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امللخص 1

قصــد تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر وتطويـــرها يـــرى األكاديميــون واملهنيــون فــي مجــال املراجعــة املاليــة 
أن معاييـــر املراجعــة الدوليــة تعتبـــر مرجعيــة هامــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي ذلــك، حيــث إن تطبيــق املعاييـــر الدوليــة يمكــن 
مكاتب املراجعة في الجـــزائر من القدرة على مراجعة حســابات املؤسســات الوطنية واألجنبية واملنافســة مع املكاتب الدولية، 
بـــرنامج مراقبــة جــودة  وكذلــك دعــم اســتقالل املراجعيـــن وتخفيــض املخاطــر املتعلقــة بإبــداء الــرأي، باإلضافــة إلــى تفعيــل 
األداء املنهــي للمراجعيـــن وآليــات عمــل الجهــات املنظمــة للمهنــة، كمــا يســاعد تطبيــق املعاييـــر الدوليــة الجـــزائر فــي االنضمــام إلــى 

الهيئــات الدوليــة للمراجعــة واملنظمــات املاليــة واالقتصاديــة الدوليــة كاملنظمــة العامليــة للتجــارة. 

يتــم تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر مــن خــالل تحسيـــن مســتوى التأهيــل العلمــي للمراجعيـــن عــن طريــق 
اعتماد تدريس املناهج الدولية في معاهد تكويـــن املراجعيـــن وفي الجامعات بالجـــزائر خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معاييـــر 
املراجعــة الدوليــة، وكذلــك تحسيـــن مســتوى التأهيــل العملــي عــن طريــق تجســيد وتفعيــل سياســة التـــربصات للمراجعيـــن 
بالخــارج وإعــادة النظــر فــي كيفيــة منــح التـــراخيص وتنظيــم املكاتــب، باإلضافــة إلــى ربــط عالقــات ملكاتــب املراجعــة فــي الجـــزائر 
مــع مكاتــب دوليــة تعتمــد معاييـــر املراجعــة الدوليــة ومحاولــة االســتفادة مــن تجــارب الــدول التـــي نجحــت فــي تحسيـــن وتطويـــر 

مهنــة املراجعــة فيهــا باالعتمــاد علــى معاييـــر املراجعــة الدوليــة.

الكلمات املفتاحية: املراجعة املالية، معاييـر املراجعة الدولية، تحسيـن األداء.

املقدمة

تبيـــن األحــداث املاليــة واالقتصاديــة فــي العالــم تعــرض الكثيـــر مــن الشــركات لإلفــالس واالنهيــار، وتقديــم معلومــات ماليــة 
مضللــة ملســتخدمي القوائــم املاليــة لهــذه الشــركات، ممــا أدى ذلــك إلــى رفــع الكثيـــر مــن القضايــا ضــد مكاتــب املراجعــة التـــي 
تولــت مراجعــة تلــك الشــركات، حيــث لــم يكــن فــي تقاريـــرها مــا يبيـــن تصريحــا أو تلميحــا أن مســتقبل هــذه الشــركات مهــدد بخطــر 
االنهيــار، ومــن بيـــن أشــهر القضايــا فــي ذلــك إفــالس وانهيــار عــدد مــن الشــركات األمريكيــة، مثــل شــركة إنـــرون عمــالق الطاقــة 
األمريكيــة وشــركة وورلدكــوم ثانــي أكبـــر شــركة اتصــاالت أمريكيــة، وقــد تبــع ذلــك انتشــار ســمعة ســيئة عــن شــركة املراجعــة 
واملحاســبة القانونيــة العامليــة آرثـــر أندرســون وعــن مســتوى أدائهــا واســتقالليتها، وعلــى إثـــر ذلــك اختفــى اســم الشــركة املراجعــة 

آرثـــر أندرســون بعــد ذلــك مــن الســوق.

من جانب آخـــر، تمثل التطورات املالية واالقتصادية الراهنة على املســتوى الدولي، كانضمام الدول إلى منظمة التجارة 
العامليــة وظهــور الشــركات متعــددة الجنســيات وتحـريـــر تجــارة الخدمــات وغيـــرها، تحديــا حقيقيــا يواجــه مهنــة املراجعــة املاليــة 
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قصد تحسيـن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـزائر وتطويـرها يـرى األكاديميون واملهنيون في مجال املراجعة املالية أن معاييـر 
املراجعــة الدوليــة تعتبـــر مرجعيــة هامــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي ذلــك، حيــث إن تطبيــق املعاييـــر الدوليــة يمكــن مكاتــب املراجعــة فــي 
الجـــزائر مــن القــدرة علــى مراجعــة حســابات املؤسســات الوطنيــة واألجنبيــة واملنافســة مــع املكاتــب الدوليــة، وكذلــك دعــم اســتقالل 
املراجعيـــن وتخفيــض املخاطــر املتعلقــة بإبــداء الــرأي، باإلضافــة إلــى تفعيــل بـــرنامج مراقبــة جــودة األداء املنهــي للمراجعيـــن وآليــات 
عمــل الجهــات املنظمــة للمهنــة، كمــا يســاعد تطبيــق املعاييـــر الدوليــة الجـــزائر فــي االنضمــام إلــى الهيئــات الدوليــة للمراجعــة واملنظمــات 
املاليــة واالقتصاديــة الدوليــة كاملنظمــة العامليــة للتجــارة.  يتــم تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر مــن خــالل تحسيـــن 
مســتوى التأهيل العلمي للمراجعيـــن عن طريق اعتماد تدريس املناهج الدولية في معاهد تكويـــن املراجعيـــن وفي الجامعات بالجـــزائر 
خاصــة مــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة، وكذلــك تحسيـــن مســتوى التأهيــل العملــي عــن طريــق تجســيد وتفعيــل 
سياســة التـــربصات للمراجعيـــن بالخــارج وإعــادة النظــر فــي كيفيــة منــح التـــراخيص وتنظيــم املكاتــب، باإلضافــة إلــى ربــط عالقــات 
ملكاتــب املراجعــة فــي الجـــزائر مــع مكاتــب دوليــة تعتمــد معاييـــر املراجعــة الدوليــة ومحاولــة االســتفادة مــن تجــارب الــدول التـــي نجحــت 

فــي تحسيـــن وتطويـــر مهنــة املراجعــة فيهــا باالعتمــاد علــى معاييـــر املراجعــة الدوليــة.
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فــي جميــع دول العالــم، باإلضافــة إلــى ســعي الــدول لتحقيــق تناســق دولــي ملعاييـــر أداء مهنــة املراجعــة تلقــى القبــول علــى املســتوى 
ــر املراجعــة  العالمــي، وهــذا مــا دفــع االتحــاد الدولــي للمحاسبيـــن عــن طريــق لجنــة ممارســة املراجعــة الدوليــة إلــى إصــدار معاييـ
الدوليــة، وتعتبـــر الجـــزائر واحــدة مــن الــدول التـــي يجــب عليهــا ضــرورة مسايـــرة املهنــة لهــذه التطــورات ومقاومــة تلــك التحديــات، 
حيــث يتطلــب ذلــك تقييــم وتحسيـــن أســس تنظيــم املهنــة املتمثلــة فــي املعاييـــر املهنيــة، أخالقيــات الســلوك املنهــي، مســتويات 

وبـــرامج التأهيــل املنهــي، بـــرامج مراقبــة جــودة األداء املنهــي وغيـــرها. 

أدى مــا ســبق تقديمــه باملنظمــات املهنيــة فــي مختلــف دول العالــم بصفــة عامــة وفــي الجـــزائر بصفــة خاصــة، إلــى العمــل علــى 
ضرورة إعادة النظر في مهنة املراجعة من خالل العمل على تحسيـن مستوى أدائها وإعداد املعاييـر الكفيلة بضبط املمارسة 
امليدانيــة، وذلــك لتفــادي أي انهيــارات يمكــن أن تحــدث للشــركات مــن جهــة، ومواكبــة التطــورات املاليــة واالقتصاديــة التـــي 
تحــدث فــي العالــم ولهــا تأثيـــرات علــى املهنــة مــن جهــة أخـــرى.  ومــن خــالل مــا ســبق، يتــم طــرح الســؤال الرئيــس الــذي تجيــب عليــه 
هذه الدراسة وذلك كاآلتي: ما هي اآلليات التـي يمكن اقتـراحها لتحسيـن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـزائر وتطويـرها أخذا 

بعيـــن االعتبار معاييـــر املراجعة الدولية ؟

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى تشــخيص الواقــع العملــي ملهنــة املراجعــة املاليــة  بهــدف تـــرقيتها مــن خــال ل اآلليــات واملعاييـــر التـــي تســاهم 
ــي تســاهم فــي تضييــق فجــوة التوقعــات. ويســعى هــذا  ــر املراجعــة الدوليــة  التـ فــي تحسيـــن خدمــة املراجعــة  مــن خــالل تطبيــق معاييـ

البحــث إلــى تحقيــق األهــداف اآلتيــة:

محاولــة تشــخيص الواقــع العملــي لتنظيــم مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر، ومحاولــة تـــرقيته مــن خــالل معالجــة - 
اآلليــات واملعاييـــر الداعمــة لتحسيـــن أداء خدمــات املراجعيـــن باالعتمــاد علــى معاييـــر املراجعــة الدوليــة.

تحسيـن أداء مكاتب املراجعة املالية في الجـزائر كي تكون قادرة على املنافسة على املستوى الدولي.- 

دفــع مكاتــب املراجعــة املاليــة إلــى محاولــة تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة، ممــا يعطــي للمعلومــات بالقوائــم املاليــة - 
ثقــة أكبـــر خاصــة فــي ظــل وجــود الشــركات األجنبيــة.

الخـــروج بنتائــج واقتـــراحات تســاهم فــي تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر علــى ضــوء مرجعيــة معاييـــر - 
املراجعــة الدوليــة، بهــدف تقليــص فجــوة التوقعــات فــي عمليــة املراجعــة، باإلضافــة إلــى تقديــم بعــض اإلرشــادات 

للهيئــات املشــرفة علــى تنظيــم املهنــة.

فرضيات الدراسة
لإلجابة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية املطروحة يتم صياغة الفرضيات اآلتية.

الفرضية العامة

يستدعي واقع مهنة املراجعة املالية في الجـزائر تحسيـن مستوى أدائها من خالل مجموعة من اآلليات يمكن اقتـراحها 
أخذا بعيـن االعتبار معاييـر املراجعة الدولية.

الفرضيات الفرعية

تتفرع من الفرضية العامة فرضيات جـزئية، تتمثل في اآلتي:

معاييـر املراجعة الدولية مرجعية ذات أهمية لتحسيـن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـزائر- 

تعاني مهنة املراجعة املالية في الجـزائر من بعض املشاكل والنقائص - 

هناك آليات يمكن اقتـراحها لتحسيـن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـزائر باالعتماد على معاييـر املراجعة الدولية.- 

منهج وأسلوب الدراسة

يتــم االعتمــاد فــي الدراســة علــى املنهــج الوصفــي والتحليلــي لوصــف متغيـــرات الدراســة وتحليــل األفــكار واملعطيــات التـــي 
تضمنتهــا الفصــول، كمــا يتــم اســتخدام منــج دراســة الحالــة باالعتمــاد علــى بـــرنامج الحـــزمة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة مــن 

خــالل توزيــع اســتبيان علــى عينــة الدراســة واســتخدام بياناتــه ألغــراض البحــث.
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الدراسات السابقة
 - الدراسات العربيـة 

ً
أوال

إلــى  1- الــدول  الدوليــة كشــرط النضمــام  بمعاييـــر املحاســبة والتدقيــق  بعنــوان: »االلتـــزام   ،)1998 دراســة )مطــر، 
منظمــة التجــارة العامليــة«، وهدفــت الدارســة بالظــروف التـــي نشــأت فيهــا لــدى الباحــث فكــرة تنفيذهــا. وكان ذلــك 
فــي النصــف األول مــن عــام 1996، حيـــن كان الجــدل قائمــا فــي األردن حــول مــدى توافــر الشــروط الالزمــة الكتســاب 
فيهــا  بمــا  الســلع والخدمــات،  مــن عوملــة ألســواق  ذلــك  العامليــة، ومــا سيتـــرتب علــى  التجــارة  الــدول عضويــة منظمــة 
إلــى أن االلتـــزام بتطبيــق معاييـــر املحاســبة واملراجعــة الدوليــة مــن  ســوق الخدمــات املحاســبية. وخلصــت الدراســة 
قبــل املهنييـــن )محاسبيـــن ومراجعيـــن( ُيعــد واحــًدا مــن أهــم شــروط اكتســاب الــدول لعضويــة هــذه املنظمــة. كمــا بينــت 
الدراســة أن املهنييـــن األردنييـــن يؤيــدون تأييــًدا قوًيــا االلتـــزام بتطبيــق معاييـــر املحاســبة واملراجعــة الدوليــة ولكــن بعــد 

تكيفهــا بمــا يتفــق ومتطلبــات البيئــة األردنيــة وظروفهـــا.

دراســة )الراشــد،2001(، بعنــوان: »النهــوض بمهنــة املحاســبة واملراجعــة بدولــة الكويــت«، وهدفــت إلــى التعــرف  2-
علــى أهــم املعوقــات التـــي تواجههــا مهنــة املراجعــة فــي الكويــت، وطــرق وأســاليب التغلــب علــى هــذه املعوقــات لزيــادة كفــاءة 
مكاتــب املراجعــة وتطويـــر املهنــة، مــن خــالل اســتطالع آلراء أعضــاء املهنــة لتحديــد أهــم املشــاكل وســبل النهــوض بمهنــة 
املراجعــة واالرتقــاء بهــا إلــى مصــاف الــدول الكبـــرى. أظهــرت الدراســة أن أهــم املشــاكل التـــي تواجــه املهنــة تتمثــل فــي عــدم 
وجــود ميثــاق أخالقيــات املهنــة وعــدم االلتـــزام القانونــي بضوابــط ومعاييـــر املهنــة، وكذلــك غيــاب الــدور املنهــي لجمعيــة 
املحاسبيـــن واملراجعيـــن بالكويــت، وغيــاب أيضــا القواعــد املنظمــة للســلوك املنهــي وشــيوع النظــرة الســطحية للمجتمــع 
لــدور املراجــع. ومــن أهــم اقتـــراحات الدراســة كان ضــرورة تبنــي ميثــاق شــرفي للمهنــة ودور أكبـــر لجمعيــة املحاسبيـــن 

واملراجعيـــن الكويتيــة باإلضافــة إلــى زيــادة تأهيــل املنتسبيـــن إلــى املهنــة.

إمكانيــة  3- مــدى  لبيــان  الدوليــة  املراجعــة  ملعاييـــر  انتقاديــة  تحليليــة  »دراســة  بعنــوان:   ،)2002 )الشــامي،  دراســة 
تطبيقهــا علــى املســتوى املحلــي«، وهدفــت إلــى بيــان مــدى مالءمــة معاييـــر املراجعــة الدوليــة للتطبيــق علــى املســتوى 
املحلــي بالــدول املختلفــة، ومــدى إمكانيــة االستـــرشاد بهــا فــي وضــع معاييـــر مراجعــة محليــة ذات جــودة مناســبة. وقــد 
املراجعــة  معاييـــر  متطلبــات  علــى  عامــة  بصفــة  اشــتملت  الدوليــة  املعاييـــر  بيانــات  أن  رغــم  أنــه  الدراســة  أوضـــحت 
املتعــارف عليهــا، فــإن هنــاك نوعــا مــن عــدم االتســاق فــي إطارهــا العــام، كمــا أن هنــاك قصــوًرا واضـــًحا فــي معالجتهــا 
لبعــض الجوانــب املتعلقــة ببعــض املوضوعــات املهمــة، ولقــد بينــت الدراســة ب�شــيء مــن التفصيــل أوجــه القصــور تلــك، 

وأوصــت بعــدم االعتمــاد علــى معاييـــر املراجعــة الدوليــة مصــدًرا وحيــًدا تؤخــذ عنــه معاييـــر املراجعــة املحليــة. 

دراسة )مسعود، 2004(، بعنوان: »نحو إطار متكامل للمراجعة املالية في الجـزائر على ضوء التجارب الدولية«،أهم   -
النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة هــو افتقــاد واقــع مهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر إلــى املعاييـــر املؤطــرة لعمليــة التنفيــذ 
مــن التخطيــط إلــى غايــة اســتخالص اآلراء الفنيــة حــول القوائــم املاليــة الختاميــة كوحــدة واحــدة للمؤسســة، وأن تصــور 
أبعــاد املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر يقت�شــي توظيــف املعالــم النظريــة وأهــم التجــارب الدوليــة، فضــال عــن تشــخيص الواقــع 

الجـــزائري ومقاربــة نتائــج تحليــل اســتبيان الدراســة مــع مــا تمليــه األطــر املرجعيــة للمراجعــة دولًيــا.

دراســة )مشــتاق، 2008(، بعنــوان: »دور مكاتــب املراجعــة العامليــة فــي تطويـــر مهنــة مراجعــة الحســابات باململكــة   -
العربيــة الســعودية«، وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى دور مكاتــب املراجعــة العامليــة التـــي لديهــا فــروع داخــل اململكــة 
فــي تطويـــر مهنــة املراجعــة فــي اململكــة وتحديــد أهــم العوامــل املؤثـــرة فــي ذلــك، وكذلــك التعــرف علــى أهــم املعوقــات التـــي 
تحــد مــن قــدرة مكاتــب املراجعــة املحليــة مــن مواكبــة التطــور الحاصــل فــي املهنــة علــى املســتوى الدولــي. تــم التوصــل إلــى 
العديــد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن ملكاتــب املراجعــة العامليــة األربعــة دوًرا فــي تطويـــر مهنــة املراجعــة محلًيــا، مــن 
خــالل اكتســاب املراجــع لخبـــرات متنوعــة نتيجــة لتنــوع عمــالء املكتــب، ويو�شــي صاحــب البحــث بضــرورة التنســيق بيـــن 
مكاتــب املراجعــة املحليــة وســرعة دخولهــا فــي شــراكات مبدئيــة، تف�شــي مــع الوقــت إلــى اندماجهــا، ممــا يعطيهــا القــوة علــى 
منافســة مكاتــب املراجعــة العامليــة، باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى زيــادة االهتمــام بإجـــراء املزيــد مــن البحــوث والدراســات 

املرتبطــة بمكاتــب املراجعــة العامليــة وشــركائها مــن مكاتــب مراجعــة محليــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
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دراســة )درغــام ومطيـــر، 2008(، بعنــوان: »إمكانيــة تطبيــق معاييـــر التدقيــق الدوليــة فــي فلسطيـــن«، وتهــدف إلــى  6-
دراســة واقــع مهنــة تدقيــق الحســابات فــي غــزة بهــدف تشــخيص جوانــب األداء الفعلــي لهــذه املهنــة فــي ضــوء متطلبــات 
معاييـــر التدقيــق الدوليــة، ومــدى إمكانيــة اســتخدام معاييـــر التدقيــق الدوليــة فــي تنظيــم املمارســة املهنيــة وتطويـــرها. 
وخلصــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا:  1- التـــزام املدققيـــن الفلسطينييـــن بمعاييـــر التدقيــق املتعــارف عليهــا )األمريكيــة( 
عنــد فحــص البيانــات املاليــة املنشــورة. 2 - معاييـــر التدقيــق املطبقــة فــي فلسطيـــن ال تتــالءم مــع املتطلبــات املهنيــة فــي تدقيــق 
وفحص البيانات املالية املنشورة. 3 -  يؤيد غالبية املهنييـن في غزة إلزام املهنييـن )محاسبيـن ومدققيـن( بتطبيق معاييـر 
املحاســبة والتدقيــق الدوليــة بعــد تعديلهــا وتطويـــرها بمــا يتــالءم مــع البيئــة الفلســطينية.  4 - ال تتوافــر معرفــة وخبـــرة 

لــدى غالبيــة املهنييـــن فــي غــزة والكفيلــة بتطبيــق اإلجـــراءات واالختبــارات املطلوبــة بموجــب معاييـــر التدقيــق الدوليــة.

دراســة )بشيـــر، 2011(، بعنــوان: »مهنــة املراجعــة القانونيــة فــي الجـــزائر بيـــن االســتجابة ملتطلبــات املهنــة وضغــوط   -
املحيــط«، واهتــم بدراســة العالقــة بيـــن املراجــع والبيئــة املحيطــة بعمليــة املراجعــة وتحليــل أثـــرها علــى األداء املنهــي 
معاييـــر  شــرح  خــالل  مــن  املراجعــة  فــي  األداء  جــودة  وكذلــك  للمراجعــة  النظــري  اإلطــار  البحــث  وتضمــن  للمراجــع، 
املراجعــة وقواعــد الســلوك املنهــي ومســؤوليات املراجــع ودور تقريـــر املراجــع فــي تـــرشيد القــرارات، باإلضافــة إلــى عــرض 
التطــورات الحاصلــة فــي مجــال املراجعــة بمــا فيهــا فجــوة التوقعــات، كمــا تــم التشــخيص لواقــع تنظيــم مهنــة املراجعــة 
فــي الجـــزائر. وقــد أوضـــحت الدراســة بعــض املحــددات لجــودة أداء املراجعــة منهــا اســتقاللية املراجــع فــي كشــف الغــش، 
وفجــوة التوقعــات، كمــا بينــت الدراســة أنــه مــن بيـــن الحجــج املفســرة لفقــدان املهنــة ملصداقيتهــا، وإخفاقــات املراجعــة 

تتمثــل فــي نقصــان االســتقاللية، عــدم الكفــاءة، وضغــوط موازنــات املراجعــة بســبب انخفــاض األتعــاب.

ثانًيا - الدراسات األجنبيـة

علــى  1- املعلومــات  تكنولوجيــا  »أثـــر  بعنــوان:   ،)Bievstaker: Burnoby and Jay, Thibodeau, 2001( دراســة 
عمليــة التدقيــق: تقييــم آخـــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا واآلثــار املتـــرتبة عليهــا فــي املســتقبل«. تناولــت الدراســة 
أحــد الجوانــب املســاهمة فــي تطويـــر مهنــة املراجعــة املاليــة، وذلــك مــن خــالل دراســة تأثيـــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى 
عمليــة املراجعــة فــي املســتقبل وفــي ظــل اســتخدام هــذه التكنولوجيــا كذلــك لــدى املؤسســات التـــي تخضــع للمراجعــة، 
وقــد أظهــرت الدراســة أن لتكنولوجيــا املعلومــات أثـــر كبيـــر علــى عمليــة املراجعــة خاصــة فــي مجــال التخطيــط لعمليــة 

املراجعــة، الفحــص وإجـــراء االختبــارات، وكذلــك فــي مجــال أدلــة اإلثبــات وتوثيــق عمليــة املراجعــة

عالجــت  2- نيجيـــريا«،  فــي  املراجعــة  أداء  لفجــوة  املصلحــة  أصـــحاب  »تصــور  بعنــوان:   ،)Johnson, 2011( دراســـة 
فجــوة  هنــاك  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت  حيــث  املاليــة،  القوائــم  ومســتخدمي  املراجعيـــن  بيـــن  األداء  فجــوة  الدراســة 
كبيـــرة فيمــا يتعلــق بمســؤوليات املراجعيـــن بالنســبة ملســتخدمي القوائــم املاليــة، ممــا أثـــر ســلبا علــى مصداقيــة عمــل 
املراجــع وثقــة الطــرف الثالــث فــي القوائــم املاليــة، وتو�شــي الدراســة املشرفيـــن علــى تنظيــم املهنــة بضــرورة رفــع املســتوى 
التعليمــي ملســتخدمي القوائــم املاليــة وتثقيفهــم أكثـــر فيمــا يخــص مســؤوليات املراجعيـــن لتقليــص فجــوة أداء املراجعــة 
مــا يمكن،كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة مراقبــة جــودة مكاتــب املراجعــة بهــدف رفــع وتحسيـــن مســتوى أداء املراجعيـــن 
والتـــزامهم باملعاييـــر املهنيــة، وكذلــك التدريــب والتطويـــر املســتمر للمراجعيـــن مــع إنشــاء هيئــة مســتقلة تعمــل علــى 
ضمان تطبيق القوانيـــن واملعاييـــر التـــي تحكم عمل املراجعة، باإلضافة إلى توسيع مسؤوليات املراجعيـــن فيما يتعلق 

بتلبيــة احتياجــات مســتخدمي القوائــم املاليــة وإعــادة النظــر فــي معاييـــر املراجعــة املطبقــة حاليــا.

-3  ، بعنــوان: »أثـــر جــودة املراجعــة علــى إدارة األربــاح خــال األزمــة املاليــة العامليــة«   ،)Mohamed,2013( دراســـة
والتــي عالجــت دور محــددات جــودة أداء املراجعــة فــي الحــد مــن املمارســة الســلبية إلدارة األربــاح خــالل األزمــة العامليــة 
بيـــن الشــركات املاليـــزية، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن حجــم مكتــب املراجعــة، تخصــص مكتــب املراجعــة فــي القطــاع، 
حجــم مجلــس إدارة الشــركة محــل املراجعــة، اســتقاللية مجلــس اإلدارة واســتقاللية لجنــة املراجعــة، لهــم دور فعــال 
الكفــاءة،  ُبعــد  املراجعيـــن ضمــن  الكفــاءة وخبـــرة  تعتبـــر  الشــركات، حيــث  قبــل  مــن  باألربــاح  التالعــب  مــن  الحــد  فــي 
بينمــا اســتقاللية مجلــس اإلدارة ولجنــة املراجعــة بالشــركة ضمــن ُبعــد األخــالق والتـــي تــم تحديدهــا فــي اإلطــار النظــري 

ملحــددات جــودة أداء مراجعــة الحســابات فــي هــذه الدراســة. 
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وفــي ضــوء اســتعراض نتائــج الدراســات الســابقة يـــرى الباحثيـــن قــد تميـــزت الدراســة املتعلقــة بهــذا البحــث، فــي أنهــا تأخــذ 
بعيـــن االعتبــار معاييـــر املراجعــة الدوليــة بشــكل أسا�شــي فــي عمليــة تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة وتطويـــرها فــي الجـــزائر، 
وكيفيــة  الدوليــة  املعاييـــر  هــذه  مــن  لالســتفادة  اقتـــراحها  يمكــن  التـــي  واآلليــات  الطــرق  ومناقشــة  عــرض  خــالل  مــن  وذلــك 
تطبيقهــا فــي املمارســة املهنيــة بالجـــزائر، فــي حيـــن تناولــت الدراســات الســابق ذكرهــا أداء مهنــة املراجعــة دون التـركيـــز بشــكل 
كلــي وأسا�شــي علــى هــذه املعاييـــر الدوليــة، كتحسيـــن أداء املهنــة وتطويـــرها مــن خــالل مقارنتهــا مــع نظيـــراتها فــي بعــض الــدول فــي 

العالــم، أو معالجــة املشــاكل والنقائــص التـــي تواجههــا املهنــة علــى املســتوى املحلــي وغيـــرها.

املحور األول: اإلطار النظري للدراسة

تعريف املراجعة 

تعــرف املراجعــة املاليــة بأنهــا: »عمليــة انتقاديــه للقوائــم املاليــة الختاميــة مــن خــالل فحــص جميــع الدفاتـــر والســجالت 
املحاسبية واألدلة املدعمة للتسجيالت املرتبطة بالعمليات التـي قامت بها املؤسسة، وكذا التحقق من مدى مطابقة عناصر 
هذه القوائم للواقع الفعلي، وهي عملية تمكن املراجع من إبداء رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم الختامية للمؤسسة 

عــن املركــز املالــي الحقيقــي لهــا ومــدى االلتـــزام بتطبيــق املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا« )طواهــر، ومســعود، 2006 :1(.

كمــا تعــرف املراجعــة املاليــة علــى أنهــا: » اختبــار تقنــي صــارم وبنــاء بأســلوب مــن طــرف منهــي مؤهــل ومســتقل، بغيــة إعطــاء 
رأي معلــل علــى نوعيــة ومصداقيــة املعلومــات املاليــة املقدمــة مــن طــرف املؤسســة و علــى مــدى احتـــرام الواجبــات فــي إعــداد 
هــذه املعلومــات فــي كل الظــروف وعلــى مــدى احتـــرام القواعــد والقوانيـــن واملبــادئ املحاســبية املعمــول بهــا، فــي مــدى تمثيــل هــذه 
املعلومــات للصــورة الصادقــة للوضعيــة املاليــة ونتائــج املؤسســة.« )Lionel Collins et Gérard Valin,1992: 21(. وتعــرف 
أيضــا املراجعــة املاليــة علــى أنهــا: »نشــاط يطبــق بــكل اســتقاللية إلجـــراءات متـــرابطة ومعاييـــر للفحــص بهــدف تقييــم مــدى مالءمــة 

.)Charles, Becour, 1996: 12( »التشغيل الكامل أو الجـــزئي لإلجـــراءات اإلدارية في املؤسسة بالرجوع إلى تلك املعاييـــر

وقــد عرفــت جمعيــة املحاســبة األمريكيــة، املراجعــة املاليــة علــى أنهــا: »عمليــة منتظمــة للحصــول علــى القرائــن املرتبطــة 
بالعناصــر الدالــة علــى األحــداث االقتصاديــة، وتقييمهــا بطريقــة موضوعيــة لغــرض التأكــد مــن درجــة مسايـــرة هــذه العناصــر 

للمعاييـــر املوضوعــة، ثــم توصيــل نتائــج ذلــك إلــى األطــراف املعنيــة« )الصبان،وعلــي، 2002: 6(.

أهداف املراجعة

الهــدف الجوهــري للمراجــع هــو فحــص الوضعيــة املاليــة واملحاســبية للمؤسســة الصناعيــة أو التجاريــة لضمــان صــدق 
 BELAIBOUD, 200 :( وتناسق حسابات ونتائج هذه املؤسسة، واحتـــرام معاييـــر املراجعة ومبادئ املحاسبة املقبولة عموما

ــا تقليديــة للمراجعــة وأخـــرى حديثــة يمكــن ذكرهــا فــي اآلتــي: )عبــد هللا، 2012: 14(
ً
07(. كمــا يمكــن اعتبــار أن هنــاك أهداف

أهداف تقليدية للمراجعة 
التأكد من دقة وصـحة البيانات املحاسبية املثبتة في دفاتـر املؤسسة وسجالتها، والتقريـر عن مدى االعتماد عليها.- 

الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم املالية ملا هو مسجل بالدفاتـر والسجالت املحاسبية.- 

اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتـر من أخطاء أو غش.- 

تقليــل فــرص األخطــاء والغــش عــن طريــق زيــارات املراجــع املفاجئــة للمؤسســة وتدعيــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة - 
لديهــا. املســتخدمة 

أهداف حديثة للمراجعة 
مراقبة الخطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها.- 

تقييم أعمال املؤسسة بالنسبة إلى األهداف املرسومة.- 

تحقيــق أق�شــى قــدر ممكــن مــن الكفايــة اإلنتاجيــة عــن طريــق عــدم اإلســراف واســتغالل أمثــل للمــوارد فــي جميــع - 
نواحـــي نشــاط املؤسســة.
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تحقيــق أق�شــى قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة ألفــراد املجتمــع الــذي تعمــل فيــه املؤسســة، ويأتـــي هــذا الهــدف نتيجــة - 
الهــدف  هــو  ممكــن  ربــح  أكبـــر  تحقيــق  يعــد  لــم  حيــث  عامــة،  بصــورة  املؤسســة  أهــداف  علــى  طــرأ  الــذي  التحــول 
املؤسســة. فيــه  تعمــل  الــذي  للمجتمــع  الرفاهيــة  تحقيــق  علــى  العمــل  بينهــا،  مــن  أخـــرى  أهــداف  هنــاك  وإنمــا  األسا�شــي، 

معاييـر املراجعة 
يعتبـــر املعهــد األمريكــي للمحاسبيـــن القانونييـــن أول مــن عمــل علــى وضــع معاييـــر أداء معينــة صــدرت فــي 1954، ضمــن 
ثــالث  إلــى  عليهــا مقســمة  املتعــارف  املراجعــة  معاييـــر  الكتــاب  هــذا  عليهــا تضمــن  املتعــارف  املراجعــة  معاييـــر  بعنــوان  كتــاب 

.)2012 مجموعــات رئيســة وهــي: )عبــد هللا، 

معاييـــر عامــة تتعلــق بالتكويـــن الذاتـــي أو الشــخ�شي ملــن سيـــزاولون مهنــة املراجعــة، ومــن هــذا املنطلــق أطلــق عليهــا - 
البعــض املعاييـــر الشــخصية.

معاييـر العمل امليداني تخص إجـراءات تنفيذ عملية املراجعة.- 

معاييـر إعداد التقريـر تتعلق بإعداد التقريـر وشروط ذلك التقريـر.- 

تعتبـر هذه املعاييـر املعمول بها في معظم دول العالم، ألنها تعتبـر بمثابة املستويات املثلى تقريبا.

معاييـر عامة 
تتعلــق املعاييـــر العامــة بالتكويـــن الشــخ�شي للقائــم بعمليــة املراجعــة، واملقصــود بهــذه املعاييـــر أن الخدمــات املهنيــة 
يجــب أن تقــدم علــى درجــة مــن الكفــاءة املهنيــة بواســطة أشــخاص مدربيـــن، وتوصــف هــذه املعاييـــر بأنهــا عامــة ألنهــا تمثــل 
مطالــب أساســية ملقابلــة معاييـــر العمــل امليدانــي وإعــداد التقريـــر بصــورة مالئمــة، وتعتبـــر شــخصية كذلــك ألنهــا تنــص علــى 
الصفــات الشــخصية التـــي يجــب أن يتحلــى بهــا املراجــع املالــي، وبالتالــي. يمكــن القــول أنــه للحصــول علــى تقريـــر يتضمــن رأيــا فنيــا 
محايــدا لــه أهميتــه ومغــزاه، يتعيـــن أن يكــون املراجــع علــى درجــة مــن الكفــاءة وأن يتمتــع باالســتقالل املطلــوب، ويحتـــرم قواعــد 

وأخالقيــات الســلوك املنهــي املتعــارف عليهــا. )الصبــان و علــي، 2002: 49(. وتنقســم املعاييـــر العامــة إلــى:

معيار التدريب والكفاءة 1-

     يعنــي هــذا املعيــار أن الشــخص الــذي يقــوم بفحــص القوائــم املاليــة يجــب أن يكــون لديــه كفــاءة معينــة، وتتوفــر 
لديــه مواصفــات فنيــة تظهــر تلــك الكفــاءة، ولكــي تعطــي هــذه املواصفــات أثـــرها ال بــد أن يتمتــع صاحبهــا بالتدريــب والتأهيــل 
املناسب، وحتـى يكون هناك ثقة لدى األطراف املستعملة آلراء املراجع يجب أن يتوافر لديه شروط التأهيل العلمي والعملي 

واالســتقالل عنــد إبــداء الــرأي، ولتحديــد معيــار الكفــاءة ال بــد مــن تحديــد القــدر املناســب مــن التأهيــل العلمــي والعملــي.

التأهيل العلمي أ- 

معنــى التأهيــل العملــي أن يكــون لــدى املراجــع مؤهــال جامعيــا فــي املحاســبة واملراجعــة والحصــول علــى قــدر كاف مــن 
مثــل االقتصــاد واإلحصــاء. الســلوكية واإلدارة  بالجوانــب  بالعلــوم األخـــرى، كاإلملــام  املرتبطــة  املعرفــة 

التأهيل العملي   ب- 

معنــى هــذا املعيــار أنــه يجــب علــى الشــخص الــذي يـــرغب فــي أن يكــون مراجعــا قضــاء فتـــرة مــن الزمــن للتدريــب العملــي 
ومعرفــة أصــول املهنــة تحــت إشــراف شــخص منهــي ذو مســتوى عــال مــن الخبـــرة فــي مهنــة املراجعــة.

االستقال  2-

لكــي تصــل مهنــة املراجعــة إلــى درجــة ثقــة مســتخدمي القوائــم املاليــة التـــي يتــم مراجعتهــا، يجــب أن تتوفــر علــى بعــض 
املعاييـــر األساســية التـــي تدعــم هــذه املهنــة. ولكــي تعتمــد األطــراف املســتفيدة مــن القوائــم املاليــة علــى هــذه القوائــم، يجــب 
أن يتــم مراجعتهــا مــن قبــل شــخص يتمتــع باالســتقالل والحيــاد عنــد إبــداء رأيــه، خاصــة وأنــه يكــون هنــاك أحيانــا تعــارض بيـــن 

اإلدارة واملــالك، وهــذا التعــارض يحتــاج إلــى رأي محايــد حــول القوائــم املاليــة.
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بذل العناية املهنية الازمة 3-

يستوجب معيار بذل العناية املهنية الالزمة تحمل املسؤولية عند أداء املهمة، فيؤدي ذلك بكل إخالص وأمانة.

هناك من يـرى بأنه يجب توافر شروط عامة في املراجع منها: )املطارنة، 2006 :41(.

أن يبــذل املراجــع جهــده لتطويـــر نفســه عــن طريــق الحصــول علــى أنــواع املعرفــة املتاحــة والتـــي تـــرتبط باملراجعــة - 
والتنبــؤ باألخطــار التـــي مــن املمكــن أن تلحــق بالعميــل مثــل تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة للمؤسســة.

أن يأخــذ بعيـــن االعتبــار الظــروف التـــي مــن املمكــن أن تحــدث عنــد قيامــه بعمليــة التخطيــط لعمليــة املراجعــة أو - 
أثنــاء القيــام بعمليــة املراجعــة.

إعطاء أهمية أكبـر للمخاطر التـي تظهر من خالل خبـرته السابقة في التعامل مع العميل.- 

إزالة أي شكوك أو استفسارات تتعلق بالعناصر املهمة في إبداء الرأي.- 

أن يعمل املراجع دائما على تطويـر خبـرته املهنية.- 

االهتمام بمراجعة عمل مساعديه.- 

معاييـر العمل امليداني

تهتــم هــذه املعاييـــر بوضــع مجموعــة مــن التوجيهــات التـــي يجــب علــى املراجــع أن يأخــذ بهــا عنــد قيامــه بعمليــة املراجعــة 
وتنفيــذه لهــا. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن معاييـــر العمــل امليدانــي أكثـــر دقــة مقارنــة مــع املعاييـــر العامــة للمراجعــة، وتشــمل 

.)Pascal,198 : 23( :معاييـــر العمــل امليدانــي ثالثــة معاييـــر أساســية والتـــي يمكــن ذكرهــا فــي اآلتــي

وضع خطة عمل مالئمة والتخطيط السليم واإلشراف املستمر على عمل املساعديـن.- 

تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية.- 

حصول املراجع على األدلة الكافية واملالئمة والتـي تكون له مهمة عند إبداء رأيه.- 

التخطيط السليم واإلشراف على املساعديـن 1-

يجــب أن يكــون البـــرنامج املســتعمل لتنفيــذ إجـــراءات وعمليــات املراجعــة علــى شــكل خطــة مكتوبــة، تتضمــن الدفاتـــر 
والســجالت املحاســبية الواجــب فحصهــا، واملحــدد لذلــك، مــع اتصــاف هــذا البـــرنامج باملرونــة بحيــث يكــون الهــدف األسا�شــي مــن 
املراجعــة هــو القيــام بفحــص ســليم وليــس مجـــرد اســتكمال وإنهــاء بـــرنامج املراجعــة وتنفيــذه بالكامــل، فاالعتمــاد املتـــزايد علــى 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــع زيــادة وتوســع اســتعمال طــرق املعاينــة فــي عمليــة املراجعــة واســتخدام أســلوب املراجعــة املســتمرة 
وكذلــك تطــور تشــغيل البيانــات، زاد مــن أهميــة تخطيــط بـــرنامج املراجعــة وجعلهــا مرحلــة هامــة لتنفيــذ عملياتهــا. ولتحقيــق 

هــذا املعيــار، يجــب إنجــاز األنشــطة الثالثــة اآلتيــة: )الصـــحن،وناجي، 1998: 38(.

وضع خطة سليمة للعمل مع اكتشاف بيئة املراجعة التـي ينشط فيها املراجع.- 

تخصيص املساعديـن على مهام الفحص.- 

اإلشراف على عمل املساعديـن وتقييم أدائهم.- 

فوضع خطة ســليمة هي بمثابة خطوة تلي اكتشــاف املراجع للبيئة التـــي ســيقوم بمراجعتها، فبيئة املراجع هي العوامل 
ــر بصــورة أو بأخـــرى علــى تخطيــط وتنفيــذ عمليــة املراجعــة. وتتمثــل  املحيطــة باملراجعــة داخليــة كانــت أم خارجيــة والتـــي  تؤثـ
البيئــة الخارجيــة فــي العوامــل املؤثـــرة والظــروف الخاصــة باملؤسســة التـــي تتــم فيهــا عمليــة املراجعــة. أمــا البيئــة الداخليــة فهــي 
فــي العوامــل املؤثـــرة والظــروف الخاصــة بمكتــب املراجعــة أي محيــط القائميـــن بعمليــة املراجعــة، فكالهمــا تؤثـــران  تتمثــل 
وتفرضــان بعــض القيــود علــى املراجــع عنــد تخطيطــه وتنفيــذه لعمليــة املراجعــة، فمــن العوامــل الخارجيــة الخاصــة باملؤسســة 
العوامــل  أمــا  الداخليــة،  الرقابــة  نظــام  فعاليــة  ومســتوى  املطبــق،  املحاسبـــي  النظــام  نــوع  بهــا،  الخــاص  التنظيمــي  الهيــكل 
الداخليــة فتتمثــل فــي طاقــة العمــل املتاحــة ونوعيتهــا، قيــود الوقــت، التكلفــة والعائــد ويمكــن إضافــة معاييـــر الرقابــة علــى 

جــودة عمــل مكتــب املراجعــة. 
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فتخطيط عملية املراجعة يساعد على التوفيق بيـن الظروف البيئية والعوامل املؤثـرة لكل من املؤسسة ومكتب املراجعة.  
كمــا يمكــن إضافــة تلــك املعلومــات التـــي يحصــل عليهــا املراجــع والتـــي هــي أوليــة حــول املؤسســة، فهــذه األخيـــرة تـــزيد مــن جــودة 

الخطــة املوضوعــة مــن طرفــه.

أمــا فيمــا يخــص تخصيــص املساعديـــن علــى الفحــص، فيعنــي تخصيــص املراجــع ملســاعديه علــى املهــام التـــي اشــتملت 
عليهــا خطــة املراجعــة وتحديــد احتياجــات العمــل مــن العنصــر البشــري حتـــى ال يقــع املراجــع فــي حالــة عجـــز مــن املساعديـــن 
أو مــن الكفــاءة املهنيــة املطلوبــة، للوفــاء بمتطلبــات خطــة وبـــرنامج املراجعــة. وبالنســبة لإلشــراف علــى املساعديـــن وتقييــم 
أدائهــم فتأتـــي بعــد تخصيصهــم علــى مهــام الفحــص، أي ال تنتهــي عمليــة تخطيــط املراجعــة بعــد تخصيــص املساعديـــن، فيجــب 
متابعتهــم واالطــالع علــى عملهــم للتأكــد مــن أنهــم يقومــون بالعمــل املكلفيـــن بــه علــى أحســن وجــه وتقييــم أدائهــم ومتابعــة مــدى 

تقدمهــم فــي تنفيــذ املهــام.

ممــا ســبق، يمكــن استخـــراج مجموعــة مــن األهــداف لتخطيــط ووضــع بـــرنامج للمراجعــة، هــو أنهــا تبيـــن مجــال الفحــص 
الضروريــة  الفحــص  وخطــوات  والفحـــص،  االختبــارات  لهــذه  الخاضعــة  العناصــر  وكذلــك  بهــا  القيــام  املــراد  واالختبــارات 
والتوقيــت، كمــا أن هــذا البـــرنامج يســتخدم للداللــة علــى العمــل املنجـــز ومراقبتــه. وبصفــة عامــة، يمكــن ذكــر بعــض العناصــر 

التـــي تســاعد فــي نجــاح توجيــه وتخطيــط مهمــة املراجعــة والتـــي هــي كمــا يلــي:

حصول املراجع على معلومات أولية حول املؤسسة وتجديدها إن وجدت.- 

تخطيــط املهمــة فــي الوقــت املناســب، فكلمــا كانــت املهمــة التـــي يقــوم بهــا املراجــع معقــدة كلمــا أســتوجب االنطــالق فــي - 
تخطيطهــا فــي وقــت مبكــر.

تخطيط املهمة باشتـراك إدارة املؤسسة محل املراجعة.- 

اشتـراك األعوان واملساعديـن في وضع خطة العمل.- 

تجديــد الخطــة املوضوعــة مــن طــرف املراجــع كلمــا أســتوجب األمــر وذلــك بأخــذه بعيـــن االعتبــار املعلومــات التـــي - 
يتحصــل عليهــا عنــد القيــام بعمليــة املراجعــة.

تقييم نظام الرقابة الداخلية 2-

هــذا املعيــار هــو الثانــي مــن معاييـــر العمــل امليدانــي والــذي مــن خاللــه يحــدد إطــار املراجعــة ونطــاق الفحــص ومــدى ونــوع 
اإلجـــراءات التـــي يجــب علــى املراجــع إتباعهــا، وطبيعــة ومــدى عمــق أدلــة املراجعــة الواجــب جمعهــا.

حتـى يتمكن املراجع من الوصول إلى حكم موضوعي، يجب أن يـراعي ما يلي:

 افتـــراض وجــود نظــام للرقابــة الداخليــة جيــد، ويضــع املراجــع بـــرنامجا مبدئيــا والــذي مــن خاللــه يــدرس إمكانيــة - 
تطبيــق عناصــر هــذا البـــرنامج فــي املؤسســة ثــم يقــوم بتعديــل هــذا األخيـــر مــن خــالل النتائــج املتوصــل إليهــا.

 فــي حالــة مــا إذا كانــت املؤسســة كبيـــرة، يفضــل إنجــاز عمليــة تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة مــن طــرف فريــق عمــل - 
مــن املراجعيـــن واملساعديـــن.

 تبادل اآلراء ما بيـن أعضاء الفريق الذي يقوم باملراجعة حتـى يتوصل إلى تقارب ما بيـن أحكامهم.- 

حصول املراجع على األدلة الكافية 3-

لتحقيــق هــذا املعيــار، يجــب النظــر إلــى املراجعــة بأنهــا وســيلة أو عمليــة منتظمــة ومتكاملــة لجمــع األدلــة، والهــدف مــن 
املراجعــة هــو إبــداء رأي فنــي محايــد حــول مــدى صـــحة القوائــم واملعلومــات املاليــة، فهــذا ال يمكــن أن يقــوم بــدون وجــود مــادي 
لهــذه القوائــم والســجالت املحاســبية والتـــي هــي أســاس الــرأي الــذي يبديــه املراجــع، فكلمــا يصــل املراجــع إلــى جمــع أكبـــر حجــم 
مــا كان رأيــه النهائــي لــه مصداقيــة وأقــل مخاطــر، ففــي بعــض األحيــان يتطلــب مــن املراجــع أن يقــدم هــذه األدلــة 

ّ
مــن األدلــة كل

ملتخــذي القــرار )الصبــان، وعبــد العظيــم، 1997: 166(.
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معاييـر إعداد التقاريـر

ا عرض 
ً
بعد عرض املعاييـــر العامة أو الشخصية التـــي يجب توافرها في املراجع أوال، ومعاييـــر العمل امليداني ثانًيا، يتم ثالث

معاييـــر إعداد التقاريـــر التـــي من خاللها يبدي املراجع رأيه ويدّون فيها النتائج التـــي توصل إليها من عملية املراجعة التـــي قام بها.

وتتمثل معاييـر إعداد التقريـر في اآلتي: )عبد هللا، 2000: 81(.

أن ينص تقريـر املراجع عند إبداء رأيه عن مدى تطبيق املبادئ املحاسبية في إعداد القوائم املالية.- 

أن ينــص تقريـــر املراجــع عــن مــا إذا كانــت املبــادئ املحاســبية املطبقــة عنــد القيــام بعمليــة املراجعــة لــم تختلــف عــن - 
املبــادئ التـــي طبقــت عنــد إعــداد القوائــم املاليــة الخاصــة بالفتـــرات الســابقة.

أن تكــون القوائــم املاليــة املســتعملة إلبــداء الــرأي معبـــرة تعبيـــرا كافيــا عمــا تحملــه هــذه القوائــم مــن معلومــات مــا لــم - 
يذكــر فــي التقريـــر مــا يفيــد خــالف ذلــك.

أن يكــون تقريـــر املراجــع ملــم بــكل القوائــم املاليــة بكونهــا وحــدة واحــدة عنــد إبــداء رأيــه، وفــي حالــة اســتحالة ذلــك - 
يجــب علــى املراجــع أن يذكــر األســباب التـــي أدت إلــى عــدم إبــداء رأيــه.

األداء في املراجعة املالية

ُيعد تحديد تعاريف ومفاهيم دقيقة  للمصطلحات واالتفاق عليها من األهداف التـي يصعب تحقيقها وخاصة في العلوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة، وبالنســبة لــأداء هنــاك مــن يســتخدم مصطلــح الكفــاءة، والفعاليــة واإلنتاجيــة كمرادفــات لــه، كمــا إن 

األداء كذلــك فــي مؤسســة إنتاجيــة يختلــف عنــه فــي املؤسســة التجاريــة وكذلــك املؤسســة الخدميــة مثــل مؤسســات املراجعــة.

مفهوم األداء في املراجعة

لتحديــد مســتويات األداء فــي املراجعــة تكــون نقطــة البدايــة تحديــد احتياجــات مســتخدمي القوائــم املاليــة، ثــم تقــوم 
املهنة بمحاولة تـرجمة هذه االحتياجات إلى معاييـر مهنية قابلة للتنفيذ ثم االلتـزام بهذه املعاييـر عند أداء عملية املراجعة، 
وذلــك بالتخطيــط الجيــد كمــا تقت�شــي املعاييـــر املهنيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا وتقيــد فريــق املراجعــة ملــا جــاء فيهــا، ممــا يقلــل 

مــن مخاطــر عــدم الكشــف عــن األخطــاء واملخالفــات الجوهريــة بالقوائــم املاليــة.

تعريف األداء 1-

األداء في مجال اإلدارة هو »تحقيق لأهداف التـي وضعتها املؤسسة« )Doriath, Goujet, 200 : 3(. كما يعرف األداء 
أيضــا علــى أنــه »درجــة بلــوغ الفــرد أو الفريــق أو املنظمــة لأهــداف املخططــة بكفــاءة وفعاليــة« )مصطفــى، 2002: 415(.  ومــن 
خالل التعريفيـــن السابقيـــن، يتضـــح أن األداء الجيد للمؤسسة بصفة عامة مرتبط بدرجة بلوغ األهداف املحددة من قبل، 

كمــا أن هنــاك مفاهيــم أخـــرى لهــا عالقــة بــاألداء، تتمثــل فــي مفهومــي الكفــاءة والفعاليــة يمكــن توضيحهمــا فــي اآلتــي:

الكفاءةأ- 

مفهــوم الكفــاءة يعنــي عمليــة املوازنــة بيـــن املــوارد املســتخدمة فــي املؤسســة باعتبارهــا مدخــالت، وبيـــن النتائــج املحققــة 
مــا كانــت املدخــالت أقــل واملخـــرجات أكثـــر كان ذلــك معبـــرا عــن الكفــاءة فــي أداء املؤسســة، وبذلــك تعتبـــر 

ّ
فــي املخـــرجات، فكل

الكفــاءة عنصــرا مــن عناصــر األداء. وبالنســبة للكفــاءة فــي عمليــة املراجعــة تعنــي قيــام املراجــع باإلجـــراءات الالزمــة مــن خــالل 
التخطيــط املناســب وجمــع أدلــة اإلثبــات وإجـــراء االختبــارات الكافيــة لتحقيــق أهــداف املراجعــة، وهــذا فــي الوقــت املحــدد 

لعمليــة املراجعــة أو أقــل مــن ذلــك، وأقــل جهــد وتكلفــة ممكنيـــن أخــذا بعيـــن االعتبــار األتعــاب املتفــق عليهــا.

الفعاليةب- 

تســتخدم الفعاليــة لقيــاس قــدرة املؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا املخططــة، حيــث يتــم قيــاس فعاليــة املؤسســة بنســبة 
مــا تحققــه مــن نتائــج فعليــة إلــى مــا كانــت تـــرغب فــي تحقيقــه، طبقــا للخطــة املرســومة. وتعنــي الفعاليــة فــي عمليــة املراجعــة مــدى 
تحقيــق أهــداف املراجعــة التـــي تتمثــل فــي اكتشــاف األخطــاء والتحـــريفات الجوهريــة واإلبــالغ عنهــا وتقديـــر املخاطــر بشــكل جيــد.
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فــي املراجعــة، فلتحقيــق مســتوى عــال مــن  يمكــن اســتنتاج أن هنــاك عالقــة بيـــن كل مــن الفعاليــة والكفــاءة واألداء 
فــي أداء عمليــة املراجعــة، يجــب أن تتــم هــذه األخيـــرة بمســتوى مقبــول مــن الكفــاءة والفعاليــة. الجــودة 

تعريف معاييـر أداء مهنة مراجعة الحسابات 2-

تعــرف معاييـــر أداء مهنــة مراجعــة الحســابات علــى أنهــا » تمثــل نمــوذج يوضـــح القواعــد ألداء عمليــة املراجعــة موضــوع 
ملــا يجــب  بيـــن أعضــاء املهنــة، كأســاس  بواســطة املنظمــات املهنيــة، أو نتيجــة للعــرف املنهــي، أو التشــريع أو االتفــاق العــام 
إتباعــه، وكمقيــاس مرشــد ملــدى كفايــة األداء، بحيــث يحــدد األهــداف ويوضـــح أســاليب تحقيقهــا، وهــي تمثــل مــا يجــب علــى 

   .)120:2009 والخطيــب،  إتباعه«)مســعد،  املراجــع 

التـــي تضعهــا  تلــك املقاييــس والقواعــد  املاليــة تمثــل  فــإن معاييـــر أداء مهنــة املراجعــة  الســابق،  التعريــف  مــن خــالل 
الهيئــات واملنظمــات املشــرفة علــى املهنــة، قــد تعتمــد فــي ذلــك علــى معاييـــر وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة، وعلــى املراجــع االلتـــزام 
أصـــحاب  طــرف  مــن  أداء جيــد ومقبــول  تحقيــق مســتوى  املراجعــة قصــد  فــي كل مراحــل عمليــة  والقواعــد  املقاييــس  بهــذه 

املصلحــة فــي املؤسســة وتقريـــر املراجــع. 

أهداف معاييـر أداء مهنة املراجعة

تعتمــد مهنــة املراجعــة فــي القيــام بهــا علــى املجهــود الذهنــي بصفــة أساســية، األمــر الــذي يجعــل عمليــة املراجعــة تخضــع 
إيجابيــات  فــي عملــه ويصــدر علــى أساســه حكمــه املنهــي، ورغــم  إليــه املراجــع  يلجــأ  التقديـــر  الشــخ�شي  مــن  ملســتوى معيـــن 
اســتخدام الحكــم الشــخ�شي للمراجــع مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لرفــع الكفــاءات وتحمــل املســؤوليات إال أن التوســع فــي مجــال 

التقديـــر الشــخ�شي للمراجــع يــؤدي إلــى بعــض الصعوبــات منهــا:        ) مســعد، والخطيــب، 121:2009(.

صعوبة مقارنة األداء لوجود أكثـر من بديل محتمل للتصرف في الحاالت املتماثلة تبعا الختالف التقديـر الشخ�شي.- 

صعوبة الحكم على مدى كفاية اإلفصاح قضائيا ومهنيا.- 

احتمال تحميل املراجع ملسؤوليات إضافية.- 

صعوبة تدريب األعضاء الجدد للمهنة لخضوعها لقدر كبيـر من التقديـر الشخ�شي واختالف وجهات النظر.- 

ــر أداء ملهنــة املراجعــة يتــم االستـــرشاد بهــا خــالل  تمثــل الصعوبــات ســابقة الذكــر مبـــررا لضــرورة تحديــد وإعــداد معاييـ
مراحــل عمليــة املراجعــة لضمــان األداء الجيــد.

أبعاد األداء في املراجعة

ينظر إلى األداء في املراجعة من عدة جوانب تتمثل في اآلتي: )القيق، 2012: 24(.

أداء املراجعة باعتبارها منتج  1-

يشيـــر مصطلــح األداء فــي الصناعــة إلــى مجموعــة املقاييــس واملعاييـــر واملواصفــات إلنتــاج الســلعة واختيارهــا مــن أجــل 
ضمــان تحقــق مواصفــات معينــة أو  القــدرة علــى االحتمــال والتـــي تكــون قــد حــددت مســبقا، فتعتبـــر جــودة األداء قياســا 
أعمــال  وتقــدم  املنتــج،  فــي  وتوفرهــا  املقاييــس  بهــذه   االلتـــزام  ثــم مراقبــة  ومــن  مقاييــس محــددة  بواســطة وضــع  موضوعيــا 
املراجعــة منتــج فــي شــكل خدمــات للغيـــر تكــون فــي النهايــة علــى شــكل تقريـــر، حيــث يتــم ذلــك وفــق معاييـــر املراجعــة املعمــول بهــا.

لذلــك تعــرف جــودة األداء فــي املراجعــة حســب هــذا البعــد بأنهــا الوســيلة التـــي يمكــن بواســطتها للمكتــب التأكــد إلــى حــد 
معقول بأن اآلراء التـــي يبديها في عمليات املراجعة والتـــي ينفذها تعكس دائما مراعاته ملعاييـــر املراجعة املتعارف عليها أو أي 

شــروط قانونيــة أو أي معاييـــر يضعهــا املكتــب بنفســه.

أداء املراجعة من حيث مدى اكتشاف املخالفات واألخطاء 2-

يشيـــر هــذا املفهــوم لــأداء إلــى قــدرة املراجــع علــى اكتشــاف التحـــريفات واألخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم املاليــة واإلبــالغ 
عنهــا، وكذلــك الثغــرات ونقــاط الضعــف فــي النظــام املحاسبـــي ونظــام الرقابــة الداخليــة املطبــق فــي املؤسســة موضــوع املراجعــة.
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 وبالتالــي، لكــي يكــون أداء املراجــع جيــد يجــب أن يكتشــف الغــش واألخطــاء املوجــودة مــن جهــة، ومــن جهــة أخـــرى يجــب 
التقريـــر عــن تلــك األخطــاء والغــش ملــن يهمهــم األمــر حمايــة ملصالحهــم. ويعتبـــر مفهــوم األداء مــن خــالل مــدى اكتشــاف املراجــع 

للغــش واألخطــاء غيـــر كاف، علــى اعتبــار أن هــدف املراجعــة ليــس فقــط اكتشــاف األخطــاء والغــش بــل أكثـــر مــن ذلــك.

أداء املراجعة من حيث عاقته بمخاطر املراجعة 3-

هنــاك مــن يـــربط األداء فــي املراجعــة بدرجــة املخاطــر التـــي يقبلهــا املراجــع، أو مســتوى الثقــة فــي رأي املراجــع الــذي يقدمــه 
لأطــراف املعنيــة، حيــث إن األداء الجيــد لعمليــة املراجعــة يتحقــق عندمــا يقــدم املراجــع رأيــه الفنــي املحايــد عنــد مســتوى 
منخفــض مــن املخاطــر املقبولــة، أو فــي مســتوى مرتفــع مــن الثقــة. ويحــدد املراجــع مســتوى املخاطــر املقبــول حســب درجــة 
متانــة وقــوة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وكذلــك األنظمــة املحاســبية للمؤسســات موضــوع املراجعــة،  وكلمــا كانــت هــذه األنظمــة 

قويــة كلمــا قبــل املراجــع مســتوى أقــل مــن املخاطــر.

أداء املراجعة من حيث عاقته باهتمام املشاركيـن في بيئة املراجعة  -

إدارة  مــن  هــذه األطــراف كل  املراجعــة، حيــث تضــم  بعمليــة  لهــم عالقــة  التـــي  فــي كل األطــراف  املراجعــة  بيئــة  تتمثــل 
املؤسسة موضوع املراجعة، املساهميـن الحالييـن أو أصـحاب املؤسسة واملساهميـن املرتقبيـن، املنظمات والهيئات املهنية، 
أعضــاء مهنــة املراجعــة، وحتـــى مكاتــب املراجعــة نفســها، وكل طــرف مــن هــذه األطــراف يـــرى مســتوى معيـــن ألداء املراجعــة 
يختلــف عــن الطــرف اآلخـــر وذلــك حســب مصلحتــه. ويمثــل االختــالف فــي وجهــة نظــر األطــراف املتعــددة فــي بيئــة املراجعــة حــول 
مســتوى األداء الــالزم لعمليــة املراجعــة واحــدا مــن بيـــن التحديــات والصعوبــات التـــي تواجههــا مهنــة املراجعــة، وبالتالــي علــى 
الهيئــات املهنيــة إعــداد معاييـــر املراجعــة التـــي تمكــن املراجــع مــن تقديــم الخدمــات التـــي تلبـــي احتياجــات كل األطــراف املعنيــة.

أداء املراجعة من حيث البعد الزمني  -

حســب البعــد الزمنــي توجــد فتـرتيـــن يمكــن علــى أساســهما تحديــد مســتوى أداء عمليــة املراجعــة، فعنــد التعاقــد مــع 
الزبــون يمثــل مســتوى األداء احتمــال أن تكتشــف عمليــة املراجعــة الغــش واألخطــاء والتحـــريفات الجوهريــة التـــي يمكــن أن 
توجــد فــي القوائــم املاليــة. وعنــد إنهــاء عمليــة املراجعــة وتقديــم التقريـــر يتحــدد مســتوى األداء باحتمــال خلــو القوائــم املاليــة 

مــن األخطــاء والتحـــريفات الجوهريــة  غيـــر التـــي تــم اإلبــالغ عنهــا فــي تقريـــر املراجــع.  

أداء املراجعة من حيث عاقته باملعاييـر الوطنية والدولية  6-

حســب هــذا البعــد لتحديــد مســتوى األداء فــي املراجعــة، فــإن االلتـــزام بتطبيــق املعاييـــر املهنيــة التـــي تصدرهــا وتضعهــا 
املنظمــات املهنيــة املحليــة والدوليــة يحقــق مســتوى أداء جيــد لعمليــة املراجعــة، ومــن هنــا تبـــرز العالقــة الطرديــة بيـــن االلتـــزام 

باملعاييـــر املهنيــة واألداء الجيــد لعمليــة املراجعــة.

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول بأنــه، يجــب أداء عمليــة املراجعــة بكفــاءة وفعاليــة وفقــا للمعاييـــر املهنيــة للمراجعــة 
وقواعــد وأخالقيــات الســلوك املنهــي الصــادرة عــن املنظمــات املهنيــة املحليــة والدوليــة ومتطلبــات األداء ألعمــال املراجعــة، 
واإلبــالغ عــن األخطــاء واملخالفــات املكتشــفة مــع ضــرورة توفــر الوســائل واإلجـــراءات الالزمــة بمــا يحقــق لأطــراف ذات الصلــة 

أداء جيــد لعمليــة املراجعــة واألهــداف املتوقعــة منهــا.

أهمية تحسيـن أداء املراجعة

تــؤدي مؤسســات املراجعــة دورا هامــا فــي املجتمــع، وبالتالــي مــن الضــروري أن تقــوم إدارة هــذه املؤسســات والعامليـــن فيهــا 
بأداء خدمات املراجعة والخدمات األخـــرى بأعلى مستوى من الجودة في األداء، ويمكن تحديد األهمية من تحسيـــن مستوى 

أداء املراجعــة وصــوال إلــى مســتوى الجــودة املطلــوب فــي العناصــر اآلتيــة:

تأكيد ضرورة االلتـزام باملعاييـر املهنية 1-

تقوم املنظمات املهنية في أي دولة بوضع معاييـر ألداء عملية املراجعة فيها، تتمثل تلك املعاييـر في القواعد والقوانيـن 
واإلجـــراءات الالزمــة التـــي تحكــم األداء املنهــي للمراجعــة، حيــث إن عــدم التـــزام املراجعيـــن بهــذه القواعــد واإلجـــراءات ينعكــس 

ذلــك ســلًبا علــى األداء املنهــي للمراجعــة.
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مــن هنــا يتضـــح أن هنــاك عالقــة متبادلــة بيـــن جــودة األداء املنهــي للمراجعــة ودرجــة االلتـــزام باملعاييـــر املهنيــة، حيــث إن 
االلتـــزام بهــذه املعاييـــر يــؤدي إلــى أداء جيــد لعمليــة املراجعــة وهــو مــا يؤكــد التـــزام املراجعيـــن بتلــك املعاييـــر.

زيادة درجة الثقة في القوائم املالية وتقريـر املراجع 2-

مــن أهــداف املراجعــة تقديــم تقريـــر يتضمــن رأي محايــد حــول مــدى تعبيـــر القوائــم املاليــة للمؤسســة موضــوع املراجعــة 
عــن وضعيتهــا املاليــة الحقيقيــة ونتائــج أعمالهــا خــالل فتـــرة زمنيــة معينــة، وذلــك لأطــراف الذيـــن لهــم عالقــة بهــذه املؤسســة 
من أجل اتخاذ القرارات الرشــيدة، ويعتبـــر األداء الجيد لإلجـــراءات التـــي ســوف يقوم بها املراجعون والتقاريـــر التـــي يقدمونها 

لأطــراف املعنيــة دليــال إيجابيــا لزيــادة الثقــة فــي املعلومــات بالقوائــم املاليــة.

افات في القوائم املالية 3- الرفع من احتماالت اكتشاف االنحـر

مــن أهــداف املراجعــة الفرعيــة أيضــا هــو اكتشــاف االنحـــرافات واألخطــاء التـــي قــد تكــون موجــودة فــي القوائــم املاليــة، 
حيــث يتـــرتب عــن زيــادة احتمــاالت اكتشــاف الغــش واألخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم املاليــة زيــادة جــودة أداء املراجعــة، ممــا 
يعكس ذلك زيادة مستوى الجهد املبذول خالل تنفيذ إجـــراءات عملية املراجعة وااللتـــزام الكامل باملعاييـــر املهنية. وبالتالي، 
املاليــة  القوائــم  فــي  مــن احتمــاالت اكتشــاف األخطــاء والغــش  يـــزيد  أداء املراجعــة ســوف  التحسيـــن املســتمر ملســتوى  فــإن 

للمؤسســة موضــوع املراجعــة.  

تضييق فجوة التوقعات في املراجعة   -

إن تحسيـــن أداء املراجعــة يســاهم فــي تقليــص حــدة هــذه الفجــوة، فلتحسيـــن األداء يتــم إصــدار املعاييـــر املهنيــة الالزمــة 
لذلــك، وهــو مــا يقلــص مــن فجــوة التوقعــات الناتجــة عــن فجــوة األداء بســبب القصــور فــي معاييـــر املراجعــة، ولتحقيــق األداء 
ــر والرقابــة علــى ذلــك مــن طــرف الهيئــات املشــرفة علــى  الجيــد فــي املراجعــة أيضــا، يجــب علــى املراجعيـــن االلتـــزام بهــذه املعاييـ
املهنــة، ممــا يــؤدي أيضــا إلــى تقليــص فجــوة التوقعــات التـــي ســببها قصــور فــي األداء بالنســبة للمراجعيـــن. وبالتالــي، فــإن تحسيـــن 

أداء مهنــة املراجعــة فــي أي قطــر ســوف يــؤدي إلــى تقليــص فجــوة توقعــات املراجعــة.

زيادة القدرة التنافسية ملكاتب املراجعة املحلية  -

يعــد تقديــم خدمــات املراجعــة بمســتوى أداء جيــد مــن العوامــل األساســية لحفــاظ مكاتــب املراجعــة علــى حصتهــا فــي 
الســوق املحليــة للمراجعــة ودخــول األســواق العامليــة،  مــن خــالل تحسيـــن قدرتهــا التنافســية مــع مكاتــب املراجعــة العامليــة 
الكبـــرى، خاصــة فــي ظــل التطبيــق الكامــل التفاقيــة املنظمــة العامليــة للتجــارة فــي مجــال الخدمــات، حيــث إن دخــول مكاتــب 
لجــودة  بمســتوى مرتفــع  تمتعهــا  ظــل  فــي  املراجعــة  لتقديــم خدمــات  املحليــة  الســوق  فــي  املنافســة  العامليــة مجــال  املراجعــة 
الخدمــات املقدمــة يــؤدي باألطــراف املســتفيدة مــن القوائــم املاليــة إلــى فقــدان الثقــة فــي جــودة التقاريـــر التـــي تصدرهــا مكاتــب 
املراجعــة املحليــة، ممــا يتـــرتب عليــه تحــول اعتمــاد مؤسســات األعمــال املحليــة وفــروع املؤسســات األجنبيــة إلــى مكاتــب املراجعة 

  .)27  :2012 العامليــة وفروعهــا )الطويــل، 

آليات تشجيع املراجعيـن على األداء الجيد

العامليـــن  مــن  العديــد  يقــوم كمؤسســة تضــم  مــن الضــروري أن  يــؤدي املراجــع دوًرا اجتماعًيــا محورًيــا مهًمــا، لذلــك 
األكفــاء علــى أداء خدمــات املراجعــة وغيـــرها مــن الخدمــات ذات الصلــة بأعلــى مســتوى جــودة فــي األداء، وبالتالــي يتعيـــن أن 
يتــم توفيـــر آليــات تعزيـــز وتدعيــم إمكانيــة أداء عمــل املراجعــة علــى نحــو جيــد، وفــي إطــار ســلوكي منهــي. )لطفــي، 2005: 09(.  
وقــد قــام املعهــد األمريكــي للمحاسبيـــن بإنشــاء العديــد مــن اآلليــات بهــدف تعزيـــز إمكانيــة أداء املراجعــة علــى نحــو جيــد يضمــن 

متطلبــات الجــودة فــي األداء، تتمثــل هــذه اآلليــات فــي اآلتــي:

معاييـر املراجعة وتفسيـراتها 1-

تمثــل معاييـــر املراجعــة دليــل عــام ملســاعدة املراجعيـــن علــى تنفيــذ مســؤولياتهم املهنيــة، وتشــمل هــذه املعاييـــر اعتبــارات 
األداء املنهــي الجيــد مثــل الكفــاءة، واالســتقالل، وأدلــة اإلثبــات ومتطلبــات إعــداد التقريـــر.
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وقد قام املعهد األمريكي للمحاسبيـــن بإصدار معاييـــر مراجعة متعارف عليها مصنفة إلى معاييـــر عامة، معاييـــر العمل 
امليداني ومعاييـــر إعداد التقريـــر، وهي ال تكفي لتوفيـــر إرشــادات شــاملة ملمار�شــي املهنة، لكنها تمثل إطارا عاما يمكن للمعهد 

من خالله تقديم تفسيـــرات ملمارســة املراجعة.

متطلبات التعليم املستمر 2-

حســب متطلــب التعليــم املســتمر لرقابــة الجــودة، يجــب علــى كل مراجــع داخــل مؤسســات املحاســبة أن يحصــل علــى 
ســاعات مــن التعليــم املنهــي املســتمر بصفــة دوريــة حتـــى يتمكــن مــن متابعــة التطــورات الحاصلــة واملســتمرة التـــي تتــم فــي مجــال 

املحاســبة، املراجعــة، الخدمــات االستشــارية اإلداريــة، الضرائــب وغيـــرها.

املسؤولية القانونية 3-

كامــل  تحمــل  املراجعيـــن  فعلــى  املهنــة،  فــي  املهمــة  الجوانــب  مــن  واحــًدا  املراجعــة  ملكتــب  القانونيــة  املســؤولية  تمثــل 
مســؤولياتهم القانونيــة تجــاه األطــراف املتعاقــدة معهــم، حيــث يخضــع املراجعيـــن للمســاءلة القانونيــة عنــد خـــرق التعاقــدات 
التـــي تــؤدي إلــى عــدم تقديــم الخدمــة بالشــكل املناســب، أو عــدم اكتشــاف التحـــريفات الجوهريــة بالقوائــم املاليــة أو عــدم بــذل 
العنايــة املهنيــة الالزمــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن رفــع للدعــاوى القضائيــة ضــد القائميـــن علــى عمليــة املراجعــة، وبالتالــي املحاكــم 

حافــز هــام للمراجعيـــن للحفــاظ علــى الحيــاد واالســتقاللية وااللتـــزام باملعاييـــر املهنيــة. 

قسم منشآت املحاسبة العامة املصرح لها   -

أنشــأ املعهــد األمريكــي قســم منشــآت املحاســبة العامــة وأوجــد قطــاع هيئــة ســوق املــال وقطــاع الشــركات الخاصــة بهــدف 
تحسيـن جودة أداء املمارسة املهنية داخل منشآت املحاسبة بما يتسق مع معاييـر رقابة الجودة باملعهد األمريكي للمحاسبيـن. 

ميثاق السلوك املنهي  -

يتشــكل ميثــاق الســلوك املنهــي مــن عــدد مــن العبــارات العامــة عــن الســلوك املثالــي أو قواعــد محــددة تحــدد الســلوك غيـــر 
املقبــول، وتأكــد هــذه العبــارات علــى األنشــطة اإليجابيــة التـــي تشــجع املراجعيـــن علــى األداء الجيــد، وتتمثــل عناصــر ميثــاق 
التفسيـــرات والقواعــد  الســلوك،  املبــادئ األخالقيــة، قواعــد  فــي  للمحاسبيـــن  املعهــد األمريكــي  التـــي وضعهــا  املنهــي  الســلوك 

واألحــكام األخالقيــة الصــادرة )أرينــز ولوبــك، 2009: 112(. 

هيئة سوق املال 6-

تقــوم هيئــة ســوق املــال بإمــداد املستثمريـــن بمعلومــات موثــوق بهــا حتـــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ قــرارات االســتثمار، لذلــك 
يتطلــب قانــون األســهم مــن معظــم الشــركات التـــي تـــرغب فــي طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام أن تقــدم طلبــا للتســجيل إلــى هيئــة 
سوق املال للموافقة، باإلضافة إلى ضرورة إرفاق القوائم املالية للشركات بتقريـــر مراجع محايد كجـــزء من طلب التسجيل. 

فحص النظيـر  -

يتــم فحــص النظيـــر بواســطة مكتــب مراجعــة مــدى التـــزام مكتــب آخـــر بعناصــر رقابــة الجــودة املحــددة، والتقريـــر عمــا 
إذا كان ذلــك املكتــب محــل الفحــص قــد صمــم سياســات وإجـــراءات لتنفيــذ عناصــر رقابــة الجــودة وقــام بتنفيذهــا خــالل 

املمارســة العمليــة. 

رقابة الجودة 8-

تمثــل رقابــة الجــودة علــى عمليــة املراجعــة الوســيلة التـــي بواســطتها يمكــن للمكتــب التأكــد إلــى حــد معقــول بــأن اآلراء 
التـــي يبديهــا فــي عمليــات املراجعــة، تعكــس دائمــا مراعاتــه ملعاييـــر املراجعــة املتعــارف عليهــا، أو أي شــروط قانونيــة أو تعاقديــة، 
أو أي معاييـــر مهنيــة يضعهــا املكتــب بنفســه. )املهمــل، 2009: 17.(. وقــد أنشــأ املعهــد األمريكــي للمحاسبيـــن عــام 1978 لجنــة 
معاييـــر رقابــة الجــودة وحملهــا مســؤولية مســاعدة منشــآت املحاســبة العامــة املصــرح لهــا علــى تطويـــر وتنفيــذ معاييـــر رقابــة 

الجــودة، وتــم تحديــد عناصــر رقابــة الجــودة مــن طــرف مجلــس معاييـــر املراجعــة ســنة 1997 تمثلــت فــي مــا يأتــي:

توفر الحياد األمانة واملوضوعية في كافة األفراد التـي تنفذ عملية املراجعة.- 
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إدارة األفــراد مــن خــالل وضــع السياســات واإلجـــراءات التـــي تؤكــد توفــر التأهيــل املناســب للمراجــع، االشتـــراك فــي - 
التعليــم وكذلــك التأهيــل املناســب.

وضع السياسات واإلجـراءات التـي يمكن من خاللها تقريـر مدى قبول أو االستمرار في التعامل مع عميل معيـن.- 

إيجــاد السياســات التـــي توفــر تأكيــدا علــى أن العمــل الــذي قــام بــه املراجعــون يتفــق مــع املعاييـــر املهنيــة والتنظيميــة - 
ومعاييـــر الجــودة املحــددة فــي مكتــب املراجعــة.

وضع السياسات واإلجـراءات للتأكد من أن العناصر السابقة قد تم تطبيقها على نحو فعال.              - 

-9 )CPA( اختبار

ينــص قانــون كل واليــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى قيــام إدارة محــددة بمنــح التصريــح أو التـــرخيص الضــروري 
ملمارســة مهنــة املحاســبة وتنظيــم لقــب املحاســب العــام املعتمــد أو املصــرح لــه )CPA(، وحتـــى يصبــح الفــرد محاســبا معتمــدا، 
املمارســة.  ومتطلــب  اختبــاري  امتحــان  اجتيــاز  متطلــب  التعليــم،  متطلــب  فــي  تتمثــل  متطلبــات  ثالثــة  اســتيفاء  عليــه  يجــب 

 .)32 )لطفــي،2007: 

معاييـر املراجعة الدولية

تفــرض عوملــة االقتصــاد وأســواق املــال وانضمــام الــدول إلــى املنظمــة العامليــة للتجــارة علــى أي مؤسســة اقتصاديــة أو 
مهنــة فــي الدولــة مثــل مؤسســات املحاســبة واملراجعــة التوقــع النعكاســات ذلــك علــى أعمالهــم املهنيــة، ممــا يســتدعي األمــر منهــم 
البحــث فــي الســبل الكفيلــة لتحسيـــن أداء الخدمــات املهنيــة التـــي يقدمونهــا والتـــي تمكنهــم مــن مقاومــة املنافســة اإلقليميــة 
والدوليــة. ويتأتـــى ذلــك عــن طريــق اعتمــاد معاييـــر علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، وااللتـــزام بنظــام عالمــي مقبــول علــى املســتوى 
الدولي للتأهيل املنهي ملمارسة مهنة املراجعة. ومع التطور االقتصادي وظهور فكرة العوملة، وتحـريـر تجارة السلع والخدمات 
مــن خــالل منظمــة التجــارة العامليــة، بــدأ التوجــه نحــو إيجــاد وإرســاء قواعــد وأصــول ملمارســة املهنــة تحظــى بالقبــول العــام علــى 
املســتوى الدولــي. وقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن تشــكيل االتحــاد الدولــي للمحاسبيـــن بهــدف تطويـــر وإصــدار املعاييـــر حــول 
املراجعــة والخدمــات ذات العالقــة. ومــن هنــا، تــم إصــدار مجموعــة مــن املعاييـــر املحاســبية الدوليــة مــن قبــل لجنــة املعاييـــر 

الدوليــة للمحاســبة، وبعــد ذلــك تــم إصــدار معاييـــر املراجعــة الدوليــة.

موقف دول العالم من معاييـر املراجعة الدولية

مــن جهــات حكوميــة أو هيئــات مهنيــة  العالــم املتقــدم ســواء  مــن دول  القــت معاييـــر املراجعــة الدوليــة قبــول واســع 
مختصة، في حيـــن تبايـــن موقف الدول النامية من هذه املعاييـــر حيث انقســم التجاهيـــن. )درغام،ومطيـــر، 2008:  60-59(:

االتجاه األول 1-

يدعــو أصـــحاب هــذا االتجــاه إلــى تبنــي وتطبيــق املعاييـــر الدوليــة وذلــك دون تحفــظ وتطبيقهــا فــي جميــع مجــاالت املهنــة، 
وقــد بنــى أنصــار هــذا االتجــاه رأيهــم علــى األســباب اآلتيــة:

تعــد املعاييـــر الدوليــة محصلــة ونتيجــة ملجموعــة مــن الدراســات املتعمقــة التـــي قامــت بهــا لجــان فنيــة علــى درجــة - 
عاليــة مــن التخصــص.

عنــد تشــكيل اللجــان التـــي قامــت بإعــداد هــذه املعاييـــر تــم مراعــاة التمثيــل النسبـــي للــدول الناميــة لتكــون املعاييـــر - 
علــى درجــة مــن املرونــة يـــراعى خصوصيــات الدولــة الناميــة البيئيــة والحضاريــة وجميــع جوانــب الحيــاة االقتصاديــة 

والسياســية واالجتماعيــة.

توفر ميـزة القبول على املستوى الدولي لهذه املعاييـر مما يساعد في إعداد القوائم املالية املوحدة للشركات الدولية.- 

قابلــة -  يجعلهــا  كمــا  ملســتخدميها  الالزمــة  املوثوقيــة  الدوليــة  للشــركات  املاليــة  للقوائــم  املعاييـــر  هــذه  اتبــاع  يوفــر 
املالــي. والتحليــل  للمقارنــة 

تبني تلك املعاييـر سيوفر على الدول النامية تكلفة وجهد إعداد معاييـر محلية. - 

قابلية املعاييـر الدولية للتطويـر املستمر من خالل عمل اللجان الفرعية املتخصصة في هذا املجال.- 
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االتجاه الثاني 2-

إلــى إصــدار وتطبيــق  يـــرى أصـــحاب هــذا االتجــاه عــدم الحاجــة لوجــود معاييـــر موحــدة علــى مســتوى العالــم ويدعــو 
معاييـــر خاصــة بــكل قطــر تكــون أكثـــر مالءمــة للظــروف املحيطــة وبالبيئــة املحاســبية الخاصــة بهــذا القطــر، وقــد بنــى أنصــار 

هــذا االتجــاه رأيهــم علــى األســباب اآلتيــة:

الــدول املتقدمــة وبذلــك ســتكون املعاييـــر -  التـــي أعــدت املعاييـــر معظمهــا مــن  فــي اللجــان  التـــي شــاركت  املنظمــات 
الــدول. هــذه  فــي  املحاســبية  للتطبيقــات  متحيـــزة 

تختلــف طبيعــة واحتياجــات مســتخدمي القوائــم املاليــة فــي الــدول الناميــة عمــا هــي عليــه فــي الــدول املتقدمــة وهــذا - 
 علــى طبيعــة النظــم املســتخدمة فــي كل قطــر مــن األقطــار، وبالتالــي ســينعكس علــى قواعــد 

ً
االختــالف ســينعكس حتمــا

اإلفصــاح وشــكل البيانــات والقوائــم املاليــة. 

للــدول الناميــة خصوصياتهــا االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والقانونيــة، وفــي هــذا املجــال ال تعتبـــر معاييـــر - 
املراجعــة الدوليــة مالئمــة لهــذه الخصوصيــات. 

فــي وجهــات النظــر، فقــد قامــت العديــد مــن دول العالــم بتبنــي وتطبيــق  علــى الرغــم مــن االختــالف الســابق والتبايـــن 
معاييـــر املراجعــة الدوليــة فــي حيـــن تقــوم دول أخـــرى بدراســتها فــي محاولــة لتطبيقهــا، وبالتالــي مــا يمكــن اســتخالصه مــن الرأييـــن 
السابقيـــن، هــو أنــه يجــب العمــل علــى املــزج بيـــن الرأييـــن مــن خــالل تكييــف معاييـــر املراجعــة الدوليــة بمــا يناســب البيئــة املاليــة 

واالقتصاديــة لــكل دولــة، وإعــداد معاييـــر خاصــة بــكل دولــة باالعتمــاد علــى معاييـــر املراجعــة الدوليــة.

مفهوم معاييـر املراجعة الدولية

قبــل  مــن  املنفــذة  الدوليــة و  القبــول  للمراجعــة ذات  أنهــا »املبــادئ األساســية  الدوليــة علــى  املراجعــة  عرفــت معاييـــر 
)Soltani, Auditing, 200 : 131(. وتعتبـــر معاييـــر املراجعــة الدوليــة إطــاًرا متجانســا  املراجعيـــن فــي جميــع أنحــاء العالــم« 
وقابــال للتطبيــق علــى املســتويات املهنيــة الدوليــة، وال تحـــرم أي دولــة فــي العالــم مــن إصــدار معاييـــر مراجعــة محليــة خاصــة 
بهــا تتناســب مــع البيئــة املاليــة واالقتصاديــة لذلــك البلــد. وتصــدر معاييـــر املراجعــة الدوليــة عــن االتحــاد الدولــي للمحاسبيـــن 

بمعرفــة لجنــة ممارســة املراجعــة الدوليــة.

مزايا وسلبيات تطبيق معاييـر املراجعة الدولية 

تبني الدول ملعاييـر املراجعة الدولية يمكن أن يكون له تأثيـر إيجابي أو سلبـي أيضا، ويمكن حصر ذلك فيما يلي:

مزايا تطبيق معاييـر املراجعة الدولية 1-

تتمثل أهم املزايا عند تطبيق معاييـر املراجعة الدولية في اآلتي:

إمكانيــة توفيـــر الجهــد والوقــت والتكاليــف التـــي تخصــص إلعــداد معاييـــر مراجعــة محليــة، خاصــة بالنســبة للــدول - 
التـــي تعانــي نقــص املــوارد االقتصاديــة.

زيــادة الثقــة فــي رأي املراجــع حــول القوائــم املاليــة املراجعــة، علــى اعتبــار أن املعاييـــر الدوليــة تتســم باملوضوعيــة - 
والقبــول العــام، حيــث تبيـــن ملســتخدمي القوائــم املاليــة الكيفيــة التـــي تمــت مــن خاللهــا عمليــة املراجعــة التـــي قــام بهــا 

املراجــع واملســؤولية التـــي يتحملهــا فيمــا يخــص رأيــه فــي تلــك القوائــم.

تشــجيع االســتثمار، حيــث إنــه كلمــا زادت ثقــة املستثمريـــن فــي املعلومــات فــي القوائــم املاليــة للشــركات مــن خــالل - 
فــي اســتثمار أموالهــم. اعتمــاد معاييـــر موضوعيــة، كلمــا زادت رغبتهــم 

تطويـر املهنة في الدول التـي تتميـز بضعف األداء املنهي ملهنة املراجعة فيها، من خالل تطبيق املعاييـر الدولية.- 

تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة يوفــر أدلــة مراجعــة قويــة مكتوبــة يمكــن الرجــوع إليهــا، ممــا يســاعد فــي الحــد مــن - 
اجتهــادات وتدخــالت إدارة املؤسســة ويدعــم معيــار االســتقاللية لــدى املراجعيـــن. 
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سلبيات تطبيق معاييـر املراجعة الدولية 2-

يمكن أن تكون هناك سلبيات عند تطبيق معاييـر املراجعة الدولية من بينها. )الدوري، 2003: 142(:

عدم انسجام بعض فقرات معاييـر املراجعة الدولية مع التشريعات املحلية الخاصة بالبلد. - 

حســم األمــر مــن خــالل تطبيــق املعاييـــر فــي عمليــة املراجعــة، يمكــن أن يؤثـــر ســلبا علــى الكفــاءة املهنيــة للمراجعيـــن التـــي - 
قــد تنشــأ نتيجــة احتــكاك املراجعيـــن فيمــا بينهــم والنقــاش الــذي قــد يحــدث بينهــم فيمــا يخــص بعــض املســائل فــي املراجعــة.

على الرغم من وجود بعض السلبيات التـــي يمكن أن تنتج عن تطبيق معاييـــر املراجعة الدولية، إال أنه يالحظ أن العديد 
مــن ممار�شــي مهنــة املراجعــة فــي دول العالــم اقتنعــوا بضــرورة التوحيــد الدولــي وإصــدار معاييـــر مراجعــة دوليــة موحــدة لتطبيقهــا 

وحــل املشــاكل املتعلقــة باملراجعــة نظريــا وميدانيــا، والقضــاء علــى التفــاوت فــي ممارســة مهنــة املراجعــة علــى املســتوى الدولــي.

خصائص وأهداف معاييـر املراجعة الدولية

تتمتع معاييـر املراجعة الدولية بعديد من الخصائص واألهداف منها ما يلي: )درغام، ومطيـر،2008:  6(.

خصائص معاييـر التدقيق الدولية 1-

تميـــزت هــذه املعاييـــر بالعموميــة، أي تـركيـــزها علــى األساســيات دون الخــوض فــي التفاصيــل ممــا يتيــح املرونــة عنــد - 
تطبيــق هــذه املعاييـــر.

اســتخدمت اللجنــة لفــظ إرشــادات املراجعــة بــدال مــن معاييـــر املراجعــة وذلــك حتـــى تســتطيع دول العالــم تكييــف - 
هــذه املعاييـــر مــع الظــروف املحليــة لــكل دولــة.

تعــد هــذه املعاييـــر األكثـــر عموميــة وشــموال علــى مســتوى العالــم، ألنهــا صــادرة عــن تجمــع يضــم معظــم دول العالــم - 
وقــد وضعــت فيهــا خالصــة تجــارب هــذه الــدول فــي مجــال املراجعــة.

إصــدار معاييـــر -  مــن خــالل  املراجعــة  فــي مجــال  املســتحدثة  التطــورات  بمواكبــة  الدوليــة  املراجعــة  تتســم معاييـــر 
باســتمرار. جديــدة 

أهداف معاييـر املراجعة الدولية 2-

سعت لجنة ممارسة املراجعة الدولية إلى تحقيق مجموعة أهداف عند إصدار معاييـر املراجعة الدولية، منها:

تقليــل االختالفــات فــي طرائــق عــرض القوائــم املاليــة خاصــة للشــركات متعــددة الجنســيات وهــذا يتحقــق بتطبيــق - 
معاييـــر املراجعــة الدوليــة التـــي يجــب أن تكــون مســبوقة بتطبيــق معاييـــر املحاســبة الدوليــة.

توافــر املعاييـــر الدوليــة للقوائــم املاليــة التـــي تعــد وتـــراجع  بموجبهــا ميـــزة علــى درجــة كبيـــرة مــن األهميــة هــي ميـــزة - 
القبــول علــى املســتوى الدولــي.

مساعدة دول العالم النامي في تطويـر معاييـرها الخاصة في ضوء االستـرشاد باملعاييـر الدولية للمراجعة.- 

تشجيع انتقال األموال واالستثمار الدولي وذلك من خالل توافر قوائم مالية مراجعة وفًقا للمعاييـر الدولية للمراجعة.- 

تدويل مهنة املراجعة وتحويلها للعاملية. - 

اعتبارات وكيفية إصدار معاييـر املراجعة الدولية

يعتبـر الغرض الرئي�شي من إصدار معاييـر املراجعة الدولية هو وجود مستويات وإرشادات مهنية للمراجعة وما يـرتبط 
بهــا مــن خدمــات قابلــة للتطبيــق علــى املســتوى الدولــي، حيــث تمثــل هــذه املعاييـــر إطــارا متجانســا قابــال للتطبيــق عامليــا وتســتطيع 

باملقابل أي دولة إصدار معاييـر مراجعة وطنية خاصة بها يمكن أن تأخذ بعيـن االعتبار املعاييـر الدولية للمراجعة.

اعتبارات إصدار معاييـر املراجعة الدولية 1-

تصــدر معاييـــر املراجعــة الدوليــة عــن االتحــاد الدولــي للمحاسبيـــن بمعرفــة اللجنــة الدوليــة ملمارســة املراجعــة، ويؤخــذ فــي 
االعتبــار عنــد إصــدار هــذه املعاييـــر مــا يأتــي: )الصبــان، وعلــي، 2002: 6 1(.
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علــى اعتبــار أن معاييـــر املراجعــة الوطنيــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخـــرى، فإنــه مــن املهــم مراعــاة هــذا االختــالف عنــد - 
إصــدار املعاييـــر الدوليــة، للوصــول إلــى معاييـــر دوليــة تحظــى بالقبــول العــام دوليــا.

عندمــا تضــع اللجنــة الدوليــة ملمارســة املراجعــة املعاييـــر الدوليــة، فإنهــا تســتهدف تطبيقهــا علــى مراجعــة القوائــم - 
املاليــة، إال أنــه ال يمنــع أن يتــم مواءمــة هــذه املعاييـــر إذا لــزم األمــر بحيــث تطبــق علــى خدمــات مهنيــة ومعلومــات 

أخـــرى مثــل فحــص القوائــم املاليــة ربــع ســنوية، اختبــار القوائــم املاليــة التقديـــرية وتجميــع القوائــم املاليــة.

معاييـــر املراجعة الدولية تشــمل املبادئ واإلجـــراءات األساســية، وكذا اإلرشــادات الخاصة بها، ويجب فهم املعاييـــر - 
واإلجـــراءات في ضوء اإلرشــادات الخاصة بها.

يمكــن للمراجــع فــي مجــاالت وظــروف معينــة أن يقــرر الخـــروج عــن معاييـــر املراجعــة الدوليــة، إذا كان لغــرض الحـــرص - 
علــى كفــاءة وأهــداف املراجعــة وتحقيقهــا، وعليــه أن يقــدم التبـريـــرات الكافيــة لذلــك.

القاعدة أن تطبق معاييـــر املراجعة الدولية على كافة عمليات املراجعة، واالســتثناء أن يقتصر تطبيقها على أمور - 
معينــة، وإن حــدث فيجــب أن يتــم اإلشــارة إلــى ذلــك صراحــة فــي صــدر املعيــار.

تصــدر لجنــة ممارســة مهنــة املراجعــة الدوليــة مجموعــة مــن اإلصــدارات بهــدف توفيـــر املســاعدة العمليــة للمراجــع فــي - 
تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة مــن جهــة وتطويـــر املمارســة املهنيــة مــن جهــة ثانيــة، هــذه اإلصــدارات ال تحــل محــل 

معاييـــر املراجعــة الدوليــة وليــس لهــا نفــس ســلطة املعاييـــر الدوليــة.

كيفية إصدار معاييـر املراجعة الدولية  2-

غالًبا تتبع لجنة ممارسة املراجعة الدولية عند إصدار معيار دولي للمراجعة الخطوات اآلتية: )الشامي، 2002: 157(.

يتم اختيار املوضوعات التـــي يجب دراســتها تفصيليا عن طريق لجنة فرعية يتم تشــكيلها خصيصا لذلك، وتخول - 
لجنة ممارسة مهنة املراجعة املسؤولية األولية إلعداد مسودة املعاييـر.

تقــوم اللجنــة الفرعيــة بمراجعــة الدراســات ذات العالقــة بموضــوع املعيــار واملعاييـــر املماثلــة املســتخدمة فــي الــدول - 
األعضاء، وأي مقتـــرحات تقدمها املنظمات الدولية أو اإلقليمية املهتمة، ثم تقوم بإعداد مسودة املعيار وعرضها 

علــى لجنــة ممارســة املراجعــة الدوليــة إلقرارهــا.

بعد اعتماد مسودة املعيار، يتم توزيعها على أعضاء االتحاد الدولي للمحاسبيـن وعلى املنظمات الدولية والهيئات - 
املهتمة بمعاييـر املراجعة الدولية، ويتم إعطاء مهلة كافية الستالم مالحظات تلك الجهات.

بعــد دراســة املالحظــات املرســلة مــن الجهــات املختلفــة بمعرفــة لجنــة ممارســة املراجعــة الدوليــة، حيــث يتــم تعديــل - 
املعيــار ويصبــح ســاري  يتــم إصــدار  املعدلــة  املســودة  وفــي حالــة اعتمــاد  ذلــك،  األمــر  إذا اقت�شــى  املعيــار  مســودة 

املفعــول ابتــداء مــن التاريــخ املحــدد باملعيــار.

يشتـــرط العتمــاد مســودة املعيــار أو املعيــار موافقــة ثالثــة أربــاع أعضــاء اللجنــة الحاضريـــن فــي االجتمــاع، علــى أن ال - 
يقــل عــدد املوافقيـــن عــن عشــرة أعضــاء.

املحور الثاني: الدراسة امليدانية 

منهجية الدراسة
تتمثل منهجية الدراسة في العناصر اآلتية:

مجتمع الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن األكاديمييـــن فــي مجــال املراجعــة ومحافظــي 
الحســابات فــي عــدد مــن واليــات الوطــن بالجـــزائر.

حجم العينة 

تــم تحديــد حجــم العينــة وذلــك باختيــار خطــأ معاينــة مالئــم وذلــك حســب 
مــا يبينــه الجــدول رقــم )1(:

الجدول رقم )1(
 سيناريوهات تحديد حجم العينة

)%( d
o
4567خطأ املعاينة 

n 187137 42026حجم العينة
املصدر: تم إعداد الجدول باالعتماد على قوانيـن اإلحصاء
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فــي هــذه  العينــة  تــم تحديــد حجــم  املــراد جمعهــا،  فــي حــدود اإلمكانــات والبيانــات 
اآلتيــة: العالقــة  فــردا، وذلــك حســب   137 بـــ  الدراســة 

𝑛𝑛 =  (1.64)²
4(0.07)² = 137.2 

  

  
𝑛𝑛 =  𝑡𝑡∝

2

4𝑑𝑑0
2 

∝t: هي مستوى املعنوية واملحدد بـــ: 0,1.    حيث إن:   n: هي حجم العينة. 
املحــدد. املعاينــة  خطــأ   :d

o

بلغــت االســتجابة علــى هــذه االســتمارة نســبة 73% وهــي تعتبـــر نســبة معقولــة، حيــث إن 27% الباقيــة جـــزء منهــا لــم يتــم 
استـــرجاعه، والجـــزء اآلخـــر تمت اإلجابة على بعض الفقرات فقط من االستمارة بسبب أن األفراد املستجيبيـــن غيـــر ملميـــن 

بمعاييـــر املراجعــة الدوليــة، وبالتالــي تــم رفضهــا وعــدم إدراجهــا ضمــن عينــة الدراســة.

وبالتالي، يصبح خطأ املعاينة حسب حجم العينة الفعلي واملعمول به يقدر بـنسبة: 

𝑛𝑛 =  𝑡𝑡∝
2

4𝑑𝑑0
2 => 𝑑𝑑0 =  𝑡𝑡∝

2√𝑛𝑛
=  1,64

2√100
= 0,082 =  8.2% 

 
تصميم االستبيان

تــم إعــداد اســتمارة تتكــون مــن ثالثــة محــاور وكل محــور يتضمــن عــددا مــن الفقــرات، تكــون اإلجابــة عليهــا بالتــدرج مــن 
موافــق بشــدة إلــى غيـــر موافــق بشــدة مــع إعطــاء أوزان تـــرجيحية لــكل رأي فــي اإلجابــة، وقــد تــم تحديــد املحــاور والفقــرات التـــي 

تحتــوي عليهــا  اســتمارة الدراســة كاآلتــي:

املحــور األول يهــدف إلــى قيــاس مــدى أهميــة معاييـــر املراجعــة الدوليــة كمرجعيــة يمكــن االعتمــاد عليهــا مــن طــرف - 
الجهــات املشــرفة علــى تنظيــم مهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر إلعــداد معاييـــر وإرشــادات محليــة بهــدف تطويـــر املراجعــة 

املاليــة فــي الجـــزائر وتحسيـــن أدائهــا، حيــث يضــم هــذا املحــور الفقــرات مــن 1 إلــى غايــة 12.

املحــور الثانــي يهــدف إلــى تحديــد أهــم املشــاكل والصعوبــات التـــي تواجههــا مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر، حيــث - 
تضمــن هــذا املحــور الفقــرات مــن 13 إلــى غايــة 27.

املحور الثالث يهدف إلى تحديد اآلليات التـــي يمكن اقتـــراحها لتحسيـــن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـــزائر أخذا - 
بعيـــن االعتبــار معاييـــر املراجعــة الدوليــة، حيــث تضمــن هــذا املحــور الفقــرات مــن 28 إلــى غايــة 40.

تــم تحديــد املتوســط الحسابـــي املرجــح بــأوزان تــم تحديدهــا باالعتمــاد علــى مقيــاس ليــكارت ذو النقــاط الخمــس، وذلــك 
كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول رقــم )3(:

وقــد تــم حســاب طــول الفئــة مــن خــالل حســاب املــدى 
عــدد  علــى  تقســيمه  ثــم   ،)4=1-5( بـــالقيمة  يقــدر  والــذي 
حــاالت اإلجابــة واملتمثلــة فــي 05 حــاالت، وتــم الحصــول علــى 
فئــات طــول كل واحــدة منهــم يســاوي  )5/4=0.8(، وبالتالــي 
تكــون الفئــة األولــى لقيــم املتوســط الحسابـــي محصــورة فــي 
املجــال ]1-1.8]، وهكــذا بالنســبة لبقيــة الفئــات وذلــك كمــا 

هــو مبيـــن فــي الجــدول املوالــي.

خصائص عينة الدراسة
تــم تحديــد خصائــص العينــة مســبقا ضمــن االســتبيان، تمثلــت أساســا فــي الجنــس، العمــر، املؤهــل العلمــي، الخبـــرة فــي 

مجــال املراجعــة، طبيعــة العمــل، وقــد تــم الحصــول علــى النتائــج اآلتيــة:

الجدول رقم )2( 
معدل االستجابة

االستمارات 
املوزعة

عدد 
املستجيبيـن

معدل 
االستجابة

137100%73
علــى  باالعتمــاد  الجــدول  إعــداد  تــم  املصــدر: 

نتائج إجابات أفراد العينة 

الجدول رقم )3(
الوزن النسبـي إلجابات أفراد العينة

افق الرأي  غيـر مو
بشدة

غيـر 
افق افقمحايدمو افق مو مو

بشدة

Opinion Comletely
disagreeDisagreeNutralAgreeComletely

agree

12345الوزن النسبي
املصدر: تم إعداد الجدول باالعتماد على مقياس ليكارت
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 الجنس

مــن خــالل بيانــات االســتبيان حــول خاصيــة الجنــس 
ألفــراد العينــة، تــم الحصــول علــى النتائــج اآلتيــة:

يتــم عــرض مكونــات عينــة الدراســة مــن حيــث الجنــس 
مــن خــالل الجــدول رقــم )5(:

العينــة  أفــراد  لتوزيــع  الجدولــي  العــرض  خــالل  مــن 
حســب الجنــس، فــإن معــدل عــدد الذكــور إلــى العينــة املدروســة أكبـــر مــن معــدل عــدد 
اإلنــاث، حيــث يتــوزع أفــراد العينــة بيـــن 86% ذكــور و14% بالنســبة لإلنــاث، وهــذا مــا 
يفسر أن فئة الذكور هم األكثـر اهتمام لدراسة وممارسة مهنة املراجعة في الجـزائر.

 العمر
يتــم تبيــان خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث العمــر 

مــن خــالل العــرض الجدولــي كمــا بالجــدول رقــم )6(.

العينــة  أفــراد  لتوزيــع  الجدولــي  العــرض  خــالل  مــن 
حسب العمر، فإن عدد األفراد الذيـن يتـراوح سنهم من 30 
إلــى أقــل مــن 40 ســنة هــم الفئــة األكثـــر فــي العينــة املدروســة 
حيــث يبلــغ عددهــم 43 فــردا أي بنســبة تبلــغ 43%، ثــم تأتـــي 
بعــد ذلــك الفئــة مــن 40 إلــى 50 ســنة التـــي يبلــغ عــدد أفرادهــا 
25 وبنسبة تبلغ 25%، بينما الفئة التـي عمر أفرادها أكبـر 

من 50 سنة يبلغ عدد أفرادها 20 فردا بنسبة تبلغ 20%، وتأتـي في املرتبة األخيـرة الفئة التـي يقل عمر أفرادها عن 30 سنة 
حيــث يبلــغ عددهــم 12 فــرد بمعــدل %12.  

املؤهل العلمي

من خالل بيانات إجابات أفراد العينة حول متغيـر املؤهل العلمي، تم الحصول على النتائج املبينة في الجدول اآلتي:

مــن خــالل العــرض الجدولــي لتوزيــع أفــراد العينــة حســب املؤهــل العلمــي، يتبيـــن أن غالبيــة أفــراد العينــة هــم مــن فئــة 
املحصليـــن على شهادات في الليسانس والدراسات العليا، حيث يبلغ عددهم 52 و 44 فرد بمعدل 52% و 44% على التـــرتيب.

تفســر النتائــج الســابقة أن كل األكاديمييـــن تقريبــا لهــم اطــالع وبحــث فــي معاييـــر املراجعــة الدوليــة والتـــي فــي الغالــب 
تكــون علــى مســتوى الدراســات العليــا، بينمــا املهنييـــن كلهــم محصليـــن علــى شــهادة الليســانس والتـــي تعتبـــر ســابقا مــن شــروط 
التـــرشح للتـــربص املنهــي ملزاولــة مهنــة محافظــي الحســابات، ثــم تأتـــي فــي املرتبــة الثالثــة  األفــراد املحصليـــن علــى شهادتـــي الدبلــوم 
املنهــي والشــهادات األخـــرى بنفــس النســبة والتـــي بلغــت 02% أي عــدد أفــراد يبلــغ 02 فــرد، وهــي تعتبـــر بذلــك نســبة ضئيلــة جــدا.

 الخبـرة في مجال املراجعة

يتــم تبيــان توزيــع أفــراد العينــة حســب متغيـــر الخبـــرة 
والبيانــي  الجدولــي  العــرض  خــالل  مــن  املراجعــة  مجــال  فــي 

اآلتييـــن:

مــن خــالل بيانــات إجابــات أفــراد العينــة حــول متغيـــر 
الخبـــرة فــي مجــال املراجعــة، تــم الحصــول علــى النتائــج املبينــة 

فــي الجــدول رقــم )8(:

الجدول رقم )4( 
اتجاه اإلجابة حسب مقياس ليكارت الخما�سي

افق اتجاه اإلجابة غيـر مو
بشدة

غيـر 
افق افقمحايدمو افق مو مو

بشدة
]2. -5[] .3-2. ]]2.6- .3 ]]1.8-2.6]]1-1.8]الوزن النسبي

املصدر: تم إعداد الجدول باالعتماد على مقياس ليكارت

جدول رقم )5(
توزيع أفراد العينة حسب الجنس

املجموعأنثـىذكرالجنس

8614100التكرار

8614100املعدل )%(
املصــدر: بيانــات االســتمارة باالعتمــاد علــى مخـــرجات 

spss

جدول رقم )6( 
توزيع أفراد العينة حسب العمر

أقل من العمر )سنة(
30

من 30 إلى 
أقل من 40

من 40 
إلى 50

أكبـر من 
املجموع50

12432520100التكرار
12432520100املعدل )%(

spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات

الجدول رقم )7(
توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي

املؤهل 
العلمي

دبلوم 
دراسات ليسانسمنهي

عليا
شهادات 

املجموعأخـرى

02524402100التكرار
02524402100املعدل )%(

spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات
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حســب  العينــة  أفــراد  لتوزيــع  الجدولــي  العــرض  خــالل  مــن 
متغيـــر الخبـــرة فــي مجــال املراجعــة، فــإن عــدد األفــراد الذيـــن تتـــراوح 
خبـــرتهم مــن 05 إلــى 10 ســنوات بلغــوا 37 فــردا أي مــا نســبته %37، 
وهــي النســبة نفســها فيمــا يتعلــق باألفــراد الذيـــن تفــوق خبـــرتهم 10 
ســنوات، وتعتبـــر هاتيـــن الفئتيـــن هــم األكثـــر فــي العينــة املدروســة، 
وهــذا مــا يفســر أن غالبيــة أفــراد العينــة لهــم خبـــرة فــي مجــال املراجعــة 
تعتبـــر مالئمــة، ثــم يأتـــي فــي املرتبــة الثانيــة األفــراد الذيـــن تقــل خبـــرتهم 

عــن 05 ســنوات، حيــث بلــغ عددهــم 26 فــردا بمعــدل 26%.خبـــرة الفــرد فــي العينــة املدروســة لــه عالقــة بالعمــر، فحســب نتائــج 
توزيــع العينــة حســب العمــر أظهــرت أن الغالبيــة يتـــراوح عمرهــم مــن 30 إلــى اقــل مــن 40 ســنة.

اختبار الثبات والصدق ملحاور وفقرات االستمارة

يتــم اختبــار ثبــات فقــرات االســتبيان مــن خــالل حســاب معامــل الثبــات كطريقــة التجـــزئة النصفيــة أو معامــل ألفــا 
كرونبــاخ، حيــث إن معامــل الثبــات يأخــذ قيمــا تتـــراوح بيـــن الصفــر والواحــد الصـــحيح، وكلمــا اقتـــرب هــذا املعامــل إلــى الواحــد 
يعنــي زيــادة مصداقيــة البيانــات، بمعنــى أنــه لــو تــم توزيــع االســتمارة علــى نفــس العينــة مــن مجتمــع الدراســة فإنــه يتــم الحصــول 
علــى نفــس النتائــج، ويمكــن حســاب أيضــا معامــل الصــدق - الــذي يقيــس مــدى صالحيــة االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات 

لقيــاس مــا وضــع لقياســه - عــن طريــق حســاب جــذر معامــل الثبــات.

وقــد تــم عــرض االســتبيان علــى مجموعــة مــن املحكميـــن، واملتمثليـــن فــي أســاتذة جامعييـــن ذوي االختصــاص فــي مجــاالت 
املحاســبة واملراجعــة واإلحصــاء. 

تــم اســتخدام معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ )AlphaCronbach’s( لقيــاس الثبــات لبيانــات االســتمارة، وتعتبـــر القيمــة 
املقبولــة إحصائيــا ملعامــل ألفــا كرونبــاخ هــي 60% فأكثـــر، وقــد تــم الحصــول علــى النتائــج اآلتيــة: 

مــن خــالل الجــدول رقــم )9( يالحــظ أن قيمــة ألفــا كرونبــاخ تبلــغ  6 .0، 11 .0 و 8 .0 مقابــل معامــل الصــدق الــذي 
يســاوي إلــى  0.8،  0.8 و0.89 للمحــور األول والثانــي والثالــث علــى التـــرتيب، بينمــا يبلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ لالســتمارة ككل 
0.833 مقابل معامل الصدق الذي يساوي 0.91، وهي تمثل قيم مرتفعة تعتبـــر معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث 
يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي تعميــم النتائــج، بمعنــى أنــه لــو تــم توزيــع االســتبيان علــى نفــس عينــة الدراســة فــإن نســبة 83% منهــم 

ســوف يعيــدون نفــس اإلجابــة األولــى.

تحليل نتائج االستبيان
يحتــوي هــذا املطلــب علــى عــرض ملــا تــم جمعــه مــن بيانــات حــول 
إجابــات أفــراد العينــة علــى أســئلة وفقــرات االســتمارة التيتــم توزيعهــا 

عليهــم وإعــادة اســتالمها.

عــدد  توضـــح  جــداول  شــكل  فــي  اإلجابــات  نتائــج  عــرض  يتــم   
ونســبة اإلجابــات إلــى كل خيــار مــن خيــارات األســئلة التـــي تتمثــل فــي 
خمســة حقــول، اثنــان منهــا إيجابيــة واثنــان ســلبية وواحــد حيــادي، 
باإلضافــة إلــى األشــكال البيانيــة التـــي توضـــح األرقــام والنســب الــواردة 

الجــداول. فــي 

تحليل نتائج االستبيان للمحور األول

مــن خــالل اإلجابــة علــى فقــرات االســتبيان الخاصــة باملحــور األول، تــم الحصــول علــى نتائــج تتمثــل فــي املتوســط الحسابـــي 
واالنحـــراف املعياري واختبار ســتيودنت وكذلك مســتوى الداللة للمحور والفقرات التـــي يحتوي عليها، واملبينة في الجدول رقم 10. 

جدول رقم )8(
توزيع أفراد العينة حسب الخبـرة في مجال املراجعة

سنوات 
الخبـرة

أقل من 
05 سنوات

من 05 إلى 
10 سنوات

أكبـر من 
املجموع10 سنوات

263737100التكرار
263737100املعدل )%(

spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات

الجدول رقم )9(
معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة

معامل ألفا 
كرونباخ

عدد 
الفقرات

معامل 
الصدق

 120.8 6 .0املحور األول
 11150.8 .0املحور الثاني
130.89 8 .0املحور الثالث

0.833400.91كل املحاور
spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات
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الجدول رقم )10(
نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرات املحور األول

املتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحـراف
املعياري

معامل 
االختالف%

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
االتجاهالداللة

بالنســبة 1 هامــة  مرجعيــة  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تعتبـــر 
املراجعــة مجــال  فــي  واملهنييـــن  موافق 0,000   .009111.0330 .000  . لأكاديمييـــن 

بشدة

تطبيق معاييـــر املراجعة الدولية يحسن من قدرة مكاتب املراجعة على 2
موافق 0,000 3 .11.1928 923 .0000 . القيام بمراجعة حسابات املؤسسات الوطنية و األجنبية في الجـزائر

بشدة

مكاتــب 3 قــدرة  مــن  يحســن  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق 
الدوليــة املراجعــة  مكاتــب  مــع  املنافســة  علــى  بالجـــزائر  موافق 0,000 16. 1 18.8 913 .20000. املراجعــة 

بشدة

تخفيــض 4 بإمكانيــة  يســمح  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق 
موافق630,000 .111 .21 86 01000.8. مخاطــر املراجعــة املتعلقــة بإبــداء الــرأي ملكاتــب املراجعــة بالجـــزائر

موافق8810,000. 1 .26 0 3.80001.01تطبيق معاييـر املراجعة الدولية يدعم استقاللية املراجعيـن في الجـزائر5

6
املراجعــة  بمعاييـــر  امللمــة  واملهنيــة  األكاديميــة  الفئــات  إشــراك 
الدوليــة فــي وضــع القوانيـــن واملعاييـــر يحقــق تنظيــم أفضــل ملهنــة 

الجـــزائر فــي  املراجعــة 
موافق 10,000 820.2 . 21 6 000.6 3. 

بشدة

تطبيق معاييـــر املراجعة الدولية يوفر على املنظمات املهنية املحلية 7
موافق23.219.1610,000 1 3.81000.88الجهد والوقت واألموال الالزمة لوضع معاييـر للمراجعة بالجـزائر

عمــل 8 آليــات  بتفعيــل  يســمح  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق 
الجـــزائر فــي  املراجعــة  ملهنــة  املنظمــة  موافق0,000   .89 .3.86000.9103223الجهــات 

9
واملنظمــات  للهيئــات  يســمح  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق 
املســتمرة  باملتابعــة  الجـــزائر  فــي  املراجعــة  مهنــة  علــى  املشــرفة 

فيهــا واملشــاركة  الدولــي  املســتوى  علــى  الحاصلــة  للتطــورات 
موافق0,000 03. 1 8. 31681 .10000. 

تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة يســمح بتفعيــل بـــرنامج مراقبــة 10
موافق0,000 8 .81918.8113  .03000. جــودة األداء املنهــي للمراجــع فــي الجـــزائر

11
املاليــة  للمعلومــات  يعطــي  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق 
املصــادق عليهــا للمؤسســات فــي الجـــزائر ثقــة واســعة يســهل عمليــة 

الدوليــة املاليــة  األســواق  فــي  أســهمها  تــداول 
موافق3180,000. 1819.601 000.81 1. 

12
تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة يســاعد الجـــزائر فــي  االنضمــام 
كاملنظمــة  الدوليــة  واالقتصاديــة  املاليــة  واملنظمــات  الهيئــات  إلــى 

للتجــارة العلميــة 
موافق910,000 . 1 019.2 16000.800. 

موافق1100,000. 310.032 13 .12080. املحور األول
spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات

مــن خــالل النتائــج املتحصــل عليهــا فــي الجــدول رقــم )10( حــول فقــرات املحــور األول، الــذي يهــدف إلــى قيــاس مــدى أهميــة 
معاييـــر املراجعة الدولية في تحسيـــن أداء مهنة املراجعة املالية في الجـــزائر وتطويـــرها، يتبيـــن أن غالبية أفراد عينة الدراســة 
يوافقــون باإليجــاب حــول كل فقــرات هــذا املحــور، حيــث تتـــراوح آرائهــم بيـــن املوافــق واملوافــق بشــدة، حيــث يبلــغ املتوســط 
الحسابـــي للمحــور 1208.  الــذي يقــع فــي مجــال املوافــق، بينمــا معامــل االختــالف يقــدر بنســبة 10.03% والــذي يبيـــن تجانــس 
وتوافــق آراء أفــراد العينــة حــول فقــرات هــذا املحــور، كمــا أن قيمــة املتوســط الحسابـــي تعتبـــر معنويــة إحصائيــا ألن مســتوى 

داللتهــا يقــدر بالقيمــة 0.000.

تحليل نتائج االستبيان للمحور الثاني

من خالل اإلجابة على فقرات االستبيان الخاصة باملحور الثاني، تم الحصول على النتائج اآلتية:

مــن خــالل النتائــج املتحصــل عليهــا فــي الجــدول رقــم )11( حــول فقــرات املحــور الثانــي، الــذي يهــدف إلــى تحديــد املشــاكل 
التـــي تواجههــا مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر وكــذا النقائــص التـــي تحتــوي عليهــا، يتبيـــن أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة 
يوافقــون باإليجــاب حــول وجــود فعــال بعــض املشــاكل والنقائــص والتـــي تــم اإلشــارة إليهــا ضمــن فقــرات هــذا املحــور، حيــث 
تتـــراوح آرائهم بيـــن املوافق واملوافق بشدة وقدر املتوسط الحسابـــي لهذا املحور بالقيمة 3.8960 ومعامل اختالف %10.82 
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الذي يشيـــر إلى أنه ال يوجد اختالف جوهري آلراء أفراد العينة حول وجود هذه املشاكل والنقائص، كما أن قيمة املتوسط 
الحسابـــي لهــذا املحــور تعتبـــر معنويــة إحصائيــا ألن مســتوى داللتهــا يقــدر بالقيمــة 0.000.

الجدول رقم )11(
نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرات املحور الثاني

املتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحـراف
املعياري

معامل 
االختالف%

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
االتجاهالداللة

موافق0,000  13.0 20.1 000.8196 0. ال يوجد تنظيم جيد ملهنة املراجعة في الجـزائر13

ضعــف دور الهيئــات واملنظمــات املهنيــة املحليــة فــي عمليــة تنظيــم 14
موافق0,000 811.9023.13 92 .000 1. مهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر

موافق0,000  3.96000.8030220.2811.9ال يتوفر ملهنة املراجعة في الجـزائر إطارا متكامال ملعاييـر املراجعة15

عــدم وضــوح القوانيـــن املنظمــة ملهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر فيمــا 16
العلمــي والعملــي ملزاولــة املهنــة التأهيــل  موافق0,000 6.33  . 2 001.0102 3.6يتعلــق بمســتوى 

عــدم وضــوح القوانيـــن املنظمــة ملهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر فيمــا 17
التـــراخيص وتنظيــم املكاتــب موافق3960,000.  29.1 8 6001.03 .3يتعلــق بمنــح 

تحــدد 18 متكاملــة  مدونــة  الجـــزائر  فــي  املراجعــة  ملهنــة  تتوفــر  ال 
للمهنــة املنهــي  الســلوك  موافق2910,000. 3 . 001.028632  .3أخالقيــات 

موافق9.1600,000  . 9802 000.9 3.8ال توجد هيئة مستقلة في الجـزائر تقوم بتطويـر مهنة املراجعة باستمرار19

بـرامج التعليم في مجال املحاسبة و املراجعة بالجامعات الجـزائرية ال 20
موافق 60,000 613.9 .3621 29000.92. تســتجيب بشــكل جيد لالحتياجات العملية ملهنة املراجعة في الواقع

بشدة

القوانيـــن 21 وضــع  فــي  األكاديميــة  للفئــات  الفعــال  اإلشــراك  عــدم 
املراجعــة مهنــة  بتنظيــم  املتعلقــة  موافق90,000 11.3 10000.9692223.6. واملعاييـــر 

بعــض 22 عــن  واإلفصــاح  املعالجــة  فــي  املحاسبـــي  النظــام  عجـــز 
املاليــة موافق30,000  . 29.02 8001.0098 .3املعلومــات 

موافق0,000 23.9311.28 11000.9836. ضعف أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات بشكل عام موضوع املراجعة23

التــام 24 باالســتقالل  الجـــزائر  فــي  عــام  بشــكل  املراجعــون  يتمتــع  ال 
الــرأي وإبــداء  التقريـــر  إعــداد  عنــد  موافق0,000 3 .8 001.0313826.6 3.8وخاصــة 

التـــي 25 املهــام  مــع حجــم  الجـــزائر  فــي  أتعــاب املراجعيـــن  تتناســب  ال 
موافق90,000  . 28.12 98 001.0 3.8يؤدونهــا و املســؤوليات التـــي يتحملونهــا واملحــددة بموجــب القانــون

ال يســتخدم املراجعــون فــي الجـــزائر بشــكل جيــد األســاليب الكميــة 26
موافق30,000  .12000.8908121.6212. فــي املراجعــة كاملعاينــة وبحــوث العمليــات واإلجـــراءات التحليليــة

ال يســتخدم املراجعــون فــي الجـــزائر بشــكل جيــد وســائل االتصــال 27
موافق30,000 001.0202028.036.2 3.6الحديثــة فــي مكاتبهــم و املراجعــة فــي ظــل التجــارة اإللكتـــرونية

موافق0,000  610.8221.2 21 .3.89600املحور الثاني
spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات

وقد ركز أفراد العينة في آرائهم حول فقرات املحور الثاني على ما يلي:

ضعــف دور الهيئــات واملنظمــات املهنيــة املحليــة فــي عمليــة تنظيــم مهنــة املراجعــة فــي الجـــزائر، حيــث يبلــغ املتوســط - 
الحسابـــي 00 1.  وهــو متوســط قريــب جــدا مــن اتجــاه املوافــق بشــدة، فــي حيـــن يبلــغ معامــل االختــالف %11.90 
وهــو مــا يعكــس تجانــس وتوافــق آراء أفــراد العينــة حــول هــذه الفقــرة، وتعتبـــر قيمــة املتوســط الحسابـــي معنويــة 

إحصائيــا ألن مســتوى داللتهــا يقــدر بالقيمــة 0.000.

تعمــل الهيئــات املهنيــة فــي الجـــزائر ممثلــة فــي املجلــس الوطنــي للمحاســبة واللجــان التابعــة لــه وكذلــك املجلــس الوطنــي - 
للغرفــة الوطنيــة ملحافظــي الحســابات علــى تنظيــم مهنــة املراجعــة وفــق مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة، ويحتــاج 
ذلــك إلــى تفعيــل دور هــذه الهيئــات وخاصــة اللجــان التابعــة للمجلــس الوطنــي للمحاســبة املتمثلــة فــي لجنــة تقيــس 
ولجنــة  والتحكيــم  االنضبــاط  لجنــة  التكويـــن،  لجنــة  االعتمــاد،  لجنــة  املهنيــة،  والواجبــات  املحاســبية  املمارســات 
مراقبــة النوعيــة مــن خــالل وضــع اآلليــات والطــرق التـــي تضمــن تنفيــذ املهــام املوكلــة لتلــك اللجــان مــن أجــل تحسيـــن 

املهنــة وتطويـــرها فــي الجـــزائر.
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عرض وتحليل نتائج االستبيان للمحور الثالث

من خالل اإلجابة على فقرات االستبيان الخاصة باملحور الثاني، تم الحصول على النتائج املبينة في الجدول رقم )12(.

الجدول رقم )12(
نتائج إجابات أفراد العينة حول فقرات املحور الثالث

املتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحـراف
املعياري

معامل 
االختالف%

 t قيمة
املحسوبة

مستوى 
االتجاهالداللة

مــع 28 يتــالءم  بمــا  تكييفهــا  بعــد  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تطبيــق  يمكــن 
الجـــزائر فــي  واالقتصاديــة  املاليــة  موافق 0,000 16.9816.92 8 1 .21000. البيئــة 

بشدة
تحسيـــن مســتوى التأهيــل العلمــي للمراجعيـــن مــن خــالل اعتمــاد تدريــس 29

موافق 00,000 0918.0. 1  1  .000 3. املناهــج الدوليــة فــي املعاهــد والجامعــات الجـــزائرية
بشدة

خــالل 30 مــن  الجـــزائر  فــي  للمراجعيـــن  العملــي  التأهيــل  مســتوى  تحسيـــن 
بالخــارج للمراجعيـــن  التـــربصات  سياســة  وتفعيــل  موافق 0,000 8120.31. 2000.698921 . تجســيد 

بشدة

خــالل 31 مــن  الجـــزائر  فــي  للمراجعيـــن  العملــي  التأهيــل  مســتوى  تحسيـــن 
موافق 80,000 3. 1  .086116 .23000. إعــادة النظــر فــي كيفيــة منــح التـــراخيص ملزاولــة املهنــة وتنظيــم املكاتــب

بشدة

دعــم اســتقالل املراجعيـــن ودراســة العوامــل املؤثـــرة للتقليــل مــن تأثيـــرها 32
موافق 3060,000. 281. 1 396 .28000. علــى االســتقاللية

بشدة

عمليــة 33 فــي  جيــد  بشــكل  الكميــة  األســاليب  اســتخدام  املراجعيـــن  إلــزام 
االســتخدام بهــذا  املتعلقــة  املهــارات  وتطويـــر  موافق 8319.3810,000. 1 3 21000.62. املراجعــة 

بشدة

تقييــم مخاطــر املراجعــة بشــكل جيــد مــن طــرف املراجعيـــن باالعتمــاد علــى 34
موافق000,000 .018 . 91  9 .10000. إرشــادات معاييـــر املراجعــة الدوليــة

باملمارســة 35 الجامعــة  فــي  باملراجعــة  املتعلقــة  األكاديميــة  الدراســات  ربــط 
باملهنــة املتعلقــة  املشــاكل  لحــل  موافق 020,000 .30 016111.0 .3000 . امليدانيــة 

بشدة

الدراســية 36 البـــرامج  فــي  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تدريــس  علــى  التـركيـــز 
الجـــزائرية بالجامعــات  املراجعــة  موافق 00,000 023.6 .000.6083613  . ملقيــاس 

بشدة

األطــراف 37 عالقــات  تسييـــر  فــي  دورهــا  وتفعيــل  املراجعــة  لجــان  إنشــاء 
واملراجعيـــن اإلدارة  املساهميـــن،  فــي  املتمثلــة  موافق913.2660,000 .2320  12000.8. املتعاقــدة 

وتشــجيع 38 املنهــي  الســلوك  أخالقيــات  تحــدد  متكاملــة  مدونــة  إعــداد 
بهــا االلتـــزام  علــى  موافق 0,000  116.1 .923918 .28000. املراجعيـــن 

بشدة

39
دوليــة  مراجعــة  مكاتــب  مــع  الجـــزائر  فــي  املراجعــة  ملكاتــب  عالقــات  ربــط 
معارفهــم  مــن  االســتفادة  أجــل  مــن  الدوليــة  املراجعــة  معاييـــر  تعتمــد 

املهنيــة وخبـــراتهم 
موافق 10,000 2. 1 816.6 00 .21000. 

بشدة

مهنــة 40 تطويـــر  فــي  نجحــت  التـــي  الــدول  تجــارب  مــن  االســتفادة  محاولــة 
الدوليــة املراجعــة  معاييـــر  علــى  باالعتمــاد  فيهــا  موافق 620.9800,000 . 000.686381  . املراجعــة 

بشدة

موافق 10,000 1. 3  .9608 29310.36. املحور الثالث
بشدة

spss املصدر: بيانات االستمارة باالعتماد على مخـرجات

مــن خــالل النتائــج املتحصــل عليهــا فــي الجــدول رقــم )12( حــول فقــرات املحــور الثالــث، الــذي يهــدف إلــى تحديــد مجــاالت 
وآليــات تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر أخــذا بعيـــن االعتبــار معاييـــر املراجعــة الدوليــة، يتبيـــن أن أفــراد عينــة 
الدراســة يوافقــون علــى غالبيــة اآلليــات املقتـــرحة لتحسيـــن وتطويـــر مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر والتـــي تضمنتهــا فقــرات 
هــذا املحــور، وقــد تـــراوحت آرائهــم بيـــن املوافــق واملوافــق بشــدة حيــث يقــدر املتوســط الحسابـــي لهــذا املحــور 2931.  ومعامــل 
اختــالف   .08% الــذي يعكــس درجــة التوافــق واالنســجام فــي آراء أفــراد العينــة حــول اآلليــات املقتـــرحة لتحسيـــن املهنــة، كمــا 

أن قيمــة املتوســط الحسابـــي تعتبـــر معنويــة إحصائيــا ألن مســتوى داللتهــا يقــدر بالقيمــة 0.000. 

وقد تم التـركيـز في إجابات األفراد حول املحور الثالث على ما يلي:

يمكــن تطبيــق معاييـــر املراجعــة الدوليــة بعــد تكييفهــا بمــا يتــالءم مــع البيئــة املاليــة واالقتصاديــة فــي الجـــزائر، حيــث - 
يبلــغ املتوســط الحسابـــي إلجابــات أفــراد العينــة 2100.  والــذي يقــع فــي اتجــاه املوافــق بشــدة، بينمــا يبلــغ معامــل 
االختــالف 16.98% الــذي يعكــس مــدى التوافــق واالنســجام فــي آراء أفــراد العينــة حــول هــذه الفقــرة، كمــا أن قيمــة 

ــر معنويــة إحصائيــا ألن مســتوى داللتهــا يقــدر بالقيمــة 0.000. املتوســط الحسابـــي لهــذه الفقــرة تعتبـ
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حيــث تتضمــن عمليــة التكييــف األخــذ فــي االعتبــار القوانيـــن واملعاييـــر املنظمــة للمهنــة فــي الجـــزائر الصــادرة عــن - 
الهيئــات املهنيــة وكذلــك التـركيـــز علــى املعاييـــر الدوليــة األكثـــر أهميــة كأدلــة اإلثبــات واســتخدام أعمــال اآلخـريـــن 

واملعاييـــر املتعلقــة بالتخطيــط وتقييــم املخاطــر وغيـــرها.

النتائج والتوصيات
 - النتائج

ً
أوال

مــن خــالل عــرض اإلطــار املفاهيمــي والتطبيقــي للمراجعــة املاليــة وكذلــك معاييـــر املراجعــة الدوليــة وأهميتهــا فــي تحسيـــن 
أداء املهنــة فــي الجـــزائر، وكــذا االســتبيان املــوزع علــى عــدد مــن األكاديمييـــن املهتميـــن باملهنــة واملهنييـــن فــي مجــال املراجعــة، 

أظهــرت نتائــج الدراســة النظريــة وامليدانيــة النتائــج اآلتيــة:

فــي الشــخص املنهــي، مــن خــالل الحصــول علــى الشــهادة -  يتطلــب القيــام بعمليــة املراجعــة توفــر الكفــاءة العلميــة 
الكافيــة  املعرفــة  إلــى  باإلضافــة  للمهنــة،  املنظمــة  الجهــات  عــن  الصــادرة  والتشــريعات  القوانيـــن  حســب  العلميــة 
بالعلــوم واملجــاالت ذات العالقــة باملهنــة، كاملحاســبة، الضرائــب، اإلعــالم اآللــي، اإلحصــاء، وكذالــك اإلملــام بمعاييـــر 

املحاســبة واملراجعــة الدوليــة الصــادرة عــن الهيئــات الدوليــة.

هنــاك مجموعــة مــن التطــورات الحاصلــة فــي مجــال املراجعــة أخــذت أبعــادا مختلفــة فــي التأثيـــر علــى مهنــة املراجعــة - 
علــى املســتوى الدولــي، كفجــوة التوقعــات بيـــن توقعــات األطــراف املســتفيدة مــن الخدمــات املهنيــة املقدمــة ملســتوى 
األداء وبيـــن األداء الفعلــي الــذي يقــوم بــه املراجعــون فعــال، األهميــة النســبية ومخاطــر املراجعــة وتأثيـــرهما علــى رأي 

املراجــع، جــودة املراجعــة، اســتقاللية املراجــع وتحديــد أتعابــه.

لتطويـــر مهنــة املحاســبة واملراجعــة فــي أي دولــة يجــب معرفــة املســتوى الــذي وصلــت إليــه املهنــة، وبالتالــي التعــرف علــى 
املشــاكل والنقائــص التـــي تواجــه القائميـــن علــى أدائهــا والتـــي تنعكــس آثارهــا علــى أداء املراجــع بصفــة خاصــة واملهنــة بصفــة 

عامــة، وبالنظــر إلــى واقــع املهنــة فــي الجـــزائر فإنهــا تعانــي مــن بعــض املشــاكل والنقائــص، تتمثــل فيمــا يأتــي:

تحتــاج مهنــة املراجعــة املاليــة إلــى معاييـــر متكاملــة تغطــي جميــع جوانــب ومراحــل عمليــة املراجعــة، كاملعاييـــر املتعلقــة - 
بكيفيــة اســتخدام أعمــال اآلخـريـــن كاســتخدام عمــل املراجــع الداخلــي، أو اســتخدام عمــل خبيـــر واالســتفادة مــن 
خبـــرته فــي مجــاالت معينــة غيـــر املحاســبة واملراجعــة أثنــاء القيــام بعمليــة املراجعــة، وكذلــك املعاييـــر املتعلقــة بأدلــة 

اإلثبــات واألدوات الكميــة املســتخدمة فــي ذلــك كاإلجـــراءات التحليليــة وغيـــرها.  

علــى -  يجــب  التـــي  املنهــي  الســلوك  أخالقيــات  تحــدد  متكاملــة  مدونــة  إلــى  الجـــزائر  فــي  املاليــة  املراجعــة  مهنــة  حاجــة 
املهنيــة. الخدمــات  أداء  أثنــاء  بهــا  والتقيــد  االلتـــزام  املراجعيـــن 

ال تتناســب أتعــاب املراجعيـــن فــي الجـــزائر مــع حجــم املهــام التـــي يؤدونهــا واملســؤوليات التـــي يتحملونهــا والتـــي حددهــا - 
القانــون ممــا يؤثـــر ســلبا علــى مهنــة املراجعــة املاليــة وتطويـــرها، وفــي ظــل اإلصالحــات املتعلقــة باملهنــة مــن خــالل 
إدراج طريقــة تعييـــن محافــظ الحســابات حســب دفتـــر الشــروط يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تحسيـــن عنصــر األتعــاب 
باعتباره أحد العوامل املؤثـــرة على أداء عملية املراجعة، من خالل تعاقد املؤسســة مع املراجع الذي يقدم أحســن 

عــرض تقنــي ومالــي يتفــق عليــه الطرفيـــن.

ملهنــة -  العمليــة  بالجامعــات ال تســتجيب بشــكل جيــد لالحتياجــات  فــي مجــال املحاســبة واملراجعــة  التعليــم  بـــرامج 
الواقــع. فــي  املراجعــة 

فــي الجـــزائر إلــى تفعيــل أكثـــر لــدور وإشــراك للفئــات األكاديميــة فــي وضــع القوانيـــن -  تحتــاج مهنــة املراجعــة املاليــة 
املهنــة. بتنظيــم  املتعلقــة  واملعاييـــر 

ضعــف أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمؤسســات والشــركات التـــي تتــم مراجعتهــا، حيــث يعتبـــر نظــام الرقابــة الداخليــة مــن - 
أهــم الركائــز التـــي يعتمــد عليهــا املراجــع إلــى حــد كبيـــر فــي تخطيــط عمليــة املراجعــة بشــكل كاف ومالئــم، وتحديــد حجــم 

االختبــارات الالزمــة الكتشــاف األخطــاء والتقريـــر عنهــا، وبالتالــي تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي أداء عمليــة املراجعــة.

تعتبـــر معاييـــر املراجعــة الدوليــة مرجعيــة هامــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي عمليــة تحسيـــن أداء مهنــة املراجعــة املاليــة - 
وتطويـرها في الجـزائر، حيث يؤيد غالبية األكاديمييـن واملهنييـن في مجال املراجعة تطبيق معاييـر املراجعة الدولية 
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وذلــك مــن خــالل تكييفهــا بمــا يتــالءم مــع البيئــة املاليــة واالقتصاديــة فــي الجـــزائر، بهــدف االرتقــاء بمهنــة املراجعــة إلــى 
املســتوى الــذي يمكنهــا مــن املنافســة عامليــا 

ثانًيا - التوصيات

هنــاك عــدد مــن التوصيــات يمكــن أن تســاهم فــي تحسيـــن وتطويـــر مهنــة املراجعــة املاليــة فــي الجـــزائر، يمكــن ذكــر أهمهــا 
فــي اآلتــي:

ضرورة العمل على تطبيق معاييـــر املراجعة الدولية في الجـــزائر والعمل على إجـــراء الدراسات والبحوث األكاديمية - 
على هذه املعاييـــر لتطبيقها أوتعديلها وتكييفها بما يتالءم مع البيئة املالية واالقتصادية في الجـــزائر.

لضمــان تحسيـــن األداء املنهــي بشــكل مالئــم يجــب علــى الهيئــات املشــرفة علــى تنظيــم املهنــة مثــل املجلــس الوطنــي - 
للغرفــة الوطنيــة ملحافظــي الحســابات التـــزام أعضــاء املهنــة فيهــا بقضــاء ســاعات تعليــم وتدريــب منهــي محــدد خاصــة 
فــي مجــال معاييـــر املحاســبة واملراجعــة الدوليــة وقواعــد الســلوك املهنيــة، وكذلــك فــي مجــاالت الضرائــب والقانــون 
واإلعــالم اآللــي واإلحصــاء وغيـــرها مــن املجــاالت ذات العالقــة بمهنــة املراجعــة، حيــث يكــون حضــور املراجــع إجبــاري  

كأن ال يتــم تجديــد االعتمــاد أو إدراجهــا ضمــن معاييـــر التأهيــل والتصنيــف املهنييـــن.
دعــم عمليــة اســتخدام األســاليب الكميــة العلميــة فــي املراجعــة كاألدوات اإلحصائيــة وبحــوث العمليــات ومراقبــة - 

التسييـــر والتحليــل املالــي وتطويـــر املهــارات املتعلقــة باســتخدامها، باإلضافــة إلــى تنميــة قــدرات األفــراد العامليـــن فــي 
املراجعــة إلبــداء الــرأي بــكل صراحــة وموضوعيــة وحيــاد.

إنشــاء لجــان املراجعــة وتفعيــل دورهــا فــي عمليــة تسييـــر العالقــة بيـــن أصـــحاب املؤسســة محــل املراجعــة واإلدارة - 
واملراجعيـــن، وعلــى املنظمــات املهنيــة ضــرورة تنميــة الوعــي لــدى املساهميـــن واملستثمريـــن بإبـــراز دور لجــان املراجعــة 

فــي تحسيـــن جــودة القوائــم املاليــة وزيــادة مصداقيتهــا وشــفافيتها لــكل األطــراف.
تحسيـــن أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسســات من خالل تصميم أنظمة كافية ومالئمة لنشــاط املؤسســة وبإمكانها - 

الســيطرة علــى كل العمليــات واألحــداث مــن خــالل منــع واكتشــاف األخطــاء والغــش مــع ضــرورة التـــزام العامليـــن فــي 
املؤسســات بهــذه األنظمــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخـــرى العمــل علــى تطويـــر مهــارات املراجعيـــن فيمــا يتعلــق 
باســتخدام األدوات واألســاليب فــي تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فيهــا ممــا يســاهم 

فــي تحسيـــن كفــاءة وفعاليــة عمليــة املراجعــة.
التابعــة -  النوعيــة  مراقبــة  لجنــة  دور  وتفعيــل  الجـــزائر،  فــي  املاليــة  للمراجعــة  املنهــي  األداء  لجــودة  عناصــر  تحديــد 

الحســابات. ملراجعــي  املنهــي  األداء  لتحسيـــن  العناصــر  بهــذه  االلتـــزام  مراقبــة  فــي  للمحاســبة  الوطنــي  للمجلــس 
إعداد مدونة متكاملة تحدد بشكل جيد قواعد وأخالقيات السلوك املنهي للمراجعة املالية في الجـزائر والعمل على - 

تفعيلهــا وتشــجيع املراجعيـــن علــى ضــرورة االلتـــزام بهــا فــي جميــع نواحـــي عمليــة املراجعــة، فباإلضافــة إلــى أخالقيــات 
الســلوك املنهي التـــي تضعها الهيئات املهنية حثت أيضا الشــريعة اإلســالمية في القرآن والســنة النبوية الشــريفة على 
مجموعــة مــن القيــم واألخــالق فــي مجــال العمــل والحيــاة البشــرية كاألمانــة، القــدرة علــى تحمــل املســؤولية، اإلخــالص 

وإتقــان العمــل والتـــي يجــب علــى املنهــي فــي مجــال املراجعــة االلتـــزام بهــا عنــد القيــام باألعمــال املهنيــة.
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Abstract

In order to improve and develop the performance of financial audit profession in Algeria, academics 
and professionals in the field of financial audit see that international auditing standards are considered as 
an important reference that may be relied upon, as the application of international standards enables au-
dit firms in Algeria to review national and foreign institutions accounts and to compete with international 
firms. As well as  to support the independence of auditors, and to reduce the risks relating to the expression 
of opinion. In addition, to activate the professional performance quality control program of the auditors, 
and the mechanisms of bodies that regulate the profession. The application of international standards helps 
Algeria join the International organizations of audit, and international financial and economic organiza-
tions; such as the World Trade Organization.

The performance of the auditing profession in Algeria can be improved through enhancing the audi-
tors’ academic qualifications by teaching international curricula at the Algerian universities and institutions 
of auditors, especially concerning the application of the international auditing standards. In addition to de-
veloping scholarships polices for financial auditors’ studying abroad, and reconsideration the licensing and 
organizing audit firms. Furthermore, building relationships with international audit firms, which are based 
on the international auditing standards, with the aim of sharing the countries’ successful experiments in the 
enhancement and the development of auditing profession.  

Key Terms: Financial Audit, International Standards on Auditing, Improve the Performance.


