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 الخدمات االستشارية على نزاهة واستقاللية المراجع الخارجيأثر 
 ))دراسة تطبيقية على مكاتب المحاسبة والمراجعة بطرابلس((

 *د. عبد الحكيم البشير الملهوف

 
  :ملخصال

استهدف البحث دراسة مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لتقدمي اخلدمات االستشارية لنفس 
ُقسِّم البحُث إىل أربعة أجزاء رئيسة، حيث ُعرِّف يف  ادلراجعة. وألجل الوصول إىل ربقيق ىذا اذلدف،عمالء 

اجلزء األول دبشكلة البحث وىدفو وأمهيتو، يف حُت ُخِصَص اجلزء الثاين لبناء اإلطار النظري للبحث، أما اجلزء 
، وأخَتاً تناول اجلزُء الرابع عرضًا ألىم النتائج اليت َّتم الثالث فقد ُكّرس لعرض اجلوانب ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية

 الوصول إليها باإلضافة إىل تقدمي بعض التوصيات ادلقًتحة.                                

وقد أظهرت النتائج ادلتحصل عليها من خالل ربليل البيانات تأثر استقاللية ادلراجع اخلارجي بشكل كبَت 
زيادة الروابط االقتصادية بُت خلدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة لعدة أسباب مثل: نتيجة لتقدمي ا

ادلراجع وبُت عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع وادلمثل للشركة العميلة، وارتفاع نسبة 
ور ادلراجع من محاية مصاحل مالك إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات ادلراجعة العادية، وربول د

ادلنشاة اىل محاية مصاحل أعضاء رللس اإلدارة بتلك ادلنشآت، وتطور العالقة بُت مكتب ادلراجعة وبُت إدارة 
ادلنشاة العميلة حبيث يصبح ادلكتب معتمدا على صلاح اإلدارة لتكوين مسعة جيدة. باإلضافة اىل ذلك تبُت عدم 

حول مدى تأثر استقاللية ادلشاركُت يف الدراسة اللة إحصائية بُت إجابات وجود فروقات جوىرية ذات د
او لعدد  ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى للمؤىل العلمي

 .سنوات اخلربة العملية للمشاركُت يف الدراسة
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 : اإلطار العام للبحث. 1
   اجلزء من البحث التعريف دبشكلة البحث وأىدافو وأمهيتو وفقا للسياق التايل:  يتناول ىذا     

 : المقدمة وطبيعة مشكلة البحث: 1-1
هتدف مهنة ادلراجعة اخلارجية على احلسابات بشكل رئيسي إىل التأكيد ألفراد اجملتمع بشكل عام      

نية الوثوق واالعتماد على ادلعلومات والبيانات ودلستخدمي القوائم والتقارير ادلالية بشكل خاص على إمكا
ادلنشورة يف القوائم ادلالية للمشاريع االقتصادية عند ازباذ القرارات االستثمارية ادلختلفة، لذلك تعتمد القيمة 
احلقيقية لعملية ادلراجعة يف ادلقام األول على مدى إدراك األطراف اخلارجية الستقاللية ادلراجع اخلارجي عن 

، دبعٌت ضرورة سبتع (Niemi, 2004; Jenkins and Velury, 2008)الئو زلل ادلراجعة عم
ادلراجع اخلارجي باالستقاللية التامة عن عمالئو زلل ادلراجعة إذا ما اُوريد توفَت خدمات مراجعة ذات جودة 

 (. (Boritz, 1992عالية تليب متطلبات مستخدمي القوائم ادلالية

اللية أحد ادلواضيع اليت نالت قسطًا كبَتًا من االىتمام والدراسة منذ البدايات األوىل لذلك تعد االستق     
دلهنة ادلراجعة، ومطلبًا حتمياً، وىدفًا أساسيًا للعديد من اذليئات وادلنظمات ادلهنية ادلهتمة بتنظيم وتطوير مهنة 

عة يف اآلونة األخَتة العديد من االنتقادات احملاسبة وادلراجعة. وعلى الرغم من ىذه األمهية واجهت مهنة ادلراج
والشكوك اليت تدور يف رلملها حول مدى قدرة ادلراجعُت اخلارجيُت على االحتفاظ بالنزاىة واالستقاللية عن 
عمالء ادلراجعة يف نفس الوقت الذي يقومون فيو بتقدمي العديد من اخلدمات االستشارية األخرى لنفس أولئك 

 العمالء. 

د زادت حدة ىذه الشكوك واالنتقادات يف السنوات األخَتة خاصة بعد اهنيار العديد من الشركات وق     
( يف أمريكيا، وشركة Enron, WorledCom, and Sunbeamالعادلية مثل: شركات )

(Independent Insurance( يف بريطانيا، وشركة )HIH and OneTel يف اسًتاليا وغَتىا )
من شركات ادلراجعة الكبَتة عن مزاولة نشاطها يف  من الدول األخرى، وتوقف بعض من الشركات يف العديد

(، Arthur Anderson()Wines, 2006; Oberleitrer, 2017رلال ادلراجعة مثل: شركة )
نتج عنو زيادة االىتمام رلددا يف العديد من البيئات احملاسبية بدراسة طبيعة العالقة بُت أداء  األمر الذي

االقتصادية يف ليبيا وبالنظر اىل ما تشهده وسبر بو  البيئة  ت االستشارية واحملافظة على احلياد واالستقالل،اخلدما
من تغَتات خالل السنوات ادلاضية واليت ادت اىل زيادة الطلب على خدمات ادلراجعة واخلدمات االستشارية 

دلنافسة بُت ىذه ادلشاريع، وزيادة استخدام األخرى نتيجة لزيادة حجم ادلشاريع االقتصادية، وزيادة حدة ا
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أغلب الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا ادلوضوع (، وباعتبار أن 2017احلاسبات االلكًتونية )شريعة وكويري، 
يرى الباحث ضرورة قد سبت يف دول ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية سلتلفة نسبيًا عن طبيعة البيئة الليبية، 

قاللية ادلراجع اخلارجي يف البيئة الليبية نتيجة لتقدديو للخدمات االستشارية إىل نفس تقصي مدى تأثر است
 ة. وعليو ديكن صياغة ادلشكلة ايل يدور حوذلا البحث يف التساؤل التايل: عمالء ادلراجع

فس )ما مدى تأثر استقاللية المراجع الخارجي في البيئة الليبية نتيجة لتقديمه الخدمات االستشارية لن
 عمالء المراجعة؟(.

 : أهداف البحث: 0 -1
  -يهدف البحث إىل ربقيق اآليت: 

التعرف على ما أُثَت من آراء وأفكار نظرية ودراسات وأحباث عملية يف األدب احملاسيب ادلتعلق دبجال  -1
     ادلراجعة حول مدى تأثَت اخلدمات االستشارية على استقاللية ادلراجع اخلارجي.               

دراسة مدى تأثر استقاللية ادلراجع اخلارجي نتيجة لتقدديو اخلدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة يف -2
 البيئة الليبية.

التعرف على مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية تتعلق بتأثر استقاللية ادلراجع نتيجة لتقدمي اخلدمات  -3
 ركُت يف الدراسة كادلؤىل العلمي وعدد سنوات اخلربة ادلهنية.االستشارية تبعا للخصائص الشخصية للمشا

 : أهمية البحث: 3 -1
تنبع أمهية البحث من كونو يتناول دراسة التأثَت احملتمل لتقدمي ادلراجعُت اخلارجيُت للخدمات االستشارية      

ضفاء الثقة على مصداقية القوائم على استقالليتهم يف البيئة الليبية دلا ذلذه االستقاللية من عظيم األثر يف إ
ادلالية للوحدات االقتصادية، وعلى نزاىة وموضوعية ادلراجع اخلارجي بشكل خاص ومهنة ادلراجعة بشكل عام،  
كذلك يساعد موضوع ىذا البحث يف إثارة ولفت انتباه العديد من األطراف ادلهنية والرمسية ذات العالقة دبهنة 

لتشريعات والضوابط والشروط الالزمة للحد من اآلثار السلبية احملتملة للخدمات ادلراجعة إىل ضرورة إصدار ا
 االستشارية على استقاللية ادلراجع.
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 : فرضيات البحث: 4 -1
  -يف ضوء طبيعة ادلشكلة واىداف البحث َّت صياغة الفرضيات التالية:  

مات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة إىل ال يؤدي قيام ادلراجعُت اخلارجيُت بتقدمي اخلدالفرضية األولى: 
 التأثَت على استقالليتهم.

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجهة نظر ادلراجعُت اخلارجيُت فيما يتعلق دبدى الفرضية الثانية: 
سنوات تأثر االستقاللية نتيجة لتقدمي اخلدمات االستشارية تبعا خلصائصهم الشخصية كادلؤىل العلمي وعدد 

 اخلربة ادلهنية.

 : منهجية البحث: 5 -1
 ُقّسمت ادلنهجية ادلتبعة يف ىذا البحث إىل جانبُت رئيسُت على النحو التايل:      

 الجانب النظري: 
اعتمد ىذا اجلانب على ادلنهج االستقرائي التحليلي ألجل تكوين األساس النظري للدراسة، من خالل      

دب احملاسيب ادلتعلق دبجال ادلراجعة من كتب ودوريات وأحباث متعلقة بادلشكلة عرض وربليل ما احتواه اال
موضوع البحث، باإلضافة إىل عرض وربليل بعض القواعد وادلواد ذات العالقة الواردة بالقوانُت واللوائح الصادرة 

 عن ادلنظمات ادلهنية والرمسية.
 الجانب العملي: 

الوصفي التحليلي من خالل استخدام أسلوب ادلسح جلمع البيانات  اعتمد ىذا اجلانب على ادلنهج     
أداة رئيسة ذلذا الغرض،  (Questionnaire)وادلعلومات الالزمة للدراسة وَّت استخدام صحف االستبيان 

كذلك استخدمت بعض األساليب والطرق اإلحصائية يف وصف وربليل البيانات واختبار الفرضيات من 
 . (SPSS) مج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةخالل االستعانة بربنا

 : الدراسات السابقة: 6 -1
يعترب من الناحية النظرية موضوع تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة من      

 اخلارجي. حيث يتمحور بُت أكثر ادلواضيع إثارًة للجدل والنقاش يف االدب احملاسيب ادلرتبط باستقاللية ادلراجع 
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 أغلب النقاش واجلدل حول مدى قدرة ادلراجع يف إعطاء رأي فٍت زلايد ومستقل )موضوعي( عن صددق وعدالدة
القوائم ادلالية للعمدالء ويف نفدس الوقدت يقدوم بتزويدد ىدؤالء العمدالء  بالعديدد مدن اخلددمات االستشدارية األخدرى  
(Mautz and Sharaf, 1961; Shockley, 1982; Flint, 1988; Clikeman,  

1998; Canning and Gwilliam, 1999; Firth; 2002 فعلددى سددبيل ادلثددال: يعتقددد ،)
Mautz and Sharaf (1961)  ان استقاللية مكاتب ادلراجعة اليت تقدوم بتقددمي اخلددمات االستشدارية إىل

البالغدة يف الفصدل  بدُت عمليدة إعطداء عمالئها باإلضافة إىل خدمة ادلراجعدة تضدعف بشدكل كبدَت نتيجدة للصدعوبة 
النصدح واإلرشداد وبدُت عمليددة ازبداذ القدرار، األمددر الدذي يصدعب معددو علدى ادلراجدع ذبنددب ادلشداركة يف عمليدة ازبدداذ 

 القرارات. 

وبادلثل شاطرت وجهة النظر ىذه العديد من ادلنظمات الدولية ادلعنية دبهنة ادلراجعة اخلارجية للحسابات 
العديد من التشريعات والقوانُت ادلتضمنة لبعض القواعد واإلجراءات الالزمة للحد من خطورهتا وقامت بإصدار 

 (Sarbanes and Oxley act 2002) على استقاللية ادلراجع اخلارجي. فعلى سبيل ادلثال منع قانون
الستشارية لعمالئها على شركات ادلراجعة تقدمي رلموعة من اخلدمات اصادر يف الواليات ادلتحدة األمريكية ال

زلل ادلراجعة مثل: خدمات مسك الدفاتر، أو تصميم أنظمة ادلعلومات ادلالية، او اخلدمات ادلتعلقة بالتقييم 
والتثمُت، أو أن تنوب عن العمالء يف ادلسائل القانونية أو يف البحث عن ادلوظفُت وتعيينهم بالشركات العميلة 

ع بأهنا تؤدي إىل إضعاف استقاللية ادلراجع اخلارجي. كذلك صدر عن وغَتىا من اخلدمات اليت يعتقد ادلشر 
قانون دينع مكاتب ادلراجعة من أداء العديد من أنواع اخلدمات االستشارية  2014الربدلان األوريب يف سنة 

أى لعمالء ادلراجعة مثل األعمال احملاسبية وحفظ الدفاتر واالستشارات الضريبية وغَتىا من األعمال اليت ر 
 ,European commission) االرباد األورويب أهنا تشكل هتديدا الستقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت

2014). 

ويف ادلقابل يوجد يف األدب احملاسيب ادلتعلق دبجال ادلراجعة وجهة نظر مغايرة مفادىا عدم تأثر وضعف      
نفس عمالء ادلراجعة. فعلى سبيل ادلثال يرى استقاللية ادلراجع اخلارجي نتيجة لتقدمي اخلدمات االستشارية ل

Higgins (1962)  أن تقدمي ادلراجع اخلارجي دلثل ىذه اخلدمات لنفس عمالء ادلراجعة ال يتعارض مع
استقاللية ادلراجع اخلارجي أو يؤدي إىل إضعافها، بل يعتقد أن السبب الرئيس يف وجود ىذه ادلشكلة يرجع 

 Carey) بادئ األخالقية للمراجع اخلارجي نفسو. وبادلثل يعتقد كل من باألساس إىل ضعف ادلعايَت وادل
and Doherty, 1966) هبذا الرأي حيث أشارا إىل أن استقاللية ادلراجع اخلارجي سوف لن تتأثر طادلا 
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  عملية اقتصر دور ادلراجع يف عملية تقدمي اخلدمات االستشارية على إبداء النصح وادلشورة فقط، ومل يتعداىا إىل
 The Cohenادلشاركة يف ازباذ القرار. وقد أيدت ىذه الفكرة جلنة كوىُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية

Commission, 1978) )  من خالل النتائج اليت توصلت اليها، حيث خلصت اللجنة إىل ان استقاللية 

ستشارية طادلا اقتصرت ىذه اخلدمات ادلراجع اخلارجي لن تتعرض للتأثَت والضعف نتيجة لتقدمي اخلدمات اال
 على النصح ومل تتدخل يف عملية ازباذ القرار النهائي لعمالء ادلراجعة. 

وباإلضافة إىل وجهيت النظر السابقتُت توجد وجهة نظر ثالثة تعتقد بان تقدمي ادلراجع للخدمات      
استقاللية ادلراجع. فعلى سبيل ادلثال يعتقد   االستشارية لعمالء ادلراجعة من ادلمكن أن يؤدي إىل تقوية وتعزيز

بانو كلما زادت كمية وعدد اخلدمات االستشارية اليت  (Goldman and Barlev, 1974)كل من 
يقدمها ادلراجع اخلارجي لعمالء ادلراجعة زادت وقويت درجة استقالليتو. ويرجع الباحثان ىذا االستنتاج إىل أن 

يقدمها ادلراجع اخلارجي لعمالئو تتميز بطبيعة غَت روتينية شلا جيعلها تعود  أغلب اخلدمات االستشارية اليت
بالفائدة ادلباشرة على عمالء ادلراجعة وبالتايل قد تؤدي عملية استبدال ادلراجع احلايل دبراجع آخر إىل خسارة 

وضع يف هناية األمر إىل الشركة العميلة للنصائح واإلرشادات اليت تتحصل عليها من ىذا ادلراجع، ويؤدي ىذا ال
زيادة قوة ادلراجع التفاوضية يف مواجهة الشركات العميلة يف ادلواقف اليت ربتاج إىل إبداء وجهة نظر قوية، شلا 
ينتج عنو تقوية وتعزيز استقاللية ادلراجع. كذلك يعتقد الكثَت من ادلؤيدين ذلذا الرأي بأن السماح للمراجعُت 

لعمالء ادلراجعة من ادلمكن أن جيعلهم غَت معتمدين اقتصاديا على عميل أو  بتقدمي اخلدمات االستشارية
رلموعة زلدودة من عمالء ادلراجعة، باإلضافة إىل زبفيض أتعاب عملية ادلراجعة، وزيادة الكفاءة ادلهنية نتيجة 

 ,Grout et al)لزيادة ادلعرفة عن قرب بالظروف احمليطة بالعمليات ادلختلفة للعميل )
1994;Arrunada, 1999; Defond et al, 2002. 

( لتنظيم 116( من القانون رقم )25أما فيما يتعلق بالواقع القانوين وادلهٍت يف ليبيا فقد بينت ادلادة )     
(، األعمال اليت ال جيوز اجلمع بينها وبُت مزاولة مهنة احملاسبة 1973مزاولة مهنة احملاسبة وادلراجعة لسنة )

 ليبيا وىي: وادلراجعة يف 

 تويل الوزارة.  -1

 ما مل يؤذن لو دبمارستها وفقا ألحكام القانون.  دبكافأةالوظائف العامة وادلؤقتة دبرتب أو  -2

 مجيع األعمال اليت تتناىف مع طبيعة ادلهنة وال تتفق مع كرامتها.  -3
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 االشتغال بالتجارة.  -4

نعة ادلشرع يف ليبيا من قيام ادلراجعُت اخلارجيُت بتقدمي ويبدو للباحث من خالل نص ادلادة السابقة عدم شلا
 اخلدمات االستشارية لنفس ادلنشآت اليت يقومون دبراجعة حساباهتا. 

أما على اجلانب العملي فقد حظي موضوع أثر تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية إىل نفس      
ىتمام والدراسة من قبل العديد من الباحثُت والدارسُت يف عمالء ادلراجعة على االستقاللية بالكثَت من اال

 -سلتلف دول العامل. وفيما يلي بعض من ىذه الدراسات: 
 (.Gul, 1989دراسة ) -1

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك مدراء االئتمان بادلصارف يف نيوزيلندا للتأثَت الذي ديكن      
تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية تقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت دبا فيها أن ربدثو مخسة عوامل على اس

تقدمي اخلدمات االستشارية وال ، وقد اقتصر التعبَت عن ىذا العامل يف حالتُت مها: يتم إىل نفس عمالء ادلراجعة
سة عدم جوىرية التأثَت ، وقد أظهرت النتائج ادلتحصل عليها من ىذه الدرايتم تقدمي اخلدمات االستشارية

على استقاللية  تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعةالذي ديكن أن حيدثو 
 ادلراجع اخلارجي.

 (.1990دراسة موسى ) -0
استهدفت ىذه الدراسة ربليل أثر رلموعة من العوامل اليت من ادلمكن ان تضعف استقاللية ادلراجع     
جي العامل يف مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية يف ليبيا، وقد كان من بُت ىذه العوامل عامل تقدمي اخلار 

مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية للخدمات االستشارية إىل عمالء ادلراجعة، وقد أظهرت النتائج ادلتحصل 
دمي مكاتب احملاسبة وادلراجعة القانونية عليها من ىذه الدراسة ضعف استقاللية ادلراجع اخلارجي نتيجة لتق

 للخدمات االستشارية إىل عمالء ادلراجعة.

 .(Beattie et al,1999)دراسة  -3
التعرف على مدى إدراك رلموعة من ادلهتمُت بعمل استهدفت ىذه الدراسة اليت أجريت يف بريطانيا      

من العوامل االقتصادية والقانونية وكان من بينهما عامل  ادلراجعة اخلارجية على احلسابات للتأثَت احملتمل جملموعة
 تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة على االستقاللية. وقد أظهرت النتائج 
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ادلتحصل عليها من ىذه الدراسة وجود خطر على استقاللية ادلراجع نتيجة لتقدديو للخدمات االستشارية لنفس 
 ادلراجعة.  عمالء

  (Defond, 2002).دراسة -4
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى وجود عالقة جوىرية بُت قيمة أتعاب اخلدمات االستشارية اليت     

يتحصل عليها ادلراجع وبُت إمكانية إصداره لتقرير ال يوضح إمكانية تعرض ادلنشاة دلصاعب مالية قد تؤدي هبا 
من القوائم ادلالية وتقارير ادلراجعُت اخلارجيُت ادلنشورة  1185الباحث بتحليل عدد إىل اإلفالس. وقد قام 

لبعض الشركات اليت تعاين من مشاكل مالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وقد أظهرت النتائج ادلتحصل 
لية ادلراجع عليها من ىذه الدراسة عدم وجود عالقة جوىرية بُت قيمة اخلدمات االستشارية وبُت استقال

اخلارجي، وأن ىناك اقتناعًا قويًا من ادلراجعُت بضرورة احملافظة على مسعتهم ادلهنية يف رلال سوق خدمات 
 ادلراجعة أكرب من أمهية قيمة اتعاب اخلدمات االستشارية. 

 (. (Hudaib, 2003دراسة -5
ادلراجعُت اخلارجيُت، ومستخدمي ادلقابلة الشخصية للتعرف على أراء استخدمت ىذه الدراسة أسلوب      

يف ادلملكة العربية السعودية،  ذلا تأثَتًا على االستقالليةبَأنم القوائم ادلالية، حول العديد من العوامل اليت يعتقد 
. وقد أَظهرت النتائج تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعةدبا فيها عامل 
تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية إىل نفس  بَأنم اعتقاد معظم ادلشًتكُت يف الدراسة ادلتحصل عليها 
 .يعد من بُت العوامل اليت هتدد االستقاللية وتؤدي إىل إضعافها عمالء ادلراجعة

 (Alleyne et al, 2006).دراسة  -6
عرف على مدى إدراك رلموعة من ( وىدفت إىل التBarbadosأجريت ىذه الدراسة يف باربادوزا )     

الفئات ادلهتمة بعملية ادلراجعة للتأثَت احملتمل لعدد من العوامل على استقاللية ادلراجع اخلارجي، وقد كان من 
، وقد اوضحت عامل تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعةبُت ىذه العوامل 

تقدديهم ادلشاركُت بوجود تأثَت كبَت على استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لنتائج ىذه الدراسة اعتقاد معظم 
 .للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة
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 (Awadallah, 2006).دراسة  -7

تقصت ىذه الدراسة آراء ادلراجعُت اخلارجيُت العاملُت يف مصر حول مدى إدراكهم لقدرة ادلراجع على      
ط اليت ديكن أن سبارسها إدارات عمالء ادلراجعة يف بعض ادلواقف اخلالفية مع ادلراجعُت وأثر ذلك مقاومة الضغو 

من بُت تلك  تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعةعلى االستقاللية. وقد كان 
راجع اخلارجي للخدمات االستشارية وال تقدمي ادلادلواقف. وقد َّت التعبَت عن ىذا ادلوقف يف حالتُت مها: يتم 

وقد أوضحت النتائج ادلتحصل عليها من ىذه الدراسة أن يتم تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية. 
أغلب آراء ادلشاركُت فيها قد أشاروا إىل أن قدرة ادلراجع اخلارجي على مقاومة الضغوط اليت ديكن أن سبارسها 

 لنفس عمالء ادلراجعة. اخلدمات االستشاريةيف حالة قيامو بتقدمي  اإلدارة عليو تكون أقل

(.0227دراسة فوزية حامد وحسام عبدالمحسن ) -8  

أجريت ىذه الدراسة يف ادلملكة العربية السعودية وىدفت إىل دراسة األسباب والدوافع اليت تدفع شركات      
مات االستشارية باإلضافة إىل التعرف على مدى تأثَت ادلراجعة يف السعودية إىل التوسع يف نطاق تقدمي اخلد

تلك اخلدمات على استقاللية وحياد ادلراجع اخلارجي. وقد أوضحت نتائج ىذه الدراسة ان ىناك تأثَت زلدود 
 على استقاللية ادلراجع اخلارجي نتيجة لقيامو بأداء اخلدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة. 

 (.0228دراسة عصام فريط ) -9
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى أثر اخلدمات االستشارية األخرى اليت يقدمها ادلراجع اخلارجي      

وقد بينت النتائج ادلتحصل عليها من باإلضافة إىل عملية ادلراجعة على استقاللية مكاتب ادلراجعة يف األردن. 
مكاتب ادلراجعة يف األردن نتيجة لتقدمي اخلدمات ىذه الدراسة وجود تأثَت واضح على استقاللية وحياد 

 االستشارية األخرى. 

 (Almalhuf, 2014).دراسة  -12
اىتمت ىذه الدراسة بالتعرف على أثر رلموعة من العوامل اليت يعتقد يف األدب احملاسيب بَأنم ذلا تأثَتاً      

اخلارجيُت، ومراجعي جهاز ادلراجعة ادلالية،  على استقاللية ادلراجع اخلارجي من وجهة نظر كل من ادلراجعُت
ومراجعي الضرائب، ومدراء االئتمان بادلصارف يف البيئة الليبية. وكان من بُت تلك العوامل: عامل تقدمي 
 مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية اإلدارية األخرى لنفس عمالء ادلراجعة، وقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة 
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ة ادلراجع اخلارجي تتأثر بشكل كبَت نتيجة لتقدمي ادلراجعُت اخلارجيُت للخدمات االستشارية لنفس َأنم استقاللي
 عمالء ادلراجعة.

 (.More and Berg, 2016دراسة ) -11
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على آراء إحدى عشرة شركة من الشركات الكربى العاملة يف رلال      

انيا حول أثر تقدمي ادلراجعُت اخلارجيُت للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة الصناعات الغذائية يف بريط
على استقالليتهم باإلضافة إىل التعرف على مدى أمهية الدخل ادلتحصل عليو نتيجة لتقدمي اخلدمات 

من االستشارية كمصدر من مصادر الدخل السنوي لشركات ادلراجعة. وقد أظهرت النتائج ادلتحصل عليها 
ىذه الدراسة ان ىناك تأثَتًا سلبيًا على استقاللية ادلراجع نتيجة للجمع بُت تقدمي خدمة ادلراجعة وتقدمي 
اخلدمات االستشارية لنفس العميل. كذلك بينت الدراسة األمهية النسبية الكبَتة للدخل السنوي الذي تتحصل 

 خرى. عليو شركات ادلراجعة جراء تقدديها للخدمات االستشارية األ

نالحظ من خالل الدراسات السابقة سواء ادلتعلقة باجلانب النظري أو اجلانب العملي، وجود آراء ونتائج      
سلتلفة ومتناقضة يف بعض األحيان.  حيث يعتقد الكثَتون بوجود تأثَت سليب كبَت على استقاللية ادلراجعُت 

نفس عمالء ادلراجعة. ويرجع أصحاب ىذا الرأي اخلارجيُت يف حالة قيامهم بتقدمي اخلدمات االستشارية ل
السبب إىل صعوبة الفصل بُت االقتصار على عملية النصح واإلرشاد اثناء تقدمي اخلدمات االستشارية وبُت 
ادلشاركة يف ازباذ القرار، األمر الذي جيعل ادلراجع اخلارجي عند قيامو بعملية ادلراجعة حلسابات وعمليات 

ة كالذي يقوم دبراجعة ما قام ىو نفسو بو من أعمال لصاحل عمالء ادلراجعة. ويف ادلقابل عمالئو زلل ادلراجع
يعتقد آخرون بأن تقدمي ادلراجع اخلارجي للخدمات االستشارية باإلضافة إىل خدمة ادلراجعة لنفس العمالء من 

أي أن اخلربة وادلعرفة اجليدة ادلمكن أن يؤدي إىل زيادة وتقوية استقاللية ادلراجع، حيث يعتقد أصحاب ىذا الر 
اليت يكتسبها ادلراجع اخلارجي عن حسابات وعمليات العميل تعطيو موقفًا متميزًا ديكنو من تقدمي تلك 
اخلدمات االستشارية بكفاءة عالية ويف نفس الوقت حيافظ على استقالليتو وحياده عند إبداء رأيو حول القوائم 

 والتقارير ادلالية للعمالء.  

وخيلص الباحث إىل إن اختالف النتائج السابقة سواء ادلستندة على أسس نظرية أو ادلستندة على أسس      
عملية من ادلمكن أن يرجع إىل عدة أسباب من أمهها: اختالف البيئات االجتماعية واالقتصادية للدول اليت 

 جراء تلك الدراسات باإلضافة إىل أجريت هبا تلك الدراسات، واختالف األساليب والطرق ادلنهجية ادلتبعة إل
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 اختالف وتباعد الفًتات الزمنية اليت أجريت خالذلا تلك الدراسات. لذلك هتدف ىذه الدراسة إىل توفَت نتائج 
عملية عن مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت يف البيئة الليبية نتيجة لقيامهم بتقدمي اخلدمات االستشارية 

 راجعة يف البيئة الليبية. لنفس عمالء ادل

 .(1): اإلطار النظري للخدمات االستشارية0
 : مفهوم الخدمات االستشارية.1 -0

يوجد يف األدب احملاسيب العديد من ادلفاىيم والتعريفات اليت توضح ادلقصود دبفهوم اخلدمات االستشارية      
الذي عرفها باهنا عبارة (AICPA) األمريكي ومن أىم ىذه التعريفات ما ورد عن رلمع احملاسبُت القانونيُت

عن "االستشارات ادلهنية اليت هتدف باألساس إىل ربسُت كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات وادلوارد 
( باهنا "ادلمارسة ادلهنية 2009(، كذلك عرفها )مجعة 2008ادلتاحة لو وشلا حيقق أىداف التنظيم" )قريط، 

ة وادلعونة إلدارة ادلؤسسة ألجل ربديد اىدافها وإرشادىا إىل األسلوب ادلؤدي إىل ربقيقها ادلعنية بتقدمي ادلشور 
عن طريق األداء يف رلاالت التخطيط والتنظيم واحلوافز واالتصال وقياس مستويات اإلصلاز واستخدام ادلوارد 

بفاعلية وكفاءة إدارة ادلؤسسة"، وقد عرفها البشرية وادلادية وادلالية، كما أهنا ربتوي على العوامل الفنية اليت تتعلق 
( على أهنا "نوع من أنواع اخلدمات غَت التقليدية اليت يقوم بتقدديها 2017أيضا كل من )شريعة وكويري، 

شخص مؤىل او رلموعة من األشخاص ادلؤىلُت الذين يتمتعون بقدر كاف من ادلعرفة واخلربة ادلهنية الالزمة 
دمات دبوجب تكليف خاص من العميل، لغرض ربسُت كفاءة وفعالية استخدام العميل لتأدية ىذا النوع من اخل

 للطاقات وادلوارد ادلتاحة لو  دبا حيقق أىداف ادلشروع ". 

 : العوامل التي أّدت إلى زيادة التوسع في تقديم الخدمات االستشارية.0-0
سع الكبَت يف رلال تقدمي اخلدمات االستشارية يرجع العديد من الكتاب والباحثُت يف رلال ادلراجعة التو      

 بواسطة مكاتب ادلراجعة إىل األسباب التالية.

 تلبية الطلب ادلتزايد على اخلدمات االستشارية من قبل عمالء ادلراجعة.  -1

 أكرباالستخدام األفضل للطاقات واخلربات ادلوجودة لدى مكاتب ادلراجعة لزيادة حجم النشاط وربقيق  -2
 من األرباح باإلضافة إىل إرضاء العمالء. قدر 

 
                                                           

: قريط، 2003)الرملي،  للمزيد من ادلعلومات حول ىذا اجلانب من البحث ديكن الرجوع اىل العديد من الدراسات واألحباث ومن بينها: -1
 (.2017: شريعة وكويري، 2013ىار، : الز 2009: مجعة 2008
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إعطاء اجملال للعاملُت بشركات ادلراجعة لتنمية القدرات الفنية احلقيقية لديهم ومساعدهتم يف تطبيق خرباهتم  -3
 ادلتوفرة يف رلاالت حقيقية. 

ليهم إمكانية تقدمي ادلعرفة والدراية الكاملة لشركات ادلراجعة بطبيعة وظروف أنشطة العمالء شلا يسهل ع -4
 اخلدمات االستشارية بكفاءة عالية. 

إمكانية تعرف ادلراجع على نقاط القوة والضعف يف توصياتو السابقة اليت قدمها للشركات العميلة سواء  -5
 عند تقدمي خدمة ادلراجعة أو عند تقدمي اخلدمات االستشارية. 

اإلضافة إىل ربقيق إيرادات إضافية تسهم يف زيادة الدخل االرتقاء باألداء ادلهٍت داخل شركات ادلراجعة ب -6
 السنوي.

زيادة حدة ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة وأثرىا على تدين العائد ادلادي الناتج من عملية ادلراجعة وزلاولة  -7
 زيادة الدخل من خالل تقدمي اخلدمات االستشارية.

دلشاكل القائمة وعدم امتالكها لكوادر مؤىلة تتمتع باخلربة عدم قدرة اإلدارة بادلنشآت العميلة على حل ا -8
 وادلعرفة لتقييم البدائل واختيار األسلوب األمثل للتعامل مع ىذه ادلشاكل. 

التغَتات اليت ربدث يف العديد من التشريعات ادلنظمة لألنشطة االقتصادية وظهور أنشطة جديدة وزيادة  -9
 والبيئية واإلنسانية بشكل كبَت يصعب على ادلدراء مواكبتو. تغَت طبيعة العالقات االجتماعية 

 : الهدف من تقديم الخدمات االستشارية. 3 -0
تسعى مكاتب ادلراجعة من خالل تقدمي اخلدمات االستشارية باإلضافة إىل عملية ادلراجعة إىل ربقيق      

  -العديد من األىداف من أمهها اآليت: 

 العميلة على أداء وظائفها بشكل أفضل من خالل تقدمي النصح وادلشورة.مساعدة إدارة الشركات  -1

اكتشاف ادلشاكل وتشخيصها يف وقت مبكر وإعطاء ربذيرات فورية باخلصوص إلدارة الشركات العميلة  -2
 وربفيزىا الزباذ اإلجراءات التصحيحية. 

 ة العادية من حلها.ادلساعدة يف إجياد احللول للمشاكل اليت ال تتمكن خدمة ادلراجع -3

ادلساعدة يف تقييم اخلطط ادلقًتحة للسياسات واإلجراءات والنظم لغرض ربسُت األداء اإلداري يف األجل  -4
 الطويل.
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 : خصائص ومتطلبات الخدمات االستشارية. 4 -0
قدمي اخلدمات يتوجب على مكاتب ادلراجعة مراعاة العديد من ادلتطلبات وادلميزات الواجب توافرىا عند ت     

 -االستشارية لعمالئها ومن أمهها االيت: 

جيب أن يتم تقدمي اخلدمات االستشارية بناًء على رغبات واحتياجات العمالء ألجل إحداث التغَت  -1
 ادلستهدف من وراء تقدمي اخلدمات. 

 ينبغي أن يتم تقدمي اخلدمات االستشارية بواسطة اشخاص مؤىلُت علميا ومهنياً.  -2

ينبغي على األشخاص الذين يقومون بتقدمي اخلدمات االستشارية احملافظة على استقالليتهم وذبنب  -3
 ادلؤثرات اليت ديكن أن ربدث نتيجة للعالقات الشخصية وادلالية اليت قد تربطهم مع الشركات العميلة. 

ال تتعداىا حبيث يتم  ينبغي ان يتم تقدمي اخلدمات االستشارية على سبيل النصح وادلشورة فقط، وأن -4
 التدخل يف عملية ازباذ القرارات.

جيب على مكاتب ادلراجعة عند قيامها بتقدمي اخلدمات االستشارية لعمالئها احملافظة على سرية البيانات  -5
 وادلعلومات ادلتعلقة هبذه اخلدمات.

 الدراسة العملية )الميدانية(: -3
ات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية وربليل البيانات وذلك على النحو يعرض ىذا اجلزء من البحث ادلراحل واخلطو 

 التايل:

 : منهجية الدراسة الميدانية.1 -3
 -تضمنت عملية ربديد وذبميع البيانات ادلراحل واخلطوات اآلتية: 

 : مجتمع وعينة الدراسة:1 -3-1
وقد احملاسبة وادلراجعة دبدينة طرابلس، يتكون رلتمع الدراسة من ادلراجعُت اخلارجيُت العاملُت دبكاتب      

اقتصرت عملية اختيار العينة على ادلراجعُت الذين أمكن الوصول إليهم مباشرة من خالل الزيارة ادليدانية دلقار 
. ومن بُت إمجايل صحف االستبيان ادلوزعة على ادلشاركُت يف مراجعًا خارجياً(80عملهم، وقد بلغ عددىم )

% من إمجايل 85صاحلة للتحليل، وبذلك بلغت نسبة الردود  صحيفة( 68على عدد ) الدراسة، َّت احلصول
 صحف االستبيان ادلوزعة. 
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 : أداة تجميع البيانات:3-1-0
صممت خصيصا ( Questionnaire)َّت ذبميع البيانات من خالل استخدام صحيفة استبيان     

وتعترب صحف االستبيان من وجهة نظر الكثَت  وضوع،ألغراض ىذه الدراسة استناداً إىل ما جاء يف أدبيات ادل
من الباحثُت من أفضل وأكثر الوسائل استخداما جلمع البيانات وادلعلومات الالزمة للدراسة ادليدانية ادلتعلقة 

، وُقسمت صحيفة االستبيان إىل جزأين  (Sarantakos, 1998; Sekaran, 2003)بالعلوم اإلنسانية 
اليت تقيس اخلصائص الدديوغرافية ألفراد عينة الدراسة زء األول جلمع بعض البيانات حيث خصص اجل ،رئيسيُت

يف حُت تضمن اجلزء الثاين رلموعة من العبارات اليت  من حيث ادلؤىل العلمي والتخصص وعدد سنوات اخلربة،
مات االستشارية لنفس هتدف إىل معرفة آراء ادلشاركُت حول مدى التأثَت احملتمل لتقدمي ادلراجع اخلارجي للخد

 (Five-point Likert scale، متبوعة دبقياس ليكرت اخلماسي )عمالء ادلراجعة على استقالليتو
 ( وذلك على النحو التايل: 1ادلوضح يف اجلدول رقم )

 (five-point Likert scaleمقياس ليكرت الخماسي )( 1جدول رقم )

 بشدةموافق  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
1 0 3 4 5 

وبعد ان عرضت صحيفة االستبيان على رلموعة من ذوي اخلربة والعالقة دبوضوع الدراسة إلبداء الرأي،      
أُخذت مجيع ادلالحظات واالقًتاحات ادلتحصل عليها بعُت االعتبار وَّت إجراء بعض التعديالت البسيطة على 

 القًتاحات حملتويات االستبيان. زلتويات االستبيان حبيث ُضمنت تلك ادلالحظات وا

 : الطرق واألساليب اإلحصائية. 3 -1 -3
( SPSSَّت االستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،ألجل ربقيق أىداف الدراسة     

  وذلك من خالل استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: ،لتحليل البيانات ادلتحصل عليها من ادلشاركُت

  َّت احتساب التكرارات والنسب ادلئوية للتعرف على الصفات الشخصية للمشاركُت يف الدراسة ولتحديد
 استجاباهتم ذباه العبارات ادلكونة للقسم الثاين من االستبيان.

 ( َّت احتساب ادلتوسط احلسايبMean ألجل معرفة مدى ارتفاع او اطلفاض إجابات ادلشاركُت يف الدراسة )
 بارات حسب أعلى متوسط حسايب.ولًتتيب الع
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 ( َّت استخدام االضلراف ادلعياريStandardDeviation للتعرف على مدى اضلراف إجابات ادلشاركُت )

 ادلكونة للجزء الثاين من االستبيان. عن ادلتوسط احلسايب لكل عبارة من العبارات 
 ( اختبار معاملCronbach’s Alpha Coefficientلقياس الثبات والت ) ناسق الداخلي دلكونات

%(، ويتفق 76وقد بلغت نسبة االتساق ادلتحصل عليها من خالل استخدام ىذا ادلعدل ) ،صحيفة االستبيان
( حُت أشارا إىل ;Pallant, 2007Sekaran, 2003ىذا ادلستوى مع ما سبق وَأن أشار إليو كل من )

 . %(70إنو جيب أن ال تقل القيم ادلثالية ذلذا االختبار عن )
  َّت استخدام اختبارT  لعينة واحدة(One Samples T-test).الختبار فرضية الدراسة األوىل 
 ( َّت استخدم ربليل التباين األحاديOne-Way Anova test.الختبار فرضية الدراسة الثانية ) 
 ( َّت استخدام اختبارScheff Post Hoc test يف حالة وجود اختالفات جوىرية بُت ادلتوسطات )

سابية إلجابات ادلشاركُت يف الدراسة للتعرف على أين تقع االختالفات بُت ادلتوسطات احلسابية إلجابات احل
 اجملموعات ادلشاركة يف الدراسة من حيث ادلؤىل العلمي أو مدة اخلربة. 

البيانات: : تحليل0 -3  
 خصائص النوعية للمشاركين في الدراسة:تحليل البيانات المتعلقة بال: 1 -0 -0

اىتم اجلزء األول من االستبيان جبمع بعض البيانات العامة عن ادلشاركُت يف الدراسة ألجل ربديد بعض      
اخلصائص النوعية ذلؤالء ادلشاركُت مثل: ادلؤىل العلمي، ورلال التخصص، واخلربة العملية، كما ىو مبُت يف 

          -على النحو االيت:  نالحظ سبتع أغلب ادلشاركُت خبصائص جيدة حيث ،(2اجلدول رقم )

%  22% من ادلشاركُت متحصلُت على درجة البكالوريوس، وأن  65نالحظ أن نسبة  المؤهل العلمي: -1
%. شلا يدل  13حيملون شهادة ادلاجستَت، يف حُت صلد أن نسبة احلاملُت لشهادة الدكتوراه قد وصلت إىل

 أسئلة االستبيان واإلجابة عنها بشكل جيد.                   على قدرة ادلشاركُت يف الدراسة وسبكنهم من فهم

%، وتؤكد  100تبُت أن مجيع أفراد عينة الدراسة متخصصون يف احملاسبة وبنسبة التخصص العلمي:  -0
 ىذه النتيجة إمكانية احلصول على إجابات مهنية متخصصة حول موضوع الدراسة.                                  

نالحظ أن أغلب ادلشاركُت يف الدراسة يتمتعون بطول فًتة اخلربة العملية يف رلال سنوات الخبرة:  -3
%، ويعطي ىذا مؤشرا جيدا 85سنوات ادلراجعة، حيث بلغت نسبة الذين تزيد خربهتم العملية عن مخس 

 ف البحث.               على ارتفاع مستوى اخلربة العملية لديهم، األمر الذي يسهم بشكل فعال يف خدمة اىدا
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معظم ادلشاركُت يف الدراسة يتمتعدون خبصائدص جيدة سبكنهدم من فهم وبناًء على ما سبق ديكن القول بأن     
األمر الدذي يسهم يف زيادة مصدداقية البيانات ادلتحصل عليها من  ،موضدوع الدراسدة وادلشاركدة فيها بفاعليدة

وىذا يعطي مؤشرًا قويًا على  ،الدراسة وإجاباهتم عن األسئلة بشكل موضوعي خالل فهمهم لطبيعة موضوع
 موضوعية وصدق النتائج ادلتحصل عليها. 

( الخصائص النوعية للمشاركين في الدراسة0الجدول رقم )  

 الخاصية الفئة العدد النسبة %
 دكتوراه 9 13

 المـــؤهل العلمـــــــي
 ماجستَت 15 22
 وسبكالوري 44 65

 المجمــوع 68 100
 زلاسبة 68 100

 التخصــــــــــص
 سبويل ومصارف - -
 إدارة - -

 المجمـــوع 68 100

15 10 
إىل أقل من  1من 

5 

 35 51 مــــدة الخبــــــرة
إىل أقل من  5من 

10 
 فأكثر 10من  23 34

 المجموع 68 100

 الثاني من االستبيان. : تحليل البيانات المتعلقة بالجزء0 -0 -3
يعرض ىذا اجلزء من البحث نتائج ربليل بيانات القسم الثاين من صحيفة االستبيان ادلتعلقة دبعرفة آراء      

لتقدديهم للخدمات ادلشاركُت يف الدراسة حول التأثَت الذي ديكن َأْن تتعرض لو استقاللية ادلراجعُت نتيجة 
 ُدرس التأثَت احملتمل على االستقاللية من خالل اختيار رلموعة من  قد، و االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة
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العبارات اليت تشرح نوع التأثَت احملتمل، وقد طلب من ادلشاركُت يف الدراسة ربديد مدى موافقتهم من عدمها 
 (.      1لكل عبارة من خالل اختيار أحد ادلستويات ادلشار إليها يف اجلدول )

دراسة:اختبار فرضيات ال  

 اختبار الفرضية األولى: ●
 ألجل اختبار ىذه الفرضية َّت صياغتها إحصائيا على النحو التايل: 

H 0 ال يؤدي قيام المراجعين الخارجيين بتقديم الخدمات االستشارية لنفس عمالء المراجعة إلى :
 التأثير على استقالليتهم.

H 1االستشارية إلى نفس عمالء المراجعة إلى  : يؤدي قيام المراجعين الخارجيين بتقديم الخدمات
 التأثير على استقالليتهم.

َّت احتساب التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لكل عبارة من العبارات 
ألجل معرفة (One Sample T-Test)استخدم اختبار كذلك َّت ادلكونة للجزء الثاين من االستبيان،

تكون الفقرة إجيابية دبعٌت أن أفراد عينة الدراسة موافقُت على )داللة( آراء ادلشاركُت يف الدراسة، حيث معنوية 
وادلتوسط (  Pvalue< 0.05)زلتواىا إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية للفقرة أصغر من مستوى ادلعنوية 

أفراد عينة الدراسة غَت موافقُت على زلتواىا  وتكون الفقرة سلبية دبعٌت أن (،3احلسايب ادلرجح للفقرة أكرب من )
وادلتوسط  (P- value< 0.05)إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية للفقرة اصغر من مستوى ادلعنوية 

( إجابات ادلشاركُت يف الدراسة حول تأثَت 5( و)4(، ويوضح اجلدوالن )3احلسايب ادلرجح للفقرة أصغر من )
 ة. تلك العبارات على االستقاللي

نالحظ من خالل اجلدولُت اعتقاد أغلب ادلشاركُت يف الدراسة بوجود تأثَت على استقاللية ادلراجع اخلارجي 
نتيجة لتقدمي اخلدمات االستشارية إىل عمالء ادلراجعة، حيث كان ادلتوسط احلسايب احملسوب إلمجايل إجابات 

(. فعلى سبيل ادلثال يوضح 3<)ادلتوسط احلسايب ادلشاركُت يف الدراسة ألغلب العبارة َأكرب من ثالثة نقاط 
  -( ان أكثر الفقرات اليت تؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع اخلارجي ىي كما يلي: 5اجلدول رقم )

( واليت مفادىا أن تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية يؤدي إىل زيادة الروابط االقتصادية 1الفقرة رقم ) -1
 ادلراجعة، شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع وادلمثل للشركة العميلة االمر الذي يسهم  بينو وبُت عمالئو زلل
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%(، وكان ادلتوسط  69.1يف إضعاف استقاللية ادلراجع. حيث بلغت نسبة ادلوافقُت على ىذه العبارة )
 (.3.9265احلسايب إلمجايل إجابات ادلشاركُت حول ىذه الفقرة )

 تنص على أن تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية يؤدي إىل تردد ادلراجع ( واليت5الفقرة رقم ) -2
بالتحفظ يف تقريره خوفًا من فقدان العميل، شلا ينتج عنو إضعاف الستقاللية ادلراجع اخلارجي. حيث بلغت 

حول ىذه  %(، وكان ادلتوسط احلسايب إلمجايل إجابات ادلشاركُت 69.1نسبة ادلوافقُت على ىذا الرأي )
 (.3.8824الفقرة )

( واليت تشَت إىل ان ارتفاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات ادلراجعة 2الفقرة رقم ) -3
العادية لنفس العميل يؤدي إىل التأثَت سلبيًا على استقاللية ادلراجع اخلارجي. حيث بلغت نسبة ادلوافقُت 

 (.3.8676ن ادلتوسط احلسايب إلمجايل إجابات ادلشاركُت )%(، وكا 69.1على ىذه الفقرة )

  -( أن أقل الفقرات تأثَتا على االستقاللية كانت كما يلي: 5ويف ادلقابل يوضح اجلدول رقم )

( واليت تفيد بأن تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية يؤدي إىل تدين مصداقية مضمون تقرير 7الفقرة رقم ) -1
إىل اطلفاض إمكانية االعتماد على البيانات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية بواسطة األطراف  ادلراجع وبالتايل

%(، وكان ادلتوسط احلسايب  25ادلستفيدة خبالف اإلدارة. حيث بلغت نسبة ادلوافقُت على ىذا الرأي )
 (.2.6912إلمجايل اإلجابات حول ىذه الفقرة )

إىل أن تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية يؤدي إىل عدم تقدمي ( واليت تشَت 11الفقرة رقم ) -2
ىذه ادلكاتب للنصح واالرشادات التحذيرية للمستثمرين عن احتمال فشل ادلنشأة مستقبال. حيث بلغت 

%(، وكان ادلتوسط احلسايب إلمجايل اإلجابات حول ىذه الفقرة  31نسبة ادلوافقُت على ىذا الراي )
(2.7353.) 

 one Sample( أَنم كل النتائج ادلتحصل عليها من اختبار )5كذلك نالحظ من خالل اجلدول رقم )      
T-Test ادلتعلقة بكافة العبارات اليت تصف تأثَت تقدمي اخلدمات االستشارية باإلضافة لعملية ادلراجعة على )

(، حيث  statistical significant differencesاالستقاللية قد أظهرت وجود اختالفات جوىرية ) 
(. وبناء P- value< 0.05) 0.050( وىي أقل من 0.0000كانت كل مستويات الداللة تساوي )

واليت تنص على عدم وجود تأثَت على استقاللية ادلراجعُت ( H0على ما سبق يتم رفض الفرضية الصفرية )
 واليت تفيد ( H1جعة وقبول الفرضية البديلة )اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلرا
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ن تقدمي ادلراجعُت اخلارجيُت للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة يؤثر سلبا على استقالليتهم. دأب

، ودراسة Hudaib (2003)وتتوافق ىذه النتيجة مع ما توصلت اليو بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة 
، (Alleyne et al, 2006)، ودراسة(Beattie et al,1999)اسة ، ودر (2008عصام قريط )

(. يف حُت اختلفت ىذه More and Berg, 2016دراسة )، و (Awadallah, 2006)ودراسة 
دراسة فوزية حامد (، و Gul, 1989مع ما توصلت اليو بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة )النتيجة 

 .(Defond, 2002)، ودراسة (2007وحسام عبداحملسن )

 اختبار الفرضية الثانية:  ●
تبعا خلصائصهم الشخصية كادلؤىل العلمي يف الدراسة  ال توجد فروقات جوىرية بُت إجابات ادلشاركُت

وعدد سنوات اخلربة ادلهنية، حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات 
 االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة.

 م ىذه الفرضية إىل اآليت: وتنقس

حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت ادلشاركُت يف الدراسة ال توجد فروقات جوىرية بُت إجابات  -أ
 نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى للمؤىل العلمي.

حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت  ادلشاركُت يف الدراسةال توجد فروقات جوىرية بُت إجابات  -ب
 نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى لسنوات اخلربة.

 أوال: اختبار الفرضية )أ(. ألجل اختبار ىذه الفرضية َّت صياغتها احصائيا على النحو التايل: 

H 0 حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت  الدراسةادلشاركُت يف :ال توجد فروقات جوىرية بُت إجابات
 اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى للمؤىل العلمي.

H 1 حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت  ادلشاركُت يف الدراسة:توجد فروقات جوىرية بُت إجابات
 لنفس عمالء ادلراجعة تعزى للمؤىل العلمي. نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية

( النتائج ادلتحصل عليها من خالل استخدام اختبار ربليل التباين األحادي 6يوضح اجلدول رقم )     
(One-Way Anova test الختبار ىذه الفرضية، حيث يتبُت عدم وجود اختالفات جوىرية بُت )

 ( P valuesىل العلمي، حيث كانت مستويات ادلعنوية )إجابات الفئات ادلشاركة يف الدراسة حسب ادلؤ 
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(، وبناء على ىذه النتيجة ديكن القول بأن ىناك امجاعاً مطلقاً وتوافق 0.05احملسوب ذلذه الفقرات أكرب من )
اليت تنص   H 0تام يف إجابات ادلشاركُت فيما يتعلق دبوضوع الدراسة شلا يستدعي قبول الفرضية الصفرية    

فيما يتعلق دبدى تأثر استقاللية ادلراجعُت ادلشاركُت يف الدراسة دم وجود فروقات جوىرية بُت إجابات على ع
اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى للمؤىل العلمي ورفض الفرضية 

 . H 1البديلة 

 َّت صياغتها إحصائيا على النحو التايل: اختبار الفرضية )ب(. ألجل اختبار ىذه الفرضية  ثانيا:

H 0 فيما يتعلق دبدى تأثر استقاللية ادلراجعُت ادلشاركُت يف الدراسة :ال توجد فروقات جوىرية بُت إجابات
 اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى لسنوات اخلربة.

H 1 فيما يتعلق دبدى تأثر استقاللية ادلراجعُت دلشاركُت يف الدراسة ا:توجد فروقات جوىرية بُت إجابات
 اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى لسنوات اخلربة.

( النتائج ادلتحصل عليها من خالل استخدام اختبار ربليل التباين األحادي 7يوضح اجلدول رقم )     
(One-Way Anova test الختبار ىذه الفرضية، حيث يتبُت عدم وجود اختالفات جوىرية بُت )

إجابات ادلشاركُت يف الدراسة تعزى إىل مدة اخلربة العملية حول معظم الفقرات ادلتعلقة دبدى تأثر االستقاللية 
( P valuesنتيجة لتقدمي اخلدمات االستشارية ما عدا الفقرة السابعة. حيث نالحظ أن مستويات ادلعنوية )

ادلتوسط احلسايب ادلرجح لكل فئة قد كان أكرب من (، وأن 0.05احملسوبة جلميع الفقرات كانت أكرب من )
( وىي 0.035(. أما فيما يتعلق بالفقرة السابعة فقد كانت القيمة احملسوبة دلستوى ادلعنوية ذلذه الفقرة )3)

اليت سجلت اختالفات جوىرية تعزى إىل مدة (. وللتعرف على ما ىي الفئات 0.05أقل من مستوى ادلعنوية )
( Scheff Post Hoc testاخلربة العملية يف إجاباهتا حول مدى تأثر االستقاللية، َّت استخدام اختبار )

وجود اختالفات جوىرية بُت  وقد أظهرت النتائج ادلتحصل عليها من ىذا االختبار فيما يتعلق بالفقرة السابعة
سنوات فأكثر(. وبناء على ىذه النتيجة ديكن القول بأن ىناك 10ات( والفئة )سنو  0 < 5إجابات الفئة )

امجاعاً مطلقاً وتوافقاً تاماً يف إجابات ادلشاركُت فيما يتعلق دبوضوع الدراسة ما عدا الفقرة السابعة، شلا يستدعي 
فيما ركُت يف الدراسة ادلشااليت تنص على عدم وجود فروقات جوىرية بُت إجابات  H0قبول الفرضية الصفرية 

يتعلق دبدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة 
 .H 1تعزى للمؤىل العلمي ورفض الفرضية البديلة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية إلجابات المشاركين في الدراسة4جدول رقم )
 الرقم العبدددددددددددددددددددارة موافق بشدة زلايد غَت موافق بشدة

 العدد % العدد % العدد %

7.4 5 23.5 16 69.1 47 
ر الذي يساىم يف ابع وادلمثل للشركة العميلة االميؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل زيادة الروابط االقتصادية بينو وبُت عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف الت

 1 إضعاف استقاللية ادلراجع

 2 دلراجع اخلارجي  يؤدي ارتفاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات ادلراجعة العادية لنفس العميل إىل التأثَت سلبيا على استقاللية ا 47 69.1 16 23.5 5 7.4

17.6 12 32.4 22 50 34 
على استقاللية ات االستشارية إىل ربول دور ادلراجع من محاية مصاحل مالك ادلنشاة إىل محاية مصاحل أعضاء رللس اإلدارة بتلك ادلنشاة شلا يؤثر سلبا يؤدي تقدمي ادلراجع للخدم

 3 ادلراجع

ُت إدارة ادلنشاة العميلة حبيث يصبح ادلكتب معتمدا على صلاح اإلدارة لتكوين مسعة يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تطور العالقة بُت مكتب ادلراجعة وب 45 66.1 13 19.1 10 14.7
 جيدة شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع

4 

 5 نو إضعاف الستقاللية ادلراجع اخلارجي يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تردد ادلراجع بالتحفظ يف تقريره خوفا من فقدان العميل شلا ينتج ع 47 69.1 13 19.1 8 11.8
 6 املُت هبذه ادلكاتبيؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل وجود تعارض يف ادلصاحل ذلذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجعُت الع 47 69.1 14 20.6 7 10.3

ئم ادلالية بواسطة ات االستشارية إىل تدين مصداقية مضمون تقرير ادلراجع وبالتايل إىل اطلفاض إمكانية االعتماد على البيانات ادلالية الواردة يف القوايؤدي تقدمي ادلراجع للخدم 17 25 19 27.9 32 47.1
 األطراف ادلستفيدة خبالف اإلدارة

7 

 8 القضايا ادلرفوعة ضد ىذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على مسعة ادلراجعُت اخلارجيُت العاملُت هبذه ادلكاتب  يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل زيادة 31 45.6 16 23.5 21 30.9

رار شلا ينتج عنو اضعاف استقاللية زباذ القيؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة إىل صعوبة الفصل بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت اإلسهام يف ا 42 61.8 17 25 9 13.2
 ادلراجع

9 

 10 اللية ادلراجع اخلارجيتؤدي زيادة ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة ألجل تقدمي اخلدمات االستشارية ادلختلفة لعمالء ادلراجعة إىل التأثَت سلبا على حياد واستق 47 69.1 15 22.1 6 8.8
 11 ب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل عدم تقدمي ىذه ادلكاتب للنصح واالرشادات التحذيرية للمستثمرين عن احتمال فشل ادلنشاة مستقباليؤدي تقدمي مكات 21 30.9 16 23.5 31 45.6
 12 ا يسهم يف إضعاف استقالليتو يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل اعتماد ادلراجع اقتصاديا على عميل او رلموعة زلددة من العمالء شل 34 50 17 25 17 25

 13 ر سلبا على استقاللية ادلراجعيؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تالشي األمهية التقليدية خلدمة ادلراجعة على احلسابات بالنسبة دلكاتب ادلراجعة شلا يؤث 41 60.3 15 22.1 12 17.6
 ادلستوى الرابع )غَت موافق(، وادلستوى اخلامس )غَت موافق بشدة( يعادل او يساوي )غَت موافق انات دلستويات درجة ادلوافقة حبيث اعترب ادلستوى األول )موافق بشدة(، وادلستوى الثاين )موافق( يعادل او يساوي )موافق بشدة(، واعتربَّت الدمج بُت النتائج ادلتعلقة بتحليل البي

                               ( بكامل درجاتو.                                                                                      1لمقياس الوارد يف اجلدول رقم )ت احلسابية ادلتعلقة بإجابات ادلشاركُت يف الدراسة حول سلتلف العبارات والدالالت اإلحصائية ادلتعلقة باالختبارات اإلحصائية وفقا لبشدة(، مع مالحظة انو قد َّت احتساب ادلتوسطا



 

 
 

 د. عبد الحكيم البشير الملهوف                         اجع الخارجيالخدمات االستشارية وأثرها على نزاهة واستقاللية المر           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 

 

 الختبار الفرضية األولى للدراسة (One Sample T-Test)( نتائج اختبار 5جدول رقم )

االضلراف  Tقيمة اختبار  .Sig الًتتيب
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

 الرقم العبارة

زيادة الروابط االقتصادية بينو وبُت عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع وادلمثل للشركة العميلة االمر الذي  يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل 3.9265 0.91938 35.218 0.000 1
 يسهم يف إضعاف استقاللية ادلراجع 

1 

 2 جعة العادية لنفس العميل إىل التأثَت سلبيا على استقاللية ادلراجع اخلارجييؤدي ارتفاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات ادلرا 3.8676 0.87936 36.269 0.000 3

9 0.000 27.749 1.00950 3.3971 
ى ك ادلنشاة شلا يؤثر سلبا عليؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل ربول دور ادلراجع من محاية مصاحل مالك ادلنشاة إىل محاية مصاحل أعضاء رللس اإلدارة بتل

 3 استقاللية ادلراجع

6 0.000 31.456 0.98307 3.7500 
عتمدا على صلاح اإلدارة لتكوين يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تطور العالقة بُت مكتب ادلراجعة وبُت إدارة ادلنشاة العميلة حبيث يصبح ادلكتب م

 4 مسعة جيدة شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع 

 5 اللية ادلراجع اخلارجييؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تردد ادلراجع بالتحفظ يف تقريره خوفا من فقدان العميل شلا ينتج عنو اضعاف الستق 3.8824 0.98541 32.489 0.000 2

 6 إىل وجود تعارض يف ادلصاحل ذلذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجعُت العاملُت هبذه ادلكاتب يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية 3.7647 1.00918 30.762 0.000 5

13 0.000 21.331 1.04034 2.6912 
ات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تدين مصداقية مضمون تقرير ادلراجع وبالتايل إىل اطلفاض إمكانية االعتماد على البيان

 7 بواسطة األطراف ادلستفيدة خبالف اإلدارة

 8 دلكاتبجيُت العاملُت هبذه ايؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل زيادة القضايا ادلرفوعة ضد ىذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على مسعة ادلراجعُت اخلار  3.1324 1.19582 21.600 0.000 11

زباذ القرار شلا ينتج عنو إضعاف يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة إىل صعوبة الفصل بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت اإلسهام يف ا 3.7059 0.96288 31.738 0.000 7
 استقاللية ادلراجع

9 

 10 راجع اخلارجية ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة ألجل تقدمي اخلدمات االستشارية ادلختلفة لعمالء ادلراجعة إىل التأثَت سلبا على حياد واستقاللية ادلتؤدي زياد 3.8235 0.87998 35.830 0.000 4
 11 ادات التحذيرية للمستثمرين عن احتمال فشل ادلنشاة مستقباليؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل عدم تقدمي ىذه ادلكاتب للنصح واالرش 2.7353 1.15407 19.545 0.000 12
 12 ف استقالليتو يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل اعتماد ادلراجع اقتصاديا على عميل او رلموعة زلددة من العمالء شلا يسهم يف اضعا 3.3235 1.15178 23.795 0.000 10

 13 ر سلبا على استقاللية ادلراجعيؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تالشي األمهية التقليدية خلدمة ادلراجعة على احلسابات بالنسبة دلكاتب ادلراجعة شلا يؤث 3.6176 1.12009 26.633 0.000 8

 ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات 3.5100    
 



 

 
 

 0202ناير ي( 1) العدد( 4)المجلد                                              مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( الختبار الفرضية الثانية للدراسةScheff Post Hoc test( ونتائج اختبار )One-Way Anova testي )( نتائج اختبار تحليل التباين األحاد6جدول رقم )

Scheff Post Hoc test 
Anova 

test دكتوراه ماجستَت بكالوريوس االمجايل 
 الرقم العبارة

ماجستَت 
 بكالوريوس

 دكتوراه 
 بكالوريوس

 دكتوراه
 P value ماجستَت

ادلتوسط 
 احلسايب

راف االضل
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

- - - 0.243 3.930 0.9193 4.000 0.8892 4.000 1.0000 3.444 0.881 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل زيادة الروابط االقتصادية بينو 

 عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع وادلمثل للشركة وبُت
 العميلة االمر الذي يسهم يف إضعاف استقاللية ادلراجع 

1 

يؤدي ارتفاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات  60093. 4.1111 1.1212 3.6000 0.8301 3.9091 0.8793 3.8676 0.342 - - -
 دلراجعة العادية لنفس العميل إىل التأثَت سلبيا على استقاللية ادلراجع اخلارجيا

2 

- - - 0.877 3.3971 1.0095 3.3636 0.9666 3.4000 1.2421 3.5556 0.8819 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل ربول دور ادلراجع من محاية 

رللس اإلدارة بتلك ادلنشاة شلا مصاحل مالك ادلنشاة إىل محاية مصاحل أعضاء 
 يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع

3 

- - - 0.904 3.750 0.983 3.727 0.924 3.733 1.222 3.888 0.927 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تطور العالقة بُت 

على مكتب ادلراجعة وبُت إدارة ادلنشاة العميلة حبيث يصبح ادلكتب معتمدا 
 صلاح اإلدارة لتكوين مسعة جيدة شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع 

4 

- - - 0.767 3.882 .9854 3.727 .9241 3.866 .9904 3.666 1.224 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تردد ادلراجع بالتحفظ 

ستقاللية ادلراجع يف تقريره خوفا من فقدان العميل شلا ينتج عنو إضعاف ال
 اخلارجي   

5 

- - - 
0.510 

3.764 1.009 3.681 1.029 3.800 1.082 4.111 0.781 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل وجود تعارض يف 
ادلصاحل ذلذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجعُت العاملُت هبذه 

 ادلكاتب  
6 

- - - 0.752 2.691 1.040 2.727 1.019 2.733 1.099 2.444 1.130 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تدين مصداقية مضمون تقرير 
ادلراجع وبالتايل إىل اطلفاض إمكانية االعتماد على البيانات ادلالية الواردة يف 

 القوائم ادلالية بواسطة األطراف ادلستفيدة خبالف اإلدارة  
7 



 

 
 

 د. عبد الحكيم البشير الملهوف                         اجع الخارجيالخدمات االستشارية وأثرها على نزاهة واستقاللية المر           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 

 

- - - 0.205 3.132 1.195 2.954 1.238 3.333 1.175 3.666 0.866 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل زيادة القضايا ادلرفوعة 
ضد ىذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على مسعة ادلراجعُت اخلارجيُت العاملُت هبذه 

 ادلكاتب  
8 

- - - 
0.712 

3.705 .9628 3.636 .9423 3.800 1.014 3.888 1.054 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة إىل صعوبة 
الفصل بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت اإلسهام يف ازباذ القرار شلا ينتج 

 عنو إضعاف استقاللية ادلراجع 
9 

- - - 0.059 3.823 0.879 3.840 0.887 4.133 0.743 3.222 0.833 
زيادة ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة ألجل تقدمي اخلدمات االستشارية تؤدي 

 10 ادلختلفة لعمالء ادلراجعة إىل التأثَت سلبا على حياد واستقاللية ادلراجع اخلارجي 

- - - 0.110 2.735 1.154 2.886 1.145 2.733 1.222 2.000 0.866 
عدم تقدمي ىذه يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل 

ادلكاتب للنصح واالرشادات التحذيرية للمستثمرين عن احتمال فشل ادلنشاة 
 مستقبال

11 

- - - 0.235 3.323 1.151 3.000 1.181 3.933 .8837 3.888 0.781 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل اعتماد ادلراجع 

لعمالء شلا يسهم يف إضعاف اقتصاديا على عميل او رلموعة زلددة من ا
 استقالليتو 

12 

- - - 0.902 3.617 1.120 3.591 1.127 3.600 1.242 3.777 0.971 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تالشي األمهية التقليدية خلدمة 
ادلراجعة على احلسابات بالنسبة دلكاتب ادلراجعة شلا يؤثر سلبا على استقاللية 

 ادلراجع
13 

 
 



 

 
 

 0202ناير ي( 1) العدد( 4)المجلد                                              مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( الختبار الفرضية الثانية للدراسةScheff Post Hoc test( ونتائج اختبار )One-Way Anova test( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )7جدول رقم )

Scheff Post Hoc test Anova 
test 

 5إىل اقل من  0من  10إىل اقل من  5من  فأكثر 10من  االمجايل
 5 <10 الرقم العبارة

 10 >فاكثر
5 > 0 

 10 >فاكثر
5 > 0 
10> 5 

P value  ادلتوسط
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

- - - 0.096 3.926 0.919 4.217 0.735 3.857 1.004 3.500 0.849 
ادلراجع للخدمات االستشارية إىل زيادة الروابط االقتصادية بينو يؤدي تقدمي 

وبُت عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع وادلمثل للشركة 
 العميلة األمر الذي يسهم يف إضعاف استقاللية ادلراجع 

1 

- - - 0.096 3.867 0.879 3.782 0.850 4.057 0.872 3.400 0.843 
فاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات يؤدي ارت

ادلراجعة العادية لنفس العميل إىل التأثَت سلبيا على استقاللية ادلراجع 
 اخلارجي

2 

- - - 0.127 3.397 1.009 3.478 0.947 3.514 0.919 2.800 1.316 
محاية  يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل ربول دور ادلراجع من

مصاحل مالك ادلنشاة إىل محاية مصاحل أعضاء رللس اإلدارة بتلك ادلنشاة شلا 
 يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع

3 

- - - 0.373 3.750 0.983 3.695 1.145 3.885 0.866 3.400 0.966 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تطور العالقة بُت 

 إدارة ادلنشاة العميلة حبيث يصبح ادلكتب معتمدا على مكتب ادلراجعة وبُت
 صلاح اإلدارة لتكوين مسعة جيدة شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلراجع 

4 

- - - 0.977 3.882 0.985 3.913 0.996 3.857 1.004 3.900 0.994 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل تردد ادلراجع 

قريره خوفا من فقدان العميل شلا ينتج عنو إضعاف الستقاللية بالتحفظ يف ت
 ادلراجع اخلارجي   

5 

- - - 0.460 3.764 1.009 3.565 1.036 3.828 1.070 4.000 0.666 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل وجود تعارض يف 

جعُت العاملُت هبذه ادلصاحل ذلذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على استقاللية ادلرا
 ادلكاتب  

6 



 

 
 

 د. عبد الحكيم البشير الملهوف                         اجع الخارجيالخدمات االستشارية وأثرها على نزاهة واستقاللية المر           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 

 

- * - 0.035 2.691 1.040 2.391 0.940 2.685 0.993 3.400 1.173 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تدين مصداقية مضمون تقرير 
ادلراجع وبالتايل إىل اطلفاض إمكانية االعتماد على البيانات ادلالية الواردة يف 

 طة األطراف ادلستفيدة خبالف اإلدارة  القوائم ادلالية بواس
7 

- - - 0.909 3.132 1.195 3.043 1.223 3.171 1.200 3.200 1.229 
يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل زيادة القضايا 
ادلرفوعة ضد ىذه ادلكاتب شلا يؤثر سلبا على مسعة ادلراجعُت اخلارجيُت 

 العاملُت هبذه ادلكاتب  
8 

- - - 0.445 3.705 0.962 3.652 0.934 3.828 0.954 3.400 1.074 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل نفس عمالء ادلراجعة إىل 
صعوبة الفصل بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت اإلسهام يف ازباذ القرار 

 شلا ينتج عنو إضعاف استقاللية ادلراجع.
9 

- - - 0.886 3.823 0.879 3.826 0.984 3.857 0.845 3.700 0.823 
تؤدي زيادة ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة ألجل تقدمي اخلدمات االستشارية 
ادلختلفة لعمالء ادلراجعة إىل التأثَت سلبا على حياد واستقاللية ادلراجع 

 اخلارجي 
10 

- - - 0.453 2.735 1.154 2.304 0.973 2.685 1.131 3.900 0.875 
ؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل عدم تقدمي ىذه ي

ادلكاتب للنصح واالرشادات التحذيرية للمستثمرين عن احتمال فشل 
 ادلنشاة مستقبال

11 

- - - 0.257 3.323 1.151 3.043 1.106 3.542 1.171 3.200 1.135 
د ادلراجع يؤدي تقدمي مكاتب ادلراجعة للخدمات االستشارية إىل اعتما

اقتصاديا على عميل او رلموعة زلددة من العمالء شلا يسهم يف إضعاف 
 استقالليتو 

12 

- - - 0.029 3.617 1.121 3.869 1.289 3.285 0.987 4.200 0.788 
يؤدي تقدمي ادلراجع للخدمات االستشارية إىل تالشي األمهية التقليدية 

ب ادلراجعة شلا يؤثر سلبا على خلدمة ادلراجعة على احلسابات بالنسبة دلكات
 استقاللية ادلراجع

13 

 



 

 
 

 0202ناير ي( 1) العدد( 4)المجلد                                              مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
8 

 
 النتائــــج والتوصيــــات. -4

يعرض ىذا اجلزء أىم النتائج اليت َّت التوصل إليها باإلضافة للتوصيات اليت ديكن أْن تفيد يف تدعيم استقاللية      
 ادلراجع اخلارجي واحملافظة عليها وذلك على النحو اآليت:  

 نتائــــــج.: ال4-1
                                                                                            بناء على ربليل البيانات ادلتحصل عليها من الدراسة ادليدانية واختبار الفرضيات َّت التوصل إىل النتائج اآلتية:                         

سليب لتقدمي اخلدمات االستشارية بواسطة بيانات ادلتعلقة بالفرضية األوىل تبُت وجود تأثَت من خالل ربليل ال)أ(: 
 على استقالليتهم لألسباب اآلتية: ادلراجعُت اخلارجيُت لنفس عمالء ادلراجعة 

وادلمثل زيادة الروابط االقتصادية بُت ادلراجع وبُت عمالئو زلل ادلراجعة شلا جيعل ادلراجع يف موقف التابع  -1
 للشركة العميلة.                                                                                            

 ارتفاع نسبة إيرادات اخلدمات االستشارية مقارنة بنسبة خدمات ادلراجعة العادية.                          -2

 الك ادلنشأة إىل محاية مصاحل أعضاء رللس اإلدارة بتلك ادلنشآت.     ربول دور ادلراجع من محاية مصاحل م -3

تطور العالقة بُت مكتب ادلراجعة وبُت إدارة ادلنشأة العميلة حبيث يصبح ادلكتب معتمدا على صلاح اإلدارة  -4
                          لتكوين مسعة جيدة.                                                                       

 تردد ادلراجع بالتحفظ يف تقريره خوفا من فقدان العميل. -5

 وجود تعارض يف ادلصاحل الشخصية للمراجعُت العاملُت دبكاتب ادلراجعة.  -6

 زيادة القضايا ادلرفوعة ضد مكاتب ادلراجعة.  -7

 يف ازباذ القرار. صعوبة الفصل بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت اإلسهام -8

 زيادة ادلنافسة بُت مكاتب ادلراجعة ألجل تقدمي اخلدمات االستشارية ادلختلفة لعمالء ادلراجعة. -9

 اعتماد ادلراجع اقتصاديا على عميل أو رلموعة زلددة من العمالء.  -10

 .تالشي األمهية التقليدية خلدمة ادلراجعة على احلسابات بالنسبة دلكاتب ادلراجعة -11
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 اآليت: من خالل ربليل البيانات ادلتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة تبُت)ب(: 

حول مدى تأثر استقاللية ادلشاركُت يف الدراسة عدم وجود فروقات جوىرية ذات داللة إحصائية بُت إجابات  -1
للمؤىل العلمي ادلراجعُت اخلارجيُت نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى 

 .للمشاركُت يف الدراسة

حول مدى تأثر استقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت ادلشاركُت يف الدراسة  فروقات جوىرية بُت إجاباتعدم وجود  -2
 نتيجة لتقدديهم للخدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة تعزى لعدد سنوات اخلربة.

 : التوصيــــات المقترحــــة.4-0
 نتائج السابقة يوصي البحث باآليت:يف ضوء ال

نظرًا دلا الستقاللية ادلراجع اخلارجي من أمهية كبَتة يف مهنة ادلراجعة اخلارجية فإنو ينبغي على ادلراجعُت اخلارجيُت  -1
 عند قيامهم بتقدمي اخلدمات االستشارية لنفس عمالء ادلراجعة االلتزام باآليت: 

ادلراجعة للخدمات االستشارية وبُت تقدمي خدمات ادلراجعة العادية على  ضرورة الفصل التام بُت تقدمي مكاتب-أ
 احلسابات لنفس عمالء ادلراجعة. 

الفصل التام بُت عملية تقدمي النصح وادلشورة وبُت ادلساعدة يف عملية ازباذ القرارات ورسم السياسات  -ب
 ادلستقبلية. 

موعة من القواعد والضوابط واليت ربد من إمكانية العمل على إصدار تشريعات واضحة وصرحية ربدد رل -ج
التأثَت السليب لتقدمي اخلدمات االستشارية مثل: ربديد فًتة معينة الرتباط مكاتب ادلراجعة بالعمالء، ربديد نوع 
اخلدمات اليت ديكن تقدديها وتلك اليت ال ديكن تقدديها، واالفصاح عن اإليرادات الناذبة من تقدمي اخلدمات 

 تشارية وغَتىا من األمور. االس
ضرورة إجراء البحوث والدراسات العملية واالىتمام بإقامة الندوات وادلؤسبرات العلمية ذات العالقة دبجال ادلراجعة  -2

بصفة عامة، واستقاللية ادلراجع اخلارجي بصفة خاصة، ومتابعة ما يستجد حول ىذا ادلوضوع من حبوث ومؤسبرات 
عضاء ادلهنة والدارسون والباحثون يف رلال ادلراجعة من معرفة ومواكبة أىم التطورات اليت خارج ليبيا، حىت يتمكن أ

 ربدث يف رلال ادلهنة. 
على اختيار ادلراجعُت ادلؤىلُت علميا وعمليا ألداء اخلدمات االستشارية ضرورة أن ربرص مكاتب ادلراجعة  -3

 ُت الذين خيلون بآداب وسلوك مهنة ادلراجعة. لعمالئهم زلل ادلراجعة، وأن يتم متابعة ومعاقبة ادلراجع
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4-  
نظرا الىتمام ىذا البحث بدراسة التأثَت احملتمل لتقدمي اخلدمات االستشارية على استقاللية ادلراجع اخلارجي      

من وجهة نظر ادلراجعُت اخلارجيُت، فإن البحث يوصي بإجراء ادلزيد من البحوث ذات العالقة هبذا ادلوضوع اليت 
ن أن تشرك عدة فئات أخرى خبالف ادلراجعُت اخلارجيُت دلعرفة آرائهم مثل: مدراء الشركات، أو فاحصي ديك

 الضرائب، او مدراء االئتمان بادلصارف التجارية.

 المراجع باللغة العربية
رير أمحد الزىار، "أثر اخلدمات األخرى اليت يقدمها مراجع احلسابات جبانب خدمة ادلراجعة على جودة تق -1

 (.                           2013ادلراجع"، رسالة ماجستَت منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطُت )

األدوات واخلدمات"، دار صفاء  –ادلشاكل وادلسؤوليات  –أمحد حلمي مجعة، " التدقيق والتأكيد احلديث  -2
 .       2009للنشر والتوزيع، طبعة 

شريعة وأمساء كويري، " توافر متطلبات معايَت األداء ادلهٍت للخدمات االستشارية للمراجع اخلارجي بوبكر  -3
ادلقدمة للمصارف التجارية الليبية"، رللة جامعة البحر ادلتوسط الدولية، العدد الثاين، بنغازي، ليبيا مارس 

2017     . 

لكة العربية السعودية ضلو توسيع نطاق خدماهتا ادلهنية: فوزية حامد وحسام، " اذباه مكاتب ادلراجعة يف ادلم -4
ربليل ميداين مستند إىل متطلبات نظرية الوكالة"، رللة جامعة ادللك عبدالعزيز، كلية االقتصاد واإلدارة رللد 

                                                            (.                                                             2007، العدد الثاين، جدة، السعودية )21

قريط عصام، "اخلدمات االستشارية واثرىا على حياد ادلدقق يف األردن"، رللة جامعة دمشق للعلوم  -5
                                (.                 2008، العدد األول، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا )24االقتصادية والقانونية، اجمللد 

. 1973( لسنة 116الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) -6  

. 1973( لسنة 116رللس قيادة الثورة، قانون تنظيم مزاولة مهنة احملاسبة وادلراجعة يف ليبيا رقم ) -7  

غَت منشورة، جامعة موسى علي، "استقاللية ادلراجع اخلارجي بُت النظرية والتطبيق"، رسالة ماجستَت  -8
 .                   1992قاريونس، كلية االقتصاد، بنغازي، ليبيا، 
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The effect of Non-Audit services (NAS) on external auditor 

independence 

(An empirical study on accounting and auditing firms in Tripoli)  

Dr. Abdoalhakim Albashir Almalhuf (1) 

 

 

Abstract: 

This study aims to examine the effect of Non-Audit services (NAS) on 

auditor independence that Libyan external auditors provide to their audit 

clients, to achieve this aim, the study was divided into four sections. The 

problem of the research and its objective, and importance was announced 

in the first section. The second section was dedicated to build the 

theoretical framework of the research. The third section illustrates the 

empirical part of the study, Finally, a summary of the main results and a 

possible recommendations are provided in the fourth section.                     

 Based on the statistical analysis of gathered data, the results of this 

study indicated that: Auditor independence was extremely effected 

by the provision of Non-Audit services (NAS) due to several reasons 

such as: increase of economical bond between auditors and their 

audit clients, high percentage of income from (NAS) compared to 

income from normal audit services, auditors become more interested 

and supportive of their audit client management benefits than 

shareholders benefits,  auditors become more dependent on their 

audit client management success for building their reputation. 

Furthermore, the results revealed that there were no statistical 

significant differences between responses of the participants of the 

study regarding the effect of provision of (NAS) on auditor 

independence in terms of their qualifications or work experience.  
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