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العوامل المؤثرة في جودة أعمال التدقيق من وجهة نظر مراقبي الحسابات العراقيين
((دراسة ميدانية))
المدرس :فراس خضيرالزبيدي
جامعة القادسية  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /قسم العلوم المالية والمصرفية
الملخص:
تهدف هذه الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في جودة اعمال التدقيق المؤداة فيي مااتيم مراقبيي الحسيابات العيراقيين وقيد تي
تحقيق هذا الهدف من خالل استبانة ت تصميمها باالعتماد عليى بعيا الدراسيات السيابقة وقيد اانيت عينية الدراسية ماونية مين 06
مراقم حسابات وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج اهمها.
 -1على مراقم الحسابات عند تنفيذه اختبارات االلتزا واالختبارات الجوهرية ان يحصل على ادلة وقرائن اافيية ومناسيبة تماني
من الوصول الى نتائج معقولة يعتمد عليها في ابداء راية حول البيانات المالية .
 -2يجم على مراقم الحسابات ان يوثق ضمن اوراق عملة اافة المواضيع وادلة االثبات والقرائن التيي تؤايد انجياز مهمية التيدقيق
وفقا للمبادئ االساسية.
 -3عليى مراقييم الحسييابات ان يلخي نتيائج عمليية بوثيقيية ماتوبيية (التقريير) وان يعيييي راييية حييول البيانيات المالييية ب ييال دقيييق
ومراز.

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDITING FROM THE EXTERNAL
AUDITOR'S POINT OF VIEW IN IRAQ

Abstracted
The aim of this study was to determine the factors affecting the quality of the audit work
performed in the offices of the Iraqi auditors which have been achieved this goal through the
questionnaire was designed on the basis of some previous studies. The study sample which was
composed of 60 auditors has reached to a number of results, and importantly:
1- The auditor when implemented compliance tests and substantive tests that gets the clues and
evidence is sufficient and appropriate to enable access to reasonably reliable results in expressing
his opinion on the financial statements.
2- The auditor should that documents within the Securities coin all subjects and evidence of proof
and evidence which confirms the completion of the task of audit in accordance with the
fundamental principles.
3- The auditor currency that summarizes the results of a written document (the report) and gives
his opinion on the financial statements accurately and center.

المقدمة
على الرغ من أن مجلي معاييرالمحاسيبة الماليية( )FASBومجلي معيايير المحاسيبة الدوليية ( )IASBييدراون أهميية جيودة
المعلومات المحاسبية ،إال أن احد الم اال الرئيسة التي تواج الباحثين هو ايفية تفعيل ( )Operationalizeوقييا هيذه الجيودة
لذا عرف ( ) Collins Shorts English Dictionaryالجودة (" )Qualityبأنها درجة أو معييار التفيوق (،)Excellence
إما ( )Smithفقد اقترح ان تاون الجودة مقوّ م يبقا لمعايير مقبولة (متفق عليها) للجدارة ( ،(Meritويبقا لذلك فيان ايل عنصير
ينبغي تقوي جودت  ،فضالً عن ذلك فيان الجيودة مقومية يبقيا ً لحاجيات ومصيالت المسيتخدمين وأصيحام المصيالت الخيرين ،وعليى
وفق ذلك فان ( ) Smithيقترح أن ال تقا الجودة ب ال مبا ير ،اميا ليو أنهيا مجيرده وان تحدييد الجيودة رب ييء ربميا يتضيمن
استخدا مقايي لصفات اثيرة في هذه القياسيات تعميل ابيدائل(واالء) ( )proxyللجيودة ،لانهيا ال تقيي الجيودة ذاتهيا (.السيااني
)03 ،2616
ولذا فقد ت تقسي الدراسة الى جزئيين االول يتعلق بااليار النظرب اما الثياني فيتنياول تحلييل النتيائج وصيوال اليى االسيتنتاجات
والتوصيات.
منهجية الدراسة:
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مشكلة الدراسة:
ان اهمية دور مراقم الحسابات في اضفاء المصداقية على البيانات الماليية لل يراات فيي ظيل تزاييد اهميية هيذه البيانيات يتيليم
االهتما بهذه المهنة من قبل القائمين عليها  ،حيث يتيلم االمر العمل على اعادة االعتبار لمهنية التيدقيق وذليك مين خيالل التراييز
على جودة عملية التدقيق والعوامل التي تساه في زيادتها .
وبناءا على ماسبق فان م الة الدراسة تتمثل بافتقار العدييد مين مااتيم مراقبيي الحسيابات فيي العيراق فيي تيبييق منهجيية سيليمة
لجودة العمل التدقيقي و ضعف التزا مراقم الحسابات في تيويرها .
أهميه الدراسة:
أن تنظيي المهنيية يسيياعد فيي زيييادة ثقيية مين يعملييون فيهييا بأنفسيه وزيييادة ثقييته بالمهنية ،وبنيياء علييى ذليك في ن (الجمهييور) الييذين
يعتمدون على نتائج هذه المهنة تزيد ثقته بها ونظراً رهمية مهنة التدقيق وبيارخ فيي زييادة مصيداقية البيانيات الماليية ،فقيد بيدأ
التفاير جديا ً فيي تيوفير قواعيد واصيول ممارسية ماتوبية لهيذه المهنية بحييث يسيهل الرجيوو اليهيا واالحتايا اليى قواعيدها واصيول
ممارستها حيثما اقتضى االمر في دراسة تأثير العوامل الالزمة لتحديد جودة االداء المهني.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الى تحقيق مايلي
-1تحديد العوامل التي يمان ان تؤثر في جودة اداء مراقبي الحسابات المهني
 -2ترتيم العوامل التي تؤثر في جودة االداء المهني لمراقبي الحسابات وفقا الهميتها النسبية
 -3بيان تاثير خبرة مراقبي الحسابات على جودة اعمال التدقيق التي يقومون بها
فرضية الدراسة:
هناك عدة عوامل يمان ان تؤثر في جودة االداء المهني لمراقم الحسابات
اسلوب وطريقة الدراسة
-1الجانم النظرب.
ا-الاتم واالياريت والرسائل الجامعية والمقاالت ارجنبية والعربية.
م -ال باة الدولية للمعلومات (االنترنيت).
 -2الجانم العملي استخد الباحث اسلوم االستبانة في سبيل اختبار فرضيت ومحاولة اثباتها والوقوف على اه نتائجها من خالل
استيالو اراء عينة من المحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات من اصحام مااتم التدقيق فيي القيياو الخيا حييث يبليد العيدد
الالي  111مراقم حسابات مجاز وفقا لن رة مراقبي الحسابات المجازين والصادرة عن مجلي مهنية ومراقبية وتيدقيق الحسيابات
لسنة ،2612حيث ت توزيع استمارات االستبانة على عينة من الدراسة والبالد عيددها ( )06وقيد تي اسيترداد ( )06واسيتبعاد ()6
استمارة لعد صالحيتها اب ان نسبة االستجابة بلغت  %16وبذلك بلغت االستمارات الجاهزة للتحليل ( )06من اصل (.)06
الدراسات السابقة:
سبقت الباحث عدد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوو سيت تناولها عربيا اوال واجنبيا ثانيا وفقا لتسلسلها الزمني.
الدراسات العربية:
 - 1دراسة حلس ومقداد(:0222 ,العوامل المؤثرة على نجاح مكاتب المحاسبة والتدقيق في فلسطين):
هدفت هذه الدراسة الى محاولة التعرف على يبيعة الخدمات التي تقدمها مااتم الرقابية العاملية فيي قيياو غيزة والم ياال التيي
تواجهها وعالقتها مع دوائر الضريبة والعوامل التي تؤثر على نجاح وتيور هيذه المااتيم وقيد اسيتخد الباحثيان اسيلوم االسيتبيان
للحصول على البيانات وقد تضمن االستبيان ثالثة اجزاء االول تضمن معلومات عامة عن مااتم الرقابية العاملية فيي فلسييين مين
حيث قيمة رأ المال  ،الملاية  ،حج اعمال المااتم ،االماانات المتاحية  ،البيرامج المحاسيبية المسيتخدمة  ،سينة التأسيي  ،عيدد
العاملين والمتدربين بالماتم.
اما الجزء الثاني فتضمن معلومات حول يبيعة الخدمات التيي يقيدمها الماتيم ونسيبة ايل نيوو اليى حجي اعميال الماتيم  ،العواميل
المؤثرة على نجاح الماتم من وجهة نظر اصحام المااتم  ،الم اال التي تواج اصحام مااتم المحاسبة والمراقبة ويرق حيل
الخالفات التي قد تقع بين الماتم والزبائن .
اما الجزء الثالث فتضمن معلومات عن اداء مااتم المحاسبة والمراقبة في ظل السلية الفلسيينية مقارنة بعهد االحتالل االسرائيلي
من حيث معدل الربت  ،عدد الزبائن وعالقة المااتم مع بعضها البعا  ،حج رأ مال الماتم وحج استثمارات الزبائن.
وقد تمثل مجتمع الدراسية مين  160ماتيم محاسيبة ومراقبية حسيابات وقيد توصيلت الدراسية اليى ان يبيعية الخيدمات التيي تقيدمها
مااتم المحاسبة والمراقبة موزعة على النحو االتي  %33خدمات محاسبية  %21 ،است ارات ضريبية  %23 ،مراقبة والباقي
 %0خدمات واست ارات اخرى
 دراسة الضلعي( :0222,مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في اليمن):هدفت الدراسة الى معر فة مدى إدراك مااتم التدقيق لمفهو وأهمية تيبيق رقابة جودة التدقيق وتمثلت عينية الدراسية بمجميوو
 33ماتبا في العاصمة اليمنية صنعاء وت توزيع استبانة على عينة الدراسة ومناه النتيائج التيي توصيل اليهيا الباحيث هيي ان ليدى
مااتم التدقيق في اليمن إدراك ااف لمفهو رقابة الجودة اعمال التدقيق وال يسه التعلي الجامعي في اليمن في إبراز مفهو رقابية
الجودة في إعمال التدقيق.
-3دراسةةة ابةةوهين( : 0222 ,العوامةةل المةةؤثرة فةةي جةةودة تةةدقيق الحسةةابات مةةن وجهةةة نتةةر مةةدققي الحسةةابات القةةانونيين فةةي
فلسطين):
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هدفت الدارسة اليى معرفية العواميل الميؤثرة فيي جيودة تيدقيق الحسيابات مين وجهية نظير ميدققي الحسيابات فيي فلسييين وتحدييد
االهمية النسبية لال عنصر وقد قا الباحث باستخدا اسلوم االستبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة الذب يتمثيل بأصيحام مااتيم
و راات التدقيق العاملة في قياو غزة وقد توصلت الدراسة الى مجموعية مين النتيائج اهمهيا ان التأهييل العلميي والخبيرة العمليية
ومدى الما مراجع الحسيابات بمعيايير المراجعية المتعيارف عليهيا مين العواميل الهامية والميؤثرة ايجابيا فيي جيودة التيدقيق وارتفياو
درجات المنافسة بين مااتم المراجعة يؤثر سلبا على جودة المراجعة.
-2دراسة عبد الحسين(:0222 ,معايير التدقيق الدولية ودورها في رفع جودة عملية التدقيق في مكاتب التدقيق العراقية):
هيدفت الدراسيية الييى معرفيية ميدى التييزا مااتييم التييدقيق العراقيية بمعييايير التييدقيق وخاصيية معيايير رقابيية الجييودة ودور الجهييات
المسؤولة في تقوي ومتابعة رقابة الجودة والتعرف على درجة االخيتالف فيي الضيوابي العامية للجيودة الميبقية فيي مااتيم التيدقيق
العراقية .وتمثلت عينة الدراسة باختيار  16ماتم ووزعت عليه  36استمارة استبيان وقد توصيلت الدراسية اليى ان هنياك نيوو
من عد التوافق واالنسجا في إصيدار المعيايير والقواعيد بيين الجهيات اليثالث المسيئولة عين المهنية فيي العيراق والمتمثلية بمجلي
المعييايير ومجلي المهنيية ونقابيية المحاسييبين والمييدققين باةضييافة الييى قليية البحييوث والدراسييات التييي تتنيياول موضييوو جييودة عملييية
التدقيق.
-2دراسة الخزاندار (:0222مدى تأثير التغير االلزامي للمدقق الخارجي في تحسين جودة عملية التدقيق وتعزيز موضوعيته):
هيدفت الدراسية اليى توضييت ميدى تيأثير التغييير االلزاميي للمراجيع الخيارجي فيي تحسيين جيودة المراجعية وتعزييز موضيوعتي
واانت عينة الدراسة ماونة من  16ماتيم فيي غيزة اسيتخد الباحيث اسيلوم االسيتبانة وتوصيلت الدراسية اليى وجيود عالقية بيين
تيبيق التغيير االلزامي للمدقق الخارجي واثير ه عليى التخصي المهنيي فيي الصيناعة التيي ينتميي اليهيا العمييل وهنياك عالقية بيين
تيبيق التغيير االلزامي للمراجيع الخيارجي واثيره عليى جيودة وتالفية واتعيام عمليية المراجعية وبيين تحسيين جيودة عمليية التيدقيق
وتعزيز موضوعيتة.
-6دراسة التويجري والنافعابي ( :0222 ,جودة خدمة المراجعة دراسة ميدانية تحليليةة للعوامةل المةؤثرة فيهةا مةن وجهةة نتةر
المراجعين):
هدفت هذه الدراسة اليى معرفية اراء الميراقبين حيول العواميل ذات التيأثير المحتميل عليى جيودة خدمية المراقبية الميؤداة بواسيية
مااتم الرقابة واذلك العوامل الميؤثرة فيي تفضييل العميالء لماتيم الرقابية عليى اخير وقيد تي جميع البيانيات مين خيالل اسيتبيان تي
تصميم اعتمادا على الدراسات السابقة ماون من ثالثة اجزاء االول العوامل المؤثرة بجيوده خدمية المراقبية (  26عاميل ) وميدى
توفر تلك العوامل في الماتم الذب يعمل في المراقيم ،الثياني العواميل الميؤثرة عليى المفاضيلة مين مااتيم الرقابية المختلفية والتيي
تحا قرار العميل في السوق السيعودية (  16عاميل ) اميا الثاليث فهيي معلوميات خصيية عين معبيا االسيتبيان (  6اسيئلة ) وتي
توزيعها على  56مراقم تابعين الى  1مااتم في مدينة جدة في المملاة العربية السعودية وقد توصلت الدراسة الى ما يلي
ان ااثر ثالثة عوامل تأثيراً في جوده المراقبة من وجهة نظر المراقبين هي
 .1الخبرة العملية ال عضاء ماتم الرقابة في مجال الرقابة.
 .2الموضوعية عند فح

وتقيي القوائ المالية واتاب التقرير عنها.

 .3الافاءة العلمية ال عضاء ماتم الرقابة متمثلة بال هادات االااديمية.
اما ااثر عوامل مؤثره في قرار التفضيل بين مااتم الرقابة فهي
 .1التعامل السابق بين ماتم الرقابة والعميل.
 .2اجور الرقابة.
 .3السمعة وال هرة ل راة او ماتم الرقابة.
اما وقد اوضحت الدراسة وجود فيروق جوهريية بيين التيأثير المتوقيع ليبعا العواميل ووجودهيا فيي الواقيع .ايذلك ان عيدد مين
عوامل الج ودة وعدد من عوامل التفضيل تتأثر ب يال جيوهرب بواحيد او ااثير مميا يليي نيوو وظيفية المراقيم ،والعمير ،والمؤهيل
العلمي ،والمؤهل المهني ،والخبرة.
-2دراسةةة جربةةو ( : 0222 ,مجةةاالت مسةةاهمة التغييةةر االلزامةةي للمةةدقق الخةةارجي فةةي تحسةةين جةةودة عمليةةة المراجعةةة وتعزيةةز
موضوعتيه واستقالله):
هدفت هذه الدراسة الى توضيت مجاالت مساهمة التغيير االجبارب للمراقم الخارجي في تحسين جودة عمليية المراقبية وتعزييز
موضوعتي واستقالل وقد استخد الباحث استبيان ماون من ثالثة اجزاء وت توزيع على المراقبين الخارجين في قياو غيزة وقيد
بينت نتائج الدراسة ان فارة التغيير االجبارب للمراقم الخارجي تحدث دائما ً عنيدما تواجي ال يراات المسياهمة م ياال ناتجية عين
انخفياا قيمية اسييهمها فيي السييوق الماليية وان يييول فتيرة تعاقييد المراقيم والعميييل سيوف تييؤدب اليى نقي موضيوعية واسييتقاللية
المراقييم الخييارجي وقييد قييدمت الدراسيية مجموعيية ميين التوصيييات التييي ميين ييأنها ان تسيياه فييي تحسييين عملييية المراقبيية وتعزيييز
موضوعية واستقاللي المراقم الخارجي.
-2دراسة ميالة( : 0202 ,العوامل المؤثرة على كفاءة مراجعة الحسابات من وجهة نتر المراجع الخارجي):
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هدفت الدراسة الى عرا يامل للعواميل الميؤثرة عليى افياءة مراجيع الحسيابات ب يال عيا وميدى ارتبايهيا بمعيايير المراجعية
المتعارف عليها اما اوضحت الدراسة اثر هذه العوامل بالنسبة لمراجعة الحسابات في سوريا وأهميتها بهدف تيوير مهنة مراجعية
الحسابات وقد اعتمد الباحث على اسيلوم االسيتبانة وقيد اانيت عينية الدراسية ماونية مين( )36مراجعيا للحسيابات يعمليون فيي 11
ماتم وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج اهمها ان من اه العوامل التي تؤثر على افاءة مراجعة الحسابات من وجهة نظر
المراجع الخارجي ترتبي ارتبايا وثيقا بالمعايير العامة ومعايير العمل الميداني وارتباي ضعيف بمعايير التدقيق.
 -9دراسةةة الطويةةل( :0200,تةةاثيرمتغيرات بي ةةة المراجعةةة الخارجيةةة علةةى جةةودة االداء المهنةةي لمراجعةةي الحسةةابات فةةي قطةةا
غزة):
هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة االداء المهني لمراجعي الحسابات في قياو
غزة من اجل تحقيق الهدف قا الباحث بأجراء دراسة على  60مراجع حسيابات يعمليون فيي مااتيم مراجعية الحسيابات المنت يرة
في قياو غزة وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وقد توصلت الى مجموعة من النتائج اهمها
هناك بعا المتغيرات لها تأثير ايجابي على جودة المراجعة مثل ابر حج ماتم المراجعة الخبرة المهنية التأهيل العلمي والعمليي
المنافسة بين مااتم المراجعة لسمعة الجيدة لماتم المراجعة وغيرها.
الدراسات األجنبية:
)10- (Factors Associated With The Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors
Malone and Roberts (1996):
هدفت هذه الدراسة الى اختبار أاثر العواميل التيي تفسير انخفياا جيودة التيدقيق ودراسية عالقية االنخفياا بعيدد مين المتغييرات
المستقلة .وقد توصلت الى ان هناك عالقة ارتباي بين قوة إجراءات رقابة الجودة الميبقية وبيين انخفياا جيودة التيدقيق ايذلك فيان
هناك عالقة ارتباي بين بعا العوامل المتعلقة بالخصائ ال خصية للمدقق وبين انخفاا جودة التدقيق .
11- (Earning Quality) Schipper and Vincent(2003):
تختبر هذه الدراسة ميداخل عيدة لجيودة ارربياح مين منظيور فائيدة القيرار  ،اميا موضيت فيي الهيايل المفياهيمي لمجلي المعيايير
المحاسبية ( ، (FASBمن منظور الجودة العالية لألرباح مدى التمثيل الصادق لدخل ( ، )Hicksوالتي تعني مفاهيميا ً التغيير فيي
إجمالي الثروة .واختبار مداخل جودة اررباح المتضمنة االستمرارية  ،القدرة التنبؤيية  ،التبياين السالسيل الزمنيية  ،والعالقيات بيين
النقد والمستحقات والدخل  ،والتماثل مع المالئمة والموثوقية وقابلية المقارنة  ،وتأثيرات تنفيذ القيرارات (ميثال أخيياء الًتقيدير غيير
المقصودة في المستحقات و التحريف المقصود بالمستحقات) .وربي القياسات العملية بتلك المداخل بأمثلة مين البحيوث ارااديميية ،
حيث لوحظ  ،فضالً عن قضايا التقدير المعروفة  ،حساسية اختبار بعا إجراءات جودة ارربياح لقياسيات ايل مين اليدخل والتغيير
في التدفق النقد .
مايميز الدراسة عن الدراسات السابقة
من خالل استعراا الدراسات السابقة فان هذه الدراسة تاتي امامل لما سبقها من الدراسات حيث حاول الباحث حصر العوامل
المؤثرة في جودة اعمال التدقيق وتيبيقها على مجتمع الدراسية فيي العيراق ايذلك وفيي حيدود علي الباحيث فانهيا تعتبير االوليى مين
نوعها والتي تناقش جودة التدقيق في العراق من وجهة نظر مراقبي الحسابات العراقيين .
( االطار النتري)
مفهوم جودة التدقيق Audit Quality
القى موضوو جودة التدقيق اهتماما ابيرا من قبل الباحثين منذ محاولة وضع تعريف لعملية التدقيق الى الوقيت الحاضير .حييث
ظهرت في االدبيات التي تتعلق بالتدقيق اهتما واضت بموضوو جودة التدقيق من حيث التعريف ب وايجاد فاه ومحدد ل ،او مين
حيث دراست اليجاد وسائل لقياس او حلول تافل تحقق في الواقع العملي ولعل من ا هر التعريفات التيي وضيعت لجيودة التيدقيق ،
التعرييف اليذب صياغ (  )DE ANGELO ,1981حييث عيرف جيودة التيدقيق عليى انهيا (تقيدير للسيوق الحتماليية قييا الميدقق
باات اف االنحراف في النظا المحاسبي للعميل محل التدقيق ومن ث قيام بالتقرير عن ذلك االنحراف )
وعرف (  ) KNAPP,1991جودة خدمات التدقيق من خالل مفهو مخاير التدقيق على انهيا (تخفييا الميدقق لخيير االات ياف
والذب يؤدب الى تخفيا خير التدقيق النهائي وعلي فان المدقق سوف يسعى بدوره لالفصاح والتقرير عن االخياء الجوهرية في
القوائ المالية ).
وقد اوضت ( )SUTTON ,1993ان غيام تعريف موحيد لجيودة التيدقيق ميرده اليى ان جيودة اداء عمليية التيدقيق تعتبرهيايل
اامن متعدد االبعاد ولذلك يصعم تعريف او تقييم او قياس الى حد ما .
قياس جودة التدقيق
ان عد وجود مفهو او تعرييف موحيد ومقبيول لجيودة التيدقيق مين جمييع االييراف ذات المصيلحة ااسيبها مزييدا مين الغميوا
وجعيل مين الصيعم اثباتهيا او حتيى قياسيها بصيورة مبا يرة وهيذا ماا يار اليي ( WARRMING-RASMUSSEN AND
 ) JENSEN ,1998حيث اوضحا ان تعريف او قييا او حتيى تقييي عمليية جيودة اداء عمليية التيدقيق اميرا يحتميل النقياش فيي
جوهره ولمستخدمي القوائ المالية ب يال عيا بينميا ا يار (  )FRANCIS,2004اليى ان صيعوبة قييا جيودة التيدقيق ميرده ان
المنتج الوحيد المرئي لعملية التدقيق (تقرير المدقق) عبارة عن قالم عيا وغالبيية هيذه التقيارير التيي يصيدرها الميدقق هيي تقيارير
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جودة اداء عمليية التيدقيق ا يار اليهميا

نميية تحمل اراء غير متحفظة اضافة الى ذلك فقد ظهر في االدبيات منهجان ائعان لقيا
(  )KRISHAN AND SCHAUR ,2000على النحو االتي
 -1قيا جودة اداء عملية التدقيق بيريقة غير مبا رة من خالل بحث العالقات التي تتعلق بجودة اداء عمليية التيدقيق وقيد يملت
الوسائل البديلة حج م اتيم التيدقيق وسيمعة الميدقق وفتيرة التعاقيد ميع العمييل وتقيدي الخيدمات االخيرى خيالف عمليية التيدقيق
وبنسبة معدالت الدعاوى القضائية ذات العالقة بعمل المدقق والخبرة وغيرها.
 -2قيا جودة اداء عملية التدقيق باسيتخدا مينهج مبا ير ويقيو عليى االفتيراا ان احتماليية الا يف والتبلييد عين اب اختراقيات
تتعلق بعقد التدقيق سوف ينعا في مخرجات عملية التدقيق مثل االخياء التي قد يرتابها المدققين.
اهمية جودة التدقيق:
تزايد االهتما بتحسيين جيودة تيدقيق الحسيابات خيالل السينوات الماضيية وذليك بسيبم زييادة اليدعاوى القضيائية المرفوعية ضيد
مااتم التدقيق والخاصة في الواليات المتحدة االمرياية ،برييانيا واستراليا.
حيث يعتمد اثير من المستخدمين الخارجيين على رأب مراقم الحسابات في اتخاذ قراراته وهناك دائما مخاير تتعلق بعد
مالئمة الرأب المقد للظروف التي قد حولها او اعياء اراء غير صحيحة مما يزيد من خير التعرا للدعاوى القضائية.
وتعتبر زيادة جودة التدقيق مصلحة م تراة لجميع االيراف المستفيدة منها ،فمراقم الحسابات يهم ان تت عملية التدقيق بأعلى
جودة ممانة الخالء مسؤوليت اما الجهات االخرى اوال ،ولزيادة ارباح والمحافظة على العميل ثانيا .اذ تعتبر جودة التدقيق من
اه العوامل المؤثرة في تغيير مراقم الحسابات في اثير من ال راات.
واذلك الزبائن يهمه ايضا ان تت عملية التدقيق بأعلى جودة وذلك الضفاء الثقة على القوائ المالية المصدرة والجهات الخارجية
( المستفيدين الخارجيين ) يهمهما ان تاون قراراتها االقتصادية مبنية على مصادر موثوقة وخالية من أب اخياء ذات تأثير
مادب(.جوهر)15، 2660،
اإلرشادات والمعايير الصادرة من الجهات المهنية لرقابة جودة عملية المراجعة
إهتميت العديييد ميين المنظميات والجمعييات المهنييية باافيية أنحيياء العيال بموضيوو مراقبيية جييودة ارداء فيي يراات
ومااتيم المحاسيبة والمراجعية ،والعميل عليى تحسيين مسيتوب ارداء المهنيي لهيذه ال يراات واةرتقياء بي بميا يخيد الصيالت
العيا  ،ايذلك فرضيت هيذه الجمعييات المهنيية عليى أعضيائها مجموعية مين المعيايير المهنيية وقواعيد وآدام وسيلوايات
المهنة لاي يت تنفيذ عمل المراجع والمحاسم وفقا رعلى معايير الجودة.
 -0إرشادات صادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين لرقابة جودة عملية المراجعة
أصيدر هيذا المعهيد عيا  1979أول برنيامج لمعيايير الرقابية عليى ارداء المهنيي ،وتي تييويره عيا  ، 1551واليذب
اليدورب لبرنيامج رقابية جيودة ارداء وقبيول
تضيمن عناصير متعلقية باةسيتقاللية ،واالستر ياد بيرراء الخبيراء ،والفحي
عمالء جدد ،واةستمرار في العالقة مع العمالء الحاليين .
وفييى عييا  ، 1989أصييدر المعهييد ارمرياييي للمحاسييبين القييانونيين برنييامج أيلييق علي ي الفح ي المتعمييق Peer
 Review Programويليز هيذا البرنيامج مااتيم التيدقيق أو المحاسيبين القيانونيين ايأفراد واليذين ين يأ عين خيدماته
مسيئولية إتجياه الييرف الثاليث بتسيجيل أسيمائه ليدى لجنية بالمعهيد متخصصية فيي تقييي أداء مااتيم التيدقيق ،حييث تقيو
لييدى ماتييم التييدقيق ،ثي اصييدار تقرييير
وتقيييي نظييا رقابيية الجييودةQuality Control System.
هييذه اللجنيية بفحي
نتيجة هذا الفح .
وبمجيرد تسيجيل مااتيم التيدقيق أو الميدقق ليدى المعهيد ارمريايي للمحاسيبين القيانونيين ف ني يتعيين عليي ضيرورة
مراعياة معيايير رقابية الجيودة الصيادرة مين المعهيد فيي هيذا ال يأن بحييث ييت إجيراء فحي متعميق ردائي المهنيي فيي مجيال
وتقييي خيالل ثمانيية ع ير يهر مين التسيجيل ليدى
أعميال المحاسيبة والتيدقيق ايل ثيالث سينوات عليى أن يبيدأ أول فحي
اللجنية المختصية بيالتقيي  .وقيد تي إدخيال تعيديالت وتحسيينات عليى هيذه المعيايير فيي ينياير  2001مين أجيل تحسيين جيودة
إعيداد التقيارير الماليية ،ولحمايية العامية ممين يعتميدون عليى هيذه التقيارير فيي إتخياذ العدييد مين القيرارات) ابيوهين2666،
)63
 -0ارشادات مجمع القانونيين بانجلترا وويلز لرقابة جودة عملية التدقيق
قيييا المجميييع باعيييداد برنيييامج لرقابييية وجيييودة االداء المهنيييي فيييي عيييا  1551واليييذب اقرتييي وزارة التجيييارة والصيييناعة وهيييو
مليييز لمااتيييم التيييدقيق.وتمثلت اهييي العناصييير التيييي وردت فيييي هيييذا البرنيييامج االسيييتقالل  ،النزاهييية المهنيييية ،قبيييول العميييالء
واسيييتمرارية العالقييية بهييي  ،التيييدريم والتييييوير المهنيييي  ،الفحييي اليييداخلي  ،االلتيييزا ب يييروي التسيييجيل  ،االست يييارة ،تجنيييم
ماقد يؤدب الى عد موضوعية االداء)www.icaew.com ).
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 -3ارشادات الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )socpaلرقابة جودة عملية المراجعة
وعلييييى المسييييتوى العربييييي اصييييدرت الهيئيييية السييييعودية للمحاسييييبين القييييانونيين ( )socpaفييييي عييييا  1553برنييييامج لمراقبيييية
جيييودة االداء المهنيييي للمحاسيييبين القيييانونيين بالمملاييية العربيييية السيييعودية ويهيييدف هيييذا البرنيييامج اليييى تحقييييق درجييية مقبولييية مييين
االلتييييزا بالمعييييايير المهنييييية واالنظميييية ذات العالقيييية التييييي تحايييي تقييييدي خييييدمات المحاسييييبة والتييييدقيق للعمييييالء وذلييييك بهييييدف
االرتقاء بمستوى المهنة
وهنييياك نيييوعين مييين الفحييي أو التفتييييش تخضيييع لييي مااتيييم التيييدقيق بالمملاييية العربيييية السيييعودية ،يتمثيييل النيييوو ارول فيييي
تيييدقيق دورب سييينوب يتيليييم مييين مااتيييم التييي دقيق إسيييتيفاء مجموعييية مييين المسيييتندات وتيييوفير معلوميييات عييين ميييالك الماتيييم،
ال يييرااء ،الميييديرون ،الموظفيييون ،العميييالء ويبيعييية الخيييدمات التيييي يقيييدمها الماتيييم .ويجيييم تقيييدي هيييذه المسيييتندات وتيييوفير
المعلومييييات خييييالل  56يومييييا ً ميييين نهاييييية السيييينة المالييييية لماتييييم التييييدقيق إلييييى السييييارتير العييييا للهيئيييية السييييعودية للمحاسييييبين
القييانونيين والييذب بييدوره يقييو بتحويلهييا الييى لجنيية مراجعيية التييدقيق  Quality Audit Committeeوالتييي قييد تقييو إذا
تقيو لجنية تيدقيق الجيودة برفيع
نيواحي القصيور .وبنياء عليى نتيائج الفحي
تيليم ارمير ذليك بت يايل فرييق لفحي
أو التفتييش والتيي
توصيياتها إليى السيارتير العيا للهيئية السيعودية للمحاسيبين القيانونيين .ويتمثيل النةو الثةاني مين الفحي
تتضيمن بييرامج تييدقيق جييودة عمليييات التييدقيق فييي فحةةص وتقيةةيم نتةةم الرقابةةة الداخليةةة للجةةودة التييي تيبقهييا مااتيم
التيدقيق ،وهيذا النيوو مين التقييي ييت مين خيالل فرييق خيا يعيين ويراقيم مين قبيل الهيئية السيعودية للمحاسيبين القيانونيين،
وييؤدى هيذا التقييي ايل ثيالث سينوات لمااتيم التيدقيق التيي تميار عملييات تيدقيق ل يراات القيياو العيا أوايل خمي
.وي يمل نيياق الرقابية النوعيية لماتيم المحاسيبة
سينوات لمااتيم التيدقيق التيي تقيد خيدماتها ل يراات القيياو الخيا
جمييع الخيدمات المهنيية التيي يقيدمها ماتيم المحاسيبة ،اميا تنيبيق معيايير الرقابية النوعيية لماتيم المحاسيبة عليى جمييع
مااتيم المحاسيبة بغيا النظير عين يالها القيانوني أو عيدد مالاهيا أو حجمهيا .وتقيع مسيؤولية اةلتيزا بهيذه المعيايير عليى
عاتق مالك الماتم ،ويجم على ماتم المحاسبة توثيق السياسات واةجراءات التي تمثل معايير للرقابة النوعية.
وتتمثييل عناصيير الرقابيية النوعييية لمااتييم المحاسييبة والتييي صييدرت عيين الهيئيية السييعودية للمحاسييبين القييانونيين فييي
المسيياعدين للعمليييات ،الم ييورة ،اة ييراف ،التوظيييف ،تيييوير وتييدريم المييوظفين ،تقييوي أداء
اةسييتقالل ،تخصييي
الييداخلي
المييوظفين وتييرقيته  ،قبييول العمييالء واسييتمرارية العالقيية معه ي  ،اةلتييزا بأحاييا النظييا ولوائح ي  ،الفح ي
اليدورب .وايل عنصير مين هيذه العناصير ييت التحقيق مين ميدى اةلتيزا بي مين خيالل توجيي مجموعية مين التسياؤالت إليى
الميوظفين بمااتيم المحاسيبة ،ومين الجيدير بالمالحظية في ن هيذه العناصير تت ياب إليى حيد ابيير ميع العناصير التيي أصيدرها
المعهد ارمرياي للمحاسبين القانونيين(.اليويل )25 2612.
 -3إرشادات المعهد المصري للمحاسبين القانونيين لرقابة جودة
أصدر المعهد المصرب للمحاسبين والمدققين في عا  1996المعيار رق )  ( 7والذب
يخت بالرقابة على جودة أعمال التدقيق .ويهدف هذا المعيار إلى تقدي إر ادات تتعلق
بالرقابية عليى الجيودة .وهيذه اةر يادات غيير ملزمية للميدققين .ومميا هيو جيدير باليذار أن هيذه اةر يادات تت ياب إليى حيد
ابيير ميع اةر يادات الدوليية رقي )  ( 7والصيادرة مين االتحياد اليدولي للمحاسيبين الصيادر فيي عيا  1981 .وتضي هيذه
اةر يادات إجيراءات خاصية بماتيم التيدقيق ،وإجيراءات تتعليق بالعميل اليذب يوايل إليى المسياعدين فيي عمليية تيدقيق
معينية .وتتوقيف يبيعية وتوقييت ونيياق سياسيات وإجيراءات مراقبية الجيودة لماتيم التيدقيق عليى عيدد مين االعتبيارات
مثييل حجي ويبيعيية الخييدمات التييي يقييدمها ،وموقييع الماتييم ،وهيالي التنظيمييي ،واعتبييارات التالفيية ،وميين ثي تختلييف
السياسيات واةجيراءات المسيتخدمة فيي ايل ماتيم ،وايذلك ميدى توثييق هيذه السياسيات ،ومين العناصير الرئيسيية التيي
يماين اسيتخدامها فيي تقييي الجيودة بماتيم التيدقيق المتيلبيات المهنيية ،المهيارات والافياءات  ،التالييف بالمهيا  ،التوجيي
واة راف ،االست ارات ،قبول أو االحتفاظ بالعمالء،والمراقبة(.حسين  ،قيم ) 301 ٣٠٠٢ ،
ضوابط الجودة حسب معيار التدقيق الدولي رقم :002
 (International federation of accountantsعلييى المييدقق تنفيييذ
ييين معيييار التييدقيق((IFAC)(( )226
سياسات وإجراءات رقابة الجودة التي صممت للتأاد بان جميع التدقيقات قد تمت على وفق المعايير الدولية للتدقيق
وقيييد أوضيييت هيييذا المعييييار اليييذب أصيييدره االتحييياد اليييدولي للمحاسيييبين واليييذب يعيييد بمثابييية مرجيييع مسيييتمر مييين اةصيييدارات نافيييذة
المفعيييول ب يييان قواعيييد السيييلوك ا رخالقيييي ومعيييايير التيييدقيق الصيييادرة عييين االتحييياد واليييذب يهيييدف إليييى تيييوفير إر يييادات عييين
جودة العملية التدقيقية من خالل
أ -السياسات واةجراءات العامة التي يتبعها المدقق عن أداء عملية التدقيق.
ب -اةجراءات المتعلقة بتفويا ارعمال للمساعدين رداء عملية التدقيق.

وضوابي الجودة هي مجموعة من اةجراءات والسياسات التي تتبناها مااتم التدقيق لتوفير
قناعة بأن عملية التدقيق قد أنجزت وف ًقا للمعايير المحددة والمتعارف عليها.
وتعتبر سياسة ضوابي الجودة بمثابة أهداف تسعي مااتم التدقيق لتحقيقها ،بينما إجراءات الضوابي تمثل الخيوات وارساليم
التي يت تنفيذها من أجل تحقيق ارهداف المحددة .ولقد بينت الفقرة الرابعة من المعيار الدولي رق )  ( 220ما يجم على مااتم
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التدقيق القيا ب من حيث تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة ،والتي صممت للتأاد بأن اافة اعمال التدقيق قد تمت حسم
المعاييرالدولية للتدقيق ،أو المعايير او الممارسات الوينية المناسبة.
أما الفقرة السادسة من المعيار فقد بينت أن أهداف سياسات رقابة الجودة والتي تتبناها مااتم التدقيق والتي تمثل عناصرالرقابة
على جودة التدقيق تتضمن ما يلي
ا-المتيلبات المهنية
على اافة افراد ماتم التدقيق االلتزا بمبادبء االستقاللية واالمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني
م -المهارات والافاءة
على مااتم التدقيق ان تاون مزودة بافراد حصلو وحافظو على المعايير الفنية والافاءة المهنية الميلوبة  ،للقيا بانجاز مهامه
بالعناية الالزمة .
ج -توزيع المها
يجم ان تعهد اعمال التدقيق الى افراد ممن يمتلاون درجات من التدريم الفني والافاءة المهنية الميلوبة في مثل هذه الحاالت .
د -اال راف
ينبغي ان ياون هناك توجي وا راف ومتابعة لالعمال على اافة المستويات  ،وذلك لتوفير قناعة معقولة بان العمل المنجز يفي
بمعايير الجودة المناسبة .
ه -الت اور
يجم الت اور داخل وخارج ماتم التدقيق  ،عند الضرورة  ،مع ذوب الخبرة المناسبة.
و -قبول والمحافظة على العمالء
يجم على ماتم التدقيق عند اجراء تقيي للعمالء المتوقعين ومراجعة تقيي العمالء الحاليين بصورة مستمرة  ،اما يجم على
ماتم التدقيق  ،عند اتخاذ قرا ر بقبول او استبقاء العميل  ،ان ياخذ بعين االعتبار استقاللية الماتم وقابليت لخدمة العميل ب ال
مالئ  ،واالمانة التي تتمتع بها ادارة العميل
ز -المراقبة
يجم على ماتم التدقيق ان يراقم باستمرار مالئمة وفعالية تيبيق سياسات واجراءات رقابة الجودة) IFAC ,2001: 161 ( .
معايير التدقيق:
لقد عرّفت معايير التدقيق بأنها( ارنماي التيي يجيم ان يحتيذب بهيا الميدقق أثنياء أدائي لمهمتي والتيي تسيتنتج منيقييا مين الفيروا
والمفاهي التي تدعمها )( .توما وهناي)52 1989 ،
المعايير االساسية للتدقيق
اما فيما يخ المعايير ارساس ية والتي اقرها مجل المعايير المحاسيبية والرقابيية فيي العيراق بميا يخي اعيياء وصيف للمعيايير
االساسية التي يجم على مراقم الحسابات ان يلتز بها لضمان تحقيق اعلى مسيتويات االداء المهنيي الميلوبية ولتحدييد مسيؤؤليات
المهنية واما يلي ( دليل التدقيق رق ( )1555 )3
 -0المعايير العامة:
على مراقم الحسابات اعتماد المعيايير ارساسيية للتيدقيق فيي ايل ارميور والحياالت التيي يحتميل إن يايون لهيا تيأثير عليى قيرارات
مستعملي البيانات المالية.
أ -التأهيل العلمي والعملي
يجم إن ياون مراقم الحسابات مؤهالً علميا ً ومهنيا ً لاي يتمان من أداء واجب المهني وفقا لما متوقع من وان ذلك يتيليم وضيع
السياسات واةجراءات الخاصة بارمورالمبينة أدناه
أوالً اختيار مراقم الحسابات لمساعدي من بين المؤهلين مهنيا وأااديميا.
ثانيا ً تيوير وتدريم مراقبي الحسابات ومساعديه لتماينه من أداء واجباته بالافاءة الميلوبة.
ثالثا ً إعداد أدلة التدقيق المتعلقة بممارسة مها الفح والتدقيق.
رابعا ً تقوي فاعلية ومالئمة اةجراءات الداخلية المعتمدة في مؤسسات ومااتم التدقيق.
م -االستقاللية
وجوم استقالل مرا قم الحسابات وتجنم وجود المنفعة ما بين وبين الجهة التي يقو بتدقيقها .اميا إن إجيراءات التيدقيق المتعيارف
عليها تستلز اتخاذ موقف مستقل في التفاير الذهني لمراقم الحسابات بعيدا عن أب مؤثرات قيد تيؤثر عليى نوعيية عملي أو حامي
ال خصي.
جـ-المعايير ارخالقية
أوال يجم أن ياون مراقم الحسابات مسيتقيما ًونزيهيا ً ومخلصيا ًفيي أداء عملي المهنيي وان يتيوخى العدالية وان يايون محاييداً غيير
متحيزا ًعند تاوين انيباعات وإعياء الرأب وان ياون استقالل حقيقا ً غير مرتبي بأية مصلحة أو ضغوي تنال من تجرده.
ثانيا ً يجم على مراقم الحسابات إن ياون أمينا ًعلى أسرار مهنت ويحافظ على المعلومات التي تتوفر ل خالل عمل وان ال يبوح
بها إلى أب جهة دون اذن خا بذلك إال في الحاالت التي تستدعيها مقتضيات القانون أو متيلبات اةفصاح المهني.
ثالثا ً على مراقم الحسابات ومساعدي أن يتصفوا بالاياسة الواجبة في عالقاته مع موظفي المن أة وان ياون التعامل ضمن إيار
التواضع وحسن المعاملة .
رابعا ً على مراقم الحسابات االلتزا بأدام وسلوك المهنة المتعارف عليها والمنصو عليها في الت ريعات المهنية .
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 -0معايير العمل الميداني:
أ-على مراقم الحسابات أن يبذل العناية المهنية الالزمة في تنفيذ عمل وان يستعين بأ خا
والتدريم الالز في التدقيق .
م -يجم عليى مراقيم الحسيابات إن يخييي عملي بصيورة تماني مين إنجيازه بافياءة وفيي الوقيت المناسيم وعليى أسيا المعرفية
بيبيعة أعمال ون ايات المن أة والظروف المحيية بها وان التخييي لعملية التدقيق يقتضي التي
أوالً التعرف على حج ويبيعة عمل المن أة التي سيت تدقيقها وجمع المعلومات الالزمة عنها وتحديد الجوانم المهمية للبيئية التيي
تعمل في محييها المن أة .
ثانيا ً االحاية بالنظا المحاسبي وسياسات المن أة تحديد أهـداف التدقيق واالختبارات الضرورية لتلك ارهداف وتنسيق العمل الذب
سيت تنفيذه.
ثالثا ً جدولة اجراءات التدقيق التي سيت تنفيذها حسيم يبيعتهيا وأوقيات تنفييذها وذليك فيي ضيوء أولوييات وأسيبقيات المهيا وتحدييد
المنهج وارسلوم اراثر افاءة لعمل التدقيق.
رابعا ً تحديد عدد الموظفين ال ذين سيالفون بالتدقيق ومسيتوياته الوظيفيية وتحدييد درجية االعتمياد عليى نتيائج فحي نظيا الرقابية
الداخلية وتحديد ارهمية النسبية لألمور والجوانم الم مولة بالتدقيق.
خامسا ً على مراقم الحسابات عند تنفيذه اختبيارات االلتيزا واالختبيارات الجوهريية أن يحصيل عليى أدلية وقيرائن اافيية ومناسيبة
تمان من الوصول إلى نتائج معقولة يعتمد عليها في ابداء رأي حول البيانات الماليـة وتعني تلك االختبارات ما يلي
 -1إن اختبارات االلتزا تمثل إجراءات يت تصميمها للحصول على قناعة معقولة بااللتزا الفعليي بي جراءات الرقابية الداخليية التيي
سيت االعتماد عليها في التدقيق.
 -2االختبارات الجوهرية فهي تمثل إجراءات يت تصميمها للحصول على قناعة معقولة بااتمال ودقية وصيحة البيانيات التيي يقيدمها
النظا المحاسبي وتتاون هذه اةجراءات من نوعين هما
 فح تفاصيل العمليات واررصدة.
 تحليل النسم واالتجاهات الهامة باةضافة إلى التحرب عن التغيرات والبنود غيير أن يايون مراقيم الحسيابات دقيقيا ً فيي عملي
وال يعتمد أب رأب إال بعد إجراء الفح والحصول على أدلة اةثبات الاافية.
سادسا ً تعتبر االدارة هي المسؤولة عن وضع أنظمية الرقابية الداخليية التيي ينبغيي إن تتضيمن إجيراءات الضيبي اليداخلي المناسيم
لحجي ويبيعيية عمييل المن ييأة ولايين ال يعفييي ذلييك مراقييم الحسييابات ميين تقيييي تلييك االجييراءات واالقتنيياو بمالئمتهييا وافايتهييا رنهييا
ستسهل وتساعد مراقم الحسابات في تاوين قناعت ورأي الفني الميلوم من .
سابعا ً على مراقم الحسابات أن يضع برنامج تدقيق امل يغيي جميع ارن ية الرئيسيية والفرعيية للمن يأة يحيدد فيي اةجيراءات
الالزمة لتنفيذ خية التدقيق وان يتضمن ارهداف من تنفيذ ال فقرة رئيسية من .
ثامنا ً على مراقم الحسابات إعيادة النظير فيي خيية وبيرامج التيدقيق أثنياء العميل فيي ضيوء نتيائج اختبيارات التيزا واالختبيارات
الجوهرية.
-3معايير إعداد التقرير:
أ -عند انتهاء عملية التدقيق والفح على مراقم الحسابات أن يلخ نتائج عمل بوثيقة ماتوبــة (التقرير) وان يعييي رأيي حيول
البيانات المالية ب ال واضت ودقيق ومراز وسهل الفه وبعييداً عين التمويي ومتضيمنا ً المعلوميات التيي تسيندها أدلية إثبيات التيدقيق
ووفقا ً لما جاء في دليل التدقيق رق ( )2حول تقرير مراقم الحسابات.
م -يعتبر مراقم الحسابات مسئوالً عن إبداء رأي حول البيانات المالية عندما يفوا مساعدي بعمل أو عندما يستعين بأعميال قيا
بها مراقبي حسابات أو خبراء آخرون.
جـ -يعتبر رأب مراقم الحسابات تعبيراً عن قناعت بوجود التزا بارمور المبينة أدناه -
اوالً -ان البيانات المالية أعدت وفقا للسياسات والقواعد المحاسبية.
ثانيا ً -االلتزا بالقوانين وارنظمة المرعية في إعداد البيانات المالية.
ثالثاًـ ان البيانات المالية تعبرعن المراز المالي ونتائج الن اي .
رابعا ً -وجود إيضاحات اافية لألمور الهامة ب أن البيانات المالية.
ه-عندما يعيي مراقم الحسابات رأيا ً متحفظا أو عندما يمتنع عن إبداء الرأب يجم أن يتضمن التقرير ارسبام التي دعت إلى ذلك
ب ال واضت ومفهو .
و  -علييى مراقييم الحسييابات أن يراعييي عنييد إعييداده واتابت ي للتقرييير اون ي سيييقرأ ميين قبييل جهييات وأيييراف متعييددة ذات خلفيييات
ومسييتويات ثقافييية مختلفيية قييد ال تمييت بصييلة معينيية إلييى المهنيية  ،ممييا يسييتوجم ذلييك إن ياتييم التقرييير بلغيية مفهوميية وبعيييدة عيين
المصيلحات المهنية المعقدة .
تتوفر فييه الخبيرة والافياءة المعقولية
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نتا ج الدراسة الميدانية:
فيما يلي نتائج تحليل استمارات االستبانة التي ت توزيعها على عينة الدراسة -
جدول رقم ()0
اجابات مراقبي الحسابات
%

العـدد

%

العـدد

22.23

%

العـدد

3.22

22.22

%

العـدد

 -0التأهيةةةةةل العلمةةةةةي والعملةةةةةي لجميةةةةةع
اعضاء فريق التدقيق.
 -0توافر الخبرات والمهةارات الشخصةية
المتنوعةةة فةةي مجةةاالت اخةةرى غيةةر التةةي
تتعلةةةق بةةةأمور المحاسةةةبة والتةةةدقيق مثةةةل
(الذكاء ,الحكم الشخصي ,القيادة).
 -3ان التةةزام مراقةةب الحسةةابات بمعةةايير
المحاسةةةبة والتةةةدقيق المعمةةةول بهةةةا يزيةةةد
من جودة عملية التدقيق.
 -2تطةةةوير وتةةةدريب مراقبةةةي الحسةةةابات
ومساعديهم لتمكيةنهم مةن أداء واجبةاتهم
بالكفةةاءة المطلوبةةة وبمةةا يضةةمن مواكبةةة
التطورات العلمية والمهنية.
-2على مراقب الحسابات ان يبذل العنايةة
المهنية الالزمة في تنفيذ عمله.
 -6التعةةةرف علةةةةى حجةةةم وطبيعةةةةة عمةةةةل
المنشةةةةةأة التةةةةةي سةةةةةيتم تةةةةةدقيقها وجمةةةةةع
المعلومةةةةةةات الالزمةةةةةةة عنهةةةةةةا وتحديةةةةةةد
الجوانةةب المهمةةة للبي ةةة التةةي تعمةةل فةةي
محيطها المنشأة.
 -2يجب على مراقب الحسابات أن يوثةق
ضمن أوراق عملة كافة المواضيع وأدلةة
اإلثبات والقرا ن التةي تؤكةد إنجةاز مهمةة
التدقيق وفقا للمبادئ األساسية.
-2علةةةى مراقةةةب الحسةةةابات عنةةةد تنفيةةةذ
اختبارات االلتزام واالختبارات الجوهريةة
ان يحصةةةةل علةةةةى ادلةةةةة وقةةةةرا ن كافيةةةةة
ومناسةبة ممكنةةة مةةن الوصةول الةةى نتةةا ج
معقولة يعتمد عليها في ابةداء رايةه حةول
البيانات المالية.
-9مراقةةةب الحسةةةابات أن يضةةةع برنةةةامج
تةةةةدقيق شةةةةامل يغطةةةةي جميةةةةع األنشةةةةطة
الر يسةةةية والفرعيةةةة للمنشةةةأة يحةةةدد فيةةةه
اإلجةةراءات الالزمةةة لتنفيةةذ خطةةة التةةدقيق
وتحقيق االهداف.
 -02علةةى مراقةةب الحسةةابات ان يلخةةص
نتةةا ج عملةةه بوثيقةةة مكتوبةةة (تقريةةر)وان
يعطةةي رايةةه حةةول البيانةةات الماليةةة بشةةكل
واضح ودقيق ومركز.
-00علةةةةةى مراقةةةةةب الحسةةةةةابات االلتةةةةةزام
بالسياسةةةةةةةةةات والقواعةةةةةةةةةد المحاسةةةةةةةةةبية
والقةةوانين واالنتمةةة المرعيةةة فةةي اعةةداد
البيانات المالية
 -00علةةى مراقةةب الحسةةابات أن يراعةةي
عند إعداد وكتابته للتقريةر كونةه سةيقرأ
مةةةن قبةةةل جهةةةات وأطةةةراف متعةةةددة ذات
خلفيةةات ومسةةتويات ثقافيةةة مختلفةةة قةةد ال
تمت بصلة معينة إلى المهنة
-03عندما يعطةي مراقةب الحسةابات رأيةا
متحفتا أو عندما يمتنع عن إبةداء الةرأي
يجةةب أن يتضةةمن التقريةةر األسةةباب التةةي
دعت إلى ذلك بشكل واضح ومفهوم.

مهم

الوسط
الحسابي

غير مهم
العامل

متوسط االهمية

مهم جدا

مستوى
االهمية%

63.3

32

02.3

02

2

2

2.3

2

02

3.03

00

22

3.3

0

02

9

36.2

3.22

26.62

20.2

02

00.2

2

00.2

2

32

00

66.62

00

0.62

02

02

02.3

00

00.2

03

32

3.32

20.22

3.3

0

02.3

00

03.3

02

22

33

22.22

00.2

2

02.3

00

02

00

22

32

3.22

0.2

0

0

6

02

00

62.3

20

3.22

22.22

2

2

2

3

33.3

02

60.2

32

3.22

29.06

3.3

0

2.2

2

23.3

06

22

02

3.32

20.2

3.3

0

6.2

2

32

02

62

36

3.26

26.66

2

2

00.2

2

33.3

02

22

33

3.23

22.23

0.2

0

6.2

2

32.3

03

23

30

3.23

22.23

02

02

02.3

00

00.2

03

32

00

0.62

66.62
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جدول رقم ()0
االوساط الحسابية للعوامل مرتبة حسب مستوى االهمية لكل عامل
مستوى االهمية
الوسط الحسابي
العامل
29.06
3.22
2
22.22
3.22
2
22.22
3.22
0
26.66
3.26
02
22.23
3.23
00
22.23
3.23
00
20.22
3.32
9
20.22
3.32
2
22.23
3.03
0
22.22
3.22
6
26.62
3.22
3
66.62
0.62
2
66.62
0.62
03

من الجدول رق ( )1والجدول رق ( ) 2نالحظ ان اغلبيية العواميل لهيا تيأثير قيوب عليى جيودة اعميال التيدقيق ولاين بنسيم متفاوتية
حيث نالحظ ان العامل رق ()1والمتعلق باردلة والقرائن التي يحصل عليهيا مراقيم الحسيابات فيي عمليية التيدقيق لايي ييتمان مين
الوصول الى نتائج معقولة يعتمد علي في ابداء راي حول البيانيات الماليية قيد حقيق اعليى تيأثير حييث ايان وسيي الحسيابي 3.60
ومستوى اهميت  ،%15.10اما العامل رق ( )0والمتعلق بقيا مراقم الحسابات بعملية التوثيق لاافة المواضييع واالدلية والقيرائن
التي حصل علي اثناء قيام بعملية التدقيق والتي تؤاد انجاز مهمة التدقيق وفقا للمبادئ االساسية فقيد ايان تيأثيره ايضيا قيوب حييث
اان وسي الحسابي  3.66ومستوى اهميتي  % 11.06وهيذا ييدل عليى ان هيذا العاميل لي تيأثير قيوب عليى جيودة اعميال التيدقيق
،اذلك نالحظ ان العامل رق ( )1والمتعلق بالتأهيل العلمي والعملي المناسم لجميع اعضاء فريق التدقيق ل تيأثير قيوب حييث ايان
وسي الحسابي  3566بمستوى اهمية  % 11.06وبالتأايد فان يؤثر بقوة على جودة اعمال التدقيق والتقل قوتي عين العاميل اليذب
سبق ،ث يلي العامل رق ( )16والمتعلق بنتائج اعمال مراقم الحسابات ب ال ملخ وراي بالبيانات الماليية ب يال واضيت ودقييق
وقد اان الوسي الحسابي لهذا العامل  3.30بمستوى اهمي  %16.13وهذا يدل على قوة العامل وتأثيره القوب على جيودة اعميال
التدقيق ،اما العامل رق ( )11والمتعلق بالتزا مراقم الحسابات بالسياسات والقواعد المحاسيبية والقيوانين واالنظمية المرعيية عنيد
اعداد البيانات المالية فقد اان وسي الحسابي  3.33بمستوى اهمية  %16.13وهذا يدل على قوة هذا العامل وتيأثيره عليى جيودة
اعمال التدقيق اذلك بالنسبة للعاميل رقي ( )12والمتعليق باتابية تقرييره النهيائي وقيد ايان وسيي الحسيابي  3.32وبمسيتوى اهميية
 % 16.13وهذا ايضا يدل على قوة هذا العامل وتأثيره القوب على جيودة اعميال التيدقيق اميا العاميل رقي ( )5والمتعليق بالبرنيامج
التدقيقي ال امل الذب يضع مراقم الحسابات فقد اان وسي الحسابي  3.36بمستوى اهمي  %12.1وهذا يدل عليى قيوة العاميل
واثره الواضت على جودة اعمال التدقيق ،اما العامل رق ()6المتعلق ببذل العناية المهنية الالزمة في تنفييذ عميل مراقيم الحسيابات
فقد اان وسي الحسابي 3.36بمستوى اهمية  %12.6وهذا ايضا يدل على قوة هذا العامل وتأثيره على جودة اعميال التيدقيق ،ثي
يليي العامييل رقي ()2المتعلييق بتي وافر الخبييرات والمهييارات ال خصييية المتنوعيية غييير التييي تتعلييق بييأمور المحاسييبة والتييدقيق بوسييي
حسابي  3.23بمستوى اهمية  % 16.13وهذا يدل على ان هذا العامل ل تأثير على جودة اعمال التدقيق ولان لي بقيوة العواميل
السابقة اذلك بالنسبة للعامل رق ()0المتعليق بيالتعرف عليى حجي ويبيعية عميل المن ياة الخاضيعة لعمليية التيدقيق فقيد ايان وسيي
الحسيابي 3.61بمسيتوى اهمييية  % 00.61وهيذا يعنييي اني يييؤثر فيي جييودة اعميال التيدقيق امييا العاميل الييذب يليي فهييو العاميل رقي
()3المتعلق بالتزا مراقم الحسابات بمعايير المحاسبة والتدقيق المعمول بها بوسي حسابي  3.60بمستوى اهمي  %00.00وهيذا
يعني ان يؤثر على جودة اعمال التدقيق،ث يأتي العامل رق ()3المتعلق بتيوير وتدريم مراقم الحسابات ومساعدي لايي يتمانيوا
من اداء واجباته بالافاءة الميلوبة بوسي حسيابي  2.00بمسيتوى اهميية  %00.00ثي العاميل االخيير ذب اليرق ( )13والمتعليق
براب مرا قم الحسابات الميتحفظ او عنيدما يمتنيع عين االبيداء برايي متضيمنا اسيبام االمتنياو او اليتحفظ وقيد ايان وسيي الحسيابي
 2.00بمستوى اهمية  % 00.00وهذا ايضا يدل على ان هناك تيأثير عليى جيودة اعميال التيدقيق ولاين التيأثير ليي بقيوة العواميل
السابقة ولهذا جاء بالمرتبة االخيرة ،مما سبق اعاله نصل اليى نتيجية مفادهيا ان جمييع هيذه العواميل التيي سيبق ذارهيا تيؤثر تيأثيرا
متفاوتا على جودة اعمال التدقيق وبالتالي فان فرضية الدراسة قد ت اثباتها .
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االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
 -1نستنتج من تحديد الجداول السابقة ان العوامل التي ت تحديدها من قبل الباحث هي ذات اهمية وتأثير على جودة اعمال
التدقيق من وجهة نظر مراقبي الحسابات.
 -2عد وجود دليل تدقيق عراقي لجودة العمل التدقيقي يستر د ب مراقبي الحسابات.
 -3عييد اعتميياد معيييار التييدقيق الييدولي ( ) 226المتعلييق بهييذا الخصييو
لغرا االلتزا ب من قبل مراقبي الحسابات.

ميين قبييل مجل ي

المعييايير المحاسييبية والرقابييية

 -3ضعف دورنقابة المحاسبين والمدققين العراقية بتوجي اهتما مراقبي الحسابات بالحد االدنى من متيلبات جيودة العميل
التدقيقي .
 -6ضعف االهتما الذاتي للعديد من مراقبي الحسابات بمتيلبات رقابة جودة العمل التدقيقي  ،رغ ادرااه بأهميتها.
 -0لاي تتحقق جودة التدقيق فيستوجم على مراقم الحسابات ان يقو بمواابة التيورات العلمية والمهنية لاي ييتمان مين
اداء واجبات بالافاءة الميلوبة.
التوصيات:
 -1الترايز على العوامل التي توصيل اليهيا الباحيث وحيث مااتيم مراقبيي الحسيابات عليى االخيذ بهيا لالرتقياء بمهنية مراقبية
الحسابات.
 -2اعيادة النظير بأدلية التييدقيق العراقيية الحاليية واصيدار ادليية اخيرى مين قبيل مجلي المعيايير المحاسيبية والرقابيية العراقييي
لتواام عملية االنفتاح االقتصادب والمنافسة مع فروو راات التدقيق العالمية في العراق.
 -3تبني مجل المعايير المحاسبية والرقابية في العراق ب صدار دليل تدقيق رقابة جودة العمل التدقيقي  ،ومتابعية االستر ياد
ب بالتنسيق مع نقابة المحاسبين والمدققين  ،واعتماد معيار التدقيق الدولي رق (. )226
 -3تولي مجل المعايير المحاسبية والرقابية العراقي ونقابة المحاسبين والمدققين بتفعيل دور فح ومراقبة مااتم مراقبيي
الحسابات في توافر الحد االدنى من المتيلبات المهنية في قبول وتدقيق اعمال التدقيق والخدمات غير التدقيقية االخرى.
 -6ضرورة تيبيق المنهجية الخاصة بالجودة مع االخذ باالعتبار متابعة ال ما يقد من دراسيات مهنيية تيدور حولهيا لميا لهيا
من أهمية للمهنة ومحاولة االيالو على اةصدارات التي تصيدرها المؤسسيات المهنيية ون يرها ب يال دورب فضيالً عين
تقدي نسخ منها لجمييع مااتيم مراقبيي الحسيابات مقابيل أجيور رمزيية اخييوة الييالو المهتميين عليى احيدث التييورات
المهنية الحاصلة بالمهنة واالستعانة بديوان الرقابة المالية ونقابة المحاسبين والميدققين فيي وضيع أسي ومعيايير إر يادي
ثابتة يستند عليها مراقم الحسابات في العمل التدقيقي لتحديد اميية ارخيياء والتحريفيات الجوهريية بميا ييتالء ميع البيئية
العراقية والمخاير المحيية بها.
 -0ضرورة تفعيل دور مراقبي الحسابات بأجراء المراقبات والتقوي اليدورب ال دائهي مين قبيل الجهيات ذات العالقية بالمهنية
وبما يافل في رفع جوده االداء ووفقا ً للمتيلبات الدولية للمهنة واالعتماد على اردلة القايعة والمقنعية والمتمثلية بيالفح
المادب والمستندات والعمليات السابقة ونظا الرقابة الداخلية ومدى سالمتها فضالً عن ال هادات الرسمية والغير رسمية.
 -0اجراء المزيد من الدراسات في موضوو جودة اعمال التدقيق وباعتماد عوامل اخرى جديدة.
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المصادر
 -1ابيييييو هين،ايييييياد حسييييين حسيييييين " ،2666 ،العواميييييل الميييييؤثرة فيييييي جيييييودة تيييييدقيق الحسيييييابات مييييين وجهييييية نظييييير ميييييدققي
الحسابات القانونيين في فلسيين " رسالةماجستير.
 -2اتحاد المحاسبين الدولي .2661
 -3التييييييييويجيرب ،عبييييييييد الييييييييرحمن والنافعييييييييابي ،علييييييييي حسييييييييين " ،2661،جييييييييودة خدميييييييية المراجعيييييييية دراسيييييييية ميدانييييييييية
تحليلييييييية للعوامييييييل المييييييؤثرة فيهييييييا ميييييين و جهيييييية نظيييييير المييييييراجعين " مجليييييية جامعيييييية الملييييييك عبييييييد العزيييييييز االقتصيييييياد
واالدارة /22و. 1
 -3الخزانييييييدار ،اييييييية جيييييياد نعمييييييان"2661 ،مييييييدى تييييييأثير التغيييييييير االلزامييييييي للمراجييييييع الخييييييارجي فييييييي تحسييييييين جييييييودة
عملييييييية التييييييدقيق وتعزيييييييز موضوعيتة دراسيييييية تيبيقييييييية علييييييى مااتييييييم و ييييييراات المراجعيييييية ومييييييدراء ال ييييييراات فييييييي
قياو غزه" .رسالة ماجستير.
 -6السااني،وسييييييييين يحييييييييييى احميييييييييد" 2616،إدارة ارربييييييييياح وتأثيرهيييييييييا فيييييييييي جيييييييييودة المعلوميييييييييات المحاسيييييييييبية دراسييييييييية
ميدانية" رسالة ماجستير.
 -0الضيييييلعي ،وهييييييم الييييييا يحييييييى " 2663ميييييدى تيبييييييق رقابييييية الجيييييودة فيييييي مااتيييييم تيييييدقيق الحسيييييابات فيييييي الييييييمن –
دراسة ميدانية " جامعة اليرموك ،الية االقتصاد والعلو اةدارية.
 -0اليويييييييل ،سييييييها اايييييير عميييييير " 2612،تييييييأثير بيئيييييية المراجعيييييية الخارجييييييية علييييييى جييييييودة االداء المهنييييييي لمراجعييييييي
الحسابات في قياو غزة " رسالة ماجستير.
 -1تومييييييا  ،ولييييييي وهناييييييي ،امرسييييييون  "1515المراجعيييييية بييييييين النظرييييييية والتيبيييييييق " تعريييييييم حجيييييياج ،احمييييييد حامييييييد
وسعيد ،امال الدين والسليان ،سليان المحمد ،دار المريخ للن ر ،السعودية.
 -5جربيييييييوو ،يوسيييييييف محميييييييد " ،2661،مجييييييياالت مسييييييياهمة التغييييييييير االلتزاميييييييي للمراجيييييييع الخيييييييارجي فيييييييي تحسيييييييين
جييييييييوده عملييييييييية المراجعيييييييية وتعزيييييييييز موضييييييييوعتي واسييييييييتقالل " دراسيييييييية تيبيقييييييييية علييييييييى الدراسييييييييات االنسييييييييانية
/10و.1
 -16جييييييوهر -هبيييييية نجيييييييم" 2660،العوامييييييل والمتغيييييييرات المييييييؤثرة فييييييي قيييييييا جييييييودة اداء عملييييييية التييييييدقيق فييييييي ضييييييوء
معيييييايير التيييييدقيق الدوليييييية "  -بحيييييث مقيييييد إليييييى مجلييييي أمنييييياء المعهيييييد العربيييييي للمحاسيييييبين القيييييانونيين وهيييييو جيييييزء مييييين
متيلبات نيل هادة المحاسبة القانونية.
 -11قيييييييم  ،احمدسييييييباعي ويييييييارق  ،محمييييييد حسيييييينين (")2663نحييييييو ايييييييار للعوامييييييل والمتغيييييييرات المييييييؤثرة فييييييي قيييييييا
جودة مراجعة الحسابات ،مجلة المحاسبة والتامين  ،الية التجارة ،جامعة القاهرة،العدد ()06
 -12حليييييي  ،سييييييال عبييييييد ومقييييييداد ،محمييييييد إبييييييراهي " العوامييييييل المييييييؤثرة علييييييى نجيييييياح مااتييييييم المحاسييييييبة والتييييييدقيق
في فلسيين " مؤتمر المحاسبة في بيئة متغيرة ،جامعة اليرموك – االردن سنة .2666
 -13دليل التدقيق رق ( )3المعايير ارساسية للتدقيق اقر بالجلسة المنعقدة بتاريخ.1555/11/2
عبييييييد الحسييييييين  ،دجليييييية " معييييييايير التييييييدقيق الدولييييييية ودورهييييييا فييييييي رفييييييع جييييييودة عملييييييية التييييييدقيق فييييييي مااتييييييم
-13
التدقيق العراقية " ماجستير في المحاسبة ،الية اةدارة واالقتصاد2660،
 -16مياليييييييية ،بييييييييير " 2616،العوامييييييييل المييييييييؤثرة علييييييييى افيييييييياءة مراجعيييييييية الحسييييييييابات ميييييييين وجهيييييييية نظيييييييير المراجييييييييع
الخارجي .دراسة ميدانية "مجلة االقتصاد والمجتمع العدد .0
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مواقع الشبكة الدولية لألنترنيت
24- www.icaew.com

الملحق رقم ( ) 0
استمارة االستبانة
السيد المجيب المحترم
تحية طيبة وبعد . . . .
تهدف هذ االستمارة الى الحصول على معلومات حول العوامل المؤثرة في جةودة اعمةال التةدقيق مةن وجهةة نتةر مراقبةي
الحسابات ,حيث صحة هذا االستبيان يعتمد بدرجة كبيرة على صحة اجابتك وبالتالي فان رأيك ذو اهميةة فةي الوصةول الةى نتةا ج
دقيقة.
لذا أرجو قراءة مفردات االستبيان بدقة ووضع إشارة ( √ ) أمام العبارة التي تعكس وجهة نترك .علما بان إجابتك سةتحول الةى
أرقام تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط .
ولكم فا ق الشكر واالحترام

الباحث
فراس خضير الزبيدي
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االتي مجموعة من العوامل التي تؤثر في جودة التدقيق يرجى تأشير إجابة واحدة إمام كل فقرة:
العامل
-0التاهيةةل العلمةةي والعملةةي لجميةةع اعضةةاء فريةةق
التدقيق.
 -0توافر الخبةرات والمهةارات الشخصةية المتنوعةة
في مجاالت اخرى غير التي تتعلق بأمور المحاسةبة
والتدقيق مثل (الذكاء ,الحكم الشخصي ,القيادة).
 -3ان التةةزام مراقةةب الحسةةابات بمعةةايير المحاسةةبة
والتةةةدقيق المعمةةةول بهةةةا يزيةةةد مةةةن جةةةودة عمليةةةة
التدقيق.
-2تطةةوير وتةةدريب مراقبةةي الحسةةابات ومسةةاعديهم
لتمكينهم من أداء واجباتهم بالكفاءة المطلوبةة وبمةا
يضمن مواكبة التطورات العلمية والمهنية.
-2علةةى مراقةةب الحسةةابات ان يبةةذل العنايةةة المهنيةةة
الالزمة في تنفيذ عمله.
 -6التعرف على حجةم وطبيعةة عمةل المنشةأة التةي
سةةةيتم تةةةدقيقها وجمةةةع المعلومةةةات الالزمةةةة عنهةةةا
وتحديةةةد الجوانةةةب المهمةةةة للبي ةةةة التةةةي تعمةةةل فةةةي
محيطها المنشأة.
-2يجةةةب علةةةى مراقةةةب الحسةةةابات أن يوثةةةق ضةةةمن
أوراق عملة كافة المواضيع وأدلة اإلثبات والقةرا ن
التيتؤكةةةةد إنجةةةةاز مهمةةةةة التةةةةدقيق وفةةةةق المبةةةةادئ
األساسية.
 -2علةةةى مراقةةةب الحسةةةابات عنةةةد تنفيةةةذ اختبةةةارات
االلتزام واالختبارات الجوهرية ان يحصل على ادلةة
وقةةرا ن كافيةةة ومناسةةبة ممكنةةة مةةن الوصةةول الةةى
نتةةا ج معقولةةة يعتمةةد عليهةةا فةةي ابةةداء رايةةه حةةول
البيانات المالية.
 -9علةى مراقةةب الحسةابات أن يضةةع برنةامج تةةدقيق
شةةامل يغطةةةي جميةةةع األنشةةطة الر يسةةةية والفرعيةةةة
للمنشةةأة يحةةدد فيةةه اإلجةةراءات الالزمةةة لتنفيةةذ خطةةة
التدقيق وتحقيق االهداف.
 -02على مراقب الحسابات ان يلخةص نتةا ج عملةه
بوثيقة مكتوبة (تقرير)وان يعطي رايه حول البيانات
المالية بشكل واضح ودقيق ومركز.
-00علةةةى مراقةةةب الحسةةةابات االلتةةةزام بالسياسةةةات
والقواعةةد المحاسةةبية والقةةوانين واالنتمةةة المرعيةةة
في اعداد البيانات المالية.
 -00على مراقب الحسابات أن يراعي عند إعةداد
وكتابته للتقرير كونه سيقرأ من قبل جهات وأطراف
متعددة ذات خلفيات ومستويات ثقافية مختلفة قةد ال
تمت بصلة معينة إلى المهنة.
-03عندما يعطي مراقب الحسابات رأيا متحفتةا أو
عنةةةدما يمتنةةةع عةةةن إبةةةداء الةةةرأي يجةةةب أن يتضةةةمن
التقرير األسةباب التةي دعةت إلةى ذلةك بشةكل واضةح
ومفهوم.
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