــــن مــــــشاكل عــــــدم تماثــــــل 

   .المعلومات

          

ـــك بتحـــسین اإلفـــصاح فـــي  تحقیـــق اإلفـــصاح والـــشفافیة ، وذل

 ، والحكــــم علــــى مــــدى كفایــــة القــــوائم المالیــــة بــــصورة جیــــدة

ـــة مـــن جانـــب  ـــة وغیـــر المالی اإلفـــصاح عـــن المعلومـــات المالی

اإلدارة ، والتحقــق مــن عــدم قیــام اإلدارة بأیــة ممارســات تــؤدي 

  .إلى حدوث تحریفات في مضمون تلك المعلومات 

          

المحافظـــة علـــى حقـــوق المـــساهمین ، وذلـــك مـــن خـــالل بـــذل 

 الرقابـة نظـام من كفاءة وفعالیة العنایة المهنیة الواجبة والتأكد

الداخلیـــة ، ومواجهـــة قیــــام الـــشركات بإصــــدار تقـــاریر مالیــــة 

  .مضللة ، وتحقیق اإلفصاح الدقیق في الوقت المناسب 

          

ــوق أصــحاب المــصالح مــن خــالل إضــفاء  المحافظــة علــى حق

ــالي  ــة وبالت ــالقوائم المالی ــواردة ب ــى المعلومــات ال المــصداقیة عل

فیة ، وتخفیـف حـدة التعـارض فـي المـصالح رفع مـستوى الـشفا

، وضمان حصولهم على تقـاریر مالیـة عالیـة الجـودة ، وتقیـیم 

  .ًمدى قدرة المنشأة على االستمرار في نشاطها مستقبال 

          


