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يمثل استقالل المراجع الخارجي حجر األساس في ممارسة مهنة المراجعة ، حيث يتطلب قيام المراجع 

بعمله بعيداً عن أي ضغوط ، فقد يقع المراجع الخارجي تحت  تأثير ضغط العميل ؛ وذلك عندما يحدث 

ة مصالح كل منهما ، وفي حالتعارض بين المراجع والعميل نتيجة لعدة أسباب تكون مرتبطة برؤية و

ً من وجهة نظر المراجع فإنه يؤدي إلى إصدار تقرير متحفظ ، ونظراً    ما إذا كان الخالف جوهريا

للتأثير السلبي الذي  قد يحدثه هذا التقرير على مصالح العميل فإن العميل يرغب في الحصول على 

ماله ؛ مما يؤدي بالعميل إلى محاولة الضغط تقرير يعطي انطباعاً جيداً على مركزه المالي ونتائج أع

على المراجع ليستجيب لرغباته في الحصول  على تقرير يخدم مصالحه ، وتتوقف استجابة أو عدم 

استجابة المراجع الخارجي لرغبات عمالئه على عدة عوامل ناقشتها هذه الدراسة التي تهدف إلى 

مراجع الخارجي لرغبات عمالئه ، ومن خالل الدراسة التعرف على تلك العوامل المؤثرة في استجابة ال

يؤثر التفكير األخالقي للمراجع الخارجي على استجابته  -1تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : 

تؤثر المسؤولية القانونية والمهنية للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات  -2لرغبات العمالء .  

تؤثر طبيعة المشكلة  -4راجع الخارجي على استجابته لرغبات العمالء . تؤثر خبرة الم -3العمالء . 

تؤثر المرونة في  -5محل التعارض بين المراجع الخارجي والعميل على استجابة لرغبات العميل . 

تؤثر الظروف  -6العمالء .  .معايير المحاسبة والمراجعة على استجابة المراجع الخارجي لرغبات 

هناك مجموعة من العوامل التي  -7لى استجابة المراجع الخارجي لرغبات العميل .المالية للعميل ع

تؤدي إلى الرفع من قدرة المراجع الخارجي في مقاومة ضغوط العمالء ، وبالتالي إلى عدم استجابة 

المراجع الخارجي لرغبات العمالء .ثانيا : التوصيات : بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

االهتمام بالنواحي األخالقية للمراجعين وتعريفهم بالتطورات في  1هناك جملة من التوصيات أهمها : 

السلوك المهني  وأخالقيات المهنة ، كذلك االهتمام بتدريس مقررات تهتم بالنواحي األخالقية بالمناهج 

ي ، وذلك من أجل جعل إعادة النظر في المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع الخارج 2المحاسبية .

الحزم في تطبيق القوانين وتنفيذ  -3ميزان القوى يميل لصالح المراجع الخارجي في مواجهة العميل .

العقوبات على المخالفين من جانب نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين وتفعيل دورها ؛ وذلك مما 

 ده باستبداله بمراجـع آخر أكثر استجابة؛يحد من فرصة العميل في الضغط على المراجع ؛ وذلك بتهدي

ألّن زيادة المسؤولية مع الجدية في تطبيق العقوبات يجعل فرصة االستبدال أو إيجاد مراجـع أكثر 
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