
نـدوة ديـوان الرقـابة المـالية واإلداريـة

ةحول أهمية التدقيق الداخلي بالوزارات والجهات الحكومي

2020فبراير 5-6



أثـر تـقديم الخدمـات االستشـارية عـلى

استقـالل وجـودة المراجعـة

ــداد عبدالمحسن محمد دسوقي. د:  إع
أستاذ مشارك بقسم المحاسبة

جامعة البحرين



العناصر األساسية

مقدمة1.

.المراجعةتعريف وأنواع 2.

.والمراجعةأهم الخدمات المقدمة من قبل مكاتب المحاسبة 3.

.االستشاريةتعريف ومعايير تقديم الخدمات 4.

.الحساباتمراجع ىعلبعض الخدمات االستشارية المحظور أداءها 5.

.المراجعمفهوم وأهمية استقالل 6.

.الموضوعأهم الدراسات األكاديمية في 7.

.البحريندراسة حالة من مملكة 8.

3



المـقـدمـة

ة مدن قبدل شهدت العقود القليلة الماضية تزايدا ملحوظاَ في الخددمات المقدمد

ديددة الشددركات أو المكاتددب الخارجيددة التددي تمدداومت جدمددة المراجعددة التقلي

للحسدددابات لتشدددمل مختلدددف أندددواع الخددددمات األجدددر  أو مدددا ي لددد  عليهدددا 

التوسدددع ىإلددد، ويرجدددع  لددد  ( Non-Audit Services)باإلنمليزيدددة 

اد والتعقيدددد الواضدددحين فدددي بي،دددة األعمدددال، والزيددداد  الملحوظدددة فدددي أعدددد

ا صدحبها الشركات متعدد  المنسية، والت ور في تكنولوجيا المعلومدات ومد

.  من توسع في التمار  الدولية
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زات التمهيد: وتبرم تل  الخدمات في 

الالممدددة لميكندددة نظدددم التشددد يل ومدددا

يدددددرتب  بهدددددا مدددددن بدددددرام  التشددددد يل 

الالممدددددة، تخ دددددي  أعمدددددال شددددد،و  

، األفدددددراد، االستشدددددارات ال دددددريبية

االستشددددددارات البنكيددددددة، والخدددددددمات 

دم االستشدددارية األجدددر  التدددي قدددد تقددد

.لمختلف أنواع العمالء
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ومددن ناحيددة أجددر  ، فددر  مددا تعددر  لددل االقت دداد العددالمي مددن أممددات 

ى عمدل متالحقة في العقدود القليلدة الماضدية قدد ألقدى بظدالل مدن الشد  علد

اهمين المراجعين الخارجيين وفيما يقدمونل من تقدارير عدن عمالمهدم للمسد

بتلدد  الشددركات، وهددو مددا حفددز إلددى إجددراء األجددرالم ددال  حاب صددوا  

يددة مراجعدات عامدة فدي معظددم الددول لتددارل  لد  الخلددل الدمل يتعلد  بعمل

. المراجعة وتقديم الخدمات االستشارية وما يتعل  بهما من رسوم



جانددب مددا يقدمددل مددن جدددماتإلددى لخدددمات االستشددارية لتقددديم المراجددع إ  

، يتلي اسدتقاللالمراجعة التقليدية لنفس العميل في الوقت  اتل، ربما يؤثر عل

ومددن الناحيددة األكاديميددة، . جددود  عمليددة المراجعددة بالكامددلعلددى ومددن ثددم 

،الهداميالحظ وجدود نقدم ملحدوظ فدي الدراسدات المهتمدة بهدما الموضدوع 

.  ينوبخاصة في دول مملس التعاو  لدول الخلي  العربي ومنها البحر
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وعالموضدهماوتقديمعر إليالحاليةالمحاضر تهدف ل ضوءوفي

مملكةفيالمراجعاستقاللعنميدانيةبحثيةأدلةألعر وكمل ،الهام

لخدمدةةضدافإ)األجدر االستشاريةالخدماتبتقديملتأثره ومدالبحرين

أولشددركاتأهميددةمددن لدد يمثلددللمددا .العميددللددمات( التقليديددةالمراجعددة

ومهنددددةجددددا بشددددكلوالمنظمددددةالرقابيددددةوالمهدددداتالمراجعددددةمكاتددددب

يدددعمالددملاألسددا حمددرهددوالمراجددعفاسددتقالل،عددامبشددكلالمراجعددة

الشدركةإدار قبدلمدنعليدلتمدار قددضد و ألمدنويحميدل،المراجع

(.العميل)
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ةتعريف المراجع

مؤهل عملية إبداء رأل فني محايد في القوامم المالية لشركة أو مؤسسة ما من قبل شخم

اعددد والقوالمحاسددبيةلتحديددد مددد  التوافدد  مددع المعددايير( المراجددع الخددارجي)ومسددتقل 

.و التقرير عن  ل  سلفا   المقررالمنظمة األجر  

كمرادفسم مراقب الحساباتإ ل  ي

.أو مدق  الحسابات الخارجيلمراجع الخارجي ل

تعريـف المراجعـة
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ةأنواع المراجع

:المراجعة إلى عد  أنواع ت نيف أو تقسيميتم 

(اإلدارية أو البي،ية)والمراجعة غير المالية المراجعة المالية -1

المراجعة اإللزامية و المراجعة االجتيارية-2

المراجعة الكاملة والمراجعة المزمية-3

المراجعة التش يلية و مراجعل االلتزام-4

المراجعة الداجلية و المراجعة الخارجية-5

أنـواع المراجعـة
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المراجعة المالية

ع و تتف تمثل الواقةتحديد و ابداء رأل محايد في ما ا ا كانت القوامم المالية المنشور  للشرك

.مسبقا  مع المعايير المحدد 

:القوامم المالية تشمل 

 Statement of financial position or Balance sheetقاممة المركز المالي ❑

Statement of profit or loss and other comprehensive\قاممة الدجل  ❑

income Income statement 

Cash flows statementقاممة التدفقات النقدية ❑

Statement of changes in owners equityقاممة الت يرات في حقوق الملكية❑

Notes to the Accountsإلي احات أو المعلومات المكملةا❑

المراجعـة المـالية
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المراجعـة اإللـزامية والمراجعـة االختيـارية

االختيـارية اإللـزامية

ار  المراجعة هنا تكو  اجتيارية وبرغبدة إد

  أو وليست مفروضدة بدنم القدانوةالشرك

.قواعد القيد بالبورصة

كمراجعدددددة )هدددددي الملدددددزم اداءهدددددا قانوندددددا  

الشدددددركات المسددددداهمة أو تلددددد  الخاضدددددعة 

لقدددددددوانين الشدددددددركات أو لقواعدددددددد القيدددددددد 

وال يمددوم وضددع قيددود علددى(. بالبورصددة

.سل ات المراجع المحدد  قانونا  
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المراجعـة الشـاملة والمراجعـة الجـزئية

الجـزئية الشـاملة

تقت ر على مراجعدل عن در واحدد أو•

عددد  عناصددر مددن القددوامم الماليددة مثددل 

.النقدية أو المبيعات أو المخزو 

ي ال يدلي المراجدع بتقريدر عدن رأيدل فد•

يددره وإنمددا يقت ددر تقر،القددوامم الماليددة

.على العمل المل قام بل

.قد تقوم على الفحم الشامل•

ث ، حيددلمميددع عناصددر القددوامم الماليددة•

مم يقددوم المراجددع بربددداء رأيددل فددي القددوا

مددنالماليددة التددي أعدددتها إدار  المنشددأ  

ا  تقوم على أس. ه النهاميتقريرجالل

.العينات
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المراجعـة التشغيليـة ومراجعـة االلتـزام

االلتـزام (اإلدارية)التشغيليـة 

قدد تكدو  داجليداو الحوكمةجزء من نظام 

بمعرفددة مددد  االلتددزام، وتهددتماو جارجيددا

عليمددات بتنفيددم سياسددات، قددوانين، لددوام  وت

: وقد تت من التالي .سل ة ما أعلى 

ةلشددركلة يال ددريبقددرارات اإلمراجعددة •

قواعدد للتأكد من االلتدزام بالسياسدات وال

. ال ريبة

بدددل جهددداتالمراجعدددة الحكوميدددة مدددن ق•

. أو الحكوميةالمراقبة العامة 

فحددم معدددالت األجددور لتحديددد مددد  •

ود الحدددااللتددزام بددالقوانين فيمددا يتعلدد  ب

.لألجورالدنيا والق و 

م وتهدددتتعتبدددر امتدددداد  للمراجعدددة الداجليدددة 

ة بمراجعدددة و فحدددم االجدددراءات التشددد يلي

:بالمنظمة لتقييم التالي 

االقت اد في استخدام الموارد •

الكفاء  في استخدام الموارد •

البدرام  الفاعلية في ت بي  السياسات و•

 ر ال تقتو. و تحقي  االهداف المعلنة

 ، بدددل قدددد علدددى انشددد ة المحاسدددبة فقددد

ليب تت ددمن تقيدديم هيكددل المنظمددة، اسددا

.اإلنتاج، انش ة التسوي 
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الداخليـة الخـارجية

قوم عملية فحم للعمليات والسمالت ي•

بها ب فة مستمر  موظفو  من داجل

.المشروع 

ريره ال يموم للمراجع الداجلي نشر تقا•

.للعامة

إدار  المشروع هي التي تحدد ن اق •

.العمل

تهدف الى التأكد من أ  النظام •

.ء  بكفاالمحاسبي يعمل 

المراجع الداجلي مسؤول أمام إدار  •

.المشروع

جارجي حسابات جعيقوم بها مرا•

.مستقل

كل لالنهامية نشر تقاريره يل يمب عل•

.المهتمين بالشركة 

تهدف إلى ضما  أ  القوامم المالية •

ة تظهر بعداللمعد  من قبل الشركة ا

  أرباح الشركة وجسامرها عن الفتر

المالية والمركز المالي للشركة في

.تل  الفتر  نهاية 

المراجع الخارجي مس،ول أمام •

.المساهمين 
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المراجعـة الخـارجية ومراجعـة الداخليـة



خدمات مكاتب المحاسبة
والمراجعة 
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خدمات مكاتب المحاسبة والمراجعة

 Accounting and book keeping servicesجدمات المحاسبة و امسال الدفاتر ❑

Attestation services( المراجعة والفحم)جدمات ابداء الرأل او الت دي  ❑

 Tax servicesالخدمات ال ريبية❑

 Consultingخدمات االستشاريةال❑

دراسة المدو  االقت ادية •

الن   بشأ  برام  تدريب العاملين في الشركة•

الن   بشأ  ت ميم النظم المحاسبية للشركة المديد  •

جدمات المراقب المالي❑



خدمات مكاتب المحاسبة
والمراجعة 
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تقديم الخدمات االستشارية

دد بنداء  تتحد، فهدي  (موضدوع محاضدر  اليدوم) فيما يتعلد  بالخددمات االستشدارية و❑

العميددل لالتفداق مدع بيعدة ون داق الخدددماتوتخ دع علدى  لدب العميدل المسددتفيد، 

(. اإلدار )

أال وموضددوعيتلعنددد تقددديم الخدددمات االستشددارية، يمددب أ  يحددافظ المراجددع علددى ❑

لتنفيميدة أل ال يددجل نفسدل فدي العمليدات ا. يتحمل أل مس،ولية من مس،وليات اإلدار 

. ويؤكد على أ  رأيل استشارل فق أواتخا  القرارت، 
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االستشـاريةالخدمـات تعريف 

م كدفء يمكن تعريف الخدمات االستشارية بأنها تل  الخدمات التي يقوم بهدا شدخ❑

لتدي أو جهة متخ  ة، ويتمتع بأستقالل ملمو  وتأهيل كداف فدي ممدال الخدمدة ا

. سوف يقوم بتقديمها

:وهياالستشارية، وهناك عدة عناصر يجب مراعاتها عند تقديم الخدمات ❑

ي اتفداق ويف ل أل  يكدو   لد  فد،األساسيةالتحديد الواض  لكل األبعاد والمهام 1.

(.الشركة)والعميل ( مراجع الحسابات) مكتوب بين مؤدل الخدمة 

ر  عملية البد أ  يكو  مقدم الخدمة االستشارية شخ ا  مؤهال  علميا وصاحب جب2.

.  في ممال الخدمة التي سوف يقدمها

ركة البد أ  يراعي مقدم الخدمة حدود دوره، فهدو يقددم فقد  جدمدة استشدارية للشد3.

. وال يتدجل في عملية اتخا  القرار بالشركة التي يقدم لها الخدمة



خدمات مكاتب المحاسبة
والمراجعة 
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معـايير تقديـم الخدمـات االستشـارية

كدم عمليدة اهتمت العديد من المنظمات المهنية المحاسبية بتقديم ممموعدة مدن المعدايير التدي تح

ر العامددة المعددايي: وتددم تقسدديم تلدد  المعددايير إلددى مممددوعتين همددا. تقددديم الخدددمات االستشددارية

.والمعايير الفنية

:أوالً المعايير العامة 

( سواء مقدم الخدمة الرميسي أم المساعدين. )التأهيل العلمي والخبر  العملية1.

التخ دددي  الميدددد لكدددل ج دددو  مدددن ج دددوات تأديدددة الخدمدددة و ضدددرور  اإلشدددراف علدددى 2.

.المساعدين

.اتاحة البيانات الالممة وال رورية للمساعد  في أداء الخدمة الم لوبة3.

.بمل المهد والعناية المناسبين لتنفيم المهمة4.



خدمات مكاتب المحاسبة
والمراجعة 
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معـايير تقديـم الخدمـات االستشـارية

:ثانياً المعايير الفنية

.مةالتفاصيل التي ي منها عقد تقديم الخدكافة على االتفاق مع العميل 1.

.الحر  الدامم على الموضوعية وتمنب االنحيام الشخ ي2.

.العمل على أ  يكو  الهدف النهامي هو تحقي  أعلى منفعة للعميل3.

شكل كتابي تقديم كل المعلومات التي توصل إليها بنهاية مهمتل إلى العميل، سواء ب4.

خددا  وتوضددي  أل تحفظددات أو عقبددات قددد تسدداعد العميددل فددي عمليددة إت. أو شددفهي

.القرارت
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بعـض الخدمـات االستشـارية المحظـورة

  (SEC)قامت بعض المهات المهنية العالمية ومنها بورصدة األوراق الماليدة األمريكيدة

:بحظر قيام مراجع الحسابات من أداء بعض أنواع الخدمات االستشارية منها

.جدمة مس  الدفاتر وإعداد القوامم المالية الختامية1.

.ت ميم نظم المعلومات المحاسبية أو اإلدارية للشركات2.

.تقدير أو ثمين الخدمات التي تقدمها الشركة3.

.الخدمات التأمينية4.

.جدمات التدقي  الداجلي5.

..جدمة اتخا  القرارات الخاصة بالشركة ،  إلخ6.
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مبـررات زيـادة الطلب على الخدمـات االستشـارية

و كبيدر إتساع أحمام األعمال بالشركات وتنوع أنش تها وما ترتب على  لد  مدن نمد: أوالً 

.وم  رد في حاجتها لتل  الخدمات االستشارية

 ً ومدا تبدع  لد  الت ور الملحوظ في النظم المحاسبية المستخدمة في بعدض الشدركات: ثانيا

. من ضرور  توافر موظفين مؤهلين ومدربين بالشرككة

 ً .المنافسة الكبير  بين مكاتب أو شركات المراجعة: ثالثا

 ً ات كبير  توافر الكوادر المؤهلة والمدربة بمكاتب المراجعة  وما يمتلكونل من جبر: رابعا

.الخدمات االستشاريةديم قتفي مماالت 
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مـزايـا تقديـم الخدمـات االستشـارية

راتل عن باألنش ة التف يلية للشركة واتساع جبات بالحسامياد  معرفة مراجع 1.

ة بما يؤدل في نهاية األمر إلى تحسبن جود  األداء عند القيام بعملي،الشركة

.  المراجعة

عف مياد  جبر  وقدر  مراجع الحسابات على التعرف على نقا  القو  ونقا  ال 2.

.بالشركة األجرفي النظام المحاسبي والممالت 

.  مياد  وتنوع وت وير الخبرات العامة لموظفي مكتب المراجعة3.
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ع وأهميتهالمـراجمفهـوم استقـالل 

اء رأيدل الفندي يق د باستقالل المراجع أ  يتمتع باالستقالل الم لوب أو المناسدب عندد إبدد

جعة يعتمد المحايد في القوامم المالية الخاصة بالشركة المعنية، حيث أ  جوهر عملية المرا

قاللسددتاويعددد .  يددتمكن مددن إبددداء رأيددل الفنددي المحايدددىحتددأساسددا  علددى هددما االسددتقالل 

المراجع حمر الزاويدة عندد ممارسدة المهندة ، حيدث يت لدب أ  يقدوم المراجدع بعملدل دو 

.التعر  ألل ض و  قد تؤثر على عملة ورأيل الفني المحايد
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ع وحيادهالمـراجأهميـة استقـالل 

رفدع تحسدن أداء وىلدإالحسدابات أحدد العوامدل الهامدة التدي تدؤد  مراجدعيعتبر اسدتقالل 

ركة فدي المهندة مدن قبدل المهتمدين بالشدثقدة بما يدؤدل إلدى ميداد  ال،المراجعةجود  عملية 

  بقواعد التمسجميعا  لمل  يمب على أع اء المهنة . بشكل عام الممتمع بشكل جا  و 

.ى المهنةلتنمو ثقة الممتمع فيهم وفومنها الحفاظ على استقالل عملهم السلول المهني 



26

دعـائم استقـالل المـراجع

:ستقاللهيجب على المراجع الخارجي ضرورة اإللتزام بالعناصر التالية كي يحفظ ويدعم ا

.جالل السنوات القليلة الماضيةىحتأال يكو  موظفا  حاليا بالشركة ، أو 1.

.أال يكو  من كبار حملة األسهم بالشركة2.

.الشركةأال تكو  لل عالقة عاملية مباشر  مع واحد أو أكثر من الموظفين المؤثرين ب3.

.بالشركةكمستشار أال يكو  معينا 4.

.العمالء األساسسين للشركةو أأال يكو  أحد الموردين 5.

.أال يكو  متعاقدا مع الشركة بعقود تمارية تؤثر على استقاللل6.

.أال يكو  مقترضا أو مقرضا للشركة،  أو لل استثمارات مشتركة معها7.
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أثـر حجـم أتعـاب المـراجع على استقـالله

مهة التي في ال الب يتم تحديد واالتفاق على قيمة أتعاب المراجعة من قبل الشخم أو ال

:المثالعلى سبيل . قامت بتعيينل

.اباألتعيقوم صاحب المشروع بتحديد واالتفاق على تل  الفردية المشروعات ❑

يقوم الشركاء أو الشري  المدير بتحديد قيمة أتعاب مراجعاألشخاص شركات ❑

.  الحسابات

ة كبير  الحمم فر  يتم تحديد تل  األتعاب من جالل الممعيالمساهمة الشركات ❑

م وما في معظم بلدا  العالالحوكمةمبادئ العمومية للمساهمين، إال إنل بعد ت بي  

بالشركة، يكو  AuditCommitteesلما  مراجعة ت منتل من ضرور  تكوين 

.من مس،وليات تل  اللما  تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابل السنوية
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العـوامل الشخصيـة وأثرهـا على استقـالل المـراجع

عامل السن وسنوات الخبرة: أوالً 

ؤثر علدي يشكل عامل السن مانعا  هاما  وواقيا لمراقب الحسابات ضد أل تدأثير محتمدل قدد يد

(. عامل الحفاظ على السمعة والشهر )الحسابات مراجع مستو  استقاللية 

المؤهل العلمي الحاصل عليه : ثانياً 

.أكثر تحفظا من غيرهم أصحاب المؤهالت األقلعلى األأصحاب المؤهالت 

المستوي األكاديمي للمؤسسة التي حصل منها على مؤهله العلمي: ثالثاً 

زيد الشعور الشعور بالفخر واالعتزام بالمامعات الكبر  و ات السمعة االكاديمية العالية ي

.ب رور  الحفاظ على االستقاللية المهنية لد  مراجع الحسابات
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استقـالل المـراجع في مملكـة البحـريـن

و بقددا IFRSالمعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة ومنددم فتددر   ويلددة ت بدد  مملكددة البحددرين 

يُقبدل أ  ( Bahraini Auditors Law no. 26 of 1996)قدانو  المدراجعين البحريندي ل

. يكو  المراجع شركة أشخا  ، أو فرعا إلحد  الشركات األجنبية ، أو منشأ  فردية

وتددؤد  جدمددة المراجعددة فددي مملكددة البحدددرين مددن قبددل العديددد مددن الشددركات أو مكاتدددب 

المراجعددة، منهددا مددا هددو محلددي، ومنهددا مددا هددو فددروع لشددركات أجنبيددة، أو شددركات محليددة 

 One of the big four)بالمشددداركة مدددع إحددددل الشدددركات األجنبيدددة المعروفدددة 

companies .) مددن قددانو  61، أشددارت المدداد  استتتقالل مراجتتع الحستتاباتوفيمددا يخددم

لددبعض شددرو  2006لعددام 64البندد  المركددزل والمؤسسددات الماليددة فددي البحددرين رقددم 

. استقالل مراجع الحسابات
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وفددي ضددوء مددا تددم عرضددل مسددبقا  مددن التزايددد الملحددوظ فددي الخدددمات المقدمددة مددن قبددل

لتشدمل الشركات أو المكاتب الخارجية التدي تمداومت جدمدة المراجعدة التقليديدة للحسدابات

(Non-Audit Services)مختلف أنواع الخدمات األجر  أو ما ي ل  عليها باإلنمليزية 

عدة جاندب مدا يقدمدل مدن جددمات المراجإلدى لخدمات االستشارية لتقديم المراجع وكمل  إ  

جود  عملية على م ، ومن ثيتلاستقاللعلى التقليدية لنفس العميل في الوقت  اتل، ربما يؤثر 

:لمل . المراجعة بالكامل

:يثار التساؤل الهام التالي 

مراجعدة خددمات اللمع تقديملفي آ  واحد للعميل لخدمات االستشارية المراجع لهل  تقديم 

؟ وجود  عملية المراجعةوعلىلاستقاللىعليؤثرالتقليدية 
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ثيدددة ونظدددرا لألهميدددة البال دددة للتسدددافل السددداب  ، فقدددد أهتمدددت العديدددد مدددن المؤسسدددات البح

ة سواء والباحثو  األفراد بهما الموضوع الحيول في ممال المراجعة والخدمات االستشاري

لدي داجدل على المستو  الدولي أم على المستو  اإلقليمي، بدل وأي دا علدى المسدتو  المح

.ممكلة البحرين

:وب فة عامة، تم تقسيم الخدمات االستشارية إلى نوعين 

وهددي الخدددمات المرتب ددة مباشددر  ختتدمات تتتؤثر علتتى استتتقالل مراجتتع الحستتابات : األول

مراجدع بأعمال قام  بها أو شارل فيها مراجع الحسابات نفسل، أو تل  األعمدال التدي ت دع

.الحسابات في موقف متخم القرار بالشركة أو في وضع كأحد أفراد إدار  الشركة

تتدوافر وهي باقي االعمدال التدي الخدمات ال تؤثر على استقالل مراقب الحسابات : الثاني

.فيها ال فتين السابقتين
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أهم الدراسات االكاديمية السابقة وتتصنيف نتائجها

ثر علددى أ  تقددديم الخدددمات االستشددارية بددالتزامن مددع جدددمات المراجعددة التقليديددة يددؤ:  أوالً 

. استقالل وجود  المراجعة 

- Khasharmeh and Desoky, 2018 (Bahrain)

- Ahmed, 2016 (Palestine)

- Ibrahim, 2015 & Saleh, 2014  (Sudan)

- Joshi et al., 2007 (Bahrain)

- Quick and Rasmussen, 2005 (Denemark)

- Lindsay et al., 1978 (Canada) 

- Others for other countries including: Krishnan, Sami and Zhang, 2005; 

Lowe and Pany, 1995; Frankel et al., 2002; Gendron, Suddaby, and Lam, 

2006; Alleyne, Devonish, and Alleyne, 2006; and Richard, 2006)
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 ً يحسدن مدن أ  تقديم الخددمات االستشدارية بدالتزامن مدع جددمات المراجعدة التقليديدة:  ثانيا

. جود  المراجعة

- Sawan et al., 2013 (Libya)

- Essam, 2008 (Jourdan)

- Kinney et al., 2004 (USA)

- Others for other countries including: Jenkins and Krawczyk, 

2001; Antle et al., 1997 and Wallman, 1996. 
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 ً  يدؤثر علدى أ  تقديم الخدمات االستشارية بالتزامن مع جدمات المراجعة التقليديدة ال:  ثالثا

. استقالل و جود  المراجعة

- Bloomfield and Shackman, 2008

- Lim and Tan, 2008

- DeFond et al., 2002
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دراسـة حالـة من مملكـة البحـريـن

قام المحاضر باالشترال مع أحد الزمالء برعدداد ونشدر دراسدة ميدانيدة عدن2018في عام 

يدع قاممدة و تدم ت دميم واجتبدار وتوم.  ل  الموضوع الهام حيث  بقت في مملكدة البحدرين

رين وهدماستبيا  علي ثالث ممموعات من العاملين بالشدركات المسدملة فدي بورصدة البحد

(. المراجعو ، المحاسبو ، ومديرو الشركات)

واسددتخدمت . مفددرد 250وتددم ، فددي ضددوء الدراسددات السددابقة ، تحديددد حمددم العينددة وهددو 

اعتمدادا الحزمة اإلح امية للعلوم االجتماعية لعمدل التحلديالت اإلح دامية الالممدة، و لد 

ميدانيددة والتددي تناسددب نوعيددة البيانددات الخاصددة بالدراسددة الالالمعلميددةعلددى االجتبددارات 

. الحالية



36

:ومن أهم األساليب اإلح امية المستخدمة ما يأتي

(Chi-square Test, the Mann-Whitney U Test and the Kruskal-Wallis Test) .

أساسددية ثالثددة أجددزاء أو ممموعدداتىإلددوفيمددا يتعلدد  بقاممددة االستق دداء، فقددد تددم تقسدديمها 

: تختم باآلتي

ات أو المشددددترل للخدددددماسددددتقالل مراقددددب الحسددددابات يتندددداقم بالتقددددديم المتددددزامن1.

.االستشارية مع جدمات المراجعة التقليدية للعميل

تشارية تتحسن جود  عملية المراجعة وموضوعية المراجع بسبب تقديم الخدمات االس2.

.للعميل

ليديددة التقددديم المتددزامن أو المشددترل للخدددمات االستشددارية مددع جدددمات المراجعددة التق3.

.استقالل المراجعىعلللعميل ال يؤثر 
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:ما يلينتـائجإليه الدراسـة من توصـلت أهـم مامن 

ة تقديمددل أيدددت عينددة الدراسددة الفكددر  القاملددة بددأ  اسددتقالل المراجددع يتندداقم نتيمدد1.

.الخدمات االستشارية وبشكل متزامن مع جدمات المراجعة التقليدية للعميل

أيددددت أي دددا، ولكدددن بشدددكل ضدددعيف، فكدددر  أ  جدددود  المراجعدددة تتحسدددن ، وأ  2.

ل متزامن الخدمات االستشارية وبشكيقدم عندما أي ا ،موضوعية المراجع تتحسن 

. مع جدمات المراجعة التقليدية للعميل
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أهـم تـوصيـات الدراسـة

راسددة بتكددرار الدلالبحددوث المسددتقبلية فددي هددما الممدداب ددرور  إهتمددام الدراسددة أوصددت 

ل مملدس الحالية في دول أجر ، ج وصا التي تتشابل مع مملكة البحرين فدي من قدة دو

  وتوصددي أي ددا ب ددرور  استق دداء ممموعددات أجددر. التعدداو  لدددول الخلددي  العربددي

مثددل) سددواء مددن الق دداع الحكددومي مختلفددة مددن األشددخا  مثددل المددراجعين الخددارجيين

مرين ، والمسددتثأو الق دداع الخددا ( العدداملين بددديوا  الرقابددة الماليددة واالداريددة بالمملكددة

.بالشركاتاألفراد، وأي ا أع اء لما  المراجعة
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أشكـركـم على حضـوركـم الكريـم


