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امللخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية .تمثلت مشكلة الدراسة في أن الثقة في
تقرير املراجع الخارجي تعتبر مطلب أساس ي ألصحاب املصالح في الشركات .لذلك هل هناك أثر للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة
األعمال السودانية؟ اجريت الدراسة امليدانية ،بتوزيع عدد ( )60استبانة على مكاتب املراجعة الخارجية في السودان ،واملسترد مهنا ( )50استبانة .ومن
خالل التحليل االحصائي باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار الخطى تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الرئيسة وفرضياتها الفرعية ،والتي تمثلت في
كل من متطلب توزيع مهام املراجعة املشتركة
وجود تأثير إيجابي للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية ،وذلك في ٍ
وتخطيط عملية املراجعة املشتركة وتقرير املراجعة املشتركة ،كما توصلت الدراسة إلى أن املراجعة املشتركة ال تطبق في السودان بشكل إلزامي .أوصت
الدراسة بضرورة تطبيق املراجعة املشتركة في بيئة األعمال السودانية وعلى الجهات ذات االختصاص إصدار ما يلزم تطبيقها من معايير وقواعد
ً
وارشادات ،وكذا ضرورة اهتمام منشآت األعمال في السودان باختيار مراجعين اثنين بدال عن مراجع واحد.
الكلمات املفتاحية :املراجعة املشتركة ،تقرير مراجع خارجي ،بيئة األعمال السودانية

اإلطار العام للدراسة
ا
أوال :مقدمة الدراسة:
ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بخدمات املراجعة باعتبارها خدمات تأكيدية يقوم فيها املراجع بإبداء رأي عن مدى إمكانية االعتماد على
املعلومات الواردة في التقارير املالية (متولي2013 ،م) ،ويمكن القيام بهذه التأكيدات بصورة فردية أو بصورة مشتركة .لذلك زاد االهتمام باملراجعة
املشتركة بشكل كبير بعد األزمات املالية العاملية وانهيار العديد من الشركات ،حيث تركز املراجعة املشتركة على قيام مراجعين مستقلين بأداء عملية
مراجعة القوائم املالية لنفس الشركة وقيامهما بإعداد تقرير مراجعة موحد ،وهو أمر معمول به بشكل اختياري من قبل بعض شركات األعمال إلضفاء
الثقة على التقارير املالية (طارق2014،م) ،ومن بين هذه التقارير تقرير املراجع الخارجي ،لذلك فإن هذه الدراسة تقيس أثر املراجعة املشتركة في تقرير
املراجع الخارجي ببيئة االعمال السودانية.

ا
ثانيا :مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في أن الثقة في تقرير املراجع الخارجي تعتبر مطلب أساس ي ألصحاب املصالح في الشركات ،حيث أكدت دراسة (عبد
القوي2018،م) ،أن كثير من الدراسات اهتمت بإعادة الثقة في تقرير املراجع الخارجي من خالل تبني املراجعة املشتركة ،إال أن البعض يعتبر ذلك تكلفة
إضافية لتكلفة عملية املراجعة(عبد الحميد2014،م) ،وبالرغم من أن مهنة املراجعة في السودان تعاني مشكالت عديدة ناجمة عن تقصير بعض
املراجعين في أداء واجباتهم املهنية مما يتطلب ذلك تبني املراجعة املشتركة ،لذلك يرى الباحثون أن مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في التساؤالت التالية:
ما أثر املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟ وتتفرع منه األسئلة التالية:
 .1ما أثر توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟
 .2ما أثر التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟
 .3ما أثر تقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟

أثر املراجعة املشرتكة يف تقرير املراجع اخلارجي ببيئة االعمال السودانية -دراسة ميدانية.....

آدم عمر وآخرون

ا
ثالثا :أهمية الدراسة:
األهمية العلمية للدراسة :من املتوقع أن تسهم الدراسة في سد النقص في أدبيات املوضوع ،مما يجعل هذه النوعية من البحوث تمثل إضافة
حقيقية للمكتبة السودانية ،كذلك تتناول الدراسة قضايا معاصرة تلقى اهتمام من الهيئات التنظيمية واملهنية ،إذ التزال املراجعة املشتركة ذات
األهمية في مجال الدراسة املحاسبي ،بالتالي املساهمة في تضييق الفجوة األكاديمية في هذا الشأن وإيجاد دليل عملي على العالقة محل الدراسة يساهم
ً
إيجابيا في إعادة نظر الجهات التشريعية في السودان في جدوى اإللزام باملراجعة املشتركة.
األهمية العملية للدراسة :تتمثل في أنه تؤكد الدراسة ملكاتب املراجعة املختلفة أهمية القيام بعملية املراجعة املشتركة للحصول على مزيد من األدلة،
مما يكسب أعضاء هذه املكاتب خبرات متبادلة مع بعض ،بجانب تهيئة املناخ املالئم في البيئة السودانية للتوسع في تطبيق املراجعة املشتركة وتحقيق
الفائدة املرجوة منها.

ا
رابعا :أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى قياس أثر املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة االعمال السودانية من خالل األهداف الفرعية التالية:
 .1قياس أثر توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .2قياس أثر التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .3توضيح أثر تقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.

ا
خامسا :فرضيات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ،وتتفرع منه الفرضيات التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.

ا
سادسا :حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
 .1الحدود املكانية :مكاتب وشركات املراجعة في والية الخرطوم.
 .2الحدود الزمانية :تم تجميع بيانات الدراسة عن العام 2018م.
 .3الحدود املوضوعية :املراجعة املشتركة  -تقرير املراجع الخارجي.

ا
سابعا :منهجية الدراسة:

يتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليلها .كما يستخدم التحليل اإلحصائي في اختبار الفرضيات.
ا
ثامنا :التعريف اإلجرائي ملتغيرات الدراسة:

ً
املتغير املستقل ،املراجعة املشتركة هي قيام مراجعين ،أو شركتي مراجعة مستقلتين بعملية املراجعة ،يشتركان معا في تخطيط وتنفيذ أعمال وإجراءات
املراجعة وتفسير النتائج وإصدار رأى مشترك وموقع بينهما ويتحمالن بالتضامن املسئولية القانونية عنه (الهريدي )2015 ،من خالل( ،توزيع مهام عمل
املراجعة املشتركة ،التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة ،تقرير املراجعة املشتركة).
املتغير التابع ،تقرير املراجع الخارجي ،وهو عبارة عن تقرير مكتوب صادر عن شخص منهي (املراجع) يوضح اإلجراءات التي قام بها ،واملعايير التي اتبعها
في تنفيذ عملية املراجعة ،وبيان مدى عدالة التقارير والقوائم املالية ككل ،ومدى سالمة وصدق نتائجها من ربح أو خسارة ،وتمثيلها للمركز املالي
للشركة ،ورأيه املنهي املحايد واملستقل عنها).( Arens et al, 2008
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املتغير التابع :تقرير املراجع الخارجي

توزيع مهام املراجعة املشتركة
التخطيط للمراجعة املشتركة

تقرير املراجع
الخارجي

تقرير املراجعة املشتركة

ا
تاسعا :الدراسات السابقة:
يتم عرض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة من حيث هدف ونتائج كل دراسة وذلك من األقدم الى األحدث كما يلي:
 دراسة :(Baldauf &Steckel, 2012 ( :اختبرت الدراسة تأثير املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة ،وذلك من خالل قياس مدى توافق
أراء املراجعين ودقة تقرير املراجعة املشتركة .وتوصلت إلى وجود توافق آلراء املراجعين في عملية املراجعة املشتركة ،وأن املراجعة املشتركة تؤدى الى تقرير
مراجعة أدق ،مقارنة باملراجعة الفردية وإلى جودة أعلى للمراجعة مقارنة باملراجعة الفردية.
 دراسة : (Deng.et al, 2014) :هدفت الدراسة إلى التحقق م ما إذا كانت املراجعة املشتركة تحسن أم تضعف جودة املراجعة .وتوصلت إلى أن
املراجعة املشتركة تضعف جودة املراجعة إذا اشترك في أدائها أحد مكاتب املراجعة األربعة الكبار مع مكتب آخر من غير األربعة الكبار ،ولكنها تؤدى الى
تحسين جودة املراجعة إذا قام بعملية املراجعة مراجع واحد من األربعة الكبار.
 دراسة ،عبد الحميد2014( ،م) :هدفت الدراسة الى معرفة اآلثار املحتملة للمراجعة املشتركة على جودة املراجعة وسوق املهنة في مصر .توصلت
الدراسة إلى وجود اختالفات جوهرية بين األطراف املهتمة بخدمات املراجعة حول آثار املراجعة املشتركة على جودة املراجعة وسوق املهنة ،وأن هناك
أفضلية في تعين مراجع من األربعة الكبار ،وآخر من غير األربعة الكبار ،لالشتراك في عملية املراجعة.
 دراسة :صالح2015( ،م) :هدفت الدراسة إلى محاولة اختبار أثر املراجعة املشتركة على جودة املراجعة ودرجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في
البيئة املصرية .توصلت الدراسة إلى أن املراجعة املشتركة ال تسهم في تحسين جودة املراجعة في البيئة املصرية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالفات
ذات داللة إحصائية بين درجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في ظل استخدام املراجعة املشتركة واملراجعة الفردية ،مما يعني أن املراجعة املشتركة
تسهم في تخفيض درجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في البيئة املصرية.
 - دراسة :(Velte & Azibi, 2015( ،تناولت الدراسة تقييم أثر املراجعة املشتركة على كل من جودة املراجعة ،أتعاب املراجعة ودرجة التركيز في
سوق املراجعة في فرنسا وأملانيا .توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها :عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمراجعة املشتركة على إدارة األرباح كمؤشر
لجودة املراجعة ،وعدم وجود تأثير على أتعاب املراجعة ،وعدم تأثير لها على درجة تركيز سوق املراجعة في البلدين.
 دراسة :(Audousset-Coulier, 2015) ،تناولت الدراسة مدى تأثير أتعاب املراجعة في اختيار عدد املراجعين من األربعة الكبار الذين يشتركون
في عملية املراجعة .وتوصلت الى أن اختيار اثنين من األربعة الكبار أقل تكلفة من اختيار واحد من األربعة الكبار وآخر من غير األربعة الكبار بالنسبة
للشركات الكبيرة.
 دراسة على2016( ،م) :هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة أثر استخدام املراجعة املشتركة بمكاتب املراجعين الخارجيين في السودان في
الحد من ظهور فجوة التوقعات في أداء املراجعين .وتوصلت الدراسة إلى وجود اهتمام لدى مكاتب املراجعة الخارجية في السودان بأهمية املراجعة
املشتركة في عملية تحسين األداء املنهي للمراجعين في الحد من فجوة التوقعات في املراجعة.
 دراسة أبو الجبل2016( ،م) :اهتمت الدراسة بمعرفة أثر العالقة بين تفعيل املراجعة املشتركة وتحسين جودة عملية املراجعة في بيئة املمارسة
املهنية في مصر .وتوصلت إلى أن املراجعة املشتركة اإللزامية تؤدى إلى زيادة جودة املراجعة فقط في ظل وجود أحد مكاتب املراجعة العاملية الكبرى ضمن
طرفي املراجعة ،وكذلك لها تأثير إيجابي على درجة الثقة في القوائم املالية بالنسبة للمالك واملستثمرين الخارجيين فقط في حالة وجود أحد مكاتب
املراجعة العاملية الكبرى ضمن طرفي املراجعة.
 دراسة ،الشيخ2017( ،م) :ركزت الدراسة على دراسة املراجعة املشتركة كمدخل للحد من املشكالت التي تنتج عن فجوة التوقعات وتحسين
جودة عملية املراجعة .توصلت الدراسة الى عدة نتائج :منها ،أن املراجعة املشتركة تساعد في التغلب على التحديات والصعوبات التى تؤدى إلى تحمل
285

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019

أثر املراجعة املشرتكة يف تقرير املراجع اخلارجي ببيئة االعمال السودانية -دراسة ميدانية.....

آدم عمر وآخرون

املسؤولية القانونية املشتركة ،كما أنها تساعد في زيادة قدرة املراجعين على مقاومة ضغوط اإلدارة ،وأنها تحقق التوازن في تقسيم العمل وخفض
تكاليف الخبرة الضائعة الناتجة عن التدوير اإللزامي للمراجعين.
 دراسة ،جير2017( ،م) :هدفت الدراسة إ لى قياس أثر تطبيق مدخل املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة .وتوصلت الى عدة نتائج منها :أن
ً
مدخل املراجعة املشتركة يؤدى إلى تعزيز استقاللية املراجع الخارجي مما يزيد من جودة عملية املراجعة ،أيضا وجود عالقة ارتباط قوية بين تطبيق
ً
مدخل املراجعة املشتركة وبين جودة عملية املراجعة وفقا لتشكيلة املراجعة املشتركة.
 دراسة عبد القوى2018( ،م) :تناولت الدراسة أثر املراجعة املشتركة على تقرير املراجع الخارجي ومدى تحفظ املراجعين في ظل تطبيق املراجعة
املشتركة مقارنة باملراجعة الفردية ،وذلك بتحليل تقارير للشركات املدرجة في البورصة املصرية .توصلت الدراسة إلى أن مدخل املراجعة املشتركة يؤدى
ً
ً
إلى تقارير مراجعة أكثر تحفظا مقارنة بمدخل املراجعة الفردية ،وأن تقارير املراجعة املشتركة االختيارية أكثر تحفظا من تقارير املراجعة املشتركة
اإللزامية.
تعقيب الباحثون على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض وتحليل الدراسات السابقة ،تالحظ اآلتي:
 .1اتفقت الدراسات في تناولها للمراجعة املشتركة واختلفت في ربطها باملتغير التابع فالبعض تناول عالقتها بمتغيرات :توافق آراء املراجعين ،الكفاءة
املهنية ،جودة تقرير املراجعة.
 .2توصلت بعض الدراسات إلى نتائج تشير الى التأثير اإليجابي للمراجعة املشتركة على جودة تقرير املراجعة أو على جودة التقارير املالية أو على سوق
املهنة.
 .3استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة فرضياتها وكتابه اإلطار النظري ومناقشة النتائج واختلفت عنها في
الحدود املكانية للدراسة وهي السودان.

ا
عاشرا :تنظيم الدراسة:

تم تقسيم الدراسة الى اإلطار العام ويتضمن (مقدمة ومشكلة وفرضيات الدراسة وأهدافه وأهميته وباإلضافة الى الدراسات السابقة)،
اإلطار النظري للدراسة ،الدراسة امليدانية ،والنتائج والتوصيات.

اإلطار النظري للدراسة
ا
أوال :مفهوم املراجعة املشتركة:
املراجعة املشتركة هي مراجعة القوائم املالية بواسطة منشأتين مراجعتين منفصلتين ومستقلتين ،حيث تشتركان في تخطيط وتنفيذ عملية
ً
ً
املراجعة والفحص وجمع األدلة ،وتوقعان سويا على تقرير مراجعة واحد ،وتتحمالن معا املسئولية بصورة تضامنية عن الرأي املقدم في ذلك التقرير
(عبد القوى .)2018:31 ،ويصفها البعض بأنها قيام مراجعين مستقلين بعقدين مختلفين يشتركان معا ،ويجب أن يعمال معا ويتوصال معا إلى رأى
موحد ،وذلك من خالل تقسيم مهام عملية املراجعة بينهما بحيث يؤدى كل منهما جزء أو كل عملية املراجعة (عبد الحميد  .)2014:165كما تعرف بأنها
ً
" قيام مراجعين اثنين  -أي مكتبي مراجعة -بمراجعة حسابات ذات الشركة ،حيث يصدران تقرير مراجعة مشترك يوقعان عليه معا ،ويتحمالن بموجبه
ً
املسئولية بشكل مشترك ،وغالبا ما يقومان بالتخطيط املشترك لعملية املراجعة ،مع توزيع مهام العمل امليداني فيها بينهما"( .عبد القوى .)2018:19
يستخلص الباحثون من ذلك أن القيام بعملية املراجعة املشتركة يتطلب من املراجعين القيام ببذل جهد مشترك في:
 التخطيط إلجراءات وعمليات املراجعة املشتركة.
 توزيع العمل وتقسيمه بينهم بشكل متوازن.
 يمكن االتفاق على أن يتحقق كل مراجع من أن املراجع اآلخر قد بذل العناية املهنية املطلوبة.
 االشتراك في تفسير نتائج املراجعة وإصدار تقرير يوضح رأيهم املوحد فيه ويوقعان عليه.
 االشتراك بصورة تضامنية في الرأي الصادر بتقرير املراجعة.
ً
وبهذا فإن املراجعة املشتركة تختلف عن كل من املراجعة املزدوجة واملراجعة الثنائية ،ألن فيها يشترك املراجعون في كل أعمال املراجعة؛ تخطيطيا
ً
ً
ً
وتنفيذا وتقسيما للعمل وإصدار رأي موحد وموقع منهم ويكونوا مسئولين تضامنيا عنه.

ا
ثانيا :أهداف املراجعة املشتركة:

تشير الدراسات إلى أن الهدف من املراجعة املشتركة هو الحصول على تأكيدات أكثر معقولية وموثوقية تفيد بأن القوائم املالية للمنشأة
خالية من األخطاء والتحريفات الجوهرية والغش (حسين ،2018 ،محمود .)2016،وأنها تحقق ميزتان هما :أنها توفر تحقيق متبادل من جهود كل
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مراقب حسابات ،كما أنها تعضد استقاللية كل مراقب حسابات ،مما يؤدى إلى تحسين جودة عملية املراجعة ككل .وهو ما أشار إليه (Nicole et al,

) 2012من أن املراجعة املشتركة تساعد في تحقيق الكفاءة املهنية واالستقاللية للمراجعين وتقييم مخاطر الغش.

ا
ثالثا :أهمية املراجعة املشتركة:

تتمثل أهمية املراجعة املشتركة في عدة اعتبارات أشارت إليها العديد من الدراسات منها دراسة (الجبر والسعدون ،2012 ،متولي2013 ،؛
على2015،؛ ) )Deng et al 2012 , AGS (10) , 2012حيث لخصها وأضاف إليها الهريدي ( )128 :2015االعتبارات التالية:
 .1زيادة فاعلية مناطق التنسيق والتعاون والتخطيط لعملية املراجعة من خالل شركات املراجعة على أن يكون إحداهما من مكاتب املراجعة األربعة
الكبار ،مما يترتب عليه زيادة فاعلية أجهزة رقابة الجودة املتبادلة وإصدار رأي مراجعة واحد قوي.
 .2تعميق الحصول على التأكيد املعقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من التحريف املادي سواء بسبب التضليل أو الخطأ ،ويكون هذا
.
التأكيد أكثر فعالية في املراجعة املشتركة عنه في املراجعة العادية
 .3تحقيق جودة أداء املراجعين وبخاصة مهارات املراجعين.
 .4التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه نظام املراجعة الفردي.
 .5تفادي االختناقات الناتجة عن ضيق وقت املراجع في أوقات الذروة.
 .6خفض تكاليف الخبرة الضائعة الناتجة عن التدوير اإللزامي للمراجعين وخفض تكاليف املراجعة.
 .7الحد من إعادة صياغة القوائم املالية وجودة التقرير املالي.
 .8زيادة تقرير املراجعة وسرعة االستجابة لألداء املعدلة في التقرير.
 .9تعزيز استقاللية املراجع الخارجي وتحقيق مستوى مرتفع من جودة عملية املراجعة عن طريق تحسين الخدمات املقدمة للمنشأة محل املراجعة.

ا
رابعا :متطلبات املراجعة املشتركة:

 .1توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة:
إن اإلجراءات املعروفة لتنفيذ عملية املراجعة (مثل تقييم نظام الرقابة الداخلية ،وتجميع أدلة اإلثبات ،وتقييم ومراجعة عناصر القوائم
ً
سواء في ظل املراجعة املشتركة عنها في ظل املراجعة الفردية .إال أن املؤيدين للمراجعة املشتركة
املالية وفق حساسيتها وأهميتها النسبية) ال تختلف
أضافوا إلى تلك اإلجراءات اآلتي:
أ .ضرورة تقسيم املهام واجراءات املراجعة بين املراجعين ).)Baldauf & Steckel, et al, 2012
وفى هذا الصدد أشار متولي ( )2013إلى أن املراجعة املشتركة هي نوع من التفاعل والتناغم بين املراجعين ،يقوم على تقسيم العمل بينهم بصورة عادلة،
بحيث يقوم كل مراجع بعمله وواجبه على أكمل وجه .وفى هذا السياق أضافت هدى الشيخ وأمل حسين أنه البد من أن يوجد بين أطراف عملية
املراجعة فهم متبادل لواجبات ومسئوليات كل مراجع (الشيخ ،666 :2017 ،حسين .)2018:117
ً
ب .االشتراك في وضع خطة العمل :على كل املراجعين االشتراك معا في وضع خطة وبرنامج عمل املراجعة ،يتوافر فيه إشراف تبادلي مزدوج بينهم .بمعنى
يتحقق كل مراجع من مدى مالءمة إجراءات املراجعة التي يقوم بها املراجع اآلخر وتوافقها مع الخطة املتفق عليها ،وكذا التأكد من كفاية أدلة اإلثبات
التي حصل عليها (عبد القوى.)28 :2018 ،
ً
ج .التقسيم املتوازن للعمل :يتم في املراجعة املشتركة تقسيم العمل واملهام بين املراجعين بشكل متوازن (كمي ونوعي) ووفقا ملعايير محددة ومتفق عليها،
مثل :خبرة ومؤهالت فريق املراجعة ،وعدد الساعات املقدرة إلنجاز العمل ،وفروع الشركة تحت املراجعة وتوزيعها الجغرافي .ومن الضروري أن يكون
الهندي .)SA 299
اتفاق توزيع العمل مكتوب ويتأكد فريق املراجعة من أن التوزيع يشمل كل املكونات املهمة( .الجبر والسعدون ،2014،معيار املراجعة
ٍ
 .2التخطيط لعملية املراجعة املشتركة.
إن القيام بأي عمل مراجعة يتطلب التخطيط الجيد له .ويرى البعض أنه في املراجعة املشتركة البد من أن يقوم كل مراجع بتخطيط كيفية
تنفيذ العمل املخصص له ،وذلك من خالل (حسين :)117 :2018
أ .تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املطلوب القيام بها في مجال العمل املخصص له.
ب .تحديد األسلوب الرقابي الذي يتبعه لفحص العمل املخصص له.
ج .إمكانية التعديل املستمر لإلجراءات املوضوعة حال الحصول على معلومات إضافية تستوجب تعديل الخطة.
د .من الضروري أن يعلم ويلم كل مراجع ببرنامج وخطة عمل املراجع اآلخر.
هـ .يجب على املراجعين التواصل املستمر فيما بينهم خالل أدائهم لعملية املراجعة املشتركة وتبادل املعلومات املتعلقة بعمل كل منهم لالستفادة منها في
تعديل الخطط والتوصل الى استنتاجات مشتركة.
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 .3تقرير املراجعة املشتركة:
تقرير املراجعة املشتركة هو وثيقة مكتوبة صادرة عن مراجعين اثنين (أو أكثر) تتضمن رأيهما املنهي املستقل بخصوص أداء الشركة محل
املراجعة عن فترة زمنية محددة ،ومدى عدالة التقارير املالية ككل ،وتمثيلها للمركز املالي للشركة في نهاية فترة زمنية محددة والذي يتم تلخيصه
ً
واإلفصاح عنه في تقارير مالية معينة ،وإيضاحات متممة لها وفقا ملعايير وقواعد محلية ودولية صادرة عن الهيئات واملنظمات املهنية"(عبد
القوى2018،م ،)31:إن تقرير املراجعة املشتركة هو ملخص ملا قام به فريق املراجعة املشتركة من تخطيط وتنفيذ إلجراءات وعمليات املراجعة
املشتركة .والبد من أن يتميز التقرير بالكفاءة املهنية ويوفر بكل وضوح وشفافية معلومات عن املنشأة املراجعة تفيد املستخدمين وتلبى رغباتهم .وهو ما
ً
سعت وتسعى إليه املنظمات والهيئات املهنية ومحاوالتها لوضع نموذج لتقرير املراجعة املشتركة واملراجعة عموما لتلبية حاجات املستخدمين ويلقى
ً
ً ً
قبوال عاما لكل األطراف صاحبة املصلحة ،وان يمكن املراجعين من توصيل مخرجات ونتائج عمية املراجعة بشكل سهل وواضح خاصة بعد االزمات
1
املالية في *2008

ا
خامسا :تقريراملراجع الخارجي:

يعتبر تقرير املراجعة هو الجانب املهم في عملية املراجعة ،ألنه يخبر املستفيدين بالعمل الذي قام به املراجع وما توصل إليه من نتائج .فعرفه
حماد ( )100:2007بأنه " وثيقة مكتوبة تصدر عن املراجع ،تتضمن رأيه املنهي املستقل بخصوص أداء الشركة محل املراجعة عن فترة زمنية معينة،
والذي يتم تلخيصه في تقارير مالية معينة ،وإيضاحات متممة لها" .واضاف ) (Arens et al, 2008:62بأنه " وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص منهي
ً
يكون أهال إلبداء رأى محايد ،يقدمها للجهة التي يقوم بمراجعتها ،يشير فيها إلى معايير املراجعة املتبعة في تنفيذ عملية املراجعة ،كما تتضمن الوثيقة
رأيه الفني املحايد حول مدى عدالة التقارير املالية ككل ،ومدى تمثيلها للمركز املالي للشركة في نهاية الفترة الزمنية املحددة ،وتصوير نتائج أعمالها من
ً
ربح أو خسارة وتدفقاتها النقدية عن تلك الفترة ،وذلك وفقا للمعايير املحلية ،أو القواعد واملعايير الدولية الصادرة عن الهيئات واملنظمات املهنية".
وبناء على تلك التعريفات يمكن تعريف تقرير املراجع الخارجي بأنه :وثيقة مكتوبة يصدرها املراجع أو املراجعون ،توضح ما تم في عملية
ً
املراجعة وفقا ملعاير املراجعة املهنية (املحلية والدولية) ،وقواعد وآداب السلوك املنهي ،واإلقرار باملسئولية عنها ،وتتضمن رأيه املنهي املستقل عن عدالة
وسالمة أداء الشركة الخاضعة للمراجعة ،ونتائج أعمالها ومركزها املالي ومدى خلوها من األخطاء الجوهرية والتالعب والغش ،بما يحقق أعلى قدر
ممكن من إشباع حاجيات األطراف املستخدمة له.
ً ً
إن تقرير املراجع الجيد وهو التقرير الذي يلتزم فيه املراجع الخارجي بمعايير املراجعة املقبولة قبوال عاما وآداب السلوك املنهي والقواعد
واالرشادات ومدى استيفائها من خالل ضمان مخرجات عملية املراجعة وفق االمكانات املتاحة.
يرى الباحثون أنه ال يتصف تقرير املراجع الخارجي بالجودة املطلوبة ،إال إذا تمت صياغته بلغة واضحة ومفهومة ملستخدميه وأن ينقل
املراجع عبره رسالة إلى الذين يعتمدون عليه في قراءة التقارير والقوائم املالية للمنشأة توضح عدالتها وخلوها من التحريفات واألخطاء الجوهرية .ألن
التقرير الجيد للمراجع الخارجي هو نتاج لعملية مراجعة تمت بجودة عالية.

الدراسة امليدانية

ا
أوال :مجتمع الدراسة امليدانية:
يتكون مجتمع الدراسة من املحاسبين القانونين السودانيين وعددهم (( ،)160مجلس تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة2016،م) ،أما عينة
الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية حيث تم توزيع ( )60استبانة وتم استالم وتحليل ( )50استبانة.
ا
ثانيا :أداة الدراسة:
استخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات الثانوية ،وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين:
القسم األول :تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،تمثلت في املؤهل العلمي ،واملؤهل املنهي وسنوات الخبرة.
القسم الثاني :تضمن بيانات الدراسة واحتوى على عدد ( )31عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفقا
لقياس " ليكرت" الخماس ي املتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة):
الجدول التالي يبين الخصائص األساسية ألفراد عينة الدراسة:

* في سبيل تضييق فجوة التوقعات واستجابة لرغبة املستخدمين تبنى االتحاد الدولي للمحاسبين ( )IFACمشروع الوضوح  Clarity Projectملعايير املراجعة الدولية في .2009كذلك أصدر مجلس
ً
معايير املراجعة والتأكيد الدولي ( )IAASBفي يونيو 2012مقترحات لتطوير تقرير مراقب الحسابات مراجعة ملعيار املراجعة الدولي رقم 700
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جدول( :)1التوزيع التكراري لخصائص أفراد عينة الدراسة
البيان

الخاصية

التكرار

النسبة املئوية

املؤهل العلمي

دبلوم وسيط

6

%12.0

بكالوريوس
فوق الجامعي

21
23

%42.0
%46.0

املجموع

50

%100

زمالة املحاسبين السودانيين

7
1
6

%14.0
%2.0
%12.0

IACPA

5

%10.0

CIPA

2

%4.0

اخرى

29

%58.0

املجموع
اقل من  5سنوات
10-5
15-11

50
10
7
16

%100
%20.0
%14.0
%32.0

اكثر من  15سنة

17

%34.0

املجموع

50

%100

املؤهل املنهي

CPA
ACCA

سنوات الخبرة

يالحظ من الجدول رقم ( )1أن ( )%86من أفراد عينة الدراسة من حملة البكالوريوس والشهادات العليا ،وأن ( )42منهم لديهم مؤهل منهي.
ً
ً
وهذا يشير الى أن أفراد العينة مؤهلين علميا ومهنيا ،وينعكس ذلك على دقة البيانات التي يدلون بها .وأن ( )%14خبرتهم أكثر من ( )5وأن ( )%32منهم
خبرتهم تتراوح بين  15 -11سنة و ( )%34لديهم خبرة أكثر من  15سنوات ،أي ( )%80من أفراد عينة الدراسة خبرتهم تفوق ال  10سنين ،ويؤكد ذلك
مقدرتهم الكافية لإلجابة على األسئلة.
ا
ثالثا :اختبار الصدق والثبات:
من أجل تحسين صدق األداة (استمارة االستبانة) فقد تم عرضها على ( )5من األكاديميين املختصين بغرض التحق من صالحيتها وسالمة
ووضوح عباراتها ،وتم أخذ مقترحاتهم في االعتبار عند إعادة صياغة عبارات االستبانة .كما تم إجراء اختبار الفا كرو نباخ وذلك وفق الجدول التالي:
جدول ( :)2معامل الثبات والصدق ألداة الدراسة
الفرضيات
املحور األول
املحور الثاني
االستبانة كاملة

معامل الثبات
%86
%74
%89

معامل الصدق الذاتي
%92
%86
%94

يتضح من الجدول رقم ( )2أن نسبة معامل الثبات والصدق وفقا ملعامل الفا كرو نباخ للعبارات لكامل استمارة االستبانة بلغت ( )%89و
ً
ً
( .)%94وجميعها عالية جدا ،مما يعطى مؤشرا جيدا لقوة ثبات وصدق االستبانة وفهم عباراتها من قبل املبعوثين ،واالعتماد عليها في اختبار فرضيات
الدراسة.
ا
رابعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 .1التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة على العبارات.
 .2معامل الفا كرو نباخ لحساب معامل الثبات والصدق.
 .3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة.
 .4معامل ارتباط بيرسون.
 .5تحليل االرتباط وتحليل االنحدار.
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ا
خامسا :اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة:
.1املتغير املستقل ،املراجعة املشتركة من خالل األبعاد التالية (توزيع مهام عمل املراجعة ،التخطيط لعملية املراجعة ،وتقرير املراجعة).
ُ
البعد األول :توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة:
جدول ( :)3اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ُ
البعد األول من املتغيراملستقل

م

العبارات

تقسم املراجعة املشتركة العمل بين مكاتب املراجعة بشكل متوازن.
1
يأخذ كل مكتب مهام محددة حسب تخصص فريق عملة.
2
يتم تقسيم فرق املراجعة عند القيام باملراجعة املشتركة بصورة عادلة.
3
يركز فريق عمل املراجعة املشتركة على ترتيب و تدقيق األنشطة حسب أهميتها النسبية.
4
يتم في املراجعة املشتركة تفادي االختناق الناتج من ضيق وقت املراجع من خالل توزيع املهام.
5
يسهم توزيع املهام في املراجعة املشتركة في الحصول على دليل قوي في املراجعة.
6
تخصص فريق املراجعة املشتركة يقلل من الشك في أعمال املراجعة مقارنة باملراجعة من قبل مراجع واحد.
7
تقسيم عمل املراجعة يساعد على القيام بعملية املراجعة بصورة أسرع مقارنة باملراجعة من قبل مراجع واحد.
8
توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة

الوسط
الحسابي
3.82
3.88
4.16
3.78
3.64
3.80
3.90
4.06
3.88

مستوى
املوافقة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

االنحراف
املعياري
1.082
0.773
0.817
0.840
1.005
0.969
0.839
0.793
0.581

يتبين من الجدول رقم ( )3الخاص بنتائج البعد األول (توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة) أن الوسط الحسابي بلغ ( .)3.88ويعنى املوافقة ،أي أن
غالبية املبعوثين يوافقون بشدة على ما جاء بعبارات البعد األول توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة.
ُ
البعد الثاني :التخطيط في املراجعة املشتركة:
جدول ( :)4اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات ُ
البعد الثاني من املتغيراملستقل

العبارات

م

تتطلب عملية تخطيط املراجعة املشتركة فهم نشاط العميل قبل بداية تنفيذ عملية املراجعة.
1
يقوم املراجعون بعمل إجراءات تحليلية أولية قبل بداية تنفيذ عملية املراجعة املشتركة.
2
يتطلب تخطيط عملية املراجعة املشتركة مراجعة االلتزامات القانونية للعميل.
3
تحتاج مراحل تخطيط املراجعة املشتركة إلى وضع حدود لألهمية النسبية.
4
تتطلب عملية تخطيط املراجعة املشتركة فحص نظم الرقابة الداخلية للعميل قبل تنفيذ عملية املراجعة.
5
تتم عملية تخطيط املراجعة املشتركة بشكل تضامني بين مكتبي املراجعة.
6
التخطيط في املراجعة املشتركة

الوسط
الحسابي
4.44
3.94
3.94
4.26
4.00
3.92
4.08

االنحراف
املعياري
0.611
0.818
0.890
0.633
0.728
0.778
0.529

مستوى
املوافقة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من الجدول رقم ( )4الخاص بنتائج البعد الثاني (تخطيط عملية املراجعة) أن الوسط حسابي ( )4.08ويعنى املوافقة ،أي أن غالبية املبعوثين
يوافقون على ما جاء بعبارات البعد الثاني" التخطيط في املراجعة املشتركة".
ُ
البعد الثالث ،تقرير املراجعة املشتركة:
جدول ( :)5اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات ُ
البعد الثالث من املتغيراملستقل

م

العبارات

ً
 1من الضروري أن ينص تقرير املراجعة املشتركة علي أن القوائم املالية تم اعدادها وفقا ملبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما.
 2يحدد تقرير املراجعة املشتركة الظروف التي يتم فيها تطبيق املبادئ املحاسبية بشكل ثابت في الفترة املالية مقارنة بالفترة السابقة.
 3يوضح تقرير املراجعة املشتركة كفاية اإلفصاح الواردة بالقوائم املالية.
 4يشير تقرير املراجعة املشتركة بوضوح إلى مسئولية وطبيعة عمل املراجعين.
 5يؤكد تقرير املراجعة املشتركة على سالمة املعلومات الواردة بالقوائم املالية.
 6يتضمن تقرير املراجعة املشتركة بيان رأي املراجعين بخصوص القوائم املالية ككل.
 7القوائم املالية وبياناتها التي تؤكدها املراجعة املشتركة أكثر ثقة لدى مستخدميها من القوائم املالية املراجعة بواسطة مراجع واحد.
 8تقارير املراجعة املشتركة أكثر ثقة الحتمالية عدم التالعب فيها.
تقرير املراجعة املشتركة

الوسط
الحسابي
4.12
4.22
4.06
4.20
4.14
4.14
3.72
4.04
4.08

االنحراف
املعياري
0.872
0.737
0.843
0.670
0.729
0.783
0.948
0.699
0.462

مستوى
املوافقة
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من الجدول رقم ( )5الخاص بنتائج البعد الثالث (تقرير املراجعة املشتركة) ،أن الوسط حسابي بلغ( .)4.08ويعنى املوافقة وأن غالبية املبعوثين
يوافقون على ما جاء بعبارات البعد الثالث "تقرير املراجعة املشتركة".
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 .2املتغير التابع ،تقرير املراجع الخارجي:
جدول( :)6اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات املتغيرالتابع
م

العبارات

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

4.34
3.82
4.16
4.22
4.20
4.36
3.98
3.98
4.00
4.12

0.823
0.748
0.766
0.887
0.782
0.598
0.892
0.795
0.728
0.446

ضرورة إعداد تقرير املراجع الخارجي في الوقت املحدد.
1
قلة تكاليف إعداد تقرير املراجع الخارجي.
2
املوثوقية في تقرير املراجع الخارجي
3
املوضوعية في األدلة التي تم الحصول عليها.
4
املساهمة في الحد من فجوة توقعات املستخدمين.
5
شمولية تقرير املراجع لكافة أنشطة املنشأة.
6
قابلية املعلومات الواردة في التقرير للمقارنة.
7
ً
اإلفصاح عن البنود األهم نسبيا.
8
التعبير بصدق عن الواقع الذى تمت مراجعته.
9
تقرير املراجع الخارجي

مستوى
املوافقة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من الجدول رقم ( )6الخاص بنتائج املحور الثاني (تقرير املراجع الخارجي) أن الوسط الحسابي ( ،)4.12ويعنى املوافقة وأن غالبية
املبعوثين يوافقون على ما جاء بعبارات املتغير الثاني "تقرير املراجعة املشتركة ".
ا
سادسا :اختبار فرضيات الدراسة:
قبل اختبار فرضيات الدراسة ،يتم تحليل االرتباط بين محاور الدراسة لقياس وقوة واتجاه العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع،
وذلك كما في الجدول اآلتي:
 .1تحليل االرتباط:
جدول ( :)7االرتباط الخطي البسيط لقياس العالقة بين متغيرات املراجعة املشتركة وتقرير املراجعة املشتركة
املتغيرات املستقلة

املتغير التابع :تقرير املراجع الخارجي

معامالت االنحدار
معامل ارتباط بيرسون
املعنوية
حجم العينة
معامل ارتباط بيرسون
املعنوية
حجم العينة
معامل ارتباط بيرسون
املعنوية
حجم العينة

توزيع مهام املراجعة املشتركة

التخطيط للمراجعة املشتركة

تقرير املراجعة املشتركة

االستنتاج
ارتباط معنوي

**0.365
0.009
50
**0.644
0.000
50
**0.516
0.000
50

ارتباط معنوي

ارتباط معنوي

** االرتباط دال عند مستوي معنوية ()0.01
* االرتباط دال عند مستوي معنوية (.)0.05

 .2تحليل االنحدار الخطي البسيط:
أ .االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين (توزيع مهام املراجعة املشتركة ،وتقرير املراجع الخارجي):
جدول رقم ( :)8نتائج تحليل االنحدارالخطي البسيط لقياس العالقة بين توزيع مهام املراجعة املشتركة ،وتقرير املراجع الخارجي

Bˆ 0
ˆB

معامالت االنحدار

اختبار ()t

القيمة االحتمالية ))Sig

التفسير

3.031

7.500

.000

معنوية

.280

2.717

.009

معنوية

1

معامل االرتباط ( ) R

.365a

معامل التحديد ( ) R

.133

اختبار ( ) F

7.384

2

النموذج غير معنوي
ŷ =(3.031)+ .280X
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يتضح من الجدول رقم ( )8اآلتي:



أن نتائج التقدير أظهرت وجود ارتباط طردي ضعيف بين توزيع مهام املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع،
وذلك من خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت (.)0.365



بلغت قيمة معامل التحديد (  ،)0.133( ) Rهذه القيمة تدل على أن توزيع مهام املراجعة املشتركة كمتغير مستقل يساهم بـ ( )%13في تقرير
املراجع الخارجي.



بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط غير معنوي ،حيث بلغت قيمة اختبار ( )7.384( (Fوهي دالة عند
مستوى داللة (.)0.009

2

 نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ( ،)3.031وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما يكون توزيع مهام املراجعة املشتركة مساوية للصفر ،في
حين نجد قيمة معلمة توزيع مهام املراجعة املشتركة تساوي ( )0.280وقيمتها املصاحبة تساوي ( .)0.000وهي أقل من القيمة العرفية (،)0.05
وهذا يعني وجود أثر معنوي لتوزيع مهام املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
ب  .االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين (التخطيط للمراجعة املشتركة ،وتقرير املراجع الخارجي):
جدول ( :)9نتائج تحليل االنحدارالخطي البسيط للعالقة بين التخطيط للمراجعة املشتركة وتقرير املراجع الخارجي
معامالت االنحدار

Bˆ 0
ˆB

اختبار ()t

القيمة االحتمالية ))Sig

التفسير

2.342

5.467

.000

معنوية

.435

4.178

.000

معنوية

1

معامل االرتباط ( ) R

.516a

معامل التحديد ( ) R

.267

اختيار ( ) F

17.452

2

النموذج معنوي
ŷ =(2.342)+ .435X

يتضح من الجدول رقم ( )9اآلتي:



أظهرت نتائج التقدير وجود تأثير معنوي لتخطيط املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع ،وذلك من خالل قيمة
معامل االرتباط البسيط التي بلغت (.)0.561



بلغت قيمة معامل التحديد (  ،)0.267( ) Rهذه القيمة تدل على أن تخطيط عملية املراجعة كمتغير مستقل يساهم بـ ( )%27في تقرير املراجع
الخارجي (املتغير التابع).



بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد ان نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار ( ،)17.452( (Fوهي دالة عن
مستوى داللة (.)0.000



نجد ان ثابت نموذج االنحدار تساوي ( )2.342وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما يكون التخطيط للمراجعة املشتركة مساوية للصفر ،في
حين نجد قيمة معلمة تخطيط عملية املراجعة تساوي ( ،)0.435وقيمتها املصاحبة تساوي ( ،)0.000وهي أقل من القيمة العرفية ( .)0.05وهذا
يعني وجود تأثير معنوي للتخطيط لعملية املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.

2
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ج .االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين ( تقرير للمراجعة املشتركة ،وتقرير املراجع الخارجي):
جدول( :)10نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين تقرير املراجعة املشتركة ،وتقرير املراجع الخارجي
معامالت االنحدار

Bˆ 0
ˆB

اختبار ()t

القيمة االحتمالية))Sig

التفسير

1.582

3.618

.001

معنوية

.621

5.834

.000

معنوية

1

معامل االرتباط ( ) R

.644a

معامل التحديد ( ) R

.415

2

النموذج معنوي

34.031

اختيار ( ) F

ŷ =(1.582)+ .621X

يتضح من الجدول رقم ( )10اآلتي:



أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي متوسط بين تقرير املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع ،وذلك من
خالل قيمة معامل االرتباط التي بلغت (.)0.664



بلغت قيمة معامل التحديد (  ،)0.415( ) Rهذه القيمة تدل على أن تقرير املراجعة املشتركة كمتغير مستقل يساهم بـ ( )%42في تقرير املراجع
الخارجي (املتغير التابع).



بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي ،حيث بلغت قيمة اختبار ( ،)34.031( (Fوهي دالة عن
مستوى داللة (.)0.000

2

 نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ( ،)1.582وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما يكون تقرير املراجعة املشتركة مساوي للصفر ،في حين
نجد قيمة معلمة أدلة األثبات تساوي ( )0.621وقيمتها املصاحبة تساوي ( ،)0.000وهي أقل من القيمة العرفية ( .)0.05وهذا يعني وجود تأثير
معنوي لتقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
تحليل االنحدار الخطي املتعدد:
يستخدم نموذج االنحدار املتعدد في حالة وجود عدد من املتغيرات املستقلة ومتغير تابع (إسماعيل2016 ،م .)17:ويتم تطبيق ملعادلة االنحدار
الخطي التالية( ،عبد الرحمن2013 ،م:)216 :
𝜖 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 +
حيث أن:
𝑥1
𝑥2
𝑥3

تقرير املراجع الخارجي
توزيع مهام املراجعة املشتركة
تخطيط املراجعة املشتركة
تقرير املراجع املشتركة

 .3تحليل االنحدار املتعدد:
لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة (توزيع مهام املراجعة املشتركة ،التخطيط لعملية املراجعة املشتركة ،وتقرير املراجعة املشتركة)
واملتغير التابع تقرير املراجع الخارجي.
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جدول ( :)11نتائج تحليل االنحدارالخطي املتعدد لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع

Bˆ 0
ˆB

معامالت االنحدار
1.291

اختبار ()t
2.680

القيمة االحتمالية ))Sig
.010

التفسير
معنوية

.104

1.130

.264

غير معنوية

.488
.107
.664a

3.213
.831

.002
.410

معنوية
غير معنوية

1

Β2
Β3
معامل االرتباط ( ) R
معامل التحديد ( ) R

.440

اختيار ( ) F

12.061

2

النموذج معنوي

ŷ =(1.291)+ 0.104X1 + (0.488)X2 +(0.107)X3

يتضح من الجدول رقم ( )11اآلتي:
 أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي بين أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة كمتغيرات مستقلة وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع ،وذلك من
خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت (.)0.664
 بلغت قيمة معامل التحديد (  ،)0.440( ) Rهذه القيمة تدل على أن أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة كمتغير مستقل يساهم بـ ( )%44في تقرير
املراجع الخارجي (املتغير التابع).
2

 بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي املتعدد معنوي وبلغت قيمة اختبار ( ،)12.061( (Fوهي دالة عن مستوى
داللة (.)0.000
 نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ( ،)1.291وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما تكون أبعاد متغير املراجعة املشتركة مساوية للصفر ،في
حين كانت قيمة متوسط أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة على التوالي
 .1نجد قيمة معلمة توزيع مهام املراجعة املشتركة تساوي ( )0.104وقيمتها املصاحبة تساوي ( )0.264وهي أكبر من القيمة العرفية (.)0.05
وهذا يعني عدم وجود تأثير معنوي لتوزيع مهام املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .2نجد قيمة معلمة التخطيط للمراجعة املشتركة تساوي ( )0.488وقيمتها املصاحبة تساوي ( )0.002وهي أقل من القيمة العرفية (.)0.05
وهذا يعني وجود تأثير معنوي للتخطيط للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .3نجد قيمة معلمة تقرير املراجعة املشتركة تساوي ( )0.107وقيمتها املصاحبة تساوي ( ،)0.410وهي أكبر من القيمة العرفية ( .)0.05وهذا
يعني عدم وجود تأثير معنوي لتقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
 .4مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة التي نصت على أن " يوجد أثر ذى داللة إحصائية بين بعض أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة وتقرير
املراجع الخارجي " قد تحققت.

النتائج والتوصيات

ا
أوال :نتائج الدراسة:
توصل هذا الدراسة بشقيه النظري والدراسة امليدانية الى مجموعة من النتائج ،أبرزها ما يلي:
 تعتبر املراجعة املشتركة أحد الركائز األساسية لجودة عملية املراجعة وتقرير املراجع الخارجي بالرغم من بعض االنتقادات املوجهة إليها.


ما زال موضوع جودة عملية املراجعة التي تفض ي إ لى جودة تقرير املراجعة محل عدم اتفاق بين الباحثين واملهتمين بمهنة املراجعة الختالف وجهات
نظرهم املتعددة إليها.
ً
إن تنظيم عملية املراجعة املشتركة يحتاج إلى توجيهات وإرشادات ومعايير مهنية تصدرها الجهات التنظيمية واملهنية ذات االختصاص محليا
ً
ً
ودوليا ،وهو أمر مازال نادرا باستثناء القليل من بعض الدول كالهند وفرنسا وسنغافورة والسعودية ومصر.



تطبيق املراجعة املشتركة في بيئة األعمال السودانية ولكن بشكل غير إلزامي.
وجود تأثير معنوي للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية بصورة إجمالية بنسبة ( ،)%44اما متبقي األثر يفسره
الباحثون لوجود عوامل آخري خارج النموذج وذلك من خالل نموذج االنحدار املتعدد ،كما كان التأثير الفردي للمتغيرات وفقا لنموذج االنحدار
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البسيط الذي يشير الى وجود أثر معنوي لكل من (توزيع مهام عملية املراجعة املشتركة ،تخطيط عملية املراجعة املشتركة ،وتقرير املراجعة
املشتركة) في تقرير املراجع الخارجي.
ا
ثانيا ،توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة ،توص ى الدراسة باآلتي:
 ضرورة اهتمام الجهات املختصة في السودان باملراجعة املشتركة وإصدار ما يلزم القيام بها.
 ضرورة اهتمام مكاتب املراجعة في السودان باملراجعة املشتركة وتطبيقها ،ملساهمتها في اكتساب وتبادل الخبرات والكفاءات ،وبالتالي التأثير اإليجابي
في جودة تقرير املراجعة.
 ضرورة اهتمام الشركات في السودان باملراجعة املشتركة ألنها تساهم في ارتفاع مستوى الشركة االئتماني في السوق.
 على شركات األعمال في السودان وخاصة ذات االنتشار الجغرافي الواسع اختيار املراجعة املشتركة ملا لها من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية كبيرة
مقارنة باملراجعة الفردية.
 إجراء مزيد من الدراسات حول موضوع املراجعة املشتركة.

املراجع:

ا
أوال :املراجع العربية:
 .1إسماعيل ،حنان محمد يوسف ( ) 2015أثر تفعيل مدخل املراجعة املشتركة على كفاءة مراقب الحسابات في الكشف والتقرير عن الغش في القوائم
املالية ،مجلة الفكر املحاسبي ،كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ،العدد الثاني ،الجزء األول ،السنة التاسعة عشر ،يوليو ،ص .503-437
 .2إسماعيل ،محمد عبد الرحمن2016( ،م) تحليل االنحدار الخطي .الرياض :معهد اإلدارة العامة.
 .3أبو الجبل ،نجوى محمود احمد )2016(،أثر املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة في بيئة املمارسة املهنية في مصر ،دراسة تطبيقية ،مجلة
البحوث املحاسبية (كلية التجارة _ جامعة طنطا) ،العدد األول ،ص160-113
 .4الجبر ،يحيى بن على والسعدون ،ناصر بن محمد ( )2014أثر املراجعة املشتركة على جودة األرباح املحاسبية للشركات املسجلة في سوق األوراق
املالية السعودي ،مجلة اإلدارة العامة ،املجلد الرابع والخمسون ،العدد الثاني ،ص .303-282
 .5حسين ،أمل حسين محمد وآخرون (محمود ،عبد الحميد أحمد ،صالح ،أبو الحمد مصطفى ،هاللي ،أسامة أحمد جمال)2018( ،م) املراجعة
املشتركة في بيئة املمارسة املهنية املصرية :دراسة مقارنة مع إطار مقترح ،.املجلة العلمية ،كلية التجارة ،جامعة أسيوط ،العدد  ،64ص 126-101
 .6حماد ،طارق عبد العال )2004( ،موسوعة معايير املراجعة ،الجزء الثاني ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .7الهريدي ،على محمود مصطفى2015( ،م) تأثير املراجعة املشتركة على جودة التقارير املالية :دراسة تطبيقية على البنوك املصرية املقيدة في بورصة
األوراق املالية( ،اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية ،مجلة كلية التجارية للبحوث العلمية ،العدد األول -املجلد الثاني والخمسون ،يناير ،ص - 111
.151
 .8صالح ،أبو الحمد مصطفى2015م) أثر املراجعة املشتركة على جودة املراجعة ودرجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في البيئة املصرية( ،سـوهاج:
جامعة سوهاج ،كلية التجارة ،مجلة البحوث التجارية املعاصرة ،املجلد التاسع والعشرون ،العدد الثاني ،ديسمبر ،ص .101-71
 .9عبد الحميد ،احمد أشرف2014( ،م) املراجعة املشتركة كأداة لزيادة جودة املراجعة -دراسة ميدانية ،بحث منشور في املجلة املصرية للدراسات
التجارية ،املجلد  ،38العدد الرابع ،ص .219-165
 .10عبد الرحمن ،طارق عطية2013( ،م) دليل تصميم وتنفيذ البحوث في العلوم االجتماعية .الرياض :معهد اإلدارة العامة.
 .11عبد القوي ،أبوبكر شداد حامد2018( ،م) أثر املراجعة املشتركة على تقرير املراجع الخارجي -دراسة تطبيقية ،بحث منشور ،املجلة العلمية ،كلية
التجارة ،جامعة أسيوط ،العدد  ،64ص .66-8
 .12علي ،صالح حامد محمد2016( ،م) استخدام املراجعة املشتركة بمكاتب املراجعة الخارجية وعالقته بفجوة التوقعات -دراسة ميدانية ،مجلة كلية
التجارة ،العدد ،ص .29-1
 .13علي ،محمود أحمد2015( ،م) دراسة واختبار العالقة بين تفعيل مداخل املراجعة الخارجية وجودة التقارير املالية للشركات املقيدة بالبورصة،
(اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية ،مجلة كلية التجارية للبحوث العلمية ،العدد الثاني ،املجلد الثاني والخمسون ،ص .391-357
 .14متولي ،احمد زكي حسين2013( ،م) قياس أثر تطبيق برامج املراجعة املشتركة على أسعار األسهم دليل من البورصة املصرية ،مجلة التجارة
والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد الرابع ،ص .459-401
 .15مجلس تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة ،أسماء املحاسبين القانونيين ،حتى أبريل 2016مhttp://www.aapc.gov.sd .
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م) منهج مقترح لتطوير ممارسات املراجعة املشتركة وتوجيه محاور التطوير في ضوء جودة وتكاليف عملية2016( ، حسن شلقامي، محمود.16
-133 ص، العدد األول،4  املجلد، مجلة املحاسبة واملراجعة، واتحاد الجامعات العربية، جامعة بني سويف: (بني سويف،املراجعة– دراسة ميدانية
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Abstract:

The objective of this study is to measure the effect of the joint audit on the external
auditor report in Sudanese business environment. The problem stated is that: the external auditor report
confidence is considered as a basic requirement for the companies stakeholders. The question raised is: is
there any effect of the joint audit upon the external auditor's report in Sudanese business environment? The
field study was conducted where (60) questionnaires were distributed to external auditing offices in Sudan,
(50) of them were answered. The main and sub-hypotheses were accepted by the use of statistical correlation
and linear regression analysis which proved the existence of positive effect for the joint audit on the external
auditor report in Sudanese business environment which includes: distribution of joint audit works, joint audit
planning process and joint audit report. Another finding is that joint audit is not compulsorily applied in
Sudan. Recommendations: joint auditing must be applied in Sudanese business environment. Authorized
bodies have to set standards, rules and instructions for joint audit to be applied. The choice of two auditors
instead of one appears to be better for business companies in Sudan.
Keywords: joint audit, external auditor report, Sudanese business environment.
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