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:المستخمص
 كىدفت،تناكلت الدراسة بعض العكامؿ المؤثرة عمى إستقاللية المراجع الخارجى بالبيئة السكدانية

 أتعاب، الكقكؼ عمى تأثير التغيير الدكرل لممراجع،لمتعرؼ عمى مفيكـ كأىمية كعناصر إستقاللية المراجعة
 دراسة مدل تأثير كؿ متغير مف، تقديـ الخدمات اإلستشارية عمى إستقاللية المراجع الخارجى،المراجعة
.متغيرات الدراسة الحالية عمى إستقاللية المراجع الخارجى بالبيئة السكدانية

 أتعاب ميمة،مف النتائج التى تكصمت الييا الدراسة أف إستقاللية المراجع الخارجى تتأثر بطكؿ الفترة التعاقدية
 كأف طكؿ الفترة التعاقدية ىى أكثر العكامؿ تأثي ار، تقديـ الخدمات اإلستشارية بالبيئة السكدانية،المراجعة

.  ثـ أتعاب ميمة المراجعة، كيمييا تقديـ الخدمات اإلستشارية

Abstract
The study has focus of some of the factors affecting the independence of the
External Auditor in Sudanese environment, and aimed to Know the concept and
importance of the elements of the independence of the audit, Stand on the impact of
the change's regular External Auditor, audit fees , consultancy services on the
independence of the External Auditor , Stand of the effect of each study factors on
Auditor independence.
The study has reached several results such as independence of the External
Auditor in Sudanese environment are affected by the length of the contractual
period , the audit fees , consulting services, and the length of contract is the most
influential factor , followed by providing consulting services, and audit fees
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دراسة تحميمية لبعض العوامل المؤثرة عمى إستقاللية المراجع الخارجى بالبيئة السودانية
أوال :المقدمة

أف نشأة مينة المراجعة كانت استجابة أك تمبية لمحاجة الى الفحص المستقؿ كالحيادل لمبيانات المالية ،فتمؾ

البيانات يقكـ بإعدادىا إدارة الشركة كىك ما يطمؽ عمييـ معدل المعمكمات المالية كالذيف يحرصكف عمى

تكفير تمؾ المعمكمات المالية التى مف شأنيا تحسيف صكرة المنشاة التى يعممكف بيا كمف ثـ تعظيـ المكافات

التى يحصمكف عمييا ،كالتى غالبا ما تختمؼ عف اىداؼ مستخدمى تمؾ المعمكمات المالية الذيف يسعكف

لمبحث عف البيانات التى تساعدىـ فى اتخاذ ق اررات تعظيـ ثركاتيـ .كلذلؾ يتعيف القياـ بفحص حيادل عف

طريؽ طرؼ خارجى مستقؿ يطمؽ عميو المراجع الخارجى.

مشكمة الدراسة

تتمثؿ مشكمة البحث فى عدـ كجكد أتفاؽ بيف العديد مف الكتاب كالباحثيف حكؿ مدل تأثير العديد مف

العكامؿ عمى إستقاللية المراجع الخارجى خاصة بالبيئة السكدانية .كيمكف صياغة مشكمة البحث فى السؤاؿ
الرئيسى األتى:

 ىؿ تكجد عالقة بيف (التغيير الدكرل لممراجع الخارجى ،أتعاب المراجعة ،تقديـ الخدمات اإلستشارية)كاستقالليتو؟

فروض الدراسة

تسعى الدراسة الى اختبار صحة الفركض األتية:

 -1تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التغيير الدكرل اإللزامى لممراجع الخارجى كاستقالليتو بالبيئة
السكدانية.

 -2تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أتعاب المراجع الخارجى كاستقالليتو بالبيئة السكدانية.

 -3تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تقديـ الخدمات اإلستشارية لممراجع الخارجى كاستقالليتو بالبيئة
السكدانية.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الى تحقيؽ األىداؼ األتية:

 -1التعرؼ عمى مفيكـ كأىمية كعناصر إستقاللية المراجعة.
 -2الكقكؼ عمى تأثير متغيرات (التغيير الدكرل لممراجع ،أتعاب المراجعة ،تقديـ الخدمات اإلستشارية ) عمى
إستقاللية المراجع الخارجى.
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أهمية الدراسة
تتمثؿ أىمية الدراسة فى القاء الضكء عمى إستقاللية المراجع الخارجى كالعكامؿ المؤثرة عمييا باليبئة السكدانية،

كالمساىمة فى تدعيـ إستقاللية المراجع الخارجى كمعرفة العكامؿ المؤثرة عمييا بيدؼ تطكير المينة كالنيكض
بيا أكاديميا كمعنيا ،كقمة الدراسات التى تناكلت ىذا المكضكع بالبيئة السكدانية.
منهجية الدراسة
إتبعت الدراسة المنيج االستنباطي فى صياغة مشكمة ك فر كض الدراسة ،ك المنيج االستقرائي فى اختبار
فرضيات البحث  ،كالمنيج التاريخي فى عرض الدراسات السابقة ذات الصمة ،كالمنيج التحميمي الكصفي في
الدارسة الميدانية.

تـ جمع البيانات األكلية عف طريؽ اإلستبياف ،بينما تمثمت المصادر الثانكية فى الكتب كالدكريات كالرسائؿ

الجامعية كالمكاقع اإللكتركنية بشبكة األنترنت.
حدود الدراسة

 الحدكد المكانية :مكاتب المراجعة بكالية الخرطكـ ،كسكؽ الخرطكـ لألكراؽ المالية -الحدكد الزمانية2015 :ـ
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ثانيا :الدراسات السابقة:
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع البحث منيا:
 -دراسة  :صبرى حسن عطيه أبو ناموس 2002( ،م )

( )1

:

ىدفت الدراسة الى عرض اإلتجاىات الحديثة فى مجاؿ إستقالؿ المراجع الخارجى ،كبياف
مسئكليتو بالنسبة لممنظمات المينية ،كمحاكلة كضع إطار لتدعيـ حياد المراجع الخارجى .ك تكصمت

الدراسة إلى العديد مف النتائج مفىا أف استقالؿ المراجع الخارجي يعتبر ىامان بالنسبة لمينة المراجعة ،
ك إف تأثير الخدمات المصاحبة لممراجعة عمى استقالؿ المراجع أد ل لقياـ لجاف مراجعة مككنة مف

أعضاء مجمس إدارة الشركة الخارج ميف  ،ك أف مسئكلية المراجع بخصكص التصرفات غير القانكنية
تمثؿ تحديان لمينة المراجعة كتؤثر عمى تطكر المينة .

 -دراسة :عبداهلل محمد أحمد عمى)2004(،

()2

ىدفت الدراسة الى معرفة مدل إستقاللية المراجع الخارجى فى عممية المراجعة ،كمعرفة مدل تأثر

إستقاللية المراجع الخارجى ببعض العكامؿ التى تؤثر عميو .كمف النتائج التى تكصمت الييا الدراسة
كجكد عدد قميؿ مف المراجعييف الذيف تـ تدريبيـ عمى إستخداـ الحاسب فى المراجعة ،كلكى يحافظ

المراجع عمى إستقالليتو يجب اال يدخؿ مع المنشأه فى أل مصالح مالية ،كأف زيادة زمف عمؿ

المراجع فى المنشاة الى أكثر مف خمسة سنكات التؤثر عمى إستقالليتو.

 -دراسة :محمد اسماعيل عبداهلل ()2004

()3

ىدفت الدراسة الى تحميؿ لطبيعة التيديدات المؤثرة عمى البيئة المصرية ،كتخفيض األثار السمبية ليذه

التيديدات  .كتكصمت الدراسة الى أنو اليكجد أثر لتيديد اإلستقاللية عمى أساليب عمؿ المراجع ،كأف
أثر التيديدات لإلستقاللية مسألة مكضكعية تخضع لمتقدير كتتأثر بمدل حرص المراجع عمى

الخضكع لمتيديدات مف عدمو.

1

2

-صبرم حسف عطية أبك نامكس  ،االتجاىات الحديثة في استقالؿ مراقب الحسابات "دراسة تطبيقية" ،رسالة ماجستير فى المحاسبة "غير منشكرة

"  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة أـ درماف اإلسالمية 2002 ،ـ .

 -عبداهلل محمد أحمد عمى ،إستقاللية المراجع الخارجى بيف النظرية كالتطبيؽ -دراسة حالة ديكاف المراجعة العامة فى السكداف  ،بحث ماجستير فى

المحاسبة غير منشكر ،كمية الدراسات العميا ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا 2004 ،ـ

3

 -محمد اسماعيؿ عبداهلل  ،دراسة لطبيعة التيديدات المؤثرة عمى استقالؿ المراجع بالبيئة المصرية ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة،

جامعة المنصكرة ،المجمد  ،28العدد الرابع ،2004 ،ص ص65-37
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 -دراسة  :عمر النور كريم الدين ()2006

( )4

ىدفت الدراسة الى معرفة مدل تأثير إستقاللية المراجع الخارجى عمى المراجعة الداخمية ،ك تكصمت

الدراسة إلى إعتماد مستخدمي القكائـ كالتقارير المالية عمى حياد كاستقاللية المراجع الخارجي كتطبيقو
لممعايير الدكلية في كؿ مراحؿ عممية الفحص كالمراجعة يزيد مف ثقتيـ في القكائـ كالتقارير المالية

كينظـ العمؿ  ،حتل يحافظ المراجع الخارجي عمى حياده كاستقالليتو يجب أال يدخؿ مع المنشاة محؿ

الفحص كالمراجػ ػعة في أم مصمحة مالية .

 -دراسة  :نور الشارف الغزيوي 2006( ،م)

()5

:

ىدفت الدراسة الى معرفة مدل تكفر إستقاللية المراجع فى الجماىيرية ،مف خالؿ دراسة تنظيـ مينة

المحاسبة كالمراجعة لمعرفة المقكمات كاألسس كالدعامات التى تضمنيا قانكف تنظيـ المينة كالقكانيف األخرل
ذات العالقة ،كدكر اإلدارة فى إختيار المراجع الخارجى كتحديد أىدافو .ك

تكصمت الدراسة إلى أف تطكر

المينة في الجماىيرية كمنذ نشأتيا كحتى اآلف لـ يكف بشكؿ كافي كمرضي كيرجع ذلؾ لعدـ اىتماـ الجيات
الرسمية بتفعيؿ كمراجعة القكانيف المتعمقة بمينة المحاسبة كالمراجعة  ،كاف تنظيـ المينة في الجماىيرية

بأىمية االستقاللية كتأثيرىا عمى تقرير مراجعي الحسابات .
دراسة  :إحالم أحمد محمد 2008( ،م)

()6

إىتـ

:

ىدفت الدراسة الي تكضيح مفيكـ استقالؿ المراجع الخارجي كحياده كدراسة بعض العكامؿ التي تؤثر عمي
استقاللو كحياده  ،كبياف اثر استقالؿ المراجع الخارجي كحياده عمي الشركات المدرجة بسكؽ الخرطكـ لالكراؽ

المالية .كتكصمت الدراسة الى أنو عمي المراجعيف المحافظة عمي استقالليـ كحيادىـ كالبعد عف كؿ ما يؤثر
سمبان عمي إستم اررية المنشأة  ،كا ف االلتزاـ بتطبيؽ معايير المراجعة المتعارؼ عمييا بالسكداف كقكاعد سمكؾ

المينة يساىـ في زيادة فرص االئتماف لشركات االمكاؿ  ،كأف أىمية إستقالؿ المراجع الخارجي كحياده تبرز
مف خالؿ الطكائؼ المختمفة المستخدمة لمتقارير المالية كالتي تعتمد عمي رأيو الفني المحايد .

4

 -عمر النكركريـ الديف ،أثر إستقاللية المراجع الخارجى عمى أداء المراجعة الداخمية فى المنشات ،بحث ماجستير فى المحاسبة غير منشكر ،كمية

الدراسات العميا ،جامعة النيميف 2006 ،ـ

( (5نكرم الشارؼ الغزيكم  ،مدم استقاللية مراجع الحسابات " دراسة تحميمية تطبيقية "  ،رسالة ماجستير في المحاسبة "غير منشكرة"  ،كمية الدراسات
العميا ،جامعة النيميف  2006 ،ـ .

( (6احالـ أحمد محمد ،إستقاللية المراجع الخارجى كحياده كأثرىما فى التقارير المالية المنشكرة لمشركات المدرجو بسكؽ الخرطكـ لألكراؽ المالية " ،رسالة
ماجستير في المحاسبة "غير منشكرة"  ،كمية الدراسات العميا ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا  2006 ،ـ .
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دراسة  :أحمد حممى جمعة 2011( ،م)

( )7

:

ىدفت الدراسة الى إختبار مدل تطبيؽ اإلطار المفاىيمى لإلستقاللية (مخاطر اإلستقاللية

– اإلجراءات

الكقائية) عند تقديـ خدمة تدقيؽ البيانات المالية فى مكاقؼ محددة فى مكاتب التدقيؽ باألردف كذلؾ كفقا
لقاعدة األخالؽ الدكلية  290الصادرة عف مجمس المعايير األخالقى.

تكصمت الدراسة الى أف استقاللية المحاسبيف القانكنييف تكاجو فى الممارسة العامة العديد مف المخاط ر التى

تمثؿ تيديدات ىامة لإلستقاللية ،ككما تتأثر اإلستقاللية بعدة عكامؿ منيا العالقات التجارية المتينة مع العميؿ

كأداء خدمات إعداد السجالت المحاسبية كالبيانات المالية كعندما تشكؿ األتعاب نسبة كبيرة مف إجمالى
اإليرادات

دراسة  :سامية سميمان أحمد (2013م)

( )8

ىدفت الدراسة الى معرفة أثر إستقاللية المراجع الخارجى عمى مكثكقية المعمكمات كالبيانات فى القكائـ
المالية ،كمعرفة أثر إستقاللية المراجع عمى ق اررات مستخدمى التقارير المالية .كتكصمت الدراسة الى إف فقداف

اإلستقاللية يؤثر سمبا عمى مصداقية بيانات القكائـ المالية ،كاف الضغكط التنافسية بيف مكاتب المراجعة
المتعمقة باألتعاب يجب اال تؤثر عمى إستقاللية المراجع الخارجى.

ثالثا:اإلطار المفاهيمى إلستقاللية المراجعة:

عرفت إستقاللية المراجع بأنيا (عدـ خضكع رأم المراجع كتكصياتو لسمطاف األشخاص الذيف يراجع

أعماليـ) ( .)9كما عرفت أيضا بأنيا( البعد عف تمؾ العكامؿ كالضغكط التى تحد أك يتكقع أف تحد مف قدرة
المراجع عمى إصدار أحكاـ غير متحيزة).

()10

 .ويرل أخر بأنو ىك (مجمكعة مف الجكانب المادية كالسمككية

كالذىنية التى تؤثر فييا مجمكعة مف المؤثرات البيئية الداخمية كالخارجية عمى حد سكاء)

()11

( (7أحمد حممى جمعة ،تطبيؽ اإلطار المفاىيمى لإلستقاللية عند تقديـ خدمة تدقيؽ الحسابات ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة ،جامعة
المنصكرة ،المجمد  ،35العدد األكؿ ،2011 ،ص ص 415 -391

( (8سامية سميماف أحمد ،إستقاللية المراجع الخارجى كدكرىا فى فعالية اإلفصاح عف المعمكمات الكاردة فى القكائـ المالية ،رسالة ماجستير فى المحاسبة
غير منشكرة ،جامعة النيميف ،كمية الدراسات العميا2013 ،

9

 -صادؽ البساـ كابراىيـ شاىيف ،حياد المراجع الداخمى فى قطاع البتركؿ الككيتى،مجمو دراسات الخميج كالجزيره العربيو ،مجمس النشر العممى -

جامعو الككيت ،المجمد  ،10العدد  ،38أبريؿ  ،1984ص68

10

 -أحمد محمد صالح عطيو ،تأثير العكامؿ السالبة كالدعمة لإلستقاللية عمى أحكاـ المراجع ،مجمة الفكر المحاسبى ،كمية التجارة ،جامعة عيف

شمس ،العدد  ،2003 ،2ص227

11

 -عبدالمطمب سرطاكل ،ميددات استقاللية مدقؽ الحسابات فى بيئة تدقيؽ الحسابات األردنية ،مجمة الدراسات المالية ك المصرفية،األكاديمية العربية

لمعمكـ المالية كالمصرفية ،المجمد  ،19العدد الثانى ،السنة  ،19يكنيك ،ص 8
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يقصد باإلستقالؿ الذىنى حالة مف صفاء الذىف تسمح بإبداء الرأل دكف أل ضغكط قد تؤثر عمى الحكـ

الشخصى المينى لمفرد ،أما اإلستقالؿ فى الظاىر يقصد بيا اإلبتعاد عف الكقائع كالظركؼ الجكىرية التى قد
يستخمص منيا طرؼ خارجى مكضكعى كعمى دراية بكؿ دراية بكؿ المعمكمات ذات العالقة ذات العالقة بما
فييا أدكات الحماية المطبقة أنو قد تـ التأثير عمى نزاىة كمكضكعية كالشؾ المينى لممؤسسة أك لعضك مف

أعضاء فريؽ تنفيذ خدمة التاكد.

()12

يرل الباحثاف بأف اإلستقاللية ىى( حياد المراجع ىك قياـ المراجع بأداء ميمة المراجعة بمكضكعية مف

مرحمة التحطيط كحتى إبداء رأيو المينى كفقا لقكاعد السمكؾ المينى دكف تأثره بالضغكط أك المصالح مع

عميؿ المراجعة)

يتطمب مفيكـ اإلستقاللية عدـ كجكد مصالح مادية لممراجع أك أحد أفراد أسرتو فى الشركة التى يقكـ

بمراجعتيا خالؿ الفترة التى يراجعيا ،ككذلؾ عدـ كجكد أية ضغكط أك تدخؿ لمعميؿ فى الدكر الذل يقكـ بو
المراجع بشأف التحقؽ مف سالمة السجالت كدقة تمثيؿ القكائـ المالية لنتائج األعماؿ كالمركز المالى لممنظمة.

()13

ترجع أىمية إستقالؿ المراجع الخارجى لككنو أحد أىـ معايير المراجعة ،كأف استقالؿ المراجع مف أىـ ما

ييتـ بو مستخدمى القكائـ المالية إلضفاء الثقة عمى معمكمات تمؾ القكائـ . )14( .ك إف تمتع المراجع بالدرجة

الكاممة مف االستقالؿ كالحياد ىاـ النجاز عممية المراجعة بدرجة كفاءة عالية كترجع ىذه األىمية إلي أنيا مبدأ
تتطمبو المكضكعية الالزمة لتحقيؽ ىدؼ المراجعة كالتدقيؽ الرئيسي المتمثؿ في إبالغ األطراؼ المعينة بنتائج

المراجعة ،ككما تعتبر مبدأ ضركرم لحماية مصالح تمؾ األطراؼ المختمفة التي تكجو ليا خدمات المراجعة ،
كتكفير الثقة عمي المعمكمات التي تقدميا لو الجيات المعينة بالمراجعة كالتدقيؽ .

()15

 -12عبدالكىاب نصر عمى كشحاتو السيد شحاتو ،اخالقيات كسمككيات مينة المحاسبة (،األسكندرية :الدار الجامعية لمنشر ،)2008 ،ص 92
13

 -عمر إقباؿ المشيدانى ككريمة عمى الجكىر ،إستقاللية مدقؽ الحسابات فى الدراسات العربية دراسة تحميمية مقارنة ،مجمة اإلدارة العامة ،المجمد

 ،52العدد الثالث ،يكنيك  ،2012ص 465

14

 -فريد محرـ فريد  ،نمكذج محاسبى مقترح لقياس أثر تطبيؽ حككمة الشركات عمى أداء كقيمة الشركة المسجمة ببكرصة األكراؽ المالية المصرية،

رسالة دكتكراة فى المحاسبة غير منشكرة ،كمية التجارة ،قسـ المحاسبة ،جامعة عيف شمس ،ص 123

15

 -محمد السيد سرايا ،أصكؿ كقكاعد المراجعة كالتدقيؽ الشامؿ  ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية 2007 ،ـ  ،ص ص177-169
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ىنالؾ ثالثة ابعاد إستقاللية المراجع كىي(:)16

 -1االستقالؿ في إعداد برنامج المراجعة  :كىى الحرية التي يتمتع بيا المراجع عند إعداد برنامج المراجعة
مف ناحية تحديد خطكات العمؿ كحجـ العمؿ المطمكب أداؤه كذلؾ في حدكد اإلطار العاـ لممياـ المطمكبة.

 -2االستقالؿ في مجاؿ الفحص  :كىى بعد المراجع عف أية ضغكط أك تدخؿ في عممية اختيار المجاالت
كاألنشطة كالسياسات كالمفردات التي سكؼ تخضع لعممية الفحص.

 -3االستقالؿ في إعداد التقرير :

كىى عدـ كجكد تدخؿ أك ضغكط لمتأثير عمي إظيار الحقائؽ التي تـ

اكتشافيا خالؿ عمميات الفحص أك التأثير عمي طبيعة الرأم النيائي عف القكائـ المالية الختامية محؿ الدراسة
حدد ميثاؽ اإلخالقيات المينية خمسة تيديدات كاسعة تكاجو إستقالؿ المراجعيف كىى تيديد المصمحة

الشخصية لممراجع ،الضغكط المفركضة عف طريؽ العميؿ ،فحص ماتـ بمعرفة نفس المراجع ،تيديد الدفاع
عف مصالح العميؿ أماـ الغير ،تيديد التألؼ مع العميؿ.

()17

أثر متغيرات الدراسة الحالية في استقاللية المراجع الخارجي:

 -1التغيير الدوري لممراجع الخارجى

ترل األراء المؤيدة لإللزاـ بالتغيير الدكرل لممراجع الخارجي أف طكؿ فترة بقاء المراجع بالشركة تؤثر
سمبا عمى استقالليتو ،حيث تؤدل الى زيادة األُلفة بيف المراجع كاإلدارة  ،كما تؤدم إلى أف يصبح المراجع
ذك نظرة غير متجددة مما يفقده الشؾ الميني ،ككما تزيد مف الحافز لدل المراجع لالحتفاظ بعميؿ المراجعة
حتى ال يفقد مكاسبو كايراداتو .أما األراء المعارضة لتغيير المراجع الخارجي فيى ترل بأنو يؤدل الى خسارة
المعمكمات المتراكمة لدل المراجع القديـ ،ك قمة المعمكمات لدل المراجع البديؿ مما يسبب إنخفاض جكدة
المراجعة ،كزيادة تكاليؼ ك أتعاب المراجعة لو لحاجو المراجع الجديد لفيـ نشاط كعمميات كنظـ العميؿ ،كما
تقمؿ مف الحافز اإلقتصادل الذل ينتج مف الشيرة كالسمعة المتاف تشجعانو عمى أف يككف مكضكعيا كمستقال.
()18

16
17
18

 حسيف أحمد دحدكح كجسيف يكسؼ القاضى ،مراجعة الحسابات المتقدمة(،عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،)2009،ص ص 177-176 أميف السيد احمد لطفى ،فمسفة المراجعة( ،األسكندرية :الدار الجامعية لمنشر ،)2009 ،ص ص 224 -216 -يكسؼ محمكد جربكع ،مجاالت مساىمة التغيير اإللزامى لممراجع الخارجى فى تحسيف جكدة عممية المراجعة كتعزيز مكضكعيتو كاستقاللو ،مجمة

الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد ،16العدد األكؿ ،2007 ،ص ص 768 -767
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خمصت إحدل الدراسة أف تكلى المراجع ميمة مراجعة حسابات العميؿ لعدة فترات زمنية ،مما يخمؽ نكع مف
العالقة اإلجتماعية ما بيف مكظفى المكتب كالمراجع مما يؤثر سمبا عمى عممية المراجعة كاستقالؿ

المراجع(.)19

 -2أتعاب المراجع الخارجى
تككف مسألة تحديد األتعاب مف إختصاص مف قاـ بالتعييف ،كعادة تتـ عممية تحديد األتعاب باإلتفاؽ بيف
المراجع كمف كمفو بالمراجعة ،كيجب أف تزكر األتعاب فى عقد مكتكب مف قبؿ المراجع كالعميؿ .كفى شركات
المساىمة اليجب أف تفكض الى مجمس اإلدارة أك اإلدارة العميا بالشركة حتى التمارس أية ضغكط عمى

المراجع مف شأنيا أف تنقص مف إستقالليتو كمكضكعيتو.

()20

كشفت العديد مف الدراسات أف المنافسة بيف مكاتب المراجعة ىي أكثر العكامؿ تأثي ار عمى استقالؿ المراجع،

كبالتالي عمى عممية تغيير المراجع بمراجع آخر لديو استعداد لقبكؿ ميمة المراجعة بأتعاب أقؿ كانعكاس ذلؾ

عمى جكدة المراجعة  ،كأف تخفيض األتعاب قد ينعكس عمى جكدة أك نكعية المراجعة ،ككفاءة المراجع الفنية
كدرجة استقاللو ،كأكصت بضركرة أف يككف ىناؾ حد أدنى لألتعاب لمحفاظ عمى استقاللية المراجع.

()21

يرل أخر بأنو يمكف لعمالء المراجعة التأثير عمى إستقاللية المراجعة مف خالؿ المساكمة عمى أتعاب

المراجعة ،كلذا جأت الدعكة الى اإلفصاح عف أتعاب المراجعة كفحصيا بكاسطة جية محايدة لمحكـ عمى

معقكلية األتعاب التى حصؿ عمييا مكتب المراجعة.

حيث تقكـ مكاتب المراجعة فى نياية عممية المراجعة اإلفصاح عف عدد الساعات المستغرقة فى العمؿ،

ككذلؾ تفاصيؿ األتعاب لكؿ فئة مف الفئات المشاركة فى عممية المراجعة .اإل أف ىناؾ العديد مف المعكقات
لتحقيؽ ىذا اإلتجاه لصعكبة فحص معقكلية األتعاب لجميع مكاتب المراجعة ،كما اف تحديد األتعاب يرتبط

بعدة عكامؿ منيا سمعة مكتب المراجعة ككفاءة المراجعييف.

19

()22

 -أحمد محمد غنيـ الرشيدل ،مدل تكافر شركط اإلستقاللية لمدققى الحسابات فى دكلة الككيت ،رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشكرة :جامعة

الشرؽ األكسط ،قسـ المحاسبة ،كمية األعماؿ ،2011 ،ص22

20
21

 إدريس عبدالسالـ اشتكل ،المراجعة معايير كاجراءات( ،بنغازل:الدار الجماىيرية لمنشر ،)1991 ،ص 46 -إيماف حسيف الشاطرم ،كحساـ عبد المحسف العنقرم ،انخفاض مستكل أتعاب المراجعة كآثاره عمى جكدة األداء الميني :دراسة ميدانية عمى مكاتب

المراجعة في المممكة العربية السعكدية ،مجمة جامعة الممؾ عبدالعزيز :االقتصاد كاإلدارة ، ،المجمد  ،20العدد  ،2006 ،1ص 97
22

 -أحمد كماؿ مطاكع ،مدخؿ مقترح لدعـ إستقاللية المراجع الخارجى فى ضكء تقييـ اإلتجاىات البديمة لمحد مف مشكمة تعارض المصالح ،المجمة

المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة،جامعة المنصكرة ،المجمد  ،34العدد الثانى ،2010 ،ص ص 43-42
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 -3تقديم الخدمات اإلستشارية لممراجع الخارجى
الخدمات اإلستشارية ىى( اإلستشارات المينية التى تيدؼ أساسا الى تحسيف كفاءة كفعالية إستخداـ العميؿ
لمطاقات ك المكارد المتاحة لو ،كمما يحقؽ أىداؼ التنظيـ)

()23

أكضحت عدة دراسات بأف أعداد ىامة مف مستخدمى القكائـ المالية يعتقدكف أف إستقالؿ المراجع يمكف أف

يصيبو القصكر إذا قاـ المراجع بتقديـ الخدمات اإلستشارية كخدمات المراجعة لنفس العميؿ ،كلذا فإف SEC
يعتبر أف الجمع بيف النكعيف مف الخدمات لعميؿ كاحد يؤدل الى التأثير عمى إستقالؿ المراجع الخارجى.

()24

أكدت لجنة أخالقيات المينة التابعة لممعيد األمريكى لممحاسبيف القانكنيف ( ،)AICPAأف القياـ بتمؾ الخدمات
اليؤثر نظريا عمى إستقالؿ المراجع ،طالما أف المراجع اليتخذ الق اررات اإلدارية كاليفقد الحكـ المكضكعى

المحايد كاإلنتقادل عمى القكائـ المالية.

()25

يمكف أف دكر المراجع عند تقديـ الخدمات اإلستشارية أف يتفادل القياـ بدكر اإلدارة ،أك أف يأخذ عمى عاتقو

أل دكر يمكف أف يؤثر بشكؿ عكسى عمى مكضكعيتو.

()26

فى عاـ 2002ـ قاـ مجمس الشيكخ األمريكى بإصدار قانكف  Sarbanes-Oxleyكالذل نص صراحة

عمى منع المراجعييف الخارجييف مف القياـ بتقديـ أنكاع محدده مف الخدمات بخالؼ المراجعة بالكاليات المتحدة

األمريكية.

()27

خمصت دراسة أخرل بأنو يمكف لممراجع تقديـ الخدمات اإلستشارية حيث أنو اليشارؾ فى عممية إتخاذ
القرار كالبتنفيذه كمتابعة التكصيات ،اإل أف ىناؾ بعض الخدمات اإلستشارية التى يؤدييا المراجع كتؤثر عمى
محتكيات القكائـ التى يقكـ بمراجعتيا مثؿ تحديد طريقة تقييـ المخزكف أك إستيالؾ اإلصكؿ الثابتة كيترتب

عمى ذلؾ قياـ المراجع بمراجعة ماقاـ بعممو كبالتالى يفقد إستقالليتو كيمكف أف يتحيز.

23

()28

 -عصاـ قريط ،الخدمات اإلستشارية كأثرىا عمى حياد المدقؽ فى األردف ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ اإلقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،24العدد األكؿ،

 ،2008ص 15

( (24محمد حسني عبد الجميؿ صبيحي  ،تدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي في جميكرية مصر العربية في ظؿ المتغيرات الحالية ببيئة المراجعة " دراسة
تحميمية "  ،مجمة الدراسات ك البحكث التجارية  ،كمية التجارة  ،جامعة بنيا  ،العدد (  2001 ، )2ـ  ،ص ص383 -382

25
26

 أحمد حممى جمعة ،التدقيؽ الحديث لمحسابات( ،عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،،)1999،ص 330 -كليـ تكماس كامرسكف ىنكى ،المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ(،الرياض :دار المريخ لمنشر ،)2009 ،ص 1046

 -27خالد محمد عبدالمنعـ  ،الخدمات بخالؼ المراجعة كحجـ الشركة كاستقالؿ المراجع الخارجى "  ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية  ،كمية التجارة
 ،جامعة المنصكره ،المجمد ،28العدد ( 2001 ، )2ـ  ،ص 100

 -28أحمد محمد أحمد أبكطالب ،دكر مراقب الحسابات فى أداء الخدمات اإلستشارية لإلدارة ،رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشكرة ،جامعة القاىرة،
كمية التجارة ،قسـ المحاسبة ،1983 ،ص 162
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رابعا :الدراسة الميدانية:

تيدؼ الدراسة الميدانية الى إختبار الفركض كالتحقؽ مف صحتيا فيما يتعمؽ بمدل تأثير كؿ مف التغيير

الدكرل لممراجع  ،أتعاب المراجعة ،تقديـ الخدمات اإلستشارية عمى إستقاللية المراجع الخارجى بالتطبيؽ عمى

البيئة السكدانية.

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف المراجعييف الخارجييف كمستخدمى التقارير المالية ،حيث قاـ الباحثاف

بتكزيع  64إستمارة إستبانو عمى عينة الدراسة كبمغت الردكد  54إستمارة ،أل بنسبة  %84مف المستيدفيف.
] 23إستمارة تـ جمعيا مف مستخدمى القكائـ المالية بسكؽ الخرطكـ لألكراؽ المالية (متمقى خدمة المراجعة)،
 31إستمارة مف المراجعييف بكالية الخرطكـ (مقدـ الخدمة)[

قاـ الباحثاف بإستخداـ برنامج  SPSSحيث تـ تحكيؿ المتغيرات األسمية (أكافؽ بشده ،اكافؽ ،محايد،

أرفض ،أرفض بشده) الى متغيرات كمية ( )3،2،1 ،4 ،5عمى الترتيب.

إختبار الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التغيير الدورى اإللزامى لممراجع
الخارجى واستقالليته بالبيئة السودانية
جدكؿ رقـ ( )1الكسط الحسابى إلجابات عينة الدراسة لمفرضية األكلى
انٕسط انحسابٗ
انعباسة
 .1طٕل فتشة بماء انًشاجع انخاسج ٙيشاجعاً نحساباث عًٛم انًشاجعت ٚصبح 4.4630

انتفسٛش
أٔافك

رٔ َظشة غٛش يتجذدة يًا ٚفمذِ انشك انًُٓٙ
 .2طٕل فتشة انتعايم ب ٍٛانًشاجع ٔعًالئّ تجعم انًشاجع أكثش لبٕالً نًا

أٔافك

4.3333

تتخزِ إداسة عًٛهّ يٍ سٛاساث ٔيًاسساث يحاسبٛت ٔبانتانٚ ٙخهك دافع نذٖ
اإلداسة عهٗ انغش ٔانتالعب.
ٚ .3ؤدٖ تغٛٛش انًشاجع انخاسجٗ انٗ تحس ٍٛجٕدة انتماسٚش انًانٛت نعذو ٔجٕد 4.4815

أٔافك

يصانح ب ٍٛانًشاجع انخاسجٗ ٔانعًٛم يًا ٚؤثش اٚجابا عهٗ االستمالنٛت
ٚ .4ساعذ انتغٛٛش انذٔسٖ نهًشاجعٚٔ ٍٛٛجعهٓى فٗ ٔضع ٚمأيٌٕ ف ّٛضغٕط

4.3333

أٔافك

إداسة انعًٛم ٔبانتانٗ تذعٛى اإلستمالنٛت.
ٚ .5ساْى تغٛٛش انًشاجع فٗ تٕسٛع َطاق انخذياث انًُٓٛت انًمذيّ نًكاتب

4.3519

انًشاجعت يًا ٚعضص استمالنٛتٓا
جًٛع انعباساث

4.3926

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت2015 ،و
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يٍ انجذٔل ( )1تٕصم انباحثاٌ نألتٗ:
 .1بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارة األكلى ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف
غالبية أفراد العينة مكافقكف عمى فقداف المراجع لمشؾ المينى مع طكؿ الفترة التعاقدية مع عميؿ المراجعة.

 .2بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثانية ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية
أفراد العينة مكافقكف عمى أف طكؿ فترة بقاء المراجع تجعمو أكثر قبكال لسياسات كممارسات عميمو.

 .3بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثالثة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى أف التغيير الدكرل لممراجع الخارجى يؤثر إيجابا عمى إستقالليتو.

 .4بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الرابعة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى التغيير الدكرل يساعد المراجع فى مقاكمة ضغكطات اإلدارة كبالتالى تدعيـ إستقالليتو.

 .5بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الخامسة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد
العينة مكافقكف عمى التغيير الدكرل يساىـ فى تكسيع نطاؽ الخدمات اإلستشارية.
لتاكيد ذلؾ قاـ الباحثاف بإجراء التحميؿ اإلحصائى االتى:

جدكؿ رقـ ( )2التحميؿ اإلحصائى لمفرضية األكلى
انًُٕال االَحشاف
انعباسة
انًعٛاس٘
 .1طٕل فتشة بماء انًشاجع انخاسج ٙيشاجعا ً نحساباث عًٛم

5

انًشاجعت ٚصبح رٔ َظشة غٛش يتجذدة يًا ٚفمذِ انشك انًُٓٙ
 .2طٕل فتشة انتعايم ب ٍٛانًشاجع ٔعًالئّ تجعم انًشاجع أكثش

5

.71935
.86874

يشبع
كا٘

دسجت
انحشٚت

2 18.111
2 32.074

يستٕٖ
انذالنت
.000
.000

لبٕالً نًا تتخزِ إداسة عًٛهّ يٍ سٛاساث ٔيًاسساث يحاسبٛت
ٔبانتانٚ ٙخهك دافع نذٖ اإلداسة عهٗ انغش ٔانتالعب.
ٚ .3ؤدٖ تغٛٛش انًشاجع انخاسجٗ انٗ تحس ٍٛجٕدة انتماسٚش

5

.72008

3 20.111

.000

انًانٛت نعذو ٔجٕد يصانح ب ٍٛانًشاجع انخاسجٗ ٔانعًٛم يًا
ٚؤثش اٚجابا عهٗ االستمالنٛت
ٚ .4ساعذ انتغٛٛش انذٔسٖ نهًشاجعٚٔ ٍٛٛجعهٓى فٗ ٔضع ٚمأيٌٕ 5

.84675

ف ّٛضغٕط إداسة انعًٛم ٔبانتانٗ تذعٛى اإلستمالنٛت.
ٚ .5ساْى تغٛٛش انًشاجع فٗ تٕسٛع َطاق انخذياث انًُٓٛت

.99351

5

3 31.185
3 40.667

انًمذيّ نًكاتب انًشاجعت يًا ٚعضص استمالنٛتٓا

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و
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تبيف مف الجدكؿ ( )2ما يمى:

 اف المنكاؿ يركز عمى األجابة األكثر تك ار ار كتـ التكصؿ في عبارات الفرضية األكلى باإلستبانو الى أفجميعيا متمركزه حكؿ القيمة ( )5كىي اكافؽ بشدة.

 -اإلنحراؼ المعيارل منحصر بيف ( ).72 - 1تقريبا كبدرجة حرية تتراكح بيف ( )3-2ككفقا لذلؾ يمكف

التكصؿ الى اف جميع االحصاءات الكصفية لغالبية العبارات اكافؽ بشدة كاكافؽ.كىذا يكضح العبارت ليا
عالقة ايجابي تجاقالفرضية األكلى .

 قيـ مربع كام تتراكح اؿقيـ بيف 40-18 -إف ؽيـ ة مستكم الداللة تبمغ ( )0.000في جميع عبارات الفرضية كىى أقؿ مف القيمة الحرجة المعنكية

( )0.05كىذا يعني كجكد اثر معنكم لتمؾ العبارات مما يؤكد صحة الفرضية األكلى بكجكد عالقة ذات
ت.
داللة إحصائية بيف التغير الدكرم لممراجع كاستقاللية

إختبار الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أتعاب المراجع الخارجى
واستقالليته بالبيئة السودانية.

جدكؿ رقـ ( )3الكسط الحسابى إلجابات عينة الدراسة لمفرضية الثانية
الكسط

العبارة

التفسير

الحسابي

 .1ال تيتـ الجمعيات المينية بكضع مكجيات أل تعاب المراجعة كالرقابة عمييا مما ييدد استقاللية

4.0741

أكافؽ

المراجع الخارجي
 .2تعرض أتعاب ميمة المراجعة لمتخفيضات كالمساكمات يؤثر عمى استقاللية المراجع الخارجى.

4.0370

أكافؽ

 .3الزاـ الشركات باإلفصاح عف أتعاب عممية المراجعة يزيد مف استقاللية المراجع.

4.1852

أكافؽ

 .4إعتماد مكتب المراجعة فى الحصكؿ عمى اإليرادات عمى عميؿ محدد يؤثر سمبا عمى إستقالليتة.

4.1296

أكافؽ

.5تؤدل المنافسة الحادة فى سكؽ مينة المراجعة الى إنخفاض أتعاب المراجعة مما يؤثر سمبان عمى

4.1667

أكافؽ

إستقاللية المراجع.

4.1185

جميع العبارات

أكافؽ

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و
يٍ انجذٔل ( )3تٕصم انباحثاٌ انٗ األتٗ:
 .1بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارة األكلى ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف
غالبية أفراد العينة مكافقكف بعدـ إىتماـ الجمعيات المينية بكضع مكجيات ألتعاب المراجعة كالرقابة عمييا

مما ييدد استقاللية المراجع الخارجي.
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 .2بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثانية ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية

أفراد العينة مكافقكف عمى أف المساكمة فى أتعاب المراجعة تؤثر عمى استقاللية المراجع الخارجى.

 .3بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثالثة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى اإلفصاح عف أتعاب عممية المراجعة يزيد مف استقاللية المراجع.

 .4بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الرابعة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى أف إعتماد مكتب المراجعة فى الحصكؿ عمى اإليرادات عمى عميؿ محدد يؤثر سمبا عمى

إستقالليتة.

 .5بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الخامسة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد

العينة مكافقكف عمى أف المنافسة الحادة فى سكؽ مينة المراجعة تؤدل الى إنخفاض أتعاب المراجعة كبالتالى

تؤثر سمبان عمى اإلستقاللية.

لتاكيد ذلؾ قاـ الباحثاف بإجراء التحميؿ اإلحصائى االتى:

جدكؿ رقـ ( )4التحميؿ اإلحصائى لمفرضية الثانية
المنكاؿ

العبارة

االنحراؼ

مربع كام

المعيارم

 .1ال تيتـ الجمعيات المينية بكضع مكجيات أل تعاب المراجعة

5

1.00662

21.111

درجة

مستكل

الحرية

الداللة
.001

3

كالرقابة عمييا مما ييدد استقاللية المراجع الخارجي
 .2تعرض أتعاب ميمة المراجعة لمتخفيضات كالمساكمات يؤثر

5

.84840

16.667

3

.000

عمى استقاللية المراجع الخارجى.
5

 .3الزاـ الشركات باإلفصاح عف أتعاب عممية المراجعة يزيد

1.06333

30.074

4

.000

مف استقاللية المراجع.
5

 .4إعتماد مكتب المراجعة فى الحصكؿ عمى اإليرادات عمى

1.08239

38.593

4

.000

عميؿ محدد يؤثر سمبا عمى إستقالليتة.
5

.5تؤدل المنافسة الحادة فى سكؽ مينة المراجعة الى إنخفاض

1.00471

40.815

4

.000

أتعاب المراجعة مما يؤثر سمبان عمى إستقاللية المراجع.

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و
مف الجدكؿ ( )4تكصؿ الباحثاف الى األتى
 -اف المنكاؿ يركز عمى األجابة األكثر تك ار ار في إجابات عبارات الفرضية كأف جميعيا متمركزه حكؿ القيمة

( )5كىي اكافؽ بشدة.
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 اإلنحراؼ المعيارل منحصر بيف ( ) 1.08239-.84840تقريبا كبدرجة حرية تتراكح بيف ( )3-4كذلؾايجابي تجاق
ة
كفقا لذلؾ نجد أف إجابات غالبية العبارات ىى اكافؽ بشدة كاكافؽ .كىذا يكضح كجكد عالقة

الفرضية الثانية

 مربع كام كالذل تتراكح اؿقيـ بيف 40.815-16.667 -إف ؽيـ ة مستكم الداللة تبمغ ( )0.000في جميع عبارات الفرضية كىى أقؿ مف القيمة الحرجة المعنكية

( )0.05كىذا يعني كجكد اثر معنكم لتمؾ العبارات مما يؤكد صحة الفرضية الثانية" تكجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف أتعاب المراجع الخارجى كاستقالليتو بالبيئة السكدانية" .

إختبار الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقديم

الخدمات اإلستشارية

لممراجع الخارجى واستقالليته بالبيئة السودانية.

جدكؿ رقـ ( )5الكسط الحسابى إلجابات عينة الدراسة لمفرضية الثالثة
الكسط

العبارة

التفسير

الحسابى

 .1تقديـ المراجع لمخدمات اإلستشارية يزيد مف مصالحو المالية مع عميؿ المراجعة

4.2407

أكافؽ

مما يؤثر سمبا عمى اإلستقاللية
 .2تزيد الخدمات اإلستشارية مف العالقات اإلجتماعية مع عميؿ المراجعة مما يؤثر

4.1852

أكافؽ

سمبا عمى استقالليتو
 .3طبيعة الخدمات اإلستشارية تزيد مف درجة انحياز المراجع لمعميؿ مما يؤثر عمى

4.0926

أكافؽ

 .4يقكـ المراجع عند تقديـ الخدمات اإلستشارية بمراجعة ماتـ إعداده بمعرفتو مما

4.1481

أكافؽ

استقالليتو

يزيد مخاطر فشؿ عممية المراجعة كبالتالى تتأثر استقالليتو
 .5الطمب المتزايد مف اإلدراة عمى الخدمات االستشارية مف المراجع قد يؤدم لزيادة

4.2407

أكافؽ

دخمو منيا بصكرة أكبر مف دخؿ المراجعة نفسيا مما يؤثر عمى استقالليتو.
4.1815

جميع العبارات

أكافؽ

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و

مف الجدكؿ ( )5تكصؿ الباحثاف الى األتى:
 .1بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارة األكلى ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف
غالبية أفراد العينة مكافقكف عمى أف المصالح المالية المرتبطة بالخدمات اإلستشارية ليا تأثير سمبى عمى

إستقاللية المراجع الخارجى.
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 .2بمغت قيمة الكسط الحسابى إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثانية ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية

أفراد العينة مكافقكف عمى أف الخدمات اإلستشارية تزيد العالقات اإلجتماعية بيف المراجع كالعميؿ مما يؤثر

سمبا عمى استقالليتو.

 .3بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الثالثة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى أف طبيعة الخدمات اإلستشارية تزيد مف درجة انحياز المراجع لمعميؿ مما يؤثر عمى استقالليتو.

 .4بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الرابعة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد العينة
مكافقكف عمى أف الخدمات اإلستشارية تؤدل لقياـ المراجع بمراجعة ماتـ إعداده بمعرفتو كبالتالى تتأثر

استقالليتو.

 .5بمغت قيمة الكسيط إلجابات أفراد العينة عمى العبارة الخامسة ( ،)4كتعنى ىذه القيمة أف غالبية أفراد
العينة مكافقكف عمى زيادة دخؿ لممراجع نتيجة لمخدمات اإلستشارية كاعتماده عمييا بصكرة أكبر مف المراجعة
نفسيا مما يؤثر سمبا عمى إستقالليتو.

لتاكيد ذلؾ قاـ الباحثاف بإجراء التحميؿ اإلحصائى االتى:
جدكؿ رقـ ( )6التحميؿ اإلحصائى لمفرضية الثالثة
المنكاؿ

العبارة
 .1تقديـ المراجع لمخدمات اإلستشارية يزيد مف مصالحو

5

اإلنحراؼ

مربع

درجة

مستكل

المعيارم

كال

الحرية

الداللة

.98929

4 47.481

.000

المالية مع عميؿ المراجعة مما يؤثر سمبا عمى اإلستقاللية
 .2تزيد الخدمات اإلستشارية مف العالقات اإلجتماعية مع

5

.87035

3 22.296

 .3طبيعة الخدمات اإلستشارية تزيد مف درجة انحياز

5

.99562

3 15.481

عميؿ المراجعة مما يؤثر سمبا عمى استقالليتو

.000
.001

المراجع لمعميؿ مما يؤثر عمى استقالليتو
 .4يقكـ المراجع عند تقديـ الخدمات اإلستشارية بمراجعة

5

.95971

3 19.926

.000

ماتـ إعداده بمعرفتو مما يزيد مخاطر فشؿ عممية المراجعة
كبالتالى تتأثر استقالليتو
 .5الطمب المتزايد مف اإلدراة عمى الخدمات االستشارية مف

5

.88882

المراجع قد يؤدم لزيادة دخمو منيا بصكرة أكبر مف دخؿ
المراجعة نفسيا مما يؤثر عمى استقالليتو.
انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و
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مف الجدكؿ ( )6تكصؿ الباحثاف الى األتى:

 اف المنكاؿ يركز عمى األجابة األكثر تك ار ار كتـ التكصؿ في عبارات الفرضية األكلى باإلستبانو الى أفجميعيا متمركزه حكؿ القيمة ( )5كىي اكافؽ بشدة.

 اإلنحراؼ المعيارل ينحصر بيف ( )1 – .88882لجميع العبارات كبدرجة حرية تتراكح بيف ()3-4ككفقا لذلؾ نجد أف غالبية إجابات العبارات ىى اكافؽ بشدة كاكافؽ .كىذا يكضح أف العبارت ليا عالقة

ايجابي تجاقالفرضية الثالثة .
ة

 قيـ مربع كام تتراكح اؿقيـ بيف .47-15 -إف ؽيـ ة مستكم الداللة تبمغ ( )0.000في جميع عبارات الفرضية كىى أقؿ مف القيمة الحرجة المعنكية

( )0.05كىذا يعني كجكد اثر معنكم لتمؾ العبارات

مما يؤكد صحة الفرضية الثالثة

"تكجد عالقة ذات

داللة إحصائية بيف تقديـ الخدمات اإلستشارية لممراجع الخارجى كاستقالليتو بالبيئة السكدانية".

التحميل اإلحصائى لعينة الدراسة

تتككف عينة الدراسة مف مجمكعتيف ىما مستخدمى التقارير المالية (متمقى خدمة المراجعة) ،كمكاتب المراجعة

بالخرطكـ ( مقدـ الخدمة) .كحتى يتأكد الباحثاف مف كجكد إختالفات معنكية بيف إجابات المجمكعتيف تـ

إستخداـ التحميؿ األتى

جدكؿ رقـ ( )7التحميؿ اإلحصائى إلجابات مجمكعتى الدراسة
البيان
انفشضٛت االٔنٙ
انفشضٛت انثاَٙ

انفشضٛت انثانث

الوسط الحسابى

الوظيفة

اإلنحراف المعياري

/1متمقي الخدمة

23

4.3304

.15173

/2مقدـ الخدمة

31

4.4387

.09386

/1متمقي الخدمة

23

4.2261

.18493

/2مقدـ الخدمة

31

4.1484

.12198

/1متمقي الخدمة

23

4.1043

.18085

4.1290

.13585

/2مقدـ الخدمة

31

اختبار f
5.310
5.091

. 323

انًصذس :إعذاد انباحثاٌ يٍ بٛاَاث انذساست انًٛذاَٛت 2015 ،و

مف الجدكؿ ( )7تكصؿ الباحثاف الى األتى:
 -ال يكجد إختالؼ يزكر لمكسط الحسابى لمجمكعتى الدراسة.

 -قيمة  Fالجدكلية كانت لمقدـ الخدمة ( ،) 3.03كلممتقي الخدمة ( . ) 2.68ك بما اف قيمة

fالمحسكبة تقع في المدم الذم التكجد ارتباط ذاتي بيف اجابات عينة الدراسو كالكظيفة الحالية في
58

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
الفرضية االكلي كالثانية سكاء كانت

مقدـ الخدمة ك متمقي الخدمة  ،نجد أف المحسكبة اكبر مف

الجدكلية حيث يدؿ عمي افة عدـ كجكد عالقة معنكية بيف الكظيؼ الحالية كاجابات عينة الدراسة.
بينما الفرضية الثالثة الجدكلية اكبر مف المحسكبة كىذا يعني كجكد عالقة معنكية بيف الكظيفة كاجابات عينة

الدراسة.
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خامسا :الخاتمة:
نتائج الدراسة:

مف خالؿ الدراسة تـ التكصؿ الى النتائج األتية:
 .1تتمثؿ أبعاد االستقالؿية في إعداد برنامج المراجعة  ،فى مجاؿ الفحص ،إعداد تقرير المراجعة.

 .2تتأثر إستقاللية المراجع الخارجى بالبيئة السكدانية بطكؿ الفترة التعاقدية ،أتعاب ميمة المراجعة ،تقديـ
الخدمات اإلستشارية.

 .3طكؿ الفترة التعاقدية ىى أكثر العكامؿ تأثي ار بمتكسط  ، 4.39كيمييا تقديـ الخدمات اإلستشارية
بمتكسط  ، 4.18ثـ أتعاب ميمة المراجعة بمتكسط .4.12

 .4اليكجد تأثير لمكظيفة الحالية عمى إجابات عينة الدراسة فيما يتعمؽ بطكؿ الفترة التعاقدية كاتعاب ميمة
المراجعة .اإل أنو يكجد تأثير لمكظيفة الحالية عمى إجابات عينة الدراسة فيما يتعمؽ بتقديـ الخدمات

اإلستشارية.

توصيات الدراسة:
 .1ضركرة الزاـ الشركات بالتغيير الدكرل لممراجع الخارجى دكريا مع قياـ مجمس تنظيـ
مينة المحاسبة بالسكداف بمتابعة ذلؾ.
 .2العمؿ عمى إيجاد أسس لتحديد أتعاب ميمة المراجعة مع إفصاح الشركات عف أتعاب
المراجع الخارجى بالسكداف.
 .3إصدار قانكف يمنع المراجع الخارجى مف تقديـ الخدمات اإلستشارية خالؿ فترة قيامو
بميمة المراجعة بالسكداف.
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مصادر الدراسة:
أوال :الكتب والمراجع

 -إدريس عبدالسالـ اشتكل ،المراجعة معايير كاجراءات ،بنغازل:الدار الجماىيرية لمنشر ،1991 ،ص 46

أحمد حممى جمعة ،التدقيؽ الحديث لمحسابات ،عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،1999،ص 330 -أميف السيد احمد لطفى ،فمسفة المراجعة ،األسكندرية :الدار الجامعية لمنشر،

 ،2009ص ص -216

224

 حسيف أحمد دحدكح كجسيف يكسؼ القاضى ،مراجعة الحسابات المتقدمة،عماف :دار الثقافة لمنشركالتكزيع ،2009،ص ص 177-176

 -عبدالكىاب نصر عمى كشحاتو السيد شحاتو ،اخالقيات كسمككيات مينة المحاسبة ،األسكندرية :الدار

الجامعية لمنشر ،2008،ص 92

 -محمد السيد سرايا ،أصكؿ كقكاعد المراجعة كالتدقيؽ الشامؿ  ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية ،

ص ص177-169

-كليـ تكماس كامرسكف ىنكى ،المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ(،الرياض :دار المريخ لمنشر،

1046

2007ـ ،
 ،)2009ص

ثانيا :الرسائل الجامعية

 احالـ أحمد محمد ،إستقاللية المراجع الخارجى كحياده كأثرىما فى التقارير المالية المنشكرة لمشركاتالمدرجو بسكؽ الخرطكـ لألكراؽ المالية " ،رسالة ماجستير في المحاسبة "غير منشكرة"  ،كمية
الدراسات العميا ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا  2006 ،ـ .

 أحمد محمد أحمد أبكطالب ،دكر مراقب الحسابات فى أداء الخدمات اإلستشارية لإلدارة ،رسالةماجستير فى المحاسبة غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،كمية التجارة ،قسـ المحاسبة ،1983 ،ص 162

 -سامية سميماف أحمد ،إستقاللية المراجع الخارجى كدكرىا فى فعالية اإلفصاح عف المعمكمات الكاردة

فى القكائـ المالية ،رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشكرة ،جامعة النيميف ،كمية الدراسات العميا،

2013

 صبرم حسف عطية أبك نامكس  ،االتجاىات الحديثة في استقالؿ مراقب الحسابات "دراسة تطبيقية" ،رسالةماجستير فى المحاسبة "غير منشكرة "  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة أـ درماف اإلسالمية 2002،ـ .
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 عبداهلل محمد أحمد عمى ،إستقاللية المراجع الخارجى بيف النظرية كالتطبيؽ -دراسة حالة ديكاف المراجعةالعامة فى السكداف  ،بحث ماجستير فى المحاسبة غير منشكر ،كمية الدراسات العميا ،جامعة السكداف

لمعمكـ كالتكنكلكجيا 2004 ،ـ

 عمر النكركريـ الديف ،أثر إستقاللية المراجع الخارجى عمى أداء المراجعة الداخمية فى المنشات ،بحثماجستير فى المحاسبة غير منشكر ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النيميف 2006 ،ـ

 فريد محرـ فريد  ،نمكذج محاسبى مقترح لقياس أثر تطبيؽ حككمة الشركات عمى أداء كقيمة الشركةالمسجمة ببكرصة األكراؽ المالية المصرية ،رسالة دكتكراة فى المحاسبة غير منشكرة ،كمية التجارة ،قسـ

المحاسبة ،جامعة عيف شمس ،ص 123

 نكرم الشارؼ الغزيكم  ،مدم استقاللية مراجع الحسابات " دراسة تحميمية تطبيقية "  ،رسالة ماجستير فيالمحاسبة "غير منشكرة"  ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النيميف  2006 ،ـ

ثالثا :المجالت العممية والدوريات

 -أحمد حممى جمعة ،تطبيؽ اإلطار المفاىيمى لإلستقاللية عند تقديـ خدمة تدقيؽ الحسابات ،المجمة

المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة ،جامعة المنصكرة ،المجمد  ،35العدد األكؿ ،2011 ،ص ص

415 -391

 أحمد محمد صالح عطيو ،تأثير العكامؿ السالبة كالدعمة لإلستقاللية عمى أحكاـ المراجع ،مجمة الفكرالمحاسبى ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،العدد  ،2003 ،2ص227

 -أحمد كماؿ مطاكع ،مدخؿ مقترح لدعـ إستقاللية المراجع الخارجى فى ضكء تقييـ اإلتجاىات البديمة لمحد

مف مشكمة تعارض المصالح ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة،جامعة المنصكرة ،المجمد ،34

العدد الثانى ،2010 ،ص ص 43-42

 -أحمد محمد غنيـ الرشيدل ،مدل تكافر شركط اإلستقاللية لمدققى الحسابات فى دكلة الككيت ،رسالة

ماجستير فى المحاسبة غير منشكرة :جامعة الشرؽ األكسط ،قسـ المحاسبة ،كمية األعماؿ ،2011 ،ص22

 -إيماف حسيف الشاطرم ،كحساـ عبد المحسف العنقرم ،انخفاض مستكل أتعاب المراجعة كآثاره عمى جكدة

األداء الميني :دراسة ميدانية عمى مكاتب المراجعة في المممكة العربية السعكدية ،مجمة جامعة الممؾ
عبدالعزيز :االقتصاد كاإلدارة ،المجمد  ،20العدد  ،2006 ،1ص 97

 خالد محمد عبدالمنعـ  ،الخدمات بخالؼ المراجعة كحجـ الشركة كاستقالؿ المراجع الخارجى  ،المجمةالمصرية لمدراسات التجارية  ،كمية التجارة  ،جامعة المنصكره ،المجمد ،28العدد ( 2001 ، )2ـ  ،ص 100
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 -صادؽ البساـ كابراىيـ شاىيف ،حياد المراجع الداخمى فى قطاع البتركؿ الككيتى،مجمو دراسات الخميج

كالجزيره العربيو ،مجمس النشر العممى  -جامعو الككيت ،المجمد  ،10العدد  ،38أبريؿ  ،1984ص68

 عبدالمطمب سرطاكل ،ميددات استقاللية مدقؽ الحسابات فى بيئة تدقيؽ الحسابات األردنية ،مجمةالدراسات المالية ك المصرفية،األكاديمية العربية لمعمكـ المالية كالمصرفية ،المجمد

 ،19العدد الثانى ،السنة

 ،19يكنيك ،ص 8

 عصاـ قريط ،الخدمات اإلستشارية كأثرىا عمى حياد المدقؽ فى األردف ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـاإلقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،24العدد األكؿ ،2008 ،ص 15

 عمر إقباؿ المشيدانى ككريمة عمى الجكىر ،إستقاللية مدقؽ الحسابات فى الدراسات العربية دراسة تحميميةمقارنة ،مجمة اإلدارة العامة ،المجمد  ،52العدد الثالث ،يكنيك  ،2012ص 465

 محمد اسماعيؿ عبداهلل  ،دراسة لطبيعة التيديدات المؤثرة عمى استقالؿ المراجع بالبيئة المصرية ،المجمةالمصرية لمدراسات التجارية ،كمية التجارة ،جامعة المنصكرة ،المجمد  ،28العدد الرابع ،2004 ،ص ص65-37

 -محمد حسني عبد الجميؿ صبيحي  ،تدعيـ استقالؿ المراجع الخارجي في جميكرية مصر العربية في ظؿ

المتغيرات الحالية ببيئة المراجعة " دراسة تحميمية "  ،مجمة الدراسات ك البحكث التجارية  ،كمية التجارة ،
جامعة بنيا  ،العدد ( 2001 ، )2ـ  ،ص ص383 -382

 -يكسؼ محمكد جربكع ،مجاالت مساىمة التغيير اإللزامى لممراجع الخارجى فى تحسيف جكدة عممية

المراجعة كتعزيز مكضكعيتو كاستقاللو ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد ،16العدد

األكؿ ،2007 ،ص ص 768 -767
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