
  

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 

                                                    
 

 

 

 
 

  

 .ميلود توميأ د  

   

   

   

   

    

  

  



 



 

 

 

 

 َواأْلف ئَِدةَ  َواأْلبَصارَ  عَ م  الس   ُك ل َوَجَعلَ  َشيئًا ونَ تَعلَمُ  لَ  ُأهَماتُِك  بُطونِ  ِمن أَخَرَجُك  ﴿ َواّلَل 

 تَشُكروَن ﴾ لَعلَُك 

 ((78 أ ية النحل))

 

 "ابلعمل.ومن أ راد الاخرة فعليه  ابلعمل،"من أ راد ادلنيا فعليه  الشافعي:قال الامام 

 " العمل يضيع دقيق لئال فليدِق ق علام بطلمن "وقوهل 

منا هو جشرة ل  ابء واأل عاممالعمل بطيء اللزام، بعيد املرام، ل يدرك ابلسهام، ول يرى يف املنام، ول يورث عن األ   :" وهلو ق ا 

تصلح ا ل ابلغرس، ول تغرس ا ل يف النفس، ول تسقى ا ل ابدلرس، ول حمصل ا ل ملن أ نفق العينني وجثا عىل الركبتني، ول 

 ".ر، وافرتاش املدر وقةل النوم، وصةل الليل ابليومحيصل ا ل ابلستناد ا ىل احلج

 

 

 

 

 

 



 

 

 ا ىل وادلي أ مد هللا يف معرهام 

 " زوجيت "  ودعام وس ندا ،اصب  عرفاان، اهل  شكرا  قليبا ىل الروح اليت سكنت 

 ودلي "جارس لواء ادلين، رودينا "  وبريقهااحلياة ادلنيا  أ ملا ىل 

 ا ىل لك أ فراد العائةل 

 ا ىل اذلين يؤمنون ابلعمل كوس يةل للتقدم ورساجا يضئ طريق احلضارة

 أ هدي هذا العمل

 

ك"الباحث "فاحت رسدو 



 حىت امحلد كل العمل، هذا واس تكامل ل جناز وفقينأ ن ثريًا عىل فضهل ومتام نعمته امحلد هلل رَب العاملني محدًا ك           
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 الباحث  



 :الملخص

 الجزائر في حساباتلل الخارجية للمراجعة المهنية الممارسة تطوير امكانية تحليل الى الدراسة هذه تسعى

 لتضييق حةومقتر  للموضوع، النظرية الدراسة من مستنبطة وآليات سبل باعتماد المعاصرة، المشاكل مواجهة في

 من لمهنية،ا الممارسة جودة على الرقابة دعم وكذلك الجزائر، في للحسابات الخارجية للمراجعة التوقعات فجوة

 لتطوير كمدخل لمراجعة، جودة لرقابة الدولية المعايير من اساسا المشتقة الجودة رقابة واجراءات سياسات خالل

  .المهنة

على مدخل تطوير مراجعة الحسابات من خالل مشكلة فجوة التوقعات ورقابة  اعتمدت هذه الدراسة

ن متغيرات م وما يميزهاائر بيئة المراجعة بالجز  عا ما يتوافق مذ، وهتعتبر مشاكل عامة للمراجعة هاالجودة، كون

نية تحليل واقع الممارسة المهب بالقيام، معايير دوليةغياب معايير وطنية للمراجعة او اعتماد في ظل  عديدة

ذلك الهيئات و ك ،حكام والقوانين التي تحكمهاالمن حيث بيئة المراجعة، ا ،بمجمل متغيراتها للمراجعة بالجزائر

تطوير لمقترحة آفاق  إلعطاءهذا المدخل فرضيات اختبار  ثممن و  ،المهنية المشرفة على ممارستها المهنية

 .القا من تشخيص الواقع الحالي لهاانط مراجعة الحسابات بالجزائر

 اقعو  للمراجعة، من التوقعات فجوة مالمح وتحليل رصد خالل من الدراسة اشكالية معالجة تم حيث  

 الدراسة ئاتف نظر وجهة من وذلك الجزائر، في الخارجية للمراجعة والمتوقعة الحالية والمسؤوليات المهام تحليل

 الجودة رقابة واجراءات سياسات تحليل وكذلك خدماتهم، من والمستفيدين الخارجيين المراجعين في تتمثل التي

 جتمعم آراء لتحليل استبيان خالل من المقترحة الدراسة فرضيات اختبار تم و ،الدراسة فئات نظر وجهة من

 في أثرهاو  الجودة، لرقابة واجراءات سياسات واعتماد التوقعات، فجوة تضييق وآليات وسبل دور حول الدراسة

 .المعاصرة المشاكل مواجهة في وتطويرها الجزائر في الخارجية للمراجعة المهنية بالممارسة النهوض

 

 



Résumé 

Cette étude vise à analyser la possibilité du développement de la pratique 

professionnelle de l'audit externe en Algérie, face aux problèmes contemporains. Par 

l'adoption des moyens et des mécanismes issus de l'étude théorique du thème et d'essayer 

de réduire l'expectation gap d'audit externe en Algérie, de même que soutenir le contrôle 

de la qualité de la pratique professionnelle d'audit, à travers des politiques et des procédures 

du contrôle de la qualité proviennent essentiellement des normes internationales de 

contrôle de la qualité d'audit, comme entrée pour le développement de la profession. On  a 

adressait  à la traitement du problématique de cet étude par l'analyse des caractéristiques 

de l'expectation gap d'audit, par la réalité de l'analyse des tâches et des responsabilités 

actuelle et prévue de l'audit externe  en Algérie,  du point de vue des catégories de l'étude, 

qui sont les auditeurs externes et les bénéficiaires de leurs services, ainsi  l'analyse des 

politiques et des procédures du contrôle de la qualité, du point de vue des catégories 

d'étude.  

Cette étude est basée sur l'entrée du développement de l'audit à travers l’audit 

expectation gap et le contrôle de la qualité, considérées comme des problèmes généraux 

d’audit, conformément à l'environnement de l’audit en Algérie, qui se distingue de 

nombreuses variables en absence des normes nationales d’audit ou l'adoption des normes 

internationales, on analysons les réalités de la pratique professionnelle d’audit, par 

l'ensemble de ses variables en Algérie, en termes de l'environnement d’audit, les lois et les 

organisations professionnels qui supervise de la pratique professionnelle, et puis tester les 

hypothèses de cet entrée pour donner des perspectives pour le développement d’audit en 

Algérie à partir du diagnostic de son réalité actuelle. 

Les hypothèses de cet étude a été testées, à travers un questionnaire afin d'analyser 

les points de vue de la communauté d'étude, sur le rôle, moyens et mécanismes d’éduction 

d'expectation gap d’audit, et l'adoption des politiques et procédures du contrôle de qualité, 

et son effet dans le développement de la pratique professionnelle de l'audit externe en 

Algérie  face aux problèmes contemporains.  

 

 



 

 
I 

 

  الفــــــــهرس
 الصفحة المحتويات

  االهداء
  التشكرات
  الفرنسية( الدراسة ) العربية،ملخص 

 III-I فهرس المحتويات 

 IV فهرس الجداول 
 V فهرس االشكال
 V فهرس المالحق

 ع-أ العامة مقدمةال

  
 

 81 الفصل األول: اإلطار النظري لمراجعة الحسابات

 81 المبحث األول: المدخل في مراجعة الحسابات

 81 مفهوم مراجعة الحسابات  األول:طلب الم

 63 المطلب الثاني: الطلب االقتصادي على المراجعة

 54 المطلب الثالث: محددات ومكونات نظرية المراجعة 

 43 تصنيف مراجعة الحسابات  الثاني:المبحث 

 43 المطلب األول: تصنيف مراجعة الحسابات من حيث النطاق 

 41 اجعة الحسابات من حيث الوقت المطلب الثاني: تصنيف مر 

 38 المطلب الثالث: تصنيف مراجعة الحسابات من حيث المسؤولية 

 35 المطلب الرابع: تصنيف مراجعة الحسابات من حيث درجة االلزام 

 34 تصنيف مراجعة الحسابات من حيث الشمول والمسؤولية في التنفيذ  الخامس:المطلب 

 33 جعة الحسابات وقواعد وأخالقيات المهنة التي تحكمهاالمبحث الثالث: معايير مرا

 36 المطلب األول: تطور معايير وقواعد وأخالقيات الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات.

 67 المعايير الشخصية لمراجعة الحسابات )المعايير العامة( الثاني:المطلب 

 16 باتالمطلب الثالث: معايير العمل الميداني لمراجعة الحسا

 19 معايير إعداد التقرير لمراجعة الحسابات الرابع:المطلب 

  
 

 11 وسبل تضييقها المراجعة أسبابهاالفصل الثاني: فجوة التوقعات في 

 11 المبحث األول: مفهوم فجوة التوقعات، مكوناتها والشك في استقالل المراجع الخارجي



 

 
II 

 

 11 ها المطلب األول: مفهوم فجوة التوقعات ومكونات

 894 الخارجي ودوره في فجوة التوقعات وحياد المراجعفي استقالل  الثاني: الشكالمطلب 

المبحث الثاني: مسئولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الغش والخطأ ودورها في فجوة 
 المراجعة. التوقعات في 

886 

 881 المجتمع المالي عن كشف الغش والخطأ األول: توقعاتالمطلب 

 879 والخطأ والكشف عنهطلب الثاني: دور إدارة المنشأة بالنسبة للغش الم

 877 الغير نظامية والخطأ والعقودالمطلب الثالث: دور المراجع للكشف عن الغش 

 876 المراجع في الكشف عن الغش واالحتيال والعقود والتصرفات غير النظامية الرابع: اجراءاتالمطلب 

 869 المراجع بالنسبة لفرض المنشأة المستمرة، ودورها في فجوة التوقعات المبحث الثالث: مسؤولية

 869 المطلب األول: المسؤولية بالنسبة لفرض المنشأة المستمرة

 867 المطلب الثاني: مفاهيم ومحددات فرضية استمرار المنشأة ودور المراجع في تقييمها

المستمرة ومتطلبات التطبيق وفق معيار المراجعة  المطلب الثالث: دور المراجع في تقييم فرض المنشأة
 866 المستمرة(( المنشأة IAS570الدولي )

المبحث الرابع: دور انخفاض جودة األداء في المراجعة وقصور التقارير المالية في فجوة 
 التوقعات للمراجعة

857 

 856 المطلب األول: انخفاض جودة األداء الهني ودوره في فجوة التوقعات

 853 المطلب الثاني: تأثير إدارة الشركة على جودة المعلومات المالية

 851 المطلب الثالث: مشاكل في قواعد ومعايير المحاسبة ساهمت في قصور التقارير المالية

 848 المطلب الرابع: التحديات التي تواجه المحاسبة

 845 المبحث الخامس: دراسة تضييق فجوة التوقعات 

 844 ل: زيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومسئولياته في المجتمع المطلب األو 

المطلب الثاني: زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم 
 841 المالية.

 835 المطلب الثالث: تدعيم استقالل المراجع الخارجي

 833 ذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية وتنظيم الرقابة على المهنة.المطلب الرابع: تفعيل الدور ال

  
 

 869 الفصل الثالث: رقابة الجودة للمراجعة الخارجية للحسابات

 868 المبحث األول: المدخل إلى جودة المراجعة

 868 المطلب األول: مفهوم جودة المراجعة 

 816 المطلب الثاني: أهمية جودة المراجعة



 

 
III 

 

 813 مطلب الثالث: العوامل المؤثرة على جودة المراجعة.ال

 798 المبحث الثاني: رقابة جودة المراجعة

 798 المطلب األول: مفهوم رقابة جودة المراجعة

 796 المطلب الثاني: أنظمة وبرامج الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات

 786 قابة جودة مراجعة الحسابات المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على نظام ر 

 783 المبحث الثالث: معايير رقابة جودة المراجعة في ظل المعايير الدولية 

 786 المطلب األول: المعايير الدولية لرقابة جودة المراجعة 

 774 ( ISA220المطلب الثاني: عناصر رقابة الجودة حسب معيار المراجعة الدولي)

 764 ( ISQC1ر الدولي لرقابة الجودة األول )المعيا الثالث:المطلب 

  
 

 746 تطوير الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائرالفصل الرابع: 

المبحث األول: نظرة عامة حول واقع الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في 
 الجزائر.

741 

 741 المطلب األول: التطور التاريخي للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر.

 767 المطلب الثاني: الهيئات المهنية المشرفة على مراجعة الحسابات في الجزائر

 763 المهني لها. واإلطارالمطلب الثالث: النظرة الدولية لمراجعة الحسابات في الجزائر 

 761 لقانونية والتنظيمية للممارسة المهنية للمراجع الخارجي في الجزائر.المطلب الرابع: الجوانب ا

 716 المبحث الثاني: عرض وتحليل االستبيان

 716 المطلب األول: عرض االستبيانين

 307 المطلب الثاني: تحليل االستبيان.

 671 المبحث الثالث: التحليل المقارن واختبار الفرضيات

 671 ل المقارن لمهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر المطلب األول: التحلي

 665 المطلب الثاني: التحليل المقارن لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات 

 663 المطلب الثالث: التحليل المقارن لسياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات 

 659 المطلب الرابع: اختبار فرضيات الدراسة 

 654 الخاتمة

 643 المراجع

 631 المالحق

 

 



 

 
IV 

 

 فهرس الجداول

 الصفحة البيان الرقم 

 28 التطور التاريخي لمراجعة الحسابات 1
 32 التطور التاريخي ألهداف عملية المراجعة  2

 36 االختالف بين المراجعة الداخلية والخارجية 3

 222 تطور عناصر معايير رقابة الجودة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 4

 222 اسئلة الجزء الثاني من االستبيان 5

 222 الثالث من االستبيان أسئلة الجزء 6

 222 الرابع من االستبيان أسئلة الجزء 7

 223 توزيع المعطيات لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان األول 8

 224 وزيع المعطيات لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان الثانيت 9

 227 يوضح معامالت الثبات لألجزاء الثالثة لالستبيان 10

 228 يوضح معامالت االتساق الداخلي للجزء الثاني من االستبيان  11

 620 يوضح معامالت االتساق الداخلي للجزء الثالث من االستبيان  12

 622 االتساق الداخلي للجزء الرابع من االستبيان يوضح معامالت 13

 624 يوضح أهمية العبارات وفق مقياس ليكرت 14

 624 درجة مساهمة قيمة المتوسط المرجح 15

 625 ( Mann-Whitneyالخصائص العامة الختبار فرق المتوسطين الالمعلمي )مان ويتني  16

 628 تحليل لخصائص العينة األولى للدراسة  17

 310 يوضح مقارنة بين فئات العمر وفئات الخبرة للمراجعين بعينة الدراسة  18

 631 يوضح التصنيف حسب المهنة للمراجعين الخارجيين 19

 632 تحليل اجابات المراجعين للجزء الثاني من االستبيان  20

 635 تحليل اجابات المراجعين للجزء الثالث من االستبيان  21

 637 ت المراجعين للجزء الرابع لالستبيانتحليل اجابا 22

 319 تحليل لخصائص العينة الثانية للدراسة 23

 622 تحليل إلجابات المستفيدون من خدمات المراجعة للجزء الثاني لالستبيان 24

 625 تحليل اجابات المستفيدين من خدمات المراجعة للجزء الثالث لالستبيان 25

 627 ن من خدمات المراجعة للجزء الرابع لالستبيانتحليل اجابات المستفيدي 26

 660 التحليل المقارن لمهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر  27

 663 التحليل المقارن لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية في الجزائر 28

766 ى جودة المراجعة الخارجية في الجزائرالتحليل المقارن لسياسات واجراءات الرقابة عل 29  

363 للفرضية االولى Mann-Whitneyاختبار  30  

363 للفرضية الثانية Mann-Whitneyاختبار  31  

263 للفرضية الثالثة Mann-Whitneyاختبار  32  

663 للفرضية الرابعة Mann-Whitneyاختبار  33  

 

 

 



 

 
V 

 

 فهرس االشكال

 الصفحة ـــــــانالبيــــــــــــــ الرقم

 ط نموذج الدراسة 3

 62 للحسابات الخارجية للمراجعة المضافة القيمة 2

 37 المراجعة نظرية مكونات 6

 326 المراجعة في التوقعات فجوة مكونات او هيكل 3

 322 المراجعة لجودة العام اإلطار 5

 323 التجريبية الدراسات وفق المراجعة جودة على والعرض الطلب 3

 322 المراجعة جودة وتقييم قياس حول الدراسات منهجية 7

 323 المراجعة سوق تطور معالم 2

 223 المهنية والمعايير األنظمة ظل في المراجعة جودة رقابة أهمية 2

 232 للمراجعة الجودة رقابة دعم في المستقلة الهيئات دور 32

 267 ودةالج رقابة نظام وإجراءات سياسات عن اإلبالغ أثر 33

 222 األول االستبيان قاعدة عن نموذج 32

 223 الثاني االستبيان قاعدة عن نموذج 36

 

 

 المالحقفهرس 

 

 

 

 الصفحة البيـــــــــــــــــــــان الرقم

 632 استبيان الدراسة 3



 
 

 

 
 

ÚÄÄÄÄÄflá‘æa 
 

 



 أ                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

0333

Oxley Act-Sarbanes2332

                                                           
1-ALEXANDER Nicholas C: An evaluation of the Sarbanes-Oxley Act's impact on accounts payable 

and leadership effectiveness, unpublished PhD thesis, University of Phoenix, 2009, p2. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=5&did=1921493701&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1265512421&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=5&did=1921493701&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1265512421&clientId=28403


 ب                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

23322303
79

01

  

 

Anderson 

Arthur

IFAC2337

                                                           
1-VICTORIA Lemieux: How Do Your Organization's Risks Stack Up? Lessons Learned from the 

Financial Meltdown, Information Management Journal, Lenexa, Jan/Feb 2010, Vol 44, Iss1, p 22. 
2-Oxford Analytica D B Service: ALGERIA-Sonatrach may emerge stronger from scandal, Oxford 

Analytica, Feb 10, 2010, p1. http://www.oxan.com Copyright © Oxford Analytica 2010. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1958816281&SrchMode=1&sid=3&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1267982940&clientId=28403
http://www.oxan.com/
http://www.oxan.com/About/Legal/Copyright.aspx


 ج                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

ISA220    
ISA200     

     
ISA240        

SQCS1      
         

                                                           
1-International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on Auditing 

and Quality Control, New York, 2009, p130. 



 د                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

1

 

 

 

 

 



 ه                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

 

 

 

 

 

 

3



 و                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

 

(ISA220)(ISQC1)

51511002

1002

  



 ز                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

  

9191

4
 

 

 

 
  

 

 

 

0330



 ح                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

  

5

(ISQC1)(ISA220)

 

 

 

 

 

 

 



 ط                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

ISQC1

ISA220

 من اعداد الباحثالمصدر: 

 .المهام والمسؤوليات الحالية للمراجع الخارجي 

توقعات المجتمع لمهام ومسؤوليات المراجع بالتوافق مع  

 .معايير المراجعة الدولية

علية اإلعالم عن دور المراجع ومسؤولياته في زيادة فا 

 المجتمع.

زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب  

 التعليمي لدى مستخدمي القوائم المالية.

 تدعيم استقالل المراجع الخارجي للحسابات. 

تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية في  

 المهنة. على والرقابةتنظيم، االشراف 

 

تضييق فجوة التوقعات 

  ببيئة المراجعة

 المتغيرات المستقلة

سياسات واجراءات رقابة الجودة وفق المعيارين 

(ISA220( و )ISQC1) 

 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة. 

 الموارد البشرية. 

 .أداء العملية 

 قبول واستمرار العالقات مع العمالء وعمليات محددة. 

 اقبة.المر  

 

لمراجعةافجوة توقعات   

 رقابة جودة المراجعة

جودة رقابة دعم 

 المراجعة
 

 المتغير التابع

تطوير المراحعة الخارجية 

 للحسابات في الجزائر

 نموذج الدراسة



 ي                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

6

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 



 ك                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

 

 

 

 

  (ISQS1)  (ISA220) 

8

 4004

 PORTER Brenda3991 An empirical study of the audit expectation-performance 

gap           
            

            
           



 ل                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

    1700       
       

           
           

          
 

 McEnroe John E & Martens Stanley C(1003Auditors and investor’s perceptions 

of the Expectation Gap       

         

          

             

           

         

           

              

          

   4002        

              

              

 52901000         

             

           

           

            

  



 م                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

 

 Junaid M Shaikh, & Mohammad Talha1001 Credibility and expectation gap in 

reporting on uncertainties       

     

    

            

           

           

       

           

        

 

 Jagan Krishnan & Paul C Schauer1000 The differentiation of quality among 

auditors -Evidence from the not-for-profit sector      

         

             

561              

              

          

             

        

 4000



 ن                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

 

 4000

 

9



 س                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

EXCEL 201329 0SPSS 

00

 

 

 

00 



 ع                        .................... ....................................................................عاة الدقمة  امل

ISA220ISQC1



 
 

fiÎ˛a@›ó–€a 
 

@Ú»uaãæ@ãƒ‰€a@äb†¸a
pbibè®a 

 

 



 18                        .................... .........................النظري ملراجعة احلساابت اإلطارالفصل األول: 

 

 

 

 

 

تطور الحضارة فكلما تقدمت الحضارات وجدت بتطور المحاسبة عبر التاريخ  يقترن

المحاسبة مكانة مهمة فيها وتطورت أساليبها وطرق تطبيقها، وأصبحت أهميتها والحاجة 

إلى معلوماتها مهمة وواضحة، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ضرورة إيجاد طريقة للتأكد من 

، وبالتالي كان تطور بالمحاسبية ات التي تقدمها السجالتسالمة ومصداقية المعلوم

مرتبطا بتطور المحاسبة التي ارتبطت معها مراجعة الحسابات من حيث الوظيفة  ةالمراجع

والتنظيمات المهنية واألهداف، لذلك سيتم التطرق للتطور التاريخي لمراجعة الحسابات 

صنيفات التي تلبي مختلف متطلبات وتطور اهدافها ومختلف التعلى المستوى العالمي، 

وأخالقياتها  هاوقواعدللمراجعة المراجعة والحاجة اليها، اضافة الى مختلف المعايير المهنية 

 مستفيدة من خدماتها. من المجتمع تخدم عدة جهات لكمهنة 

 .النظري للمراجعة باإلطارمباحث من اجل االلمام وتم تقسيم هذا الفصل الى ثالثة 

 

 المدخل في مراجعة الحسابات :ألولالمبحث ا -

 تصنيف مراجعة الحسابات  الثاني: المبحث -

 معايير مراجعة الحسابات وقواعد وأخالقيات المهنة التي تحكمها :المبحث الثالث -
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 المدخل في مراجعة الحسابات :المبحث األول

دات ان التطرق الى موضوع مراجعة الحسابات يتطلب منا الوقوف على أهم المحد

النظرية للمراجعة وتطور اهدافها، والحاجة والضرورة الى اعتماد المراجعة الخارجية 

لدعم مصداقية المعلومات المحاسبية، ومحاولة تحديد محددات ومكونات نظرية المراجعة، 

 :من حيث النقاط التاليةوسيتم التطرق في هذا المدخل لمراجعة الحسابات 

 مفهوم مراجعة الحسابات -

 االقتصادي على مراجعة الحساباتالطلب  -

 محددات ومكونات نظرية المراجعة -

  مفهوم مراجعة الحسابات :المطلب األول 

 لمراجعة الحسابات يان التطرق الى مفهوم مراجعة الحسابات يشمل التطور التاريخ

 ومختلف التعاريف المهنية واألكاديمية لها، والوقوف على أهداف المراجعة وأهميتها بالنسبة

 .المستفيدة والمهتمة بخدماتهالجميع األطراف 

 لمراجعة الحسابات يالتطور التاريخ :أوال

األول بوظيفته التقليدية  الجيلمن  ،مراجعة الحسابات بعدة مراحل تطور مر

م تتأثر مع مرور التي لوالمتمثلة في إضفاء مزيد من الثقة على القوائم المالية، هذه الوظيفة 

من التطور الملحوظ الذي شهدته طبيعة إجراءات المراجعة في دول  الوقت، على الرغم

العالم خاصة الدول األنجلوساكسونية، بدايةً من جيلها األول حينما كانت المراجعة تقدم 

بمفهومها الشامل وتهتم بفحص واختبار كل ما تتضمنه السجالت والقوائم المالية من 

ي تم خالله االعتماد على استخدام أساليب العينات الثاني والذ الجيلثم في  عمليات وأرصدة.

اإلحصائية والمراجعة التحليلية في تخفيض نطاق وعمق إجراءات المراجعة بسبب كبر 

والذي واكبه ظهور  ةحجم المنشآت المواكب للثورة الصناعية. ثم الجيل الثالث من المراجع

لمحاسبية والرقابية مدعماً وتطور منظور المراجعة المستندية إلى مدى سالمة النظم ا

إلى تقييم وتحليل المخاطر وتمييز مكوناتها كأساس لتبرير  يةبمنظور المراجعة المستند

وأخيراً ظهور الجيل الرابع والذي يتم  تخفيض نطاق وعمق إجراءات المراجعة األساسية.
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والسعي نحو من خالله االعتماد على إبراز أهمية القيمة المضافة لخدمة مراجعة الحسابات 

 تلبية متطلبات المجتمع المالي ككل.

في إطار دراسة تطوير مراجعة الحسابات، فان تتبع تطورها التاريخي، يتيح فرصة 

 للباحث لتتبع تطور أهداف المراجعة وتجاوبها مع مختلف المتغيرات البيئية.

فقد ظهرت الحاجة إلى مراجعة الحسابات أوال لدى الحكومات، وذلك لحاجتها 

حيث يرجع ، لمراقبة موظفيها الذين يقومون بتنفيذ المتحصالت والمدفوعات نيابة عنها

سنة قبل الميالد من خالل  0444بعض الكتاب ظهور مراجعة الحسابات بشكل أولي إلى 

يهم هتماما كبيرا اللتزام مساءلة أولئك الذين قد عهدت إلوالذي اشتمل ا ،يحمو رابقانون 

ر ولظه ،قبل الميالدسنة  054االنتظار  شير الكاتب إلى أنه وجب، كما ياآلخرينأموال 

 1.الحديثة ةللممارسأنشطة المراجعة األقرب 

لمصطلح المراجعة في اإلمبراطورية الرومانية، حيث تم  التداول األول وكما ظهر

 2اعتماده كمصطلح قانوني يمثله المسئولون العموميون أمام المحاكم في تقديم تقاريرهم.

ا اشتهر اليونانيين واإلغريقيين بدقة تنظيم حساباتهم، فقد استخدموا المراجعين كم

للتأكد من صحة الحسابات العامة، وكان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المثبتة للفاتر 

اللفظي،  بمفهومها (Auditللوقوف على مدى صحتها، حيث أن كلمة تدقيق ) توالسجال

 3( ومنعاها يستمع.Audire) ةمشتقة من الكلمة الالتيني

وكان ظهور المراجعة الخارجية في القطاع العمومي ألول مرة بالمملكة البريطانية، 

م، حيث اشترط تعيين 8551في بداية القرن الثالث عشر في عهد ادوارد األول سنة 

مراجعين خارجيين للتدقيق في كشوفات تحصيل مختلف اإليرادات بالمملكة وإيصال 

 4إلى السلطة العليا.التقارير 

                                                 
1- DAVID Crassus et GEORGES Gregorio : GOUVERNANCE ET AUDIT EXTERNE LEGAL : une 

approche historique comparée à travers l’obligation de reddition des comptes, Communication aux 

9èmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, paris, mars 2003 ; pp 4-5. 
2-  Idem, p6. 
3- Prem Sikka and others: The impossibility of eliminating the expectations gap-some theory 

and evidence, Critical Perspectives on Accounting, 1998, Vol 9, iss 3, p9. 
4 - DAVID Crassus & GEORGES Gregorio, opcit, p12. 
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ولقد اتسع مجال المراجعة ليشمل ممتلكات، منشآت ومشاريع القطاع الخاص نظرا 

التساع مجال التجارة الداخلية وانتشار التجارة الخارجية وانفصال الملكية عن اإلدارة، 

 فازدادت الحاجة إلى من يراجع ويراقب أعمال اإلدارة لصالح أصحاب رأس المال.

ر الذي شهده علم المحاسبة بفضل اكتشاف نظام القيد المزدوج مساهما التطو ريعتب

الذي حدد مبدأ  Luca Pachilio طرفكبيرا في تطور علم المراجعة، فلقد وضعت أسسه من 

 القيد المـزدوج في موسوعته

 -Summa di Arithmetica, Géométrica, proportioni et proportionalita-  1494.1سنة 

ستعمال نظام القيد المزدوج إلى تسهيل استعمال المحاسبة وبالتالي ولقد أدى ا

انتشارها، وازدياد الحاجة لمراجعة مخرجات المحاسبة من بيانات ومعلومات محاسبية، 

خاصة بعد اتساع الملكية الفردية والجماعية وظهور شركات األسهم، التي جسدت فصل 

حسابات والمراجعين كوكالء عن المساهمين الملكية عن اإلدارة والحاجة إلى من يراجع ال

 لمراقبة أعمال اإلدارة.

وتجدر اإلشارة إلى أن تطور مراجعة الحسابات كان بشكل أسرع في الدول 

، حيث كانت السباقة الى تطوير تنظيم ةالفرنكوفونياألنجلوساكسونية، عنه في الدول 

 ةالفرنكوفونيهذا العتماد الدول هيئاتها المهنية، و وإنشاءالمراجعة الخارجية للحسابات، 

التي اعتمدت  ةاألنجلوساكسونيعلى الجانب القانوني في تنظيم المراجعة، بخالف الدول 

الجانب التقني أو التسييري، حيث يبرر الكتاب تاريخيا نجاح تطوير المراجعة من خالل 

سنة  ((IPSWICH لجمعيات التجارالجانب التقني والتسييري بظهور مراجعة الحسابات 

 2م بالرغم من عدد وجود القوانين التنظيمية للمراجعة.8544

 ةولقد بدأ تنظيم مهنة المراجعة كمهنة حرة منذ القرن التاسع عشر بظهور عد

حيث ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان  منظمات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة،

 ، إضافة إلى 8518فينسيا عام  في (Collegio Del Roxanti Li) وهيالمراجعة في إيطاليا 

                                                 
1 - LIONEL Collins & GERARD Valin: Audit et Contrôle interne، principes objectifs et méthodes، 

Dalloz, 3ème édition، paris, 1986, p10. 
2 - DAVID Carassus & GEORGES Gregorio, opcit, p13. 
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 1م. 8301مدرسة ميالن التي أنشئت عام 

حيث  8150أصبحت مراجعة الحسابات مهنة مستقلة بذاتها وبالتحديد منذ سنة 

منظمة  - (L’Institute Of Chartered Accountants) :أنشئت أقدم منظمة مهنية حالية وهي

 2.(المحاسبين القانونيين في بريطانيا

خاصة بظهور قانون  القد ازداد االهتمام بمهنة مراجعة الحسابات وانتشارهو

م والذي نص على إلزامية القيام بالمراجعة من أجل حماية المستثمرين 8183الشركات عام 

 3من تالعب الشركات بأموالهم. 

م، 8118وقد تم اعتماد المراجعة الخارجية بالشكل الحديث في عدة دول أخرى كفرنسا عام

حيث تم إنشاء المعهد األمريكي للمحاسبين  8115والواليات المتحدة األمريكية عام 

، وألمانيا 8188( سنة AICPA-American Institute of certified public accountants)القانونين 

م، وبهذه الوتيرة 8188م ولندن عام 8140م واستراليا عام 8145م، وكندا عام 8118عام 

ظهرت أول  المراجعة والمنظمات المهنية منتشرة في جميع الدول. حتى أصبحت مهنة

م، 8115عام  (Auditing)بعنوان  )  (Dickseeالنصوص التقنية للمراجعة من طرف

 4م.8148عام  )des comptesContrôle e L( عنوان ب ) Savigny (وكذلك

يات المتحدة م فان تقرير مراجع الحسابات الخارجي في الوال8108منذ سنة كما أنه 

المحاسبية المقبولة قبوال عاما،  المبادئاألمريكية أصبح يتضمن مالحظة بضرورة احترام 

 OECCA-Ordre des expert-comptable et commissaire) وفي فرنسا تم إنشاء مجلس خاص

aux comptes)  وهو مجلس الخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

م تم إنشاء 8183سنة، وفي سنة 8105الجهة الرسمية المشرفة على المراجعة سنة  هباعتبار

بفرنسا، كما أنه تم نشر  (La commission des opérations de bourseلجنة أعمال البورصة )

 معايير المنظمة الفرنسية لمحافظي الحسابات

                                                 
1 - Ibid. 

يلنهيجعررد اسيترر ا رع وررهت عمرر ،ا من  ررد، ايس يلعرر ال ل ،  مررد عيللثرره، يل،  عررد يلا ا ررد،  : شرر م  إبررهيم ع مانرر    -  2

  .08، ص8118يلق مهت، 
3 - LIONEL Collins & GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs et 

méthodes, opcit, p10.  
4 - Prem Sikka and others, opcit, p9. 
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 (CNCC-Commission national des commissaires aux comptesوذ ) م.8181لك منذ سنة 

 IASC-International Accounting)المحاسبة تم إنشاء اللجنة الدولية لمعايير  دولق 

Standards Committee) معايير موحدة لمهنة  في ظل تزايد المساعي الدولية من أجل وضع

م، وفي إطار هذه المساعي تم إنشاء االتحاد الدولي 8130المحاسبة والمراجعة سنة 

 1م.8133سنة  (accountantsof  fédérationInternational -IFACبين )للمحاس

إن التطورات التي شهدتها مراجعة الحسابات كانت نتيجة لمتطلبات الحياة 

االقتصادية، وهذا في إطار التوفيق بين األسس النظرية ومتطلبات الممارسة المهنية، تجاوبا 

 (.48) رقممع تطور أهداف المراجعة، كما يوضحه الجدول 

 التطور التاريخي لمراجعة الحسابات :(10)الجدول رقم

 أهداف المراجعة المراجع اآلمر بالمراجعة الفترة

سنة قبل 5444من -8

 م8344الميالد إلى سنة 

 ،الملك اإلمبراطور

 ، الحكومةلكنيسةا

معاقبة مختلسي األموال وحماية  رجل الدين أو الكاتب

 الممتلكات

 الحكومة المحاكم  م8154الى344من -5

 والمهمين التجارية

منع الغش ومعاقبة المختلسين  المحاسب

 وحماية الممتلكات

شخص خبير مهنيا أو  الحكومة والمساهمين م8144الى8154من-0

 قانوني

تجنب الغش والتأكد من مصداقية 

 الميزانية

شخص خبير مهنيا في  الحكومة والمساهمين م8104الى8144من-0

 مراجعةالمحاسبة وال

تجنب الغش واألخطاء وتأكيد 

 مصداقية القوائم المالية التاريخية

 كالحكومة، البنو م8134الى8104من-5

 والمساهمين

شخص خبير مهنيا في 

المحاسبة والمراجعة 

 واالستشارة

مصداقية وعدالة  ىالشهادة عل

 القوائم المالية التاريخية

الحكومة، المنظمات  م8114الى8134من-8

 مينوالمساه

شخص خبير مهنيا في 

المحاسبة والمراجعة 

 واالستشارة

الشهادة على نوعية الرقابة 

الداخلية واحترام معايير 

 المراجعة والمحاسبة

                                                 
1 - Edward Stamp & Maurice Moonitz: International auditing standards-Part I, The CPA 

Journal (pre-1986). Jun 1982. Vol. 52, Iss 06, p 24.  



 24                        .................... .........................النظري ملراجعة احلساابت اإلطارالفصل األول: 

الحكومة، المنظمات  م8114بعد سنة -3

 والمساهمين

شخص خبير مهنيا في 

 المراجعة واالستشارة

الشهادة على الصورة الصادقة 

للحسابات ونوعية الرقابة 

الداخلية في ظل احترام المعايير 

والحماية ضد الغش على 

 المستوى العالمي 

Source : LIONEL Collins et GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, Aspects  

  financiers, opérationnels et stratégiques, 4ème  édition, Dalloz, Paris, 1992, p17. 

يالحظ أنه في ظل اتساع مجال  تاريخي لمراجعة الحسابات،من خالل تتبع التطور ال

، وزيادة الطلب على خدمات المراجعة في ظل األشكال القانونية للمنشآتوتعدد  األعمال

هدف المراجعة  لها، فإنجملة من المتطلبات المعاصرة التراكمية، والمشاكل المواكبة 

ا ووسائل إيصال نتائجها إلى معه التطوير في إجراءاته تطلب وأوسع مماأضحى أعم 

هدف المراجعة في مراحل تطوره األولية وقائي بحت كان ، بينما من خدماتها المستفيدين

 .والغش والتالعبوينحصر في اكتشاف األخطاء 

إلى تقرير ما إذا كانت  ،خالل النصف األول من القرن الحالي هدف المراجعةتحول 

نتائج العمليات في الفترة التي أعدت عنها،  ادلة عنوعالقوائم المالية تعبر بصورة صادقة 

 الفترة.وعن المركز المالي في نهاية 

األكاديميين المهتمين في العديد من الدول على تطوير ت الهيئات المهنية وركز

وإجراءاتها لتحقيق التوازن بين مسؤولية مراجع المراجعة الخارجية من خالل معاييرها 

اعتماد آلية من ، وتم جميع األطراف المستفيدة من خدماتهاحتياجات الحسابات القانونية وا

 1.بالتقرير النمطيالوصول إلى هذا التوازن من خالل ما يعرف أجل 

لم  8183مر التقرير النمطي في الواليات المتحدة األمريكية بعدة مراحل، ففي عام  

شهادة بأن القوائم المالية تمثل  يكن لهذا التقرير صيغة موحدة و كان هذا التقرير يعد بمثابة

أصدرت هيئة األوراق المالية نشرة  8105حقيقة المركز المالي و نتائج األعمال، وفي عام 

بدل من شهادة و تحديد هذا الرأي بمدى  رأيعدلت فيها تقرير مراجع الحسابات ليكون 

مجمع المحاسبين  أصدر 8101التزام المنشأة بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، و في عام 

                                                 
 .3-8، ص5444حديث لتدق ق يلحس ب ا، ايس يلصف ء ل لثه، يل، عد يألعلى، من  ، أمند م نل جنعد: يلندخل يل - 1
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 مسؤوليةالقانونيين األمريكي أول تقرير نمطي مهني لمراجعة الحسابات و يضمن التقرير 

 .مراجع الحسابات عن رأيه في أن القوائم المالية تمثل بعدل المركز المالي و نتائج األعمال

 ، تجاوبا مع المتطلبات المعاصرة.مستمر حتى اآلنالوال يزال هذا التطوير 

ر تطور مراجعة الحسابات تجاوبا لمجمل التغيرات الحديثة في بيئة األعمال، يعتبو

قد تسابقت مكاتب وشركات المراجعة الكبرى في تسويق ومتطلبات المجتمع المالي، لذلك ف

خدمات المراجعة الحديثة ذات العائد اإلضافي باستخدام مصطلحات جديدة مثل المراجعة 

وعملية قياس النشاط  ،(Business Audit)ومراجعة األعمال  ،(Audit Innovation) المبتكرة

(Business Measurement Process)،  وإعـادة هندسـة األعمـال التـــجاريـة(Business 

Engineering)-s ReProces.1 

تشترك جل المكاتب المسوقة لهذه الخدمات في مفهوم محدد يكمن في ضرورة أن 

ً بمخاطر األعمال واألنشطة التي يمارسها تكون خدمة مراجعة الحسابات أكث ر ارتباطا

العمالء، وبالتالي إمكانية تقديم معلومات وبيانات ال تقتصر على مدى عدالة ما تتضمنه 

ً في االرتقاء بمستوى األداء المستقبلي للعميل ،القوائم المالية من بيانات ، وإنما تسهم أيضا

ة للمنشأة، وجودة مخرجات المراجعة في ظل دعم العمل بفرض االستمرارية بالنسب

 الخارجية للحسابات.

ً للنهج الحديث للمراجعة لمكاتب المراجعة دور المهنيالف هو عبارة عن القيام  ،وفقا

من خالل عمل ما يلزم لتدعيم مدى مالئمة  االستراتيجيةبمساعدة العميل على تحقيق أهدافه 

ي اتخاذ القرارات، سواء المرتبطة ومصداقية البيانات المستخدمة من طرف العميل ف

القواعد  /وتقنية المعلومات، أو /ووظائف المراجعة الداخلية، أو /وبالقوائم المالية، أو

السلوكية للنشاط، أو غير ذلك من أنشطة العميل األساسية، باإلضافة إلى دوره في مساعدة 

المستخدمة في أعمالها منشأة معينة في القيام بإحداث تغييرات جذرية على تصميم النظم 

بهدف تحقيق تقدم سريع في مستوى أداء وربحية هذه األخيرة، وتدعيما لتعزيز دور 

 المراجعة الخارجية في مواجهة األزمات واالستجابة الى التحديات المعاصرة، ومواجهة 

 مختلف مشاكل البيئة الحالية. 
                                                 

، رؤتنه يلق ند يلنض فد لنهيجعد يلحس ب ا فل شك ع  يلحديث بكه:م د هللا  عت ست بلتمس م ب  م د يلنحس  يلعلقهي  - 1

  .0ص ،5443ل إايست يلنخ طه عيقتص ا يلنعهفد، ج رعد يلزيتواد يألساا د يلخ ود، من  ، يبهي
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المحاسبة والمراجعة  وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف، اهتمت المنظمات المهنية في

محليا ودوليا بوضع المعايير المهنية وقواعد اآلداب والسلوك المهني، وهذا االهتمام يتصف 

باالستمرارية بهدف مالحقة المستجدات والتطورات في البيئة االقتصادية، وتزايدت أهمية 

األنشطة  كالتقرير عن أعمال ،مهنة المراجعة وذلك من أجل تقديم خدمات مختلفة للمجتمع

، مع ضمان المستوى االقتصادية واستمراريتها، وكذلك فحص ومراجعة نتائج أعمالها

المطلوب من الجودة في أعمال المراجعة، لتلبية متطلبات جميع الجهات المستفيدة من 

  خدماتها.

 تعريف مراجعة الحسابات :ثانيا

ر تقني اختبا " المراجعة على أنها (GERMOND & BONNAULT) كال من عرف

إعطاء رأي معلل على نوعية  من أجلمهني مؤهل ومستقل،  به وبناء يقومصارم 

احترام الواجبات في  وعلى مدىومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة 

والمبادئ  ،وعلى مدى احترام القواعد والقوانين ،إعداد هذه المعلومات في كل الظروف

 ي مدى تمثيل هذه المعلومات للصورة الصادقة للوضعية الماليةالمحاسبية المعمول بها، ف

 1 ".ألعمالها ونتائج  للمنشأة

مراجعة الحسابات ( المراجعة على أنها "ALVIN & JAMES) كما عرفها كل من

بين المعلومات درجة التوافق المعلومات لتحديد والتقرير على  وتقييم األدلة حول جمع يه

بواسطة شخص مهني مؤهل  بمهمة المراجعةينبغي القيام و الموضوعة،والمعايير 

 2ومستقل". 

يشتمل التعريف السابق على بعض المصطلحات والمفاهيم الهامة، وسيتم التوضيح 

، وحتى يمكن التوصل ة، كما سيتم إجراء تحليل معمق في الفصل التاليذلك بصورة أولي

تعريف السابق من خالل النقاط إلى فهم ذلك على نحو أفضل سيتم تحليل ما ورد في ال

 :التالية

                                                 
1- LIONEL Collins & GERARD Valin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs et 

méthodes, opcit, p58. 
 يلديس،س، يل، عد يلا لاد، ايس يلق اس م د رحند رحند تهجند رتك رل، ردخل يلنهيجعد لوبك: أسيلز ع ج نس ألف    -2

 . 1ص ، 5441 يلسعوايد، يلنهيخ،
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يجب إلجراء المراجعة أن تتوفر معلومات  :المعلومات والمعايير المعتمدة مسبقا -

في شكل يمكن التحقق منه، كما يجب توافر بعض المعايير التي يمكن للمراجع بواسطتها 

لكن عادة ما يقوم  تتوفر هذه الخاصية في المعلومات دائما، أالتقييم المعلومات، ولكن يمكن 

المراجع بمراجعة معلومات يمكن قياسها كميا، مثل القوائم المالية للشركات وصافي الدخل 

الخاضع للضريبة، كما يقوم أيضا بمراجعة معلومات وصفية أكثر مثل مدى فاعلية األنظمة 

 االلكترونية، ومدى كفاءة العمليات اإلنتاجية.

وع المعلومات التي يتم مراجعتها ومن الصعب أن تتنوع معايير تقييم المعلومات بتن

توجد معايير للمعلومات الوصفية مثل مدى فاعلية األنظمة االلكترونية، ومن الضروري 

التي يجب  رفي هذه الحالة أن يتفق كل من المراجع والشركة محل المراجعة على المعايي

ى سبيل المثال فيما يتعلق استخدامها على نحو محدد قبل البدء في إجراء المراجعة، وعل

بتطبيقات األنظمة االلكترونية، قد تتمثل المعايير في عدم وجود أخطاء في المدخالت أو 

 المخرجات.

" أية معلومات يستخدمها  :على أنها (Evidenceتعرف األدلة ) :جمع وتقييم األدلة -

 1ا للمعايير".المراجع لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم مراجعتها قد عرضت طبق

وتأخذ األدلة أشكاال عديدة مثل الشهادة الشفوية للعميل، المصادقات من األطراف 

الخارجية، ومالحظات المراجع. ومن الضروري أن يحصل المراجع على حجم من األدلة 

 الجيدة الكافي إلتمام المراجعة على النحو المالئم.

مدى اتفاقها مع المعايير المحور  ويعد تحديد نوعية وحجم األدلة الضرورية وتقييم

 األساسي في كل عملية مراجعة.

يجب أن يكون المراجع مؤهال لفهم المعايير التي يجب  :الشخص الكفء المستقل -

استخدامها وكفئا حتى يعلم أنواع وحجم األدلة التي يجب جمعها للتوصل إلى استنتاج 

 مالئم بعد اختبار األدلة.

                                                 

 .12ص ،المرجع نفسه  -1 
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اتجاه ذهني مستقل، وال يمكن أن يكون االستقالل  ويجب أن يتوفر في المراجع

مطلقا، ولكن يجب أن يكون يلبي متطلبات الهدف المراد تحقيقه، كما انه يجب تحقيقه 

 بالدرجة الضرورية.

يعد تقرير المراجعة المرحلة األخيرة بعملية المراجعة، وهو يمثل أداة لتوصيل  :التقرير -

في طبيعتها، ولكن في كافة  ربية. وتختلف التقاريالنتائج لمستخدمي المعلومات المحاس

 األحوال تهدف إلى إعالم القراء بدرجة التوافق بين المعلومات والمعايير. 

وتختلف أشكال التقارير، حيث يمكن أن تختلف وتتنوع من تقرير فني جدا يتعلق 

مراجعة اإلدارية عادة بالقوائم المالية التي تم مراجعتها إلى تقرير شفوي بسيط في حالة ال

 والتشغيلية عن مدى فاعلية قسم صغير. 

وقد عرف خالد أمين عبد هللا المراجعة على أنها " فحص أنظمة الرقابة الداخلية، 

والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا  تالبيانا

القوائم المالية عن الوضع المالي منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد على مدى داللة 

لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو 

  1عن تلك الفترة. ". ةخسار

يتطرق هذا التعريف إلى جانب مهم من أعمال المراجعة، وهو ضرورة االعتماد 

مراجعة، من أجل التأكد من الصحة على قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية للمنشأة محل ال

 والمصداقية للقوائم المالية، والتقرير عنها.

في التعريف الحديث لمراجعة لمفهوم المراجعة  تتضح أبرز مالمح التطور

لجنة مفاهيم المراجعة المنبثقة من جمعية المحاسبة  الصادر عنالحسابات 

  :المراجعة بأنها والتي عرفت، American Accounting Association) (AAA)(األمريكية

يتعلق بحقائق  وتقويمها فيماعملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات  " 

والمعايير من درجة التطابق بين تلك الحقائق  وذلك للتحقق، وأحداث اقتصاديةحول وقائع 

 2 التحقق."، وإيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات المهتمين بذلك المحددة

                                                 
 .80، ص 5444خ لد أر   م د هللا: م ع تدق ق يلحس ب ا، يلل م د يللظهيد عيلعن  د، ايس عيئل ل لثه، من  ،  - 1
         .3-8أمند م نل جنعد: يلندخل يلحديث لتدق ق يلحس ب ا، يلنهجع يلس بق، ص  - 2

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Faaahq.org%2F&ei=LrdJUtK0L46ShQfP9oG4Aw&usg=AFQjCNG8MxtmZ8z_wLVB23MKbRDT0zVCKw&sig2=L-ymm41VyyYXfHkTBCny9g&bvm=bv.53217764,d.bGE
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  :عريف األخير فانه يمكن تحديد ماهية مراجعة الحسابات في النقاط التاليةوحسب هذا الت

مراجعة الحسابات عملية منظمة، وهذا يعني أن الفحص الذي يقوم به مراجع  -

 الحسابات يتم وفق برنامج المراجعة المعد مسبقا.

مها بصورة لتقي ،تمثل أدلة اإلثبات األداة األساسية الدالة على األحداث االقتصادية -

 موضوعية.

يمثل الحكم الشخصي للمراجع دورا أساسيا في إجراء التطابق بين العناصر محل  -

 الفحص والمعايير الموضوعية، وتحديد ماهية األخطاء الجوهرية في التقارير المالية.

يعد تقرير مراجع الحسابات جوهر عملية المراجعة، ألنه الرسالة االتصالية أو  -

لمرسل )مراجع الحسابات( والمستلم )المستفيدين من المعلومات(، كما أن الوسيط بين ا

النتائج التي يظهرها الرأي الفني المحايد تكتسي تأثيرا كبيرا على سلوك المستفيدين من 

 المعلومات المحاسبية، وذلك من حيث ترشيد أحكامهم وتوجيههم في اتخاذ القرارات.

المجال هي المراجعة الخارجية للحسابات، أي  المقصود بعملية المراجعة في هذا - 

من خارج المنشأة، ويتمثل دور  المستقل والحيادي التي يقوم بها مراجع الحسابات

المراجع هنا في الدراسة االنتقادية للمعلومات المقدمة إليه بغرض إعطاء قدر من الثقة 

 دين منها.في دقة ومصداقية ومالئمة المعلومات المحاسبية بالنسبة للمستفي

من مجمل التعاريف السابقة للمراجعة الحسابات يمكن استخالص ثالثة عناصر 

:التالية وهيالعناصر  تشملأجمع الكتاب في مجمل تعاريفهم للمراجعة على أنها 
1

 

 التقرير-                           التحقيق-                 الفحص  -

بي وهو القياس الكمي والنقدي لألحداث المالية به فحص القياس المحاس ويقصد :الفحص -

الخاصة بنشاط المنشأة، أي فحص السجالت المحاسبية للتأكد من صحة وسالمة قياس 

العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتسويتها، وهذا بالرجوع إلى أدلة وقرائن اإلثبات 

 لية.  المختلفة للتأكد من سالمة القياس الكمي والنقدي لألحداث الما

                                                 
 .3ص، 5444ية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، يوسف محمود جربوع: مراجعة الحسابات بين النظر - 1
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يقصد بالتحقيق إمكانية الحكم على صالحية القوائم المالية الختامية كتعبير سليم  :التحقيق-

لنتيجة أعمال المنشأة، وعلى مدى تمثيل المركز المالي لوضعية المنشأة الحقيقية في فترة 

 زمنية محددة، وبصورة صحيحة وصادقة.

تين مترابطتين ومتكاملتين، ويظهر أن كال من وظيفتي الفحص والتحقيق هما وظيف

يهدفان إلى تمكين المراجع من إبداء رأيه حول ما إذا كانت عمليات القياس لألحداث المالية 

 أدت إلى انعكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة المنشأة ومركزها المالي.

عن  يقوم المراجع بإبداء رأيه من خالل التقرير، والذي هو عبارة (:إبداء الرأي)التقرير  -

للجهات المعنية حول مصداقية القوائم  بمراجع في شكل تقرير مكتوالعملية بلورة لرأي 

فالتقرير  والتحقيق،المالية وتمثيلها العادل لوضعية المنشأة، وهذا استنادا إلى نتائج الفحص 

الذي يعده المراجع يعد بمثابة المنتج النهائي لعملية المراجعة والذي تستخدمه مختلف 

 ت المستفيدة من المعلومات محل المراجعة.الجها

وتعتبر الثقة التي تضيفها المراجعة الخارجية على المعلومات المحاسبية قيمة 

بل تظهر كنظام فرعي لالتصال  اإلداري،ال تتدخل في مخرجات النظام  هامضافة، حيث أن

ودعم المعلومات  للتقليل من خطر هذهبين المراجع والمستفيدين من المعلومات المحاسبية، 

جودتها، في ظل احترام جملة من المعايير من حيث أعمال المراجعة وإعداد التقرير، 

 (02ويمكن توضيح القيمة المضافة للمراجعة الخارجية للحسابات من خالل الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: القيمة المضافة للمراجعة الخارجية للحسابات02الشكل رقم )

 

يلعن   ا عيألمديث 

 ي،قتلص ايد

 ا ر  يلنع ور يلنستف دع 

 يلنح ت  د

 يلقويئع يلن ل د

(يلنع ور ا يلنح ت  د)  

 رصدس يلنع ور ا

(رخهج ا يللظ م ي،ايسي)  

 

راجع الخارجيتقرير الم  

 يبديء يلهأي

 المراجع الخارجي

 المصدر: من اعداد الباحث
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على ضوء الضغوط التي واجهت وستواجه أكثر مراجعي الحسابات في عصر 

المعاصرة، والتي ينبغي أن يكونوا على استعداد لقبولها من أجل الحفاظ  العولمة والتحديات

والتي تطرح هيئات المهنية الدولية وال الباحثينواسعة من  فئةهناك فعلى الثقة والنزاهة، 

 تغير أهداف المراجعة استجابة لهذه المتغيرات.إشكالية دائما 

ية الحفاظ على تحقيق الهدف حيث يركز مجمل الباحثين والهيئات المهنية على كيف

لدى األساسي للمراجعة والذي لم يتغير في ظل مجمل هذه التحديات المعاصرة والمعروف 

بالصورة الصحيحة والعادلة أو الصحيحة والصادقة للوضع المالي األكاديميين والمهنيين 

  1.(TRUE AND FAIR VUE– TFV- ) أعمالهاللمنشأة ونتائج 

تم التطرق اليه من تعريفات المراجعة، يمكن اعطاء التعريف  بالرجوع الى مجمل ما

: القيمة المضافة للقوائم المالية من حيث الصحة هاالتالي لمراجعة الحسابات على أن

والمصداقية وموثوقيتها في اتخاذ القرار، من طرف جهة مستقلة تتمتع بالكفاءة العلمية 

ختلف البيانات المالية والتحقيق في مجمل والمهنية، من خالل عمليات منظمة من الفحص لم

آليات اعداد القوائم المالية، بغية اعطاء رأي فني معلل حول تمثيل القوائم المالية للوضعية 

 الحقيقية للمنشأة ونتائج اعمالها.  

 أهداف مراجعة الحسابات :ثالثا

 مراجعة فأهدا التطور التاريخي لمراجعة الحسابات يتضح أن تتبع من خالل

الحسابات انتقلت من مجرد اكتشاف األخطاء والغش إلى الهدف األساسي وهو البحث على 

الصحة والمصداقية والعدالة في مخرجات النظام اإلداري أي المعلومات المحاسبية، حيث 

 أضيفت أهداف أخرى حسب متطلبات البيئة الحديثة، مع بقاء الهدف األساسي للمراجعة.

كبيرا في تطور أهداف المراجعة  اتغير ثاإلنجليزي أحدتجب اإلشارة أن القضاء 

م، بالمقولة 8118من خالل قضية خليج األقطان  ،(TFV)نحو مفهوم الصحة والمصداقية 

                                                 
1 -R Jayalakshmy and others :The changing role of the auditors, Managerial Auditing 

Journal, Bradford, 2005, Vol 20, Iss 3, p 249. 
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LOPASE

20

Source : Lionel Collins et Gérard Vallin : Audit et Contrôle interne, principes objectifs 

et méthodes, Dalloz, 3ème édition, paris, 1986, p19. 
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قد ظهرت في السجالت بكمية وقيمة حقيقية ومناسبة، وقدرت بما يتماشى مع القواعد 

 عتبار تنوع المعايير المستخدمة في تقيمها.المحاسبية المعتمدة، أخذا بعين اال

طريق التأكد من أن جميع حقوق  والمديونية عنكما تحقق المراجعة في جانب الملكية 

المنشأة إضافة إلى مخزوناتها تمثل حقا قانونيا ومثبتا، وأن جميع ديون المنشأة اتجاه 

د، فهذه اإلجراءات تجسد األطراف المختلفة هي مستحقة فعال بالقيمة وفي التاريخ المحد

هدف المراجعة في إعطاء الصورة الصادقة والسليمة لوضعية المنشأة لمختلف األطراف 

 المعنية بوضعية المنشأة.

من أجل الوصول إلى  ،الحصول على صورة كاملة وشاملة لجميع أحداث المنشأة -

لمراجع بتنظيم الشمولية في المعلومات التي يولدها النظام ألمعلوماتي، حيث يقوم ا

هذه المعلومات بعد التأكد من دقتها الحسابية بمختلف أدلة اإلثبات المتوفرة من  بوبتبوي

 سجالت وغيرها، وذلك في شكل يجعلها شاملة ومعبرة عن الوضعية الحقيقة للمنشأة.

تهدف المراجعة إلى تقييم مختلف األحداث المحاسبية، كإطفاء المصاريف اإلعدادية  - 

االستثمارات، على أساس الطرق المعمول بها محاسبيا وانسجاما مع المبادئ  وامتالك

 المحاسبية المقبولة قبوال عاما، وهذا من اجل الدقة في الحسابات المعنية.

تهدف المراجعة إلى التحقق الموضوعي الحيادي المستقل من الكفاءة االقتصادية  -

 الموجودة. فهداواإلدارية لعمليات المنشأة، ومطابقتها مع األ

  .يدعم هذا الهدف استقالل المراجع وخروجه عن مجال سلطة إدارة المنشأة

زيادة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية، وذلك بعد االختبارات التي يتم إجرائها على  -

 هذا النظام من أجل قياس متانته، وكذلك عن طريق تتبع مختلف اإلجراءات والمهام. 

 اإلسراف عن طريق تحقيق أكبر قدر من الكفاية وتحديد المسؤوليات. التقليل من  -

من أهداف، وكذلك دراسة  همراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققت -

األسباب التي حالت دون الوصول إلى األهداف المحددة ألخذها بعين االعتبار في 

 لنسبة لما كان مستهدفا منها.المستقبل، وكذلك عن طريق مقارنة نتائج األعمال با

ومنها إبداء الرأي والتوقع  استراتيجيأن لمراجعة الحسابات عدة أهداف ذات بعد كما  -

 بإمكانية استمرار نشاط المنشأة وآفاق نشاطها من نقصان أو زيادة مستقبليا.
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ان مجمل األهداف السابقة لمراجعة الحسابات يمكن تلخيصها في مجموعتين من األهداف 

 :الرئيسية والثانوية كما يلي

 :تتمثل األهداف الرئيسية للمراجعة فيما يلي :الرئيسية األهداف-0

 شرعية وصدق الحسابات )صحة ومصداقية المعلومات المحاسبية( -

)إبراز القيمة المضافة التي تعطيها  ةزيادة ثقة المستفيدين من المعلومات المحاسبي -

 ري(.المراجعة لمخرجات النظام اإلدا

مقارنة )التحقق الموضوعي المستقل من الكفاءة االقتصادية واإلدارية لعمليات المنشأة  -

 .(باألهداف المسطرة

 :الثانوية األهداف-0

 محاولة التقليل من الضياع واإلسراف. -

 اتخاذ إجراءات وقائية(.)والتزوير محاولة الكشف عن األخطاء  -

 نفيذ(.تتبع الت)الموضوعية مراقبة الخطط  -

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. -

 إلىأنه لمراجعة الحسابات جملة من األهداف الحديثة، والتي أدت  اإلشارةتجدر 

 فرض مالئمة مدى مييتق الحسابات عنجعة مرا ةيكمسؤول ،ااتساع مجال مسؤولياته

 فجوة قييلتضو ة،يناح من هااتيعلى مسؤول الطلب فائض جهةلموا نشاط المنشاة استمرار

 .أخرى ةيناح من التوقعات

 تعكسوالتي  ة،يالمسؤول لهذه تحديد واضح هنالك وفي الممارسة المهنية للمراجعة

ة، يالعمل ةسممارلل للتحديات المعاصرة مهنةال واستجابة ،يهاعل بالطلب الوفاء على القدرة

الم من إفالس وما شهده الع ،خاصة ةيالمال األوراق وسوق عامة، السوق ظل في خاصة

وتقديم ، (ISA570)كما أشار لها المعيار الدولي للمراجعة مفاجئ لشركات تحت المراجعة،

خدمات استشارية للمنشأة محل المراجعة من طرف مراجعيها، في ظل االلتزام بأخالقيات 

 1 المهنة، ومعايير االستقالل.

                                                 
1 - International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 557-558. 
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 د من جديد على ه يجب التشديجملة من الدراسات الحديثة تركز على أن ونجد أن

خاصة بعد كثرة  في الكشف عن أعمال الغش واالحتيال،الحسابات  ةلمراجعالتقليدي هدف ال

تعطي ربما حجة العامة أهداف المراجعة  أنيرون حيث  هذه الظاهرة في الفترة األخيرة،

عن الغش واالحتيال في  عن الكشف ولينؤمس واكونيال يمكن أن أنه الحسابات  يمراجعل

االحتياالت التواطئية ك عن جميع أنواع الغشحيث أنه يصعب الكشف  القوائم المالية، إعداد

جميع يجب أن يكون لدى ولكن ، لكشفلوغير ذلك من مخططات معقدة صعبة جدا 

، والقدرة على تتبعها واكتشافها االحتيالوأشكال المعرفة األساسية لمخططات المراجعين 

، من أجل تدريب المهنية المنظمات والهيئاتهد والمعاوهذا ما اهتمت به جملة من 

المراجعين من اجل اكتساب مهارات اكتشاف الغش واالحتيال، في ظل تعقد العمليات 

 1:المالية وأساليب المعالجة، ومن أهم هذه المعاهد نجد 

The Institute of Internal Auditors (IIA -www.theiia.org), 

The National Association of Certified Valuation Analysts (NACVA- www.nacva.com) 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE- www.acfe.com)  

 2:كما يلي وظهرت مسميات جديدة للمراجعين في ظل التكوين في هذا المجال

  Certified fraud examiner (CFE) واالحتيال مراجع مرخص ومؤهل في الكشف عن الغش -

  Nacva's certified forensic financial analyst (CFFA)   مراجع مؤهل وفق شهادة الهيئة -

حيث أن بعض الهيئات المهنية والجهات الحكومية أصبحت تشترط وجود مراجع 

الغش واالحتيال  في مجال اكتشافالخاص على األقل في فريق المراجعة، يتمتع بالتكوين 

  أو االستعانة بخبير خارجي في هذا المجال.

بالتفصيل في فصل  هاوأسبابسيتم التطرق إلى اتساع مجال مسؤوليات المراجعة 

 دراسة وتضييق فجوة التوقعات بالمراجعة.

 

 

                                                 
1 -Paul E Zikmund : Reducing the Expectation Gap, The CPA Journal, New York, Jun 2008, 

Vol 78, Iss 6, p20. 
2 - Ibid. 
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 .الطلب االقتصادي على المراجعة :المطلب الثاني

 ىزيررادة الطلررب المتزايررد علرر ،وتطررور أهرردافها التطررور الترراريخي للمراجعررة يظهررر

إال أن الحكم على أعمال المراجعة والخدمات خدماتها في ظل متغيرات البيئة االقتصادية، 

التي تقدمها، يتم تحديده من خالل الطلب االقتصادي علرى المراجعرة مرن مجمرل األطرراف 

لررى المسررتفيدة مررن خرردماتها، أي أنرره لررن توجررد مراجعررة مررا لررم يوجررد فرري المجتمررع طلررب ع

 ، كما أنه يحكم على فعاليتها وجودة أدائها.خدماتها

وقررد أصرردرت جمعيررة المحاسرربة األمريكيررة بيانررا بالمفرراهيم األساسررية حررددت فيرره 

 1 :كما يلي المراجعةطلب على خدمات التخلق العناصر التي 

والمسرررتفيدين مرررن المعلومرررات  المنشرررأة(إدارة ) معررردي القررروائم الماليرررةالتعرررارض برررين  -

( يمكرن أن بخرالف اإلدارة)المرالك، الردائنين، أو أي طررف ثالرث ية لهذه القوائم المحاسب

 .التحيز في إنتاج المعلوماتيؤدي إلى 

 الكبيرة للمعلومات بالنسبة لمتخذي القرارات.  االقتصاديةاألهمية  -

 الخبرة المتقدمة المطلوبة إلعداد المعلومات والتحقق منها. -

وكرذا عردم  ،بشركل مباشرر المستفيدين من هرذه المعلومرات على استغالل المؤثرةالعوامل  -

 مقدرتهم على تقييم جودة تلك المعلومات بأنفسهم.
ومجمررل األطررراف معنررى هررذا أنرره إذا كرران هنرراك تعارضررا بررين المررالك والرردائنين 

الترري تتررولى إعررداد هررذه المعلومررات مررن  المنشررأة، وإدارة جهررةمررن  مررن المعلومررات المسررتفيدة

. عرالوة علرى ذلرك ان هذا ما يطرح إشكالية التحيز فري إعرداد القروائم الماليرةف ،ناحية أخرى

فحيث أن المعلومات التري تشرتمل عليهرا القروائم الماليرة تسراعد فري اتخراذ القررارات الماليرة، 

أو يوجرد فري المجرال المحاسربي، الخبرة  يفتقرون على العموممستخدمي المعلومات بما أن و

، فمررن مجمررل هررذه المعلومررات الترري يسررتخدمونهاهررذه مباشررر مررن الالتحقررق  يعرريقهم مررنمررا 

 للمراجعة الخارجية للحسابات. العوامل تظهر مدى الحاجة

 :وبصفة عامة فان الطلب على المراجعة يعود إلى األسباب التالية 
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  :الدائنين والمستثمرين احتياجات :أوال

للدائنين بخصوص  محايد والمعللإبداء الرأي المسؤولية الخارجي يقع على عاتق المراجع 

المالئم للقيام بهذه  هو الشخصمدى عدالة عرض القوائم المالية. ويعد المراجع المستقل 

للقيام بهده  التأهيل العلمي والعملييتوافر لديه  أهمها أنهمن و، األسبابالمهمة للعديد من 

الكافية، كما أنه يتمتع  وتجميع األدلةقانون فحص السجالت الالزمة ال ويخول لهالوظيفة، 

 .من موظفيهاليس ه المراجعة ألن لحم منشأةعن إدارة الوالحياد باالستقالل 

فمن خالل تتبعنا للتطور المستقل،  الخارجي يعتمد المستثمرون أيضا على عمل المراجع

كان المديرون والمالك يعرفون بعضهم البعض وفي كثير  التاريخي للمراجعة نالحظ أنه

الت كان المالك هم المديرين. ولكن في وقتنا الحاضر ظهر ما يسمى بالملكية من الحا

فالمالك ليسوا على  الغائبة نتيجة لتشتت ملكية المشروعات بين عدد كبير جدا من المالك.

قوم بوظيفة المراجعة ييجب أن  طرفا آخرومن ثمة فإن  منشأة،اتصال مباشر بعمليات ال

المستثمرين تعتمد على القوائم المالية التي تعدها اإلدارة فإنهم  ما أن قراراتبو ،نيابة عنهم

 القوائم المالية. صحة ومصداقيةعلى  كشاهدالمراجعين المستقلين  يعتمدون على

  :والطلب على المراجعة نظرية الوكالة :ثانيا

تحليل آثار القرارات المالية من منظور الخطر من منطلق نظرية الوكالة  تتأسس

وبصفة عامة من منظور المصلحة لمختلف األطراف على حساب أطراف  ،ةوديوالمرد

أخرى، لذا فهي تحاول أن توضح تأثير بعض القرارات المتخذة التي تكون في فائدة طرف 

الوكالة ينتج عن عالقة  فمفهوم وعليهواحد على حساب تعظيم الثروة لجميع األطراف، 

 .كحد أدنىتوكيل تقع بين شخصين 

 1 :الطرفين في أطراف الوكالةيتمثل  

  )يألول( يسمى الموكل :األولالطرف 

 أعماله تسييرباسم الطرف األول في  يوكلالذي و ،كلويسمى الم :الثانيالطرف 

 تخاذ القرارات.   وا

يتحصل الوكيل على اجر مناسب متفق عليه في عقد الوكالة وعليه يحاول كل 

                                                 
1- PIERRE Vernimmen: finance d’entreprise , 5eme édition, Dalloz , paris, 2002 , p 628. 
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مما يودي إلى تعارض  ،ل المعلوماتده الخاص في ظل عدم تماثائطرف تعظيم ع

المصالح، فنظرية الوكالة تحاول تسيير هذا النوع من التعارض في المصالح، بغية 

 لضبط عمل الوكيل. الموكلأنظمة الرقابة التي يضعها  تكاليفمن  التخفيض

فهذه النظرية تعني أن  المراجعة،تشرح نظرية الوكالة جانبا آخر من الطلب على و

ك الشركة يرغبون في المصداقية التي تضيفها عملية المراجعة على بيانات مديري ومال

من حقيقة أن  ينشأ إجرائهاطلب المديرين على المراجعة ورغبتهم في فالقوائم المالية، 

المديرين وكالء عن المالك، ولكن كل طرف يعمل على تحقيق مصلحته الخاصة ولكل 

الة فإن هذا الوضع يخلق تعارضا بين المالك منهم أهداف مختلفة، وطبقا لنظرية الوك

والمديرين. وقد يحاول المالك أن يحصلوا على تعويض مقابل نتائج هذا التعارض 

 الملحوظ بتخفيض مكافآت المديرين.

ويعمل المديرون على تخفيض آثار هذا التعارض عن طريق إخضاع القوائم المالية 

مبرر وبناء على ذلك سيكون لدى المالك  التي يعدونها للمراجعة من قبل طرف مستقل،

حيث تشير جملة من الدراسات إلى أنه هناك عالقة  لتخفيض مكافآت المديرين،منطقي 

(، وهذا الضطرار المراجع إلى توسيع يألولعكسية بين تكلفة المراجعة وتكلفة الموكل)

(، مما ألوليمجال مهامه في الفحص والتحقيق واالختبار أمام نقص مجال مهام الموكل)

يزيد من تكلفة المراجعة أمام انخفاض تكلفة الموكل)اإلدارة(، والتي بديهيا تتناسب طرديا 

 1مع مهامه )تكلفة الموكل(.

كما يؤدي خضوع القوائم المالية للمراجعة إلى تحسين مكانة المديرين بالشركة  

مالك الشركة  وتخفيض درجة عدم ثقة المالك في وكالة هؤالء المديرين .فمثال يهتم

بالربحية طويلة األجل وبالنمو المستمر في حصة الشركة في السوق ومقدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها .في حين أن مديري الشركة يهتمون بتعظيم ربح السنة الحالية حيث تحتسب 

على أساسه مكافآتهم لذلك قد يستخدم المديرون سياسات معينة من شأنها زيادة ربح السنة 

لية على حساب الربحية طويلة األجل مثل تسجيل إيرادات لم تتحقق بعد ، بناء على الحا

                                                 
1 - K Raghunandan William and others  : Initial evidence on the association between nonaudit 

fees and restated financial statements, Accounting Horizons, Sarasota, Sep 2003, Vol 17, Iss 

3, p223. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=439592411&SrchMode=2&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=11786&RQT=590&VName=PQD&TS=1267328364&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=439592411&SrchMode=2&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=8066&RQT=590&VName=PQD&TS=1267328364&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=14312&TS=1267328364&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=14312&pcid=6613101&SrchMode=3
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ذلك قد يقوم المالك بتخفيض المكافآت السنوية أو إلغاؤها بالكامل، ومن ثم فعندما يطلب 

المديرون إخضاع القوائم المالية للمراجعة من قبل المراجع المستقل فإن هذا يقنع المالك 

قوموا بتسجيل إيرادات غير محققة وأن المديرين يقومون بواجباتهم على أن المديرين لم ي

 المكافآت السنوية. اعتمادوجه مرضى، ونتيجة لذلك ال يتم 

 إطار ضمن فقط الظواهر تحليلوقد وجهت عدة انتقادات لنظرية المراجعة، حيث أن 

 1: إلى يؤدي الوكالة قد نظرية

  الوكيل. هتجا المنشأة للمسؤولية مدير من تجاهل -

  الوكالء. من االحترام تطور عدم الثقة وعدم تجاهل -

 األخالقية. الجوانب إهمال -

 المعايير األخالقية. التي تتفق مع المستقبلية حلولال اهمال -

منظور حوكمة الشركات، فان النجاح في حل مشكلة الوكالة )إن أمكن( يقلل بشكل ومن 

ي التحليالت التي تنظم العالقات، وترك الفرصة كبير من إمكانية وصالحية نظرية الوكالة ف

 2لتطبيق نظرية االشراف والنظريات التنظيمية األخرى.

 التنبئية الوكالة نظرية قوة نظرية معيارية حيث ان بأنها الوكالة نظريةوتوصف 

عدم  مع عقالنية، تصرفات األفراد والطراف فيها تكون التي الوصف للحاالت في تكمن

   .المخاطر تجاه عدم التحيز أو المخاطرة تجنب مع الشخصية، المصلحة على التركيز

 األساس هي المعلومات المخاطر والمركزية تجاه المواقف في األهداف اختالفات

 ،وتباين المعلومات تضارب المصالح حول االفتراضات فان تخفيف هذه. الوكالة لنظرية

 من ظل ظروف في ،لالهتمام رةمثي ليست ويجعلها علميا يقلص من مشكلة الوكالة

 3المساواة.

 

                                                 
1 - Podrug N and others: Critical Overview Of Agency Theory, Annals of DAAAM 

International ,Austria, 2010 Vol 21, N 1, p 1228. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid. 
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  :خطر المعلومات للتقليل منالحاجة إلى المراجعة  :ثالثا

 أحد البنوك بمنح  إدارةتخذه تلتوضيح مدى أهمية المراجعة، يمكن تصور القرار الذي 

مثرل العالقرات  ،قرض إلى إحدى الشرركات، حيرث يجرب أن يتخرذ القررار بنراءا علرى عوامرل

كما تعكسها القوائم المالية الخاصة بها. فرإذا  ،سابقة مع المنشأة والظروف المالية لهاالمالية ال

  :تحديد معدل الفائدة بناءا على العوامل الثالثة التالية تممنح القرض، فإنه سي تقرر

وهو تقريبا المعدل الذي يربحه البنك من خالل  :معدل الفائدة الخالي من األخطار -

 الخزينة عن نفس الفترة التي يتم فيها القرض.االستثمار في أذون 

ويعكس إمكانية عدم دقة المعلومات الخاصة بخطر العمل الخاص  :خطر المعلومات -

 بالمنشأة، والسبب المحتمل لخطر المعلومات هو إمكانية عدم دقة القوائم المالية.

يمة القرض ويعكس احتمال عدم تمكن المنشأة من سداد ق :خطر العمل المتعلق بالعميل -

  .بسبب ظروف اقتصادية

يوجد أثر للمراجعة على كل من معدل الفائدة الخالي من  يالحظ من هذا المثال أنه ال

األخطار أو خطر العمل، ولكن تؤثر المراجعة بشكل جوهري على خطر المعلومات، فإذا 

على القوائم  البنك بعدم وجود خطر للمعلومات نتيجة إتمام إجراءات المراجعة إدارة تاقتنع

المالية للوحدة االقتصادية، سيتالشى خطر المعلومات وبالتالي يمكن تخفيض معدل الفائدة 

اإلجمالي، وحتى في حالة عدم إمكانية تخفيض خطر المعلومات على النحو التام، فإن هذا 

التخفيض يمكن أن يكون له تأثير جوهري على المقدرة االفتراضية بالشكل الذي يمكن 

 ة من الحصول على القرض بتكلفة معقولة.الشرك

قد يتوصل كل من مديري المنشآت االقتصادية ومستخدمي  :تخفيض خطر المعلومات

قوائمها المالية إلى استنتاج مفاده أن أفضل طريقة للتعامل مع خطر المعلومات هي أن 

القتصادية يترك هذا الخطر ببساطة في مستوى مرتفع لكن بشكل مناسب. فقد تجد المنشآت ا

الصغيرة أن دفع تكاليف فائدة مرتفعة يعد أقل تكلفة لها من زيادة تكاليف تخفيض خطر 
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المعلومات، ولكن عادة ما يكون من المفيد عمليا للمنشآت كبيرة الحجم أن تتحمل تكاليف 

 1:تخفيض خطر المعلومات ويمكن أن يتم ذلك من خالل ثالث وسائل

بفرض أنه يمكن للمستخدم الذهاب للمنشآت الختبار  :تحقق المستخدم من المعلومات -

السجالت والحصول على المعلومات المرتبطة بالقوائم المالية وبحث االعتماد عليها، 

كافة قيام ن أإال أن ذلك يعتبر أمر غير عملي في ضوء التكاليف، إضافة إلى 

 .اديااقتصالمستفيدين بالتحقق من المعلومات بشكل فردي يعد طرحا غير كفء 

إن الطرح السائد في هذا المجال، هو  :مشاركة المستفيدين اإلدارة لخطر المعلومات -

يوجد اتفاق عام على مسؤولية اإلدارة عن عدم تقديم معلومات مالية موثوق فيها، أنه 

فإذا اعتمد المستخدمون على قوائم مالية غير دقيقة وواجهوا خسائر مالية، سيتوافر 

توجد صعوبة في مشاركة خطر المعلومات كما  مقاضاة اإلدارة.لديهم أساس قانوني ل

مع اإلدارة، وتتمثل في عدم قدرة المستفيدين على تحصيل مبالغ الخسارة، ففي حالة 

عدم قدرة الشركة على سداد قيمة القرض بسبب اإلفالس، فمن المحتمل أال يكون لدى 

ن ذلك يقوم المستفيدين بتقييم اإلدارة أموال كافية لتدفع للمستخدمين، وعلى الرغم م

 احتمال مشاركتهم لخسائر خطر المعلومات مع اإلدارة. 

الوسيلة  ن المراجعة الخارجية للحسابات تعتبرا :مراجعة القوائم المالية المقدمة -

صادقة ومات لللحصول على مع من المعلومات، المتعارف عليها بين المستفيدين

مراجعتها في اتخاذ القرار  تالمعلومات التي تمهذه  موثوق بها، وبالتالي يتم استخدامو

، في ظل مسؤولية بشكل مناسب صحيحة وصادقةبافتراض أنها معلومات كاملة، 

إن مسؤولية المراجع في هذه الحالة  المراجع كطرف حيادي فيا إعطاء هذه الصورة.

د عليها تضاف إلى مسؤولية إدارة المنشأة عن صحة ومصداقية المعلومات التي يعتم

في اتخاذ القرار من طرف مختلف األطراف المستفيدة منها، وضمان مستوى مقبول 

 عن العميل تجاه الحسابات جعمرا مسؤولية تنشأ حيث .من الجودة في هذه المعلومات

 ،التعيينقرار  في أو العقد في المثبتة الشروط تكرسها والتي بينهما التعاقدية العالقة
 والتي المدنية مسؤولية من كجزء الثالث الطرف تجاه المراجع مسؤولية تنشأ حين في

                                                 
 .03-12المرجع السابق، ص :لوبكوجيمس  أرينز ألفين -   1
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 تسمى والتيألي دولة،  العام القانون أو التجاري القانون أحكام عليه تفرضها
 كل)  العامة القاعدة الى استنادا الغير أمام لتهئمسا يمكن حيث، التقصيرية بالمسؤولية

 يكون المساءلة نطاق حيث ومن(، التعويض ارتكبه من يلزم للغير ضرر سبب خطأ
 الوصول عن عجزه بسبب ينشأ ضرر أي عن زبونه تجاها مسؤوال الحسابات مراقب
 مهني تقصير أي عن أخرى بعبارة أي المعقولة المهنية العناية مستوى إلى بأدائه
 1. جسيم أم عادي

 فإنففي حالة وجود أكثر من متخذ للقرار يقومون باستخدام نوع معين من المعلومات، 

التكلفة ستكون أقل عادة إذا ما قام واحد بتقديم خدمة المراجعة لهؤالء المستفيدين، بدال من 

قيام كل مستخدم بالتحقق من المعلومات بنفسه ونظرا ألنه يتم إعداد القوائم المالية في معظم 

ة الشركات للعديد من المستفيدين فقد أدى هذا إلى وجود طلب متزايد على خدمات المراجع

، وهذا للتقليل من تكلفة خطر المعلومات والنتائج المترتبة عنها من اتخاذ بشكل كبير

قرارات قد تؤدي إلى اإلفالس، وهذا ما يتطلب من المراجع أخذ بعين االختبار خطر 

 2المعلومات عند أدائه لمختلف األعمال المرتبطة بمراجعة الحسابات.

ع المراجع لتوفير تأكيد مناسب للمستخدمين عن عادة ما تقوم إدارة المنشأة باالتفاق م

إمكانية االعتماد على القوائم المالية، فإذا تم إعدادها على نحو غير صحيح فإن المراجع 

ويقاضي المستفيدون المراجع على  سيواجه باحتمال مقاضاته من قبل المستفيدين واإلدارة.

عتماد على القوائم المالية، كما يمكن أساس مسؤولية المراجع المهنية عن تأكيد إمكانية اال

لهم مقاضاة اإلدارة، وتقاضى اإلدارة المراجع باعتباره وكيال عن اإلدارة لتأكيد مدى 

 االعتماد على القوائم المالية، وبالتالي يتحمل مسؤولية قانونية كبيرة.

خطر  يتم استخدام كافة الوسائل السابق اإلشارة إليها لتخفيض يةملفي الممارسة الع

المعلومات وكلما أصبح المجتمع أكثر تعقيدا، كلما زاد االعتماد على المراجع لتخفيض 

 خطر المعلومات.

 
                                                 
1 -FAFATAS Stephan A: Auditor risk management following audit failure, unpublished PHD 

thesis, University of Colorado at Boulder, 2006, p13. 
2 -Idem، p58. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1212777631&SrchMode=2&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1267281842&clientId=28403
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  :أهمية مراجعة الحسابات :رابعا

ترجع أهمية مراجعة الحسابات إلى كونها وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى 

ة التي تمت مراجعتها وتدقيقها، خدمة عدة جهات مختلفة تستفيد من مختلف القوائم المالي

البعيد، وكذلك رسم سياساتها و  وتعتمدها في اتخاذ قراراتها سواء على المدى القصير أو

 ، ومن أمثلة هذه الجهات نجد فئة المديرين، وفئة المستثمرين سواء الحاليين أواستراتيجيتها

ية المختلفة ونقابات العمال المستقبليين والبنوك ورجال األعمال واالقتصاد والهيئات الحكوم

والباحثين، وغيرهم من الجهات التي تجد في المعلومات المحاسبية المختلفة والتي تمت 

 مراجعتها، قاعدة من البيانات تتسم بالدقة والمصداقية والعدالة. 

سيتم التطرق ألهمية مراجعرة الحسرابات علرى أسراس الجهرات المسرتفيدة مرن خردماتها  

تم التطررق لهرذه األهميرة بالنسربة لجميرع الجهرات المسرتفيدة مرن خردمات بشكل مختصر، وسري

 المراجعة في الفصل الثاني وبشكل تفصيلي تحليلي.

 :ومبدئيا يكمن توضيح أهمية المراجعة حسب الجهات المستفيدة كما يلي

 منشأةإدارة ال -       

 المستثمرون -    

 البنوك -    

 الجهات الحكومية -    

يفترررض فرري إدارة المشررروع أن تعتمررد اعتمررادا كليررا علررى المعلومررات  :المؤسسةةة إدارة -0

األداء، ومرن هرذا االفترراض فعلرى وتقيريم المحاسبية فري وضرع السياسرات والخطرط ومراقبرة 

المنشأة أن تحرص على أن تتم مراجعة تلك المعلومات من قبرل هيئرة فنيرة محايردة والمتمثلرة 

، وبالترالي فرإن اسرتقالل مراجرع الحسرابات وحيراده (الخرارجي)في مراجع الحسابات المستقل 

 يزيد من درجة الثقة في هذه المعلومات واالعتماد عليها.

كما أن هذه المعلومات المحاسبية التي تمت مراجعتها تعتبر وسريلة للحكرم علرى إدارة 

ر بإعررادة ، ويتريح لمجلرس اإلدارة اتخراذ القرراةالمسرطر المنشرأة مرن حيرث التزامهرا باألهرداف

    1انتخابهم أو استبدالهم.
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تعتمد فئرة المسرتثمرين علرى القروائم الماليرة التري تمرت مراجعتهرا فري اتخراذ  :المستثمرون-0

القرارات المتعلقة بتخصيص المردخرات واالسرتثمارات، بحيرث تحقرق لهرم أكبرر عائرد ممكرن 

تروفر الثقرة فري مصرداقية في ظل اختيار البديل األمثل من مجمل البردائل المتاحرة مرع اعتبرار 

 1هذه المعلومات.

فالمعلومررات المحاسرربية الترري تمررت مراجعتهررا تقلررل مررن نسرربة المخرراطرة فرري اتخرراذ القرررارات  

 المختلفة من طرف المستثمرين.

يعتبرررر تعيرررين مراجرررع حسرررابات قرررانوني مسرررتقل ومحايرررد، أمررررا يطمرررئن ويزيرررد ثقرررة 

س والسررقة نتيجرة قيرام المراجرع بمراقبرة لالخرتال ضالمستثمرين بأن أموالهم سوف ال تتعرر

تصرررفات إدارة الشررركة والتأكررد مررن احترررام وعرردم انتهرراك عقررد الشررركة األساسرري وقررانون 

 الشركات ومختلف العقود القانونية األخرى.

تسررعى معظررم المؤسسررات إلررى الحصررول علررى التمويررل الررالزم مررن أجررل مزاولررة  :البنةةو  -3

مرن البنروك  وتسهيالت بنكيرةبطلب الحصول على قروض  استمراره، فتقومنشاطها وضمان 

والمؤسسات المالية، وقبل أن توافق هذه البنوك علرى مرنح تلرك القرروض فإنهرا تقروم بفحرص 

ونتيجرة األعمرال لتلرك المؤسسرات، وهرذا مرن أجرل ضرمان قردرة هرذه  يوتحليل المركرز المرال

 2ددة.المؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها في اآلجال المح

ازدادت أهميرررة مصرررداقية المعلومرررات خاصرررة فررري اآلونرررة األخيررررة باالنتشرررار الكبيرررر 

للتجارة اإللكترونية وتعقد عمليرات التمويرل مرن طررف البنروك فري ظرل الغمروض وعردم دقرة 

المعلومررات المحاسرربية حررول هررذه المؤسسررات الترري تمررارس التجررارة اإللكترونيررة، وبالتررالي 

 ظل التجارة اإللكترونية.ازدادت مخاطر التمويل في 

حيررث تشررير بعررض لدراسررات فرري هررذا المجررال إلررى غمرروض المعلومررات المحاسرربية  

 واألوراق الماليرررةللتجرررارة االلكترونيرررة فررري ظرررل البورصرررة اإللكترونيرررة والتعامرررل باألسرررهم 

عبرهررا، وأكرردت علررى المشرراكل والمخرراطر الترري عانررت منهررا أسررواق االقتصرراد الجديررد بسررببه 

                                                 
يلع ن د،  ي،قتص ا ك  د ات يلث ر د، رج درحند مس   يلصديق: اعس يلنهيجعد م  يلنسؤعل د ي،جتن م د فل تحق ق يلجو - 1
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يررل الترري طالررت شررركات اإلنترنررت بشرركل غيررر مرردروس، وفرري ظررل غمرروض موضررة التمو

المعلومات المحاسبية المتداولة في التجارة االلكترونية، وصعوبة تعقبها وحجية أدلرة وقررائن 

 إثباتها.

 تعتبر المعلومات المحاسبية التي تصدرها المشروعات المختلفة :الجهات الحكومية -4

 بعض أجهزة الدولة في عدة أغراض، كمراقبة النشاط قاعدة للبيانات تعتمد عليها  

 1سم السياسات االقتصادية للدولة.ر فرض الضرائب المختلفة أوو االقتصادي أ

جهررات  ومعتمردة مرنوال يمكرن للدولرة القيرام بهررذه األعمرال بردون قاعرردة بيانرات موثروق فيهررا  

 .والعادل حولهاني المحايد محايدة تقوم بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا وإبداء الرأي الف

ويقصد بقاعدة البيانات مجموعة المعلومات التري ترم تصرنيفها وهيكلتهرا فري سرجالت بطريقرة 

منطقيررة متناسررقة، ويررتم اسررتخدام هررذه البيانررات فرري مختلررف القرررارات، إذ تسررتعملها بعررض 

 تلررربعض القطاعرررات، وتقسررريما وتقريرررر اإلعانررراتالجهرررات الحكوميرررة فررري تحديرررد األسرررعار 

 الميزانية...الخ.

لقد أصبحت المحاسبة تخدم جميع فئات المجتمع المختلفة، حيث تعتمرد فئرات المجتمرع 

المختلفررة فرري قراراتهررا االقتصررادية علررى المعلومررات المحاسرربية الترري اشررتمالها القرروائم الماليررة 

 الصادرة عن المؤسسات والمشاريع االقتصادية المختلفة.

قردمها المحاسربة لفئرات المجتمرع فعالرة وحقيقيرة فإنره يجرب أن هذه الخدمة التي ت ولكي تصبح

بفحص تلك  (المراجع الخارجي)محايد طبيعي مستقل  صتكلف هيئة خارجية مستقلة أو شخ

منظما ودقيقرا، وإبرداء الررأي الفنري المعلرل والموضروعي حرول مردى  االبيانات فحصا انتقادين

االعتمرراد عليهررا، ومرردى عدالررة القرروائم صررحة ومصررداقية هررذه المعلومررات المحاسرربية ودرجررة 

 المالية في تمثيل وضع المنشأة المالي ونتائج نشاطها.

 -والمكونات المحددات- اهمية تطوير إطار فكري لنظرية المراجعة :المطلب الثالث

التطرور التراريخي للمراجعرة وتعريفهرا، خرالل من خالل تطرقنا لمفهوم المراجعة من  

بما يتجاوب مع مختلف المتغيرات البيئيرة، وتعردد  نظرية للمراجعة لتأسيسيظهر حاجة فهذا 
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حيررث أن الممارسررة المهنيررة للمراجعررة تتطلررب ، توقعررات المسررتفيدين مررن خرردمات المراجعررة

 مرجعية نظرية يعتمد عليها المراجعون في مواجهة المشاكل المعاصرة للمهنة.

القرارات المتعلقرة بكرل خطروة يساعد المراجع على اتخاذ  إن اعتماد نظرية للمراجعة

مرن المخراطر التري تواجره المراجرع  من خطوات المراجعة بطريقة عمليرة وسرليمة، ممرا يقلرل

 قدما لمزيد مرن المهرام الصرعبة واستعدادهم للمضيالمراجعين  وتعزز أداءأثناء أداء مهامه، 

، علرى أخررى عنرد االنتقرال إلرى شرركةأكثرر علرى تحقيرق كفراءة  هميساعدو ،بمتغيرات حديثة

   1أساس أن المهارات المهنية المكتسبة ترجع إلى أصول علمية وهي نظرية المراجعة. 

 تحديد العلم الذي تنتمي إليه مراجعة الحسابات :أوال

دراسررة طبيعررة المراجعررة تتطلررب تحديررد دقيررق لنرروع العلررم الررذي تنتمرري اليرره، وبصررفة  

 2:يلي عامة فان مختلف العلوم تصنف إلى خمس أنواع كما

 .ياتوتشمل مختلف أنواع المعرفة المنظمة كالمنطق والرياض الجامدة:العلوم التجريدية  -

 وهي علوم تعتمد على المالحظة والوصف للبيانات الفعلية. :وصفيةال علومال -

وهرري علرروم مشررتقة مررن العلرروم الوصررفية وتتميررز بضرريق مجاالتهررا مررع  :االسررتنتاجيةالعلرروم  -

 كالعلم المعادن وعلم األجناس. التعمق في دراستها

 وهي علوم تقوم على تجميع أجزاء من علوم أخرى. :العلوم المركبة -

وتتمثل هذه العلوم في أقسام منفصرلة مرن العلروم المختلفرة، أو المرزج برين  :العلوم التطبيقية -

 مبادئ بعض العلوم وإجراء دراسات خاصة لها ترتبط بالواقع العملي.

لمراجعة فانه يمكرن تصرنيفها ضرمن كرل مرن العلروم المركبرة ا مفهوم من خالل دراسة 

والعلرروم التطبيقيررة، فالمراجعررة تشررترك مررع العلرروم المركبررة، كمررا تخررتص المراجعررة بالمعاينررة 

اإلحصائية كمراحل اختباريه، وهذا ما يتطلب الرجروع إلرى علرم اإلحصراء، لكرن مرع اختيرار 

بعررررين االعتبررررار طبيعررررة البيانررررات المحاسرررربية طرررررق المعاينررررة واالختبررررار المالئمررررة أخررررذا 

وخصائصها، والتي تختلف بدرجة كبيرة عن تلك البيانات الموجرودة برالعلوم األخررى، ومرن 

                                                 
1 - CYNTHIA Bolt-Lee : Mining Audit Research, Journal of Accountancy, New York, 2007, 

Vol 203, Iss 4, p 68. 
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أهرررم هرررذه الخصرررائص التررري تختلرررف حسرررب درجرررة أهميتهرررا بالنسررربة للبيانرررات والمعلومرررات 

      1 :المحاسبية ما يلي

   .عدم التحيز -               .الشمول-    إمكانية الوصول إلى البيانات  -

  .القابلية للتحقق -                 .المالءمة –                   .الدقة والصحة -

               .المرونة –                 .الوضوح –                          .التوقيت -

ماليرة بصرحة ومصرداقية للمركرز تمثيل القروائم ال)المالية كما أن التمثيل العادل للقوائم 

المالي للمنشأة ونتائج أعمالها( يستمد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتحليل المالي 

ونظرية االتصال، وإضافة إال هذا فران الممارسرة المهنيرة لمراجعرة الحسرابات تتطلرب المامرا 

 االجتماع.   بمختلف العالقات السلوكية بين األفراد وهذا ما يندرج ضمن علم

 مكونات نظرية المراجعة :ثانيا

يتمثرررل الغررررض مرررن النظريرررة المرتبطرررة بالمراجعرررة فررري تررروفير مجموعرررة متماسررركة 

ومترابطة منطقيا من الفروض الخاصة بالنشاط والتي تشررح غرضرها وأهردافها االجتماعيرة 

ضرررها والترري تزودهررا بأسررراس وتبريررر المنطرررق وراء ممارسررتها واجراءاتهرررا وربطهررا بأغرا

واهررردافها والتررري توضرررح موقرررع النشررراط فررري سرررياق مؤسسرررات المجتمرررع والبيئرررة االجتماعيرررة 

   2.االقتصادية والسياسية

أي أن المراجع يعتمد على نظرية المراجعة عند اتخاذ القرارات المتعلقرة بكرل خطروة 

 المراجعة.من خطوات 

ايير واالهرداف وتتكون نظرية المراجعة من مجموعة مرن الفرروض والمفراهيم والمعر 

يمكرن  هرذا الطررحمرن خرالل  ،اوالتي تتحدد كنتيجة منطقية للعناصر السابقة لهر واالجراءات

 األولحيرث يوجرد فري المسرتوى ، مستويينخالل الفكري للمراجعة من  اإلطار تقسيم معالجة

لتري تصرور الغررض االجتماعية للمراجعة، ويبتع ذلك بالفروض االساسية ا ألهدافلايضاح 

ممارسررات واجررراءات المراجعررة علررى الجانررب االخررر، بينمررا فرري الوتهررا تمرراعي لوظيفاالج

                                                 
1- KENNETH J Arrow : Théorie de l'information et des organisations, Edition Dunod, paris, 

2000, p 31. 
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المسررتوى االسررفل يوجررد إطررار متماسررك ومترررابط لمجموعررة االفكررار الترري تشرركل ممارسررة 

  .(03الشكل رقم )يوضحه  كما، المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

تمثرل فري تروفير ي وإنمراال يتمثل فقرط فري تروفير نظريرة شراملة للمراجعرة،  الهدفعموما فإن 

وفري  .التري تشركل اسراس ممارسرة المراجعرة الرئيسيةعمل اساسي مع مناقشة المفاهيم  إطار

اساسري  عمرل إطرارراجعرة وتروفير الم فروضالبداية يتم ايجاز الغرض االجتماعي، وتحديد 

وبعد ذلك مناقشة المفراهيم  .التي تشكل اساس ممارسة المراجعة الرئيسيةمع مناقشة المفاهيم 

 من حيث معناها ومالئمتها للمراجعة 

 .المراجعةإلى أي مدى تتوفر هذه العناصر في ، وتبقى اإلشكالية المطروحة

يعرف الفرض على أنه قاعردة تحظرى بقبرول عرام، وتعبرر عرن التطبيرق العملري  :الفروض-0

 1السلوك. دفي حل نوع معين من المشاكل أو ترشي موتستخد

 وأساسي تعتمد عليه األفكار والمعتقدات والقواعد األخرى.   كما يعتبر الفرض معتقد سابق 

 :وتتمثل الفروض األساسية التي تعتمد عليها نظرية المراجعة فيمي يلي

 تتضمنه من مزاعم وادعاءات. مماامكانية التحقق من القوائم المالية، بالرغم  -

معتمردة، وطبيعرة الحسرابات فدرجة قابلية القوائم المالية للتحقق، تتوقف على نوع المراجعة ال

يكرررون أسرررهل مرررن التحقرررق مرررن مرررثال والعمليرررات محرررل المراجعرررة، فرررالتحقق مرررن الحقررروق 

 المخزونات.

                                                 
1-HAMINI Ahmed : l’audit comptable et financier, Berti Edition, Algérie, 2002, p55. 
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 ال كري لنظرية المراجعة اإلطار(: عناصر  مكونات 03الشكل رقم )
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مخرجرات النظرام االداري( )الماليرة عدم وجرود تعرارض برين المراجرع، ومعردي القروائم   -

 في المدى الطويل، وان كان هناك احتمال للتعارض في المدى القصير.

االهتمرام بصررحة ومصرداقية القرروائم الماليررة  يتفقران فرريلمررراجعين واإلدارة حيرث أن كررل مرن ا

وتعبيرهررا بصرردق عررن الوضررعية الحقيقيررة للمنشررأة ونتررائج أعمالهررا، ألن هررذا يرردعم مختلررف 

 استخدام الموارد.  وأمثليهالقرارات االستثمارية، 

على المدى بالرغم من هذا التوافق في األهداف على المدى الطويل قد يوجد تعارض 

القصير بين المراجعين وادارة المنشأة، والذي يرجع أساسا الرى أن ادارة المنشرأة تسرعى الرى 

اظهارها بصورة ناجحة، وأن نتائج أعمالها عالية، وهذا من أجل حصول هيكل االدارة على 

مختلررف المكافررآت، كمررا أن المراجررع يقرروم بفحررص وتقيرريم تأكيرردات االدارة ومزاعمهررا، فرران 

 ارة قد تحاول تعديل بعض التأكيدات التي قد تمثل احراجا لهم.االد

وبالتررالي فعلررى المراجررع أن يحررتفظ بنظرررة الشررك المهنيررة عنررد قيامرره بتجميررع األدلررة والقرررائن 

 المتعلقة بتأكيدات االدارة.

ان وجررود نظررام رقابررة داخليررة فعررال ومتررين، مررن شررأنه أن يقلررل مررن احتمرراالت الغررش   -

شأة، فغياب هذا النظام يتيح المجال أمام األخطاء والتالعبات، وبالترالي والتالعب في المن

 فعلى المراجع تقدير المخاطر الناتجة عن عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية. 

ان اعتماد المبرادئ المحاسربية المتعرارف عليهرا يرؤدي الرى تمثيرل القروائم الماليرة بصرحة   -

ئج أعمالهررا فرري ترراريخ اعررداد هررذه القرروائم محررل ومصررداقية للمركررز المررالي للمنشررأة ونتررا

 المراجعة.

يقصررد بهررذا الفرررض أن المبررادئ المحاسرربية المتعررارف عليهررا تعتبررر المعيررار لقيرراس صررحة 

 ومصداقية القوائم المالية.

حدث فري الماضري سريتكرر فري المسرتقبل، وبمعنرى  افتراض تكرار األحداث، أي أن ما  -

 ي سيكون حقيقيا في المستقبل.آخر أن ما كان حقيقيا في الماض

افترضنا أن المراجع اكتشف في المراجعات السرابقة تحيرز االدارة، فانره  إذاوكمثال عن ذلك 

سيفترض تحيزها كذلك في القوائم المالية محرل المراجعرة مسرتقبال، وعليره أن يخطرط لعمليرة 

 المراجعة بالطريقة المالئمة لذلك. 
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 من التالعب أو التواطؤ. ان القوائم المالية تكون خالية  -

ال يقصررد بهررذا الفرررض أن المراجررع غيررر مسررؤول عررن اكتشرراف التالعررب والغررش، وانمررا  -

عليه التمسك بنزعة الشك المهني، وأن يقوم بتقدير مخراطر حردوث األخطراء والتالعرب، 

 والتي قد تتسبب في احتواء القوائم المالية للمنشأة على تحريفات جوهرية.

لرررى تقررردير المراجرررع للمخررراطر، فانررره يقررروم باختيرررار االجرررراءات وتصرررميم وبالترررالي بنررراءا ع

الخطوات المالئمة لتوفير التأكيد المعقرول لكشرف األخطراء والتالعرب الجروهري الرذي يمكرن 

 أن تحتويه القوائم المالية.

والجدير بالذكر أنه حتى عنرد تصرميم عمليرة المراجعرة بطريقرة مالئمرة وفقرا لمختلرف  

نه قد ال يتم كشرف بعرض األخطراء والتالعبرات ألنره عرادة مرا يتضرمن التزويرر المتغيرات، فا

حاالت مرن التواطرؤ مثرل االتفراق برين شخصرين أو أكثرر علرى اخفراء تصررفات غيرر سرليمة، 

 وكذلك اعتماد مستندات وهمية وغير حقيقية. 

ي ان المراجررع يعمررل كمراجررع فقررط عنررد فحررص القرروائم الماليررة بهرردف ابررداء الرررأي الفنرر  -

 والمحايد.المعلل 

يستعين بخبراتره المحاسربية والمهنيرة لتقرديم جملرة  أالال يقصد بهذا الفرض أن على المراجع 

من الخدمات االستشارات المحاسبية واإلدارية، ولكن على المراجع أن يولي األهمية األولرى 

عرة وتترداخل الخدمات ذات أثر سلبي على عملية المراج تتكون هذهألعمال المراجعة، كي ال 

مع أعمال المراجعرة، وال ترؤثر علرى اسرتقالله وحيراده فري أداء مهامره فري المراجعرة كمهمرة 

 أساسية.

ان مختلف القوانين والتشريعات المهنية تفررض علرى المراجرع التزامرات مهنيرة عليره أن  -

 يلتزم بها أثناء أداء مهامه.

 (R K Mautz et Hussein A Sharaf) مرنكرل  كتبهراقرد الثمانيرة  بالرغم من أن هذه االفتراضرات

أنها مازالت صالحة للتطبيق، وتشكل األساس النظرري لمناقشرة نظريرة إال  م،8188سنة  منذ

 1المراجعة.

                                                 
1 - R K Mautz & Hussein A Sharaf : Tentative postulates of auditing, New York Certified 

Public Accountant (pre-1986), Sep 1970, Vol 40, Iss 09, p 749. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=4&did=65999368&SrchMode=2&sid=5&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1267332698&clientId=28403
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ان المفاهيم هي التعميم الذهني أو األفكار األساسية أو بعبارة أخرى هري أسراس  :المفاهيم-0

، وتتمثل مفراهيم المراجعرة فري التعميمرات التفكير أي أنها بمثابة العقل الموجه للجسم البشري

العريضة المستنتجة من الفروض السابقة، كما أن هذه المفاهيم بدورها تمثرل األسراس لتحديرد 

 المعايير واالجراءات لالعتماد المعايير موضع التطبيق.

 :ومن أهم مفاهيم المراجعة ما يلي 

مراجرع محايردا ومسرتقال وأن يقروم ويقصرد بره أن يكرون ال :حياد واستقالل المراجةع مفهوم-أ

بأداء مهامه بنزاهة وموضروعية، وأن يكرون محايردا برين ادارة المنشرأة وجمهرور المسرتفيدين 

من قوائمها المالية، وهذا المفهوم يرجع الى فرضي أنه ال يوجد هناك تعارض فري المصرالح 

 بين ادارة المنشأة والمراجع، وأن المراجع يمارس مهنة المراجعة فقط.

بمعنرى أن علرى المراجرع أن يبرذل العنايرة المهنيرة برنفس  :العناية المهنيةة الواجبةة مفهوم-ب

الدرجة المفتررض توفرهرا فري أي مراجرع مؤهرل لممارسرة المهنرة فري نفرس المجرال وبصرفة 

عامررة، فهررذا المفهرروم يفرررض مسررتوى أداء معررين يجررب تحقيقرره لرردى كررل المررراجعين، أي أن 

لبشرررية غيررر معصرروم مررن األخطرراء، وبالتررالي مررادام يررؤدي عملرره المراجررع وبحكررم الطبيعررة ا

يحدث من أخطاء، وانما يكرون مسرؤوال عرن االهمرال  عمابأمانة واخالص فانه غير مسؤول 

 وعدم األمانة واالخالص. 

راجررع جمررع مختلررف أجلررة وقرررائن االثبررات مويقصررد برره أنرره علررى ال :أدلةةة االثبةةات مفهةةوم-ج

كوين رأيه المحايد والمعلل حول صحة ومصداقية القروائم الماليرة واختبار حجيتها، من أجل ت

وتمثيلها بدقرة للوضرعية الحقيقيرة للمنشرأة ونترائج أعمالهرا، والوصرول الرى توصريات لمعالجرة 

جوانررب الررنقص والقصررور، ويعتمررد هررذا المفهرروم علررى فرضررين، وهمررا القابليررة للمراجعررة 

ماضري سريحدث فري المسرتقبل( مرا لرم يظهرر ما حدث فري ال)األحداث والتحقق، وعلى تكرار 

 العكس.

ويعنرري أن المبررادئ المحاسرربية المتعررارف عليهررا واألكثررر  :الصةةحة والمصةةداقية مفهةةوم-د

مختلررف القرروائم الماليررة، وأنرره ومررن وجهررة نظررر المراجررع فرران  إعرردادمالئمررة قررد اعتمرردت فرري 

المتعرارف عليهرا قرد ترم مختلف الحقائق االقتصرادية المعروضرة بواسرطة المبرادئ المحاسربية 

 تقريبها بشكل معقول.
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ويعنري أنره علرى المراجرع مراعراة وااللترزام بأخالقيرات المهنرة،  :السلو  األخالقي مفهوم-ه

وأن يتجنب مختلف التصرفات التي تحط من شأنه ومرن كرامرة المهنرة أو تشركك فري نزاهتره 

 أو تضر بمصالح عمالئه وجمهور المستفيدين من خدماته.

ويعررف المعيرار بأنره نمروذج  القيراس،المعيار بصفة عامة هو كل مرا يعتمرد فري  :اييرالمع-3

موضوع من طرف سلطات مختصة أو نتيجة عرف أو اتفراق عرام كأسراس لمرا يجرب العمرل 

به واتباعره، وكمقيراس مرشرد لمردى فعاليرة األداء، بحيرث أنره يحردد األهرداف ويحردد أسراليب 

ليهررا وال يجرروز مخالفتهررا، مررن أجررل ضررمان أداء عمليررة تحقيقهررا، فهرري قواعررد عامررة يتفررق ع

، وسيتم التطرق لهرا بالتفصريل التزم بها إذاالمراجعة بكفاءة، وحماية المراجع من المسؤولية 

 .في المبحث الثالث لهذا الفصل

فالهرردف األساسرري للمراجعررة هررو إبررداء الرررأي المحايررد والمعلررل حررول صررحة  :األهةةداف-4

اليرة وتمثيلهرا بدقرة للوضرعية الحقيقيرة للمنشرأة ونترائج أعمالهرا وتردفقاتها ومصداقية القوائم الم

النقدية خالل فترة معينة، وبالتالي على المراجع التأكد من تحقيق جملة من األهداف الفرعيرة 

 1:وصوال الى تحقيق الهدف األساسي للمراجعة، وهذه األهداف الفرعية تتمثل فيمي يلي

 التحقق من الوجود الفعلي لمختلف األصول والعمليات.أي  :التحقق من الوجود -

 حدث وقع خالل السنة محل الفحص.  أي التأكد من أن كل ما :التحقق من االكتمال -

 التحقق من أن أصول الميزانية ملك خاص للمنشأة. :التحقق من الملكية -

 المحاسبية. المبادئأي أنه تم تقييم مختلف األصول وفق  :التحقق من صحة التقييم -

 التحقق من سالمة التصنيف واحترام التصريح. :التحقق من سالمة التبويب والتصنيف -

 أي التأكد من صحة عمليات الجمع والقيد والترحيل...الخ.  :التحقق من الدقة الحسابية-

بمعنى التحقق مرن أن العمليرات التري تمرت قررب نهايرة السرنة قرد  :التحقق من الحد الفاصل -

 في الفترة المالية المالئمة.أدرجت 

يتأكد المراجع من تحقيق مختلف هذه األهداف الفرعية وصوال الى الهردف الرئيسري،  

عن طريق اعتماد مختلف أدلة وقرائن االثبات واختبرار حجيتهرا باسرتخدام مختلرف اجرراءات 

                                                 

يلنعل د، يللظهي عيلنن ستد  يإلط س-: يلنهيجعد يلحس ب ا عتدق ق يلحس ب ا عوديقل رسعوارحند يلتع رل طويمه  -1 

 .58، ص5440ايوي  يلن، وم ا يلج رع د، يلجزيئه، 
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ة رف عليهررا، مررن أجررل تكرروين رأيرره حررول صررحة ومصررداقية القرروائم الماليررتعرراالمراجعررة الم

للمنشررأة محررل المراجعررة، وتمثيلهررا بدقررة للوضررعية الحقيقيررة للمنشررأة ونتررائج أعمالهررا وترردفقاتها 

 النقدية خالل فترة معينة.

ان االجررراءات هرري مجموعررة مررن الخطرروات التفصرريلية الترري سرروف  :المراجعةةة اجةةراءات-5

أيره فري القروائم يعتمدها ويطبقها المراجع، للحصول على األدلة والبراهين التي يبنري عليهرا ر

الماليررررة، وبالتررررالي فرررران اجررررراءات المراجعررررة يررررتم اعرررردادها لمقابلررررة أهررررداف المراجعررررة 

 وتحقيقها. (الوسيطة)الثانوية

يكمن االختالف بين اجراءات المراجعة والمعايير، اذ أنره بينمرا تمثرل المعرايير قواعرد  

ءات هرري الخطرروات عامررة يجررب أن يتبعهررا المراجررع وال يجرروز لرره مخالفتهررا، فرران اإلجرررا

 الالزمة لتحقيق األهداف والتي تختلف حسب الموضوع محل المراجعة. التفصيلية

 .نظرية للمراجعة اعتماددراسات في  :ثالثا

غياب نظريرة كاملرة للمراجعرة بان االهتمام باعتماد نظرية للمراجعة، يواجه في نفس الوقت  

تثناءات بالنسبة للمراجعة في القطراع وهذا ما أشارت إليه جملة من الدراسات مع بعض االس

 العمومي.

ان غيرراب نظريررة متكاملررة للمراجعررة تررم التطرررق اليرره مررن خررالل جملررة مررن البرراحثين، 

، وكذلك المحاوالت األولرى المتوفرة وسيتم تتبع أهمها بهدف المسح التاريخي لهذه الدراسات

 لوضع نظرية المراجعة. 

 1:ة للمراجعةالدراسات التي تبرز غياب نظري بعض-0

- MAUTZ et SHARAF  (1961):  أنره برالرغم مرن االهتمرام المتزايرد  إلرىحيث أشار الباحثران

 إطارهرابمراجعة الحسابات في تلك الفترة، فانه يالحظ الغياب الكلي لنظرية للمراجعة تردعم 

   النظري، وتعضد الممارسة المهنية لها.

                                                 
1 - DAVID Carassus : théorie de l’audit externe-Cadres d’analyse théorique de l’audit externe, 

court d’audit, université de pau et des pays de l’abour, France, 2005, p4-5. 



 54                        .................... .........................النظري ملراجعة احلساابت اإلطارالفصل األول: 

-HAMILTON   (1988): الل تحليررل الدراسررات المعروفررة حررول يؤكررد الباحررث أنرره مررن خرر

مراجعة الحسابات، يظهر غياب نظرية منطقية كاملة، لحماية وتفسير تجسيد ووجود مراجرع 

 . الحسابات في ظل البيئة االقتصادية

 .نظرية للمراجعة اعتمادمحاوالت لالهتمام وبعض الدراسات التي تطرقت  -0

- (MAUTZ & SHARAF) 8188: بررادئ الفلسررفية علررى مراجعررة تطبيررق جملررة مررن الم

 1:الحسابات، والتي اعتمدت جملة من الفرضيات كما يلي

 فرضيات الدراسة: 

 عدم وجود تعارض في المصالح بين المراجع والمنشأة محل المراجعة.  -

ان القررروائم الماليرررة ومجمرررل المعلومرررات المحاسررربية محرررل الفحرررص خاليرررة مرررن التحريرررف  -

 ، والتغييرات الغير عادية األخرى. ؤطوالتغييرات الناتجة عن التوا

 مشكلة استقاللية المراجعين، وكذلك جملة من أعمال الغش الضرريبي  :حدود الدراسة

 في التصريح بالقوائم المالية.

 2:مدخل فلسفي قاما بشرحه على النحو التالي يتبن ) & SHARAFMAUTZ( اقترحوقد 

ق وراء التصرررفات واالفكررار الترري وليررة والمنطرراألترجررع جررذور الفلسررفة إلررى المبررادئ  -

 .امور مسلم بها اعتبار أنهاعلى  بها يتمتميل إلى أن االخذ 

تتعلق الفلسفة بالتنظيم المنهجي المنظم للمعرفة بطريقة من شأنها أن تصبح في الحال  -

 .أكثر نفعا وأقل احتماال من أن تكون متناقض ذاتيا

 .مذجة وفهم العالقات االجتماعيةتوفر الفلسفة االساس الذي بناءا عليه يمكن ن -

SCHANDL -   (1978) :  اعتمراد نظريرة اجرراءات المراجعرة، والتري يمكرن التطررق لهرا مرن

 : يليخالل أهم معالمها كما 

 هذه الدراسة الى اسقاط االكتشافات الفلسفية لنظرية االتصرال  هدفت :أهداف الدراسة

 وبسيكولوجية التفكير، في اجراءات المراجعة.

                                                 
1 - Ibid. 

  .855ص ، يلنهجع يلس بق، ل،فل: ف سفد يلنهيجعدد أر   يلس د أمن - 2 
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 يتوافرق مرع  مرا البتسمت هذه الفرضية بكونهرا عامرة بدرجرة كبيررة، ا :ود الدراسةحد

  التركيز والتحليل في أعمال واجراءات المراجعة.

لمراجعرة، كتطبيرق نظريرة القررار فري لكما تطرق جملة من البراحثين إلرى الجانرب التقنري  -3

 1:لدراسات كما يليالمراجعة وكذلك نظرية المباراة، ويمكن تلخيص أهم معالم هذه ا

 ركز هذه الدراسة على خصوصيات المجال التجريبي، على  :أهداف الدراسة

مستوى النماذج وطرق االختبار، والمعايير الممكن استخدامها في ظل معرفة 

 األحداث المتعاقبة.

 حول الجانب التقني البحت هذه الدراساتتتمركز اهتمامات  :حدود الدراسة  . 

موضررروع غيررراب نظريرررة كاملرررة  إلرررىأنررره عنرررد التطررررق  ارةاإلشررركمرررا أنررره تجررردر 

للمراجعة، فان هناك حالة خاصرة بالنسربة للمراجعرة فري المنظمرات العموميرة، كمرا أشرار 

، بررأن البحررث فرري مجمررل الدراسررات حررول المراجعررة فرري المنظمررات RUBIN (1985) لهررا

ي المنظمررات العموميررة، ومررن نظرررة ايجابيررة، ال ينفرري وجررود نظريررة شرراملة للمراجعررة فرر

، كمعرايير المراجعرة فري (ليست بالضرورة معتمدة من طررف البراحثين )والتي العمومية،

 المنظمات العمومية، أنواع المراجعة ومنهجية المراجعة عناصر أخرى في هذا المجال.

4- (2007) Lee-Cynthia Bolt:2  البحوث التركيز على حيث تشير هذه الدراسة إلى أهمية

اجعرة المعتمردة علرى الممارسرة المهنيرة والمهرارات المكتسربة، وعردم االكتفراء في نظرية المر

، برل التأسريس العتمراد نظريرة للمراجعرة تكررس الممارسرة لنظرية المراجعة علميبالجانب ال

 في مواكبة المستجدات العملية. المهنية، وتتسم باالستمرارية

 نتاج فكري باعتباره ةللمراجع النظري اإلطار إنومن مجمل ما تم التطرق له ف

 االتجاه االعتبار في أخذنا وإذا الموازية، األخرى العلوم وصلت إليه ما آخر يستوعب متفتح

 أن يجب ال فانه للمراجعة والمالحظ من خالل تطورها التاريخي وتحديث أهدافها، التطوري

 المتقدمة ساتالدرا نتاج يستوعب وإنما، للمراجعة فقط التقليدية بالخصائص انطباعا يعكس

ً  المراجعة نظرية في ً و محليا االقتراب من  المراجعة نظرية في الباحثين على يجبو، دوليا
                                                 
1- Maltby Josephine: Environmental audit-Theory and practices, Managerial Auditing Journal, 

Bradford, 1995, Vol10, Iss 8, p 15.  
2-  Cynthia Bolt-Lee, opcit, p68. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=6987280&SrchMode=2&sid=3&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1270067415&clientId=28403
javascript:void(0);
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 وضع ثم ومن المراجعة عمل من التجارب آلخر، لتفهم حين من للمراجعة الممارسة المهنية

 اتنظري إلى تحويلها بالتالي موضوعياً وعمليا، ويمكن حقيقتها التي تثبت المراجعة نظريات

 .وشمولية نضجا أكثر للمراجعة النظري النظام يصبح وهكذا علمية،

 من نوع للمراجعة، بل علمي نظري نظام بناء يعني ال للمراجعة نظرية كما أن تكوين

النظرية  البحوث على تؤسس التي لنظرية المراجعة المستقبلية للدراسات التخطيط

 الزمن وباختالف االجتماعية تالف البيئةباخ يختلف التخطيط هذا إن .والممارسات المهنية

 على بالتركيز المنتظمة الدراسات تقوم النظام النظري تأسيس وبمجرد الواحدة، الدولة في

يجب أن يكون للمراجعة محتوى تطبيقي، أي أنه ال يكفي أن تكون ، والحقيقي المحتوى

مليا، أي أن النظرية ليست النظرية متسقة منطقيا، وإنما يجب أن تكون أيضا قابلة للتطبيق ع

 هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة إلحكام وترشيد التطبيق والممارسة المهنية.   

 تصنيف مراجعة الحسابات  :الثاني  المبحث

مراجعة الحسابات إلى عدة تصنيفات وتبويبات، وكل تبويب يتضمن  فيمكن تصني

التنوع والتعدد هو تنوع وصفي، أي أنه  أنواع مختلفة لعملية مراجعة الحسابات، إال أن هذا

ال يتعرض إال للجانب الوصفي للمراجعة فقط، ولكن مستويات األداء التي تحكم جميع هذه 

حيث أن مفهوم مراجعة الحسابات ومبادئه العلمية ال تختلف باختالف  األنواع تبقى واحدة.

 الزاوية التي ينظر منها إلى عملية المراجعة.

:يلي واع مراجعة الحسابات كماأن ويمكن تقسيم
1 

 من حيث النطاق -

 من حيث الوقت -

 من حيث المسؤولية -

 من حيث درجة اإللزام -

 من حيث الشمول والمسؤولية في التنفيذ -

 مع اإلشارة إلى أنه يمكن استخدام أكثر من أساس للتبويب في آن واحد.

                                                 

 .53، المرجع السابق، صخالد أمين عبد هللا -1 
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 تصنيف مراجعة الحسابات من حيث النطاق  :المطلب األول

 :إلى ايمكن أن تقسم مراجعة الحسابات حسب مجالها أو نطاقه     

 .مراجعة كاملة -

 .مراجعة جزئية -

 المراجعة الكاملة   :أوال

 تعرف المراجعة الكاملة بأنها المراجعة التي تخول لمراجع الحسابات إطارا غير

 حاسبية معينة.محدود للعمل الذي يؤديه، وال يعني هذا فحص كل عملية تمت خالل فترة م 

لقد كان هذا النوع من المراجعة كامال تفصيليا، حيث كان مراجع الحسابات يفحص القيود 

والعمليات بصفة شاملة يوم كانت المؤسسات التي يتم مراجعة حساباتها صغيرة الحجم 

والنشاط، ثم تحول هذا النوع إلى المراجعة الكاملة االختيارية نتيجة للتطور الذي حدث في 

 لم األعمال وما صاحب ذلك من ظهور الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة.عا

ولقد زاد إتباع أسلوب العينة واالختبار من اهتمام المنشأة بأنظمة الرقابة الداخلية ألن كمية 

االختيارات وحجم العينات كان يعتمد على درجة متانة أنظمة الرقابة الداخلية، حيث يقوم 

 يادة نسبة اختباراته في حالة ضعف هذا النظام وكثرة االختالالت به.مراجع الحسابات بز

إذا اعتمد مراجع الحسابات المراجعة الكاملة فإنه يتعين عليه أن يقدم الرأي الفني المحايد 

حول مدى صحة وعدالة التقارير المالية ككل، وبغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات 

مسؤولية المراجع تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم التي شملتها اختباراته، حيث أن 

تخضع للفحص، وفي هذه الحالة يترك لمراجع الحسابات حرية تحديد المفردات التي تشملها 

 اختباراته وذلك دون التخلي عن مسؤوليته الكاملة عن جميع المفردات.

 المراجعة الجزئية    :ثانيا 

لتي يقتصر فيها عمل المراجع على بعض يقصد بالمراجعة الجزئية المراجعة ا

العمليات المعينة، أوهي بمثابة ذلك النوع من المراجعة الذي توضع فيه بعض القيود على 

نطاق فحص المراجع للعمليات المالية، مع األخذ بعين االعتبار أن الجهة التي تعين مراجع 

 على سبيل الحصر.الحسابات هي التي تحدد العمليات المطلوب مراجعتها وتدقيقها 
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وفي هذه الحالة فإن مسؤولية المراجع تنحصر في مجال المراجعة المكلف بها، وحتى ال 

إلى المراجع أي اتهام بالتقصير في أداء مهمته فإنه يجب أن يكون هناك اتفاق كتابي  بينس

يوضح نطاق عملية المراجعة، والهدف منها هو أن يتمكن مراجع الحسابات من التقرير عن 

 الخطوات التي اتبعت والنتائج التي توصل إليها.

تتوقف على اإللزام القانوني لهذه  ةإن مراجعة الحسابات سواء كانت كاملة أو جزئي

المؤسسات وعالقتها بالمالك، ولذلك فإن الشركات المساهمة تتبع المراجعة الكاملة بينما 

ف على طبيعة االتفاق وعقد بالنسبة لشركات األشخاص والمؤسسات الفردية فإن ذلك يتوق

 1الشركة )األشخاص( لتحديد طبيعة المراجعة وحدودها.

 تصنيف مراجعة الحسابات من حيث الوقت  :المطلب الثاني

انطالقا من منظور الوقت الذي تتم فيه مراجعة الحسابات ومختلف األعمال 

 2:المرتبطة بها، فان مراجعة الحسابات تنقسم إلى نوعين

 لمستمرة المراجعة ا -

 المراجعة النهائية  -

 المراجعة المستمرة   :أوال

تعتبر مراجعة الحسابات المستمرة هي المراجعة التي يتم فيها تتبع حسابات المنشأة 

أوال بأول خالل السنة، حيث يقوم مراجع الحسابات بالتردد على المنشأة على فترات دورية 

 ية التي تمت خالل السنة المالية.أو غير دورية للقيام بفحص العمليات المحاسب

إن هذا النوع من المراجعة يعتبر مناسبا لشركات األموال، وغيرها من المؤسسات 

والشركات التي تقوم بعمل ضخم من العمليات حيث يحتاج إلى وقت طويل لفحصها، كما 

ى أن المراجعة المستمرة توفر للمراجع الوقت الكافي خالل فترة مهمته مما يساعده عل

التوسع في عملية المراجعة، وبالتالي تؤدي إلى التقليل من فرص ارتكاب الغش والتالعب، 

 إضافة إلى سرعة اكتشاف األخطاء.

                                                 
 .85المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، المرجع السابق، ص  :جمعةاحمد حلمي  - 1
 .01، ص8111مبادئ وأسس المراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة،   :الصحنعبد الفتاح - 2
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القانون ومن خالل عدة مواد مكن محافظ الحسابات والخبير  نالجزائر فإوفي حالة 

لى مختلف ع االطالعمهنة المراجعة في الجزائر، من  يمارسان اللذان وهما المحاسبي،

 السجالت والموازنات ومختلف اإلجراءات التي يشملها نظام الرقابة الداخلية.

بالرغم من أن هذا النوع من المراجعة له عدة مزايا تدعم استخدامه ففي نفس الوقت 

 :يلي فإن استخدامه تحيطه عدة مخاطر وعيوب لذلك سيتم التطرق لها بالتفصيل كما

توفر المراجعة المستمرة مجموعة من المزايا للمنشأة محل  :مزايا المراجعة المستمرة -0

 :يلي المراجعة والمراجع في حد ذاته كما

توفر المراجعة المستمرة الوقت الكافي لمراجع الحسابات للتعرف على المنشأة بصورة  -

أفضل، وبما أن مراجع الحسابات يتحمل مسؤولية المراجعة في المنشأة فإنه يعتبر مركز 

اكز المسؤولية في المنشأة، وباعتباره مركز من مراكز المسؤولية في المنشأة، فانه من مر

ملزم كباقي مراكز المسؤولية األخرى على أن يتعرف على جميع جوانب نشاط المنشأة 

األهداف المسطرة. إلىوأهدافها وكل ما عليه فعله من أجل الوصول 
1 

   

اف األخطاء والغش في وقت قصير بدال من تساعد المراجعة المستمرة على سرعة اكتش -

 ترك ذلك حتى نهاية السنة المالية.

إن وجود مجال زمني واسع لعملية المراجعة يؤدي إلى سير العمل بشكل منتظم بمكتب  -

 الموسمي وتوزيع طول السنة. المنشأة ككل، وبالتالي تجنب اإلرهاقبالمراجعة و

ص التالعب بالدفاتر، لما للزيارات المتكررة من تقلل مراجعة الحسابات المستمرة من فر -

 من أثر نفسي على موظفي المنشأة. طرف مراجع الحسابات المنشأة محل المراجعة

يطلق  هفان ونظرا لكثرة مزايا المراجعة المستمرة في مجال التقليل من الغش والتالعب،

على هذه المراجعة بالمراجعة المانعة والمصححة في وقت واحد. 
2

 

وعلى الرغم من مزايا المراجعة المستمرة إال أن العمل بها  :عيوب المراجعة المستمرة -0

 :قد يبرز عدة عيوب ومن أهمها
1 

                                                 
1 - MEZACHE Ali : L'entreprise publique algérienne et les nouvelles réformes économiques éléments 

d'analyse d'une nouvelle dynamique de gestion, Thèse doctorat en sciences économiques, faculté des 

sciences économiques et des sciences de gestion, université d’Alger, non publiée, Alger, 1999, p521. 

 .85يلندخل يلحديث لتدق ق يلحس ب ا، يلنهجع يلس بق، ص  :جنعديمند م نل  - 2 
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بالمستندات والسجالت بعد  دأو قيوأرقام  فحذ احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو -

دا على أن الغش لتغطية اختالس، اعتما دمراجعتها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقص

 بمراجعة تلك المستندات والسجالت. ممراجع الحسابات ال يقو

إن زيارات مراجع الحسابات المستمرة للمنشأة من فترة إلى أخرى ليقوم بمراجعة ما  -

 قد اثبت بالدفاتر والسجالت تؤدي إلى تعطيل عمل موظفي مصلحة المحاسبة. نيكو

 التي تركها مفتوحة في آخر زيارة للمنشأة. احتمال سهو المراجع عن إتمام بعض األمور  -

إن الزيارات المتكررة لمراجع الحسابات تطرح احتمال نشوء صالت تعارف وصداقة  -

بينه وبين موظفي المنشأة، مما يسبب له حرجا وضغطا نفسيا، عند اكتشافه للغش أو 

 في دفاتر المنشأة، أو عند كتابته لتقريره. ءأخطا

 عملية المراجعة المستمرة إلى عمل روتيني آلي رتيب. يوجد احتمال تحول -

عملية المراجعة، فإن بإمكان مراجع الحسابات  وبالرغم من هذه العيوب التي تعكر

 :يلي تجنبها بعدة إجراءات كما

  .يستطيع مراجع الحسابات إعداد برنامج للمراجعة على أساس مراعاة مواعيد العمل 

   رموز معينة أمام البيانات لتحديد الحسابات التي تمت      أويمكن للمراجع وضع عالمات 

لغاية تاريخ المراجعة، وكذلك  مراجعتها، من أجل تجنب احتمال تغيرها بعد علمية مراجعتها

 لتجنب النسيان.

 المراجعة النهائية  :ثانيا

جع تعتمد المراجعة النهائية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك ألن المرا

، وفي هذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل وترصيد الحساباتيبدأ عمله بعد أقفال الدفاتر 

حدوث ارتباك في العمل داخل المنشأة، وذلك  مللبيانات بعد مراجعتها، كما أنه يؤدي إلى عد

لعدم تردد المراجع ومساعديه على المنشأة، باإلضافة إلى أنه يؤدي إلى تخفيض احتماالت 

 نب القائمين بعملية المراجعة.السهو من جا

 تعتبر تكاليف المراجعة النهائية منخفضة نسبيا مقارنة بالمراجعة المستمرة. 

                                                                                                                                                         

 .04-51ص ، ص ، يلنهجع يلس بقخ لد أر   م د هللا - 1 
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بالرغم من هذه المزايا التي تتمتع بها المراجعة النهائية، إال أن هناك خطر حدوث 

 :االحتماالت التالية

 تأخر النتائج.  -

 ة نظرا للضغط الموسمي الناتج عن المراجعة.حدوث ارتباك في مكتب المراجع -

 عدم اكتشاف الغش، األخطاء والتالعب. -

 عدم قيام مراجع الحسابات بالفحص على المستوى المرغوب.-

وترجع هذه االحتماالت إلى قصر الفترة الزمنية الالزمة للقيام بعملية مراجعة السحابات،  

جعة وإبداء الرأي الفني المحايد في تاريخ محدد وذلك ألن المراجع يلتزم بإنهاء عملية المرا

وفقا لقانون الشركات ونظام الشركة، أوفي ما إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات 

 .واحدة أو متقاربة، وكذلك نتيجة ضغط العمل في مكتب المراجعة

 تصنيف مراجعة الحسابات من حيث المسؤولية  :المطلب الثالث

راجعة الحسابات حسب الجهة المسؤولة على تنفيذها من داخل يمكن تقسيم م

    :وهماالمؤسسة أو من خارجها والمتمثلة أساسا في المراجع الخارجي المستقل، إلى نوعين 

                 الداخلية  المراجعة-

 الخارجية المراجعة-

 المراجعة الداخلية  :أوال

، وذلك ةتابعين للمنشأة أو الشرك نمراجعي يقوم بالمراجعة الداخلية هيئة داخلية أو

من أجل حماية أموال المنشأة وتحقيق أهدافها، بواسطة اكتشاف الغش والخطأ ومعالجتها، 

والضياع، واإلشراف على تقديم  فعلى اإلسراباإلضافة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية والقضاء 

 .تط واتخاذ القراراالبيانات المالية الالزمة لإلدارة الستخدامها في التخطي

تمثل المراجعة الداخلية أحد عناصر الرقابة الداخلية ووسيلة لحصول اإلدارة على 

المعلومات المستمرة حول كفاءة تنفيذ الهام في األقسام المختلفة للمنشأة وكفاءة النظام 

المحاسبي، كمؤشر على صحة المعلومات المحاسبية، ومن أجل الحصول على صورة 

 ونتائج أعمالها. كز المالي للمنشأةصحيحة للمر
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 المراجعة الخارجية   :ثانيا 

وهي المراجعة التي تقوم بها جهة مستقلة عن المنشأة، وال تخضع إلشراف اإلدارة 

خصوصا في الشركات المساهمة كوكيله عن المساهمين، وتطبق  ةوتعتمد هذه المراجع

اسي لها، وكذلك بقانون الشركات إدارة الشركة هذه المراجعة على أساس القانون األس

 المعمول به.

يتبادر إلى األذهان أن وجود نظام جيد للمراجعة الداخلية يغني عن المراجعة  أالويجب 

الخارجية وهذا ألن المراجع الداخلي خاضع بالتبعية لإلدارة ويخدم أهدافها، بينما المراجع 

جع هنا وكيل بأجر عن مجموعة الخارجي يتمتع بخاصية االستقاللية، حيث يعتبر المرا

 المشروع. بالمساهمين أو أصحا

تعتبر المراجعة الداخلية عامال مساعد للمراجعة الخارجية، حيث أنه بوجود المراجعة 

الداخلية فإن مراجع الحسابات ينظر بصورة فيها نسبة من الثقة إلى نوعية صحة ومصداقية 

المراجعة  وإجراءاتمد على بعض أعمال أن يعت هحسابات المنشأة ونتائجها، بل بإمكان

الداخلية.
1

 

 :يويتمثل فيما يل هماوبالتالي يمكن القول بأن هناك تكامل بين كل من 

ارات التي يقوم بها المراجع بوجود نظام جيد للمراجعة الداخلية يعني تقليص حجم االخت -

 الخارجي وتوفير الوقت والجهد.

ني عن المراجعة الخارجية وهذا يجسد ويؤكد صفة إن وجود المراجعة الداخلية ال يغ -

 المكلفين أولئك مع االتصال (ISA260))حيث أشار معيار التدقيق الدولي  التكامل،

 التدقيق عمل المدقق استخدام مدى داخلي، تدقيق وظيفة المنشأة تملك حيثأنه "  ،بالرقابة(

 بناءة بطريقة وجه أكمل على امعً  والداخلي الخارجي التدقيق يعمل أن يمكن وكيف الداخلي

 2 ".ملةكوم

                                                 
1- JAQUES Renard : Théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation, 3ème 

édition, paris, 1987, P69. 
2 -International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p232. 
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ولكن بالرغم من التشابه والتعاون المتكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية إال 

  :(40كما يوضحها الجدول رقم ) أن هناك عدة اختالفات بينهما

 االختالف بين المراجعة الداخلية والخارجية :(13جدول رقم )

 المراجعة الخارجية الداخليةالمراجعة  البيان 

تحقيق أعلى كفاءة إدارية وإنتاجية من - الهــدف 8

خالل القضاء على اإلسراف، واكتشاف 

 الغش والتالعب في الحسابات.

التأكد من صحة المعلومات المقدمة  -

لإلدارة لالسترشاد بها في رسم الخطط، 

 واتخاذ القرارات وتنفيذها

حول مدى إبداء الرأي الفني المحايد 

صحة وعدالة التقارير المالية عن فترة 

محاسبية معينة، وتوصيل النتائج الى 

 الفئات المستفيدة منها. 

 

عالقة القائــم  5

بعملية المراجعة 

 بالمنشأة.

شخص طبيعي أو معنوي مهني من  تابع()المنشاة موظف داخل 

 .()مستقلخارج المنشأة 

نطاق وحـدود  0

 المراجعة

ة نطاق عمل المراجع، كما أن تحدد اإلدار

طبيعة عمل المراجع الداخلي تسمح له 

بتوسيع عمليات الفحص واالختبارات لما 

لديه من وقت وإمكانيات للقيام بمراجعة 

 جميع عمليات المنشأة.

يتحدد نطاق العمل وفقا للعقد الموقع بين 

المنشأة والمراجع الخارجي، والعرف 

ارف السائد ومعايير المراجعة المتع

عليها وما تنص عليه القوانين المنظمة 

لمهنة المراجعة وغالبا ما تكون 

 ةالمراجعة الخارجية تفصيلية أو اختباري

وفقا لحجم وطبيعة عمليات المنشأة محل 

 المراجعة. 

التوقيت المناسب  0

 لألداء

 

يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة -
 المالية.

 اختياريا وفقا لحجم المنشأة -

أو  (واحدة)نهائيةيتم الفحص مرة  -
خالل فترة دورية أو غير دورية خالل 

 .(مستمرة)السنة المالية 
 قد يكون كامال أو جزئيا. -
 إلزاميا وفقا للقانون السائد. -

 قراء التقارير المالية. - إدارة المـــنشأة المستفيـدون 5
 أصحاب المصالح. -
 إدارة المنشأة -

جمعة: المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة أحمد حلمي  :المصدر
 .  81، ص0222األولى، عمان، 
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 تصنيف مراجعة الحسابات من حيث درجة االلزام  :المطلب الرابع

إن تقسيم مراجعة الحسابات حسب درجة اإللزام على القيام بها يظهر نوعين 

  :رئيسيين وهما

 مية المراجعة اإللزا -

 المراجعة االختيارية  -

 المراجعة اإللزامية  :أوال

إن المراجعة اإللزامية هي المراجعة التي تلتزم بها المنشأة وفقا ألحكام القوانين 

 الضرائب وغيرها(.  نقوانين الشركات أو قواني )مثل

الة ويتم تعيين مراجع الحسابات من خالل الجمعية العامة وهي التي تقدر أتعابه، وفي ح

تعدد المراجعين فإنهم مسؤولين بالتضامن، واستثناءا من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراجع 

 األول، ومن الضروري أن تكون المراجعة في هذه الحالة كاملة اختباريه.

إن المراجعة اإللزامية تتميز بعنصر اإللزام وبالتالي فإنه يترتب على عدم القيام بهذه 

 تحت طائلة العقاب.المراجعة وقوع المخالف 

وإبداء الرأي  تحقيقمجال عمل المراجع من حيث الفحص وال والمراجعة الخارجية تحدد

وكذلك التأكيد على ضرورة حياد المراجع في إبداء الرأي وعدم تدخله في التسيير أي أن 

 دور المراجع هنا يعتبر دورا استشاريا.

 المراجعة االختيارية   :ثانيا 

راجعة هو أن تكون اختيارية، ويرجع قرار القيام بها إلى أصحاب إن األصل في الم

مجلس اإلدارة، وإلى غيرهم من أصحاب المصالح فيها ففي المراجعة  ءالمنشأة أو أعضا

 ةاالختيارية ال يوجد إلزام قانوني يحتم القيام بها، وهذه المراجعة تكون كاملة أو جزئي

 حسب ظروف المنشأة.

الفردية، ألن المراجعة تفيد  توالمنشئارية تناسب شركات األشخاص إن المراجعة االختيا

في زيادة الثقة واالطمئنان إلى الحسابات المعتمدة من مراجع الحسابات عند تحديد الشركاء 

، كذلك اطمئنان البنوك إلى التقارير المالية المعتمدة لالمتضامنين عند االنضمام أو االنفصا
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فادة من القروض والتسهيالت االئتمانية فضال عن األمل في من المراجع عند طلب االست

قبول اإلقرارات المقدمة من المنشأة للضرائب وعدم التعديل فيها واعتمادها. 
1 

ويمكن تطبيق هذا النوع من المراجعة على مختلف نشاطات المنشأة كالمراجعة الجبائية 

 ومراجعة الموارد البشرية وغيرها.

 يف مراجعة الحسابات من حيث الشمول والمسؤولية في التنفيذ تصن :المطلب الخامس 

ور فإنه مراجعة الحسابات وعلى أساس مدى شمول الفحص لمختلف نظمن هذا الم

العناصر في المنشأة، والمسؤولية التي تقع على عاتق المراجع على أساسها، تنقسم الى 

 :نوعين وهما

 المراجعة العادية -

 الفحص لغرض معين  -

 المراجعة العادية  :أوال

وهي المراجعة التي سبقت اإلشارة إليها من أنها فحص البيانات المثبتة بالسجالت 

والدفاتر والتأكد من صحة القوائم المالية ومدى تمثيلها لنتيجة األعمال والمركز المالي، 

 وإبداء رأي المراجع الفني المحايد حول ذلك. 

 إتباع المراجعة االختيارية، ويعتبر مسؤوال بالطبع علىوغالبا ما يرجح ويلجأ المراجع إلى 

في ممارسته لحذره المهني، أي أدائه للعناية المعقولة المتوقعة من  رأي إهمال أو تقصي

 شخص عادي يزاول المهنة في نفس األحوال والظروف القائمة في المنشأة محل المراجعة.

 المراجعة لغرض معين )الفحص لغرض معين( :ثانيا

هدف هذا النوع من المراجعة الى البحث عن حقائق معينة والوصول إلى نتائج ي

معينة يستهدفها الفحص، وقد تكون الحسابات والبيانات موضوع المراجعة قد سبقت 

مراجعتها مراجعة عادية بهدف الخروج برأي فني محايد ومعلل حول المركز المالي ونتائج 

 2.الماألع

                                                 
 .54المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، المرجع السابق، ص :أحمد حلمي جمعة  1

2 -GRET : Audit externe des institutions de microfinance- Guide pratique, dans la Série Outil 

technique n° 3, paris, Décembre 1998, p27. 
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لغرض معين، فحص الدفاتر والسجالت بهدف كشف غش ما أو من األمثلة على المراجعة 

تحديد الشهرة في حال خروج شريك أو  ضالتعرف على أسباب اختالس معين، أو بغر

قيمة السهم في حالة الدمج أوفي حالة حساب تركه تشمل على أسهم  دآخر أو لتحدي مانضما

 وغير ذلك.

وجود مراجعة عادية ووجود المراجعة يتبادر لألذهان أن هناك أي تعارض بين  أالويجب 

لغرض معين ألن كال منهما يهدف إلى غرض مختلف. صأو الفح
1 

يختلف الفحص لغرض معين عن المراجعة الجزئية ألن المراجعة لغرض معين ال 

تشترط أن تكون لغرض خاص بنشاطات المنشأة وبناءا على طلب من إدارتها، بينما تتم 

إدارة الشركة، كما يهدف  سى طلب من إدارة المنشأة أو مجلالمراجعة الجزئية بناءا عل

 الفحص لغرض معين إلى إظهار جوانب الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية بالمنشأة.

إن المراجع ال يعتبر مسؤوال في المراجعة العادية إذا ما ثبت انه قد مارس حذره 

فحص لغرض معين فهو مسؤول عن المهني في قيامه بعمله وإعداده للتقرير، أما في حالة ال

ينشأ عن عدم تنفيذه للشروط المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين  ركل إهمال أو تقصي

 فمسؤوليته الكبرى هنا تعاقدية.

 معايير مراجعة الحسابات وقواعد وأخالقيات المهنة التي تحكمها :المبحث الثالث  

ا جملة من القوانين والتشريعات التي ان مراجعة الحسابات كمهنة مستقلة تحكمه 

تحدد الحد األدنى من األداء المطلوب، فانها تعتمد كذلك على عدة معايير للمارسة المهنية 

تعبر عن المستويات المثلى لألداء، لتحقيق أهداف مراجعة الحساب بالنسبة لجميع الفئات 

، اضافة طلوب من الداء المهني، وفق المستوى الم من المجتمع المالي المستفيدة من خدماتها

 تحقفيق اهدافها. .الى انها تسهر على احترام قواعد وأخالقيات الممارسة المهنية، 

 :وسيتم التطرق في هذا المبحث الى هذه المعايير والقواعد من خالل العناصر التالية

 تطور معايير وقواعد وأخالقيات الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات -

 .العامة(المعايير ) لمراجعة الحسابات لشخصيةالمعايير ا -

                                                 

 . 05ص ، ، المرجع السابقخالد أمين عبد هللا - 1 
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  .لمراجعة الحسابات معايير إعداد التقرير -

 .لمراجعة الحسابات معايير العمل الميداني -

 .مراجعة الحساباتل قواعد وأخالقيات الممارسة المهنيةوتطور معايير  :المطلب األول

 عدة معايير أوتقوم مراجعة الحسابات كمختلف العلوم والمهن المتطورة على 

، وجملة من قواعد مستويات أداء معينة ومتعارف عليها بين الممارسين لهذه المهنة

يعملون في أطرها ويسهرون على احترامها في الممارسة  وأخالقيات الممارسة المهنية،

 العملية في كافة مراحل العمل.

  المهنة وأخالقيات قواعد سلو  وآداب :أوال

الدولية للمراجعة فقد تم اعتماد  تطوير في مجال المعاييرفي ظل هذه المساعي لل

، حيث أضاف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين أخالقيات الممارسة لمهنة المراجعة

   1قواعد آداب وسلوك المهنة في دليل قواعد السلوك المهني.لم قسما خاصا 8111سنة 

 طورها التي، وم8113قيات المهنة سنة كما أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين دليال ألخال

 للمفاهيم إطاًرا توفرحيث  لالتحاد، التابع للمحاسبين الدولي األخالقي السلوك قواعد مجلس

للسلوك  الرئيسية للمبادئ االمتثال لضمان وذلك المهنيين، والمراجعين المحاسبين لجميع

 األخالقي في ممارسة مهنة المراجعة.
2
 

مجموعة عن  ، على أنها عبارةعبارة المهنة وأخالقيات ابقواعد سلوك وآدتعرف 

مجموعة قواعد  إضافة إلى مقاييس مثالية للسلوك المهني، تشكل أخالقيةمبادئ تمثل قيم 

وعند  أعمالهالتحلي بها عند ممارسة المهنة تمثل الصفات السلوكية التي يتعين على عضو 

 :السلوكية في المبادئمجموعة  لخصوتت ،وغيرهمتعامله مع زمالء المهنة والعمالء 

المحاسب القانوني عن قيامه بأعماله المهنية  مسؤوليةتتمثل في  يوه :المسؤولية -

 وإعداد التقارير المالية بأقصى كفاء ممكنة.

مصلحة المجتمع واألطراف المستفيدة من  والمراجع، أي أن يراعى مصلحة المجتمع -

 خدماته عند أداءه لعمله. 

                                                 

 .04يلندخل يلحديث لتدق ق يلحس ب ا، يلنهجع يلس بق، ص :يمند م نل جنعد - 1

 يلنهجع افسه. - 2
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أمينا وصادقا وذا سلوك قويم عند أداءه  المراجع، أي أن يكون مةستقااألمانة واال -

 لمهامه.

محايدا وموضوعيا عند ممارسته  المراجع، أي أن يكون الموضوعية واالستقاللية -

 المهنية على المصلحة الشخصية. مسؤوليةللمهنة وأن يقدم ال

على مستويات األداء والكفاءة بأداء الخدمات المهنية بأ المراجع، أي قيام العناية المهنية -

 واإلتقان وبذل عناية الرجل الرشيد.

 :أما مجموعة قواعد الصفات السلوكية فتتلخص في -

مستقال ومتجردا من أي ضغوط خارجية عند  المراجع، أي أن يكون االستقالل -

 ممارسته للمهنة، واالبتعاد عن كل عمل أو سلوك من شأنه التأثير على هذا االستقالل.

          صادقا وذا سلوك قويم عند أداءه بمهامه   المراجع، وتعني أن يكون انة واالستقامةاألم -

، وتعني التزام الممارسين للمهنة بمبادئ ومعايير المحاسبة المهنية االلتزام بالمعايير -

والمراجعة والقواعد المهنية المتعارف عليها وأية تعليمات تصدر عن الجهات 

 المختصة.

، ويعني االلتزام بقواعد ومعايير سلوك وآداب وأخالقيات المهنة مهنيالسلو  ال -

 واالمتناع عن القيام بكل ما من شأنه اإلساءة إلى المهنة أو الممارسة المهنية.

في خمس  المبادئ هذهللمحاسبين  الدولي السلوك األخالقي قواعد وقد دمج وحدد مجلس

1 :عناصر وهي
  

    الالزمة والعناية المهنية الكفاءة-         يةالموضوع-          النزاهة -

  المهني السلوك-          السرية- 

 عضو لهيئة يمكن ال فانهللمحاسبين، وبما أن هذه القواعد صادرة عن االتحاد الدولي 

 المراجعة معايير باستخدام مراجعة عمليات تنفذ شركة أو للمحاسبين الدولي االتحاد في

 هذه القواعد. في الواردة المعايير من دتشد أقل معايير تطبق أن الدولية

 

                                                 
1 - International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of international auditing 

assurance and ethics pronouncements, 2008 Edition-Part I, New York, 2008, p6. 
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 مراجعة الحساباتتطور معايير مفهوم و :ثانيا

المعيار بصفة عامة هو كل ما يستخدم في القياس ويعرف بأنه نموذج موضوع 

بواسطة السلطات المختصة أو نتيجة عرف أو اتفاق عام كأساس لما يجب إتباعه، وكمقياس 

لية األداء بحيث انه يحدد األهداف ويوضح أساليب تحقيقها، في قواعد وكمرشد لمدى فعا

عامة يتفق عليها وال يجوز مخالفتها لضمان أداء عملية المراجعة بكفاءة وتجنيب المراجع 

 1المسؤولية في حالة التزامه بتطبيقها.

تجب اإلشارة أن مراجعة الحسابات تحكمها جملة من المعايير، والتي تتنوع من 

، حيث أن التصنيف األول هو معايير المراجعة نطاق والحاجة إليهاث المفهوم والحي

، والتي تمثل القواعد العامة للمعايير والتي يلتزم بها جميع (GAAS)المتعارف عليها 

، بما في ذلك عند تطبيقه للمعايير الدولية مراحل عملية المراجعة خالل كلالمراجعين 

، والصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين (ISA)لمراجعة الدوليةوالصنف الثاني هو معايير ا

بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية للمراجعة، كالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

والتي تشمل الشروحات، المتطلبات ونطاق التطبيق ومجلس معايير المحاسبة الدولية، 

ف الثالث والذي تم اعتماده بعد التعديل والصنحسب مختلف الحاالت المهنية للمراجعة، 

م وهي المعايير الدولية لرقابة الجودة والتي تشمل معيارا واحدا وهو 85/85/5441بتاريخ 

 وعمليات المالية، لبياناتا ومراجعة مراجعة عمليات تؤدي التي للشركات الجودة رقابة
  (ISQC1) .العالقة ذات والخدمات األخرى التأكيد

بع اعتماد هذه المعايير وتجاوبها مع مختلف التطورات التي مست مهنة وسنحاول تت 

 مراجعة الحسابات.

 لمهنة ومعايير قواعد بوضع المتقدمة الدول بعض نجحت حيث نجد أنه قد
 وبالتالي، عليه متعارفًا كان ماع عوًضا بأحكامها وااللتزام إليها الرجوع يمكن المراجعة

 ، والتي تطبعها صفة المحدودية.لمجالا هذا في االجتهادات من قللت

                                                 

اسيت ا فل ي،تج م ا يلحدياد فل يلنهيجعد رع ت،  ق ا من  د م ى  شح ته: عشح ته يلس درلصوس يمند يل ديوي  -1 
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دولية اعتماد معايير  في جديًا التفكير بدأ والخدمات التجارة وتحرير العولمة ظهور ومع

 الممارسة وأصول قواعد محل لتحل ،دوليًا عليها متعارفو، لمراجعةل ةيمهنال ممارسةلل
 .إقليميًا بها المعمول المهنية

 ميزها تعدد األزمات المالية الوطنية والدولية، لمشاك لعدةو الستينات أوائل منذو
 فقد ،المجتمعات في ودورها االقتصادي النشاط في المراجعة مهنة حول تساؤالت طرحت

 وكان الدور ذلك عن عدة تساؤالت الدول في واالقتصادية المالية بالشؤون المهتمون طرح
 دور تقييم إعادة صاحبها فقد ،ةالممارسة المهنية للمراجع في كبيرة آثار التساؤالت لتلك

 المحاسبية والمنظمات والمعاهد الجمعيات نشطتقد وع، المجتم في المراجع ودور المهنة
 ذلك لتحديد األكاديميين والمهنيين من خاصة لجان وشكلت ،المتقدمة البلدان في المهنية
باحثون  قام فقد المتفرقة، المهنية لألحكام اأساسً  تكون بحيث المجتمع فرضه الذي الدور

 في عدة دول متقدمة في هذا المجال بين مقارنة مهنية بدراسات المراجعة في وخبراء
 .األخرى البلدان في المتوفرة الخبرات من لالستفادة محاولة

أول من عمل جاهدا على   (AICPA) هد األمريكي للمحاسبين القانونيينويعتبر المع

، ضمن كتاب بعنوان )معايير المراجعة م8150وضع معايير أداء معينة صدرت في

، حيث شكل هذا المعهد لجنة سميت لجنة إجراءات المراجعة، و  (GAAS)المتعارف عليها

ذلك بهدف وضع وصياغة تلك المعايير، وقد فرقت تلك اللجنة بين معايير المراجعة و 

جع الحسابات أما إجراءاتها, ذلك الن األخيرة ترتبط باألعمال التي ينبغي أن يقوم بها مرا

المعايير فتتعلق بقياس دقة هذه األعمال, و الكيفية التي تتم بها ممارسة تلك األعمال و 

األهداف الواجب تحقيقها باستخدام إجراءات المراجعة. وترتبط معايير المراجعة تمييزا لها 

ئه لفحصه بكيفية أدا ولكن أيضاعن إجراءات المراجعة، ليس فقط بالصفات المهنية للمراجع 

 1 .وإعداد تقريره

 من سبق ما بين صعبًا التوفيق وبقي هالس أمًرا يكن اعتماد معايير دولية للمراجعة ولم
 لجنة معايير المحاسبة، حتى إنشاء والمتضاربة المتباينة الموجودة المعالجات

بمجلس معايير المحاسبة  5448م، )والتي استبدلت بعد ذلك في 8130( في IASCالدولية)
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الحالي(، بداية االعتماد نحو عالمية مهنة المراجعة، حيث وهو المجلس  (IASBالدولية )

م عدة معايير دولية للمراجعة تتكون 8131أصدر بعد ذلك االتحاد الدولي للمحاسبين سنة 

  1من سبعة معايير واربع مشاريع لمعايير مرتبطة بعناصر أخرى للمراجعة.

ل لمصطلح معايير المراجعة الدولية من قبل جملة وتجدر االشارة أنه قد ظهر تداو

، الذين أدركوا بأنه قد حان الوقت العتماد معايير دولية للمراجعة منذ فترة،  من الباحثين

 EDWARD STAMP & MAURICEمن خالل كتاب )معايير المراجعة الدولية( لكل من )

MOONITZ )2ة الدولية.م، أي سنة قبل أول اصدار لمعايير المراجع8133 سنة 

 وال يزال حتى الوقت الحالي تطوير معايير المراجعة الدولية متواصال لتلبية

احتياجات الطلب على أعمال المراجعة، ويشمل اهتمام جملة من الهيئات المهنية واألكاديمية 

من أجل  .(IFACوالمنظمات الدولية، والتي تتكافل جهودها مع االتحاد الدولي للمحاسبين)

 3المراجعة. ايير المراجعة الدولية ومعايير وأخالقيات المهنة التي تحكم مهنةتطوير مع

 :والخاص الحكوميهذه المنظمات التي شملت الجانب أهم  ونجد من

 (، IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية) -

 (FASB) مجلس معايير المحاسبة األمريكي -

 (IOSCO)  المنظمة الدولية للبورصات العالمية -

حيث تم اعتماد معايير خاصة  :(INTOSAIالدولية لهيئات الرقابة العليا )المنظمة  -

 4م.5440بالرقابة في القطاع العام بالتوافق مع االتحاد الدولي للمحاسبين سنة 

 (SEC) هيئة تداول األوراق المالية األمريكية -

 ،  (FMI)صندوق النقد الدولي -

 (WB)البنك الدولي -

 (،FSBبنك التسويات الدولية ) -

                                                 
1 - Edward Stamp & Maurice Moonitz: International auditing standards-Part I, opcit, p24. 
2 -Ibid. 
3 -CLAES Norgren : Public and Private Sector Collaboration in Developing International 

Financial Audit Standards, International Journal of Government Auditing, Washington, Jan 

2010, Vol. 37, Iss. 1, p11. 
4 - Idem, p12. 

javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=18517&TS=1267737077&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=18517&pcid=51035021&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=18517&pcid=51035021&SrchMode=3


 72                        .................... .........................النظري ملراجعة احلساابت اإلطارالفصل األول: 

ثالث (، إلى GAASوالمقبولة قبوال عاما ) تقسم معايير المراجعة المتعارف عليها

 1 :مجموعات رئيسية وهي

لمن  يوهي مجموعة من المعايير تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخص :معايير عامة -

 ة.يالمنطلق أطلق عليها البعض المعايير الشخص ومن هذاسيزاولون مهنة المراجعة، 

وهي عبارة عن مجموعة المعايير المتعلقة بإجراءات تنفيذ عملية  :الميداني لعممعايير ال -

 المراجعة.

وشروط وهي عبارة عن مجموعة التقارير المتعلقة بإعداد التقرير  :معايير إعداد التقرير -

 التقرير. ذلك

يات المثلى وتعتبر هذه المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، ألنها تعتبر بمثابة المستو

 تقريبا.

 

 العامة(المعايير الشخصية لمراجعة الحسابات )المعايير  : الثانيالمطلب 

توصف هذه المجموعة من المعايير بأنها عامة لكونها تعد لمقابلة معايير العمل 

الشخصية  ت، كما أنها توصف بالشخصية ألنها تحتوي على الصفارالتقري الميداني ومعايير

والمقصود بهذه المعايير أن خدمات المراجعة يجب أن تقدم  الخارجي، لمراجع الحسابات

  على درجة من الكفاءة المهنية والعلمية.

2 :من ثالثة معايير كاآلتي ةالعامة أو الشخصي وتتكون المعايير 
 

أشخاص حائزون على  يجب أن يقوم بالمراجعة شخص أو :التأهيل العلمي والعملي -

 م والكفاءة الالزمة في مراجعة الحسابات.التدريب التقني المالئ

على مراجع الحسابات أن يلتزم دائما باستقالل تفكيره في جميع األمور التي  :االستقالل -

 ترتبط بالمهمة المكلف بها.         

على مراجع الحسابات أن يبذل العناية المهنية الواجبة في عملية  :العناية المهنية المالئمة-

 .ويطلق على هذا المعيار كذلك بالحذر المهني المعقول ع التقريرالمراجعة ووض
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 معيارالتأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات  :أوال

إن التدريب الالزم لمهمة مراجع الحسابات الخارجي المستقل يشمل منهاجا علميا موسعا، 

إلشارة أنه ليس من تلبية دراسة مهنية شاملة في المحاسبة والمواد المرتبطة بها، وتجدر ا

بفرع آخر من  بتخصص معين أو املم المطلوب من مراجع الحسابات أن يكون خبيرا أو

، إذا أن المراجع يستطيع أن يستعين اغيره اإلحصاء أو فروع المعرفة، مثل القانون أو

 بخبير متخصص في المجاالت التي يحتاج إليها.

 يتملكون مؤسسة أو شخص بأنهمراجعة ال خبيرعرف االتحاد الدولي للمحاسبين 
 من المجال ذلك في عمله يستخدم والذي المحاسبة، أو لمراجعةا غير آخر مجال يف خبرة
 1. والمالئمة الكافية المراجعة أدلة على الحصول في لمساعدته راجعالم قبل

شخصية ومسؤولية  ةعليه أن تعليم المراجعين وتدريبهم ينطوي على مسؤوليومن المتفق 

، فمن ناحية من يرغب أن يكون مراجعا ينبغي أن يتوفر لديه االستعداد والتفكير مهنية

 قالسليم والرغبة في ممارسة العمل كمراجع، ومن الناحية المهنية فإنه يقع على عات

المراجعين ذوي الخبرة تدريب المراجعين حديثي العهد، من خالل عملية التوجيه 

 واإلشراف السليم على أعمالهم.

عب المنظمات التي تشرف على المهنة في معظم دول العالم دورا كبيرا في مجال تل  

 من برامج تدريبية وتوجيهات وتوصيات هتعليم وزيادة خبرة أعضائها عن طريق ما تقدم

وبحوث، كما يشمل التدريب في المراجعة على االشتراك بانتظام في االجتماعات والندوات 

بالعلوم ذات  وإنماالمهنية التي تهتم ليس فقط بالمحاسبة  التي تنظمها وتعقدها المنظمات

 العالقة بالمحاسبة كإدارة األعمال واإلحصاء وغيرها.

 :ومما سبق يمكن الوقوف على أهم عناصر هذا المعيار وهي

 . يالتأهيل العلمي أو الدراس -

 التأهيل العملي والخبرة المهينة.  -

 ومتطلبات األداء المهني. الربط بين التأهيل العلمي والعملي -

                                                 
1- International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control، opcit، p81. 
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كما انه في ظل المعالجة االلكترونية للمعلومات المحاسبية )باستخدام الحاسوب(، 

أن يمتلك المعرفة الكافية وهذا ما يميز البيئة الحالية للمحاسبة والمراجعة فانه على المراجع 

والتوجيه بنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية حتى يتمكن من التخطيط واإلشراف 

يجب عليه أن يأخذ في االعتبار المهارات المتخصصة ووالرقابة وفحص العمل المؤدى، 

في بيئة المعالجة االلكترونية وما لها من خصوصيات،  المطلوبة لتنفيذ عملية المراجعة

من مهارات أو من حيث مساهمتها في دعم وتسريع  هسواء في تعقيد مراجعتها وما تتطلب

 .المراجعةأعمال 

، قيمةالم للمخاطر المراجع استجابة (، وهوISA330كما أشار لها معيار المراجعة الدولي )

     .من حيث ايجابية هذا االستخدام في دعم أعمال المراجعة

 له يتيحالعلمي للمراجع في مجال المعالجة االلكترونية  التأهيلحيث يوضح هذا المعيار أن 

 شموال أكثر فحص إجراءو اإللكتروني الحاسب بمساعدة المراجعة أساليب استخدام
 المراجع يقرر عندما مفيدا يكون قد والذي اإللكترونية، المحاسبية والملفات للمعامالت

 ومن، االحتيال بسبب الجوهرية األخطاء لمخاطر االستجابة كمثال الفحص، نطاق تعديل

 أو الرئيسية اإللكترونية تالملفا من معامالت عينة الختيار األساليب هذه استخدام الممكن
  1.عينة من بدال بكاملها مجموعة اختبار أو محددة خصائص ذات معامالت فرز

 ،المحاسبة والمراجعةمهنة معايير من أهمية على مستوى  التأهيل العلميما يكتسيه جانب لو

 دوليةال التعليم معايير تطوير على للمحاسبين الدولي لالتحاد التابعة التعليم لجنة عملت
 معايير إدراج تمفقد  والمراجعة. المحاسبة مهنة أعضاء لتعليم مرجعية إشارة بذلك لتضع
م لمعايير المراجعة 9002 عام إصدار في التعليم لممارسة الدولية والبيانات الدولية التعليم

 الخاص الدولية التعليم عمليات دليلالدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين ك
 2 . للمحاسبين يالدول تحادباال

                                                 
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control، opcit، p7. 
 يلدعلل ب إلتح ا يإللكتهعال يلخ ص يلنوقع م ى عيلنتوفه ل نح ت    يلدعلل ب إلتح ا يلخ ص يلدعل د من   ا يلتع  ع ال ل -2

  http://www.ifac.org.ل نح ت   : 
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 معياراستقالل المراجع  :ثانيا 

يقصد باالستقالل القدرة على العمل بنزاهة وموضوعية، فعلى مراجع الحسابات أن 

 يلتزم دائما باستقالل تفكيره في جميع األمور المرتبطة بالمهمة المكلف بها.

اجع الحسابات أن يكون رأيه االستقالل في التفكير هو في األساس حالة فكرية، إذ على مر

من خالل استقالله في التفكير والعمل، كما عليه أن يعتبر هذا االستقالل ضرورة ال غنى 

عنها من شأنها أن تزيد من مصداقية المعلومات المحاسبية التي يبدي المراجع فيها رأيه، 

مستفيدة من خاصة وأن الدائنين والمستثمرين والجهات الحكومية وغيرهم من األطراف ال

 المعلومات المحاسبية يعتمدون على رأي مراجع الحسابات بصفته خبيرا مستقال ومحايدا.

الواقعي، وهذا  لوال يكفي أن يكون مراجع الحسابات مستقال ظاهريا بل يجب توفر االستقال

المراجع األخالقي. ىيعتمد على مستو
1

 

ستقالل المراجع على انه يشمل وفي هذا المجال فقد عرف االتحاد الدولي للمحاسبين ا

 2:عنصرين أساسين وهما

 بالمؤثرات تتأثر أن بدون رأي تقديم تتيح التي العقلية الحالة وهو :التفكيراستقالل في   -
 الموضوعية يمارس وأن بنزاهة يتصرف أن للفرد وتتيح المهني، الحكم تضعف التي

 .المهني والتشكك

 أن بحيث األهمية من هي التي والظروف قالحقائ تجنب وهو :االستقالل الظاهري  -
 أية ذلك في بما العالقة، ذات المعلومات بكافة معرفة وله ومطلعًا معقوال آخر طرفًا

 شكال أو الموضوعية أو النزاهة أن إلى معقول بشكل سيتوصل مطبقة، حماية وسائل
 .عنها التنازل تم قد التأكيد فريق في لعضو أو لشركة المهني

                                                 
 .53، ص، يلنهجع يلس بقخ لد أر   م د هللا - 1

2 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p28.  
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استقالل وحياد المراجع الكثير من الجدل والنقاش بين المحاسبين  ثار معيارأ

والمراجعين وغيرهم من الجهات المهتمة بالمراجعة، وذلك لصعوبة وضع تعريف دقيق 

 ومحدد لمفهوم االستقالل والحياد نتيجة ارتباط هذا المفهوم بالحالة الذهنية للمراجع.

جع بالمنشأة التي يقوم بمراجعتها باإلضافة إلى ما كما أن العالقات المالية التي تربط المرا 

 كيطلع عليه من أمور تصنف بالسرية قد تثير شكوكا لدى الجهات المختلفة، والتي ال تدر

أهمية حيازة تلك المعلومات وال الضوابط الموضوعة على استخدامها من طرف مراجع 

هم العناصر التي تدعم الحسابات على أساس حياده واستقالله، لذلك سيتم التطرق أل

 :استقالليته من خالل النقاط التالية

يجب أن يتصف المراجع بالحياد في جميع األمور التي تعرض عليه ويجب أن تتميز  -

أعماله بالعدالة لجميع األطراف والفئات المختلفة، فتميز المراجع باألمانة المهنية يجعل 

المراجع  باستقاللالقوائم المالية  تخدمومسألي جهة، ويجب أن يقتنع  ةآراءه غير متحيز

فالوجود الحقيقي لمهنة المراجعة يعتمد على هذا االقتناع، فإذا شك مستخدمو القوائم المالية 

في استقالل المراجعين فإن آراءهم ال تكون لها قيمة، وبالتالي ال تكو ن هناك حاجة لخدمات 

ي استقالل المراجعين، فإنه يجب على المراجعين، ولكي يثق مستخدمو القوائم المالية ف

 هؤالء تجنيب جميع العالقات والظروف التي تدعو إلى الشك في استقاللهم.

إن ظهور مراجع الحسابات بمظهر االستقالل والحياد يعزز من ثقة جميع الجهات  -

المستفيدة من خدماته ويمكن ذلك من التحقق من تمتعه باالستقالل التام، ولعل المظهر 

ا من الجمهور أكثر من الحالة العقلية، كما أن النظرة السلوكية لعمل مستقل ينال اهتماالم

مراجع الحسابات تمكن من تحديد المؤشرات التي قد تضغط على استقاللية وحياده وتخرجه 

 من االستقالل التام، وبالتالي يمكن بناءا على هذه الضغوط وضع معايير الستقالل المراجع.

إدارة الشركة مصدر الضغط األكبر على مراجع الحسابات،  سالمنشأة أو مجل تمثل إدارة -

أنها في الوقت نفسه تشكل مصدرا لعدم ثقة مستخدمي القوائم المالية، ويمكن التطرق  كما

 إلى الضغوط 

 :التي تمارسها اإلدارة على مراجع الحسابات المستقل في العناصر التالية
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 امج المراجعة وتحديده لالختبارات واإلجراءات ووقت عند قيام المراجع بوضع برن

معينة دون األخرى، كما أنها ال  طعلى نقا زالقيام بها فتحرص إدارة الشركة على التركي

تمكن المراجع من الحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة، والتي يرى المراجع 

على بعض  اأو حرصضرورة الحصول عليها، نظرا لخوفها من اكتشاف تالعبها 

 1األسرار.

  االختبارات الالزمة للدفاتر والسجالت، وانتقاد  وإجراءعند قيام المراجع بعملية الفحص

أنظمة الرقابة الداخلية وقيامه باإلجراءات الضرورية للتحقق من وجود أصول المنشأة 

الالحقة  عليها لصالح الغير، ومتابعة األحداث تومن ملكيتها لها وعدم وجود مرهونا

لعمل القوائم المالية، حيث تتدخل إدارة المنشأة في عمل المراجع وتجعله يركز على بعض 

 البنود دون األخرى.

 هإحجام عند قيام المراجع بكتابة التقارير ورغبتها في تعديل رأي مراجع الحسابات أو 

القوائم  عن اإلفصاح عن بعض الحقائق المالية التي تهم الطرف الثالث من مستخدمي

 المالية.

يتدخل في  أالضمانا الستقالل المراجع وحفظا لحياده فإن على مراجع الحسابات 

تسيير المنشأة، بمعنى التدخل والتطرق المباشر في اإلجراءات التي تتعلق بالتسيير والتي 

 أصال مسندة لإلداريين وفقا للتشريعات والمراسيم المختلفة.

كبيرة، حيث يعتبر عنصر االستقالل عنصرا مهما في  يكتسي معيار االستقالل أهمية

ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية في المعلومات التي قام مراجع الحسابات بمراجعتها 

وبالتالي يجب أن يتم التعرف على أهم الضغوط التي يتعرض لها مراجع الحسابات والتي 

الجهات التي  مارة الشركة من أهإد سإدارة المنشأة أو مجل رتؤثر على رأيه الفني، وتعتب

يمكن أن تضغط على مراجع الحسابات، سواء كان تأثيرا مباشرا أو غير مباشر بمختلف 

                                                 
1- Société national de comptabilité : Relations dirigeants d'entreprise et commissaires aux 

comptes, la Revue Algérienne de Comptabilité et d’audit ,n°1, 1ère trimestre 1994, Alger, p36. 
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أو ، والتي تتمثل أساسا في طريقة التعيين عوسائل الضغط التي تؤثر بها اإلدارة على المراج

:يما يلل األتعاب، لذلك سيتم التطرق الستقاللية المراجع من خال دأو تحدي لالعز
 1 

 التعيين-8

  العزل-5

  األتعاب-0

 مصالح اقتصادية مع إدارة المنشأة  وجود-0

 المراجع ببعض الخدمات اإلدارية للمنشأة قيام-5

ان قيام المنشأة بتعيين مراجع الحسابات يعطيها الفرصة لممارسة بعض  :التعيين-0

ا المجال ولتجنب هذا الضغط الضغوط عليه مادامت سلطة التعيين بحوزة إدارتها، وفي هذ

ومن أجل دعم  (SEC) نجد أن بورصة األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية

استقالل مراجع الحسابات الخارجي المستقل، فقد أوكلت حق التعيين وتحديد األتعاب إلى 

 لجنة المراجعة الخارجية بالمنشأة حتى ال تمارس إداراتها أي ضغط على المراجع.

إن تمتع إدارة المنشأة بصالحية عزل مراجع الحسابات الخارجي المستقل يمثل  :العزل -0

مصدر تهديد الستقاللية وحياد المراجع، بحيث تقوم اإلدارة بعزل المراجع إذا لم يلبي 

مطالبها ويتبع توجيهاتها، ويوصي في هذا المجال أن يقوم المراجع الجديد باالتصال 

وقوف على أسباب عزله، وما إذا كانت تتعلق برفضه لضغوط مارستها بالمراجع القديم لل

إدارة المنشأة على حياده واستقالله قبل تعيينه عوضا عنه، وتلعب الجمعيات والمؤسسات 

 المهينة دورا هاما في التأكيد على هذه اإلجراءات.

يعرض المراجع يعتبر تحكم المنشأة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي عامال  :األتعاب -3

لتخفيض أتعابه إذا لم يقم بتنفيذ مطالب وتعليمات اإلدارة، لذلك نجد أنه بموجب توصيان 

فقد أسند حق تحديد أتعاب المراجع  ةبورصة األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكي

 الخارجي إلى لجنة الشؤون الخارجية، وذلك ضمانا لعدم تدخل اإلدارة في تحديد أتعاب

 وحياده. استقالليتهالمراجع وحماية 

                                                 

 .   05- 00ص ، يلنهجع يلس بق، صرهيجعد يلحس ب ا ب   يللظهيد عيلت،  قيوتف رحنوا جهبوع:  - 1  
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تعتبر ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية  :وجود مصالح اقتصادية مع إدارة المنشأة -4

في استقالل المراجع الخارجي من األمور الهامة لمراجع الحسابات الخارجي، وهذه الثقة قد 

، فلكي يكون المراجع تهتز بأي أدلة تطعن في هذا االستقالل في نظر األشخاص العاديين

أن  جبالمراجع ي مستقال يجب عليه أن يكون مستقال نهائيا، ولكي يتم االعتراف باستقالل

يكون حرا من أي التزامات تجاه العميل الذي يراجع حساباته، أو أن تكون للمراجع مصلحة 

 .في اإلدارة أو الملكية

ون هو عضوا في إن مراجع الحسابات الخارجي الذي يراجع حسابات شركة يك

مجلس إدارتها قد يكون مستقال من الناحية الذهنية، ولكن ال ينتظر من مستخدمي القوائم 

المالية أن يقبلوا بصفة االستقالل هذه ألن المراجع في حقيقة األمر أصبح يراجع قرارات قد 

 ساهم هو جزئيا في اتخاذها. 

قد نصت على ضرورة عدم وجود وفي هذا الصدد نجد أن معظم القوانين في دول العالم 

التي  ةالمنشأة أو الشرك وإدارة مراجع البين  ةمصالح مشتركة سواء كانت مالية أو اقتصادي

 على قرض منها. للدى المنشأة أو الحصو ليراجع حساباتها، كامتالك أسهم أو العم

لخدمات يعتبر قيام المراجع ببعض ا :قيام المراجع ببعض الخدمات اإلدارية للمنشأة -5

اإلدارية للمنشأة التي يقوم بمراجعة حساباتها من أهم المشاكل التطبيقية العملية المتعلقة 

بمعيار االستقالل، وفي هذا المجال يطرح التساؤل حول كون قيام المراجع بتلك الخدمات 

يجعل مختلف الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية والمستفيدة من المراجعة تشك في 

 واستقالله. حياده

لبحث هذا  لم ورقة عم8118أصدرت مؤسسات المراجعة الكبرى مجتمعة في سنة

الموضوع لقناعته بأن هذا االعتقاد غير صحيح، وعلى العكس فان احتياجات العموم 

والمساهمين والعمالء تخدم أفضل إذا كان مراجع الحسابات يقدم خدمات متعددة بما فيها 

ريبية اإلدارية والتنظيمية الممكنة.المراجعة واالستشارات الض
1 

 

                                                 

فؤيا رحند م ء يلدي : ردقق يلحس ب ا عيلخدر ا ي،تتث سيد، يلنح تب يلق اوال يلعهبل، جنع د يلنجنع يلعهبل -1 

 .54، ص1993، 77من  ، يلعدا ل نح ت    يلق اوا   ،
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وفي هذا المجال ترى لجنة أخالقيات المهنة التابعة للمجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين، 

أن قيام المراجع بتلك الخدمات ال يؤثر نظريا على استقالل المراجع، طالما أن المراجع ال 

لى القوائم المالية، كما يرى بعض يتخذ القرارات اإلدارية، وال يفقد الحكم الموضوعي ع

الكتاب انه طالما أن المراجع تعتبر خدماته هي مجرد النصيحة واالستشارة وال يساهم في 

 اتخاذ القرارات، فإن استقالله وحياده لن يتأثر.

كما أنه عند قيام مراجع الحسابات الخارجي بإعداد اإلقرار الضريبي عن العمل 

ضمانا إلى مصلحة الضرائب بأن هذا اإلقرار يعرض فيه الذي يراجع حساباته، يقدم 

المراجع األرباح حسب التعليمات المطلوبة، كما انه عند تقديم الخدمات الضريبية يفسر الشك 

 لصالح العميل طالما أن هناك مبررا قانونيا

 مقبوال يؤيد هذا الموقف.

 ضمن متطلبات المعيار كما أن صفة االستقاللية للمراجع تم التأكيد عليها واعتمادها

م، من اجل تحقيق االستقاللية في 5441( الجديد والمعدل سنة SQCS1الدولي لرقابة الجودة )

 لتزودها مصممة وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي، حيث ةأعمال شركات المراجع

 ،المجموعة ضمن شركة موظفي ذلك في بما وموظفيها، الشركة قيام حول معقول بتأكيد

 . ذلك العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات تقتضي حيث ،باالستقاللية التقيدب

 1: يلي بما القيام من شركات المراجعة واإلجراءات السياسات هذه كنموت

 اآلخرين األشخاص ،وإذا أمكن موظفيها، إلى االستقاللية متطلبات عن اإلبالغ  -

 .المتطلبات لهذه الخاضعين

 اإلجراءواتخاذ  ،االستقاللية على تهديدات تخلق التي والعالقات الظروف وتقييم تحديد -

 تطبيق خالل من مقبول مستوى إلى منها الحد أو التهديدات هذه من للتخلص المناسب

 يكون حيث العملية، من االنسحاب مناسبًا، كان حال أوفي الوقائية، اإلجراءات

 .هب المعمول النظام أو القانون بموجب ممكنًا االنسحاب

 

                                                 
1 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p48. 
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 معيار بذل العناية المهنية المالئمة  :ثالثا

يقصد بهذا المعيار بذل العناية المهينة المناسبة وااللتزام بقواعد السلوك المهني في 

أداء المراجع لعملية المراجعة وفي أعداده للتقرير، وهناك من بعض الكتاب والمختصين 

من يطلق على هذا المعيار بالحذر المهني المعقول.
1 

 :يعلى العموم فمتطلبات هذا المعيار تتمثل فيما يلو

يجب على مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يبذل العناية المهنية المطلوبة منه  -

وبطريقة كافية ومالئمة، عند قيامه بفحص وانتقاد أنظمة الرقابة الداخلية والدفاتر 

نشأة محل المراجعة، كما يجب والسجالت والقوائم المالية المعروضة عليه من إدارة الم

 عليه أن يتحقق من جميع بنود الميزانية وحسابات النتائج ومختلف القوائم المالية. 

يجب أن يستدل مراجع الحسابات الخارجي في تحديد مستوى العناية المهينة المناسبة  -

 بالدراسة والفهم لمسؤولياته القانونية والمهنية.

التي يحددها القانون للمراجع بمثابة الحد األدنى للعناية المهنية تعتبر المسؤولية القانونية 

التي يجب توافرها في أعمال المراجعة، وبما أن المسؤولية المهنية تحدد الحد األدنى 

وتفرضه من مسؤولية تحاول رفع العناية  هللعناية المهنية فان مهمة المراجعة وما تحدد

 انون.المهنية عن ذلك الحد الذي يحتمه الق

تتطلب العناية المهنية من مراجع الحسابات الخارجي وضع خطة وبرنامج مالئمين  -

لتنفيذ عملية المراجعة واإلشراف التام على المساعدين، وذلك عن طريق متابعة تقدمهم 

 في أداء المهام المفوضة لهم. 

ة المهنية المالئمة، تعتبر دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من أحد أهم متطلبات العناي -

حيث تعتبر هذه الدراسة والتقييم لنظام الرقابة الداخلية أساسا لتحديد مدى االختبارات 

نظام  ةوالفحوص التي ستكون مجاال لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أن ضعف أو قو

 الرقابة الداخلية ال يحدد فقط طبيعة الحصول على األدلة في المراجعة، وإنما يحدد أيضا

درجة العمق المطلوبة في فحص تلك األدلة، ويوضح أيضا الوقت المالئم للقيام بإجراءات 

 المراجعة، كما يحدد درجة التركيز النسبي على مختلف اإلجراءات. 

                                                 

 .53ص ،، يلنهجع يلس بقخ لد أر   م د هللا - 1 
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تتطلب العناية المهنية من المراجع الخارجي الحصول على مختلف أدلة اإلثبات الكافية  -

مالحظة ومختلف اإلجراءات، من أجل توفير أساس والمالئمة من خالل عملية الفحص وال

الرأي حول مختلف القوائم المالية، ومن الضروري أن تكون تلك األدلة كافية  إلبداءمالئم 

 من حيث الكم والنوع.

تجب اإلشارة إلى أنه تبقى العناية المهنية مستمرة لتشمل جميع مراحل المراجعة 

لمعايير العامة من أهم المعايير العشرة للمراجعة، إذ وصوال إلى إعداد التقرير، حيث تعتبر ا

أن عدم توفر أحد تلك المعايير يجعل باقي المعايير بدون معنى وغير موضوعية، فإذا قام 

غير مستقل أولم يبذل العناية  بالمراجعة شخص غير مؤهل علميا ومهنيا بشكل مالئم، أو

ة المراجعة مع توافر باقي المعايير، وال المهنية المالئمة فإنه لن يكون هناك معنى لعملي

 تحقق المراجعة األهداف المرجوة منها.

إلى متطلبات بذل العناية المهنية المالئمة ضمن لمحاسبين وقد أشار االتحاد الدولي 

(، الذي يندرج ضمن معايير ISA200مسؤوليات المراجع من خالل معيار المراجعة الدولي )

   1( من مقدمة المعيار.3رقم ) مسؤوليات المراجع، الفقرة

 وااللتزام المهني الحكم ممارسة المراجع من الدولية المراجعة معايير تقتضي بأنه

 :يلي بما يقوم وأن المراجعة عملية وإجراء تخطيط أثناء المهني بالتشكك

باالستناد  خطأ، أم احتيال عن ناتجة كانت سواء الجوهرية، األخطاء مخاطر وتقييم تحديد -

 .لديها الداخلية الرقابة نظام ذلك في بما وبيئتها، المنشأة فهم إلى

 وذلك ال أم موجودة األخطاء كانت إذا ما حول ومناسبة كافية مراجعة أدلة على الحصول  -

 .المقيمة للمخاطر مناسبة استجابة إجراءات وتطبيق تصميم خالل من

 أدلة من إليها التوصل تم التي االستنتاجات إلى باالستناد المالية البيانات حول رأي تكوين  -

 .عليها الحصول تم التي المراجعة

 (،ISA610)الداخليين المراجعين عمل ستخدامال الدولي المراجعةمعيار ال كما أشار

 1إلى بذل العناية المهنية المالئمة في االستفادة من أعمال المراجعين الداخليين.

                                                 
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p77. 
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 فيباالحتيال  المتعلقة المراجع مسؤوليات( ISA240))ليكما انه ضمن متطلبات المعيار الدو
 أثناء المهني التشكك يتخذ أن المراجع على يجب، فانه (المالية البيانات مراجعة عملية

 خبرة من بالرغم ،االحتيال بسبب جوهرية أخطاء توجد قد أنه احتمال مدركا ،المراجعة
 2.بالرقابة والمكلفين المنشأة إدارة ونزاهة بأمانة يتعلق فيما السابقة المراجع

 لمراجعة الحساباتمعايير العمل الميداني  :لثالمطلب الثا

تمثل معايير تنفيذية ترتبط  كونهايطلق على هذه المعايير بمعايير العمل الميداني 

  .بالجانب التنفيذي لعملية المراجعة وليس بالجانب التنظيمي، والمرتبط بالمعايير العامة

 قرائنومبادئ المراجعة التي تحكم طبيعة ومدى أدلة العمل الميداني  معاييرتمثل 

اإلثبات الواجب الحصول عليها بواسطة إجراءات المراجعة والمرتبطة باألهداف العريضة 

 3.الواجب تحقيقها من استخدام هذه اإلجراءات

:يتتمثل معايير العمل الميداني في ثالثة معايير كما يل
4 

إذا يجب على المراجع وضع مخطط شامل لعملية المراجعة، كما  :فالتخطيط واإلشرا -

 يجب عليه اإلشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم. 

يجب على المراجع القيام بدراسة وتقييم شامل لنظام  :دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية - 

  يه أثناء قيام المراجع بمهمته.الرقابة الداخلية المعتمد ليكون منطلقا وأساسا يعتمد عل

يجب التوصل إلى عناصر اإلثبات الجديرة بالثقة وذلك بالمعاينة  :أدلة قرائن اإلثبات -

والمالحظة التحري واإلثبات، والذي من شانه أن يكون أساسا معقوال ومبررا إلبداء الرأي 

 الفني المحايد والمعلل حول المعلومات المحاسبية.

 طيط واإلشراف معيارالتخ :أوال

يقصد بهذا المعيار التخطيط السليم لعملية المراجعة واإلشراف الجاد على أعمال 

المساعدين، إذ يتطلب هذا من مراجع الحسابات ضرورة تنفيذ عملية المراجعة وفقا لخطة 

                                                                                                                                                         
1 - Idem, p647. 
2 - Idem, p167. 

 .35اصه م ى، يلنهجع يلس بق، ص  عم د يلوم برحند تن ه يلص     - 3 
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 واإلدارية بمكتبمالئمة، كما يتطلب هذا المعيار التخصيص السليم للوظائف الفنية 

لخطة مالئمة، كما يتطلب كذلك التخصيص السليم للوظائف الفنية واإلدارية  المراجعة وفقا

لمكتب المراجع، والقادرة على إنجاز عملية المراجعة بمستوى مهني يكسب الثقة مع حل 

بين مساعديه وإدارة المنشأة واالطمئنان ألدائهم للمهام الموكلة إليهم  ةجميع المشاكل العالق

 حسب الخطة المرسومة.

مراجعة ال لعمليةواإلشراف  التخطيطفي  راجع وفق هذا المعيارالم هدف تلخصي

 .فعالة بطريقة أداؤها يتم بحيث

يتطلب توجيه وتخطيط مهمة المراجعة من مراجع الحسابات أن يأخذ صورة شاملة 

على المنشأة، كي تمكنه من توجيه مهمته على أساس األنظمة المختلفة في المنشأة، من هذه 

ة وكهدف أولي فان مراجع الحسابات يمكن أن يأخذ صورة أولية عن الحسابات الوجه

وكذلك البرمجة األولية لوسائل الرقابة والتخطيط التي سيعتمدها في مهمته الالحقة والتي 

:يلي تتيح له ما
1

 

 تحديد مجال الفحص والرقابة على أساس من درجة الثقة. -

جل الوصول إلى األهداف المرجوة من المراجعة مع تنظيم تنفيذ المهمة الموكلة له من أ -

 قدر من الفعالية واحترام المدة المتفق عليها. أكبر

يفترض أن يوفر التخطيط السديد لتنفيذ مهمة المراجعة تنظيما مالئما لمكتب 

المراجع والتنسيق بين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل، وكلما زاد عدد األفراد 

ة المراجعة كلما زادت الحاجة إلى دقة تحديد السلطات والمسؤوليات، كما القائمين على مهم

يجب أن تجرى كل أعمال المراجعة بإشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية أو 

، وتبقى هأحد الشركاء أو أي شخص آخر أسندت إليه سلطة الشريك ومسؤوليت فبإشرا

ضمان القدر الكافي والالزم من المراجعة  على عاتق صاحب المكتب الفردي في ةالمسؤولي

للعمل الذي يقوم به شخص سواه تحت إدارته، كما أنه على مراجع الحسابات توقيع جميع 

                                                 
1- Société national de comptabilité : Mission de commissariat aux comptes, la Revue 

Algérienne de Comptabilité et d’audit, n°14, 2ème trimestre 1997, Alger, p 10. 
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غيره بتوقيعها مع اإلبقاء على  فالرسائل أو التقارير التي تعتبر تعبيرا عن رأيه أو تكلي

 القانونية. همسؤوليت

سليما وكافيا، يتوجب على مراجع الحسابات القيام لكي يتم تخطيط عملية المراجعة تخطيط 

:بالخطوات التالية
1

 

 االتصال بمراجع الحسابات الخارجي السابق.  -

 جمع المعلومات عن المشروع وفهم طبيعة أعماله والقطاع الذي ينتمي إليه.  -

 الحصول على معلومات عن النظام المحاسبي والسياسات واإلجراءات المحاسبية.  -

راء تقييم مبدئي ألنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية، والتي ينوي المراجع االعتماد إج -

 عليها. 

إجراء تقديرات مبدئية لمستويات األهمية النسبية ألغراض عملية المراجعة، وتحديد  -

أخذ  -عنصر الوقت نظرا الرتباط مهمته بمدة محددة، لذلك على مراجع الحسابات 

:ر من حيثعنصر الوقت باالعتبا
2
  

 .توقيت تعين مراجع الحسابات الخارجي 

  .توقيت القيام بالمراجعة 

 .توقيت إجراءات عملية المراجعة 

 تحديد بنود القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية.  -

 طبيعة التقارير المتوقع تقديمها.  -

 جع حساباته. القانونية تجاه العميل الذي يرا هدراسة مسؤوليت -

 دراسة مسؤوليته المهنية من اجل رفعه شأن المهنة وزيادة احترام المجتمع لها.  -

يمكن للمراجع أن يناقش خطوات التخطيط مع ادارة المنشاة كما أشار له معيار    

  3.(المالية البيانات لمراجعة التخطيط( ISA300المراجعة الدولي))

                                                 

 .51-53ص ص يلس بق،يوتف رحنوا جهبوع: رهيجعد يلحس ب ا ب   يللظهيد عيلت،  ق، يلنهجع  -1 

 .53نهجع يلس بق، صيلندخل يلحديث لتدق ق يلحس ب ا، يل :أمند م نل جنعد - 2 
3 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p647. 
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 عملية أداء لتيسير المنشأة إدارة مع التخطيط عناصر مناقشة يقرر أن للمراجع يمكنحيث 
 مع لها المخطط المراجعة إجراءات بعض تنسيق المثال سبيل وعلى) وإدارتها المراجعة

 استراتيجية أن إال المناقشات، هذه تحدث ما كثيًرا أنه ورغم (.المنشأة موظفي عمل
 ترد مسائل مناقشة يتم وعندما .المراجع مسؤولية تبقى المراجعة وخطة الشاملة المراجعة

 يتم ال حتى مطلوبة العناية تكون ،المراجعة خطة أو الشاملة المراجعة استراتيجية ضمن
 إجراءات وتوقيت طبيعة لمناقشة يمكن المثال سبيل فعلى .المراجعة فاعلية من ليلالتق

 المراجعة إجراءات بجعل المراجعة فاعلية على تؤثر أن اإلدارة مع المفصلة المراجعة
 .بها للتنبؤ قابلية أكثر

 معيار دراسة وتقسيم نظام الرقابة الداخلية  :ثانيا

(، طرق OECCAعرفت المنظمة الفرنسية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات )  

وإجراءات وأساليب الرقابة الداخلية على أنها عبارة عن مجموعة تعليمات تنفيذ المهام 

دمة وكيفية توزيعها واالحتفاظ بها وما يجب أن تحتويه، وترخيص ومختلف الوثائق المستخ

العمليات واعتمادها، وتسجيل ومعالجة المعلومات الالزمة الستمرارية المنشأة ومراقبتها.
1   

، اإلدارة إلى المالية البيانات إعداد من للتمكين الالزم الداخلية الرقابة نظام تحديد يعود

 التي العناصر داخل األنشطة من واسعة مجموعة على اخليةالد الرقابةح مصطل ويشتمل
 في بما المعلومات، ونظام ،المنشأة لدى المخاطر تقييم وعملية، الرقابة ببيئة وصفها يمكن
، واالتصال المالية التقارير بإعداد المرتبطة العالقة ذات األعمال مؤسسات عمليات ذلك

 كيف بالضرورة التقسيم هذا يعكس ال ذلك ومع، الرقابة أنظمة ومراقبة، الرقابة وأنشطة
 قد كيف أو بها، الخاص الداخلية الرقابة بنظام معينة منشأة وتلتزم وتطبق تصمم قد

 .معين عنصر أي تصنف

                                                 
1 -Bernard Gumb & Christine Noël : Le rapport des dirigeants sur le contrôle interne à 

l'épreuve de l'analyse de discours, Comptabilité contrôle audit, Paris, Dec 2007, Vol 13, Iss 2, 

p 97. 
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 والسجالت الدفاتر الخصوص، وجه علىلمراجع ل الداخلية الرقابة نظام يعكس

 وطبيعة العمل تعقيد ومدى ةاإلدار احتياجات، وكذلك المحاسبية النظم أو المحاسبية
 .العالقة ذات األنظمة أو والقوانين المنشأة لها تخضع التي المخاطر

إدارة المنشأة  ابناهتتنظام الرقابة الداخلية على مجمل الطرق واألساليب التي  ييحتو

لها تأكيدا معقوال بتحقيق أهداف  لتوفرا، هبما في ذلك مجلس إدارتها ومسيريها وموظفي

 :ة التاليةالمنشأ

حماية أصول المنشأة، والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة  -

 السجالت المحاسبية واكتمالها.

التي تتأثر بها المنشأة بما في ذلك  ففاعليته وكفاءة األحداث والعمليات والظرو -

 استخدام الموارد بكفاءة وبشكل مالئم وزيادة اإلنتاجية.

والسياسات التي تتبناها اإلدارة لتحقيق أهداف المنشأة بكفاءة  تاألنظمة، التعليماالتقيد ب -

 وبطريقة منظمة.

ويفترض في مراجع الحسابات أن يواصل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حتى      

يستطيع اإللمام باإلجراءات واألساليب التي تستخدمها المنشأة، وينبغي أن يركز الفحص 

 لف عناصر النظام لمعرفة عناصر الخلل وعدم المالئمة.على مخت

 :ويتم تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل ثالث خطوات أساسية وهي

أخذ صورة شاملة عن نظام الرقابة الداخلية المتبع داخل المنشأة عن طريق المتابعة  -

لنموذجية التي تحدد ( ااالستبيانوالمالحظة، ويتم هذا عادة باستخدام قائمة االستقصاء )

بها نظام الرقابة الداخلية، كما يستخدم المراجع عدة طرق أخرى لجمع  لالكيفية التي يعم

التدفق. طالمعلومات عن نظام الرقابة الداخلية كالتقرير الوصفي أو خرائ
1 

مقارنة اإلجراءات الموضوعة والمستخدمة في نظام الرقابة الداخلية بالنماذج المثلي لتلك  -

إلجراءات لتحديد مدى مالئمة ودقة هذه اإلجراءات المستخدمة مع األخذ في عين االعتبار ا

 الظروف الواقعية للمنشأة.

                                                 
1 - OECCA : Le Contrôle interne, édition Comptable Malshebre, Paris, 1977, P 73.  
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الوصول إلى تحديد طريقة العمل الفعلية لنظام الرقابة الداخلية والمطبقة في الواقع، حيث  -

ام قد يؤدي هذا إلى أنه ونتيجة لعدم إلمام بعض العاملين باإلجراءات المطلوبة لعمل النظ

أي في نشاط  ،لنظام الرقابة الداخلية في الواقع النظريعدم تطبيق ما نص عليه الجانب 

المنشأة الحقيقي.
1

 

دراسة مدى  رالتي يقوم بها المراجع في إطا االختباراتإن مختلف اإلجراءات 

ية التي يوصف مالئمة نظام الرقابة الداخلية قد تؤدى إلى إظهار اختالف عن الحالة األول

بها هذا النظام، وهذا بدوره يقتضي من المراجع تعديل برنامج المراجعة وتنقيحه، وقد 

المراجعة والتغير في األهمية  اختباراتإلى توسيع مجال  والتنقيحيؤدي هذا التعديل 

توقيت  لوالتركيز النسبيين بين مراحل المراجعة، كما يمكن أن تؤدي إلى تغير أو تعدي

 المراجعة. إجراءات

وينبغي على مراجع الحسابات تحديد مدى صالحية ومالئمة نظام الرقابة الداخلية 

كأساس لتحديد مدى الفحوص واالختبارات التي ستحدد مجال تطبيق إجراءات المراجعة، 

قوة هذا النظام يحدد طبيعة أدلة المراجعة، فإنه يحدد العمق  فإضافة إلى كون ضعف أو

ه األدلة والتوقيت المالئم إلجراءات المراجعة ودرجة التركيز المطلوب في فحص هذ

 النسبي على اإلجراءات. 

يعتبر دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، كمرحلة أولية يعتمد عليها المراجع 

 كأساس في وضع برنامج المراجعة وتقدير المخاطر.

 للمخاطر مراجعال استجابة( ISA330))كما أشار لها معيار المراجعة الدولي 
 سيتم المراجعة التي إجراءات تحديد المعيار الدولي فانه عندلهذا  احيث أنه وفق 2المقيمة(. 

 ذات الرقابة أنظمة االعتبار بعين يأخذ المخاطر تقييم كان أداؤها، فان على المراجع إذا
 مراجعة أدلة على الحصول المراجع من يقتضي بحيث مخاطر الرقابة(، الصلة )أي

                                                 

 .845ص  ،المرجع السابق راجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،يوسف محمود جربوع: م - 1 
2 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, p333. 
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 على االعتماد المراجع ينوي كان إذا بفاعلية، أي تعمل الرقابة كانت أنظمة إذا فيما تحديدل
 الجوهرية. اإلجراءات ونطاق وتوقيت طبيعة تحديد في الرقابة ألنظمة الفاعلية التشغيلية

 معيار أدلة وقرائن اإلثبات  :ثالثا 

ن أدلة وقرائن يعبر هذا المعيار عن ضرورة حصول المراجع على قدر كـاف م 

المالئمة، لتكون أساسا سليما يرتكز عليه عند إبداء رأيه الفني المحايد والمعلل حول  اإلثـبات

التقارير المالية، ولهذا الغرض فإن المراجع يعتمد عدة طرق كالفحص المستندي، 

 والمراجعة الحسابية االنتقادية والمالحظة واالستفسارات والمصادقات وغيرها.

 :يلي كما فئتينسيم هذه األدلة والقرائن بصفة عامة إلى ويمكن تق
1

 

ومن أمثلة األدلة الداخلية نجد كل ما هو موجود داخل المنشأة، مثل دفاتر  :األدلة الداخلية -

الحسابات والشيكات ومستندات القيد وأوامر الشحن وطلبات البضائع وبطاقات العمل وقوائم 

 تظ الرسائل، ومحاضر جلسات مجلس اإلدارة أو الهيئاحسابات البنوك والعقود وملفات حف

 العمومية للمساهمين ومختلف اللجان.

تشمل األدلة والقرائن الخارجية المصادقات من العمالء والموردين،  :األدلة الخارجية -

خارج المشروع تحت المراجعة،  ةواالستفسارات التجاري ةأو المالحظ االطالعونتائج 

ورسائل المحامين وقوائم أسعار  نات الصادرة عن المدينين أو الدائنيإضافة إلى المصادق

 البضاعة والسجالت الحكومية، وكذلك األنظمة التي تخضع لها المنشأة محل المراجعة.

 كما تستخدم هذه األدلة والقرائن الخارجية في تدعيم وتأبيد البيانات الداخلية وتعزيزها.

ي يقوم مراجع الحسابات بجمعها مالئمة بالدرجة يجب أن تكون األدلة والقرائن الت

األولى وكافية ثانيا، فالقرائن واألدلة المالئمة هي تلك التي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا 

بموضوع المراجعة وان الوسيلة المستعملة في جمع تلك األدلة مناسبة كذلك، أما كفاية 

الشخصي، إذ يجب على مراجع الحسابات األدلة والبيانات فهذا عائد لتقدير المراجع وحكمة 

 تقييم تلك األدلة والبيانات باالعتماد على خبرته وتقديره المهني.

                                                 

 .51ص السابق،، المرجع خالد أمين عبد هللا  - 1 
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أدلة المراجعة(، المتطلبات التي تشمل  (ISA500وقد حدد معيار المراجعة الدولي ))

 :هذا المعيار كما يلي
 مراجعة اتإجراء وأداء تصميم المراجع على :والمناسبة الكافية المراجعة أدلة -

 ومناسبة. كافية مراجعة على أدلة الحصول لغرض الظروف ظل في مناسبة
 :ويمكن التطرق لها من خالل النقاط التالية :مراجعة كأدلة ستستخدم التي المعلومات -

 وموثوقية مالئمة اعتبار المراجع على مراجعة إجراءات وأداء تصميم عند 
 جعة.مرا كأدلة سيتم استخدامها التي المعلومات

 عمل باستخدام أعدت قد مراجعة كأدلة استخدامها سيتم التي المعلومات كانت إذا 
 وقدرات كفاءة الضروري( تقييم المدى إلى)المراجع  على اإلدارة، فإن خبير

 الخبير عمل مالئمة لعمله، وتقييم فهم على الخبير الحصول ذلك وموضوعية
 المناسب. لإلثبات مراجعة كأدلة

  كانت إذا ما تقييم المراجع على المنشأة تنتجها معلومات استخدام عند 
 أدلة على بالحصول وذلك المراجع، ألغراض بشكٍل كاف موثوقة المعلومات

 صحيحة المعلومات كانت إذا ما المعلومات، تقييم واكتمال دقة بشأن مراجعة
  .المراجع ألغراض ومفصلة

 اختبارات تصميم انه عند حيث :مراجعة أدلة على للحصول لالختبار بنود اختيار -
 البنود اختيار وسائل يحدد أن المراجع على التفاصيل واختبارات الرقابة ألنظمة

  المراجع. إجراءات غرض تلبية في فعالة تعتبر التي لالختبار
 والذي يرجع إلى كون أدلة :موثوقيتها في الشكو  أو المراجعة أدلة في االتساق عدم -

التي تم  تلك مع متسقة غير واحد مصدر من عليها صولالح تم التي المراجعة

 المعلومات موثوقية حول شكوك لدى المراجع آخر، أو كان مصدر من عليها الحصول
 .مراجعة كأدلة استخدامها سيتم التي



 91                        .................... .........................النظري ملراجعة احلساابت اإلطارالفصل األول: 

تعتبر  التي المراجعة إجراءات إلى اإلضافات أو التعديالت هي ما يحدد أن وعلى المراجع

من  األخرى الجوانب على وجد إن األمر هذا أثر اعتبار وعليه األمر، هذا لحل ضرورية

  المراجعة.

 لمراجعة الحسابات معايير إعداد التقرير : رابعلالمطلب ا

 بشكل والرأي والنتائج والحقائق البيانات ونقل االتصال وسيلة هو التقرير إن
 التقرير يؤدي عليه وبناء األمر، يهمهم الذين هايلمستخدم وإيضاحها ومفهوم، واضح
 انه الطريقة بهذه االتصال عملية أثناء في نجد أنا كما هامة، وإعالمية إخبارية وظيفة
 األحيان من كثير في نجد قد كما استفسارات، صورة في تكون وقد عكسية، تغذية توجد

 نوع تحديد في هاما دورا االتصال موقف يلعب حيث ،شفوية تقارير يعطي المدقق أن
  1.تصاليةاال الرسالة

حيث أن تقرير المراجع وما يلعبه من دور مهم في عملية االتصال، يجب أن تتوفر 

فيه عدة خصائص مرتبطة بالكفاية، والتجانس مع المبادئ المحاسبية واثباتها، وصوال الى 

 ابداء الرأي. 

جع إعداد التقرير النهائي لمرامعايير إعداد تقرير المراجعة خصائص وكيفية ترتبط      

 2:أربعة معايير هذه المعايير على الحسابات وتشتمل

إذا يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم  :احترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها -

 معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما. المالية

التقرير الظروف التي أدت إلى عدم يجب أن يوضح  :إثبات تطبيق المبادئ المحاسبية -

 تطبيق المبادئ المحاسبية بطريقة متجانسة وبثبات من سنة األخرى.

يجب أن يبين التقرير اإلفصاح الكامل عن الحقائق المالية أو اإلشارة  :كفاية المعلومات -

 إلى غير ذلك.

                                                 
، 9002، عمان والتوزيع، للنشر الصفاء دار الثانية، الطبعة الحديث، التدقيق إلى المدخل :أحمد حلمي جمعة -1

 .613ص
 .81، المرجع السابق، صوجيمس لوبكألفين أرينز  -2
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لل حول القوائم يجب أن يبين التقرير رأي المراجع الفني المحايد والمع :إبداء الرأي -

 المالية، وفي حالة تعذر على المراجع ابداء رأيه يتوجب عليه ذكر األسباب في التقرير.

 معيار احترام المبادئ المحاسبية التعارف عليها  :أوال 

إذا كانت التقارير المالية قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية  عمايجب التقرير 

 ا.المتعارف عليها والمقبولة قبوال عام

تطبق في مختلف الحاالت التي  وأصول محاسبيةان هذه المبادئ هي عبارة عن قواعد  

وهيئات ومنظمات  نيواجهها المحاسب في العمل، والتي صادق عليها مؤلفون وأكاديميو

معمدة، والذين يعتبرون مرجعا موثوقا به محاسبيا على أن تمثل توجيها سليما في التوصل 

إلى القرارات المالية.
1

 

إن هذه المبادئ والقواعد ال يمكن اعتمادها كقواعد طبيعية، نشأت نتيجة البحث انطالقا من 

أساسية ومسلمات ألنها ليست دائمة كما في المبادئ المتعارف عليها في العلوم  بديهيات

التجريبية، بل تتغير هذه المبادئ كحصيلة لتعميم السلوك والممارسة المحاسبية.
2 

ا المعيار على التحقق من مدى اعتماد المبادئ المحاسبية المستخدمة، ولكن كما ال يقتصر هذ

إلى التحقق من مدى قبول الطرق التي تطبق بها تلك المبادئ، وال يتطلب هذا المعيار  يتعداه

من المراجع أن يقوم بإعداد قائمة بالمبادئ المحاسبية والطرق المستخدمة، ولكن يطالب فقط 

إذا كانت المبادئ المستخدمة في الوصول إلى الحسابات الختامية للنتائج بإبداء الرأي فيما 

 والميزانية مقبولة أم ال. 

تقسم هذه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها على أساس هذا المعيار إلى 

:المجموعات التالية
3 

 

 :في اآلتي المبادئتتمثل هذه  :المبادئ العامة -

  مبدأ الحيطة 

                                                 
 .84، ص، المرجع السابقخالد أمين عبد هللا - 1

2 - SACI Djelloul : Comptabilité d’entreprise et le système économique, l’expérience 

algérienne, OPU, Alger, 1991, p82. 
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  مبدأ الثبات 

  مبدأ الشمول 

  مبدأ األهمية النسبية 

  مبدأ اإلفصاح 

 :االتيويمكن إجمالها في  :المبادئ العلمية المرتبطة بالربح -

 دمبدأ تحقق اإليرا  

  مبدأ التكلفة في قياس النفقة 

 مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات 

  :جموعة فيما يليتتمثل هذه الم :المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي -

  مبدأ التكلفة التاريخية ناقصا االستهالك 

  مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبال 

 معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية :ثانيا 

ينبغي أن يشير مراجع الحسابات في تقريره إلى مدى الثبات والتجانس في تطبيق 

ذا المعيار إلى ضمان قابلية القوائم المالية المبادئ المحاسبية من فترة إلى أخرى، ويهدف ه

للمقارنة وبيان طبيعة التغيرات التي طرأت على المبادئ المحاسبية وتأثيرها على القوائم 

 المالية.

يجب أن يشير مراجع الحسابات في تقريره إلى حاالت استبدال مبدأ متعارف عليه 

أثار جوهرية في الحسابات المعنية،  بمبدأ أخر متعارف عليه، كلما ترتب عن هذا االستبدال

ومثل هذا التحفظ في التقرير ضروري من أجل أن يعلم من يطلع على حسابات المنشأة بأن 

تغيرا قد طرأ على المبادئ المحاسبية المعتمدة، وألن عدم اإلفصاح عن حدوث التغيير قد 

لومات المحاسبية يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة من طرف الجهات التي تستخدم هذه المع

وكمثال على ذلك فإن التعديل في معدالت االهتالك نتيجة زيادة  في اتخاذ القرارات.

استعمال اآلالت يعتبر تغيرا في نظام العمل، ولكن تغيير الطريقة المتبعة في حساب 

االهتالكات من طريقة القسط الثابت إلى المتناقص يعتبر خروجا عن مبدأ الثبات في 
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مبادئ المحاسبية، وكمثال أخر على الخروج عن مبدأ الثبات تغيير طرق جرد استخدام ال

المخزون السلعي وتسعيرة من طريقة ما دخل أوال خرج أوال إلى طريقة ما دخل أخرا خرج 

تكمن أهمية معيار الثبات في أنه يعطي ضمانا وأساسا كافيا إلمكانية مقارنة القوائم و  .أوال

 مع القوائم المالية لمؤسسات مماثلة.  ادة سنوات، أو مقارنتهالمالية المنشأة خالل ع

 معيار كفاية المعلومات :ثالثا 

يتطلب هذا المعيار من مراجع الحسابات أن يتحقق من مدى مالئمة اإلفصاح كما 

أن  بتعبر عنه القوائم المالية، وكذلك ما إذا كانت تلك القوائم المالية تحتوي على كل ما يج

يانات ومعلومات، فعلى مراجع الحسابات أن يتحقق من صدق المعلومات التي تشمله من ب

تقدمها القوائم المالية، وأن يعتمد على الفحص والمراجعة في كل العمليات إلى تؤدي إلى 

تضليل مستخدم هذه القوائم المالية أو إخفاء أمور عملية، تدعم هذا المعيار القوانين المعتمدة 

 الواجب توفرها في هذه القوائم. والتي تحدد العناصر

تشتمل هذه القاعدة على شكل البيانات المحاسبية وترتيبها والمصطلحات المستعملة 

فيها والمالحظات المرفقة بها واألسس التي بنيت عليها الحسابات المدرجة فيها، وكذلك 

أخرة دفعها االلتزامات الطارئة وحقوق الغير في الموجودات وحصص األرباح الممتازة المت

وأي حصر على توزيع حصص األرباح، والمعلومات المناسبة المتعلقة بااللتزامات طويلة 

األجل وبحقوق المساهمين. 
1 

يظهر جانب التقدير الشخصي الفني للمراجع في تحديد المعلومات ذات األهمية التي تقتضي 

اح عنا ال تتوقف على اإلفصاح عنها، كما أن األهمية النسبة للعناصر التي تتطلب اإلفص

أهمية العنصر فقط ولكن كذلك على أهمية المعلومات المحاسبية لمختلف الجهات المستفيدة 

 منها في مختلف مجاالت اتخاذ القرار.

  معيار إبداء الرأي :رابعا 

 ينبغي على مراجع الحسابات المستقل أن يبدي رأيه الفني المعلل في القوائم المالية ككل، 

ت التي يمتنع فيها عن إبداء رأيه في عناصر معينة فيتوجب عليه أن يدرج في وفي الحاال

تقريره األسباب التي أدت إلى عدم إبداء الرأي، كما يجب أن يوضح المراجع في تقريره 
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الذي قام به ودرجة المسؤولية التي يتحملها، ويعطى هذا  بطريقة قاطعه طبيعة الفحص

ع الحسابات من حيث تحديد المسؤولية التي قبل بها مادام قد المعيار نوعا من الحماية لمراج

 أقر على مصادقته على القوائم المالية.

 :وتنحصر حاالت إبداء الرأي من طرف مراجع الحسابات فيما يلي

 إبداء رأي دون تحفظات )رأي نظيف( -

 إبداء رأي مع التحفظات )رأي مقيد( -

 ارض(إبداء رأي مخالف أو رأي عكسي )رأي مع -

 رأي سلبي()الرأي االمتناع عن إبداء  -

التي يحب أن يلتزم بها مراجع  سوتمثل المعايير العشرة السابقة الضوابط والمقايي

الحسابات في أدائه لمهمته، وهذه هي المعايير المتعارف عليها في الواليات المتحدة 

هذه المعايير في معظم  األمريكية أوال، وفي معظم الدول المتقدمة محاسبيا وقد تم تثبيت

الدول بما فيها الجزائر، ولكن مع اإلشارة إلى أن تبني هذه المعايير قد تم في هذه الدول 

كعرف وليس كقانون، وبالتالي يظهر هنا دور الهيئات والمنظمات المهنية لتعطي صفة 

لدراسة و اإللزام لهذه المعايير، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعايير تتطلب المزيد من ا

التحليل واإللزام نظرا للتطورات التي يعرفها علم المراجعة من اعتماد التقنيات الحديثة 

للمعالجة والتحليل والرقابة في ظل استخدام الحاسوب واعتماد الطرق اإلحصائية، مما 

 يتطلب توافق هذه المعايير وتنظيمها مع بيئة الممارسة المهنية الحالية.

 البيانات حول تقارير وإعداد رأي تكوين( ISA700الدولي)) حدد معيار المرجعة 

 :(، متطلبات إبداء الرأي من خالل النقاط التاليةالمالية

 كافة من معدة المالية البيانات كانت إذا ما حول رأيًا المراجع يكون أن ينبغي -
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إلطار الهامة، وفقًا النواحي

خلو  حول معقول تأكيد على حصل إذا ما المراجع يستنتج يجب أنلرأي ا عند إبداء -

 ،خطأ أم احتيال عن ناجمةسوآءا ال الجوهرية، األخطاء من ككل المالية البيانات

 :االستنتاج ذلك في االعتبار بعين التالية األمور أن تؤخذ وينبغي
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 ومناسبة كافية أدلة مراجعة على الحصول تم إذا ما المراجع حول استنتاج. 

 سواء هامة، غير المصححة األخطاء كانت إذا ما حول المراجع استنتاج 
 مجتمعة. أم منفردة كانت

 وفقًا الهامة، النواحي كافة من معدة، المالية البيانات كانت إذا ما تقييم ينبغي -
 التقييم هذا يتضمن أن به، ويجب المعمول المالية التقارير إطار إعداد لمتطلبات

 ذلك في بما المنشأة، تطبقها التي المحاسبية النوعية للممارسات لجوانبا اعتبار
  .اإلدارة تصدرها التي في األحكام محتمل تحيز وجود على المؤشرات

المالية المعمول  التقارير إعداد إطار متطلبات ضوء في المراجع يقيم أن وينبغي  -

 :به، من خالل العناصر التالية
 المختارة  الهامة المحاسبية السياسات عن مالئم بشكل صحتف المالية البيانات كون

 والمطبقة.
 المالية المعتمد. التقارير إعداد إطار مع متوافقة المحاسبية المطبقة كون السياسات 
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القوائم بين مهنة مراجعة الحسابات والمجتمع من مستخدمي  األمدجدل طويل  يوجد

من حيث للقوائم المالية  لمستخدميناتجاه ابشأن مسؤوليات مراجعي الحسابات  ،المالية

انهيار شركات عالمية كبرى خاصة اثر فضائح صحة ومصداقية هذه القوائم المالية، 

الفضائح التي أثارت الرأي العام وغيرها من  ،(Enron & Worldcom) وورلدكوم انرونك

الهيئات المهنية لفرض قيود صارمة في مجال حماية دور و وكمة،للتحريض على الح

 مراجعة علم في الباحثين من كبيرا   اهتماما القى قد التوقعات فجوة موضوعف ،مصالحهم

 بأن االدعاء أو الفجوة، تلك تجاهل يمكن ال حيث األخيرين، العقدين في خاصة الحسابات

 ومن عادلة، غير المهنة إلى الموجهة االنتقادات بأن القول أو واقعية، غير المجتمع توقعات

 وعمل الفجوة تلك وجود إلى أدت التي العوامل لدراسة الباحثين جهود توجه أن يجب ثم

 ال نهائيا   نهام التخلص ألن ممكن حد أدنى إلى الفجوة هذه لتضييق ةبناء وتوصيات اقتراحات

 .المستحي يكن لم إن المراجعة عملية في يحدث أن يمكن

وتم تقسيم هذا الفصل الى خمسة مباحث من أجل رصد مالمح فجوة التوقعات وسبل 

 .تضييقها

 

 مفهوم فجوة التوقعات، مكوناتها والشك في استقالل المراجع الخارجي :المبحث األول -

ودورها في فجوة  والخطأ الغش اكتشاف عن خارجيال المراجع مسئولية :المبحث الثاني -

 .المراجعةالتوقعات في 

ودورها في فجوة  ،مسؤولية المراجع بالنسبة لفرض المنشأة المستمرة :المبحث الثالث -

 .التوقعات

وقصور التقارير المالية في فجوة  المراجعة في األداء جودة انخفاضدور  :المبحث الرابع -

 .للمراجعة التوقعات

  .دراسة تضييق فجوة التوقعات :حث الخامسالمب -

 

 



 88                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

 مفهوم فجوة التوقعات، مكوناتها والشك في استقالل المراجع الخارجي :المبحث األول

ان فجوة التوقعات كمشكلة معاصرة للمراجعة، تنبع من عدة اسباب مرتبطة  

سباب التي بالممارسة المهنية، ويعتبر استقالل المراجع الخارجي والشك فيه من أكثر األ

 :تؤدي الى وجود فجوة التوقعات، وسيتم التطرق الى هذا المطلب من خالل العناصر التالية

  ت ومكوناتهامفهوم فجوة التوقعا -

 ودوره في فجوة التوقعات الخارجي المراجع وحياد استقالل في الشك -

 

  ومكوناتهات مفهوم فجوة التوقعا :المطلب األول

تزامن مع مراجعة الحسابات، ولها جملة من المكونات، ان فجوة التوقعات مفهوم م  

وكذلك بعض  ،المرتبطة باألداء والمعايير، والتوقعات من المجتمع لمسؤوليات المراجعة

 .التوقعات الغير معقولة

 

  مفهوم فجوة التوقعات :أوال

المراجعة،  في أول من استخدم مصطلح فجوة التوقعات (Carl D Liggio) يعتبر 

ها تشير إلى الفرق بين مستويات األداء المتوقعة على نحو ما يفهم من قبل مراجع وعلى أن

 1 .الحسابات، ومن قبل المستخدمين للبيانات المالية

ما قبل استخدام هذا  إلىأن بعض الكتاب يرجعون فجوة التوقعات  اإلشارةوتجدر 

 2.رعش المصطلح، أي منذ بداية أعمال المراجعة للشركات في القرن التاسع

الهيئات التي تنظم المهنة( من من طرف لظهور فجوة التوقعات مهنيا ) إشارةكما كانت أول 

( التابعة للمعهد األمريكي Cohen Commissionخالل التقرير الذي أصدرته لجنة كوهين )

م، والتي أشارت إلى وجود خلل وقصور في 8791سنة  (AICPA)للمحاسبين القانونيين 

المستعملين الخارجيين لهذا التقرير، وأنه هو ما أدى  وفهمحسابات الخارجي تقرير مراجع ال

إلى وجود فجوة توقعات في المراجعة، وأن سبب هذه الفجوة يرجع إلى أن المستخدمين 
                                                           

1 -CARL D Liggio: The expectation gap: The accountant's legal Waterloo, the CPA (pre-

1986), Jul 1975, Vol 45, Iss 000007, p 23.  
2-Humphrey Christopher and others: The audit expectations gap in Britain: An empirical 

investigation, Accounting & Business Research (Wolters Kluwer UK), 1993, Vol 23, Iss 91A, 

p 395. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67884&SrchMode=2&sid=8&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268190224&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67884&SrchMode=2&sid=8&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268190224&clientId=28403
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لتقارير مراجع الحسابات يتوقعون من مراجعي الحسابات أن يتغلغلوا داخل أنشطة 

داء اإلدارة، وأن يكتشفوا العمليات غير القانونية وعمليات المنشأة، وأن يعدو تقارير عن أ

واالختالسات، وعدم تلبية مراجعي الحسابات لتوقعات المستخدمين في تلك األوجه أدى إلى 

 1.ظهور فجوة التوقعات

 ، BRENDA PPORTER( 2( هاكما عرفتوريف لفجوة التوقعات بالمراجعة ومن أهم التعا

الحسابات،  جعين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به مراالفرق بي فجوة التوقعات تمثل بأن

المجتمع المطلوبة  وفقا لتوقعاتالحسابات  جعيوبين ما ينبغي أو ما يتوقع أن يقوم به مرا

 .منهم

فجوة التوقعات بأنها التباين بين ما هو متوقع أن يحققه  LEE TOM( 3( كما يعرف 

حيث ترتبط تلك الفجوة باألداء الفعلي لألعمال، ، مالحسابات وبين األداء الفعلي له عيجمرا

  .بالشكل المطلوب موإخفاق مراقبي الحسابات في أداء عمله

فجوة التوقعات على أنها اختالف األداء المهني   4( دانيال غالي جورج) عرفو 

  .من حيث الجودة  ومعايير األداء عن األداء المتوقع تحقيقه لمراجعة الحسابات 

 ةالفرق بين مستويات األداء المتوقعأنها   5(TALHA ET SHAIKHكل من )وقد عرفها 

 ، أي هومن جانب مراجعي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية متوخىعلى النحو ال

 و أداء الحسابات، وفقا لما يراه المجتمعمراجعي الفجوة بين توقعات المجتمع من 

  .المراجعين

                                                           
الدار الجامعية،  الثالثة،األلفية وتحديات جورج دانيال غالي، تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة - 1

 .06 ، ص1002اإلسكندرية، 
2 -PORTER Brenda: An empirical study of the audit expectation-performance gap, 

Accounting and Business Research، Winter 1993, Vol 24, Iss 93, p 49. 
3 -LEE Tom: Financial reporting quality labels: The social construction of the audit profession 

and the expectations gap, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Bradford, 

1994,Vol 7, Iss 2, p30 
 .06جورج دانيال غالي، المرجع السابق، ص - 4

5 -Junaid M. Shaikh & Mohammad Talha: Credibility and expectation gap in reporting on 

uncertainties, Managerial Auditing Journal, Bradford, 2003, Vol 18, Iss 6/7, p 517. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67951&SrchMode=2&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268345606&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=19&did=7046316&SrchMode=1&sid=4&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268189376&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=19&did=7046316&SrchMode=1&sid=4&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268189376&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=11845&TS=1268268270&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=11845&pcid=6337011&SrchMode=3
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تعبر عن مدى التباين لتوقعات بأنها فجوة ا 1وقد عرف )صديقي مسعود(

واالختالف بين أبعد حدود ما يتوقعه المستخدمون من أداء المراجعين وبين ما تقره المعايير 

المؤطرة لمهنة المراجعة، وكذا مقدار االختالف بين ما تقره هذه األخيرة وبين األداء الفعلي 

  .للمراجع

 رضاء عدم إلىتشير  ة التوقعاتفجو على أن ، 2د جربوع(و)يوسف محم رىكما ي

 .للمتوقع منهم بالنسبة المراجعين عمل عن المالي المجتمع

 على بدون تحفظ رأيا   المراجع يصدرا م أساسا عند الفجوة هذه انه تظهر حيث يرى الكاتب

 قابلية وعدم الحسابات، على تؤثر جوهرية أخطاء وجود ذلك بعد ويتبين المالية القوائم

 الداخلية، الرقابة نظام في ضعف وظهور القادمة، الفترة خالل أعمالها في تمرارالمنشأة لالس

 المراجع، استقالل في الشك إلى باإلضافة هذا نظامية، غير غش وعقود حاالت ووجود

 .للمراجع المهني األداء وانخفاض جودة عنده، المهنية الكفاءة ونقص

تفق في نقطة أساسية وهي أن الفجوة تعبر ت أنهامجمل التعاريف السابقة نجد  إلىبالرجوع 

مراجع الحسابات من طرف المراجعين في ظل ما يحكم  أداء إلىعن االختالف في النظرة 

 .داءاأل اهذ إلىمهنة المراجعة من معايير، ونظرة المجتمع بصفة عامة 

مراجع أساس مسؤولية ال علىان بعض هذه التعاريف تشير الى هذه الفجوة في الرأي 

هذه الفجوة على أساس مستوى جودة األداء المهني  إلىملة من التعاريف األخرى تنظر وج

 .المطلوب

تعبر عن الفجوة الموجودة بين وبالتالي يمكن تعريف فجوة التوقعات في المراجعة على أنها 

حول مسؤوليات المراجع ومستوى جودة عامة بصفة المالي مراجعي الحسابات والمجتمع 

ما يحكم هذه المهنة من أحكام بي المطلوب منه في ظل أدائه لعملية المراجعة األداء المهن

 .ومعايير

 

 

                                                           
 .211صديقي مسعود، المرجع السابق، ص 1
 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة :يوسف محمود جربوع - 2

 .6-5، ص ص 1001الثاني،  العدد عشر، الثاني المجلد نية(،اإلنسا الدراسات )سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلة الفجوة،
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 :مكونات فجوة التوقعات :ثانيا

 1 :يلي فجوة التوقعات يمكن توضيح محتواها من خالل ثالث مستويات كما ان

 التباين بين مستخدمي القوائم المالية والمراجع، بخصوص المسؤوليات :المستوى األول

  .التي يجب أن تنفذ بواسطة المراجعة

ع، بخصوص اجتخدمي القوائم المالية والمرالتباين بين مس :المستوى الثاني 

  .للمراجعالمسؤوليات الحالية 

التباين بين مستخدمي القوائم المالية والمراجع، بخصوص مدى  :المستوى الثالث 

  .الكفاءة في تنفيذ المراجعة

 2 :ن فجوة التوقعات في المراجعة تتكون منفا ووفقا لهذه المستويات 

التي تتمثل في التباين بين توقعات المجتمع  : Reasonableness Gapفجوة المعقولية -

  .أو مستخدمي القوائم المالية من المراجع، وبين ما يستطيع المراجع أدائه بصورة معقولة

الواجبات التي  التي تتمثل في التباين بين : Performance Gapفجوة األداء -

يتوقعها المجتمع أو مستخدمي القوائم المالية بشكل معـقول من المراجع، وبين األداء 

 3:ويمكن تقسيم تلك الفجوة إلى مكونين هما .الفعلي له

  الفجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بشكل معقول من المراجع وبين واجبات

فجوة عدم كفاية أو قصور في معايير  يهاعلالمراجع وفقا  لمعايير المراجعة، ويطلق 

   .المراجعة

  الفجوة بين واجبات المراجع وفـقا  لمعايير المراجعة، وبين األداء الفعلي له، ويطلق

 .قصور في األداءالكفاية أو العدم بفجوة على تلك الفجوة 

 

 

 

 

                                                           
 .7جورج دانيال غالي، المرجع السابق، ص 1

2 - PORTER Brenda, opcit, p50. 
3 - Ibid. 
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 التوقعات في المراجعة ةفجو ظهورأسباب  :ثالثا

 واختباره اكتشافه تم قدات في المراجعة التوقع لفجوة )النظري( الفكري النموذج أن

 الحكم على يعود مهني شخص يرتكبه خطأ فأي سيكولوجية،ال السببية النظرية باستخدام
 المسؤولية على الحكم وعند .عليها السيطرة يمكن ال خارجية أسباب إلى أو الشراء في
 التقرير عند االعتبار بعين المعلومات من مجموعات الثث أخذت أن يجب الخطأ هذا عن
 1 :يلي وكما المهني الشخص تقصير مدى حول

                                                           
 المالية، المعهد القوائم مستخدمي تلبية احتياجات في ومسؤوليته الحسابات مراقب الجعفري: دور نجم الصمد عبد وسن -1

 ، دراسة غير منشورة.21، ص1006بغداد،  جامعة القانونيين، بينللمحاس العربي

0 0 

 
 

 فجوة التوقعات يف املراجعة                          

 فجوة األداء                     فجوة املعقولية     

 توقعات غري معقولة 

 

قصور يف معايري ة فجو 
 املراجعة

 فجوة قصور يف االداء   

توقعات * 
 المجتمع 

 من المراجعين

األداء الفعلي 

 للمراجعين

مسؤولية املراجع 
وفق توقعات 

 0 معقولة

 

املراجع  ةمسؤولي
 0ة احلالي

 ة مباشرة أو غري مباشرةاملستفيدة من خدمات املراجعة بطريق يقصد ابجملتمع يف هذه احلالة مجيع اجلهات *        

 مسؤوليات املراجع وفق التشريعات واملعايري املهنية -0

 مسؤوليات املراجع اليت تراعي جانب الرحبية للمراجع يف التنفيذ واألداء -0

 مكونات فجوة التوقعات في المراجعةو(: يوضح هيكل 04الشكل رقم)
 

 ( .PORTER Brenda, opcit, p50 المصدر: نقل بتصرف )     
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 تحت اآلخرين أفعال مع الشخص به قام الذي الفعل مطابقة بمدى يتعلق وهذا :االجماع -
 المعايير مع والتوافق التناسق من عالي ا مستوى المراجع اظهر ما فإذا نفسها، الظروف

 .خارجية ظروف نتيجة وقع قد الخطأ هذا نفا ،نفسها
 مسؤولية يتحمل سوف فهو ،وفشله نجاحه حول الشخص بماضي يتعلق وهذا :االتساق -

 .نفسها الظروف في نفسه الخطأ ارتكاب على تقصيره أو لومه تم قد انه حالة في أكبر
 يتحمل بها يقوم الذي الشخص ناف ما، مهمة بصعوبة االعتراف تم إذا :التمييز -

 .للخطأ بالنسبة اقل مسؤولية

 القوائم مستخدمو كان فإذا المختلفة، المجموعات هذه بين التميز جد ا المهم من 
 فجوة مشكلة فأن ،اإلجماع معلومات على كبير بشكل ويثقون يعتمدون المالية والتقارير
 أكثر رىاألخ العناصر كانت أذا أما مراجعةال معايير تعديل طريقة عن حلها يتم التوقعات
 من المستخدمون ليتمكن به القيام يجب الذي والعمل الجهد من المزيد هناك ناف أهمية،
 عملية جوانب من جانب بكل المرتبطة الصعوبة درجة أو السابقة النجاح نسب قياس

  .مراجعة الحسابات

فان فجوة التوقعات تكمن أسبابها بدرجة كبيرة في توقعات السببي ووفقا لهذا المدخل 

 المجتمع المالي في الحكم على أداء المراجع ومسؤولياته وكفائتة المهنية، 

 فجوة التوقعات بدرجة كبيرة إلى التوقعات الغير معقولة للمجتمع المالي، رجعوت

ذهب االعتقاد المفرط من حيث والتي ترتبط بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، 

مسؤول عن  إعداد  هذه القوائم، في هو الن المراجع قبل مستخدمي القوائم المالية، على أ

حين أن هذا األخير مسؤول عن التقرير عليها في ظل ما تمليه معايير المراجعة، فمسؤولية 

إعداد هذه القوائم تقع على عائق اإلدارة في ظل ما يمليه التشريع و المبادئ المحاسبية، 

ق المحاسب  بينما وظيفة الفحص والتقرير فوظيفة اإلعداد هي وظيفة إنشائية تقع على عات

                                                                     .هي وظيفة انتقادية تقع على عاتق المراجع 
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 1 :تنشأ أو تظهر لألسباب التاليةوبصفة عامة ن فجوة التوقعات بالدرجة األولى ا

 ذلك بعد وتبين المالية القوائم على تقريره يف نظيفا رأيا الحسابات مراجع إعطاء -1
 .الحسابات على تؤثر جوهرية أخطاء وجود

 أعمالها في لالستمرار المنشأة قابلية بخصوص رأيه الحسابات مراجع إعطاء -2

 الشامل المفهومحيث أن  ،نشاطها أوقفت قد المنشأة أن ذلك بعد ويتبين االعتيادية،
 الماضي، في المنشاة أداء تقييم على يقتصر أن ينبغي ال الحساباتمراجع  لتقرير

 قد المستقبلية التنبؤات كافة إن االختباري الفحص خالل من يؤكد أن ينبغي بل
 أساسها على تعد التي المنطقية واالفتراضات الموضوعية للقواعد وفقا أعدت

 2.المنشأة بأداء الخاصة والتنبؤات التقديرات
 وتبين الداخلية الرقابة نظام وفعالية قوة وصبخص رأيه الحسابات مراجع إعطاء -3

 .العكس حدوث ذلك بعد
 .المالية بالقوائم قانونية غير عقود وظهور رأيه الحسابات مراجع إعطاء -4

 وإدارة المالية القوائم مستخدمي من الثالث الطرف فهم اختالف إلى التوقعات فجوة وتشير
 الحسابات مراجع ودور لمسئوليات اءوالقض الحكومية والدوائر ن،يوالمساهم المنشأة،

                               .المستقل الخارجي

 ودوره في فجوة التوقعات الخارجي المراجع حيادو استقالل في الشك :المطلب الثاني

إن استقالل مراجع الحسابات الخارجي وحياده يعتبر عبارة عن سبب وجود وأهمية 

في أداء مهامه من طرف المجتمع المالي  هوحياد هاللالمراجعة، فان أي شك حول استق

يؤدي الى وجود واتساع فجوة التوقعات في المراجعة، وبالتالي يعتبر الشك في استقالل 

 .المراجعة مراجع الحسابات الخارجي السبب الرئيسي في وجود فجوة التوقعات في

                                                           
 بدون نظيفا رأيا المستقل الخارجي المراجع إبداء عند المراجعة عملية في المتوقعة الفجوة جربوع:محمود  يوسف - 1

، 3001، عمان، 31 ره، نشرة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد رقمتقري صدور بعد المالية القوائم على تحفظ

 .4ص
2 - Michael D Akers, and others : Going concern opinions- Broadening the expectations gap, 

The CPA Journal, New York, Oct 2003, Vol 73, Iss 10, p 38.  

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=447738771&SrchMode=2&sid=4&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1270097694&clientId=28403
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 وطبيعته الخارجيالمراجع  ستقاللا مفهوم :أوال

قدرته على العمل بنزاهة وموضوعية،  بأنهالمراجع الخارجي استقالل يعرف 

.باستقالل تفكيره في جميع األمور المرتبطة بالمهمة المكلف بها
1

 

 2:استقالل مراجع الحسابات الخارجي يشمل أو يتمثل في جانبين وهمااكما أن  

ير لجميع األمور التي تث المراجع تجنب بمعنى :في المظهر()الظاهري االستقالل  -أ

الشك حول استقالله بالنسبة لجميع األطراف المستفيدة من خدمات المراجعة، بأن ال 

 أحد المراجع يكون وأال ،حساباتها يراجع التي الشركة مع مادية مصالح أي له يكون

 .بها العاملين بين من يكون أن أو الشركة في الشركاء أو المساهمين
 خالل من ومهنيا   ذهنيا   المراجع استقالل بمعنى الذهني وهو االستقالل :الذاتي االستقالل -ب

 به يقوم الذي الدور على معينة جهة أو عليا سلطة قبل من تدخل أو ضغوط أي وجود عدم

للمركز المالي للمنشأة  المالية القوائم تمثيل ودقة الدفاتر سالمة من التحقق بشأن المراجع

 .ونتائج أعمالها

 دون والثاني األول ،بمجاليه الخارجي للمراجع لالكام االستقالل يتحقق أن يجب  

 .ككل االستقالل ثم ومن الثاني المجال يلغى قد أو يضعف أحدهما فقدان الن ،بينهما فصل
كما أنه على المراجع أن يعتبر هذا االستقالل ضرورة ال غنى عنها من شأنها أن   

ال يكفي أن يكون مراجع و، تزيد من مصداقية المعلومات المحاسبية التي يبدي فيها رأيه

وهذا يعتمد على مستوى  ،هريا بل يجب توفر االستقالل الواقعياالحسابات مستقال ظ

 .المراجع األخالقي، والتزامه بقواعد السلوك المهني

كما يحدد بعض الباحثين استقالل المراجع الخارجي من خالل جانبين أو مرحلتين، 

راجع المهني بصفة عامة واستقالله في أداء مهمة وذلك من خالل الفصل بين استقالل الم

 3.المراجعة

                                                           

 .57المرجع السابق، ص هللا،خالد أمين عبد - 1 

 .11-12أرينز وجيمس لوبك، المرجع السابق، ص ألفين -2 
3-J. EDWARD Kets: Accounting ethics -perspectives on business and management, Routledge 

edition, New York, 2006, p187.  
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(، جوانب استقالل المراجع في ظل IFACوقد حدد االتحاد الدولي للمحاسبين)

 1:معايير المراجعة الدولية ومن جانب الممارسة المهنية بالخصوص كما يلي

 التي التأثر باألمور بدون رأي تقديم تتيح التي العقلية الحالة وهو :استقالل في التفكير -أ
 الموضوعية يمارس وأن بنزاهة يتصرف أن مراجعلل وتتيح الحكم المهني، تضعف
الفعلي الحقيقي وما يشمله من صدق وأمانة المراجع  يتمثل فيهو المهني، و والتشكك

  .نفسه، والذي ال يمكن ألي طرٍف أخر التعرف عليه أو الحكم على مصداقيته

عالقة المراجع  من خاللمظهر االستقالل الواضح عمليا   وهو :االستقالل الظاهري -ب

 آخر طرف ا أن بحيث األهمية من هي التي والظروف الحقائق تجنببعميله، كما أنه 
 في بما ،بأعمال المراجعة العالقة ذات المعلومات بكافة معرفة وله معقوال ومطلع ا

 الموضوعية أو لنزاهةا أن إلى معقول سيتوصل بشكل مطبقة، حماية وسائل أية ذلك
 .عنها التنازل قد تم فريقال في لعضو أو مراجعة لشركة المهني الشك أو

مرتبط يالحظ أن االستقالل الفكري للمراجع من الصعب وضع محدداته ألنه 

المراجع في حد ذاته، ويرجع إلى عدة جوانب شخصية، كالتكوين واألخالق، والتي بشخص 

 .يصعب الحكم عليها

الستقالل الظاهري للمراجع يعتبر أسهل من حيث محدداته والحكم عليه ونجد أن ا

من خالل عدة محددات وجملة من عناصر الرقابة للتأكيد على توفر متطلبات االستقاللية، 

لذلك نجد أن مجمل الهيئات المهنية لمراجعة الحسابات والجهات الحكومية، ركزت على 

 .لتحقق من توفر استقاللية وموضوعية المراجعالجانب الظاهري الستقالل المراجع في ا

 المستقل للمدقق العامة ( األهدافISA 200)) لقد نص معيار المراجعة الدولي

حيث  .على ضرورة التأكيد على احترام متطلبات استقالل المراجع  2.تدقيق( عملية وإجراء

 ويشير إلى أنهاشتمل هذا المعيار على عدة جوانب مرتبطة أكثر بالممارسة المهنية، 
ومراحل  يمتثل لمتطلبات لالستقاللية في جميع أعمال أن الخارجي المراجع على يتوجب

 إليه الموكل عمله يؤدي أن يستطيع حتى والحياد باالستقالل يتمتعوأن  المراجعة
                                                           

1-International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p26. 
2-Idem, p48.  
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 مراجعة، عملية يأل األساس حجر يعتبر فاالستقالل تحيز، دون ونزاهة بموضوعية
 واإلشراف، المراجعين، تدريبتكوين و برامج في المراجع تقاللاس على التأكيد ويجب
 بالنزاهة يتصف أن يجب المراجع فإن ذلك على وبناء ،المراجعة مهنة أداء ومتابعة

، شخصية مصالح لمقابلة أو عليه تمارس قد ضغوط ألي يستجيب ال وأن والموضوعية

 عينة بتحديد قيامه عند وخصوصا المراجعة إجراءات مراحل بجميع محايد ا يكون وأن
 .المحايد الفني رأيه وإبداء اإلثبات أدلة وجمع الفحص

التي تنقص من والضغوطات مجمل التهديدات  للمحاسبين الدولي االتحاد وبين 

 1:استقالل المراجع من خالل النقاط التالية
 على للمراجع الشخصية المصلحة تغليب تعنيو :الشخصية للمصلحة تهديدات -

 الحياد حساب على المادية المكاسب عن والبحث المراجعة لمهنة العامة المصلحة
 .والموضوعية

 التي أتعابه تعرض حالة في لنفسه المراجع محادثة وتعني :الذاتية المراجعةتهديدات  -
 .االستقاللية بمبدأ تمسكه مقابل للخطر عليها سيحصل

 حالة في نفسه عن لمراجعا بها يدافع التي المبررات إيجاد يوه :التأييد تهديدات -

 .االستقاللية بمبدأ اسالمس
، بما الشركة إدارةو المراجع بين االجتماعية العالقات بناء تعني وهي :تهديدات التآلف -

 .يؤثر على استقالل المراجع
 إدارة جانب من المراجع لها يتعرض قد التي التهديدات يوه :تهديدات المضايقة -

 .القادمة المالية السنوات في العقد تجديد بعدم أو بالعزل الشركة
 

وبصفة عامة فقد حدد االتحاد الدولي للمحاسبين أهم هذه العوامل التي تؤثر على 

 2 :استقالل المراجع وجودة أدائه كما يلي

 .المالية المصالح -
                                                           

1-Idem, p234.  
2-Idem, p166. 
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- الشخصية والعالقات العمل عالقات. 
 قبل الشركة من الخدمات توفير ذلك في بما المراجع، قبل من أخرى خدمات توفير -

 .شركة مراجعة عن عبارة الخارجي المراجع كان حال في
 

يمكن مواجهة هذه مجمل هذه التهديدات العوامل التي تؤثر على استقاللية المراجع 

وموضوعيته من خالل عناصر خارجية كالتشريعات واألنظمة، أو من خالل بيئة عمل 

الجودة ألعمال المراجعة والتي تتمثل المراجع عن طريق اعتماد سياسات وإجراءات رقابة 

 :في خالل عدة وسائل
 .اعتماد وتحديث القوانين والتشريعات التي تحكم استقالل المراجع -

 اعتماد أنظمة رقابة الجودة ألداء المراجع -

اعتماد دليل للممارسة المهنة وقواعد السلوك المهني، على مستوى المجالس والهيئات  -

 .ية للمراجعةالتي تحكم الممارسة المهن

 :المهنية وكفاءته المراجع باستقالل المالي المجتمع اقتناع :ثانيا 

المراجعة ومن ألهم  نظرية في عليها المتعارف المفاهيم من يعتبر المراجع استقالل

 تصرفاته تعكس وأن المستقل بمظهر يتمتع أن المراجع على وبموجب ذلك مقوماتها،
أن يكون مقرونا بتوفر الكفاءة المهنية المتخصصة  االستقالل الذي يجب هذا الظاهرة

 الملموس الجانب ألنه األكبر األثر له يكون قد الخارجي والالزمة ألداء مهامه، والمظهر
 يكون أن إما المراجع تصرفات على خالله من الحكم المالي يستطيع المجتمع بموجه الذي

والكفاءة المهنية وما يقترن بهما من االستقالل  من الكافي يتمتع بالقدر ال وإما مستقال

 .متطلبات أخالقية وسلوكية مهنية
المصالح، وفق نظرية  في التعارض بسبب تنشأ المراجعة خدمات إلى الحاجة نإ

 أن كما ،من أجل تلبية توقعات المجتمع والحياد االستقالل المراجع من يتطلب وهذاالوكالة، 

 توافر تطلبت االقتصادية الوحداتالمعتمدة ب حاسبيةالم والنظم االقتصادية الحياة تعقيدات

 فإن بالمراجعة، كذلك يقوم الذي الشخص في المتخصصة المهنية المعرفة أو الفنية الكفاءة
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 عجزو نتائج، من ذلك على يترتب وما المنشأة عن خاطئة معلومات نشر خطورة

 الصحيحة علوماتالم على بأنفسهم الحصول استطاعتهم وعدم للمعلومات المستخدمين

 أو الفنية والكفاءة االستقالل متطلبات يعزز واالقتصادية، المالية قراراتهم التخاذ الالزمة

 .المراجعة بعملية يقوم الذي الشخص في المتخصصة المعرفة

 الكفاية تقاريرهم في يضمنوا أن الحسابات مراجعي من يتوقع المالي المجتمع إن

األخطاء  اكتشاف منهم يتوقعون كما والحياد، االستقاللو والموضوعية والنزاهة الفنية

 .المالية المضللة القوائم صدور ومنع القوائم المالية، على تؤثر التي الجوهرية
 هذاللمجتمع  يظهر وأن وفكريا، ذهنيا مستقال يكون أن الخارجي المراجع علىف

ا يكون أن منه مطلوب فهو االستقالل،  مع اجتماعية أو ليةما التزامات أية من متحرر 

 التي العالقة في وذهني ا فكري ا متحيزا غير المراجع يكون فقد إدارته، أو المراجعة عميل
 هناك كانت إذا المراجع استقاللية بعدم يشعر قد الثالث الطرف أن إال العميل مع تربطه
  1.الشركة إدارة أو العميل مع تربطه عالقة

التي اهتمت باستقالل المراجع واقتناع المجتمع  وتجدر اإلشارة أن جملة من البحوث

المالي باستقالله، وعالقة هذا بوجود واستمرار فجوة التوقعات، تشير أنه يجب التركيز على 

الجانب الظاهري الستقالل المراجع وضرورة توفر الكفاءة المهنية المتخصصة لديه وفق 

 .لماليالمتطلبات والتوقعات المتزايدة والمعاصرة للمجتمع ا

حيث أن اغلب الدراسات التي ركزت على الجانب الفعلي أو الشخصي الستقالل 

المراجع آخذة جملة من الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية كانت في أغلبها تصورية 

 2.وبعيدة عن جانب التطبيق، وذلك لصعوبة هذه الجوانب في الدراسة

 تتوافر أن المالي المجتمع في مؤثر دور لها مهنة تكون حتى المراجعة في يشترطو

 3:التالية المتطلبات فيها

                                                           

 سعيد، دار الدين وآمال حجاج احمد حامد ترجمه التطبيق، و ةالنظري بين المراجعة امرسون: هنليو وليم توماس -1 

 .56، ص2191الرياض،  المريخ،
2-Mohammad Hudaib & Roszaini Haniffa : Exploring auditor independence-an interpretive 

approach,  Auditing & Accountability Journal, Bradford, 2009, Vol 22, Iss2, p221. 

 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة :يوسف محمود جربوع -3 

 .19الفجوة، المرجع السابق، ص
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 .المراجعة مهنة يزاول الذي المراجع واستقالل حياد على دائما   المحافظة -1

 في المهارة وكذلك المراجعة، عملية يمارس الذي للشخص المتخصصة المعرفة المهنية  -2

 .التطرق لها الحقا ، والتي سيتمالمختلفة الحاالت في المعرفة هذه تطبيق

 بمسئولياتها لالطالع والمراجعة المحاسبة مهنة على المشرفة المهنية المنظمات قيام -3

 السلوك يحدد وميثاق العمل، ألداء معايير ووضع والتدريب، التعليم متطلبات لتنظيم

 .المراجعين جانب من به االلتزام الواجب

 في عديدة أطراف استفادة من تمدالمس المجتمع اعتراف على المهنة تحصل أن بد ال -4

 رضاء وعدم الخدمات، تلك أداء جودة عن ورضائهم المراجعين، خدمات من المجتمع

 اعتراف من ينقص المراجعة في التوقعات فجوة وجود أو المراجعين عمل عن المجتمع

 .شأنها من ويقلل المراجعة بمهنة المجتمع

 الدقيق التحديد وعدم مجتمع،ال في المراجع يلعبه واضح دور تحديد عدم ان

 تلك اتساع إلى تؤدي التي العوامل أهم ويعتبر التوقعات، فجوة خلق في ساهم قد لمسئولياته،

، ومما يجسده واقعيا هو كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب وشركات الفجوة

ولياتهم، خاصة المراجعة، والتي يشير فيها المجتمع المالي إلى عدم وفاء المراجعين بمسؤ

في ظل إفالس الشركات في الفترة األخيرة، وغياب التحفظات في تقارير المراجعين لتلك 

الفترة، وعجزهم عن التقرير عنها، في ظل ما يفترضه المجتمع المالي من كفاءة مهنية 

 .وفنية متوفرة في المراجعين

 في يعملون بأنهمت عند فشلهم، كان المراجعين إلى الموجهة االنتقادات من العديدف
 على أكد وقد بها، للقيام الكافي التدريب أو العلمي التأهيل فيها لديهم يتوافر ال مجاالت

خالل  والمراجعة المحاسبة مكاتب ضد المرفوعة القضايا من العديد واقعجملة من  ذلك

العقدين األخيرين، والتي ارتبطت بنقص الكفاءة المهنية والمعرفة المتخصصة في 

، من وجهة نظر المجتمع راجعين مما أدى إلى تحملهم لمسؤولية التقصير في أداء مهامهمالم

 1.المالي

                                                           
1-Amhowitz Harris J: The Accounting Profession and the Law, Journal of Accountancy, New 

York, May 1987, Vol. 163, Iss 5, p 356. 
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حيثثث نجثثد أن اسثثتقالل المراجثثع مقثثرون دائمثثا بتثثوفر الكفثثاءة المهنيثثة والفنيثثة، والتثثي 

يطلق عليها كذلك بالمعرفة المهنية المتخصصة، في ظثل المتطلبثات االقتصثادية والمحاسثبية 

معتمثثدة حاليثثا، والتثثي تتطلثثب معرفثثة متخصصثثة حسثثب المجثثاالت والنشثثاطات المعاصثثرة ال

 .المختلفة للشركات ومعالجتها المحاسبية
تعرف المعرفثة المهنيثة المتخصصثة بأنهثا عمليثة توظيثف ذهنثي لمثا تثراكم مثن  حيث

ممارسات متعارف عليها بين ممارسي المهنة المحاسبة بهدف وضع نظام مهيكثل يقثوم علثى 

خبثثثثرة بحيثثثثث يكثثثثون أساسثثثثا  لألحكثثثثام المهنيثثثثة المتفرقثثثثة والتحسثثثثين المسثثثثتمر                                     العلثثثثم وال

 1.للمهنة

 الكفاءة فصل الصعب من أنه يتبينالمعرفة المهنية المتخصصة  وفقا لتعريفو
 ينوالسبب المراجعة لمهنة الرئيستين الدعامتين اعتبارهما ويمكن االستقالل عن المهنية

راجعين في ظل مإصدار األحكام المهنية من طرف ال ، وذلك أنلوجودها الرئيسيين

، من المعرفة المهنية المتخصصة تراكمياستقالليتهم وموضوعيتهم تتطلب مستوى معين و

 .والتي في حد ذاتها نجد من أهم مقوماتها القيم األخالقية بما فيها االستقالل

 2:بين المقومات التالية التفاعل المتبادلصة من وتتكون المعرفة المهنية المتخص 

  .القيم األخالقية )بما فيها االستقالل والحياد في الممارسة المهنية وإبداء الرأي( -

 .التعليم )مجموعة المعارف والمهارات( -

 ما بعد التأهيل( –التأهيل )المستمر التدريب  -

 .الخبرة )المناسبة لمهمة الممارسة( -

 .ل التشريعاتالتنظيم الجيد داخ -

فبالرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن المجتمع المالي يفترض توفر الكفاءة   

المهنية في الراجعين أثناء أداء مهامهم، ولكن ال يفترض فيهم االستقالل دائما، نجد أن 

الكفاءة المهنية والمعرفة المتخصصة أصبحت متطلبا ضروريا ويشترط أن يتصف 

                                                           

هيكل المعرفة المهنية المتخصصة في تطوير منظومة مهنة المحاسبة،  دورهاللي:  ومحمد جمالأحمد حلمي جمعة  -1 

 .2، ص4002األردن،  جامعة الزيتونة، إلدارة المعرفة والتدقيق، المؤتمر العلمي السنوي الثالث
 نفسه. المرجع -2 



 001                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

الل مراحل التكوين والتدريب المستمر للمراجعين من أجل مواكبة باالستمرارية من خ

  1.مجمل التطورات التي تشهدها متطلبات المراجعة وما يتوقعه المجتمع المالي

 في ساهم قد المراجعة عمالء إلى أخرى مهنية خدمات بأداء المراجعين قيام كما أن   

 سلبا يوثر انه على مجتمع الماليمن طرف ال فهمه يساء قد حيث التوقعات، فجوة اتساع
 .المصالح في التعارض مشكلة حل عدم على مؤشرا يعتبر ثم ومن المراجع، استقالل على

 لعدم المراجعة في التوقعات فجوة اتساع في ساهموا قد أنفسهم المراجعين أن كما
حيث أن جملة من  ،المجتمع في ومسؤولياته المراجع لدور واضح تحديد على اتفاقهم

، والتي تعتمد المجتمع في المراجع دور تفسر نظريات وجودالدراسات واألبحاث اعتمدت 

 هذه أهم ومن التوقعات، فجوة زيادة على تساعدوالتي  في تفسير دور المراجعين،
 2 :يلي ما النظريات

 .الحراسة كلب بنظرية بريطانيا في والمعروفة البوليس رجل نظرية -
 .بالقاضي التشبيه نظرية -
 .الوكالة يةنظر -
 .الوسيط نظرية -
 .المسؤولية نظرية -
 .اجتماعية رقابة وسيلة نظرية -

مكاتب  بين التنافس منها استقالل المراجعب تخلأخرى قد  عوامل عدة هناك أن كما

 العوامل وهذه قليلة، أتعاب مقابل أخرى خدمات وتأدية العمالء مع والتساهل المراجعة،
 العوامل من يجعلها مما ،العميل قبل من هئبقا دمع أو المراجع بقاء قرار على تؤثر

 أتعاب فإن كذلك المراجع،دراسة العوامل المؤثرة على استقالل  في مراعاتها الواجب
 .استقالل المراجع وأدائه لمهامه التأثير في هاما عامال تعتبر المراجعة عملية

                                                           
1- Christine E Earley : Knowledge  acquisition in auditing: Training novice auditors to 

recognize cue relationships in real estate valuation,  The Accounting Review,  Sarasota,  Jan 

2001, Vol 76, Iss 1, p81. 

 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة د جربوع:ويوسف محم -2 

  .11الفجوة، المرجع السابق، ص
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 المراجع استقالل وتأثيرها على الشركة إدارة :ثالثا
 تعتبر وهي ،المراجع استقالل ىعل ضغط ا المصادر أكثر الشركة ةإدار تعتبر

 عن المسئولة هي اإلدارة وكون ،المالية القوائم لمستخدمي بالنسبة ثقة وعدم قلق مصدر
 ليقوم مستقل خارجي طرف إلى بحاجة المالي فالمجتمع واإلدارية، المالية الشركة عمليات
 وعدالة صدق في رأيه إلبداء الحسابات مراجع إلى يلجئون فهم اإلدارة أعمال من بالتحقق
ا مستقال يكون أن المراجع من يتطلب وهذا، المالية القوائم  قد التي الضغوط من متحرر 
 :التالية األمور من كل في اإلدارة من عليه تمارس

 التخطيط واإلشراف() المراجعة برنامج إعداد -

  اإلثباتوقرائن  أدلة جمع -

 عةالمراج تقرير إعداد -

 

أي طرف آخر سواء من فريق  يفوض أو يترك أال خارجيال مراجعال كما أنه على

في مهمة  المهمة األمور في العمل )أعضاء مكتب أو شركة المراجعة( أو خبرات خارجية،

  1.عليها والحكم ممارستها في مهني ا رأي ا تتطلب التيو المراجعة،

تب المراجعة أو فريق العمل، إن صفة االستقالل يجب أن تشمل جميع أعضاء مك

 شخصية صفات هناك كانت إذا مستقال يكون أن الحسابات لمراجعا حيث ال يستطيع

 عقلي ا مستقال يكون وأن المهني، السلوك وقواعد المراجعة ومعايير لإلجراءات موازية
 2 .المراجعة شركة أو بمكتب العاملين جميع يشمل بحيث وشكلي ا

 ضغط مصدر وتكون المراجع استقالل على تؤثر قد التي المظاهر توجد جملة من
 3يلي: المنشأة محل المراجعة والتي تتمثل فيما  إدارة من

                                                           

 .95، المرجع السابق، صامرسون وهنلي وليم توماس -1 
2 -International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p29. 
3 -Chan Andrew Michael : The Modern Role of the Auditor in Corporate Governance Auditor 

Independence and the Proposals for Reform, ALSA Academic Journal, Murdoch University,  

Australia, 2003,  p41. 
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 حسابات مثل مالية امتيازات المراجعة شركه إعطاء في وتتمثل :مالية عالقات -
 .بالشركة وحصص وتأمين، ومدخرات، شيكات،

 إليه تقدم الذي العميل شركة من عضوا المراجعة شركات توظف فقد :توظيف عالقات -
 شركه أعضاء أحد بتوظيف المراجعة خدمة إليها المقدم الشركة تقوم قد أو خدمات

 .المراجعة
 .واإلدارية االستشارية بالخدمات المتمثلة المراجعة غير خدمات -

جملة  ،المراجعة خدمات بجانب الشركة إلدارة تقدم المراجعة مكاتب و شركات نإ

 الموازنات وعمل التكاليفونظم  المحاسبية النظم تصميم مثل رى،من الخدمات األخ
، والخدمات المتعلقة باندماج الضريبية، الخدمات و االقتصادية الجدوى ودراسة التقديرية

 يجعل الخدمات هذه مثل تقديم فإنوالتي يطلق عليها بخدمات غير المراجعة،  ،الشركات

 مؤيد بين اختالف ا هناك أن إال المالي، عالمجتم جانب من شك موضع لمراجعةامكاتب 
ثير جدال  كبيرا  في الفكر والتي ت المراجع استقالل على الخدمات تلك تأثير ىبمد ومعارض

 :، وسيتم التطرق إلى مبررات كل رأي كما يليإلى وقتنا الحاليالمحاسبي 

  :الرأي المؤيد لتقديم خدمات غير المراجعة -

أن تقديم مثل هذه الخدمات ال يهدد استقالل ،  1 (COHEN)لجنة كوهين ترىحيث 

المراجع كال  هاأن يقدم ل مصلحة المنشأة محل المراجعةالمراجع، بل انه قد يكون من 

 .نشاطها مجالخبرته ودرايته بظروف وأحوال المنشأة و في ظلالنوعين من الخدمات 

لى أن تقديم مثل وهناك العديد من الباحثين الذين يدعمون هذا الرأي ويؤكدون ع 

على المراجعين، ويقلل من اعتماد المراجعين  المنشآتهذه الخدمات يؤدي إلى زيادة اعتماد 

استقالل  تدعيم إيجابا علىعلى هؤالء العمالء في عمليات المراجعة وهو الذي ينعكس 

 يتجاه العميل، مما يجعله قادرا  على مقاومة أا ميزة نسبية للمراجعكما يزيد  ،المراجع

 1.ضغط عليه بصورة أفضل، وهو األمر الذي يمكنه من المحافظة على استقالله 

                                                           
1- Neil Fargher and others: The effect of audit partner tenure on client managers accounting 

discretion, Managerial Auditing Journal, Bradford, 2008, Vol 23, Iss 2, p 161. 
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  :الرأي المعارض لتقديم خدمات غير المراجعة -
2 (LEE METCALFترى لجنة )

 كبيرامثل تهديدا  خدمات غير المراجعة تأن تقديم ،  

المراجعة غير تعارض في المصالح بين تقديم خدمات من  هتخـلق لماالستقالل المراجع 

وما تتيحه من وسائل ضغط إلدارة المنشأة،  قد تؤثر على رأي الراجع  وخدمات المراجعة،

 .المهني وحياده في أداء مهامه الخاصة بخدمات المراجعة

كما أن هناك العديد من الدراسات التي تعارض تقديم خدمات غير المراجعة لعميل 

كاالستشارات المحاسبية والضريبية  المراجعة، كتقديم المراجع للعديد من الخدمات

واإلدارية أو االستشارات الخاصة بنظم المعلومات المرتكزة على الحاسب االلكتروني أو 

أن ذلك سيؤدي إلى انهيار كل القواعد األخرى ترى تصميم النظم المحاسبية وغيرها، و

الخاضعة لمظاهر الحياد واالستقالل التي حرصت على تقوية المراجع أمام اإلدارة 

 3.للمراجعة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية

انهيار شركة في أعقاب م، الذي صدر 1001كما أن قانون ساربينز أوكسلي لعام 

 قد عارض بشدة ،همن 102في القسم و للمراجعة أندرسنشركة آرثر وفضائح  انرون

، وتم تحديد قائمة من شركات مراجعة الحسابات لعمالئهاها خدمات غير المراجعة التي تقدم

الخدمات اإلدارية واالستشارية التي يحضر على شركات المراجعة تقديمها لعمالئها 

 4.بالتوازي مع خدمات المراجعة

وكذلك أكدت دراسات أخرى على أن تقديم الخدمات االستشارية بجانب المراجعة 

د من التنافس الفني دون أن يؤثر على استقالل المراجع أو يقلل من التكاليف الكلية ويزي

                                                                                                                                                                                     
1- Rong-Ruey Duh and other: Non-audit service and auditor independence: an examination of 

the Procomp effect, Review of Quantitative Finance and Accounting, Boston, Jan 2009, Vol 

32, Iss 1, p 33. 
2 - Neil Fargher and others, opcit, p161. 

 .51، ص1001إبراهيم عثمان شاهين: المراجعة دراسات معاصرة وحاالت عملية، مؤسسة نبيل للطباعة، القاهرة،  -3 
4- Michael G Alles  and others : Implications of Section 201 of the Sarbanes-Oxley Act-The 

role of  the audit committee in managing the informational costs of the restriction on auditors 

engaging in consulting, International Journal of Disclosure and Governance, London, Feb 

2005, Vol 2, Iss 1,  p9. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=53504&TS=1269573350&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=53504&pcid=41672111&SrchMode=3
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=67589&TS=1269574996&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=67589&pcid=15078511&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=67589&pcid=15078511&SrchMode=3


 001                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

جودة المراجعة، وأن تقديم هذه الخدمات ساعد على تطور سوق المهنة، إال أن هذا األمر 

 1.يحتاج إلى ضبط وتنظيم

عدم الكفاءة  إلىسيؤدي فمنع المراجع من تقديم خدمات غير المراجعة لعمالئه  

خالل طبيعته  حيث أنه من، بب تكاليف مراجعة الحساباتبس للمجتمع المالياإلعالمية 

التي يمكن و ختبار ألنظمة المنشأة في ظل إجراءات المراجعة،االالمتحصل عنها من النتائج 

من طرف  تقديم مثل هذه الخدمات فعدموتقلل من تكاليفها،  العميلمن أعمال أن تحسن 

مقابل عدم الكفاءة التي استقالله ة على مفاضلة بين فوائد المحافظلل يتيح المجالالمراجع 

 .عميلللستنجم عن تكرار الجهود 

فيرى الباحث أنه من األفضل تحديد خدمات غير المراجعة التي لها تأثير مباشر  

على استقالل المراجع وموضوعيته وأن يتم ربط هذه الخدمات بإجراءات الرقابة على 

تقديمها للعميل، حيث أن خدمات المراجعة  أعمال المراجعة وجودة أدائها، بدال من منع

أصبحت تمثل نسبة كبيرة من أرباح شركات المراجعة ومداخليها والتي تشكل عامال 

مساعدا على استقالل المراجع، وعدم اعتماده بصفة كلية على أتعاب المراجعة، وما يرتبط 

  .بها من ضغوط من طرف إدارة المنشأة محل المراجعة

في فجوة  اودوره والخطأ الغش اكتشاف عن الخارجي المراجع مسئولية :المبحث الثاني

   .التوقعات في المراجعة

 أنواع جميع اكتشاف مسئولياته من المراجع بأن اعتقاد لديه المالي المجتمعإن 
 وأن الجيد التخطيط في تكمن مسئوليتها بأن تعتقد المراجعة مهنة بينما والخطأ، الغش
 واألخطاء الغش عمليات الكتشاف المعقو اتوقع ليكون المهني شكال المراجع لدي يكون

ا، قبوال تلقى التي المراجعة ومعايير الدراسات بينته ما وهذا ،الجوهرية  عن نتج مما عام 
 الغش الكتشاف ومسئولياته المراجع دور عن المالي المجتمع لدى الخاطئ االعتقاد هذا

 .المالي والمجتمع ينالمراجع مهنة بين وقعاتالت فجوة ، والذي أدى إلى اتساعوالخطأ

                                                           

 .7حسام بن عبد المحسن العنقري وسارة بنت عبد هللا بكر، المرجع السابق، ص -1 
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يرغب مستخدمو القوائم المالية من المراجع اكتشاف الغش والتقرير عنه، وليس في 

االستطاعة االعتماد على المراجعة العادية الكتشاف كل أنواع الغش والتالعب، خاصة إذا 

ك فإن إهمال المراجع في أداء وبالرغم من ذل .لها أثرا  جوهريا  على القوائم المالية لم يكن

وظيفته يؤدي إلى عدم اكتشافه للغش الذي يتسبب في الخسائر التي يمكن تفاديها وبذلك 

عن التعويض المادي للمتضرر نتيجة األضرار التي لحقت به،  يعتبر المراجع مسئوال  

أداء مهمة ويثبت اإلهمال في إي وقت ال يلتزم فيه المراجع بالعناية المهنية الواجبة في 

 1.عليها المراجعة، والتي تتمثل بشكل عام في التفسير السليم لمعايير المراجعة المتعارف

 التزوير قبل من يعتبر الحسابات في نظامية غير عقود أو ارتباطات وجود كما أن

 عمليات اكتشاف عمليا   المراجع على من المستحيل وأنه العليا المنشأة إدارة صعيد على

 يستطيع لن وأنه المراجع تضليل بها هو  اإلدارة، حيث أن المقصود بها تقوم لتيا االحتيال

 السائد االتجاه طويل، ولكن نجد أن ووقت مرتفعة مضنيه وبتكلفة بجهود إال ذلك عن الكشف

 المال رجال ولدى بل المالية الرقابة وهيئات القضائية األوساط في المجتمع المالي من خالل

إذ أنها تعتبر  التالعب هذا مثل اكتشاف من تتمكن أن المراجعة ينبغي كاتشر أن واألعمال،

 .وجودها مبررات من

 ،الخطأ أو الغش واالحتيال بسبب إما المالية البيانات في األخطاء تنشأ أن يمكن
 الخطأ عن الناجم األساسي اإلجراء كان إذا ما هو والخطأ الغش بين يميز الذي والعامل

 .مقصود غير أو مقصود اليةالم البيانات في

ويشير اصطالح الغش إلى فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة  

أو الموظفين أو أطراف ثالثة ينتج عنها عرض غير صحيح للقوائم المالية، كما أن وجود 

ها الغش واالحتيال يطرح مستوى من المخاطرة بالنسبة ألعمال المراجعة، والتي يطلق علي

 إلى تشير التي الظروف أو األحداثاالحتيال أو الغش، وهي تعبر عن  مخاطرة عواملب
 2.الرتكابه فرصة إتاحة أو االحتيال الرتكاب معين ضغط ممارسة أو ما دافع

                                                           

 .116، المرجع السابق، صامرسون وهنلي وليم توماس - 1 
2-International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p167. 



 008                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

 1:ينطوي الغش بصفة عامة على ما يلي
 أي تحريف أو تالعب بدفاتر ومستندات المنشأة أو التزوير.  
  أصول المنشأةسوء استخدام وتوزيع. 
 حذف أو إلغاء آثار العمليات من الدفاتر أو المستندات.  
  تسجيل عمليات وهمية، لعدة أهداف سواء لتقليل األربثاح والتهثرب الضثريبي أو لتعظثيم

 .األسهماألرباح ورفع قيمة 
 تطبيق السياسات المحاسبية بطريقة خاطئة من أجل تلبية متطلبات غير قانونية. 

 والخطأ الغش كشف عن المالي المجتمع توقعات :األولالمطلب 

 وأهدافها،نعكست على وظيفة المراجعة لية ااالمإن تطور حاجات مستخدمي التقارير 

 .فقد كان اكتشاف الخطأ والغش هو الشغل الشاغل للمراجعين في مراحل المراجعة األولى

لى ازدياد أهمية مراجعة أدى إ ،إال أن تغير الظروف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية

الحسابات كونها أداة الرقابة المهنية التي تطمئن المساهمين على مدى عدالة التقارير 

وبالتالي أصبحت وظيفة المراجع إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية وليس اكتشاف  المالية،

د على أنظمة أصبح مراجع الحسابات يعتمو .األخطاء والتالعبات الموجودة في التقارير

الرقابة الداخلية وتحولت المراجعة إلى مراجعة اختباريه تقوم على فحص عينة من 

  .الحسابات والتي يفترض أنها تمثل المجتمع المأخوذة منه
بمسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش  المالي المجتمع لدى خاطئولكن يوجد اعتقاد 

 المراجعأن  له يعني المتحفظ غير النظيف رالتقري والخطأ، حيث يعتقد المجتمع المالي بأن
، والتأكد من خلو القوائم المالية منها، الغش باكتشاف تساهم التي اإلجراءات بجميع قام

 السمات إحدى واألخطاء الغش اكتشاف عن الخارجي المراجع مسئولية وهذا ما يجعل
 2.المراجعة لعملية الجدلية

                                                           
1-MICHAEL Sherer and STUART Turley: Current issues in auditing, Paul Chapman 

Publishing, 3rd édition, London, 2005, p32. 
2 - Mohammad Hudaib and Roszaini Haniffa, opcit, p221. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 001                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

فيما يرتبط باكتشاف الغش  المراجعين من يتوقع يالمال المجتمع ه بصفة عامة فانأنحيث 

 1:واألخطاء األمور التالية
، والعقود الغير الشرعية غير واألفعال الغش التقرير عنو للكشف مسؤولية كبيرة -

 .نظامية
 حول المالية القوائم لمستخدمي القيام بتوصيل المعلومات ذات األهمية النسبية بالنسبة -

 .اجعةالمر عملية ونتائج طبيعة
من نظرا الن المجتمع يتوقع وذلك  ،الكتشاف الخطأ والغش أكبرتحمل مسئوليات  -

 .اكتشاف كل حاالت الخطأ والغش أثناء المراجعةالمراجعين 

 عنه الكشف و  الخطأو لغشل بالنسبةالمنشأة إدارة  دور :المطلب الثاني

رقابة الداخلية إن دور اإلدارة في منع الغش والتالعب يتمثل أساسا في أنظمة ال

 بجدية مسئولياتها وتتحمل عاتقها على تأخذ أن اإلدارة علىالمعتمدة بها بالدرجة األولى، ف
 يزداد االحتيال فخطر االحتيال، خطر بخصوص داخلية رقابة بيئة تأسيس على وتعمل
رة اإلشا مع، جدوى بال وتعتبره الداخلية للرقابة المطلوب االهتمام اإلدارة تعطي ال عندما

 الخطأ و الغش حدوث إمكانية ستبعدي ال ولكن يخفض قد الداخلية الرقابة نظام إلى أن

 .بصفة نهائية

تشير بعض الدراسات والتي أجريت حول توقعات المجتمع المالي بالنسبة لمهمة 

 من المطلوبة للتأميناتعالية  توقعات لديه المالي المجتمعبينت بأن  والتي المراجع،
 غير التصرفاتو الداخلية والرقابة واالحتيال واإلفصاح لكشفل نسبةبال المراجعين
 2.الحراسة كلب نظرية وفق يعملوا أن المراجعين من يتوقع المالي فالمجتمع الشرعية،

كما بينت دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية حول توقعات المجتمع المالي عن 

 بالمنشآت أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم عيةالشر غيرالتصرفات الو الغش عن اإلفصاح
شركة من ضمنها 500 شركة  الدراسة شملتحيث  ،من طرف المراجعين الخاضعة

 ، %23.4، بنسبة استجابة من إجمالي العينة شركة 66 وعددها الكبيرة المراجعة شركات
                                                           

1 - Junaid M Shaikh and Mohammad Talha, opcit, p517. 
2 - J Edward Kets, opcit, p114. 
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 ،%32.4مستثمر بنسبة استجابة 500 مستثمر على اشتملت العينة للمستثمرين وبالنسبة

 كلب نظرية وفق يعملوا أن المراجعين من يتوقعون المستثمرين توصلت الدراسة إلى أنو

وعليهم تقديم ضمانات حول عدم وجود الغش والتصرفات الغير قانونية والعقود  الحراسة

 من العينة %23.6 نسبتهحيث بينت الدراسة أن  الداخلية،الغير نظامية وتقييم الرقابة 

المقبولة قبوال  المعايير وفق الرأي إبداء تم إذامضلال،  يكون ال التقرير نأ على يوافقون

 بتقرير المراجع، طريقة أخرى أي من أهمية أكثر يكون المتحفظ غير التقرير وأن عاما،
 لعمل بالنسبة والمراجعين المستثمرين بينوأظهرت هذه الدراسة وجود فجوة توقعات 

 رأي ا المدقق يصدر أن يريدون ال فهم متحفظ، رغي رأي إصدار قبل كقاضي راجعالم
 أنتصرفات وو واحتيال أخطاء أي من خالية المالية القوائم أن من يتأكد أن قبل نظيف ا

 1 .أو عقود غير نظامية شرعية غير بأعمال تقم لم الشركة

 وقد وضح االتحاد الدولي للمحاسبين هذه المسؤولية من خالل معيار المراجعة الدولي
((ISA 240) كما يليالمالية البيانات تدقيق عند االحتيال اعتبار في المراجع مسؤولية ،):2  
 في بالرقابة المكلفين األشخاص على تقع االحتيال واكتشاف لمنع الرئيسية المسؤولية إن 

 بالرقابة، المكلفين أولئك على تشرف والتي اإلدارة، تشدد أن المهم ومن، وإدارتها المنشأة
 يمكن بحيث وردعه االحتيال وقوع فرص من يقلل قد مما االحتيال منع على قوي بشكل
 وذلك، العقاب وفرض عنه الكشف احتمالية بسبب االحتيال ارتكاب بعدم األفراد إقناع

 بإشراف تعزيزها يمكن التي األخالقي والسلوك األمانة من ثقافة بخلق التزام على ينطوي
 .لرقابةبا المكلفين أولئك قبل من نشط

 أو الرقابة أنظمة تجاوز احتمالية متضمنة بالرقابة المكلفين خالل من الرقابة وتعتبر 

 إدارة في اإلدارة جهود مثل المالية، التقارير إعداد عملية على المناسب غير التأثير
 .المنشأة وربحية ألداء المحللين إدراك على التأثير أجل من األرباح

                                                           
1 - McEnroe John E and Martens Stanley C : Auditors and investors’ perceptions of the 

Expectation Gap, Accounting Horizons, new York, Dec 2001, Vol 15, iss 4, pp 345-358. 
2- International Federation of Accountants (IFAC): Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p165-166. 
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هي  إدارة المنشأة بمختلف أجهزتها الرقابية يتضح أن بالرجوع إلى هذا المعيار

 و الداخلية الرقابة أنظمة بتفعيل وذلك والخطأ الغش منع المسؤول األول وبصفة كاملة عن
 بهذا اإلدارة على األولى بالدرجة يرجع تقصير فأي باستمرار، و الدوري تطبيقها متابعة

 عن للكشف الجيد التخطيط و لمطلوبةا العناية بذل في جعاالمر دور ويتركز ،الخصوص
 يعود ذلك و ذلك، لمنع األحوال من حال أي في اعراد دوره يكون وال الخطأ و االحتيال
 تكونأن يجب على اإلدارة  لذا .عليها المفروضة التقييدات و المراجعة عملية لطبيعة
 وتكون ها،وقوع وقت االنحرافات وتحدد تراقب أن تستطيع التي وهي باستمرار موجودة

 الخطأ الغش منع على القدرة لها فهي لذا بأول أول األمور مجريات على اطالع على
 .وقوعه وقت تتداركه أن وتستطيع

 والعقود الغير نظامية الخطأو الغش عن للكشف المراجع دور :المطلب الثالث

إن المراجثثع الخثثارجي غيثثر مسثثئول عثثن منثثع الغثثش والتصثثرفات غيثثر القانونيثثة كمثثا 

عليه معايير المراجعة الدوليثة، ولكثن يجثب عليثه بثذل العنايثة المهنيثة المالئمثة والتثي  نصت

تتطلب منه دراسة وتقيثيم نظثام الرقابثة الداخليثة، وتحديثد اإلجثراءات واالختبثارات الالزمثـة 

وتوقيتها وعمثل برنثامج مراجعثة شثامل يتضثمن إجثراءات إضثافية إذا توقثع المراجثع وجثود 

  .دفاتر والسجالت والقوائم الماليةتحريف مادي في ال
كما يتوجب على المراجع االستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أي خطأ جسثيم 

  .أو غش أو أية تصرفات غير قانونية في الحسابات

ويجب على المراجع عند التخطيط إلجراءات المراجعة وتنفيذها، وعند تقييم النتثائج 

عتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن واإلبالغ عنها، أن يأخذ في اال

 1:الغش والتصرفات غير القانونية ومنها

 تساؤالت حول استقامـة وكفاءة إدارة المنشأة ونزاهتها.  
 حاالت االحتيال والغش المتورطة فيها اإلدارة.  
 التحريفات المادية الناتجة عن الغش والتصرفات غير القانونية.  

                                                           

 .19خالد أمين عبد هللا، المرجع السابق، ص -1 
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 يفات التي تشير إلى وجود نقاط ضعف مادية في نظام الرقابة الداخلية متضمنا  التحر

  .تصميم وتشغيل عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة

 تجنبها يمكن ال التي المراجعة بعملية رتبطةالم المخاطر تواجه المراجعة عمليه إن

 على اكتشافها جد ا تبعد امس حتى أو الصعب من يكون التي الغش حاالت من العديد فهناك

 و العام، القبول تلقى التي المراجعة معايير وفق الجيدين األداء و التخطيط من الرغم
 العليا اإلدارة بين تواطؤ أو العليا، اإلدارة تدخل عن ئناش هذا االحتيال كانت إذا خاصة

 بعض تقوم وقد ،ثالث طرف تورط إمكانية أو مزور توثيق يكون وربما والموظفين،

 أوامر إعطاء مثل الغش تمنع التي اإلجراءات بعض تخطي من اإلدارية المستويات

 المخاطر بأن العلم مع غش، إلخفاء معلومات إلغاء أو خطأ عمليات بتسجيل للموظفين
ا أقل تكون المتعمدة غير األخطاء عن الناتجة  لكونه الغش عن الناتجة المخاطر من خطر 
 .اكتشافها لعدم بعناية لها يرالتحض يتم عمليه عن ينتج

ويرجع هذا العجز في اكتشاف الغش والخطأ إلى قيود مستأصلة بعملية المراجعة يطلق 

  .عليها بالقيود الكامنة لعملية المراجعة

وقد حدد االتحاد الدولي للمحاسبين مسؤولية المراجع في الكشف عن الغش من خالل 

 تدقيق عملية وإجراء المستقل للمدقق العامة فاألهدا( (ISA200عدة معايير كالمعايير )

 .، وهذا في ظل وجود القيود الكامنة للمراجعة((ISA240و)

 تدقيق بعملية يقوم الذي المراجع عاتق على يقعحيث توضح هذه المعايير انه  
 البيانات بأن معقول تأكيد على الحصول مسؤولية الدولية المراجعة لمعايير وفق ا معينة
، الخطأ أو االحتيال بسبب كانت سواء الجوهرية، األخطاء من تخلو بمجملها المالية

 حيث من ،تجنبها يمكن ال مخاطرة هناكف المراجعة، في المتأصلةو الكامنة القيود وبسبب
 ،التخطيط يتم أنه رغماكتشافها،  يتم لن المالية البيانات في الجوهرية األخطاء بعض أن

 .المراجعة لمعايير وفق ا حيحالص بالشكل وتنفيذه للتدقيق

 حيث أنه ،دور المراجع في اكتشاف الغش والتالعبوتشكل القيود الكامنة تأثيرا سلبيا على 
ا المراجعة مخاطرة من بالحد المراجع يقوم أن المتوقع من ليس  فإنه ال وبالتالي تمام 
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 الجوهرية األخطاء من المالية خلو البيانات حول مطلق تأكيد على الحصول يستطيع
 عنها تنتج المراجعة لعملية قيود ذلك إلى وجود ويعود .الخطأ أو االحتيال الناجمة عن

 عليها رأيه وبناء استنتاجات إلى التوصل في المراجع يستخدمها التي أدلة المراجعة معظم
 1:من المراجعة لعملية الكامنة القيود وتنشأ أكثر، مقنع ا ليكون

 .المالية التقارير طبيعة -
 .المراجعة إجراءات طبيعة -
 .معقولة وبتكلفة معقولة زمنية فترة خالل المراجعة عملية إجراء إلى الحاجة -

 المراجع قدرة على الكامنة للمراجعة والمفروضة للقيود المحتملة التأثيرات وتكون
 :التالية لألسباب أكبر الجوهرية اكتشاف األخطاء على

-العالقة ذات األطراف ومعامالت عالقات كافة بوجود علم على اإلدارة تكون ال قد. 
 .به بالنسبة لعناصر معينة المعمول المالية التقارير إعداد إطار تحديد عدم حالة -
-من  التالعب أو اإلخفاء أو للتآمر أكبر فرصة العالقة ذات األطراف عالقات تتيح قد

 .اإلدارة قبل

كما يوضحها معيار  انات الخاطئة،الخطر أو البي عوامل عن سيتم التطرق إلى الكشف

 عن للكشف إجراءات تصميم(، حيث أنه على المراجع ISA 240المراجعة الدولي )
 2:من خالل النقاط التالية الجوهرية األخطاء وتقييم تحديدوهذا من خالل  ،الخاطئة البيانات

 عن تجالنا الخطأ حالة في خاص بشكل كبيرة الكامنة للقيود المحتملة اآلثار تكون -
 هي االحتيال عن ناتج جوهري خاطئ بيان عن الكشف عدم مخاطرة إن .االحتيال

 االحتيال ألن الخطأ عن ناتج جوهري خاطئ بيان عن الكشف عدم مخاطرة من أكبر
 أو التزوير، مثل إلخفائه مصممة دقيق بشكل ومنظمة متقدمة خطط على ينطوي قد

 تقديمها يتم التي المقصودة الخاطئة البيانات أو المعامالت، تسجيل في المتعمد اإلخفاق

                                                           
1 -International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p97.  
2- Idem, p165. 
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 اكتشافها حيث من صعوبة أكثر اإلخفاء عند المحاوالت هذه وتكونالمراجع،  إلى
 بأن المراجع يعتقد أن إلى التواطؤ يؤدي أن ويمكن، تواطؤ عملية تصاحبها عندما
 .صحيح غير الحقيقة في أنه حين في مقنع المراجعة دليل

 براعة مثل معينة عوامل على يعتمد االحتيال كشف على اجعالمر قدرةكما أن 
 والحجم المعنية، التواطؤ ودرجة التالعب ونطاق تكرار ومدى ،االحتيال مرتكب
 األفراد أولئك يشغلها التي العليا والمناصب بها، المتالعب المختلفة للمبالغ النسبي

ا يكون قد المراجع أن حين وفي، المتورطين  المحتملة الفرص يدتحد على قادر 
 في الخاطئة البيانات كانت إذا ما تحديد عليه يصعب أنه إال ،االحتيال الرتكاب
 .الخطأ أماالحتيال  بها تسبب المحاسبي التقدير مثل الحكم مجاالت

 هي اإلدارةاحتيال  عن ناتج جوهري خاطئ بيان عن المراجع كشف عدم مخاطرة إن -
احتيال  عن ناتج جوهري خاطئ بيان عن المراجع كشف عدم مخاطرة من أكبر

 أو مباشر بشكل التالعب فيه يمكنها موضع في تكون ما عادة اإلدارة ألن الموظف
 تجاوز أو احتيالية مالية معلومات عرض أو المحاسبية بالسجالت مباشر غير

 .آخرين موظفين قبل من المشابهة االحتيال عمليات لمنع المصممة الرقابة إجراءات

 على الحفاظ عن مسؤوال المراجع يكون معقول، تأكيد على الحصول عنده كما أن -
 ألنظمة اإلدارة تجاوز احتمال االعتبار بعين آخذا المراجعة، عملية أثناء مهني تشكك
 فعالة تكون ال قد الخطأ الكتشاف الفعالة المراجعة إجراءات أن حقيقة ومدركا الرقابة

 .االحتيال عن الكشف سياق في

 المبادئ إتباع عدم حالة في الخطأو الغش اكتشاف عن الوؤمس المراجع يعتبر

 1:المتمثلة فيما يلي و المراجعة عملية تحكم التي األساسية

 الحساسية بزيادة ذلكو المهنية العناية بذل المراجع من يتطلب هذا :المهنية الشكوك- أ

 للصفقات لمساندةا سيفحصان الذين التوثيق ومدى طبيعة اختيار في المراجع لدى
 جوهرية بأمور تتعلق التي اإلدارة واعتراضات لتفسيرات أخرى ألدلة لحاجةوا الجوهرية،

                                                           
1 - ALEXANDER Nicholas C, opcit, p19.  
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 األمور بعض مناقشة و التوثيق فحص و أكبر بشكل تحليلية بإجراءات بالقيام ذلكو
  .األطراف األخرى مع الغامضة

 ومدى إليهم الموكلة اتالمسئولي و المهام على بالتعرف ذلك و :مهام موظفي المنشأة -ب
 .خبراتهم و مؤهالتهم مع توافقها

 لوجود دور السياسات هلهذ بأن يستنتج فقد  :المطبقة المحاسبية السياسات و المبادئ -ج
 ،الثروة وتثمين بالدخل باالعتراف المتعلقة الهامة السياسات تلك وخاصة احتيال خطر

 غير المحاسبية السياساتو المبادئ ياراخت تم إذا فيما شك هعند يكون أن يجب فالمراجع
 .المالية للبيانات خطأو جوهرية تصريحات لخلق المالئمة

 تحت الداخلية الرقابة خطر تقييم على المراجع قدرة إن :الداخلية الرقابة نظام -د
 حساسية هعند يكون أن المراجع وعلى يزيله ال لكن و الخطر يخفض األقصى المستوى
 .الرقابة هذه مثل تجاوز على ارةاإلد لقدرة إضافية

 الغش بأن معقول توقع عنده يكون وأن والتقييم التخطيط عاتقه على يقع فالمراجع

 فإنه للمسئولية المراجع يتعرض ال ، وحتىكشفت قد المالية القوائم في الجوهرية واألخطاء
 أن علية ظروفال أو المنشأةإدارة  بسبب الجوهرية األخطاء أو الغش تحديد يستطع لم إذا

 .الرأي إبداء عن باالمتناع أو العكسي بالتحفظ إما رأيه إبداء عند ذلك يوضح

يعتمد المراجع على عدة أساليب للمراجعة يعتمدها في مجال الكشف عن العقود 

 1:الغير النظامية وتتمثل فيما يلي

 بها تقوم التي الضخمة الصفقات عن المعلومات جمع في الخارجية المصادر اعتماد -

 .فقط اإلدارة له تقدمها التي المعلومات على المراجع يعتمد وأال معينة، منشأة

 المراجع يطلب عنها، أعلن صفقات تحت فجأة عنها يعلن لم صفقات وجود حالة في -

 اإلدارة مجلس أعضاء كان إذا أما الصفقات، جميع على المصادقة العامة اإلدارة من

 .القانون تدخل المراجع يطلب أن فيستحسن أنفسهم، هم المديرون

 .اإلدارة مجلس جلسات محاضر على اإلطالع -

                                                           

 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة :يوسف محمود جربوع -1 

 .21الفجوة، المرجع السابق، ص
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والمطالبات  والدعاوى القضايا بخصوص للعميل القانوني المستشار من االستفسار -

  .والتخمينات

 .واألرصدة العمليات لتفاصيل الجوهرية بالفحوص القيام -

يال والعقود والتصرفات اجراءات المراجع في الكشف عن الغش واالحت :المطلب الرابع

 غير النظامية

األخذ باالعتبار بعين االعتبار عدة جوانب  المراجع من يستوجب المعقول التوقعان 

واتخاذ عدة اجراءات من أجل الكشف عن الغش والخطأ في القوائم المالية والتي يمكن 

 1:تحديدها باختصار في النقاط التالية
 .االحتيال طبيعة -
 .االحتيال توقيت -
 .التي نتج عنها هذا االحتيال التواطؤ درجة -
 .، في ظل ضعف أنظمة الرقابةالتزييف إمكانية -
  .األطراف الداخلية المتورطة في عملية االحتيال أقدمية -
 .وتأثيره النسبي على القوائم المالية الغش درجة -
 على بنيالم المراجع تقرير لنتائج ومالئمة ،محددةو كافية إجراءات بإتباع المراجع قيام -

 .اإلجراءات هذه أساس
 واالعتراف المهني، الشك مدخل باستخدام المراجعة وأداء بالتخطيط المراجع قيام -

 .الخطأ أو الغش عن مؤشرات على العثور الى تؤدي ربما التي واألحداث بالظروف
بما في ذلك  الخطأ أو الغش مخاطر من تزيد التي األحداث أو الظروف بتقييم المراجع قيام -

 .خصوصيات بيئة المعالجة االلكترونية للمعلومات

يجب على المراجع العمل على الكشف عن التصرفات الغير شرعية والعقود الغير 

 إنذار مثل ما حدده نظامية بالمنشأة محل المراجعة، وهذا ما أكدته جملة من الهيئات المهنية،

                                                           
1 - ALEXANDER Nicholas C, opcit, p46. 
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 تحقيق يتضمن بأن انونيين،الصادر عن المعهد األمريكي للمحاسبين الق المهنة ممارسات
والمرتبطة بالكشف عن الغش والتصرفات والعقود الغير نظامية كما  التالية األمور المراجع

 1:يلي

 .التخطيط عملية من كجزء الرئيسيين المسئولين التحاور ومناقشة -
 .الطارئة الخسارة حاالت تقييم من كجزء وآخرين القانوني المستشار التحاور ومناقشة -
 .المختلفة المكتوبة االعتراضات حول العليا اإلدارة ور ومناقشةالتحا -
 .عميل المراجعة موظفي الشرعية من غير الدفعات بخصوص االستفسار -
 .عميل المراجعة إجابات حول الضريبة تقارير فحص -
 معلومات بخصوص المالئمين عميل المراجعة موظفي مع أخري ومناقشات تحقيقات -

 التالية:ونذكر النقاط  المراجعة إجراءات أثناء عليها الحصول تم معينة
 نظامية أو غير مصرح بها قانونيا غير عقود. 
 صحيح غير بشكل مسجلة عقود. 
 مناسب غير بوقت مسجله عقود. 
 حكومية جهات جانب من تحقيقات. 
 عقوبات أو غرامات دفعات. 
 واألنظمة للقوانين انتهاكات تبين لوكاالت فحص تقارير. 
 مؤسسات أو مستشارين إلى واضحة أو محددة غير خدمات مقابل كبيرة دفعات 

 .مستخدمين أو فرعية
 وكالء أجور أو الحد عن زائدة مبيعات لجان. 
 كبيرة نقدية دفعات. 
 البنكية الحسابات من لعدد تحويل. 
 مستخدمين أو حكوميين مسئولين إلى واضحة غير دفعات. 

                                                           
1 - AICPA Practice Alert 2004-01, Illegal Acts. American institute of certified public 

accountants. Du site : http//www.aicpa.org/download/auditstd/pract_alert/pa_2004_1.pdf 
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 الحكومية الرسوم لدفع فشل. 
 ضريبة ةاستمار تقديم فشل. 

ا الغش عمليةانتشار  في ساهمتتوجد العديد من العوامل والتي   االقتصادي للتقدم نظر 
  1 :ومنها المراجعة مهنة جانب من باالهتمام جديرة تعتبر التي، ووالتكنولوجي

 .الحالية األعمال بيئةمجمل التعقيدات االقتصادية والمالية ل -
بها من تعقيدات مرتبطة باختالف النظم  الدولية، وما يرتبط التجارةمجال  اتساع -

 .المحاسبية بين الدول وعملياتها
 .القضائية السلطات من بعدد المغطاة المعقدة الصفقات -
آلية المعالجة االلكترونية للبيانات المحاسبية، وما يرتبط بها من تطور تكنلوجي،  -

ت المضللة ومواكبة مكاتب المراجعة لهذا التطور، في ظل ارتفاع خطر المعلوما

 .والمحرفة
االلكترونية، وما يرتبط بها من آليات تحويل األموال وتعقيدات أدلة وقرائن  التجارة -

 .إثبات عملياتها

التطرق اليه بالنسبة لدور المراجعة ومسؤوليتها في  مما تنستخلص من مجمل 

 على يقع الشركة إدارة الكشف عن الغش والخطأ والتصرفات والعقود غير النظامية، أن
 تنفيذه، ومراقبة فعال داخلية رقابة نظام بتأسيس ذلك يتم و األخطاء و الغش منع عاتقها
 للكشف المطلوبة المهنية العناية ببذل يقوم أن المستقل الخارجي الحسابات مراجع وعلى
 والضعف  القوة جوانب ودراسة فعال، مراجعة نظام بتصميم ذلك و واألخطاء، الغش عن
 وأدلة المطلوبة االختيارية العينات مدى يحدد بموجبها التيو الداخلية بةالرقا نظام في

 المراجعة عملية طوال التحليلية المراجعة يمارس وأن عليها، يعتمد سوف التي اإلثبات
 معقول تأمين لتزويد مراجعة بتصميم القيام المراجعين عاتق على يقع كما .المالية للقوائم
 الخطر مواطن تقدير عليه والمراجع ستكتشف، الشرعية غير التصرفات هذه مثل بأن

                                                           
1 - David J. Hatherly: Travelling, Managerial Auditing Journal, Bradford, 2009, Vol 24, Iss 2, 

p 204. 
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 غير للتصرفات المختلفة للخصائص االعتبارات يتضمن أن يجبأيضا  والتخطيط
 غير التصرفات لكشف والتدريب ومهاراتهم كفاءتهم من الرفع المراجعين وعلى .الشرعية
 وجود عن والموظفين اإلدارة من باالستفسارات والقيام، والعقود غير النظامية الشرعية
 أية من المالية القوائم خلو من للتأكد التحليلية المراجعات وعمل شرعية غير تصرفات

 على المعنية السلطات تعمل وأن شرعية غير تصرفات وجود من ناتجة خطأ تصريحات
 .الشرعية غير التصرفات عملية تحكم التي واألنظمة القوانين إيجاد

ودورها في فجوة  ،لمراجع بالنسبة لفرض المنشأة المستمرةمسؤولية ا :المبحث الثالث

 التوقعات

 تقييم لعمل لإلدارة صريح متطلب على المالية التقارير إعداد أطر بعض تحتوي
 التي بالمسائل تتعلق معايير وعلى مستمرة، كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة محدد
فرض ، حيث أن المستمرة المنشأة يخص افيم عملها سيتم التي واإلفصاحات ستهاادر سيتم

االستمرارية في األعمال هو أحد المفاهيم األساسية التي يتم على أساسها إعداد القوائم 

 يقتضي، و 1  )( عرض القوائم الماليةIAS1() األول وفق معيار المحاسبة الدولي المالية،

 يمكن، مستمرة كمنشأة راراالستم على المنشأة لقدرة تقييم عمل اإلدارة من هذا المعيار

 على المنشأة قدرة تقييم عن اإلدارة بمسؤولية المتعلقة التفصيلية المتطلبات تحديد أيضا

 .النظام أو القانون في العالقة ذات المالية البيانات وإفصاحات مستمرة كمنشأة االستمرار

 المسؤولية بالنسبة لفرض المنشأة المستمرة :المطلب األول

لى قدرة المنشأة على االستمرار أو كما تشير له معايير المراجعة الدولية ان التطرق ا

بمصطلح المنشأة المستمرة، يتطلب منا بالدرجة األولى تحديد المسؤولية حول تقييم قدرة 

  :يما يللها من خالل  وسيتم التطرقالمنشأة على االستمرار، 

 .مستمرة كمنشأة اراالستمر على المنشأة قدرة تقييماالدارة عن  مسؤولية -
 .مسؤولية المراجع حول فرض االستمرارية -

                                                           
1 -International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards- 

IAS1 going concern, London, 2009, pp 25-26.  
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 .مستمرة منشأةاالدارة عن فرض ال مسؤولية :أوال
 من يقتضي صريح متطلب األخرى المالية التقارير إعداد أطر في يوجد ال قد
 أن وبما لكن، مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة محدد تقييم عمل اإلدارة
 البيانات إعداد فإن المالية، البيانات إعداد في أساسي ا مبدأ يعتبر المستمرة نشأةالم افتراض
 حتى مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة تقييم عمل اإلدارة من يقتضي المالية

 .بذلك للقيام صريح متطلب على المالية التقارير إعداد إطار يشمل لم لو
أن القيمة الدفترية لألصول يشير إلى عمال أن فرض االستمرارية في األحيث  

المتداولة سيتم تحصيلها، وأن االلتزامات المتداولة سيتم سدادها خالل القيام بمزاولة 

 .األعمال االعتياديـة

يجب أن تتضمن التقارير المالية للمراجع الخارجي بأن إدارة المشروع هي و 

يجب عليها التأكد من مدى مالئمة فرض المسئولة عن إعداد القوائم المالية، وبالتالي 

االستمرارية إلعداد تلك القوائم، وإذا لم يكن ما يُبرر هذا الفرض فقد ال يستطيع المشروع 

تحقيق األصول بالقيم المسجلة بدفاتره، كما يحدث تغيير في قيم وتواريخ استحقاق 

ل من األصول وااللتزامات االلتزامات، وبالتالي فإنه تنشأ الحاجـة إلى تعديل قيم وتبويب ك

  1.في القوائم المالية للمشروع

 حول فرض االستمرارية الخارجي مسؤولية المراجع  :ثانيا
 مدى حول ومالئمة كافية مراجعة أدلة على الحصول في مراجعال مسؤولية تتلخص

 ما اجواستنت المالية البيانات إعداد في المستمرة المنشاة الفتراض اإلدارة استخدام مالئمة
 هذه وتوجد .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة حول جوهري شك هناك كان إذا

 اإلدارة لقيام صريح متطلب على المالية التقارير إعداد إطار يشمل لم لو حتى المسؤولية
 في رداو هو وكما ولكن .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة محدد تقييم بعمل

                                                           

 لكلية األول العلمي المؤتمر ،محددات مراجعة القوائم المالية تحد كبير للمراجع الخارجي جربوع:يوسف محمود  -1 

 والتحديات التنمية آفاق بين فلسطين في والتمويل االستثمار حول المستقبل نحو االنطالق بعنوان اإلسالمية بالجامعة التجارة

 .11، ص2009، غزة، المعاصرة
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 قدرة على المتأصلة للضوابط المحتملة اآلثار فإن ، IAS200)1(الدولي اجعةمرال معيار

 الظروف أو لألحداث بالنسبة اكبر تكون الجوهرية الخاطئة البيانات كشف على مراجعال
 يستطيع وال .مستمرة منشأة كونها عن المنشأة توقف إلى تؤدي أن يمكن التي المستقبلية

 وجود عدم اعتبار يمكن ال وعليه .المستقبلية الظروف أو ثاألحدا بهذه يتنبأ بأن مراجعال
 المنشأة قدرة حول ضمانة أنه على مراجعال تقرير في المستمرة المنشأة شكوك إلى إشارة
 .مستمرة كمنشأة االستمرار على

 مفاهيم ومحددات فرضية استمرار المنشأة ودور المراجع في تقييمها :المطلب الثاني

حول فرضية استمرار المنشأة يشمل عدة مفاهيم وجوانب اهتم بها إن تقرير المراجع 

 2:جملة من الباحثين من حيث محدداتها ومفاهيمها وتم التطرق لها من خالل الجوانب التالية

 المراجع في تقييمهافرضية استمرارية المنشأة ودور   مفهومةوطبيعة  -
 حدود االستمرارية -
 جعالتي تواجه المرا تالمتوقعاالحاالت  -
 دور المراجع في فحص مدى مالئمة فرضية استمرارية المنشأة -
 أدلة المراجعة حول مدى مالئمة فرضية استمرارية المنشأة -
 موقف المراجع من فرضية االستمرارية -
 .تأثير فرضية االستمرارية على القياس المحاسبي وفق منهج التكلفة التاريخية -

 

 :المراجع في تقييمهاشأة ودور فرضية استمرارية المن مفهوموطبيعة  :أوال

استمرارية المنشأة ارتباطا وثيقا بفرض وجود الشخصية االعتبارية  فرضيرتبط  -

 .المستقلة لتلك المنشأة دون االرتباط بالحياة الطبيعية لمالكيها

                                                           
1 -International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p77.  
دراسة -علي عبد هللا شاهين: مدى التزام المراجع بتقييم فرضية استمرارية المنشأة في ضوء معايير التدقيق الدولية -2

  .7-1، ص1007قانونيين بقطاع غزة، مؤتمر المحاسبة، الجامعة اإلسالمية، غزة، مارس تطبيقية على المحاسبين ال
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شاة في مجموعها مستمرة في مزاولة نشاطها التشغيلي المعتاد و أنه ليس هناك نن الما -

 .اضر أو المستقبل المنظور لتصفيتها أو تقليص نشاطها بشكل ملحوظنية في الوقت الح

طالما أنه ليس هناك دليل على عكس ذلك فإن القوائم المالية يتم إعدادها بافتراض  -

 .أن المنشأة سوف تستمر في المستقبل في أداء نشاطها كالمعتاد

هتمة بأمور المنشأة إن فرض االستمرارية يعكس حالة التوقع الطبيعي لكافة األطراف الم -

 .باعتبار أن احتمال التصفية أو التوقف عن النشاط تمثل حالة استثنائية

إن فرض االستثمارية للمنشأة يتفق مع االعتبارات القانونية التي تعمل في ظلها تلك  -

المنشأة وان القوائم المالية تعد على أساس افتراض أن المنشاة مستمرة في أعمالها لمدة 

المخصصة لها وأنها  ضيذ الخطط الحالية، وان األصول تستخدم في األغراكافية لتنف

 .قادرة على الوفاء بالتزاماتها

  :حدود االستمرارية :ثانيا

من الواضح أنه ال توجد مشروعات مستمرة إلى ما ال  نهاية،هل االستمرارية إلى ما ال  -

ي ويأتي محلها منشآت وفي الواقع العملي هناك كثيرا من المنشآت التي تختف نهاية،

 .أخرى

لذلك إن فرضية االستمرارية تعنى بالحاضر والظروف السائدة وقت إعداد القوائم  -

 .وال تتعلق بالتنبؤ بالمستقبل ،المالية

التفسير المنطقي للحاضر هو أنه من المتوقع أن تستمر المنشأة في أعمالها بصورة تسمح  -

 .من أصولها الحاضرةبالوفاء بالتزاماتها القائمة واالستفادة 

 :المراجعالتي تواجه  تالمتوقعاالحاالت  :ثالثا

حالة فرضية االستمرارية بدون مدة محدودة ومعلومة في الوقت  وهي ،الحالة الطبيعية -

 .الحاضر

الحالة المرتبطة بمدة زمنية معينة كما في حالة مدة  وهيحالة محدودية فترة المنشأة  -

 .االمتياز الممنوحة للمشروع
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حالة وجود مؤشرات في الوقت الحاضر تسمح  وهيالحالة غير الطبيعية،  :ألهدافا -

 .بافتراض عدم االستمرارية أو احتمالية التصفية

 :في فحص مدى مالئمة فرضية استمرارية المنشأة المراجعدور  :رابعا

يتطلب من المراجع الخارجي أن  إن فحص مدى مالئمة فرضية استمرارية المنشأة

هناك العديد من ، حيث أن عين االعتبار مخاطرة عدم مالئمة فرضية المنشأةيأخذ في 

استمرارية المنشأة من خالل  المؤشرات العامة التي تدل على وجود مخاطرة الشك في

ويجب على المراجع الخارجي مراعاة عوامل عدة ، البيانات المالية التي يتم فحصها مثل

العملي تتعدد  الوقع في، حيث أنه الستمراريةلتقدير احتمال وتعرض المشروع لعدم ا

المؤشرات المالية التي تحمل معها أخطار ألن يصبح فرض االستمرار غير مالئم، ومن 

 1:أهم هذه المؤشرات نذكر ما يلي

 .العامل المال رأس صافي تدهور -

 .وتراكمها األجل طويلة القروض تزداد -

 .األجل قصيرة بالتزامات الثابتة األصول تمويل -

 .المالية النسب تدهور -

 .جوهرية تشغيل لخسائر المشروع تحقيق -

 .التوزيع في االستمرار عدم أو األسهم، حملة على التوزيعات انخفاض -

 .وفوائدها االلتزامات سداد في التعثر -

 .واالقتراض االتفاق بشروط االلتزام عدم -

 .اتالمنتج تشكيل تنمية أو نقدا شراء إلى اآلجل إلى الشراء من التحول -

 .المنتجات تشكيلة تنمية أو ،جديدة استثمارات تمويل عن العجز -

                                                           

العلمي  أثر االنهيار المالي المعاصر للشركات العالمية في المحاسبة والتدقيق، المؤتمر السعدي:إبراهيم خليل حيدر  -1 

اإلسراء  التحديات واآلفاق المستقبلية، جامعة-الدول اقتصاديات على وانعكاساتها العالمية المالية األزمة حول الثالث

 . 1، ص1001الخاصة، األردن، 
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 مقدرة على سلبا تؤثر مؤشرات إلى إما الشركة إدارة كفاءة ضعف مظاهر تؤدي أن يمكن -

 من أو أكثر لواحد، االتجاه هذا في السالب التأثير من أو تزيد ،االستمرار على الشركة

هذا  في نسبيا المهمة مظاهر الضعف اإلداري ومن ،السابقة والتشغيلية المالية المؤشرات

 :السياق ما يلي

 التنافسي الموقف وتدعيم والتنمية للتطوير واستراتيجية مستقبلية خطط وجود عدم 

.للشركة

 الفوائد وأعباء االلتزامات سداد في التعثر لمواجهة عملية بدائل وإيجاد البحث عدم. 

 سدادها عن الشركة توقفت التي يون،الد جدولة إلعادة الرشيد التحرك عدم.

 الحاليين الموردين توقف حالة في ،للشركة اإلمدادات لتوريد بدائل عن البحث عدم. 

 المعلومات وتكنولوجيا األساليب العلمية يستخدم المالي للتنبؤ وجود نظام عدم. 

 حول مدى مالئمة فرضية استمرارية المنشأة  المراجعةأدلة  :خامسا

مراعاة  المراجعالتساؤل حول مالئمة فرضية استمرارية المنشأة على  عندما يبرز

 1 :القيام باإلجراءات التالية

 .تحليل ومناقشة التدفق النقدي واألرباح والتوقعات األخرى -

 .تحليل ومناقشة أخر البيانات المالية المرحلية المتوفرة -

حديد الخروقات وتمراجعة اتفاقيات سداد الدين والقروض وتحديد ما إذا حصل  -

 .واالنتهاكات

 .في المنشأة واللجان الهامةمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة على  االطالع -

 .المنشأة حول المطالبات والقضايا المرفوعة عليها محامياالستفسار من  -

إعادة  األموال،تحليل ومناقشة خطط اإلدارة حول العمل المستقبلي مثل خطط اقترض  -

 .المنشأة على الدفع في المستقبل المنظور المال، قدرةرأس زيادة  الديون،هيكلية 

                                                           
1 -David Satava and others: Ethics and the Auditing Culture- Rethinking the Foundation of 

Accounting and Auditing, Journal of Business Ethics, Dordrecht, Mar 2006, Vol 64, Iss 3, 

p271. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1027979001&SrchMode=2&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269877484&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1027979001&SrchMode=2&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1269877484&clientId=28403
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  :من فرضية االستمرارية المراجعموقف  :سادسا

في حالة توفر مؤشرات في الوقت الحاضر تشير إلى عدم االستمرارية فهي تعبير عن  -

إما تكون صائبة  وهيتمثل قيدا على الحالة الطبيعية لفرضية االستمرارية،  تنبؤيهحالة 

التحفظ في تقريره حول مدى عدالة  المراجعخاطئة، وفي هذه الحالة يجب على أو 

 .القوائم المالية

 .اإلفصاح عن رأيه حول هذه الفرضية مراجعإن شروط إعداد التقرير تتطلب من ال -

إلى وجود شك جوهري حول قدرة المنشأة على االستمرارية لفترة  مراجعإذا خلص ال -

 .افة مالحظة إيضاحية في تقريره لوصف المشكلة المحتملةيجب عليه إض معقولة،زمنية 

 التاريخية:تأثير فرضية االستمرارية على القياس المحاسبي وفق منهج التكلفة  :سابعا

إن كثيرا  من المبادئ واألعراف المحاسبية تجد مبررها األساس في فرضية 

 :االستمرارية للمنشأة منها

م األصول الثابتة وفق مبدأ التكلفة التاريخية هو األساس يييعتبر تق :يم األصول الثابتةيتق -

ألن األصول الثابتة يتم استخدامها في النشاط  االستمرارية،األكثر انسجاما مع فرضية 

الطبيعي المعتاد للمنشأة طيلة عمرها اإلنتاجي وليس لبيعها أو تصفيتها لذلك تحدد مبالغها 

ية الن األخذ بخالف هذا االفتراض يتطلب واستهالكاتها على أساس تكلفتها التاريخ

التي يمكن تحقيقها نتيجة بيع هذه األصول وبذلك فإن األسعار  ةإظهار األصول بالقيم

 .التاريخية ليست أسعارا مالئمة لتقويم األصول في قائمة المركز المالي

هناك كثير من األسس واإلجراءات المحاسبية تعتمد إلى حد كبير على فرضية  -

  :مرارية منهااالست

 أساس االستحقاق وما ينتج عنه من تسويات جرديه للمقدمات والمستحقات. 

 التمييز بين المصروفات االيرادية والرأسمالية. 

  العمر اإلنتاجي في الفترات القادمة وتوزيعه علىعدم استهالك األصل الثابت بالكامل. 
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 محاسبي و فق منهج التكلفة يبرر فرض االستمرارية أخطاء التوقيت في تحديد الدخل ال

التاريخية حيث يتم تعويض األخطاء المرتبطة بتقويم المخزون و أعباء االستهالك في 

 .المدى الطويل

 دور المراجع في تقييم فرض المنشأة المستمرة ومتطلبات التطبيق وفق :المطلب الثالث

  ) ( المنشأة المستمرة(IAS570)معيار المراجعة الدولي 

م فرض استمرارية المنشأة من أهمية ودور كبير في وجود واستمرار فجوة ولما لتقيي

 هذا الفرض وإشكاليات تطبيقه،التوقعات في المراجعة فقد اهتمت معايير المراجعة الدولية ب

، وفق آخر إصدار لالتحاد )( المنشأة المستمرة(IAS570) وفق معيار المراجعة الدولي

م، حيث تمت اإلشارة إلى احترام هذا 3002ث لسنة الدولي للمحاسبين المعدل والمحد

الفرض واحترام تطبيقه في جملة من المعايير األخرى المرتبطة بمجمل مراحل المراجعة 

 وإجراء المستقل للمدقق العامة األهداف( (ISA200وإجراءاتها، كمعيار المراجعة الدولي )

( (ISA315و) )المراجعة الدولية(، والذي تم تعديله في آخر إصدار لمعايير تدقيق عملية

( (ISA705، وكذلك )) وبيئتها المنشأة فهم خالل من الجوهري الخطأ مخاطر وتقييم تحديد

، وعدة معايير مراجعة دولية )المستقل المدقق تقرير في الوارد الرأي على التعديالت

 .أخرى

مستمرة أخذا بعين قد حدد االتحاد الدولي للمحاسبين متطلبات تطبيق معيار المنشأة ال 

 :االعتبار عدة عناصر تركز على الممارسة المهنية كما يلي

 .العالقة ذات والنشاطات المخاطر تقييم إجراءات -
 .لفرض االستمرارية اإلدارة تقييم تقدير -

 .وجود ظروف تؤثر على فرض االستمرارية عند اإلضافية المراجعة إجراءات -
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 وجود مع مالئم بشكل المستمرة شاةالمن فرض واستخدام المراجعة استنتاجات -
 .جوهرية شكوك

  .مالئم غير بشكل المستمرة المنشأة فرض استخدام -
 .المالية البيانات على المصادقة في الجوهري التأخير -

 العالقة ذات والنشاطات المخاطر تقييم إجراءات :أوال

 الدولي المراجعة لمعيار وفق ا المطلوبة المخاطر تقييم بإجراءات القيام عند 

)ISA315)1 ، تلقي أن يمكن ظروف أو أحداث وجود إمكانية المراجع يدرس أن ينبغي 

 ددحي بذلك، وبالقيام .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات
 كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة أولي تقييم بعمل لفعلبا اإلدارة قامت إذا ما المراجع
 ما ويحدد اإلدارة مع التقييم المراجع يناقش أن ينبغي التقييم، بهذا القيام تم وإذا، مستمرة

 سلبية بتكهنات تلقي أن مجتمعة، أو منفردة يمكنها، ظروف ا أو أحداث ا اإلدارة حددت إذا
 اإلدارة خطط كذلك، األمر كان وإن مستمرة، كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على

 أساس اإلدارة مع المراجع يناقش أن فينبغي التقييم، بهذا القيام يتم لم ، وإذالمعالجتها
 هناك كان إذا ما اإلدارة من ويستفسر المستمرة المنشأة الفتراض المقصوداالستخدام 

 المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات تلقي أن مجتمعة، أو منفردة يمكنها، ظروف أو أحداث
 ألدلة المراجعة خالل متنبها المراجع يظل أن يجبو .مستمرة كمنشأة االستمرار على

 المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات تلقي أن يمكن التي الظروف أو األحداث بشأن المراجعة
  .مستمرة كمنشأة االستمرار على
 لفرض االستمرارية اإلدارة تقييم تقدير :ثانيا

مستمرة،  كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة اإلدارة تقييم المراجع يقدر أن ينبغي  -

 فعلى مستمرة، كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة اإلدارة تقييم تقدير عندأنه  كما
 وفق ا مطلوب هو كما تقييمها لعمل اإلدارة استخدمتها التي الفترة نفس يغطي أن المراجع

                                                           
1-  International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p172.  
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 .أطول فترة يحدد كان إن النظام أو للقانون وفق ا أو المطبق المالية التقارير إعداد إلطار

 من أقل فترة يغطي مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة لقدرة اإلدارة تقييم كان وإذا
ا عشر اثنى  الدولي الدقيق معيار في محدد هو كما المالية البيانات تاريخ من شهر 

()ISA560تقييمها فترة تمديد اإلدارة من يطلب أن المراجع ، فعلى 1)( األحداث الالحقة 

 .التاريخ ذلك من األقل على شهرا عشرة اثني إلى
 يشمل اإلدارة تقييم لكن إذا ما االعتبار بعين المراجع يأخذ اإلدارة، تقييم تقدير عند  -

 الفترة، كما أنه في للمراجعة نتيجة أنها المراجع يدرك التي العالقة ذات المعلومات كافة
 أو باألحداث معرفتها حول اإلدارة من المراجع يستفسر أن اإلدارة ينبغي تقييم بعد ما

 قدرة على سلبية بتكهنات تلقي أن يمكن الذي اإلدارة التقييم فترة بعد ما الظروف
 .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة

 وجود ظروف تؤثر على فرض االستمرارية عند اإلضافية مراجعةال إجراءات :ثالثا
 على المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات تلقي أن يمكن ظروف أو أحداث تحديد تم إذا

 ومالئمة كافية مراجعة أدلة على المراجع الحصول على فينبغي مستمرة، االستمرار كمنشأة

 أخذ فيها إضافية بما مراجعة بإجراءات القيام خالل من جوهري شك إمكانية وجود لتحديد

 2 :اإلجراءات هذه وتشمل االعتبار، التخفيف بعين عوامل

من  الطلب مستمرة، كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة بتقييم بعد اإلدارة قيام عدم عند -

 .تقييمها عمل اإلدارة

كان  سواء المستمرة، للمنشاة بتقييمها يتعلق فيما المستقبلية للتصرفات المنشأة خطط تقييم -

في  كجدية الخطط هذه كانت إذا وما الوضع من الخطط هذه ناتج يحسن أن المرجح من

 .الظروف مختلف

ا عامال التكهنات تحليل ويعتبر نقدية تدفقات تكهن المنشأة إعداد عند -  دراسة الناتج في هام 

 المستقبلية ذلك بتقييم للتصرفات اإلدارة خطط تقييم في الظروف أو لألحداث المستقبلي
                                                           

1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p544. 
2  -Idem, pp 562-563.  
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 كافي دعم اكهن كان إذا ما وتحديد التكهنات، إلعداد المتولدة األساسية البيانات موثوقية

 .التكهنات تتضمن التي الفتراضات

 .بالتقييم اإلدارة قيام تاريخ منذ إضافية حقائق أو معلومات أي توفرت إذا ما دراسة -

بخططهم  يتعلق فيما بالرقابة، المكلفين من أمكن، وإذا اإلدارة، من خطية إقرارات طلب -

 .الخطط هذه جدوى ومدى المستقبلية للتصرفات

المراجع  على فيجب المنشأة، إدارة في مشاركين بالرقابة المكلفون م يكنفي حالة ما ل 

 تلقي أن يمكنها التي الرئيسية الظروف أو األحداث عن بالرقابة عن المكلفين يبلغ أن

 مع االتصال ويشمل .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة على قدرة سلبية بتكهنات
 :يلي ما بالرقابة المكلفين

 .جوهرية شكوكا تشكل األحداث أو الظروف كانت إذا ما -
 المالية البيانات إعداد في مالئما المستمرة المنشأة افتراض استخدام كان إذا ما -

 .وعرضها
 .المالية البيانات في العالقة ذات اإلفصاحات كفاية -

 وجود مع مالئم بشكل المستمرة المنشاة فرض استخدامو مراجعةال استنتاجات :رابعا
 وهريةج شكوك

 يستنتج أن ينبغي عليها، الحصول تم التي مراجعةال أدلة على أساس حيث أنه
 يمكنها، ظروف أو بأحداث تتعلق جوهرية شكوك وجود إمكانية تقديره، حسب ،المراجع
 كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات تلقي أن مجتمعة، أو منفردة
 حدوثها واحتمالية المحتمل أثرها حجم يكون عندما يةالجوهر الشكوك وتوجد  .مستمرة
 الشكوك ودالالت طبيعة عن المالئم اإلفصاح يصبح بحيث ،المراجع تقدير حسب بمكان،
ا  1 :في الحالتين التاليتين ضروري ا أمر 

 .المالية للبيانات العادل العرض عادل، مالية بيانات عرض إطار حالة في -

                                                           
1 -Idem, p563. 
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 .مضللة المالية البيانات تكون أال االلتزام، إطار حالة في -

 مختلف في مالئم بالمستمرة المنشاة افتراض استخدام أن المراجع استنتج إذا
 المالية البيانات كانت إذا ما المراجع يحدد أن ينبغي جوهرية، شكوك وجود مع الظروف

 1 :تتوفر فيها الشروط التالية

 سلبية بتكهنات تلقي أن مكنهاي التي الرئيسية الظروف أو األحداث كافي بشكل تصف -

 هذه مع للتعامل اإلدارة وخطة مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على

 .الظروف أو األحداث

 أن يمكنها التي الرئيسية الظروف أو باألحداث تتعلق جوهرية شكوك ا هناك أن تفصح -

 يمكن ولذلك ،مرةمست كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات تلقي
 األعمال سياق في بالتزاماتها والوفاء أصولها تحقيق على قادرة غير تكون أن

 .الطبيعي
 يعبر أن المراجع على ينبغي المالية، البيانات في كافية إفصاحات تقديم ةحال في

 :أجل من المراجع تقرير في بالتوضيح في فقرة التأكيد معدل غير رأي عن
 بتكهنات تلقي أن يمكنها التي الظروف أو باألحداث تتعلق ريةجوه شكوك وجود إبراز -

 .مستمرة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة على سلبية
 رأي عن التعبير مراجعال على فينبغي المالية، البيانات في كافي إفصاح عمل يتم لم إذا -

األحداث ( (ISA705)ما يشير إليه معيار المراجعة الدولي  حسبما مخالف، يرأ أو يدمؤ

 تلقي أن يمكنها جوهرية شكوكا هناك أن التقرير في مراجعال ويذكر،  2)الالحقة
 .مستمرة كمنشأةاالستمرار  على المنشأة قدرة على سلبية بتكهنات

 .مالئم غير بشكل المستمرة المنشأة فرض استخدام :خامسا
 ،المراجع بتقدير ن،ولك المستمرة المنشأة أساس على المالية البيانات إعداد تم إذا

 فعلى مالئم، غير المالية البيانات في المستمرة المنشأة الفتراض اإلدارةاستخدام  كان

                                                           
1 -Idem, p561. 
2 - Idem, p699. 
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 توسيع أو عمل في ، وفي حالة عدم رغبة إدارة المنشأةمخالف رأي عن التعبير مراجعال
 قريرت في الدالالت االعتبار بعين يأخذ أن مراجعال فعلى لذلك، مراجعال طلب عند تقييمها

 .المراجع

 المالية البيانات على المصادقة في الجوهري التأخير :سادسا
 أو اإلدارة قبل من المالية البيانات على المصادقة في جوهري تأخير هناك كان إذا

 أسباب عن االستفسار مراجعال فعلى المالية، البيانات تاريخ بعد بالرقابة المكلفين أولئك
 المتعلقة الظروف أو باألحداث يرتبط أن يمكن التأخير أن عمراجال اعتقد وإذا .التأخير
 ،الضرورية اإلضافية مراجعةال بإجراءات القيام مراجعال فعلى المستمرة، المنشأة بتقييم
 .جوهري شك بوجود المتعلق مراجعال استنتاج تأثير دراسة جانب إلى

 

لتقارير المالية في فجوة وقصور ا المراجعة في األداء جودة انخفاضدور  :المبحث الرابع

 للمراجعة التوقعات

ان قصور التقارير المالية عن مواكبة مجمل المتغيرات التي تشهدها البيئة المعاصرة 

لألعمال، يظهر من خالل قصور قواعد ومبادئ المحاسبة عن معالجة هذه المشاكل وإعداد 

حاسبة في حد ذاتها جملة من التقارير المالية وفق متطلبات المجتمع المالي، حيث تواجه الم

التحديات في قواعدها ومبادئها لمعالجة جملة من العمليات المعقدة والمرتبطة بممارسات 

محاسبية مبتكرة ومعاصرة، وهذا ما أدى إلى اتساع فجوة التوقعات في المراجعة نظرا لعدم 

البيئة الحالية، وهذا  تلبية المحاسبة لتوقعات جميع الفئات المستفيدة من تقاريرها المالية في

 .ما يضعف دور المراجع في أداء دوره

كما تستهدف معايير المراجعة وضع مستويات لألداء المهني لمراجع الحسابات 

الخارجي المستقل، ويترتب على ذلك التزام المراجع بهذه المعايير ومستويات األداء المهني 

إال أنه يمكن القول أن  .ن الناحية النظريةالتي تنطوي عليها لالرتقاء بجودة األداء المهني م

وجود تلك المعايير لم يحقق التأثير االيجابي المرغوب فيه فيما يتعلق باالرتقاء بجودة عملية 

المراجعة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم وضوح وعدم تحديد بعض المعايير مما 
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رة المجتمع المالي لهذه الجودة يصعب معه عدم الحكم على مدى االلتزام بها، واختالف نظ

 .مع المراجعين

 انخفاض جودة األداء الهني ودوره في فجوة التوقعات :المطلب األول

يرجع االختالف حول مستويات جودة األداء المهني لمراجع الحسابات الخارجي 

 المستقل إلى عدم التطابق بين إدراك مراجعي الحسابات والمجتمع المالي لمستويات األداء

التي حددتها المعايير مما يؤدي إلى حدوث فجوة التوقعات في المراجعة، وقد ترتب على 

هذا السبب األخير اختالف وجهات النظر جميع الجهات المهتمة بمهنة المراجعة فيما يتعلق 

 1.بجودة ممارستها المهنية

 ودور انخفاض جودة األداء المهني أظهرت بعض الدراسات في فشل المراجعةكما 

 من معقول بشكل المتوقعة الواجبات بين الفجوة، أن فجوة األداء والتي تتشكل من فيها
 وفق المراجع واجبات بين األداء فجوة، وكذلك المراجعة معايير وفق وواجباته المراجع
 وفق المراجع أداء جودة تقيس الفجوة هذه، للمراجع الفعلي األداء بين و المراجعة معايير
 الفشل حاالت تسبب التي الفجوة إجمالي من %36 نسبته ما مثلت حيث ةالمراجع معايير

نسبته  من إجمالي الفجوة للقصور في معايير المراجعة، وما %20، ونسبة في المراجعة

  2.للتوقعات الغير معقولة للمراجعين 14%

 أسباب انخفاض جودة األداء المهني للمراجعة أوال:

تقع على مسؤوليتها اعتماد معايير  والتي ختصةالمان ضعف دور الهيئات المهنية 

، المهني األداء جودة تكفل رقابية وبرامج شاملة مهنية سلوك وقواعدالمراجعة المحلية 

 فهم صعوبة وبالتالي المراجعين جانب من المهنية والممارسات األساليب تعدد إلى أدى
، وأدى إلى المراجعة ليةعم من المستفيدين قبل من والممارسات األساليب تلك ومقارنة

 3.ظهور هذه الفجوة في األداء

                                                           

 .7، ص1007دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، الدار الجامعية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  رون:وآخأحمد نور  -1 
2 - PORTER Brenda : An empirical study of the audit expectation-performance gap, opcit, pp 

57-58. 

 .5بنت عبد هللا بكر، المرجع السابق، ص وسارة حسام بن عبد المحسن العنقري  -3 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67951&SrchMode=2&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1268345606&clientId=28403
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 جانب من المراجعة عمليات أداء جودة تقليل إلى تؤدي التي العوامل من العديد يوجدو

 زيادة يعني مما المراجعين هؤالء عمل عن المجتمع رضاء عدم زيادة ثم ومن المراجعين،

 1  :يلي ام العوامل هذه أهم ومن ،المراجعة في التوقعات فجوة

 لعدم أو ،جديدة مراجعة عمليات على للحصول بينهم فيما بالتنافس المراجعون يقوم  -

 .الحالية العمليات فقد

 نتيجة ك وذلك ألدائها المجهود مع تتناسب ال مراجعة عمليات عن قليلة أتعاب قبول  -

 .للمنافسة

 العمالء هؤالء رضا على للحصول قليلة بأتعاب المراجعة لعمالء أخرى خدمات تأدية -

 .سنويا   تعيينهم تجديد وضمان

 .العميل فقد لعدم ضروريا   ذلك يكون عندما االستمرارية بشأن التحفظ عدم  -

 راضين غير العمالء أن المراجعين إلدراك كنتيجة العمالء مع متساهل سلوك أتباع -

 .دورهم عن

 مراجعة لياتعم على للحصول الكبرى المراجعة مكاتب بين االندماج عمليات زيادة -

 .المراجعة مهنة على كثيرة ضغوطا   يضع مما كبيرة

 في األداء جودة من تقلل ثم ومن المراجع، موقف من تضعف السابقة العوامل أن المؤكد ومن

، وهذا ما أدى الى التركيز في الفترة األخيرة التوقعات فجوة من يد يز مما المراجعة عملية

 .ودة أداء المراجعةعلى أنظمة ومعايير الرقابة على ج

 :جودة األداء المهني للمراجعة وفق معايير المراجعة الدولية :ثانيا

كما اهتمت الهيئات المهنية بجودة األداء المهني للمراجعة ومواجهة انخفاضه وتأثيره 

 الرقابة ((ISA220) المراجعة معيارعلى وجود واستمرار فجوة التوقعات، حيث يوضح 

                                                           

 هذه ة تضييقمعالج وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة جربوع:يوسف محمد  -1 

  .25الفجوة، المرجع السابق، ص
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 لرقابة سياسات يضع أن المراجعة مكتب على ينبغي انه ،)اجعة على جودة عملية المر

  1 : التالية األهداف على تحتوي، وبه العاملين أداءجودة  مستوى
 والنزاهة والموضوعية االستقاللية بمبادئ ملتزمون المراجعة بمكتب العاملين المراجعين أن -

 .المهنية واألخالقيات

 أداء في تساعدهم التي والكفاءة المهارة لديهم بمن نيستعي أن المراجعة مكتب على يتعين  -

 .كافية مهنية بعناية إليهم المسندة األعمال

 التأهيل ولديهم العملي التدريب من درجة على حصلوا قد أفراد إلى المراجعة أعمال إسناد  -

 .المحيطة الظروف ظل في المطلوب المهني

 ألغراض توفير المستويات كافة عند للعمل وفحص مباشر، وإشراف توجيه هناك يكون أن  -

 .المالئمة الجودة بمعايير يفي المؤدى العمل بان معقول تأكيد

 قرار اتخاذ وعند دوري أساس على القائمين العمالء وفحص المرتقبين للعمالء تقييم إجراء -

 على المكتب ومقدرته استقاللية مدى مراعاة يجب بالعمالء االحتفاظ قبول عدم أو قبول

 .ذلك من تمكنه التي للقدرات وامتالكه المالئم النحو على للعميل الخدمة متقدي

 أنه ، 2 .) 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ((ISQS1)كما حدد معيار المراجعة الدولي

بأن  تقرر داخلية ثقافة وجود لتعزيز مصممة وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي

السياسات  هذه مثل تقتضي أن ليات، وينبغيالعم أداء في أساسي عنصر الجودة

 المسؤولية ، تحمل للشركاء اإلداري المجلس للشركة أو التنفيذي المدير من واإلجراءات
 وإجراءات سياسات، والذي يتضمن الشركة في الجودة رقابة نظام يخص فيما المطلقة
 3 : التالية العناصر من كل تتناول

 .الشركة في ودةبالج المتعلقة القيادة مسؤوليات -
 .العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات -

                                                           

، 1001العربية، القاهرة،  النهضة دار تطبيقها، وإيضاحات للمراجعة الدولية المعايير أمين السيد أحمد لطفي:موسوعة -1 

 .16ص
2-International Federation of Accountants (IFAC) : Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p47. 
3-Ibid.  
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 .محددة وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبول -
 .البشرية الموارد -
 .العملية أداء -
 .المراقبة -
 .موظفيها إلى وتبلغها وإجراءاتها سياساتها الشركة قيتوث -

 ينمراجعال و يالمال المجتمع بين توقعات فجوة هناك بأن نستنتج من مجمل ما سبق
 المقابل وفي ،الفجوة تلك وجود على تساعد عوامل ووجود المراجعة أداء جودة حول

 لخفض بها يسترشد أن مراجعال يستطيعتوجد جملة من المعايير المهنية للمراجعة والتي 
بجودة األداء،  االلتزام أنعاتقهم  عليهم يقع المراجعة مهنةل الممارسين أن إال الفجوة، تلك

، وال يمكن أن رقابة أية خاصة بالمراجع بعيدة عن عوامل فهناك المعايير وجدت همافم

 عوامل إظهار و المراجعين وتثقيف الوعي زيادة فيجب نفسه للفرد تعود ،تؤثر فيها
، والذي المراجعة أداء في التقصير حالة في المالية القوائم بمستخدمي تلحق قد التي الخطر

 .مراجعةيؤدي إلى فشل عملية ال

 المالية المعلومات جودة على الشركة إدارة تأثير :المطلب الثاني

 بمؤشرات ايجابية ألداء الشركة هائأدا صورة تحسين سبيل في الشركة إدارة إن
 بالتأثير تقوم لها، انجازات تسجيل من ذلك يتضمنه وما المالية المعلومات مستخدمي أمام
 تحسن مالي وعرض قياس أدوات اختيار في تدخلها خالل من المالية المعلومات جودة في
 المقبولة المحاسبية والمعايير المبادئ مع تتعارض ال الوقت نفس وفي الشركة، صورة من

 .الشركة إلدارة كبير اختيار هامش تركت، وعاما قبوال

تركت هامشا كبير إلدارة الشركة  عاما قبوال المقبولة المحاسبية والمعايير فالمبادئ 

 اإلدارة تقدمها التيحاسبية الم لمعلوماتا االستفادة منو الجودة من قلل مما ،ختيارباال
 تدخل أوجه ومن المحاسبية والتقديرات والطرق اإلجراءات اختيار في تحيزها بسبب
 :نجد ما يلي للمستخدمين المقدمة المحاسبية المعلومات جودة على للتأثير اإلدارة
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  المحاسبية الطرق اختيار -
  المحاسبية التقديرات ديدتح -
 .المالي اإلفصاح حجم تقدير -

 

  :المحاسبية الطرق اختيار :أوال

تقييم المخزون وفق طريقة ما دخل أوال خرج  لطريقة الشركة إدارة اختيار فمثال 

 وجود حالة في، وهذا الموجودات في وتضخيم األرباح في تضخيم تعطي،  (FIFO)أوال
في  ارتفاع أو شرائية ميزة بسبب إما الفترة، آخر عن قليلة لفةبتك ميمق الفترة أول مخزون

 إلدارة الشركة إغراءا أكثر ،(FIFO)طريقة  استخدام يصبح الظروف هذه فياألسعار، و
 .المحاسبية والمعايير المبادئ ضمن بها معترف طريقة باألساس وهي

  :المحاسبية التقديرات تحديد :ثانيا

 إلى  يؤدي ،المشكوك فيها للديون متدنية لنسبة الشركة إدارة تقدير حيث أنه مثال
 أو المعدومة الديون نسبة فتقدير الشركة، موجودات في وتضخيم األرباح في تضخيم

 التي الموجودات وقيمة األرباح حجم تحديد في الشركة إدارة برغبة مرتبط فيها المشكوك
 اإلدارة لتصرف متروك ساسباأل التقدير وهذا للمستخدمين، عنها اإلفصاح في ترغب
 .المحاسبية المعايير حسب
 حاالت في تقديرات عمل عند المحاسبية المعلومات جودة على أكثر اإلدارة تأثير ويكون
 ضمانات تغطية تكلفة قيمة وتحديد الثابتة للموجوداتي االفتراض العمر تحديد مثل

 كوبونات استرداد قيمة وتحديد المخزون، قيمة نقصو تقادم قيمة وتحديد المنتجات،
 .السندات

  :المالي اإلفصاح حجم تقدير :ثالثا

 محددة قواعد ضمن تقوم أن الشركة إلدارة المحاسبية والمعايير المبادئ تركت قدل
 المرونة بعض المعايير هذه تركت وقد عنها، اإلفصاح يمكن التي المعلومات حجم بتقدير

 الموجودات عن تجميعية معلومات تقديمك مثال بالمنافسة، تتعلق ألسباب التحديد في
 .المتداولة
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 المالية البيانات على واالعتماد الوثوق يمكن مدى أي إلى يبين التطرق إليه سبق ما كل أن
 .الشركة إدارة وتقديمها بإعدادها تقوم التي

 ساهمت في قصور التقارير المالية المحاسبة ومعايير قواعد في اكلمش :المطلب الثالث

المحاسبة في حد ذاتها تشهد جملة من المشاكل واالختالالت في مبادئها والمعايير ان 

في وهذا ما نتج عنه كون مخرجاتها من التقارير المالية  تعرف قصورا  ،التي تحكمها

  .تحقيق األهداف المرجوة منها

 :المستقبلية االلتزامات إثبات معد :أوال

 وتكاليف زبائن، أو موظفين لصالح ةالشرك على مرفوعة تعويضات قضايا فمثال

 ال انه والسبب المالية القوائم في تظهر ال للموظفين التقاعد بعد لما الصحي والتأمين ،العالج

 بها توفر إذا االلتزامات تثبت حيث ،المحاسبية المعايير حسب اإلثبات شروط فيها تتوفر

 :معا التاليين الشرطين

        .الحدوث مؤكدة تكون أن -

 .وموضوعية بمعقولية قيمتها تقدير كانيةإم -

ونجد أن ما يؤدي إلى عدم إثبات االلتزامات المستقبلية هو عدم إثبات الخيارات 

 :التي تطرحها إدارة المنشأة، ومن أمثلة ذلك ما يلي المستقبلية

 إذا السوق سعر من اقل محدد بسعر الشركة أسهم شراء خيار الرئيسيين الموظفين منح -
  .معينة وطشر حققوا

 السوق سعر من اقل محدد بسعر الشركة أسهم شراء خيار الدائنين أو المساهمين منح  -
 .معينة نتائج الشركة حققت إذا

 .محدد تاريخ في محدد بسعر دين بسندات الشركة أسهم استبدال خيارمنح المساهمين  -
 تاريخ وفي محدد بسعر الشركة باسهم الشركة دين سندات استبدال خيار الدائنين منح -

 .محدد
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 حسب اإلثبات شروط فيها تتوفر ال انه والسبب يتم إثباتها، ال إن كل هذه الخيارات
 .وفق مبدأ التكلفة التاريخية المحاسبية المعايير

 : المبتكرة المالية لألدوات محاسبية ومعالجات ضوابط وضع عدم :ثانيا

 عقود اآلجلة، العقود قبلية،المست العقود مثل المالية المشتقات ونذكر منها مثال 

 ،اإليراد تحقق مبدأ حسب اإلثبات شروط فيها تتوفر ال انه ذلك في السبب ويرجع .المبادلة

 عند العملية تلك تثبت أن يجب هل وبالتالي ،اإليراد يتحقق لمتى دقيق تحديد يوجد فال

 .التحصيل عند أم التسليم، عند أم التعاقد،

 في االستثمار أسباب في اإلدارة لرغبة محاسبية الجاتومع ضوابط وجود عدم :ثالثا

 :األجل قصيرة المالية األوراق

 :وهي أسباب لثالثة االستثمارات تمتلك فمثال

 .المتاجرة بهدف باالستثمارات االحتفاظ -

 .البيع بهدف باالستثمارات االحتفاظ -

 .االستثمار بهدف باالستثمار االحتفاظ -

 الحاالت بعض في التكلفة مبدأ عن االنحراف احتماليةب في هذه الحالة الخطورة تظهرو 

 مقياس ألنه وذلك ،يتالئم ال، و(FAIR VALUE) العادلة القيمة مبدأ اعتماديتم فيها  التي

 قيمة على كبيرا تأثيره يكون وهنا ،األجل قصيرة االستثمارات يميتق وإعادة يميتق في مرن

 االحتفاظ نية كانت فإذا .عنها المفصح ةالملكي حقوق وقيمة ، واألرباح ،الموجودات

 على يؤثر...التاريخية التكلفة عن العادلة القيمة في تغير أي فان المتاجرة لغرض باالستثمار

 تغير أي فان البيع لغرض باالستثمار االحتفاظ نية كانت إذا أما الموجودات، وعلى األرباح

 وكما. الموجودات وعلى الملكية حقوق ىعل يؤثر ،التاريخية التكلفة عن العادلة القيمة في

 تغيير تستغل أن من الشركة إدارة تمنع معايير أو ،مالية ضوابط توجد ال فانه ظاهر هو

 .الشركة أرباح في للتأثير ،االمتالك في نيتها
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 :الميزانية خارج التمويل لحاالت محاسبية ومعالجات ضوابط وضع عدم :رابعا
 تقوم صغيرة شركة تأسيس طريق عن زانيةالمي خارج التمويل يتمحيث  

 ظهور في ترغب ال التي الكبيرة للشركة الصغيرة مملوكة الشركة هذه وتكون باالقتراض
 الملكية نسبة الصغيرة الشركة تدمج لمتى واضحة ضوابط يوجد فال ميزانيتها، في الديون
 التي الحاالت في لكذ عن تفصح وكيف، األم الكبيرة للشركة الموحدة القوائم في الملزمة
 .التركيب معقد الشركة مال رأس هيكل يكون

 :الموجودات إيجار لعقود محاسبية ومعالجات ضوابط وضع عدم :خامسا

 :اإليجار عقود من نوعين يوجد  
 الستخدام المتاحة النقدية الموجودات وعلى األرباح على يؤثر :التشغيلي اإليجار عقد -

 .الشركة

 على تكون التي االلتزامات وعلى الثابتة الموجودات على يؤثر :التمويلي اإليجار عقد -
 .الشركة

 عقد من اإليجار عقد طبيعة تغير حالة في واضحة مالية ضوابط توجد حيث أنه ال
 والموجودات األرباح على كبيرة تأثيرات هناك الن، بالعكس أو تمويلي إلى تشغيلي

 .لمقدمةا البيانات وجودة فاعلية من تحد وااللتزامات

 :االستحقاق أساس مالئمة مشكلة :سادسا

 قياس حاالت في المحاسبي االستحقاق أساس إتباع كيفية فيتنبع المشكلة بهذه الحالة 

حيث تكثر  .عليها المبدأ هذا تطبيق يصعب واستثمارية مالية أدوات وجود ظل في ،األرباح

ذلك  إلى ةفاإض، االستحقاق اسأس مالئمة مدى حول المهنيين واألكاديميين نالتساؤالت بي

، كما يشير لهل معيار التغطيةأو  التحوط محاسبة في يتمثل جديد مالي مبتكر ظهور

استخدام ب والتي عرفت، 1 )األدوات المالية االعتراف والقياس( IAS39(الدولي )المحاسبة 

، خرآالنقدية في بند  ألية تغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات للتغطيةأداة مالية أو أكثر 

وبحيث تتعادل اآلثار الناتجة عن اإلدارة المستخدمة للتحوط مع اآلثار المتعلقة باألداة 

                                                           
1 -International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards- 

IAS11 Recognition and Measurement, London, 2009, pp 85-102. 
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كالتكلفة  التقليدية بالمحاسبة الخاصة القواعد، ويطرح التساؤل حول مدى صالحية األصلية

 .المحاسبات من النوع لهذاالتاريخية 

 المحاسبةالتحديات التي تواجه  :المطلب الرابع

تواجه المحاسبة جملة من التحديات من حيث تعدد الجهات الرقابية وصعوبات في 

حيث أطر اعداد القوائم  التقييم لبعض العناصر المحاسبية، والعمليات المستقبلية، ومن

 .المالية

 اإللزام قوة واختالف المحاسبية المعلومات على الرقابية الجهات تعدد :أوال
لرقابية والتي تشرف على إعداد معايير المحاسبة وتطويرها، مع ان تعدد الجهات ا

اختالف درجة اإللزام، وخضوع بعض هذه الجهات إلى ضغوطات عدة جهات، يطرح 

التساؤل حول فعالية معاييرها التي تحكم مهنة المحاسبة، وأثر ذلك على قصور التقارير 

دية والتكنولوجية، وتلبية رغبات المالية في مواكبتها لمجمل التغيرات البيئية االقتصا

 :، وتتمثل هذه الجهات والهيئات فيما يليالمجتمع المالي ككل

 (FASB) المالية المحاسبة معايير مجلس -
 تضبط معايير وتطوير تأسيس إلى يهدف ربحية، وغير حكومية غير مؤسسة هو

 لمحاسبيةا المعايير تبسيط هو شعار المجلس ويحمل المالية، فصاحاتإلوا المحاسبة
 المعايير فتطبيق ،لزامإلا قوة للمجلس يوجد ال لزامإلا قوة وبخصوص تطبيقها، وإجراءات
 ليةالستقالا وبخصوص الذاتية، لزاميةإلا الصفة له وليست اختيارية المالية والضوابط

 التي الحسابات مراجعة شركات قبل من تمويله يتم انه ذلك تامة غير المجلس ليةالفاستق
 .عملها ضبط في دور له يكون

 (SEC)المالية  األوراق لتداول المنظمة المفوضية -

 ساسا،أ المستثمرينو المجتمع المالي حقوق حماية إلى تهدف حكومية، مؤسسة هي
 المؤسسات تشجيع (FASB) ،يوجد لزامإلا قوة وبخصوص وهو شعار المفوضية وتحمل
 بالقانون، الذاتية لزاميةإلا ةالصف للمفوضية مثل المحاسبية المعايير واضعة الخاصة

 ليةالستقالا وبخصوص هي المالية والضوابط المعايير تطبيق في لها والمرجعية
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 الا ، يضعها التي المعايير الحكومة ، من تمويلها يتم حيث تامة ليةالباستق تتسم فالمفوضية
 .والمهنية التخصص عدم عليها يعاب انه

 (AICPA) يينالقانون للمحاسبين األمريكي المعهد -
 مراجعةو المحاسبة مهنة ضبط إلى يهدف ربحية، وغير حكومية غير مؤسسة هو

 المعلنة، المالية البيانات ودقة جودة على المحافظة هو شعار المعهد ويحمل الحسابات،
 أما أعضاؤه، بإجبار وإنما الذاتية لزاميةإلا الصفة للمعهد ليس لزامإلا قوة وبخصوص

 وبخصوص ،(FASB)تضعها التي المالية والضوابط المعايير تطبيق فهي المعهد مرجعية
 .مراجعةال شركات قبل من تمويله يتم حيث تامة غير ليةالاستق فهي المعهد ليةالاستق

 (IASB) الدولية المحاسبة معايير مجلس -

 تضبط معايير وتطوير تأسيس إلى يهدف ربحية، وغير حكومية غير مؤسسة هو
 فصاحإلا نوعية في الدول بين قات الفرو بتقليل وذلك دوليا، المالية اتفصاحإلوا المحاسبة
 قوة وبخصوص عالميا، المالي فصاحإلوا القياس توحيد هو شعار المجلس ويحمل المالي،

 اختيارية المالية والضوابط المعايير فتطبيق الذاتية، لزامإلا قوة للمجلس يوجد ال لزامإلا
 تامة غير المجلس ليةالفاستق ليةالستقالا وبخصوص لذاتية،ا لزاميةإلا الصفة له وليست

 .لوبياتال وبعض الحسابات مراجعة شركات قبل من تمويله يتم نهأل ذلك

  :ملموسة الغير األصول قياس صعوبة :ثانيا

 غير لألصول مالية قيم تضمين عن المحاسبة تقدمها التي المالية التقارير تعجز
 الملموسة بأصولها مقارنة الشركات من للعديد كبيرة نسبة هاقيمت تمثل والذي الملموسة،

 التجارية، العالمة التجاري، االسم الشهرة، قياس :أمثلة عنها، باإلفصاح تهتم التي األخرى
 إلى باألساس راجع وهذا ،الخ االمتياز، االختراع، حقوق التدريب، ،األكفاء الموظفين قيمة

 والذي ،للتحقق القابلية فرضية و للقياس القابلية رضيةفوهو  المحاسبة عليه تقوم افتراض
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 بموضوعية، قياسها باإلمكان كان إذا تسجل أن يجب والمصروفات الموجودات أن يبين
 1.القياس صحة من للتحقق إمكانية أنه توجدو

 :المناسب الوقت في المالية المعلومات تقديم عدم :ثالثا

 أوقات في تكون وقد دوري وبشكل، سلفا وفةمعر أوقات في تقدم المالية فالتقارير

 في التقرير لتقديم تأخر قد الوقت ويكون ،سنوية النصف أو ،السنوية كالتقارير متباعدة

 والتي ،التوقعات فجوة التساع كافية السابقة والعوامل .المشكلة تفاقم وقبل المناسب الوقت

 يتم والتي بتقديمها الشركات تقوم التي ،المالية بالتقارير والمهتمين المستثمرين منها يعاني

 .المحاسبة وشركات مكاتب قبل من محتواها من والتحقق ،عليها مراجعةال

 :المستقبلية العمليات قياس على القدرة معد رابعا:

 فهذا ،دقيقة مستقبلية معلومات تضمينها عن المحاسبة تقدمها التي المالية التقارير تعجز

 فقيمة ،والمتوقعين الحاليين والدائنين للمستثمرين بالغة أهمية المعلومات، ذو من النوع

 أن يجب التي الديون وقيمة األرباح وكذلك ،االستثمارات وقيمة ،المستقبل في الموجودات

 الدفاتر في رصدها تم والخسائر المصروفات فقيمة .احتسابها في العناية يجب تسدد

 القيمة هذه تبقى أن ويجب ،شرائها عند تكلفتها أي ،التاريخية التكلفة أساس على المحاسبية

 الموجودات هذه قيمة على تطرأ قد التي التغيرات الي النظر بغض ،المحاسبية الدفاتر في

 .الحقا

 :الميزانية إعداد في مشاكل :خامسا

 ووضعها المنشأة قوة تقييم في عليها يعتمد التي، المالية القوائم أهم من الميزانية تعد

 ،الغربي العالم جشع عن الناتج العبث من الكثير الميزانيات إعداد عمليات شابت وقد ،المالي

 والتي كالرهانات الميزانية في األصول بعض يقيمون جعلهم مما ،السريع الثراء عن الباحث

 ،بكثير الحقيقية قيمتها تفوق بأسعار أنواعه بجميع والمشتقات ،واألسهم العقار في تتمثل

 توليد عن والبحث كبيرة بفوائد الراهن إقراض هو ،الضمانات هذه قبول نم الهدف وكان

 الصورة تعطي ال الميزانية جعل الذي األمر ،حقيقية عمل قيمة عبر وليس المال من المال

                                                           
1 -International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards- 

IAS 91  Intangible Assets, London, 2009, pp 11-12.  
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 بعض إدراج عدم ذلك إلي إضافة ،االقتصادية المنشآت لهذه المالي المركز عن الحقيقية

 دور إلغاء إلي أدى مما الميزانية خارج بنود تسمية تحت كالمشتقات الميزانية في البنود

 .المنشأة استمرارية تعترض التي المخاطر مستوى لىع المبكر الكشف في الميزانية

 دراسة تضييق فجوة التوقعات  :المبحث الخامس

إن القضاء على مشكلة فجوة التوقعات أمر مستبعد ، ألن هذه المشكلة المعاصرة  

مجتمع يتميز بانقسامه الأن جتمع ووجهة نظرهم ويجب أن نأخذ في اعتبارنا ترتبط بآراء الم

إلى فئات )طبقات( اجتماعية متعددة ومختلفة، وبالتالي من المحتم أن تختلف معاني ومفاهيم 

النشاطات االجتماعية التي تمارس فيه مثل مفهوم المراجعة والذي سيختلف معناه من فئة 

نتيجة لهذا االختالف االجتماعي أصبحت مفاهيم ومسميات و ،ألخرى من فئات المجتمع

النشاطات االجتماعية محل مناقشة مستمرة, واستناد ا إلى ذلك نتجت الفجوة الموجودة بين 

  .معاني المراجعة المتضادة والتي ال يمكن إزالتها

وفر ثبات معنى مفهوم المراجعة، وهذا األمر غير مت الفجوة يتطلبوان القضاء على هذه 

بالرغم من  وفق جملة من المتغيرات، وهذا يخضع للتفاوض والتغيير هذا المفهومألن 

 .وجود تنظيم مهني للمراجعة

عليه فإن المراجعين ليسوا في موقف فعال أو مؤثر لتحديد أو تغيير حدود و  

جملة من التشريعات والقوانين والمعايير الصادرة عن الجهات  همألنه تحكم .مسئولياتهم

عدم إمكانية استبعاد فجوة التوقعات أو حتى تضييقها من خالل هذا يدعم الرأي بوالمختصة، 

التركيز على البعد ، بل انه يجب المحددات اإللزامية لمعنى المراجعة ومسئوليات المراجع

 .التعليمي لتوعية مستخدمي القوائم المالية بمفهوم المراجعة ودور المراجع ومسـئولياته

التجاه نحو البعد التعليمي في تضييق فجوة التوقعات، والهادف إلى عقلنة إن هذا ا 

في تضييق  فعاللن يكون له تأثير  آراء المجتمع حول دور ومسؤوليات المراجعة وأهدافها،

شاملة للعمل على  استراتيجية، إال إذا كان هناك إطار أو خطة فجوة التوقعات في المراجعة

 .تضييق فجوة التوقعات

رى بعض الباحثين أن فجوة التوقعات تقع في نطاق فجوة األداء وليس فجوة وي 

، وذلك تلبية لتوقعات يجب توسيع مجال مسؤوليات المراجعينالمعقولية، وعليه فإنه 
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المستفيدين من تقارير المراجعة الخاصة باكتشاف الغش واألخطاء والمخالفات والتصرفات 

 1.مرارية المنشأةغير القانونية والتقرير عن مدى است

من خالل  عليه يمكن اقتراح الحلول التالية للعمل على تضييق فجوة التوقعاتو 

 :المداخل التالية

 .المجتمع في ومسئولياته المراجع دور عن فاعلية اإلعالم زيادة –

زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم  –

 .المالية

 .دعيم استقالل المراجع الخارجيت –

 .تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية وتنظيم الرقابة على المهنة –

  المجتمع في ومسئولياته المراجع دور عن فاعلية اإلعالم زيادة :المطلب األول

أحد وتوسيع مسؤولياته يعتبر  المجتمع في ومسئولياته المراجع دور عن اإلعالمن ا 

المقترحة من أجل تضييق فجوة التوقعات، بحيث تقوم المهنة بتوسيع مسئولياتها من  لمداخلا

أجل الوفاء بتوقعات المستفيدين، كما أن الفشل في تضييق فجوة التوقعات قد يؤدي إلى 

، كسيطرة الجهات الحكومية على الهيئات المهنية التي تدخالت خارجية تُفرض على المهنة

 .جعة، مما يفقدها استقالليتهاتحكم مهنة المرا

 والمراجعة، المحاسبة مهنة من مطالبهم تحديد في المستفيدين بحق االتجاه هذا يعترف 

 متكاملة خطة إطار في تلبيتها ومحاولة المطالب هذه بدراسة المراجعون يقوم أن وبأهمية

 المراجع يقبل وأن بد ال أنه االتجاه هذا أنصار ويرى ،ومراجعتها المالية التقارير لتطوير

 تقارير من المستفيدين توقعات لتلبية أكثر مسئوليات يتحمل وأن يلعبه، أن منه المتوقع الدور

 دور تحديد إعادة يجب أي المراجعة، معايير ضمن االعتبار في ذلك يؤخذ وأنالمراجعة، 

من خدمات  المستفيدين توقعات دراسة عنه تسفر ما ضوء في ومسئولياته المراجع

بحيث يقبل المراجع الدور المتوقع أن يلعبه وأن يتحمل مسؤوليات كثيرة لتلبية  .لمراجعةا

                                                           
1 - McEnroe John E and Martens Stanley, opcit, p 350.  
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قبل هؤالء المستخدمين بحدود آراء  والدراية منتوقعات المستخدمين، بشرط المعرفة 

 .المراجعين

من اجل المساهمة في تضييق فجوة التوقعات  مراحل ثالثيعتمد هذا المدخل على  

فيما  هذه المراحلجمهور المستفيدين من خدمات المراجعة، وتتمثل  على أساس توقعات

 1:يلي

 في الحق لهم والذين تحديد العينة المقصودة بالتوقعات حول المراجعة :المرحلة األولى

 .تقارير المراجعة من واحتياجاتهم مطالبهم تحديد

 المستفيدين ؤالءه واحتياجات مطالب لتحديد التجريبية الدراسة وهي :المرحلة الثانية

 المراجعة من وتوقعاتهم

 وبالتالي االحتياجات تلك لتلبية الالزمة الوسائلاآلليات والوسائل  اقتراح :المرحلة الثالثة

 .التوقعات فجوة تضييق

 الجمهور توعية بزيادة العام الرأي أمام نفسها عن تدافع أن المراجعة مهنة فعلى
 مهنة حول رسمي غير بشكل أو رسمي ا ينمؤثر صحفيين تعلم فرص تزيد بأن وذلك

 إصبع فيها يوجه التي األحداث عن يبلغوا أن يستطيعون فهم ينالمراجع وعمل المراجعة
 .فاعلية أكثر بأسلوب ينالمراجع على يؤثر بدوره والذي، المراجعة مهنة إلى االتهام

 مما ىأعل توقعات المتخصصين غير في إثارة عدم مسئوليه ينالمراجع على ويقع
 بالتحليل إنجازها الممكن المعقولة التوقعات إلى يرتقي بأسلوب العمل وتنفيذ إنجازه، يمكن
 2.الحقيقة إلبراز

 الخطأ األفكار لتصحيح ادمفي يكون حول دور ومسؤوليات المراجع الجمهور فتثقيف
 أن ع امتوق يكون أن يجب ال لكن و، المالية للقوائم المستخدمين بين المراجعة مهنة حول
 المالي المجتمع بين الفجوة تخفيض عملية في يساهم فقد التوقعات، فجوة على القضاء يتم

 المراجعة. ومهنة

                                                           
 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي المجتمع بين التوقعات فجوة :يوسف محمود جربوع  -1

 .21ق، صالفجوة، المرجع الساب
2 - Gerald Vinten: Audit Expectation-Performance Gap in the United Kingdom in 1999 and 

Comparison with the Gap in New Zealand in 1989 and in 1999, Managerial Auditing Journal, 

Bradford, 2005, Vol 20, Iss 5, p 561. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=875320781&SrchMode=2&sid=5&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1270108996&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=875320781&SrchMode=2&sid=5&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1270108996&clientId=28403
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تعتبر البرامج التعليمية لمقاييس المحاسبة والمراجعة في المعاهد والجامعات كما 

ومسايرة أساس التكوين القاعدي بالنسبة للمراجعين، فكلما كانت هذه البرامج قوية وموافقة 

جي هذه المعاهد والجامعات يللواقع العملي لمهنة المراجعة كلما تنبئنا بسالمة تكوين خر

والعكس صحيح، إضافة إلى الشروط المرتبطة بالتكوين المهني الميداني الممكن من أخذ 

أن هذا التعليم يؤهل  نستخلصالتجارب والتعامل معها، في ظل الذي سبق يمكن أن 

كما يؤهل هؤالء الخريجين الذين يشتغلون على أنهم  ،لة مهنة المراجعةالمراجعين لمزاو

محاسبون لدى الشركات أو كمسيرين  أو مستخدمين آلراء المراجعين أو كأعضاء في لجان 

المراجعة، أن هذه المواقع تمكن في النهاية من التقارب في وجهات النظر بين األطراف 

و أعضاء لجان المراجعة ومن ثمة تضييق  لمسيريناالمختلفة، المراجعين، المستخدمين، 

  .فجوة التوقعات

ولي للمحاسبي، المبادئ معايير المراجعة الدولية الصادرة عن االتحاد الدكما حددت  

 1.(ISA299)الى  (ISA200)العامة والمسؤوليات للمراجع من خالل المعايير من 

ة كما أشار له معيار المراجعة وكذلك تحديد مسؤوليات المراجع في ظل رقابة الجود 

ضرورة أن تقوم  حيث تركز هذه المعايير في محتواها مؤخرا على ، 2(ISQCS1الدولي)

المهنة بخطوات جادة في مجال توسيع مسئوليات المراجع في األمور التي يتوقعها الرأي 

  .العام األمر الذي يمكنه من العمل على تضييق فجوة التوقعات

 المراجع ومسئوليات دورحول  المالي المجتمع إعالم أن سبق مما نستنتج
 تأمينبه من  لبايط أمام ما المراجعة، عملية في المتأصلةالكامنة و القيود على واطالعهم
 تأثير محدودولكن سيكون له ، المراجعة توقعات فجوة خفض في يساهم قدة، مطلق مراجعة

 استراتيجية خطة عناصر ضمن فقط را  عنص كان إذا إال التوقعات، فجوة تضييق على جدا  

 مهنة وعلى .خدماتها من المستفيدين احتياجات لتلبية والمراجعة المحاسبة مهنة لتطوير
وفق خطة  مناسبة طرق بأي المالي بالمجتمع باالتصال جاهدة تعمل أن المراجعة

تحقق  أن طيعتستحتى انطالقا من تكوين المراجعين األكاديمي وتأهيلهم المهني،  استراتيجية

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 77-247. 
2 -Idem, p41. 



 019                        .... .........................قعات يف املراجعة اسباهبا وسبل تضييقها فجوة التو  الثاين:الفصل 

 ومسئوليات دور و المراجعة عملية قيود عن للمجتمع المالي الرؤية توضيح خاللها من

 .التوقعات فجوة لتضييق المراجع

زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب التعليمي لدى  :المطلب الثاني

 .مستخدمي القوائم المالية

نرى أن هناك اهتمام يدعو إلى  ،اسات السابقةدرلجملة من المن خالل استعراضنا  

ضرورة تحسين عملية االتصال في بيئة المراجعة للعمل على تضييق فجوة التوقعات، سواء  

كان ذلك بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية أو بين المراجعين واإلدارة أو بين 

 .المراجعين ولجان المراجعة

 :ة االتصال ودور المراجع فيهاالعوامل األساسية لعملي :أوال

العوامل األساسية لعملية االتصال في مجال المحاسبة والمراجعة المالية تتمثل فيما  إن 

 :يلي

متعلقة بادراك األفراد والعاملين في هذا المجال بأهمية تأثرهم وكيفية  :عوامل اجتماعية -

 .لكتعاملهم مع بعضهم ومدى تفسير البيانات والمعلومات على ضوء ذ

وتشمل كمية المعلومات وما تحتويه من نتائج، والقنوات التي تنقل تلك  :عوامل تنظيمية -

بحيث أن عدم  .المعلومات وكذلك طبيعة التنظيم الموجود وتأثير االتصاالت غير الرسمية

 :االهتمام بتلك العوامل السابقة يؤدي إلى العديد من المشكالت أهمها

 حذف أو نقص في المعلومات. 

 ويه ) تحريف ( المعلوماتتش. 

 زيادة كمية المعلومات الصادرة عن حاجة األفراد. 

وتعريف مستخدمي  إعالمويتمثل دور المراجع في نظام االتصال المحاسبي في  

أو التوافق بين المعلومات المحاسبية والمعايير  االلتزامالمعلومات المحاسبية بدرجة 

ل في نظام االتصال على أن يأخذ في اعتباره الموضوعة، بحيث يكون المراجع عنصر فعا

 :ما يلي
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وزيادة المصداقية في المعلومات الصادرة لمستخدميها،  إضفاءأن دور المراجع هو  -2

األمر الذي يعني أن يتطلب من المراجع أن يعكس ذلك من خالل أدائه وتقريره وذلك من 

عناية المهنية الواجبة، االعتماد على خالل المفاهيم التالية ) السلوك المهني، االستقالل، ال

 .أدلة اإلثبات، العرض الصادق للمعلومات الصحيحة( من أجل طمأنة جمهور المستخدمين

وجود بعدين للتوافق بين المعلومات المحاسبية والمعايير الموضوعة أحدهما كمي يشير  -1

م المالية واآلخر كيفي إلى كمية المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها تقرير المراجع والقوائ

 .يشير إلى العدالة والمعقولية التي يعكسها تقرير المراجع والقوائم المالية

 دور تقرير االدارة وتقرير المراجع في تحسين عملية االتصال :ثانيا

ن من الضروري العمل على تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم المالية وذلك ا 

ين المراجع معقولة، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خالل تقريربهدف تصحيح توقعاتهم غير ال

 .وكذلك تقرير اإلدارة من أجل توضيح مسؤولية كل طرف والتفرقة بينهما

  :وسيتم التطرق إلى محتوى التقرير اإلعالمي من خالل

 المراجع تقرير-           تقرير اإلدارة -

 .دور تقرير االدارة في تحسين عملية االتصال -0

معلوم أن مستخدمي القوائم المالية لديهم سوء فهم بخصوص مسئوليات كال  كما هو  

من اإلدارة والمراجعين، مما يترتب عليه اعتقادهم بمسئولية المراجعين عن إعـداد القـوائم 

ولة عن إعداد تلك القوائم فإنه باإلمكان إزالة سوء الفهم ؤالمس هيالمالية، وحيث أن اإلدارة 

أن يتضمن التقرير السنوي للمنشأة  (Ryan)حيث اقترحت لجنة .دارةمن خالل تقرير اإل

ولية عن إعداد القوائم المالية، إلى جانب ذلك ؤتقرير اإلدارة والذي تقر فيه اإلدارة بالمس

 1:اقترحت اللجنة أن يتضمن التقرير ما يلي

لمحاسبية االعتراف بمسئولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية واختيار السياسات ا -

 .والمعلومات األخرى المرتبطة باإلدارة

أن القوائم المالية قد أعدت وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وكذلك اإلرشادات  -

 .المهنية
                                                           

1 - Neil Fargher and others, opcit, p164. 

javascript:void(0);
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 .مسئولية اإلدارة عن تصميم وتطبيق النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية -

على االستمرار في النشاط للمستقبل أن اإلدارة مقتنعة بدرجة معقولة بقدرة المنشأة  -

 .القريب

 في فعالية عملية االتصالتقرير المراجع  دور -0

يرى عدد من الباحثين أن تقرير المراجع الحالي يعتـبر وسيلة اتصال جيدة، حيث  

يهتم المراجع عند استخدام التقرير إلى وصف طبيعة عملية المراجعة بشكٍل عام، كذلك 

 .مراجع يستخدم كوسيلة لحماية أنفسهم من المخاطر مستقبال  يرى البعض أن تقرير ال

الصادر عن االتحاد  الدولي بالمعيار جاء ما وحسب الحسابات مراقب تقرير يتضمن

(، والذي تم المالية البيانات حول تقارير وإعداد رأي تكوين (ISA700الدولي للمحاسبين))

ؤولية المراجع وكذا التفرقة بين تعديله وتحديثه ليشتمل على عناصر وفقرات تبين مس

مسؤوليته ومسؤولية اإلدارة في إعداد القوائم المالية، حيث أنه وفق آخر إصدار لهذا 

المراجع في تقرير م، فانه اشتمل على عدة نقاط لتحديد مسؤولية 3002المعيار بسنة 

 .وشرحها
ليته يشتمل على وبصفة عامة فان تقرير مراجع الحسابات الخارجي وبالتركيز على مسؤو

 1:العناصر التالية
 تقرير أنه على بوضوح يدل عنوان ا المراجع تقرير يحمل أن ينبغي :التقرير عنوان -

 .مستقل مدقق
 متطلبات وحسب مناسب بشكل التقرير توجيه وجب التقرير: إليها يوجه التي الجهة -

 المساهمين إلى إما عادة التقرير ويوجه المحلية، واألنظمة مراجعةبال التكليف ظروف
 .المالية قوائمها مراجعة يتم التي االقتصادية الوحدة أدارة مجلس أو

  :يشترط أن تشمل العناصر التالية والتي :التمهيدية أو االفتتاحية الفقرة -
 المالية بياناتها مراجعة يتم التي المنشأة تحدد يجب أن. 
 هاتمراجع تم قد المالية البيانات أن ذكري أن. 

                                                           
1 --International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p670. 
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 المالية البيانات منه تتألف بيان كل عنوان حددي أن. 
  التوضيحية والمعلومات الهامة المحاسبية السياسات ملخص إلى يشار أنيجب. 
  مالي بيان كل يغطيها التي الفترة أو التاريخ حددي أنيجب. 
 المالية بالبيانات المتعلقة اإلدارة مسؤولية -

 المسؤولين في المنشأة صاألشخا مسؤوليات المراجع تقرير من الجزء هذا يصف
 إلى المراجع تقرير في خاص بشكل اإلشارة تتعين وال، المالية البيانات إعداد عن

 اإلطار سياق في المناسب المصطلح فيه يستخدم أن ينبغي بلمصطلح اإلدارة بحد ذاته "

 المناسبة اإلشارة تكون قد المناطق بعض وفي، المعنية المنطقة في به المعمول القانوني
 .بالرقابة المكلفين إلى اإلشارة هي

 أن و ،المالية البيانات إعداد عن اإلدارة مسؤولية المراجع تقرير يصف أن ينبغي
 إلطار وفق ا المالية البيانات إعداد عن مسؤولة اإلدارة بأن توضيح على الوصف يشتمل
 من للتمكين روري اض تراه حسبما الداخلية الرقابة وعن به المعمول المالية التقارير إعداد
 .خطأ أم احتيال عن ناجمة كانت سواء الجوهرية، األخطاء من خالية مالية بيانات إعداد

 المراجع مسؤولية -
 :ويشار اليها من خالل النقاط التالية

 المراجع مسؤولية عنوان تحت قسم على المراجع تقرير يحتوي أن ينبغي. 
  عن التعبير في تكمن مراجعال مسؤولية أن المراجع تقرير يورد أن ينبغي 

  .مراجعةال عملية على مبني المالية البيانات حول رأي
  لمعايير وفق ا إجراؤها تم قد مراجعةال عملية أن المراجع تقرير يورد أن ينبغي 

المعتمدة سواء المحلية او الدولية أو في ظل التوفيق بينهما والمعايير  مراجعةال

 .المقبولة قبوال عاما
 السلوك لمتطلبات المراجع امتثال تقتضي التي المعايير تلك يوضح أن ينبغي 

 تأكيد على الحصول أجل من مراجعةال لعملية وأداؤه وتخطيطه األخالقي
 .ال أم الجوهرية األخطاء من خالية المالية البيانات كانت إذا ما حول معقول
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 :يلي ما يورد بأن ما مراجعة عمليةأي  المراجع تقرير يصفكما يجب أن 
 أدلة على الحصول أجل من معينة إجراءات أداء على المراجعة عملية تنطوي -

 .المالية البيانات في الواردة واإلفصاحات المبالغ حول مراجعة
 األخطاء مخاطر تقييم ذلك في بما ،المراجع حكم على المختارة اإلجراءات تعتمد  -
 هذه إجراء ولدى، خطأ أم حتيالا عن ناجمة كانت سواء المالية، البيانات في الجوهرية -

 المنشأة بإعداد المرتبط الداخلية الرقابة نظام االعتبار بعين المراجع يأخذ التقييمات،
 وليس القائمة، الظروف في مناسبة مراجعة إجراءات تصميم أجل من المالية للبيانات
 تقع التي الظروف في المنشأة في الداخلية الرقابة فعالية حول رأي عن التعبير بهدف
 فيما الداخلية الرقابة فعالية حول رأي عن التعبير مسؤولية المراجع عاتق على فيها

 أن على تنص التي العبارة المراجع يحذف أن ينبغي المالية، البيانات مراجعة يخص

 .فعاليتها حول رأي عن التعبير لغرض ليس الداخلية للرقابة المراجع اعتبار
اأ ما مراجعة عملية تتضمن -  المستخدمة المحاسبية السياسات مالئمة مدى تقييم يض 

 الكلي العرض جانب إلى اإلدارة، وضعتها التي المحاسبية التقديرات معقولية ومدى
 .المالية للبيانات

 وصف يشير أن ينبغي عادل، عرض إلطار وفق ا المالية البيانات إعداد يتم عندما -
 العادل وعرضها المالية البيانات إعداد إلى المراجع تقرير في الوارد مراجعةال عملية

 يكون حسبما وعادلة، صحيحة نظر وجهة عن تعبر مالية لبيانات المنشأة إعداد أو
 .القائمة الظروف في مناسب ا

 التي مراجعةال أدلة بأن يعتقد المراجع كان إذا ما المراجع تقرير يذكر أن ينبغي -
 .المراجع يلرأ أساس لتوفير ومناسبة كافية عليها حصل

 من وهذا مراجعةال عملية كمال بتاريخ التقرير يؤرخ أن الحسابات جعمرا على يجب
 والمعامالت الوقائع تأثير االعتبار بعين اخذ قد الحسابات مراقب بان القارئ اعالم شأنه
جع مر عالم الى ووصلت حدثت والتي التقرير وعلى المالية القوائم على التأثير ذات

 المدينة عادة وهو محدد موقع اسما التقرير يتضمن أن ويجب، التاريخ ذلك يةلغا الحسابات
 التقرير يوقعو .تلك مراجعةال عملية عن المسؤول مكتبه الحسابات مراقب فيها يدير التي
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 هو وحسبما بكالهما أو الحسابات لمراقب الشخصي باالسم أو مراجعةال شركة باسم
 عملية عن ةمسؤول الشركة أن الفتراض بالنظر شركةال باسم عادة التقرير ويوقع مناسب

 .مراجعةال

وفق هذه المعايير، عنوان التقرير،  .المراجعة ولعل أهم التغيرات التي طرأت على تقرير

المستقل وذلك للتأكيد على مفهوم  المراجع وتقريرالعنوان على كلمة مستقل،  يحتويث يبح

 :فقرات هيى التقرير على ثالث احتواالستقالل، حيث 

 .فقرة استهاللية -

  .فقرة نطاق الفحص -

  .فقرة إبداء الرأي -

وهي الفقرات التي أصبح يحتويها تقرير المراجع وفق معايير المراجعة الدولية الصادرة 

  .(IFACعن االتحاد الدولي للمحاسبين)

ح بشكل صريوالذي جاء بعد التقرير النمطي الذي كان سائدان يعكس التقرير الجديد كما 

مسئولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية ومسئولية المراجع في إبداء الرأي في مدى 

عدالتها، وال شك أن هذه الفقرة التمهيدية أريد بها إزالة اللبس الذي غالبا ما يثار لدى 

مستخدمي القوائم المالية، فالمراجع ليس مسئوال عن مدى تمثيل القوائم المالية والذي هو من 

لية اإلدارة، ولكن المراجع مسئول عن إبداء الرأي المحايد صحة ومصداقية تلك مسئو

 القوائم

التقرير الجديد مسئولية المراجع في تخطيط وأداء عملية المراجعة لكي يحصل يصف 

داخل سياق األهمية النسبية في أن القوائم المالية ال تحتوي على تحريفات أو  تأكيد معقول

ضافة إلى االعتراف الصريح بهذه فإن التقرير الجديد يناقش أيضا أخطاء جوهرية، وباإل

بعض حدود هذه المسئولية بإدخال مفهوم التأكيد المعقول واألهمية النسبية، وال شك أن 

 كلمة فيكما أن  القصد من وراء ذلك أن يكون مفهوما أن ذلك مختلف عن التأكيد المطلق

الرأي في سبيل التأكيد على مفهوم األهمية أضيفت إلى فقرة  كل الجوانب الجوهرية 

 .النسبية
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أن االتصاالت التي تنطوي عليها تلك المعايير تجعل من  من مجمل ما سبقيتضح 

وليات المراجع ؤاليسير بالنسبة للمستخدمين تفهم دور المراجع، وتقدم تعبيرا أوضح عن مس

مها فيما يتعلق بالقوائم المالية التي واإلجراءات التي يؤديها ودرجة القناعة والتأكيد الذي يقد

، وهذا ما يتطلب التطوير األمر الذي يساهم في تضييق فجوة التوقعات ،يقوم بمراجعتها

المستمر لتقارير المراجعة وبصفة عامة التطوير في قواعد ومبادئ المحاسبة، من أجل 

ابداء رأيه حولها  اعداد تقارير مالية تلبي حاجات المجتمع المعاصرة وتمكن المراجع من

 .وفق قواعدها ومبادئها المطبقة والمحدثة

 الخارجي المراجع استقالل تدعيم :المطلب الثالث

المراجع أن يحافظ على استقالليته عند  يعتمد هذا المدخل على انه يجب على 

ممارسته لعمله المهني، وذلك حتى يمكنه من زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية فيما يصدر 

 .عنه من تقارير

العديد من المقترحات التي تدعم استقالل المراجع، ومن ثم زيادة ثقة المستفيدين  توجد 

من القوائم المالية في تقرير المراجع للعمل على تضييق فجوة التوقعات، وقد اقترح في هذا 

 :مستنبطة من دراسات مختلفة كما يلي تعدة اقتراحاالشأن 

دة طويلة نسبيا  وذلك حتى ال يكون المراجع واقع تحت تهديد أن يتم تعيين المراجع لم -2

وذلك من أجل العمل على دعم استقالل المراجع وزيادة ، اإلدارة سنويا  بعدم تجديد تعيينه

ثـقة مستخدمي القوائم المالية بتقرير المراجع، وعليه فقد اقترحت عدد من المجامع 

، وذلك حتى ال يتعرض المراجع لتهديد ةالمهنية تعيين المراجع لفترات أطول من سن

تناول المهتمين بالمراجع مدد تعيين المراجع بكثير من الجدل ، وقد اإلدارة بعدم التجديد

فقد طرحت حول تحديد المدة باعتبارها تمثل أحد العناصر األساسية في تدعيم استقالله، 

 - :ات االختيار كما يليجملة من الدراسات بديلين لمدة تعيين المراجع الخارجي مع مبرر

 .قصيرة التعيين لمدة -      .التعيين لمدة طويلة
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، يقوم 1سنوات 5أن يتم تعيين المراجع لمدة طويلة تزيد عن طويلة:التعيين لمدة  -

 :أصحاب هذا الرأي على اآلتي اعتقاد

 توفير جو من الهدوء والثقة من أجل التقرير السليم؛ 

 ه؛طمأنة المراجع في أداء أعمال 

 تفادي تهديدات العزل أو انتهاء المدة؛ 

 المعرفة الدقيقة للمؤسسة موضوع المراجعة من قبل المراجع. 

، ومنطقيا ال تقل عن سنة ،تعيين المراجع لمدة قصيرة أن يتم :التعيين لمدة قصيرة -

 :، وتتمثل مبررات هذه الدراسات فيما يليماليةالسنة الالرتباطها ب

  وإدارة المؤسسةواأللفة بين المراجع والمستخدمين تفادي زيادة المعرفة. 

 عدم التورط في شؤون من شأنها تحريف رأي المراجع. 

  الحث على األداء الجيد للمراجع للحصول على مهمة أخرى في ظل قصر

 .مهمة المراجعة

 

دعم استقالل المراجع من خالل تفعيل دور لجان المراجعة من أجل دعم استقالل  -1

جي، بحيث يناط بلجنة المراجعة ترشيح تعيين المراجع الخارجي وكل ما المراجع الخار

 على حرصا   ،يتعلق به من تحديد لألتعاب ومناقشة التقرير النهائي للمراجع الخارجي

 وتضييق المراجعة تقارير في الجمهور ثقة وزيادة الحسابات مراجع وحياد استقالل دعم

 ركابها في للسير المراجع على الضغط نشأةالم إدارة ممارسة وعدم ، التوقعات فجوة

 حق على نص قد العالم بلدان معظم في الشركات قانون فإن ، استقالله على وللمحافظة

 2.بالشركة الخارجية ةالمراجع لجنة بيد المراجع وعزل أتعاب وتحديد تعيين

 األتعاب إجمالي من معينة نسبة تحديد المراجع استقالل لتدعيم األخرى المقترحات ومن -1

 معتمدا   يكون ال حتى واحد، عميل من عليها يحصل أن يجوز ال المراجعة لمكتب المهنية

 هذا أصبح وقد العميل هذا تجاه استقالله يهدد مما واحد عميل على دخلة في كثيرا  

                                                           
كلية العلوم ، فرع التخطيط االقتصادي دكتوراه في العلوم االقتصاديةالدمة لنيل شهادة أطروحة مقصديقي مسعود:  - 1

 ، دراسة غير منشورة.257-256ص ص  ،1001، الجزائر، جامعة الجزائر، االقتصادية و علوم التسيير
 .59جورج دانيال غالي: المرجع السابق: ص - 2
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 البلدان هذه بعض في  % 15نسبة وتحددت المتقدمة الدول معظم في عمليا   واقعا   االقتراح

 1.وايرلندا ابريطاني مثل

 تقريرا   المراجع يقدم أن عزلة، حالة في أو المراجع تعيين تجديد عدم حالة في أقترح وقد -1

 أن وضرورة مسئوليته، إلخالء ذلك أسباب يشرح إليها ينتمي التي المهنية المنظمة إلى

 بإخالء المهنية المنظمة من شهادة على التعيين، قبول قبل الجديد المراجع يحصل

 .السابق المراجع مسؤولية

تعمل على تضييق فجوة  المحدودة األثر، وبالتالي  تبقىويرى الباحث أن المقترحات  

فال بد أن نضمن االستقالل الحقيقي  اتاالقتراح هذهحيث لكي نضمن نجاح  .التوقعات

، وذلك من خالل التشديد على االلتزام بقواعد وسلوكيات أخالق مهنة المراجعة، للمراجع

  .صت عنها مجمل التشريعات والهيئات المهنيةالتي ن

 علىالرقابة تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية وتنظيم  :رابعالمطلب ال

 .المهنة

تفعيل دور الهيئات المهنية في تضييق فجوة التوقعات، وذلك على  المدخليعتمد هذا  

، والعمل على إعادة تحكم مهنة المراجعةوالهيئات التي  المنظمات المهنية بتفعيل دور هذه

ث تزداد قوة سيطرتها على مهنة المحاسبة والمراجعة، األمر الذي يؤدي إلى يتنظيمها بح

 .، وبالتالي إلى زيادة جودة األداء في المراجعةاإلشراف الفعال على المهنة والرقابة عليها

 .يادة الثقة في عمل المراجعينكذلك زيادة المساءلة المهنية للمراجعين، مما يؤدي إلى ز

 هيئات منظمة للمهنة  ءإنشا :أوال

أن إنشاء هيئة منظمة مستقلة كفيلة بتأهيل المراجع داخل األقطار المختلفة ومدعمة 

العلمي والمهني والحث على  وتأطيرها الستقالل المراجع خاصة في ظل القوة القانونية لها 

المراجعين وخاصة في  استقاللها، كفيل بتدعيم المراجعين بالنصوص الصادرة عن التزام

وتتمثل اهم أشكال هذه الهيئات فيما إلى معايير أخرى أو ميول شخصية،  االستنادمنعهم من 

 :يلي
                                                           

 هذه معالجة تضييق وطرق القانونيين الحسابات ومراجعي المالي عالمجتم بين التوقعات فجوة :يوسف محمود جربوع -1

 .12الفجوة، المرجع السابق، ص
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 .مهمة تنظيم وتأهيل المراجعةفيها على الدولة  تشرف :حكوميةهيئة  -

جب أن تتسم ، ويتنظيم وتأهيل المراجعةبها على المهنيين  يشرف مهنية:هيئة  -

 .المراجعة في القطاع الحكومي تألولوياباالستقاللية 

 .مهمة تنظيم وتأهيل المراجعةفيها على الدولة والمهنيين  تشرف :هيئة مختلطة -

وتجدر االشارة اال أنه بالرغم من وجود هيئات منظمة للمهنة تابعة للدولة اال أنه  

ومي في تسييرها من أجل ضمان يشترط وجود هيئة مهنية مستقلة عن القطاع الحك

ومي من ناحية االشراف واعتماد القوانين كاستقاللية المراجعين ويبقى الدور الح

 .والتشريعات التنظيمية وهذا بالتنسيق مع الهيئة المهنية المستقلة التي يشرف عليها المهنيين

 :آليات الهيئات المهنية لتدعيم استقالل المراجعين :ثانيا

المنظمات المهنية معايير تدعم الكفاءة المهنية واالستقالل، بحيث ال يقبل فعندما تضع  

المراجع أي مهمة إال إذا كان قادرا  على تنفيذها بكفاءة عالية وفقا  لمعايير المراجعة 

، والمعايير المحلية والدولية التي تحكمه، وفرض نظام للرقابة الذاتية على المتعارف عليها

اءات الرقابة على الجودة، فان هذا يدعم جودة الممارسة المهنية المهنة من خالل إجر

للمراجعة ويحسن نظرة المجتمع إليها، ويدعم عقالنية توقعات المجتمع، ويمكن التطرق إلى 

 :آليات تفعيل هذا الدور من خالل النقاط التالية

 المراجعة هنةم وتنظيم يتوجب على الهيئات المهنية التي تحكم مهنة المراجعة، تطوير -2

 المهنية وزيادة المساءلة المراجعة، ورقابة جودتها، في المهني األداء جودة لزيادة وذلك

 الدور هذا عن يتم األعالم جيدا   أن على عملهم، في الثقة زيادة عنه ينتج مما للمراجعين،

 وضع الهيئات المهنية تلك على يوجب وهذا المراجعة، خدمات من المستفيدين لجمهور

 جانب من بها االلتزام ومراقبة المهني، السلوك ومعايير والمراجعة المحاسبة عاييرم

 ووضع المراجعة، لمكاتب المهني لألداء لمراقبة الجودة برامج خالل من للمهنة الممارسين

 والنظم والبرامج المعايير هذه ونشر المعايير، تلك عن تطبيق يخرج من لمعاقبة الكفيلة النظم

 .المراجعة مهنة من لجمهور المستفيدين نهاع واإلعالن

 أية بتنفيذ القيام المراجع يقبل لن حيث واالستقالل المهنية الكفاءة يدعم المعايير وضع إن-1

 والتي سيتم الموضوعة األداء لمعايير طبقا   عالية بكفاءة تنفيذها على قادرا   كان إذا إال مهمة
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 جميع أن التزام كما الهيئة المهنية، في الجودة ةلمراقب برنامج طريق عن عليها أدائه قياس

 تغيير من احتمال يقلل سوف المهني والسلوك للمراجعة المحددة بالمعايير المراجعين

 .المراجع استقالل يدعم الرأي مما تسوق ظاهرة على والقضاء اإلدارة بواسطة المراجعين

 المهنية المنظمة بواسطة لةللمساء صارم ونظام الجودة لمراقبة برامج وضع أن كما -1

 منهم ومن المتوقعة المستويات إلى المهني األداء جودة بمستوى االرتفاع إلى يؤدي سوف

 .أداء المراجعين المستفيدين رضاء ثم

 مكتب كل في الجودة قسم أو نظام لمراقبة ويقترح في هذا المجال ضرورة اعتماد  -1

 أو للمكاتب، المهنية األعمال بمراقبة يقوم المهنية المنظمة في الجودة لمراقبة وقسم مراجعة،

 لمكتب الجودة مراقبة معين لمكتب يسند أن أو للمكاتب المهنية األعمال بمراقبة أن تسند

 وهكذا، على ثالث، مراجعة لمكتب الجودة بمراقبة األخر المراجعة ولمكتب آخر، مراجعة

 1.مباشرة المهنية المنظمة في لجودةا مراقبة قسم إلى الجودة مراقبة تقارير تقدم أن

أخيرا  يرى الباحث أنه ومن خالل العمل على تفعيل االستراتيجيات األربعة السابقة  

الذكر وعدم الفصل بينها نظرا  للتداخل الكبير بينها، فإنه باإلمكان العمل على تضييق فجوة 

ة لجميع هذه المداخل اعتماد استراتيجية شاملالتوقعات، وأنه من الضروري العمل على 

تطوير مهنة المراجعة لتلبية المعتمدة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من أجل 

 .توقعات المستفيدين من القوائم المالية

  

 

                                                           
1 --International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p46. 
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 المراجعة، مجال في الباحثين قبل من كبير باهتمام المراجعة جودة موضوع حظي لقد

 في المستثمرين لثقة األساسي السند تعد العالية المراجعة جودة أن إلى ذلك في السبب ويرجع

 االقتصادي النمو للمساهمةًفي فعاال دورا ً تلعب أنها كما المالية، وغير المالية المعلومات

 العالقة كشف الدراسات من العديد المالي،ًوفيًهذاًالمجالًفقدًحاولت واستقراره للمجتمع

 في تؤثر التي العوامل تحديد ويعد فيها، تؤثر العواملًالتي وجملةًمن المراجعة جودة بين

كبرياتًالشركاتً بعدًانهيار وذلك الحالي، الوقت خاصةًفي أهمية ذو أمرا ً المراجعة جودة

ًفيًاكتشافً وجودة بمصداقية ارتبط الذي األمر ،العالم علىًمستوى ًفشلها المراجعةًأمام

ًوالتالعب ًأخرىًً.الغش ًمداخل ًاعتماد ًضرورة ًالى ًالدراسات ًمن ًجملة ًخلصت حيث

هتمامًبتحقيقًالرقابةًعلىًجودةًأداءًالمراجعةًفيًواالاضافةًالىًتقليصًفجوةًالتوقعات،ً

ًبات.ظلًاستراتيجيةًمتكاملةًلتطويرًمراجعةًالحسا

ً

ًمباحثًًةخاللًثالثموضوعًالرقابةًعلىًجودةًخدماتًالمراجعةًمنًلوسيتمًالتطرقً

ً

 المبحث األول: المدخل إلى جودة المراجعة -

 المبحث الثاني: رقابة جودة المراجعة -

 المبحث الثالث: معايير رقابة جودة المراجعة في ظل المعايير الدولية -
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 لمراجعةالمبحث األول: المدخل إلى جودة ا

حولًًاالختالفًفيًوجهاتًالنظرًبينًجميعًاألطرافًالمهتمةًبعمليةًالمراجعةًإنً

ًالمراجعة ًجودة ًًمفهوم ًًإلىيشير ًتبلور ًعدم ًنهائي ًبشكل ًالمفهوم ًشاملًهذا كمفهوم

أهميتهاًوكذلكً،ًوهذاًماًيتطلبًمناًالوقوفًعلىًدراسةًمفهومًجودةًالمراجعة،ًوومرجعي

ً.هاالعواملًالمؤثرةًفيأهمً

 مفهوم جودة المراجعة المطلب األول: ً

الجهاتًاألكاديميةًواهتمتًالعديدًمنًالدراساتًسواءًعلىًمستوىًالهيئاتًالمهنيةً

صعوبةًتحديدًهذاًالمفهومًالرتباطهًًإلىويرجعًهذاًاالهتمامً،ًالمراجعةجودةًبتحديدًمفهومً

ًً.أخرىًأسباببجملةًمنًالمحدداتًالمتغيرةًوالنسبيةًوعدةً

المستفيدة،ًمنً الفئات نظر وجهات باختالف يختلف المراجعة عملية جودة مفهومإنً

 المراجعة مفهومًجودة يتحدد،ًوالمالية القوائم ومستخدمي المالية، القوائم ومعدي مراجعين،

ًً 1هما:بمستويينً

 خصائص عن ويعبر المالية، القوائم مستخدمي نظر خاللًوجهة من ويتحددً:عام مفهوم -

ًوالذي مهنيال الرأي  العملية القيود حدود في الحتياجاتهم إشباعا يحقق للمراجع،

 .لبيئةًالمراجعة واالقتصادية

ًيتعلق المراجعين نظر وجهة خالل من يتحدد والذي :تشغيلي مفهوم -  مهمة بأداء فيما

ًااللتزام المهنية، بالمعايير االلتزام درجة حيث من المراجعة  والبرامج بالخطط ومدى

 القوائم في توجد التي والمخالفات اكتشافًاألخطاء ودرجة واتجاه الموضوعة، ناتوالمواز

ً.عنها والتقرير المالية

وسيتمًالتطرقًإلىًمفهومًجودةًالمراجعةًمنًوجهةًنظرًكلًمنًالهيئاتًالتيًتحكمً

ًلجودةً ًالعام ًالمفهوم ًمستوى ًعلى ًسواء ًاألكاديمية، ًالجهات ًوكذلك ًالمهنية، الممارسة

                                                           
انخفاض مستوى أتعاب المراجعة وآثاره على جودة األداء  العنقري:إيمان حسين الشاطري و حسام عبد المحسن  -1 

على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد دراسة ميدانية  -المهني

 .121-122، ص 0222، جدة، 1، العدد 02واإلدارة، المجلد 
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سيتمًالتطرقًبدايةًإلىًالصعوباتًفيًوضعًمفهومًمحددًو،ًأوًمفهومهاًالتشغيلي،ًالمراجعة

ً.ومرجعيًلجودةًالمراجعة

 المراجعة لجودة محدد ومرجعي مفهوم وضع أوال: صعوبة

 طبيعتها الختالف وذلك الصعبة، األمور من المراجعة جودة مفهومًتحديد يعتبر

 مهنة من المستفيدين لكافة أساسيا ً مطلبا ً تعد جعةالمرا جودة أن إال منها، المستفيدين وتعدد

ًمنها: األسباب من العديد إلى المراجعة لجودة محدد مفهوم وضع صعوبة ترجعو،ًالمراجعة

 في صعوبة هناك أن كما مقدما، اختبارها يمكن ال المادية السلع علىًخالف الخدمات كون -

 باإلضافة لها، محددة مقاييس وجود لعدم المراجعة إتمامًعملية بعد المراجعة جودة قياس

 1.الخدمة منًهذه المستفيدين لدى الخبرة توافر عدم إلى

ًجودةً - ًلمفهوم ًمختلفة ًنظرة ًتتخذ ًالمراجعة، ًبعملية ًالمهتمة ًالجهات ًمن ًجهة ًكل كون

جودةًالمراجعةًبشكلًمختلفًعنًنظرةًًإلىالمراجعة،ًفمستخدموًالقوائمًالماليةًينظرونً

ًالم ًالمنشأة ًقدًإدارة ًالمراجعة ًمكتب ًأعضاء ًأن ًكما ًالمالية، ًالقوائم ًإعداد ًعن سؤولة

ينظرواًإلىًجودةًالمراجعةًبأسلوبًمختلفًعنًاإلدارة،ًكذلكًفإنًفريقًمراجعةًالنظيرً

ًعمليةً ًأدى ًالذي ًالمراجعة ًمكتب ًعن ًمختلفة ًنظر ًبوجهة ًالمراجعة ًلجودة ًينظر قد

مكتبًالمراجعةًالواحد،ًقدًتكونًلديهمًالمراجعة،ًبلًأنًالشركاءًبمكتبًالمراجعةًداخلً

وجهةًنظرًمختلفةًلمفهومًجودةًالمراجعةًبطريقةًمختلفةًعنًأعضاءًفريقًالمراجعة،ًمعً

ً ًتسعى ًالجهات ًهذه ًجميع ًفإن ًجودةًًإلىذلك ًمن ًومرتفع ًمقبول ًمستوى ً تحقيق

 2ً.المراجعة

هومًجودةًالمراجعة،ًيعتمدًمحددينًلمفًالمراجعة(ًالذيعجزًالمدخلًالتقليديًلمفهومًجودةً -

ً ًالكفاءة ًتمًًعن)واالستقالليةوهما ًالتي ًالمراجعة ًوأعمال ًمهام ًومالئمة ًكفاية تقييم

ًلعمليةً ًالتخطيط ًمرحلة ًفي ًتندرج ًالمدخل ًهذا ًوفق ًالجودة ًرقابة ًأن ًكما اعتمادها،

المراجعة،ًأيًضمنًتقييمًبرنامجًالمراجعة،ًفيماًيتعلقًبقياسًكفايةًأعمالًالمراجعةًفيً
                                                           

دراسة ميدانية للمحيط المهني في المملكة العربية –الحميد عبد الرحمن بن إبراهيم: خصائص جودة المراجعة المالية  - 1

 .411-414، ص ص 1991، الرياض، 3مجلة اإلدارة العامة، العدد  السعودية،
2 - Sutton Steve G & Lampe James C: A Framework for Evaluating Process Quality for Audit 

Engagements, Accounting and Business Research. Kingston Upon Thames, Summer 1991, 

Vol 21, Iss 83, p 275. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67692&SrchMode=2&sid=4&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1273336330&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=67692&SrchMode=2&sid=4&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1273336330&clientId=28403
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ًهيكلًالتمويلًوقطاعًالنشاطمجا ًاالرتباطاتًالتعاقدية، ًكطبيعة هذهًً،لًمخاطرًالمنشأة،

حيثًأنًاعتمادًسلمًأوًنموذجًلقياسًجودةًالمراجعةًً.األخيرةًالمرتبطةًبالمنشأةًبحدًذاتها

ًالعملياتًواإلجراءاتً ًوتجاوز ًلفهم ًالطرقًواآللياتًالتيًتحتاجها ًالمنشأة يعطيًإلدارة

 1.ةالمعقدةًللمراجع

إنًوجودًمعاييرًالممارسةًالمهنيةًلمراجعةًالحساباتًلمًتحققًالتأثيرًااليجابيًالمرغوبً -

فيهًفيماًيتعلقًبالتزامًمراجعيًالحساباتًبهذهًالمعايير،ًواالرتقاءًبمستوياتًاألداءًوجودةً

ً،أداءًالمهنيين،ًويرجعًعدمًتحقيقًتلكًالمعاييرًلهذاًالهدفًإلىًعدةًأسبابًكعدمًوضوح

ًًوعدم ًالحكم ًيصعبًمعه ًمما ًبعضًالمعايير، ًبهاًعلىًمدىتحديد ًااللتزام ومنًناحيةً،

ًيرجعًإلىًأنًتلكًالمعاييرًلمًتشملًاإلجراءاتً أخرىًفانًعدمًتحقيقًالمعاييرًألهدافها

 2.العقابيةًوالردعيةًلمخالفتها،ًأوًعدمًكفايتها

ًوالتيً - ًاألداء، ًالتوقعاتًفيًالمراجعةًأيًعندًمستوىًفجوة ساهمتًكذلكًفيًعدمًًفجوة

ًألهدافها ًالمعايير ًالمراجعةًتحقيق ًجودة ًتحقيق ًحيث ًمن ًترتبًعنهاًالمنتظرة ًوالتي ،

ًيهتمً ًفالمراجع ًبجودتها، ًيتعلق ًفيما ًالمراجعة ًأطرافًبيئة ًبين ًالنظر اختالفًوجهات

ًوالمسؤولياتً ًالمهنية ًالمعايير ًفيًظل ًبأسلوبًموضوعيًمنظم ًالمراجعة ًعملية بإتمام

يةًوأخالقياتًالمهنة،ًوهوًيحاولًبذلكًالقيامًبعمليةًالمراجعةًبأعلىًمستوىًجودةًالقانون

ومنًناحيةًأخرىًترىًً.منًوجهةًنظرهًوذلكًباالهتمامًبتنفيذًالمراجعةًأكثرًمنًنتائجها

إدارةًالمنشاةًمحلًالمراجعةًأنًجودةًالمراجعةًتكمنًفيًإضفاءًالثقةًعلىًالقوائمًالماليةً

ارةًبمسؤولياتهاًعنًإدارةًالمواردًاالقتصاديةًللوحدة،ًكماًأنهًمنًوجهةًوتأكيدًوفاءًاإلد

نظرًالطرفًالثالثًهيًتأكيدًصدقًالقوائمًالماليةًالتيًيعتمدونًعلىًمعلوماتهاًفيًاتخاذً

 3.قراراتهم

ًالمنافسة - ًحدة ًالمراجعة،ًالمراجعة مكاتب بين إن ًخدمات ًتقديم ًمنً على ًكال جعلت

 كمؤشرًللترجيح،ًيتمًمنًخالله المراجعة عملية جودةإلىًرونًينظ المراجعينًوالعمالء
                                                           
1 - Riadh Manita et autre: Les approches d’évaluation et les indicateurs de mesure de la 

qualité d’audit -étude critique, Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, paris, 

2008, Vol 2, N°3, pp 224-225.   

 .1أحمد نور وآخرون، المرجع السابق، ص - 2 
3 - LEE Tom, opcit, pp 30-32. 
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ًمختلفًمكاتب التمييز ًالمفهومً بين ًهذا ًيطرح ًما ًوهذا ًبينها، ًفيما ًوالتفضيل المراجعة

منًًحاليا ً ،ًوماًيواجههامفهومًجودةًالمراجعةنظرتهاًلللقياسًمنًعدةًأطرافًمختلفةًفيً

ًالمتزايدة ًواالنتقادات ًهذ من الضغوط ًاألطرافمختلف جودةً وتقييم دراسة بغرض ه

 هذه لتقييم موضوعية أساليب وجود عدم الضغوط هذه حدة من يزيد مامو المراجعة،

 1.الجودة

 على مستوى الهيئات المهنية لمراجعة الحساباتمفهوم جودة المراجعة : ثانيا

ًيندرجًًإن ًالمراجعة ًعلى ًالمشرفة ًالهيئات ًنظر ًوجهة ًمن ًالمراجعة ًجودة مفهوم

لجودةًالمراجعة،ًوسيتمًاستعراضًهذاًالمفهومًعلىًمستوىًجملةًًالتشغيليالمفهومًمنًض

ً.منًالهيئاتًالمهنيةًللمراجعة

لدىًالهيئاتًالمهنيةًالتيًتحكمًالممارسةًفقدًكانًاالهتمامًبمفهومًجودةًالمراجعةًً

لصادرةًا،ًً(SAS 4)ًحيثًبينتًنشرةًمعاييرًالمراجعةًمبكرا،المهنيةًلمراجعةًالحساباتً

والتيًأشارتًإلىًأنًم،1914ً،ًسنةً(AICPA)عنًالمعهدًاألمريكيًللمحاسبينًالقانونيينً

بمعاييرًالمراجعة،ًواعتمادًجملةًتحقيقًجودةًمراجعةًالحساباتًيكونًمنًخاللًااللتزامً

ًوالخدماتًالتيً ًفيًمكاتبًالمراجعة ًبالرقابةًعلىًالجودة منًالمعاييرًواآللياتًالمرتبطة

ً 2.علىًأعمالًالمراجعةًواعتمادًنظامًلرقابةًالجودةًتقدمها،

نتيجةًلالنهياراتًالتيًتعرضتًلهاًبعضًالشركاتًالضخمةًفيًالوالياتًالمتحدةًو

المعايير،ًومنًعددًمنًعدةًقوانينًونتجًعنهاًاألمريكية،ًفقدًقامًالمشرعًاألمريكيًبإصدارً

الصادرًعنً،ًجعةًالقوائمًالمالية((ًمراعاةًالغشًفيًمراSAS 99)ً)معيارًالمراجعةًأهمهاً

ً ًالقانونيين ًللمحاسبين ًاألمريكي ًً(AICPA)المعهد ًم0220سنة ًركزت ًوالتي وبحثتً،

لجانًوركزتًالتعديالتًالمقترحةًبشكلًرئيسيًعلىًجعلً،ًعلىًحوكمةًالشركاتغالبيتهاً

ًل ًالمالمراجعة ًبشكلًكاملًعلىًمراقبة ًمسؤولة ًالسلً،الخارجيًراجعلشركة طةًوإعطائها

                                                           
1 - Jeong-Bon Kim and others : Auditor conservatism, asymmetric monitoring, and earnings 

management, Contemporary Accounting Research, Toronto, Summer 2003, Vol 20, Iss 2, 

p323.  

2 - AICPA: AICPA issues its first statement on quality control standards, Journal of 

Accountancy (pre-1986), Jan 1980, Vol 149, Iss 000001, p8. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=357482111&SrchMode=2&sid=6&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1273797916&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=357482111&SrchMode=2&sid=6&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1273797916&clientId=28403
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=83273162&SrchMode=2&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1272926863&clientId=28403
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ًال ًوأتعابًأعمال ًشروط ًتحديد ًفي ًًمراجعةالكاملة ًاألخرىومجمل ًتعتبرًاألعمال ًالتي ،

1ًً.كمحدداتًلجودةًمراجعةًالحسابات

ً)معيارًالمراجعةًًحيثًأكد (SAS 99)ًالمالية ًالقوائم ًالغشًفيًمراجعة ًمراعاة )،ً

ً ًعلى ًاكتشافًالغشتدعيم ًفي ًالمراجع ًالغشًكفاءة ًعن ًالتقرير ًفي ًوالذيًواستقالليته ،

ًًجعمراًىفرضًعل ًوالتي ًالمهني ًالشك ًممارسة ًالمستمرًيالحسابات ًاالستجواب تطلب

وهذاًً.والتفكيرًبإبداعًأوًمناقشةًأخطارًتحريفاتًالقوائمًالماليةًالجوهريًالناتجةًمنًالغش

2ًً.وتعزيزًورفعًجودتهافيًمهنةًالمراجعةً للمستثمر منًأجلًإعادةًالثقة

خاللًالفترةً(AICPA) يًعهدًالمحاسبينًالقانونينًاألمريكمالمؤتمرًالقوميًلًأنكماً

ً ًحضرهً) 0223ديسمبر10ً-12من ًمنًوالذي ًم0222ًًأكثر ًلمختلفًمشارك، مثلين

 ,SECًPCAOBنً،ًالصناعاتًالخاصة،ًالحكومة،ًممثليًلجامنشآتًالمحاسبةًوالمراجعة

FASB, AICPA, IASBًمه ًعن ًالعام ًوالمفهوم ًالتوقع ًحول ًكان ًوالذي ًالمحاسبةً(، نة

التزامًأعضاءًالمهنةًًىعلًهذاًالمؤتمرحيثًأكدًً.وليةًمراجعيًالحساباتؤوالمراجعة،ًومس

،ًجودةًالمراجعةًوتحسينهاًبشكلًمستمرمنًأجلًرفعً،ًبالمعاييرًالمهنيةًوأخالقياتًالمهنة

يمًوتدعًتحديثًوتطويرًهذهًالمعاييرًوفقًالمتطلباتًالمتغيرةًلبيئةًمهنةًالمراجعةمنًخاللً

3ً.لجانًالمراجعةومسؤولياتًدورًوآلياتًالحوكمةًو

مفهومًجودةًالمراجعةًمنًخاللًًإلى،ً(IFAC)االتحادًالدوليًللمحاسبينًًأشاركماً

ًالمعيارينًالدوليينًلرقابةًجودةًالمراجعةًوهما:

الماليةً للبيانات ومراجعة تدقيق عمليات تؤدي التي للشركات الجودة رقابةالمعيارًالدوليًل -

 ًيندرجًتحتًالمعيارًالعالقة،ًوالذيً ذات والخدمات األخرى التأكيد ملياتوع

 .)معيارًرقابةًالجودةًاألولً(ISQC1)ً(ـب

ً ًاألول ًالجودة ًرقابة ًمعيار ًيشير ً(ISQC1)حيث ًهدفًإلى، ًوشركات أن  مكاتب

 أجل من به وااللتزام الجودة لرقابة نظام إيجاد هوً،المراجعةًفيًتحقيقًجودةًالمراجعة

                                                           

، العدد 01ظاهر شاهر القشي: انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة، المجلة العربية لإلدارة، المجلد  - 1

 .14، ص0221، القاهرة، 0

2  - George I Victor  & Moshe S Levitin : Current SEC and PCAOB Developments, The CPA 

Journal, New York, Sep 2004, Vol 74, Iss 9, p26. 

3 - Idem, p28.  

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=928795621&SrchMode=2&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1273437623&clientId=28403
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 والمتطلبات المهنية للمعايير وموظفيها الشركة بامتثاليرتبطً فيما بتأكيدًمعقول تزويدها

ًالمعمول القانونية ًوأن والتنظيمية  شركاء أو الشركة عن الصادرة التقارير تكون بها،

1ًً.تلبيًاألهدافًالمنتظرةًمنها العملية

ً.(ISA 220) المالية البيانات لتدقيق الجودة رقابةالمعيار الدولي ل -

ً ً)الماليةً البيانات لتدقيق الجودة معيارًرقابةً(ISA 220)ً(حيثًحدد  هدف نأ،

ضمان اً مراجعلل تقدم التي العملية مرحلة في الجودة رقابة إجراءات تطبيق هو المراجع

 ،المطبقة والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعايير تمتثل المراجعة بأنًعملية معقوال

2ًًً.أخذاًبعينًاالعتبارًاالختالفًفيًبيئةًالعمل مالئم الصادر المراجع تقرير أنو

ًوالمحاسبة ًللرقابة ًالعليا ًلألجهزة ًالدولية ًالمنظمة ًأشارت ً(INTOSAI)ًكما ًإلى،

العام،ًمنً للقطاع التابعة بالهيئات خاصة فيًظلًاعتباراتجودةًالمراجعةًوأهميةًمفهومً

ًبالقطاعًالعامًللرقابة العليا لألجهزة الدولي خاللًالمعيار ًالمراجعة ،ًالمتعلقًبرقابةًجودة

ً ًالتاريخية ًالمالية ًالمعلومات ًمراجعات ًعلى ًالجودة ًضبط ًمعيار ،ً(ISSAI 1220)وهو

 والتزامًأعضاءتحقيقًجودةًالمراجعةًفيًظلًاحترامًمعاييرًرقابةًالجودة،ًًإلىحيثًيهدفً

 التي الوطنية األخالقية والمتطلبات لإلنتوساي ةالتابع األخالقية بالمتطلبات المراجعة فريق

 المراجعينًفيًأداءماًيدعمًجودةًبيئةًمعيّنة،ًوهذاً في العام القطاع يمراجع على تسري

3ًً.إعدادًالتقارير في مسؤولياتهم بأداء عالقة ذات أخرى بإجراءات والقيام المخاطر تقدير

مهنيةًلمراجعةًالحسابات،ًيتمثلًمفهومًجودةًالمراجعةًمنًوجهةًنظرًالهيئاتًالًإن

ًللمراجعة ًبالمعاييرًالمهنية ًومجملًالمتطلباتفيًااللتزام ًالتيًتحكمً القانونية ، والتنظيمية

،ًحيثًتتمثلً،ًومعاييرًاألداءًبالنسبةًلألفرادًبمكاتبًوشركاتًالمراجعةالممارسةًالمهنية

المتطلباتًلمراجعة،ًفيًجملةًمنًمعاييرًاألداءًالتيًيجبًأنًيلتزمًبهاًاألفرادًداخلًمنشأةًا

فيًاألخالقيةًكالنزاهةًوالموضوعيةًواالستقاللية،ًوكذلكًتوفرًالمهاراتًوالتأهيلًوالكفاءةً

                                                           
1 - International Federation of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p 44. 
2  - Idem, pp 133-134. 
3 - INTOSAI: Financial Audit Guideline Quality Control for an Audit of Financial Statements, 

Stockholm, 2009, pp 3-4. 
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ً ًلهم، ًالموكلة ًوالمسؤوليات ًبالمهام ًالقيام ًأجل ًمن ًالمراجعة، ًفريق وتخصيصًأعضاء

ً.إليهمةًالمواردًالبشريةًبالتوافقًمعًخبراتهمًومهاراتهمًوطبيعةًالمهامًالموكل

ًً ًمحكم ًنظام ًيجبًتوفر ًبمكاتبًًلإلشرافكما ًالمراجعة ًفريق ًألعضاء والتوجيه

ًالسياساتً،ًمنًأجلًالفحصًوالتحققًمنًوشركاتًالمراجعة المعتمدةًًواإلجراءاتفعالية

ً.لرقابةًالجودةًفيًمكاتبًوشركاتًالمراجعة

ً ًالمراجعة ًجودة ًمفهوم ًأن ًقكما ًتحكمها، ًالتي ًالمهنية ًالهيئات ًاتجاهاًلدى ًاتخذ د

ًاألهدافًًجديدا ًتحقيق ًفي ًالمراجعة ًمهنة ًوفشل ًالعالمية، ًالشركات ًكبريات ًانهيار بعد

ًإلعادةًعلىًتدعيمًمفهومًجودةًالمراجعةمقترحةًًمحدداتعدةًًإدراجفقدًتمًالمرجوةًمنها،ً

ً ًخدماتها، ًفي ًالمجتمع ًتثقة ًخالل ًمن ًالغشًوذلك ًعن ًالكشف ًفي ًالمراجع ًكفاءة دعيم

ًواستقالل ًوتعزيز ًعنه، ًالتقرير ًفي ًالشركاتيته ًوآلياتًحوكمة ًدور ًالتعديالتً، وركزت

دورًلجانًالمراجعةًللشركات،ًفيًتحقيقًورفعًجودةًخدماتًالمقترحةًبشكلًرئيسيًعلىً

 .المراجعةًالخارجيةًللحسابات

ًالباحثين والجهات األكاديمية: مفهوم جودة المراجعة على مستوى ثالثا

ًعلىًمستوىًالدر ًموحدًأما ًتتفقًمجملًالدراساتًعلىًمفهوم ًفلم اساتًاألكاديمية

ًالمراجعة ًلجودة ًأومرجعي ًحيث ًالمداخل العديد تبنوا الباحثين ن،  جودة لتعريف من

لألخطاءًوالغشًالمراجعً اكتشاف واحتمال المراجعة جودة بين ربط من فمنهم ،المراجعة

فيً المهنية، بالمعايير االلتزام ومدى ةالمراجع جودة بين ربط من ومنهم المالية، القوائم في

 عملية في المشتركة األطراف كافة أهداف وتحقيق المراجعة جودة بين ثالث فريق ربط حين

ً.المراجعة

ًً ًيكما ًمنتبنى ًًجملة ًًتحديدالباحثين ًمنظور ًمن ًالمراجعة ًجودة ًتخفيضمفهوم

 1.الكليًللمراجعةًالخطر

ًاعتمدتًجملةًمنًالدراساتًالحديثة ًالشركاتًكمحدداتًًولقد مدخلًآلياتًحوكمة

ًالحسابات ًمراجعة ًجودة ًلمفهوم ًخالل ًمن ًب، ًمرتبطة ًمتغيرات ًلجانًعدة ًدور تفعيل

1ًً.مسؤولياتهاًفيًاإلشرافًعلىًالمراجعةًالخارجيةًورقابةًجودتهاًًودعم المراجعة

                                                           
 .9أحمد نور وآخرون، المرجع السابق، ص - 1 
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 خالل من المراجعة،ًسواء جودة موضوع تناولت التي الدراسات بصفةًعامةًفان

2ًنوعينًوهما: إلى تقسيمها للجودة،ًيمكن التشغيلي المفهوم خالل من أو للجودة العام ومالمفه

 أداء لجودة العامة والمحددات اعتمدتًالخصائص عامة دراسات يشمل النوع األول: -

 .المراجعة

 السمعة معينة،ًمثل خاصية أو محدد بعامل الجودة دراساتًربطت يشمل النوع الثاني: -

 بالعميل، المراجع خبرة أو المنشأة، حجم أو أوًأتعابًالمراجعة،ًلمراجعة،نشأةًالم العامة

وربطتًجملةًً.دورًومسؤولياتًلجانًالمراجعةالقضائية،ًأوً الدعاوىمعدلً انخفاض أو

ً.منًالدراساتًمفهومًالمراجعةًبمجموعةًأوًتركيبةًمنًهذهًالخصائص

التيًو السباقةًالتعريفات أكثر من المراجعة لجودة  DE ANGELO( 3 (يعتبرًتعريف

المراجعةً جودة عرفت حيث المراجعة، مجال في الباحثين من العديد لدى عاما ً قبوال ً لقيت

ًإعدادًالمحاسبيًأوًتحريفًفيً النظام فيًخرق باكتشاف المراجع قيام احتمالًبأنها نظام

عرفتًاستقاللًالخرقًأوًالتحريفًإنًوجد،ًكماً هذا عن والتقريرً،للعميل الماليةًالتقارير

ً.بالتقريرًعنًاألخطاءًوالتحريفاتًبالقوائمًالماليةًللعميل المراجع يقوم أن المراجعًباحتمال

 اكتشاف على المراجع قدرة زيادة هو فقاًلهذاًالتعريفًفانًمفهومًجودةًالمراجعةوو

ً.هدرجةًاستقالل وزيادة والتحريفاتًفيًالقوائمًالماليةًللمنشأةًمحلًالمراجعة، األخطاء

ًالمراجعةًًةالكاتبًترىو أنًعلىًمراجعيًالحساباتًتوفيرًمستوىًواحدًمنًجودة

منًالمتوقعًأنًتختلفًنوعيةًمراجعةًًوبالتاليًفليسعلىًجميعًعملياتًمراجعةًالحسابات،ً

ً.مراجعةًحساباتًالشركة الحساباتًداخلًمنشأةًالمراجعةًأوًفيًالممارسةًالفرديةًلمكاتب

ًجملة ًأثبتت ًفقد ًذلك ًًومع ًبدراساتًحاالت ًالمدعمة ًالدراسات ًمن لجودةًميدانية

 المراجعةًأكثرًمنًمرة،ًأنهًهناكًاختالفًفيًمستوياتًجودةًالمراجعةًحسبًمختلفً

                                                                                                                                                                                     
1 - Jerry W Lin and Mark I Hwang: Audit Quality Corporate Governance and Earnings 

Management - A Meta-Analysis, International Journal of Auditing, Oxford, Mar 2010, Vol 

14, Iss 1, p 57.  

 .121المحسن العنقري، المرجع السابق، ص وحسام عبدإيمان حسين الشاطري  -2 

3 - De Angelo and Linda Elizabeth: Auditor size and audit quality, Journal of Accounting & 

Economics, Amsterdam, Dec 1981, Vol 3, Iss 3, pp 183-184. 
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1ً.بالنسبةًللمراجعًوشركاتًالمراجعةًومهامًمراجعةًالحساباتًأعمال

احتمالًًإلىجودةًالمراجعةًبأنهاًتشيرWEN JEVONS-LEE CHI(ً2ًً(كماًعرفً

ً ًنظيفعدم ًلتقرير ًالمراجع ًتشًإصدار ًمالية ًلقوائم ًتحفظات، ًدون ًتأي ًمل أخطاءًعلى

ً.وتحريفاتًجوهرية

فيًًقدرةًالمراجعًوكفائتهبً،كذلكًحددًمفهومًجودةًالمراجعةهذاًالتعريفًقدًًنجدًأن

ً. اكتشافًاألخطاءًوالتحريفاتًبالقوائمًالماليةًوالتقريرًعنها

 القوائم خلو احتمالأنًتعريفًجودةًالمراجعةًب3ًً )عيسي محمد كامل سميرً(كماًيرىً

فيً تتمثل ،ًوالتيالمراجعةًنتائج على اعتمد قد،ًالجوهرية والمخالفات األخطاء منًالمالية

 لجودة تعريف أنه يعنى وهذا ،المراجعةًعملية جودة لتعكس عليها االعتماد يمكن مالية قوائم

 عند إال المراجع يقدمها التيًالثقة درجة تحديد يمكن ال حيث ،الالحقةًفعليةال المراجعة

 جودة إلى يشيرمفهومًالمراجعةًوفقًهذاًالمدخلًًوبالتاليًفان،ًالمراجعة عملية من االنتهاء

ً.الفعلية المراجعة

لمفهومًًالمالية القوائم مستخدمي ووعى نظرةإلىًًرفهيًتشي المدركة المراجعة جودة أما

ًمن ًجملة ًحدده ًوالذي ًالمراجعة، ًبعدةًجودة ًالمراجعةًًالباحثين ًمنشأة ًكحجم متغيرات

4ًً.وسمعتها،ًكمدخلًلتحديدًرضاًالمستفيدينًمنًخدماتًالمراجعةًعلىًجودةًخدماتها

ًالمراجع وجودة جودةًالمراجعة بين لمًيفرقا المراجعة جودةإنًالتعريفينًالسابقينًل

ً ًإلىًأنًفشلًكبرياتًشركاتًالمواعتمداهما ًواحد، ًفيًاآلونةًكمصطلحينًلمفهوم راجعة

ًالخدمةً ًالمراجعةًيشيرًإلىًجودة ًيظهرًأنًمفهومًجودة ًفيًأداءًبعضًمهامها، األخيرة،

ً.وليسًإلىًجودةًالمراجعًالمراجع،التيًيقدمهاً

                                                           

1 - Meyer, Kyle : Industry Specialization And Discretionary Accruals For Big 4 And Non-Big 

4 Auditors, Unpublished PhD thesis, The Florida State University, 2009, p 4. 

2 - Lee Chi-Wen Jevons and others : The 150-hour rule, Journal of Accounting & Economics, 

Amsterdam, April 1999, Vol 27, Iss 2, p 203. 
 كلية مجلةتطبيقية،  دراسة األرباح مع إدارة عمليات على الخارجية المراجعة جودة أثر: عيسى محمد كامل سمير - 3

 . 1-2، ص 0222ية، ، اإلسكندر41، المجلد 0 العلمية، العدد للبحوث التجارة
4 - Donald Samelson and others : The Determinants of Auditee Satisfaction and Perceived 

Audit Quality in Local Government, Journal of Public Budgeting Accounting & Financial 

Management, Boca Raton, Summer 2006, Vol 18, Iss  0, pp 139-141. 
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ًأن ًً KRISHNAN & SCHAUER(ً1(ًكما ًبقياس ًقاما ًالمراجعة بمدىًجودة

،ًحيثًعاما،ًوالمرتبطةًبالتقريرالمتعارفًعليهاًوالمقبولةًقبوالًًالمحاسبةااللتزامًبمعاييرً

ًً.جودةًالمراجعةًوقياسهاكمدخلًلتحديدًمفهومًالمهنيةًمعاييرًالااللتزامًباعتمداً

ًعرفً MEYER, KYLE(ً2ًً(كما ًبأنها ًالمراجعة ،ًةالمراجعًلفعاليةًمؤشرجودة

ًمباشرة ًالتيًالًيمكنًمالحظتها ًوهيًالسمة ًمبالفعاليةًوقدًوصفً، حساباتًالًراجعقدرة

ً)أخطاءالعلىً ًالضوضاء ًمن ًالتحيزًًغيرًمقصودةًحد ًمن ًوالحد ،ً ًالبياناتًالمالية( في

ًًتغيير)ال ًالمتعمد ًمنعلى ًالمعلومات ًالماليةًمحتوى ً (البيانات ًوزيادة ً)محتوىًال، دقة

بأنهاًتتمثلًفيًكفاءةًالمراجعًمقدرةًالمراجعًوفعاليته،ً،ًوعرفًلبياناتًالماليةلالمعلومات(ً

جودةًالمراجعةًتكونًمقرونةًدائماًبمستوىًعاليًمنًجودةًالقوائمًالمالية،ًًوأنً.واستقالليته

ًتتطلبًمسؤولياتًأكبرًلمصداقيةًتمثيلً ًالعالية ًالجودة ًوهذه ًللمعلومات، ومصداقيةًعالية

ًالمراجعةً يشملًمحدداتًالنشاطًاالقتصاديًللمؤسسات،ًوبالتاليًفانًمفهومًوقياسًجودة

 .وًحجمًالمنشأةًأخرىًمرتبطةًبالتخصصًالصناعي

الًتقتصرًعلىًمحدداتهاًًإلىًأنًجودةًالمراجعة3ًً(RIADH MANITA)كماًيشيرً

ًاألزماتً ًوتفسير ًمواجهة ًعن ًعجزت ًوالتي ًالمراجع، ًواستقاللية ًكفاءة ًوهي التقليدية،

ًالمراجعةً ًتعريفًجودة ًتشمل ًالمراجعة، ًلمفهوم ًالحديثة ًالنظرة ًولكن ًالمعاصرة، المالية

ًأساسً ًًأعمالعلى ًوإجراءاتهاالمراجعة ًأن ًالمراجعين ًوعلى ًالفحصً، ًمجاالت يوسعوا

نظراًلخصائصًالبيئةًالحاليةًمنًتعقدًاألعمالًوالحاجةًالكبيرةًإلىًالتنبؤ،ًوهذاًكيًتشملً

أعمالًالمراجعةًالبعدًاالستراتيجيًللمنشأة،ًوهذاًماًيتطلبًتحليلًودراسةًمختلفًالمخاطرً

ًً.المرتبطةًبمخاطرًالمراجعةًالمرتبطةًبخصائصًالمنشأةًوكذلك

بالرجوعًإلىًمجملًالتعاريفًالسابقةًلجودةًالمراجعًفانهًبإمكانناًأنًنستخلصًالنقاطً

ًالتالية:

                                                           
1 - Jagan Krishnan & Paul C Schauer : The differentiation of quality among auditors -

Evidence from the not-for-profit sector, Auditing, Sarasota, Fall 2000, Vol 19, Iss 2,p 9. 
2 - Meyer Kyle, opcit, pp 5-4. 
3 - Riadh MANITA & autre : Les approches d’évaluation et les indicateurs de mesure de la 

qualité d’audit - étude critique, opcit, pp 230-232. 
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كذلكًتعددًوبةًتحديدًجودةًالمراجعة،ًوذلكًلعدمًوجودًمحدداتًمرجعيةًلقياسها،ًوعص -

 .لمفهومًنسبيإليها،ًمماًيجعلًهذاًاواختالفًوجهةًنظرهمًًتهااألطرافًالمهتمةًبجود

ًالمراجع،ً - ًوليسًإلىًجودة ًخدماتًالمراجعة ًإلىًجودة ًيشير ًالمراجعة ًجودة إنًمفهوم

ًالدراسةً ًأثبتته ًما ًوهذا ًشركاتًالمراجعة، ًباختالفًالمراجعينًأو ًالمفهوم ويختلفًهذا

 .الميدانية

ًالعامةً - ًبالخصائص ًمرتبطة ًالحقة ًفعلية ًجودة ًعلى ًيشمل ًالمراجعة ًجودة ًمفهوم إن

 بها.عة،ًوجودةًمدركةًحسبًنظرةًوتوقعاتًمختلفًاألطرافًالمهتمةًللمراج

ًكافيً - ًغير ًالمهنية، ًواألحكام ًبالمعايير ًااللتزام ًأساس ًعلى ًالمراجعة ًجودة ًمفهوم إن

ًاالقتصادية ًالبيئة ًتتطلبها ًالتي ًالعالية ًالجودة ًمستوى ًجودةًلتحديد ًفتحديد ًوبالتالي ،

 .األدنىًالمطلوبًلجودةًالمراجعةًالمراجعةًوفقًهذاًالمفهومًيمثلًالمستوى

،ًغيرًكافيًلتحديدً)الكفاءةًواالستقاللية(إنًمفهومًجودةًالمراجعةًوفقًالمدخلًالتقليديً -

جودةً،ًوذلكًلكونهاًتنحصرًضمنًمرحلةًالتخطيطًلمهمةًالمراجعةًالمستوىًعاليًمنً

ًب ًوفقًمجملًالخصائصًالمرتبطة ًالمراجعة ًقياسًجودة ًولكنًيجبًأنًيتم أعمالًفقط،

ً.ومهامًالمراجعةًوالممارسةًالمهنيةًلها

التطرقًمجملًماًسبقًًإلىيمكنًإعطاءًالتعريفًالتاليًلجودةًمراجعةًالحساباتًبالرجوعً

ً:ًإليهًكماًيلي

، وفق المعايير عالية إن جودة المراجعة هي أداء خدمات المراجعة بكفاءة وفعالية

والتقرير عن األخطاء والغش المكتشف،  اإلفصاحواألحكام المهنية، مع االستقاللية في 

 .وهذا من أجل تلبية توقعات واحتياجات جميع األطراف المستفيدة من خدمات المراجعة

ًهامنًخاللًإيضاحًمفهومً،مجملًالمفاهيمًالتيًتمًالتطرقًلهاًيوضحً(21)ًرقموالشكلً

ًاالعتع ًبعين ًتأخذ ًالتي ًالمدركة ًالجودة ًوكذلك ًالمراجع، ًفعالية ًأساس ًتوقعاتًلى بار

 .واحتياجاتًاألطرافًالمستفيدةًمنًخدماتًالمراجعة

حيثًيجسدًالعالقةًبينًً.ويوضحًالشكلًالعالقةًبينًاألبعادًالمختلفةًلجودةًالمراجعة

ًعلىً ًوتأثيرها ًالحسابات، ًمراجعة ًجودة ًومنتجات ًالحسابات، ًلمراجعة ًالجودة عناصر
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ًالمالية ًالقوائم ًً.معلومات ًًتؤثرحيث ًجودة ًسمعةاعناصر ًوفعاليةًًلمراجعة( المراجع

ً ًوالتيًً،)المراجع ًالمعلومات ًمصداقية ًوهما ًالمراجعة، ًلجودة ًالمنتجات ًمن ًاثنين على

ً ًالمراجع، ًلفعالية ًبالنسبة ًالمستخدمين ًتوقعات ًإلى ًتمثيلهاًتستند ًفي ًالمعلومات وجودة

 .للنشاطًاالقتصاديًللمنشأة
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 جودة المراجعة المطلب الثاني: أهمية

إنًالتطرقًإلىًأهميةًجودةًالمراجعةًيتطلبًمناًبدايةًدراسةًسوقًالمراجعةًوأهمً

 .التيًتبررًالطلبًعلىًالمراجعةًوجودةًأدائهاًمداخلال

 أوال: الطلب على المراجعة وجودة أدائها

ً ًإن ًفي ًالمراجعة ًعلى ًاوفق تم المراجعة لسوق االقتصادية اليلالتح معظمالطلب

ًتمًاإلشارةًلهاًفيًالفصلًاألولًبالطلبًاالقتصاديًعلىًالمراجعة(ًالوكالةًنظريةل ،ً)كما

الجودةًوً،المراجع يؤديه الذي الرقابي الدور خالل ينشأًمن المراجعة على الطلبًحيثًأن

ً.التيًتفرضهاًمصداقيةًتمثيلًالنشاطًاالقتصاديًللمؤسساتًالعاليةًوالمطلوبة

ومصلحةً اإلدارة ومصالح المالك مصالح بين لتوازنا تحقيق المطلوبة الجودة تعني

ًبحيث  تخفيض آخر بمعنى أو األتعاب، قبل واإلدارة للمالك اإلنجازات تكون المراجع،

1ً.اإلمكان قدر تكاليفًالمراجعة

ًعدم فى تسهم رقابية وسيلة المالية القوائم مراجعة وتعتبرً ًمن تماثلً التخفيض

ًوتحمى ًالخصوص على األصيل، مصالح المعلومات،  والمساهمين المساهمين وجه

 من خالية اإلدارة أعدتها التى المالية القوائمًبأن المعقولة التأكيدات تقديم خالل من المحتملين،

ًلتفسيراًالنظري اإلطار هذا في تجدالمراجعةًالخارجيةًفجوهرية،ً مخالفات أو أخطاء أي

ً.بالمالكًواإلدارة المراجع لعالقة تحتاجه الذي

ًو ًأن ًًاإلدارةنجد ًالحديثة ًالمساهمة ًالشركات ًعلىًًأصبحتفي ًكبير ًبشكل تسيطر

ًفيًتوجيهً ًوأدائها ًفانًدورًالمواردًواالستخداماتالمعلوماتًالداخليةًالخاصةًبالشركة، ،

ً.المراجعةًوجودتهاًتتزايدًباستمرار،ًويزدادًالطلبًعلىًخدماتها

ً ًخاللكما ًكذلكًمن ًالمراجعة ًالطلبًعلى ًالمدًيفسر ًهذاًوً.لمعلوماتياخل يركز

منًخاللًالتنبؤًعلىًدورًالمعلوماتًفيًنقلًالمعرفةًعماًسيكونًعليهًالمستقبل،ًالمدخلً

ًمتغيرات ًلعدة ًً،وفقا ًاتخاذًوالتي ًعملية ًفي ًالصالحة ًالمستقبلية ًمختلفًالمعلومات توفر

ًًالقرار ًالمالية ًاألسواق ًوفيًظل ًالبدائل، ًتعدد ًفيًظل ًالثقة ًمن ًمنًبمستوىًأكبر تمكن

                                                           
عطاء هللا خليل: العوامل المؤثرة في التخطيط لعملية التدقيق في المكاتب األردنية في ضوء معيار األهمية النسبية، مجلة  -1

 .40، ص 0222، دمشق، 0، العدد 12جامعة دمشق، المجلد 
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ً ًاالستثماري، ًالقرار ًبيئة ًومصداقيةًوتحسين ًنوعية ًضمان ًفي ًالمراجعة ًدور يبرز

ً ًوالتشريعات ًالمهنية ًالهيئات ًمختلف ًاتجهت ًفقد ًللسوق، ًالمقدمة اعتمادًًإلىالمعلومات

1ًً.،ًمنًخاللًاعتمادًالرقابةًعلىًجودةًأداءًالمراجعةالعاليةًوالمطالبةًبجودةًالمراجعة

التجريبيةًلجودةًالمراجعةًبحثتًفيًالعالقةًبينًجودةًالميدانيةًساتًمعظمًالدراًإن

ً ًمن ًسواء ًالمراجعة ًعلى ًالطلب ًومحددات ًالمراجعة ًالعميلًحيث ًمخاطر استراتيجيات

ًالحساباتً ًمراجعة ًرسوم ًمثل ًالعرض ًمحددات ًأو ًالوكالة، ًنظرية وصراعات

ًً.(22)مًوالشكلًرقًكماًيوضحهًللمراجع،المخاطرًواستراتيجياتًإدارةً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ثانيا: أهمية جودة المراجعة بالنسبة للجهات المستفيدة من خدماتها

 يتوقعون المالية للقوائم الخارجيين المستخدمين كون في المراجعة جودة أهمية تكمن

والذيًيعكسًجودةًًالحسابات مراجع تقرير في والمتمثلة المراجعة، عملية مخرجات من

 تلك على سياساتهم ورسم قراراتهم اتخاذ في يعتمدون ألنهم ،لوماتالمراجعةًومصداقيةًالمع

                                                           
 دراسة-السعوديةى سوق األسهم المعلومات عن جودة المراجعة وسمعة المراجع عل أثرمحمد عبد هللا آل عباس:  -1 

اختباريه لكفاءة السوق، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة: دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق األوراق المالية، جامعة 

 .32-1م، ص 0222ديسمبر  2-1الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

 وفق الدراسات التجريبية جودة المراجعةالطلب والعرض على : يوضح (06)الشكل رقم

 

 :ًنقلًبتصرفًالمصدر
Ann L Watkins  and others : Audit Quality - A Synthesis Of Theory And Empirical 

Evidence, Journal of Accounting Literature, Gainesville, 2004, Vol 23, p151. 
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ًمنًخدماتً لكافة أساسيا ً مطلبا ً تعد المراجعة جودة إن وبالتالي القوائم، الجهاتًالمستفيدة

1ًالمراجعةًويمكنًإيضاحًذلكًمنًخاللًالنقاطًالتالية:

عةًبأعلىًجودةًممكنةًيهتمًمراجعًالحساباتًبأنًتتمًعمليةًالمراجمراجع الحسابات:  -1

ً.منًأجلًتحسينًسمعتهًوشهرتهًوموقفهًالتنافسيًفيًمجالًعملهًوذلك

وبالتاليًًالمالية،تعتبرًإدارةًالشركةًالمسئولةًعنًإعدادًالقوائمً :)العميل(المنشأة إدارة  -2

عمليةًالمراجعةًبأعلىًجودةًممكنةًيمكنهاًمنًمعرفةًأماكنًالقوةًوالضعفًلديها،ًًفإنًتنفيذ

ًفيوضعًالخططًالمستقبليةو ومنًناحيةًأخرىًفإنًتقريرًالمراجعًلهًردودًفعلًً.يساعدها

ً.يؤثرًعلىًأسعارًاألسهمًالخاصةًبالشركةًفيًالسوقًمماًقد

ًالمراجعة،ًالبنوك:  -3 ًالمالية ًالقوائم ًعلى ًكبير ًبشكل ًالتمويل ًومؤسسات ًالبنوك تعتمد

فيهًأنًجودةًعمليةًالمراجعةًًالًشكومماًً.فيًمنحًالقروضًوالتسهيالتًالبنكيةًوخاصة

 .إيجابي اًعلىًجودةًقراراتهمًسوفًتؤثر

ًالدائنونًبالقوائمًالماليةًالمراجعةًمنًقبلًمراجعًقانونيًخارجيًلمنحالدائنون:  -4 ًيهتم

ًعلىًتلكًالقوائم ًبناء ًتسهيالتًائتمانية ًسوفًتؤثرًًوالًشكً.العمالء ًالمراجعة أنًجودة

ا ً.منحًاالئتمانًعلىًقراراتهمًفيًكثير 

ةًفيًمراجعتعتمدًاألجهزةًالحكوميةًعلىًالقوائمًالماليةًالًالهيئات واألجهزة الحكومية: -5

ًوالرقابة،ًأغراض ًالتخطيط ًمنها ًالضرائب،ًكثيرة، ًلبعضًًوفرض ًاإلعانات وتقرير

وفَق اًلمستوىًًمراجعةاألجهزةًالحكوميةًإلىًأنًتتمًأعمالًالمراجعةًوالًوتسعىً.الصناعات

حمايةًالنشاطًاالقتصادي،ًوجميعًاألطرافًذاتًالصلةًوالعالقةًًٍلًمنًالجودةًمنًأجلعا

ً.بعمليةًالمراجعة

تسعيًكثيرًمنًالجمعياتًالمنظمةًلمهنةًالمراجعةًالجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة: -6

ًوال ًالمراجعة ًمكاتب ًإلزام ًتطويرًًمراجعةإلى ًأجل ًمن ًالجودة ًمن ًعاٍل ًمستوي بتحقيق

ًنظرةًالمهن ًوتحسين ًالمهنًاألخرى، ًالالئقًبين ًفيًمكانها ًووضعها ًفيها، ًالثقة ًوتدعيم ة

ً.المجتمعًلهذهًالمهنةًوللخدماتًالتيًتقدمها

                                                           
، الندوة الثانية عشرة العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونين: حمد جبرانم - 1

مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن  :لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية بعنوان

 .11-13، ص 0212ماي  19-12جامعة الملك سعود، الرياض، ، ي والعشرينالحاد
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نظامًلتحقيقًجودةًأعمالًالمراجعةًيحققًالعديدًمنًًإنًإتباعمكتب أو منشأة المراجعة:  -7

 1ي:والخصائصًلمكتبًالمراجعةًنفسهًيمكنًبيانهاًفيماًيلًالمزايا

ًإعطاءًتأكيداتًمعقولةًبأنًالخدماتًواألعمالًالتيًيؤديهاًمكتبًالمراجعةًتتماشىًمعً -

ارتكابًاألخطاءًًالمتطلباتًالمهنيةًومعاييرًالمراجعةًالمتعارفًعليها،ًمعًتقليلًفرص

 .المراجعةًفيًعملية

ًاإلرشاداتًوالمعاييرًإتباعهتحسينًبرنامجًعملًمراجعيًالحسابات،ًوذلكًمنًخاللًً -

 .الصادرةًمنًالجمعياتًالمهنيةًبخصوصًالرقابةًعلىًجودةًعمليةًالمراجعة

ًفيًاكتسابًعمالءًجددًًإتباعيعتبرًً - ًمنًالوسائلًالمقنعة ًفيًالمراجعة أساليبًالجودة

ًمكاتبًًلمكتب ًبين ًالشديدة ًالمنافسة ًظل ًفي ًوخاصة ًعليهم، ًوالمحافظة المراجعة،

 .المراجعة

ًفيً - ًالمصداقية ًمستوى ًارتفاع ًاألخطاءًًإن ًمن ًالمالية ًالقوائم ًخلو ًيعني المراجعة

 .وذلكًلنًيكونًإالًمنًخاللًمستوياتًعاليةًلجودةًالمراجعةًالجوهرية،

ًأصحابًً - ًرقابة ًنظام ًمن ا ًهام  ا ًجزء  ًاعتبارها ًيمكن ًالعالية ًذاتًالجودة ًالمراجعة إن

اإلدارةًفيًوخاصةًفيًحالةًعدمًمقدرتهمًعلىًالرقابةًالمباشرةًعلىًتصرفاتًًالمنشأة،

 ً.إدارةًالمنشأة

 المراجعينًوالعمالء من كل أنظار اتجهت فقد المراجعة مكاتب بين المنافسة لحدة نظرا -

 .المراجعة بينًمكاتب التمييز يتم خالله من ترجيحى كعامل المراجعة عملية جودة إلى

 .: العوامل المؤثرة على جودة المراجعةلثالمطلب الثا

ًإلىًصعوبةًم مفهوم تحديد إنًصعوبة ًالمراجعةًيرجعًأساسا حددًومرجعيًلجودة

ًعلىًجودةً ًتؤثر ًالتي ًاألساسية ًللعوامل ًالكلي ًالتحديد ًلعدم ًوذلك ًالمراجعة، قياسًجودة

ً.المراجعة،ًومؤشراتًقياسها

ً ًتأثيرًجملةًمنًالعواملًعلىًجودة  المراجعة،حيثًتعددتًالدراساتًالتيًتحاولًتحديد

ًتعًومجمل ًالتي ًالدراسات ًهذاًهذه ًألهمية ًنظرا ًالوقت، ًنفس ًفي ًومتجددة ًقديمة تبر

                                                           
 المرجع نفسه. -1 
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ًإلىًعدةً ًعامة ًبصفة ًالعوامل ًصنفتًهذه ًفقد ًبه، ًالمتغيراتًالمرتبطة ًوكثرة الموضوع

ًمجموعاتًكماًيلي:

،ًوتعدًالعواملًالمرتبطةًبمكتبًأوًشركةًالمراجعة شركة أو عواملًمرتبطةًبمكتب -

ً.المراجعةًممثالًلجانبًالطلبًعلىًالمراجعة

 .المراجعة واملًمرتبطةًبالمنشأةًمحلع -

ً.عواملًمرتبطةًبعناصرًرقابةًالجودة -

تتميزًالعواملًالمؤثرةًعلىًجودةًالمراجعةًوالتيًتطرقتًلهاًمجملًالدراساتً كما

ًفيًهذاًالمجالًبماًيلي:

ًالمراجعةًتختلف كونًالتأثير النسبي: - علىً تأثيرها درجة العواملًالمؤثرةًعلىًجودة

كبيرًنسبياً تأثير ذو بعضها أن مراجعةًبالنسبةًللعواملًاألخرى،ًحيثال جودة مستوى

 .أخرىًذاتًتأثيرًنسبيًضعيف عوامل مقارنةًبتأثير

ًتأثيرًموجبًعلىً كونًبعضًنوع التأثير: - العواملًالمؤثرةًعلىًجودةًالمراجعةًلها

 ً.مستوىًجودةًالمراجعة،ًفيًحينًأنًبعضًالعواملًاألخرىًلهاًتأثيرًعكسيًأوًسلبي

ًأساسً ًعلى ًدراساتًتقوم ًإلى ًالمراجعة ًجودة ًقياسًوتقييم وتصنفًالدراساتًفي

ًأساسًإجراءاتً ًعلى ًتقوم ًالدراساتًالتي ًمن ًوجانبًآخر ًذاته، ًحد ًفي ًالمراجع جودة

ًجودةً ًقياس ًعلى ًالدراسات ًأغلب ًتركز ًحيث ًالمراجعة، ًجودة ًلتقييم ًكمدخل المراجعة

ًلصعوبةًقياسهاًعلىًأساسًإجراءاتًالمراجعة.ًالمراجعةًعلىًأساسًجودةًالمراجع،ًنظرا

كماًتجدرًاإلشارةًإلىًأنًبعضًالعواملًالتيًتمًدراسةًتأثيرهاًعلىًجودةًالمراجعةًكانً

لهاًتأثيرًمعدومًعلىًجودةًالمراجعةًفيًظلًبيئةًمعينة،ًوهذاًباختالفًتصنيفًالمراجعةً

ًوالمر ًفيًمنشآتًالقطاعًالخاص، ًكالمراجعة ًفيًمنشآتًالقطاعًوفقًمعيارًمعين، اجعة

ًالقوانينًالعام ًإلى ًالعام ًالقطاع ًفي ًيخضع ًوالذي ًالمراجعين ًاختيار ًحيث ًمن ،

ً(07)كماًيوضحهًالشكلًرقم1ًً.والتشريعات

                                                           
1 - Riadh Manita : La qualité du processus d’audit : une étude empirique sur le marché 

financier tunisien, 30eme Congrès de l’association francophone de comptabilité : La place de 

la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, université de Strasbourg, 

France, 27 au 29 mai 2009, p4.  
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ًسيتمًالتطرقًالىًأهمًالعواملًالمؤثرةًعلىًجودةًالمراجعةًمنًخاللًماًيلي:

ً.حجمًمنشأةًالمراجعةًوتأثيرهًعلىًجودتها -

ًعلىًجودةًف - شلًالمراجعةًوالدعاوىًالقضائيةًالمرفوعةًضدًمكتبًالمراجعةًوأثرها

ً.المراجعة

ً.أثرًاألتعابًوالمنافسةًفيًسوقًالمراجعةًعلىًجودتها -

 .التخصصًالصناعيًللمراجعًوأثرهًعلىًجودةًالمراجعة -

 وتأثيره على جودتها المراجعة منشأةأوال: حجم 

مكاتبً بين التمييز أساسها على يتم التي ائصالخص أحد المراجعة مكتب حجم يعتبر

 المراجعةًالصغيرة، المراجعة،ًإلىًمكاتب مكاتب فوفقاًلهذاًالمعيارًيتمًتصنيف المراجعة،

 .المراجعةًالكبيرة ومكاتب

 : يوضح منهجية الدراسات حول قياس وتقييم جودة المراجعة)00(الشكل رقم

ًنقلًبتصرفًًالمصدر:
- Riadh Manita : La qualité du processus d’audit : une étude empirique sur le 

marché financier tunisien, 30eme Congrès de l’association francophone de 

comptabilité : La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle 

Audit, université de Strasbourg, France, 27 au 29 mai 2009, p4. 
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1ًالمثال: سبيل على منها المراجعة مكاتب تصنيف في المستخدمة المعايير من العديد وهناك

  عددًالشركاء -

 بالمكتب نالعاملي عدد -

 العمالء عدد -

 المراجعة مكتب سمعة -

 انتماءًمكتبًالمراجعةًإلىًمكاتبًالمراجعةًالعالميةًالكبرى -

ًعاليةً ًجودة ًتقدم ًالكبيرة ًالمراجعة ًمكاتب ًأن ًإلى ًالحديثة ًبعضًالدراسات تشير

الجودةًمقارنةًمعًمكاتبًالمراجعةًالصغيرة،ًحيثًأنهًيتمًتسعيرًخدماتًالمراجعةًوفقً

ً ًمكتب ًحجم ًالالزمة ًالعمل ًأساسًساعات ًعلى ًوكفاءةًًإلنجازالمراجعة ًالمراجعة مهمة

فريقًالمراجعةًوالتكلفةًوسياساتًالشركات،ًونظامًالمكافآتًوعدةًعواملًأخرى،ًإالًأنً

هذهًالمعاييرًالمستخدمةًفيًتسعيرًخدماتًالمراجعةًعلىًأساسًحجمًمنشأةًالمراجعةًتبقىً

2ً.مفاضلةًبينًتكلفةًالمراجعةًوجودتهاجامدةًألنهاًتتمركزًدائماًحولًال

ً ًفي ًالمراجعة ًارتفاعًجودة ًأخرىًإلى ًدراسة ًتشير ًالعالميةًكما مكاتبًالمراجعة

ً(BIG N)الكبرىً ًلدىًمختلفًالدراسات،ً، ًالمراجعة ًمنًحيثًجودة ًمرجعية باعتبارها

ًعمليات ًإدارة ًمجال ًفي ًالداخلية ًالخبرة ًلزيادة ًنتيجة ًالبورصة ًفي ًللمسجلين ًخاصة

فحصًعينةًمنًالشركاتًفيًالوالياتًالمتحدةًًالمراجعة،ًحيثًاعتمدتًهذهًالدراسةًعلى

م،ًوالتيًاستفادت0221ًمًإلى0223ًشركة،ًخاللًالفترةًمن2122ًًاألمريكية،ًمتكونةًمنً

وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًً.منًمكاتبًالمراجعة4021ًمنًخدماتًالمراجعةًمنًقبلً

لىًجودةًلعملياتًمراجعةًالحساباتًمنًمكاتبًالمراجعةًالصغيرة،ًالمكاتبًالكبيرةًتقدمًأع

وفيًنفسًالوقتًفإنهاًأكثرًعرضةًإلصدارًتقاريرًمراجعةًالحساباتًمحلًقلقًالعمالءًفيً

ًلعدةًضوابطًواسعةًكعواملًالخطرًللعميلًً .مجالًإدارةًاألرباح ًالنتائجًوفقا وكانتًهذه

ًإلىًأنفيًحينًً.وضوابطًلخصائصًالمراجعًاألخرى ًفيًحينأشارتًالدراسة ارتفاعًًه

                                                           
1 - Jong-Hag Choi and others: Audit Office Size Audit Quality and Audit Pricing, Auditing, 

Sarasota, May 2010, Vol 29, Iss 1, p 73. 
2 -  Ibid.  
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جودةًالمراجعةًفيًالمكاتبًالكبرى،ًفهناكًأدلةًعلىًأنًالجودةًمنخفضةًبشكلًغيرًمقبولً

1ً.لمراجعةًالحساباتًفيًالمكاتبًالصغيرة،ًوهذاًماًكشفتًعنهًالدراسةًالميدانية

مًمكتبًالمراجعةًحيثًأنًاغلبًالدراساتًفيًهذاًالمجالًتشيرًإلىًالتأثيرًااليجابيًلحجًً

علىًجودةًاألداءًالمهني،ًوذلكًمنًوجهةًنظرًالعميل،ًحيثًتمحورتًهذهًالدراساتًحولً

ًالنقاطًالتالية:

- ً ًالمهني ًاألداء ًوجودة ًمكتبًالمراجعة ًبينًحجم ًالموجودة ًااليجابية ًللمراجعة،العالقة

 2ً.التيًتدفعًالعمالءًلالتجاهًإلىًخدماتًمكاتبًالمراجعةًالكبرىًواألسباب

تقديمًمكاتبًالمراجعةًلخدماتًغيرًالمراجعةًلنفسًعمالءًالمراجعة،ًوتأثيرهًعلىًجودةً -

 .المراجعة

المراجعةًممثالً مكتب سمعة حيثًتعتبرًالتركيزًعلىًسمعةًمكاتبًالمراجعةًالكبرى، -

 والقدرة الممارسةًالمهنية تعتبرًحصيلة والتي األصولًالمعنويةًللمكتب، لشهرتهًكأحد

 عالمةًالتميزًالسم المراجعة مكتب وتعتبرًسمعة .عالية جودة ذات دماتخ تقديم على

  3ً.مميزة جودة ذات لخدمات تقديمه على الحاليينًوالمحتملين، بين المكتب

ًمنًحيثًالضغوطًعلىً - ًالمراجعة، ًعلىًجودة ًوتأثيرها ًبينًمكاتبًالمراجعة المنافسة

 4ًً.ينًالمكاتبالعاملين،ًوالضغوطًالتنافسيةًعلىًأتعابًالمراجعةًب

صغيرةًعلىًأساسًانتمائهاًإلىًًويعتبرًتصنيفًمكاتبًالمراجعةًإلىًمكاتبًكبيرةً

منًأهمًمعاييرًالتصنيفًالمعتمدةً،ًحيثًً(BIG N)أحدًمكاتبًالمراجعةًالعالميةًالكبرىً

أنًقصورًالمستفيدينًمنًخدماتًالمراجعةًعلىًقياسًجودتها،ًيطرحًاسمًمكتبًالمراجعً

إالًأنًبعضًالدراساتًتعيبًً.المراجعةخدماتًبديلًوسهلًلقياسًجودةًًوسمعتهًكمؤشر

ًالم خلًفيًأنًحجمًمكتبًالمراجعةًالًيعطيًتدعيماًجيداًألهمًالمحدداتًلجودةًدعنًهذا

                                                           
1 - Jere R Francis &  Michael D Yu : Big 4 Office Size and Audit Quality, The Accounting 

Review, Sarasota, Sep 2009, Vol 84, Iss 1, p1521. 

المحسن العنقري: تأثير حجم وسمعة مكاتب المراجعة وطبيعة المنافسة بينها على  عبدوحسام نور ساعد الجدعاني  -2 

دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز  –جودة أدائها المهني 

 .142-141، ص 0229، الرياض، 0، العدد 03االقتصاد واإلدارة، المجلد 
3 - Kyle Meyer, opcit, p7. 

 .149المحسن العنقري، المرجع السابق، ص وحسام عبدنور ساعد الجدعاني  -4
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ًمكاتبً ًكون ًمن ًوبالرغم ًأنه ًحيث ًوفعاليته، ًالخارجي ًالمراجع ًاستقالل ًوهي المراجعة

برًمؤشرًسهلًالتحديدً،ًإالًتهاًالعميل،ًوالتيًتعالمراجعةًالكبرىًتتمتعًبالسمعةًالتيًيطلب

أنًإتباعًاإلجراءاتًالعمليةًالمعتمدةًواحترامًالمعاييرًالمهنيةًلدىًالمكاتبًالتيًتنتميًإلىً

ًاالتصالً ًشبكة ًلضعف ًوهذا ًوموحدة، ًمتجانسة ًتكون ًال ًللمراجعة، ًالكبرى الشركات

ًمختلفًفروعًومكاتبًالشركاتًالكبرىًللمر ًبين ًمختلفةًوالتنسيق ًأنظمة ًواعتماد اجعة،

ًللتأكدًمنًتجانسًوتوحيدًأنظمةً لرقابةًالجودة،ًفيًظلًغيابًأوًضعفًاآللياتًالمعتمدة

1ً.العملًالمتبعةًوفقًسمعةًالمكاتبًالكبرىًللمراجعة

وأثرها على  ثانيا: فشل المراجعة والدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة

ًجودة المراجعة

ًالمرا ًفشل ًماإن ًهو ًمهامها ًأداء ًفي ًضد القضائية الدعاوى رفع إلى يؤدي جعة

ا المراجعين،  بسبب مالية المستفيدونًمنًخدماتًالمراجعة،ًخسائر يتكبد عندما خصوص 

ًعلى االعتماد ًقراراتهم ًمختلف ًاتخاذ ً المالية القوائم في  األخطاء على تحتويالتي

ًإ .المكتشفة غير والمخالفات ًالمراجعة ًفشل ًبالمراجعًويرجع ًمرتبطة ًعوامل ًعدة لى

ًوالعميلًمعاًكماًيلي:

ًاألنشطةً - ًلتغطية ًتميل ًوالتي ًالضعيفة، ًالداخلية ًالرقابة ًأنظمة ًعلى ًالعميل حفاظ

 .االحتيالية

ً.ضعفًأوًغيابًلجانًالمراجعةًفيًهيكلًشركةًالعميل -

ًالمحا - ًالمبادئ ًاحترام ًمن ًالتأكد ًوعدم ًالمهنية، ًبالمعايير ًالمراجع ًالتزام سبيةًعدم

 .المتعارفًعليهاًفيًإعدادًالقوائمًالماليةًللمنشأة

 أو تقريره تعديل في المراجع الفشلًفيًإعدادًتقريرًالمراجعةًوإبداءًالرأي،ًحيثًيفشل -

 .المالئمة الظروف في مقيدًأيًبالتحفظات، تقرير إصدار

ًمحلً ًبالمنشاة ًمرتبطة ًلعوامل ًيكون ًقد ًالمراجعة ًفشل ًأن ًمن ًبالرغم ًانه يالحظ

ًالرقابةً ًأنظمة ًومتانة ًمنًقوة ًكالتأكد ًبأعمالًالمراجعة، ًكذلكًمرتبطة ًإالًأنها المراجعة،

                                                           
1 - Riadh Manita & autres : Les approches d’évaluation et les indicateurs de mesure de la 

qualité d’audit - étude critique, opcit, p229. 
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ًتضليلً ًإلى ًتؤدي ًدائما ًأنها ًكما ًالمراجع، ًمسؤوليات ًضمن ًتندرج ًوالتي الداخلية،

مستخدميًالقوائمًالماليةًفيًاتخاذًالقرارًوالخسائرًالمترتبةًعنًذلك،ًمماًيضعًالمسؤوليةً

 .ةًدائماًعلىًمراجعيًالحساباتفيًفشلًالمراجع

 دعاوى وجود هو المراجعة بفشل إقناعاًلمستخدميًالقوائمًالمالية األكثر الدليل إن 

األسبابً إلى المراجعين ضد القضائية الدعاوى رفع ويرجعً.المراجعين ضد قضائية

1ًالتالية:

 .االقتصادي الكساد دورات خالل الشركات إفالس -

المستفيدينً نحو جديدة التزامات المراجع لتحمل أدى مما اجعة،لمهنةًالمر السريع النمو -

 .منًخدماتًالمراجعة

 .المتماثلة المواقف في عليها المتعارف المحاسبية المبادئ توحيد عدم -

 المحاسبية المبادئ ثغرات من االستفادة بهدف الشركات بين االندماج حركة انتشار -

الماليةً القوائم في المالي موقفها بتحسين دمجةالمن للمنشآت تسمح والتي المتعارفًعليها،

 .أدائها في حقيقي تحسن حدوث كربحيةًالسهم،ًبدون

وترىًإحدىًالدراساتًالحديثةًأنًدراسةًأسبابًفشلًالمراجعةًوالعواملًالتيًلهاًتأثيرً

ًالمراجعة،ً ًجودة ًتحسين ًأجل ًمن ًالمداخل ًأهم ًمن ًتعتبر ًالجودة، ًمستوى ًعلى سلبي

ًال ًأوجه ًلتحديد ًتخفيض ًإلى ًتؤدي ًالتي ًوالمخالفات ًومحاولةًقصور ًالمراجعة جودة

2ً.منعها

ًالمراجعة، الدعاوى عامل أهمية وتتمثل  األضرار منًحيث القضائيةًبالنسبةًلجودة

 قد أنه المراجعة بمكتب يلحقها قد التي فمنًاألضرار والمهنة، المراجعة بمكتب يلحقها التي

 وقت وضياع التعويضات، دفع إلى السمعة،ًباإلضافة قدانلف نتيجة العمالء فقدان إلى يؤدي

 فقدان فإن مهنةًالمراجعة مستوى أماًعلىً.ضده المرفوعة القضايا متابعة في المراجع وجهد

القضائيةًبمهنةًالمراجعة،ًحيثًتتفقً الدعاوى تلحقها قد التي األضرار أهم من يعتبر الثقة

                                                           

 .003-000المرجع السابق، ص ،امرسون وهنلي وليم توماس -1 
2 -Mouna Hazgui et autres : Les défaillances affectant la qualité de l’audit - une étude 

qualitative sur le marche français, 31ème Congrès de l’association francophone de 

comptabilité : la crise et des nouvelles problématiques de la valeur, université de Strasbourg, 

France, 10 au 12 mai 2010, p 3.  
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 أحد تعتبر المراجعة مكتب ضد المرفوعة يةالدعاوىًالقضائ أن جملةًمنًالدراساتًعلى

 القضائية الدعاوى بين عكسية عالقة وأنًهناك المراجعة جودة على المؤثرة المهمة العوامل

ًأنه وجودة ًحيث  عملية فشل احتمال قل كلما المراجعة جودة زادت كلما المراجعة،

 .صحيحالمراجع،ًوالعكسً ضد القضايا رفع احتمال وبالتاليًيقل المراجعة،

 على جودتها المنافسة في سوق المراجعةاألتعاب وأثر ثالثا: 

 سوق في المنافسة حدة من مهنةًالمراجعة تشهدها التي والتغيرات التطورات ظل في

 وتزايد العمالء، من األكبر النصيب على المكاتب من محدودة مجموعة وسيطرة المراجعة،

ًالتنافس تغيير عمليات ًهذا ًفوجود قوياً دافعا يخلق المراجعة سوق في الشديدًالمراجعين،

ًفيً ألن المكاتب أمام ًلكيًمنالسوقًتحافظًعلىًمكانتها  تستمر خاللًتخفيضًتكاليفها

 تقليص إلى تدفعه المراجعة،ًوالتي لعمليات مكتبًالمراجعةًأتعاباًمنخفضة يقبل فقدً.بالعمل

 خالل من تعويضها يتم أن أمل على منخفضة أتعابًمراجعة يقبل أو المراجعة، عمل نطاق

 مكتبًالمراجعة يخل الحالتين كلتا وفي العميل، نفس من خدماتًاستشارية على الحصول

 .وهذاًماًيؤثرًسلباًعلىًجودةًالمراجعة والنظامية، المهنية عمله بمتطلبات

إنًالمنافسةًبينًمكاتبًالمراجعةًوكماًأشارتًإليهًجملةًمنًالدراساتًينتجًعنهاًعاملينً

ًنًوهما:اثني

ًانخفاضًفيًأتعابًًعلى األتعاب: المنافسة-1 ًعلىًاألتعابًينتجًعنها ًالمنافسة حيثًأن

المراجعة،ًوماًينجرًعنهًمنًتقصيرًفيًاألداء،ًكالتقليصًمنًنطاقًمهامًالمراجعة،ًوهذاً

 .ماًيؤثرًسلباًعلىًجودةًالمراجعة

يرًخدماتًالمراجعةًعلىًوتشيرًجملةًمنًالدراساتًإلىًتأثيرًالمنافسةًعلىًاألتعابًوتسع

ً مكاتب تلجأوً.جودتها،ًوهذاًماًيضعًالمراجعًأمامًالمفاضلةًبينًتكلفةًالمراجعةًوجودتها

 1خيارينًوهما:ً أحد إلى المراجعة

 بالشكل الخدمة تقديم عدم إلى يؤدي مما متواضعة، برواتب المراجعين توظيف  -

 .المناسب

                                                           

 حسن مفتي: أسباب ونتائج ضغوط موازنة الوقت في بيئة المراجعة السعودية، ومحمد بنصالح بن عبد الرحمن السعد  - 1 

 .034-033، ص 0221رية، ، اإلسكند0، العدد 32مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، المجلد 
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 .المراجع لعملية المطلوب الوقت تخفيض -

ًكاليالً ًأن ًيؤدي حظ ًإلى غير أو مباشر بشكل الخيارين  جودة انخفاض مباشر

ًمكاتب قبوال األكثر الخيار هو الوقت موازنة تخفيض خيار كان وإن المراجعة،  لدى

ً.المكتب بسمعة إضراره لعدم نظرا المراجعة

ًالخدماتًتوسيع نطاق الخدمات االستشارية -2 ًزيادة ًإلى ًالمراجعة ًمكتب ًيلجا ًحيث :

ًتمً(ستشاريةاال ًكما ًالمراجعة ًأعمال ًعلى ًتأثير ًمن ًلها ًوما ًالمراجعة ًغير ًخدمات أي

لنفسًعميل،ًواالعتمادًعليهاًأكثرًمنًجانبًاإليرادات،ًمنًً)التطرقًلهًفيًالفصلًالسابق

 ً.أجلًتعويضًالتكاليفًالناجمةًعنًاالنخفاضًفيًأتعابًالمراجعةًنتيجةًالمنافسة

يًإلىًزيادةًالعبءًفيًأعمالًمكاتبًالمراجعةًفيًحيثًأنًالضغوطًالتنافسيةًتؤد

ًمنًحيثًاتساعًمجالًأعمالً ًالمنافسة، ًلتعويضًانخفاضًاألتعابًالناتجًعن ظلًسعيها

ًتقاريرً ًتقديم ًو ًالمراجعة ًغير ًبخدمات ًالعمالء ًلتزويد ًتسعى ًوالتي ًالمراجعة، مكاتب

 .المراجعةًًفيًالوقتًالمحددًوالجودةًالمنتظرة

ًت ًإلى ًالتطرق ًأهمًإن ًعلى ًالوقوف ًمنا ًيتطلب ًالمراجعة ًسوق ًفي ًالمنافسة أثير

ًالبيئةً ًفي ًالمراجعة ًمكاتب ًتواجه ًالتي ًوالتحديات ًالمراجعة ًسوق ًتحكم ًالتي المحددات

ً(22)كماًيوضحهًالشكلًرقم .الحالية

ًسوقًالمراجعةًًتطور سوق المراجعة: -3 إنًالتطرقًإلىًمجملًالتطوراتًالتيًعرفها

ًفيًالفترةًاألخيرةًوالذيًميزهًبروزًعاملينًاثنينًوهما:ًتظهرًتطوراًكبيرا

 .تركيزًواندماجًالمكاتبًالعالميةًالكبرىًللمراجعةًفيًشكلًشبكات -

ًً ًللمحاسبين ًالدولي ًاالتحاد ًعرف ًهيكل(IFAC)حيث ًبأنها ًالمراجعة ًشبكات كبيرً ،

 في يشارك أو التكاليف مشاركة أو الربح تحقيق إلى بوضوح ويهدف التعاون، إلى يهدف

ًسيطرة ملكية  رقابة يخص فيما مشتركة وإجراءات سياسات أو مشتركة إدارة أو أو
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ًأو منً كبير جزء أو مشترك تجاري اسم استخدام أو مشتركة عمل إستراتيجية الجودة

 1.المهنية الموارد

،ًتشيرًإلىً(N)،ًحيثً(BIG N)معًاإلشارةًأنهًيشارًإلىًمكاتبًالمراجعةًالكبرىًبًًً

  (اتبًالمراجعةًالعالميةًالكبرى،ًوذلكًمنًأجلًمرجعيةًالدراسةًوفقًتاريخهاعددًمك

م،ًثمًأصبحًستة1922ً،ًوذلكًألنًعددًمكاتبًالمراجعةًكانًثمانيةًمكاتبًسنةً) 0212

،ً(Sells merged)وًً(Deloitte, Haskins)م،ًوذلكًباندماجًشركتي1922ًمكاتبًسنةً

 Arthur)،ًمعًشركةً(Whinney merged)،ًوكذلكًشركةً(Touche Ross)معًشركةً

Young)ًًالشركاتًالعالميةًالكبرىًللمراجعةًخمسةًمكاتبًسنة ،1992ً،ًوأصبحًعدد

ً ًشركتي ًباندماج ًً(Price Waterhouse merged)وذلك ،ً(Coopers & Lybrand)و

وبتاريخًالدراسةًفانًعددًالشركاتًالعالميةًالكبرىًللمراجعةًهوًأربعًشركاتًعالميةً

ً.(Arthur Andersen)،ًوذلكًبإفالسًوتصفيةًشركة0220ًللمراجعة،ًمنذًسنةًكبرىً

 2ً.وانخفاضًالمنافسةًكنتيجةًلهذاًالتركيزًواالندماج

ًفيًشبكاتًعالميةًمنًاجلً ًواندماجها ًالكبرى، ًمكاتبًالمراجعة ًتنظيم حيثًأنًإعادة

ًاالقتصاد ًالعولمة ًلحتمية ًنتيجة ًالعالم ًأنحاء ًمختلف ًفي ًعمالئها ًمعًً.يةتتبع تزامن

ً ًالكبرى ًالمراجعة ًبعضًشركات ًأعمال ًرقم ًضغطً(BIG N)انخفاضًفي ًوالناتج ،

ًقامتً ًحيث ًالمراجعة، ًوأعمال ًاإلدارة ًأعمال ًبين ًللفصل ًوالحكومية ًالمهنية الهيئات

ً ًكشركة ًالمثال، ًسبيل ًعلى ًالكبرى ًالمراجعة ًشركات  Pricewaterhouse)بعض

Coopers)ًةًببيعًحقوقًاإلدارةًإلىًشرك(IBM)ًًًكماًقامتًشركة،(KMPG)ًً

3ً.باالنفصالًمنًجهةًعلىًفرعهاًلإلدارة

التركيزًعلىًمسألةًاالستقالليةًكعاملًومؤشرًلقياسًوتقديرًجودةًالمراجعة،ًوماًواكبً -

ًالفصلًبينًمهامًاإلدارةً ًالتركيزًمنًضغطًوتشديدًالهيئاتًالمهنية،ًعلىًضرورة هذا

ًالمراجعة ًالتخفً.ومهام ًهذا ًأن ًإلىًحيث ًفقط ًإرجاعه ًيمكن ًال ًالمنافسة ًفي يض

                                                           
1 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook Of International  Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p134. 
2 - Benoît Pigé : Les enjeux du marché de l'audit, Revue Française de Gestion, Paris, Nov/Dec 

2003, Vol 29, Iss 147, pp 88-91. 
3 - Idem, p 91. 
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خصوصيةًالصعوبةًفيًقياسًجودةًالمراجعة،ًألنًسوقًالمراجعةًيتميزًكذلكًبالتباينً

ًحولً ًالتساؤل ًيطرح ًما ًوهذا ًوطالبها، ًالخدمة ًمقدم ًالمعلوماتًبين ًفي ًالتماثل وعدم

ًيتو ًبما ًالمراجعة ًمستوىًجودة ًعلى ًتحصل ًالعميل ًكانتًمنشأة ًإذا ًما ًمعًتحديد افق

 .األتعابًالتيًتتحملهاًمقابلًخدماتًالمراجعة

ً

ً
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- Benoît Pigé : Les enjeux du marché de l'audit, Revue Française de Gestion, Paris, 
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بالرغمًمنًتركيزًأغلبًالدراساتًفيًتطورًسوقًالمراجعةًعلىًمكاتبًالمراجعةً

الكبرى،ًإالًأنًانخفاضًالمنافسةًبينًمكاتبًالمراجعةًالكبرىًواحتكارهاًلحصةًكبيرةًمنً

ً.بينًالمكاتبًالصغيرةًللمراجعةًسوقًالمراجعة،ًيقابلهًحدةًالمنافسة

ًأنً ًالمراجعة، ًسوق ًحول ًاألمريكية ًالمتحدة ًالواليات ًأجريتًفي أظهرتًدراسة

،ًخاصةًبعدًانهيارًشركةً(BIG N)انخفاضًالمنافسةًبينًمكاتبًالمراجعةًالعالميةًالكبرىً

(ARTHER ANDERSON)ًً ًقانون ًفرضها ًالتي ًالقيود ًومجمل ،(SARBONES 

OXLEY)ًًمهنة ًأصبحتًًعلى ًأنه ًالمراجعة، ًغير ًخدمات ًتقديم ًحيث ًمن المراجعة

ًو ًالصغيرة، ًالمراجعة ًمكاتب ًبين ًمرتفعة ًأتعابًًالمنافسة ًفي ًانخفاض ًكذلك واكبها

بمعدلًأكبرًلدىًمكاتبًالمراجعةًالكبرى،ًحيثًتوضحًهذهًًلهاتهًاالخيرةالمراجعةًبالنسبةً

دةًالمنافسةًإلىًاالعتمادًعلىًعمالءًالدراسةًبأنًمكاتبًالمراجعةًالصغيرةًتتجهًفيًظلًح

1ً.بهامشًربحًمنخفضًفيًظلًارتفاعًمخاطرًالعميل

ًبينً ًااليجابية ًتوضحًالعالقة ًاالقتصادية ًالنظرية ًمنًأن ًبالرغم ويرىًالباحثًأنه

ًتشيرً ًبنتائجًعملية ًإالًأنًأغلبًالدراساتًالمدعمة ًالمنتجاتًوالخدمات، ًوجودة المنافسة

ينًجودةًالمراجعةًوحدةًالمنافسةًفيًسوقًالمراجعة،ًفيًظلًالبيئةًإلىًالعالقةًالعكسيةًب

ً ًالكبرى ًالعالمية ًالمراجعة ًمكاتب ًواحتكار ًالمراجعة ًلسوق ًللحصةً(BIG N)الحالية ،

ً ًًعلىًاعتبارالكبرىًمنًسوقًالمراجعة، ًمكاتبًالمراجعة لشبكةًمميزاتًًيوفرأنًحجم

ً ًالتابعة ًالمراجعةكًلهالفروع ًمخاطر ًمن ًالدعاوىًً،ًالتقليل ًلمواجهة ًالمالية الموارد

أنًمكاتبًالمراجعةًالصغيرةًتخضعًلحدةًالمنافسةًفيًًإالً.....إلخًالقضائيةًبالدرجةًاألولى

ًوبالتاليًفاإلشكاليةًالمطروحةًهيًوضعًالمراجعًفيً ًاالحتكارًلسوقًالمراجعة، ظلًهذا

جلًمواجهةًهذهًالمنافسةًموقفًالمفاضلةًبينًجودةًالمراجعةًوالتخفيضًمنًتكاليفها،ًمنًأ

منًالتخفيضًمنًساعاتًالعملًالمخصصةًوماًيترتبًعلىًذلكًًواالنخفاضًفيًاألتعاب

ً ًإلتمام ًومجملًاألعمالًالالزمة ًالمراجعة، ًمنًتأثيرًسلبيًعلىًاللمهمة ًلهذا ًوما ،ً مهمة

ً.جودتها

                                                           
1 -James Bierstaker : The Impact of Competition on Audit Planning Review, and 

Performance, Journal of Accounting Literature, Gainesville, 2006, Vol 25, pp 15-17. 
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 وأثره على جودة المراجعة رابعا: التخصص الصناعي للمراجع

ثالثةًاألخيرة،ًكانًهناكًاتجاهًفيًمهنةًمراجعةًالحساباتًنحوًعلىًمدىًالعقودًال

ًالصناعي ًالتخصص ًمن ًأعلى ًفيًً.مستويات ًالزيادة ًمن ًكل ًإلى ًاالتجاه ًهذا ويعزى

ًً.المنافسةًفضالًعنًإصدارًوتحديثًقواعدًمحاسبيةًخاصةًبالصناعة

ًصعبة ًمهمة ًهي ًمعينة ًصناعة ًفي ًالمتخصصة ًالشركات ًتحديد ًالبً.إن ًاتبع احثونًوقد

ً ًللشركات، ًالصناعي ًالتخصص ًلتحديد ًأساليب ًعدة ًاألكاديميون ًاألكثرًوكان األسلوب

ًمنً ًهي ًالصناعة، ًفي ًبالسوق ًأسهم ًأعلى ًلديها ًالتي ًالشركات ًافتراضًأن ًهو شيوعا

 1ً.المتخصصينًفيًهذهًالصناعة

ًللعمالءً ًجاذبية ًعامل ًالتخصصًالصناعي ًتجعل ًالتي ًالعوامل ًمن ًالكثير ًهناك ًأن كما

ًحيث ًسواء، ًحد ًعلى  تستثمر التي المراجعة مؤسسة أن المنطقي من انه والمراجعين

 مهمة حصة لديها يكون المراجعة عميل صناعة تخصصهاًفي وزيادة تطوير في مواردها

وهذاًماًيجعلًالتخصصًالصناعيًللمراجعًلديهًالقليلًمنًاآلثارًً. 2الصناعة تلك سوق في

ً.زيادةًالتعرضًللمخاطرًالتيًقدًتنجمًعنًعدمًتنوعًالعمالءالسلبيةًالمحتملة،ًبماًفيًذلكً

وعلىًالرغمًمنًالعيوبًالمحتملةًللتخصصًالصناعيًللمراجعًفهوًجانبًهامًمنًجوانبً

فاآلثارًااليجابيةًالمحتملةًتفوقًبكثيرًاآلثارًًالحاالت،تحديدًجودةًالمراجعةًفيًكثيرًمنً

 .يًلهاًتأثيرًايجابيًعلىًجودةًالمراجعةالسلبية،ًوهذاًماًيجعلهًمنًأهمًالعواملًالت

 بواسطة تعيينه يتم الذي المراجع بأنه الصناعة في المتخصص المراجعويعرفً

 صناعة في كبير حد إلي الممارسة في والخبرة التدريب لديهم والذين شركاتًالمراجعة،

ًالتركيزً.معينة  اءباألخط المخزنة الصناعة في المتخصص المراجع معرفة علي ويتم

ًاألساس تعتبر المخزنة والمعرفة الذاكرة الذاكرة،ًكون من يمكنًاسترجاعها والتي وعدمها

 3.واتخاذًالقرار السلوك لفهم 

                                                           
1 -Deborah Bloomfield & Joshua Shackman: Non-Audit Service Fees Auditor Characteristics 

and Earnings Restatements, Manageriel Auditing Journal, Bradford, 2008, Vol 23, Iss 2, p 

125.  
2 - Dennis M O'Reilly & John T Reisch : Industry specialization by audit firms - What does 

academic research tell us?, Ohio CPA Journal, Columbus, Jul-Sep 2002, Vol 61, Iss 3, p 42.  
3 -Birnberg Jacob G & Shields Michael D : The Role of Attention and Memory in Accounting 

Decisions, Accounting Organizations and Society, Oxford, 1984, Vol 9, Iss 3, p365. 
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شركةًمنًعمالء922ًًالدراساتًالحديثةًالتيًأجريتًعلىًعينةًمنً إحدى وأظهرت

 م،ًبأنه0223مًإلى1992ًمكاتبًالمراجعةًفيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةًفيًالفترةًمنً

 يقل ماًال تراجع أن يجب متخصصةًفيًقطاعًأوًصناعةًمعينة، المراجعة منشأة تكون لكي

  %01أوًبمعنىًآخرًأنًتحققً معينة، لصناعة تنتمي التي الشركات إجمالي من %01 عن

 1.الصناعة هذه شركات علىًمستوى المراجعة أتعاب إجمالي من

ً ًأداء ًأن ًالدراساتًالعملية ًمن ًمنًطرفًالمراجعينًوأكدتًجملة ًالمراجعة مهمة

مفاهيم،ًًيعرفون،ًنظراًلكونًالمراجعينًتهاالمتخصصينًصناعيا،ًيؤديًإلىًالرفعًمنًجود

،ًمماًيدعمًقدرتهمًعلىًاكتشافًاألخطاءًالمعينًآلياتًوميكانيزماتًالعملًلقطاعًالصناعة

2ًً.والغش،ًويعطيًالثقةًللعميلًفيًمختلفًعملياتًاتخاذًالقرار

ًألداءً صناعة في جهودها وتركيز المراجعة منشأة تخصص هميةأ تتمثل محددة،

 3مهامهاًبجودةًعاليةًكماًيلي:

بتلكً خاصة وخبرات معرفة هيكل تكوين المتخصصة المراجعة منشأة تستطيع -

 ،ًوهذا المهني األداء في الجودة من لىاع مستوى ذات خدمات تقديم وبالتالي ، الصناعة

ًأعمق لديهم الذين المراجعين أن حيث . المراجعة وفعالية كفاءة زيادة إلى يؤدي  في فهم

 واإلصدارات المشاكلًالجوهرية مع بجدية التعامل على القدرة لديه سيكون معينة صناعة

 .العمالء صناعة في توجد التي

ًالصناعة في التقارير ومتطلبات المحاسبة لمعايير واكبر دقيقة معرفة على الحصول -  هذه

 تطوير إلى بها،ًباإلضافة العاملين للعمالء الخدمات أداء في متخصص المراجع يكون التي

 .الصناعة هذه في المراجعة لتعاقدات الالزمة المهارات

ًمؤسسات من العمالء من اكبر مجموعة على والتطوير التدريب تكاليف توزيع -  جانب

 .الحجم وفورات من االستفادة في يساعد وهذا ،المتخصصة المراجعة

                                                           
1 - Robin N Romanus  and others : Auditor Industry Specialization, Auditor Changes and 

Accounting Restatements, Accounting Horizons, Sarasota, Dec 2008, Vol 22, Iss 4, p 403. 
2  -Kyle Meyer, opcit, p10. 
3 - Dennis M O'Reilly & John T Reisch, opcit, pp 43-44. 
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 تقديرات من يزيد وهذا العميل، لصناعة المراجعين التخصصًالصناعيًيدعمًمعرفةًإن -

 لهذه مميزة سمة تكون والتي المالية القوائم في الموجودة الضمنية للمخاطر المراجعين

 الصناعة

 والتيًتعتمد اإلدارة بها تقوم التي واإلجراءات العمليات فحص عند المراجع مهمة تسهيل -

ًاكتشاف وفرص احتماالت تخفيض إلى يؤدي مما ،شخصيال التقدير على  احتواء عدم

 .جوهرية أخطاء على المالية القوائم

ً العمالء احتياجات لتلبية قوية فرص لديها المتخصصة المراجعة منشأة -  ،متميزةبصورة

 .مرتفعة اقتصادية عوائد تحقيق وبالتالي

ً ًالصناعي ًالتخصص ًأهمية ًعلى ًالمهنية ًالهيئات ًأكدت ًجودةًكما ًدعم ًفي للمراجع

المالية(،ً البيانات لتدقيق (ًالتخطيطISA300المراجعة،ًمنًخاللًمعيارًالمراجعةًالدوليً))

 األعمال قطاعات علىًالمراجعًعندًالتخطيطًلعمليةًالمراجعة،ًاألخذًبعينًاالعتبارًطبيعةف

1ًً.إلىًالمعرفةًالمتخصصة الحاجة ذلك في بما مراجعتها، سيتم التي

والمعيارً (ًالمعيارًالدوليًلرقابةًالجودةًاألول(،ISQC1رًمعيارًالمراجعةًالدولي))كماًيشي

،ًإلىًضرورةًتوفرًالتأهيلًالمهنيًالمالية( البيانات لتدقيق الجودة (ًرقابةISA220))الدوليً

 هما أساسيين جانبين من الشروط جميع تتوافرًلديه أن المراجع من يتطلب للمراجعًمما

ًفيًالتحصيلًالعلمي، الجانب ًالتخصصًالصناعي، في العلمي والمتمثل  والجانب مجال

ًتوظيفً الخبرة أو العملي ًضرورة ًعلى ًاألول ًالمعيار ًيؤكد ًكما ًالمجال، ًفي المهنية

مراجعينًفيًفريقًالمراجعةًفيًمجالًالتخصصًالصناعي،ًوهذاًمنًاجلًالتأكدًمنًأداءً

 .مهمةًالمراجعةًبجودةًعالية

ًالت ًأن ًالباحث ًتأثيرً الصناعي خصصويرى ًلها ًالتي ًالعوامل ًأهم ًمن للمراجع

ًالمراجعةً ًلايجابيًعلىًجودة ًيوفره  التكاليف منًآلياتًلمواجهةًالمنافسة،ًتخفيضًلهما

ًمنً الجودة، وتحسين ًوهو ًيعتبرًضعيفا، ًالسلبيًللتخصصًالصناعيًللمراجع وأنًاألثر

ًالمحتم ًالعمالء ًفيًضياع ًوالمتمثلة ًالضائعة ًالتخصص،حيثًالفرصة ًخارجًمجال  لين

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p268. 
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ًتقسيم ًخالل ًمن ًمواجهتها ًيمكنه ًحسب إلى داخلي ا المراجعة مكتب والتي قطاعاتً أقسام

ً.األعمالًوالصناعات

 المبحث الثاني: رقابة جودة المراجعة

ًىتتمًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًمنًخاللًجملةًمنًالبرامجًوالهيئاتًالمشرفةًعل 

 .مفهومهاًووسائلهاًوالعواملًالمؤثرةًفيهاًوسنتناولهاًمنًخاللًمهنة،ال

 المطلب األول: مفهوم رقابة جودة المراجعة

ًالمراجعةًمنًخاللًمختلفًالتعاريف،ً سيتمًالتطرقًإلىًمفهومًالرقابةًعلىًجودة

ً.وكذلكًمكوناتًوعناصرًنظامًرقابةًالجودة،ًوشروطًتطبيقه

 أوال: تعريف الرقابة على جودة المراجعة

 المراجعة مكتب يتبعها التي الوسائل بأنها المراجعة أعمال جودة على الرقابة تعرف

1.المهنية المسؤوليات مدىًمقابلة من للتأكد
ًً

وعرفتًكذلكًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًبأنهاًإجراءاتًوسياساتًموضوعةًمنً

ًاإلجراءاتًطبقتًألجلًالوصولًلمستوىً ًللتأكدًمنًأنًهذه ًنفسها ًالمراجعة قبلًمؤسسة

 2.دًاألدنىًأالًوهوًتطبيقًالمعاييرًالمهنيةًالمطلوبةالح

 Suprême Auditاألوربيً) االتحاد عن الصادرة المراجعة جودة إرشادات عرفت

Institutionsيتمً التي واإلجراءات السياسات يشمل (،ًرقابةًالجودةًللمراجعةًبأنهاًمصطلح

ً ًوأوض جودة ذات المراجعة أعمال أن لضماناعتمادها ًهيًعالية، حتًأنًضمانًالجودة

ًالمطلوبةً ًبإجراءاتًالرقابة ًالقيام ًتم ًأنه ًلضمان ًمكتبًالمراجعة ًمنًخالل ًمحددة عملية

                                                           
 .32، المرجع السابق، صوجيمس لوبكألفين أرينز  - 1
، 0224هادي عباس التميمي: مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان،  - 2

 .22ص 
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ًلتحسينًإجراءاتًالرقابةً ًأو ًلتعزيز ًالطرقًالممكنة ًتحديد ًتم ًوأنه ًبشكلًمالئم، وتنفيذها

 1ً.المعتمدة

ًعرفتًهيئة ًرقابةًال يالخليج التعاون مجلس لدول والمراجعة المحاسبة كما عربية

 التي السياساتًواإلجراءات وجميع المحاسبة لمكتب اإلداري التنظيمجودةًالمراجعة،ًبأنهاً

 بالمعايير المكتب بالتزامًمنسوبي االقتناع من معقولة بدرجة التحقق أجل من المكتب أقرها

 لعمالء ةالمهني الخدمات تقديم المهنيًعند أداءهم تحكم التي العالقة ذات واألنظمة المهنية

 مزاولة تحكم التي باألنظمة المكتب المهنة،ًوالتزام وآداب سلوك قواعد ذلك في بما المكتب

2ًً.المهنة

ًعرف ًوإجراءاتًًهاوقد ًوالسياسات ًاألنظمة ًتمثل ًبأنها ًللمحاسبين ًالدولي االتحاد

عهاًرقابةًالجودةًالتيًتقعًتحتًمسؤوليةًمنشأةًالمراجعة،ًوالتيًتلتزمًمنشأةًالمراجعةًبوض

ًالمهنيةً ًللمعايير ًيمتثلون ًوموظفيها ًالمنشأة ًبأن ًمعقوال ًضمانا ًلها ًلتقدم ًعليها والحفاظ

والمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمطبقة،ًوأنًالتقاريرًالصادرةًمنًقبلًالمنشأةًأوًالشركاءً

3ً.فيًالعملياتًمقبولةًحسبًالظروف

ًعلىًجود ًللرقابة ًالتعاريفًالسابقة ًإلىًمجمل ًعلىًبالرجوع ًترتكز ًأنها ًنجد ًالمراجعة ة

ًالنقاطًالتالية:

أنًرقابةًالجودةًتتمثلًفيًجملةًمنًالسياساتًواإلجراءاتًالتيًيعتمدهاًمكتبًالمراجعةً -

ً.لتحقيقًجودةًالمراجعة،ًوتندرجًضمنًمسؤوليتهًفيًالتنفيذ

تًإنًرقابةًالجودةًالمراجعةًبمجملًسياساتهاًوإجراءاتهاًوفيًظلًتطورًتطبيقها،ًأصبح -

ًمهامً ًتنفيذ ًفي ًالعالية ًالجودة ًتحقيق ًأجل ًمن ًفعاليتها ًمن ًالتحقق ًويتم ًكأنظمة، تعتمد

                                                           
1 - Supreme Audit Institutions (SAIs) :Guidelines on Audit Quality, Version 29 October 2004, 

Revised version for the consideration of Contact Committee of the Heads of the SAIs of the 

European Union, Luxembourg, 6-7 December 2004.  
2 http //: www.gccaao.org © 2010 .GCC Accounting and Auditing Organization  

 العربية: معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة الخليج لدول التعاون مجلس لدول والمراجعة هيئة المحاسبة
3 -  International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p130.  

http://www.gccaao.org/
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ًلتحسينً ًأو ًلتعزيز ًالممكنة ًالطرق ًبمجمل ًالنظام ًهذا ًتحسين ًوضمان المراجعة،

ً.إجراءاتًالرقابةًالمعتمدة

ًاألدنىًالمطلوبًالمتثال - ًهوًتوفيرًالحد ًللمراجعة، ًالجودة ًرقابة ًإنًالهدفًمنًاعتماد

ًالمعاييرً ًوكذلك ًودوليا، ًوطنيا ًوالمتطلباتًالقانونية ًالمهنية ًللمعايير ًوموظفيها المنشأة

 .التنظيميةًالمعتمدةًبمكتبًالمراجعة

 .كماًتهدفًرقابةًالجودةًإلىًإعطاءًضمانًلجودةًالمراجعة -

ًبالرجوعًإلىًمجملًماًتمًالتطرقًإليهًفانهًيمكنًتعريفًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًبأنها:

 أعمال تنفيذ على األنظمةًالتيًتعتمدهاًمكاتبًالمراجعةًمنًسياساتًوإجراءاتًلمساعدتها

 الرأيًالمهنيًيعكس بأن وتعتبرًوسيلةًللتأكيدًالمعقول الجودة، من عالية بدرجة المراجعة

 أو التعاقدية، أو الشروطًالقانونية ومجمل والدولية، المراجعةًالوطنية احترامًواعتمادًمعايير

ً.مكتبًالمراجعةًنفسه يعتمدها مهنيةًتنظيمية ةًمعاييرأي

 معايير وضع أهميةًعن يقل ال أساسية ركيزة للمراجعةًيعد األداء جودة مراقبة موضوع إن

 أساسا يشكل ما أن من فعالًللتأكد أثر ذات إنها بل والمراجعة، للمحاسبة المختلفة التطبيق

 قناة للرقابة، وسيلة أنه إلى ويمثلًإضافة بالفعل، تطبيقه يتم المحاسبينًوالمراجعين لممارسة

 في المتقدمة الدول منهج كان وقدً.عملياتًالفحص عن ينتج ما خالل من المهنة لتطوير

 بوضع بدأت متتالية بصورة المهنة بناء منًخالل مالئمة نوعية رقابة برامج إلى التوصل

 أن محدد ا،ًحيث شكال لتأخذ النوعية ةالرقاب تطورتًأدوات ثم المختلفة، والمفاهيم األهداف

ًومعايير األهداف وضع في يجبًأنًيكونًمتوازي ا البناء  والمراجعة المحاسبة والمفاهيم

ًنظام ذلك ويتوج واحدة دفعة الصلة ذات األخرى واألنظمة ًاألداءً بإيجاد ًجودة لرقابة

ً.(29الشكلًرقم) كماًيوضحهًالشكلًرقمً.للمراجعة

ً

ً

ً

ً
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 ثانيا: عناصر وشروط الرقابة على جودة المراجعة

تشملًالرقابةًعلىًالجودة،ًالسياساتًواإلجراءاتًالتيًينبغيًعلىًمؤسسةًالمراجعةً

أنًتقومًبهاًسواءًفيماًيتعلقًبالمؤسسةًبشكلًعامًأوًبمهماتًالمراجعةًالخاصة،ًأيًعلىً

جلًضمانًقيامًمؤسسةًمستوىًالمؤسسةًككلًوعلىًمستوىًكلًعمليةًمراجعةًوذلكًمنًا

وقدًً.المراجعةًبخدمةًاألطرافًذاتًالعالقةًبشكلًمناسبًوبماًيتفقًمعًمعاييرًالمراجعة

تختلفًطبيعةًومدىًسياساتًوإجراءاتًالرقابةًعلىًالجودةًباختالفًحجمًمنشاةًالمراجعةً

ًكذلكً ًوتتأثر ًاألعمال، ًتفرع ًومدى ًالجغرافي ًوالموقع ًتمارسها ًالتي ًاألعمال وطبيعة

ً.لتكاليفًوالمنافعًالمتوقعًتحققهاًمنهابا

سيتمًالتطرقًإلىًعناصرًرقابةًالجودةًوشروطًتطبيقهاًبصفةًعامةًالحقاًبالتفصيلً

ً.المعتمدةالدوليةًمنًخاللًأهمًمعاييرًرقابةًالجودةً

ً

معايير الرقابة النوعية لمكتب العربية:ً الخليج لدول التعاون مجلس لدول والمراجعة المحاسبةًهيئة: نقل بتصرفالمصدر: 
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 عناصر الرقابة على جودة المراجعة -1

1ًتتمثلًعناصرًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًفيماًيلي:ًً

 والموضوعية واألمانة الحياد.ً

 األفراد إدارة.ً

 المحددة والعمليات العمالء عالقات واستمرار قبول.ً

 المراجعة عملية أداء.ً

 المراقبة و المتابعة.ً

 االستشارات. 

ًالعنصر والموضوعية: واألمانة الحياد -أ  كافة في يتوفر أن يجب علىًأنه وينصًهذا

 أعمال إجراء عند والظاهر، الحقيقة في الليةاالستق المراجعة ينفذونًعملية الذين األفراد

ًً.وأمانة موضوعية بكل المسؤوليات كافة بأداء يقوموا جهة،ًوان ألي التحيز وعدم المراجعة

ًوموضوعية استقاللية من التأكد يتم حيث  أو الشريك إجابة خالل من المراجع وأمانة

 القائمة هذه سنويا ،ًوتشمل ءقائمةًاالستقصا على المراجعة عملية في عضو أي أو المراجع

ً.المراجعة الشركةًمحل في إدارة مجلس في عضو أو أسهم امتالك مثل أسئلة

 عن مناسبا ً تأكيدا لتوفر وضعها يجب التي واإلجراءات السياسات وهي األفراد: إدارة -ب 

ًالمناسب توافر  على العمل وتخصيص جيد، نحو على العمل ألداء مراجع لكل التأهيل

 وإشراك التدريب، من مالئم قدر على وحصلوا مالئمة فنية فيهمًمهارة تتوفر الذين اداألفر

 األعمال إنجاز من ليتمكنوا المهنية التطوير وأنشطة التعليمًالمستمر برامج في األفراد كافة

ًعلى األفراد وتوزيع إليهم، الموكلة  تقييم يتم حيثً.أعماله إلنجاز والكفاءة المؤهل بناء 

 .مراجعة بكلًعملية الخاص التقييم تقرير خالل من عينالمراج

سياساتً وضع الشركة على يجبًالمحددة: والعمليات العمالء عالقات واستمرار قبول -جـ 

 بتأكيد لتزويدها المصممة المحددة والعمليات العمالء عالقات واستمرار لقبول وإجراءات

ًبأنها  العميل نزاهة حيث من والعمليات عالقاتها في فقط تستمر أو تقيم سوف معقول

                                                           
1 -  James Schmutte & John Thieling : Addressing the New Quality Control Standards, The 

CPA Journal, New York, Jan 2010, Vol 80, Iss 1, pp 10-14. 



 206                        .................... ................رقابة اجلودة للمراجعة اخلارجية للحساابت: ثالثالفصل ال

ًلمتطلبات وتستطيع ًلديها ألداء وكفائتها المهنة أخالقيات االمتثال ًوأن  القدرات العملية،

ً.ذلك إلجراء والموارد والوقت

 المراجعة عملية قبول حال في الضرورية المعلومات على الحصول الشركة على يجب كما

 .العميل مع االستمرار اتخاذًقرار وعند

 توفر التي واإلجراءات السياسات وضع المراجعة مؤسسة على المراجعة: عملية أداء  - د

 التنظيمية والمتطلبات المهنية المعايير حسب تم المراجعين به قام الذي أنًالعمل من التأكيد

ً.منشأةًالمحاسبة في الجودة ومعايير

 رقابة عناصر جميع تطبيق من للتأكد واإلجراءات السياسات وضعًالمراقبة: أو المتابعة-هـ 

ً.فعال نحو على الجودةًاألربعة

 من قبل من خارجها أو المراجعة مؤسسة داخل االستشارات تكون أنًاالستشارات: و_

ً.االستشارة بموضوع العالقة ذات الخبرةًالعملية يملكون

 .الجودة رقابة نظام في توفرها الواجب الشروط - 2

 مكاتب أو الكبيرة المراجعة مكاتب في كان سواء جودةال لرقابة نظام إلى الحاجة إن

 نتائج في والمصداقية الثقة وتعزيز األداء في جودة على الحصول هي المراجعةًالصغيرة

الجودةًمنًحيثً رقابة نظام في توفرها يجب شروط هناك هذهًالجودة ولتحقيق المراجعة,

ًبحيث يتصف أنًالنظامًيجبً  محل الشركة ألعمال مستقبليال النمو يستوعب بالمرونة،

 وأنً.ظروفها أو نشاطها في تغيير أي أو طبيعته أو العمل حيثًحجم من سواء المراجعة

 مع وتتناسب وتطبيقه، إلعداده الالزم والوقت المال حيث من معقولة تكلفة ذو النظام يكون

 إلى تحتاج وبالتالي بالالمركزية تتميز مراجعة مكاتب هناك أن المراجعة،ًأي حجمًمكتب

 الصغيرة،ًالتي المراجعة مكاتب إليه تحتاج مما أكثر ووضوحا ً أكثر علىًالجودة رقابة نظام

 المراجعة مكاتب على انه الباحث ويرىً المكتب نفس في واحدا ً فيهاًفريقا ً العاملون يكون

 ،ًوتوضيحباستمرار الجودة على المتعلقةًبالرقابة وإجراءاتها سياساتها وكفاية فاعلية مراقبة

 .الخارجية المراجعة فاعلية فيًزيادة عالقة من لها لما لموظفيها واإلجراءات السياسات تلك

 :وبصفةًعامةًفانًمتطلباتًنظامًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًتتمثلًفيًالنقاطًالتالية
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ًيجبًأنًيكونًالنظامًشامال ًلكافةًعناصرًنظامًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةً:الشمولية -أ 

 1.علىًنحوًمالئم

ًوأهدافهً:الوضوح -ب ًللنظام ًوشامال  ًودقيقا  ًواضحا  ًوصفا  ًالنظام ًيتضمن ًأن  .يجب

ًالمكتبًوحجمهًًالمالئمة: -جـ  ًأعمال ًطبيعة ًمع ًليتالءم ًمصمما  ًالنظام ًيكون يجبًأن

 .وهيكلهًالتنظيميًونشاطًعمالئهًومدىًتطورًهذاًالنشاطًوتعقيده

ًالعاملينًفيًيجبًأًثقافة الجودة:  -دً ًلدىًكافة ًالجودة ًثقافة ًمفهوم ًالنظام نًيعززًهذا

2ًً.المكتب،ًبحيثًيتمًتطبيقًالسياساتًواإلجراءاتًمنًخاللًفهمًفحواهاًومعرفةًأهميتها

ًفيًذلكًًالمسؤولية: -هـ  ًبما ًتحقيقًالجودة، ًعن ًفرد ًكل ًعلىًمسؤولية ًيؤكد يجبًأن

 .عدمًتحقيقهاًاإلدارةًالعليا،ًويبنًالعواقبًالتيًتترتبًعلى

 .يجبًأنًيكونًللنظامًصفةًإلزاميةًفيًالتطبيقًالتطبيق: إلزامية -و 

 .يجبًأنًيكونًذاًتكلفةًمعقولةًمنًحيثًالمالًوالوقتًالالزمًإلعدادهًوتطبيقهًالتكلفة: -ز 

يجبًتعميمهًعلىًكافةًالعاملينًفيًمجالًالمراجعةًعلىًمختلفًالمستويات،ًً:العمومية -حـ

ًت ًيتم ًالمستمروأن ًوالتعليم ًوالتطوير ًالتدريب ًخالل ًمن ًفيه ًورد ًما ًلتطبيق  .أهيلهم

ًنواحيًًالتغذية العكسية: -ط ًعن ًالمراجعين ًمن ًالعكسية ًللتغذية ًنظاما ًيتضمن يجبًأن

ً.الضعفًوالقصورًفيهًواالقتراحاتًالمقدمةًلتطويره

 للحساباتالمطلب الثاني: أنظمة وبرامج الرقابة على جودة المراجعة الخارجية 

ًالقوميً ًالدخل ًعلى ًالتأثير ًذات ًالجنسية ًالمتعددة ًالدولية ًالشركات ًانهيارات ان

واقتصادياتًالدول،ًقدًسلطًالضوءًعلىًاهميةًجودةًالمراجعةًوالرقابةًعليهاً،ًحيثًيمكنً

فيًهذاًالمجالًحصرًنوعينًمنًأنظمةًوبرامجًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعة،ًوالمتمثلةًفيً

االداءًوًالذيًيعنيًبشكلًاساسيًفيًالرقابةًعلىًتدقيقًالمعلوماتًالتاريخية،ًالرقابةًعلىً

والرقابةًعلىًجودةًمكاتبًوشركاتًالمراجعة،ًوهوًماًتتطرقًإليهًهذهًالدراسة،ًحيثًانهً

الًتوجدًمعاييرًوبرامجًللرقابةًالنوعيةًعلىًمكاتبًالمراجعةًكنموذجًاسترشاديًمتكامل،ً

اجراءاتًالرقابةًعلىًجودةًاألعمالًبمكتبًالمراجعة،ًويمكنًيستخدمًعندًوضعًسياساتًو
                                                           

، 91أهميتها، مجلة المحاسب القانوني العربي، العددو مفهومها-تالحسابارقابة الجودة في تدقيق : رلى نعيم دهمش -1

 .12، ص1992عمان، 
 .11، ص0223/0224سونيا محمد البكري: إدارة الجودة الكلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -2
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استخدامهاًمنًقبلًالجهاتًالرقابيةًاثناءًمراجعةًمكاتبًالمراجعة،ًلذلكًسيتمًالتطرقًمنً

ًخاصةً ًللمراجعة، ًالجودة ًرقابة ًفيًمجال ًالمطلبًالىًبعضًالتجاربًالدولية ًهذا خالل

ً.األمريكيةًمنهاًوالسباقةًفيًهذاًالمجال

 النظير : الرقابة على الجودة على مستوى مكتب المراجعة وفق برنامج فحصأوال

ًفحصًالنظير) ًالزميلًأو ًالمراجعةPEER REVIEWًانًمراجعة ًمنشأة ًمنًقبل ،)

لمنشأةًمراجعةًأخرى،ًوتحتًماًيسمىًبالتنظيمًالذاتيًللمهنة،ًيقومًعلىًاساسًانًشركةً

ًأ ًمراجعة ًشركة ًالتزام ًمدى ًبفحص ًتقوم ًالجودةًالمراجعة ًرقابة ًومعايير ًبنظم خرى

ًالجودةً ًلرقابة ًدوري ًفحص ًعملية ًمراجعة ًشركة ًكل ًفي ًتجري ًحيث للمراجعة،

وممارساتًواجراءاتًالمراجعة،ًمنًأجلًتحديدًوتقريرًإنًكانتًالشركةًالمراجعةًمحلً

1ًالفحصًقدًقامتًبتصميمًسياساتًواجراءاتًلتنفيذًعناصرًرقابةًالجودةًالخمسًالتالية:ً

 ً.ادًواالمانةًوالموضوعيةالحي -

 ً.التأهيلًوالمهارةًوالخبرةًوالتدريبًوالتعليمًالمستمر -

 ً.سياساتًواجراءاتًقبولًأوًاالستمرارًفيًالمراجعةًالعمالء -

ًفيً - ًومعاييرًالجودة ًالمعاييرًالمهنية ًالمتماثلًمع ًالمراجعة ًمنًأنًأدالءًعملية التأكد

 ً.شركةًالمراجعة

ًمنًتطبيقًعناصرًالج - ًعلىًذلكًبشكلًالتأكد ًوالمراقبة ًوالمتابعة ًالسابقة ًاالربعة ودة

 ً.فعال

 مزايا نظام فحص النظير: -1

2ًانًالقيامًبفحصًالنظيرًيؤديًإلىًتحقيقًمنافعًلمنشآتًالمراجعةًللمساعدةًعلىًماًيلي:

 .تحقيقًمعاييرًرقابةًالجودة -

 ً.كسبًالسمعةًالحسنة -

 ً.تخفيضًمنًاحتماليةًالتعرضًللتقاضي -

 ً.لمراجعةًوفقاًلمستوياتًمرتفعةًمنًالجودةتنفيذًا -

                                                           
 .13-10، ص0212، لبنان، 23الرقابة على أداء المحاسبين القانونيين، مجلة المدقق، العدد عفاف اسحق ابو رز:  - 1
 المرجع نفسه. - 2

http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC421.pdf
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ً.تعزيزًوتمكينًالصالحياتًلوضعًالقواعدًوالتفتيشًوالسلطةًالتأديبية -

 عيوب نظام فحص النظير: - 2

ًمنًالدراساتً تعرضًبرنامجًفحصًالزميلًلكثيرًمنًاالنتقاداتًحيثًاتفقتًجملة

ًالمحاسب ًلمجمع ًحيثًوفقا  ًمصداقيته، ًوعدم ًاستقالله ًاألمريكيًالًعلىًعدم ًالقانونيين ين

يطلعًالفاحصًعلىًوثائقًمستنداتًالعمالءًالتيًالًيرغبًالعمالءًفيًمراجعتهم،ًويمكنً

ً ًالقائمًًالذيللمكتب ًالمكتب ًيختار ًان ًالخاصًبه ًالجودة ًعلى ًالرقابة ًفحصًنظم سيتم

ظهورًقصورًالتنظيمًالمهنيًفيًفحصًنظامًرقابةًالجودةًعلىًمكاتبًًوبالتاليبالفحصً

1ً.المراجعة

ًانهيارًكبرياتً ًبعد ًفحصًالنظيرًأثبتًفشله ًاعتبرتًبعضًالدراساتًأنًنظام كما

ًالكشفًعنًالتالعبً ًبالفشلًوالتواطؤًفيًعدم ًمكاتبًالمراجعة ًواتهام الشركاتًالمالية،

ًمكاتبً ًفي ًشركاء ًبين ًفحصًبالتواطؤ ًعن ًعبارة ًالنظام ًهذا ًاعتبر ًاذ ًالمالي، والفساد

قادرًعلىًتحقيقًاألهدافًالمرجوةًمنه،ًوانهًغيرًقادرًعلىًاكتشافًًالمراجعة،ًوأنهًغير

2ً.الخطاءًوالتجاوزاتًالكبيرة

 الرقابة على جودة المراجعة في الواليات المتحدة: -3

(،ً(AICPA القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد لقدًتمًاعتمادًفحصًالنظيرًمنًقبل

 أنواع البرنامجًليشملًثالثة هذا تعديل وتم المراجعة، شركات أعمال بفحص يختص كمعيار

 رقابة نظام أن من التأكد إلى وًتهدف المراجعة، عمليات جودة من للتحقق وذلك الفحص، من

3ًعلىًيعملًبشكلًفعال،ًوتتمثلًفيميًيلي: الجودة

 (System Reviewالنظام ) مراجعة -أ 

ًمكتب في والمراجعة محاسبةال علىًعمليات الجودة رقابة نظام أن من التأكد إلى تهدف

ًالمعهد الصادرة الجودة رقابة لمعايير طبَقا صمم قد المراجعة   للمحاسبين األمريكي من

 .لها مخطط هو كما قدًطبقت الجودة على للرقابة واإلجراءات السياسات هذه وأن القانونيين،

                                                           
1-Gunny Katherine and Zhang Tracey: The association between earnings quality and 

regulatory report opinions in the accounting industry, AICPA peer review and PCAOB 

inspections, working paper, 2006. du site www. ssrn.com. 
2-Mouna Hazgui et autres, opcit, p 5. 

  .14المرجع السابق، صعفاف اسحق ابو رز:  - 3

http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC421.pdf
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 (Engagement Reviewاالرتباط ) مراجعة -ب 

 مع ارتباطه عند المراجع مراعاة من للتأكد بالفحص مللقائ أساس توفير بها ويقصد

 يراعى المراجعة مكتب في التوثيق وإن هذاًالمجال، في الصادرة المهنية العميل،ًللمعايير

 .واالستشارات خدماتًالمحاسبة معايير قائمة في الواردة المتطلبات

 ( Report Review) التقرير مراجعة -جـ 

 االستشارية، خدماته العميلًلتقديم مع باالرتباط يقوم لذيا المراجع مساعدة إلى تهدف

ً.الخدمة من مستوى بأعلى إليه الموكل العمل يؤدى وأن

ثانيا: نظام الفحص الخاص بمجلس الرقابة على اعمال مراجعي حسابات الشركات العامة 

(PCAOB).  

ًالم ًمكاتبًالمراجعة ًفحصًجودة ًالدراساتًبالتحولًفيًنظم ًمن كلفةًاهتمتًعدد

 (Peer review) بمراجعهًشركاتًعامهًداخلًالوالياتًالمتحدةًمنًنظامًفحصًالزميل

ًعلىًاعمالًمراجعيًحساباتًالشركاتًالعامةً ًالفحصًالخاصًبمجلسًالرقابة الىًنظام

(PCAOBًًالواليات ًفي ًالمهنة ًتنظيم ًفي ًالكبير ًالتحول ًنتيجة ًالنظام ًهذا ًظهر ًحيث ،)

منًالتنظيم01ًًأوكسلى،ًًبعدًماًيقربًمنًً-ونًسربانسالمتحدةًاألمريكيةًبصدورًقان  ً عاما

ًحساباتً ًمراجعي ًاعمال ًعلي ًالرقابة ًمجلس ًتكوين ًمن ًعليه ًترتب ًوما ًللمهنة، الذاتي

(ً ًالعامة ًالمراجعةPCAOBًالشركات ًمنشآت ًفحصًجودة ًعن ًمسؤوال ًأصبح ًوالذى ،)

ًترتبًعلىًذل ًقد ًوما ًفيًالبورصة، ًشركاتًعامة ًبمراجعة ًنطاقًالمكلفة ًتضييق كًمن

ًالقانونيينً ًللمحاسبين ًاألمريكي ًالـمعهد ًمسؤولية ًهو ًالذى ًفحصًالزميل ًبرامج تطبيق

(AICPA،) ًًشركات ًبمراجعة ًالمكلفة ًالمراجعة ًمنشآت ًعلى ًفقط ًيطبق ًأصبح بحيث

 ً.خاصة

 .في فرنسا (H3Cثالثا: نظام الفحص الخاص بالمجلس األعلى لمحافظي الحسابات )

ًالمشرفةًعلىًالمراجعينًانًبرنامجًفحصًا ًالهيئة ًانشاء ًمنذ ًاعتماده ًتم لنظيرًفيًفرنسا

ًالمشرفةًعليهاًمهنياالخارجيينًفيًفرنسا،ًوهيًالمنظمةًالوطنيةًلمحافظيًالحساباتً
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(la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)ً ًكانً(، وقد

ًللمراجعةًمنًطرفً ًلرقابةًالجودة ًالعام ًيتمثلًفيًثالثًأنواعًمنًالتنظيم ًالمهنية، الهيئة

1ً:كماًيليالفحصً

 l’Examen Régional d’Activitésًً(ERA)الفحصًالجهويًللنشاطًً -

l’Examen Plurirégional d’Activitésًالفحصًالجهويًالثانيًللنشاطً -

ًl’Examen National d’Activités (ENA)الفحصًالوطنيًللنشاطً -

رفًمراجعينًالًينتمونًالىًالمكاتبًمحلًالفحص،ًوكانًحيثًكانًيتمًهذًالفحصًمنًط

2ًهذاًالفحصًيتمثلًفيًالتأكدًمنًاحترامًوتطبيقًالعناصرًالتالية:

ً.احترامًالمعاييرًواالجتهاداتًالمهنيةًالمطلوبة -

ً.توفيرًجميعًاالمكانياتًألداءًمهمةًالمراجعة -

ًعلى - ًالمراجعة ًمحل ًالمنشأة ًاحترام ًمن ًالتأكد ًعلى ًالمراجع ًالمبادئًًسهر احترام

ً.المحاسبيةًالمقبولةًقبوالًعاما

ً.احترامًمبادئًاالستقالليةًوالموضوعيةًوالنزاهةًفيًاداءًمهمةًالمراجعة -

علىًالمستوىًالهيئاتًالمهنيةًالمشرفةًعلىًمراجعةًالحساباتًالخارجيةًفيًفرنسا،ًً

ًقانونًحولًاألمنًالماليً ،ً(LSF - la Loi sur la sécurité financière -)فعقبًفباعتماد

ً ً)0223سنة ًالعولمة ًبقانون ًالحقا ًعدل ًوالذي ،Loi de modernisationً ًسنة )0221ً،

ًانشاءً ًتم ًفقد ًاألمريكية، ًالمتحدة ًللواليات ًأوكسلي ًساربنس ًقانون ًمن ًاساسا والمشتق

 le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes)المجلسًاألعلىًلمحافظيًالحسابات

(H3C))يًجاءًمتوافقاًمعًاهدافًانشاءًمجلسًالرقابةًعليًاعمالًمراجعيًحساباتً،ًوالذ

3ً.(،ًفيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةPCAOBالشركاتًالعامةً)

ًفيًرقابةًالجودةًألعمالً(H3C)وتتمثلًمهامًالمجلسًاألعلىًلمحافظيًالحسابات

4ًالمراجعةًالخارجيةًمماًيلي:ً

                                                           
1- Mouna Hazgui & autres, opcit, p 5. 
2 - Idem, p 6. 
3 -Bernard Gumb & Christine Noël, opcit, p97. 
4 - Mouna Hazgui & autres, opcit, p 5. 
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ً.تمتابعةًومراقبةًمهنةًمراجعةًالحسابا -

ً.مراقبةًجودةًأعمالًالمراجعينًالخارجيين -

ًوشركاتً - ًمكاتب ًطرف ًمن ًالنظير ًفحص ًعملية ًتنفيذ ًفي ًالسلطة ًوضمان تحديد

ً.المراجعة

ً .فحص النظير من طرف الهيئة المهنية الى هيئة مستقلة من نظامثالثا: االنتقال 

ًال ًالمراجعة ًجودة ًعلى ًالرقابة ًتحقيق ًفي ًفحصًالنظير ًعيوبًبرنامج خارجيةًان

ًأعمالً ًعلى ًيشرفون ًالمراجعين ًمكاتب ًفي ًالمهنيين ًأن ًكون ًمن ًاساسا ًتنبع للحسابات

برامجًفحصًالنظير،ًأيًأنًبرنامجًالرقابةًتقومًبهًنفسًالهيئةًالمهنيةًالمشرفةًعلىًأعمالً

ًالرقابة،ً ًأعمال ًفيًمصداقية ًوالشك ًالرقابة ًمجال ًفي ًتناقضا ًيطرح ًما ًوهذا المراجعة،

ًللتجار ًمصداقيةًووفقا ًفي ًالتناقضًوالشك ًهذا ًتجاوز ًمحاولة ًتم ًفقد ًالسابقة ًالدولية ب

المعلومات،ًمنًخاللًتكوينًهيئةًمستقلةًعنًالهيئةًالمهنيةًللمراجعة،ًمنًاجلًاالشرافً

ًللحسابات ًالخارجية ًالمراجعة ًعلىًجودة ًالرقابة ً).علىًأعمال ًرقم ًيوضح12ًوالشكل ،)

ً.دعمًمصداقيةًأعمالًرقابةًالجودةًتقلةًعنًالمهنيينًفيالدورًالذيًتلعبهًهذهًالهيئاتًالمس
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 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على نظام رقابة جودة مراجعة الحسابات 

عواملًالإنًاعتمادًنظامًلرقابةًجودةًالمراجعة،ًيتأثرًفيًتطبيقهًواعتمادهًبجملةًمنً

 المراجعة محل بالشركة يتعلق والبعض ه،نفس داخليةًوتنظيميةًمرتبطةًبمكتبًالمراجعة

ً.الخارجية بالبيئة تتعلق وأخرى

 .الخارجية التنظيمية بالبيئة المتعلقة أوال: العوامل

 المهنية المعايير مجالس - 1

 في المعايير تلك وتنظم المهنة، معايير بوضع المعنية المهنية التنظيمات تتمثلًفيً

 ظل في أنفسهم المراجعين وانعكاسات احتياجات ظل في وكذلك اقتصاديهًمتغيره بيئة ظل

 محدد تعريف في المنظمات تلك فيه فشلت الذي الوقت تواجههم،ًوفي التي المهنية المشاكل

ًفي وأيضا بل المراجعة لجودة وواضح  المراجعة لعمليه الثالث للطرف تعريفها فشلت

 مستفيد أي الثالث الطرف شمللكيًي الدائرة وسعت فقد والمساهمين والمالك اإلدارة بخالف

 مهنية لبذلًعناية فدفعهًذلكً الغير، قبل المراجع مسؤولية زادتًمن مما المالية القوائم من

ً.المراجعة جودة من زادت أكبر

 .المهنية الجمعيات والنقابات - 2

 الدورية النشرات وذلكًبإصدار المهنة، مجتمع خدمة على تقوم الجمعياتًالتي وهي

 التجاوبًمعًالمستجدات خالل من المراجعين مهارات تنمية على علمية،ًتقوم واتوإقامةًند

1ً.خارجية أطراف أيمنًوحمايتهمًمنًالضغوطاتً للمهنيين العون وًتقديمًالمهنة، في

ًًالداخلية: التنظيمية بالبيئة المتعلقة ثانيا: العوامل

ًفي ًلشركات التنظيم ومستويات وهيكل شكل تتمثل  مكاتب أو اجعةالمر الداخلي

 منًجانبًتنظيميًإلى: تقسيمها ويتم المراجعة

 أو برأي المراجع فيه ينفرد وال المراجعة عمليه جودة فيها وترتفع الحجم: مكاتبًكبيرةً-1ً

 وإصدار المالية التقارير على الحكم عمليه في واسع دور لإلشراف يكون فرديهًولكن عمليه

 متعددة أو مساهمه شركات شكل أخذت وقد تظهر ولالد من كثير مصداقيتهاًوفي حول رأي

ًحيث ومحدداتها .الجنسيات  مهنياًَ المؤهلين المكتب أفراد وعدد المكتب عمالء عدد من

                                                           
 .11-14 صمحمد جبران، المرجع السابق، ص  -1 
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 منشأه أيبًبها المكلف المهام أداء على المهنية المكتبًوالكفاءة وقدرة المكتب حجم وعلميا

 .الصناعي تخصصها باختالف

 مسئوليه بينهم المراجعين من اثنين بين ما الشراكة على تمدتع الحجم: متوسطة مكاتبً-0

 مراجعةًمن يتم التقرير بعد العمل الن نظرا ،ةمتوسطالب فيها المراجعة جودة تضامنيةًوتتسم

ًأو مشرفين قبل ًمن إعادة واعتماده  فيه ويكون المكتب مدير أو الشريك قبل مراجعة

ً.الفردية من رالكبيرةًوأكب الشركات من دورا أقل اإلشراف

 .االقتصادية ثالثا: البيئة

التيًتؤثرًأساساًعلىًجودةًالمراجعةًوأنظمةًالرقابةًعليهاً العوامل من العديد في تتمثل و

1ًومنًأهمهاًماًيلي:

 بها التي الدول أن حيث الجودة رقابة على كبير أثر له التضخم أن حيث التضخم: - 1

 يرتكبون وأحيانا عائد أعلى تحقيق إلى فيها اتالمنشئ أصحاب يعتمد عالية معدالتًتضخم

 الغش المجتمعات هذه في ويتفشى المراجعة لمهنة األخالقية القيم ماليةًويتجاوزون مخالفات

 ً.والتزوير

 حيث المهن وانتعاش االقتصادي الرواج ماًبين ارتباط عالقة هناك الكساد االقتصادي: - 2

 والنشرات والدورات الدراسات وإعداد األفراد راتمها تنمية على أثرًكبير له الرواج أن

ًباإليجاب وذلك الدورية ًعلىً عمليات جودة على يؤثر ًالرقابة ًآليات ًويدعم المراجعة،

ً.جودتها

ظهرتً وكذلك االقتصادية التكتالت ظهرت الدول اقتصاديات زاد كلما المنشآت: حجم - 3

مقارنةً نسبيا كبير مال رأس على تعتمد التي المساهمة والشركات الجنسيات متعددة الشركات

 يحمله مما المراجع جانب من أكبر اهتماما يستدعي مما والفردية الصغيرة بالمشروعات

 المراجعة محل العمليات وزيادة المسؤولية من ويعظم الثالث، الطرف أكبرًتجاه مسؤولية

 بناءً  يتم وأسس طرق المراجعة محل الشركة تأخذ ولذلك عينةًالفحص حجم على يؤثر مما

ً.المراجع اختيار عليها

                                                           
 المرجع نفسه. -1 
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 طرديه عالقة وهناك المراجعة جودة على أثرًكبير لها المراجع أتعاب المراجعة: أتعاب - 4

ًالمراجعة بين ما ًفلقد وأتعاب جودة ًكلما المراجع، ًأنه ًالدراسات ًأتعاب أظهرت  زادت

 على أكثرًللحصول اليبأس وإتباع اإلثبات أدلة وزادت الفحص عينة زادت كلما المراجعة

ً.مالئمة،ًوفعاليةًإجراءاتًالرقابة التقارير اإلفصاح،ًوكون المعلوماتًحولًكفاية

 .التشريعية البيئة رابعا:

1ًومنًأهمًماًيمثلًالبيئةًالتشريعيةًنجدًماًيلي:

 الغالب في أنه حيث المراجعة جودة على الضرائب قانون يؤثر حيث الضرائب: قانون - 1

 على يشجعهم مما استثماراتهم على عائد أعلى لتحقيق والمالك األعمال يرغبًأصحاب

 . المراجعة جودة على سلبا ً يؤثر وهذا ملفقه مالية قوائم بتقديم وعبئها منًالضريبة التهرب

 نظم أنه حيث المراجعة جودة زيادة في أثرًكبير االستثمار لقانون كان الشركات: قانون - 2

 المنشأة باستمرار يفيد تقرير على الحصول في المراجع على وحقوقه المستثمر العالقةًبين

ً.المالية القوائم وصدق عدالة تجاه الفني رأيه عن اإلفصاح وكذلك الفحص محل

 .والثقافية االجتماعية البيئة خامسا:

 ومستهلكها الخدمة مؤدي من كل بسلوك تتأثر التي المهن من والمحاسبة المراجعةً

ًوالثقافية: االجتماعية العوامل أهم ومن .المجتمع ونظرة سلوك وتختلفًباختالف

 لمنشأة منشأه ومن ألخرى دوله من للمهنة المجتمع نظرة تختلف للمهنة: المجتمع نظرة - 1

 وهما وبريطانيا أمريكا مثل الوظائف أرقى من المراجعة عملية تعد الدول فيًبعض فمثال

 المجتمع وتقدير لمعرفة ونظرا ً معاييرها، ووضعت تهاوقنن المهن نظمتًتلك التي الدول أقدم

 صغيره شركات إال المجتمع الدول،ًفما اقتصاديات على أثرًكبير من لها لما المراجعة لمهنة

 وفي بكامله، االقتصاد النظام لسقط فيها المهنية بذلًالعناية في المراجع قصر لو منظمات، أو

 حال في يحدث بالفعل وهو الخائنين من لمهنيًًلعُدا الشك دور بتفعيل المراجع قام لو دول

ًاألرقام بافتراض اإلدارة عن المراجع استقالل عدم ًكل ًكل وافتراض صحة  من أمانه

ً.بالمنشأة
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 ووضعها بالمهنة األكاديميين اهتمام يوضح التعليمي المناخًواألكاديمي: التعليمي المناخ - 2

 وأساليبًكميه طرق عن البحث وكذلك منها فادةاالست حول الدراسات وإجراء محلًاالهتمام

 الكميه واألساليب المراجعة عمليه لتخطيط المثلى كاألساليب أعمالهم أداء في تساعدًالمهنيين

ًعينة تحديد في  بالمراجعة وعالقتها األخرى العلوم أهمية وتوضيح الفحص حجم

 المراجع ودور المراجعة جودة على الحكم مقاييس وبحوثًالعمليات واإلحصاء كالرياضيات

ً.فيها

 تنعكس المراجع فثقافة العمليات، جودة على األثر عظيم الثقافي للمناخ الثقافي: المناخ - 3

ًفي على  بأهمية ومعرفتها األفراد ثقافة وكذلك اإلثبات أدلة جمع وطرق التفكير أسلوبه

 كان سواء قراراته، كلًفي المراجع تقرير على االعتماد علىًمدى أثر من لها المراجعة،ًلما

ًوتختلف أو موردا ً أو مقرضا ً أو مستثمرا ً  أن حيث لثقافتها تبعا ً المجتمعات نظرة عميال 

 بريطانيا أو أمريكا في المراجعة المتبعةًفي واألساليب المهنية والعناية ومهارات خبرات

ً.النامي العالم دول في المطبقة تلك عن تختلف

 .المهنية سادسا: البيئة

إنًالمبادئًوالقواعدًاألخالقيةًللمهنة،ًهيًًبالمبادئ والقواعد األخالقية للمهنة:  التقيد -1

 المهني، للسلوك مقاييسًمثالية بمثابة تعتبر والتي أخالقية قيم تمثل التي المبادئ من مجموعة

 ممارسة بهاًعند التحلي العضو على يتعين التي السلوكية الصفات تمثل قواعد ومجموعة

 األمانةًواالستقامة، : المبادئ وتشمل وغيرهم والعمالء المهنة زمالء مع تعامله وعند لهأعما

 .الخدمة وطبيعة نطاق المهنية، العناية والموضوعية، االستقاللية

 .عليها المتعارف المراجعة معايير حسب والعمل التقيد -2

 .للمراجع،ًواستمراريته التأهيلًالمهني -3 
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 معايير رقابة جودة المراجعة في ظل المعايير الدولية  المبحث الثالث:

لقدًاهتمتًالعديدًمنًالمنظماتًوالجمعياتًالمهنيةًفيًكافةًأنحاءًالعالمًبموضوعً

مراقبةًجودةًاألداءًفيًشركاتًومكاتبًالمحاسبةًوالمراجعة،ًوالعملًعلىًتحسينًمستوىً

ً.خدماتًالمراجعةًبماًيخدمًجميعًالفئاتًالمستفيدةًمنًلهااألداءًالمهنيً

 المطلب األول: المعايير الدولية لرقابة جودة المراجعة 

اهتمتًمجموعةًمنًالهيئاتًالدوليةًالمشرفةًعلىًمهنةًالمراجعةًبإصدارًجملةًمنً 

ً.معاييرًرقابةًالجودةً،ًسيتمًالتطرقًلهاًفيًهذاًالمطلب

 أوال: الحاجة إلى معايير رقابة الجودة للمراجعة وأهميتها

 المراجعة جودة على للرقابة األولى الخطوة المراجعة جودة على الرقابة معايير تعد

سيتمًالتطرقًلمعاييرًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًمنًحيثً،ًلذاًلتحسينها وتعتبرًأداهًهامة

ً.الحاجةًوالطلبًعليهاًوكذلكًأهميتهاًفيًتحقيقًجودةًالمراجعة

 .عةالحاجة إلى معايير رقابة الجودة  للمراج -1

ًالمراجعةًفيًمجموعةًمنًاإلجراءاتًوالسياساتً تتمثلًمعاييرًالرقابةًعلىًجودة

ًللمبادئً ًوفق ا ًالمراجعة ًإلنجازًمهام ًالمعقولة ًالقناعة ًلتوفير ًمكاتبًالمراجعة التيًتتبناها

ًً.األساسيةًللمراجعة

ًفيًالمراجعة،ً ًلمشكالتًالجودة ًاعتمدتًتلكًالمعاييرًلمواجهةًمصادرًرئيسة فقد

حيثًتنتجًمشكالتًاإلجراءاتًمنًً.تعلقًباإلجراءاتًوالمساعدينًواالتصالًواالستقاللت

ًلها ًالمالئم ًغير ًوالتطبيق ًواالختيار ًالمراجعة ًمعايير ًعلى ًاالعتماد ًمشكالتًً.عدم أما

ًالمناسبً ًغير ًاإلشراف ًوكذلك ًالجيد ًغير ًوالتدريب ًالتوظيف ًعن ًفتنتج المساعدين

ًالمراجعةًوالتخصيصًغيرًالفعالًللموارد ًبمكتبًالمراجعةًعلىًمهام وبالنسبةًً.البشرية

ً ًفيًتوقيتًإعداد ًفإنهًيؤديًإلىًفجوة فيًالتخطيطًًواخرىتقريرًاللالتصالًغيرًالسليم،

ً.فيًحينًيؤديًعدمًوجودًاستقاللًكافيًإلىًفقدًبعضًجودةًالمراجعةً.كفاءةفيًالوفجوةً

ودة،ًالًبدًمنًوجودًمعاييرًمحددةًللتغلبًعلىًتلكًالمشكالتًولتحقيقًالجودةًالمنشًً

ً.للرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًتلتزمًبهاًمكاتبًالمراجعة
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 أهمية معايير رقابة جودة المراجعة -2

يؤديًوجودًمعاييرًللرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًإلىًتحقيقًأهدافًالمهنةًمنًحيثً

 1:الىوذلكًيرجعًتحسينًمستوىًأدائهاًواستمرارها،ًوبالتاليًزيادةًالثقةًفيًأدائها،ً

 .توثيقًسياساتًمكاتبًالمراجعةًوإجراءاتها -

 .تحقيقًالتأكيدًالمعقولًبجودةًمخرجاتًالمراجعةً)أعمالًمكتبًالمراجعة( -

 .توفيرًوسيلةًجيدةًلتسويقًأعمالًوخدماتًمكاتبًالمراجعة -

 .إعطاءًإنذارًمبكرًبالمشكالتًواألخطاءًالمتوقعًحدوثها -

 .سينًللمهنةزيادةًالكفاءةًالمهنيةًللممار -

 .تحفيزًالمساعدينًورفعًروحهمًالمعنوية -

 .زيادةًالموضوعيةًوالمصداقية -

 .إعطاءًالفرصةًلمكاتبًالمراجعةًلفحصًأعمالًالمكاتبًاألخرى -

 .تحقيقًالمتطلباتًالنظاميةًلجهاتًالرقابةًعلىًمهنةًالمراجعة -

دةًالمراجعةًتعدًمعاييرًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعةًالخطوةًاألولىًللرقابةًعلىًجو

ً.وأداةًهامةًلتحسينها،ًكماًأنًجودةًالمراجعةًالًيمكنًتحقيقهاًبدونًوجودًمثلًهذهًالمعايير

لذلكًفقدًاعتمدتًالعديدًمنًالمنظماتًالمهنيةًفيًأكثرًمنًدولةًبإصدارًالعديدًمنًالمعاييرً

المجال،ًًالتيًيجبًعلىًمكاتبًالمراجعةًااللتزامًبها،ًومنًتلكًالمنظماتًالسباقةًفيًهذا

ًالمحاسبينً ًمعهد ًللمحاسبين، ًالدولي ًواالتحاد ًالقانونيين، ًللمحاسبين ًاألمريكي المعهد

ًالقانونيينًبإنجلتراًوويلزًلرقابةًجودةًعمليةًالمراجعة،ً

 ثانيا: المعايير الصادرة من الجهات المهنية لرقابة جودة عملية المراجعة

هنيةًفيًكافةًأنحاءًالعالمًبموضوعًلقدًاهتمتًالعديدًمنًالمنظماتًوالجمعياتًالمً

مراقبةًجودةًاألداءًفيًشركاتًومكاتبًالمحاسبةًوالمراجعة،ًوالعملًعلىًتحسينًمستوىً

ً.األداءًالمهنيًلهذهًالشركاتًومكاتبًالمراجعةًوبماًيخدمًالصالحًالعام

                                                           
 .11-14محمد جبران، المرجع السابق، ص -1 
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ًالمهنيةًً ًالمعايير ًمن ًمجموعة ًعلىًأعضائها ًالجمعياتًالمهنية كذلكًفرضتًبعضًهذه

اعدًوآدابًوسلوكياتًالمهنةًلكيًيتمًتنفيذًعملًالمراجعةًوالمحاسبةًوفق اًألعلىًمعاييرًوقو

ًً.الجودة

وسيتمًالتطرقًإلىًسياسياتًوإجراءاتًلرقابةًالجودة،ًالتيًاشتملتهاًمعاييرًرقابةًالجودةً

ادً،ًواالتح(AICPA)كالمعهدًاألمريكيًللمحاسبينًالقانونيينًً.ألهمًالهيئاتًالمهنيةًعالميا

ً.(IFAC)الدوليًللمحاسبينً

 (AICPA)المعايير الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  -1

مًلجنةًمعاييرًرقابةًالجودة،1912ًشكلًالمعهدًاألمريكيًللمحاسبينًالقانونيينًسنةًً

ًمعاييرً ًنشرة ًخالل ًمن ًالمهني، ًاألداء ًعلى ًالرقابة ًلمعايير ًبرنامج ًأصدرتًأول والتي

ًرقاب ًاألولى ًالجودة ًً(1SQCS)ة ًعناصرًم،1991سنة ًتسعة ًتضمن إلجراءاتًًًوالذي

1ًوسياساتًنظامًرقابةًالجودةًكماًيلي:

ً.االستقالل -

ً.الحاليين العمالء مع العالقة واستمرار الجدد العمالء قبول -

ً.التوظيف -

ً.المهنية القدرات تنمية -

ً.الترقيةًالوظيفية -

ً.المهام على المراجعين تخصيص -

ً.اإلشراف -

ً.التشاور -

ً.األداء جودة على الرقابة لبرنامج الدوري الفحص -

ً ًعام 1992ًوفى ًللمحاسبينًًالجودة على الرقابة معايير لجنة أصدرت، ًاألمريكي للمعهد

ًالمحاسبينً ًأو ًالمراجعة ًمكاتب ًالبرنامج ًهذا ًويلزم ًالمتعمق ًالفحص ًبرنامج القانونيين

ًمس ًعنًخدماتهم ًتنشأ ًوالذين ًكأفراد ًأسمائهمًالقانونيين ًالطرفًالثالثًبتسجيل ًتجاه ئولية

                                                           
1 - James Schmutte & John Thieling, opcit, P50. 
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لدىًلجنةًبالمعهدًمتخصصةًفيًتقييمًأداءًمكاتبًالمراجعة،ًحيثًتقومًهذهًاللجنةًبفحصً

1ً.وتقييمًنظامًرقابةًالجودةًلدىًمكاتبًالمراجعة،ًثمًإصدارًتقريرًلنتيجةًهذاًالفحص

،ًًوالتيًتسمىً)0SQCSًً(حيثًأصدرتًاللجنةًنشرةًمعاييرًرقابةًالجودةًالثانيةًً

ًقامتًاللجنةً المحاسبة مكاتب ممارسات أداء جودة على الرقابة نظام ًوكذلك والمراجعة،

ًبإصدارً ًالثالثة ًالجودة ًرقابة ًوالتيًتسمىًرقابة)3SQCSًً(معايير ممارساتً ومتابعة ،

ًتطبيق على المراجعة مكاتب تساعد إرشادات لتوفيرً،والمراجعة المحاسبة مكاتب  كيفية

مكتبًالمراجعةً خارج من مؤهلين بأفراد االستعانة ووضحت والمتابعة، الرقابة عناصر

الموضوعة،ً واإلجراءات السياسات مالئمة مدى من للتحقق والمتابعة الرقابة بعملية للقيام

 على يصعب حيث الصغيرة لتجاوزًالمشكلةًالتيًكانتًتواجههاًالمكاتب بها، ومدىًااللتزام

ً.عدةًفرقًحسبًالمهام إلى العمل فريق متقسي هذهًالمكاتب مثل

ً.)1SQCSًً(حيثًحلتًالنشرتانًمكانًنشرةًمعاييرًرقابةًالجودةًاألولى

ًً ًالثانية ًالجودة ًرقابة ًمعايير ًنشرة ًعناصرً،)0SQCSًً(اشتملت ًخمسة ًًعلى

2ًإلجراءاتًوسياساتًنظامًرقابةًالجودةًكماًيلي:

ً.والموضوعية والنزاهة االستقالل -

ً.الحالية والتعاقدات العمالء مع واالستمرار الجديدة والتعاقدات ءالعمال قبول -

ً.المراجعة فريق إدارة -

ً.المراجعة عملية وتنفيذ أداء -

ًوالمتابعة الرقابة -

ًالتحديثاتًًً ًمن ًجملة ًبعدها ًالقانونيين، ًللمحاسبين ًاألمريكي ًالمعهد ًأصدر كما

ًالت ًمتطلبات ًحيث ًمن ًالجودة ًرقابة ًمعايير ًعلى ًرقابةًوالتعديالت ًمعايير ًنشرة طبيق،

ً ًالسابعة ًأكتوبرً)1SQCSًً(الجودة ًفي ًللشركات، ًالجودة ًرقابة ًنظام ًتسمى ًوالتي ،

                                                           
 .11محمد جبران، المرجع السابق، ص -1

2 - Barber Barry & Gibson Kim M : New standards alter quality control systems, Journal of 

Accountancy,  New York, Aug 1996, Vol 182, Iss2, p 21. 
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ًًوالذيًتضمنًستةًعناصرًم،0229م،ًوالساريًالمفعولًمنذًاألولًمنًجانفيًسنة0221ً

1ًإلجراءاتًوسياساتًنظامًرقابةًالجودةًكماًيلي:

 .لشركةمسؤولياتًالقيادةًالمتعلقةًبالجودةًفيًا -

 .متطلباتًالسلوكًاألخالقيًذاتًالعالقة -

قبولًالعمالءًوالتعاقداتًالجديدةًواالستمرارًمعًالعمالءًوالتعاقداتًالحاليةًوعملياتً -

 .محددة

 .المواردًالبشرية -

 .أداءًوتنفيذًعمليةًالمراجعة -

 .الرقابةًوالمتابعة -

ًرقم ًالجدول ًخالل 24ً)ًومن ًالتي(، ًوالتطورات ًالتغييرات ًمجمل شملتًًتتضح

ًمعاييرًرقابةًالجودةًللمعهدًاألمريكيًللمحاسبينًالقانونيينًمنًخاللًالنقاطًالتالية:

ًمسؤوليات - ًتطبيقً في بالجودة المتعلقة القيادة تحديد ًعن ًالمسؤولية ًوتوضيح الشركة،

 .نظامًرقابةًالجودةًلجميعًالجهاتًبمكتبًالمراجعة

خرىًبجانبًخدمةًالمراجعة،ًمثلًاتساعًنطاقًخدماتًمكاتبًالمراجعةًلتشملًخدماتًأ -

ً.خدماتًالتأكيدًوالتصديقًوالفحصًالمحدود

ً.اتساعًمفهومًاالستقاللًالسابقًتوضيحه،ًليشملًعنصريًالنزاهةًوالموضوعية -

إدماجًمجموعةًالعناصرًالمرتبطةًبفريقًالمراجعةًمنًالتعيين،ًوتخصيصًاألفرادًعلىً -

ًالقدرات ًوتطوير ًمسمىًًالمهام، ًتحت ًواحد ًعنصر ًفي ًالوظيفية، ًوالترقية المهنية،

 .المواردًالبشرية

ًبحيثًامتدً - ًالحاليين، ًالعمالء ًواالستمرارًمع ًالجدد ًعنصرًقبولًالعمالء اتساعًمفهوم

ليشملًأيضاًطبيعةًالمهامًالمطلوبة،ًوتوافقهاًمعًمعرفةًوخبرةًالمراجعًالمهنيةًكمنطلقً

معًالعمالء،ًواالتفاقًحولًطبيعةًونطاقًوحدودًالمهامًالتخاذًقرارًقبولًاالستمراريةً

ً.المطلوبةًوعملياتًمحددة

 .إدماجًعنصريًالتشاورًواألشرافًفيًعنصرًواحدًهوًأداءًوتنفيذًعمليةًالمراجعة -

                                                           
1 -  James Schmutte & John Thieling, opcit, p 14 
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ًوالمتابعةً - ًالرقابة ًلكون ًوالمتابعة، ًالرقابة ًعنصر ًإلى ًالفحصًالدوري ًعنصر تغيير

 .تتميزًباالستمرارية
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 : تطور عناصر معايير رقابة الجودة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين(00الجدول رقم )

9996الصادر سنة   SQCS9 9909الصادر سنة   SQCS2   2000الصادر سنة SQCS0 

 0نشرة معايير رقابة الجودة  2نشرة معايير رقابة الجودة  9رقابة الجودة نشرة معايير 

 بالجودة المتعلقة القيادة مسؤوليات  

 الشركة في

 ذات األخالقي السلوك متطلبات .والموضوعية والنزاهة االستقالل االستقالل

 العالقة

 واستمرار الجدد العمالء قبول
 الحاليين العمالء مع العالقة

 الجديدة والتعاقدات العمالء قبول
 العمالء مع واالستمرار

 الحالية والتعاقدات

 الجديدة والتعاقدات العمالء قبول
 العمالء مع واالستمرار
 وعملياتًالحالية والتعاقدات

 محددة

 المواردًالبشرية المراجعة فريق إدارة التوظيف

 المهنية القدرات تنمية

 الترقية

 المهام على المراجعين تخصيص

 المراجعة عملية وتنفيذ أداء .المراجعة عملية وتنفيذ أداء اإلشراف

 التشاور

 الرقابة لبرنامج الدوري الفحص
 األداء جودة على

 والمتابعة الرقابة والمتابعة الرقابة

 Source: James Schmutte & John Thieling : Addressing the New Quality 

Control Standards, The CPA Journal, New York, Jan 2010, Vol 80, Iss 1, P54. 
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 (IFAC)المعايير الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين  -2

نظراًألهميةًالرقابةًعلىًجودةًالمراجعة،ًفقدًقامًاالتحادًالدوليًللمحاسبينًفيًعامًً

1994ًً ،ًالخاصًبالرقابةًعلىً(ISA220)بإصدارًمعيارًالمراجعةًالدوليًلرقابةًالجودة

ً.معاييرًوتوفيرًإرشاداتًللرقابةًعلىًالجودةًجودةًأعمالًالمراجعةًوالذيًيهدفًإلىًتحديد

ًمكتبً ًمستوى ًعلى ًالجودة ًرقابة ًوإجراءات ًسياسات ًتطبيق ًيتم ًأن ًعلى ًالمعيار وأكد

المراجعة،ًوعلىًمستوىًعملياتًالمراجعةًالفردية،ًوأنًطبيعةًونطاقًسياساتًوإجراءاتً

انتشارهًالجغرافي،ًرقابةًالجودةًتتوقفًعلىًمجموعةًمنًاالعتباراتًمثلًحجمًالمكتب،ًو

ًمنًالجودة ًوالعائد ًوالتكلفة ًوسياساتًويشتملًالمعيارًعلىًإجراءاتًً.والهيكلًالتنظيمي،

1ًلرقابةًمستوىًاألداءًتحتويًعلىًالعناصرًالتالية:

ًبمبادئًًالمتطلبات المهنية:ً-أ ًااللتزام ًالمراجعة ًبمكتب ًالعاملين ًاألفراد ًمن تتطلب

ً.ية،ًوالحفاظًعلىًالسريةًواألخالقياتًالمهنيةاالستقالليةًوالنزاهةًوالموضوع

بناءًعليهاًيتعينًعلىًمكتبًالمراجعةًأنًيستعينًبمنًلديهمًالمهارة،ًًالمهارة والكفاءة: -ب

 .والكفاءةًالتيًتساعدهمًعلىًأداءًاألعمالًالمسندةًإليهمًبعنايةًواجبة

ً فرادًحاصلينًعلىًقدرًبموجبهاًيجبًإسنادًأعمالًالمراجعةًإلىًأًالتكليف بالمهام:ً-جـ

ً.العملي،ًولديهمًالتأهيلًالمهنيًالمطلوبًفيًظلًالظروفًالمحيطةًمنًالتدريب

ًكافةًًالتفويض: -د ًعند ًوفحصًللعمل ًمباشر، ًوإشراف ًتوجيه، ًهناك ًيكون ًأن يتطلب

 ً.المستويات،ًوذلكًبهدفًتوفيرًتأكيدًمعقولًبأنًالعملًالمؤدىًيفيًبمعاييرًالجودة

ًيكونًذلكًًرأي:االسترشاد بال -ه ًيجبًأنًيتمًاالسترشادًبرأيًاآلخرينًحينما بناءًعليها

 .ضرورياًسواءًكانواًمنًداخلًأوًخارجًالمكتب،ًعلىًأنًيتسمًهؤالءًبالخبرةًالمالئمة

ًتقييمًًقبول أو إنهاء التعاقدات مع العمالء: -و ًإجراء ًالمتطلبًيجبًأنًيتم فيًظلًهذا

وعندًاتخاذًقرارًبقبولًأوًً.لحاليينًعلىًأساسًدوريللعمالءًالمرتقبين،ًوفحصًللعمالءًا

ًالخدمةً ًتقديم ًعلى ًومقدرته ًالمكتب، ًاستقاللية ًمدى ًيجبًمراعاة ًبالعمالء ًاالحتفاظ عدم

 .للعميلًعلىًنحوًمالئم،ًباإلضافةًإلىًاستقامةًإدارةًالعميل

                                                           
 .120-121أمين السيد أحمد لطفي: المرجع السابق، ص  -1 
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ًوفعاليًالمتابعة: -ز ًلكفاية ًالمستمرة ًالمكتبًالمتابعة ًمن ًالعنصر ًالسياساتًيتطلبًهذا ة

ً.واإلجراءاتًالتنفيذيةًللرقابةًعلىًالجودة

بأنًعلىًمكاتبًالمراجعةًإبالغًسياساتًوإجراءاتًالرقابةًً(ISA220)كماًأوضحًالمعيارً

ًتأكيدً ًتوفير ًشأنها ًمن ًمناسبة ًبطريقة ًالعاملين ًإلى ًالمراجعة ًبمكتب ًالعامة ًالجودة على

ً.يذهامعقولًبأنًالسياساتًواإلجراءاتًيتمًفهمهاًوتنف

وسيتمًالتطرقًلهذاًالمعيارًبالتفصيلًمعًآخرًالتحديثاتًلمجملًاإلجراءاتًوالسياساتًالتيً

ً.يتطلبهاًتطبيقهًالحقا

 رقابة ،ًمكوناتًنظام)معيارًرقابةًالجودةًاألولًً((ISQC1)ويوضحًالمعيارًالدوليً

ًواإلجراءات لتحقيق مصممة سياسات من الجودة ًالجودة ًرقابة  لالزمةا الهدفًمنًنظام

ًالسياسات،ًمنًخاللًالمحاورًالتالية: لهذه االمتثال ومراقبة لتطبيق

  العالقة ذات واالمتثال للمتطلبات التطبيق -1

  الجودة رقابة نظام عناصر -2

 الشركة داخل بالجودة المتعلقة القيادة مسؤولياتً-

 العالقة ذات األخالقي السلوك متطلباتً-

 محددة وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبولً-

 البشرية المواردً-

 العمليات أداءً-

 المراقبةً-

 الجودة رقابة نظام وثائق -3

ًخاللً ًمن ًعناصره ًوتحليل ًبالتفصيل ًاألول ًالجودة ًرقابة ًمعيار ًإلى ًالتطرق وسيتم

ًورقابةً ًللمراجعة ًالدولية ًالمعايير ًدليل ًنصًعليه ًوكما ًالمبحث، المطلبًالثالثًلهذا

ً.م11/10/0229م،ًوالساريًالمفعولًبتاريخ0229ًدارًسنةًالجودة،ًإص

ً

ً
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 ( رقابةISA220))الدولي المراجعة معيار حسب الجودة رقابة المطلب الثاني: عناصر

  المالية( البيانات لتدقيق الجودة

ًرقابةISA220))الدولي المراجعة معيار صدر ،ًالمالية( البيانات لتدقيق الجودة (

ًسنة شهر في لدوليةا المراجعة معايير ضمن ًمن الدليلً محل حل والذي م، 1994جوان

 لتدقيق الجودة رقابةالمراجعة،ًوتمًتعديلًمعيارً في العمل جودة السابع،ًوهوًضبط الدولي

ًوقواعدًالمالية البيانات ًوالتأكيد ًالتدقيق ًأعمال ًلممارسة ًالدولية ًالمعايير ًدليل ًضمن ،

1ًً.م0221،ًالصادرًسنةً)IFAC(بينًالدوليًللمحاسًالمهنة،ًلالتحادأخالقياتً

م،0229ًالمراجعةًالمعلنًعنهًفيًمارسًمنًسنةًكماًشملهًمشروعًتطويرًمعاييرً 

 دوليًموضح ومعدل،ًومعيار للمراجعةًمحدث دوليا معياراوالذيًنتجًعنهًستةًوثالثونً

 ةرقابوإجراءاتًسياساتً إرشادات توفير إلي (ISA220)المعيار ويهدف2ً.لرقابةًالجودة

 3خاللًماًيلي: من المراجعة لعملية الجودة

 .عمليةًالمراجعة أداء عند المراجعة مكتب يتبعها التي واإلجراءات السياسات  -

 تطبيق ويجب المراجعة، عملية ألداء للمساعدين األعمال بتفويض المتعلقة اإلجراءات -

 لياتعم على وأيضا المراجعة مكتب مستوى على الجودة رقابة وإجراءات سياسات

 .المراجعةًالفردية

ً.سياساتًوإجراءاتًمراجعةًرقابةًالجودةًللمراجعة -

 بينما لتحقيقها، المراجعة مكاتب تسعىالتيًبمثابةًاألهدافً الجودة رقابة إنًسياسة

ًالرقابة  السياسة تحقيق أجل من تنفيذها يتم التي واألساليب الخطوات تمثل إجراءات

4ًً.المعتمدة،ًأيًاألهدافًالمحددة

ًالمعيارً ًحدد ًفيًجودةً(ISA220)كما ًكأولًعنصرً عمليات المسؤولية المراجعة،

 العملية، إشرافهًعلىًفريق العملية،ًتتمثلًفي في الشريك فيًهذاًالمعيار،ًحيثًأنًأعمال

ًفيً عمليات من عملية كل على الشاملة الجودة مسؤولية وتحمل ًالشريك ًوأن المراجعة،
                                                           

 1- http://www.ifac.org/IAASB/Projects. Copyright © 2010 International Federation of 

Accountants.   
2 - ibid. 

 .44، ص0224األول، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  الجزء ،المراجعةموسوعة معايير  حماد:طارق عبد العال  - 3
 .02، المرجع السابق، صمحمد جبران - 4

http://www.ifac.org/IAASB/Projects
http://www.ifac.org/IAASB/Projects
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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التهديداتًالتيًيتعرضًلهاًاالستقالل،ًوالتصديًلالنتهاكاتًالعمليةًهوًالمسؤولًعنًتقييمً

ًوتوثيقًاستنتاجاتً ًالمنشأة، ًباستقالل ًفيًالسياساتًواإلجراءاتًالمتعلقة ًتحديدها التيًتم

 1.بشأنًاالستقاللًعنًالعميل

 2عموماًفيماًيلي:ً(ISA220)تتمثلًمسؤولياتًشريكًالعمليةًكماًنصًعليهاًالمعيارًً

 لىًجودةًالمراجعًفيًكلًمنًالمستوياتًالتالية:التأكيدًع أهمية -

 المطبقة والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعايير يمتثل الذي العمل أداء. 

 ا كان حيثما بالمنشأة الخاصة الجودة رقابة وإجراءات لسياسات االمتثال  .مالئم 

 ًفريق في مناسبة تعد التي المراجع تقارير إصدار ًوقدرة ًعلىًًالظروف، المراجعة

 .ممارسةًالشكًالمهني

ً.التأكيدًعلىًأهميةًجودةًالمراجعةًكمطلبًأساسيًلعمليةًالمراجعةًفيًجميعًمراحلها -

سيتمًالتطرقًلعناصرًالمعيارًكماًنصًعليهًدليلًالمعاييرًالدوليةًللمراجعةًورقابةً

ً ًسنة ًإصدار 0229ًالجودة، ًبتاريخ ًوالساريًالمفعول ًمن11/10/0229م،  اساتالسي م،

ً:العناصرًالتالية من عنصر كل تعالج التي واإلجراءات

 األخالقية المتطلبات. 

 واستمراريتها العمالء مع العالقات على الموافقة. 

 البشرية الموارد. 

 العملية أداء. 

 المراقبة.ً

 التوثيق. 

ًسياسات المراجعة مكاتب منشأة على بأنه المعيار من الرابعة الفقرة بينت ولقد  تنفيذ

 حسبًالمعايير تمت قد المراجعات كافة بأن للتأكد صممت والتي الجودة رقابة اءاتوإجر

1ً.المناسبة الوطنية المعايير أو للمراجعة الدولية

                                                           
1 - Christina Brune : Two quality standards exposed, The Internal Auditor, Altamonte Springs, 

Aug 2003, Vol 60, Iss 4, p 19. 
2  -  International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 139-140.   

javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=28940&TS=1275251193&clientId=28403&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=28940&pcid=5667421&SrchMode=3
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  األخالقية أوال: المتطلبات

حددًدليلًبياناتًالتدقيقًالتأكيدًوالسلوكًاألخالقيًالدولية،ًالصادرًعنًاالتحادًوقدً

 2ًفيًخمسًعناصر،ًتمًالتأكيدًعليهاًكماًيلي: المبادئ ذهه،ً(IFAC)الدوليًللمحاسبينً

 .الموضوعيةًً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.النزاهة -

 .المهني السلوكً-ًًًًًًًً.السريةًً-ًًًًًً.الواجبة والعناية المهنية الكفاءة -

 الفقري العمود بمثابة الحسابات، مراجع استقاللية وخاصة العناصر هذه وتعتبر

 ً.أهميةًكبرى ذات تكون لن العناصر باقي فإن الركن هذا انعدم ما وإذا ةًالمراجعة،لجود

ًجميع من المكتب أفراد إبالغ الرقابي، العنصر بهذا االلتزام تضمن التي اإلجراءات أهم ومن

 3خاللًماًيلي: من وذلك المتعلقة واإلجراءات بالسياسات المستويات

 .المراجعة عمليات ومتابعة واإلشراف التدريب برامج في الذهني االستقالل على التأكيد -

والموضوعيةً واألمانة باالستقاللية المتعلقة واإلجراءات بالسياسات االلتزام مراقبة  -

وإجراءاتً بالسياسات ملمون أنهم علي التأكيد خالل من وذلك المهني، والسلوك والسرية

 .المنشأة سياسة بموجب ورةمحظ معامالت أو عالقات حدوث أو وجود وعدم المنشأة،

 مجاالتًتضعف أي هناك كان إذا فيما للتأكد العمالء مع المنشأة لعالقة الدورية المتابعة -

 .المنشأة استقاللية

 .واستمراريتها العمالء مع العالقات على ثانيا: الموافقة

ًقبل ضرورية تعد معلومات بجمع المنشأة األول الجودة لرقابة الدولي المعيار يلزم

ًوعند عميل مع عملية إجراء على الموافقة ًتحديد جديد، ًيمكن  في االستمرار إمكانية ها

 مع جديدة عملية على الموافقة جارية،ًوكذلكًيجبًجمعًالمعلوماتًالضروريةًعند عملية

 .قديم عميل

 مالئمة تحديد في العملية في الشريك المعلوماتًحولًالعميلًالجديدًتساعد وجود أن كماً

ًومواصلتها العمالء مع العالقات على يتعلقًبالموافقة فيما إليها التوصل تم التي تاجاتاالستن

                                                                                                                                                                                     
1 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p 139.   
2 - Idem, p 6. 

 .02محمد جبران، المرجع السابق، ص  - 3 
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 1المراجعة،ًوذلكًمنًخاللًالنقاطًالتالية:ً وعمليات 

 منشأةًالعميل إدارة على والقائمين الرئيسية واإلدارة الرئيسيين المالكين نزاهة. 

 المراجعة، عملية إلجراء الالزمة والقدرات الكفاءة يملك العملية فريق التأكدًمنًأن 

 .والموارد ذلكًالوقت في بما

 األخالقية،ًوالمسائل للمتطلبات االمتثال العمليةًعلى وفريق المنشأة التأكدًمنًمقدرة 

ًوتوقعاتها الحالية المراجعة عملية خالل الناشئة الهامة استمراريةً حول والسابقة،

 .العالقةًمعًالعميل

ًاإلجراءات ًأن ًكانت ويالحظ ًالمعيار، ًهذا  المحتملين، العمالء تقييم لغرض في

 ضوء على العمالء تقييم وضع وكذلك للمكتب، كعمالء اعتمادهم على وبهدفًالموافقة

ًكاعتبارً ظهور  لغرض مالئم بشكل العميل خدمة على والقدرة االستقالليةأحداثًمعينة،

 ً.عدمه من ميلالع مع العالقة استمرار الضروري من كان إذا فيما تحديد

 )العمليات فرق مهمة(ثالثا: الموارد البشرية 

ا العملية فريق يضم  المراجعة، أو المحاسبة من متخصص مجال في خبرة ذو شخص 

 على المراجعة إجراءات يطبق والذي وجدت، إن المنشأة قبل من توظيفه أو تمًإشراكه سواء

 العملية،ًإذا فريق أعضاء من الخبرة هذه مثل يملك الذي الشخص يعد ال ومعًذلكً.العملية

ً.المشورة تقديم على تقتصر فيًالعملية مشاركته كانت

ككل،ًفيًظلًسياساتًوً العملية المتوقعةًمنًفريق المناسبة والقدرات للكفاءة بالنسبة

بالفريقً المتعلقة األمور بعضً (ISA 220)حددًالمعيارًالدوليً فقد إجراءاتًرقابةًالجودة،

2ًدًعليهاًالمسؤولًعنًالعمليةًكماًيلي:والتيًيعتم

ًالفريق -  والتعقيد الطبيعة ذات المراجعة بعمليات يتعلق فيما العملية وخبرته معرفة

 .المناسبين والمشاركة التدريب منًخالل المتشابهة

 .المطبقة والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعاييرالفريقًمعرفةً -

 ًالعمالء. بها يعمل التي قةالعال ذات للصناعات معرفته -
                                                           
1 -  International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, p 141.   
2 -  Idem, p 140.   
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والمجاالتً العالقة ذات المعلومات تقنية مجال في الخبرة ذلك في بما التقنية خبرته -

 .والمراجعة للمحاسبة المتخصصة

 المهني الحكم تطبيق على قدرته -

 .بالمنشأة الخاصة الجودة رقابة وإجراءات لسياسات فهمه -

ًيجب ًأنه  التأهيل لديهم الذين األشخاص تعين أن المراجعة مكاتب علي ويتضح

ًألداء والعملي العلمي  العنصر هذا وينقسم واجبة، مهنية بعناية المراجعة أعمال الالزم

1ً.الوظيفية المهنيًوالترقية إلىًثالثًمستويات،ًابتداءًمنًالتوظيف،ًالتطوير الرقابي

 خالل من لينمؤه أفراد لتعيين مصمم ببرنامج االحتفاظ يتطلبً:التوظيف أو التعيين-أ

ًالذين عدد تخطيط  مؤهالت وتحديد للتوظيف أهداف ووضع المكتب، يحتاجهم األفراد

 الموظفين لتقييم واإلرشادات المطلوبة المؤهالت وضع كذلكً.مجالًالتوظيف في العاملين

ًمع مستوي لكل المحتملين  الجدد واألفراد للوظائف المتقدمين إخطار ضرورة مهني

 استعمال المكتب، سياسات لوصف دليل مثلًإعداد ذاتًالصلة، لمكتبا وإجراءات لسياسات

ً.الجدد لألفراد إرشادي برنامج إدارة الجدد، الوظيفةًواألفراد طالبي إلعالم وسيلة

 إلي وإبالغها المستمر المهني التعليم ومتطلبات إرشادات وضع يجبً:المهني التطوير-ب

ًالتطوير وإسناد األفراد  يتمتعون األشخاص من مجموعة أو شخص ليإ المهني مسئولية

 المعايير في الجارية التطورات حول لألفراد معلومات توفير وكذلكً.مناسبة بصالحيات

ًاألفراد والفنية المهنية  من العديد خالل من الذاتي التطوير في المساهمة على وتشجيع

 وتطويرها، التدريبية اتالدور إعداد الخاصة، المطبوعة األفرادًبالمواد مثلًتزويد الوسائل

 ألفراد المكتب احتياجات لسد الحاجة حسب برامج إعداد المدربين،ًوكذلك وتأهيل واختيار

ً.متخصصة وقطاعات فيًمجاالت عالية خبرة ذوي

 مستويات لمختلف ضرورية تعتبر التي المؤهالت وضع يجبً:الوظيفية الترقية -ج

 والكفاءة الشخصي األداء تقييم أساسها على يتم تيال المعايير معًتحديد المكتب في المسئولية

ًالفنية،ً مثل المتوقعة  مع العالقة والتدريب، القيادة مهارات التحليل، على القدرة المعرفة

ًيمكن التي النماذج استخدام خالل من بتقدمهم وإشعارهم أداءًاألفراد تقييم وكذلك العمالء

                                                           
 .02محمد جبران، المرجع السابق، ص  - 1 
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ً.التقييمات هذه ةومتابع أداءًاألفراد تقييم لغرض تنميطها 

 العملية رابعا: أداء

1ًلقدًحددًالمعيارًالدوليًسياساتًوإجراءاتًتنفيذًرقابةًالجودةًبالمنشأةًكماًيلي:ً

 واألداء واإلشراف التوجيه -1

ً:العناصرًالتاليةًيتحملًالشريكًفيًالعمليةًمسؤوليةحيثً

ًالمهنيةًوالمتطلباتالتوجيهًواإلشرافًوأداءًعمليةًالمراجعة،ًمعًاالمتثالًللمعاييرً -

 .القانونيةًوالتنظيميةًالمطبقة

ًالظروف في مناسب ا يعد الذي المراجع تقرير -

 وسيتمًالتطرقًإلىًكلًمنًالتوجيهًواإلشرافًكماًنصًعليهماًالمعيارًكماًيلي:

2ًوقدًتضمنًالمعيارًعدةًعناصرًلتوجيهًفريقًالعمليةًكماًيلي:ً التوجيه:-أ

 والتخطيط العالقة ذات األخالقية بالمتطلبات االلتزام ةضرور تتضمن التي مسؤولياتهم 

 .بالشكًالمهنيًالمطلوب وإجرائها لعمليةًالمراجعة

 واحد شريك من أكثر المراجعة عملية إجراء في يشترك عندما الشركاء مسؤوليات. 

 إنجازه سيتم الذي العمل أهداف. 

 المنشأة عمل طبيعة. 

 بالمخاطر المتعلقة القضايا. 

 تنشأ قد التي المشاكل. 

 العملية ألداء المفصل المنهج. 

ًتتيح  خبرة األقل الفريق ألعضاء الفرصة العملية فريق أعضاء بين النقاشات كما

 أعضاء بين المناسب التواصل تحقيق يمكن وبذلك خبرة األكثر علىًاألعضاء األسئلة لطرح

 في خبرة األقل الفريق اءأعض المناسبين والتدريب الجماعي العمل العملية،ًكماًيساعد فريق

ً.العملًالمحدد أهداف فهم

ً:التالية األمور اإلشرافويتضمنًًاالشراف:-ب

                                                           
1  -  International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 142-147.   
2 -  Idem, p 143.   
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 المراجعة عملية تقدم متابعة. 

 إذاً ما ذلك في بما فردي بشكل العملية فريق أعضاء وقدرات كفاءة االعتبار بعين األخذ

ا مدركين كانوا اإذ وما إليهم الموكل العمل إلنجاز الكافي الوقت يملكون كانوا  تمام 

 لعملية له المخطط للنهج وفق ا إنجازه تم قد العمل كان إذا وما إليهم للتعليماتًالموجهة

 .المراجعة

 النهجً وتعديل أهميتها إلى والنظر المراجعة عملية خالل الناشئة الهامة المسائل معالجة

 .المناسب النحو على له المخطط

 العمليةً فريق أعضاء قبل من فيها النظر أو التشاور يتم ألن تحتاج التي المسائل تحديد

 .المراجعة عملية خالل خبرة األكثر

 المراجعات -2

 سياساتللًوفق ا إجراؤها تم التي المراجعات مسؤولية العملية في الشريك يتحمل

1جراءاتًالخاصةًبالمؤسسةًوتشملًالمراجعاتًالسياساتًواإلجراءاتًالتالية:االو
 

ًً:سؤولياتالم مراجعة-أ ًالمعيار ًأشار ًالمسؤوليات،ًً(ISA 220)كما ًمراجعة ًأهمية إلى

 مسؤولية وإجراءات سياسات تحدد األول، الجودة لرقابة الدولي المعيار حيثًأنهًبموجب

خبرةًقدً األقل الفريق أعضاء أنجزه الذي العمل أن أساس على الخاصةًبالشركة المراجعة

وتتضحًعناصرًمراجعةًالمسؤولياتًمنًً.خبرة ألكثرالفريقًا أعضاء قبل من تمًمراجعته

ًخاللًالتساؤالتًالتالية:

ًوهلً والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعايير وفق ا أنجز قد العمل كون - المطبقة،

 ًالدراسة؟ من لمزيد بحاجة هامة قضايا نشأت

 الناتجة؟ اجاتاالستنت وتنفيذ توثيق تم إذا المناسبة،ًوما المشاورات هلًأجريت -

 المنجز؟ العمل ومدى وتوقيت طبيعة لمراجعة حاجة هناك اذاًكان -

 مناسب؟ بشكل توثيقه تم إذا وما لها التوصل تم التي االستنتاجات يدعم المنجز العمل هلًكان -

 المراجع؟ تقرير لدعم ومناسبة كافية عليها الحصول تم التي األدلة هلًكانت -

 عملية؟ال إجراءات أهداف تحقيق هلًتم -

                                                           
1 Idem, pp 144-147.   
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 قبل من المنتظمة المراجعات إجراء إنً:المنجز للعمل العملية في الشريك مراجعة-ب

 الوقت في الهامة المسائل بمعالجة يسمح العملية أثناء مناسبة مراحل في العملية في الشريك

التاريخً ذلك قبل أو التقرير إصدار تاريخ في الجودة رقابة مراجع رضا يحقق بشكل المحدد

ًفيماًيلي:ًوتتمثل

 تحديدها تم المستمرةًالتي أو الصعبة بالمسائل المتعلقةوخاصةً للحكم الحرجة الجوانب 

 .العملية فترة خالل

  هامة العملية في الشريك يعتبرها التي األخرى الهامةًوالجوانب المخاطر. 

 في المجاالت المتخصصة أحد في الخبرة ذو العملية فريق عضو توظيف اعتبارات-ج

 .المراجعة أو سبةالمحا

 المتخصصة المجاالت أحد في الخبرة ذوي العملية فريق أعضاء من عدد توظيف عند

 بعضو المنوط للعمل والمراجعة واإلشراف التوجيه يتضمن قد المراجعة، أو فيًالمحاسبة

ً:التالية األمور فريقًالمراجعة

 وأدوارً العضو ذلكب المنوط العمل وأهداف ونطاق طبيعة على العضو ذلك مع االتفاق

 .العملية لفريق اآلخرين واألعضاء العضو ذلك بين التواصل ومدى وتوقيت وطبيعة

  ًواالستنتاجات النتائج ومعقولية مالئمة ذلك في بما العضو بذلك المنوط العمل كفاية تقييم

 .األخرى المراجعة أدلة مع واتساقها العضو ذلك إليها توصل التي

 من وغيرها الهامة واألخالقية التقنية المسائل حول الفاعل التشاور قتحقي يمكنً:التشاور -د

ًمنًخاللًماًيلي: خارجها، أو داخلًالمنشأة المسائل

تقديمً من ستمكنهم التي العالقة ذات الحقائق بجميع مشاورتها تمت التي الجهات تزويد -

ً.والخبرة واألقدمية بالمعرفة مشاورتها تمت التي الجهات وتتحلىًمثبته،ً أدلة

 المهنية الهيئات أو األخرى تقدمهاًالمنشآت التي االستشارية الخدمات من االستفادة يمكن -

 .العالقة ذات رقابةًالجودة خدمات تقدم التي التجارية المنظمات أو والتنظيمية

ًبسياساتًوإجراءاتًً:العملية جودة رقابة مراجعة-هـ ًالمرتبطة ًالتالية ًالعناصر ويتضمن

ًالجودة.ةًمراجعةًرقاب
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 المراجعة معيار يتطلبً:المراجع تقرير تأريخ قبل العملية جودة رقابة مراجعة إتمام -

فيهً حصل الذي التاريخ يسبق ال موعد في المراجع تقرير تأخير (ISA700) الدولي

1ًً.المالية البيانات حول رأيه أساسها على سيبدي التي الكافية المناسبة األدلة على المراجع

ًوهي بالمنشآت الخاصة المالية البيانات مراجعة التحا وفي  يتم التي المنشأة المدرجة،

 بموجب تسويقها يتم أو به معترف سوقًبورصة في ديونها أو أسهمها إدراج أو تسعير

 معايير العملية تستوفي هيئةًمكافئة،ًحيثًأنهًعندما أو به المعترف البورصة سوق أنظمة

 تم إذا ما تحديد في المراجع تساعد العملية هذه مثل فإن العملية، جودة رقابة مراجعة

ً.كافية مناسبة أدلة على الحصول

ًأن  العملية خالل مناسبة فترات في منتظم بشكل العملية جودة رقابة مراجعة إجراء كما

العملية،ً أثناء مناسبة مراحل في المحدد الوقت في العملية جودة رقابة مراجعة بإجراء يسمح

ًبم ا الهامة المسائل عالجةويسمح  تاريخ في الجودة رقابة مراجع رضا يحقق بشكل فور 

 بعد العملية جودة رقابة وثائقًمراجعة تكتمل أن ويمكنً.التاريخ ذلك أوًقبل التقرير إصدار

ً.المراجعةًالنهائي ملف تجميع عملية من كجزء المراجع تقرير تاريخ

 جودة رقابة مراجعة مدى يعتمدً:عمليةال جودة رقابة مراجعة وتوقيت ومدى طبيعة -

 تقرير يكون أن ومخاطرة مدرجة، المنشأة كانت وماًإذا المراجعة عملية تعقيد على العملية،

ًوإن في مالئم غير المراجع ًمراجعة الظروف،  من يقلل ال العملية جودة رقابة إجراء

 العملية في وزًللشريككماًيجً.المراجعةًوأدائها عملية نحو العملية في الشريك مسؤوليات

 مثل تكن لم وإن ضرورية،ًحتى العملية جودة رقابة فيهاًمراجعة تكون التي الحاالت تحديد

ً.بدايةًالعملية عند مطلوبة المراجعة هذه

ينشأًاالختالفًفيًالرأيًبينًأعضاءًفريقًالعمليةًأوًمعًالجهاتًالتيًًاختالفات الرأي: -و

لعمليةًومراجعًرقابةًجودةًالعملية،ًينبغيًعلىًفريقًتمتًمشاورتهاًأوًبينًالشريكًفيًا

ً.العمليةًإتباعًسياساتًوإجراءاتًالمؤسسةًلمعالجةًوتسويةًاختالفاتًالرأي

 خامسا: المراقبة

ً معقول ضمان للمنشأة لتقدم مصممة مراقبة عملية الجودة لرقابة الفاعل النظام يتضمن

                                                           
1 - Idem, p 142. 
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 وينبغي .بفاعلية وتعمل وكافية مالئمة الجودة ةرقاب بنظام المتعلقة وإجراءاتها بأنًسياساتها

آخرً من يتضح كما بالمنشأة الخاصة المراقبة عملية نتائج إلى النظر العملية في علىًالشريك

 وماًإذا .االقتضاء عند المجموعة، ضمن األخرى والمنشآت المنشأة تناقلتها التي المعلومات

ً.المراجعة عملية على تؤثر قد لمعلوماتا تلك في مالحظتها تمت التي النقص أوجه كانت

ًمعقول لتزودها مصممة مراقبة عملية بتأسيس المنشأة المعيار يلزم  بأن بضمان

ً.بفاعلية وتعمل وكافية مالئمة الجودة رقابة بنظام المتعلقة واإلجراءات السياسات

 في كالشري يلجأ قد المراجعة، عملية على تؤثر قد التي القصور أوجه في النظر عند

 العملية في الشريك يعتبرها والتي الموقف لتصحيح المنشأة اتخذتها التي إلىًالتدابير العملية

ً.تلك المراجعة سياقًعملية في كافية

 إجراء يتم لم أنه بالضرورة يعني ال بالمنشأة الخاص الجودة رقابة نظام في العجز إن

 أن أو المطبقة والتنظيمية القانونية اتوالمتطلب المهنية للمعايير وفق ا محددة عمليةًمراجعة

 .مناسب المراجعًغير تقرير

ً:ًسادسا: التوثيق  ًالدولي ًالمعيار ًينبغيً(ISA 220)حدد ًعناصر  المراجع على عدة

  1المراجعةًكماًيلي: وثائق في إدراجها

 .معالجتها وكيفية العالقة ذات األخالقية بالمتطلبات باالمتثال المتعلقة القضايا -

وأيً المراجعة عملية على تنطبق التي االستقاللية لمتطلبات االمتثال حول نتاجاتاالست -

 .االستنتاجات هذه تدعم والتي المنشأة مع عالقة ذات نقاشات

العمالءً مع العالقات على بالموافقة يتعلق فيما إليها التوصل تم التي االستنتاجات -

 .المراجعة وعمليات ومواصلتها

 .عمليةًالمراجعة فترة خالل ا المشاوراتًعن الناشئة تاجاتواالستن ونطاق طبيعة -

مراجعتهاً تمت التي المراجعة عملية بخصوص العملية جودة رقابة مراجع على ينبغي

2ًتوثيقًالعناصرًالتالية:

 العملية جودة رقابة بمراجعة يتعلق فيما المنشأة سياسات تتطلبها التي اإلجراءات -

                                                           
1 - International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 148. 
2 - Ibid. 
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 .إجراؤها تم التي

 .ذلك بعد أو المراجع تقرير تاريخ في إجراؤها تم التي العملية جودة بةرقا مراجعة -

 يعتقدًأن المراجع تجعل أن شأنها من والتي تحل لم مسائل أي حول المراجع دراية عدم -

ً.غيرًمناسبة إليها توصل التي واالستنتاجات العملية فريق أصدرها التي الهامة األحكام

 الصعبة المسائل حول اآلخرين المهنيين مع مشاوراتلل والمفصل التام التوثيق يساهم

 القرارات ذلك في بما التشاور ونتائج بشأنها، التشاور تم التي فهمًالقضية في أوًالمستمرة

ً.تنفيذها وكيفية القرارات لهذه واألساس الصادرة

ات رقابة الجودة للشرك ((ISQC1)المطلب الثالث : المعيار الدولي لرقابة الجودة األول 

التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات 

 )ذات العالقة 

ًأعمالً ًلممارسة ًاألول،ًضمنًدليلًالمعاييرًالدولية ًالجودة ًمعيارًرقابة ًاعتماد تم

ةً،ًالصادرًسن(IFAC)التدقيقًوالتأكيدًوقواعدًأخالقياتًالمهنة،ًلالتحادًالدوليًللمحاسبينً

1ًً.م0221

 ً ًمعايير ًمشروعًتطوير ًشمله ًوالذيًكما ًالتوضيح(، ً)مشروع ًوتحديثها المراجعة

م،ًوالذيًنتجًعنهًستة0229ًدامًلمدةًثمانيةًعشرًشهرا،ًوأعلنًعنهًفيًمارسًمنًسنةً

2ً.لرقابةًالجودة دوليًموضح ومعدل،ًومعيار للمراجعةًمحدث دوليا معياراوثالثونً

عملياتً على لديها الجودة رقابة بنظام المتعلقة الشركة ياتمسؤول المعيار هذا يتناول

العالقة،ًويوضحً ذات والخدمات األخرى التأكيد وعمليات المالية البيانات ومراجعة تدقيق

 يخص:ً فيما معقولالتأكيدًلل به وااللتزام الجودة لرقابة نظام إيجاد هو الشركة أنًهدف

 .والتنظيميةًالمعتمدة القانونية والمتطلبات نيةالمه للمعايير وموظفيها الشركة امتثال -

ً.الظروف في مالئمة العملية شركاء أو الشركة عن الصادرة التقارير تكون أن -

ًرقابة ،ًمكوناتًنظام)معيارًرقابةًالجودةًاألولًً((ISQC1)ويوضحًالمعيارًالدوليً

                                                           
1- http://www.ifac.org/IAASB/Projects, Copyright©2010 International Federation of 

Accountants.   
2 - Ibid. 

http://www.ifac.org/IAASB/Projects
http://www.ifac.org/IAASB/Projects
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ًواإلجر لتحقيق مصممة سياسات من الجودة  ًالجودة ًرقابة  الالزمة اءاتالهدفًمنًنظام

ًالسياسات،ًمنًخاللًالمحاورًالتالية: لهذه االمتثال ومراقبة لتطبيق

 العالقة ذات للمتطلبات واالمتثال التطبيق -

  النوعية الرقابة عناصرًنظام -

 النوعية الرقابة نظام توثيق -

ًالدوليةً ًالمعايير ًدليل ًنصًعليه ًكما ًاألول ًالجودة ًالتطرقًإلىًمعيارًرقابة وسييتم

م،11/10/0229ًم،ًوالساريًالمفعولًبتاريخ0229ًةًورقابةًالجودة،ًإصدارًسنةًللمراجع

 كماًيلي:

  العالقة ذات واالمتثال للمتطلبات  ـ 1

  الجودة رقابة نظام ـ عناصر2

 الشركة داخل بالجودة المتعلقة القيادة مسؤوليات -

 العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات -

 محددة وعمليات مالءالع مع العالقات واستمرار قبول -

 البشرية الموارد -

 العمليات أداء -

 المراقبة -

  الجودة رقابة نظام ـ وثائق3

  العالقة ذات واالمتثال للمتطلبات أوال: التطبيق

فيًالشركةً الجودة لرقابة نظام وضع عن المسؤولين الشركة موظفو يملك أن ينبغي

ا به وااللتزام  التوضيحيةًاألخرى، والمادة التطبيق لكذ في بما كامال، المعيار هذا لنص فهم 

 .المالئم بالشكل متطلباته وتطبيق منه الهدف وذلكًلفهم

ًأنًالمتطلبات ًً.المعيار هذا في المبين الهدف تحقيق من الشركة تمكن بطريقة مصممة كما

ً.الهدف لتحقيق كافي ا أساس ا للمتطلبات المالئم التطبيق يوفر أن المتوقع وبالتاليًفمن

 أنًتأخذ فينبغي جميع ا، توقعها يمكن وال واسع نطاق على تختلف الظروف أن ذلكًبما عومً

 وضع منًالشركة تتطلب معينة ظروف أو مسائل هناك كانت إذا ما االعتبار بعين الشركة
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 أجل من المعيار يقتضيهاًهذا التي واإلجراءات السياسات تلك جانب إلى وإجراءات سياسات

 .المحدد الهدف تحقيق

 الجودة رقابة نظام ثانيا: عناصر

يتضمنًنظامًرقابةًالجودةًاإلبالغًعنًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةًإلىًموظفيً

ًليتمً ًالمصممة ًواألهداف ًالجودة ًرقابة ًوإجراءات ًلسياسات ًالتفصيلي ًوالشرح الشركة،

ًومنً ًالجودة ًعن ًشخصية ًمسؤولية ًفرد ًكل ًتحمل ًتتلخصًفي ًالتي ًوالرسالة تحقيقها،

ً.لمتوقعًمنهًاالمتثالًلهذهًالسياساتًواإلجراءاتا

ًفيماً ًأوًمساورًقلقهم، ًتشجيعًموظفيًالشركةًعلىًاإلبالغًعنًوجهاتًنظرهم ًيؤكد كما

ًحولًنظاميخصًالمسائلًالمتعلقةًبرقابةًالجودةًعلىًأهميةًالحصولًعلىًالتغذيةًالعكسية،ً

ً.(11)كماًيوضحهًالشكلًرقمًً.رقابةًالجودةًفيًالشركة

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

ً

 

 اإلبالغ 

 والشكاوي

 يوضح أثر اإلبالغ عن سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة. : (11)الشكل رقم 

 منًأعدادًالباحثًالمصدر: 

 

 نظام رقابة الجودة

سياساتًوإجراءاتً

 رقابةًالجودة

 

 

 الموظفون بالشركة

ًمسؤوليةًفردًكلًتحملً-

الجودة.ًعنًشخصية  

ًالسياساتًاالمتثالًلهذهً-

 واإلجراءات

اإلبالغ عن سياسات وإجراءات رقابة 

 الجودة

وجهات  عن اإلبالغ تشجيع علىال

بالنسبة للنظام  ونقاط القلق  النظر

 المعتمد لرقابة الجودة

 
التغذية 

 العكسية
 لنظام رقابة 

 الجودة
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عناصرًنظامًرقابةًالجودة،ًالتيً (ISQC1) :ًيوضحًالمعيارعناصر نظام رقابة الجودة -

ًالشركة ًوالذيًيتضمنًسياسات وتلتزم يجبًأنًتعتمدها  من تتناولًكل وإجراءات بها،

 1التالية: العناصر

 .الشركة في بالجودة المتعلقة القيادة مسؤوليات -

 .لعالقةا ذات األخالقي السلوك متطلبات -

 .محددة وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبول -

 .البشرية الموارد -

 .)التنفيذ(العمليةً أداء -

 .المراقبة -

 .التوثيق -

 الشركة داخل بالجودة المتعلقة القيادة مسؤوليات -1

 تقر داخلية ثقافة وجود لتعزيز مصممة وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي

 من السياساتًواإلجراءات هذه مثل تقتضيوالعمليات،ً أداء في سيأسا عنصر بأنًالجودة

 اإلداري المجلس بعضًالحاالت، في أو المنصب من يكافئه من أو للشركة التنفيذي المدير

 الجودة رقابة نظام يخص المطلقةًفيما المسؤولية فيًتحمل يكافئه ما أو الشركة في للشركاء

ًيجبًأنً.الشركة في  أو شخص أي يملك بحيث وإجراءات سياسات الشركة تضع كما

ًإليه أشخاص  المدير قبل من الشركة في الجودة رقابة لنظام التشغيلية المسؤولية توكل

 الالزمة والسلطة والمناسبة الكافية والمقدرة للشركاء،ًالخبرة اإلداري أوًالمجلس التنفيذي

ً.تلكًالمسؤولية لتحمل

ًعلىًً:تعزيز وجود ثقافة داخلية للجودة -أ ًالتيًتضعها ًفيًالشركةًواألمثلة تؤثرًالقيادة

الثقافةًالداخليةًللشركةًبشكلًملحوظ،ًويعتمدًالتعزيزًعلىًوجودًثقافةًداخليةًموجهةًنحوً

الجودةًعلىًاألفعالًوالرسائلًالواضحةًوالمتسقةًوالمتكررةًمنًكافةًمستوياتًاإلدارةًفيً

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC) : Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, p41. 
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ً ًوإجراءات ًسياسات ًعلى ًالضوء ًتسلط ًالتي ًأجلًالشركة ًمن ًالشركة ًفي ًالجودة رقابة

 .تحقيقًالهدفًمنًاعتمادًنظامًرقابةًالجودة

كماًأنًمثلًهذهًاألفعالًوالرسائلًتشجعًعلىًوجودًثقافةًتعترفًبضرورةًتحقيقًالجودةً

ًالعاليةًللمراجعة،ًويتمًاإلبالغًعنهاًمنًخاللًعدةًعناصرًكماًيلي:

 ً.التدريب،ًوموادًالتدريبًالخاصةًبالشركة -

 ًً.تماعاتاالج -

 ًً.الحوارًالرسميًأوًغيرًالرسمي -

 ً.اإلعالميةوالنشراتًوالمذكراتًبياناتًالمهمةً -

ًفيماً - ًالشركة ًنظر ًوجهة ًوتعزز ًبحيثًتدعم ًالعمل ًوكادر ًالشريك إجراءاتًتقييم

ً.يتعلقًبأهميةًالجودةًوكيفيةًتحقيقهاًعملي ا

علىًالجودةًيشملًكذلكًًأنًتعزيزًوجودًثقافةًداخليةًقائمةً(ISQC1)كماًيوضحًالمعيارً

ًالثقافةًًاستراتيجية ًهذه ًوجود ًعلى ًالتعزيز ًويتضمن ًالعمليات، ًكافة ًفي ًالشركة عمل

 1الداخليةًماًيلي:

وضعًسياساتًوإجراءاتًتتناولًتقييمًاألداءًوالتعويضًوالتشجيعًبماًفيًذلكًنظمًالتحفيزًً -

 .حقيقًالجودةتللموظفيًالشركة،ًفيًسبيلًتوضيحًالتزامًالشركةًاألكثرًأهميةً

 ..تفويضًمسؤولياتًاإلدارةًبحيثًالًتطغىًاالعتباراتًالتجاريةًعلىًجودةًالعملً -

 ً.توفيرًمواردًكافيةًلتطويرًوتوثيقًودعمًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةً -

ًالخبرةًً:تعيين المسؤولية التشغيلية لنظام رقابة الجودة الخاص بالشركة  -ب تمكن

سبتينًالشخصًأوًاألشخاصًالمسؤولينًعنًنظامًرقابةًالجودةًفيًوالقدرةًالكافيتينًوالمنا

ً.الشركة،ًمنًتحديدًوفهمًالقضاياًالمتعلقةًبرقابةًالجودةًووضعًسياساتًوإجراءاتًمالئمة

ً.تطبيقهاوتمكنًالسلطةًالالزمةًالشخصًأوًاألشخاصًمنً

 العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات -2

ً ًدليلًبياناتًالتدقيقًلقد ًالصادرًعنًاالتحادًحدد ًوالسلوكًاألخالقيًالدولية، التأكيد

ًفيًخمسًعناصر،ًكماًتم متطلباتًالسلوكًاألخالقيًللمهنة،ً(IFAC)الدوليًللمحاسبينً

                                                           

ً.33-30، ص0229، لبنان، 42، مجلة المحاسب المجاز، العدد المعيار الدولي للرقابة النوعيةداوود يوسف صبح: ً-1ً 

http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC421.pdf
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 1ًالتأكيدًعليهاًفيًهذاًالمعيارًكماًيلي:ً

 .الواجبة والعناية المهنية الكفاءةً-.ًًًًًًًالموضوعيةًً-ًًًًًًًًً.النزاهةً-

 .المهني السلوكًً-ًًًًًًًًً.السريةً-

منًدليلًمجلسًالمعايرًالدوليةًلسلوكًوآدابًالمهنةًالمحاسبيةًً(B)كماًحددًالجزءً

 يعرض كماً.محددة حاالت في العملًالتصوري إطار تطبيق لالتحادًالدوليًللمحاسبينًكيفية

ًوأمث للمبادئ االمتثال على التهديدات مع للتعامل إجراءات على أمثلة  على لةاألساسية،

2ً.التهديدات مع للتعامل متوفرة الوقائية فيهاًاإلجراءات تكون ال حاالت

ً ًالمعيار ًأن ًغيرًً(ISQC1)كما ًأخرى ًوإجراءات ًسياسات ًالعتماد ًمجاال ًيترك ،

ًتوقعهاً ًيمكن ًوال ًواسع ًنطاق ًعلى ًتختلف ًالظروف ًأن ًبما ًالمعيار، ًهذا ًفي المذكورة

ًفينبغيًأنًتأخذًالشركةًبعينًاال ًكانتًهناكًمسائلًأوًظروفًمعينةًجميع ا، ًإذا عتبارًما

تتطلبًمنًالشركةًوضعًسياساتًوإجراءاتًإلىًجانبًتلكًالسياساتًواإلجراءاتًالتيً

ً.منًأجلًتحقيقًالهدفًمنًاعتمادًنظامًرقابةًالجودةً,يقتضيهاًهذاًالمعيار

 .األخالقي السلوك وإجراءات التأكيد المعقول لالمتثال لمتطلبات سياسات -أ

 وإجراءاتًمصممة سياسات علىًالشركةًاعتماد ،ًأنهًينبغي(ISQC1)يشيرًالمعيارًً

ًالشركة حول معقول بتأكيد لتزودها ًذات السلوك لمتطلبات وموظفيها امتثال  األخالقي

الخاضعينًلمتطلباتً اآلخرين األشخاص ممكن ا، يكون وحيث وفيًبعضًالحاالتً.العالقة

ًبما  حيثًتقتضي باالستقاللية بالتقيد المجموعة ضمن شركة يموظف ذلك في اإلستقاللية،

 من الشركة واإلجراءات السياسات هذه وتمكن .ذلك العالقة ذات األخالقي السلوك متطلبات

 3يلي: اإلبالغًوتحديدًمهدداتًاالستقالليةًكما

 إلىًاألشخاص ممكن ا، يكون وحيث موظفيها، إلى اإلستقاللية متطلبات عن اإلبالغ -

 .المتطلبات لهذه الخاضعين ناآلخري

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Auditing 

Assurance and Ethics Pronouncements - Part I, opcit, p 6. 
2 -International Fédération of Accountants (IFAC) : Code Of Ethics For Professional 

Accountants, New York, 2008, pp 8-12  
3 -International Fédération of Accountants (IFAC): Handbook of International Standards on 

Auditing and Quality Control, opcit, pp 48-49. 
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 واتخاذًاإلجراء اإلستقاللية، على تهديدات تخلق التي والعالقات الظروف وتقييم تحديد -

 تطبيق منًخالل مقبول مستوى إلى منها الحد أو التهديدات هذه من للتخلص المناسب

ًحيث االنسحاب مناسب ا، كان حال في أو الوقائية، اإلجراءات ًالعملية،  يكون من

 .به المعمول النظام أو القانون بموجب ممكن ا النسحابا

ً ًالمعيار ًحدد ًالمعقولًعلى متطلباتًتطبيقًالسياساتً(ISQC1)وقد  وإجراءاتًللتأكيد

 1األخالقيًمنًخاللًالنقاطًالتالية: السلوك لمتطلبات وموظفيها امتثالًالشركة

 ذلك في بما تًالعمالء،عمليا حول بالمعلومات الشركة بتزويد العملية شركاء يقوم أن -

 .اإلستقاللية متطلبات على األثرًالكلي تقييم من الشركة تمكين أجل من الخدمات نطاق

ا الشركة بإشعار الموظفون يقوم أن - ًعلى تشكل التي والعالقات بالظروف فور   تهديد ا

 .المناسب اإلجراء اتخاذ يتم حتى اإلستقاللية

منًأجلًتمكينًالشركةً المناسبين الموظفين إلى وإبالغها العالقة، ذات المعلومات جمع -

 منًتحقيقًماًيلي:

 يحققونًمتطلباتًاإلستقاللية كانوا إذا ما بسهولة يحددوا أن وموظفيها الشركة تستطيع. 

 بتحديثها وتقوم باإلستقاللية المتعلقة سجالتها على الحفاظ الشركة تستطيع. 

 المحددةًعلىًاإلستقاللية بالتهديدات علقيت فيما المناسب اإلجراء اتخاذ الشركة تستطيع 

 .مقبول مستوى عند تصل ال والتي

 اإلستقاللية  لمتطلبات اإلبالغ على المخالفات -ب

 لمتطلباتًاإلستقاللية، إلىًمتطلباتًاإلبالغًعلىًالمخالفاتً(ISQC1)يشيرًالمعيارًً

ًاتخاذ ًمن ًوالشركة ًالعملية ًشريك ًحيثًه لمعالجة المناسب اإلجراء وتمكين ًالحاالت، ذه

 2اإلبالغًكماًيلي: متطلبات على واإلجراءات السياسات تشتملأنًيجبً

 .بها يعلمون التي عنًالمخالفات باإلشعارًالفوريًللشركة الموظفون يقوم أن -

إلىً السياساتًواإلجراءات لهذه المحددة المخالفات عن الفوري باإلبالغ الشركة تقوم أن -

 الجهاتًالتالية:

                                                           
1 - Idem, p42. 
2 - Idem, p49. 
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 المخالفة معالجة إلى الشركة، مع يحتاج الذي يةالعمل شريك.ً

 واألشخاص ممكن اًالمجموعة يكون الشركة،ًوحيث في العالقة ذوي اآلخرون الموظفون 

  .المناسب اإلجراء اتخاذ إلى الذيًيحتاجون اإلستقاللية لمتطلبات الخاضعين

 األشخاصًوكذلكًإبالغً.العملية شريك طرف من الضرورة اقتضت إذا الشركةًمباشرة 

يخصً فيماً.المناسب اإلجراء اتخاذ إلى الذيًيحتاجون اإلستقاللية لمتطلبات الخاضعين

 عليهاًاتخاذ كان إذا ما تحديد من الشركة تتمكن حتى المسألة، لحلًّ المتخذة اإلجراءات

 .ال أم آخر إجراء

 المصادقة الخطية ً-جـ

ًالكترون ًأو ًورقية ًنسخة ًشكل ًالخطية ًالمصادقة ًتتخذ ًعلىًً.يةقد ًالحصول ولدى

المصادقةًواتخاذًإجراءًمناسبًفيماًيخصًالمعلوماتًالتيًتشيرًإلىًعدمًاالمتثال،ًوتبينً

ً.الشركةًأهميةًالتزامهاًباإلستقالليةًوتجعلًالقضيةًمتوفرةًوواضحةًللموظفين

 التآلف تهديدات الحد من -د

ًمنًتهديدات سياسات الشركة تضع أن ينبغي التآلفًإلىًمستوىًًوإجراءاتًلضمانًالحد

 1مقبول،ًوالتيًتنبعًأساساًمنًطولًفترةًمهمة،ًمنًخاللًاإلجراءاتًالتالية:

 طبيعةًالمهمةًبماًفيًذلكًالمدىًوالمجالًالذيًيتناولًمسالةًذاتًمصلحةًعامة،ًوتحديد -

 إلى التآلف تهديد الحدًمن أجل من وقائية إجراءات تطبيق إلى للحاجة الالزمة المعايير

 .الزمن من طويلة لفترة عمليةًتأكيد في الموظفين كبار نفس استخدام عند بولمق مستوى

 المالية البيانات تدقيق طولًمدةًخدمةًالموظفينًالرئيسيينًفيًالمهمة،ًحيثًتقتضيًعمليات -

 جودة رقابة مراجعة عن المسؤولين واألفراد شريكًالعملية توزيع إعادة المدرجة للمنشآت

 .العالقة ذات األخالقي السلوك لمتطلبات ةًمحددةًوفق افتر بعد وذلك العملية،

ًتقر ًالمراجعةًًركما ًلمهمة ًالرئيسي ًالشريك ًتغيير ًضرورة ًالدولية ًالجودة معايير

ًأنً ًإال ًسنوات، ًسبع ًوالتيًتكونًعادة ًمسبقا، ًومحددة ًمعينة ًمدة ًبعد للشركاتًالمدرجة

ً.يرًالشريكًالرئيسيًللمهمةبعضًالمعاييرًالوطنيةًلرقابةًالجودةًقدًتقرًمدةًاقلًتغي

ً
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 .محددة وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبول -3

 مع العالقات واستمرار لقبول وإجراءات سياسات الشركةًأنًتعمد يوضحًالمعيارًانهًعلىً

ًوعمليات فيً ستستمر أو ستنفذ أنها على معقول بتأكيد لتزويدها مصممة محددة، العمالء

 1عندًاستيفاءًالشروطًالتالية:ً العمالءوعملياتًمعً عالقات

 .بها للقيام والموارد الوقت ذلك في بما القدرات، وتمتلك العملية ألداء مؤهلة -

 .األخالقي السلوك لمتطلبات االمتثال على قادرة -

 بأن إلىًاالستنتاج تقودها قد معلومات تملك وال العميل نزاهة االعتبار بعين أخذت قد -

 .نزاهةال إلى يفتقر العميل

ًيلي: كما كماًأنًاعتمادًهذهًالسياساتًواإلجراءاتًيقتضيًًجملةًمنًالمتطلبات

 قبولًعملية قبل الظروف في ضروري ا تراه حسبما المعلومات على الشركة تحصل أن -

 تأخذ قائمة،ًوعندما عملية في ستستمر كانت إذا ما تقرر وعندما جديد، عميل مع معينة

 .حالي عميل مع جديدة عملية قبول االعتبار بعين

 أو عميلًجديد من معينة عملية قبول لدى المصالح في محتمل تعارض تحديد حال في -

 .ال أم العملية قبول المالئم من كان إذا ما الشركة تقرر أن ينبغي حالي،

 أو معًالعميل العالقة استمرار أو قبول قرار الشركة واتخاذ معينة قضايا تحديد حال في -

 .القضايا حلًّ كيفية الشركة توثق أن فينبغي محددة، عملية

 معًالعميل، والعالقة معينة عملية إستمرار حول وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي

 ستؤديًإلىًرفضها كانت معلومات على الشركة فيها تحصل التي الظروف فيها تتناول

ًالسياساته وتتضمن .أقرب وقت في متوفرة كانت المعلومات هذه أن لو للعملية  ذه

 :يلي ما اعتبار واإلجراءات

 كانًهناك إذا ما ذلك في بما الظروف، على تنطبق التي والقانونية المهنية المسؤوليات -

 أو قامواًبالتعيين، الذين األشخاص أو الشخص إلى اإلبالغ الشركة من يقتضي متطلب

 .التنظيمية السلطات إلى الحاالت بعض في
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 .العميل مع والعالقة العملية من أو عمليةال من االنسحاب احتمالية  -

ً 1العمالءًمنًخاللًالنقاطًالتالية: مع العالقات واستمرار وقدًتطرقًالمعيارًلقبول

 الكفاءة والقدرات والموارد  -أ

ًوالقدراتًوالمواردًمنًأجلًتنفيذً ًكانتًالشركةًتتمتعًبالكفاءة ًإذا ينطويًاعتبارًما

لي،ًعلىًمراجعةًالمتطلباتًالخاصةًبالعمليةًوالبياناتًعمليةًجديدةًمنًعميلًجديدًأوًحا

ًالعناصرً ًفيًتوفر ًوتتمثل ًالمستويات، ًكافة ًالحاليينًعلى ًالعمل ًبالشريكًوكادر المتعلقة

 التالية:ً

 .كونًموظفوًالشركةًيملكونًمعرفةًبالقطاعاتًأوًالمواضيعًذاتًالعالقة -

لتنظيميةًأوًمتطلباتًاإلبالغًكونًموظفوًالشركةًيملكونًخبرةًفيماًيخصًالمتطلباتًا -

 .ذاتًالعالقةًأوًالقدرةًعلىًاكتسابًالمهاراتًوالمعرفةًالالزمةًبفعالية

 .كونًالشركةًتمتلكًعدد اًكافي اًمنًالموظفينًالذينًيتمتعونًبالكفاءةًوالمقدراتًالالزمة -

 .توفرًالخبراء،ًإذاًاقتضتًالحاجة -

األهليةًألداءًمراجعةًرقابةًجودةًالعملية،ًتوفرًاألفرادًالذينًيحققونًالمعاييرًومتطلباتً -

 .حيثًيكونًذلكًممكن ا

 .كونًالشركةًقادرةًعلىًاستكمالًالعمليةًفيًالموعدًالنهائيًلإلبالغ -

 نزاهة العميل -ب

 مع العالقات واستمرار تتضمنًنزاهةًالعميلًالمسائلًالتيًينبغيًاعتمادهاًفيًقبول

 كماًيلي: العمالء

 .لرئيسيينًواإلدارةًالرئيسيةًوالمكلفينًبالرقابةًفيًشركةًالعميلهويةًوسمعةًالمالكينًا -

 .طبيعةًعملياتًالعميل،ًبماًفيًذلكًممارساتًالعملًالخاصًبه -

ًفيً - ًوالمكلفينًبالرقابة ًالرئيسية ًبموقفًالمالكينًالرئيسيينًواإلدارة المعلوماتًالمتعلقة

 .حاسبةًوبيئةًالرقابةًالداخليةشركةًالعميلًاتجاهًمسائلًمثلًالتفسيرًالصارمًلمعاييرًالم

 المؤشراتًعلىًوجودًتحديدًغيرًمالئمًلنطاقًالعمل. -
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ًالشركةً - ًعلى ًالمفروضة ًالرسوم ًعلى ًبالحفاظ ًصارم ًبشكل ا ًمهتم  ًالعميل ًكان ًإذا ما

 .متدنيةًقدرًاإلمكان

المؤشراتًعلىًأنًالعميلًقدًيكونًمتورط اًفيًعمليةًغسيلًأموالًأوًأنشطةًإجراميةً -

 .أخرى

 .عيًالتعيينًالمقترحًللشركةًوعدمًإعادةًتعيينًالشركةًالسابقةدوا -

ً ًالمعيار ًيشير ًمعينةًً(ISQC1)كما ًشركة ًستملكها ًالتي ًالمعرفة ًنطاق ًاتساع إلى

ً.بصفةًعامةًفيماًيتعلقًبنزاهةًعميلًمعين،ًمنًخاللًالعالقةًالمستمرةًمعًذلكًالعميل

 مصادر المعلومات حول نزاهة العميل:

 1المعلوماتًالتيًتحصلًعليهاًالشركةًحولًمسائلًنزاهةًالعميلًماًيلي:تتضمنًمصادرً

المراسالتًمعًمزوديًخدماتًالمحاسبةًالمهنيةًالحاليينًأوًالسابقينًللعميلًوفق اًلمتطلباتً -

 .مهمةًالمراجعةلالسلوكًاألخالقيًذاتًالعالقة،ًوالنقاشاتًمعًاألطرافًاألخرىً

ًا - ًمثلًأصحابًالمصارفًاالستفساراتًمنًقبلًموظفيًالشركة ًأطرافًثالثة آلخرينًأو

 .والمستشارًالقانونيًوالنظراءًفيًالقطاع

ً.البحوثًالخلفيةًعنًقواعدًالبياناتًذاتًالعالقة -

 استمرارية العالقة مع العميل  -جـ

ًالمسائلً ًبعينًاالعتبار ًمعينًأخذا ًمعًعميل ًالعالقة ًستستمر ًإذا ًما ًتحديد ويتضمن

ًا ًالتيًنشأتًخالل ًالعالقةالهامة ًاستمرار ًعلى ًوأثرها ًالسابقة ًأو فعلىًً.لعملياتًالحالية

سبيلًالمثال،ًقدًيبدأًالعميلًبتوسيعًعملياتهًالتجاريةًفيًمنطقةًالًتملكًالشركةًفيهاًالخبرةً

ً.الالزمة

  االنسحاب -د

ًالعمليةً ًمن ًأو ًمعينة ًعملية ًمن ًباالنسحاب ًالمتعلقة ًواإلجراءات ًالسياسات تتناول

 العميلًمع ا،ًجملةًمنًالقضاياًتتضمنًماًيلي:ًوالعالقةًمع
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ًشركةً - ًفي ًبالرقابة ًالمكلفين ًوأولئك ًاإلدارة ًمن ًالمناسب ًالمستوى ًمع ًنقاش إجراء

العميلًحولًاإلجراءًالمناسبًالذيًقدًتتخذهًالشركةًبناءًعلىًالحقائقًوالظروفًذاتً

 .العالقة

قاشًمعًالمستوىًالمناسبًفيًحالًقررتًالشركةًبأنًاالنسحابًمناسب،ًفيتمًإجراءًنً -

ًأوً ًالعملية ًمن ًاالنسحاب ًحول ًالشركة ًفي ًبالرقابة ًالمكلفين ًوأولئك ًاإلدارة من

 .االنسحابًمنًالعمليةًوالعالقةًمعًالعميلًمع اًواألسبابًوراءًهذاًاالنسحاب

ًعدمً - ًتنظيميًيقتضيًمنًالشركة ًقانونيًأو ًكانًهنالكًمتطلبًمهنيًأو ًإذا اعتبارًما

ءًأوًاإلبالغًعنًاالنسحابًمنًالعمليةًأوًاالنسحابًمنًالعمليةًوالعالقةًاتخاذًأيًإجرا

 .معًالعميلًإلىًجانبًاألسبابًوراءًاالنسحابًإلىًالسلطاتًالتنظيمية

 .توثيقًالمسائلًالهامةًوالمشاوراتًواالستنتاجاتًوأساسًتلكًاالستنتاجات -

 البشرية الموارد-4

 علىًأنهاًتمتلك معقول بتأكيد لتزودها ممةمص وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي

ًاألخالقية وااللتزام والقدرات بالكفاءة يتمتعون الذين الموظفين من كافي ا عدد ا  بالمبادئ

المعمولًبها،ًوً والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعايير وفق ا العمليات أداءأل الالزمة

ً.الظروفًالقائمة ظل في المناسبة التقارير ارإصد من العملية شركاء أو الشركة تمكين

ًالعناصرًً ًبمجمل ًالبشرية، ًبالموارد ًالمتعلقة ًالشركة ًإجراءات ًالمعيار حدد

 1والمتطلباتًالتيًتتضمنًقضاياًالموظفينًفيًظلًنظامًرقابةًالجودةًكماًيلي:

 .التوظيف -

 .تقييمًاألداء -

 .القدرات،ًبماًفيًذلكًالوقتًالمستغرقًألداءًالمهام -

 )  الفعالية (لكفاءةا -

 .التطورًالوظيفي -

 .الترقية -

 .التعويض -
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ً.تقديرًاحتياجاتًالموظفين -

ًوفعاليته،ً ًالمراجع ًكفاءة ًعلى ًالبشرية، ًللموارد ًبالنسبة ًالمعيار ًهذا ًتركيز ًجليا ويظهر

ًإلىًاالستقاللية ًإضافة ًالمراجع، ًأداء ًالمراجعةًوجودة ًمحدداتًجودة ًمنًأهم ً.باعتبارها

ً.رًعلىًدورًتوفيرًالكفاءةًواستمراريتهاًلدعمًجودةًاألداءحيثًركزًالمعيا

ًشركاءً ًويوفر ًالعميل، ًضغط ًلمراقبة ًأنظمة ًعلى ًواإلجراءات ًالسياسات تشتمل

المهمةًللموظفينًالحصولًعلىًالوقتًالكافيًلقيامهمًبمسؤولياتهم،ًويتضمنًتعيينًالمكتبً

ًتوف ًاعتبار ًالمطلوب ًاإلشراف ًمستوى ًوتحديد ًالمهمات ًفرقًلفرق ًفي ًالتالية ًاألمور ر

1ًالمهماتًكماًيلي:

ًوالتعقيد،ًمنًخاللًالتدريبً - ًالمتشابهةًفيًالطبيعة ًالعمليةًفيًالمهام الفهمًوالخبرة

المناسبًوالمشاركة،ًوفهمًالمعاييرًوالمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمعتمدة،ًوكذلكً

ً.الخبرةًالفنيةًفيسًمجالًتكنولوجياًالمعلومات

ً.مجالًالقطاعاتًالتيًيعملًفيهاًالعميلًالمعرفةًفي -

ً.فهمًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةًالمعتمدةًبشركةًالمراجعة -

 العمليات فرق تعيين

 عملية شريك إلى عملية كل يخص فيما كماًيوضحًالمعيارًتوزيعًالمسؤوليةًوتحديدها

 :يلي ما تقتضي وإجراءات سياسات معين،ًوأنًتعتمد

العميلً إدارة في الرئيسيين األعضاء إلى العملية شريك ودور هوية عن اإلبالغ -

 .بالرقابة والمكلفين

 .الدور ألداء المناسبين والسلطة والقدرات الكفاءة العملية شريك امتالك -

ً.الشريك ذلك إلى وإبالغها بوضوح العملية شريك مسؤوليات تحديد -

 )التنفيذ(العمليات  أداء -5

أنً على معقول بتأكيد لتزودها مصممة راءاتوإج سياسات الشركة تضع أن ينبغي

وأنً بها المعمول والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية للمعايير وفق ا مؤداه العمليات

ًأنًتتضمنًهذه وينبغي .القائمة الظروف في مناسبة تقارير يصدر العملية شريك أو الشركة
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 :يلي ما واإلجراءات السياسات 

 .العملية أداء جودة في االتساق زيزبتع المتعلقة المسائل -

 .اإلشراف مسؤوليات  -

 .المراجعة مسؤوليات -

 .خبرة األقل الفريق أعضاء عمل خبرةًفيًمراجعة األكثر العملية فريق مسؤوليةًأعضاء -

ًالمهامً ًوأداء ًتنفيذ ًفي ًالمعتمدة ًواإلجراءات ًالسياسات ًمجمل ًإلى ًالمعيار ًتطرق وقد

1ًالية:والعملياتًمنًخاللًالعناصرًالت

 التشاور: -أ

يعملونً الذي األفراد مع المناسب المهني المستوى عند نقاش إجراء التشاور يتضمن

 البحث مصادر التشاور ويستخدمالمتخصصة،ً الخبرة يملكون والذين الشركة خارج أو داخل

 نويحس الجودة تعزيز على الشركة،ًكماًيساعد في الفنية والخبرة الجماعية والخبرة المناسبة

 على الشركة وإجراءات سياسات في للتشاور التقديرًالمناسب المهني،ًويساعد الحكم تطبيق

 المسائل في التشاور على الموظفين ويشجع ،قوة مصدر التشاورًهو بأن تدرك ثقافة تعزيز

 .للجدل المثيرة أو الصعبة

حولً معقول بتأكيد لتزودها مصممة وإجراءات سياسات الشركة تضع أن ينبغي

 لنقاطًالتالية:ًا

 .للجدل المثيرة أو الصعبة المسائل حول مناسبة مشاورة إجراء -

 .مناسبة مشاورة إجراء من الشركة تمكن كافية موارد توفر -

 قبل عليهاًمن واالتفاق عنها الناتجة واإلستنتاجات المشاورات هذه ونطاق طبيعة توثيق -

 .ارالمستش والشخص مشورة على الحصول إلى يسعى الذي الشخص

 .المشاورات هذه خالل إليها التوصل يتم التي االستنتاجات تطبيق -

 الثبات في جودة أداء العملية  -ب

ًً.تعززًالشركةًالثباتًفيًالجودةًلدىًأداءًالعمليةًمنًخاللًسياساتهاًوإجراءاتها

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, pp 65-72.  
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ًويتمًتحقيقًذلكًعادةًمنًخاللًاألدلةًالخطيةًأوًااللكترونيةًأوًأدواتًالبرمجياتًأوًغيرها

ًبموضوعً ًمتخصصة ًمواد ًأو ًالقطاع ًحول ًإرشادية ًومواد ًالموحد، ًالتوثيق ًأشكال من

 وقدًتتضمنًالمسائلًالتيًيتمًتناولهاًماًيلي:ً.معين

 .كيفيةًإعالمًفريقًالعمليةًبالعمليةًمنًأجلًالحصولًعلىًفهمًألهدافًعملهم -

 .لمعاييرًالعمليةًذاتًالعالقةًلالمتثالالعملياتًالمطبقةً -

 .شرافًعلىًالعمليةًوتدريبًوتمرينًكادرًالعملعملياتًاإل -

 .طرقًمراجعةًالعملًالمؤدىًواألحكامًالهامةًالتيًأصدرتًوشكلًالتقريرًالصادر -

 .التوثيقًالمناسبًللعملًالمؤدىًوتوقيتًونطاقًالمراجعة -

 .العملياتًالمتبعةًللحفاظًعلىًحداثةًكافةًالسياساتًواإلجراءات -

 اإلشراف  -جـ

 لىًالعمليةًاألمورًالتالية:يتضمنًاإلشرافًع

 .متابعةًتقدمًالعملية -

النظرًفيًكفاءةًوقدراتًأعضاءًفريقًالعمليةًالمختلفين،ًوماًإذاًكانواًيملكونًرقابةً -

الجودةًللشركاتًالتيًتؤديًعملياتًتدقيقًومراجعةًللبياناتًالماليةًوعملياتًالتأكيدً

ًعم ًلتنفيذ ًالوقتًالكافي ًوالخدماتًذاتًالعالقة ًيفهمونًاألخرى ًكانوا ًإذا ًوما لهم

 .التعليماتًوماًإذاًيتمًتنفيذًالعملًوفق اًللمنهجيةًالمخططًلهاًألداءًالعملية

ًالمنهجيةً - ًوتعديل ًأهميتها ًفي ًوالنظر ًالعملية ًأثناء ًالناشئة ًالهامة ًالمسائل تناول

 .المخططًلهاًبالشكلًالمالئم

ًالمسائلًالتيًتحتاجًإلىًالتشاورًأوًالدراسةًمنًق - ًفيًتحديد بلًأعضاءًأكثرًخبرة

 .فريقًالعمليةًوذلكًأثناءًأداءًالعملية

 المراجعة  -د

 تتألفًالمراجعةًمنًاعتبارًتوفرًالنقاطًالتالية:

 .تمًإنجازًالعملًوفق اًللمعاييرًالمهنيةًوالمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمعمولًبها -

 .تمتًإثارةًمسائلًهامةًمنًأجلًالنظرًفيهاًمرةًأخرى -

 .مناسبةًوتوثيقًوتطبيقًاالستنتاجاتًالناتجةًعنهاًمشاورراءًتمًإج -
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 .كانتًهناكًحاجةًإلىًمراجعةًطبيعةًوتوقيتًونطاقًالعملًالمؤدى -

 .كانًالعملًالمؤدىًيدعمًاالستنتاجاتًالتيًتمًالتوصلًإليهاًوماًإذاًتمًتوثيقه -

 .كانتًاألدلةًالتيًتمًالحصولًعليهاًكافيةًومناسبةًلدعمًالتقرير -

ً.قيقًأهدافًإجراءاتًالعمليةتمًتح -

 العملية جودة رقابة مراجعة -هـ

 جودة لرقابة مراجعة لرقابةً،ًيتطلبًإجراءاوإجراءاتً لسياسات الشركة إنًاعتماد

ا العمليةًلتوفر  التي واالستنتاجات العملية التيًيصدرهاًفريق الهامة لألحكام موضوعي ا تقييم 

أنًتحققً واإلجراءات السياسات علىًهذه وينبغي .التقرير صياغة لدى إليها التوصل يتم

 النقاطًالتالية:

 .للمنشآتًالمدرجة المالية البيانات تدقيق عمليات لكافة جودة رقابة مراجعة إجراء تقتضي -

 المالية األخرىًللمعلومات والمراجعة التدقيق عمليات كافة تقييم ينبغي التي المعايير تحدد -

 ما تحديد أجل من أساسها العالقةًعلى ذات والخدمات ألخرىا التأكيد وعمليات التاريخية

 ً.ال جودةًللعمليةًأم رقابة مراجعة إجراء ينبغي كان إذا

 .العمليات لكافة جودة رقابة مراجعة إجراء تقتضي -

 رقابةًالجودة مراجعة ونطاق وتوقيت طبيعة تحدد وإجراءات سياسات الشركة تضع أن -

 تقرير علىتاريخً وضع عدم واإلجراءات السياسات هذه يتقتض أن وينبغي .معينة لعملية

 .العملية جودة رقابة مراجعة استكمال حتى العملية

ًالعمليةً رقابة مراجعة اشتمال تقتضي وإجراءات سياسات الشركة تضع أن وينبغي جودة

 :يلي ما على

 .العملية شريك مع الهامة المسائل مناقشة -

 .المقترح والتقرير األخرى الموضوع اتمعلوم أو المالية البيانات مراجعة -

 واالستنتاجاتالعمليةً فريق أصدرها التي الهامة باألحكام تتعلق مختارة وثائق مراجعة -

 .إليها توصل التي

 كانًالتقرير إذا ما واعتبار التقرير صياغة لدى إليها التوصل تم التي االستنتاجات تقييم -

 .ال أم مناسب ا المقترح
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 الشركةًسياسات تضع أن ينبغي المدرجة، للمنشآت المالية البيانات تدقيق اتبعملي يتعلق فيما

ا: األمورًالتالية إعتبار على العملية جودة رقابة مراجعة اشتمال تقتضي وإجراءات  أيض 

 .محددة بعملية يتعلق فيما الشركة الستقاللية العملية فريق تقييم -

ًيخصًالم - ًفيما ًمشاوراتًمناسبة ًإجراء ًتم ًإذا ًاختالفًفيًما ًتنطويًعلى ًالتي سائل

ً ًللجدل، ًالمثيرة ًأو ًمنًالمسائلًالصعبة ًمنًهذهًًواالستنتاجاتالرأيًأوًغيرها الناشئة

ً.المشاورات

الهامةً ماًإذاًكانتًالوثائقًالمختارةًللمراجعةًتعكسًالعملًالمؤدىًفيماًيتعلقًباألحكام -

 .وتدعمًاالستنتاجاتًالتيًتمًالتوصلًإليها

ًيارًلمراجعةًرقابةًالجودةًمنًخاللًالعناصرًالتالية:وقدًتطرقًالمع

 العمليات جودة رقابة مراجعي أهلية معايير -

ًلرقابةً ًمراجعين ًتعيين ًتتناول ًوإجراءات ًسياسات ًاعتماد ًالشركة ًعلى ًأنه حيث

 جودةًالعملياتًوتحددًأهليتهمًمنًخالل:

 .والسلطةًالالزمتينالمؤهالتًالفنيةًالمطلوبةًألداءًالدور،ًبماًفيًذلكًالخبرةً  -

الحدًالذيًيمكنًأنًتتمًاستشارةًمراجعًرقابةًالجودةًفيماًيتعلقًبالعمليةًدونًإضعافًً -

 .موضوعيته

 الوثائق الخاصة بمراجعة رقابة جودة العمليات -

ًالجودةً ًرقابة ًمراجعة ًيخصًتوثيقًعملية ًالشركةًسياساتًوإجراءاتًفيما اعتماد

 الية:تقتضيًوثائقًبالنسبةًللمسائلًالت

 .أداءًاإلجراءاتًالمطلوبةًبموجبًسياساتًالشركةًفيماًيخصًمراجعةًرقابةًجودةًالعمليةً -

 .مراجعةًرقابةًجودةًالعمليةًفيًتاريخًإصدارًالتقريرًأوًقبلًذلكًالتاريخًاستكمال -

عدمًإطالعًالمراجعًعلىًأيةًمسائلًلمًيفصلًفيهاًنهائيا،ًوالتيًقدًتجعلهًيعتقدًأنًاألحكامًً -

 .التيًأصدرهاًفريقًالعمليةًواالستنتاجاتًالتيًتوصلًإليهاًغيرًمالئمةًالهامة

 االختالف في الرأي -

ًاالختالفاتًفيًالرأيً ًسياساتًوإجراءاتًلتناولًومعالجة ًالشركة ينبغيًأنًتضع

ً ًبينًفريقًالعمليةًواألطرافًاألخرىًفيًالتشاور، الرأيًالتيًًواالختالفاتًفيالتيًتنشأ
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وتقتضيًهذهًالسياساتًواإلجراءاتًً.مليةًومراجعًرقابةًجودةًالعمليةتنشأًبينًشريكًالع

 منةًخاللًالنقاطًالتالية:

 .توثيقًوتطبيقًاالستنتاجاتًالتيًتمًالتوصلًإليها -

 .عدمًوضعًتاريخًعلىًالتقريرًحتىًيتمًالبتًفيًالمسألة -

 وثائق العمليات -

قًالعملياتًمنًخاللًالنقاطًحيثًأنًعلىًالشركةًأنًتعمدًسياساتًوإجراءاتًلتنظيمًوثائ

ًالتالية:

ًتجميعً - ًمن ًالعملياتًباالنتهاء ًفرق ًسياساتًوإجراءاتًلتقوم ًالشركة أنًتضع

ملفاتًالعمليةًالنهائيةًفيًالوقتًالمحددًبعدًاالنتهاءًمنًصياغةًالتقريرًبصورتهً

ً.النهائية

ًاآلمنً - ًوالحفظ ًسرية ًعلى ًللحفاظ ًمصممة ًوإجراءات ًسياسات ًالشركة تعتمد

ً.اهةًوثائقًالعمليةًوإمكانيةًالوصولًإليهاًواسترجاعهاونز

ًمنً - ًلفترة ًالعملية ًبوثائق ًلالحتفاظ ًوإجراءات ًسياسات ًتعتمد ًأن ًالشركة على

 .الزمنًتكفيًلتحقيقًاحتياجاتًالشركةًأوًوفق اًلماًيقتضيهًالقانونًأوًالنظام

 المراقبة:-6

ةًالجودةًمنًخاللًجملةًعناصرًالرقابةًفيًنظامًرقابً(ISQC1)لقدًحددًالمعيارً

 1منًالنقاطًكماًيلي:

 مراقبة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة برقابة الجودة -أ

 مراقبةًاالمتثالًلسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةًهوًتقييمًللعناصرًالتالية:الغرضًمنً

 .االلتزامًبالمعاييرًالمهنيةًوالمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمعمولًبها -

اًبالشكلًالمناسبًومطبق اًبفعاليةكونًن -  .ظامًرقابةًالجودةًمصمم 

كونًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةًفيًالشركةًمطبقةًبالشكلًالمناسبًبحيثًتكونً -

ً.التقاريرًالصادرةًعنًالشركةًأوًشركاءًالعمليةًمناسبةًفيًالظروف

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC) : Handbook Of International Standards On 

Auditing And Quality Control, opcit, pp 73-79. 
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ًوا ًاالعتبار ًالشركة ًفي ًالجودة ًرقابة ًوإجراءات ًسياسات ًمراقبة لتقييمًوتتضمن

 المستمرينًلنظامًرقابةًالجودةًعدةًمسائلًكماًيلي:

التطوراتًالجديدةًفيًالمعاييرًالمهنيةًوالمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمعمولً -

 .بها،ًوكيفًتنعكسًهذهًالتطوراتًعلىًسياساتًوإجراءاتًالشركة

 .مصادقةًخطيةًعلىًاالمتثالًللسياساتًواإلجراءاتًالمتعلقةًباإلستقاللية -

 .التطورًالمهنيًالمستمر،ًبماًفيًذلكًالتدريب -

 .القراراتًالمتعلقةًبقبولًواستمرارًالعالقاتًمعًالعمالءًوعملياتًمحددة -

ًينبغيً - ًالتي ًوالتحسينات ًاتخاذها ًينبغي ًالتي ًالتصحيحية ًاإلجراءات تحديد

إجراؤهاًعلىًالنظام،ًبماًفيًذلكًتوفيرًتغذيةًعكسيةًحولًسياساتًوإجراءاتً

 .لمتعلقةًبالتعليمًوالتدريبالشركةًا

إبالغًموظفيًالشركةًالمناسبينًعنًنقاطًالضعفًالمحددةًفيًالنظامًأوًمستوىً -

 .فهمًالنظامًأوًاالمتثالًله

ًالالزمةً - ًالتعديالت ًإجراء ًيتم ًلكي ًالمناسبين ًالشركة ًموظفي ًقبل ًمن المتابعة

اًعلىًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودة  .فور 

ءاتًالمتعلقةًبدورةًالفحصًفيًبعضًالحاالتًبدورةًتستغرقًتحددًالسياساتًواإلجرا

ًالعملياتًً.ثالثًسنوات ًاختيار ًتوقيت ًذلك ًفي ًبما ًالفحص، ًدورة ًتنظيم ًطريقة وتعتمد

 1المختلفة،ًعلىًعدةًعوامل،ًمنها:

 .حجمًالشركة -

 .عددًالمكاتبًوموقعهاًالجغرافي -

 .نتائجًإجراءاتًالمراقبةًالسابقةً -

 ً.عًبهاًكلًمنًالموظفينمدىًالسلطةًالتيًيتمت -

 .طبيعةًوتعقيدًممارسةًوتنظيمًالشركة -

ً.المخاطرًالمرتبطةًبعمالءًالشركةًوالعملياتًالمحددة -

 حاالت القصور في اإلبالغ  -ب

                                                           
 .42داوود يوسف صبح، المرجع السابق، ص  -1 
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ًإلىًأفرادًبخالفًشركاءًالعمليةًذويً الًيحتاجًاإلبالغًعنًحاالتًقصورًمحددة

هذاًالتحديدًضروري اًًقدًيكونومعنية،ًالعالقةًإلىًاالحتواءًعلىًتحديدًللعملياتًالخاصةًال

 .منًأجلًاالضطالعًبمسؤولياتًاألفرادًبخالفًشركاءًالعمليةًبالشكلًالمناسب

 واالدعاءاتالشكاوى  -جـ

وقدًيتمًتقديمهاًً.بصفةًعامةًمنًداخلًأوًخارجًالشركةًواالدعاءاتتنشأًالشكاوىً

ًم ًفي ًاألخرى ًاألطراف ًأو ًالعمالء ًأو ًالشركة ًموظفي ًقبل ًالمراجعةمن ًيتمًً.همة وقد

وتقعًمسؤوليةًالتحقيقًً.استالمهاًمنًقبلًأعضاءًفريقًالعمليةًأوًموظفيًالشركةًاآلخرين

 فيًالشكاوىًواالدعاءاتًضمنًمسؤوليةًالشريكًالمشرفًوالذيًيتمتعًبماًيلي:

 .أنًيمتلكًالخبرةًالكافيةًوالمناسبةً -

 .أنًيتمتعًبسلطةًداخلًالشركة -

 .أيًطريقةًأخرىيشاركًبالعمليةًبًأال -

ًتقتضيً - ًقانونيًعندما ًالشريكًالمشرفًعلىًالتحقيقًبإشراكًمستشار ًيقوم قد

 .الضرورة

ًمعقولًعلىًًوينبغيًأن ًبتأكيد ًلتزودها ًسياساتًوإجراءاتًمصممة ًالشركة تضع

 أنهاًتتعاملًبالشكلًالمالئمًمعًكلًمماًيلي:

ًالًيًواالدعاءاتالشكاوىًً - ًالشركة ًقبل ًالمؤدىًمن ًالعمل ًالمهنيةًبأن ًللمعايير متثل

 .والمتطلباتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمعمولًبها

 .بعدمًاالمتثالًلنظامًرقابةًالجودةًفيًالشركةًاالدعاءاتً -

ًقنواتًمحددةً ًالشركة ًتنشأ ًأن ًينبغي ًاالدعاءاتًوالشكاوي، ًعن ًاإلبالغ ًفعالية ولضمان

قةًتمكنهمًمنًالتصرفًبوضوحًلكيًيثيرًمنًخاللهاًموظفوًالشركةًأيةًمساورًقلقًبطري

ًاالنتقام ًمن ًالخوف ًالشكاوىًً.دون ًفي ًالتحقيق ًأثناء ًقصور ًحاالت ًتحديد ًحال وفي

فيًتصميمًأوًعملًسياساتًوإجراءاتًرقابةًالجودةًالخاصةًبالشركةًأوًعدمًًواالدعاءات

االمتثالًلنظامًرقابةًالجودةًفيًالشركةًمنًقبلًشخصًأوًأشخاص،ًينبغيًأنًتتخذًالشركةً

ً.اءاتًالمناسبةاإلجر
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 ثالثا: وثائق نظام رقابة الجودة

ًدليالًعلىً ًتوفر ًسياساتًوإجراءاتًتتطلبًوثائقًمناسبة ًالشركة ينبغيًأنًتضع

عملًكلًعنصرًمنًعناصرًنظامًرقابةًالجودةًلديها،ًواالحتفاظًبالوثائقًلفترةًمنًالزمنً

قابةًالجودة،ًأوًاالحتفاظًبهاًتكفيًللسماحًللمكلفينًبالمراقبةًبتقييمًامتثالًالشركةًلنظامًر

ًمعين ًنظام ًأو ًقانون ًذلك ًاقتضى ًإذا ًأطول ًسياساتً .لفترة ًالشركة ًتضع ًأن ًيجب كما

 .وإجراءاتًاالستجابةًلهاًواالدعاءاتوإجراءاتًتقتضيًتوثيقًالشكاوىً

رقابةً نظام عناصر من عنصر كل تشغيل على تؤكد التي الوثائق ومحتوى شكل ديع

 التالية: العوامل ذلك في بما العوامل، من عدد على ويعتمدحكم،ً مسألة الجودة

 .المكاتب وعدد الشركة حجم -

 .الشركة وتنظيم ممارسة وتعقيد طبيعة -

 1عدةًعناصرًمنهاًماًيلي: على بالمراقبة المتعلقة المناسبة الوثائق وتشتمل

 .فحصها التيًسيتم المنجزة العمليات المراقبة،ًوتحديد إجراءات -

 :لعناصرًالتاليةل تقييم سجل -

 بها المعمول والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية بالمعايير االلتزام. 

 ا الجودة رقابة نظام كون  .بفعالية ومطبق ا المناسب بالشكل مصمم 

 بحيث المناسب، بالشكل مطبقة الشركة في الجودة رقابة وإجراءات سياسات كون 

 .القائمة الظروف في ةمناسب الشركة عن الصادرة التقارير تكون

 بناءًعليه تم الذي واألساس تأثيرها وتقييم مالحظتها تمت التي القصور حاالت تحديد 

ً.ضرورةًاتخاذًإجراءاتًإضافية تحديد

                                                           
1 -International Fédération of Accountants (IFAC): handbook of international standards on 

auditing and quality control, opcit, pp 75-76.  
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نية للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر من هي تطوير الممارسة الميقتض

خالل معالجة المشاكل المعاصرة بتضييق فجوة التوقعات ودعم رقابة الجودة، تحليل الواقع 

الحالي للمارسة المهنية للمراجعة الخارجية بالجزائر من خالل الوقوف على تطورها 

المشرفة عليها ، ومجمل القوانين والتشريعات التي تحكم المهنة،  التاريخي والهيئات المهنية

  المهام والمسؤوليات المسندة الى المراجع الخارجي.تحدد و

تحليل وتشخيص الواقع المهني للمراجعة الخارجية في الجزائر، سيدعم كذلك ن إ

ءات وكذلك الوقوف على سياسات واجرا ،تحليل ورصد مالمح ومكونات فجوة التوقعات

رقابة الجودة من خالل نتائج االستبيان الموجه لفئتين وهما، المراجعون الخارجيون 

ا سوف يتم في هذا الفصل ذللحسابات في الجزائر، والجهات المستفيدة من خدماتهم، له

 تناول الدراسة الميدانية من خالل ثالث مباحث.

 

 

مراجعة الخارجية المبحث األول: نظرة عامة حول واقع الممارسة المهنية لل -

 للحسابات في الجزائر.

 المبحث الثاني: عرض وتحليل االستبيان -

 المبحث الثالث: التحليل المقارن واختبار الفرضيات -
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المبحث األول: نظرة عامة حول واقع الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في 

 الجزائر.

للحسابات في الجزائر والتي تمثلها  خضعت الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية 

مهمة محافظة الحسابات، الى عدة مراحل وتنظيمات تماشيا مع النهج االقتصادي المعتمد 

مرحليا، وجملة من المتغيرات التي فرضتها البيئة الدولية الخارجية، حيث شهدت مهنة 

م، كما كان 1969المراجعة فراغا كبيرا بعد االستقالل الوطني حتى بداية تنظيمها سنة 

تنظيم المهنة بعد هذه الفترة يتمتع باستقالل المهنة عن الجهات الحكومية في تسييرها، حيث 

، ثم استرجاع السلطة العمومية 0212الى  1991أسندت الى المهنيين في الفترة من 

لالشراف على الممارسة المهنية لها من طرف الجهات الحكومية، وتحت وصاية وزارة 

 الذي شمل تنظيم المهنة المراجعة الخارجية. 21-12صدور القانون المالية ب

وسيتم التطرق في هذا المبحث الى مجمل التغيرات التي عرفتها الممارسة المهنية للمراجعة 

 الخارجية للحسابات من أجل االلمام بواقع الممارسة المهنية لها، من خالل المحاور التالية:

 ارجية للحسابات في الجزائر .التطور التاريخي لمراجعة الخ -

 الهيئات المهنية المشرفة على مراجعة الحسابات في الجزائر. -

   النظرة الدولية للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر واالطار المهني لها. -

 المطلب األول: التطور التاريخي للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر.

راض مختلف مراحل تطور المراجعة في سيتم من خالل هذا المطلب استع

الجزائر، من خالل مجمل المراحل التاريخية التي مرت بها، وكذلك في ظل اإلصالحات 

، حيث تم تقسيم هذه المراحل وفقا للجانب ةريئة الجزالاالقتصادية المعتمدة من قبل الدو

ة الخارجية القانوني والمهني الذي يحكم مراجعة الحسابات، وبالتركيز على المراجع

للحسابات من خالل أهم التشريعات التي تحكم الممارسة المهنية لها، وباختالف التوجهات 

 المعتمدة في تنظيم المهنة.

 م.9191أوال: مرحلة تنظيم مهنة المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر قبل سنة 

لمحاسبة بصفة ان هذه المرحلة التي شهدت غموضا وغياب التنظيم لمهنة المراجعة وا

مرحلة ما قبل  تميزتعامة، ويمكن تقسيمها الى مرحلتين قبل وبعد االستقالل الوطني، 
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مهنة المحاسبة والمراجعة تابعة تنظيميا لالستعمار الفرنسي وكذا  بكوناالستقالل الوطني 

مجمل القوانين التي تحكمها، وهذا ما يظهر الضرورة الملحة للمطالبة بالوثائق المرتبطة 

   بها، والتي لم يتم الحصول عليها حتى الوقت الحالي.

تشير دراسات قليلة جدا اذا لم نقل نادرة، الى تنظيم مهنة المراجعة بالجزائر في و

بمدينة وهران  الحقبة االستعمارية، كانشاء الشركة الوطنية للخبراء المحاسبيين

(Compagnie des experts-comptables d'Oran)درالية شركات الخبراء ، عقب انشاء ف

(، سنة comptables-Fédération des compagnies d'expertsالمحاسبيين بباريس )

 وعقب تأسيس مصف الخبراء المحاسبيين والمحاسبين المعتمدين بفرنسا 1م.1910

 (l’ordre des experts comptables et des comptables agréés-OECCA-  تم تأسيس ،)

 2م.1992ء المحاسبيين والمحاسبين المعتمدين بالجزائر في بداية سنة مجلس جهوي للخبرا

التي تلت االستقالل فقد شهدت هذه المرحلة من تاريخ الجزائر غموضا أما بالنسبة للمرحلة 

في التسيير على مستوى مختلف الهيئات الحكومية، بما فيها تنظيم ممارسة مهنة المراجعة 

 3لمراسيم المستخلصة من اتفاقية ايفيان والقانون األساسي. والمحاسبة، والتي كانت تخضع ل

 .9119الى  9191ثالثا: مرحلة تنظيم مهنة المراجعة الخارجية للحسابات من سنة 

ألمر ار اث أش، حي1969ر سنة جزائي الف نة مراجعة الحساباتهم يمنظت دأب قدل   

  19ادته مفي  1912ة لسنة نون الماليقاتعلق بلما 11/10/1969مؤرخ في لا 69/121رقم 

على المؤسسات العمومية االقتصادية بغية تأمين حق الدولة فيها، إذ بة بتكريس الرقاالمتعلق 

طيط مندوبي التخة المكلف بالمالية ووزير الدولال يعين"  أنه: ىلعنصت هذه المادة 

لتجاري، الحسابات في الشركات الوطنية والمنظمات العمومية ذات الطابع الصناعي وا

                                                 
1 - DEGOS Jean-Guy : Une brève histoire des diplômes d'expertise comptable français 1927 - 

1997, Revue du financier, n° 146, paris, 2004, pp 37-38. 
2 - EL OMARI S et SABOLY M : Emergence d’une profession comptable libérale - le cas du 

Maroc, Onzième journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management, Association 

Francophone de la Comptabilité, 17 et 18 mars 2005, Bordeaux, P 335.  
3- HAMDI Mohamed Lamine : la Profession Comptable au Maghreb (Algérie - Libye -Maroc 

- Mauritanie - Tunisie), Conférence internationale sur le rôle de la profession comptable dans 

l'économie de développement, organisé par : la Banque Mondiale, Banque Africaine de 

Développement, les Nations Unies (CNUCET), IFAC et la FIDEF, le 28 et 29 septembre 

2006, Nairobi, p2. 



 ص260                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

بقصد تأمين مشروعية وصحة حساباتها وتحليل وضعها الخاص باألصول والخصوم، 

ويجوز له أيضا أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة أو 

 1".هيئة عمومية حصة في رأس مالها 

ام تحديد واجبات ومه على 16/11/1912المؤرخ في  111-12المرسوم  كما اشتمل

 مندوبيالحسابات في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وقد كرس النص  مندوبي

الحسابات  ندوبيالحسابات بصفتها مراقبا دائما للتسيير في هذه المؤسسات، مسندا مهمة م

 2في مادته األولى إلى موظفي الدولة  الذين يتم تعيينهم من قبل وزير المالية من بين:

 .يةمراقبون عامون للمال -

 .مراقبو المالية -

 .مفتشون ماليون -

 .موظفون مؤهلون من وزارة المالية بصفة استثنائية -

ويتبين مما سبق أن محافظ الحسابات في شركات القطاع العام و شبه العام اعتبر كموظف 

عام في الدولة، يخضع في تعيينه و ترقيته و عالوته لقوانين الدولة، وهذا الوضع ينسجم في 

كما لتوجه االقتصادي الذي كان سائدا آنذاك و المتمثل في نمط التسيير الموجه، الواقع مع ا

 3الحسابات و المتمثلة في: لمندوبيالمهام الموكولة  حددت المادة الثانية من هذا المرسوم 

المراقبة البعدية لشروط إنجاز العمليات التي من شأنها أن تكون لها انعكاسات اقتصادية و  -

 و غير مباشرة، على تسيير الهيئة موضوع المراجعة . مالية، مباشرة

 متابعة تنفيذ الحسابات، الموازنات أو الكشوف التقديرية للمؤسسة، وفقا لمقتضيات الخطة. -

 فحص شروط تطبيق األحكام القانونية أو التنظيمية ذات االنعكاسات االقتصادية أو المالية. -

ئج المتضمنة في المحاسبة العامة و ضمان انتظام و نزاهة الجرد و حسابات النتا -

 المحاسبة التحليلية لكل مؤسسة .

                                                 
، الجزائريةة ريهولجريدة الرسمية للجما م،1912، يتعلق بقانون المالية لسنة 121-69من األمر رقم  19 ة رقمدامال -1

 .1029؛ صفحة 11/10/1969المؤرخة في ، 112العدد 
بواجبات ومهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية ، يتعلق 111-12رقم  المرسوممن  01 ة رقمدامال - 2

 .1919صفحة  ،02/11/1912لمؤرخة في ا ،91، العدد الجزائريةة ريهولجريدة الرسمية للجما، وشبه العمومية
بواجبات ومهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية ، يتعلق 111-12رقم  المرسوممن  20 ة رقمدامال - 3

 .1919صفحة  ،02/11/1912المؤرخة في  ،91، العدد الجزائريةة ريهولجريدة الرسمية للجما، وشبه العمومية
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فمهمة محافظ الحسابات هنا ال تنحصر في تقييم انتظام و نزاهة المعلومات المحاسبية، إذ 

ينبغي أن تبرز أيضا أخطاء التسيير، وتقيم نوعية التسيير المالي و التجاري للهيئة التي 

 مع المهام الموكلة لمحافظ الحسابات على الصعيد الدولي. تمت مراجعتها، وهو ما يتنافى

 ومما تميزت به هذه المرحلة أيضا نجد مايلي:

عدم كفاية الموظفين المؤهلين لممارسة هذه المهنة مما أدى إلى تراكم األعمال الموكلة  -

لكل منهم من جهة، وعدم القدرة على ضمان المراجعة بفعل تزايد عدد الشركات 

 تنامي حجمها من جهة ثانية ، واستخدام أشخاص أقل كفاءة. الوطنية و

وبهذا الصدد البد من االشارة الى ان منح االعتمادات التي تسمح بممارسة هذه المهنة كانت 

اإلدارة هي التي تحدد معايير و ،المالية سه ممثل وزيرأمن اختصاص المجلس الذي ير

 خصا مهنيا مستقال له قواعد ومعايير تحكمه.الدخول إلى المهنة، إذ يعد محافظ الحسابات ش

م، والذي يتضمن تنظيم مهنة 09/29/1911 خيراتب ردصالا 00-11رقم مر ألكما أن ا      

الحسابات للمؤسسات الخاصة والخبراء في  ندوبول متناالمحاسب والخبير المحاسب، 

 1 ذلك.بالمرخصين  اءالخبر منالمحاسبة لدى المحاكم وأشترط تعينهم 

 حيث أن هذا األمر لم يشر اال الى مهنة الخبير المحاسبي.

 conseil superieur de la)كما أنشأ وفق األمر المذكور اعاله المجلس األعلى للمحاسبة 

comptabilité- CSC)والذي كان يطلق عليه مهنيا المجلس األعلى لتقنيات المحاسبة ، 

(Conseil Superieur De La Technique Comptable -CSTC -) والذي يعمل في إطار ،

الذي وزارة المالية. وكان يهدف هذا المجلس لتطوير المحاسبة وضمان تنظيم المهنة. و

االختصاص اإلداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق  له ىأعط

ضعها والمؤسسات والهيئات التي تسير األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن و

   .القانوني

في مراقبة كل العمليات المالية  كما تم تجسيد مهمة المراجعة لمجلس المحاسبة،

ً فعليا وللدولة. وقد تم تأسيس هذه الهيئة  ، والذي  05-80القانونوفق ، 1902سنة ميدانيا

                                                 
ة ريهولجريدة الرسمية للجما ،تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب يتضمن ،00-11مر رقم من األ 91 ة رقمدامال - 1

 .1096؛ صفحة 09/10/1911المؤرخة في ، الجزائرية
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 م،21/21/1902المؤرخ في يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، 

الخاص  111-12وضمنيا مرسوم  ،121-69من األمر  19ى صراحة المادة والذي ألغ

االختصاص  أعطى لمجلس المحاسبةالذي و ،الحسابات والمشار إليهما أعالهبمراجعة 

اإلداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات 

 1.هما يكن وضعها القانونيالتي تسير األموال العمومية أو تستفيد منها م

 نتهجتهالذي االموجه، بالنظر إلى النظام االقتصادي وفيما يتعلق بمهنة محافظ الحسابات، و

 ظل في ايهنتيجة غياب الحاجة إل فقد كان تطور المهنة بطيئا جدا، تلك الفترةالجزائر في 

السيطرة على  وجسدتهتصادية، ياة االقمة لوسائل اإلنتاج واحتكار الدولة للحعاكية اللمال

، وهي المفتشية العامة المالية الىالمؤسسات العامة والمخولة حصرا مهمة الرقابة على 

المؤرخ  91-02 مديرية تخضع الشراف وزارة المالية، والتي تم انشائها وفق المرسوم رقم

   2 م.21/21/1902 في
 

ي تطور مشهود وذلك يالحظ أنه خالل هذه المرحلة فان مراجعة الحسابات لم تشهد أ

لسيطرة أجهزة الدولة المتمثلة في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، على مهمتي 

 مراجعة الحسابات في الجزائر. الممثلة لمهنةالخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات 

( كانت به ثغرات  1991إلى غاية  1911سنة ) من  02أن هذا التنظيم الذي دام كما 

وهذا راجع لعدم اإلهتمام بجانب  ،(حافظينالموأهمها قلّة المراجعين )الخبراء  ،ونقائص

، جدًا مقابل إحتياجات اإلقتصاد الوطني ةحيث كانت نسبة المترشحين ضعيف ،التكوين

 3اضافة الى نقص التشريعات المنظمة للمهنة وهياكلها.

 

 

                                                 
ة ريهولجريدة الرسمية للجما، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،80-05القانون رقم - 1

 .110، صفحة 29/21/1902في المؤرخة  ،12، العدد الجزائرية
، الجزائريةة ريهولجريدة الرسمية للجما، يتضمن إحداث مفتشيه عامة للمالية، 91-09المرسوم رقم من  21 ة رقمدامال - 2

 .199، صفحة 29/21/1902المؤرخة في  ،12العدد 
3 - N Eddine Saadi et Ali Mazouz : La Pratique De Commissariat Aux Comptes En Algérie, 

édition SNC, Algérie, 1993, P 46. 
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الخارجية للحسابات من سنة  رابعا: مرحلة االصالحات في تنظيم مهنة المراجعة المراجعة

 . 0292الى  9119

استمر اشراف مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية على مهنة المراجعة بصفة 

والمتعلق  1991افريل  01المؤرخ في  20-91غاية االعالن عن القانون رقم  عامة الى

 1بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

المشار اليه اعاله في اطار تكييف االدوات القانونية مع  20-91نون رقم قاال تدخل حيث

 .المتعلقة باستقاللية المؤسسات 1900المحيط الجديد الذي ساد بعد اصدار قوانين 

قامت هذه القوانين خاصة بادراج مهمة مراقبة المهنيين المستقلين لحسابات حيث 

 21-00، من خالل القانون محافظوا الحسابات مراقبة دائمة يقوم بها وكرسالمؤسسات. 

م، والذي يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 10/21/1900الصادر في 

 2االقتصادية .

م، والذي يتضمن القانون التجاري ويحدد  10/21/1900الصادر بتاريخ  29-00والقانون 

 3ية .القواعد الخاصة المطبقة على  المؤسسات العمومية االقتصاد

، 20-91بموجب القانون رقم في مهنة مراجعة الحسابات يمتاز االصالح المدرج 

 20الموافق لـ  1910رجب  0المؤرخ في  02 – 90المرسوم التنفيذي رقم والذي جسد ب

يحدد تشكيل المصفى الوطني للخبراء والذي ,  1990جانفي  11الموافق لـ  1910رجب 

المحاسبين المعتمدين و يضبط إختصاصه و قواعد عمله المحاسبين , محافظي الحسابات و 

و يهدف هذا المصف بصفة أساسية ومباشرة إلى تطوير وتحسين الممارسة المهنية 

 بالعناصر الهامة االتية : 

 .انشاء منظمة وطنية يديرها مجلس -

  ت جمع االسالك المهنية الثالث في هذه المنظمة )الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابا -

                                                 
لجريدة الرسمية ا، يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،20-91القانون رقم  - 1

 .691، صفحة 21/29/1991المؤرخة في  ،02، العدد الجزائريةة ريهوللجم
ؤسسات العمومية االقتصادية، الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتضمن القانون التوجيهي للم21-00القانون رقم  - 2

 .12، صفحة 11/21/1900، المؤرخة في 20الجزائرية، العدد 
، يتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية، 29-00القانون رقم  - 3

 .91، صفحة 11/21/1900، المؤرخة في 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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 .والمحاسبين المعتمدين(   

 .ضبط المهنة عن طريق تاسيس هيئة نقابية، بدون أي تدخل ممكن من السلطات العمومية -

 .التفويض لمجلس المنظمة الوطنية بامتيازات القوة العمومية السيما تخليص االعتمادات -
 

 التقليص من مجال، وإعادة االعتبار لمهنة محافظية الحساباتالى  وقد أدى هذا القانون

م، 1999يوليو  11مؤرخ ال 02– 99حسب األمر رقم  ،رقابةالاختصاص مجلس المحاسبة ب

 1، كما يلي:11الى  6، في المواد من يتعلق بمجلس المحاسبةوالذي 

مصالح الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختالف  -

 اعد المحاسبة العمومية.أنواعها التي تسري عليها قو

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات و الهيئات العمومية  -

التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا و التي تكون أموالها أو مواردها أو 

 رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية .

ت أو الهيئات مهما يكن وضعها تسيير األسهم العمومية في المؤسسات أو الشركا -

القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية 

 األخرى جزء من رأسمالها االجتماعي.

 حماية اإلجتماعيين.الالهيئات التي تسير النظم اإلجبارية للتأمين و  -

لدولة أو الجماعات اإلقليمية أو المرافق إستعمال المساعدات المالية الممنوحة من انتائج  -

 العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.

إستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم  -

 .القضايا اإلنسانية أو اإلجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية

، 20-91ر جملة من النصوص التشريعية والمراسيم في اطار القانون وقد تم اصدا      

لتنظيم الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات  من خالل تحديد المسؤوليات والمهام 

للهيئات المهنية للمراجع الخارجي، وتحديد سلم األتعاب للمراجعين الخارجيين، اضافة 

                                                 
الجزائرية، العدد ة ريهولجريدة الرسمية للجمايتعلق بمجلس المحاسبة،  ،02-99من األمر رقم  11إلى  6المواد من  - 1

 .9، صفحة 01/21/1999، المؤرخة في 19
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قابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي تشكيل مجلس النالمهنة، وقانون أخالقيات الى 

 ، وتتمثل هذه التشريعات فيما يلي:الحسابات والمحاسبين

 1الرسمية عدد  الجريدة 1990يناير  11ممضي في  02-90مرسوم تنفيذي رقم  -

يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية  00الصفحة ، 1990يناير  19مؤرخة في 

 اختصاصاتهات والمحاسبين المعتمدين ويضبط للخبراء المحاسبين ومحافظي الحساب

 .وقواعد عمله

 10في  مؤرخة 19الجريدة الرسمية عدد  1999نوفمبر  21قرار ممضي في  -

 .يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات 10الصفحة ، 1999مارس 

الرسمية عدد  الجريدة 1996أبريل  19ممضي في  116-96مرسوم تنفيذي رقم   -

يتضمن قانون أخالقيات مهنة الخبير  9، الصفحة 1996يل أبر 11مؤرخة في  09

 .المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

الرسمية عدد  الجريدة 1996 نوفمبر 12ممضي في  911-96مرسوم تنفيذي رقم   -

يتعلق بكيفيات تعيين محافظي  11 ، الصفحة1996ديسمبر  21مؤرخة في  19

ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث الحسابات في المؤسسات العمومية 

والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا 

 .المؤسسات العمومية غير المستقلة

الرسمية عدد  الجريدة 1991ديسمبر  21ممضي في  991-91مرسوم تنفيذي رقم  -

من  11ضمن تطبيق المادة يت 00، الصفحة 1991ديسمبر  21مؤرخة في  02

أبريل سنة   27الموافق  1911شوال عام  10المؤرخ في  20-91القانون رقم 

 .والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 1991

الرسمية عدد  الجريدة 1991ديسمبر  21ممضي في  990-91مرسوم تنفيذي رقم   -

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  01لصفحة ، ا1991ديسمبر  21مؤرخة في  02

الذي يحدد  1990يناير سنة  11الموافق  1910رجب عام  0المؤرخ في  90-02

تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين 

 .المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
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مايو  11مؤرخة في  12رسمية عدد ال الجريدة 1990 مارس 00قرار ممضي في  -

يحدد كيفيات نشر مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات التي تخول  1، الصفحة 1990

 .الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

مايو  20مؤرخة في  10الرسمية عدد  الجريدة 1999 مارس 09مقرر ممضي في  -

يتضمن الموافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة  9، الصفحة 1999

المهنيّة الّتي تخّول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 

 .والمحاسب المعتمد

الرسمية عدد  الجريدة 0221ديسمبر  02ممضي في  901-21مرسوم تنفيذي رقم  -

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  09، الصفحة 0221ديسمبر  06مؤرخة في  02

، المعدل 1990يناير سنة  11الموافق  1910رجب عام  0المؤرخ في  90-02

والمتمم، الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي 

 .لحسابات والمحاسبينا

يونيو  01مؤرخة في  91الرسمية عدد  الجريدة 0226مايو  11مقرر ممضي في  -

 1919ذي الحجة عام  1يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في ، 01 ، الصفحة0226

والمتضمن الموافقة على اإلجازات والشهادات وكذا  1999مارس سنة  09الموافق 

ق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ شروط الخبرة المهنية التي تخول الح

 .الحسابات والمحاسب المعتمد

الرسمية عدد  الجريدة 0226أكتوبر  29ممضي في  199-26مرسوم تنفيذي رقم   -

يحدد كيفيات تعيين محافظي  11، الصفحة 0226أكتوبر  11مؤرخة في  69

  .الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة

يناير  19مؤرخة في  9الجريدة الرسمية عدد  0226ديسمبر  26قرار ممضي في  -

 1919جمادى الثانية عام  1يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  10الصفحة ، 0221

 .لم أتعاب محافظي الحساباتوالمتعلق بس 1999نوفمبر سنة  1الموافق 

http://www.joradp.dz/SCRIPTS/JOA_Rec.dll/AffPost#065774
http://www.joradp.dz/SCRIPTS/JOA_Rec.dll/AffPost#065774
http://www.joradp.dz/SCRIPTS/JOA_Rec.dll/AffPost#078233
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غشت  11مؤرخة في  91الجريدة الرسمية عدد  0220يونيو  09قرار ممضي في  -

 1919جمادى الثانية عام  1يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  116، الصفحة 0220

 .والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات 1999نوفمبر سنة  1الموافق 
 

لفترة طويلة نسبيا حتى  20-91ئر الى القانون ان خضوع مهنة المراجعة في الجزا

، اتاح فترة من اشراف المهنيين المستقلين على مهنة المراجعة، حيث تم تغطية 0212سنة 

مجال معتبر من القوانين والتشريعات التي تنظم الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات خالل 

 هذه الفترة، وهذا في المجاالت التالية:

وقواعد العمل بالنسبة للهيئة المهنية المشرفة على مهنة المراجعة  ضبط االختصاص -

 الخارجية للحسابات.

 المراجعين الخارجيين للحسابات وتعديله.أتعاب وضع سلم  -

 .تعيينوال تحديد شروط الممارسة المهنية من حيث التأهيل العلمي والمهني -

 مراجعة الحسابات.قانون أخالقيات مهنة اعتماد  -

ام والمسؤوليات للمراجع الخارجي من خالل جملة من التوصيات بالنسبة تحديد المه -

فيفري  0المؤرخ في  SPM /121/  99المقرر رقم لالجتهادات المهنية كما حددها 

 .المتعلق باالجتهادات المهنية لمحافظ الحسابات 1999

اعداد النظام المحاسبي والمالي الجديد الذي عوض المخطط المحاسبي الوطني  -

 جاوبا مع متغيرات البيئة االقتصادية.ت

كما تم تدعيم مهنة المراجعة بنسبة معتبرة من محافظي الحسابات والخبراء 

عدد المؤهلين تم منح اعتمادات ألشخاص ليس لهم تكوين  المحاسبيين، حيث أنه نظرا لقلة

من القانون  60مهني بل خبرة مهنية في الميدان , فبالنسبة للخبراء المحاسبون تنص المادة 

على أنه يمكن أن يرخص للخبراء المحاسبون المتمرنين الحاصلين على  ،20-91رقم 

 . شهادة التدريب في المجال عند إصدار هذا القانون بممارسة مهنة خبير محاسب

أنه يمكن بصفة  20 – 91من القانون  69نصت المادة  ،الحسابات يو بالنسبة لمحافظ

تداًءا من تاريخ إصدار هذا القانون لألشخاص الحاصلين على سنوات إب 1إنتقالية خالل 

شهادة ليسانس على األقل في اإلقتصاد ) فرع علوم مالية أو التسيير أو التخطيط ( 
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والليسانس على األقل في العلوم التجارية والمالية )فرع  مالية و المحاسبة أو التسيير( أو 

حتساب ( أو شهادة جامعية أخرى معادلة في نفس شهادة المدرسة الوطنية لإلدارة ) فرع اإل

اإلختصاص كشهادة الدراسات العليا في التجارة ) فرع  مالية و المحاسبة ( المثبتين فضال 

أن  ،( خمس سنوات في مجال مالية و المحاسبة أو التسيير29عن ذلك خبرة مهنية قدرها )

 .باتيسجلوا أنفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي الحسا

بالرغم من التعديالت و التسهيالت التي أجراها المصفى الوطني للدخول إلى المهنة 

ي، حيث وجهت عدة انتقادات إالّ أنها تبقى ضعيفة و قليلة مقابل إحتياجات اإلقتصاد الوطن

 LA) ل جانب التعيير المحاسبيماأهلهذا المصف خاصة في مجال التكوين، و

NORMALISATION)لرغم من أن االقتصاد الجزائري مر بعدة مراحل  من  ، حيث أنه با

، فانه لم يتم تغيير النظام إقتصاد السوقوخوصصة  ،إعادة الهيكلة، إقتصاد مخطط

 (، بموجبNSCFواعتماد النظام المحاسبي المالي الجديد) 0221في سنة  المحاسبي اال

 . ام المحاسبي والماليالمتضمن النظم، و09/11/0221بتاريخ الصادر  11-21القانون رقم 

كما اتسمت هذه الفترة بغياب معايير للمراجعة الخارجية للحسابات، وكذلك معايير 

وآليات لرقابة جودة الممارسة المهنية للمراجعة، حيث كانت الممارسة المهنية تقوم وتقتصر 

على مجمل التشريعات المهنية التي تم ذكرها سابقا، اضافة الى التوصيات بالنسبة 

 1999فيفري  0المؤرخ في  SPM /121/  99المقرر رقم لالجتهادات المهنية كما حددها 

 .المتعلق باالجتهادات المهنية لمحافظ الحسابات
  

تجدر االشارة أنه خالل هذه الفترة من تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من خالل        

يم مهنة المحاسبة تمثلت في هيئة جديدة تسهر على تنظالمصف الوطني، حيث تم اعتماد 

كأحد المنظمات  ذو الطابع المهني المشترك، والذي يعتبر المجلس الوطني للمحاسبة

المرسوم ، من خالل المرتبطة بالتنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في الجزائر

يتضمن إحداث المجلس الوطني  1996سبتمبر  09المؤرخ في  110-96التنفيذي رقم 

ويعتبر المجلس جهاز إستشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني  ،بة وتنظيمهللمحاس

ويقوم بمهمة التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية  ،مشترك

 .والتطبيقات المرتبطة بها
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  1 :فيما يلي  الوطني للمحاسبةالمجلس  وتتمثل صالحيات

 .تعلقة بالمحاسبة و بتعليمهاكل المعلومات و الوثائق الم جمع واستغالل  -

كل الدراسات و التحاليل في مجال التنمية و إستخدام األدوات و ب االنجاز أو التكليف  -

 .الطرق المحاسبية

 .كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية و إستغاللها العقالني اقتراح  -

ريعية التي لها عالقة في كل مشاريع النصوص التش الفحص وابداء الرأي والتوصيات  -

 ، بما في ذلك المراجعة.بالمحاسبة

في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهن  المشاركة -

 .المحاسبية

 .على الصعيد الدولي ،تطور المناهج و التنظيمات واألدوات المتعلقة بالمحاسبة متابعة -

 .تقني التي تدخل في مجاالت إختصاصهكل التظاهرات و اللقاءات ذات الطابع ال تنظيم -

رابعا: مرحلة االصالحات في تنظيم مهنة المراجعة الخارجية للحسابات بصدور القانون 

ابتداء من  المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير المتعلق بمهن 92-29

 .0202سنة 

 هو صدور القانون ومن أهم ما يميز هذه المرحلة من تاريخ المراجعة في الجزائر،

 ومحافظ المحاسب الخبير يتعلق بمهنوالذي  ،2010 سنة يونيو 16 في المؤّرخ 10-01 رقم

، والذي تخضع له مهنة المراجعة في الجزائر بصنفيها المعتمد والمحاسب الحسابات

 ،10-10المهنيين من خبراء محاسبيين ومحافظي حسابات، والذي حل محل القانون 

، والذي كان يمثل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدوالمتعلق بمهنة 

االطار القانوني والتنظيمي لمهنة مراجعة الحسابات في الجزائر في فترة دامت من سنة 

م، حيث كانت الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات تخضع الى 0212م الى سنة 1991

افظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، مجلس المصف الوطني للخبراء المحاسبيين ومح

                                                 
لجريدة الرسمية ا، لمحاسبة وتنظيمه، المتضمن احداث المجلس الوطني ل110-96من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 1

 .10، صفحة 09/29/1996، المؤرخة في 96العدد  ،الجزائريةة ريهوللجم
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نة المراجعة في الجزائر الى وصاية وزارة المالية هوفقا لهذا القانون الجديد ستخصع مو

 تحت اشراف المجلس الوطني للمحاسبة الذي تم احداثه وفق القانون المذكور أعاله.

، والتي يمكن 20-91ومن أهم النقاط التي اشتملها هذا القانون الجديد مقارنة بالقانون 

 التطرق لها من خالل النقاط التالية:

 1مهنية: أصنافثالثة  إنشاء -

 للخبراء المحاسبين المصف الوطني. 

  الحسابات.الغرفة الوطنية لمحافظي 

 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 

ممارسة وزير المالية للوصاية على هذه الهيئات المهنية عن طريق المجلس الوطني  -

)استرجاع السلطة محاسبة وعن طريق تعيين ممثلية لدى مختلف مجالس المهنيينلل

 2الحكومية االشراف على مهنة المراجعة والمحاسبة(.

 3 حسب المجاالت التالية: انشاء لجان على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة  -

 المهنية مارسات  المحاسبية  والواجباتلملجنة  تقييس  ا 

 لجنة  االعتماد. 

 جنة  التكوينل. 

 لجنة  االنضباط  والتحكيم. 

  راقبة النوعية المهنية والتقنية العمال الخبراء المحاسبين ومحافظي ملجنة

 .و المحاسبين المعتمدين اتابسالح

 مختص تابع طرف معهدالتكفل بتكوين الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات من  -

معتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة لوزارة المالية والتكفل بتكوين المحاسبين ال

 1.التكوين المهني

                                                 
لجريدة ا، بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمديتعلق  ،21-12رقم  القانونمن  19المادة  - 1

 .6، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الجزائرية، العدد ة ريهوالرسمية للجم
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  29المادة  - 2

 .9، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ 21-12من القانون رقم  29المادة  -3

 . 9، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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تجدر االشارة أن تنظيم مهنة المراجعة الخارجية للحسابات يشهد فراغا قانونيا 

وتنظيميا، حيث يقتصر تنظيم المهنة على التشريعات والقوانين والمراسيم التنفيذية للقانون 

مراسيم التنفيذية التابعة للقانون الذي سبق ، حيث انه وبتاريخ الدراسة لم تكتمل ال12-21

ذكره، كما يالحظ غياب اعتماد معايير وطنية للمراجعة، أو االشارة الى اعتماد معايير 

 دولية، وبالتالي تبقى الممارسة المهنية مقتصرة عل القوانين والمراسيم التالية:

ابات والمحاسب المعتمد، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحس ،21-12القانون رقم 

 م.0212جويلية  01المؤرخ في 

، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد 09-11المرسوم التنفيذي رقم  

 م.0211جانفي  01. المؤرخ في سيره

للغرفة الوطنية لمحافظي ، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني 06-11المرسوم التنفيذي رقم 

 م.0211جانفي  01، المؤرخ في وقواعد سيره تهوصالحيا الحسابات

، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد 12-11المرسوم التنفيذي رقم 

 م.0211جانفي  01. المؤرخ في سيره

، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد 09-11المرسوم التنفيذي رقم 

 م.0211 جانفي 01. المؤرخ في سيره

، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد 09-11المرسوم التنفيذي رقم 

 م.0211جانفي  01. المؤرخ في سيره

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  20المادة  -1

 .9، صفحة 11/21/0212في ، المؤرخة 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 لحسابات في الجزائرالخارجية لمراجعة الالهيئات المهنية المشرفة على المطلب الثاني: 
 

ر قد ال يمكن فصله عن التطور المشرفة على المراجعة في الجزائ تئاهيالل اوتنن إ

عة هي مرحلة متقدمة يتم تناولها عندما مراجن الار أالتاريخي لها وال عن المحاسبة، إلعتب

وبعد التطرق للتطور التاريخي للمراجعة  من المحاسبة، لهذا نييتحكم األعوان االقتصادي

لى المراجعة الخارجية الخارجية للحسابات في الجزائر، فانه سيتم تناول الهيئات المشرفة ع

في الجزائر في ظل الفترة الحالية للدراسة، وعدم التطرق للهيئات السابقة في االشراف على 

مهنة المراجعة، والتي تم التطرق لها من خالل التطور التاريخي للمراجعة الخارجية 

 للحسابات في الجزائر.

، و هو القانون رقم لجزائرلمهن المحاسبة والمراجعة في االقانون الجديد المنظم ان 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  ،0212جوان سنة  09المؤرخ في  12-21

، قد حدد الهيئة المهنية المشرفة على الممارسة المهنية الحسابات والمحاسب المعتمد

للمراجعة الخارجية للحسابات وهي المجلس الوطني للمحاسبة، وفيما يخص المراجعة 

 للحسابات )محافظة الحسابات(، فانها تخضع للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.الخارجية 

  .المجلس الوطني للمحاسبةأوال: 

، والمتعلق بمهن الخبير 0212جوان  09المؤرخ في  21-12نص القانون رقم 

المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، على إنشاء مجلس وطني للمحاسبة، تحت 

يتولى مهام االعتماد والتقييس المحاسبي، وتنظيم حيث ر المكلف بالمالية، سلطة الوزي

أعضاء منتخبين عن كل  على ثالث ممثلينالمجلس  يشتملو، ومتابعة المهن المحاسبية

تنظيم مهني على األقل، كما تنبثق عن هذا المجلس خمس لجان متساوية األعضاء، و هي 

 :1كاآلتي

 .سبية والواجبات المهنيةلجنة تقييس الممارسات المحا -

 .لجنة االعتماد -

 .لجنة التكوين -

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  29المادة  -1 

 .9، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 .لجنة االنضباط و التحكيم -

 .لجنة مراقبة النوعية -

وينبثق عن هذا المجلس الوطني ثالث تنظيمات مهنية لالشراف على مهنة المحاسبة 

  1والمراجعة في الجزائر كما يلي:

 .المصف الوطني للخبراء المحاسبين -

 .ظي الحساباتالغرفة الوطنية لمحاف -

 .المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين -

  ين.مهنيال منتخب من طرفمن طرف مجلس وطني  الثالثةيتم تسيير التنظيمات المهنية 

 2ويتشكل المجلس الوطني للمحاسبة من األعضاء التاليين:

 .بالطاقة  المكلف  الوزير  ممثل -

 .باإلحصاء  المكلف  الوزير  ممثل -

 الوطنية.  بالتربية  المكلف  الوزير  ممثل -

 .بالتجارة  المكلف  الوزير  ممثل -

 .العالي  بالتعليم  المكلف  الوزير  ممثل -

 .لمهني ا  بالتكوين  المكلف  الوزير  ممثل -

 .بالصناعة  المكلف  الوزير  ممثل -

 .للمالية  العامة  فتشيةلم ا  رئيس -

 .للضرائب  العام  ديرلما -

 وزارة المالية.  لدى  لمحاسبيا  بالتقييس  المدير المكلف -

 الجزائر.  بنك  عن  مدير  برتبة  ممثل -

 البورصة.  ومراقبة عمليات  تنظيم  لجنة  عن  مدير  برتبة  ممثل -

 المحاسبة.  مجلس  عن  مدير  برتبة ممثل -
                                                 

ب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة ، يتعلق بمهن الخبير المحاس21-12من القانون رقم  19المادة  -1

 .6، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد سيره، الجريدة 09-11من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -2

 .9، صفحة 20/20/0211، المؤرخة في 1د الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد
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 المحاسب. للخبراء  الوطني  الوطني للمصف  لسلمجا  عن  منتخبين  أعضاء  ثالثة -

 الحسابات.  لمحافظي  الوطنية  الوطني للغرفة  لسلمجا  بين عنمنتخ  أعضاء ثالثة -

للمحاسبين   الوطنية  الوطني للمنظمة  لسلمجا  منتخبين عن  أعضاء ثالثة -

 لمعتمدين.ا

  ويعينهم  والمالية  المحاسبة  في مجالي  لكفاءاتهم  اختيارهم  يتم أعضاء ثالثة -

 المكلف بالمالية. الوزير

ات المهنية المذكورة أعاله من طرف مجلس وطني ينتخبه مهنيون، يتم تسيير التنظيم

 1:وتتكفل هذه التنظيمات بما يلي

 .السهر على تنظيم المهن و حسن ممارستها -

 .الدفاع عن كرامة أعضائها و استقالليتهم -

 .السهر على احترام قواعد المهن وأعرافها -

 .لف بالمالية إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المك -

 .إعداد مدونة ألخالقيات المهنة -

 .إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بهذه المهن وحسن سيرها -

 .ل مصالح المهنة إزاء الغير والمنظمات األجنبية المماثلةثيتم -

 .الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتثانيا: 

قة عن المجلس الوطني ومنبث تمتع بالشخصية المعنويةت( تنظيم)يمثل هيئة مهنية تو

للمحاسبة، وتشرف على التنظيم والممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في 

(، ويضم األشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والمؤهلين الجزائر )محافظة الحسابات

 .لممارسة مهنة محافظ الحسابات

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  19المادة  -1 

 .6، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 21-12نون رقم نص القاوقد تم تاسيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق  

، والمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات 0212جوان  09المؤرخ في 

  1.والمحاسب المعتمد

 من يشرف على تسيير الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مجلس وطني يتشكل

في  من بين األعضاء المعتمدين والمسجلين العامة الجمعية من أعضاء منتخبين تسعة

الحسابات، كما يعين ثالث أعضاء من مجلس الغرفة  الوطنية لمحافظي الغرفة جدول

 الوطنية لمحافظي الحسابات في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من وزير المالية.
 

 2تتمثل مهام مجلس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات فيما يلي:

 الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة وغير المنقولة المنقولة األمالك إدارة -

  .وتسييرها

 العامة الجمعية على وعرضها مالية سنة كل نهاية عند السنوية الحسابات إقفال -

 المالية الموالية. السنة ميزانية ومشروع السنة ميزانية تنفيذ بكشف مرفقة السنوية

 .العامة الجمعية طرف من المقررة المهنية االشتراكات تحصيل -

 ونشرها المهنة تغطيه الذي بالمجال لقةالمتع األشغال نتائج تعميم ضمان -

 .وتوزيعها

 .المهنة عالقة بمصالح لها تكوين ملتقيات تنظيم -

الوزير  من بترخيص تمثل المهنة دولية أو جهوية منظمة كل في االنخراط -

 المكلف بالمالية.

 السلطات العمومية، وجميع لدى الهيئات الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة تمثيل -

 ير.الغ وكذا

 لدى المنظمات الدولية المماثلة. الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة تمثيل -

 لمحافظي الحسابات. الوطنية للغرفة الداخلي النظام إعداد -

 

                                                 
ن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة ، يتعلق بمه21-12من القانون رقم  91المادة  - 1

 .6، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للمحاسبة وتشكيله وقواعد سيره، الجريدة 09-11من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  - 2

 .11، صفحة 20/20/0211، المؤرخة في 1الجزائرية، العدد  الرسمية للجمهورية
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 المطلب الثالث: النظرة الدولية لمراجعة الحسابات في الجزائر واالطار المهني لها.
 

للحسابات في الجزائر، يرتبط  ان التطرق الى الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية 

بالممارسة المهنية الوطنية، وكذلك النظرة الدولية والتقييم لهذه المهنة من طرف الهيئات 

المهنية قواعد وأخالقيات الواالعداد والمساهمة في وضع المعايير و عليهاالمؤثرة والمشرفة 

مهنية للمراجعة في الجزائر، ، وسيتم التطرق الى جملة من التقييمات الدولية للمارسة اللها 

 من طرف هيئات دولية أصدرت تقارير في هذا المجال كما يلي:

 (.WORLD BANKالدولي ) البنك -              .(FMI) صندوق النقد الدولي -

 (.IFACللمحاسبين ) الدولي االتحاد -(.NEPADالشراكة الجديدة للتنمية اإلفريقية ) -

 .(FMI) أوال: صندوق النقد الدولي

 سنة في الجزائر للنظام المالي االستقرار الدولي حول تقييم النقد يشير تقرير صندوق  

 مع المساواة قدم على ليست الجزائر في المراجعة عامة فان ممارسات أنه بصفة م،0229

 1. فعال بشكل المحلية المعايير تطبيق وعدم الدولية، المعايير

 من بكثير في الجزائر أقل ة المهنية للمراجعةالممارس إلى أن نفس التقرير كما يشير

. المحلية معايير المراجعة حتى بفعالية تنفذ ال وأن الشركات الوطنية الدولية، الممارسات

 وبذلت الشفافية، من أكبر قدر تحقيق تحاول الشركات من قليل عدد أن إلى التقرير وأشار

  2.المراجعة ممارسات لتحسين جهودا

من الناحية  في الجزائر مجزأة والمراجعة شركات المحاسبة أن قرير علىنفس الت كما أكد

 3دورها يقتصر على مجال التدريب. التنظيمية، وأن

 (.WORLD BANKالدولي ) ثانيا:البنك

م، تم 0221أنه بالرغم من أنه في سنة  م،0229 الدولي سنة البنك تقرير في ورد

 في الحسابات ومراجعة بالمحاسبة المتعلقة اعدوالقو المعايير بمراعاة الخاص التقرير نشر

 لمراجعة الدولية والمعايير الدولية المالية التقارير معايير باستخدام وذلك الجزائر،

                                                 
1 -FMI : Algeria Financial System Stability Assessment, including Reports on the Observance 

of Standards and Codes on the following topics - Monetary and Financial Policy 

Transparency and Banking Supervision, Country Report N°:04/138, 17/05/2004, p17. 
2  -Ibid.  
3  -Ibid. 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=17401.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=17401.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=17401.0
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غير متاح  كما أنهلم يتم اعتماده  التقرير هذا نإال أ الوطنية، المعايير وذلك لتقييم الحسابات،

 1.للجمهور

 (.NEPADإلفريقية )ثالثا:الشراكة الجديدة للتنمية ا

 قضايا على والذي يركز ،0221 عام الجديدة لتنمية إفريقيا لتقرير الشراكة وفقا

 2المراجعة. بالنسبة لمهنة عموما تعتبر منخفضة المعايير وأن المناسب التدريب نقص

 رفع أجل من األوروبي طرف االتحاد من الممول البرنامج إلى دور التقرير ويشير 

 المعايير في مجال التدريب وتوفير المتدربين، تدريب وتحسين الشاملة، نيةالمه المعايير

للهيئة الرئيسية  الدولي الدعم تعبئة على المساعدة وكذلك الدولية للمحاسبة والمراجعة،

المشرفة على مهنة المراجعة في الجزائر في تلك الفترة، وهي مجلس المصف الوطني 

يمتد في  البرنامج ابات والمحاسبين المعتمدين، وهذاللخبراء المحاسبيين ومحافظي الحس

 3م.0212م إلى 0221الفترة من 

العمومية بالجزائر،  المؤسسات المراجعة الداخلية في ر التقريرالى ضعف اعتماداشكما ا

 فقط من االعتماد. % 1بـ  بنسبة تقدر

 قواعد ومدونة مراجعةلل الدولية المعايير أن تعتمد بأنه على الجزائر ،أوصى نفس التقريرو

للمحاسبين، من أجل تطوير ودعم الممارسة  الدولي االتحاد عن المهني الصادرة السلوك

 4المهنية لمراجعة الحسابات في الجزائر في ظل المتطلبات المحلية والدولية.

  (.IFACللمحاسبين ) الدولي رابعا: االتحاد

 في عضوا ليست الجزائر أن اسة يكشفللمحاسبين، وبتاريخ الدر الدولي االتحاد إن موقع

 5.للمحاسبين الدولي االتحاد

                                                 
1 - world bank: International Finance Corporation Country Assistance Strategy Progress 

Report for People's Democratic Republic of Algeria for the Period 2004-06, Country Report 

N°: 32956-DZ, 27/07/2005, p 20. 
2 - NEPAD: Country Review Report of the People's Democratic Republic of Algeria  African 

Peer Review Mechanism. APRM Country Review Report N°:4, september 2007, p 205. 
3 - Idem, p 206. 

4 - Idem, p 207.  
5-http://web.ifac.org/about/member-bodies. Copyright 2010 © International Fédération of 

Accountants. All rights reserved. 

http://web.ifac.org/about/member-bodies
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حيث أن المصف الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات أبدى اهتماما باالنضمام  

ولكنه لم يقم بأي متابعة إلجراءات الحصول على  م،0226لالتحاد الدولي شهر أكتوبر سنة 

 العضوية.

انونية والتنظيمية للممارسة المهنية للمراجع الخارجي المطلب الرابع: الجوانب الق

 للحسابات في الجزائر.

كل شخص ، بأنه  21-12من القانون  00حسب المادة عرف محافظ الحسابات 

يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات 

 1.تشريع المعمول بهالشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام ال

وتندرج ضمن مهمة محافظ الحسابات جملة من المهام والمسؤوليات، وشروط 

 وكيفيات الممارسة المهنية وتقارير ابداء الرأي المهني.
 

 ومسؤوليات محافظ الحسابات.مهام  أوال:

المشتمل لتنظيم مهنة المراجعة الخارجية للحسابات في  21-12لقد حدد القانون 

 مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات كما يلي:الجزائر، 
 

مهام ووظائف محافظي الحسابات ال سيما  21-12القانون بين  مهام محافظ الحسابات: -9 

 2: هذه المهام في النقاط التالية وتتمثلمنه،  09، 09، 01في المواد 

سنة يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة و صحيحة و مطابقة تماما لنتائج عمليات ال -

 .المنصرمة، و كذا األمر بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركات و الهيئات

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي  -

 .يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص

داخلية المصادق عليها من يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة ال -

 .طرف مجلس اإلدارة و مجلس المديرين أو المسير

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  00المادة  -1 

 .1، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  09و  01المواد  -2 

 .1، صفحة 11/21/0212المؤرخة في  ،90للجمهورية الجزائرية، العدد  الرسمية
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يقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و المؤسسات أو الهيئات التابعة  -

لها، أو بين المؤسسات و الهيئات التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو المسيرين 

 .غير مباشرةللشركة المعنية مصالح مباشرة أو 

يعلم المسيرين و الجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو  -

 .اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهيئة

 اتلشركليصادق محافظ الحسابات على صحة وانتظام الحسابات المدمجة والمدعمة  -

الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي  وصورتها الصحيحة، وذلك على أساس

 للشركة األم.الحسابات لدى الفروع أو التابعة 

 

، فانه منحت له جملة 21-12وفي ظل المهام التي كلف بها محافظ الحسابات وفق القانون 

 1من االحقوق واآلليات ألداء هذه المهام كما يلي:

ن على السجالت يمكن لمحافظ الحسابات االطالع في أي وقت وفي عين المكا -

المحاسبية والموازنات والمراسالت والمحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات 

 .التابعة للهيئة أو الشركة

يمكنه أن يطلب من القائمين باإلدارة واألعوان والتابعين للشركة أو الهيئة كل  -

 .التوضيحات والمعلومات، وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها الزمة

أن يطلب من األجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق  يمكنه -

 .بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها

( أشهر على األقل لمحافظ 26يقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل ستة ) -

لتي ينص الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية ا

 .عليها القانون

يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق  -

 .أحكام القانون التجاري

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 21-12من القانون رقم  92الى  11المواد من  -1 

 .1، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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والواجبات المهنية الموافق عليها من طرف الوزير  المراجعةمع مراعاة معايير  -

الرقابة القانونية المكلف بالمالية، يحدد محافظ الحسابات مدى و كيفيات أداء مهمة 

 .للحسابات وسيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهد بشأنه

يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره، و  -

 .يحتفظ بحق التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته

فات زبائنه لمدة عشر سنوات ابتداء من أول يتعين على محافظ الحسابات االحتفاظ بمل -

 .يناير الموالي آلخر سنة مالية للعهدة

جملة من التقارير محافظ الحسابات إعداد  اميترتب عن مه تقارير محافظ الحسابات: - 0

في اطار أداء مهمته األساسية في ابداء رأيه والشهادة على صحة ومصداقية القوائم المالية 

كما  21-12للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها، وقد حددها القانون للشركة وتمثيلها 

 1يلي:

تقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثائق السنوية  -

 .وصورتها الصحيحة، أوعند االقتضاء رفض المصادقة المبرر

 .القتضاءتقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند ا -

 .تقرير خاص حول االتفاقيات المنظمة -

 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات -

 .تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين -

تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة، و النتيجة حسب األسهم أو  -

 .حسب الحصة االجتماعية

 .بة الداخليةتقرير خاص حول إجراءات الرقا -

 .تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد محتمل على استمرار االستغالل -

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  09دة الما -1 

 .1، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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يمارس محافظ الحسابات مهنته تحت مسؤوليته الخاصة،  :مسؤوليات محافظ الحسابات - 3

بالتعاقد مع الجهة ، استعان بهمخبراء ووعلى كل من يعملون تحت مسؤوليته من مساعديه ، 

من  واعهنا يخضع محافظ الحسابات إلى ثالثة أن ومن، (الموكل)محل المراجعة

 :المسؤوليات

  .المسؤولية المدنية -

 .المسؤولية الجزائية -

 المسؤولية التأديبية. -

المسؤولية في تحمله محافظ الحسابات تتمثل المسؤولية المدنية ل المسؤولية المدنية: -أ 

يعد محافظ الحسابات ، والنتائج ويلتزم بتوفير الوسائل دون ،العامة عن العناية بمهمته

مسؤوال تجاه الكيان المراقب عن األخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويعد متضامنا 

 .تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون

ترك ال يتبرأ محافظ الحسابات من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشكما أنه 

وانه بلغ مجلس اإلدارة بالمخالفات،  ،فيها، إال إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته

وإن لم تتم معالجتها بصفة مالئمة خالل أقرب جمعية عامة بعد اطالعه عليها، وفي حالة 

 .معاينة مخالفة يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة

، كيفيات ممارسة 0211فيفري  16المؤرخ في  11-11تنفيذي كما حدد المرسوم ال 

المهمة التضامنية  لمحافظة الحسابات، أنه في حالة تعيين الشركة محل المراجعة ألكثر من 

محافظ حسابات، فان كل محافظ حسابات يتحمل المسؤولية المدنية الشخصية في ممارسة 

 1لمهامه على كامل الكيان محل المراجعة.

محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في يتحمل  سؤولية الجزائية:الم -ب 

 .القيام بالتزام قانوني

والتي لمهنة محافظ الحسابات  حاالت الممارسة غير الشرعية 21-12كما حدد القانون 

 تندرج ضمن المسؤولية الجزائية كما يلي:

                                                 
الجريدة الرسمية ، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات، 11-11رقم  المرسوممن  20المادة  -1

 .6، صفحة 02/20/0211، المؤرخة في 11للجمهورية الجزائرية، العدد 
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يله أو شطبه من الجدول كل شخص غير مسجل في الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسج -

و الذي يمارس أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها في القانون المتعلق 

 نة.بهاته المه

كل من ينتحل صفة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو تسميات شركة خبرة  -

محافظة الحسابات أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات 

 .و التسميات

 وكيل إلى اإلجرامية الوقائع عن الكشف ما يندرج ضمن المسؤولية الجزائية للمراجع، عدمك

  1(.012المهني، كما حددها القانون التجاري في المادة ) السر الجمهورية وإفشاء

 كما يندرج ضمن هذه المسؤولية حاالت التنافي وموانع ممارسة المهنة التي حددها القانون.

الحسابات المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية  ويتحمل محافظ أديبية:المسؤولية الت -ج 

للمجلس الوطني للمحاسبة، حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو 

التي يمكن ، وقد حددت العقوبات التأديبية أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم

 21-12( من القانون 61كما في المادة )ا التصاعدي وحسب خطورتها اتخاذها وفق ترتيبه

 2كما يلي:

 .اإلنذار -

 .التوبيخ -

 .( أشهر26التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة ) -

 .الشطب من الجدول -

، على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة الخبير 21-12( من القانون 11و نصت المادة )

لمعتمد، بطريقة غير شرعية بغرامة مالية تتراوح المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب ا

                                                 

  .099، ص 0221القانون التجاري، اصدارات األمانة العامة للحكومة، الجزائر،  -1

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  61المادة  -2

 .12، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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دج، و في حالة العود يعاقب مرتكب هذه المخالفة  0222.222دج إلى  922.222بين 

1.أشهر إلى سنة واحدة، و بضعف الغرامة (26بالحبس تتراوح مدته من ستة )
 

 .محافظي الحساباتثانيا: الممارسة المهنية ل

الشروط التي يجب  21-12( من القانون 20المادة ) حددت :شروط ممارسة المهنة - 9

 2:توافرها لممارسة محافظ الحسابات كاآلتي

 .أن يكون جزائري الجنسية -

 .الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتهاعلى أن يحوز شهادة  -

 .أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية -

 .كم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنةأن ال يكون قد صدر في حقه ح -

أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجال في المصف الوطني  -

للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وفق الشروط 

 .المنصوص عليها في القانون

مصف الوطني أو الغرفة الوطنية أو أن يؤدي اليمين بعد االعتماد و قبل التسجيل في ال -

 .لمحل تواجد مكاتبهم إقليمياالمنظمة الوطنية أمام المجلس القضائي المختص 

يتم تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في الغرفة  التعيين: - 0

داوالت بعد الوطنية لمحافظي الحسابات، من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالم

، وال يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة، الشركة أو عن طريق دفتر شروط موافقتها كتابيا

 3.الهيئة من اإللزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات

القيام من يمنع محافظ الحسابات بصفة عامة  الممارسة المهنية: حاالت التنافي وموانع - 3

حدد  ، حيث كون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرةبأية مهمة في المؤسسات التي ت

 المراجعة الخارجيةحاالت التنافي والموانع، و ذلك لتحقيق ممارسة مهنة  21-12 القانون
                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  11المادة  -1 

 .10، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  20 المادة -2 

 .9، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

لمعتمد، الجريدة ، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ا21-12القانون رقم  من 01و 06واد الم -3 

 .1، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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( منه تم تحديد الحاالت التي تعتبر متنافية مع 96، ففي المادة )في ظل االستقالل الظاهري

 1كما يلي: هذه المهن

في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعامالت التجارية و  كل نشاط تجاري ال سيما -

 .المهنية

 .كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني -

كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص  -

 ( من القانون96عليها في القانون التجاري، غير تلك المنصوص عليها في المادة )

12-21. 

ممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد الجمع بين  -

 .لدى نفس الشركة أو الهيئة

 .كل عهدة برلمانية -

 .كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة -

يتعين على المهني المنتخب لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئة التنفيذية لمجلس  -

بالغ التنظيم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرة محلي منتخب، إ

 .عهدته، و يتم تعيين مهني الستخالفه يتولى تصريف األمور الجارية لمهنته

مهام التعليم و البحث في مجال وال تتنافى مع ممارسة مهنة محافظ الحسابات   -

 .المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية

 2القيام باألعمال التالية: على منع محافظ الحسابات من( 69نصت المادة ) كما

القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركة التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير  -

 .مباشرة

 .القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو باإلنابة عن المسيرين -

 .على أعمال التسييرقبول و لو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلية  -

                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  69المادة  -1 

 .11 ، صفحة11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 21-12من القانون رقم  69المادة  -2 

 .11، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 .قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو اإلشراف عليها -

 .ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها -

( سنوات من 21شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ) -

 .انتهاء عهدته

نفس حاالت التنافي والمنع السابقة الذكر إلى أعضاء شركات محافظة توسع  -

 .الحسابات

في المادة كما حدد القانون التجاري حاالت التنافي، والتي تهدد استقاللية المراجع 

( من القانون التجاري والتي تنص على أنه ال يجوز أن يعين مندوبا 6( مكرر )119)

 1: للحسابات في شركة المساهمة

قرباء و األصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين باإلدارة وأعضاء األ -

 .مجلس المديرين و مجلس مراقبة الشركة

القائمون باإلدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة و أزواج القائمين  -

باإلدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر 

 .( رأس مال الشركة1/12)

أزواج األشخاص الذين يتحصلون على أجرة أو مرتبا بحكم نشاط دائم، إما من  -

 .القائمين باإلدارة أو من أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة

األشخاص الذين منحتهم الشركة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في  -

 .اء وظائفهمأجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنه

األشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس  -

 .المديرين في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم

ال يمكن تعيين األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تحصلوا على أجور أو أتعاب  -

تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو امتيازات أخرى، ال سيما في شكل قروض أو 

 .أو الهيئة خالل الثالث سنوات األخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة

                                                 

 .109، ص المرجع السابقالقانون التجاري،  -1 
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إذا أراد محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد أن يمارس نشاطا منافيا بصفة 

مؤقتة، يتعين عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة االعتماد في اجل أقصاه شهر واحد 

 .ية نشاطهمن تاريخ بدا

ثالث  سنوات قابلة للتجديد دة بتحدد عهدة محافظ الحسابات بم عهدة محافظ الحسابات: - 4

مرة واحدة، وال يمكن تعيين نفس المحافظ بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مضي ثالث  

 .سنوات

 في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خالل سنتين متتاليتين،و

يتعين على محافظ الحسابات إعالم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك، وفي هذه الحالة 

عندما تعين شركة أو هيئة، شركة محافظة كما أنه  ،ال يجرى تجديد عهدة محافظ الحسابات

الحسابات بصفة محافظ حسابات فإن هذه األخيرة تعين من بين أعضائها المسجلين في 

فظا للحسابات يتصرف باسمها، و يتعين على محافظ الحسابات أو مسير الغرفة الوطنية محا

شركة أو تجمع محافظي حسابات إبالغ لجنة مراقبة النوعية، بتعينه بصفة محافظ حسابات 

 .عن طريق رسالة موصى عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما

تزاماته القانونية، و يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من ال االستقالة: - 5

يجب أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالث أشهر، ويقدم تقريرا عن المراقبات و اإلثباتات 

 1.الحاصلة

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: عرض وتحليل االستبيان
                                                 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة 12-12من القانون رقم  10المادة  -1 

 .0، صفحة 11/21/0212، المؤرخة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 



 ص287                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

ان اختبار الفرضيات التي قامت عليها الدراسة النظرية، تم من خالل اعتماد استبيان 

ذان يمثالن المجتمع المالي من المراجعين الخارجيين كالطرف موجه الى فئتي الدراسة والل

المقدم لخدمات المراجعة من جهة، وجميع الفئات المستفيدة من خدمات المراجعة من جهة 

من طرف  هاستيعابلسهولة المكونات االستبيان  محكمةأخرى، وهذا يتطلب صياغة دقيقة و

االحصائية من أجل تحليل نتائج هذا  بالمشاركين ، واعتماد جملة من الطرق واألسالي

لذلك فلقد تم تقسيم هذا المبحث وفقا ، االستبيان بالنسبة لكل طرف من طرفي الدراسة

 .الدراسة هاتمكوناته والمحاور التي اشتملاالستبيانين من حيث  لعرض

 االستبيانين عرض األول: المطلب

 قوف على العناصر التالية:منا الو الدراسة يتطلبان عرض االستبيان المعتمد في  

 مكونات االستبيان -

 .قاعدة االستبيانو مجتمع وعينة الدراسة -

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة -

 ناالستبيامكونات  :أوال

يتكون هذا االستبيان من أربعة أجزاء، خصص الجزء األول فيها لمعلومات عامة   

 موضوع الدراسة.حاور ملحول المشارك، بينما اختصت األجزاء الثالثة األخرى 

 :من االستبيان الثانيالجزء مكونات  - 9

 مشكلة ريا تخص واستفسا ن سؤااليوعشرتسعة لالستبيان من الثاني  لجزءا ونيتك 

رصد مالمح فجوة التوقعات للمراجعة  أجلفجوة التوقعات في المراجعة، وذلك من 

 الخارجية للحسابات في الجزائر من خالل العناصر التالية:

المهام والمسؤوليات التي يمارسها ويلتزم بها المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر  -أ 

)المهام والمسؤوليات الحالية وفق القوانين والتشريعات في الجزائر، وهذا في ظل غياب 

 (.، وهذا بتاريخ الدراسةمعايير وطنية للمراجعة أو اعتماد لمعايير دولية
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التي يتوقعها المجتمع المالي )المستفيدين من خدمات المراجعة(، المهام والمسؤوليات  -ب 

ات الدراسجملة من من خدمات المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر، وهذا من خالل 

النظرية وكذلك جملة من المهام والمسؤوليات الواردة في  من ما تم التطرق له في الدراسة

 عن االتحاد الدولي للمحاسبين.المعايير الدولية للمراجعة، والصادرة 

االستبيان حسب المهام الجزء الثاني من يمثل تقسيم أسئلة  (29رقم )والجدول 

والمسؤوليات الحالية للمراجع الخارجي للحسابات في الجزائر، والمهام والمسؤوليات التي 

ي اقرتها ة، وكذلك جملة من المهام والمسؤوليات التعها المستفيدون من خدمات المراجعيتوق

 .(ISA) المعايير الدولية للمراجعة

 من االستبيان اسئلة الجزء الثانييوضح ( : 25الجدول رقم )

 (-مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر -)فجوة التوقعات في المراجعةالجزء الثاني من االستبيان  أسئلة 

 لمسؤوليات الحالية للمراجع الخارجي في الجزائر.المهام وا 91الى السؤال رقم   9من السؤال رقم 

 01الى السؤال رقم  91من السؤال رقم 
توقعات المجتمع لمهام ومسؤوليات المراجع الخارجي في الجزائر ووفقا للمعايير 

 الدولية للمراجعة.

 المراجعة الدولية. مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي في الجزائر وفقا لمعايير 02  04  00  02األسئلة رقم  

 من اعداد الباحث: المصدر

 .من االستبيان لثالجزء الثامكونات  - 0

السبل واآلليات تخص من احدى عشر سؤاال من االستبيان  لثالجزء الثا ونيتك 

المقترحة لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة كمدخل لتطوير الممارسة المهنية للمراجعة 

 صرة، من خالل العناصر التالية:في مواجهة المشاكل المعا

 ولياته في المجتمع.ؤزيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومس -

زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي  -

 القوائم المالية.

 تدعيم استقالل المراجع الخارجي. -

في االشراف واعداد المعايير ية تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهن -

 المهنة.جودة الرقابة على  المهنة، وتنظيموقواعد وأخالقيات 
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حسب السبل الجزء الثالث من االستبيان يمثل تقسيم أسئلة  (26رقم )والجدول 

من أجل التقليص من فجوة  ،واآلليات المقترحة لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة

كمدخل لتطوير الممارسة ، ت المراجعةالمستفيدين من خدماالتوقعات بين المراجعين و

  .المهنية لها

 أسئلة  الجزء الثالث من االستبيان( : 29الجدول رقم )   

 من اعداد الباحثالمصدر: 

من اثنى عشر من االستبيان  الرابع الجزء ونكيت :مكونات الجزء الرابع من االستبيان - 3

جراءات الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات، وهذا سياسات وا تخصسؤاال 

كمدخل لتطوير الممارسة المهنية للمراجعة  ،من أجل دعم وتحقيق جودة خدمات المراجعة

 الخارجية للحسابات في الجزائر. 

حيث أن هذه السياسات واالجراءات مستنبطة اجماال من المعايير الدولية لرقابة 

صادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين، كما تم التطرق لها في الفصل جودة المراجعة وال

 (، وذلك من خالل العناصر التالية:ISQC 1 و  ISA 220) الثالث من الدراسة النظرية

 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة. -

 الموارد البشرية. -

 .(التنفيذ)أداء العملية  -

 ات محددة.قبول واستمرار العالقات مع العمالء وعملي -

 المراقبة.المتابعة و -

 )آليات وسبل تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر (الجزء الثالث من االستبيان  أسئلة 

 المجتمع. في ومسؤولياته المراجع دور عن فاعلية اإلعالم زيادة 0 الى السؤال رقم 9من السؤال رقم 

 9الى السؤال رقم  3من السؤال رقم 
زيادة فعالية االتصال في بيئة المراجعة وتنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي 

 القوائم المالية.

 بات.تدعيم استقالل المراجع الخارجي للحسا 1الى السؤال رقم   2من السؤال رقم 

 99الى السؤال رقم  92من السؤال رقم 
تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية في تنظيم، االشراف و الرقابة 

 على المهنة.
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 سياسات واجراءاتحسب رابع يمثل تقسيم أسئلة االستبيان ال (21رقم )والجدول 

كمدخل ، لتحقيق ودعم جودة خدمات المراجعة الخارجية الرقابة على جودة المراجعة

  .في الجزائر لتطوير الممارسة المهنية لها

 االستبيان أسئلة  الجزء الرابع من( : 22الجدول رقم )

 في الجزائر(  سياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات )الجزء الرابع من االستبيان  أسئلة 

 العالقة. ذات األخالقي السلوك متطلبات 0الى السؤال رقم  9من السؤال رقم 

 البشرية. الموارد 4الى السؤال رقم  3من السؤال رقم 

 .)التنفيذ(العملية  أداء 9الى السؤال رقم  5من السؤال رقم 

 محددة. وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبول 1الى السؤال رقم  2من السؤال رقم 

 المراقبة. 90الى السؤال رقم 1من السؤال رقم 

 من اعداد الباحثالمصدر: 

 وعينة الدراسة مجتمع ثانيا: 

 .مجتمع البحث – 9

 مجتمع البحث فيتكون من اآلتي:أما فيما يتعلق ب

الممارسين المراجعين الخارجيين في الجزائر )الخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات  -

(، الذين يعبرون عن وجهة نظر في الجزائرللحسابات لمهنة المراجعة الخارجية 

 تجدر االشارة الى أنه بالرغم ،ممارسي مهنة المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر

من أن مهنة المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر تعتبر من مهام محافظي 

الحسابات، اال أن الحاصل على اعتماد خبير محاسبي فانه ضمنيا يحمل اعتماد محافظ 

حسابات، وبالتالي فالشريحة األولى المعنية بهذا االستبيان والتي تمثل وجهة نظر 

محافظي الحسابات سابات في الجزائر هي ممارسي مهنة المراجعة الخارجية للح

 الخبراء المحاسبيين.و

المستفيدون من خدمات المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر، وتشمل كل من   -

ولي ؤالمالية والمحاسبة والمستثمرين ومسالمؤسسات العمومية والخاصة ومدراء مدراء 

في لباحثين األكاديميين الحكوميين واألساتذة وا نفي البنوك والمسؤوليالقروض 

الجامعات الجزائرية ومراكز البحث، وبصفة عامة فان أي طرف يستفيد من القوائم 
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المالية للمؤسسات التي تخضع ألعمال المراجعة الخارجية للحسابات، في مختلف 

عمليات اتخاذ القرار، يعتبر مستفيدا من خدمات المراجعة، اال أنه ونظرا لخصوصية 

سيتم التركيز على الفئة ذات التكوين األكاديمي الجامعي، سواء من الموضوع فانه 

، واألساتذة الجامعيين المدراء ومدراء المالية والمحاسبة في المؤسسات والبنوك

 في مجال االختصاص.  االقتصاديين والباحثين والكتاب والمحللين 

سيتم االختيار الفئات السابقة، حيث مجمل وسيتم اختيار عينة البحث عشوائيا من 

ضمن محافظي الحسابات  الجزائر منالخارجيين للحسابات في العشوائي للمراجعين 

 .الخارجية في الجزائرالممارسين لمهنة المراجعة والخبراء المحاسبيين 

عينة عشوائية من أما المستفيدين من خدمات المراجعة السابق ذكرهم فسيتم اختيار  

ومدراء المالية والمحاسبة من المستفيدين من خدمات األكاديميين ومدراء المؤسسات 

  المراجعة.

 :العينة المقصودة - 0

للحسابات في الجزائر  والمتمثلة  المراجعين الخارجيين ئةف ولاأل يانستباال استهدف 

طريق عن استبيان  069في محافظي الحسابات والخبراء المحاسبيين من خالل ارسال 

االلكتروني باالستعانة بمجلس المصف الوطني السابق، من أجل التسليم المباشر والبريد 

ارسال نسخة الكترونية من االستبيان لمحافظي الحسابات والخبراء المحاسبيين، حيث تم 

منها لعدم اكتمال االجابة على جميع األسئلة وكذا  0نها، تم رفض م 101لى ول عالحص

عمر والخبرة والمؤهل العلمي، بينما على أجوبة متناقضة خاصة فيما يخص ال الحتوائها

 192الثاني فئة المستفيدين من خدمات المراجعة، عن طريق ارسال  االستبيان استهدف

 29ا، رفض منه 111 على حصولالم استبيان بالتسليم المباشر  والبريد االلكتروني، حيث ت

 .ةضقناعلى أجوبة مت والحتوائهامنها لعدم اكتمال االجابة على جميع األسئلة 

تجدر االشارة أنه لتسهيل مهمة االجابة على االستبيان من خالل النسخة المرسلة 

، تتيح االجابة (EXCEL 2013)بالبريد االلكتروني، فقد تم اعداد نسخة من خالل برنامج 

وفق االختيارات المطروحة وتمنع حدوث التناقضات واالجابات المتعددة، وتسهل عملية 

 التغيير في مضمون االستبيان. االجابة والحفظ دون
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  :قاعدة االستبيان - 3

األول ان تبيتتحدد قاعدة االس :ألول الموجه للمراجعين الخارجيينقاعدة االستبيان ا -أ 

األعمدة واألسطر الدالة على بعدد الموجه للمراجعين الخارجيين للحسابات في الجزائر 

تمثل  ثيح رطس 111و عمودا  90ـ فسار تبعا لكل شخص، فتحدد بـستا كلل اتيرتغالم

األسئلة المطروحة على المشاركين في األجزاء  ةدمعمثل األما ت، بينشخاصألسطر األا

لبناء هذا  (EXCEL 2013) اكسلرنامج ب اعتمادم األربعة من االستبيان، نشير إلى أنه ت

 الناتجة عن ار في ملف واحد يشمل األجزاء األربعة من االستبيان، حيث أن الخاليا طاإل

 9الى الرقم  1ألعمدة ذات محتويات عددية وفق مقياس ليكرت من الرقم ا و سطراأل عاطتق

والتحليل وفق البرنامج االحصائي للعلوم  حسب اجابات المشاركين، لتمكين المعالجة

ن والخبرة والمؤهل سلابالجنس و ةطتبمراألسئلة ال ، باستثناء (SPSS 21.0)االجتماعية 

 ممت بأرقام حسب االختيارات لكل سؤال بالنسبة للجزء األول من ت، والتي المهنةو العلمي

 .األول االستبياننموذج عن قاعدة  ، يوضح( 10الشكل رقم )و االستبيان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االستبيانة دعن قاع ذجمون( :  90الشكل رقم ) 

 

 االستبيانقاعدة  تنبط منمس:  المصدر
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على الخاليا التي تبرز زعة ة مومعطي 0996قاعدة االستبيان األول من تتكون 

لتي سيتم معالجتها بالبرنامج االحصائي للعلوم وا تقاطع األعمدة مع األسطر المعالجة

ألعمدة ذات ا و سطراأل عاط، حيث أن الخاليا الناتجة عن تق (SPSS 21.0)االجتماعية 

والتحليل وفق  لتمكين المعالجة 9الى الرقم  1محتويات عددية وفق مقياس ليكرت من الرقم 

بالجنس  ةطتبمراألسئلة ال تثناءباس، (SPSS 21.0)البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية 

، والتي كممت بأرقام حسب االختيارات لكل سؤال والمهنة ن والخبرة والمؤهل العلميسلاو

يوضح توزيع المعطيات بالنسبة ( 20) قمر ولجد، والبالنسبة للجزء األول من االستبيان

 لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان األول.

 معطيات لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان األولتوزيع ال( :  21) قمر ولجدال

 قاعدة االستبيان األول
 عدد األعمدة

 )األسئلة(
 ) توزيع األسئلة( 

عدد األسطر 

 )المستجوبين(

 عدد المعطيات

 

 865 111 9الى  1العمود من  29 الجزء األول من االستبيان

 5017 111 19الى  6العمود من  09 الجزء الثاني من االستبيان

 1903 111 99الى  19العمود من  11 الجزء الثالث من االستبيان

 2076 111 91الى  96العمود من  10 الجزء الرابع من االستبيان

 9861 923 52 52 االجمالي

 من اعداد الباحثالمصدر: 

قاعدة االستبيان الثاني الموجه للمستفيدين من خدمات المراجعة الخارجية للحسابات  -ب 

الثاني الموجه للمستفيدين من خدمات المراجعة ان تبيتتحدد قاعدة االس .لجزائرفي ا

سؤال  كلل اتيرتغاألعمدة واألسطر الدالة على المبعدد الخارجية للحسابات في الجزائر 

 عاطا، حيث أن الخاليا الناتجة عن تقرطس 120و عمودا  90تبعا لكل شخص، فتحدد بــ

لتمكين  9الى الرقم  1ت عددية وفق مقياس ليكرت من الرقم ألعمدة ذات محتوياا و سطراأل

أسئلة الجزء األول من  ، باستثناء(SPSS 21.0)والتحليل وفق البرنامج االحصائي  المعالجة

ن والخبرة والمؤهل العلمي والمهنة، والتي كممت بأرقام سلابالجنس و ةطتبمراالستبيان ال
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نموذج عن قاعدة  ، يوضح( 11كل رقم )الشو حسب االختيارات بالنسبة لكل سؤال،

 الثاني. االستبيان

 

 

 

 

 

 

 

على الخاليا التي تبرز تقاطع األعمدة زعة ة مومعطي 9616ة من تتكون هذه القاعد

ن والخبرة سلابالجنس و ةطتبمرأسئلة الجزء األول من االستبيان ال مع األسطر، باستثناء

 قمر ولجدحسب االختيارات لكل سؤال، وال والمؤهل العلمي والمهنة، والتي كممت بأرقام

 يوضح توزيع المعطيات بالنسبة لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان الثاني.( 29)

 توزيع المعطيات لألجزاء األربعة لقاعدة االستبيان الثاني.( : 21) قمر ولجدال

 قاعدة االستبيان الثاني
 عدد األعمدة

 )األسئلة(
 ) توزيع األسئلة( 

سطر عدد األ

 )المستجوبين(

 عدد المعطيات

 

 540 120 9الى  1العمود من  29 الجزء األول من االستبيان

 3132 120 19الى  6العمود من  09 الجزء الثاني من االستبيان

 1188 120 99الى  19العمود من  11 الجزء الثالث من االستبيان

 1296 120 91الى  96العمود من  10 الجزء الرابع من االستبيان

 6156 921 52 52 االجمالي

 المصدر: من اعداد الباحث     

 

 

 يان الثانيبإلستة ادعن قاع ذجمون( :  93)  قمر الشكل   

 

ستبياناإل قاعدة من تنبطمس:  المصدر    
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 :لالستبيان ةيناكلماو ةينمزلا دودحلاثالثا: 

محافظي الحسابات والخبراء  من عشوائيةة عين األول على االستبيان اشتمل 

 وتم التركيز علىالمحاسبيين الممارسين لمهنة المراجعة الخارجية للحسابات بالجزائر، 

من وسط شرق  الجغرافية للجمهورية الجزائرية لمناطقباولو جزئيا، باط االستبيان ارت

جويلية  هايةنإلى غاية  0212ا من بداية جانفي يزمنن ياتبسالا اذه ، بينما امتدغرب وجنوب

2012. 

ية، كونه يعالج تطوير رئازجلاللجمهورية  يةافرغجال بالمناطقني ثاال االستبيان رتبطا

ورقابة جودة ت وقعاتلافجوة في مواجهة مهنية للمراجعة الخارجية للحسابات الممارسة ال

المراجعة كمشاكل معاصرة حسب وجهة نظر المجتمع المالي من المستفيدين من خدمات 

نهاية غاية  إلى 0212 جانفي، بينما امتد هذا االستبيان زمنيا من بداية المراجعة بالجزائر

 .2012 ماي

 إلحصائية المستخدمة األساليب ا - رابعا

قبل البدء في تحليل ومناقشة نتائج االستبيان يرى الباحث ضرورة التذكير باألساليب 

إجراء التحليل باستخدام تحليل نتائج االستبيان، وذلك باعتماد اإلحصائية التي استخدمت في 

علوم االجتماعية األساليب اإلحصائية التالية في تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي لل

(SPSS 21.0:) 

 اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات األساسية.

 حساب الثبات والصدق ألسئلة االستبيان المستخدمة في جمع البيانات. 

 مقياس ليكرت

 (Mann-Whitneyتحليل البيانات  ) اختبار فرق المتوسطين الالمعلمي 

 اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات األساسية. -9

حصاء الوصفي عندما يكون الهدف هو وصف البيانات اإلحصائية يستخدم اإل

المأخوذة من مجتمع ما، وفي الغالب فإن هذه األساليب تستخدم قاعدة البيانات المتوفرة في 

المجتمع وتعمل على تبويبها وتلخيصها بطريقة تساعد في عملية وصفها، حيث سيتم اعتماد 
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حسابية والمتوسطات المرجحة الستجابات أفراد تحليل التكرارات والنسب والمتوسطات ال

  كل عينة من الطرفين محل الدراسة.

ولقد تم اعتماد الوسط الحسابي باعتباره أحد أهم مقاييس النزعة المركزية ، كمؤشر 

لترتيب عناصر وبنود مختلف اجزاء االستبيان األربعة حسب أهميتها بالنسبة لكل طرف 

 الخارجيون والمستفيدون من خدمات المراجعة(من فئات الدراسة )المراجعون 

المشاركين في االستبيان كمؤشر لتحديد  إلجاباتتم اعتماد الوسط الحسابي المرجح و

سبل وترتيب تحديد أهمية  يوف الجزائر.أهمية المهام والمسؤوليات للمراجع الخارجي في 

في  ة المهنية لهاوآليات تضييق فجوة التوقعات في المراجعة كمدخل لتطوير الممارس

كذلك في تحديد وترتيب أهمية سياسات واجراءات رقابة جودة  استخدمكما ، الجزائر

 المراجعة في تطوير الممارسة المهنية لها.

 حساب الثبات والصدق ألسئلة االستبيان المستخدمة في جمع البيانات - 0 

 حيث أن ،داةصدق وثبات البيانات التي توفرها األ مدى وومن أهم هذه األسس ه

بالضرورة إلى ضعف صحة وسالمة نتائج الدراسة  ضعف صدق أو ثبات األداة يؤدي

  ن.العاليي بأكملها. لذلك يحرص الباحث على اختيار األداة ذات الصدق والثبات

إن الثبات يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس 

ً إذا أعيد  أداة جمع  قياس درجة ثبات وتكمن أهميةتطبيقه على نفس العينة، النتائج تقريبا

المتذبذبة ال يمكن  فاألداة ،البيانات في أهمية الحصول على نتائج صحيحة كلما تم استخدامه

 . االعتماد عليها

أما الصدق فيقصد به أن يقيس السمة أو الظاهرة التي ُوضع لقياسها وبصفة عامة 

إلى أي درجة توفر األداة بيانات ذات عالقة بمشكلة يعني نات صدق أداة جمع البيافان 

 .مجتمع الدراسة الدراسة من

( في حساب معامل Alpha de Cronbach) معامل ألفا كرونباخ عتمادولقد تم ا 

 :( 12كما يوضحه الجدول رقم )الثبات، وتم الحصول على النتائج التالية 
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 لالستبيان الثالثةات لألجزاء ثبال تمعامال( : يوضح 92الجدول رقم )

 أجزاء االستبيان الرقم
عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرونباخ

 27011 09 (الحالية والمتوقعة)مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر 1

 27690 11 سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر 0

 27001 10 ات الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائرسياسات واجراء 1

 26990 50 االجمالي  

 من اعداد الباحث: المصدر

( أن معظم القيم ألفا كرونباخ قريبة من الواحد مما يعني 12يالحظ من الجدول رقم )

االستبيان ألفا  ، وكذلك قيمة الثبات إلجماليأن عبارات األجزاء األربعة ثابتة ومستقرة

 ، وهي تعتبر نسبة مقبولة للثبات في اداة الدراسة.2.660كرونباخ هي 

ولحساب صدق العبارات داخل كل محور من األجزاء الثالثة لالستبيان، فقد تم 

 (.11)يوضحها الجدول رقم حساب معامالت االتساق الداخلي كما 
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 الداخلي للجزء الثاني من االستبيان االتساق  تمعامال( : يوضح 99) الجدول رقم

 من االستبيان الثانيالجزء  الرقم
عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرونباخ

9 
الشهادة على صحة ومصداقية القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة في تمثيلها للوضعية الحقيقية 

 للمنشأة ونتائج أعمالها.
01 0,870 

 0,867 01 المنشأة محل المراجعة للمبادئ والمعايير المحاسبية في اعداد القوائم المالية. الشهادة على احترام 0

 0,868 01 التأكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المعتمد بالمنشأة محل المراجعة. 3

4 
وفروعها التأكد من احترام شروط وقوانين ابرام االتفاقيات والعقود بين الشركة محل المراجعة 

 واألطراف األخرى المتعاملة معها.
01 0,871 

 0,867 01 االعالم عن كل حدث أو نقص قد يؤثر على استمرارية نشاط المنشأة محل المراجعة. 5

 0,870 01 الشهادة على صحة ومصداقية الحسابات المدمجة والمدعمة لفروع الشركة محل المراجعة. 9

2 
مصادقة على الحسابات المدمجة أو المدعمة لفروع الشركة محل اشتمال تقرير المراجعة على ال

 المراجعة.
01 0,871 

 0,865 01 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات بالمنشأة. 1

 0,865 01 تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين. 1

92 
تيجة حسب األسهم أو حسب الحصة تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة، والن

 االجتماعية.
01 0,864 

 0,868 01 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية. 99

 0,866 01 تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد الستمرارية نشاط المنشأة. 90

 0,877 01 التأكيد على  مسؤولية المراجع عن عدم تقديم خدمات استشارية للمنشأة محل المراجعة. 93

 0,867 01 التأكيد على مسؤولية المراجع ببذل العناية المهنية الالزمة بمهمته وتوفير الوسائل الالزمة. 94

95 
التأكيد على مسؤولية المراجع التضامنية تجاه المنشأة و/أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن 

 مخالفة أحكام القانون.
01 0,867 

99 
راجع التأديبية أمام اللجنة التأديبية للهيئة المهنية، حتى بعد استقالته من التأكيد على مسؤولية الم

 مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظيفته.
01 0,872 

92 
( سنوات ابتداء من أول جانفي الموالي آلخر 92االحتفاظ بملفات المراجعة للزبائن لمدة عشر )

 مالية للعهدة. سنة
01 0,863 

91 
التقرير للجهات القضائية المختصة عن عمليات الغش و/أو السرقة و/أو االختالس و/أو التحريف 

 المتعمد بالبيانات المحاسبية للمنشأة محل المراجعة.
01 0,867 
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 من االستبيان الثانيالجزء  الرقم
عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرونباخ

19 
المراجع في االتصال بالهيئات المسؤولة عن الحوكمة كلجان المراجعة مثال  التأكيد على  مسؤولية

 .وليس االدارة فقط
01 0,860 

02 
مسؤولية المراجع في توصيل اوجه القصور بالرقابة الداخلية للمسؤولين عن الحوكمة كلجان 

 المراجعة مثال.
01 0,864 

09 
وف التي قد تشير الى تحريفات محتملة ناتجة ممارسة الشك المهني وان يكون المراجع يقظاً للظر

 عن الخطأ او التحريف6
01 0,860 

00 
التوثيق لتقييم المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخلي وعالقته به من أجل تحديد مسؤولية 

 المراجع الخارجي.
01 0,860 

03 

بالمتطلبات االخالقية ضرورة ان يضع المراجع ضمن مستندات المراجعة ما يشير الى مدى االلتزام 

والمتطلبات الخاصة باالستقالل ومدى قبول واالستمرار مع العميل وكذلك طبيعة ونطاق ونتائج 

 االستشارات التي تمت خالل المهمة.

01 0,865 

 0,876 01 أن يستعين المراجع بخبير متخصص لتقدير القيمة العادلة محل المراجعة. 04

05 
إلى أنه قام بأداء مهامه بالحصول على تأكيد عن خلو المعلومات من  أن يشير المراجع في تقريره

 التحريفات الجوهرية.
01 0,862 

 0,867 01 تقرير خاص عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية للمنشأة محل المراجعة. 09

 0,865 01 اشتمال تقرير المراجعة على التأكيد على نطاق أي عملية مراجعة بشكل دقيق. 02

 0,873 01 تقديم النصائح واالستشارات التي تدعم تحسين مستوى ربحية المنشأة محل المراجعة. 01

01 
التقرير للجهات المختصة عن مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة محل المراجعة في استغالل 

 الموارد المتاحة بالشكل األمثل.
01 0,870 

 0,871 01 االجمالي  

 حثمن اعداد البا: المصدر

من  أقل( أن معظم قيم معامل ألفا كرونباخ للعوامل 11يالحظ من الجدول رقم )

وأن  ،متسقة مع بعضها البعض األسئلةمما يدل على أن هذه  2.011اإلجمالي الذي بلغ 

التأكيد بالمتعلق  11باستثناء السؤال رقم  هناك صدق داخلي في هذا الجزء من االستبيان.

والسؤال  عدم تقديم خدمات استشارية للمنشأة محل المراجعة،على مسؤولية المراجع عن 

التأكيد على مسؤولية المراجع التأديبية أمام اللجنة التأديبية للهيئة المهنية بالمتعلق  16رقم 

حتى بعد استقالته من مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية 
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المراجع بخبير متخصص لتقدير  المتعلق باستعانة 09قم ، والسؤال رعند ممارسة وظيفته

تقديم النصائح واالستشارات التي المتعلق ب 00والسؤال رقم  ،القيمة العادلة محل المراجعة

حيث بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ  .تدعم تحسين مستوى ربحية المنشأة محل المراجعة

لإلجمالي مما وهي متجاوزة  ،2.011 و 2.016 و 2.010و 2.011لكل منهما على التوالي 

الثاني من  بالجزءمع العوامل األخرى المتعلقة األسئلة األربعة ال تتفق يدل على أن هذان 

 االستبيان لمهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر.

 الداخلي للجزء الثالث من االستبيان االتساق  تمعامال( : يوضح  90)  الجدول رقم

 من اعداد الباحث :المصدر

 من االستبيانالث الجزء الث الرقم
عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرونباخ

1 
زيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومسؤولياته في المجتمع بمختلف وسائل االعالم والنشر للدوريات 

 المهنية.
11 0,611 

0 
علمية بالتنسيق مع هيئات زيادة االعالم عن الممارسة المهنية للمراجع ودوره في المجتمع من خالل الملتقيات ال

 البحث العلمي والجامعات والمساهمة في االصدارات األكاديمية.
11 0,617 

 0,573 11 عنها في تقريره.والتصريح تحميل مسؤوليات أكثر للمراجع الخارجي في الجزائر  1

9 
قوائم المالية والتصريح عنها اعتماد قوانين وتشريعات أكثر لتحديد مسؤولية إدارة المنشأة في الجزائر بالنسبة لل

 في تقرير االدارة السنوي.
11 0,605 

9 
تنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم المالية بمختلف اآلليات ابتداء من جانب التكوين العلمي في مجال 

 المحاسبة والمراجعة على مستوى المعاهد والجامعات.
11 0,630 

 0,736 11 يحدد فيه المراجع مسؤولية المنشأة محل المراجعة بالنسبة للقوائم المالية.ادراج جزء في تقرير المراجعة  6

1 
تدعيم استقالل المراجع الخارجي بتحديد نسبة معينة من إجمالي األتعاب المهنية لمكتب المراجعة ال يجوز أن 

 يحصل عليها من عميل واحد.
11 0,657 

 0,587 11 دور لجان المراجعة في ظل اعتماد آليات الحوكمة.تدعيم استقالل المراجع من خالل تفعيل  0

 0,667 11 تدعيم استقالل المراجع من خالل تغيير المراجعين الخارجيين بصفة دورية الزامية. 9

12 
تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في الجزائر في اعتماد معايير 

 عة وتحديد قواعد وأخالقياتها وتنظيم الرقابة على جودة خدمات المهنة.المراج
11 0,588 

11 
وضع الهيئات المهنية التي تشرف على مهنة المراجعة في الجزائر تحت اشراف المهنيين المستقلين عن الجهات 

 الحكومية لضمان استقاللية مهنة المراجعة والرقابة على جودتها.
11 0,674 

 0,658 99 ياالجمال  
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( أن معظم قيم معامل ألفا كرونباخ للعوامل أقل من 10يالحظ من الجدول رقم )

متسقة مع بعضها البعض وأن هناك  األسئلةمما يدل على أن هذه  2.011اإلجمالي الذي بلغ 

 صدق داخلي في هذا الجزء من االستبيان.

جزء في تقرير المراجعة يحدد فيه المراجع  بإدراجالمتعلق  26باستثناء السؤال رقم 

تدعيم بالمتعلق  29والسؤال رقم  ،مسؤولية المنشأة محل المراجعة بالنسبة للقوائم المالية

، والسؤال رقم استقالل المراجع من خالل تغيير المراجعين الخارجيين بصفة دورية الزامية

ى مهنة المراجعة في الجزائر تحت وضع الهيئات المهنية التي تشرف علبالمتعلق  11

اشراف المهنيين المستقلين عن الجهات الحكومية لضمان استقاللية مهنة المراجعة والرقابة 

  .على جودتها

و  0,667و  0,736حيث بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ لكل منهما على التوالي 

ال تتفق مع العوامل  ثالثةلاألسئلة ا همما يدل على أن هذ ،، وهي متجاوزة لإلجمالي 27690

 لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة من االستبيان  الثاألخرى المتعلقة بالجزء الث
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 الداخلي للجزء الرابع من االستبياناالتساق  تمعامال( : يوضح 93) الجدول رقم

 : من اعداد الباحثالمصدر

 من االستبيان رابعالالجزء  الرقم
عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرونباخ

1 
التزام المهنيين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل، واألمانة، والموضوعية، والحفاظ على السرية وأخالقيات 

 المهنة.
10 0,658 

0 
إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المستويات بالسياسات واإلجراءات المعتمدة والمتعلقة باالستقاللية 

 المهنة.  قياتوالسرية وأخالواألمانة والموضوعية 
10 0,826 

1 
يجب علي مكاتب المراجعة أن تعين أشخاًصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم ألداء أعمال المراجعة 

 بعناية مهنية واجبة.
10 0,815 

9 

توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأهيال متخصًصا، والتطوير المهني من خالل إعداد الدورات التدريبية لألفراد، 

تيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية واخ

 الوظيفية.

10 0,815 

9 
التشاور و إجراء نقاش على المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملون داخل أو خارج مكتب 

 المراجعة والذين يملكون الخبرة المتخصصة.
10 0,793 

6 
اعتماد مختلف أشكال التوثيق كاألدلة الخطية و/أو االلكترونية و/أو أدوات البرمجيات أو غيرها من مواد 

 إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع مرتبط بعملية المراجعة.
10 0,817 

1 
رار العالقات مع اعتماد الكفاءات والقدرات والموارد المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول واستم

 العمالء الحاليين والمستقبليين.
10 0,838 

 0,789 10 اعتماد نزاهة وسمعة العميل كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين والمستقبليين. 0

9 
ت تحديد إجراءات المراقبة الضرورية لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد، لتوفير قناعة بأن إجراءا

 وسياسات رقابة الجودة في المكتب تعمل بفعالية.
10 0,804 

12 
توصيل نتائج المراقبة لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد إلى ادارة المنشأة والمستويات اإلدارية المناسبة 

 بغرض المتابعة الشاملة لنظام رقابة الجودة.
10 0,781 

11 
اجعة المعتمدة للتطورات الجديدة في المعايير المهنية والمتطلبات التأكد من مواكبة معايير رقابة جودة المر

 اعتماد معايير دولية()دوليا. القانونية والتنظيمية المعمول بها 
10 0,813 

 0,792 10 االشراف على نظام رقابة جودة المراجعة من طرف هيئة حكومية. 10

 0,821 90 االجمالي  
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من اإلجمالي الذي  أقلقيم معامل ألفا كرونباخ للعوامل  معظم( أن 11ن الجدول رقم )يالحظ م

متسقة مع بعضها البعض وأن هناك صدق داخلي  األسئلةيدل على أن هذه مما  2.001بلغ 

 في هذا الجزء من االستبيان.

إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المتعلق ب 20باستثناء السؤال رقم 

تويات بالسياسات واإلجراءات المعتمدة والمتعلقة باالستقاللية واألمانة والموضوعية المس

الكفاءات والقدرات والموارد  المتعلق باعتماد 21والسؤال رقم  ،وأخالقيات المهنةوالسرية 

المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين 

 .والمستقبليين

،  27010و  27006حيث بلغت قيمة معامل الفا كرونباخ لكل منهما على التوالي 

وهي متجاوزة لإلجمالي، مما يدل على أن هذان السؤاالن ال يتفقان مع العوامل األخرى 

من االستبيان لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة  رابعالمتعلقة بالجزء ال

 الخارجية للحسابات في الجزائر.

   ليكرت مقياس - 3

يتم حساب المتوسط تم اعتماد مقياس )ليكرت( في اعداد هذه االستبيان، حيث 

لمقياس  وفقا جزء من االستبيان،المرجح إلجابات عينة الدراسة على األسئلة الواردة في كل 

ً تختلف من حيث  ،ليكرت الخماسي ويستخدم المتوسط المرجح إذا كان المتغير يأخذ قيما

ا، لذلك يجب أخذ هذه األهمية في االعتبار وذلك بإعطاء كل عبارة الوزن المناسب أهميته

  .ألهميتها

فيه تتدرج  ،وفقا لمقياس )ليكرت( المكون من خمس نقاطحيث ان اعداد االستبيان 

بينما  ،( على أن العنصر ذو أهمية كبيرة جدا1(، حيث يدل رقم )5( إلى )1من )الخيارات 

 ( .19، كما يوضحه الجدول رقم )أن العنصر عديم األهمية( على 5يدل رقم )
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 وفق مقياس ليكرت أهمية العبارات : يوضح(94جدول رقم )ال     

 الوزن )أهمية العبارة( اإلجابة

 9 موافق بشدة

 0 موافق

 3 غير متأكد

 4 غير موافق

 5 غير موافق بشدة

 من اعداد الباحث: المصدر          
درجة  حسبتصنيف اإلجابات تم اسة أهمية العبارات داخل كل محور لدركما أنه 

 9طريق قسمة الرقم  وذلك عنأهميتها وترتيبها حسب هذه األهمية لكل قسم على حدة. 

 )عدد االختيارات( كالتالي: 9( على الرقم 9-1)المسافات بين 

5

4
8.0 

 وعلى هذا األساس تم احتساب درجة مساهمة كل إجابة من االختيارات،  

 ( لدرجة مساهمة قيمة المتوسط المرجح. 19كما يوضحها الجدول رقم )، الخمس السابقة

 

 درجة مساهمة قيمة المتوسط المرجح: ( 95) جدول رقمال         

 درجة المساهمة قيمة المتوسط المرجح

 موافق بشدة 9.12إلى أقل من  9من 

 موافق 0.9إلى أقل من  9.1

 ر متأكدغي 3.4إلى أقل من  0.9من 

 غير موافق 24.إلى أقل من  3.4من 

 غير موافق بشدة 5ن مإلى أقل  4.2من 

 من اعداد الباحث :المصدر 
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 تحليل البيانات : – 4

من اجل تحليل البيانات بالنسبة لفئتي االستبيان )المراجعون الخارجيون والمستفيدون  

-Mannويتني-معلمي )مانمن خدماتهم(، فقد تم اعتماد اختبار فرق المتوسطين الال

Whitney ) وهذا من أجل اختبار فرضيات الدراسة، والتحليل المقارن آلراء الدراسة ،

 .حسب األجزاء األربعة لالستبيان

 ( :U)( أو Mann-Whitneyويتني -اختبار فرق المتوسطين الالمعلمي )مان

ن أجل ، م( Mann-Whitneyويتني-اعتماد فرق المتوسطين الالمعلمي )مان ان

 يال معلم بدياليعتبر  كونه، (U)والذي يرمز له بــ  تحليل االستبيان واختبار الفرضيات،

 ،والمبني على أساس عينتين مستقلتين ،لمجتمعين نلالختبار الخاص بالفرق بين متوسطي

خاصة إذا كانت  (U)(، ويفضل استخدام اختبار tالختبار )أفضل أي أن هذا االختبار بديل 

 مختارتان من مجتمعين ال يتبعان توزيعا طبيعيا.  العينتان

فرق ( يوضح مختلف الخصائص وطريقة الحساب الختبار 16والجدول رقم )

 ( Mann-Whitneyويتني-المتوسطين الالمعلمي )مان

-Mannويتني ختبار فرق المتوسطين الالمعلمي )مانالالخصائص العامة (: 99الجدول رقم )

Whitney   ) 

 الشرح ابالحس العنصر

u 

2

21nn
u  الوسط 

u  
12

12121 


nnnn
u التباين 

n n1   حجم العينة األولى 

n2   حجم العينة الثانية 

للتوزيع   Uكلما كبر حجم العينة كلما اقترب توزيع إحصاء االختبار 

 الطبيعي

r اعتماد مجموع الرتب المناظرة لمشاهدات إحدى العينتينيتم  الرتبة 
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  القيمة اإلحصائية الختبارMann Whiteny 
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)121(21

2/21_

 nnnn

nnU
 

 Zقيمة إحصاء االختبار 

 

Source : Manu Carricano Et Fanny Poujol : Analyse de données avec SPSS, collection 

Synthex- pearson education, France, 2008, p 52. 

(   Mann-Whitneyويتني-)ماناختبار فرق المتوسطين الالمعلمي  اعتمادسيتم 

على  تين( بين متوسط إجابات العينذو داللة احصائيةلمعرفة هل يوجد فرق معنوي )

المراجعون الخارجيون والمستفيدون من )بكل جزء من االستبيان األسئلة المتعلقة 

 . (ي الجزائرخدمات المراجعة ف

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي  :(H0)وذلك بوضع فرض العدم 

 إجابتي العينتين بالنسبة للعوامل المذكورة. 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي إجابتي العينتين : (H1)البديل  والفرض 

 بالنسبة للعوامل المذكورة. 

فإذا كانت قيمة االحتمال اقل من أو  ،%9ستوى معنوية م اعتماد مسيت هذه الدراسةوفي 

أي  ،(H1)وقبول الفرص البديل  (H0)( فهذا معناه رفض فرض العدم 2.29تساوي )

 . تينتوجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي إجابات العين

 (H0)( فهذا معناه قبول فرض العدم 2.29من ) إذا كانت قيمة االحتمال أكبر أما

، أي ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي (H1)الفرض البديل ورفض 

 .تينإجابات العين
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 .نتحليل االستبياالمطلب الثاني: 

سيتم من خالل هذا المطلب تحليل االستبيان بالنسبة لكل طرف من عينة الدراسة من   

ألربعة لالستبيان، من مراجعين خارجيين والمستفيدين من خدماتهم، وهذا بالنسبة لألجزاء ا

تحليل لخصائص عينة الدراسة، الى مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في 

الجزائر، وسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات في المراجعة، وسياسات واجراءات الرقابة 

 على جودة المراجعة.  

 أوال: تحليل االستبيان الموجه لفئة المراجعين الخارجيين

 :ليل خصائص عينة الدراسةتح  - 9

(، من 11عدة خصائص كما يوضحه الجدول رقم )سيتم تحليل عينة الدراسة حسب  

 الخصائص التالية:

 الجنس. -

 العمر. -

 المؤهل العلمي. -

 الخبرة. -

 المهنة. -
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  لدراسةل العينة األولى( : تحليل لخصائص 92الجدول رقم )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحث                      

 

 س :نالجعينة الدراسة حسب  تصنيف -أ

  كونهم ،الذكور أكثر من اإلناثعدد ن أ الحظي ( ،11الجدول رقم )من خالل 

يدل على  هذاف ث،ناإ 9 بـي أ  0709%ل اإلناث مثتا نمبي ا،رذك 168ي أ  %91711لون يمث

كون الممارسة المهنية لها غير مرتبطة بمنطقة نسبيا من قبل الذكور ة محتكر نةأن هذه المه

 الخارجيون المراجعون الفئة        الخاصية   

 النسبة % التكرار  الجنس

 2,89 5 أنثى

 97,11 168 ذكر

 100 173 العمر

 2,31 4 سنة 32أقل من  

 43,93 76 42الى  39من 

 50,87 88 52ال  49من 

 2,89 5 52أكثر من 

 100 173 المؤهل العلمي

 84,39 146 جامعي

   

 1,73 3 غير جامعي

 13,87 24 دراسات عليا

 100 173 ةالخبر

 19,65 34 سنة 5أقل من 

 35,84 62 92الى  9من 

 34,68 60 95الى  99من 

 9,83 17 95أكثر من 

 100 173 االجمالي
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الى انخفاض اعتماد ، اضافة الوطني ابترالبالمؤسسات  بل انها تشمل مختلف محددة

مقارنة بالذكور المرخص لهم محافظ الحسابات والخبير المحاسبي الممنوح لإلناث بالجزائر 

 .بذلك

 العمر تصنيف عينة الدراسة حسب - ب

أن المستوى التعليمي للعينة مرتفع لكون أن نسبة  جدن (،11رقم ) لجدولل اخال نم

ا مبين ،شخصا 111 ثلأي ما يمدكتوراه، ون ليسانس وماجستير جامعيين بي تمثل % 98,84

ا التمثيل إلى ذه عجريو، اشخاص 21ما يمثل  أي ،%1.11ة غير الجامعيين نسبة ئل فثتم

انس أو محاسب معتمد زائد سيل يهو عجارملاي الشخص الواجب توافرها فطبيعة الشروط 

 .في فئة المراجعين عيينوجود غير الجام ما يفسروهو  كبيرة،خبرة 

فئة غير ن أ نجد ،األشخاص مروعة لمستوى التعليمي للعينبين ا الل الربطومن خ

، وهذا الشتراط الخبرة الطويلة لغير الجامعيين من الفئة العمرية الرابعةض تقع الجامعيين

 للحصول على اعتماد محافظ الحسابات.

 ل منوهذا يجعيعتبر مؤشرا جيدا للدراسة،  المستوى التعليمي للعينة مرتفعان كون 

االستبيان، وهذا لتخصص أسئلة على  لإلجابةعينة الدراسة الفئة المناسبة المؤهلة علميا 

 موضوع الدراسة.

 الخبرة:العمر و تصنيف عينة الدراسة حسب -جـ 

مع  ماإلى حد (، نالحظ أن خبرة أفراد العينة ال تتالءم 11رقم )ل لجدوال الخ نم

سنوات، حيث تمثل الفئة  9إلى أربعة فئات بمعدل الفئات العمرية، حيث تم تقسيم الخبرة 

أشخاص  9ة األولى بها الفئة العمري، في حين أن شخصا 19أي بـ  % 19,65نسبة  ىاألول

يفترض أن تقع لهم خبرة  شخصا 12سنة، وبقي في هذه الفئة للخبرة  12رهم ال تتعدى امعأ

 60بـ أي  % 35,84للخبرة نسبة  في الفئات العمرية الموالية، بينما تمثل الفئة الثانية 

جزء من المتأخرين في ممارسة  لها فضام انيةلثا يةمرشخصا، وهو ما يعبر عن الفئة الع

شخصا مضافا  62بـ أي  %1971المهنة من الفئة األولى، أما الفئة الثالثة للخبرة فتمثل نسبة 

أشخاص لم يتحصلوا على  لتي بهاااليها جزء من المتأخرين من الفئات السابقة والموالية، و

أول  ، ويرجع هذا الى التأخر في منح االعتماد من طرف الهيئة المهنية،الترخيص باكرا
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  %9701ك، أما الفئة الرابعة للخبرة تمثل نسبة كذلمبكرا  النشاط المهني ايمارسوم للكونهم 

 السابقة. ما يمثل الفئة العمرية الرابعة ناقص المتأخرين الى الفئات شخصا 11بـ أي 

يوضح مقارنة بين الفئات العمرية وفئات الخبرة للمراجعين، ( ، 11)والجدول رقم 

يوضح الجدول تأخر وحيث أن الفرق بالموجب يمثل التأخر في ممارسة مهنة المراجعة، 

كنسبة تأخر في الحصول على االعتماد أو عدم  %09700شخصا أي ما يعادل  90بمعدل 

المراجعة في الجزائر، حيث يتوزع هذا التأخر في الفئتين العمرية  الممارسة المبكرة لمهنة

 الثانية والثالثة.

 

 للمراجعين بعينة الدراسةيوضح مقارنة بين فئات العمر وفئات الخبرة  :(91الجدول رقم )

 خصائص الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية

 الفروق فئات الخبرة فئات العمر

 سبب الفرق الفرق النسبة التكرار الخبرة النسبة التكرار العمر

 تأخر 30 19,7 34 سنة 9أقل من  2,31 4 سنة 12أقل من 

 فائض 14- 35,8 62 12الى  6من  43,9 76 92الى  11من 

 فائض 28- 34,7 60 19الى  11من  50,9 88 92ال  91من 

 تأخر 12 9,83 17 19أكثر من  2,89 5 92أكثر من 

     100 173   100 173 االجمالي

 من اعداد الباحث :المصدر

 

 :  المهنةعينة الدراسة حسب  تصنيف -د 

عينة الدراسة وتصنيفها وفق لمهنة المراجعين الخارجيين والتي تنقسم بين بالرجوع الى 

 الخبير المحاسبي والذي ضمنيا يحمل اعتماد محافظ حسابات، ومحافظ الحسابات.

 11من عينة الدراسة أي ما يقابل  %1.91يمثلون نسبة  حيث نجد أن الخبراء المحاسبيين

خبيرا محاسبيا، وهي تمثل نسبة ضعيفة مقارنة بمحافظي الحسابات الذين يمثلون نسبة 

 ( 19، كما يوضحه الجدول رقم )محافظا للحسابات 162أي ما يقابل  90.99%
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بار أن تعتبر نسبة الخبراء المحاسبيين منخفضة جدا، وهذا اخذا بعين االعت

سنوات، ويرجع هذا اال أن اعتماد  6من عينة الدراسة لديهم خبرة تفوق ال  02.11%

مجلس المصف الخبير المحاسبي يمنح بعد اجراء امتحان الخبرة من طرف الهيئة المهنية )

، وحسب مجلس (الوطني للخبراء المحاسبيين محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

، وهذا ما يفسر م0220تحان الخبراء المحاسبيين لم يجرى منذ سنة المصف الوطني، فان ام

نسبة  ارتفاعبصفة كبيرة انخفاض نسبة الخبراء المحاسبيين بعينة الدراسة بالرغم من 

 في هذه العينة.المهنية الخبرة 

 

 للمراجعين الخارجيينالتصنيف حسب المهنة  يوضح : (91الجدول رقم )        

 نسبة %ال التكرار المهنة

 7,51 13 خبير محاسبي

 92,49 160 محافظ حسابات

 100 173 االجمالي

 من اعداد الباحث: المصدر    

 

الجزء الثاني لالستبيان )المهام والمسؤوليات الحالية والمتوقعة للمراجعة تحليل  - 0

 الخارجية للحسابات في الجزائر(
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 الستبيان من اات المراجعين للجزء الثاني تحليل اجاب  : (02الجدول رقم )

رقم 

 السؤال 

 الخصائص اجابات المراجعين الخارجيين %

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 األهمية  

 1 موافق  1,83       23,12   36,42   40,46  1

 3 موافق  2,23       38,15   46,24   15,61  2

 10 موافق  1,84       21,97   40,46   37,57  3

 9 موافق  2,03       35,26   32,95   31,79  4

 8 غير متأكد  2,71   5,78   15,03   39,88   22,54   16,76  5

 6 موافق  1,99       34,10   30,64   35,26  6

 14 موافق  2,38     5,20   43,93   34,68   16,18  7

 4 موافق  1,97       31,79   33,53   34,68  8

 12 موافق  1,95       32,95   29,48   37,57  9

 2 موافق  1,91       25,43   39,88   34,68  10

 17 موافق  2,39       51,45   35,84   12,72  11

 15 موافق  2,05       36,99   30,64   32,37  12

 7 موافق  2,43   8,09   5,20   35,26   24,28   27,17  13

 11 موافق  1,99       35,26   28,90   35,84  14

 19 موافق  2,38       50,29   37,57   12,14  15

 13 غير متأكد  2,62     1,73   68,79   19,08   10,40  16

 21 موافق  2,37       48,55   39,88   11,56  17

 18 موافق  2,56   4,62   6,94   41,62   33,53   13,29  18

 20 موافق  2,40       52,02   35,84   12,14  19

 27 موافق  2,57     8,09   50,29   32,37   9,25  20

 22 موافق  2,52     9,25   45,09   34,10   11,56  21

 16 غير متأكد  2,60     8,67   50,29   33,53   7,51  22

 26 غير متأكد  2,66   2,89   9,25   48,55   30,06   9,25  23

 23 غير متأكد  2,69   6,36   4,05   50,29   31,21   8,09  24

 24 غير متأكد  2,84   7,51   10,40   47,98   27,17   6,94  25

 5 غير متأكد  2,62     6,94   57,80   25,43   9,83  26

 29 موافق  2,58     4,62   56,07   31,79   7,51  27

 25 غير متأكد  2,87   5,20   12,14   50,87   27,75   4,05  28

 28 غير متأكد  2,82   3,47   12,72   51,45   27,17   5,20  29

 من اعداد الباحث: المصدر
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 حسب أهميتها.المهام والمسؤوليات ترتيب 

ومصداقية القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة في تمثيلها الشهادة على صحة  (1

 .للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها

 .التأكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المعتمد بالمنشأة محل المراجعة (0

تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة، والنتيجة حسب األسهم أو  (1

 .االجتماعيةحسب الحصة 

 .تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين (9

 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات بالمنشأة (9

الشهادة على صحة ومصداقية الحسابات المدمجة والمدعمة لفروع الشركة محل  (6

 .المراجعة

توفير الوسائل التأكيد على مسؤولية المراجع ببذل العناية المهنية الالزمة بمهمته و (1

 .الالزمة

التأكد من احترام شروط وقوانين ابرام االتفاقيات والعقود بين الشركة محل  (0

 .المراجعة وفروعها واألطراف األخرى المتعاملة معها

 .تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد الستمرارية نشاط المنشأة (9

المحاسبية في اعداد الشهادة على احترام المنشأة محل المراجعة للمبادئ والمعايير  (12

 .القوائم المالية

( سنوات ابتداء من أول جانفي 12االحتفاظ بملفات المراجعة للزبائن لمدة عشر ) (11

 .الموالي آلخر سنة مالية للعهدة

التأكيد على مسؤولية المراجع التضامنية تجاه المنشأة و/أو تجاه الغير عن كل ضرر  (10

 .ينتج عن مخالفة أحكام القانون

رير المراجعة على المصادقة على الحسابات المدمجة أو المدعمة لفروع اشتمال تق (11

 .الشركة محل المراجعة

 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية (19
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المراجع في االتصال بالهيئات المسؤولة عن الحوكمة كلجان  على مسؤوليةالتأكيد  (19

 .المراجعة مثال وليس االدارة فقط

جع عن عدم تقديم خدمات استشارية للمنشأة محل المرا على مسؤوليةالتأكيد  (16

 .المراجعة

ممارسة الشك المهني وان يكون المراجع يقظاً للظروف التي قد تشير الى تحريفات  (11

 محتملة ناتجة عن الخطأ او التحريف

التقرير للجهات القضائية المختصة عن عمليات الغش و/أو السرقة و/أو االختالس  (10

 .لبيانات المحاسبية للمنشأة محل المراجعةو/أو التحريف المتعمد با

مسؤولية المراجع في توصيل اوجه القصور بالرقابة الداخلية للمسؤولين عن  (19

 .الحوكمة كلجان المراجعة مثال

 اشتمال تقرير المراجعة على التأكيد على نطاق أي عملية مراجعة بشكل دقيق. (02

لي وعالقته به من أجل تحديد التوثيق لتقييم المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخ (01

 .مسؤولية المراجع الخارجي

التأكيد على مسؤولية المراجع التأديبية أمام اللجنة التأديبية للهيئة المهنية، حتى بعد  (00

استقالته من مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية عند 

 .ممارسة وظيفته

 .جتماعية والبيئية للمنشأة محل المراجعةتقرير خاص عن المسؤوليات اال (01

ضرورة ان يضع المراجع ضمن مستندات المراجعة ما يشير الى مدى االلتزام  (09

بالمتطلبات االخالقية والمتطلبات الخاصة باالستقالل ومدى قبول واالستمرار مع العميل 

 .وكذلك طبيعة ونطاق ونتائج االستشارات التي تمت خالل المهمة

 .لمراجع بخبير متخصص لتقدير القيمة العادلة محل المراجعةأن يستعين ا (09

االعالم عن كل حدث أو نقص قد يؤثر على استمرارية نشاط المنشأة محل  (06

 .المراجعة

التقرير للجهات المختصة عن مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة محل المراجعة في  (01

 .استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل
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ع في تقريره إلى أنه قام بأداء مهامه بالحصول على تأكيد عن خلو أن يشير المراج (00

 .المعلومات من التحريفات الجوهرية

تقديم النصائح واالستشارات التي تدعم تحسين مستوى ربحية المنشأة محل  (09

 المراجعة.

 

 لالستبيان )سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة( الثالثالجزء تحليل   - 3

 

 تحليل اجابات المراجعين للجزء الثالث من االستبيان : (09قم )الجدول ر

رقم 

 السؤال 

 المراجعون الخارجيون

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الموافقة

ترتيب السبل 

 واآلليات

 4 موافق  1,56         56,07   43,93  1

 2 موافق  1,47         47,40   52,60  2

 8 غير متأكد  2,90   16,76   21,97   15,03   27,17   19,08  3

 5 موافق  1,40       13,87   12,14   73,99  4

 1 موافق  1,55         55,49   44,51  5

 6 موافق  1,82       29,48   22,54   47,98  6

 11 غير متأكد  2,71   10,40   18,50   22,54   28,90   19,65  7

 10 موافق  1,50         49,71   50,29  8

 9 موافق  2,13     17,34   13,87   33,53   35,26  9

 7 موافق  1,97   4,62   6,36   5,78   47,98   35,26  10

 3 موافق  1,91   3,47   8,09   10,40   31,79   46,24  11

 من اعداد الباحث: المصدر

 

 حسب أهميتها. يب السبل واآللياتترت

 

اعتماد قوانين وتشريعات أكثر لتحديد مسؤولية إدارة المنشأة في الجزائر بالنسبة  (1

 .للقوائم المالية والتصريح عنها في تقرير االدارة السنوي
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زيادة االعالم عن الممارسة المهنية للمراجع ودوره في المجتمع من خالل الملتقيات  (0

مع هيئات البحث العلمي والجامعات والمساهمة في االصدارات  العلمية بالتنسيق

 .األكاديمية

تدعيم استقالل المراجع من خالل تفعيل دور لجان المراجعة في ظل اعتماد آليات  (1

 .الحوكمة

تنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم المالية بمختلف اآلليات ابتداء من جانب  (9

 .حاسبة والمراجعة على مستوى المعاهد والجامعاتالتكوين العلمي في مجال الم

زيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومسؤولياته في المجتمع بمختلف وسائل  (9

 .االعالم والنشر للدوريات المهنية

ادراج جزء في تقرير المراجعة يحدد فيه المراجع مسؤولية المنشأة محل المراجعة  (6

 .بالنسبة للقوائم المالية

ئات المهنية التي تشرف على مهنة المراجعة في الجزائر تحت اشراف وضع الهي (1

المهنيين المستقلين عن الجهات الحكومية لضمان استقاللية مهنة المراجعة والرقابة على 

 .جودتها

تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في  (0

راجعة وتحديد قواعد وأخالقياتها وتنظيم الرقابة على الجزائر في اعتماد معايير الم

 .جودة خدمات المهنة

 .تدعيم استقالل المراجع من خالل تغيير المراجعين الخارجيين بصفة دورية الزامية (9

تدعيم استقالل المراجع الخارجي بتحديد نسبة معينة من إجمالي األتعاب المهنية  (12

 .من عميل واحدلمكتب المراجعة ال يجوز أن يحصل عليها 

 تحميل مسؤوليات أكثر للمراجع الخارجي في الجزائر والتصريح عنها في تقريره. (11

 

 

 

 

 

 

 



 ص317                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

 الجزء الرابع لالستبيان )سياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة(تحليل   - 4

 

 تحليل اجابات المراجعين للجزء الرابع لالستبيان : (00الجدول رقم )

رقم 

 السؤال 

 ن الخارجيونالمراجعو

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الموافقة

ترتيب السياسات 

 واالستراتيجيات

 1 موافق  1,18         18,50   81,50  1

 3 موافق  1,63     5,20   4,05   39,31   51,45  2

 4 موافق  1,22         21,97   78,03  3

 9 موافق  1,40         40,46   59,54  4

 2 موافق  2,07     6,36   6,94   73,99   12,72  5

 11 موافق  1,72     4,62   7,51   42,77   45,09  6

 6 موافق  1,84   3,47   6,36   5,78   39,31   45,09  7

 10 موافق  2,49   5,20   18,50   20,23   32,37   23,70  8

 7 موافق  1,55       5,78   43,35   50,87  9

 5 موافق  1,83     6,94   9,83   42,77   40,46  10

 8 موافق  1,65     5,78   3,47   41,04   49,71  11

 12 غير متأكد  2,62   6,36   21,97   20,81   28,90   21,97  90

 من اعداد الباحث: المصدر

 حسب أهميتها. اتترتيب السياسات واالجراء

التزام المهنيين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل، واألمانة، والموضوعية، والحفاظ  (1

 .على السرية وأخالقيات المهنة

عين أشخاًصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم تيجب علي مكاتب المراجعة أن  (0

 .ألداء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة

اد مؤهلين تأهيال متخصًصا، والتطوير المهني من خالل إعداد توظيف وتعيين أفر (1

الدورات التدريبية لألفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات 

 .الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية
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د، لتوفير تحديد إجراءات المراقبة الضرورية لنظام رقابة جودة المراجعة المعتم (9

 .قناعة بأن إجراءات وسياسات رقابة الجودة في المكتب تعمل بفعالية

إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المستويات بالسياسات واإلجراءات  (9

 .المعتمدة والمتعلقة باالستقاللية واألمانة والموضوعية والسرية  وأخالقيات  المهنة

المراجعة المعتمدة للتطورات الجديدة في  التأكد من مواكبة معايير رقابة جودة (6

 .المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها دوليا

اعتماد مختلف أشكال التوثيق كاألدلة الخطية و/أو االلكترونية و/أو أدوات  (1

البرمجيات أو غيرها من مواد إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع 

 .ة المراجعةمرتبط بعملي

توصيل نتائج المراقبة لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد إلى ادارة المنشأة  (0

 .والمستويات اإلدارية المناسبة بغرض المتابعة الشاملة لنظام رقابة الجودة

اعتماد الكفاءات والقدرات والموارد المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول  (9

 .الء الحاليين والمستقبليينواستمرار العالقات مع العم

التشاور و إجراء نقاش على المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملون داخل  (12

 .أو خارج مكتب المراجعة والذين يملكون الخبرة المتخصصة

اعتماد نزاهة وسمعة العميل كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء  (11

 .الحاليين والمستقبليين

 اف على نظام رقابة جودة المراجعة من طرف هيئة حكومية.االشر (10
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 المستفيدين من خدمات المراجعة: تحليل االستبيان الموجه لفئة ثانيا

 

 تحليل خصائص عينة الدراسة  - 9

 لدراسةل العينة الثانيةتحليل لخصائص  : (03الجدول رقم )          

 من خدمات المراجعة المستفيدون الخاصية         الفئة

 النسبة % التكرار  الجنس

 19,44 21 أنثى

 80,56 87 ذكر

 100 108 العمر

 14,81 16 سنة 32أقل من  

 38,89 42 42الى  39من 

 29,63 32 52ال  49من 

 16,67 18 52أكثر من 

 100 108 المؤهل العلمي

 67,59 60 جامعي

 5,56 6 غير جامعي

 26,85 42 دراسات عليا

 100 108 الخبرة

 17,59 19 سنة 5أقل من 

 38,89 42 92الى  9من 

 28,70 31 95الى  99من 

 14,81 16 95أكثر من 

 100 108 االجمالي

 من اعداد الباحث: المصدر      

 س :نالجتصنيف عينة الدراسة حسب  -أ

  مكونه ،الذكور أكثر من اإلناثعدد أن  يالحظ ( ،01الجدول رقم )من خالل 

هذا ويرجع  ،انثى 01 بـي أ  19,44%ل اإلناثمثتا نمبي ا،رذك 01ي أ %  80,56لون يمث

ومسؤولي القروض في البنوك  لكون عينة الدراسة تشمل المدراء ومدراء المالية والمحاسبة
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اضافة وبعض الموظفين في المصالح الحكومية كالضرائب،  ،وبعض المستثمرين الخواص

على التسليم بدرجة كبيرة ، ومن خالل اعتماد الباحث ساتذة جامعيينالى األكاديميين من ا

 لالستبيان لوحظ أن هذه الوظائف يشغلها الذكور بنسبة كبيرةوبالرجوع الى قاعدة المباشر 

  باإلناث في الجزائر.جدا مقارنة 

 تصنيف عينة الدراسة حسب العمر -ب 

راسة حسب العمر الى أربع فئات فقد تم تقسيم عينة الد (،01رقم ) لجدولل اخال نم

 16، أي بـ %19701بمعدل عشر سنوات للفئة العمرية، حيث تمثل الفئة األولى نسبة 

، بينما الفئة شخصا 90، أي بـ % 10709شخصا، بينما تمثل الفئة العمرية الثانية نسبة 

الرابعة  في حين أن الفئة العمرية شخصا، 10، أي بـ %09761العمرية الثالثة تمثل نسبة 

 .شخصا 10، أي بـ % 16761تمثل نسبة 

من عينة  %09719(، نجد أن 01وبالرجوع الى قاعدة االستبيان والجدول رقم )

الدراسة تتعدى أعمارهم الثالثين سنة، وهذا يرجع الى الخبرة المشترطة لشغل مناصب 

فة الى التكوين مرتبطة بالمحاسبة والمالية، على مستوى المؤسسات العمومية والبنوك، اضا

األكاديمي لألساتذة الجامعيين، وهذا ما يجعل هذه الفئة من المستفيدين من خدمات المراجعة 

 يعتبر متوسط العمر بها مرتفع نسبيا. 

 المؤهل العلميتصنيف عينة الدراسة حسب  - جـ

أن  نسبيا، حيثأن المستوى التعليمي للعينة مرتفع  جدن (،01رقم ) لجدولل اخال نم

 120 ثلأي ما يمودكتوراه، ن ليسانس وماجستير جامعيين بي تمثل % 99,99بة نس

 عجريو، اشخاص 26ما يمثل  أي ،%5,56ة غير الجامعيين نسبة ئل فثا تممبين ،شخصا

الوظائف التي تمثل المستفيدين من خدمات المراجعة والتي تتطلب ا التمثيل إلى طبيعة ذه

أستاذا  90رة، اضافة الى كون عينة الدراسة تشمل على الشهادات الجامعية اضافة الى الخب

، اضافة الى أن نسبة غير الجامعيين في العينة تمثل بعض الموظفين في التخصص جامعيا

الذين يشغلون مناصبهم في ظل عدم وجود شهادة جامعية، وهذا باشتراط الخبرة الكبيرة 

 التي تشترط في ذلك المنصب.
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يعتبر مؤشرا جيدا للدراسة، وهذا يجعل من  للعينة مرتفعالمستوى التعليمي ان كون 

عينة الدراسة الفئة المناسبة المؤهلة علميا لإلجابة على أسئلة االستبيان، وهذا لتخصص 

 موضوع الدراسة.

 الخبرة:تصنيف عينة الدراسة حسب  - د

 29تقسيم الخبرة إلى أربعة فئات بمعدل  فقد اعتمد(، 01رقم )ل لجدوال الخ نم

، ، بينما تمثل الفئة الثانية شخصا 19أي بـ  % 11799سنوات، حيث تمثل الفئة األول نسبة 

أي  %00712شخصا، أما الفئة الثالثة للخبرة فتمثل نسبة  90بـ أي  %10709للخبرة نسبة  

 .شخصا 16بـ أي   %19701تمثل نسبة فإنها الرابعة للخبرة  وبالنسبة للفئةشخصا،  11بـ 

من  %00791بعينة الدراسة حيث أن نسبيا عدل الخبرة يعتبر مرتفعا ويالحظ أن م

عينة الدراسة لديهم خبرة تفوق الخمس سنوات، وهذا يعتبر مؤشرا جيدا من حيث االجابة 

مؤهلة مهنيا لإلجابة على هذا الفئة العلى أسئلة محاور االستبيان، ويجعل من هذه العينة 

 االستبيان.
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الجزء الثاني لالستبيان )المهام والمسؤوليات الحالية والمتوقعة للمراجعة تحليل  - 0

 الخارجية للحسابات في الجزائر(

 لالستبيان المستفيدون من خدمات المراجعة للجزء الثاني إلجاباتتحليل ( : 04الجدول رقم )

رقم 

 السؤال 

 الخصائص اجابات المستفيدين من خدمات المراجعة %

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الموافقة
 ترتيب األهمية  

 16 موافق بشدة  1,63       5,56   51,85   42,59  1

 7 موافق بشدة  1,69       12,04   45,37   42,59  2

 3 موافق بشدة  1,61       6,48   48,15   45,37  3

 4 موافق بشدة  1,61       3,70   53,70   42,59  4

 9 موافق بشدة  1,69       8,33   52,78   38,89  5

 1 موافق  1,80       9,26   61,11   29,63  6

 12 موافق بشدة  1,60       3,70   52,78   43,52  7

 5 موافق بشدة  1,69       9,26   50,93   39,81  8

 8 موافق بشدة  1,62       4,63   52,78   42,59  9

 15 موافق بشدة  1,70       10,19   50,00   39,81  10

 2 موافق بشدة  1,77       8,33   60,19   31,48  11

 10 موافق بشدة  1,69       8,33   51,85   39,81  12

 18 غير متأكد  2,75   6,48   16,67   33,33   32,41   11,11  13

 23 موافق بشدة  1,75       9,26   56,48   34,26  14

 14 موافق بشدة  1,69     2,78   10,19   40,74   46,30  15

 11 موافق بشدة  1,59       6,48   46,30   47,22  16

 19 موافق  1,80   1,85   1,85   11,11   44,44   40,74  17

 27 موافق بشدة  1,74     1,85   10,19   48,15   39,81  18

 6 موافق بشدة  1,77     3,70   12,96   39,81   43,52  19

 17 موافق  1,84     3,70   9,26   54,63   32,41  20

 21 موافق  1,83     1,85   16,67   44,44   37,04  21

 22 موافق بشدة  1,84     4,63   15,74   38,89   40,74  22

 25 موافق بشدة  1,75     2,78   5,56   55,56   36,11  23

 20 موافق  2,44   10,19   12,04   7,41   51,85   18,52  24

 29 موافق  1,84     3,70   9,26   54,63   32,41  25

 24 موافق  2,49   12,04   10,19   18,52   33,33   25,93  26

 26 وافق بشدةم  1,79     0,93   12,04   51,85   35,19  27

 28 غير متأكد  2,63   13,89   15,74   12,96   34,26   23,15  28

 13 موافق  2,21   9,26   8,33   8,33   42,59   31,48  29

 من اعداد الباحث: المصدر
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 حسب أهميتها.المهام والمسؤوليات ترتيب 

ة للهيئة المهنية، حتى بعد التأكيد على مسؤولية المراجع التأديبية أمام اللجنة التأديبي (1

استقالته من مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية عند 

 .ممارسة وظيفته

اشتمال تقرير المراجعة على المصادقة على الحسابات المدمجة أو المدعمة لفروع  (0

 .الشركة محل المراجعة

 .ية المعتمد بالمنشأة محل المراجعةالتأكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخل (1

التأكد من احترام شروط وقوانين ابرام االتفاقيات والعقود بين الشركة محل  (9

 .المراجعة وفروعها واألطراف األخرى المتعاملة معها

 .تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين (9

حل المراجعة في تمثيلها الشهادة على صحة ومصداقية القوائم المالية للمنشأة م (6

 .للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها

 .تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد الستمرارية نشاط المنشأة (1

االعالم عن كل حدث أو نقص قد يؤثر على استمرارية نشاط المنشأة محل  (0

 .المراجعة

 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات بالمنشأة (9

ؤولية المراجع التضامنية تجاه المنشأة و/أو تجاه الغير عن كل ضرر التأكيد على مس (12

 .ينتج عن مخالفة أحكام القانون

الشهادة على احترام المنشأة محل المراجعة للمبادئ والمعايير المحاسبية في اعداد  (11

 .القوائم المالية

و تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة، والنتيجة حسب األسهم أ (10

 .حسب الحصة االجتماعية

التأكيد على  مسؤولية المراجع في االتصال بالهيئات المسؤولة عن الحوكمة كلجان  (11

 .المراجعة مثال وليس االدارة فقط
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التقرير للجهات القضائية المختصة عن عمليات الغش و/أو السرقة و/أو االختالس  (19

 .المراجعة و/أو التحريف المتعمد بالبيانات المحاسبية للمنشأة محل

ضرورة ان يضع المراجع ضمن مستندات المراجعة ما يشير الى مدى االلتزام  (19

بالمتطلبات االخالقية والمتطلبات الخاصة باالستقالل ومدى قبول واالستمرار مع العميل 

 .وكذلك طبيعة ونطاق ونتائج االستشارات التي تمت خالل المهمة

ة المهنية الالزمة بمهمته وتوفير الوسائل التأكيد على مسؤولية المراجع ببذل العناي (16

 .الالزمة

 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية (11

التوثيق لتقييم المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخلي وعالقته به من أجل تحديد  (10

 .مسؤولية المراجع الخارجي

 .يقاشتمال تقرير المراجعة على التأكيد على نطاق أي عملية مراجعة بشكل دق (19

الشهادة على صحة ومصداقية الحسابات المدمجة والمدعمة لفروع الشركة محل  (02

 .المراجعة

( سنوات ابتداء من أول جانفي 12االحتفاظ بملفات المراجعة للزبائن لمدة عشر ) (01

 .الموالي آلخر سنة مالية للعهدة

فات ممارسة الشك المهني وان يكون المراجع يقظاً للظروف التي قد تشير الى تحري (00

 محتملة ناتجة عن الخطأ او التحريف

أن يشير المراجع في تقريره إلى أنه قام بأداء مهامه بالحصول على تأكيد عن خلو  (01

 .المعلومات من التحريفات الجوهرية

مسؤولية المراجع في توصيل اوجه القصور بالرقابة الداخلية للمسؤولين عن  (09

 .الحوكمة كلجان المراجعة مثال

المختصة عن مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة محل المراجعة في  التقرير للجهات (09

 .استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل

 .أن يستعين المراجع بخبير متخصص لتقدير القيمة العادلة محل المراجعة (06

 .تقرير خاص عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية للمنشأة محل المراجعة (01
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التي تدعم تحسين مستوى ربحية المنشأة محل  تقديم النصائح واالستشارات (00

 .المراجعة

التأكيد على مسؤولية المراجع عن عدم تقديم خدمات استشارية للمنشأة محل  (09

 .المراجعة

 

 الجزء الثالث لالستبيان )سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة(تحليل   - 3

 لالستبيانخدمات المراجعة للجزء الثالث تحليل اجابات المستفيدين من ( : 05الجدول رقم )     

 من اعداد الباحثالمصدر:        

 حسب أهميتها. ترتيب السبل واآلليات

تنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم المالية بمختلف اآلليات ابتداء من جانب  (1

 .التكوين العلمي في مجال المحاسبة والمراجعة على مستوى المعاهد والجامعات

ور لجان المراجعة في ظل اعتماد آليات تدعيم استقالل المراجع من خالل تفعيل د (0

 .الحوكمة

رقم 

 السؤال 

 المستفيدون من خدمات المراجعة

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي
 درجة الموافقة

ترتيب السبل 

 واآليات

 5 موافق بشدة  1,50       7,41   35,19   57,41  1

 8 موافق بشدة  1,48       7,41   33,33   59,26  2

 2 موافق بشدة  1,59     5,56   14,81   12,96   66,67  3

 1 موافق  1,80     11,11   10,19   25,93   52,78  4

 3 موافق بشدة  1,30         29,63   70,37  5

 9 موافق  2,26     14,81   19,44   42,59   23,15  6

 7 موافق بشدة  1,67     2,78   8,33   41,67   47,22  7

 4 موافق بشدة  1,47     5,56   7,41   15,74   71,30  8

 10 موافق بشدة  1,65       12,96   38,89   48,15  9

 6 موافق  1,90   3,70   9,26   3,70   39,81   43,52  10

 11 غير متأكد  2,91   17,59   22,22   14,81   24,07   21,30  11
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زيادة االعالم عن الممارسة المهنية للمراجع ودوره في المجتمع من خالل الملتقيات  (1

العلمية بالتنسيق مع هيئات البحث العلمي والجامعات والمساهمة في االصدارات 

 .األكاديمية

المجتمع بمختلف وسائل االعالم زيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومسؤولياته في  (9

 .والنشر للدوريات المهنية

 .تحميل مسؤوليات أكثر للمراجع الخارجي في الجزائر و والتصريح عنها في تقريره (9

 .تدعيم استقالل المراجع من خالل تغيير المراجعين الخارجيين بصفة دورية الزامية (6

جمالي األتعاب المهنية لمكتب تدعيم استقالل المراجع الخارجي بتحديد نسبة معينة من إ (1

 .المراجعة ال يجوز أن يحصل عليها من عميل واحد

اعتماد قوانين وتشريعات أكثر لتحديد مسؤولية إدارة المنشأة في الجزائر بالنسبة للقوائم  (0

 .المالية والتصريح عنها في تقرير االدارة السنوي

شرفة على مهنة المراجعة في تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية الم (9

الجزائر في اعتماد معايير المراجعة وتحديد قواعد وأخالقياتها وتنظيم الرقابة على 

 .جودة خدمات المهنة

ادراج جزء في تقرير المراجعة يحدد فيه المراجع مسؤولية المنشأة محل المراجعة  (12

 .بالنسبة للقوائم المالية

مهنة المراجعة في الجزائر تحت اشراف وضع الهيئات المهنية التي تشرف على  (11

المهنيين المستقلين عن الجهات الحكومية لضمان استقاللية مهنة المراجعة والرقابة 

 على جودتها.
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 لالستبيان )سياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة( الرابعالجزء تحليل   - 4

 لالستبيان لجزء الرابعلن خدمات المراجعة ( : تحليل اجابات المستفيدين م09)الجدول رقم 

رقم 

 السؤال 

 المستفيدون من خدمات المراجعة

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي
 درجة الموافقة

ترتيب المهام 

 والمسؤوليات

 4 موافق بشدة  1,31       4,63   21,30   74,07  1

 1 موافق  1,91     4,63   7,41   62,04   25,93  2

 3 موافق بشدة  1,39       2,78   33,33   63,89  3

 10 موافق بشدة  1,27       2,78   21,30   75,93  4

 11 موافق بشدة  1,57       12,04   33,33   54,63  5

 5 موافق  1,93       12,96   66,67   20,37  6

 9 موافق  1,83   4,63   6,48   10,19   25,00   53,70  7

 7 موافق  2,07   5,56   6,48   13,89   37,96   36,11  8

 2 موافق بشدة  1,69       11,11   47,22   41,67  9

 6 موافق بشدة  1,45     2,78   9,26   18,52   69,44  10

 12 موافق بشدة  1,50     4,63   3,70   28,70   62,96  11

 8 موافق  2,03   4,63   3,70   10,19   52,78   28,70  90

 من اعداد الباحث :المصدر

 حسب أهميتها. ترتيب السياسات واالجراءات

توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأهيال متخصًصا، والتطوير المهني من خالل إعداد  (1

حول التطورات  الدورات التدريبية لألفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات

 .الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية

التزام المهنيين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل، واألمانة، والموضوعية، والحفاظ  (0

 .على السرية وأخالقيات المهنة

يجب علي مكاتب المراجعة أن تعين أشخاًصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم  (1

 .اء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبةألد
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توصيل نتائج المراقبة لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد إلى ادارة المنشأة  (9

 .والمستويات اإلدارية المناسبة بغرض المتابعة الشاملة لنظام رقابة الجودة

التأكد من مواكبة معايير رقابة جودة المراجعة المعتمدة للتطورات الجديدة في  (9

 .لمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها دوليا ا

التشاور و إجراء نقاش على المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملون داخل  (6

 .أو خارج مكتب المراجعة والذين يملكون الخبرة المتخصصة

لمعتمد، لتوفير تحديد إجراءات المراقبة الضرورية لنظام رقابة جودة المراجعة ا (1

 .قناعة بأن إجراءات وسياسات رقابة الجودة في المكتب تعمل بفعالية

اعتماد الكفاءات والقدرات والموارد المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول  (0

 .واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين والمستقبليين

سياسات واإلجراءات إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المستويات بال (9

 .المهنة  والسرية وأخالقياتالمعتمدة والمتعلقة باالستقاللية واألمانة والموضوعية 

اعتماد مختلف أشكال التوثيق كاألدلة الخطية و/أو االلكترونية و/أو أدوات  (12

البرمجيات أو غيرها من مواد إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع مرتبط 

 .بعملية المراجعة

 .االشراف على نظام رقابة جودة المراجعة من طرف هيئة حكومية (11

اعتماد نزاهة وسمعة العميل كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء  (10

 الحاليين والمستقبليين.
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 المبحث الثالث: التحليل المقارن واختبار الفرضيات

المقارن بين فئتي عينة  ان اختبار فرضيات الدراسة، سيتم من خالل التحليل 

، بالنسبة لمسؤوليات ومهام المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر، وسبل وآليات الدراسة

تضييق فجوة التوقعات للمراجعة، وسياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة، 

 كمدخلين لتطوير الممارسة المهنية لها. 

 

سؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في المطلب األول: التحليل المقارن لمهام وم

 الجزائر 

طرفي االستبيان من مراجعين خارجيين  إلجاباتباعتماد المتوسط الحسابي المرجح  

، بالنسبة ألسئلة الجزء والمستفيدين من خدمات المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر

الخارجي للحسابات في  الثاني لالستبيان من مهام ومسؤوليات حالية ومتوقعة للمراجع

ضح الجدول والجزائر، فقد تم ترتيب هذه المهام والمسؤوليات تصاعديا حسب أهميتها، وي

( أن المهام والمسؤوليات المتفق عليها من وجهة نظر الراجعين الخارجيين في 01رقم )

هام الجزائر والجهات المستفيدة من خدماتهم، والتي تلقى قبوال عاما على كونها تمثل الم

 .والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر
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االتفاق

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير 

موافق 

بشدة

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير 

موافق 

بشدة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

والمستفيدون 

من خدماتهم

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون من 

خدمات المراجعة

116اتفاقموافق بشدةموافق 1,63  1,83  5,56  51,85  42,59  23,12  36,42  40,46 1

37اتفاقموافق بشدةموافق 1,69  2,23  12,04  45,37  42,59  38,15  46,24  15,61 2

103اتفاقموافق بشدةموافق 1,61  1,84  6,48  48,15  45,37  21,97  40,46  37,57 3

94اتفاقموافق بشدةموافق 1,61  2,03  3,70  53,70  42,59  35,26  32,95  31,79 4

89عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,69  2,71  8,33  52,78  38,89  5,78  15,03  39,88  22,54  16,76 5

61اتفاقموافقموافق 1,80  1,99  9,26  61,11  29,63  34,10  30,64  35,26 6

1412اتفاقموافق بشدةموافق 1,60  2,38  3,70  52,78  43,52  5,20  43,93  34,68  16,18 7

45اتفاقموافق بشدةموافق 1,69  1,97  9,26  50,93  39,81  31,79  33,53  34,68 8

128اتفاقموافق بشدةموافق 1,62  1,95  4,63  52,78  42,59  32,95  29,48  37,57 9

215اتفاقموافق بشدةموافق 1,70  1,91  10,19  50,00  39,81  25,43  39,88  34,68 10

172اتفاقموافق بشدةموافق 1,77  2,39  8,33  60,19  31,48  51,45  35,84  12,72 11

1510اتفاقموافق بشدةموافق 1,69  2,05  8,33  51,85  39,81  36,99  30,64  32,37 12

718عدم اتفاقغير متأكدموافق 2,75  2,43  6,48  16,67  33,33  32,41  11,11  8,09  5,20  35,26  24,28  27,17 13

1123اتفاقموافق بشدةموافق 1,75  1,99  9,26  56,48  34,26  35,26  28,90  35,84 14

1914اتفاقموافق بشدةموافق 1,69  2,38  2,78  10,19  40,74  46,30  50,29  37,57  12,14 15

1311عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,59  2,62  6,48  46,30  47,22  1,73  68,79  19,08  10,40 16

2119اتفاقموافقموافق 1,80  2,37  1,85  1,85  11,11  44,44  40,74  48,55  39,88  11,56 17

1827اتفاقموافق بشدةموافق 1,74  2,56  1,85  10,19  48,15  39,81  4,62  6,94  41,62  33,53  13,29 18

206اتفاقموافق بشدةموافق 1,77  2,40  3,70  12,96  39,81  43,52  52,02  35,84  12,14 19

2717اتفاقموافقموافق 1,84  2,57  3,70  9,26  54,63  32,41  8,09  50,29  32,37  9,25 20

2221اتفاقموافقموافق 1,83  2,52  1,85  16,67  44,44  37,04  9,25  45,09  34,10  11,56 21

1622عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,84  2,60  4,63  15,74  38,89  40,74  8,67  50,29  33,53  7,51 22

2625عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,75  2,66  2,78  5,56  55,56  36,11  2,89  9,25  48,55  30,06  9,25 23

2320عدم اتفاقموافقغير متأكد 2,44  2,69  10,19  12,04  7,41  51,85  18,52  6,36  4,05  50,29  31,21  8,09 24

2429عدم اتفاقموافقغير متأكد 1,84  2,84  3,70  9,26  54,63  32,41  7,51  10,40  47,98  27,17  6,94 25

524عدم اتفاقموافقغير متأكد 2,49  2,62  12,04  10,19  18,52  33,33  25,93  6,94  57,80  25,43  9,83 26

2926اتفاقموافق بشدةموافق 1,79  2,58  0,93  12,04  51,85  35,19  4,62  56,07  31,79  7,51 27

2528عدم اتفاقغير متأكدغير متأكد 2,63  2,87  13,89  15,74  12,96  34,26  23,15  5,20  12,14  50,87  27,75  4,05 28

2813عدم اتفاقموافقغير متأكد 2,21  2,82  9,26  8,33  8,33  42,59  31,48  3,47  12,72  51,45  27,17  5,20 29

رقم السؤال

ترتيب األهميةدرجة الموافقةالمتوسط الحسابياجابات المستفيدين من خدمات المراجعة %اجابات المراجعين الخارجيين %

 

 المصدر: من اعداد الباحث                                                    التحليل المقارن لمهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر : (  27 الجدول رقم )



 ص331                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

مهمة ومسؤولية للمراجع الخارجي للحسابات في الجزائر طرحت  09حيث أنه من أصل 

 لي:كما ي مهمة ومسؤولية 19اتفاق الطرفين على  في االستبيان على طرفي العينة، تم

 أوال: المهام والمسؤوليات المتفق عليها مرتبة حسب أهميتها.

الشهادة على صحة ومصداقية القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة في تمثيلها  (1

 .للوضعية الحقيقية للمنشأة ونتائج أعمالها

 .التأكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المعتمد بالمنشأة محل المراجعة (0

 .ر خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمينتقري (1

اشتمال تقرير المراجعة على المصادقة على الحسابات المدمجة أو المدعمة لفروع  (9

 .الشركة محل المراجعة

 .بالمنشأة تخمسة تعويضاتقرير خاص حول تفاصيل أعلى  (9

االعالم عن كل حدث أو نقص قد يؤثر على استمرارية نشاط المنشأة محل  (6

 .المراجعة

 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية (1

الشهادة على احترام المنشأة محل المراجعة للمبادئ والمعايير المحاسبية في اعداد  (0

 .القوائم المالية

التأكيد على مسؤولية المراجع التضامنية تجاه المنشأة و/أو تجاه الغير عن كل ضرر  (9

 .ينتج عن مخالفة أحكام القانون

خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة، والنتيجة حسب األسهم أو  تقرير (12

 .حسب الحصة االجتماعية

التأكيد على مسؤولية المراجع ببذل العناية المهنية الالزمة بمهمته وتوفير الوسائل  (11

 .الالزمة

بعد التأكيد على مسؤولية المراجع التأديبية أمام اللجنة التأديبية للهيئة المهنية، حتى  (10

استقالته من مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية عند 

 .ممارسة وظيفته
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الشهادة على صحة ومصداقية الحسابات المدمجة والمدعمة لفروع الشركة محل  (11

 .المراجعة

( سنوات ابتداء من أول جانفي 12االحتفاظ بملفات المراجعة للزبائن لمدة عشر ) (19

 .آلخر سنة مالية للعهدةالموالي 

التأكيد على مسؤولية المراجع في االتصال بالهيئات المسؤولة عن الحوكمة كلجان  (19

 .المراجعة مثال وليس االدارة فقط

التقرير للجهات القضائية المختصة عن عمليات الغش و/أو السرقة و/أو االختالس  (16

 .لمراجعةو/أو التحريف المتعمد بالبيانات المحاسبية للمنشأة محل ا

ممارسة الشك المهني وان يكون المراجع يقظاً للظروف التي قد تشير الى تحريفات  (11

 محتملة ناتجة عن الخطأ او التحريف

 .اشتمال تقرير المراجعة على التأكيد على نطاق أي عملية مراجعة بشكل دقيق (10

مسؤولية المراجع في توصيل اوجه القصور بالرقابة الداخلية للمسؤولين عن  (19

 حوكمة كلجان المراجعة مثال.ال

 متفق عليها مرتبة حسب أهميتها.الغير : المهام والمسؤوليات ثانيا

 .تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد الستمرارية نشاط المنشأة (1

 التأكد من احترام شروط وقوانين ابرام االتفاقيات والعقود بين الشركة محل المراجعة (0

 .ة معهاوفروعها واألطراف األخرى المتعامل

التوثيق لتقييم المراجع الخارجي لعمل المراجع الداخلي وعالقته به من أجل تحديد  (1

 .مسؤولية المراجع الخارجي

ضرورة ان يضع المراجع ضمن مستندات المراجعة ما يشير الى مدى االلتزام  (9

بالمتطلبات االخالقية والمتطلبات الخاصة باالستقالل ومدى قبول واالستمرار مع 

 .وكذلك طبيعة ونطاق ونتائج االستشارات التي تمت خالل المهمة العميل

أن يشير المراجع في تقريره إلى أنه قام بأداء مهامه بالحصول على تأكيد عن خلو  (9

 .المعلومات من التحريفات الجوهرية
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 .التأكيد على مسؤولية المراجع عن عدم تقديم خدمات استشارية للمنشأة محل المراجعة (6

هات المختصة عن مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة محل المراجعة في التقرير للج (1

 .استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل

 .تقرير خاص عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية للمنشأة محل المراجعة (0

 .أن يستعين المراجع بخبير متخصص لتقدير القيمة العادلة محل المراجعة (9

رات التي تدعم تحسين مستوى ربحية المنشأة محل تقديم النصائح واالستشا (12

 المراجعة.

لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية : التحليل المقارن الثانيالمطلب 

 للحسابات في الجزائر

باعتماد المتوسط الحسابي المرجح إلجابات طرفي االستبيان من مراجعين خارجيين 

ة الخارجية للحسابات في الجزائر، بالنسبة ألسئلة الجزء والمستفيدين من خدمات المراجع

الثالث لالستبيان من سبل وآليات مقترحة لتضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية 

، فقد تم ترتيب هذه لهاللحسابات في الجزائر كمدخل لتطوير الممارسة المهنية للمراجعة 

المتفق عليها  السبل واآلليات( 00رقم )المهام والمسؤوليات حسب أهميتها، ويوضح الجدول 

من وجهة نظر الراجعين الخارجيين في الجزائر والجهات المستفيدة من خدماتهم، والتي 

السبل والسياسات التي تؤدي الى تقليص الفجوة في التوقعات تلقى قبوال عاما على كونها 

ات التي يجب أن يلتزم المهام والمسؤوليبين المراجعين الخارجيين والمجتمع المالي حول 

هذه  قد تم ترتيبو لتطوير الممارسة المهنية، بها المراجع الخارجي للحسابات في الجزائر

 .حسب أهميتها بالنسبة لطرفي عينة الدراسةالسبل واآلليات 
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 من اعداد الباحث المصدر:  

 

 

 

 

االتفاق

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير موافق 

بشدة

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير موافق 

بشدة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

والمستفيدون 

من خدماتهم

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون من 

خدمات المراجعة

45اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,50  1,56  7,41  35,19  57,41  56,07  43,93 1

28اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,48  1,47  7,41  33,33  59,26  47,40  52,60 2

82عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,59  2,90  5,56  14,81  12,96  66,67  16,76  21,97  15,03  27,17  19,08 3

51اتفاقموافقموافق بشدة 1,80  1,40  11,11  10,19  25,93  52,78  13,87  12,14  73,99 4

13اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,30  1,55  29,63  70,37  55,49  44,51 5

69اتفاقموافقموافق 2,26  1,82  14,81  19,44  42,59  23,15  29,48  22,54  47,98 6

117عدم اتفاقموافق بشدةغير متأكد 1,67  2,71  2,78  8,33  41,67  47,22  10,40  18,50  22,54  28,90  19,65 7

104اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,47  1,50  5,56  7,41  15,74  71,30  49,71  50,29 8

910اتفاقموافق بشدةموافق 1,65  2,13  12,96  38,89  48,15  17,34  13,87  33,53  35,26 9

76اتفاقموافقموافق 1,90  1,97  3,70  9,26  3,70  39,81  43,52  4,62  6,36  5,78  47,98  35,26 10

311عدم اتفاقغير متأكدموافق 2,91  1,91  17,59  22,22  14,81  24,07  21,30  3,47  8,09  10,40  31,79  46,24 11

رقم 

السؤال

ترتيب األهميةدرجة الموافقةالمتوسط الحسابياجابات المستفيدين من خدمات المراجعة %اجابات المراجعين الخارجيين %

 

 التحليل المقارن لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية في الجزائر: (  28الجدول رقم )



 ص335                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

لتضييق من العناصر المطروحة للسبل واآلليات المقترحة عنصر  11أنه من أصل  ويتضح

فجوة التوقعات في المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر من اجل تطوير الممارسة 

 كما يلي: من السبل واآلليات 20المهنية لها، تم اتفاق الطرفين على 

 المتفق عليها مرتبة حسب أهميتها. السبل واآللياتأوال: 

ف اآلليات ابتداء من جانب تنمية الجانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم المالية بمختل (1

 .التكوين العلمي في مجال المحاسبة والمراجعة على مستوى المعاهد والجامعات

زيادة االعالم عن الممارسة المهنية للمراجع ودوره في المجتمع من خالل الملتقيات  (0

العلمية بالتنسيق مع هيئات البحث العلمي والجامعات والمساهمة في االصدارات 

 .األكاديمية

تدعيم استقالل المراجع من خالل تفعيل دور لجان المراجعة في ظل اعتماد آليات  (1

 .الحوكمة

زيادة فاعلية اإلعالم عن دور المراجع ومسؤولياته في المجتمع بمختلف وسائل  (9

 .االعالم والنشر للدوريات المهنية

النسبة اعتماد قوانين وتشريعات أكثر لتحديد مسؤولية إدارة المنشأة في الجزائر ب (9

 .للقوائم المالية والتصريح عنها في تقرير االدارة السنوي

 .تدعيم استقالل المراجع من خالل تغيير المراجعين الخارجيين بصفة دورية الزامية (6

تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات والهيئات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في  (1

قواعد وأخالقياتها وتنظيم الرقابة على جودة  الجزائر في اعتماد معايير المراجعة وتحديد

 .خدمات المهنة

ادراج جزء في تقرير المراجعة يحدد فيه المراجع مسؤولية المنشأة محل المراجعة  (0

 .بالنسبة للقوائم المالية

 ثانيا: السبل واآلليات الغير متفق عليا مرتبة حسب أهميتها

ينة من إجمالي األتعاب المهنية لمكتب تدعيم استقالل المراجع الخارجي بتحديد نسبة مع (1

 .المراجعة ال يجوز أن يحصل عليها من عميل واحد



 ص336                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

 .تحميل مسؤوليات أكثر للمراجع الخارجي في الجزائر والتصريح عنها في تقريره (0

وضع الهيئات المهنية التي تشرف على مهنة المراجعة في الجزائر تحت اشراف  (3

مية لضمان استقاللية مهنة المراجعة والرقابة المهنيين المستقلين عن الجهات الحكو

 على جودتها.

لسياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة : التحليل المقارن الثالثالمطلب  

 الخارجية للحسابات في الجزائر

بالرجوع إلجابات طرفي االستبيان من مراجعين خارجيين والمستفيدين من خدمات 

أسئلة الجزء الرابع لالستبيان من والمتعلقة بفي الجزائر،  المراجعة الخارجية للحسابات

سياسات واجراءات مقترحة لتحقيق الرقابة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات في 

الجزائر من أجل تطوير مهنة المراجعة، فقد تم ترتيب هذه السياسات واالستراتيجيات 

سياسات ( 09لجدول رقم )حسب أهميتها وفقا للوسط الحسابي المرجح، ويوضح ا

راجعين الخارجيين في مالمتفق عليها من وجهة نظر الدعم رقابة المراجعة،  واالجراءات

حسب  هذه السياسات واالجراءات الجزائر والجهات المستفيدة من خدماتهم، وقد تم ترتيب

 أهميتها بالنسبة لطرفي عينة الدراسة.
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 من اعداد الباحث المصدر:  

 

 

 

االتفاق

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير موافق 

بشدة

موافق 

بشدة
موافق

غير 

متأكد

غير 

موافق

غير موافق 

بشدة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون 

من خدمات 

المراجعة

المراجعون 

والمستفيدون 

من خدماتهم

المراجعون 

الخارجيون

المستفيدون من 

خدمات المراجعة

14اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,31  1,18  4,63  21,30  74,07  18,50  81,50 1

31اتفاقموافقموافق بشدة 1,91  1,63  4,63  7,41  62,04  25,93  5,20  4,05  39,31  51,45 2

43اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,39  1,22  2,78  33,33  63,89  21,97  78,03 3

910اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,27  1,40  2,78  21,30  75,93  40,46  59,54 4

211اتفاقموافق بشدةموافق 1,57  2,07  12,04  33,33  54,63  6,36  6,94  73,99  12,72 5

115اتفاقموافقموافق بشدة 1,93  1,72  12,96  66,67  20,37  4,62  7,51  42,77  45,09 6

69اتفاقموافقموافق 1,83  1,84  4,63  6,48  10,19  25,00  53,70  3,47  6,36  5,78  39,31  45,09 7

107اتفاقموافقموافق 2,07  2,49  5,56  6,48  13,89  37,96  36,11  5,20  18,50  20,23  32,37  23,70 8

72اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,69  1,55  11,11  47,22  41,67  5,78  43,35  50,87 9

56اتفاقموافق بشدةموافق 1,45  1,83  2,78  9,26  18,52  69,44  6,94  9,83  42,77  40,46 10

812اتفاقموافق بشدةموافق بشدة 1,50  1,65  4,63  3,70  28,70  62,96  5,78  3,47  41,04  49,71 11

128عدم اتفاقموافقغير متأكد 2,03  2,62  4,63  3,70  10,19  52,78  28,70  6,36  21,97  20,81  28,90  21,97 12

رقم 

السؤال

ترتيب األهميةدرجة الموافقةالمتوسط الحسابياجابات المستفيدين من خدمات المراجعة %اجابات المراجعين الخارجيين %

 

 التحليل المقارن لسياسات واجراءات الرقابة على جودة المراجعة الخارجية في الجزائر: ( 29الجدول رقم )
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  مرتبة حسب أهميتها.المتفق عليها السياسات واالجراءات  أوال:

لدعم الرقابة على المقترحة  السياسات واالجراءاتمن  10ويتضح أنه من أصل 

الممارسة المهنية لها، تم اتفاق  لتطويرالمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر  جودة

 :ليهذه السياسات واالجراءات كما يمن عنصر  11الطرفين على 

التزام المهنيين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل، واألمانة، والموضوعية، والحفاظ  (1

 .على السرية وأخالقيات المهنة

يجب علي مكاتب المراجعة أن يعين أشخاًصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم  (0

 .ألداء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة

هيال متخصًصا، والتطوير المهني من خالل إعداد توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأ (1

الدورات التدريبية لألفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات 

 .الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية

التأكد من مواكبة معايير رقابة جودة المراجعة المعتمدة للتطورات الجديدة في  (9

 .عايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها دولياالم

تحديد إجراءات المراقبة الضرورية لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد، لتوفير  (9

 .قناعة بأن إجراءات وسياسات رقابة الجودة في المكتب تعمل بفعالية

إلى ادارة المنشأة  توصيل نتائج المراقبة لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد (6

 .والمستويات اإلدارية المناسبة بغرض المتابعة الشاملة لنظام رقابة الجودة

إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المستويات بالسياسات واإلجراءات  (1

 .والسرية وأخالقيات المهنةالمعتمدة والمتعلقة باالستقاللية واألمانة والموضوعية 

التوثيق كاألدلة الخطية و/أو االلكترونية و/أو أدوات البرمجيات مختلف أشكال  اعتماد (0

أو غيرها من مواد إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع مرتبط بعملية 

 .المراجعة

على المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملون داخل  وإجراء نقاشالتشاور  (9

 .برة المتخصصةأو خارج مكتب المراجعة والذين يملكون الخ
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اعتماد الكفاءات والقدرات والموارد المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول  (12

 .واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين والمستقبليين

اعتماد نزاهة وسمعة العميل كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء  (11

 الحاليين والمستقبليين.

  متفق عليها.جراءات الغير السياسات واال: ثانيا

االشراف على نظام رقابة لم يتم االتفاق بين طرفي الدراسة على عنصر واحد وهو  

 جودة المراجعة من طرف هيئة حكومية.

  المطلب الرابع: اختبار فرضيات الدراسة

اختبار الفرضية العامة للدراسة من خالل جملة من تقوم الدراسة الميدانية على  

مثل ت، وتتعالج أربعة محاور كما تم االشارة له في اشكالية الدراسةلفرعية التي الفرضيات ا

 .ما يليهذه المحاور في 

رصد مالمح فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر )الفرضية  -

 والثانية(. ىالفرعية األول

الجزائر لتطوير سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في  -

 )الفرضية الفرعية الثالثة(. الممارسة المهنية لها

سياسات واجراءات رقابة جودة المراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر كمدخل لدعم  -

 )الفرضية الفرعية الرابعة(. الممارسة المهنية لها

، ( Mann-Whitneyويتني-فرق المتوسطين الالمعلمي )ماناختبار سيتم اعتماد 

باالستبيان، وتتمثل بالنسبة لطرفي عينة الدراسة للدراسة من أجل اختبار الفرضيات األربعة 

 هذه الفرضيات الفرعية فيما يلي:

  :الفرضية الفرعية األولى

 في ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين

لمراجع ل الحاليةلمهام والمسؤوليات خدماتهم حول االمستفيدة من  الجزائر والجهات

 .الخارجي للحسابات



 ص340                        ........ .......تطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحساابت يف اجلزائر...: الرابعالفصل 

  الثانية:الفرضية الفرعية 

 في بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيينال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية 

المجتمع ككل المرتبطة بمهام  توقعاتخدماتهم حول المستفيدة من  الجزائر والجهات

 جي.مراجع الحسابات الخار مسؤولياتو

  الثالثة:الفرضية الفرعية 

 في ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين 

حول آليات وسبل تضييق فجوة التوقعات في خدماتهم المستفيدة من  والجهاتالجزائر 

 لمراجعة الخارجية للحسابات.ل للممارسة المهنيةالمراجعة ودعمها 

  الرابعة:الفرضية الفرعية 

 في ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين

دور عناصر رقابة جودة المراجعة في حول  المستفيدة من خدماتهم والجهاتالجزائر 

 في الجزائر.للحسابات لمراجعة الخارجية الممارسة المهنية لتطوير 

لرصد مالمح فجوة لثاني من االستبيان انه قد خصص الجزء اإلى تجدر االشارة و 

، وهذا في الجزائر مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي للحساباتالتوقعات، وذلك باقتراح 

مسؤوليات الحالية وكذلك المتوقعة في نفس الجزء من االستبيان، وهذا لترك بدمج المهام وال

تحكمها القوانين  انها على اعتبارالمجال لتحديد أهمية هذه العناصر لعينة الدراسة، 

في ظل غياب معايير  (لتنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر 21-12القانون  )والتشريعات

 .وطنية أو اعتماد لمعايير دولية
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 : اختبار الفرضية الفرعية األولىأوال

 للفرضية االولى Mann-Whitney( : اختبار 32)الجدول رقم

 طرفي الدراسة
حجم 

 العينة

متوسط 

 رتبال

مجموع 

 الرتب

Mann-Whitney 

(U)  
Z الداللة االحتمال 

المراجعون الخارجيون 

 للحسابات
 دال 0,000 4,560- 18,000 477,00 26,50 173

المستفيدون من خدمات 

 المراجعة
108 10,50 189,00   

 من اعداد الباحث :المصدر

ن بيانات العينة ال تؤيد قبول مما يعني أ %9أقل من وهي  2.222بلغت قيمة االحتمال 

توجد اختالفات ذات داللة ، أي أنه (H1)وبالتالي قبول الفرض البديل، (H0)فرض العدم 

المستفيدة من  الجزائر والجهات في إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين

 .الخارجي للحساباتلمراجع ل الحاليةخدماتهم حول المهام والمسؤوليات 

ود فروق معنوية بين عينتي الدراسة فانه وبالمقارنة بين متوسط الرتب فان نجد في ظل وج

أكبر من متوسط الرتب إلجابات و، (05,62)أن متوسط الرتب إلجابات المراجعين اقل 

، وبالتالي فان متوسط اجابات المراجعين أقل من (02,62)المستفيدين من خدمات المراجعة

أن المستفيدين نستنتج وعليه (2.222)باحتمال قدره  هاخدماتإجابات المستفيدين من متوسط  

 مسؤوليات الحالية.اللمهام وللديهم قبول أكبر الخارجية في الجزائر المراجعة خدمات من 

 .الثانية: اختبار الفرضية الفرعية ثانيا

 للفرضية الثانية Mann-Whitney( : اختبار 39)الجدول رقم

 طرفي الدراسة
حجم 

 العينة

سط متو

 الرتب

مجموع 

 الرتب

Mann-Whitney 

(U)  
Z الداللة االحتمال 

المراجعون الخارجيون 

 للحسابات
 دال 0,001 3,451- 8,000 179,00 16,27 173

المستفيدون من خدمات 

 المراجعة
108 6,73 74,00   

 من اعداد الباحث: المصدر
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أن بيانات العينة ال تؤيد  مما يعني %9أقل من وهي  2.221بلغت قيمة االحتمال 

توجد اختالفات ذات ، أي أنه (H1) وبالتالي قبول الفرض البديل، (H0)قبول فرض العدم 

المستفيدة من  الجزائر والجهات في داللة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين

 مراجع الحسابات مسؤولياتالمجتمع ككل المرتبطة بمهام و توقعاتخدماتهم حول 

 الخارجي.

في ظل وجود فروق معنوية بين عينتي الدراسة فانه وبالمقارنة بين متوسط الرتب 

، أكبر من متوسط الرتب (05.01)فان نجد أن متوسط الرتب إلجابات المراجعين اقل 

، وبالتالي فان متوسط اجابات المراجعين (5.16)إلجابات المستفيدين من خدمات المراجعة

 .(2.2226)باحتمال قدره  ت المستفيدين من خدمات المراجعةإجاباأقل من متوسط  

مهام للديهم قبول أكبر لالخارجية في الجزائر المراجعة خدمات أن المستفيدين من ونستنتج 

 للمراجع الخارجي للحسابات في الجزائر. المتوقعةمسؤوليات الو

 .الثالثة: اختبار الفرضية الفرعية ثالثا

 الثالثة للفرضية Mann-Whitneyر ( : اختبا30)الجدول رقم

 طرفي الدراسة
حجم 

 العينة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
Mann-Whitney (U)  Z الداللة االحتمال 

 غير دال 0,577 0,558- 52,000 135,00 12,27 173 المراجعون الخارجيون للحسابات

   118,00 10,73 108 المستفيدون من خدمات المراجعة

 من اعداد الباحث: المصدر

مما يعني أن بيانات العينة تؤيد قبول  %9من  وهي أكبر  27911بلغت قيمة االحتمال 

 أي أنه:، (H0)فرض العدم 

 في ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين

لتوقعات في خدماتهم حول آليات وسبل تضييق فجوة االمستفيدة من  الجزائر والجهات

 لمراجعة الخارجية للحسابات.ل للممارسة المهنيةالمراجعة ودعمها 
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 :الرابعة: اختبار الفرضية الفرعية رابعا

 الرابعة للفرضية Mann-Whitney(: اختبار 33)الجدول رقم

 حجم العينة طرفي الدراسة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

Mann-

Whitney (U)  
Z الداللة االحتمال 

المراجعون الخارجيون 

 للحسابات
173 12,92 155,00 67,000 -0,289 0,773 

غير 

 دال

المستفيدون من خدمات 

 المراجعة
108 12,08 145,00   

 من اعداد الباحث: المصدر

مما يعني أن بيانات العينة تؤيد قبول  %9من  وهي أكبر  27111بلغت قيمة االحتمال 

جد اختالفات ذات داللة إحصائية بين آراء مراجعي ال تو أي أنه:، (H0)فرض العدم 

حول دور عناصر رقابة المستفيدة من خدماتهم  الجزائر والجهات في الحسابات الخارجيين

  في الجزائر.للحسابات لمراجعة الخارجية الممارسة المهنية لجودة المراجعة في تطوير 
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 العامة ةــــــالخاتم

 

تحليل امكانية تطوير الممارسة المهنية للمراجعة لقد سعت هذه الدراسة الى 

الخارجية للحسابات في الجزائر في مواجهة المشاكل المعاصرة، باعتماد سبل وآليات 

، ومقترحة لتضييق فجوة التوقعات للمراجعة للموضوع مستنبطة من الدراسة النظرية

بات في الجزائر، وكذلك دعم الرقابة على جودة الممارسة المهنية لها، من الخارجية للحسا

خالل سياسات واجراءات رقابة الجودة المشتقة اساسا من المعايير الدولية لرقابة الجودة، 

 كمدخل لتطوير المهنة.

وقد تم معالجة اشكالية الدراسة من خالل رصد مالمح فجوة التوقعات للمراجعة من  

ل المهام والمسؤوليات الحالية والمتوقعة للمراجع الخارجي في الجزائر، وذلك من واقع تحلي

، التي تتمثل في المراجعين الخارجيين والمستفيدين من خدماتهم وجهة نظر فئات الدراسة

 وكذلك تحليل سياسات واجراءات رقابة الجودة من وجهة نظر فئات الدراسة.

لتطوير الممارسة المهنية للمراجعة  ومن أجل معالجة هذين المحورين كمدخل

الخارجية في الجزائر، فقد تم تناول ومعالجة هذا الموضوع من خالل الجمع بين الدراسة 

النظرية من جهة، والدراسة الميدانية من جهة أخرى، حيث تناولت الدراسة النظرية ثالثة 

الذي يدعم النظري للمراجعة و اإلطارفصول، خصص الفصل األول فيها لمدخل الى 

العملي لها، في حين تناول الفصلين التاليين تحليل كال من موضوعي فجوة التوقعات  اإلطار

وتأثيرهم على الممارسة المهنية للمراجعة  ورقابة جودة المراجعة، بمجمل جوانبهما النظرية

. ومن جهة اخرى تم تناول الدراسة الميدانية للموضوع في الفصل الرابع، من الخارجية

الل تحليل الواقع الحالي للممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات، والوقوف على خ

المسؤوليات والمهام الحالية للمراجع الخارجي في الجزائر، وتحليل المحاور التي تم 

التطرق لها في الدراسة النظرية، ومعالجة االشكالية باختبار فرضيات الدراسة، من خالل 

راء المجتمع المالي حول دور سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات، استبيان لتحليل آ

في النهوض بالممارسة المهنية للمراجعة  ، ودورهاوسياسات واجراءات رقابة الجودة
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الخارجية في الجزائر وتطويرها في مواجهة المشاكل المعاصرة، خاصة التي تعتبر عامة 

 .وال يمكن انكار وجودها في مهنة المراجعة ،منها

 

 .نتائج الدراسة النظرية أوال:

من خالل الفصول ان اهم ما تم التوصل اليه من خالل الجانب النظري للدراسة 

 يمكن تلخيصه فيما يلي:الثالثة األولى 

ان النهوض بالممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات، في ظل تزايد  -

لمجتمع، يتطلب اعتماد التوقعات حول الخدمات المنتظرة منها من جميع فئات ا

منظومة متكاملة من حيث االطار التشريعي والمهني، من المعايير المهنية وقواعد 

وأخالقيات الممارسة المهنية للمراجعة، وتنظيم الممارسة المهنية وتحديد لمهام 

القاعدة  كذلك تدعيم، وودعم استقالليته ومسؤوليات وواجبات المراجع الخارجي

بمختلف الدراسات من مبادئ وفروض واجراءات ومعايير،  النظرية للمراجعة

 المهنية واألكاديمية في ظل استراتيجية متكاملة لدعم تحقيق األهداف المرجوة منها.

بدأ يشوبها الشك، وظهر أن هناك نقًصا متناميًا في الوثوق  أعمال المراجعةن ا -

راجعة محليا ودوليا. بشهادة المراجع لدى فئة كبيرة من المستفيدين من خدمات الم

مراجعة الحسابات بإطارها النظري في تغيرات كبيرة وهذا ما أدى الى احداث 

مع تزايد  ،إلى الطلب المتزايد على خدمات المراجعةهذا وممارستها المهنية، وأدى 

مسؤوليات المراجعين كجزء من دورهم في خدمة المجتمع، وقد تطلبت هذه 

من الباحثين والمهنيين الممارسين للمراجعة في شكلها  التغيرات تفهما شامال وموسعا

المراجعة  جديدة كتطويرفي ظل التركيز على مفاهيم ، ومشاكلها المعاصرة الحديث

والرقابة على جودة خدماتها، وفهم وتوسيع مسؤوليات المراجع لالستجابة لمتطلبات 

 .هذه البيئة المعاصرة

 أو األكاديميين الباحثين مستوى على اءسو األخيرة، اآلونة في الدراسات تركيز -

 خالل من الحسابات مراجعة تطوير على مفهوم والدولية، المحلية المهنية المنظمات

 أعمال جودة على والرقابة الفني، والتكوين التعليم جانب كدور مداخل، عدة
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 ودعم المهنية، الهيئات دور وتفعيل وتحديثها، المراجع مسؤوليات ودعم المراجعة،

 الممارسة معايير وتحديث وتطوير ،في ظل آليات الحوكمة المراجعة لجان دور

من أجل التجاوب مع  ،المهنية، وسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة

 .االحتياجات المتزايدة من خدماتها

جانب يؤدي إلى  ،العالميةالكبرى كما أنه تجب اإلشارة انه النهيار بعض الشركات  -

 بتقليص حاالت التالعب ، وذلكككلالمحاسبة و المراجعةبية على تطوير نتائج ايجا

في ظل التغيرات  قديمةمهنية نتيجة ظهور معايير جديدة أو تعديل وتحديث لمعايير 

 .الجديدة

ان مشكلة فجوة التوقعات وانخفاض جودة األداء المهني في المراجعة، كمشاكل  -

الجتها نهائيا، بل يجب اعداد استراتيجية معاصرة لمهنة المراجعة ال يمكن حلها ومع

 متعددة، من أجل التقليص منها الى مستوى مقبول من حيث تأثيره السلبي. 

 

 : نتائج الدراسة الميدانية ثانيا

 

 .النتائج المستخلصة من رفض الفرضية الفرعية األولى -1

مسؤوليات يوجد اختالف في وجهة النظر بين أطراف المجتمع المالي الجزائري حول 

 الجزائر. في ومهام المراجع الخارجي للحسابات

وهذا يجسد وجود فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر كمشكلة 

معاصرة، حيث أنه بالرغم من أن المهام والمسؤوليات الحالية للمراجع الخارجي في 

، وهذا في ظل غياب 10-01الجزائر تحكمها القوانين والتشريعات وال سيما القانون 

معايير مهنية، فانه لم يتفق حولها المجتمع المالي، حيث يظهر هذا أن فجوة التوقعات 

 للمراجعة في الجزائر تعتبر كبيرة نسبيا وتتكون من عدة فجوات فرعية.

وبالتالي وجود فجوة قصور في األداء للمراجعة في الجزائر نظرا الختالف آراء 

مسؤوليات المراجع الخارجي الحالية. واألداء الفعلي جزائر حول المجتمع المالي في ال

 للمراجعين الخارجيين.
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المنظم لمهنة المراجعة في الجزائر، فان مشكلة فجوة  10-01كما أنه في ظل القانون 

 أن الهيئة المهنية التي ستصدر معايير المراجعة يغلب التوقعات أصبحت أكبر من حيث 

المجلس الوطني للمحاسبة والمشرف على مهنة المراجعة  حيث أن ،الحكومي الطابع عليها

فان جميع  متخصصة، مهنية جهةفي الجزائر، هو فعليا تحت وصاية وزارة المالية، وليس 

األحكام والمعايير الصادرة عنه موجبة للمراجعين فقط وليس جمهور المستفيدين من 

 لمراجعة في الجزائر.خدمات المراجعة ، وهذا مما يزيد فجوة التوقعات ل

 .النتائج المستخلصة من رفض الفرضية الفرعية الثانية -2

اختالف في وجهة النظر بين أطراف المجتمع المالي الجزائري حول  يوجد

 الجزائر. في المسؤوليات والمهام المتوقع االلمام بها من طرف المراجع الخارجي للحسابات

للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر كمشكلة وهذا يجسد كذلك وجود فجوة التوقعات   

 معاصرة.

وبالتالي وجود فجوة قصور في المعايير للمراجعة في الجزائر، نظرا الختالف آراء 

مسؤوليات المهام المتوقع االلمام بها من المراجع المجتمع المالي في الجزائر حول 

 الخارجي.

 .عيتين األولى والثانيةالنتائج المستخلصة من رفض الفرضيتين الفر -3

اختالف في وجهة النظر بين أطراف المجتمع المالي الجزائري حول  وجود -

 الجزائر. في المسؤوليات والمهام الحالية والمتوقعة للمراجع الخارجي للحسابات

في الجزائر، نظرا الختالف آراء المجتمع المالي الخارجية للمراجعة  وجود فجوة أداء -

المهام الحالية والمتوقعة للمراجع الخارجي، حيث ومسؤوليات الفي الجزائر حول 

تتشكل هذه الفجوة وتنتج من قصور في أداء المراجعين الخارجيين في الجزائر، وكذلك 

 قصور في معايير المراجعة في الجزائر.

للمراجعة في الجزائر، نظرا الختالف آراء المجتمع المالي في  فجوة المعقولية وجود -

مسؤوليات والمهام الحالية والمتوقعة للمراجع الخارجي، والتي ترجع ل الالجزائر حو

 يتوقعهاالتي للمراجع الخارجي، ومسؤوليات المهام والالى التوقعات الغير المعقولة من 
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في الجزائر، ويجسد هذه التوقعات الغير معقولة من المجتمع المالي عدم  المجتمع المالي

في الجزائر، وتبقى الممارسة المهنية تخضع للقوانين وجود معايير مهنية للمراجعة 

 ألداء،  وهذا ما يجسد فجوة المعقولية.لوالتشريعات في ظل المستوى األدنى 

  .نتائج المستخلصة من قبول الفرضية الفرعية الثالثةال -4

توافق بين فئات المجتمع المالي في الجزائر حول سبل وآليات تضييق فجوة  وجود

تلبية الحتياجات  الخارجية، لمراجعة من أجل تطوير الممارسة المهنة للمراجعةالتوقعات ل

 ها.طراف المستفيدة من خدماتألجميع ا

ومن أهم هذه السبل واالليات المقترحة لتطوير الممارسة المهنية للمراجعة والتي يتفق  

 ا يلي:كمعليها المجتمع المالي بالجزائر 

 جانب من ابتداء اآلليات بمختلف المالية القوائم خدميمست لدى التعليمي الجانب تنمية -

 .والجامعات المعاهد مستوى على والمراجعة المحاسبة مجال في العلمي التكوين

 الملتقيات خالل من المجتمع في ودوره للمراجع المهنية الممارسة عن االعالم زيادة -

 االصدارات في ةوالمساهم والجامعات العلمي البحث هيئات مع بالتنسيق العلمية

 .األكاديمية

 آليات اعتماد ظل في المراجعة لجان دور تفعيل خالل من المراجع استقالل تدعيم -

 .الحوكمة

 االعالم وسائل بمختلف المجتمع في ومسؤولياته المراجع دور عن اإلعالم فاعلية زيادة -

 .المهنية للدوريات والنشر

 للقوائم بالنسبة الجزائر في المنشأة إدارة مسؤولية لتحديد أكثر وتشريعات قوانين اعتماد -

 .السنوي االدارة تقرير في عنها والتصريح المالية

 .الزامية دورية بصفة الخارجيين المراجعين تغيير خالل من المراجع استقالل تدعيم -

 في المراجعة مهنة على المشرفة المهنية والهيئات المنظمات تلعبه الذي الدور تفعيل -

 على الرقابة وتنظيم وأخالقياتها قواعد وتحديد المراجعة معايير ماداعت في الجزائر

 .المهنة خدمات جودة
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 المراجعة محل المنشأة مسؤولية المراجع فيه يحدد المراجعة تقرير في جزء ادراج -

 .المالية للقوائم بالنسبة

 .الرابعة الفرعية الفرضية قبول من المستخلصة نتائج -5

مجتمع المالي في الجزائر حول دور سياسات واجراءات يوجد توافق بين فئات ال

 في الجزائر.ورفع جودة خدماتها مهنة الالرقابة على جودة المراجعة في تطوير 

ومن أهم هذه السياسات واالجراءات المقترحة لدعم الرقابة على جودة خدمات 

 المراجعة الخارجية للحسابات وتطوير الممارسة المهنية لها ما يلي:

ام المهنيين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل، واألمانة، والموضوعية، والحفاظ التز -

 .على السرية وأخالقيات المهنة

يجب علي مكاتب المراجعة أن يعين أشخاًصا لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم ألداء  -

 .أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة

صًصا، والتطوير المهني من خالل إعداد توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأهيال متخ -

الدورات التدريبية لألفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات 

 .الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية

التأكد من مواكبة معايير رقابة جودة المراجعة المعتمدة للتطورات الجديدة في المعايير  -

 .مهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها دولياال

تحديد إجراءات المراقبة الضرورية لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد، لتوفير قناعة  -

 .بأن إجراءات وسياسات رقابة الجودة في المكتب تعمل بفعالية

رة المنشأة توصيل نتائج المراقبة لنظام رقابة جودة المراجعة المعتمد إلى ادا -

 .والمستويات اإلدارية المناسبة بغرض المتابعة الشاملة لنظام رقابة الجودة

إبالغ المهنيين بمكتب المراجعة من جميع المستويات بالسياسات واإلجراءات المعتمدة  -

 .والمتعلقة باالستقاللية واألمانة والموضوعية والسرية  وأخالقيات  المهنة

ق كاألدلة الخطية و/أو االلكترونية و/أو أدوات البرمجيات اعتماد مختلف أشكال التوثي -

أو غيرها من مواد إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة بموضوع مرتبط بعملية 

 .المراجعة
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على المستوى المهني المناسب مع األفراد الذي يعملون داخل أو  وإجراء نقاشالتشاور  -

 .متخصصةخارج مكتب المراجعة والذين يملكون الخبرة ال

اعتماد الكفاءات والقدرات والموارد المتوفرة لمكتب المراجعة كالمعيار في قبول  -

 .واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين والمستقبليين

اعتماد نزاهة وسمعة العميل كالمعيار في قبول واستمرار العالقات مع العمالء الحاليين  -

 والمستقبليين.

 

رابعة، وجود قابلية في المجتمع المالي الجزائري قبول الفرضية ال نستنتج من

، (ISA 220)العتماد معايير رقابة الجودة للمراجعة ال سيما معيار رقابة جودة المراجعة 

من  الذي يمثل الرقابة النوعية على مكاتب المراجعة(، ISQC 1) ومعيار رقابة الجودة األول

  :كما يلي عيارينخالل السياسات واالجراءات الواردة في هذين الم

 .األخالقي السلوك التأكيد على االلتزام بمتطلبات -

 .البشرية الموارد -

 (.التنفيذ) العملية أداء -

 .محددة وعمليات العمالء مع العالقات واستمرار قبول -

 .المراقبة والتوثيق ألعمال رقابة الجودة -

 ثالثا: التوصيات

لمراجعة في مواجهة المشاكل ان دراستنا لموضوع تطوير مهنة المراجعة الخارجية 

، باعتماد تضييق فجوة التوقعات ودعم الرقابة على جودة المراجعة، كمدخل المعاصرة

التحليل لتطوير الممارسة المهنية، وهذا من خالل الجانب النظري للموضوع، ومجمل 

 لنتائج التي تم الوصول اليها بالدراسة النظرية، يمكن طرح التوصيات التالية:ل

اعتماد معايير مهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر، حيث أن مهنة  ضرورة -

المراجعة يعتبر مستوى أدائها عند المستوى األدنى، في ظل نقص وعدم اكتمال 

، وغياب المستويات المثلى لألداء التي في الجزائر القوانين والتشريعات التي تحكمها
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من أجل النهوض  التي يسعى المهنيون الى تحقيقهاتحددها المعايير الوطنية والدولية، و

 . بالمهنة

وضع الهيئات المهنية التي تشرف على مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر تحت  -

سلطة المهنيين المستقلين وبإشراف الجهات الحكومية، على غرار التجارب الدولية في 

السلطة واالشراف على  الدول المتقدمة، في حين تتمثل السلطة الحكومية في مجال

مجلس الرقابة على الهيئات المهنية للرقابة على جودة المراجعة الخارجية، على غرار 

، بالواليات المتحدة األمريكية (PCAOB)اعمال مراجعي حسابات الشركات العامة 

  .بفرنسا (H3C)والمجلس األعلى لمحافظي الحسابات 

المشرفة على المراجعة في الجزائر، من حيث  تفعيل الدور الذي تلعبه الهيئات المهنية -

اعداد مشاريع معايير وطنية للمراجعة، والتوفيق مع المعايير الدولية، واعتماد مدونة 

لقواعد وأخالقيات الممارسة المهنية، من أجل تحسين مستوى األداء المهني، ودعم 

 جودة الخدمات.

 المراجعين تغيير خالل منئر الخارجي للحسابات في الجزا المراجع استقالل تدعيم -

 آليات اعتماد ظل في المراجعة لجان دور تفعيل، والزامية دورية بصفة الخارجيين

 .الحوكمة

اعتماد معايير الرقابة على جودة المراجعة الخارجية، وهذا بالتوفيق مع المعايير الدولية  -

قابة جودة المراجعة الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين، ال سيما المعيار الدولي لر

(ISA220) ،رقابة الجودة األولالدولي لمعيار الو (ISQC 1 ،) وهذا من أجل تطوير

المراجعة وتحقيق األهداف المرجوة منها على مستوى االقتصاد الوطني، وتوفير بيئة 

 مالئمة لالستثمار األجنبي.

رجيين في الجزائر، التكويني في المجال العلمي والمهني للمراجعين الخا الجانب تنمية -

 المعاهد مستوى على والمراجعة المحاسبة مجال في األكاديمي التكوين جانب من ابتداء

، اضافة الى التكوين المهني للمراجعين من خالل معاهد متخصصة، وتدعيم والجامعات

 ، والمهنية المشتركة لمواكبة مستجدات المهنة األكاديميةهذا التكوين من خالل الملتقيات 
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دعيم القاعدة التشريعية والقانونية التي تحكم الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية في ت -

الجزائر، من خالل اصدار قوانين وتشريعات تشمل القضايا المعاصرة لمهنة المراجعة، 

وهذا باشراك المهنيين واألكاديميين في اعداد هذه القوانين، من اجل تحقيق تنظيم 

قاعدة تشريعية تتجاوب مع المتطلبات المهنية، وتخدم االقتصاد الممارسة المهنية وفق 

 الوطني، خاصة في ظل الشراكة األجنبية، وآفاق االنضمام الى الهيئات الدولية.

الدولية  المهنية المعايير في الجديدة للتطورات المراجعة معايير مواكبة من التأكد -

، وهذا ما يجسد دوليا بها المعمول والتنظيمية القانونية والمتطلبات ،(ISAللمراجعة )

، خاصة في ظل اعتماد (IFAC)ضرورة االنضمام الى التحاد الدولي للمحاسبين

يجب مراعاة خصائص لكن ، و(NSCF)الجزائر للنظام المحاسبي والمالي الجديد

، في ظل االعداد العتماد معايير وطنية والمراجعة االقتصاد الوطني وبيئة المحاسبة

، ويؤكد هذا المطلب ما لهذه الهيئة الدولية التوفيق مع المعايير الدوليةللمراجعة ب

الذي ينظم مهنة  10-01توصلت اليه الدراسة الميدانية، وكذلك اشتمال القانون 

المراجعة في الجزائر حاليا، على جملة من المواد التي تتوافق مع نصوص المعايير 

 الدولية للمراجعة. 

 رابعا: آفاق الدراسة

ان كون المراجعة الخارجية للحسابات تستفيد من خدماتها جميع أطراف المجتمع  

المالي، ولها تأثير كبير على عمليات اتخاذ القرار بما تضفيه من مصداقية على المعلومات 

وهذا ما يجعل ، المالية، يجعل من تطوير مهنة المراجعة مطلبا أساسيا لجميع هذه الفئات

ر الممارسة المهنية للمراجعة، يشمل عدة مستويات وعدة مداخل الدراسة في موضوع تطوي

للتطوير، حيث يعتبر تطرقنا لموضوع تطوير المراجعة من خالل مدخل تضييق فجوة 

، وهذا التوقعات والرقابة على جودة خدماتها، دراسة على مستوى المشاكل العامة للمراجعة

المجال آلفاق أخرى  ، وهذا ما يفتحئرنظرا لغياب المعايير المهنية للمراجعة في الجزا

 كما يلي:لتطرق الى مستويات ومداخل أخرى في مجال تطوير مهنة المراجعة باللدراسة 

 دور التكوين العلمي والمهني في النهوض بالممارسة المهنية لمراجعة الحسابات. -
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 دور آليات الحوكمة في تطوير مهنة المراجعة الخارجية للحسابات. -

 ة الحسابات في مواجهة انخفاض جودة األداء المهني.تطوير مراجع -

 تطوير مراجعة الحسابات في مواجهة مشكلة تسويق الرأي. -
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 استبيان الدراسة

 قسم العلوم االقتصادية-التسيريوالتجارية وعلوم العلوم االقتصادية  كلية-جامعة حممد خيضر بسكرة 
 من الدراسة اليت جيريها الباحث ضمن متطلبات احلصول على شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية اجزء االستبيانيشكل هذا 

 -يف اجلزائرحالة واقع وآفاق مراجعة احلسابات دراسة –مراجعة احلسابات يف مواجهة املشاكل املعاصرة مهنة عنوان الرسالة: تطوير 

 : موسى رمحاين  ت اشرا  الدكتور: فاتح سردوك                                                                              حتالباحث
 

   **عليكم ورمحة اهلل وبركاته  * السالماملختصني واملهتمني مبهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر   *السادة احملترمني / 

 
وة جهتد  هذه الدراسة اىل دراسة تطوير املراجعة اخلارجية للحسابات يف اجلزائر يف مواجهة املشاكل املعاصرة، من خالل الوقو  على مشكلة ف     

مات وما دخالتوقعات كمشكلة معاصرة يف املراجعة باقتراح مجلة من السبل واآلليات لتضييق هذه الفجوة للتقريب بني ما تقدمه هذه املهنة فعليا من 
 ينتظره منها مجهور املستفيدين من خدماهتا من أجل تقليص هذه الفجوة ، كمدخل لتطوير مهنة املراجعة اخلارجية للحسابات يف اجلزائر.

 راجعة،كما هتد  هذه الدراسة اىل دراسة دعم الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية للحسابات ملواجهة مشكلة اخنفاض مستوى جودة خدمات امل      
 وهذا باعتماد مجلة من سياسات واجراءات رقابة جودة املراجعة كمدخل لتطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية للحسابات يف اجلزائر.

 وعلى ذلك فقد قام الباحث بتصميم هذا االستبيان، من خالل أربعة أقسام كما يلي:
 ك يف االستبيان.: خيتص باملعلومات العامة حول املشارالقسم األول 
 : ويشمل املهام واملسؤوليات املقترحة للمراجع اخلارجي للحسابات يف اجلزائر. القسم الثاين
: فيشمل مجلة من السبل واآلليات املقترحة لتقليص فجوة التوقعات يف املراجعة كمدخل لتطوير املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية القسم الثالث 

 للحسابات يف اجلزائر.
: فيشمل مجلة من السياسات واآلليات املقترحة لدعم الرقابة على جودة املراجعة اخلارجية كمدخل لتطوير املمارسة املهنية للمراجعة  القسم الرابع

 اخلارجية للحسابات يف اجلزائر.

 لمينؤكد بأن ما يدىل به من بيانات سو  يعامل بسرية تامة، ولن يستخدم اال يف حدود آداب البحث الع

 Email// FATEHBEBLIO@YAHOO.FRيرجى ارسال االستبيان على االمييل التايل:  
 302 22 03 49أو ارسال نسخة على الفاكس التايل:  
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 شهادة أخرى             -  ماجستير  أو  دكتوراه - ليسانس          -    غير جامعي                - العلمي )الشهادة( المؤهل

            02أكثر من   -           02أقل من   -       05 أقل من -    سنة            2أقل من  - الخبرة

 مهنة أخرى حددها -          خبير محاسبي -               محافظ حسابات  - المهنة
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 شمراجع اخلارجي للحساتات يف اجلزائر.اهام ومسؤوليات شمموافقتك على أمهية كل عنصر من العنارر يف اجلدول التايل  درجــــةفضلك حدد  من

سئلـــــــة
أل
ا

 

 المهام والمسؤوليـــــــات                                     درجة الموافقـــــة
موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      قيقية للمنشأة ونتائ  أعمااها.الشهادة على رحة ومصداقية القوائم اشمالية للمنشأة حمل اشمراجعة يف متثيلها للوضعية احل 01
      .الشهادة على احرتام اشمنشأة حمل اشمراجعة للمبادئ واشمعايري احملاسبية يف اعداد القوائم اشمالية 02
      .التأكد من سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية اشمعتمد تاشمنشأة حمل اشمراجعة 03
      .ابرام االتفاقيات والعقود بني الشركة حمل اشمراجعة وفروعها واألطرا  األخرى اشمتعاملة معهاني وقوانالتأكد من احرتام شروط  04
      حمل اشمراجعة. نقص قد يؤثر على استمرارية نشاط اشمنشأةحدث أو االعالم عن كل  05
      اجعة.الشهادة على رحة ومصداقية احلساتات اشمدجمة واشمدعمة لفروع الشركة حمل اشمر  06
      .اشتمال تقرير اشمراجعة على اشمصادقة على احلساتات اشمدجمة أو اشمدعمة لفروع الشركة حمل اشمراجعة 07
      تقرير خاص حول تفاريل أعلى مخس تعويضات تاشمنشأة. 08
      تقرير خاص حول االمتيازات اخلارة اشممنوحة للمستخدمني. 09
      نتيجة السنوات اخلمس األخرية، والنتيجة حسب األسهم أو حسب احلصة االجتماعية.تقرير خاص حول تطور  10
      تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية. 11
      تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد الستمرارية نشاط اشمنشأة. 12
      .منشأة حمل اشمراجعةعن عدم تقدمي خدمات استشارية لل اشمراجعالتأكيد على  مسؤولية  13
      التأكيد على مسؤولية اشمراجع ببذل العناية اشمهنية الالزمة مبهمته وتوفري الوسائل الالزمة. 14
      أو جتاه الغري عن كل ضرر ينت  عن خمالفة أحكام القانون.و/التضامنية جتاه اشمنشأة اشمراجع التأكيد على مسؤولية  51
التأديبية أمام اللجنة التأديبية للهيئة اشمهنية، حىت بعد استقالته من مهامه عن كل خمالفة أو تقصري تقين اشمراجع ؤولية التأكيد على مس 51

 أو أخالقي يف القواعد اشمهنية عند ممارسة وظيفته.
     

      .ر سنة مالية للعهدةاشموايل آلخ جانفي( سنوات ابتداء من أول 53االحتفاظ مبلفات اشمراجعة للزتائن شمدة عشر ) 51
التحريف اشمتعمد تالبياانت احملاسبية  االختالس و/أو /أو السرقة و/أوالتقرير للجهات القضائية اشمختصة عن عمليات الغش و 51

 .للمنشأة حمل اشمراجعة
     

      .ة مثال وليس االدارة فقطمسؤولية اشمراجع يف االتصال تااهيئات اشمسؤولة عن احلوكمة كلجان اشمراجع التأكيد على  54
      لرقابة الداخلية للمسؤولني عن احلوكمة كلجان اشمراجعة مثال.تامسؤولية اشمراجع يف توريل اوجه القصور  23
      قد تشري اىل حتريفات حمتملة انجتة عن اخلطأ او التحريف اليتوان يكون اشمراجع يقظاً للظرو   اشمهينممارسة الشك  25
      .من أجل حتديد مسؤولية اشمراجع اخلارجي التوثيق لتقييم اشمراجع اخلارجي لعمل اشمراجع الداخلي وعالقته به 22
ضرورة ان يضع اشمراجع ضمن مستندات اشمراجعة ما يشري اىل مدى االلتزام تاشمتطلبات االخالقية واشمتطلبات اخلارة تاالستقالل  20

 .مت ت خالل اشمهمة اليتومدى قبول واالستمرار مع العميل وكذلك طبيعة ونطاق ونتائ  االستشارات 
     

      .حمل اشمراجعة مة العادلةخببري متخصص لتقدير القي أن يستعني اشمراجع 29
      تقريره إىل أنه قام أبداء مهامه تاحلصول على أتكيد عن خلو اشمعلومات من التحريفات اجلوهرية. يفأن يشري اشمراجع  21
      .تقرير خاص عن اشمسؤوليات االجتماعية والبيئية للمنشأة حمل اشمراجعة 21
      كيد على نطاق أي عملية مراجعة بشكل دقيق.اشتمال تقرير اشمراجعة على التأ 21
      . مستوى ريحية اشمنشأة حمل اشمراجعةنيحتس تدعمتقدمي النصائح واالستشارات اليت  21
      التقرير للجهات اشمختصة عن مدى كفاءة وفاعلية إدارة اشمنشأة حمل اشمراجعة يف استغالل اشموارد اشمتاحة تالشكل األمثل. 24
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زائر ارجية للحساتات يف اجل القسم الثالث: سبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة اخل
 

لسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات للمراجعة اخلارجية موافقتك على أمهية كل عنصر من العنارر يف اجلدول التايل  درجةمن فضلك حدد 

تقليص الفجوة يف التوقعات بني ما تقدمه املراجعة اخلارجية  ).تات كمدخل لتطوير اشممارسة اشمهنية للمراجعة اخلارجية للحساتات يف اجلزائرللحسا

 (للحساابت من خدمات فعليا وما ينتظره منها مجهور املستفيدين من خدماهتا يف اجلزائر

 

 

 

 

 

 

 

رقـــــم
 

 درجة الموافقـــة                              السبل واآلليات                    
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

35 
اجملتمع مبختلف وسائل االعالم والنشر  يف ومسؤولياته اشمراجع دور عن فاعلية اإلعالم زايدة

 للدورايت اشمهنية.
     

32 
ع ودوره يف اجملتمع من خالل اشملتقيات العلمية تالتنسيق زايدة االعالم عن اشممارسة اشمهنية للمراج
 االردارات األكادميية.اشمسامهة يف مع هيئات البحث العلمي واجلامعات و 

     

      ل مسؤوليات أكثر للمراجع اخلارجي يف اجلزائر و والتصريح عنها يف تقريره.يحتم 03

04 
إدارة اشمنشأة يف اجلزائر تالنسبة للقوائم اشمالية اعتماد قوانني وتشريعات أكثر لتحديد مسؤولية 

 والتصريح عنها يف تقرير االدارة السنوي.
     

05 
من جانب التكوين  ابتداءتنمية اجلانب التعليمي لدى مستخدمي القوائم اشمالية مبختلف اآلليات 

 .على مستوى اشمعاهد واجلامعات العلمي يف جمال احملاسبة واشمراجعة
     

31 
مسؤولية اشمنشأة حمل اشمراجعة تالنسبة للقوائم اشمراجع حيدد فيه  ةادراج جزء يف تقرير اشمراجع

 اشمالية.
     

31 
 اشمراجعة شمكتب األتعاب اشمهنية إمجايل من معينة نسبة بتحديد اخلارجي اشمراجع استقالل تدعيم

 واحد. عميل من عليها حيصل أن جيوز ال
     

      اشمراجع من خالل تفعيل دور جلان اشمراجعة يف ظل اعتماد آليات احلوكمة. تدعيم استقالل 31

      .الزامية بصفة دورية اخلارجيني تدعيم استقالل اشمراجع من خالل تغيري اشمراجعني 34

53 
تفعيل الدور الذي تلعبه اشمنظمات وااهيئات اشمهنية اشمشرفة على مهنة اشمراجعة يف اجلزائر يف 

 اد معايري اشمراجعة وحتديد قواعد وأخالقياهتا وتنظيم الرقابة على جودة خدمات اشمهنة.اعتم
     

55 
وضع ااهيئات اشمهنية اليت تشر  على مهنة اشمراجعة يف اجلزائر حت ت اشرا  اشمهنيني اشمستقلني 

 عن اجلهات احلكومية لضمان استقاللية مهنة اشمراجعة والرقابة على جودهتا.
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لسياسات واجراءات حتقيق الرقابة على جودة اشمراجعة اخلارجية موافقتك على أمهية كل عنصر من العنارر يف اجلدول التايل  درجةمن فضلك حدد 
 طوير اشممارسة اشمهنية للمراجعة اخلارجية للحساتات يف اجلزائر.يف ت و ودورهاللحساتات 

 

 

 

رقــــــم
 

 درجـــة الموافقــــــــة                                               السياسات واالجراءات     
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 السرية واحلفاظ على واشموضوعية، واألمانة، االستقالل، مببادئ اشمراجعة مبكتب التزام اشمهنيني 50
 اشمهنة. وأخالقيات

     

 واإلجراءات اشمعتمدة واشمتعلقة تالسياسات اشمستوايت مجيع اشمراجعة من مبكتب ينيإبالغ اشمهن 55
 اشمهنة.  وأخالقيات  واشموضوعية والسرية واألمانة تاالستقاللية

     

 ألداء أعمال الالزم والعملي العلمي التأهيل لديهم أشخاًرا عنيت أن اشمراجعة مكاتب علي جيب 55
 واجبة. مهنية بعناية اشمراجعة

     

 التدريبية الدورات إعداد خالل من اشمهين والتطوير متخصًصا، أتهيال أفراد مؤهلني وتعيني توظيف 50
 اشمهنية اشمعايري يف اجلارية التطورات حول معلومات اشمدربني، وتوفري واختيار وأتهيل لألفراد،
 والرتقية الوظيفية. والفنية،

     

 خارج أو يعملون داخل الذي األفراد مع اشمناسب اشمهين اشمستوى ىعل نقاش إجراء التشاور و 52
 اشمتخصصة. اخلربة ميلكون والذين مكتب اشمراجعة

     

اعتماد خمتلف أشكال التوثيق كاألدلة اخلطية و/أو االلكرتونية و/أو أدوات الربجميات أو غريها  50
 بط بعملية اشمراجعة.من مواد إرشادية حول القطاع أو مواد متخصصة مبوضوع مرت

     

 العالقات واستمرار اعتماد الكفاءات والقدرات واشموارد اشمتوفرة شمكتب اشمراجعة كاشمعيار يف قبول 50
 العمالء احلاليني واشمستقبليني. مع

     

      ني.العمالء احلاليني واشمستقبلي مع العالقات واستمرار اعتماد نزاهة ومسعة العميل كاشمعيار يف قبول 50

 إجراءات أبن قناعة لنظام رقابة جودة اشمراجعة اشمعتمد، لتوفري الضرورية اشمراقبة حتديد إجراءات 50
 بفعالية. تعمل اشمكتب يف اجلودة وسياسات رقابة

     

 اإلدارية اشمراقبة لنظام رقابة جودة اشمراجعة اشمعتمد إىل ادارة اشمنشأة واشمستوايت نتائ  توريل 05
 اجلودة. رقابة لنظام اشمتابعة الشاملة بغرض اسبةاشمن

     

التأكد من مواكبة معايري رقابة جودة اشمراجعة اشمعتمدة للتطورات اجلديدة يف اشمعايري اشمهنية  00
 )اعتماد معايري دولية(واشمتطلبات القانونية والتنظيمية اشمعمول هبا دوليا.

     

      .حكومية هيئة طر  من شمراجعةا جودة رقابة نظام على االشرا  12

 . ددةة اشموافقة احمل( يف خانة درج X الرجاء االجابة بوضع اشارة )
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