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أثر عدم تبني الدوران اإللزامي للمدقق الخارجي في جودة التدقيق
واكتشاف االخطاء  -دراسة ميدانية في شركات ومكاتب التدقيق
العراقية
أ.م.د هاشم حسن التميمي
dr.altmimi@gmail.com

كلية دجلة الجامعة األهلية  -معاون العميد للشؤون االدارية
المستخلص
لقد هدف البحث إلى بيان ماهية وطبيعة معدل دوران المدقق الخارجي
اإللزامي ،ومزاياه وعيوبه واآلراء المؤيدة والمعارضة له ،وكذلك معرفة أثر دوران
المدقق الخارجي اإللزامي على جودة التدقيق في الشركات ،وقد ركز البحث في جانبه
التطبيقي على تحليل أثر دوران المدقق الخارجي اإللزامي على جودة التدقيق واكتشاف
األخطاء من خالل استقصاء جرى لعينة مختارة من المدققين العاملين في شركات التدقيق
العراقية ،وقد تمحورت اشكالية من خالل التساؤل (هل أن مجاالت مساهمة التغيير
اإللزامي للمدقق الخارجي يؤثر على جودة عملية التدقيق وتعزيز عملية اكتشاف
االخطاء) ،سعى البحث في جانبه التطبيقي إلى اختيار عينة من مدققي الحسابات الذين
يقومون بتدقيق حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية،
وكان عددهم ( )54مدقق حسابات وذلك الختبار مستوى جودة التدقيق ،ومن خالل
استمارة تنظيم استقصاء ومن ثم تحليل اجابات أفراد العينة من مدققي الحسابات وصفيا
واحصائيا ،وقد توصل البحث لمجموعة من االستنتاج كان أهمها:
 أن الدوران الخارجي للمدقق يعتبر وسيلة لتعزيز االستقاللية والجودة بسبب منع
توطد العالقة بين المدقق واإلدارة ،إذ أنه يجب التمييز بين شركات التدقيق
الموجهة نحو سوق رأس المال ،وشركات التدقيق غير الموجهة نحو سوق رأس
المال.
 إن من العوامل التي تفقد المدقق الخارجي موضوعيته واستقالله هي عدم
ممارسة الشك المهني في عملية التدقيق وهذا ينتج عادة من طول المدة التي
بقضيها المدقق في المكان نفسه ،وفي هذه الحالة يصبح ذو نظرة غير متجددة
وال يتوصل إلى أدلة جديدة كافية بخالف ما توصل إليه في الماضي.
وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات كان أهمها اآلتي:
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 ضرورة قيام الهيئات التشريعية والتنظيمية في العراق ومنها مجلس مهنة
مراقبة وتدقيق الحسابات بتحديد مدة ارتباط المدقق بالزبون ،فمثال أن ال تزيد
مدة االرتباط على خمس سنوات ،والتأكيد على دوران المدقق لتحسين جودة
التدقيق من خالل المحافظة على استقاللية مدققي الحسابات ،إذ أن طول مدة
ارتباط المدقق بالزبون يؤثر سلبا على جودة التدقيق.
 العمل على توعية الشركات والمؤسسات التجارية بأهمية دوران مدقق الحسابات
الخارجي لما في ذلك من مزايا تخدم الطرفين .
الكلمات الرئيسية :الدوران اإللزامي ،التدقيق الخارجي ،جودة التدقيق.

المقدمة
حاولتتا العديتتد متتن الدراستتات تحديتتد مختلتتا العوامتتل المتتؤثرة فتتي جتتودة التتتدقيق
الخارجي لدوره المؤثر في رفع درجة ثقة المستخدمين بتالقوائم الماليتة خاصتة بعتد سلستلة
االنهيارات لمجموعة متن الشتركات الدوليتة العمالقتة ومتا تالهتا متن ألمتات ماليتة عالميتة
كان لها تأثير كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوك المستثمرين.
وتعتتد قاعتتدة معتتدل التتدوران اإللزامتتي للمتتدققين فتتي الشتتركات متتن تلتتك العوامتتل التتتي
أثارت جدالً واستعا ً بتين مؤيتد ومعتارا ،فالمؤيتدين يترون أنهتا تتؤثر تتأثيرا ً إيجابيتا ً علتى
جتتودة عمليتتة التتتدقيق ،باعتبتتار أن طتتول فتتترة التعاقتتد بتتين المتتدقق وإدارة الشتتركة محتتل
التدقيق ال تضمن استقاللية المدقق وتخلق نوعا ً متن العالقتات الشخصتية التتي تفستد عمليتة
التدقيق ،وتتيح للشركة إمكانية التالعب بأرباحها مما يعكس فشل المتدقق فتي إصتدار رأ
مناستتب ،أمتتا المعارضتتون فتتال يجتتدون أ إثبتتات علتتى ذلتتك ،بتتل العكتتس يتترون أن التكلفتتة
المصاحبة لإللزام بتقييد مدة العالقة التعاقدية بين المدقق والزبون تفتوق المنتافع المتوقعتة،
فمعرفة المدقق بكيفية تطبيق النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية تشتكل أمتورا ً حاستمة
الكتشاف المدقق األخطاء والغش التي تحويهتا القتوائم الماليتة بقتدرة المتدقق علتى اكتشتاف
األخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية واإلعالن عنها ،فضالً عن تخفيض عتدم
تماثل المعلومات بين اإلدارة وحملة األسهم ،وبالتالي حماية مصالح حملة األسهم فتي لتل
انفصال الملكية عن اإلدارة ،كما تشير إلى مدى استقاللية المدقق الخارجي.

المبحث األول :منهجية البحث
أوال :مشكلة البحث
إن مشتتكلة البحتتث تتمحتتور حتتول دراستتة وتحليتتل وتقيتتيم الجوانتتب المختلفتتة المرتبطتتة
بفكتتر وتطبيتتق اإللتتزام بتحديتتد متتدة معينتتة للعالقتتة التعاقديتتة بتتين المتتدقق الختتارجي ولبتتون
التتتدقيق ،ومتتن ختتالل متتا ستتبق ينبثتتق الستتؤال التترئيس ههتتل أن مجتتاالت مستتاهمة التغييتتر
اإللزامتتي للمتتدقق الختتارجي يتتؤثر علتتى جتتتودة عمليتتة التتتدقيق وتعزيتتز عمليتتة اكتشتتتاف
االخطاء؟ه .ومن هذا السؤال الرئيس للمشكلة تتفرع األسئلة التالية:
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 .1هتتل هنتتاك أثتتر إللتتزام الشتتركات بتتالتغيير التتدور للمتتدقق الختتارجي علتتى جتتودة
التدقيق وتعزل موضوعيته واستقالله؟
 .2هل هناك أثر للتطبيق اإللزامي لدوران المدقق على تكلفة واتعتا عمليتة التتدقيق
وهل هذا بدوره يؤد إلى تعزيز جودة التدقيق.
 .3هل هناك أثر بين دوران المدقق الخارجي اإللزامي واكتشاف االخطاء.
ثانيا :هدف البحث
يمكن تحديد أهداف البحث كاآلتي:
.1
.2
.3
.4

التعرف علتى ماهيتة وطبيعتة معتدل دوران المتدقق الختارجي اإللزامتي ،ومزايتاه
وعيوبه واآلراء المؤيدة والمعارضة له.
معرفة أثر دوران المدقق الخارجي اإللزامي على جودة التدقيق في الشركات.
معرفة أثر دوران المدقق الخارجي اإللزامي على اكتشاف األخطاء.
تحليتتتل أثتتتر دوران المتتتدقق الختتتارجي اإللزامتتتي علتتتى جتتتودة التتتتدقيق واكتشتتتاف
األخطاء.

ثالثا :فرضية البحث
يسعى البحث إلى إثبات الفرضيات اآلتية:
 .1ال توجتتد عالقتتة ذات داللتتة إحصتتائية بتتين دراستتة وتحليتتل أثتتر إلتتزام الشتتركات
بتتتاجراء التغييتتتر اإللزامتتتي للمتتتدقق الختتتارجي وجتتتودة عمليتتتة التتتتدقيق وتعزيتتتز
موضوعيته واستقالله.
 .2ال توجتتد عالقتتة ذات داللتتة إحصتتائية بتتين دراستتة وتحليتتل العالقتتة المباشتترة بتتين
دوران المدقق الخارجي واكتشاف األخطاء.
رابعا :أهمية البحث
يستمد البحث أهميته كونه يساير اهتماما ً ملحولتا ً وجتدالً واستعا ً متن قبتل البتاحثين
والمنظمات المهنية العالمية المنظمة لمهنة تدقيق الحستابات ،حيتث تترتبل الفتترة التعاقديتة
للمتتدقق الختتارجي متتع الزبتتون باستتتقالليته وموضتتوعيته وبالتتتالي ستتتنعكس علتتى كتتل متتن
جودة أدائه وجودة التقارير الماليتة ،ويتؤثر بتدوره علتى اكتشتاف األخطتاء ممتا يتؤثر علتى
درجة ثقة المستثمرين بهذه القوائم.
خامسا :مجتمع وعينة البحث
تمثل المجتمع بمدققي الحستابات العتاملين فتي شتركات التتدقيق فتي محافظتة بغتداد
التي بلغ عددها ( )15شركة تضتمنا ( )31متدقق وكتذلك متدققي الحستابات العتاملين فتي
مكاتب التدقيق الخاصة في بغداد الذ بلغ عدد الصنا االول منهم ( )103متدقق وبحستب
نشتترة متتدققي الحستتابات المجتتالين للعم تل لعتتام  2017الصتتادرة متتن مجلتتس مهنتتة مراقبتتة
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وتدقيق الحسابات ،وقد تم اختيار الصتنا االول متن متدققي الحستابات بستبب الخبترة التتي
يتمتع بها هتؤالء فتي مجتال العمتل ممتا يتتيح لهتم فرصتة االجابتة الموضتوعية علتى استئلة
االستقصاء .ويوضح الجدول ( )1في اناه مجتمع مدققي الحسابات
الجدول ( :)1مدققي الحسابات المجازين للعمل في شركات التدقيق والمكاتب
(الصنف االول) في محافظة بغداد
عدد المدققين
31
103
134

شركات التدقيق والمكاتب الخاصة (الصنف االول)
شركات التدقيق (  )15شركة في بغداد
مدققي الحسابات من الصنا االول في بغداد
المجموع

المصدر :اعداد الباحث استنادا الى نشرة مراقبي الحسابات والمجازين للعمل لسنة 2017
الصادرة في مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

 .1عينة مدققي الحسابات
تم اختيار عينة من مدققي الحسابات الذين يقومون بتدقيق حسابات الشركات
المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية ،وذلك الختبار مستوى جودة
التدقيق ،ومن خالل استمارة تنظيم استقصاء ومن ثم تحليل اجابات أفراد العينة من مدققي
الحسابات وصفيا واحصائيا .ويبين الجدول اآلتي نسبة عينة البحث الى مجموع المجتمع.
جدول ( :)2نسبة عينة البحث الى مجموع المجتمع
مجتمع البحث

عينة البحث

النسبة المئوية لعينة البحث

التفاصيل
مدققي الحسابات في
%40
54
134
شركات ومكاتب التدقيق
وتوضح الجداول ( )5،4،3في ادناه وصا عينة البحث حسب الوليفة والشهادة وسنوات
الخبرة في مجال العمل:
جدول ( :)3وصف عينة البحث حسب نوع الوظيفة
شريك في المكتب
%
العدد
مدققي
الحسابات

26

48
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مدير مكتب التدقيق
%
العدد
33

18

53

مدقق
العدد %

المجموع
%
العدد

19

100

10
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جدول (  :)4وصف عينة البحث حسب الشهادة
الشهادة
ماجستيروما يعادلها دكتوراه وما يعادلها
%
العدد
%
العدد

عينة البحث

28

مدققي الحسابات

26

52

48

المجموع
العدد

%

54

100

جدول ( :)5وصف عينة البحث حسب سنوات الخبرة
اقل من  15سنة
عينة البحث
مدققي الحسابات

 30-15سنة

اكثر من  30سنة

المجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

11

20

12

22

31

58

54

100

المبحث الثاني :جودة التدقيق
تشير جودة التدقيق إلى مدى قدرة المدقق على اكتشاف األخطاء والمخالفات
الجوهرية في القوائم المالية واإلعالن عنها ،باالضافة إلى تخفيض عدم التماثل
للمعلومات بين اإلدارة وحملة األسهم ،وبالتالي حماية مصالح حملة األسهم وأصحا
المصلحة في لل انفصال الملكية عن اإلدارة ،وقد تتفاوت جودة أداء عملية التدقيق إال أن
جوة التدقيق العالية يجب أن ترتبل بجودة عالية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية ،حيث
أن القوائم المالية التي يتم تدقيقها بمعرفة مدققين ذو جودة عالية تكون أقل احتماالً
الحتوائها على أخطاء ومخالفات جوهرية(Lawrence, 2011: 89) .
وتعّد جودة التدقيق بحد ذاتها هدفا لمكتب التدقيق ،وهي ترتبل بتقرير المدقق كمنتج،
وهذا المنتج ينبغي ان يكون كافيا لمنافع اصحا الطلب عليه ،ومن اجل ذلك اهتما
المنظمات المهنية بتشكيل لجان واصدار معايير تسعى لالرتقاء بجودة التدقيق.
أوال :مفهوم جودة التدقيق
تختلا وجهات النظر بشأن مفهوم جودة التدقيق ،وهذا االختالف ينبع اساسا من عدم
االتفاق حول النطاق او المجال الذ يجب ان تغطيه جودة التدقيق ،فقد اهتما العديد من
الدراسات على مستوى المنظمات المهنية بتحديد مفهوم جودة التدقيق ،إذ تتوقا جودة
التدقيق بالنسبة لهذه المنظمات على التزام المدققين بالمعايير المهنية التي تصدرها
المنظمات وفيما يأتي ابرل التعريفات لجودة التدقيق.
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اوضحا نشرة معايير التدقيق ( )4الصادرة من المعهد االمريكي للمحاسبين
القانونيين ( )AICPAعام ( )1974بأن جودة التدقيق تتحقق من خالل االلتزام بمعايير
التدقيق تطبيق مجموعة من االعتبارات المتعلقة بالرقابة على الجودة في وحدات التدقيق،
وان جودة التدقيق تعني ايضا قيام المدقق بتخفيض مخاطر االكتشاف ومن ثم تخفيض
المخاطر الكلية لعملية التدقيق ،حيث تتمثل المخاطر الكلية لعملية التدقيق في محصلة
المخاطر المتاللمة ومخاطر الرقابة ومخاطر االكتشاف )(Monika, 2016: 65
ويعد تعريا ) (Deangelo, 1981: 125لجودة التدقيق من أكثر التعريفات التي
لقيا قبوالً عاما ً من العديد من الكتا في مجال التدقيق ،حيث عرفا جودة التدقيق بأنها
 :ه احتمال قيام المدقق باكتشاف خرق في النظام المحاسبي للزبون والتقرير عن هذا
الخرق ،وأن احتمال أن يقوم المدقق بالتقرير عن األخطاء باستقالل المدققه  ،ووفقا لهذا
التعريا فأن جودة التدقيق تعني ليادة قدرة المدقق على اكتشاف األخطاء المحاسبية
وليادة درجة استقالله.
ثانيا :اهمية جودة التدقيق
تعود اهمية جودة التدقيق الى ان مخرجات عملية التدقيق والمتمثلة في تقرير مدقق
الحسابات يعتمد عليه الكثير من المستخدمين في اتخاذ قراراتهم ورسم سياساتهم ،وبالتالي
فان جودة التدقيق تمثل مطلبا ضروريا لكافة االطراف المستفيدة من عملية التدقيق ،
وتختلا أهمية جودة التدقيق من جهة إلى أخرى وبحسب مجال عملهم ،وكاآلتي:
.1

.2
.3

.4
.5

إدارة الشركة :وهي المسؤولة عن اعداد القوائم المالية ،وعليه فان تنفيذ عملية
التدقيق بجودة عالية يمكنٌها من معرفة أماكن القوة والضعا لديها ،وبالتالي وضع
الخطل المستقبلية ،ومن ناحية اخرى فان تقرير المدقق النظيا له ردود فعل في
السوق مما يؤثر في ليادة االقبال على شراء اسهمها في السوق وتحسين صورتها
امام الموردين والمتعاملين معها )(Yang, 2013: 52
البنوك :تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبير على القوائم المالية المدققة وال
سيما في منح القروا والتسهيالت المصرفية ،وان جودة عملية التدقيق سوف تؤثر
أيجابيا ً في جودة قراراتهم (الجابر.)20 : 2013 ،
المستثمرون :يعتمد المستخدمون الخارجيون بشكل كبير على القوائم المالية للشركة
في االستثمار في اسهمها عن طريق شرائها وبيعها بالنسبة للمستثمرين سواء كانوا
حاليين او مرتقبين ،وان جودة التدقيق سوف تؤثر أيجابيا في القرارات المتخذة من
المستثمرين (الكعبي.)75 :2014 ،
الدائنون :يهتم الدائنون بالقوائم المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي لمنح الزبائن
تسهيالت االئتمان (جبران .)14 : 2010 ،
األجهزة الحكومية  :تعتمد االجهزة الحكومية على القوائم المالية المدققة في اغراا
كثيرة ،منها التخطيل والرقابة ،وفرا الضرائب ،وتقرير االعانات لبعض
الصناعا ت  ،وتسعى االجهزة الحكومية الى ان تتم اعمال التدقيق بمستوى عال من
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الجودة من اجل حماية النشاط االقتصاد  ،وجميع االطراف ذات الصلة والعالقة
بعملية التدقيق (الحمد.)25 :2013 ،
أما فيما يخص أهمية جودة التدقيق للهيئات المنظمة للمهنة والمدققين فهي كما يأتي:
 .1الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة :وتسهم من خالل الزام المنظمات المهنية
ومكاتب التدقيق لتحقيق مستوى عال من الجودة لضمان تطوير المهنة واالرتقاء
بأداء ممارسيها من جهة ودعم الثقة فيها وتجنب التدخل الحكومي من جهة
اخرى (اسماعيل وقطب. )6 :2003 ،
 .2المدققين :وتتمثل اهمية جودة التدقيق باآلتي(Cory, 2016: 98) :
أ -ان اهتمام مكاتب التدقيق ومدققي الحسابات بجودة الخدمات التي يقومون بها،
يؤد الى تحسين نوعية الخدمات التي يقدمونها ،والذ سوف ينعكس أيجابيا
على االرباح على المدى الطويل ،اذ سيحافظون على لبائنهم ويتمكنون من
اجتذا لبائن جدد ،فضال عن امكانية الحصول على اجور عالية مقابل
الجودة.
ب -أن جودة التدقيق تخلي مسؤولية مكاتب التدقيق ومدققي الحسابات أمام
الجهات األخرى وذلك لتجنب العقوبات المهنية والقانونية جراء أ تقصير
في أعمال التدقيق من خالل التأكد على االلتزام بالمعايير المهنية الدولية
والقوانين ذات الصلة.
ج -أن جودة التدقيق تحقق المزايا التنافسية ،إذ تظهر اهمية جودة التدقيق في
حالة وجود منافسة شديدة بين مكاتب التدقيق ،مما يعني الضغل على المكاتب
التي تهتم بجودة التدقيق بهدف تحقيق حصة سوقية اكبر وتحقيق رضا
الزبائن.
أما فيما يخص أهمية جودة التدقيق للمجتمع ككل فهي كما يأتي:
 .1ليادة ثقة الجمهور بالمهنة وتحسين نظرة المجتمع لها ،االمر الذ ينعكس على
االرتقاء بسمعة مهنة التدقيق بشكل ايجابي )(DeFond,1998: 120
 .2أنها تمثل إحدى القنوات الرئيسة لمحاربة الفساد المالي واإلدار  ،والذ يتطلب
ال تركيز على االخالقيات كونه حجر اساسي في هذا المجال ،حيث ان الوصول
الى مستوى عال من الجودة يمكن ان يوفر تاكيد على ان بيئة الفساد لن تستطيع
االستمرار مع ضرورة وجود تشريعات ضد الفساد (الجواهر .) 58 :2008 ،
ويمكن تلخيص اهمية جودة التدقيق بالشكل ( )1في ادناه :
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أهمية جودة التدقيق

الهيئات المنظمة للمهنة والمدققين

للجهات المستفيدة

وتتمثل بـ

يؤدي إلى

 إدارة الوحدة االقتصادية.



تساعد على
المنظمات

المهنية

ومكاتب التدقيق لتحقيق

 البنوك.
 الدائنون.



 المستثمرون.
 الهيئات

الزام

واألجهزة

الحكومية.

 زيادة

ثقة

الجمهور

بالمهنة.

مستوى عال من الجودة

 تحسين نظرة المجتمع لها.

تحسين نوعية الخدمات

 محاربة الفساد المالي.

التي يقدمونها.


للمجتمع

اخالء

مسؤولياتهم

أمام

الجهات األخرى.


تحقيق المزايا التنافسية.

شكل ( :)1أهمية جودة التدقيق
المصدر :اعداد الباحث

ثالثا :عناصر جودة التدقيق
ويمكن استخالص عناصر جودة التدقيق بحسب اآلتي( :ترف:)28 :2011 ،
 .1الحياد واألمانة والموضوعية.
 .2التأهيل والتدريب المستمر.
 .3قبول واستمرار التعامل مع الزبون.
 .4أداء عملية التدقيق وفق المعايير والمتطلبات التنظيمية.
وقد قام مجلس ممارسات التدقيق ))the Auditing Practices Board) (APB
في المملكة المتحدة بتحديد عناصر جودة التدقيق عام ( )2007إلى اآلتي:
 .1الحياد واألمانة والموضوعية :وتعني أن يتمتع المدقق بالحياد واالستقالل عند
ابداء رأيه في عدالة القوائم المالية للوحدة االقتصادية ،وان يكون امينا ً في أداء
خدماته المهنية ،وان يكون موضوعي ا االلتزام بالعدالة والتحرر من تعارا
المصالح أو تأثير االخرين لتجاول الموضوعية (دحدوح والقاضي:1012،
.)81
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إدارة األفراد :هي السياسات واإلجراءات التي يجب وضعها لتوفر تأكيدا ً مناسبا ً
عن توفر التأهيل المناسب لكل مدقق ألداء العمل على نحو جيد ،وتخصيص
العمل على األفراد الذين لديهم مهارة فنية مالئمة وحصلوا على قدر مالئم من
التدريب ،وإشراك كافة األفراد في برامج التعليم المستمر وأنشطة التطوير
المهنية ليتمكنوا من إنجال األعمال الموكولة إليهم ،وترفيع األفراد بنا ًء على
المؤهل والكفاءة إلنجال أعمالهم ،إذ يتم تقييم المدققين من خالل التقييم الخاص
بكل عملية تدقيق (الجعافرة.)28 :2008 ،
قبول واستمرار التعامل مع الزبون :ينبغي وضع السياسات واإلجراءات التي
يمكن من خاللها تقرير مدى قبول أو االستمرار في التعامل مع لبون معين،
ويجب أن تقلل هذه السياسات واإلجراءات من الخطر المتعلق بالزبائن الذين ال
يتصفون باألمانة أمام اإلدارة ،وينبغي أن يباشر المكتب العمل في حاالت
التدقيق التي يمكن أدائها بما يتفق مع الكفاءة المهنية .
أداء عملية التدقيق :ينبغي إيجاد السياسات واإلجراءات التي توفر التأكد من أن
العمل الذ قام به مدققي الحسابات يتفق مع المعايير المهنية والمتطلبات
التنظيمية ومعايير الجودة في مكاتب التدقيق (الجعافرة.)28 :2008 ،
المتابعة أو المراقبة  :ينبغي وضع برنامج يخصص للتقييم والدراسة المستمرة
لسياسات وإجراءات المكتب التي تؤثر على العناصر األربعة السابقة لرقابة
الجودة ،وأن يقوم المكتب دوريا ً بتقييم وتوثيق االلتزام الفعلي بسياسات
وإجراءات رقابة الجودة (الديب وشحاتة. )62 :2013 ،

رابعا :العوامل المؤثرة على جودة التدقيق
الجودة لها مقاييس شتى وقد تختلا تلك المقاييس من مجتمع آلخر ومن بيئة ألخرى،
وأن كانا غالبا ً تتفق في بعض العناصر ،وقد حاولا العديد من الدراسات قياس جودة
التدقيق سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة وأهمها اآلتي( :ابو رياش)42 :2013 ،
 .1حجم الوحدة االقتصادية محل التدقيق
أشار العيد من الباحثين والكتا أن هناك عالقة إيجابية بين جودة التدقيق وحجم
الوحدة االقتصادية فكلما كبر حجم الوحدة محل التدقيق كلما قلا الحوافز لدة المدقق
للتصرف بصورة انتهالية ومن ثم يتحسن مستوى جودة التدقيق.
 .2أجور التدقيق
هناك عالقة جوهرية بين أجور التدقيق وحجم الوحدة االقتصادية محل التدقيق،
وبالتالي فاذا كان مؤشر حجم الوحدة االقتصادية يمكن استخدامه لجودة التدقيق  ،فأنه
يمكن استخدام أجور التدقيق كمقياس آخر لجودة التدقيق.
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 .3النزاعات القانونية مع المدقق
في إطار االنتقادات الشديدة والضغوط التي تعرضا لها مهنة التدقيق في
الواليات المتحدة قام بعض الباحثين باستخدام العالقة بين الدعاوى القضائية المرفوعة
ضد مكتب التدقيق ومستوى جودة التدقيق .كما أوضحا عدد من الدراسات أن االسم
الكبير يعني السمعة الحسنة ،باإلضافة إلى توافر الموارد لتدريب وإجراء اختبارات لهم
مقارنة بشركات التدقيق الصغرى ويرى باحثون آخرون أن االسم الكبير يعني القدرة
على مقاومة ضغل الزبون الذ يمارسه الستمالة المدقق لصالحه.
 .4استخدام العالقة بين جودة التدقيق ،وبين اكتشاف األخطاء والغش
والتالعب
يرى أصحا هذا االتجاه أنه كلما لادت احتمالية اكتشاف األخطاء الجوهرية والغش
من قبل المدقق كلما لادت معه جودة التدقيق ،والعكس صحيح.
 .5استقالل المدقق وحياديته
وهناك مقياس آخر وهو قدرة المدقق الخارجي على الحفال على استقالليته كاحدى
مقاييس جودة التدقيق ،فقد أثا ر معيار استقاللية وحياد المدقق الكثير من الجدل والنقاش
بين المحاسبين والمدققين وغيرهم من المهتمين بالمهنة وذلك نظرا ً لصعوبة وضع
تعريا دقيق ومحدد لمفهوم االستقالل والحياد نتيجة الرتباط ذلك المفهوم بالحالة الذهنية
للمدقق ،كما أن العالقات المالية التي تربل المدقق بالشركة موضوع التدقيق فضالً عن ما
يطلع عليه من أمور تتصا بالسرية قد تثير شكوكا ً من الغير حول استقاللية المدقق
وحياده( .جربوع)104 :2002 ،
واستقالل المدقق هو في األساس حالة فكرية تفرا عليه أن يكون رأيه من خالل
استقالله في التفكير والعمل ،وال يوجد اتفاق حول مفهوم استقالل مدقق الحسابات ولكن
يمكن التمييز بين مفهومين لالستقالل قاما بوضعها هيئة األوراق المالية األمريكية:
(المطارنة)86 :2006 ،
أ -المفهوم األول :االستقالل الذهني :أن االستقاللية الذهنية ،تستلزم أن يكون
المدققين في حالة ذهنية تتيح لهم أن يعبروا عن أراءهم بشأن الطرف الذين
يقومون بتدقيقه من دون أن يراودهم شعور بأنهم واقعين تحا الضغل بسبب
قضايا االستقاللية وبأن يشعروا أن بأماكنهم العمل بنزاهة ،وأن يقوموا بانجال
عمليات تدقيقهم بموضوعية ووفق منهجية الشك المهني .أن االستقاللية الذهنية
يشار أليها أيضا ً بتسمية ((االستقاللية الحقيقية)).
ب -المفهوم الثاني :االستقالل الظاهر  :اما االستقاللية الظاهرية فهي ترتبل
بتصور طرف ثالث فيما يتعلق باستقاللية المدقق .أن الطرف الثالث عندما ال
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يتولد لديه اعتقاد باستقالل المدقق ،على الرغم من أن المدقق يعتبر مستقالً من
الناحية الذهنية ،فأن الطرف الثالث ال يثق بالمدقق.

المبحث الثالث :طبيعة دوران المدقق االلزامي
أوال :مفهوم دوران المدقق الخارجي االلزامي
يقصد بدوران المدقق هو أن تقوم الوحدات االقتصادية والشركات بتغيير مدققيها
بعد قضائه مدة لمنية في العمل لديها وتختلا تلك المدة من بلد آخر حسب سياسة التغيير
التي يتبانها البلد .وقد مر دوران المدقق بمراحل عديدة قبل أن يتم اعتماده من قبل العديد
من الدول وذلك لحماية استقالل المدقق وجودة عملية التدقيق.
ووفقا ً لهيئة سوق األوراق المالية األمريكية ،يعرف التدوير بأنه ه تحقيق
التوالن بين الحاجة لوجود نظرة فاحصة للمكلا بالتدقيق والحفال على استمرارية
1
االستقاللية والجودة في التدقيق وتوضيحا لذلك عرف قانون ()Sarbanes Oxley
دوران مدقق الحسابات بأنه الفترة المحددة من السنوات التي تقضيها شركة التدقيق في
العمل لدى الزبون ما قبل تركها لمدة معينة– فترة تهدئة ومن ثم الرجوع للتدقيق في هذه
الشركة ،ومن الجدير بالذكر أن دوران المدقق بدأ بشكل طوعي بدون إلزام في عام
 1911م ،حيث قاما شركة ( )DuPontاألمريكية باتباع سياسة تغيير مدققها الخارجي
بشكل سنو في تلك الفترة ،إال انه في عام  ،1939ولهرت آراء كثيرة حول إلزامية
تغيير المدقق الخارجي ،بسبب التالعب الكبير الذ حدث في حسابات لشركات عدة مما
دعا هيئة األوراق المالية إلى إجراء عديد من االختبارات حول ليادة الفائدة المحتملة أو
المتوقعة من تغيير شركات التدقيق ،حتى تكون هناك نظرة متجددة اتجاه إجراءات
وسياسات الشركة ( .مشتهي)234 :2014 ،
وهناك إيجابيات وسلبيات تلحق بجودة التدقيق نتيجة تبني قاعدة دوران المدقق،
وقد عرف ) (De Angelo, 1981جودة التدقيق بأنها االحتمالية المزدوجة بأن المدقق
سوف :يكتشا ثغرة في النظام المحاسبي ،وأنه سوف يقدم تقرير بخصوص هذه الثغرة
النقطة األولى تعكس تقنية المدقق وكفاءته وجهده بينما الثانية تعكس استقاللية المدقق،
كال العنصرين السابقين لجودة التدقيق يمكن أن يتأثرا إذا تم تطبيق قاعدة معدل دوران
المدقق )(Amir, 2013: 58

1

( )Sarbanes-Oxley SOXهو قانون أمريكي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات
المالية من خالل أنظمة الرقابة الداخلية .حسب هذا القانون فانه سيتم تحميل الرئيس التنفيذ CEO
ومدير القطاع المالي  CFOمسؤولية شخصية عن إعالن بيانات مالية خاطئة .وقد جاء هذا القانون إثر
تداعيات المخالفات المالية الجسيمة التي أدت إلى انهيار شركتي إنرون ووورلد كوم.
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ثانيا :سياسة دوران المدقق الخارجي من منظور تجارب بعض الدول
تفاوتا سياسة بعض الدول حول دوران المدقق الخارجي ،فهناك من تبنى التغيير
اإللزامي لشركات التدقيق ،وهناك من تبنى التغيير اإللزامي للشريك المسئول عن عملية
التدقيق دون تغيير شركة التدقيق.
 ففي ايطاليا تم تبني سياسة التغيير الدور اإللزامي لشركات التدقيق  ،حيث فرضا
تغييرها كل تسع سنوات وذلك منذ عام  ،1974وفي ذات السياق تم إصدار قانون في
عام  1988في اسبانيا ،يلزم بضرورة تغيير شركات التدقيق بعد فترة أقصاها تسع
سنوات مع منع شركة التدقيق من أن تتعاقد مرة أخرى مع نفس الزبون قبل مرور
ثالث سنوات على األقل من انتهاء العقد السابق  ،ثم صدر قانون أخر في عام 1995
تم من خالله إلغاء االلتزام بتغيير شركات التدقيق في إسبانيا .
 وفي الواليات المتحدة األمريكية ،ألزم قانون ( )Sarbanes Oxleyوالذ صدر في
عام  2002شركات التدقيق بضرورة تغيير كل شريك مسئول عن تدقيق القوائم
المالية لزبون معين كل خمس سنوات وبصفة دورية حيث قام مكتب المحاسبة العام
بدراسة مسحية بالخصوص ،وتوصلا إلى أن تغيير الشركاء بصفة دورية سوف
يحقق الفوائد المرجوة منه دون الحاجة إلى إصدار قانون يلزم شركات التدقيق
بالتعاقب على تدقيق حسابات العمالء كل فترة لمنية معينة (مشتهي:2014 ،
.)235
 وفي الصين ،تأثرت لجنة تنظيم األوراق المالية الصينية وولارة المالية بدراسة
لمتخصصين صينيين تخص تعزيز استقاللية المدقق من خالل سياسة دوران المدقق
الخارجي ،مما استدعى إيجاد قانون دخل حيز التنفيذ في نهاية عام  ، 2003يحظر
على مدقق الحسابات للشركات المدرجة في البورصة بتدقيق الحسابات لنفس الزبون
أكثر من خمس سنوات متتالية ،بحيث تكون فترة تهدئة مدتها سنتان على األقل( .ابو
عجيلة)71 :2010 ،
 وفي بريطانيا ،أسسا الحكومة المجموعة المنسقة ألعمال التدقيق والمحاسبة لكي
تحدد اإلصالحات المطلوبة عقب انهيار شركة ) (Enronوغيرها من الشركات في
الواليات المتحدة األمريكية .وقد أوصا في يناير  2003بضرورة تغيير الشريك
الرئيسي في عملية التدقيق كل خمس سنوات ،ولكن التغيير الدور لشركات التدقيق
ال يعد خطوة ضرورية (ابو رياش)67 :2013 ،
 وفي استراليا ،طالب قانون الشركات الصادر عام  2001بتغيير األفراد الذين يلعبون
دورا ً مهما ً في عملية التدقيق -كالمدقق الذ يتعاقد مع الزبون أو يقود عملية التدقيق.
أما في العراق فلم يجد الباحث ما يشير إلى تطبيق قاعدة دوران اإللزامي للمدقق فال
يوجد حتى اآلن إلزام بضرورة التغيير الدور لشركات التدقيق أو الشركاء المسؤولين
عن عملية التدقيق ،وتقوم غالبية الشركات باختيار المدقق الخارجي ضمن مجالس
إداراتها ويستمر هذا المدقق في تدقيق الحسابات لفترة لمنية طويلة دون وجود حد أقصى
لذلك.
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ثالثا :ايجابيات وسلبيات دوران المدقق الخارجي
أثار موضوع دوران المدقق العديد من االختالفات في وجهات النظر بين مؤيد
للدوران ومعارا له فيرى الموصون بالدوران أنه وسيلة لتحسين فعالية التدقيق وجودة
ا لتقارير المالية وغيرها ،أما أنصار المعارضون للدوران فيجدون أن فعالية التدقيق
سوف تعاني من فقدان للمهنية والشكوك المثارة حول هاأللفةه التي قد تنشأ بين المدقق
والزبون.
أن نظرية الوكالة التقليدية هي سمة أساسية للعمل عند أغلب إدارات الشركات
الكبيرة ،لذلك فالتزام هذه الشركات بقانونية دوران المدقق أمر ملح للغاية .ومن جهة
أخرى نجد أن طول فترة العالقة بين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات يمكن أن يقتصر
على االستقالل في المظهر  -بسبب عالقة الثقة -فقل دون االستقالل الحقيقي (الباطني)
فضال عن الحوافز المالية التي يتلقاها المدقق والتي تؤثر سلبا على االستقاللية ،وعالوة
على ذلك نجد أن طول فترة العالقة بينهما قد تؤثر على المدقق بشكل مباشر إذ نجد أنه قد
يثق ببساطة بنتائج السنوات السابقة بدال من توقع تغييرات هامة في تطوير الشركة
وتعديل إستراتيجية التدقيق ،ومن المزايا التي ذكرت في مجال دوران المدقق أيضا حسب
(سعيد )76 :2013 ،ما يأتي:
 أن التغيير الدور للمدقق يوفر رؤيا جديدة من قبل المدقق يلقيها على النظام
المحاسبي القائم ليكتشا ما به من أخطاء ومخالفات لم يستطع المدقق السابق
اكتشافها.
 أن المنافسة التي تحدث للحصول على المدققين بما تتطلبه من شهرة وأتعا
أكبر ستشجع على المحافظة على أرفع المعايير وااللتزام بها.
أما أبرل سلبيات وعيو دوران المدقق فتتمثل باآلتي:
 هناك العديد من الحجج ضد دوران المدقق إذ أن المدقق الذ يعمل مع شركة
الزبون يكون على معرفة واسعة لألعمال والصناعة التي يقوم بها الزبون
ويدعم قوله بأن هذا يساعد على ضمان تدقيق أفضل وأكثر موثوقية .ومن
الجدير بالذكر أيضا أن وجود حسن العالقة بتدقيق الحسابات يتطلب تحسين
االتصال ،وهو أمر حاسم في أ عالقة تجارية .وأن دوران المدقق يمكن أن
يثير القلق حول احتمال صدور تقارير ذات تأكيد أقل باإلضافة إلى أن النتائج
التجريبية التي قام بها بعض الباحثون في إسبانيا أشارت إلى تدعيم الحجج التي
ساقها معارضو تناو المدقق وابرلها اآلتي(DeAngelo, 1981: 215) :
 امكانية إصدار تقارير مضللة :حيث إن فقدان الشركة لمدقق قد تراكما لديه
المعرفة الواسعة حول عمليات الشركة وبيئة العمل والمخاطر التي تواجهها،
واستبداله بمدقق جديد ليس لديه ذات المعرفة يمكن أن يؤد إلى إصدار تقارير
مضللة.
 انخفاا فعالية لجنة التدقيق :حيث إن تعيين واختيار المدقق الخارجي من أهم
صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق ،إال أن إلزامية التغيير لشركات التدقيق
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يجبر لجنة التدقيق على اختيار مدقق ليس لديه الخبرة الكافية في الصناعة
والمنطقة الجغرافية التي تمارس فيها الشركة أعمالها.
 ليادة التكاليا :إن تغيير المدقق الخارجي ينطو عليه تكاليا كبيرة ،سواء
للزبون أو للمدقق ،فعملية طرح العطاءات واالختيار هي عملية باهظة التكاليا
وتستغرق وقتا طويال ،حيث يكرس قدر كبير من وقا اإلدارة والمولفين ومن
الموارد األخرى في عملية مساعدة المدقق الجديد على التعرف على نظم
وإجراءات المنظمة ،األمر الذ يؤد إلى اختالل في أنشطة أخر وينتظر من
المدقق نفسه تكريس موارد مماثلة.
وأوضحا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( )FAOأن العيو المعلنة في أغلب
األحيان للدوران المنتظم هي كالتالي( :نسرين)62 :2013 ،
أ -ليادة التكاليا :إن تغيير المدقق الخارجي ينطو على تكاليا كبيرة ،سواء
للزبون أو للمدقق  .وعملية طرح العطاءات واالختيار هي عملية باهظة التكاليا
وتستغرق وقتا طويال .وما يكرس من وقا اإلدارة والمولفين ومن الموارد
األخرى في عملية مساعدة المدقق الجديد على التعرف على نظم وإجراءات
المنظمة ،هو قدر كبير وقد يؤد إلى اختالل في أنشطة أخرى ،وينتظر من
المدقق نفسه تكريس موارد مماثلة.
ب -ليادة مخاطر فشل التدقيق  :هناك دالئل على أن القسم األكبر من حاالت فشل
التدقيق يحدث أثناء السنتين األولى والثانية من تولى مهمة أية تدقيق ،ويرجع
ذلك إلى القدر الكبير من الوقا المطلو لتكوين المعرفة الضرورية بالزبون
وضمان أن يكون أسلو التدقيق فعاال بصورة كاملة ،وعلى األخص في
المنظمات الكبيرة والمعقدة.
ج -العزوف عن االستثمار :قد يكون المدقق الخارجي عالفا عن استثمار الوقا
والموارد في التعرف على المنظمة العميلة وأنشطتها عندما تكون صالحيات
المدقق قصيرة جدا ،وقد يفقد االهتمام بالزبون مع اقترا موعد الدوران.
رابعا :آليات الحد من التأثير السلبي لدوران المدقق االلزامي
ذكر العديد من الباحثين أن دوران المدقق يمكن أن تكون له آثار سلبية ،إال أن
هناك العديد من اآلليات التي من شأنها الحد من هذا التأثير المحتمل .فقد أوضح (ابو
رياش ) 2013 ،وآخرون أن تخفيا مدة الدوران وتوسيع فترة التهدئة تساعد المستثمرين
في تعزيز هتصورات استقالل المدققه ،خاصة في توسيع أعمال المدقق وعدم تخصصه
في مجال أو في صناعة محددة بعينها ،وبالتالي اكتسا الخبرة في جميع الصناعات.
والحظ أن هناك عددا من أوجه القصور في مبادئ التدقيق المتعارف عليها للشركات
الصغيرة التي تكون قد نشأت في نقص من الخبرة الكافية للصناعة ،التي قد تطبق بعض
التحايالت في المتطلبات المحاسبية ومتطلبات التدقيق .وتبين بأن توسيع فترة التهدئة
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يشكل تحد كبير في جودة عملية التدقيق لجميع الشركات من مختلا األحجام (ابو
رياش.)69 :2013 ،
ولقد ذكر دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في األردن لسنة  ،2007بأنه يجب
على إدارة كل مؤسسة أن تقوم بالدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق،
وفي حال صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية ،يطلب البنك الدوران المنتظم للشريك
الرئيسي المسئول عن التدقيق الخارجي للبنك ،على أن يتم ذلك بمساندة لجنة التدقيق لما
لها من دور فاعل في تحقيق ومراقبة أهداف المؤسسة .وأشار حسين في بحثه بأن تحديد
الحد األدنى ألجور التدقيق والخدمات المهنية من شأنه أن يحد من التأثير السلبي لتغيير
المدقق ،واالرتقاء بمستوى األداء المهني للمدقق وتعزيز ثقة الدولة والمجتمع بالمهنة
ومزاوليها كوليفة اجتماعية ،وإتاحة الفرصة أمام مدقق الحسابات لتدقيق جميع أنواع
الوحدات االقتصادية وفق معايير التدقيق (حسين .)19 :2008 ،واقترح (جبران،
 )2010وآخرون بأن هناك آليات صارمة للحد من التأثيرات السلبية للدوران وفترة
التهدئة كان مجملها فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يجب أن يكون شريك التدقيق لديه ضمان بأن يكون للمدقق التدريب الكافي
والخبرة على الدوران.
يجب أن يكون لدى الزبون سياسات تؤكد قبولها لقاعدة دوران المدقق.
يجب أن يكون هناك تخطيل من قبل شركة التدقيق لكيفية تطبيق الدوران بين
أعضاء فريق التناو  ،وأن ال يكون هناك تناو في وقا واحد لعدة مدققين.
يجب تحديد مؤهالت الشريك المخصصة للتعاقد مع الزبون.
قد تكون هناك حاجة لموافقة المكتب اإلقليمي أو الوطني لمهام الشريك.
عدم السماح لعودة الزبون للتدقيق لنفس الشركة إال بعد انقضاء فترة التهدئة ،مع
استثناء قبول المكتب الوطني لذلك بنا ًء على لروف استثنائية.

المبحث الرابع :عالقة دوران المدقق بجودة التدقيق
يتضمن هذا المبحث التركيز على العالقة بين دوران المدقق وجودة التدقيق،
فهناك العديد من الدراسات المحلية والدولية تناولا هذه العالقة ومن مختلا االتجاهات
وبحسب اآلتي:
أوال :آراء بعض الكتاب والباحثين بالعالقة بين دوران المدقق وجودة التدقيق
تضاربا الدراسات في نتائجها حول تأثير طول مدة ارتباط المدقق على جودة
التدقيق بين السلبية وااليجابية .فهناك بعض الدراسات اكدت على ان العالقة الطويلة بين
المدقق والزبون يمكن ان تؤد الى ليادة جودة التدقيق وبالتالي التحفظ المحاسبي ،ومنها
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دراسة ( )Hamdan, et alاذ وجد ان العالقة بين طول مدة ارتباط المدقق بالزبون وبين
التحفظ المحاسبي بموجب نموذج المستحقات غير العادية سالبة وذات داللة احصائية،
مما يعني ان مكاتب التدقيق التي تحتفظ بالزبائن لمدة طويلة يمكنها ان تحسن من مستوى
التحفظ المحاسبي في الشركات الخاضعة للتدقيق (.)Hamdan, et al, 2012:47
كما وجد ( )Reyadان العالقة بين طول مدة االرتباط بالزبون تؤثر في القوائم المالية
الصادرة عن الشركات المصرية والمقاسة بموجب نموذج نسبة القيمة الدفترية الى القيمة
السوقية وأن هناك عالقة موجبة وذات داللة احصائية ،مما يعني ان طول مدة االرتباط
بالزبون يزيد من جودة التدقيق نتيجة لزيادة معرفة المدقق بطبيعة عمل الزبون مما
يؤد الى ليادة جودة التقارير المالية . )Reyad, 2012: 113( .
واكدت دراسة ( )Jenkins & velury 2008: 58ان معامل االستجابة
لالخبار السيئة يتزايد بزيادة عدد سنوات ارتباط المدقق بالزبون ،وان جودة التدقيق
تتزايد تدريجيا من المدى القصير الى المتوسل الى الطويل مما يعني ان المدقق يكتسب
خبرة اكبر في عملية التقرير المحاسبي للشركة محل التدقيق كلما لادت سنوات ارتباطه
بها  .واكدت دراسات اخرى على ان العالقة الطويلة بين المدقق والزبون يمكن ان تؤد
الى قلة االبداع لدى المدقق واتباع اجراءات اقل صرامة وهذا بدوره سوف يؤثر في
جودة التدقيق( .حمدان .(426 :2011 ،وقد اكدت دراسة ( )Souza, et alعلى ان
واحدة من القضايا المهمة الت ي نوقشا على نطاق واسع بين االكاديميين والمهنيين هي
مدة ارتباط المدقق بالزبون وتوصلا الدراسة الى ان جودة التدقيق تتأثر سلبا ً في حالة
تدقيق شركة الزبون من مكتب التدقيق نفسه ولسنوات متتالية ألنه من المحتمل ان يتداخل
المدقق مع الزبون بعالقات شخصية مما يؤثر سلبا ً على جودة التدقيق ( Souza, et al,
 .)2013:310وفي السياق نفسه وجدت دراسة ( )Liان التحفظ المحاسبي يتناقص مع
ليادة مدة ارتباط المدقق بالزبون ،اذ ان طول المدة تتسبب بتعرا استقاللية المدقق الى
التشوية. )Li, 2007: 96 ( .
ثانياً :استقاللية المدقق وتأثيرها في جودة التدقيق
وتعّد طول مدة التعاقد مع الزبون من العوامل المؤثرة في استقاللية المدقق ،ويمكن
النظر إلى طول مدة التعاقد من لاوية تأثيرها في استقاللية المدقق من ناحيتين:
 .1كلما لادت مدة تعاقد المدقق مع الزبون لادت خبرته وفهمه لطبيعة عمل الزبون
واكتشاف مناطق ضعا وقوة الرقابة الداخلية (ونوس .)22 :2009 ،أ أن
ذلك له تأثير إيجابي فيما يتعلق باستقاللية المدقق وبالتالي ليادة جودة التدقيق.
 .2إن طول مدة التعاقد مع الزبون يؤد إلى خلق نوع من العالقات االجتماعية بين
المدقق والزبون مما يؤثر سلبا ً على استقاللية المدقق (الرشيد .)22 :2012 ،
أ أن ذلك له تأثير سلبي على استقاللية المدقق وبالتالي انخفاا جودة التدقيق.
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وقد اقترحا فكرة التغيير الدور للمدقق إلزاميا ً لتعزيز ودعم استقاللية المدقق
وتخفيض الحاالت التي يحدث فيها فشل المدقق ،باعتبار أن التغيير سوف يمنع من تطور
العالقة بين المدقق والزبون والتي تقلل من استقالليته وتؤد إلى انخفاا جودة التدقيق.
كما اقترحا هيئة تداول األوراق المالية األمريكية ( )SECأن يكون الحد األعلى لعمل
المدقق في تدقيق وحدة اقتصادية ما خمس سنوات كحد أقصى وبعد ذلك يجب على
الوحدة االقتصادية أن تجد بديالً عنه (اسماعيل وقطب.)15 :2003 ،
ثالثا :ايجابيات وسلبيات دوران المدقق الخارجي وتأثيرها بجودة التدقيق
وقد لخص (التويجر  )29 :2008 ،هذه المزايا في األمور التالية:
 ليادة استقاللية المدقق ،حيث أن طول الفترة التعاقدية مع المدقق ينتج عنها
تشابه وتقار في المصالح بين الزبون والمدقق ،وهذا يؤثر بشكل سلبى على
جودة وإجراءات التدقيق.
ً
 ليادة االستقالل الظاهر  ،مما ينعكس ايجابيا على ثقة مستخدمي القوائم المالية
بجودة عملية التدقيق ودرجة اعتمادهم على تقارير المدقق ونتائجه.
 تحسين قدرة وجودة شركات التدقيق في تقديم خدماتها في بيئة تدقيق تتميز
بالمنافسة الكاملة ،مما يعطي لشركات التدقيق الصغيرة الفرصة في تحسين
أدائها للمنافسة.
وقد أضافا (نسرين )2013 ،أن الدوران الخارجي للمدقق يعتبر وسيلة لتعزيز
الجودة واالستقاللية بسبب منع توطد العالقة بين المدقق واإلدارة ،إذ أنه يجب التمييز بين
شركات التدقيق الموجهة نحو سوق رأس المال ،وشركات التدقيق غير الموجهة نحو
سوق رأس المال.

المبحث الخامس :الجانب التطبيقي
قياس وتحليل عدم تبني اإللزام لدوران المدقق وتأثيره على جودة التدقيق لعينة
من شركات ومكاتب التدقيق العراقية
لقد سعى البحث فضالً عن المنهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي اللذان تناولها
البحث في الجانب النظر  ،ولغرا تحقيق هدف البحث فتضمن البحث بعد ميداني
تطبيقي يتعلق في مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي في تحسين جودة
التدقيق وتعزيز موضوعيته واستقالله تم اجراء تنظيم استبانة اعدت لهذا الغرا ومن ثم
تم معالجتها على وفق البرنامج االحصائي ) (SPSSولعا على عينة من المدققين في
شركات ومكاتب التدقيق العراقية وبواقع ( )54مدقق ،وسيتم تحليل اجابات المدققين على
االسئلة الخاصة باستمارة االستقصاء وحسب المحاور اآلتية:
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 ال محور األول :يوضح العالقة بين دراسة وتحليل أثر إلزام الشركات باجراء التغيير
اإللزامي للمدقق الخارجي وبين جودة عملية التدقيق وتعزيز موضوعيته واستقالله.
 المحور الثاني :يوضح العالقة بين دراسة وتحليل أثر تطبيق سياسة التغيير اإللزامي
للمدقق الخارجي والتأثير على جودة عملية التدقيق والمساهمة في اكتشاف االخطاء.

اختبار فرضيات البحث
أوال :المحور األول (العالقة بين دراسة وتحليل أثر إلزام الشركات بإجراء التغيير
اإللزامي للمدقق الخارجي وبين جودة عملية التدقيق وتعزيز موضوعيته واستقالله)
لقد بلغ الولن النسبي لمعدل جميع الفقرات المحور االول % 84.83وقيمة t
المحسوبة  36.759وهي اكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساو  1.99و بلغا قيمة
مستوى المعنوية  0.000وهو اقل من  0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية أ توجد
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 𝟓𝟎  ∝= 𝟎.بين دراسة وتحليل أثر إلزام
الشركات باجراء التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي وبين جودة عملية التدقيق وتعزيز
موضوعيته واستقالله .والجدول ( )1يبين ذلك وبحسب اآلتي:
جدول ( :)1الوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة  tومستوى الداللة والترتيب لفقرات
المحور االول
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االسئلة
يمثل استقالل المدقق الخارجي وموضوعيته أحد أهم
الدعائم األساسية في مهنة تدقيق الحسابات.
قادرا على
استقالل وموضوعية المدقق الخارجي يجعله ً
أداء مهامه بدون ضغوط تمارس عليه من قبل الزبون.
االستقالل والموضوعية لدى المدقق الخارجي يمثل
حجر الزاوية لمصداقية مهنة التدقيق وأحد أهم
مصادرها.
يوجد ارتباط بين بقاء المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات
شركة مدة طويلة وفساد استقالله وحياده وموضوعيته.
إن طول عالقة المدقق الخارجي بزبون التدقيق يمكن
أن ترشد إلى وجود مشاكل في استقالله وموضوعيته.
إن طول عالقة المدقق الخارجي بزبون التدقيق قد
يحدث تآكل تدريجي غير مقصود لنزاهة وصدق
المدقق.
إن طول فترة العالقة بين المدقق الخارجي ولبون
التدقيق تؤد إلى تطابق المصالح بين اإلدارة والمدقق
أمرا صعبًا.
وهو ما يجعل استقالله وموضوعيته ً
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4.74

94.71

23.316

0.000

1

4.56

91.18

19.618

0.000

2

4.444

88.82

23.758

0.000

3

3.78

75.59

6.698

0.000

10

4.10

82.06

10.105

0.000

6

4.09

81.76

13.531

0.000

7

4.01

80.29

6.955

0.000
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أحد اإلجراءات الاللمة لعالج ذلك تتمثل في التغيير
اإلجبار للمدقق الخارجي بعد كل فترة محددة من
الزمن.
إن لهور فكرة تغيير المدقق الخارجي بعد فترة محددة
كان سببه االنهيارات التي حدثا لكبريات الشركات
المساهمة العالمية في الواليات المتحدة وغيرها من
الدول ،حيث كثر الحديث عن ضرورة تحديد مدة
العالقة بين المدقق الخارجي ولبون التدقيق ،وبعدها يتم
تغييره بمدقق آخر.
إن طول مدة احتفال المدقق الخارجي بزبون التدقيق
يقل معها مقدرته في المحافظة على موضوعيته
واستقالله.
ً
إن المدقق الخارجي يكون أكثر توافقا مع لبون التدقيق
بشأن القرارات الهامة المرتبطة باعداد التقارير المالية
كلما طال أمد ارتباطه بتدقيق حسابات لبون التدقيق .
تغيير المدقق الخارجي بعد كل فترة محددة من العالقة
التعاقدية مع لبون التدقيق يجعله في وضع يستطيع
معه مقاومة الضغوط التي تمارسها اإلدارة عليه،
وتسمح له بأداء عمله بحرفة وموضوعية أفضل.
المجموع
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4.06

81.18

11.630

0.000

8

4.10

82.06

7.835

0.000

6

4.44

88.82

14.539

0.000

3

4.29

85.88

11.083

0.000

4

4.28

85.59

12.251

0.000

5

4.24

84.83

36.75

0.000

العالقة بين دراسة وتحليل أثر إلزام الشركات بإجراء التغيير اإللزامي
للمراجع الخارجي وبين جودة عملية التدقيق وتعزيز موضوعيته واستقالله
4.24
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الشكل ( :)1الوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة tالجدولية للمحور االول
من خالل نتائج الجدول ( )1والشكل ( )1يتبين أن الولن النسبي اكبر من (60
 )%ومستوى المعنوية اقل من ( )0.05لكل فقرة من فقرات المجال مما يعني أن أفراد
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العينة يوافقون على أن استقالل المدقق الخارجي وموضوعيته يمثل أحد أهم الدعائم
األساسية في مهنة تدقيق الحسابات ،وأن استقالل وموضوعية المدقق الخارجي يجعله
قادرا على أداء مهامه بدون ضغوط تمارس عليه من قبل الزبون ،وان االستقالل
ً
والموضوعية لدى المدقق الخارجي يمثل حجر الزاوية لمصداقية مهنة التدقيق وأحد أهم
مصادرها ،و أن طول مدة احتفال المدقق الخارجي بزبون التدقيق يقل معها مقدرته في
المحافظة على موضوعيته واستقالله ،وان المدقق الخارجي يكون أكثر توافقًا مع الزبائن
بشأن القرارات الهامة المرتبطة باعداد التقارير المالية كلما طال أمد ارتباطه بتدقيق
حسابات لبون التدقيق ،وأن تغيير المدقق الخارجي بعد كل فترة محددة من العالقة
التعاقدية مع لبون التدقيق يجعله في وضع يستطيع معه مقاومة الضغوط التي تمارسها
اإلدارة عليه ،وتسمح له بأداء عمله بحرفية وموضوعية أفضل ،وأن طول عالقة المدقق
الخارجي بالزبون يمكن أن ترشد إلى وجود مشاكل في استقالله وموضوعيته ،وان
لهور فكرة تغيير المدقق الخارجي بعد فترة محددة كان سببه االنهيارات التي حدثا
لكبريات الشركات المساهمة العالمية في الواليات المتحدة وغيرها من الدول ،حيث كثر
الحديث عن ضرورة تحديد مدة للعالقة بين المدقق الخارجي والزبون ،وبعدها يتم تغييره
بمدقق آخر ،وان طول عالقة المدقق الخارجي بالزبون قد يحدث تآكل تدريجي غير
مقصود لنزاهة وصدق المدقق ،وان اإلجراءات الاللمة لعالج ذلك تتمثل في التغيير
اإللزامي للمدقق الخارجي بعد كل فترة محددة من الزمن ،وان طول فترة العالقة بين
المدقق الخارجي والزبون تؤد إلى تطابق المصالح بين اإلدارة والمدقق وهو ما يجعل
أمرا صعبًا ،وانه يوجد ارتباط بين بقاء المدقق الخارجي مدققا ً
استقالله وموضوعيته ً
لحسابات شركة مدة طويلة وفساد استقالله وحياده وموضوعيته.
ثانيا :المحور الثاني( :تطبيق سياسة التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي والتأثير على
جودة عملية التدقيق والمساهمة في اكتشاف االخطاء)
بلغ الولن النسبي لمعدل جميع الفقرات للمحور الثاني  % 82.84وقيمة t
المحسوبة  26.973وهي اكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساو  1.99و بلغا قيمة
مستوى المعنوية  0.000وهو اقل من  0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية أ توجد
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ∝= 0.05بين دراسة وتحليل أثر تطبيق سياسة
التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي والتأثير على جودة عملية التدقيق والمساهمة في
اكتشاف األخطاء .والجدول ( )2يبين ذلك وبحسب اآلتي:
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جدول ( :)2الوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة  tومستوى الداللة والترتيب لفقرات
المحور الثاني
ت

الوسط
الحسابي

االسئلة

الوزن
النسبي
()%

قيمة t

مستوى
الداللة

الترتيب

إن طول فترة بقاء المدقق الخارجي مدققًا لًحسابات
 .1الزبون تؤثر على جودة أدائه في عملية التدقيق واكتشاف
االخطاء.

3.07

61.47

0.660

0.512

9

إن طول فترة بقاء المدقق الخارجي مدققا لحسابات
.2
الزبون يؤثر على أدائه المهني في اكتشاف األخطاء.

4.29

13.460 85.88

0.000

5

إن أحد األسبا المطالبة بتغيير المدقق الخارجي بعد
فترة محددة من الزمن ،هو أن طول فترة العالقة بين
 .3المدقق وبين الزبون تؤد إلى أن يصبح المدقق ذو نظرة
غير متجددة لفحص حسابات الزبون ،مما يؤد إلى
انخفاا جودة أدائه في عملية التدقيق.

4.19

13.686 83.82

0.000

6

إن التدقيق االختبار الذ يقوم به المدقق الخارجي قد
تكرارا لما تم سابقًا مع نفس الزبون ،وهو ما قد
تكون
ً
.4
يعني توافر نزعة استباق النتائج ،مما يؤد إلى عدم
جودة أدائه في عملية التدقيق.

4.35

14.525 87.06

0.000

3

إن الثقة التي يوليها المدقق الخارجي مع الزبون يجعله
 .5يعتمد على نفس أوراق ووثائق العمل التي تما في
السابق ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق.

4.37

14.631 87.35

0.000

2

إن طول فترة بقاء المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات
الزبون تؤد إلى االعتقاد بأنه على علم تام بمشاكله ،مما
.6
يجعله يفقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها وهي
الشك المهني ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه .

4.15

إن عدم ممارسة المدقق الخارجي الشك المهني يؤد إلى
 .7احتمال احتواء القوائم المالية على أخطاء لم يكتشفها ،مما
يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق

4.50

إن طول بقاء المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات للزبون
تجعله يؤد عمله بتراخي وتزداد معها فرصة عدم
.8
اكتشافه لألخطاء المتعمدة ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه
في عملية التدقيق.

4.04
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إن طول بقاء المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات الزبون
إلى ليادة خطر فقدان المدقق الستقالله
يؤد
.9
وموضوعيته ،وهو ما يؤد في النهاية إلى انخفاا
جودة األداء في عملية التدقيق.
المجموع

العدد 2018 / 43

4.31

12.191 86.18

0.000

4.14

26.97

0.000

82.84

تطبيق سياسة التغيير اإللزامي للمدقق الخارجي والتأثير على جودة عملية
التدقيق والمساهمة في اكتشاف االخطاء
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الشكل ( :)2الوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة  tالجدولية للمحور الثاني
من خالل الجدول ( )2والشكل ( )2يالحظ أن جميع فقرات المحور الثاني
ايجابية باستثناء الفقرة رقم ( )1حيث أن مستوى المعنوية لكل فقرة اقل من  0.05والولن
النسبي اكبر من ( )% 60بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن عدم ممارسة المدقق
الخارجي الشك المهني يؤد إلى احتمال احتواء القوائم المالية على أخطاء لم يكتشفها،
مما يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق ،وأن الثقة التي يوليها المدقق الخارجي
مع الزبون يجعله يعتمد على نفس أوراق ووثائق العمل التي تما في السابق ،مما يؤد
إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق ،و أن التدقيق االختبار الذ يقوم به المدقق
تكرارا لما تم سابقًا مع نفس الزبون ،وهو ما قد يعني توافر نزعة
الخارجي قد تكون
ً
استباق النتائج ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق ،و أن طول بقاء المدقق
الخارجي مدققا ً لحسابات نفس الزبون تؤد إلى ليادة خطر فقدان المدقق الستقالله
وموضوعيته ،وهو ما يؤد في النهاية إلى انخفاا جودة األداء في عملية التدقيق ،و أن
طول فترة بقاء المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات نفس الزبون يؤثر على أدائه المهني
وحياده واستقالله ،وان أحد األسبا المطالبة بدوران المدقق الخارجي بعد فترة محددة
من الزمن ،هو أن طول فترة العالقة بين المدقق وبين الزبون تؤد إلى أن يصبح المدقق
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ذو نظرة غير متجددة لفحص حسابات الزبون ،مما يؤد إلى انخفاا جودة أدائه في
عملية التدقيق ،وان طول فترة بقاء التدقيق الخارجي مدققا ً لحسابات نفس الزبون تؤد
إلى االعتقاد بأنه على علم تام بمشاكله ،مما يجعله يفقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى
بها وهي الشك المهني ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق ،وان طول بقاء
المدقق الخارجي مدققا ً لحسابات نفس الزبون تجعله يؤد عمله بتراخي وتزداد معها
فرصة عدم اكتشافه لألخطاء المتعمدة ،مما يؤد إلى عدم جودة أدائه في عملية التدقيق.

المبحث السادس :االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
.1

.2

.3

.4
.5

.6

ت ّعد جودة التدقيق بحد ذاتها هدفا لمكاتب التدقيق ،وهي ترتبل بتقرير المدقق
كمنتج ،وهذا المنتج ينبغي ان يشبع منافع اصحا الطلب عليه ،وإن موضوع
استقالل وحياد المدقق الخارجي وموضوعيته يعتبر من األمور الهامة التي يجب
على المنظمات المهنية واألكاديميين في الجامعات االهتمام بها ألنها تمثل صمام
األمان للمساهمين في الشركات المساهمة ومستخدمي المعلومات التي تعرضها
الشركات في قوائمها المالية والذين تزداد درجة أمانهم وثقتهم بهذه المعلومات
كلما لادت موضوعية واستقالل المدقق الخارجي الذ قام بالتصديق عليها.
من خالل تناول ابرل القوانين التي صدرت لفكرة دوران المدقق الخارجي فأنها
تحدث دائ ًما ويتم بحثها عندما تحدث ألمة ومشكلة كبرى إلحدى الشركات
وينتج عن ذلك تدني قيمة أسهمها في السوق المالي وتتالشى معها حقوق
المساهمين بها.
إن من العوامل التي تفقد المدقق الخارجي موضوعيته واستقالله هي عدم
ممارسة الشك المهني في عملية التدقيق وهذا ينتج عادة من طول المدة التي
بقضيها المدقق في المكان نفسه ،وفي هذه الحالة يصبح ذو نظرة غير متجددة
وال يتوصل إلى أدلة جديدة كافية بخالف ما توصل إليه في الماضي.
تفاوتا سياسة بعض الدول حول دوران المدقق الخارجي ،فهناك من تبنى
التغيير اإللزامي لشركات التدقيق ،وهناك من تبنى التغيير اإللزامي للشريك
المسئول عن عملية التدقيق دون تغيير شركة التدقيق.
أن الدوران الخارجي للمدقق يعتبر وسيلة لتعزيز االستقاللية والجودة بسبب منع
توطد العالقة بين المدقق واإلدارة ،إذ أنه يجب التمييز بين شركات التدقيق
الموجهة نحو سوق رأس المال ،وشركات التدقيق غير الموجهة نحو سوق رأس
المال.
إن من أهم العوامل التي استند إليها المعارضون لتغيير المدقق الخارجي هي أن
التغيير سوف يترتب عليه خسارة للمعلومات المتراكمة لدى المدقق الذ سيتم
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تغييره ،وأن قلة المعلومات لدى المدقق البديل قد تسبب انخفاا جودة عملية
التدقيق.
ثانيا :التوصيات
.1

.2
.3
.4

.5

ضرورة قيام الهيئات التشريعية والتنظيمية في العراق ومنها مجلس مهنة
مراقبة وتدقيق الحسابات بتحديد مدة ارتباط المدقق بالزبون ،فمثال أن ال تزيد
مدة االرتباط على خمس سنوات ،والتأكيد على دوران المدقق لتحسين جودة
التدقيق من خالل المحافظة على استقاللية مدققي الحسابات ،إذ أن طول مدة
ارتباط المدقق بالزبون يؤثر سلبا على جودة التدقيق.
العمل على توعية الشركات والمؤسسات كافة بأهمية دوران مدقق الحسابات
الخارجي لما في ذلك من مزايا تخدم الطرفين .
ضرورة تفعيل الدور المشترك بين لجان التدقيق ومدقق الحسابات الخارجي
فيما يخص تسهيل دوران المدقق وإشراف ومتابعة اللجنة على ذلك.
ضرورة أن يمارس المدقق الخارجي الشك المهني عند تدقيق حسابات الزبون
والذ يتطلب منه استخدام االستجوا العقلي وعدم قبول األشياء كحقائق مسلم
بها ،ألن المدقق الذ يفقد هذه الصفة (الشك المهني) يزيد من احتمال احتواء
القوائم المالية على أخطاء تؤثر على الحسابات.
كما أن الباحث يوصي باستمرار إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال وال
سيما التي تخص دوران المدقق الخارجي ألهميتها في الحد من الممارسات
الغير أخالقية وعدم اكتشاف الخطاء ال بل حتى التالعب من قبل بعض المدققين
الخارجيين.
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The Effect of Non-Adoption of the Compulsory
Rotation of the External Auditor in the Quality of
Audit and Detection of Errors - A Field Study in
Companies and Offices of the Iraqi Audit
Assist. Prof. Dr. Hashim H. Al- Tamimi
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Dijlah University College
Abstract: The purpose of the research was to
determine the nature of the external auditor's
mandatory

turnover,

its

advantages

and

disadvantages, and the agree and disagree opinions,
as well as the effect of the mandatory external
auditor's turnover on the quality of audit. The
research concentrate in its application section on
errors appeared in auditing process by using a
survey of a selected sample of auditors working in the
Iraqi audit firms, which was problematic by asking
the auditors whether the areas of mandatory change
of the external auditor affect the quality of the audit
process and to enhance the discovery of errors. Fifty
four auditors working in Iraqi stock exchange were
chosen to test the quality of the audit, and through a
questionnaire to organize a survey and then analyze
descriptively and statistically the answers of the
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sample of auditors. The research reached a set of
conclusions the most important were:
1. The external auditor turnover is a means to
enhance the independence and quality because it
prevent consolidation of the relationship between
the auditor and management, since the distinction
must be made between audit firms directed to the
capital market, and audit companies that are not
directed to the capital market.
2. The main factor that the external auditor losing the
objectivity and independence is the lack of
professional doubt in the audit process. This
usually results from the length of time spent by the
auditor in the same place, in which case it becomes
non-renewable and does not reach sufficient new
evidence other than what it reached in the past.
The

research

came

out

with

a

set

of

recommendations, the most important were:
1. The need for the legislative and regulatory bodies in
Iraq, including the professional auditing board to
determine the duration of the auditor's link with the
customer, for example, the duration of the link to be
limited to five years, and emphasis on the auditor's
turnover to improve the quality of audit by
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maintaining the independence of auditors. The
auditor's contact with the customer adversely affects
the quality of the audit.
2. To raise awareness of companies and businesses of
the importance of the rotation of the External
Auditor for the advantages that serve both parties.
Keywords: Compulsory Rotation, External Audit,
Quality of Audit.
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