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الملخص

تهدف الدراسة أساسا لل تأصيل العلمي من خالل التعرف على أثر مخاطر الدعاوى القضائية على سمعة
مراجعي الحسابات ومهنة المراجعة ،ولإلجابة على التساؤالت واختبار فرضيات البحث ،أعتمد الباحث على

المنهج الوصفي التحليلي في تبيين وتوضيح الجانب النظري من خالل الدراسات السابقة والدوريات والرسائل
العلمية ،وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج االحصائي (.(SPSS

كما تم استخدام االستبانة كأداة للبحث ،ووزعت بعد تقييمها وتحكيمها من عدد من المتخصصين على عينة

البحث المكونة من مراجعي الحسابات العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية العاملة في قطاع غزة والبالغ

عددهم ( )80مراجع.

كما أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن مكاتب المراجعة العاملة في قطاع غزة تسعى إلى القيام بعملية المراجعة
بمستوى مرتفع من الدقة والمصداقية ،بهدف المحافظة على سمعتها المهنية في سوق خدمات مهنة المراجعة ،

وزيادة الث قة في أداء مراجعي الحسابات ونتائج عملية المراجعة ،وتقليل احتماالت فشل عملية المراجعة
والتعرض للدعاوى القضائية بدعوى اإلهمال والتقصير أثناء تنفيذ عملية المراجعة.

كما أوصت الدراسة بضرورة عدم قبول المراجعين الخارجين لعملية مراجعة ال تتوافر الوقت الالزم ألدائها

بشكل كاف وفعال أو الخضوع لضغوط العمالء أو اإلدارة لسرعة االنتهاء من عملية المراجعة ،مما يؤثر سلبا

على أداء المراجع في اكتشاف األخطاء أو الغش أو التالعب في القوائم المالية ،مما يعرضه للدعاوى القضائية

بحجة إهماله وتقصيره.

الكلمات الدالة :الدعاوى القضائية ،مراجعي الحسابات ،مهنة المراجعة.
تصنيفات (. * :)JEL


المؤلف المرسل :عبد الرحمن محمد سليمان رشوانabdrashwan@yahoo.com ،

عبد الرحمن رشوان
أثر مخاطر الدعاوى القضائية على سمعة مراجعي الحسابات ومهنة المراجعة

 .1المقدمة
ىة
ىى الثقى
تعتبر مهنة مراجعة الحسابات وظيفة اجتماعية ترتكز على تأدية خدمة مراجعة الحسابات ،وتستند على

ىى
ىة على
المتبادلة بين مراجع الحسابات واألطراف ذات العالقة ،ولقد أدى تزايد اعتماد مستخدمي القوائم الماليى
ىاد
ىن ازديى
البيانات المالية المدققة كمصدر للمعلومات المالئمة التخاذ القرارات المختلفة ،وما صاحب ذلى مى
ىة،
مسؤولية مراجع الحسابات أمام الغير إلى بروز الحاجة إلى إجراءات لضمان دقة ومصداقية عملية المراجعى
خاصة بعد تأثير سلسلة فضائح األعمال بدءًا من شركة إنرون وما تبعها من شركات أخرى في األزمة العالمية
ىرى
األخيرة ،وما تخللها من رفع دعاوى قضائية ضد مكاتب المراجعة الخارجية من قبل العمالء وأطراف أخى

ىدر
معنية بعملية المراجعة واتهامهم بالتقصير في أداء واجباتهم المهنية أثناء عملية المراجعة ،حيث أصبح مصى
ىائر
قلق مستمر ألعضاء مهنة المراجعة تستحق الدراسة ألنها خطر محتمل يهدد الممارسين للمهنة بتحملهم خسى

ىدعاوى
ىرة الى
ىة ،وكثى
مادية ومعنوية كبيرة ،والتي كانت السبب في انخفاض ثقة المجتمع في مهنة المراجعى
ىبحت
والمنازعات القضائية نتيجة فقد المصداقية وانعدام الثقة في الدور الذي يقوم به المراجعون ،وبالتالي أصى
ىاد
ىال والفسى
ىش واالحتيى
مهنة المراجعة في موقف صعب وتحدى لكيفية مواجهة األنواع المختلفة لكل من الغى
المالي الذي تعاني منه منظمات األعمال المختلفة.

ىابات،
كما أن للدعاوى القضائية أثار خطيرة وضارة على المسئولية المهنية للمراجعة ومراجعي الحسى
ىة
حيث أصبح من الواضح احتياج المجتمع للتأكيد المستمر على أن يكونوا مراجعي الحسابات خاضعين لرقابى
ىذا
أكثر فعالية ،باإلضافة إلي أن المسؤولية القانونية والمهنية تحفز مراجعي الحسابات للعمل بشكل أفضل ،وهى
ىائية
ىدعاوى القضى
يعد برهان واضح وكافي لالحتياج لتفعيل مهنة المراجعة والعمل على تخفيض احتماالت الى
ىال
ضد مكاتب مراجعي الحسابات ،وتوفير القناعة المعقولة لألطراف المعنية والمهتمة بمهنة المراجعة بأن أعمى
ىفي
ىع ويضى
ىة للمجتمى
المراجعة قد نفذت بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة واألمانة ،مما يخدم األهداف العامى
مزيدًا من الثقة والمصداقية واالعتماد على عمل المراجع.
مشكلة البحث

تتلخص مشكلة الدراسة في مخاطر وأسباب الدعاوي القضائية التي يتعرض لها مراجعي الحسابات وأثرها
على سمعته ومهنة المراجعة ،واآلليات التي يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى
القضائية ضد مكاتبهم ،والتي يمكن توضيحها من خالل طرح مجموعة من التساؤالت اآلتية:
 -1ما هي األسباب التي تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي الحسابات؟
 -2ما هي اآلليات التي يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية ضد مكاتبهم؟
 -3هل تؤثر مخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي الحسابات؟
أهداف البحث
ىمعة
ىى سى
ىائية على
ىدعاوى القضى
يهدف البحث أساسا للتأصيل العلمي من خالل التعرف على أثر مخاطر الى
ىة
ىداف الفرعيى
مراجعي الحسابات ومهنة المراجعة ،وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيس البد من تحقيق األهى
التالية:

 -1مسئوليات خطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة ومراجعي الحسابات.
جامعة أم البواقي
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 -2مسببات فشل عملية المراجعة ودور الدعاوى القضائية في ذل .
 -3األسباب التي تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مراجعي الحسابات.
 -4اآلليات التي يستخدمها مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية .

 -7تأثير مخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مراجعي الحسابات.
 -8الحاالت التي تهدد استقالل مراجعي الحسابات وتؤدي إلى الدعاوى القضائية.
أهمية البحث
يبرز أهمية هذا البحث في دراسة الظروف واألسباب التي أدت إلى الدعاوي القضائية التي يكون العميل سببًا

فيها أو مراجع الحسابات الخارجي نتيجة تواطئة مع العميل ،أو أن يقوم المراجع بتجنب وتفاديه الدعاوى
القضائية من خالل تحديد العالقة بينه وبين العميل والقيام ببذل العناية المهنية الالزمة والفائقة أثناء قيامه
بعملية المراجعة  ،وذل لتجنب الكثير من مشاكل الدعاوى القضائية.
فرضيات البحث
استنادًا إلى ما سبق وتحقيقًا ألهداف البحث واإلجابة عن تساؤالت البحث تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :يوجد أسباب تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي الحسابات.

الفرضية الثانية :يوجد آليات يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية ضد

مكاتبهم.

الفرضية الثالثة :يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي الحسابات.
متغيرات البحث

التابع المتغير

المستقل المتغير
مخاطر الدعاوى القضائية

سمعة مراجعي الحسابات

المراجعة مهنة

حدود البحث

 -حدود زمانية :الفترة التي يستغرقها إعداد هذا البحث خالل عام .2018

 حدود مكانية :اشتملت على مكاتب المراجعة الخارجية العاملة في قطاع غزة. -حدود بشرية :اقتصرت على مراجعي الحسابات.

ىدعاوى
ىاطر الى
ىر مخى
ىة أثى
 -حدود علمية :يحاول هذا البحث وضع إضافة علمية متواضعة من خالل معرفى

القضائية على سمعة مراجعي الحسابات ومهنة المراجعة.
تقسيمات البحث
يقسم هذا البحث إلى أربعة محاور وهي:
-

المحور األول :المسئوليات التي يترتب عليها مخاطر الدعاوى القضائية على مراجعي الحسابات.
المحور الثاني :األسباب التي تؤدي إلى الدعاوى القضائية.

المحور الثالث :اآلليات التي يستخدمها مراجعي الحسابات للتخفيض من مخاطر الدعاوى
جامعة أم البواقي
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-

المبحث الرابع :اآلثار المترتبة على الدعاوى القضائية.

المبحث الخامس :دور المحاسبة القضائية لتأييد الدعاوى القضائية.

الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات العربية

 -1دراسة (حامد)2017 ،
هذه الدراسة إلى التحقق من تطبيق المراجعة القضائية في البيئة السودانية وأوجه االختالف بينها والمراجعة
الخارجية ،والتحقق أيضًا من مدى استعانة المحاكم السودانية بالمراجعين في فصل الدعاوى والمنازعات

المالية ،وفيما إذا كانت تل

المحاكم تميز بين خدمات المراجع القضائي وخدمات غيره من المراجعين .هذا

بجانب التحقق من وجود كيان مستقل للمراجعين القضائيين ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عدم تفريق
المحاكم السودانية عند استعانتها بالمراجعين لفصل الدعاوى والمنازعات الخاصة بالمخالفات المالية بين
المراجع القانوني المالي والمراجع القضائي ،مما يؤثر على جودة فصل النزاعات والمخالفات المالية.
 -2دراسة (صالح)2016 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف على مخاطر المراجعة ودورها في مسئولية المراجع الخارجي ،والمخاطر المحيطة
بعمل المراجع الخارجي عند قيامه بتنفيذ المراجعة  ،وبيان مسئوليات المراجع القانونية
والمهنية ،وتوضيح أثر تل المخاطر على نمطية أداء عملية المراجعة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عملية
المراجعة تبدأ بتقدير المخاطر الرقابية ،تقويم المخاطر الرقابية بواسطة المراجع الخارجي تحدد مسار

المراجعة ،وإن الدعاوى المرفوعة ضد المراجع الخارجي أغلبها نتاج إبداء المراجع رأيه غير المتحفظ
بالتحريفات الجوهرية ،وتوقع المراجع بوجود المخاطر المتالزمة يعتمد على عنصر األهمية النسبية لعناصر
القوائم المالية.
 -3دراسة (البر ،و أحمد)2016 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على اختبار مجموعة من المؤشرات المؤثرة على جودة مراجعة الحسابات من

وجهة نظر مراجعي الحسابات ودراسة وتحديد األهمية النسبية لكل عنصر من هذا المؤشرات وبيان أهميته
ودرجة تأثيره على جودة المراجعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن تبني مكاتب المراجعة لسياسات وإجراءات
رقابة الجودة على أعمال المراجعة يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ،من قبل المكاتب ،ويؤدى إلى
رفع مهنة المراجعة والنهوض بها ،مع تقليل رفع قضايا وشكاوي ضد هذه المكاتب.
 -4دراسة (الكبيسي)2016 ،

هذه الدراسة إلى استقصاء مدى أهمية المحاسبة القضائية في فض النزاعات ذات الطبيعة المالية وبصورة

عادلة في األردن ،وذل باالعتما د على وجهتي نظر كل من القضاء والمحاسب القضائي ،وتوصلت الدراسة
أن تقييم واقع المحاسبة القضائية اجماالً ومن وجهة نظر المحاسبين القضائيين يكون أكثر قربًا للحقيقة ،ويمكن
أن يترجم هذا بعدم استعانة المحاكم بالمحاسب القضائي أو بعدم تحقق العدالة بنسبة كبيرة من الدعاوى أو من
المجتمع وسواءًا لصالح الفرد أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو ضدها.

جامعة أم البواقي
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 -5دراسة (العازمي)2011 ،
هذه الدراسة إلى التعرف على تقييم مدققي الحسابات الخارجيين الكويتيين لمخاطر قبول التعاقد مع العميل على
قرارهم في قبول أو رفض مهمة التدقيق ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لمخاطر التكليف والتعاقد
المتعلقة بالعمالء وبأنشطة التدقيق وبمكاتب التدقيق وبإدارة العميل على قرار قبول أو رفض مهمة التدقيق من
وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجين في دولة الكويت.
 -6دراسة (الناغية)2003 ،
هذه الدراسة إلى التعرف دراسة تح ليلية انتقادية لمخاطر المسئولية المهنية لمراقب الحسابات لتخفيض مخاطر
التقاضي ضد المراجعين وذل في ظل التغيرات االقتصادية المعاصرة وانعكاساتها على القوانين والتشريعات

المصرية المختلفة ،وتقديم منهج مقترح لتخفيض مخاطر التقاضي ضد المراجعين ،وتوصلت الدراسة إلى أن
ارتفاع الدعاوى القضائية ضد مكاتب المراجعة أدت إلى تغيرات جوهرية على مهنه المراجعة لمنع هذا الخطر
أو التقليل منه ،باإلضافة الخسائر مادية وأدبية ومعنوية فادحة لحقت بالمراجعين  ،والتأثير المباشر على مهنة
المراجعة وفقد ثقة الجمهور فيها بشكل مؤثر ،ونتيجة إلى زيادة معدالت الدعاوى القضائية قامت المنظمات

المهنة والتشريعية بصياغة مجموعة من اللوائح والقوانين لتوضع للمراجعين محددات واجباتهم ومسئولياتهم
تجاه المهنة.

ثانيأً :الدراسات األجنبية

 -1دراسة ()Pearson, 2011

ىة أن
ىلت الدراسى
ىال ،وتوصى
هدفت الدراسة إلى التعرف على التقاضي المحتمل ضد المراجعين بسبب اإلهمى
ىا أن
ىة  ،كمى
تقارير التفتيش الخاصة بى  PCAOBأن هنا افتقار غير مقبول للجودة في عمل مهنة المراجعى
هنا حاجة إلى خطوات حقيقية من قبل مهنة المراجعة في المقام األول لرفع الجودة داخل المهنة للمساعدة في
الحد من الدعاوى القضائية المستقبلية المحتملة ضد المراجعين..
 -2دراسة ()Habib and et al, 2014

ىركات
هدفت الدراسة إلى التعرف على محددات وعواقب الدعاوى القضائية وإجراءات األوراق المالية ضد شى
ىد
ىائية ضى
مراجعي الحسابات من منظور جودة التقارير المالية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدعاوى القضى
ىة،
ىب المراجعى
المراجعين تؤثر على أتعاب عملية المراجعة وقرارات التخطيط لعملية المراجعة ،وسمعة مكاتى
ىراجعين،
ىد المى
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه من حيث زيادة فهم أسباب وعواقب التقاضي ضى
ىارير
إال أن التحديات الرئيسية ال تزال قائمة في مجال القياس الصحيح لمخاطر التقاضي ،كما أن إلصدار التقى

ىركة
ىد إدارة الشى
ىائية ضى
المالية غير الدقيقة في عمليات إعادة تقييم األرباح كانت سابقة أولية للدعاوى القضى
ومدققي الحسابات.
 -3دراسة ()Abbott and et al, 2006
ىدعاوي
ىرض للى
ىر التعى
ىاح و خطى
هدفت الدراسة إلى دراسة اختبار العالقة بين أتعاب المراجعة وإدارة األربى
ىة
ىة األوراق الماليى
ىي بورصى
ىة فى
ىركات المدرجى
القضائية من خالل االعتماد علي البيانات المتاحة عن الشى
ىي
ىف على
األمريكية ،وخلصت الدراسة إلي أن جمع البيانات وأدلة الحسابات من قبل مراجعي الحسابات تتوقى
جامعة أم البواقي
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ىة
عنصرين هما المكون األساسي لمصدر التكلفة يتمثل في جهد مراقب الحسابات ،والخسائر المستقبلية المتوقعى
ىائر
ىة للخسى
من عملية المراجعة ،والتي ستنتج من احتمالية التعرض لدعاوي قضائية أو القيمة الحالية المتوقعى

المستقبلية المحتملة التي قد تنشأ من مراجعة القوائم المالية لهذه الفترة.
 -4دراسة ()Lam and Mensah, 2006

هدفت الدراسة إلى تحليل ودراسة اتخاذ قرار مراجعي الحسابات تحت ظروف عدم تأكد استمرار منشأة العميل
ىان
ىا إذا كى
في بيئة تتسم بانخفاض مخاطر تعرض مراجعي الحسابات لدعاوي قضائية ،وذل للوقوف علي مى
سلو مراجعي الحسابات في بيئة ممارسة مهنة المراجعة في هونج كون يتم توجيه بنفس العوامل التي حددت

ىلت
ىائية ،وتوصى
ىدعاوي قضى
ىهم لى
في الدراسات المحاسبية السابقة ،في ظل بيئة تتسم بارتفاع مخاطر تعرضى
ىأة
ىتمرار منشى
ىد اسى
الدراسة إلى أن هنا تأثير كبير في اتخاذ قرار مراجعي الحسابات تحت ظروف عدم تأكى
العميل في بيئة تتسم بانخفاض مخاطر تعرض مراجعي الحسابات لدعاوي قضائية الممارسين لمهنة التدقيق في
هونج كونج.
 -5دراسة ))LaSalle, 2006

ىة
ىة المتعلقى
ىارير المراجعى
هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر اختيار مراجعي الحسابات لبدائل تقى

باستمرار منشأة العميل ،خاصة في بيئة تتسم بالعدالة المدنية وعدم التأكد على استمرارية منشأة العميل في بيئة
ىة
تتسم بانخفاض مخاطر تعرض مراجعي الحسابات لدعاوي قضائية ،حيث أكدت نتائج الدراسة علي أن درجى
ىرأي
الفشل المالي لمنشأة عميل المراجعة ترتبط باحتمالية إصدار مراجع الحسابات تقرير االمتناع عن أبداء الى

ىة
سواء في بيئة منخفضة أو مرتفعة في ضوء خطر التعرض للدعاوي القضائية ،كما أن االحتفاظ ببيئة مرتفعى
ىودة
ىي جى
خطر الدعاوي لم تبدو موجودة ولكن البد من الطلب قبل البدء بعملية المراجعة بضرورة الحفاظ على
المراجعة العالية.
 -6دراسة ))Geiger and et al, 2006
هدفت الدراسة التحقق من تأثير التغير في بيئة التقاضي المتواكبة مع صدور تشريع للجنة معالجة التقاضي في
ىأة
البورصة ،وخلصت الدراسة للعديد من النتائج أهمها احتمالية صدور رأي مراجعة معدل عن استمرار منشى
العميل ربما يوفر تخفيف هام في خطر التقاضي لشركات المراجعة بشكل عام .وهذا التغير كان واضحًا بصفة
ىب
ىرار مراقى
ىاذ قى
خاصة في شركات المراجعة الستة الكبار ،كان لقانون معالجة التقاضي تأثير هام علي اتخى
ىة
ىجت المراجعى
ىة بمنشى
ىار مقارنى
ىتة الكبى
الحسابات .وهذا التأثير اتضح بشكل كبير في شركات المراجعة السى
األخرى.

التعقيب على الدراسات السابقة

 -أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جوانب

ىيض تلى
ىات لتخفى
متعددة ،أهمها أنها تتناول مفهوم الدعاوى القضائية ،والمخاطر المتعلقة بها ،واستخدام آليى
المخاطر التي قد يتعرض مراجعي الحسابات أثناء قيامة بعملية المراجعة.

 أوجه االختالف بين الدراسة ال حالية والدراسات السابقة :تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيىة
ىابات ومهنى
ىي الحسى
ىى مراجعى
جوانب متعددة أهمها أنها تربط مخاطر الدعاوى القضائية وبين تأثيرها على
جامعة أم البواقي
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ىذه
ىين هى
ىة بى
المراجعة ،وهو ما يميزها عن الدراسات السابقة حيث لم تتناول أي من الدراسات السابقة العالقى
ىى
ىت على
المتغيرات مكتملة ،وكذل تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة ،حيث طبقى

مكاتب المراجعة الخارجية العاملة في قطاع غزة في دولة فلسطين.

 -أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :استفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجال إثراء الدراسة الحالية

ىات
ىوء الدراسى
ىي ضى
ببعض المفاهيم والتعريفات ،والنتائج والتوصيات ،كذل تم إعداد االستبانة ومجاالتها فى
السابقة.
 .2اإلطار النظري للبحث

المحور األول :المسئوليات التي يترتب عليها مخاطر الدعاوى القضائية على مراجعي الحسابات

ىائية
ىدعاوى القضى
مما ال ش فيه إخالل المراجع الخارجي بواجباته ومسئولياته المهنية يترتب عليه مخاطر الى
وتعرضه إلى عدة أنواع من المسئوليات التي يمكن تلخيصها في اآلتي (:(PCAOB, 2010, 17

 -1المسئولية األدبية

ىاد
ىوة والفسى
ىن الرشى
أن الدور المهم الذي يقوم به مراجع الحسابات الخارجي يجعله الحارس الواقعي مى

ىراض اإلدارة،
واالختيال ،وبالتالي فان سكوته عن هذه المخالفات وعدم اإلشارة إليها في تقريره تلبية ألغى
ىى
إنما يعرضه إلى فقدان المركز األدبي الذي يتمتع به مراجع الخارجي ،ولهذه األمر يتر آثار سلبية على
مهنه المراجعة وسمعتها نتيجة لغياب الرادع األخالقي الذي يحمى مهنه مراجعة الحسابات.

 -2المسئولية المهنية (التأديبية)

ىراجعين
إن كثير من المنظمات المهنية وضعت دليال للسلو المهني للمراجع الذي يتوجب على جميع المى
ىه
ىين التنبيى
ىراوح بى
ىد تتى
االلتزام به حرصا على كرامة المهنة ،وإال تعرضوا إلى المساءلة المهنية التي قى
واإلنذار أو تجميد العضوية أو الحرمان من ممارسة المهنة.

 -3المسئولية القانونية :وتنقسم إلى-:

أ -مسئولية المراجع تجاه عمالئه

تعتبر مراجع الحسابات مسئوال من الناحية القانونية تجاه عمليه ،ويحكم العالقة بين المراجع وعميلة العقد
ىروطه،
ىذ شى
المبرم بينهما ،ويتحمل المراجع اإلخالل بأحكام ذل العقد نتيجة اإلهمال أو التقصير في تنفيى
ىا
بحيث يقوم العميل برفع دعاوى قضائية ضد المراجع نتيجة لإلهمال والتقصير وعلى العميل أن يثبت مى
يلي:
-

إن المراجع كان مهمال إهماال جسيما.

-

إنه سل طريقة عمليه المواجهة وكانت غير واضحة ومخادعة له.

-

إن المراجع حقق له خسائر نتيجة العتماده تقرير المراجع.
ويوجد عدة قضايا في القضاء البريطاني حول مسئولية المراجع اتجاه العميل ونذكر منها ما يلي:
* قضية شركة ( )Kingston Cattonmill CO.والخاصة بمسئولية المراجع عن جرد المخزون السلعي
ىاعة
حيث اعتبر المراجع غير مسئول عن إجراء الجرد الفعلي للمخزون من البضاعة التامة الصنع والبضى

ىي
ىرد الفعلى
ىور الجى
تحت للتشغيل ،حيث أن التجاه الغالب يقضى أن يقوم المراجع وأحد مساعديه بحضى
جامعة أم البواقي
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ىى
للمخزون وإذا قبل شهادة من اإلدارة بصحة الجرد ،كان على المراجع إجراء االختبارات التي تطمئنه إلى
صحة هذه الشهادة ،أي بذل العناية المهنية الالزمة والواجبة.

كما يوجد بعض القضايا التي عرضت على القضاء األمريكي ونذكر فيها:

ىاف
* قضية شركة ( )Escotl v.Barchris Constructionوالخاصة بمسؤولية المراجع عن عدم اكتشى
ىرض
ىجيل فى
تالعب بالقوائم المالية ألنه لم يكتشف مغاالة في صافى الربح أو رأس المال العامل نتيجة تسى
ىاني
ىع المبى
ىو بيى
ىركة هى
على انه في مبيعات ،ومغاالة في نسبة إتمام بعض العمليات ،حيث أن نشاط الشى
ىن
ىل مى
واشتمال حساب المدينين على دين مستحق على شركة تابعه ،وتقدير قيمه االلتزامات المحتملة بأقى
الحقيقة.

ب -مسئولية المراجع تجاه الغير

ىذا
ىل هى
يكون مراجع الحسابات مسئوال تجاه الغير من مستخدمي القوائم المالية بالرغم من عدم وجود مثى
ىب أو
ىافهم التالعى
العقد  ،وفى معظم الحاالت يتعرض فيها المراجعين للدعاوى القضائية نتيجة لعدم اكتشى
ىاء
االختالس في عمليه المراجعة ،والسبب قد يعود لعدم بذل العناية المهنية الالزمة من قبل المراجعين أثنى

قيامهم عمليه المراجعة الموكلة إليهم.

ولكي تتحقق المسئولية القضائية على المراجع فال بد أن تتوافر عده أركان من أهمها:
-

حصول إهمال وتقصير واضح من قبل مراجع الحسابات في أداء واجبة المهني.

-

وقوع ضرر اتجاه الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع بأداء مهامه وواجباته.

-

وجود رابطة سببية بين الضرر الذي يلحق بالغير وبين إهمال وتقصير المراجع.

ىذكر
ىر ونى
ويوجد عدة قضايا التي عرضت على القضاء األمريكي حول مسئولية المراجع اتجاه الغيى
منها ما يلي:
ىا أن
ىي أمريكى
* قضية شركة ) (Rhode Island Hospital Trust National Back V. Swaattzفى
ىداء
ىن إبى
امتنع المراجع عن إبداء رأيه في القوائم المالية ألنه أهمل ولم يبين في تقريره سبب امتناعه عى
ىن
ى ر مى
ىر كبي
ىدد غيى
الرأي واثر ذل على القوائم المالية ،وهذا الحكم يحمل المسئولية للمراجع أمام عى
األشخاص عن إخفاء الحقيقة.

ج -مسئولية المراجع عن أعمال مساعديه

ىع
يعاون المراجع في أداء عمله مجموعه من المساعدين وفقا لبرنامج المراجعة تحت إشرافه وتوجيهاته فإذا وقى
ىه
ىالغير ألنى
المساعدين في أخطاء أو إهمال يكون المراجع مسئوال عن أخطاء مساعديه التي ألحقت الضرر بى
ىن
ىالي يمكى
المسئول بصفه نهائية عن عمليه المراجعة ،وهو يتحمل مخاطر الدعاوى القضائية والمحاكم ،وبالتى
ىه
ىوم عليى
للمراجع أن يرجع على أي احد مساعديه الذي أخطاء فيطالبه بالتعويض في حدود التعويض المحكى
من قبل المحكمة.

د -مسئولية المراجع عن األخطاء والغش

ىي
ىة والتى
المراجع غير مسئول عن وضع الخطأ والغش والتالعب ،ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية المالئمى

ىا
تتطلب منه دراسة وضع الشركة ونظام الرقابة الداخلية بها ،وتحديد اإلجراءات واالختبارات الالزمة وتوقيتهى
جامعة أم البواقي
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ىجالت
ىدفاتر والسى
وعمل برنامج شامل يتضمن إجراءات إضافية ،إذا توقع المراجع وجود تحريف مادي في الى
والقوائم المالية(PCAOB, 2010, 20( .

ىا
ويوجد عدة قضايا في القضاء البريطاني حول مسئولية المراجع اكتشاف الغش والتالعب ونذكر منهى

ما يلي:
ىافات
* قضية الشركة البريطانية ) (S.P. Catterson and Sons Ltdوالخاصة بمسئولية المراجع عن اكتشى
ىان
ىث كى
ىب ،حيى
االختالسات إذ انتهت القضية إلى أن المراجع غير مسئول عن اكتشاف االختالسات والتالعى
ىب
المسئول األول عن ذل إدارة الشركة طالما اخطر المراجع إدارة الشركة باحتمال وجود اختالسات وتالعى
بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة.

 -4المسئولية الجنائية:

ىوانين
ىي قى
ىا فى
تنعقد المسئولية الجنائية في حالة ارتكاب المراجع الخارجي إلحدى الجرائم المنصوص عليهى
ىئوال
ىع مسى
الشركات ألي دولة من دول العالم ،حيث نصت هذه القوانين على الحاالت التي يعتبر فيها المراجى
من الناجية الجنائية فيما يتعلق بأداء عمليه المراجعة.

وتعرض القضاء األمريكي إلى عدة قضايا حول المسئولية الجنائية لمراجع الحسابات نذكر منها:

ىية
* قضية الشركة األمريكية (The Continental Vending Machine Corporation) :في هذه القضى
ىالقوائم
ىام بى
اعتبر المراجع مسئوال مدنيا وجنائيا ،حيث شهد بصحة القوائم المالية رغم علمه بوجود تالعب هى
ىائية أن
ىدعوى القضى
ىت الى
ىي رفضى
المالية بهدف حماية المصلحة الشركة ،وقد أثبتت الحكومة األمريكية التى
ىض
ىوية بعى
ىات الحكومية،وتسى
المراجع لم يبحث عن نفع مادي ،ولكنه حرص على سمعة الشركة لدى الجهى
حوادث التالعب التي تمت في العام الماضي من قبل الشركة.
المحور الثاني :األسباب التي تؤدى إلى الدعاوى القضائية
تتمثل األسباب التي تؤدي إلى الدعاوي القضائية في اآلتي:

أوال -أسباب تتعلق بالمراجع الحسابات :ومن هذه األسباب ما يلي (الناغية :)108 ،2003،

ىرر
 -1اإلهمال الفادح من جانب مراجع الحسابات بسبب عدم التأهيل العلمي والعملي له ،مما يلحق الضى
لمستخدمي القوائم المالية.
ىروع
ىتمرارية المشى
 -2قيام المراجعين بخدمات إضافية غير تقليدية مثل التنبؤ باإلرباح والحكم على اسى
وغيرها التي تؤدي لتضليل مستخدمي القوائم المالية.
ىالح
ىاب مصى
 -3الغش والتالعب والتستر على مخالفات اإلدارة مقابل تحقيق مصالح شخصية على حسى
المساهمين.

ىليل
 -4فشل المراجعين في اكتشاف الغش واألخطاء الجوهرية التي تؤثر على عدالة القوائم المالية وتضى
مستخدميها.

ثانيا -أسباب تتعلق بالعمالء :ومن هذه األسباب ما يلي:

ىن
 -1انهيار القيمة السوقية ألسهم الشركة محل المراجعة التي تم التصديق عليها بصحة قوائمها المالية مى
قبل المراجع.
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ىع
ىى رفى
ىاهمين إلى
 -2تعرض الشركات ذات تقرير المراجع النظيف إلى التعسر المالي ،مما يدفع المسى
دعاوى قضائية ضد المراجع الذي قام بمراجعة قوائمها المالية.

ثالثا -أسباب تتعلق بالمساهمين :ومن هذه األسباب ما يلي:

ىابات
ىع الحسى
ىام مراجى
ىي قى
 -1تحقيق خسائر كبيرة للمساهمين نتيجة العتمادهم على القوائم المالية التى
بتدقيقها ،مما يدفع المساهمين برفع دعاوى قضائية ضد المراجع بحجة الغش واإلهمال.
ىدة
 -2اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة مما سبب الضرر للمساهمين نتيجة اعتمادهم التقارير المالية المعى
من قبل مراجع الحسابات.

 -3اإلهمال الفادح في ظل القانون العام بادعاء المساهمين على المراجع بالغش والخداع واالحتيال.
 -4عدم مراعاة المراجع مستوى العناية المهنية المطلوبة بسبب اإلهمال العادي.

رابعا -أسباب تتعلق بالجهات الخارجية ومستخدمي القوائم المالية

ىي واألداء
ىين األداء الفعلى
 -1الفهم الخاطئ لمهام وواجبات مراجع الحسابات مما ينشئ فجوة التوقعات بى
المتوقع لمراجع الحسابات من قبل مستخدمي القوائم المالية.

ىتقرار
ىمان لالسى
 -2الفهم الخاطئ من قبل مستخدمي القوائم المالية لمعنى التقرير النظيف أنه بمثابة ضى
المالي للمنشأة  ،والتأكيد على قدرتها على االستمرار.

خامسا  -أسباب تتعلق بالبيئة القانونية لعملية المراجعة
ومن هذه األسباب ما يلي:

ىد
ىائية ضى
 -1تعتبر البيئة القانونية لعملية المراجعة من العوامل المهمة التي تؤدي إلى رفع دعاوي قضى
مراجع الحسابات ألنها توفر التشريعات واإلجراءات القانونية الالزمة.
ىع
 -2في ظل البيئة القانونية الالزمة لعملية المراجعة يشجع المساهمين برفع دعاوى قضائية ضد مراجى
ىام
الحسابات ،مما يؤدي إلى دفع تعويضات مالية كبيرة من قبل مراجع الحسابات ألنه يوجد اتجاه عى
نحو الحكم لصالح المساهمين.

سادسًا :األسباب التي تؤدي إلى زيادة الدعاوى القضائية ضد المراجعين الخارجيين
يوجد عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الدعاوي القضائية ضد مكاتب المراجعة الخارجية ومنها (زين:)1991 ،
ىع
ىام المراجى
 -1اإلهمال :وهو عدم قيام مراجع الحسابات بااللتزامات والواجبات المهنية الالزمة أو قيى
ىن
ىة لمى
بالمهام الموكل إليه ،ولكن بطريقة تخالف معيار العناية المهنية الواجبة والتي وضعتها المهنى

يزاولها وقد يكون إهمال عادي أو إهمال فادح.

 -2الغش

ىراف
ىاد أطى
ىا واعتمى
 :وهو قيام مراجع الحسابات بتقديم معلومات زائفة مع علمه على تزيفهى

داخلية وخارجية عليها في اتخاذ قراراتهم المختلفة.

 -3انتها القوانين واللوائح :وهو قيام المراجع الحسابات بانتها القوانين أو المساعدة أو التحريض على
ىي
ىا فى
انتهاكها كنتيجة للمراجعات واآلراء التي قدمها للعمالء واألطراف األخرى ،حيث اعتمد عليهى
اتخاذ قراراتهم مما يلحق بهم الضرر.
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 -4إفشاء أسرار العميل :عند قيام مراجع الحسابات بإفشاء أسرار العميل بتقديم قدر كبير من المعلومات
ألطراف منافسة للعميل ،مما يؤدي إلى إضرار فادحة وكبيرة تؤثر سلبا على العميل.

 -5عدم تسليم تقرير المراجعة في موعده المحدد :وهو قيام المراجع بعدم تسليم تقرير عملية المراجعة
في موعدها المحدد للعميل والذي حدد في عقد التعاقد بينهما ،مما يسبب تأخير اتخاذ قرارات هامة قد
تؤثر على عمل المشروع( .طلبه)2002 ،
سابعًا :العوامل التي تؤثر في وقوع دعاوى قضائية بين مراجعي الحسابات والعمالء
ومن أهم هذ العوامل ما يلي:

ىي
ىة فى
ىة المتبعى
 -1حجم منشأة العميل :كلما كبر حجم منشأة العميل كلما كبر حجم التعقيد في األنظمى
المنشأة ،وبالتالي تتزايد الصعوبات عند قيام المراجع بعملية المراجعة والمتعاقد عليها مع العميل ،مما
يؤدي إلى مخاطر المساءلة القانونية والدعاوي القضائية للمراجع الخارجي.

ىرض
 -2حجم مكتب المراجعة :كلما زاد عدد العاملين في مكتب المراجع كلما زادت به المشاكل وتعى
ىال
المكتب للمخاطرة وذل بسبب مشكلة الرقابة على كفاءة هؤالء األفراد العاملين به ،وجودة األعمى

ىب
ىس مكاتى
ىرة بعكى
المؤداة وحج به ،وكذل إمكانية تعرض مكتب المراجعة الكبير إلى خسائر كبيى
المراجعة الصغيرة ،وهذا يؤدي إلى إمكانية وقوع المساءالت والدعاوى القضائية ضده.

ىان
 -3نوع نشاط العميل :يؤدي نوع نشاط العميل في بعض األحيان إلى مشاكل كبيرة للعميل ،فكلما كى
ىة،
نشاط العميل معقد أو كبير يؤدي ذل إلى تعقيد عملية المراجعة ووجود أخطاء في عملية المراجعى

مما يؤدي ذل إلى تعقيد عملية المراجعة ومن ثم المساءلة القانونية ضد المراجع.

ىي
 -4عالقة المراجع بالعميل :فعدد السنوات التي تعامل فيها العميل مع المراجع قد تشكل عامال هاما فى
ىا
وقوع الدعاوي القضائية ،فكلما زادت سنوات التعامل بين العميل والمراجع ربما يحدث صداقة فيمى
ىائق
ىض الحقى
بينهما مما يؤثر على عملية المراجعة ومصداقية المراجع ،وهذا قد يسبب في إخفاء بعى
ىع
ىرض المراجى
ىذا يعى
ىة وهى
أثناء قيامه بعملية المراجعة ،مما يلحق الضرر بمستخدمي القوائم الماليى
للدعاوى القضائية( .طلبة )2002 ،

ىي
ىاءة فى
 -5خبرة المراجع بالعميل :كلما زادت سنوات التعامل بين العميل والمراجع يؤدي ذل إلى كفى
ىي
ىاء فى
ىي األخطى
جمع وتقييم األدلة يؤدي إلى تقليل خطر الوقوع في أخطاء ،ألن المراجع قد يقع فى

السنوات األولى في عملية المراجعة ألنه ال يتوافر عنده الخبرة الكافية لعمليات العميل مما يؤدي ذل

إلى وقوع دعاوى قضائية ضده.

ىا
ىدد أجهزتهى
ىاع عى
 -6ملكية العميل :فقد اتسعت رفع الدعاوي القضائية في المؤسسات الحكومية التسى
ىاءلة
ىراءات المسى
ىاذ إجى
ىة اتخى
واألطراف المعنية داخل تل المؤسسات مما يؤدي إلى تزايد إمكانيى
القانونية لهؤالء األطراف.
ثامنًا :مسببات فشل عملية المراجعة كأساس للدعاوى القضائية

ىة ال
يرتبط فشل عملية المراجعة غالبا إلى إصدار قوائم مالية خاطئة إال أن مجرد وجود خطأ في القوائم الماليى
يعد شرطا كافيا لفشل عملية المراجعة ،ولكن هنا مسببات تؤدي إلى فشل عملية المراجعة وهي كما يلي:
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ىدة
ىاطر متزايى
 -1مسببات تعود إلى العمالء :أن البنود التي تتطلب حكما شخصيا في تحديد قيمتها تحمل مخى

ىائية
ىاوي قضى
للخطأ  ،كما تحمل البنود التي تمثل نسبة مئوية كبيرة من أجمالي األصول خطرا أكبر لرفع دعى

ىوس.
ىادي ملمى
محتملة ،ألن نسبة الخطأ المئوية الصغيرة في حساب رصيد كبير نسبيا قد تؤدي إلى تالعب مى
(زين )1991 ،

ومثال ذل ما تمثله حسابات المدينين والمخزون في معظم المنشجت حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي األصول
في تل المنشجت وتتطلب معرفة القيمة المستقبلية بمعرفة مراجع الحسابات.
فاألخطاء في القوائم المالية ،باإلضافة للظروف السيئة للشركة قد يؤديان إلى رفع دعاوى قضائية ضد

ىة
المراجعين الخارجين ،فهذه العوامل تشجع المدعين الذين وقعت لهم خسائر إلى االتجاه نحو التقاضي كمحاولى
السترداد خسائرهم فيمكن دفعها لهم من قبل المراجعين الخارجين.

ىة
ىة الخارجيى
 -2مسببات تعود إلى مراجع الحسابات :تتنوع مستويات الجودة التي تقدمها مكاتب المراجعى

ىاالت
ىوع أي حى
وتؤثر الموارد المتاحة للمراجع في الدعاوى القضائية ،فكلما زادت الموارد قلت احتماالت وقى
ىل وأداء
للدعاوى القضائية ضد المراجع ،وتؤثر قدرة المراجع على إجراء تقدير سليم لطبيعة وخصائص العميى
إجراءات مراجعة كافية على احتماالت األخطاء المكتشفة.

ىب
وأن مكاتب المراجعة ذات الحجم الكبير معدالت وقوع حاالت الدعاوى القضائية ضدها أقل بكثير من مكاتى
ىدعاوي
ىاطر الى
المراجعة ذات الحجم األصغر ،ويعود ذل للموارد المتاحة للمكاتب الكبيرة ،ونجد أيضا أن مخى
ىم
القضائية ضد المراجع في السنوات األولى تكون أعلى بكثير من السنوات التالية لعالقة المراجع بالعميل وفهى

العميل لطبيعة حسابات شركة العميل.

المبحث الثالث :اآلليات التي يستخدمها مراجعي الحسابات للتخفيض من مخاطر الدعاوى القضائية

أوالً :آليات تخفيض مخاطر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات ومكاتب المراجعة

ىد
لقد وضع المراجعين الخارجين عدة آليات يستخدموها للتخفيض من مخاطر الدعاوى القضائية المرفوعة ضى
مكاتبهم وهى النحو التالي:

 -1االلتزام بمعايير المراجعة المهنية المتعارف عليها وقواعد سلو المهنة.
ىع
ىي جميى
ىليمة فى
ىة السى
 -2تعيين مستشار قانوني دائم بمكتب المراجعة للحصول على المشورة القانونيى
األمور والمواقف القانونية التي تحمل أخطار محتملة.
ىا
ىم ،وذلى تجنبى
 -3القيام بإجراء فحص دقيق للعمالء المرتقبين وإدارتهم قبل إبرام التعاقد النهائي معهى
للوقوع في تعاقدات ذات مخاطر قد تسبب مشاكل للمراجع.

ىن
 -4الحصول على معلومات دقيقة عن نشاط العميل واإلعمال التي يقوم بها ،والمخاطر التي يخشى مى
خاللها تعرض المراجع إليها الموجودة في نشاط العميل.
ىع أن
ىى المراجى
ىالي ،وعلى
ىر مى
 -5ممارسة العناية الفائقة عند التعاقد مع العمالء الذين يعانون من عسى
ىركات
ىي الشى
يحرص هي كل الحرص مع هؤالء ،الن الدائنين والمستثمرين والمساهمين وغيرهم فى
المتعسرة يبحثون على أي احد يحملونه خسائرهم.
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ىن
ىيس عى
 -6ضرورة استخدام خطابات التعاقد في جميع الخدمات المهنية المتفق على تقديمها للعميل ولى
مهنه المراجعة فقط ،على أن يوضع خطاب التعاقد عدة أمور أهمها:

أ -الخدمات المتعاقد على تقدمها.

ب-الفترة المطلوبة إلنهاء عمليه المراجعة وتقديم تقرير المراجع.
ج -تحديد أتعاب عمليه المراجعة.
ء -تحديد المسئولية التي يتحملها المراجع اتجاه العميل.
ىد
وهذه األمور تقلل من مخاطر الدعاوى قضائية ،بذل تكون العالقة بين المراجع والعميل محددة وفق عقى
مكتوب ومحدد به جميع التقاط التي قد تكون مصدر خالف بينهما( .زين)1991 ،

ىليم
ىكل سى
ىع بشى
 -7التركيز على جودة أداء خدمة المراجعة ،حيث أن مقدرة الشركة على تعين المراجى
يعتبر أمرًا حيويًا لجودة عملية المراجعة.
-8

ىع
ىام المراجى
ىروريا ،وإذا قى
التوافق بشكل كامل مع النشرات والمعايير المهنية ويعتبر ذل أمرا ضى
بالخروج عن تل اإلرشادات عليه أن يبرر ذل .

 -9توثيق كافة قرارات ونتائج عملية المراجعة ،أي يجب أن يكون المراجع يقظا إلجراءات الدعاوى
القضائية المحتملة حدوثها ،وعلية أن يقوم بالتوثيق المالئم لكافه نتائج وقرارات عملية المراجعة.
(الناغيه)130 ، 2003 ،

ثانيًا :زيادة فعالية آليات الحوكمة لتفادي الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات ومكاتب المراجعة

ىوانين
ىع القى
لقد أظهرت الهيئات المسئولية عن الحوكمة أن مسئولية ضمان تشغيل عمليات الشركة بما يتفق مى
ىار
ىاف معيى
ىا ،وأضى
ىا معى
ىة كالهمى
واللوائح تقع على عاتق اإلدارة وبإشراف الهيئات المسئولية عن الحكومى
ىاهين
ىال ذو اتجى
المراجعة الدولية رقم  250على أن االتصال بين المراجع والمسئولين على الحوكمة هو اتصى
ىات
ىى معلومى
ىوله على
وليس في ذو اتجاه واحد ،حيث يساعد هذا االتصال في دعم استقالليه المراجع وحصى
ىال
مالئمة له وفهم المراجع ألعمال الشركة وبيئتها وتحديد المصادر المالئمة ألدلة المراجعة ،كما يساعد االتصى
ىي
المسئولين عن الحوكمة في اإلشراف على عملية التقرير المالي مما يؤدى إلى تحقيق التحريفات الجوهرية فى
ىن
القوائم المالية أو التقليل من الدعاوى القضائية التي تنشا عن عدم مصداقية القوائم والتقارير المالية المعدة مى
قبل مراجع الحسابات الخارجي.
ىان
ىل دور لجى
كما اصدر مجلس معايير المراجعة دستورا في عام  2008لحوكمة الشركات ،وذل بتفعيى
ىه
ىمن متابعى
المراجعة الخارجية فأشار إلى دور لجنه المراجعة يجب أن يكون تقريرها في صورة كتابية يتضى

ىارجي،
وسالمة القوائم المالية للشركة ،وتقديم مقترحات للمجلس فيما يتعلق بتعين أو إعادة تعيين المراجع الخى
ىادي
ىة التفى
ىه المراجعى
وشروط وأتعاب التعاقد ،ومتابعه استقالل المراجع الخارجي وموضوعيته ،وفعالية عمليى
القيام بالدعاوى القضائية.
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ثالثًا :دور زيادة فعالية العصف الذهني لتفادى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات ومكاتب المراجعة
)(Joseph, 2010
ىدء
ىل البى
تتطلب أي عمليه مراجعة إلى جلسة عصف ذهني بحيث يمكن ألعضاء فريق المراجعة االجتماع قبى
ىتجابة
ىق االسى
ىن للفريى
بعمليه المراجعة كمناقشه احتماالت الغش أو التالعب في حسابات العميل ،وكيف يمكى

والتعرف على مخاطر االحتيال وتبادل األفكار حول ذل  ،وهذا يؤدى إلى جودة عملية المراجعة ،حيث أصبح
العصف الذهني جزءا هاما من برنامج عمليه المراجعة.
ىا
ىة ،ممى
ىا دقيقى
فكلما زادت جلسات العصف الذهني زادت تقييمات مخاطر االحتيال والغش وكان توقعاتهى
يؤدى إلى تفادى الدعاوى القضائية ،وتقوم لجنه العصف الذهني بالمهام التالية:
ىراجعين
ىل مى
ىن قبى
 -1دراسة جميع عوامل مخاطر عملية المراجعة من غش أو احتيال التي يتم تحديدها مى
الحسابات في جلسة العصف الذهني وإبداء اآلراء المختلفة والمتوقعة عن عملية المراجعة.

ىا
ىب عليهى
ىه التغلى
 -2تحديد التقييمات المختلفة لمخاطر االحتيال والتالعب والغش في حسابات العميل وكيفيى
ووضع توقيت ومدى إجراءات المراجعة وطبيعة الشركة محل المراجعة.
المبحث الرابع :اآلثار المترتبة على الدعاوى القضائية

أوال -آثار الدعاوى القضائية على مهنه المراجعة

ىذا
ىع هى
لقد أدى ارتفاع الدعاوى القضائية ضد مكاتب المراجعة إلى تغيرات جوهرية على مهنه المراجعة لمنى
ىأثير
ىالمراجعين ،والتى
الخطر أو التقليل منه ،باإلضافة التي تحقق خسائر مادية وأدبية ومعنوية فادحة لحقت بى
المباشر على مهنة المراجعة وفقد ثقة الجمهور فيها بشكل مؤثر.
ىع
ونتيجة إلى زيادة معدالت الدعاوى القضائية قامت المهنة بصياغة مجموعة من اللوائح والقوانين لتوضى
ىات
ىة بالواليى
ىبة القانونيى
للمراجعين محددات واجباتهم ومسئولياتهم تجاه المهنة ،ولهذا وضعت مجامع المحاسى
المتحدة األمريكية حدود لتأهيل المحاسب.

ىايير
ىع المعى
ونرى أن هذه اإلجراءات غير كافيه للتصدي لهذه المشكلة ،حيث البد من االستمرار في وضى
والقيود التي تهدف إلى معالجة األسباب ومنها(الناغيه :)121 ، 2003 ،
-

التأهيل العلمي والعملي المستمر للمراجعين لرفع مستوى األداء المهني للمراجعين.

-

وضع معايير لألداء المهني أكثر دقة لالرتقاء بمستوى مهنه المراجعة.

-

ىل
ربط المراجعين بالطرف الثالث من جهة ،والجهات الرقابية من جهة أخرى ليكون بمثابة حلقة وصى
بينهما ولقطع أي طريق على العمالء للغش والخداع.

ومن أهم آثار الدعاوى القضائية على مهنه المراجعة ما يلي:
ىة
ىوائم الماليى
ىتخدمي القى
 -1تعرض مهنه المراجعة إلى انتقادات واسعة وفقد المصداقية بها من قبل مسى
والمجتمع المحيط بمهنة المراجعة.

 -2ظهور العديد من الجوانب السلبية فيما يتعلق بالفرض والقواعد األساسية لمهنه المراجعة.
ىار
ىن اآلثى
ىد مى
 -3ظهور الحاجة إلى تطوير مهنه المراجعة بالشكل الذي يحقق لها الفاعلية والكفاءة ليحى
السلبية للدعاوى القضائية.
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ىين
ىائية بى
 -4على الجهات القائمة على التشريعات المهنية بوضع آليات لفض النازعات والدعاوى القضى
مستخدمي القوائم المالية والعمالء ومراجع الحسابات وذل لتقليل اآلثار السلبية لتل الدعاوى.

ثانيا -آثار الدعاوى القضائية على مراجع الحسابات

ومن اآلثار المترتبة على مراجع الحسابات نتيجة للدعاوى القضائية ما يلي:
 -1تحمل مراجع الحسابات الضرر األكبر من الدعاوى القضائية نتيجة تعرضه لخسائر كبيرة تمثلت في
التعويضات التي يتحملها نتيجة لألحكام القضائية ضده لصالح العمالء أو مستخدمي القوائم المالية.
 -2فقد مراجع الحسابات كثير من ثقة العمالء مما يؤثر على سمعته المهنية.

المبحث الرابع :دور المحاسبة القضائية لتأييد الدعاوى القضائية

أوالً :دور المحاسب القضائي في اتخاذ اإلجراءات المؤيدة لقيام الدعاوى القضائية

ىين
ىتدعائهم حى
ىتم اسى
تعتمد المحاسبة على توافر محاسبين قضائيين مؤهلين ذو خبرة ومعرفة ودراية كبيرة ليى
ىة
ىجرائهم المهنيى
ىدلون بى
ىارين يى
وجود شكو وحاالت غش واحتيال أو جرائم ماليه ،وهم بمثابة خبراء مستشى
ىة،
ىق العدالى
ىق وتحقيى
ىرار لحى
المستقلة ،ويقدمون تقاريرهم لتأييد الدعاوى القضائية ،ومساعدة القضاء على إقى

ىا
ىراءات مى
ىذه اإلجى
ىن هى
ىائية ،ومى
ويجب على المحاسب القضائي اتخاذ إجراءات للقيام بتأييد الدعاوى القضى
يلي(سامي:)2002 ،
ىوائم
ىي القى
 -1التأكد من وجود شكو أو عالمات أو إرشادات واضحة تمثل الدالئل على وجود غش فى
المالية.

ىة
ىارير الماليى
ىن التقى
ىل مى
ىة بكى
 -2جمع األدلة الالزمة وتقيمها ودراسة عوامل مخاطر الغش المرتكبى
االحتيالية واختالس األصول.
 -3استخدام الجتهاد المهني عند تقديم عوامل مخاطر الغش والتخطيط للمراجعة وتقديم التقرير.
 -4عقد جلسات العصف الذهني بين أفراد فريق عملية المراجعة لتبادل األفكار والخبرات بشان ارتكاب
الغش وإجراءا اتصاالت بشان الغش مع اإلدارة ولجنه المراجعين اآلخرين.

ىا،
 -5اإلفصاح عن الغش للجهات الخارجية مثل المستثمرين و والبنو والضرائب والمساهمين وغيرهمى
ولجنه المراجعة المسئولة عن عملية المراجعة وذل

في حالة االستدعاء القضائي.

ثانيًا :الحاالت التي تهدد استقالل مراجعي الحسابات وتؤدي إلى الدعاوى القضائية

هنا عديد من الحاالت التي تهدد مفهوم استقالل مراجع الحسابات وتؤدي إلى الدعاوى القضائية وهي:

 -1الخدمات المختلفة التي يقدمها مراقب الحسابات لعمالئه بخالف الخدمة التقليدية للمراجعة.

 -2االستثمارات التي يحتفظ بها مراقب الحسابات أو أحد أفراد عائلته في شركات عمالء المراجعة.
ىي
ىرى التى
 -3االرتباطات التي ربما تنمو خالل فترات المراجعة مع المنشجت محل المراجعة والمنشجت األخى
تبيع منتجات للمنشجت محل المراجعة.
 -4الطرق المالئمة لتعويض شركاء المراجعة نتيجة للدعاوي القضائية.
 -5االهتمامات المتعلقة باألهمية المالية لعنصر معين لمنشأة العميل محل المراجعة ،وكيفية تقدير هذه األهمية
ومستويات تقدير تل األهمية سواء للمنشأة أو الشري الشخصي أو منشأة المراجعة.
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 -6الفترة المالئمة للعالقة بين مراقب الحسابات وعمالئه(Allen, Siegel, 2002) .
 -7تأثير تعين مراقب الحسابات رسميًا من المنشجت محل المراجعة.
 -8استثمارات المنشجت محل المراجعة في منشأة المراجعة.

 -9مالئم ة تأييد أوضاع عمالء المراجعة خالل عملية وضع المعايير المحاسبية أو وفق محتوى

ىاالت
الحى

الضريبية.
 . 3اإلطار العملي للبحث (الدراسة الميدانية) ،حيث تناول هذا الجانب اإلجراءات التالية

أوالً :منهج البحث

يعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات

االجتماعية واإلنسانية ،وذل

بهدف التوصل إلي نتائج منطقية ,و تدعم الفرضيات في البحث ،وتم استخدام

المصادر الثانوية ,والتي تشمل األدبيات التي تناولت الموضوع وكذل ما تم نشره من أبحاث ورسائل علمية
ودوريات متخصصة مرتبطة بموضوع البحث ،كما لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية لمعالجة الجوانب
التحليلية لموضوع البحث من خالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث ،صممت خصيصا لهذا الغرض ،كما تم
استخدم البرنامج اإلحصائي  SPSSلتحليل االستبانة ،واختبار فرضيات البحث.
ثانيًا :مجتمع وعينة البحث
يتكون مجتمع البحث من مراجعي الحسابات العاملين بمكاتب مراجعة الحسابات الخارجية العاملة في قطاع
غزة والبالىغ عىددهم ( ) 150مراجع ،قام الباحث باختيار عينة من مجتمع البحث باستخدام طريقة العينة
العشوائية وبلغ عدد العينة ( )80مراجع.

❖ القسم األول :يتكون من البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة ،ويتكون من ( )4فقرات.
❖ القسم الثاني :وتم تقسيمه إلى ثالثة محاور كما يلي:

المحور األول :يوجد أسباب تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي الحسابات،

ويتكون من ) )8فقرات.

المحور الثاني :يوجد آليات يستخ دمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية ضد

مكاتبهم ،ويتكون من ) (8فقرات.

المحور الثالث :يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي الحسابات،

ويتكون من ( )8فقرات.

وقد كانت اإلجابات على فقرات المحاور وفق مقياس ليكرت الخماسي ،كما هو موضح في جدول رقم
جدول  :1درجات مقياس ليكرت
التصنيف
درجة الموافقة

كبيرة جدا
5

كبيرة
4

متوسط
3

قليلة
2

قليلة جدا
1

المصدر :إعداد الباحث
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ثالثًا :صدق االستبانة
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه ،كما يقصد بالصدق" شمول االستبانة لكل العناصر

التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة
لكل من يستخدمها.
وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين هما:

 -1الصدق الظاهري :حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ،تألفت من عدد من أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الفلسطينية بقطاع غزة والمتخصصين في المحاسبة واالحصاء ،وقد
استجاب الباحث آلراء المحكمين بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،حيث خرجت

االستبانة في صورتها النهائية.

 -2الصدق البنائي  :تم حساب الصدق البنائي لفقرات االستبانة على مجتمع الدراسة البالغ  53مفردة ،وذل

بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة ،ويبين الجدول رقم ( )2أن
جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االستبانة عند مستوى داللة  0.05حيث إن القيمة االحتمالية اقل

من 0.05

جدول  :2معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة
ر .م

المحور

1

يوجد أسباب تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.688

0.000

مكاتب مراجعي الحسابات.
2

يوجد آليات يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر

0.645

0.000

الدعاوى القضائية ضد مكاتبهم.
3

يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة 0.617

0.000

مكاتب مراجعي الحسابات.

المصدر :إعداد الباحث

رابعًا :ثبات االستبانة

ثبات االستبانة يعنى التأكد من أن االجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على االشخاص نفسهم في
وقت آخر ،وقد تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة ،حيث يوضح الجدول رقم ( )3معامالت
كرونباخ ألفا لكل محور من محاور االستبانة.
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جدول  :3معامالت كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة
ر .م

المحور

1

ىائية
يوجد أسباب تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضى

عدد

معامل

معامل

الفقرات

(ألفا

الصدق

كرونباخ)
8

0.854

0.759

ضد مكاتب مراجعي الحسابات.
يوجد آليات يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض

2

8

0.773

0.732

مخاطر الدعاوى القضائية ضد مكاتبهم.
يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة

3

وسمعة مكاتب مراجعي الحسابات.

8

0.725

0.717

المصدر :إعداد الباحث
تظهر النتائج المبينة في الجدول رقم ( )3أن معامل الصدق (ألفا كرونباخ) قد تراوح بين ،0.759 - 0.717
وهو معامل ثبات مرتفع مما يشير الى تمتع االستبانة بالثبات ،كما تراوح معامل الصدق بين -0.725
 ، 0.854وبذل

يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة ،مما يجعلهم على ثقة تامة بصحة

االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

خامسًا :تحليل واختبار البيانات

 -1خصائص وسمات عينة البحث:
جدول  :4يوضح توزيع عينة البحث حسب الخصائص والسمات
البيان
المؤهل العلمي

التكرار
58

النسبة %
75

ماجستير

17

19

دكتوراة

5

6

80

%100

صاحب مكتب المراجعة

18

مراجع

38

22
48

مساعد مراجع

21

26

أخرى

3
80

4
%100

أقل من  5سنوات

23

29

من  5إلى  10سنوات

31

39

أكثر من  10سنوات

26

32

80

%100

بكالوريوس

اإلجمالي
المسمى الوظيفي

اإلجمالي
سنوات الخبرة

اإلجمالي

المصدر :إعداد الباحث
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يتضح من الجدول رقم ( )4أن نسبة ( )%75من عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس ،و نسبة ()%19
يحملون درجة ماجستير ،ونسبة ( )% 6يحملون الدكتوراه ،ولعل ذل يرجع إلى طبيعة عمل العينة المستجيبة
من حملة درجة البكالوريوس وهي مؤهالت علمية مناسبة للممارسة مهنة المراجعة.

وكان نسبة ( )%22من عينة الدراسة من أصاحب مكاتب المراجعة ،بينما كان نسبة ( )%48من
مراجع ،و نسبة ( )% 26من مساعد مراجع ،وهذا يعكس طبيعة عملية المراجعين ،وعملهم ،وهيكل مكاتب
المراجعة في قطاع غزة.
وكان نسبة ( )%29لديهم خبرات أقل من  5سنوات ،ونسبة ( )%39من ذوي الخبرات من  5إلى 10

سنوات ،و نسبة ( )%32من ذوي الخبرات أكثر من  10سنوات.
 -2اختبار فروض البحث

 -1الفرضية األولى :يوجد أسباب تؤدي إلى قيام العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي
الحسابات.

الختبار الفرضية األولى قام الباحث باستخدام اختبار  Tللعينة الواحدة لكافة فقرات المحور االول

والدرجة الكلية لفقراته ،والجدول رقم ( )5يعرض النتائج:

جدول  :5نتائج اختبار  Tللعينة الواحدة لجميع فقرات المحور األول والدرجة الكلية لفقراته
م فقرات المحور االول
ر.م
1

1
يقوم العميل برفع دعاوى قضائية

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.41

1.03

59.68

قيمة ()T

قيمة

الرتبة

()Sig.
1.126

0.020

2

ىال
ىة إلهمى
ىع نتيجى
ضد المراجى
ىة
وتقصير واضح في أداء واجبى

2

المهني.
ىدعاوى
ىع للى
ىرض المراجى
يتع2ى

1.52

0.57

30.40

1.610

0.000

7

ىل إن
ىت العميى
القضائية إذا أثبى
ىة
المراجع حقق له خسائر نتيجى

3

العتماده على تقرير المراجع.
ىدعاوى
ىع للى
ىرض المراجى
يتع3ى

2.81

1.11

56.01

4.001

0.000

5

ىافه
ىدم اكتشى
القضائية نتيجة لعى
ىة
ىة المهنيى
التالعب وبذل العنايى
ىه
ىه عمليى
ىاء قيامى
الالزمة أثنى

4

المراجعة.
4
يقوم العميل برفع دعاوى قضائية

1.55

0.53

31.00

1.711

0.000

8

ىل
ىن قبى
عند اإلهمال الفادح مى
ىل
ىدم التأهيى
المراجع بسبب عى
ىق
العلمي والعملي له ،مما يلحى
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الضىىرر بمسىىتخدمي القىىوائم

5

المالية.
ىدعاوى
ىع للى
ىرض المراجى
يتع5ى

2.86

1.01

59.05

4.203

0.000

3

القضائية في حالة تقديم معلومات
ىا
ىى تزيفهى
ىه على
زائفة مع علمى
واعتماد أطراف عديده عليها في

6

اتخاذ قراراتهم المختلفة.
ىدعاوى
ىع للى
ىرض المراجى
يتع6ى

3.75

0.91

74.86

4.902

0.002

1

ىرار
ىاء أسى
ىد إفشى
القضائية عنى
ىن
ىر مى
ىدر كبيى
العميل بتقديم قى
ىة
ىراف منافسى
المعلومات ألطى
للعميل.
7
يقوم العميل برفع دعاوى قضائية

7

ىا
ىع بانتهى
ىام المراجى
ىد قيى
عنى

8

القضائية عند قيامه بالتستر على

القوانين والتشريعات المهنية.
ىدعاوى
ىع للى
ىرض المراجى
يتع8ى

1.78

2.84

0.55

.099

35.60

56.70

1.790

4.540

0.000

0.000

6

4

ىق
ىل تحقيى
مخالفات اإلدارة مقابى
ىاب
ىى حسى
مصالح شخصية على
مصالح المساهمين.
ىالء
ىام العمى
يوجد أسباب تؤدي إلى قيى

2.44

0.836

50.41

2.985

0.003

-

ىب
ىد مكاتى
ىائية ضى
برفع دعاوى قضى
مراجعي الحسابات.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α ≥ 0.05

المصدر :إعداد الباحث

يتضح من الجدول رقم ( )5أن الفقرة رقم ( ) 6يتعرض المراجع للدعاوى القضائية عند إفشاء أسرار العميل
بتقديم قدر كبير من المعلومات ألطراف منافسة للعميل قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ()3.75
والوزن النسبي ( ،)%74.86في حين أن الفقرة رقم ( )4يقوم العميل برفع دعاوى قضائية عند اإلهمال الفادح
من قبل المراجع بسبب عدم التأهيل العلمي والعملي له ،مما يلحق الضرر بمستخدمي القوائم المالية قد حصلت

على أدنى متوسط حسابي بلغ ( )1.55والوزن النسبي (.)%31.00

وبصفة عامة فان المتوسط الحسابي لجمع فقرات الفرضية األولى تساوي ( )2.44والوزن النسبي
يساوي ( )% 50.41وهي أقل من الوزن النسبي المحايد ( ،)%60مما يدل على أنه يوجد أسباب تؤدي إلى قيام
العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي الحسابات عند مستوى داللة .0.05
جامعة أم البواقي
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وبناءً علي النتائج السابقة يتم رفض الفرضية األولى التي تنص على أنه "يوجد أسباب تؤدي إلى قيام
العمالء برفع دعاوى قضائية ضد مكاتب مراجعي الحسابات".

 -2الفرضية الثانية :يوجد آليات يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية ضد

مكاتبهم.

الختبار الفرضية الثانية قام الباحث باستخدام اختبار  Tللعينة الواحدة لكافة فقرات المحور الثاني
والدرجة الكلية لفقراته ،الجدول رقم ( )6يعرض النتائج:
الجدول  :6نتائج اختبار  Tللعينة الواحدة لجميع فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية لفقراته
م

فقرات المحور االول

ر.م
1

1
ىة
ىايير المراجعى
ىع بمعى
التزام المراجى

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

قيمة

الحسابي
3.70

المعياري

النسبي

()T

()Sig.

0.91

74.86

4.902

0.002

الرتبة
1

المهنية المتعارف عليها وقواعد سلو

ىدعاوى
ىاطر الى
ىادى مخى
ىة يتفى
المهنى

2

القضائية.
ىام
بذل 2العناية المهنية الالزمة أثناء قيى

3.00

0.85

60.22

6.720

0.000

7

ىذين
ىالء الى
المراجع بالتعاقد مع العمى
ىن
ىض مى
يعانون من عسر مالي تخفى

3

مخاطر الدعاوى القضائية.
3
حصول المراجع على معلومات دقيقة

3.00

1.01

60.17

5.543

0.000

8

ىوم
عن نشاط العميل واإلعمال التي يقى
ىا
ىرض لهى
بها والمخاطر التي قد يتعى

4

5

6

7

أثناء قيامه بعملية المراجعة.
4
ىع
ىي جميى
استخدام خطابات التعاقد فى

3.45

1.04

69.08

2.530

0.017

3

ىديمها
الخدمات المهنية المتفق على تقى
للعميل.
5
تحديد المسئولية التي يتحملها المراجع

3.68

0.96

73.34

4.000

0.000

2

ىا
اتجاه العميل ،واألتعاب المتفق عليهى
لعمليه المراجعة.
6
ىدمها
تحديد الخدمات المتعاقد على تقى

3.10

1.16

62.00

5.216

0.000

4

ىه
ىاء عمليى
ىة إلنهى
ىرة المطلوبى
والفتى
المراجعة وتقديم تقرير المراجع.
7
على المراجع أن يكون يقظًا إلجراءات

3.00

1.01

61.00

5.012

0.021

5

ىدوثها
ىة حى
الدعاوى القضائية المحتملى
ىائج
ىرارات ونتى
والقيام بتوثيق كافة قى
عملية المراجعة.
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8

8
يعتبر التوافق بشكل كامل مع النشرات

1.00

3.01

60.70

5.543

0.000

6

ىروريًا
ىة أمىرًا ضى
والمعايير المهنيى
لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية.

ىي
ىب مراجعى
ىتخدمها مكاتى
يوجد آليات يسى

0.99

3.24

65.17

4.558

0.000

-

الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية

ضد مكاتبهم.

* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α ≥ 0.05

المصدر :إعداد الباحث

يتضح من الجدول ( )6أن الفقرة رقم ( ) 1التزام المراجع بمعايير المراجعة المهنية المتعارف عليها وقواعد
سلو

المهنة يتفادى مخاطر الدعاوى القضائية قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.70والوزن

النسبي ( ،)%74.86في حين أن الفقرة رقم ( ) 3حصول المراجع على معلومات دقيقة عن نشاط العميل
واإلعمال التي يقوم بها والمخاطر التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بعملية المراجعة قد حصلت على أدنى

متوسط حسابي بلغ ( )3.00والوزن النسبي ( ،)%60.17وبصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجمع فقرات

الفرضية الثانية تساوي ( )3.24والوزن النسبي يساوي ( )65.17وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد
( ،)% 60مما يدل على أنه يوجد آليات يستخدمها مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى
القضائية ضد مكاتبهم عند مستوى داللة .0.05
وبناءً علي النتائج السابقة يتم قبول الفرضية الثانية التي تنص على أنه "يوجد آليات يستخدمها

مكاتب مراجعي الحسابات لتخفيض مخاطر الدعاوى القضائية ضد مكاتبهم".

 -3الفرضية الثالثة :يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي
الحسابات.

الختبار الفرضية الثالثة قام الباحث باستخدام اختبار  Tللعينة الواحدة لكافة فقرات المحور الثالث
والدرجة الكلية لفقراته ،الجدول رقم ( )7يعرض النتائج:

الجدول  :7نتائج اختبار  Tللعينة الواحدة لجميع فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية لفقراته

م فقرات المحور االول
ر.م
1

2

3

1
ىزم
يوجد دليل للسلو المهني يلتى

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة ()T

الحسابي
4.46

المعياري
0.58

النسبي
89.20

17.836

قيمة

الرتبة

()Sig.
0.000

1

ىمعة
به المراجع حرصا على سى
المهنة.
2
ىرة
للدعاوى القضائية أثار خطيى

4.20

0.76

84.00

11.225

0.000

2

ىة
وضارة على المسئولية المهنيى
للمراجع ومهنة المراجعة.
3
الدعاوى القضائية المرفوعة ضد

3.80

0.92

76.00

6.112

0.000

4

ىداء رأي
ىن إبى
المراجع ناتجة عى
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المراجىىع غيىىر المىىتحفظ

4

5

بالتحريفات الجوهرية.
4
ىاءة
التزام المراجع باألمانة والكفى

3.40

1.21

68.00

2.331

0.024

8

ىاطر
ىن مخى
ىض مى
المهنية يخفى
الدعاوى القضائية.
أدت 5إجراءات رقابة الجودة على

3.42

0.97

68.40

3.064

0.004

7

أعمال المراجع إلى تحسين جودة
ىة
ىع مهنى
الخدمات المقدمة ورفى
ىع
ىا ،مى
المراجعة والنهوض بهى
ىد
تقليل رفع قضايا وشكاوي ضى

6

المراجع.
ىد
ىائية ضى
ىدعاوى القضى
أدت 6الى

3.48

0.89

69.60

3.832

0.000

6

ىة
المراجع إلى تغيرات جوهريى
ىة
ىد ثقى
على مهنه المراجعة وفقى

7

الجمهور فيها بشكل مؤثر.
ىد
ىائية ضى
ىدعاوى القضى
أدت 7الى

3.88

0.83

77.60

7.550

0.000

3

المراجع إلى حدوث خسائر مادية
ىت
ىة لحقى
وأدبية ومعنوية فادحى

8

بالمراجع ومهنة المراجعة.
أدى 8قيىىام المنظمىىات المهنىىة

3.72

0.70

74.40

7.262

0.000

5

والتشريعية بصياغة مجموعة من
ىدد
ىي تحى
ىوانين التى
اللوائح والقى
للمراجع واجباته ومسئولياته إلى
تخفىىيض معىىدالت الىىدعاوى

القضائية.

ىائية
يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضى

3.76

0.79

75.90

7.402

0.000

-

ىب
ىمعة مكاتى
على مهنة المراجعة وسى
مراجعي الحسابات.

*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة .α ≥ 0.05
المصدر :إعداد الباحث
يتضح من الجدول ( )7أن الفقرة رقم ( ) 1يوجد دليل للسلو

المهني يلتزم به المراجع حرصا على سمعة

المهنة قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )4.46والوزن النسبي ( ،)% 89.20في حين ان الفقرة رقم

( )4التزام المراجع باألمانة والكف اءة المهنية يخفض من مخاطر الدعاوى القضائية قد حصلت على أقل متوسط
حسابي بلىىىغ ( )3.40والىىىىوزن النسبي ( ،)%68.00وبصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجمع
جامعة أم البواقي
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فقرات الفرضية الثالثة تساوي ( )3.76والوزن النسبي يساوي ( )75.90وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد
( ،)%60مما يدل على أنه يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي
الحسابات عند مستوى داللة .0.05

وبناءً علي النتائج السابقة يتم قبول الفرضية الثالثة أي أنه "يوجد تأثير لمخاطر الدعاوى القضائية على
مهنة المراجعة وسمعة مكاتب مراجعي الحسابات".
 .4النتائج والتوصيات

أوال – النتائج :توصل البحث إلى النتائج التالية

ىة
ىن الدقى
ىع مى
ىتوى مرتفى
ىة بمسى
 -1تسعى مكاتب المراجعة العاملة في قطاع غزة إلى القيام بعملية المراجعى
ىي أداء
ىة فى
ىادة الثقى
والمصداقية ،بهدف المحافظة على سمعتها المهنية في سوق خدمات مهنة المراجعة  ،وزيى
ىدعاوى
ىرض للى
ىة والتعى
ىة المراجعى
ىل عمليى
مراجعي الحسابات ونتائج عملية المراجعة ،وتقليل احتماالت فشى
القضائية بدعوى اإلهمال والتقصير أثناء تنفيذ عملية المراجعة.
ىة
 -2يتطلب تحسين جودة عملية المراجعة وجود رقابة فاعلة على أداء مكاتب المراجعة ،لدورها في المحافظى
ىب
ىوص مكاتى
ىة وبالخصى
ىة المراجعى
على سمعة مهنة المراجعة ،خاصةً في ظل االتهامات التي وجهت لمهنى
المراجعة الخارجية ،نتيجة الزيادة في معدل إفالس الشركات وارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بالمنشجت محل
ىع
ىر مراجى
ىى تقريى
المراجعة أو غيرها من األطراف المستفيدة والمستخدمة للقوائم المالية نتيجة اعتمادها على
ىدعوى
ىابات بى
ىي الحسى
ىد مراجعى
الحسابات ،والتي صاحبها ارتفاع في معدل الدعاوى القضائية المرفوعة ضى

اإلهمال والتقصير أثناء تنفيذ عمليات المراجعة.

ىد آداب
ىة وقواعى
 -3تكون مكاتب المراجعة كبيرة الحجم أكثر حرصًا على تنفيذ عملياتها وفق معايير المراجعى
ىة
ىل عمليى
ىاالت فشى
ىن احتمى
السلو المهني حفاظًا على سمعتها في سوق خدمات مهنة المراجعة ،مما يقلل مى
ىا
ىة ،ممى
المراجعة وتعرض المراجعين للدعاوى القضائية بدعوى اإلهمال والتقصير أثناء تنفيذ عملية المراجعى
ىل
ىأة محى
ىها إدارة المنشى
يعزز من استقالليتها ويزيد من مقدرة تل المكاتب على مقاومة الضغوط التي تمارسى
المراجعة.

ىي
 -4تساهم محدودية الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ عملية المراجعة في التأثير سلبًا على جودة األداء المهنى
ىة،
ىوائم الماليى
لمراجعي الحسابات ،مما يزيد من احتماالت عدم اكتشاف األخطاء والتحريفات الجوهرية في القى
ىال
ىدعوى اإلهمى
ىائية بى
ىدعاوى القضى
والذي يزيد من احتماالت فشل عملية المراجعة وتعرض المراجعين للى
والتقصير أثناء تنفيذ عملية المراجعة.

ىة
ىة المراجعى
 -5تزداد احتماالت فشل عملية المراجعة وتعرض المراجعين للدعاوى القضائية أثناء تنفيذ عمليى

ىة
ىة بالمخالفى
ىة المراجعى
نتيجة االنخفاض في مستوى تنفيذ عملية المراجعة ،والذي يتحقق من خالل تنفيذ عمليى
ىد
لمعايير المراجعة وقواعد آداب السلو المهني ،أو بسبب مسايرة المراجع لرغبات إدارة المنشأة ،والتي تزيى
ىاالت
من مقدرة إدارة المنشأة على ممارسة الضغوط على المراجع والتدخل في أدائه عمله ،مما يزيد من احتمى
ىر
ىيم غيى
فشل عملية المراجعة ،كما تساهم محدودية معرفة المراجع بطبيعة نشاط المنشأة محل المراجعة والتقيى
ىة،
الدقيق لمخاطر المراجعة إلى زيادة احتماالت عدم اكتشاف األخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم الماليى
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ىاء
ىير أثنى
ىال والتقصى
مما يزيد من احتماالت فشل عملية المراجعة وتعرض المراجعين للتقاضي بدعوى اإلهمى
تنفيذ عملية المراجعة.

 -6إن مراجع الحسابات الخارجي ال يعتبر مسئوال عن منع األخطاء والغش في القوائم المالية ،ولن يجب عليه
أن يبذل العناية المهنية الكافية والمعقولة النجاز عملية المراجعة بطريقة صحيحة ،وكتابة تقرير بمهنية عالية.
ىان
ىرات بشى
ىار واآلراء والخبى
 -7يعقد جلسات للعصف الذهني بين أفراد فريق عملية المراجعة لتبادل األفكى
عملية المراجعة ،والتي قد يحدث بها ارتكاب أخطاء غش وتالعب للتنبؤ بها لوضع الحلول المناسبة لذل .
ىل
ىركة محى
ىي إدارة الشى
 -8يوجد اتصال مستمر بين مراجع الحسابات الخارجي والمسئولين عن الحوكمة فى
ىع
المراجعة ،حيث يساعد هذا االتصال في دعم استقاللية المراجع وحصوله على معلومات مالئمة وفهم المراجى

ىى
ىؤدي إلى
ألعمال الشركة وبيئتها ،كما يساعد المسئولين عن الحوكمة في اإلشراف على التقرير المالي ،مما يى
ىداقية
تخفيض التحريفات الجوهرية في القوائم المالية والتقليل من الدعاوى القضائية التي قد تنشا عن عدم مصى
القوائم والتقارير المالية المعدة من قبل المراجع الخارجي.

ثانيا -التوصيات :بناءًا على النتائج السابقة يوصي الباحث باالتي

 -1ضرورة قيام المراجعين الخارجين ببذل العناية الالزمة عند إبرام التعاقدات مع عمالءهم.
ىال ،آو
ىاف وفعى
ىكل كى
 -2عدم قبول المراجعين الخارجين لعملية مراجعة ال تتوافر الوقت الالزم ألدائها بشى
الخضوع لضغوط العمالء أو اإلدارة لسرعة االنتهاء من عملية المراجعة ،مما يؤثر سلبا على أداء المراجع في
ىه
ىة إهمالى
ىائية بحجى
ىدعاوى القضى
ىه للى
اكتشاف األخطاء أو الغش أو التالعب في القوائم المالية ،مما يعرضى

وتقصيره.

ىائل
ىول المسى
ىه حى
ىذ رأيى
 -3على مكاتب المراجعة الخارجية القيام بتعين أو االستعانة بمستشار قانوني ألخى
ىور
القانونية التي تتعرض لها تل المكاتب عند ممارستها المهنية لعملية المراجعة ،وذل لتجنبه الوقوع في أمى
قانونية ال علم له بها تكون حجة عليه ،يسأل عنها قانونيا برفع دعاوى قضائية ضده.
ىهيل دور
ىارجي لتسى
ىابات الخى
ىع الحسى
 -4ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين المحاسب القضائي ومراجى
المحاسبة القضائية لتأييد الدعاوى القضائية.

ىح
ىي توضى
ىة التى
ىريعات القانونيى
 -5تفعيل نظام المسؤولية القانونية لمراجع الحسابات من خالل إصدار التشى
ىل
األسس المتبعة في تحديد مسؤولية مراجع الحسابات عند ثبوت إهمال المراجع وإلحاق الضرر بالمنشأة محى
المراجعة أو غيرها من األطراف المستفيدة من القوائم المالية نتيجة اعتمادها على تقرير مراجع الحسابات.
 -6على نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية إصدار إرشادات مهنية نقابية للمراجعين الخارجيين الممارسين
للمهنة لحثهم على تفادي الدعاوى القضائية مع عمالءهم أو أطراف أخرى.

ىرة
 -7يجب االرتقاء بمهنة المراجعة من خالل تطوير الكادر الممارس للمهنة من خالل التأهيل المهني والخبى
الالزمة الواجب توافرها بشتى البرامج التأهيلية لممارسة مهنة المراجعة.
 -8ضرورة توجه الباحثين إلى الكتابة والبحث في موضوع الدعاوى القضائية والمفاهيم المتعلقة بها.
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ىدعاوى
ىوع الى
ىافة موضى
ىام بإضى
 -9يجب على أساتذة مراجعة الحسابات في الجامعات والكليات على االهتمى
ىة
ىمعة مهنى
ىع وسى
القضائية في منهج مراجعة الحسابات لما له من تأثير وأهمية قصوى على استقالل المراجى
المراجعة.

أوال -المراجع العربية

المراجع

ىابات
ىدقيق الحسى
ىودة تى
ىرات جى
البر ،مصباح محمد يوسف ،و أحمد ،موسى محمد ،)2016( ،مؤشى

ىوم
ىة العلى
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العلوم اإلنسانية) ،المجلد  ،21العدد .416 – 374 ،2

ىراجعين
زين ،على احمد ،)1991( ،دراسة تحليلية المشاكل التقاضي في مجال الممارسة المهنية للمى

ىدد 385 ،5
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– .403
ىال
ىات االحتيى
ىاف عمليى
سامي ،مجدي محمد ،)2002( ،دور المحاسبة القضائية في تشخيص واكتشى

والخداع المالي ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعه الزقازيق  ،المجلد  ،24العدد .171 - 133 ،1
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 -6صالح ،خالد عبد العزيز حافظ ،)2016( ،مسئولية المراجع الخارجي في الحد من مخى
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ABSTRACT
The study aims to rationalize the scientific study by identifying the impact of
litigation on the auditors' reputation and auditing profession. To answer the
questions and test the hypotheses of the research, the researcher relied on
descriptive analytical method in clarifying and clarifying the theoretical aspect
through previous studies, And the testing of hypotheses using the statistical
program (SPSS).
The questionnaire was used as a research tool, and was distributed after
evaluation and arbitration by a number of specialists on the sample of the sample
of the auditors working in the offices of the external audit operating in the Gaza
Strip (80) auditor.
The results of the field study also showed that the audit offices operating in the
Gaza Strip are seeking to conduct the audit process with a high level of accuracy
and credibility, in order to maintain their professional reputation in the services
market of the auditing profession, increase confidence in the performance of the
auditors and the results of the audit process, To the lawsuits for negligence and
negligence during the implementation of the review process.
The study also recommended that external auditors should not accept a review
process that does not have the time required to perform it adequately and
effectively or undergo customer or management pressure to expedite the
completion of the audit process, which negatively affects the auditor's
performance in detecting errors, fraud or manipulation of financial statements.
Judicial grounds on grounds of negligence and negligence.
Keywords: lawsuits, auditors, auditing profession.
JEL Code: *.
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