
 

 

 يف رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية البحوث إطار 
 ملفاهيم، األنظمة، الربامج واملعايري املهنية.ادراسة 

 

 

A Framework for External Audit Quality Control research 

Concepts, systems, programs and professional standards. 

 

 

Received: 2016                   Accepted: 2016                     Published 2016 

 ملخص: 
على  ،هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على إطار البحوث والدراسات يف جمال الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية للحساابت      

، وهذا من خالل الدراسة من عدة مداخل مستوى مكاتب وشركات املراجعة، واليت تطرقت هلا االدبيات املختلفة يف جمال جودة املراجعة
إضافة ، راجعة، مكوانهتا وأمهيتها والطلب على خدماهتا، وهذا من وجهة نظر اهليئات املهنية الدولية للمراجعةملفهوم رقابة اجلودة املالتحليلية 

 .عايري الرقابة النوعية للمراجعة اخلارجيةة لرقابة جودة املراجعة اخلارجية وماألنظمة والربامج املهني يفالتحول استعراض اىل 
استعراض خمتلف حمددات البحوث يف أنظمة وبرامج رقابة اجلودة للمراجعة، من حيث سياسات وإجراءات ذه الدراسة على حيث ركزت ه 

الرقابة النوعية التحول يف جمال مشلت هذه الدراسة ابلبحث برامج فحص النظري يف ظل جتارب دولية للوالايت املتحدة االمريكية وفرنسا، كما 
  يف ظل املعايري الدولية للتدقيق. ة لرقابة اجلودةاىل اعتماد معايري مهني

معايري رقابة اجلودة للمراجعة، املعيار الدويل ، برانمج فحص النظري رقابة اجلودة، أنظمة، اخلارجية للمراجعة رقابة اجلودة: كلمات مفتاحية
 .1لرقابة اجلودة 

Abstract: 

       This study aims to highlight the framework of researches and studies, in the field of quality control 

of external audit at the level of audit offices and companies. The study reviewed the various literature in 

the field of audit quality from several approaches through the analytical study of the concepts of audit 

quality control, on its services, from the point of view of the international professional institutions for 

audit, as well as reviewing the transition for the external audit quality control systems and programs, and 

the audit quality control standards 

 The study focused on reviewing the various research parameters in quality control systems and programs 

for audit in terms of the policies and procedures of peer-review programs under the international 

experiences of the United States of America and France. The study also examined included quality 

control research’s in the field of professional standards on audit quality control adoption, under the 

International Standards on Auditing. 

Key words: External Audit Quality Control, Quality Control Systems, Peer review Program, Quality 

Control Standards on Auditing, International Standard Quality Control 1. 
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 مقدمة: 

تعترب البحوث والدراسات يف جمال رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية، جماال أساسيا ال يقل أمهية عن اعتماد معايري االداء املراجعة، 
ر فعال للتأكد من أن ما يشكل أساسا للممارسة املهنية للمراجعة يتم تطبيقه ابلفعل لتحقيق املستوايت املثلى لألداء املطلوبة. بل إهنا ذات أث

 حيث متثل الرقابة على جودة املراجعة إضافة إىل كوهنا وسيلة للرقابة، مدخال لتطوير مهنة املراجعة من خالل ما ينتج عن عمليات الفحص.
ج الدول املتقدمة يف التوصل إىل برامج رقابة نوعية مالئمة من خالل بناء املهنة بصورة متتالية بدأت بوضع األهداف واملفاهيم وقد كان منه

كما املختلفة، مث تطورت أدوات الرقابة النوعية لتأخذ شكالً تنظيميا، حبيث تعتمد الرقابة ذاتية للمهنة من خالل مكاتب وشركات املراجعة،  
تصبح اإلطار الرمسي الذي يتم العمل من خالله يف إطار رقابة اجلودة للمراجعة  فإهنااعتماد معايري لرقابة اجلودة للمراجعة،  انه يف ظل

 اخلارجية، يف ظل أنظمة وبرامج للرقابة النوعية للمراجعة معتمدة يف ظل هذه املعايري املهنية.

مجلة من الربامج واألنظمة للهيئات املشرفة على مهنة املراجعة اخلارجية ان إطار الرقابة على جودة املراجعة يتم من خالل 
 للحساابت، وسنتناوهلا ابلدرجة األوىل من خالل مفهوم الرقابة على جودة املراجعة، مكوانته هذا النظام، وشروط تطبيقه. إضافة اىل جممل

 جمال رقابة اجلودة ملكاتب وشركات املراجعة. ومن هذا اإلطار البحثي يف جمال املعايري املهنية الدولية الصادرة عن اهليئات الدولية للمراجعة يف
 الرقابة النوعية للمراجعة اخلارجية، سيتم التطرق اىل هذه الدراسة من خالل احملاور التالية:

 أوال: مفهوم ومكوانت الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية.

 ملراجعة اخلارجية.اثنيا: أنظمة وبرامج الرقابة على جودة ا

 اثلثا: معايري رقابة جودة املراجعة اخلارجية يف ظل املعايري الدولية. 

 أوال: مفهوم ومكوانت الرقابة على جودة املراجعة

 مفهوم الرقابة على جودة املراجعة- 1

  1املهنية. املسؤوليات مدى مقابلة من للتأكد املراجعة مكتب يتبعها اليت الوسائل أبهنا املراجعة أعمال جودة على الرقابة تعرف

وعرفت كذلك الرقابة على جودة املراجعة أبهنا إجراءات وسياسات موضوعة من قبل مؤسسة املراجعة نفسها للتأكد من أن هذه اإلجراءات 
 2طبقت ألجل الوصول ملستوى احلد األدىن أال وهو تطبيق املعايري املهنية املطلوبة.

رقابة اجلودة للمراجعة أبهنا  (،Suprême Audit Institutionsاألوريب ) االحتاد عن الصادرة عةاملراج جودة إرشادات عرفت
عالية، وأوضحت أن ضمان اجلودة هي  جودة ذات املراجعة أعمال أن لضمانيتم اعتمادها  اليت واإلجراءات السياسات يشمل مصطلح

إبجراءات الرقابة املطلوبة وتنفيذها بشكل مالئم، وأنه مت حتديد الطرق املمكنة عملية حمددة من خالل مكتب املراجعة لضمان أنه مت القيام 
  3لتعزيز أو لتحسني إجراءات الرقابة املعتمدة.
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 احملاسبة ملكتب اإلداري العربية رقابة جودة املراجعة، أبهنا التنظيم اخلليجي التعاون جملس لدول واملراجعة احملاسبة كما عرفت هيئة
 واألنظمة املهنية ابملعايري املكتب ابلتزام منسويب االقتناع من معقولة بدرجة التحقق أجل من املكتب أقرها اليت سات واإلجراءاتالسيا ومجيع
 املكتب املهنة، والتزام وآداب سلوك قواعد ذلك يف مبا املكتب لعمالء املهنية اخلدمات تقدمي املهين عند أداءهم حتكم اليت العالقة ذات

 4املهنة.  مزاولة حتكم اليت ابألنظمة

وقد عرفها االحتاد الدويل للمحاسبني أبهنا متثل األنظمة والسياسات وإجراءات رقابة اجلودة اليت تقع حتت مسؤولية منشأة املراجعة، 
يري املهنية واملتطلبات القانونية واليت تلتزم منشأة املراجعة بوضعها واحلفاظ عليها لتقدم هلا ضماان معقوال أبن املنشأة وموظفيها ميتثلون للمعا

 5والتنظيمية املطبقة، وأن التقارير الصادرة من قبل املنشأة أو الشركاء يف العمليات مقبولة حسب الظروف.

 ابلرجوع إىل جممل التعاريف السابقة للرقابة على جودة املراجعة جند أهنا ترتكز على النقاط التالية:

 من السياسات واإلجراءات يعتمدها مكتب املراجعة لتحقيق جودة األداء، وتندرج يف مسؤولية التنفيذ. أن رقابة اجلودة تتمثل يف مجلة -

إن رقابة اجلودة املراجعة مبجمل سياساهتا وإجراءاهتا ويف ظل تطور تطبيقها، أصبحت تعتمد كأنظمة، ويتم التحقق من فعاليتها من أجل  -
 جعة، وضمان حتسني هذا النظام مبجمل الطرق املمكنة لتعزيز إجراءات الرقابة املعتمدة.حتقيق اجلودة العالية يف تنفيذ مهام املرا

لقانونية إن اهلدف من اعتماد رقابة اجلودة للمراجعة، هو توفري احلد األدىن املطلوب المتثال املنشأة وموظفيها للمعايري املهنية واملتطلبات ا -
 .كما هتدف رقابة اجلودة إىل إعطاء ضمان جلودة املراجعة  عتمدة مبكتب املراجعة،وطنيا ودوليا، وكذلك املعايري التنظيمية امل

 ابلرجوع إىل جممل ما مت التطرق إليه فانه ميكن تعريف الرقابة على جودة املراجعة أبهنا:

 اجلودة، من عالية بدرجة املراجعة أعمال تنفيذ على األنظمة اليت تعتمدها مكاتب املراجعة من سياسات وإجراءات ملساعدهتا
 أو الشروط القانونية وجممل والدولية، املراجعة الوطنية احرتام واعتماد معايري الرأي املهين يعكس أبن وتعترب وسيلة للتأكيد املعقول

 مكتب املراجعة نفسه. يعتمدها مهنية تنظيمية أية معايري أو التعاقدية،

 واملراجعة، للمحاسبة املختلفة التطبيق معايري وضع أمهية عن يقل ال أساسية ركيزة للمراجعة يعد األداء جودة مراقبة موضوع إن
 للرقابة، وسيلة أنه إىل وميثل إضافة ابلفعل، تطبيقه يتم احملاسبني واملراجعني ملمارسة أساسا يشكل ما أن من فعال للتأكد أثر ذات إهنا بل
من  مالئمة نوعية رقابة برامج إىل التوصل يف املتقدمة الدول منهج كان وقدعمليات الفحص.  عن ينتج ما خالل من املهنة لتطوير قناة

 أن حمدًدا، حيث شكال لتأخذ النوعية الرقابة تطورت أدوات مث املختلفة، واملفاهيم األهداف بوضع بدأت متتالية بصورة املهنة بناء خالل
 ذلك ويتوج واحدة دفعة الصلة ذات األخرى واألنظمة واملراجعة احملاسبة واملفاهيم ومعايري األهداف وضع يف جيب أن يكون متوازايً  البناء

 (.01)رقم الشكل  لرقابة جودة األداء للمراجعة. كما يوضحه الشكل رقم إبجياد نظام
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 عناصر وشروط الرقابة على جودة املراجعة.-2

اجلودة، السياسات واإلجراءات اليت ينبغي على مؤسسة املراجعة أن تقوم هبا سواء فيما يتعلق ابملؤسسة بشكل تشمل الرقابة على 
عام أو مبهمات املراجعة اخلاصة، أي على مستوى املؤسسة ككل وعلى مستوى كل عملية مراجعة وذلك من اجل ضمان قيام مؤسسة 

ومبا يتفق مع معايري املراجعة. وقد ختتلف طبيعة ومدى سياسات وإجراءات الرقابة  املراجعة خبدمة األطراف ذات العالقة بشكل مناسب
على اجلودة ابختالف حجم منشاة املراجعة وطبيعة األعمال اليت متارسها واملوقع اجلغرايف ومدى تفرع األعمال، وتتأثر كذلك ابلتكاليف 

ة اجلودة وشروط تطبيقها بصفة عامة الحقا ابلتفصيل من خالل أهم معايري رقابة واملنافع املتوقع حتققها منها. سيتم التطرق إىل عناصر رقاب
 اجلودة الدولية املعتمدة.

 6تتمثل عناصر الرقابة على جودة املراجعة بصفة عامة، فيما يلي: عناصر الرقابة على جودة املراجعة:-2-1

 األفراد. رةإدا -واملوضوعية.                              واألمانة احلياد 

 املراجعة. عملية أداء -احملددة.     والعمليات العمالء عالقات واستمرار قبول 

 االستشارات. -.                                         املراقبةو  املتابعة 

 االستقاللية املراجعة ينفذون عملية الذين األفراد كافة يف يتوفر أن جيب على أنه وينص هذا العنصر واملوضوعية: واألمانة . احلياد2-1-1
 وأمانة. حيث موضوعية بكل املسؤوليات كافة أبداء يقوموا جهة، وان ألي التحيز وعدم املراجعة أعمال إجراء عند والظاهر، احلقيقة يف

 

  النوعية ملكتب احملاسبةمعايري الرقابة العربية:  اخلليج لدول التعاون جملس لدول واملراجعة : هيئة احملاسبةنقل بتصرفاملصدر: 

http://www.gccaao.org/FilesLibrary/Quality/qualitycontrol.pdf © 2017. GCC Accounting and Auditing Organization 

 (: يوضح أمهية رقابة جودة املراجعة يف ظل األنظمة واملعايري املهنية  01الشكل رقم ) 
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 قائمة االستقصاء على املراجعة عملية يف عضو أي أو املراجع أو الشريك إجابة خالل من املراجع وأمانة وموضوعية استقاللية من التأكد يتم
 املراجعة. الشركة حمل يف إدارة جملس يف عضو أو أسهم امتالك مثل أسئلة القائمة هذه سنوايً، وتشمل

 ألداء مراجع لكل التأهيل املناسب توافر عن مناسباً  أتكيدا لتوفر وضعها جيب اليت واإلجراءات السياسات وهي األفراد: .  إدارة2-1-2
 وإشراك التدريب، من مالئم قدر على وحصلوا مالئمة فنية فيهم مهارة تتوفر الذين األفراد على العمل وختصيص جيد، حنو على العمل
 والكفاءة املؤهل بناءً على األفراد وتوزيع إليهم، املوكلة األعمال إجناز من ليتمكنوا املهنية التطوير وأنشطة التعليم املستمر برامج يف األفراد كافة

 مراجعة. بكل عملية اخلاص التقييم تقرير خالل من املراجعني تقييم يتم أعماله. حيث إلجناز

 عالقات واستمرار لقبول سياسات وإجراءات وضع الشركة على جيب احملددة: والعمليات العمالء عالقات واستمرار قبول-2-1-3
 العميل نزاهة حيث من والعمليات عالقاهتا يف فقط تستمر أو تقيم سوف أبهنامعقول  بتأكيد لتزويدها املصممة احملددة والعمليات العمالء

 ذلك. إلجراء واملوارد والوقت القدرات العملية، وأن لديها ألداء وكفائتها املهنة أخالقيات االمتثال ملتطلبات وتستطيع

 العميل. مع االستمرار اختاذ قرار وعند املراجعة عملية قبول حال يف الضرورية املعلومات على احلصول الشركة على جيب كما

 املراجعني به قام الذي أن العمل من التأكيد توفر اليت واإلجراءات السياسات وضع املراجعة مؤسسة على املراجعة: عملية أداء-2-1-4
 منشأة احملاسبة. يف اجلودة ومعايري التنظيمية واملتطلبات املهنية املعايري حسب مت

 فعال. حنو على اجلودة األربعة رقابة عناصر مجيع تطبيق من للتأكد واإلجراءات السياسات وضع املراقبة: أو املتابعة-2-1-5

 االستشارة. اخلربة مبوضوع ميلكون من قبل من خارجها أو املراجعة مؤسسة داخل االستشارات تكون أن :االستشارات-2-1-6

 اجلودة. رقابة نظام يف توفرها الواجب الشروط-2-2

 يف جودة على احلصول هي املراجعة الصغرية مكاتب أو الكبرية املراجعة مكاتب يف كان سواء اجلودة لرقابة نظام إىل احلاجة إن
اجلودة من حيث أن النظام  رقابة نظام يف توفرها جيب شروط هناك هذه اجلودة ولتحقيق املراجعة، نتائج يف واملصداقية الثقة وتعزيز األداء
 يف تغيري أي أو طبيعته أو العمل حيث حجم من سواء املراجعة حمل الشركة ألعمال املستقبلي النمو يستوعب ابملرونة، حبيث يتصفجيب 

املراجعة،  مكتبحجم  مع وتتناسب وتطبيقه، إلعداده الالزم والوقت املال حيث من معقولة تكلفة ذو النظام يكون ظروفها. وأن أو نشاطها
 املراجعة مكاتب إليه حتتاج مما أكثر ووضوحاً  أكثر على اجلودة رقابة نظام إىل حتتاج وابلتايل ابلالمركزية تتميز مراجعة مكاتب هناك أن أي

  .املكتب نفس يف واحداً  فيها فريقاً  العاملون يكون الصغرية، اليت

 :راجعة تتمثل يف النقاط التاليةوبصفة عامة فان متطلبات نظام الرقابة على جودة امل

 7جيب أن يكون النظام شامالً لكافة عناصر نظام الرقابة على جودة املراجعة على حنو مالئم. :الشمولية-2-2-1 

 جيب أن يتضمن النظام وصفاً واضحاً ودقيقاً وشامالً للنظام وأهدافه. :الوضوح-2-2-3
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 جيب أن يكون النظام مصمماً ليتالءم مع طبيعة أعمال املكتب وحجمه وهيكله التنظيمي وتطور نشاط عمالئه.  املالئمة:-2-2-4 

جيب أن يعزز هذا النظام مفهوم ثقافة اجلودة لدى كافة العاملني يف املكتب، حبيث يتم تطبيق السياسات  ثقافة اجلودة:-2-2-4
  8واإلجراءات من خالل فهم فحواها ومعرفة أمهيتها.

تب على عدم جيب أن يؤكد على مسؤولية كل فرد عن حتقيق اجلودة، مبا يف ذلك اإلدارة العليا، وينب العواقب اليت ترت  :املسؤولية-2-2-5
 حتقيقها.

 جيب أن يكون للنظام صفة إلزامية يف التطبيق. التطبيق: إلزامية-2-2-6

 جيب أن يكون ذا تكلفة معقولة من حيث املال والوقت الالزم إلعداده وتطبيقه. :التكلفة-2-2-7

جيب تعميمه على كافة العاملني يف جمال املراجعة على خمتلف املستوايت، وأن يتم أتهيلهم لتطبيق ما ورد فيه من  :العمومية-2-2-8 
 خالل التدريب والتطوير والتعليم املستمر.

 يره.جيب أن يتضمن نظاما للتغذية العكسية من املراجعني عن نواحي الضعف واالقرتاحات املقدمة لتطو  العكسية: التغذية-2-2-9 

 اثنيا: أنظمة وبرامج الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية.

ان اهنيارات الشركات الدولية املتعددة اجلنسية ذات التأثري على الدخل القومي واقتصادايت الدول، قد سلط الضوء على امهية 
الرقابة على جودة املراجعة، واملتمثلة يف الرقابة على جودة املراجعة والرقابة عليها ، حيث ميكن يف هذا اجملال حصر نوعني من أنظمة وبرامج 

 االداء و الذي يعين بشكل اساسي يف الرقابة على تدقيق املعلومات التارخيية، والرقابة على جودة مكاتب وشركات املراجعة، وهو ما تتطرق
اجعة كنموذج اسرتشادي متكامل، يستخدم عند وضع إليه هذه الدراسة، حيث انه ال توجد معايري وبرامج للرقابة النوعية على مكاتب املر 

سياسات واجراءات الرقابة على جودة األعمال مبكتب املراجعة، وميكن استخدامها من قبل اجلهات الرقابية اثناء مراجعة مكاتب املراجعة، 
عة، خاصة األمريكية منها والسباقة يف لذلك سيتم التطرق من خالل هذا املطلب اىل بعض التجارب الدولية يف جمال رقابة اجلودة للمراج

 هذا اجملال.

 (.Peer Reviewالنظري ) الرقابة على اجلودة على مستوى مكتب املراجعة وفق برانمج فحص-1

(، من قبل منشأة املراجعة ملنشأة مراجعة أخرى، وحتت ما يسمى ابلتنظيم Peer Reviewان مراجعة الزميل أو فحص النظري )
الذايت للمهنة، يقوم على اساس ان شركة املراجعة تقوم بفحص مدى التزام شركة مراجعة أخرى بنظم ومعايري رقابة اجلودة للمراجعة، حيث 

اءات املراجعة، من أجل حتديد وتقرير إن كانت الشركة املراجعة جتري يف كل شركة مراجعة عملية فحص دوري لرقابة اجلودة وممارسات واجر 
 9حمل الفحص قد قامت بتصميم سياسات واجراءات لتنفيذ عناصر رقابة اجلودة اخلمس التالية: 

 احلياد واالمانة واملوضوعية.  -
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 التأهيل واملهارة واخلربة والتدريب والتعليم املستمر.  -

 راجعة العمالء. اجراءات قبول أو االستمرار يف امل -

 متاثل عملية املراجعة مع املعايري املهنية ومعايري اجلودة ابلشركة.  -

 التأكد من تطبيق عناصر اجلودة السابقة واملتابعة واملراقبة. -

مساعدة ان القيام بفحص النظري يؤدي إىل حتقيق منافع ملنشآت املراجعة لل مزااي وعيوب نظام فحص النظري لرقابة جودة املراجعة:-1-1
 10على ما يلي:

 حتقيق معايري رقابة اجلودة. -

 كسب السمعة احلسنة واحلد من التعرض للتقاضي.  -

 تنفيذ املراجعة وفقا ملستوايت مرتفعة من اجلودة.  -

 تعزيز ومتكني الصالحيات لوضع القواعد والسلطة التأديبية. -

تعرض برانمج فحص الزميل لكثري من االنتقادات حيث اتفقت مجلة من الدراسات على عدم استقالله وعدم مصداقيته، حيث  كما
مكتب وفقاً جملمع احملاسبني القانونيني األمريكي ال يطلع الفاحص على واثئق مستندات العمالء اليت ال يرغب العمالء يف مراجعتهم، وميكن لل

ظهور قصور التنظيم املهين يف فحص نظام  وابلتايلرقابة على اجلودة اخلاص به ان خيتار املكتب القائم ابلفحص الذي سيتم فحص نظم ال
 11رقابة اجلودة على مكاتب املراجعة.

تواطؤ كما اعتربت بعض الدراسات أن نظام فحص النظري أثبت فشله بعد اهنيار كربايت الشركات املالية، واهتام مكاتب املراجعة ابلفشل وال
يف عدم الكشف عن التالعب والفساد املايل، اذ اعترب هذا النظام عبارة عن فحص ابلتواطؤ بني شركاء يف مكاتب املراجعة، وأنه غري قادر 

 12على حتقيق األهداف املرجوة منه، وانه غري قادر على اكتشاف اخلطاء والتجاوزات الكبرية.

 يف الوالايت املتحدة االمريكية.نظام فحص النظري لرقابة جودة املراجعة -1-2

 شركات أعمال بفحص خيتص (، كمعيار(AICPA القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد لقد مت اعتماد فحص النظري من قبل
 أن من التأكد إىلوهتدف  املراجعة، عمليات جودة من للتحقق وذلك الفحص، من أنواع الربانمج ليشمل ثالثة هذا تعديل ومت املراجعة،

 13على يعمل بشكل فعال، وتتمثل فيمي يلي: اجلودة رقابة نظام

 مكتب يف واملراجعة احملاسبة على عمليات اجلودة رقابة نظام أن من التأكد إىل هتدف (:System Reviewالنظام ) مراجعة-1-2-1
 على للرقابة واإلجراءات السياسات هذه وأن القانونيني، للمحاسبني األمريكي من املعهد الصادرة اجلودة رقابة ملعايري طَبقا صمم قد املراجعة
 هلا. خمطط هو كما قد طبقت اجلودة
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 عند املراجع مراعاة من للتأكد ابلفحص للقائم أساس توفري هبا ويقصد (:Engagement Reviewاالرتباط ) مراجعة-1-2-2
خدمات  معايري قائمة يف الواردة املتطلبات يراعى املراجعة مكتب يف التوثيق وإن هذا اجملال، يف الصادرة املهنية العميل، للمعايري مع ارتباطه
 واالستشارات. احملاسبة

 خدماته العميل لتقدمي مع ابالرتباط يقوم الذي املراجع مساعدة إىل هتدف (:Report Review) التقرير مراجعة-1-2-3
 اخلدمة. من مستوى أبعلى إليه املوكل العمل يؤدى وأن االستشارية،

 (.HCCCنظام فحص النظري للمجلس األعلى حملافظي احلساابت يف فرنسا )-1-3

ان برانمج فحص النظري يف فرنسا مت اعتماده منذ انشاء اهليئة املشرفة على املراجعني اخلارجيني يف فرنسا، وهي املنظمة الوطنية 
وقد ، (la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)) حملافظي احلساابت املشرفة عليها مهنيا

 14كان التنظيم العام لرقابة اجلودة للمراجعة من طرف اهليئة املهنية، يتمثل يف ثالث أنواع من الفحص كما يلي:

 l’examen régional d’activités (ERA)الفحص اجلهوي االول للنشاط  -

 l’examen Plurirégional d’Activités (EPA) الفحص اجلهوي الثاين للنشاط -

 l’Examen National d’Activités (ENA)الفحص الوطين للنشاط  -

حيث كان يتم هذ الفحص من طرف مراجعني ال ينتمون اىل املكاتب حمل الفحص، وكان هذا الفحص يتمثل يف التأكد من 
 15احرتام وتطبيق العناصر التالية:

 توفري مجيع االمكانيات ألداء مهمة املراجعة. -            املطلوبة.احرتام املعايري واالجتهادات املهنية  -

 احرتام مبادئ االستقاللية واملوضوعية والنزاهة. -             احرتام املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما. -

 اىل نظام رقابة اجلودة للهيئات املهنية. االنتقال من نظام فحص النظري-3

فحص النظري يف حتقيق الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية للحساابت تنبع اساسا من كون أن املهنيني يف ان عيوب برانمج 
، مكاتب املراجعني يشرفون على أعمال برامج فحص النظري، أي أن برانمج الرقابة تقوم به نفس اهليئة املهنية املشرفة على أعمال املراجعة

ابة والشك يف مصداقية أعمال الرقابة، ووفقا للتجارب الدولية السابقة فقد مت حماولة جتاوز هذا التناقض وهذا ما يطرح تناقضا يف جمال الرق
والشك يف مصداقية املعلومات، من خالل تكوين هيئة مستقلة عن اهليئة املهنية للمراجعة، من اجل االشراف على أعمال الرقابة على جودة 

 (، يوضح الدور الذي تلعبه هذه اهليئات املستقلة يف دعم مصداقية رقابة اجلودة.02رقم ) املراجعة اخلارجية للحساابت. والشكل
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 (. PCAOB)ابلوالايت املتحدة االمريكيةنظام الفحص جمللس الرقابة على اعمال مراجعي حساابت الشركات العامة -3-1

اهتمت عدد من الدراسات ابلتحول يف نظم فحص جودة مكاتب املراجعة املكلفة مبراجعه شركات عامه داخل الوالايت املتحدة 
اىل نظام الفحص اخلاص مبجلس الرقابة على اعمال مراجعي حساابت ،  (Peer review) االمريكية من نظام فحص الزميل أو النظري

قانون (، حيث ظهر هذا النظام نتيجة التحول الكبري يف تنظيم املهنة يف الوالايت املتحدة األمريكية بصدور PCAOBالشركات العامة )
، الذي وصف أبنه أكثر التشريعات أمهية وأتثريًا يف حوكمة الشركات 16.م2002( سنة Oxley Act-Sarbanesساربنس أوكسلي )

املاضي، واإلفصاح املايل وممارسة مهنة املراجعة والرقابة على جودهتا منذ قانون تداول األوراق املالية األمريكي خالل الثالثينيات من القرن 
ليه من تكوين جملس الرقابة علي اعمال مراجعي حساابت الشركات عامًا من التنظيم الذايت للمهنة، وما ترتب ع 25بعد ما يقرب من 

(، والذى أصبح مسؤوال عن فحص جودة منشآت املراجعة املكلفة مبراجعة شركات عامة يف البورصة، وما قد ترتب على PCAOBالعامة )
حبيث أصبح  (،AICPA القانونيني )ذلك من تضييق نطاق تطبيق برامج فحص الزميل الذى هو مسؤولية الـمعهد األمريكي للمحاسبني

 يطبق فقط على منشآت املراجعة املكلفة مبراجعة شركات خاصة. 

 (. HCCCنظام الفحص للمجلس األعلى حملافظي احلساابت يف فرنسا)-3-2

شهدت فرنسا يف جمال أنظمة وبرامج رقابة اجلودة للمراجعة عدة تغريات، خاصة على مستوى اهليئات املهنية، فعقب اعتماد قانون 
 Loi de)، والذي عدل الحقا بقانون العوملة 2003، سنة (LSF - la Loi sur la sécurité financière -)حول األمن املايل 

modernisation ) شتق اساسا من قانون ساربنس أوكسلي للوالايت املتحدة األمريكية، فقد مت انشاء اجمللس األعلى ، وامل2005سنة
، والذي جاء متوافقا مع اهداف انشاء جملس (le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)حملافظي احلساابت)

 17الوالايت املتحدة األمريكية.(، يف PCAOBالرقابة علي اعمال مراجعي حساابت الشركات العامة )

 18يف رقابة اجلودة ألعمال املراجعة اخلارجية يف التايل: )H3C(وتتمثل مهام اجمللس األعلى حملافظي احلساابت

 (: يوضح دور اهليئات املستقلة يف دعم رقابة اجلودة للمراجعة 02الشكل رقم )

Source : Mouna Hazgui et autres : Les défaillances affectant la qualité de l’audit - une étude qualitative sur le 

marché français, 31ème Congrès de l’association francophone de comptabilité : la crise et des nouvelles 

problématiques de la valeur, université de Strasbourg, France, 10 au 12 mai 2010, p 5. 

هيئات مستقلة للرقابة على جودة اعمال املراجعة 
H3Cاخلارجية )  و   PCAOB ) 

 

 مكاتب وشركات املراجعة اخلارجية

 

 املستفيدون من خدمات املراجعة اخلارجية

 

 اسرتجاع الثقة

 

 

 

 
 االستقاللية الثقة
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 حتديد وضمان السلطة التنفيذ ملكاتب وشركات املراجعة. - متابعة ومراقبة مهنة مراجعة احلساابت جودة أدائها.  -

 ة املراجعة اخلارجية يف ظل املعايري الدولية. اثلثا: معايري رقابة جود

لقد اهتمت العديد من املنظمات واجلمعيات املهنية يف كافة أحناء العامل مبوضوع مراقبة جودة األداء يف شركات ومكاتب احملاسبة 
مبا خيدم مجيع الفئات املستفيدة من خدمات املراجعة، اليت تعتمد على جودة خمرجات  هلاواملراجعة، والعمل على حتسني مستوى األداء املهين 

 مراجعة احلساابت يف اختاذ خمتلف قراراهتا.

 احلاجة إىل معايري رقابة اجلودة للمراجعة وأمهيتها-1

 يف حتقيق جودة املراجعة. سيتم التطرق ملعايري الرقابة على جودة املراجعة من حيث احلاجة والطلب عليها وكذلك أمهيتها

 احلاجة إىل معايري رقابة اجلودة للمراجعة.-1-1

تتمثل معايري الرقابة على جودة املراجعة يف جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت تتبناها مكاتب املراجعة لتوفري القناعة املعقولة 
 إلجناز مهام املراجعة وفًقا للمبادئ األساسية للمراجعة. 

مدت تلك املعايري ملواجهة مصادر رئيسة ملشكالت اجلودة يف املراجعة، تتعلق ابإلجراءات واملساعدين واالتصال فقد اعت
واالستقالل. حيث تنتج مشكالت اإلجراءات من عدم االعتماد على معايري املراجعة واالختيار والتطبيق غري املالئم هلا. أما مشكالت 

يب غري اجليد وكذلك اإلشراف غري املناسب والتخصيص غري الفعال للموارد البشرية مبكتب املراجعة املساعدين فتنتج عن التوظيف والتدر 
يف على مهام املراجعة. وابلنسبة لالتصال غري السليم، فإنه يؤدي إىل فجوة يف توقيت إعداد التقرير واخرى يف التخطيط وفجوة يف الكفاءة. 

بعض جودة املراجعة. للتغلب على تلك املشكالت ولتحقيق اجلودة املنشودة، ال بد من وجود  حني يؤدي عدم وجود استقالل كايف إىل فقد
 معايري حمددة للرقابة على جودة املراجعة تلتزم هبا مكاتب املراجعة.

 أمهية معايري رقابة جودة املراجعة-1-2

ث حتسني مستوى أدائها واستمرارها، وابلتايل زايدة يؤدي وجود معايري للرقابة على جودة املراجعة إىل حتقيق أهداف املهنة من حي
 19الثقة يف جودة االداء، وذلك يرجع اىل:

 حتقيق التأكيد املعقول جبودة أعمال مكتب املراجعة. -                       توثيق سياسات مكاتب املراجعة وإجراءاهتا. -

 إعطاء إنذار مبكر ابملشكالت واألخطاء املتوقعة. -             توفري وسيلة جيدة لتسويق خدمات مكاتب املراجعة. -

 زايدة املوضوعية واملصداقية. -                             حتفيز املساعدين ورفع روحهم املعنوية. -

 ى مهنة املراجعة.حتقيق املتطلبات النظامية جلهات الرقابة عل -        إعطاء الفرصة ملكاتب املراجعة لفحص املكاتب األخرى. -
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تعد معايري الرقابة على جودة املراجعة اخلطوة األوىل للرقابة على جودة املراجعة وأداة هامة لتحسينها، كما أن جودة املراجعة ال 
املعايري ميكن حتقيقها بدون وجود مثل هذه املعايري. لذلك فقد اعتمدت العديد من املنظمات املهنية يف أكثر من دولة إبصدار العديد من 

اد اليت جيب على مكاتب املراجعة االلتزام هبا، ومن تلك املنظمات السباقة يف هذا اجملال، املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، واالحت
 الدويل للمحاسبني، معهد احملاسبني القانونيني إبجنلرتا وويلز لرقابة جودة عملية املراجعة.

 ة للمراجعة اخلارجية.املعايري الدولية لرقابة اجلود-2

لقد اهتمت العديد من املنظمات واجلمعيات املهنية يف كافة أحناء العامل مبوضوع مراقبة جودة األداء يف شركات ومكاتب احملاسبة 
ذه واملراجعة، والعمل على حتسني مستوى األداء املهين هلذه الشركات ومكاتب املراجعة ومبا خيدم الصاحل العام، كذلك فرضت بعض ه

ا ألعلى اجلمعيات املهنية على أعضائها جمموعة من املعايري املهنية وقواعد وآداب وسلوكيات املهنة لكي يتم تنفيذ عمل املراجعة واحملاسبة وفقً 
عامليا. كاملعهد معايري اجلودة. وسيتم التطرق إىل سياسيات وإجراءات لرقابة اجلودة، اليت اشتملتها معايري رقابة اجلودة ألهم اهليئات املهنية 

 .(IFAC)، واالحتاد الدويل للمحاسبني (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني 

 (AICPA)معايري رقابة اجلودة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني -2-1

برانمج ملعايري الرقابة على م جلنة معايري رقابة اجلودة، واليت أصدرت أول 1978شكل املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني سنة 
إلجراءات وسياسات نظام  والذي تضمن تسعة عناصر م،1997( سنة 1SQCSاألداء املهين، من خالل نشرة معايري رقابة اجلودة األوىل )

 20رقابة اجلودة كما يلي:

 احلاليني. العمالء مع العالقة واستمرار اجلدد العمالء قبول -                                              االستقالل. -

 املهنية. القدرات تنمية -                                                التوظيف. -

 املهام. على املراجعني ختصيص -                                          الرتقية الوظيفية. -

 التشاور. -                                                اإلشراف. -

 األداء. جودة على الرقابة لربانمج الدوري الفحص -

اجلودة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني برانمج الفحص املتعمق ويلزم  على الرقابة معايري جلنة ، أصدرت1996وىف عام 
ولية جتاه الطرف الثالث بتسجيل أمسائهم لدى هذا الربانمج مكاتب املراجعة أو احملاسبني القانونيني كأفراد والذين تنشأ عن خدماهتم مسئ

جلنة ابملعهد متخصصة يف تقييم أداء مكاتب املراجعة، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص وتقييم نظام رقابة اجلودة لدى مكاتب املراجعة، مث 
 21إصدار تقرير لنتيجة هذا الفحص.

 مكاتب ممارسات أداء جودة على الرقابة واليت تسمى نظام  ،) 2SQCS (حيث أصدرت اللجنة نشرة معايري رقابة اجلودة الثانية 
 ممارسات مكاتب ومتابعة ، واليت تسمى رقابة) 3SQCS (واملراجعة، وكذلك قامت اللجنة إبصدار معايري رقابة اجلودة الثالثة  احملاسبة
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 من مؤهلني أبفراد االستعانة ووضحت واملتابعة، لرقابةا عناصر كيفية تطبيق على املراجعة مكاتب تساعد إرشادات واملراجعة، لتوفري احملاسبة
لتجاوز  هبا، املوضوعة، ومدى االلتزام واإلجراءات السياسات مالئمة مدى من للتحقق واملتابعة الرقابة بعملية مكتب املراجعة للقيام خارج

عدة فرق حسب املهام. حيث  إىل العمل فريق تقسيم هذه املكاتب مثل على يصعب حيث الصغرية املشكلة اليت كانت تواجهها املكاتب
 .) 1SQCS (حلت النشراتن مكان نشرة معايري رقابة اجلودة األوىل

 22إلجراءات وسياسات نظام رقابة اجلودة كما يلي: على مخسة عناصر ،) 2SQCS (اشتملت نشرة معايري رقابة اجلودة الثانية 

 واملوضوعية.          والنزاهة االستقالل -

 .العمالء مع واالستمرار اجلديدة والتعاقدات العمالء قبول -

 املراجعة.                     فريق إدارة -

 واملتابعة. املراجعة والرقابة عملية وتنفيذ أداء -

كما أصدر املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، بعدها مجلة من التحديثات والتعديالت على معايري رقابة اجلودة من حيث   
، والساري م2007، واليت تسمى نظام رقابة اجلودة للشركات، يف أكتوبر ) 7SQCS (بات التطبيق، نشرة معايري رقابة اجلودة السابعة متطل

 23إلجراءات وسياسات نظام رقابة اجلودة كما يلي: ، والذي تضمن ستة عناصرم01/01/2009املفعول منذ 

 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة. -                مسؤوليات القيادة املتعلقة ابجلودة يف الشركة. -

 املوارد البشرية. -          .القبول واالستمرار مع العمالء والتعاقدات اجلديدة -

 الرقابة واملتابعة. -.                                  أداء وتنفيذ عملية املراجعة -

التغيريات والتطورات اليت مشلت معايري رقابة اجلودة للمعهد األمريكي للمحاسبني (، تتضح جممل 01ومن خالل اجلدول رقم )
 القانونيني من خالل النقاط التالية:

 الشركة، وتوضيح املسؤولية عن تطبيق نظام رقابة اجلودة جلميع اجلهات ابملكتب. يف ابجلودة املتعلقة القيادة حتديد مسؤوليات -

 جعة لتشمل خدمات أخرى جبانب خدمة املراجعة، مثل خدمات التأكيد والفحص احملدود.اتساع نطاق خدمات مكاتب املرا -

 اتساع مفهوم االستقالل السابق توضيحه، ليشمل عنصري النزاهة واملوضوعية. -

والرتقية الوظيفية، إدماج جمموعة العناصر املرتبطة بفريق املراجعة من التعيني، وختصيص األفراد على املهام، وتطوير القدرات املهنية،  -
 يف عنصر واحد حتت مسمى املوارد البشرية.
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اتساع مفهوم عنصر قبول العمالء اجلدد واالستمرار مع العمالء احلاليني، حبيث امتد ليشمل أيضا طبيعة املهام املطلوبة، وتوافقها  -
، واالتفاق حول طبيعة ونطاق وحدود املهام مع معرفة وخربة املراجع املهنية كمنطلق الختاذ قرار قبول االستمرارية مع العمالء

 املطلوبة وعمليات حمددة.

وتغيري عنصر الفحص الدوري إىل عنصر الرقابة  إدماج عنصري التشاور واألشراف يف عنصر واحد هو أداء وتنفيذ عملية املراجعة، -
 واملتابعة، لكون الرقابة واملتابعة تتميز ابالستمرارية.

 .(IFAC)الصادر عن االحتاد الدويل للمحاسبني  ((ISQC1)الدويل لرقابة اجلودة األول  املعيار-2-2

الدويل مت اعتماد معيار رقابة اجلودة األول، ضمن دليل املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة، لالحتاد 
املراجعة وحتديثها )مشروع التوضيح(، والذي دام ملدة مثانية كما مشله مشروع تطوير معايري    24.م2005، الصادر سنة )IFAC(للمحاسبني 

 دويل موضح ومعدل، ومعيار للمراجعة حمدث دوليا معيارا، والذي نتج عنه ستة وثالثون م2009شر شهرا، وأعلن عنه يف مارس من سنة ع
 املالية البياانت ومراجعة عمليات تدقيق على لديها اجلودة رقابة بنظام املتعلقة الشركة مسؤوليات املعيار هذا حيثيتناول 25لرقابة اجلودة.

 فيما للتأكيد املعقول به وااللتزام اجلودة لرقابة نظام إجياد هو الشركة العالقة، ويوضح أن هدف ذات واخلدمات األخرى التأكيد وعمليات
معيار رقابة  ((ISQC1)والتنظيمية املعتمدة. كما وضح املعيار الدويل  القانونية واملتطلبات املهنية للمعايري وموظفيها الشركة خيص امتثال

 عناصر معايري رقابة اجلودة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني: تطور (01)اجلدول رقم 
1979الصادر سنة   SQCS1  1996الصادر سنة  SQCS2  2007الصادر سنة  SQCS7 

 7نشرة معايري رقابة اجلودة  2نشرة معايري رقابة اجلودة  1نشرة معايري رقابة اجلودة 
 الشركة يف ابجلودة املتعلقة القيادة مسؤوليات  

 العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات .واملوضوعية والنزاهة االستقالل االستقالل
 واستمرار اجلدد العمالء قبول

 احلاليني العمالء مع العالقة
 اجلديدة والتعاقدات العمالء قبول

 احلالية والتعاقدات العمالء مع واالستمرار
 واالستمرار اجلديدة والتعاقدات العمالء قبول

 حمددة احلالية وعمليات والتعاقدات العمالء مع
 املوارد البشرية املراجعة فريق إدارة التوظيف

 املهنية القدرات تنمية
 املراجعة فريق إدارة

 .املراجعة عملية وتنفيذ أداء
 املوارد البشرية

 املراجعة عملية وتنفيذ أداء
 الرتقية

 املهام على املراجعني ختصيص
 اإلشراف
 التشاور

 .املراجعة عملية وتنفيذ أداء
 واملتابعة الرقابة

 املراجعة عملية وتنفيذ أداء
 الرقابة لربانمج الدوري الفحص واملتابعة الرقابة

 األداء جودة على
Source: James Schmutte & John Thieling: Addressing the New Quality Control Standards, The CPA Journal, New 

York, Jan 2010, Vol 80, Iss 1, P54. 
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 ومراقبة لتطبيق الالزمة اهلدف من نظام رقابة اجلودة واإلجراءات لتحقيق مصممة سياسات من اجلودة رقابة ، مكوانت نظام)اجلودة األول 
 السياسات، من خالل احملاور التالية: هلذه االمتثال

 النوعية الرقابة نظام توثيق -       النوعية.      الرقابة عناصر نظام  -العالقة.      ذات للمتطلبات واالمتثال التطبيق -

، م2009وسييتم التطرق إىل معيار رقابة اجلودة األول كما نص عليه دليل املعايري الدولية للمراجعة ورقابة اجلودة، إصدار سنة 
 ، إضافة اىل جممل التحديثات الواردة يف اإلصدارات الالحقة.م15/12/2009والساري املفعول بتاريخ 

يف الشركة  اجلودة لرقابة نظام وضع عن املسؤولني الشركة موظفو ميلك أن ينبغي :العالقة ذات واالمتثال للمتطلبات التطبيق-2-2-1
 ابلشكل متطلباته وتطبيق منه اهلدف وذلك لفهم التوضيحية األخرى، واملادة التطبيق ذلك يف مبا كامال، املعيار هذا لنص فهًما به وااللتزام

 املالئم التطبيق يوفر أن املتوقع املعيار.  وابلتايل فمن هذا يف املبني اهلدف حتقيق من الشركة متكن بطريقة مصممة أن املتطلبات املالئم. كما
 الشركة أن أتخذ فينبغي مجيًعا، توقعها ميكن وال واسع نطاق على ختتلف الظروف أن ذلك مبا اهلدف. ومع لتحقيق كافًيا أساًسا للمتطلبات

 السياسات تلك جانب إىل وإجراءات سياسات وضع من الشركة تتطلب معينة ظروف أو مسائل هناك كانت إذا ما االعتبار بعني
 احملدد. اهلدف حتقيق أجل من املعيار هذا يتطلبها اليت واإلجراءات

يتضمن نظام رقابة اجلودة اإلبالغ عن سياسات وإجراءات رقابة اجلودة إىل  اجلودة للمراجعة اخلارجية: رقابة نظام عناصر2--2-2
موظفي الشركة، والشرح التفصيلي لسياسات وإجراءات رقابة اجلودة واألهداف املصممة ليتم حتقيقها، والرسالة اليت تتلخص يف حتمل كل 

ت واإلجراءات. كما يؤكد املعيار على تشجيع موظفي الشركة على فرد مسؤولية شخصية عن اجلودة ومن املتوقع منه االمتثال هلذه السياسا
 اإلبالغ عن وجهات نظرهم أو مساور قلقهم، فيما خيص املسائل املتعلقة برقابة اجلودة على أمهية احلصول على التغذية العكسية، حول نظام

 (.03رقابة اجلودة يف الشركة. كما يوضحه الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبالغ والشكاوى

 (: يوضح أثر اإلبالغ عن سياسات وإجراءات نظام رقابة اجلودة. 03الشكل رقم )

 املصدر: من أعداد الباحث 

 

 نظام رقابة اجلودة

 سياسات وإجراءات رقابة اجلودة

 

ون ابلشركةوظفامل  
 عن شخصية مسؤولية فرد كل  حتمل -

 اجلودة.
 واإلجراءات السياسات االمتثال هلذه -

 عن سياسات وإجراءات رقابة اجلودة اإلبالغ

وجهات النظر  عن اإلبالغ التشجيع على
ونقاط القلق ابلنسبة للنظام املعتمد لرقابة 

 .اجلودة
 

 التغذية العكسية
 اجلودة لنظام رقابة 
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 تتناول كل وإجراءات هبا، والذي يتضمن سياسات وتلتزم عناصر نظام رقابة اجلودة، اليت جيب أن تعتمدها الشركة (ISQC1) يوضح املعيار
 26التالية: العناصر من

 العالقة. ذات األخالقي السلوك متطلبات  -                الشركة.  يف ابجلودة املتعلقة القيادة مسؤوليات -

 البشرية. املوارد  -                         العمالء. مع العالقات واستمرار قبول -

 املراقبة.  -                                         .)التنفيذ(العملية  أداء -

 التوثيق. -

 أداء يف أساسي عنصر أبن اجلودة تقر داخلية ثقافة وجود لتعزيز مصممة وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي حيث
 اجمللس بعض احلاالت، يف أو املنصب من يكافئه من أو للشركة التنفيذي املدير من السياسات واإلجراءات هذه مثل العمليات، وتقتضي

 الشركة.  يف اجلودة رقابة نظام خيص املطلقة فيما املسؤولية يف حتمل يكافئه ما أو الشركة يف للشركاء اإلداري

أن تعزيز وجود ثقافة داخلية قائمة على اجلودة يشمل كذلك اسرتاتيجية عمل الشركة يف كافة العمليات،  (ISQC1)يوضح املعيار 
 27ويتضمن التعزيز على وجود هذه الثقافة الداخلية ما يلي:

ضيح التزام الشركة وضع سياسات وإجراءات تتناول تقييم األداء والتعويض والتشجيع مبا يف ذلك نظم التحفيز ملوظفي الشركة، يف سبيل تو   -
 األكثر أمهية لتحقيق اجلودة.

 تفويض مسؤوليات اإلدارة حبيث ال تطغى االعتبارات التجارية على جودة العمل.  -

 توفري موارد كافية لتطوير وتوثيق ودعم سياسات وإجراءات رقابة اجلودة.   -

متطلبات ، (IFAC)عن االحتاد الدويل للمحاسبني  حدد دليل بياانت التدقيق التأكيد والسلوك األخالقي الدولية، الصادرلقد 
 28 يف مخس عناصر، كما مت التأكيد عليها يف هذا املعيار كما يلي: السلوك األخالقي للمهنة

 الواجبة.  والعناية املهنية الكفاءة -                      املوضوعية. -                               .النزاهة -

 املهين. السلوك -                               السرية. 

العمل  إطار تطبيق من دليل جملس املعاير الدولية لسلوك وآداب املهنة احملاسبية لالحتاد الدويل للمحاسبني كيفية (B)حدد اجلزء 
 حاالت على األساسية، وأمثلة بادئللم االمتثال على التهديدات مع للتعامل إجراءات على أمثلة يعرض حمددة. كما حاالت يف التصوري

 عملية استمرار حول وإجراءات سياسات الشركة تضع أن حيث ينبغي 29التهديدات. مع للتعامل متوفرة الوقائية فيها اإلجراءات تكون ال
 هذه أن لو للعملية ستؤدي إىل رفضها كانت معلومات على الشركة فيها حتصل اليت الظروف فيها تتناول مع العميل، والعالقة معينة

 30 :يلي ما اعتبار واإلجراءات هذه السياسات وتتضمن أقرب. وقت يف متوفرة كانت املعلومات
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 إىل اإلبالغ الشركة من يقتضي متطلب كان هناك إذا ما ذلك يف مبا الظروف، على تنطبق اليت والقانونية املهنية املسؤوليات -
 التنظيمية. السلطات إىل احلاالت بعض يف أو قاموا ابلتعيني، الذين األشخاص أو الشخص

 العميل بصفة كلية. مع والعالقة العملية من أو العملية من االنسحاب احتمالية  -

وحدد املعيار إجراءات الشركة املتعلقة ابملوارد البشرية، مبجمل العناصر واملتطلبات اليت تتضمن قضااي املوظفني يف ظل نظام رقابة  
 . )الفعالية (الكفاءة -            القدرات، واملدة. -                تقييم األداء. -               التوظيف. -31اجلودة كما يلي:

 تقدير احتياجات املوظفني. -                 التعويض. -                      الرتقية. -           لتطور الوظيفي.ا - 

ابلنسبة للموارد البشرية، على كفاءة املراجع وفعاليته، ابعتبارها من أهم حمددات جودة املراجعة وجودة أداء ويظهر جليا تركيز هذا املعيار 
 املراجع، إضافة إىل االستقاللية. حيث ركز املعيار على دور توفري الكفاءة واستمراريتها لدعم جودة األداء.

ل، ويوفر شركاء املهمة للموظفني احلصول على الوقت الكايف لقيامهم تشتمل السياسات واإلجراءات على أنظمة ملراقبة ضغط العمي
 32مبسؤولياهتم، ويتضمن تعيني املكتب لفرق املهمات وحتديد مستوى اإلشراف املطلوب اعتبار توفر األمور التالية كما يلي:

ناسب واملشاركة، وفهم املعايري واملتطلبات الفهم واخلربة العملية يف املهام املتشاهبة يف الطبيعة والتعقيد، من خالل التدريب امل -
 القانونية والتنظيمية املعتمدة، وكذلك اخلربة الفنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

 املعرفة يف جمال القطاعات اليت يعمل فيها العميل، وفهم سياسات وإجراءات رقابة اجلودة املعتمدة بشركة املراجعة. -

 33عناصر الرقابة يف نظام رقابة اجلودة من خالل مجلة من النقاط كما يلي: )ISQC1(كما حدد املعيار  -

 .مراقبة سياسات وإجراءات الشركة لرقابة اجلودة  -

 الشكاوى واالدعاءات وحاالت القصور يف اإلبالغ.  -

 على عمل كل عنصر من ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات تتطلب واثئق مناسبة توفر دليال واثئق نظام رقابة اجلودة:-2-2-3
ابة اجلودة، عناصر نظام رقابة اجلودة لديها، واالحتفاظ ابلواثئق لفرتة من الزمن تكفي للسماح للمكلفني ابملراقبة بتقييم امتثال الشركة لنظام رق

تقتضي توثيق الشكاوى  كما جيب أن تضع الشركة سياسات وإجراءات أو االحتفاظ هبا لفرتة أطول إذا اقتضى ذلك قانون أو نظام معني.
 مسألة رقابة اجلودة نظام عناصر من عنصر كل تشغيل على تؤكد اليت الواثئق وحمتوى شكل دواالدعاءات وإجراءات االستجابة هلا. يع

 الشركة. وتنظيم ممارسة وتعقيد املكاتب وطبيعة وعدد الشركة جماملرتبطة حب العوامل من عدد على حكم، ويعتمد

 خامتة

القوائم املالية من خالل زايدة الثقة يف اخلدمات  فيه ان املستفيد األول من رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية هم مستخدمي كمما ال ش 
كما تكمن أمهية برامج ومعايري   مكتب أو شركة املراجعة، وما مينحهم من التقليل للمخاطرة يف جمال اختاذ خمتلف القرارات.املهنية اليت يقدمها 
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نظر موضوعية، لتمنحها جهة وبو  للمراجعة، كوهنا متنحها مستوى مقبول من الثقة املهنية والرقابية اهليئات جلودة للمراجعة على مستوىرقابة ا
 اعتمادها كمرجعية يف األداء وتطوير املهنة داخليا ابلتوافق مع خمتلف التغريات اليت تواجههم يفرقابة ذاتية للمهنة ميكن  لتوفر أتكيدا معقوال

على جودة  ظل االزمات املالية اليت وجه فيها االهتام دوما اىل تدين جودة أداء املراجعني اخلارجيني، وضعف األنظمة واملعايري املعتمدة للرقابة
 أداء املهنة.

ذا اإلطار، يطرح منطلق وابلتايل فان إطار البحوث يف جمال رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية للحساابت، ويف ظل ما مت استعراضه من حماور هل
رقابة فلسفي بتمحور حول فكرة أساسية ترتكز على مزااي وعيوب اعتماد خمتلف األنظمة والربامج واملعايري لرقابة اجلودة. فاملشكلة الرئيسية ل

طبيق واالبتعاد عن حتقيق اجلودة للمراجعة هي ليست غياب نظام لرقابة اجلودة، بل ان يتم تطبيق هذا النظام يف ظل وجود اختالالت يف الت
 االهداف، وهذا ما يؤخر أساسا تطوير مهنة املراجعة.

النتائج ومن هذا املنطلق الفلسفي، وابلرجوع اىل ما مت استعراضه من حماور هذه الدراسة إلطار رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية فانه ميكن طرح 
 التالية: 
 ت خارجية على مهنة املراجعة، يطرح إشكالية فقدان السيطرة على تنظيمها.ان اعتماد رقابة جودة املراجعة من طرف جها -
كون برانمج فحص النظري وابلرغم من عيوبه، وحتول العديد من اهليئات املهنية اىل اعتماده يف حاالت خاصة فقط كاملشاريع  -

للرقابة الذاتية، واالستفادة من اخلربات والتجارب،  اخلاصة، اال انه يطرح مدخال مهما لتطوير مهنة املراجعة من اجملال الكبري املتاح
 والتغذية العكسية هلذه األنظمة والربامج.

يف جمال تطوير مهنة املراجعة، ومواجهة املشاكل املعاصرة للمهنة،  ركيزة أساسية رقابة اجلودة للمراجعة تعدموضوع البحوث يف  كون -
بل إهنا ذات أثر فعال للتأكد من أن  واملراجعة،احملاسبة  يف جمالاملختلفة  املهنية املعايريالبحوث يف جمال تطوير ل أمهية عن تقال و 

 مستوايت األداء املطلوبة من املراجعني يف ظل معايري املراجعة يتم حتقيقها فعليا.
عاجلة إشكالية استقاللية اهليئات يف ظل التجارب الدولية يف جمال اجلهات املهنية املشرفة على رقابة اجلودة للمراجعة، فانه تتم م -

املشرفة على رقابة اجلودة للمراجعة، من خالل اعتماد هيئة ذات طابع مزدوج من املهنيني املستقلني واجلهات احلكومية، كما هو 
وهذا ما  مت التطرق له يف هذه الدراس، ا، كم(HCCC)، وفرنسا (PCAOB)احلال ابلنسبة للوالايت املتحدة االمريكية 

 يح جماال للتطوير الذايت ملهنة املراجعة ودعم جودة أدائها، يف ظل اشراف حكومي لضمان االلتزام ابملعايري املهنية لرقابة اجلودة.يت
ان البحوث والدراسات يف رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية، تنطلق أساسا، من املفاهيم العامة لرقابة على جودة املراجعة والطلب  -

إضافة اىل حتديد الربامج املهنية اليت تتوافق مع بيئة املمارسة املهنية، وضرورة حتديد املستوايت املثلى لألداء اليت تتم على خمرجاهتا، 
 معاجلتها ودراستها يف ظل املعايري الدولية للتدقيق.
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