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 المستخلص

 القانونيي  في والية معمد المحاسااييي دى التراجع في دور مدققي الحساااباف في ادام مماممب باللاالم الم لوى الا قيا  ا  

م  قيم اشااا اخ م تصاااي  للىلك الا ك امة مراجعة خارجية للمؤساااساااة   الاساااتند مراجعة النظير التي تبت وير الية  فلوريدا

عينة: منما ان م الذي  يقومون بمراجعة النظير الاتيارافالتأكيد الا ضارورة خواوك االشا اخ المراقيي    وقد تب. والتدقيقالرقابة 

وتأهيم تدرين الا مؤساااساااة تراا  انتمواقد    يلونوايجن ان  وقد مارساااوا ممنة محاسااان قانوني كما  ،ةال يرة اللافي يلون لديمب

 للقيا  بمممة المراجعة. اللوادر

الا العالب  واالن تاح المساااتثمري  االجانن ودخول  اللاااركاف االساااتثمارية وكثرة في ظم االوضااااك الراهنة في العراق و

الجانن الرقابي  ان العراق بحاجة الا ت عيم  بااتيارم  الواااارورة اذو الدول المتقدمة االخرى في اتياك مراجعة النظير.  أصااااي 

اد ساوام  واللاركاف الاال اصاة بالمؤساسااف الحلومية   واالوراق المحاساييةجودته م  خلل التأكد م  سالمة التقارير المالية و

رير الصااادرة م  كما يجن ان تلون هنالك مراقية للتقا  المؤسااسااي. وفاالية العممكون الجودة اصاايحم مقياسااا االميا لقياا ك امة 

  اليما م  قيم مست دمي اليياناف المالية. ومدى االاتمادمراقيي الحساباف ومراجعتما للتأكد م  سلمتما 
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eligible persons to review the efficiency of supervision and auditing. It has been emphasized that 

auditors who are in charge of peer review should be subject to certain considerations. These 

requirements are: the auditors have sufficient experience, have practiced the profession Certified 

Public Accountant and must have been affiliated with an institution that sponsors training and 

qualification of cadres for the task of auditing.  

Regarding the current situation in Iraq and because of the large number of investment 

companies, the entry of foreign investors and the openness to the world, it has been necessary to 

follow other developed countries to implement peer review. Therefore, Iraq needs to activate the 

regulatory and quality concepts to ensuring the integrity of financial reports and accounting papers 

for both government institutions and companies. Moreover, the audit reports issued by auditors should 

be monitored to ensure their integrity and reliability to be used by financial statements users.  

Keywords: peer review, quality of audit, public auditors, quality control standards, Iraqi audit 

environment.   

 

 منهجية البحث المبحث االول 

 البحث  مشكلة-اوال

 االسئلة االتية: ا تتمثم ملللة اليحث في االجابة 

مست دمي اليياناف المالية وكونما تعد كيف يتب تعزيز ثقة  .1

اليما م  قيم مراقيي   بصاورة صاادقة واادلة والمصاادق

 الحساباف في العراق.

وماهي السااايم  ،هم هناك دور لمجلس الممنة في العراق .2

امام ملااتان مراقيي  م  جودة  قيلاه للتاأكادالمتيعاة م  

 الحساباف في العراق.

 

 

 البحث  هدف-ثانيا

 يمدف اليحث الا تحقيق االتي:

ية بجودة المال مسات دمي الييانافتعزيز ثقة  .1

م  قيام   والمصاااااادق اليماا تلاك اليياانااف 

 الحساباف.مراقيي 

تسااااليط الوااااوم الا الدور الممب لمجلس   .2

مراقيي  الممنااة في مراقيااة اماام ملاااتاان 

 الحساباف في العراق وجودة املمب.

 

 

 

 البحث  فرضية-ثالثا

ملتن التدقيق  )ااتماديساااتند اليحث الا فرضاااية م ادها     

 في العراق تاادقيق النظير في املمااا لترق تحقيق جودة 

وفعاالياة املماا مع وجود دور لمجلس الممناة في متاابعاة امام 

 .تلك الملاتن(

 

 

 البحث  اهمية-رابعا

اهمياة اليحاث م  اهمياة املياة تادقيق النظير للوقوف  تاأتي   

الا مدى جودة تقاارير مراقيي الحساااااباف والييااناف الماالياة 

 المرفقة بما لتعزيز ثقة مست دميما.

 

ـ   مراجعة النظراء  الثاني: مفهومالمبحث   مدخل   وانواعها ــــــ

 نظري

 مفهوم مراجعة النظراء: -اوال

ان الت ور الحااصااااام في الادول الليرى اليو  ماا هو اال     

في م تلف الق اااااف. اياث  بااعاماالدليام الا ك اامة القياا  
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بادأف اللثير م  الادول ب حا ادام العمام المؤسااااسااااي مناذ 

 (.٢٠٠٩: ٥ايماى:بواقعما )الحرى العالمية الثانية للنموق 

ومراجعاة املياة تادقيق  ا تعرف مراجعاة النظير الا انما و  

ايااث تتب امليااة  الماادققي ،المعاادة م  قياام  القوائب الماااليااة

ملاتن تدقيق اخرى. م  م  قيم افراد م تصااااي   المراجعة

ما  قاياام الاماعامااد االماريالاي  وتاب فارق ماراجاعااة الاناظارام

ونزاهة لوامان ك امة   الا المؤساسااف للمحاسايي  القانونيي 

اسااامام: والتلان. )خ ام اال  وسااالمتما م المالية  التقارير

٢٠١٣:٦٤). 

في اللتة  peer reviewمراجعة النظير او ما يسااااما   وتعد

االنلليزية واادة م  اهب ال رق التي تب اتيااما لرفع مستوى 

االدام، وتسااااتند هذل االلية الا القيا  بالعديد م  االجراماف  

بواسا ة م تصاي  لترق فحا جودة وفاالية المؤساسااف. 

وقد تب ت ييق مراجعة النظير في م تلف االختصاصاف فم  

يم وتنقي  المقاالف م  الممل  االسااات ادة م  النظرام في تحل

قيام االقران المعتمادة في المادراا في اليلادان المتقادماة. كماا 

وذلك  ،تب ااتماد مراجعة النظير عغراق ترقية المدرساااي 

. وفي ن سه بتقييب بحوثمب المقدمة م  قيم نظرائمب في المجال

مجاال التادقيق، فقاد تب ت ييق هاذل االلياة في المراجعاة لترق 

ارير الماالياة والتاأكاد م  االلتزا  باالمعاايير رفع جودة التقا 

 (. ٤:٢٠١٦المتيعة )خالدة: 

 في الوالياف المتحدة تب ااتماد مراجعة النظرام في اللركاف

وأصااي  لزاما الا اصااحاى اللااركاف والمؤسااساااف  كافة

ال وااااوك الا ت ييق هاذا االجرام. اياث تنا التعليمااف  

لقااانونيي   الصاااااادرة م  المعمااد االمريلي للمحاااساااايي  ا

AICPA  ضاااارورة التزا  اللااااركاف بالقيا  بمراجعة  الا

 Florida institute ofالاناظايار ولالاام ثال) سااااناواف )

CPAs: n.d..) 

النظرام م  ايث نواية ال ريق المدقق الا  وتقسااااب مراجعة

 نواي :

اختيااار فريق مراجعااة النظرام م  قياام لجنااة مراجعااة  -١

 النظير:

  يتب اختياار مراقيي الحسااااابااف الم تصااااي  هاذل الحاالاة في

د االمريلي للمحاسااايي . ايث المعمبمراجعة النظير م  قيم 

اة م  اسااامام المدققي  اختيار ال ريق م  ضااام  مجمويتب 

ممناة التادقيق ومسااااجلي  في المعماد االمريلي  الاذي  ااولوا

 للمحاسيي  القانونيي .  

 :تدقيق اخرا اختيار فريق التدقيق م  قيم ملتن ٢

فريق المادققي   بااختياارحاالاة يقو  ملتان التادقيق في هاذل ال

 ولل  هناالاك ،المراجعاة م  ملتان اخر للتادقيق عغراق

النوك م  التدقيق منما: ال يمل  لملتيي  وشروى لمذاضوابط 

مسااااتقلي  ا   ا وان يلوناا ما التادقيق امام تادقيق متياادل بينم

فواال . والتدقيقبعواامما اليعل لواامان ساالمة المراجعة 

تان التادقيق منتمي  الا ا اشااااتراى ان يلون كل م  ملا  ا 

 (٢٠١٣:٦٥)اسمام: االمريلي للمحاسييي  القانونيي .المعمد 

 

 

 الجودة: مفهوم-ثانيا  

ان الجودة العاالمياة للمنتا او ال ادماة وماا يرتيط بماا م    

اقتصااااادياة. رضااااا الزبون يمثام م تااح النجااح الي واادة 

 .(10:2002واخرون، العاني )

وارفم رقابة الجودة وفق المعايير الدولية لممارساة اامال   

التادقيق والتاأكياد وقواااد اخلقيااف الممناة الصااااادرة م  قيام 

مصااممة لتوفير تقييب   )امليةاالتحاد الدولي للمحاساايي  بانما 

التي كونما   المممةموضاااواي قيم صااادور التقرير ل الا  

واالستنتاجاف التي توصم اليما لوضع التقرير،  فريق العملية  

ويجن الا شاركة التدقيق وضاع نظا  لوايط الجودة مصامما 

لتزويادهاا بتاأكياد معقول باان اللااااركاة وموظ يماا يمتثلون 

للمعااايير الممنيااة والمت لياااف التنظيميااة والقااانونيااة وان 

التقارير التي تصادرها اللاركة او شاركام العملية مناساية في 

 (.  ٢٠٠٥:١٤٩ روف(. )االتحاد الدولي للمحاسيي ،ظم الظ

اي انما اجراماف وسياساف موضواة م  قيم مؤسسة التدقيق  

الوصااااول   عجمم  ان هذل االجراماف ىيقم  للتأكدن سااااما 

الم لوبااة. لمسااااتوى الحااد االدنا لت ييق المعااايير الممنيااة 

 .(68:2006التميمي،)
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ــا ــالث ــارير-ث ــب مراقبي  مع ــات ــة علد جودة اداء مك ــاب الرق

 Standards Quality Control  الحسابات 

تقو  فلرة فحا ادام ملااتن مراقيي الحساااااباف بواساااا اة 

بعوااما اليعل الا افتراق وجود معايير ادام محددة، وقد 

ارفم معايير التدقيق المتعارف اليما الساااالوك السااااليب في 

ر الرقااباة الا جودة ادام ممماة التادقيق، كماا ارفام معاايي

االدام التصاارفاف والساالوك الحساا  فيما يتعلق بمما  ملاتن 

مراقيي الحسااباف. واصادرف لجنة معايير الرقابة الا جودة 

 ع المحاااساااايي  القااانونيي  االمريلياالدام التااابعااة لمجم

( تواااامنام االتي: )تومااا، 1نلاااارة المعاايير رقب )1979

 .(1989:189امرسون، 

 

 االستقللية. •

 ت صيا العاملي  بالملتن الا وظائف مممة التدقيق. •

 االسترشاد براي االخري . •

 االشراف. •

 التوظيف. •

 تنمية القدراف الممنية. •

 الترفيع والترقية في الوظي ة. •

 العملم الحاليي .قيول املم جدد واستمرار العلقة مع  •

 ال حا الدوري ليراما الرقابة الا جودة االدام. •

 

 

ــر رـقاـبة الجودة  -رابـعا  Elements of Qualityعـنارــ

Control 

انااصاااار لرقااباة   ةارفام لجناة معاايير رقااباة الجودة تسااااعا 

الجودة يجان ان تاأخاذهاا شااااركااف التادقيق في االاتياار اناد 

 1996وضاع الساياسااف واالجراماف ال اصاة بما . وفي اا  

خ ل مجلس معاايير المراجعاة هذل العنااصاااار الا خمسااااة 

( يوض  تلك العناصر 1والجدول رقب )  1997ابتدام م  اا  

                     .(2005:44)ارينز، 

دف تحسااي  جودة الممارسااة داخم شااركاف التدقيق بما وبم  

يتساااق مع معايير رقابة الجودة ال اصاااة بالمعمد االمريلي 

 SECللمحاسايي  فقد اوجد المعمد ق ااي  هما: ساوق المال 

وق اك اللااااركاف ال اصااااة ويوجد في كم ق اك مت لياف 

خاصاة لقيول االاواام فيه كما توجد سال اف لتوقيع اقوباف 

ويجن توافر المت لياف   اعاواام،االلتزا  م  قيم الا اد   

اتا يمل  للااركاف التدقيق ان تنوااب الا ق اك هيئة  اآلتية

سااااوق المال )تتعلق المت لياف الثلثة االولا ايوااااا بق اك 

اللااااركاف ال اصااااة وهي مت لياف ذاف درجة مرت عة م  

 (:46،2005االهمية(. )ارينز،

 

 الجودة.االلتزا  بمعايير رقابة  .1

 Mandatoryاجارام فاحاا الاناظايار االلازاماي  .2

Peer Review  . 

ايث يجن ان يجرى في كم منلاااااة محاساااايية               

فحصاا دوريا لرقابة الجودة وممارسااف المراجعة 

 والمحاسية بما بواس ة منلاة محاسيية اخرى.   

 التعليب المستمر: .3

المحاساية يجن ان يحصام كم مراجع داخم منلااة 

ساااااة م  التعليب الممني المساااتمر كم   120الا 

 ثل) سنواف.

 . Partner Rotationتعاقن اللركام  .4

يجان تعيي  شاااارياك جادياد للمراجعاة في كام املياة 

مراجعاة يتب التعاامام فيماا مع هيئاة سااااوق الماال  ذا 

كان هناك شااااريك اخر مللف بالعملية لمدة ساااايع 

 سنواف متتالية.

 Concurring Partnerم  فحا اللريك المتزا .5

Review . 

يجان فحا خ واف العمام في كام املياة مراجعاة 

باللااركاف العامة بواساا ة شااريك اخر في منلاااة 

الاماراجاعااة با الف اللااااريااك الااذي ياقاود فارياق 

 المراجعة.

 .تحريب القيا  ب دماف معينة  .6
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 الدول في تطبيق مراجعة النظير تجارب -خامسا

للعادياد م  الادول المتقادماة  ممماا مراجعاة النظير امرا   تعاد

وتلااااجيع  ،كونماا تساااااهب في الحاد م  التمرى الواااارييي

في االاتماااد الا التقااارير الماااليااة التي تب  المسااااتثمري 

المراجعة ال  تعدمراجعتما م  قيم مدققي الحساااااباف. كما  

  وكلااااف االخ اام بااعموالجاذرياا للت لا م  التلاان 

ومراجعة تأتي اهمية مراجعة النظير و ،التقاريرصلة في الحا 

متماا كيرى ي الحسااااابااف بعاد الملاااااكام التي واج مادقق امام

اللاااركاف العالمية في الوالياف المتحدة االمريلية كلاااركة 

(Enron)  ( وشاااركةWorld Co ايث تب اخ ام خساااائر .)

( لل اقة لساانواف Enron)  الا شااركة وديون مترتيةىائلة 

 المالية.اديدة للح اظ الا صاورتما اما  مسات دمي اليياناف 

( الا تواا يب  World Coاملم شااركة ) ٢٠٠٢اا  في 

قد تب  دوالربليون   (٣,٨) ونصااف بمقداراربااما خلل اا  

 أكيرالحاالف م     هذل  وتعدكلااااف التلان في اللااااركتي  

يث كان ساييما ا  ،ااالف التلان والتش الحاصالة في العالب

المدققي  اما بساين اد  اا ام صاورة واضاحة ا  التقارير  

اصاااام )وميل: الماالياة او كونمب جزما م  التلاان الاذي 

ارصام الوالياف المتحدة االمريلية الا  (. لذلك٢٠١٣:٢٢

ت ييق نظا  المراجعة في مؤسااساااف التدقيق لواامان جودة 

 (. :2018Hazemالتدقيق )

ليري اانياة يتب اتيااك مراجعاة النظير كأداة في الممللاة المتحادة ا

. ف ي اادى المؤساسااف في بري انيا  وتعديلما لللاف االخ ام 

التقارير   ٪ في٢٧بنساااية تب اكتلااااف اخ ام  OHالمساااماة 

  بحاجة  المؤساساةان المساؤول ا  المراجعة  واوضا  ال ريق

 D. Lallo. Etlالا اجرام التعديلف الا تقاريرها المالية 

2015)   ). 

في اورباا اصاااادرف المحلماة االوربياة لمراقيي الحسااااابااف 

  التعليماااف التي توجاان الاادول القيااا  بمراجعااة النظير.ف ي  

ىليام المحلماة االوربياة للمادققي  كام م  النرويا   ٢٠٠٧

جعة النظير لترق رفع مرا وكندا واساتراليا واليرتتال لتن يذ

 التقارير.مستوى ك امة 

2018): European court of auditors) 

 ٢٠١٥امااا في كوريااا فقااد تب ت ييق مراجعااة النظير في 

يتب خلل هاذل المراجعاة بواساااا اة مجلس الثيااف الماالي. و

ك امة  فول ا والمعايير التأكد م  السياساف المالية المتيعة  

: 2017في تحقيق االهداف الم لوبة )  وفاالية المؤساااسااااف

FSB.) 

فقاد فعلام اللثير م  الادول العربياة  العربياة،اماا في الادول 

مممة مراجعة النظير كونما سااييا اساااساايا في القوااام الا 

شاا افية  أكثرلتقارير مالية  ضاامانا   وتعدلان والتاالختلا 

مجلس التعااون ال ليجي م   دول وتعاداالخ اام.  وخاالياة م 

م  خلل تلليم  المن قة،اولا الدول الم يقة لمذا النظا  في 

 ومنما هيئة اعدام،اقسااا  تعنا بمراقية النظير لواامان جودة  

مجلس التعاااون ال ليجي   والمراجعااة لاادولالمحاااساااايااة 

COACAG)) السعودية للمحاسيي  القانونيي    وكذلك الميئة

(APSOC  ) مراقية االدام  وتوجيه امليافالتي تعنا بتنظيب

 (. ٤:خ٢٠١٠م  قيم مراقيي الحساباف. )محمد:

 

 المبحث الثالث: الجانب العملي

جودة اعمال مراقبي الحســابات في  ل مراجعة   تطورر-اوال

 :باالستفادة من تجارب الدول االخرىالنظير 

ااتمد اليااثان في الجانن العملي دراسااة تحليلية لمجمواة   

بمراجعة النظير المعدة  والقوااد ال اصاةاالجراماف المت ذة 

 واالجنييااة لترقم  قياام مجمواااة م  الاادول العربيااة 

االسات ادة منما في اال تب ت ييق مراجعة النظير في العراق. 

بنام الا ذلك سااوف يتب تحليم االلياف المتيعة م  قيم الدول 

 :وكما يليالم يقة لنظا  مراجعة النظير 

 

 ـ التجربة االمرركية:١

معمد المحاساايي  القانونيي  االمريلي مجمواة م   أصاادر  

  والمراقيي  ال اضاعي الواوابط التي توضا  نوك اللاركاف 

هذا اللاااأن.  واالساااتثناماف في واملانية ت ييقهلمذا االجرام 

  ذا فيما  ويتب اقتراح اإلجراماف،لذلك سااوف تتب دراسااة هذل  

وضااااعماا  واالجراماف التيت ييق القواااد  بااإلملاانكاان 

اذ سااوف  العراق.المعمد االمريلي للمحاساايي  القانونيي  في 

واللااااركااف  بااعشاااا ااخ ابتاداميتب اااداد خ اة شاااااملاة 
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وانتمام المتيعة  ليافباآلبمراجعة النظير مرورا  الملااامولي 

 اليه.  والنتائا المترتيةالت ييق  بلي ية

 

 AICPAشــروط عيــورة المحاســبين والشــر ات في  .1

 الخاضعين لمراجعة النظير:

يجن ان يلون المدقق اواوا في معمد المحاسايي    (أ

االمريلي وماارا ممناة المحااسااااياة العااماة في 

 الوالياف المتحدة.

 وأن ي وااااعيجن ان تلون اللااااركاف مسااااجلة   ( ى

 كادرها الا برناما تدرييي.

كما ان اللاركاف او مراقيي الحاساياف ال اضاعي    (ج

وا مسااااجلي  في لمراقيااة االقران يجاان ان يلون

 برناما المراقية.

شاااركاف او  انوا هذل المعايير ساااوام ك  ومسااات دم (د

يجن ان يلونوا الا دراية كاملة  ،مراقيي اساباف

 بمذل المعايير وت ييقما.

في ال قرة الرابعاة م  المعاايير تب توضااااي  انواك المراجعاة 

ومراجعاة النظاا .  ،مراجعاة االرتيااى ،اياث يوجاد نوااان

اما االخر فيتوااام    ،راجعة العمم المنجزاالول يتوااام  م

 مراجعة نظا  اللركة عغراق الجودة.

 

 

 شروط االنيمام الد برنامج مراجعة النظير .2

ان اللاااركاف واالشااا اخ يجن ان يلونوا الا  (أ

توافق مع مت لياف جودة الرقابة ساااوام في مجال 

المحاساية او التدقيق الذي بدورل يؤدي الا تقارير  

المعاايير المتعاارف اليماا. اياث   فااالاة مت اابقاة مع

نصااام معايير الجودة الرقابية الا ضااارورة ان 

 للميلون لدى المؤساساة نظا  يعنا بجودة الرقابة 

 اامالما المحاسيية والتدقيقية.

ايث يت لن   ،يجن ان يلون تدقيق النظير مساتقل ( ى

م  المؤساسااف المساجلة ضارورة ال واوك الا 

 رقابة النظير.

جعاة النظير وفقاا للمعاايير  ضاااارورة ان تلون مرا (ج

 المتعارف اليما وبالوقم المحدد.

ضارورة الح اظ الا سارية وخصاوصاية العملم  (د

او اي والية صادرة   ،واي قواني   ،تحم اي توقيم

وم  خلل التوافق مع  ،م  مجلس المحاااساااايي 

 االلتزاماف المقررة.

ضاارورة وصااف الملاااكم او الحاالف الملحوظة  (ل

ماراجاعااة الاناظارام ما  خالل نا خالل اامالايااة 

 خ ي.

ضااارورة فمب و دراك تعليماف معمد المحاسااايي    ( و

القاانونيي  ال ااصاااااة بمراجعاة النظرام في ااالاة 

 االستقالة.

التعاون مع المراجعي  النظرام والليان المسااؤول  (ا

ا  االدارة والمجلس في جميع االمور المتعلقااة 

بمراجعة الزملم التي يمل  ان تؤثر الا تساجيم 

اللااااركاة في اليرنااما بماا في ذلاك دفع الرسااااو  

االدارية والترتين والجدولة واساااتلمال المراجعة 

 والمعالجة. 

 

 

 توقيت مراجعة النظير  

م المعايير الصااادرة ا  المعمد االمريلي للمحاساايي   نصاا 

القااانونيي  الا مجمواااة م  القواني  التي توضاااا  الماادة 

 بعل منما: يأتيالم لوبة للقيا  بمراجعة النظرام وفيما 

ان تاريخ اسااتحقاق اللااركة لمراجعتما االولي هي  (أ

 شمرا م  تاريخ تسجيلما.١٨في العادة  

النظرام فاأن موااد  انادماا تقو  اللااااركاة بمراجعاة ( ى

ساانواف وسااتة  ٣يلون اادة بعد   اآلتياالسااتحقاق 

 أشمر م  نماية العا  لمراجعة النظرام السابقة.  

ان مواد اسااااتحقاق المراجعة هو التاريخ الذي يتب  (ج

 فيه تقديب التقرير.

يجان ان تت ي المراجعاة فترة ااالياة تيلة سااااناة  (د

ف وااادة يتب االت ااق اليماا. وااادة ماا تتب املياا 
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المراجعة خلل ثلثة الا خمساااة أشااامر بعد نماية 

 السنة المالية لللركة.

 

 اعتبارات التخطيط .3

بعاد التعرف الا اللااااروى التي يجان اتياااماا لتقرير          

االشا اخ واللاركاف ال اضاعة لمراقية النظير والية اختيار  

  الا القيا  بمذل المممة، أصاااي  م  ياالشااا اخ المساااؤول

رة الا خ واف الت  يط ال اصة باالستعداد الوروري االشا 

لعملياف المراجعة التي نصام اليما معايير المعمد االمريلي 

وكما   ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٩للمحاساايي  القانونيي  في ال قراف 

 :يأتي

ضارورة اصاول ال ريق المساؤول ا  التقييب الا  (أ

الوثائق التي توضاااا  المراجعة السااااابقة وخ اى 

 .االستجابة وخ اى القيول

وباااالاتماااد الا ال قرة االولا يجاان الا قااائااد  ( ى

ال ريق ان يقرر فيماا  ذا كاانام هناالاك اااجاة للتاأكياد 

أكثر خلل املياة المراجعاة الا بعل القواااااياا  

 التي نوقلم في الوثائق االل.

يجن الا المراجع االساات سااار م  اللااركة المراد  (ج

مراجعتمااا ب صااااوخ بعل المجاااالف التي يتب 

وفيماا اذا كاان هناالاك اااجاة   ،التقريردرجماا في 

لالاتاركاياز اكاثار االاا باعال مانامااا خالل اامالايااة 

 المراجعة.

يجان ان يحصاااام فريق المراجعاة الا فمب كااف  (د

ل ييعة المؤساااساااة وامليتما المحاسااايية والتدقيقية 

لترق اااداد خ اة المراجعاة كماا يجان معرفاة 

 فلس ة اللركة وتنظيمما.

لنظاا   يجان ان يحصااااام ال ريق الا فمب كااف  (ل

اللاااركة لمراجعة الجودة وكم ما يتعلق بعناصااار 

الجودة. ايث تنا التعليماف الا ضرورة امتلك 

كم شاركة نظا  مراقية جودة لممارسااف المحاسايية 

والمراجعة بتل النظر ا  اجمما كما تنا الا 

ان ىييعاة ومدى وشاااالام ساااايااساااااف واجراماف 

اللااااركاة لمراقياة الجودة يجان ان تلون منااسااااياة 

 مة بللم مناسن. ومصم

يجان ان يلون لادى ال ريق معرفاة اول تصااااميب  ( و

سااااياااسااااااف واجراماف مراقيااة الجودة التي يتب 

مراجعتماا م  قيام اللااااركاة وفقاا لمعاايير المراقياة 

وتحادياد الساااايااساااااف  AICPAالتي وضااااعتماا 

واالجراماف والت  يف م  م ااىر ااد  االمتثاال  

 للمعايير الممنية الم يقة.

يتب الحصااااول الا فمب مماارساااااف المحااسااااياة  (ا

ومراجعاة الحسااااابااف في اللااااركاة ونظاا  مراقياة 

الجودة م  خلل اجراماف مثم اسات سااراف االدارة 

والاماوظا ايا  االخاريا  وماراجاعااة السااااياااساااااااف 

خلياة لللااااركاة ومراجعاة مراقياة واالجراماف الادا

 جودة اللركة.

 

ة  .4 د من المطـابـق ار للـت ـ  تخطيط وتنفـي  اجراءات االختـب

 للمعارير

بعد االنتمام م  املية الت  يط ال اصااة بالمراجعة تيدأ       

مرالة التن يذ متمثلة بأجرام العديد م  العملياف التي توضاا  

لمعااايير ماادى موائمااة العملياااف التاادقيقيااة والمحاااسااااييااة ل

المتعارف اليما. وقد وضاا  معمد المحاساايي  االمريلي هذا 

( التي توضااا  ضااارورة قيا  ال ريق  ٥٤االجرام في ال قرة )

الم تا بأجرام اختياراف للملاتن او اللااااركاف التي تمم 

فيماا المراجعاة للتاأكاد م  تمااشاااايماا مع المعاايير وم اابقتماا  

 ف االتية:لمعايير الجودة م  خلل القيا  باالختيارا

التي ت ا املياااف  المممااةمراجعااة المجاااالف  (أ

االرتيااىااف التي تمام م  خلل مراجعاة التقاارير  

والوثااائق لتقييب مااا اذا كاااناام هااذل االرتياااىاااف  

)مراجعاة النظرام( قاد تب اجرائماا و االبلن انماا 

وفقا للمعايير الممنية الم يقة و امتثاال لسااياساااف 

 مراقية الجودة.

لا م تلف المسااتوياف ا ي اللااركة مقابلة موظ  ( ى

وان أمل  اشا اخ اخري  مساؤولي  ا  نلااى او 

وظاائف ت ا المؤسااااساااااة لترق تقييب فمممب 
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التزاممب بسااياساااف واجراماف سااياسااة مراقية و

 الجودة ال اصة باللركة.

مراجعة االدلة واالثياتاف التي توضا  اذا ما كانم  (ج

لم اللااركة قد امتثلم في سااياسااتما و اجراماتما ل

انصاااار م  اناصاااار نظا  مراجعة الجودة كما 

يتواااام  ذلك مراجعة االدلة ال اصااااة بمراجعة 

 النظرام السابقة.

مثاام المل اااف  أخرى،مراجعااة وثااائق و ادلااة  (د

االدراياة ومل ااف الموظ ي  و مل ااف المراساااالف 

التي توثق الملااااوراف بلااااأن مسااااائم تقنياة او 

ت ليااف اخلقياة, و المل ااف التي تثيام االمتثاال لم

 الموارد اليلرية.

 

 استعراض نتائج مراجعة النظراء .5

( م  معاايير التادقيق والمراجعاة ٦٧( و)٦٦) تنا ال قرتاان

والصاااادرة ا  المعمد االمريلي للمحاسااايي  القانونيي  الا 

ضاارورة اختتا  االجراماف االل بالنتائا التي اصاام اليما 

 ال ريق اند مراجعة اساباف اللركة وكاالتي:

رة ان ي تتب فريق المراجعاة مراجعتاه م  ضاااارو (أ

خلل توثيق ماا اذا كاان هناالاك اي امر ل ام انتيااهاه 

للاتقاد بأن المراجعة لب يتب اجراؤها او االفصاااح  

انمااا وفقااا للمعااايير الممنيااة الم يقااة في جميع 

 النوااي.

يجن ان ييلة قائد ال ريق المؤسااسااة في اال لب يتب  ( ى

االفصاااااح انماا وفقاا للمعاايير  اجرام المراجعاة او 

الممنياة المعمول بماا وتيلية المؤسااااسااااة باالتزامماا  

باالقياا  باأاماال المراجعاة بماا يتوافق مع المعاايير 

 الممنية.

 

 ـ التجربة السعودرة:٢

بعاد االىلك الا المعاايير ال ااصاااااة بمعماد المحااساااايي   

توضاااا  مادى اهمياة وفعاالياة القياا    ،القاانونيي  السااااعودي

بمراجعة اامال مدققي الحسااااباف لما لما م  دور في تعزيز 

جودة االدام. ادناال اهب الت ااصاااايام ال ااصاااااة بااللااااروى  

واالجراماف وانواك المراجعة في ظم المعايير الصااادرة م  

 معمد المحاسييي  القانونيي  السعودي:

 نلأة م ممو  المراجعة في السعودية: .1

أ االهتماا  بموضااااوك المراجعاة الادورياة لملااتان مادققي باد

م  خلل برناما مراقية جودة االدام  ١٩٩٥الحسااااباف منذ  

 الذي تب ت ويرل م  قيم معمد المحاسيي  القانونيي .

 هدف برناما المراجعة: .2

يمادف برنااما المراجعاة الا التاأكاد م  فااالياة ودقاة ادام 

 دام.مدققي الحساباف والتحقق م  جودة اال

 هيللية وشروى برناما المراجعة .3

ان اللاروى ال اصاة بالقيا  بعملية المراجعة في الساعودية ال 

ت تلف كثيرا ا  اللااااروى الموضااااواااة م  قياام معمااد 

المحاسااايي  القانونيي  االمريليي ، ايث اساااتوجيم المعايير  

 السعودية ما يأتي:

ان تلون هناالاك لجناة خااصاااااة م  المحااساااايي    (أ

ياا  بممماة المراجعاة الساااانوياة او القاانونيي  للق

الدورية الا ان تلون مساتقلة يتب م  خللما تقييب  

ااامااال مالاتاان الاماحاااساااايايا  وماادى الاتازاماماب  

 باإلجراماف ومعيار جودة الرقابة الدولي.

ان المراقان الا جودة االدام يجان ان يلون م   ( ى

ذوي االختصااخ)محاسان( ولديه خيرة في مجال  

القياا  بارجراماف   المراجعاة ويلون مسااااؤوال ا 

 ال حا والتقييب.

يتوجن الا المراقن ان يوع التقييماف بعد القيا    (ج

بعمليااة فحا جودة الرقااابااة م  خلل درجاااف  

تصانيف معينة وكما يأتي أاااااا مرقم ى . مرقم 

مع بعل الملاظاف ج ااااا مرقم مع ملاظاف 

 بحاجة الا تصحي  فوري دا غير مرقم 

الادفااتر   يتواااام  ال حا السااااجلف والقيود في (د

 المحاسيية كافة.

 

 اهداف المراجعة   .4

يمدف معمد المحاساايي  السااعوديي  م  خلل هذل المراجعة 

 الا تحقيق ما يأتي:
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تقييب وفحا الجودة ال اصااة بمراقيي الحساااباف   (أ

 م  خلل فحا ملاتن المحاسيي .

 تحديد مدى التزا  الملاتن بمعايير جودة االدام. ( ى

النااجماة ا  التسااااجيام والتن ياذ في  تقييب االخ اام  (ج

 الملاتن.

اصاااادار تقرير متلامم يوضاااا  مسااااتوى االدام  (د

 والجودة.

 توضي  درجة التقييب التي توصم اليما ال حا. (ل

ضاااارورة االيعااا الا ملتان المحااساااان باالقياا    ( و

 باإلجراماف اللامة لتصحي  االخ ام وتداركما.

 

 مما  ملتن المحاسن .5

بااليياانااف الماالياة  ضاااارورة تزوياد فريق المراجعاة  (أ

الساااانوياة خلل مادة ال تزياد ا  ثلثاة أشاااامر م  

 تاريخ نماية السنة المالية.

 ضرورة ت ييق اجراماف الجودة الرقابية كافة. ( ى

 التعاون مع ال ريق الم تا بعملية المراجعة. (ج

 قيول نتائا ال حا والتقييب ممما كانم النتيجة. (د

 

 

 

 التجربة المصررة:-٣

جمعية المحاسااااييي  والمدققي  المصااااريي   ايث اصاااادرف 

 . امعيار ٣٨والتي توب  ١٦٦معايير المراجعة رقب  ٢٠٠٨في

وتعنا هاذل المعاايير ب حا ملااتان المحااساااايي  للتاأكاد م  

ساااالماة العمليااف وجودتماا. وقاد نصاااام هاذل المعاايير الا 

مجمواة م  القواني  واالرشاداف ال اصة بعملية المراجعة و 

 منما:

  املياة مراجعاة القوائب الماالياة والميااد  المادف م .1

 العامة.

اللااروى ال اصااة بتلليف االشاا اخ للقيا  بعملية  .2

 المراجعة.

 رقابة الجودة ال اصة بعملية مراجعة المعلوماف. .3

 مرالة توثيق املياف المراجعة. .4

 الت  يط ال اام ال اخ بعملية المراجعة. .5

 ادلة المراجعة. .6

 بالمراجعة. مما  املياف التن يذ المتعلقة .7

 

 التجربة االردنية-٤

و الصااادر في    ٧٣ينا قانون تنظيب الممنة االردني المرقب 

امم مدققي الحسااباف لترق  الا ضارورة مراجعة ٢٠٠٣

ضااااماان جودة العمام. كماا نا القاانون الا مجموااة م  

اللاروى واالرشااداف ال اصاة بال رق المساؤولة ا  مراجعة 

 الملاتن ومنما:

م  ت رن مدقق الحسااباف الامال   ضارورة التأكد .1

 التدقيق.

التااأكااد م  التزا  الماادقق باااالنظمااة و القوااااد  .2

 المحلية و المعايير الدولية.

يجان ان تتوافق االتعااى او االجور ال ااصاااااة   .3

باالمادققي  مع االنظماة و التعليمااف ال ااصاااااة  

 بجمعية المحاسيي  القانونيي  االردنية.

جعااة اامااال  لجااان المراجعااة لمااا الحق في مرا .4

 المدققي  وفي اي وقم واسن الورورة.

 

 

 الخالرة واالستنتاجات 

 الخالرة

ن لا مماا تقاد  الا اهمياة مراجعاة النظير كونه ااد اسااااس 

الرقابة الا جودة التدقيق لدى ملاتن وشاااركاف التدقيق في 

ايث اصايحم ضارورة ملحة خاصاة بعد ايادة ادد  ،العراق

تلك الملاتن واللاركاف واتسااك ن اق املما، لذا ينيتي الا 

مجلس الممناة في العراق والجمااف المعنياة بتيني اساااالوى 

   .مراجعة النظير

وتوصام اليحث  لا بعل االساتنتاجاف التي تلاير ضامنا   لا 

جم مقترااف وتوصااياف نوااعما أما  الجماف الم تصااة ع

 العمم الا اعخذ بما:
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 االستنتاجات 

ان الملااكم التي واجمتما كيرى اللاركاف العالمية  (1

نتيجة اخ ام شااركاف التدقيق خسااائر ىائلة وديون 

مترتية الا تلك اللاااركاف لسااانواف للح اظ الا 

لاذلاك  ،صااااورتماا اماا  مساااات اد  اليياانااف الماالياة

ارصاام الدول الا ت ييق نظا  تدقيق النظير في 

 ف التدقيق لومان جودة املية التدقيق.شركا 

ان قيا  شركاف التدقيق ب حا ادام بعوما اليعل  (2

وفق معايير ادام وسياساف واجراماف محددة يؤدي 

الا تحساي  جودة االدام وضامانا لتقارير مالية اكثر 

 ش افية وخالية م  االخ ام الجوهرية.

تيني مجلس ممناة مراقياة وتادقيق الحساااااابااف او  (3

محااساااايي  القاانونيي  فحا امام ملااتان جمعياة ال

وشااااركاف التادقيق م  خلل النظرام يساااااهب في 

تحقيق رقااابااة فعااالااة الا اماام تلااك الملاااتاان 

 واللركاف.

وضاع اجراماف وساياسااف واضاحة لعملية مراجعة  (4

الاناظايار ما  قاياام ماجالاس مامانااة ماراقايااة وتاادقاياق 

الحساااباف او جمعية المحاساايي  القانونيي  يساااهب 

 رير ذاف جودة االية.في اصدار تقا 

تحديد مؤهلف ودرجة تصاانيف ملاتن وشااركاف  (5

 التدقيق التي تقو  بعملية تدقيق النظير.

وضاااع هيللة خاصاااة م  قيم مجلس ممنة مراقية  (6

وتدقيق الحساااباف للتقارير التي تصاادر م  ملاتن 

 وشركاف التدقيق  وال اصة بتدقيق النظير.
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 ( روضح العنارر الخمس لرقابة الجودة 1قم )رجدول 

 

 

 (44) المصدر: ارينز خ

 

 

 

 مثال لإلجراء  ملخص للمتطلبات العنصر

 الحياد 

 االمانة 

 الموضوعية

يجن ان يتوافر في كافة االفراد الذي  ين ذون املية المراجعة 

الظااهر ويجان ان يقوموا باأدام كاافاة الحيااد في الواقع وفي 

 المسؤولياف الممنية الا نحو امي  وموضواي.

يجن ان يجين كم شاااريك وكم اواااو في 

فريق المراجعة الا قائمة اسااتقصااام ساانويا 

وتلاااامام هاذل القاائماة انااصاااار مثام امتلك 

 االسمب واووية مجالس االدارة.

 ادارة االفراد

 

واالجراماف الا نحو يوفر تأكيدا يجن وضاع الساياسااف  

 مناسيا ا :

توافر التأهيم المناسان للم مراجع عدام العمم الا نحو  •

 جيد.

ت صاااايا العمام الا االفراد الاذي  تتوافر فيمب مماارة  •

 فنية ملئمة واصلوا الا قدر ملئب م  التدرين

يجن اشااااتراك االفراد كافة في براما التعليب المسااااتمر  •

الت وير الممنياة ليتملنوا م  انجااا االاماال وانلاااا اة 

 الموكلة  ليمب.

يجان ان يتوافر في االفراد الاذي  ساااايتب ترقيتمب التاأهيام  •

 المناسن إلنجاا االامال الم صصة لمب

يجين تقييب كم مراجع في كم املية مراجعة 

م  خلل تقرير التقييب ال ااخ بلام املياة 

 مراجعة.

ــ  قــــبــــول اـلـ

 واالستمرار

ة في مراجعـ 

ــالء  ــمـ ــعـ الـ

ــة  لــعــمــلــي

 المراجعة

يجن وضااع السااياساااف واالجراماف التي يمل  م  خللما 

تقرير مدى قيول او االسااااتمرار في التعامم مع اميم معي . 

ويجان ان تقلام هاذل الساااايااسااااااف واالجراماف م  ال  ر 

المتعلق باالعملم الاذي  ت تقر االدارة لاديمب ل مااناة. ويجان ان 

ها ؤ ااالف المراجعة التي يمل  اداتياشاار المنلاااة العمم في 

 بما يت ق مع الل امة الممنية.

تصاميب أىار لتقييب العمم، يلامم التعامم مع 

تعليقاااف المراجع السااااااابق وتقييب االدارة. 

ويجن القيا  بذلك للم اميم جديد قيم ان يتب 

 التعامم معه.

 اداء عملية 

 المراجعة

واالجراماف التي توفر التأكيد م  ان يجن ايجاد السااياساااف  

العماام الااذي قااا  بااه المراجعي  يت ق مع المعااايير الممنيااة 

 والمت لياف التنظيمية ومعايير الجودة في شركاف التدقيق.

يجان ان يوجاد باالمنلاااااة مادير للمحااسااااياة 

والمراجعة لتقديب الملااورة والتصااديق الا 

 املية المراجعة قيم استلمالما.

 والمتابعة ا

 المراقبة

يجان وضااااع الساااايااساااااف واالجراماف للتاأكد م  ان باقي 

انااصاااار رقااباة الجودة االربعاة االخرى قاد تب ت ييقماا الا 

 نحو فعال.

يجن ان ي تير اللاااريك الم صاااا لرقابة 

 فيالجودة اجراماف رقااباة الجودة ساااانوياا 

االقم للتحقق م  مدى التزا  شااااركة التدقيق 

 بما.
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 لمصادر:قائمة ا

 المصادر العربية

االتحااد الادولي للمحااساااايي  )اصااااداراف المعاايير   [1]

الادولياة لمماارسااااة ااماال التادقيق والتااكياد وقواااد 

، ترجماة جمعياة المجمع 2005اخلقيااف الممناة( 

العربي للمحاااساااايي  القااانونيي ، امااان الممللااة 

 االردنية الماشمية.

الا التادقيق م  النااايااة  التميمي، هاادي، )مادخام  [2]

الامامالالااة االردنايااة   الاناظاريااة والاعامالايااة(، اامااان،

 الماشمية، دار وائم، ال يعة الثالثة.

القزاا، اساااامااايام  العااني، خيام ابراهيب محمود، [3]

ابراهيب، كورياام، اااادل ايااد الملااك )ادارة الجودة 

ال يعاة  9001:2000اللااااااملاة ومت ليااف االيزو 

 داد.بت االولا الملتية الوىنية،

اسااااماام اساااالنادر) دور مراجعاة النظير في تعزيز  [4]

،  الجودة النوايااة في امليااة الرقااابااة والتاادقيق(

العاادد  ،جمموريااة العراق ،المراقاان العااا  ،٢٠١٣

 .٦٧ا٦١الثالث. خ

الميئة الساعودية للمحاسايي  القانونيي .برناما مراقية  [5]

 .٢٢ا١٦جودة االدام الممني. خ

-http://socpa.org.sa/Socpa/Quality

-Control-Performance/Quality

rogram.aspxP 

مراجعة النظيركأادى أساااس ، ٢٠٠٩ايماى ايدل ن ادي  [6]

المحااسااااياة بادولاة   الرقااباة الا جودة النظير باديوان

 Higher Eduction Arab Brithishالااالاااويااام. 

Acacdemy of.  ١٦خ. 

وليب وهنلي، امرسااااون )المراجعااة بي   توماااا، [7]

الممللااة العربيااة   النظريااة والت ييق( دار المريخ،

 .1989 السعودية،

مراجعة النظير ودورها في توااااييق فجوة   ،خالدة محمد [8]

 .٧ا٥ا٤النيلي  خ جامعة  ٢٠١٧التوقعاف

محماد الي جير. العوامام المؤثرة في جودة مراجعاة  [9]

الحسااااباف م  وجمة نظر المحاسااايي  القانوني  في 

كلياة ادارة االاماال جاامعاة الملاك  ،٢٠١٠اليم . 

 .٤سعود. خ

الاعاواماام الاماؤثارة االاا  ،٢٠٠٦ماحامااد اباراهاياب   [10]

جودة تدقيق الحسااباف: دراساة ميدرانية م  وجمة 

نظر مادققي الحساااااابااف ال اارجيي  في االردنز  

  ،٢المجلااد ،المجلااة االردنيااة في ادارة االامااال

 .٣العدد

مراجعااة النظير في تعزيز   مجيااد )دوروميل  [11]

، التاادقيق(الجودة النوايااة في امليااة الرقااابااة و

العادد  ،جممورياة العراق ،المراقان العاا  ،٢٠١٣

 .٢٢الثالث. خ

 

 المصادر االجنبية 
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[5] FSB (2017). FSB completes peer review of 
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http://www.ficpa.org/Content/Members/Pe

erReview/Fl-Reg-Requirements.aspx#law 

[7] Hazem M. Taha. (2018). The impact of the 

quality of audit firms peer-review on tax 

evasion.  International Journal of 

Accounting and Economics Studies. P8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ficpa.org/Content/Members/PeerReview/Fl-Reg-Requirements.aspx#law
http://www.ficpa.org/Content/Members/PeerReview/Fl-Reg-Requirements.aspx#law

