الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سطيف -1-
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
قسم :العلوم التجارية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية
تخصص :محاسبة وتدقيق
بعنوان :

أثر جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة
الشركات
دراسة ميدانية على عينة من المدققين الخارجيين في الجزائر-إشراف:

إعداد الطالبة

د .العايب عبد الرمحان

أ حططاش نشيدة
لجنة المناقشة:
أ/د بالرقي التيجاني

أستاذ تعليم عالي
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رئيسا

د /العايب عبد الرحمان

أستاذ محاضر قسم أ
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مشرفا ومقررا

د /مزياني نور الدين

أستاذ محاضر قسم أ

جامعة سكيكدة

مناقشا

أ.د /أحمد قايد نور الدين

أستاذ تعليم عالي

جامعة بسكرة

مناقشا

د /مهملي الوزناجي

أستاذ محاضر قسم أ
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مناقشا

د /سكاك مراد

أستاذ محاضر قسم أ
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مناقشا
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شكر وعرف ان
الحمد والشكر هلل الذي بتوفيقه تتم األعمال شكرا خالصا يليق بذي
العظمة والجالل.
وال يسعني وأنا في هذا المق ام إال أن أتقدم بواسع الشكر و العرف ان إلى كل من
ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل المتواضع .وأخص بالذكر األستاذ
المشرف العايب عبد الرحمانالذي تفضل باإلشراف على هذا العمل ولم يدخر
جهدا في مساعدتي بما قدمه من توجيهات ونصائح ثمينة زادت من قيمة الدراسة.
كما اتقدم بالشكر مسبق ا لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة العمل
وإثرائه.
والشكر موصول لكل من :شافية ،سارة ،ف ايزة ،صباح ،أمينة وإلى كل من ساعدني
في انجاز هذا البحث ولو بالدعاء والكلمة الطيبة.

"جزاهم هللا عني كل خير"

إهداء
الحمد هلل الذي وفقني في إنجاز هذا العمل الخالص لوجهه الكريم.
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
 أعز ما كنت أملك في الدنيا إلى روح أمي طاهرة رحمة اهلل عليها.
 أبي حفظه اهلل ورعاه وأكسبني رضاه دوما؛
 زوجي وسندى ومن ساعدني في تخطي العقبات حفظه اهلل
واكسبني رضاه؛
 إبني الغالي وقرة عيني حفظه اهلل ورعاه؛
 أمي الثانية وأخي وأخواتي؛
 كل أفراد العائلة؛
 كل صديق اتي.

نشيدة
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مقدمة عامة
ظهرتاحلاجةإىلاحلوكمةيفالعديدمناالقتصادياتاملتقدمةوالناشئةخاللالعقودالقليلةاملاضية من
القرناملاضي،بعداألزماتاملاليةواالهنياراتاالقتصاديةاليتشهدهتااقتصادياتدولالعاملمنهااألزمةاآلسيوية
اليتحدثتيفعددمندولشرقآسيامثأزمةأمريكاالاليتينيةوروسيايفعقدالتععينيات،وماشهدهاالقتصاد
األمريكيمنمشاكلحماسبيةيتعرضتهلاكربياتشركايته،أدتإىلاهنيارهاوعلىرأسهممؤسعةانرونEnron

وماصاحبهمناهنيارلواحد منأكربمخس مؤسعات احملاسبةواملراجعةيفالعاملوهيمؤسعةآرثراندرسن
 ،Arthur Andersonنتيجة يتورطهابعدمإظهارالوضعيةاملاليةاحلقيقية والتحذيرمناحتماالتفشلشركة
انرون.Enronومنمثاألزمةاملاليةالعامليةيفالنصفالثاينمنعام 8002ومايتريتبعليهمناهنيارلكربيات
املؤسعاتالعامليةيفكلدولالعاملوخاصةيفالوالياتاملتحد األمريكيةواالحتاداألورويب.
فضعف الشفافية واإلفصاح احملاسيب مع االنتشار الواسع للممارسات احملاسبة اإلبداعية ويتفشي ظاهر 
الفعادوضعفالثقةيفالقوائماملاليةالصادر عنالشركات،مع وجودخللرئيعي يفأخالقياتممارسةملهنيت
احملاسبة والتدقيق أدى إىل قيام احلكومة األمريكية يف عام  8008بتطوير يتشريع امسه Sarbanes-oxley

Actحيثألزمالشركاتاملدرجةباألسواقاملاليةاألمريكيةبالتقيدبهوهذاهبدفحتعنيحوكمةالشركات.
احلوكمة إىل حتقيق الشفافية والعدالة ومنح حق معاءلة إدار الشركة وبالتايل
وهتدف قواعد وضوابط 
حتقيقاحلمايةللمعامهنيومحلةالوثائقمجيعامعمراعا مصاحلالعملوالعمالواحلدمناستغاللالعلطةيفغري
املصلحةالعامة،مبايؤدىإىليتنميةاالستثمارويتشجيعيتدفقهويتنميةاملدخراتويتعظيمالرحبيةوإيتاحةفرصعمل
جديد ،كماأنهذهالقواعد يتؤكدعلىأمهيةااللتزامبأحكامالقانون والعملعلىضمانيتدقيق األداءاملايل
ووجودهياكلإداريةمتكنمنحماسبةاإلدار أماماملعامهني .فاحلوكمةمتنحنظر مشوليةوحتتم يتطويروحتديثما
هوموجودمنإجراءاتوفعالياتومؤسعاتيتـنظيميةلتمارسدورهااملطلوبولتـنفذواجباهتاكماجيب،ويتعمتد
حوكمةالشركاتعلىجمموعةمناألطرافالداخليةواخلارجيةلتحقيقأهدافها ومنبنيهذهاألطرافالفاعلة
وأهمآلياتحتقيقحوكمةالشركاتيفاملؤسعاتجندالتدقيقاخلارجي.
ولقدأدركتخمتلفاألطرافاملعتفيد منالقوائماملاليةاليت يتنشرهاالشركات أنالتدقيقاخلارجيهو
الوسيلةالوحيد القادر علىاحلكمعلىمدى يتعبريخمرجاتالنظاماحملاسيبعلىالواقعالفعليللشركات،مما

أ
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يتيحلألطرافذاتاملصلحةإمكانيةاختاذالقراراتاملختلفةعلىضوءالرأيالذييبديهاملدققاخلارجيعن
مديسالمةالقوائماملاليةاخلتاميةللشركةومدىصدقيتعبريهاعنالواقعاحلقيقيهلا.
ونظرالألمهيةالتقريرالذييصدرهاملدققاخلارجيحولمدىصدقوعدالةاحلعاباتاخلتاميةللشركة
وجب على املدقق أن يقوم بعمله بكل مهنية واحرتافية ،ولقد خصص املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني
( )AICPAثالثمراكزخاصةجبود يتدقيقاحلعابات()Audit Qualityهتدفإىلالرقيخبدمة يتدقيق
احلعابات،ولذلكحضيهذااملوضوعباهتمامعلميومهينكبريعلىالصعيدالدويلملايتشكلهمنأمهيةكبري 
خاصةيفظلاالنتقاداتاملوجهةللمهنة.
زادتأمهيةجود التدقيقاخلارجيمعزياد االهتمامباملهنةوحماولةالرقي هبانظرالدورهايفمعاعد 
كزعلى

خمتلفاألطرا فيفاختاذقراراتمهمة،فععتالعديدمنالدولإىلإصدارجمموعةمناملعايرياليت يتر

كيفيةأداءمهنةالتدقيقاخلارجيباجلود املطلوبةوكذاوضعجمموعةمناملعايريللرقابةعلىجود أداءاملدقق.

إشكالية الدراسة
عملتاجلزائرعلىإصدارمراسيمويتشريعات يتعمحبوجودأساسفعالوقويحلوكمةالشركاتيعمل
على يتشجيعالشفافيةواملصداقيةعندعرضالقوائماملاليةللمؤسعات،مبايضمنكفاء أكربللعوقاملالية يف
اجلزائر.
جهمشاكلكبري يفعرضقوائمهااملاليةفهيال

باإلضافةإىلذلكفإناملؤسعاتاالقتصاديةاجلزائريةيتوا
يترقى لتلبيةمتطلبات األطرافذاتاملصلحةفيها ،ويلجأ معتخدمو القوائماملاليةإىلاستعمال يتقرير مدققي
احلعاباتالختاذقراراتمهمةوالتقليصمنمشكلعدممتاثلاملعلومات.
لذلكيععىمدققاحلعاباتوعندأداءدورهبكلكفاء وفعاليةوبااللتزام بأخالقيات املهنةإىلضمان
جود عاليةيفأداءمهنته،وما يرتيتب على ذلك من إضفاء الثقة واملصداقية على البيانات اليت يتتضمنها يتلك
القوائم.
منخاللماسبقميكنطرحالعؤالالرئيعيالتايل:
في ظل حوكمة الشركات ،ما مدى تأثير جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية؟
ضمنهذاالعؤالالرئيعيهناكجمموعةمناألسئلةالفرعيةالتالية:
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 مامدىيتأثريالعواملاملتعلقةمبكتبالتدقيقعلىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركات؟
 مامدىيتأثريالعواملاملتعلقةباملدققعلىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركات؟
 مامدىيتأثريالعواملاملتعلقةبتنفيذعمليةالتدقيقعلىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركات؟
ولإلجابةعلىإشكاليةالدراسةوضعناالفرضيةالعامةالتالية:
في ظل حوكمة الشركات ،تؤثر جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية بدرجة مقبولة.
منالفرضيةالعامة،ميكناستنباطثالثفرضياتفرعيةوهيكالتايل:
 يتؤثرالعواملاملتعلقةمبكتبالتدقيقعلىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركاتبدرجةمقبولة؛
 يتؤثرالعواملاملتعلقةباملدققعلىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركاتبدرجةمقبولة؛
 يتؤثرالعواملاملتعلقةبتنفيذعمليةالتدقيق علىموثوقيةالقوائماملاليةيفظلحوكمةالشركات بدرجة
مقبولة.
أهمية الدراسة:
يتكمنأمهيةالدراسةيفكوهنا يتعاجلبالتحليلأحداملواضيعاهلامةواحلديثةواليتكثرمؤخرااحلديثعنها
خاصة يف ظل التحديات ا ليت يفرضها احمليط وضرور التأقلم مع املعتجدات العاملية ،فحوكمة الشركات من
املواضيعاهلامةاليتجيبعلىالشركاتاالقتصادية اجلزائريةأنيتويلهلاأمهيةكبري منأجلضمانأكربقدرمن
اإلفصاح والشفافية عند عرض قوائمها املالية ،بغرض الوفاء مبتطلبات األطراف ذات املصلحة فيها وللتدقيق
اخلارجيدوركبرييفاملعاعد علىالتطبيقاجليدملتطلباتحوكمةالشركات،ويقوماملدققاخلارجيمبهامهوفق
متطلباتمعايريجود التدقيقممايزيدمناملصداقيةيفيتقريرهوبذلكزياد الثقةيفالقوائماملاليةللمؤسعة.
يتنبعأمهيةالدراسةممايلي:
دراسةخمتلفاجلوانباملهمةاملتعلقةحبوكمةالشركات؛
 )1
 )8يتوضيحاملعايرياليتعلىأساسهاميكناحلكمعلىجود التدقيقاخلارجي؛
 )3عرضجتارببعضالدوليفجمالالرقابةعلىجود التدقيقاخلارجي؛
 )4التطرقإىلأهماخلصائصاليتجيبيتوفرهايفاملعلومةاحملاسبيةخاصةاملوثوقية؛
 )5يتعليطالضوءعلىمدىالتزامحمافظياحلعاباتواخلرباءاحملاسبنييفاجلزائرجبود التدقيق؛
 )6يتأثريجود التدقيقعلىدرجةالثقةاليتيتعطىللمعلوماتاليتحتتويهاالقوائماملالية.
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أهداف الدراسة :
نظراألمهيةالدراسةفإ ههناهتدفإىلمايلي:
 )1حتديددورالتدقيقاخلارجيكآليةمنآلياتحوكمةالشركات؛
 )8التعرفعلىاملعايرياليتعلىأساسهاميكناحلكمعلىجود التدقيقاخلارجي؛
 )3معرفةمدىالتزامحمافظياحلعاباتواخلرباءاحملاسبنييفاجلزائرمبتطلباتجود التدقيق؛
 )4معرفةمدىيتأثريالعواملاملتعلقةمبكتبالتدقيقاخلارجيعلىموثوقيةالقوائماملالية؛
 )5معرفةمدىيتأثريالعواملاملتعلقةباملدققعلىموثوقيةالقوائماملالية؛
 )6معرفةمدىيتأثريالعواملاملتعلقةبتنفيذعمليةالتدقيقعلىموثوقيةالقوائماملالية.

منهج وأدوات الدراسة
سوفنعتمديفهذهالدراسةعلىاملنهجالوصفيالتحليليباعتبارهيتالءممعاملوضوع،وهذاباالعتماد
يف الدراسة النظرية على جمموعة من الكتب واملقالت املنشور يف اجملاالت العلمية احملكمة واملداخالت يف
امللتقياتالدوليةذاتالعالقةباملوضوع،أمايفاجلانبالتطبيقيسوفنعتمديفجتميعالبياناتواملعلوماتعلى
استمار البياناتيتوجهإىلاملدققنياخلارجينييفاجلزائر،ومنمثيتوزيعهاوحتليلهاباالعتمادعلىأدواتاإلحصاء
الوصفيواإلحصاءاالستداليل.
حدود الدراسة
اهتمتالدراسةبكلمن:حوكمةالشركات ،جود التدقيقاخلارجي،القوائماملالية،موثوقيةهذهاألخري 
وأثرجود التدقيقاخلارجيعلىاملوثوقية.
مشلتالدراسةعينةمناملدققنياخلارجينييفاجلزائرمنفئةحمافظياحلعاباتواخلرباءاحملاسبنيمنكافة
الرتابالوطين.
صعوبات الدراسة
يفهذهالدراسةمتبذلقصاراجلهد ويفحدوداملعلوماتاملطلععليهاواملتوفر ويفحدوداإلمكانيات
هبدفإعداددراسةجيد للموضوعوالوصولإىلعينة يتكونمقبولةوكافيةإلجراءالدراسةامليدانية ،وطوالفرت 
إعداده  واجهتنا بعض الصعوبات والعوائق ،حيث متثلت الصعوبات اليت مت مواجهتها يف إعداد الدراسة
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امليدانية،واملتمثلةيفجمموعةمنالعوائقاليتحالتدونالوصولإىلأكربعينةممكنةلضماننتائجأكثردقة،من
أهمهذهالعوائقنذكرمايلي:
 صعوبةالتواصلاملباشرمعاملدققنياخلارجنييفاجلزائر،وحتججأغلبهمبعدميتوفرالوقتلديهملإلجابةعن االستمار  ،ففيبعضاحلاالتيطلبمنااالنتظارألشهرللحصولعلىاإلجابة ،هذايفحالة
االستقبال،ويفحاالتأخرىمترفضاستقبالنامنطرفاملدقق؛
 منأجليتعهيلعمليةالتواصلمععددأكربمناملدققنيمتيتصميماستمار الكرتونية.ولكنواجهتناصعوبة يف التواصل االلكرتوين مع املدققني اخلارجيني يف اجلزائر ،وعدم استجابتهم لالستمارات
االلكرتونيةاليتمتإرساهلامرارا ويتكراراعربالربيداإللكرتوينالرمسي اخلاص هبم ،والذيمتاحلصولعليه
منقائمةحمافظياحلعاباتاليتيصدرهاسنويااجمللسالوطينللمحاسبة.

الدراسات السابقة:
يفحدودإطالعييتتمثلالدراساتالعابقةاليتهلاعالقةمبوضوعالدراسةيفمايلي:

الدراسات باللغة العربية:
 .1دراسةحممدبنسعد،عائشةلشالش(،)8015مقال منشوريفجملةكليةبغدادللعلوماالقتصادية
اجلامعة العدد  ،43بعنوان "جودة التدقيق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسسات-دراسة
ميدانية من وجهة نظر المدققين الخارجيين لوالية عين تموشنت"
اسةإىلدراسةمدىيتأثرييتبيناجلزائرحلوكمةالشركاتعلىجود التدقيقاخلارجي،وذلكمن

هدفتالدر
خاللالتطرقإىلانعكاسبعضآلياتاحلوكمةالداخلية(يتعدداملعامهنيوالدائننييفاملؤسعةووجود
أعضاء معتقلني يف جملس اإلدار ) واآلليات اخلارجية (التعاقد مع املؤسعة لعهديتني متتاليتني ،طريقة
يتقاضياأليتعاب،وغيابمعايرييتدقيقوطنية)علىجود التدقيقاخلارجي.
يتوصلتالدراسةإىلالنتائجالتالية:وجودأعضاءمعتقلنييفجملساإلدار ويتعدداملعامهنيوالدائننييف
املؤسعةلهأثرإجيايبعلىزياد جود التدقيق،أما يتعاقداملدققلعهديتني اليؤثربالضرور سلباعلى
جود التدقيق بل ميكن أن يكون له أثر إجيايب على الزياد نظرا لتعرف املدققني على نقاط ضعف
املؤسعة،أ ماالطريقةاحلاليةلتقاضيأيتعاباملدققاخلارجيفأمجعأكثراملدققنيعلىأهنا يتؤثربشكل
سليبعلىجود املهنة،ألهنايتعاعدعلىالتحايلوخلقمنافعةغريالشريفة،وغيابمعايرييتدقيقوطنية
يتؤثربشكلنعيبعلىجود التدقيقاخلارجي.
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 .2دراسة فاطمة الزهراء رقاقية ،)8014( ،مقال منشور يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية العدد،1
بعنوان " مساهمة التدقيق في رفع جودة المعلومة المالية في ظل حوكمة الشركات-دراسة ميدانية
لعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية"-
هدفتالدراسةإىلإيضاحالدورالذيميكنأنيؤديه يتدقيقاحلعاباتباعتبارهاآليةمنآلياتحوكمة
الشركات يفحتعنيوزياد فعاليةجود املعلوماتاملالية،باالعتمادعلىاستبيانموجهألفرادالعينة،حيثمتثل
جمتمعالدراسةيفمديرينومعؤولنيوحماسبنيومالينيللمؤسعاتاالقتصادية،وعدداملؤسعاتحملالدراسةهو
5مؤسعاتفيمامتثلتالعينةحملالدراسةيف33مفرد لتكون30مفرد صاحلةللتحليل.
وخلصت الدراسة إىل أن حوكمة الشركات نظام من خالله يتدار املؤسعة باعتباره وكيل على حقوق
أص حاب املصاحل وذلك من خالل جمموعة من اآلليات ،كما أن عمل مدقق احلعابات يريتكز على عناصر
أساسيةيتحدددرجةيتأثريهاعلىحوكمةالشركاتمنهامدىموضوعيةواستقالليةمدققاحلعاباتوجود أداء
عمله.
 .3دراسةأمحدحممدصاحلاجلالل(،)8010دكتوراهيفعلومالتعيريجامعةاجلزائربعنوان"تأثير متغيرات بيئة
المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية".
هدفت الدراسة إىل يتناول يتأثري أهم متغريات بيئة املراجعة اخلارجية على جود األداء املهين ملراجعي
احلعابات يف اجلمهورية اليمنية من خالل يتناول خمتلف وجهات النظر املعتخدمة يف يتعريف جود املراجعة
والتطرقألهمعناصرحتعنيجود املراجعةوأهماألساليباملتبعةيفالرقابةعليها،كما يتناولتالدراسةخمتلف
وجهاتالنظربشأن يتأثري يتلكاملتغرياتعلىجود األداءاملهينملراجعياحلعاباتوقداعتمدتالدراسةعلى
املراجعني يف
يتصميم قامتة استقصاء مث يتوزيعها على عددمن املراجعني يفمكايتب املراجعة اخلاصة وعدد من  
اجلهازاملركزيللرقابةواحملاسبة.
وقديتوصلتالدراسةإىلجمموعةمنالنتائجأمهها:
 يعاهمكربحجممكتبالتدقيقيفحتعنيجود األداءاملهينملدققياحلعابات؛
 يتعاهمزياد حد املنافعةبنيمكايتبالتدقيقيفحتعنيجود األداءاملهينملدققياحلعاباتيفحتعني
جود األداءاملهينملدققياحلعابات؛
 يعاهماريتفاعأيتعابالتدقيقيفحتعنيجود األداءاملهينملدققياحلعابات؛
 يعاهم ختصص مكتب التدقيق يف صناعة الشركات حمل التدقيق يف حتعني جود األداء املهين ملدققي
احلعابات؛
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 ال يتؤديطولالفرت اليتميضيهااملدققيف يتدقيقحعاباتنفسالشركةإىلالتأثريسلباعلىجود األداء
املهينملدققاحلعابات؛
 يتؤديحمدوديةالفرت الزمنيةاملخصصةلتنفيذعمليةالتدقيقإىلالتأثريسلباعلىجود األداء املهينملدقق
احلعابات؛
 يؤدياالخنفاضيفمعتوىجود يتنفيذعمليةالتدقيقإىلزياد احتماالتفشلعمليةالتدقيقويتعرض
املدققنيللتقاضيبدعوىاإلمهالوالتقصري؛
 ال يؤدي يتقدمي اخلدمات االستشاريةلنفس الشركة حمل التدقيقإىل التأثري سلبا على جود األداء املهين
ملراجعياحلعابات؛
 يعاهماستخدامبرامجاملراجعةاملهيكلةيفحتعنيجود األداءاملهينملدققاحلعابات؛
 يعاهموجودنظامايتصالجيديفمكتبالتدقيقيفحتعنيجود األداءاملهينملدققاحلعابات؛
 يعاهماريتباطمكتبالتدقيقبالشركاتالكبري يفحتعنيجود األداءاملهينملدققاحلعابات؛
 يعاهم اريتفاع درجة املخاطر املريتبطة بنشاط الشركة حمل التدقيق يف حتعني جود األداء املهين ملدقق
احلعابات؛
 يعاهماستخدامالنظماحملاسبيةاآلليةيف يتشغيلالبياناتيفالشركاتحملالتدقيقيفحتعنيجود األداء
املهينملدققاحلعابات؛
 يعاهمكفايةاإلفصاحيفالقوائماملاليةللشركةحملالتدقيقيفحتعنيجود األداءاملهينملدققاحلعابات.
 .4دراسةبطرسميالة(،)8010مقالمنشوريفجملةاالقتصادواجملتمعالعدد،6بعنوان"العوامل المؤثرة على
كفاءة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المراجع الخارجي (دراسةميدانية)".
هدفتالدراسةإ ىلعرضشاملللعواملاملؤثر علىكفاء مراجعةاحلعاباتبشكلعامومدىاريتباطها
مبعايري املراجعة املتعارف عليها ،كما وضحت أثر هذه العوامل بالنعبة ملراجعة احلعابات يف سوريا .ولتحقيق
هدفالدراسةصممتاستمار البياناتوحتليلهاومنمثالتوصلإىلالنتائجالتالية:
 منأهمالعواملاليت يتؤثرعلىكفاء مراجعةاحلعاباتمنوجهةنظراملراجعاخلارجييتريتبطاريتباطاوثيقا
باملعايريالعامةومعايريالعملامليداين؛
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 واريتباطا ضعيفا مبعايري التقرير إذ أن يتقرير مراجع احلعابات يعترب من منتجات مكايتب املراجعة فالتقرير
امل وضوعيينجمعنالتطبيقالعليمللمعايريالعامةومعايريالعملامليداينوالذيينبثقمنالفهمالصحيح
للعواملاملؤثر علىهذهاملعايري.
 .5دراسةحممدإبراهيمالنوايعة(،)8002مقالمنشوريفاجمللةاألردنيةللعلومالتطبيقية،اجمللداحلاديعشر،
العدد،1بعنوان"الحكم على أداء المدقق الخارجي في األردن في ضوء بعض العوامل الشخصية".
هدفتهذهالدراسةإىلاحلكم علىأداءاملدققاخلارجييفاألردنيفضوءبعض العواملالشخصية
وذلكمنخاللحتليلأوراقالعمل،حيثمتحتليلأوراقالعملاخلاضعةللدراسةوالبالغعددها()145أجنزها
أربع ة مدققني رئيعني ومثانية مدققني مت اختيارهم حبعب شروط الدراسة ،ويتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج
التالية:
 يوجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنيدرجةكفاء أداءاملدققوكلمنمتغريياملعتوىالعلميوالعمر،يف
حنياليتوجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنيدرجةالكفاء وكلمنخرب املدققوريتبةالوظيفة؛
 اليتوجدعالقةذاتداللةإحصائيةبنيدرجةفاعليةأداءاملدققوكلمنريتبتهوعمره،يفحنييوجدعالقة
ذاتداللةإحصائيةبنيدرجةفاعليةأداءاملدققالرئيسأواملدققواملعتوىالعلميلكلمنهما.
 .6دراسةعبدالرحيمعليالتوجيريوحعنيحممدالنافعي(،)8002مقال منشوريفجملةجامعةامللكعبد
العزيز :االقتصاد واإلدار  ،اجمللد ،88العدد  ،1بعنوان "جودة خدمة المراجعة:دراسة ميدانية تحليلية
للعوامل المؤثرة فيها من وجهت نظر المراجعين".
هدفتهذهالدراسةإىلمعرفةآراءاملراجعنيحولالعواملذاتالتأثرياحملتملعلىجود خدمةاملراجعة
وكذلكالعواملاملؤثر يفيتفضيلالعمالءملكتبمراجعةعلىآخر،متمجعبيانات الدراسةمنخالل يتصميم
استمار  البياناتوبعدالتحليلمتالتوصلإىلأنأكثرثالثعوامل يتأثريايفجود املراجعةمنوجهتنظر
املراجعنيهي:
 اخلرب العلميةألعضاءمكتباملراجعةيفجمالاملراجعة؛
 املوضوعيةعندفحصويتقييمالقوائماملاليةوكتابةوالتقريرعنها؛
 الكفاء العليمةألعضاءمكتباملراجعةمتمثلةبالشهاداتاألكادميية.
أماأكثرثالثةعواملمؤثر يفقرارالتفضيلبنيمكايتباملراجعةفهي:
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 التعاملالعابقبنيمكتباملراجعةوالعميل؛
 أيتعاباملراجعة؛
 العمعةوالشهر لشركةأومكتباحملاسبة.
ولقدأ وضحتهذهالدراسةأنعواملاجلود وعددمنعواملالتفضيل يتتأثربشكلجوهريبواحدأو
أكثرممايلي:نوعوظيفةاملراجع،العمر،املؤهلالعلمي،املؤهلاملهين،اخلرب .
 .7دراسةحممدإبراهيمالنوايعة(،)8006مقالمنشوريفاجمللةاألردنيةيفإدار األعمال،اجمللد8ـالعدد،3
بعنوان"العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات :دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي الحسابات
الخارجين في األردن".
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم العوامل املؤثر على جود يتدقيق احلعابات من وجهة نظر
مدققياحلعاباتاخلارجنييفاألردن،وهذامنخاللحتليلمتغرياتالدراسةالبالغةمخسمتغرياتوبيانأثرها
علىجود التدقيقاخلارجي،ولتحقيقأهدافالدراسةواختبارفرضياهتا،فقدمتيتصميماستمار ،ووجهتلعينة
يتتكونمن68مدققاخارجيا.
يتوصلتهذهالدراسةإىل:
 أننعبة%20,80مناملدققنييدركونأمهيةجود التدقيق؛
 أنأكثرمايؤثرعلىجود التدقيقهيالعواملاملريتبطةبفريقعملالتدقيق()%34,4؛
 يفحنيأنأقلالعواملاملؤثر علىجود التدقيقهيالعواملاملريتبطةبعمليةيتنظيماملكتب()%64,6؛

 باإلضافةإىلأنهاليوجد يتأثريذوداللةإحصائيةعلىجود التدقيقفيمايتعلقحبجماملكتبويتنوعيف
اخلدماتاليتيؤديهاللعميل.

الدراسات باللغة األجنبية
 .8دراسة ،)8002(Raidh Manitaمقال منشور يف عدد خاص :حوكمة الشركات واألخالق ،جملة
االدار ،اجمللد،11العدد،8بعنوان "جودة التدقيق الخارجي".
هدفت هذه الدراسة إىل بناء شبكة يتقييم جود عمليات التدقيق ،فبناء على التطورات األخري اختار
الباحثون اجتاها جديدا جلود التدقيققائما علىحتليلعملياتالتدقيق،ولقدمت يتصميموحتققمنصحة هذه
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شبكةالتقييميفالبيئةالت ونعيةمبوجببريتوكولجترييب علىأساسطريقة،)1131(Churchillحيثمتيتصميم
مؤشراللجود موزعةعلى6مراحلعمليات.وهي:
جدولالقياسمتاحلصولعلى 41
 حمدداتجود قبولاملهمة؛
 حمدداتجود ختطيطاملهمة؛
 حمدداتجود نظامالرقابةالداخلي؛
 حمدداتجود عملياتاجلرداملادي؛
 حمدداتجود رقابةاحلعابات؛
 حمدداتجود إجنازاملهمة.
 .9دراسة،)8002( Faten HAKIM GHORBELمقال منشور منطرف مجعيةاحملاسبةالفرنك وفونية،

يتونس ،بعنوان "أثر جودة التدقيق الخارجي على سيولة أسهم المؤسسات التونسية المدرجة في
البورصة".
هدفتهذهالورقةالبحثية إىلدراسةأثر حمدداتجود التدقيقاخلارجيعلىالعيولة،متالرتكيزيفهذه
الدراسةيفجود التدقيقاخلارجيعلىجود املدققوباخلصوصاالستقالليةواملؤهالت،وافرتضتالباحثةمن
خالل هذه الدراسة وجود عالقة إجيابية بني انتماء املدقق احلعابات إىل مكايتب يتدقيق العاملية )(Big4
وختصصهالقطاعي،ومتتالدراسةعلىاملؤسعاتاملدرجةيفبورصةالتونعيةللفرت بني8000و.8006
ويتوصلتالدراسةأنملد التدقيقأثرسليبعلىالعيولةوهيختتلفيفحالكوناملدققينتميإىل)(Big4
ومتخصص،ففيحالكوناملدققينتميإىل)(Big4ومتخصصينخفضيتأثريفرت التدقيقعلىالعيولة،أما
يفحالةأناملدققينتمينلnon-big 4وغريمتخصصيريتفعيتأثريفرت التدقيقعلىالعيولة.
أظهرتنتائجالدراسةأنالعوقيدركأنجود التدقيقيقلمعكوناملدققينتمي ل non-big 4وغري
متخصص،ويتزيدجود التدقيقيفحالكوناملدققينتميإىلbig 4ومتخصص.
.11

دراسة  Sonda CHTOUROU، Pascal DUMONTIERوSoumaya AYEDI

( ،)8002مقال منشورمنطرف مجعيةاحملاسبةالفرنكوفونية ،يتونس،بعنوان"جودة التدقيق الخارجي وآليات
الحوكمة الشركات :دراسة ميدانية في تونس".
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الغرض من هذه الورقة هو دراسة يتأثري بعض هياكل حوكمة الشركات (هيكل امللكية،الديون ويتكوين
اجمللس اإلدار )على الطلب على جود التدقيق من قبل الشركات التونعية.متتالدراسةعلى 12مؤسعةغري
ماليةيتونعية.
يتوصلتالدراسةإىلجمموعةمنالنتائجأمهها:
 وجود عالقة ذاتداللةإحصائيةإجيابية بني وجود أعضاءمعتقلني يف جملس اإلدار والطلبعلىجود 
التدقيق؛
كماالميكن حتديد أي عالقة بني معتوى الديون والطلبعلىجود التدقيق.
 .11دراسة ،)2115( Piot et Janinمقالمنشورعلىاملوقع
االلكرتوين،http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=830484بعنوان"جودة
التدقيق وإدارة االرباح في فرنسا".
هدفتهذهالدراسةإىلمعرفةمدى يتأثريمتغريات جود التدقيقعلىاملعتحقاتاالختياريةيف البيئة
الفرنعية ،وقد اشتملت الدراسة على عينة من  25مؤسعة معجلة مبؤشر ) (SBF 120بإمجايل مشاهدات
سنويةقدرها 855مشاهد خاللفرت املمتد من1111م اىل8001م،ولتقديرقيمةاملعتحقاتاالختيارية
خاللفرت الدراسةمتاستخداممنوذج" "Jonesاملعدل،فضالعناستخداممنوذج" " Jonesاملعدلبالتدقيق
النقديمناألنشطةالتشغيلية(منوذج" "Ress et al.سنة1996م)وقديتوصلتالدراسةإىل:
 مكايتبالتدقيقاخلمسال كبري ال يتريتبطمبعتوياتمعتحقاتاختياريةمنخفضة،كماأهناالختتلف
عنمكايتبالتدقيقاألخرىفيمايتعلقجبود األرباحاملعلنعنها،وبالتايلاليوجدفرقبنيخدمات
التدقيقاملقدمةمنطرفمكايتبالتدقيقاخلمسالكبري ومكايتبالتدقيقاألخرىيفالبيئةالفرنعية،
ويفعرالباحثانهذهالنتيجةبأ ناختالفالبيئةالقانونيةالفرنعيةعننظريهتااألمريكيةمنحيثدرجة
التشدي د،يقللمنخطراملعاءلةالقانونيةملكتبالتدقيقيفحالةعدمالكشفعنممارساتإدار 
األرباح،ممايقللمناهتماممكايتبالتدقيقالكبري لبذلاجلهدالالزملكشفهذهاملمارسات.
 عدموجودعالقةاجيابيةبنيطولفرت اريتباطمكتبالتدقيقبالعميلواجتاهشركاتالعينةحنويتبينسوك
إدار االرباح؛

ز
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 وجودجلنةالتدقيقداخلجملساالدار يعاعدعلىختفيضيتأثرياملعتحقاتاالختياريةويزيدمنجود 
األرباحاحملاسبيةاملعلنة.
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دراسة  ،)1821( Linda Elizabeth DeANGELOمقال منشور يف جملة احملاسبة

واالقتصاد،3بعنوان"حجم مكتب التدقق وجودة التدقيق".
هدفت هذهالدراسةإىلحتديدالعالقةبنيحجماملدققوجود التدقيقاخلارجي ،يتوصلتهذهالدراسة
إىلأناهليئات التنظيمية وشركات التدقيق الصغري يتزعم أن حجم شركة مراجعة احلعابات ال يؤثر على جود
التدقيق ،وبالتايل جيب أن يكون غري ذي صلة يف اختيار مدقق حعابات.وخالفا هلذا الرأي ،يتقول هذه الورقة أن
جود املراجعة ليعت معتقلة عن حجم شركة مراجعة احلعابات ،فمكايتب التدقيق الكربى ميكنها اكتشاف
األخطاءاجلوهريةيفالقوائماملاليةوالتقريرعنهامقارنةمبكايتبالتدقيقالصغري واملتوسطةممايضمنجود التدقيق
اخلارجي،أيوجودعالقةبنيحجممكتبالتدقيقوجود التدقيقاخلارجي.

خطة الدراسة
ملعاجلة موضوع الدراسة واإلملام مبختلف اجلوانب املهمة فيه ،قمنا بتقعيمه إىل فصلني نظريني وفصلني
يتطبيقيني.
سنتطرقيفالفصلاألولإىلاإلطار العامحلوكمةالشركاتوالتدقيقاخلارجي،حيثسنتناولاإلطارالعام
حلوكمةالشركات،وجمموعةمناملفاهيماخلاصةبالتدقيقاخلارجي،ويفاألخريسنتطرقإىلالتطوراتاألخري يف
حوكمةالشركاتوالتدقيقاخلارجي.
أما الفصل الثاين فخصص ملعاجلة موضوعي جود التدقيق اخلارجي وموثوقية القوائم املالية من خالل
التطرقجمموعةاملفاهيماملتعلقةجبود التدقيقاخلارجيوالعواملاملؤثر فيه،ورقابةجود التدقيقاخلارجيوجهود
املنظماتاملهنيةيفهذااجملال،واملفاهيماملتعلقةبالقوائماملاليةواملوثوقية.
وفيماسيخصصالفصلنياملتبقينيإىلالدراسةامليدانيةللموضوعوهذابتطرقيفالفصلالثالثاجملتمع
واإلطار املنهجي للدراسة امليدانية ،ويف الفصل الرابع إىل التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات وعرض نتائج
الدراسةامليدانية.



س
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نموذج الدراسة:
المتغير التابع

المتغير المستقل

موثوقيةالقوائماملالية

جود التدقيقاخلارجي
عوامل جود التدقيق اخلارجيواملتعلقةمبكتبالتدقيق؛

موثوقيةالقوائماملالية

عوامل جود التدقيق اخلارجيواملتعلقةباملدقق؛
عوامل جود التدقيق اخلارجيواملتعلقةبتنفيذعمليةالتدقيق.

يفظلحوكمةالشركات


ش
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الفصل األول :اإلطار العام لحوكمة الشركات والتدقيق الخارجي
تمهيد:
شهد العامل يف الفرتة األخرية من القرن املاضي وبداية العقد األول من القرن احلايل اهنيارات لكربيات
الشركات العاملية وحدوث الكثري من األزمات املالية ،اليت تبني فيما بعد أهنا كانت نتيجة ضعف اإلفصاح
والشفافية والتظليل املتعمد من إدارة املؤسسة ،عن طريق التالعب حبسابات الشركات وإظهارها عكس حقيقتها
واستغالهلا لعدم متاثل املعلومات الناجتة عن عقد الوكالة الذي تربط إدارة املؤسسة مبالكها.
بعد هذه املشاكل اليت تعرضت هلا كربيات الشركات زاد االهتمام أكثر مبفهوم حوكمة الشركات وهذا
حلماية األطراف ذات املصلحة وضمان أكرب قدر من اإلفصاح والشفافية .ومن مث بدأت الكثري من دول العامل يف
تبين هذا املفهوم وتشجيع الشركات على تطبيقه.
إن للتدقيق اخلارجي باعتباره آلية من آليات تطبيق حوكمة الشركات دور هام ،باعتباره طرف خارجي جاء
ليحل مشكل عدم متاثل املعلومات وضمان أن القوائم املالية اليت تصدرها هذه املؤسسات تعرب بصدق عن
الوضعية احلقيقة للشركة .ويف إطار حوكمة الشركات للتدقيق اخلارجي دور كبري وفعال يف إرساء املبادئ العامة
وضمان الشفافية واملصداقية للقوائم املالية باعتباره طرف خارجي يتمتع باالستقاللية التامة.
قسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث:
 المبحث األول :اإلطار العام حلوكمة الشركات المبحث الثاني :التدقيق اخلارجي -المبحث الثالث :التطورات األخرية يف حوكمة الشركات والتدقيق اخلارجي
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المبحث األول :اإلطار العام لحوكمة الشركات
احتل مفهوم حوكمة الشركات يف السنوات املاضية اهتمام كبري من قبل الباحثني واهليئات الدولية نظرا
للدور الفاعل الذي تلعبه احلوكمة يف ضمان حقوق األطراف ذات املصلحة وهذا من خالل ضمان مصداقية
وشفافية القوائم املالية.
نظرا ألمهية الدور الفاعل حلوكمة الشركات قامت جمموعة من اهليئات الدولية بإصدار جمموعة من املبادئ
اليت جيب إتباعها لضمان التطبيق اجليد حلوكمة الشركات ،ومن أمهها املبادئ الصادرة عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.
ولتطبيق هذه املبادئ تعتمد حوكمة الشركات على جمموعة من اآلليات الداخلية و اخلارجية ،هتدف يف
األساس إىل الرقابة على أداء الشركة ومديرها وضمان التطبيق اجليد حلوكمة الشركات فيها ،ومن مث ضمان محاية
حقوق كل األطراف ذات املصلحة يف الشركة.
المطلب األول :مفهوم حوكمة الشركات
مع زيادة املمارسات غري املشروعة وتالعب أعضاء جملس اإلدارة من أجل تعظيم مصاحلهم اخلاصة على
حساب مصاحل املسامهني وباقي األطراف ذات املصلحة بالشركة ،زاد االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود جمموعة
من القوانني واللوائح واألنظمة داخل الشركة اليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني واألطراف ذات املصلحة فيها
وهذا ما يعرف حبوكمة الشركات.
أوال :تعريف حوكمة الشركات
تعددت املصطلحات اليت قدمت لرتمجة  Corporate Governanceباللغة العربية مثل حاكمية
املؤسسات ،اإلدارة الرشيدة ،واحلكم الرشيد ويبقى املصطلح األكثر انتشارا هو حوكمة الشركات كمرادف قريب
للمصطلح ،هذا األخري الذي مت اعتماده من طرف جممع اللغة العربية يف القاهرة .ومن جهة أخرى هناك عديد
التعاريف املقدمة حلوكمة الشركات فال يوجد تعريف موحد هلا ،حيث قدمت املنظمات العاملية املهتمة باملوضوع
جمموعة من التعاريف ،كما قدم الباحثني يف اجملال جمموعة من التعاريف ،فكل باحث قدم تعريف الذي يراه
مناسب ،فاختلفت التعاريف باختالف توجهات الباحثني من اداريني وحماسبني وقانونني.
3
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واهتمت العديد من املنظمات واهليئات الدولية مبوضوع حوكمة الشركات وقدمت جمموعة من التعاريف هلا
فعرفت جلنة كادبوري  )1991( *Cadbury Committeحوكمة الشركات على أهنا "النظام الذي من خالله
يتم توجيه الشركة والرقابة عليها".1
أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDعرفت حوكمة الشركات على هأهنا  ":النظام الذي
تستخدمه الشركة يف عملية اإلشراف والرقابة على عملياهتا ،كما أ ههنا متثل النظام الذي يتم من خالله توزيع
احلقوق واملسؤوليات على خمتلف األطراف يف الشركة مبا يف ذلك جملس اإلدارة واملديرين ومحلة األسهم وأصحاب
املصاحل األخرى ،كما أ ههنا حتدد القواعد واإلجراءات اليت تساعد على حتديد أهداف الشركة والوسائل اليت
تستخدم يف حتقيق تلك األهداف والرقابة عليها".2
أما شركة التمويل الدولية  (IFC) International Finance Corporateفتعرف حوكمة الشركات
أهنا "جمموعة اهلياكل والعمليات الالزمة لتوجيه وضبط الشركات وحتديد توزيع احلقوق والواجبات بني املشاركني
الرئيسيني يف الشركة -مبن فيهم املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واملدراء -وكذلك حتديد القواعد واإلجراءات
اخلاصة باختاذ القرارات بشأن أمور الشركة".3
أما بالنسبة للتعاريف األكادميية اليت قدمت حلوكمة الشركات ميكن ذكر التعريف الذي قدمه )(1994
 " Pasterهي جمموعة القواعد التشغيلية والرقابية اليت حتكم حياة الشركة يف أي زمان و مكان" ،4والتعريف الذي
قدمه الباحث الفرنسي ) " Charreaux (1997نظام حوكمة الشركات هو جمموعة من اآلليات التنظيمية اليت

*  Cadbury Committeأنشأت يف ماي  1991مت تشكيلها من قبل جملس التقارير املالية وبورصة األوراق املالية ومهين احملاسبة يف لندن برئاسة Adrian

 ،Cadburyأسست من أجل حماولة إجياد حلول ملشاكل وإخفاقات الشركات يف الفرتة بني أواخر  1991وبداية  ،1991وهدفها األساسي هو معاجلة اجلوانب
املالية حلوكمة الشركات ،والذي حيدد توصيات بشأن ترتيب جمالس إدارات الشركات ،والنظم احملاسبية ،للتخفيف من خماطر فشل حوكمة الشركات اإلدارية ،أصدرت
أول تقرير هلا يف ديسمرب .1991
1

- the Financial Aspects of Corporate Governance, the Committee on the Financial Aspects of Corporate

Governance, Printed in Great Britain by Burgess Science Press, 1992, P 14.


منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أسست سنة 1991مOECD Organisation for Economic Co-operation and Development ،

وتضم  11دولة ومقرها يف العاصمة الفرنسية باريس ،وهتدف هذه املنظمة إىل دعم النمو املستدام ورفع مستوى املعيشة واحلفاظ على االستقرار املايل.
-OECD)2004 (, Principles of Corporate Governance , site www.oecd.org/daf/corporate/principles-fr

2

 -3حاكم حمسن الربيعي ،محد عبد احلسني راضي ،حوكمة البنوك وأثرها يف إدارة املخاطر ،اليازوري ،عمان ،األردن ،1111 ،ص .12
- Eustasche Ebondo Wa MANDILA, La Gouvernance de l’entreprise, La Harmattan, Paris, 2005, P14.
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حتد من سلطات وتؤثر على قرارات املديرين ،أي بعبارة أخرى حتكم سلوكهم وحتدد جماهلم التقديري" ،1كما
عرفها الباحث  Jemes Wilftonأحد أكرب خرباء حوكمة الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية ،احلوكمة
":جمموعة من األطر التنظيمية واهليكلية اليت حتكم وتوجه الشركات وتنظيم العالقة بني اإلدارة واملالك واملسامهني
الرئيسني وأصحاب املصاحل".2
وقدم الباحث ) Gomez (1997تعريفه حلوكمة الشركات على أهنا "تصميم قواعد النظام والتدابري اليت
3

توجه الفاعلني االجتماعني من خالل إعطاء األوامر ووضع قوانني العمل"  ،كما عرفت من قبل Demirag et

) al (2002بأهنا "جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني إدارة الشركات ومسامهيها وأصحاب املصاحل فيها
وذلك من خالل إجياد اإلجراءات واهلياكل اليت تستخدم إلدارة شؤون الشركة ،وتوجيه أعماهلا من أجل ضمان
تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية واملساءلة بالشركة ،وتعظيم الفائدة للمسامهني على املدى الطويل ،مع مراعاة
مصاحل األطراف املختلفة" .4وقدم ) Pierre Cabane (2013تعريفه "احلوكمة هي نظام يسعى لدفاع عن
املصلحة االجتماعية ،القيادة ،التسيري ،ورقابة واستدامة الشركة ،وحتديد الصالحيات واملسؤوليات والعالقات بني
املسامهني واملديرين ،وضمان أن اهلدف من خلق القيمة جلميع أصحاب املصلحة يؤخذ يف االعتبار".5
من التعاريف السابقة اليت قدمتها اهليئات واملنظمات الدولية نرى أن جلنة كادبوري ركزت على اجلانب
الرقايب والتوجيهي حلوكمة الشركات باعتبارها كنظام ،أما التعريف الذي قدمته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
فيتفق إىل حد ما مع التعريف الذي قدمته جلنة كادبوري ،وهو تعريف موسع يعترب أن حوكمة الشركات عبارة عن
نظام لإلشراف والرقابة على عمليات املؤسسة ،كما ركز على محاية حقوق األطراف ذات املصلحة فيها .ويتفق
تعريف شركة التمويل الدولية مع التعريف الذي قدمته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف أن حوكمة الشركات
هي عبارة عن جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتدد مسؤوليات كل األطراف يف الشركة.

- Gérard CHARREAUX et Philippe DESBIERES, Gouvernance des entreprises: valeur partenariale

1

contre valeur actionnariale, Finance contrôle stratégie, volume1,N°2, juin 1998, P 59.

 -2جيهان عبد املعز اجلمال ،المراجعة وحوكمة الشركات ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارات العربية املتحدة ،1112 ،ص .291
- MANDILA, Op Cit, P14.

3

 -4فهيم سلطان حممد احلاج ،آليات حوكمة الشركات ودورها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في الشركات المساهمة العامة في السودانية ،جملة
العلوم اإلنسانية واالقتصادية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،العدد األول ،1111 ،ص .24
-Pierre CABANE, Manuel de Gouvernance d’entreprise, Groupe Eyrollr, Paris, 2013, P 24.
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من التعاريف السابقة واملقدمة حلوكمة الشركات على املستوى املنظمايت نستخلص ما يلي:
 حوكمة الشركات عبارة عن نظام لإلشراف والرقابة على عمليات الشركة؛ هي نظام من خالله حتدد احلقوق واملسؤوليات لكل طرف يف الشركة؛ هي جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتدد أهداف الشركة ووسائل حتقيقها والرقابة عليها.يف حني التعاريف األكادميية كلها ترى يف حوكمة الشركات جمموعة من اإلجراءات والقواعد اليت توجه
الشركة ،حيث ركز  Charreauxيف تعريفه حلوكمة الشركات على دورها يف احلد من صالحيات املديرين ،يف
حني أن التعريف الذي قدمه  Demirag et alيرى يف حوكمة الشركات عبارة عن جمموعة من العالقات
التعاقدية وأن اهلدف األساسي للحوكمة هو تعظيم فائدة املسامهني مع مراعاة مصاحل األطراف األخرى.
فالتعاريف األكادميية املقدمة تتفق مع التوجه العام لتعاريف الىت قدمتها املنظمات الدولية ،أما مفهوم
حوكمة الشركات حماسبيا يشري إىل "توفر مقومات محاية أموال املستثمرين وحصوهلم على العوائد املناسبة وضمان
عدم استخدام أمواهلم يف جماالت أو استثمارات غري آمنة وعدم استغالهلا من قبل اإلدارة أو املديرين لتحقيق
منافع خاصة ،ويتم ذلك من خالل جمموعة اإلجراءات والضوابط واملعايري احملاسبية".1
ف من التعاريف السابقة اليت قدمت حلوكمة الشركات ميكن أن نقدم التعريف التايل" :حوكمة الشركات هو
نظام حيدد العالقة بني اإلدارة وخمتلف األطراف ذات املصلحة يف الشركة ،ويضمن محاية حقوقهم من خالل
العرض الصادق للمعلومات واإلفصاح الكايف ،وكذا ضمان جودة العمليات اليت تقوم هبا الشركة من خالل الرقابة
عليها".
ثانيا :حوكمة الشركات في األدبيات النظرية
نظرا ألمهية حوكمة الشركات فنجد أن هناك جمموعة من النظريات اليت تناولت هذا املفهوم ومن أمهها
نظرية الوكالة ونظرية أصحاب املصاحل.

 -1عدنان بن حيدر بن درويش ،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة ،إحتاد املصارف العربية ،1114 ،ص .12-11
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 -1نظرية الوكالة:
يعود الفضل يف تطوير نظرية الوكالة إىل كل من  Jensen & Meckling :األمريكيني أصحاب جائزة
نوبل لالقتصاد حني قدما سنة  1949وصف لعالقة الوكالة بأهنا ''عقد يقوم مبوجبه فرد أو أكثر (األصيل أو
املوكل) بتعني وكيل أو أكثر لكي ينجز بعض األعمال واخلدمات بالنيابة عنه ،ويف املقابل يفوض األصيل الوكيل
يف اختاذ بعض القرارات''.1
وينتج عن عالقة الوكالة تفويض للسلطة من الوكيل إىل املوكل وتتميز هذه العالقة بتعارض املصاحل وهلذا
حاولت نظرية الوكالة حل هذا التعارض من خالل تقدمي خصائص التعاقد األمثل .حيث تقرتح هذه النظرية
تفسريا لسوك خمتلف املتعاملني املعنيني بتمويل املؤسسة ،مثل املدراء واملالك واملقرضني ،حيث تنطلق هذه النظرية
من جمموعة من الفروض:2
 يتميز كل من األصيل والوكيل بالرشد االقتصادي ويسعى إىل تعظيم منفعته الذاتية؛ اختالف أهداف كل من األصيل والوكيل ،فبينما يسعى األول إىل أكرب قدر من جهد وعمل وتصرفاتالوكيل مقابل أ جر معقول ،فإن الوكيل يسعى إىل تعظيم منفعته من خالل احلصول على أكرب قدر من
املكافآت واحلوافز واملزايا مع بذل جهد أقل؛
 اختالف املخاطر اليت يتحملها كل من األصيل و الوكيل ،ويرجع ذلك إىل: عدم قدرة األصيل على متابعة مالحظة أداء وقرارات وتصرفات الوكيل بصورة مباشرة نتيجة معايشةاألخري لظروف العمل ومشاكله واإلملام خبصائص التنظيم؛
 اختالف اخللفية التدريبية واخلصائص الشخصية لكل من األصيل والوكيل؛ اختالف إمكانية التوصل إىل معلومات وفهمها لكل من األصيل والوكيل.مع ظهور نظرية الوكالة وإلقائها الضوء على املشاكل اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني أعضاء جملس
اإلدارة واملسامهني يف الشركة ،زاد االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود جمموعة من القوانني واللوائح اليت تعمل على

1

-Michael C.JENSEN, William H. MECKLING, Theory of the Firm: Managerial Bethavior, Agency Cost
and Ownership Structure, Journal of Financail Economics, 3, North-Holland Publishing Company,1976,P 308.

-2طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات ،المفاهيم-المبادئ-التجارب ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1112 ،ص.94
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محاية مصاحل املسامهني ،واحلد من املمارسات غري املشروعة وتالعب أعضاء جملس اإلدارة من أجل تعظيم
مصاحلهم اخلاصة على حساب مصاحل املسامهني وباقي األطراف ذات العالقة بالشركة.
 -2نظرية أطراف ذات المصلحة:
ارتبط مفهوم أصحاب املصاحل  Stakeholderبشكل كبري مبوضوع حوكمة الشركات ،فهذه األخرية مل
تعد تسعى إىل خدمة مصاحل املسامهني فقط حسب نظرية الوكالة بل تعداه إىل خدمة كل األطراف اليت هلا عالقة
بالشركة.
فأصل كلمة  Stakeholderهو تالعب حبروف كلمة « »Stockholderمالك أو حامل السهم ،وأول
من اهتم مبوضوع أصحاب املصاحل مها :الباحثان  Berle et Meansسنة  1911وعرفت النظرية انتشارا واسعا
يف الثمانينات ،فأساس النظرية أن املديرين يواجهون ضغوطا من كل األطراف اليت تتأثر بالنشاطات الشركة.1
ومن بني أهم الباحثني الذين اهتموا مبهموم أصحاب املصاحل جند الباحث األمريكي يف اإلدارة اإلسرتاجتية
 ،Edward Freemanالذي قدم تعريفة ألصحاب املصاحل يف الشركة سنة  1992بأهنم "مجيع األفراد
واجلماعات اليت تؤثر أو تتأهثر بتحقيق أهداف الشركة".2
ويتمثل أصحاب املصاحل يف الشركة حسب  Freemanسنة  1992يف ما يلي :املسامهون ،احلكومة،
العمال ،املوردون ،املنافسون ،املستهلكون ،املدافعون عن حقوق املستهلك ،اجملتمع احمللي ،البيئة والطبيعة ،وسائل
اإلعالم.3
هتدف نظرية أصحاب املصلحة إىل مناقشة مشكل دور قطاع األعمال يف اجملتمع ،فهي تساعد على فهم
طبيعة العالقات بني قطاع األعمال واجملتمع ،وبالتايل معاجلة املشكالت اليت تنتج.4

1

- Astrid MULLENBACH-SERVAYRE, L’apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la
 responsabilité sociétale des entreprises, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 223Organisation, 2007,P 110.
2
- Maria BONNAFOUS-BOUCHER et Yvon PESQEUX, Décider avec les parties prenantes: Approches
d’une nouvelle théorie de la société civile, Éditions La Découverte, Paris, 2006,P 16.
3
- MULLENBACH- SERVAYRE, Op Cit, P 116.
4
- Ibid, P111.
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بعد االنتشار الواسع للمفهوم الذي جاءت به نظرية أصحاب املصاحل انتقلت حوكمة الشركات من وضع
جمموعة اآلليات اليت تسمح بالتحكم يف تصرفات مسريي شركات املسامهة حىت تكون قراراهتم وتصرفاهتم خلدمة
املسامهني ،إىل وضع آليات تسمح بالتحكم يف تصرفات مسريي شركة حىت تكون قراراهتم تسري يف نفس الوجهة
اليت يرغب هبا كل أصحاب املصاحل .هذا ما دعى إىل تطوير مناذج حلوكمة الشركات أشهرمها منوذجان :منوذج
احلوكمة القائم على خدمة املسامهني  shareholdersوالنموذج الثاين القائم على أصحاب املصاحل
 ،stackeholdersفاألول يسعى إىل تعظيم منفعة أصحاب رؤوس األموال أما النموذج الثاين فيسعى إىل تعظيم
منفعة لكل األطراف اليت تربطها عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالشركة.1
ثالثا :أهمية وأهداف وخصائص حوكمة الشركات
مع بروز مصطلح حوكمة الشركات ؛ لقي اهتماما كبريا من طرف كل الدول خاصة املتقدمة منها ،وهذا
نظرا ألمهيته الكبرية يف جمال املال واألعمال بالنسبة للشركات والدول ،حيث جاءت حوكمة الشركات لتحقيق
جمموعة من األهداف.
 -1أهمية حوكمة الشركات:
بعد االهنيارات واملشاكل احملاسبية اليت عرفتها كربيات الشركات العاملية حاول الباحثون إجياد حلوال هلا عن
طريق تبين مفهوم حوكمة الشركات ،والذي ميكن الشركات من ضمان االستخدام األمثل ملواردها ويف املقابل محاية
مصاحل كل األطراف ذات العالقة بالشركة ،وميكن توضيح أمهية حوكمة الشركات يف ما يلي:2
 حماربة الفساد الداخلي يف الشركة وعدم السماح بوجوده واستمراره؛ حتقيق وضمان نزاهة وحياد واستقاللية كافة العاملني يف الشركة خاصة جملس اإلدارة واملديرين التنفذين؛ حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أخطاء عمدية ،أو احنراف متعمد أو غري متعمد؛ حماربة االحنرافات وعدم السماح باستمرارها ،خاصة اليت هتدد مصاحل الشركة واألطراف ذات العالقة هبا؛ -حتقيق االستفادة القصوى والفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية؛

-1عبد الرمحان العايب  ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس سطيف ،1111 ،ص .91-91

 -2حمسن أمحد اخلضري ،حوكمة الشركات ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،1112 ،ص .29-29
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 حتقيق أعلى قدرة للفعالية من مراجعي احلسابات اخلارجني.باإلضافة إىل كل ما سبق ميكن إضافة النقاط التالية:1
 إن تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها وحتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية ،والتأكيد علىالشفافية ،كل ذلك من شأنه املساعدة على سرعة اكتشاف التالعب والغش املايل والفساد اإلداري واختاذ
اإلجراءات الواجبة بشأنه وعالج أسبابه وآثاره قبل تفاقمها وتأثريها على حياة الشركة؛
 تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها أيضا ومحاية أصول الشركة وكذلك محاية حقوق املسامهني وغريهممن أصحاب املصاحل يف الشركة ،وتعزيز دورهم يف مراقبة أداء الشركة والـتأكيد من شفافيتها ،كل ذلك من
شأنه أن يقي الشركة والعاملني فيها من التالعب والغش املايل والغىن الفاحش والفساد اإلداري واألزمات
واإلفالس؛
 إن حتسني أداء الشركة وقيمتها االقتصادية وقيمة أسهمها ،وكذا حتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلداريةفيها ونزاهة تعامالهتا وعدالتها وشفافية املعلومات الصادرة عنها ،كل ذلك من شأنه أن يقوي قدرات الشركة
التنافسية وكذلك قدراهتا على جذب االستثمارات والنمو.
 -2أهداف حوكمة الشركات:
تكمن أهم األهداف اليت تسعى حوكمة الشركات إىل حتقيقها يف ما يلي:2
 الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على األداء؛ حتسني الكفاءة االقتصادية للشركات؛ إجياد اهليكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة وآليات حتقق تلك األهداف ومتابعتها ؛ املراجعة والتعديل للقوانني احلاكمة ألداء الشركات حبيث تتحول مسؤولية الرقابة إىل كال الطرفني ومها جملساإلدارة للشركة واملسامهني ممثلني يف اجلمعية العامة للشركة؛
 عدم اخللط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني ومهام جملس اإلدارة ومسؤوليات أعضائه؛ تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة؛1

 -درويش ،مرجع سبق ذكره ،ص .11-11

2

-املرجع نفسه ،ص .12-11
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 متكني الشركات من احلصول على متويل من جانب عدد أكرب من املستثمرين احملليني واألجانب؛ إمكانية مشاركة املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني واالضطالع بدور املراقبني بالنسبة ألداء الشركات؛ جتنب حدوث مشاكل حماسبية ومالية مبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة باالقتصاد،ودرء حدوث اهنيارات باألجهزة املصرفية أو أسواق املال احمللية والعاملية واملساعدة يف حتقيق التنمية واالستقرار
االقتصادي.
فحوكمة الشركات هتدف إىل حتقيق ما يلي:
 العدالة والشفافية واملعاملة النزيهة جلميع األطراف ذوي املصلحة يف الشركة؛ محاية حقوق املسامهني بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عوائدهم؛ منع استغالل السلطات املتاحة لإلدارة من حتقيق مكاسب غري مشروعة واملتاجرة مبصاحل الشركة واملسامهنيوأصحاب املصاحل؛
 زيادة ثقة املستثمرين يف الشركة. -3خصائص حوكمة الشركات
متثل السمات اليت جيب توفرها يف حوكمة الشركات أهنا تساعد على تكامل اجلوانب الفكرية اخلاصة هبا،
كما تساعد على حتقيق أهدافها ومزاياها املتعددة ،فحوكمة الشركات اجليدة جيب أن تضمن االنضباط من خالل
إتباع السلوك األخالقي واملناسب ،والشفافية بتقدمي صورة حقيقة عن كل أحداث الشركة ،وضمان استقاللية
معظم األطراف الفاعلة فيها ،وكذا ضمان مساءلة مجيع أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية من خالل
إمكانية تقييم نشاطهم ،وحتمل كامل املسؤوليات أمام األطراف ذات املصلحة بالشركة ،وتسعى حوكمة الشركات
إىل حتقيق العدالة باحرتام حقوق خمتلف أصحاب املصلحة يف الشركة والتحلي باملسؤولية اإلجتماعية .وميكن
تلخيصها يف الشكل رقم ( )1التايل:
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الشكل رقم ( :)1خصائص حوكمة الشركات

خصائص حوكمة الشركات

االنضباط
Discipline

الشفافية

االستقاللية

المساءلة

Transparency

Independe

Accountability

المسؤولية
Responsibility

العدالة
Faimess

المسؤولية
االجتماعية
socail
Responsibility

nce

إتباع السلوك

تقديم صورة حقيقة

ال توجد تأثيرات

إمكان تقييم

المسؤولية أمام

يجب احترام حقوق

النظر إلى

األخالقي

لكل ما يحدث.

غير الزمة نتيجة

وتقدير أعمال

جميع األطراف ذوي

مختلف المجموعات

الشركة كمواطن

الضغوط.

مجلس اإلدارة

المصلحة في

أصحاب المصلحة

جيد.

واإلدارة التنفيذية

الشركة.

في الشركة.

المناسب
والصحيح.

المصدر :طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات ،المفاهيم-المبادئ-التجارب ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1112 ،ص.11
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المطلب الثاني :مبادئ حوكمة الشركات
متثل املبادئ أساس حوكمة الشركات وقد حازت على اهتمام خمتلف اهليئات والتنظيمات ذات الصلة
بتطبيق حوكمة الشركات ،ومن أمهها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDحيث قامت بإصدار جموعة
من املبادئ سنة  1999م ومت تعديلها سنة  1112م ،وهذا بإضافة مبدأ سادس وتعديل بعض اجلوانب يف املبادئ
اخلمس السابقة متاشيا مع مستجدات هذه الفرتة.
ويف سنة  1112بدأت املنظمة يف مراجعة املبادئ الصادرة عن طريق فتح باب النقاش مع اجلمهور حول مسودة
املبادئ اجلديدة بداية من  12نوفمرب إىل غاية  2جانفي  1112م.1
هتدف املبادئ اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل مساعدة حكومات الدول األعضاء
وحكومات الدول غري األعضاء لتقييم وحتسني األطر القانونية والتنظيمية ملوضوع حوكمة الشركات فيها ،باإلضافة
إىل توفري اخلطوط اإلرشادية واملقرتحات ألسواق األوراق املالية واملستثمرين والشركات اليت تلعب دورا يف عملية
وضع أساليب سليمة حلوكمة الشركات .وتركز املبادئ على الشركات اليت يتم تداول أسهمها يف البورصات،
ولكنها مفيدة لتحسني أساليب حوكمة الشركات يف الشركات اليت ال يتم تداول أسهمها يف البورصات.2
ومتثل هذه املبادئ جمموعة من اإلرشادات اليت جيب تطبيقها لضمان فعالية حوكمة شركات ،فهي متس كل
األطراف الفاعلة يف الشركة من إدارة تنفيذية ،جملس إدارة ومسامهني ،وكذا ضمان محاية حقوق صغار املسامهني
واألطراف ذات املصلحة يف الشركة ،فيمكن تلخيص املبادئ الصادرة عن املنظمة لسنة  1112م يف الشكل ()1
التايل:

 http://www.oecd.org 1بتاريخ .8112-11- 82
 -2محاد ،حوكمة الشركات ،المفاهيم-المبادئ-التجارب ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
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الشكل( :)2ملخص مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
-يساهم في تعزيز شفافية وكفاءة األسواق المالية؛

-1ضمان وجود أساس
إلطار

فعال

 -ويجب أن يكون متوافقا مع أحكام القانون؛

لحوكمة

 -وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات االشرافية والتنظيمية

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2002 )OECD

الشركات

والتنفيذية.
-طرق مضمونة لتسجيل الملكية؛

-2حقوق المساهمين
والوظائف

الرئيسية

ألصحاب

حقوق

الملكية

وكذا عن موعد وبرنامج اجتماع الجمعية العامة؛

-انتخاب وعزل مجلس اإلدارة؛

 تسهيل ممارسة حقوق الملكية؛-التصويت شخصيا او غيابيا.

-3المعاملة المتساوية
للمساهمين

-2دور

-الحصول على المعلومات الكافية وفي وقت المناسب عن الق اررات الرئيسية للشركة

المعاملة المتساوية للمساهمين؛-ينبغي منع تداول األسهم بصفة ال تتسم باإلفصاح والشفافية؛

على أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الرئيسيين بالشركة اإلفصاح عن وجودمصالح تخصهم والتي لها عالقة مباشرة بالشركة.

-احترام أصحاب المصالح القانونية أو عن طريق االتفاقيات؛

أصحاب

 الحصول على تعويض فعال مقابل انتهاك الحقوق؛-تطوير آليات المشتركة؛

المصلحة

إمكانية االتصال بمجلس اإلدارة لإلعراب عن اهتمامهم بشأن الممارساتغير القانونية أو غير األخالقية.

-5اإلفصاح والشفافية

إفصاح عن نتائج وسياسات الشركة؛ -الجودة في االفصاح؛

 جودة عملية المراجعة الخارجية ،وقابليتها للمسائلة؛-فعالية إطار حوكمة الشركات.

-6مسؤولية مجلس
اإلدارة

العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛-المعاملة العادلة للمساهمين؛

تطبيق المعايير األخالقية ،واألخذ في االعتبار مصالح واهتمامات أصحاب المصالح؛-ممارسة الحكم الموضوعي على شؤون الشركة؛

-إتاحة كافة الم علومات الصحيحة وذات صلة وفي الوقت المناسب لمجلس اإلدارة.

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على جمموعة من املراجع من أمهها -1 :حممد مصطفى سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد
المالي واإلداري ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1119 .ص.92-29
2-OCDE. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, Service des Publications de l’OCDE, Paris.
2014.
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أوال :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات
حسب هذا املبدأ "جيب على إطار حوكمة الشركات أن يساهم يف تعزيز شفافية وكفاءة األسواق املالية،
وجيب أن يكون متوافقا مع أحكام القانون ،وأن حيدد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات االشرافية
والتنظيمية والتنفيذية" .1ولضمان وجود إطار فعال حلوكمة الشركات جيب:2
 وضع إطار حوكمة الشركات ميكن أن يؤثر على األداء االقتصادي الشامل ،وتعزيز شفافية وكفاءة األسواقوخلق حوافز للمشاركني فيه؛
 أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية اليت تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات متسقة مع سيادة القانونوالشفافية وقابلة للتنفيذ؛
 أن تكون املسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق اختصاص تشريعي ما حمددة بشكل واضح مع ضمانخدمة املصلحة العامة؛
 أن تكون السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية لديها النزاهة واملوارد الالزمة ألداء واجباهتا بطريقةموضوعية ،وجيب أن تكون األحكام الصادرة عنها يف الوقت املناسب شفافة وواضحة.
ثانيا :حماية حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية
ينص املبدأ الثاين على أنه "ينبغي إلطار حوكمة الشركات أن يوفر محاية حلقوق املسامهني وأن يسهل هلم
ممارستها" ،3وهذا من خالل ما يلي:

4

 -1طرق مضمونة يف تسجيل امللكية ،نقل أو حتويل األسهم ،احلصول على املعلومات املادية ذات الصلة
بالشركة يف الوقت املناسب وعلى أساس منتظم ،املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة
للمسامهني ،انتخاب وعزل أعضاء جملس اإلدارة ،ونصيب يف أرباح الشركات.
 -1للمسامهني احلق يف املشاركة واحلصول على املعلومات الكافية عن القرارات اليت تتعلق بتغريات أساسية يف
الشركة؛
1

- OCDE. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, Service des Publications de l’OCDE, Paris,
France, 2004, p17.
2
- Idem, P17.
3
-Idem, P12.

 -4حممد مصطفى سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1119 ،ص.22-21
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 -1يكون للمسامهني فرصة املشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني ،كما جيب أن
حياط املسامهني علما بالقواعد اليت حتكم اجتماعات اجلمعية العامة وتزويدهم باملعلومات الكافية ويف الوقت
املناسب ،وينبغي أن تتاح الفرصة للمسامهني لتوجيه األسئلة إىل جملس اإلدارة وكذا وضع البنود على جدول
األعمال اخلاص باجلمعية العامة.
 -2تسهيل املشاركة الفعالة للمسامهني يف القرارات الرئيسية اخلاصة حبوكمة الشركات مثل ترشيح وانتخاب
أعضاء جملس اإلدارة ،وينبغي أن تكون لدى املسامهني القدرة على التعبري عن آرائهم فيما يتعلق بسياسة
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار املديرين التنفيذيني يف الشركة ،كما ينبغي أن خيضع القسم اخلاص
بتقدمي أسهم ألعضاء جملس اإلدارة والعاملني كجزء من مكافئتهم ملوافقة املسامهني.
 -2ينبغي أن يتمكن املسامهون من التصويت سواء شخصيا أو غيابيا مع إعطاء نفس األثر لألصوات سواء مت
اإلدالء هبا حضوريا أو غيابيا.
 -9اإلفصاح عن اهلياكل والرتتيبات الرأمسالية اليت متكن بعض املسامهني أن حيصلوا على درجة من السيطرة ال
تتناسب مع ملكيتهم من األسهم.
 -4تسهيل ممارسة كافة املسامهني حلقوق امللكية مبا يف ذلك املستثمرين املؤسسني.
ثالثا :المعاملة المتساوية للمساهمين
جاء املبدأ الثالث من أجل " أن يضمن إطار حوكمة الشركات املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني ،مبا يف
ذلك املسامهني األقلية واألجانب ،وجيب أن تتاح الفرصة جلميع املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعال يف
حال انتهاك حقوقهم" .1ويتحقق هذا من خالل ما يلي:2
 -1معاملة املسامهني املنتمني إىل نفس الفئة معاملة متكافئة ،حبيث يكون للمسامهني –داخل كل فئة -نفس
حقوق التصويت ،وميكن أن يتم التصويت بواسطة أمناء أو مفوضني بطريقة متفق عليها مع أصحاب
األسهم ،وأن تكفل العمليات واإلجراءات املتصلة باالجتماعات العامة للمسامهني املعاملة املتكافئة
للمسامهني؛
 -1منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافية؛
- OCDE. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, op cit, p 20.
2

 -محاد ،حوكمة الشركات ،المفاهيم-المبادئ-التجارب ،مرجع سبق ذكره ،ص.21-21
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 -1أن يفصح أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني عن وجود أية مصاحل خاصة هبم قد تتصل بعمليات أو
مبسائل متس الشركة.
رابعا :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
ينص املبدأ الرابع أنه "جيب على إطار حوكمة الشركات أن يعرتف حبقوق أصحاب املصاحل اليت ينشئها
القانون أو عن طريق االتفاقيات املتبادلة ،وتشجيع التعاون النشط بني الشركات وخمتلف أصحاب املصاحل يف خلق
الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة ماليا" .1ويتحقق هذا من خالل ما يلي:

2

 -1احرتام أصحاب املصاحل اليت ينشئها القانون أو تكون نتيجة التفاقيات متبادلة؛
 -1أن تكون ألصحاب املصلحة فرصة احلصول على تعويض فعال مقابل انتهاك حقوقهم؛
 -1السماح بوضع وتطوير آليات لتعزيز األداء من أجل مشاركة العاملني؛
 -2السماح هلم باحلصول على معلومات ذات الصلة وبالقدر الكايف ،واليت ميكن االعتماد عليها ،يف الوقت
املناسب وعلى أساس منتظم.
 -2السماح ألصحاب املصاحل ،وهيئات اليت متثلهم باالتصال مبجلس اإلدارة لإلعراب عن اهتمامهم بشأن
املمارسات غري القانونية أو غري األخالقية؛
 -9استكمال إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء لإلفالس ،وإطار فعال آخر لتنفيذ حقوق الدائنني.
خامسا :اإلفصاح والشفافية
يف هذا املبدأ "جيب على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والصحيح يف الوقت
املناسب عن كافة املوضوعات اهلامة املتعلقة بالشركة ،مبا يف ذلك املركز املايل واألداء وحقوق امللكية وحوكمة
الشركات" .3هناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند االلتزام بتطبيق هذا املبدأ تتمثل
يف:

4

- OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, op cit, p 81.

1

 -2سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .29-24
3

- OCDE. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, op cit, p 88.
- Idem, P 22-23.

4
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 -1اإلفصاح عن النتائج املالية والنتائج التشغيلية للشركة ،أهداف الشركة ،ملكية األغلبية املسامهني يف رأمسال
وحقوق التصويت ،سياسة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة والتنفيذيني الرئيسيني واملعلومات عن أعضاء جملس
اإلدارة ،املعامالت مع األطراف ذات العالقة ،عوامل اخلطر املتوقعة ،القضايا اخلاصة بالعاملني وأصحاب
املصاحل األخرى و هياكل وسياسات حوكمة الشركة.
 -1إعداد املعلومات واإلفصاح عنها طبقا للمعايري جودة عالية املعرتف هبا دوليا يف احملاسبة واإلفصاح املايل وغري
املايل؛
 -1القيام بتدقيق سنوي من طرف مدقق مستقل ،كفء ومؤهل يقدم تأكيدات خارجية جمللس اإلدارة
واملسامهني بأن القوائم املالية متثل بصدق املركز املايل وأداء الشركة من كافة النواحي اهلامة؛
 -2املدققون اخلارجيون جيب أن يكونوا قابلني للمساءلة أمام املسامهني ،وعليهم واجب بالنسبة للشركة بأن
يقوموا مبهامهم بعناية ومهنية؛
 -2إمكانية حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم وبالتكلفة املناسبة؛
 -9استكمال إطار حوكمة الشركات باعتماد إسرتاجتية فعالة تشجع على تقدمي حتليالت عن طريق وكالء تقييم
والتصنيف واحملللني.
سادسا :مسؤوليات مجلس اإلدارة
ينص املبدأ السادس حلوكمة الشركات "جيب على إطار حوكمة الشركات أن يضمن اإلرشاد االسرتاجتي
للشركة وحماسبة جملس اإلدارة عن مسؤوليته أمام الشركة واملسامهني" .1وعلى جملس اإلدارة االلتزام مبا يلي:

2

 -1العمل على أساس من املعلومات الكاملة وحبسن النية مع العناية الواجبة ومبا حيقق أفضل مصلحة للشركة
واملسامهني؛
 -1معاملة كافة املسامهني معاملة عادلة؛
 -1تطبق معايري أخالقية عالية ،وينبغي أيضا أن يؤخذ يف االعتبار مصاحل واهتمامات أصحاب املصاحل
األخرى؛
- OCDE. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, op cit, p 82.
2

 -سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .92-91
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 -2القيام بالوظائف الرئيسية متمثلة يف:
 استعراض وتوجيه اسرتاجتية الشركة ،وخطط العمل الرئيسية ،وسياسة املخاطر ،واملوازنات التقديرية ،وخططالعمل السنوية ،ووضع أهداف األداء ،ومراقبة التنفيذ ،وأداء الشركة مع اإلشراف على املصروفات الرأمسالية
األساسية ،وعمليات االستحواذ والتخلي عن االستثمار؛
 اإلشراف على فعالية حوكمة الشركة وإجراء تغيريات إذا لزم األمر؛ اختيار وحتديد مكافآت ومرتبات واإلشراف على كبار التنفيذيني بالشركة واستبداهلم إذا لزم األمر معاإلشراف على ختطيط تداول املناصب؛
 مراعاة التناسب بني مكافآت كبار التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة وبني مصاحل الشركة واملسامهني يفاألجل الطويل؛
-

ضمان الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب جملس اإلدارة؛

 رقابة وإدارة أي تعارض حمتمل يف مصاحل إدارة الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني؛ ضمان نزاهة حسابات الشركة ،ونظم إعداد قوائمها املالية مبا يف ذلك املراجعة املستقلة ،مع ضمان وجودنظم إلدارة املخاطر والرقابة املالية ورقابة العمليات وااللتزام بالقانون واملعايري ذات الصلة؛
 اإلشراف على عمليات اإلفصاح واالتصال؛ -2احلكم املوضوعي املستقل ألعضاء جملس اإلدارة على شؤون الشركة؛
 -9إتاحة كافة املعلومات الصحيحة ذات الصلة يف الوقت املناسب ألعضاء جملس اإلدارة.
المطلب الثالث :محددات وآليات تطبيق حوكمة الشركات
إن تطبيق نظام حوكمة الشركات يتطلب وجود جمموعة من آليات واألطراف لتطبيق قواعده وإجراءاته ومن
مث حتقيق اهلدف من هذا النظام ،قد تكون هذه األطراف من داخل الشركة أو خارجها.
أوال :محددات الداخلية لحوكمة الشركات
لكي تتمكن الشركات من التطبيق اجليد حلوكمة الشركات واالستفادة من مزاياه جيب أن تتوفر على
جمموعة احملددات والعوامل األساسية اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات ،واليت ميكن تقسيمها إىل
حمددات خارجية وداخلية.
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 -1المحددات الخارجية :وتتمثل يف البيئة االقتصادية العامة ومناخ األعمال يف الدولة اليت تعمل فيه الشركة
والذي قد خيتلف من دولة إىل أخرى ،وهي عبارة عن:

1

 القوانني واللوائح اليت تنظم العمل باألسواق مثل قوانني الشركات ،وقوانني سوق األعمال ،والقوانني املتعلقةباإلفالس وأيضا القوانني اليت تنظم املنافسة وتعمل على منع االحتكار؛
 وجود نظام مايل جيد حبيث يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب الذي يشجعالشركات على التوسع واملنافسة الدولية؛
 كفاءة اهليئات واألجهزة الرقابية مثل هيئات سوق املال والبورصات وذلك عن طريق إحكام الرقابة علىالشركات والتحقق من دقة وسالمة البيانات واملعلومات اليت تنشرها أيضا وضع العقوبات املناسبة والتطبيق
الفعلي هلا يف حال عدم التزام الشركات.
 دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية واملهنية واألخالقية واليت تضمنعمل األسواق بكفاءة .وتتمثل هذه املؤسسات غري احلكومية يف مجعيات احملاسبني واملدققني ونقابات
احملامني.
 -1المحددات الداخلية :وهي جمموعة من القواعد واألساليب اليت تطبق داخل الشركة ،اليت تضمن وضع
هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اختاذ القرارات والتوزيع املناسب للسلطات والواجبات بني األطراف املعنية
بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات داخل املؤسسة ،وهذا بالشكل الذي ال يؤدي إىل التعارض يف مصاحلهم بل
يؤدي يف املدى الطويل إىل حتقيق املصاحل املشرتكة.
هذه احملددات الداخلية واخلارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى من العوامل املرتبطة بثقافة الدولة
والنظام السياسي واالقتصادي هبا ومستوى التعليم والوعي لدى األفراد ،فحوكمة الشركات هي جزء من احمليط
االقتصادي الذي تعمل يف نطاقه الشركة ويضم على سبيل املثال سياسات االقتصاد الكلي ودرجة املنافسة،
وحوكمة الشركات تعتمد على البيئة القانونية والتنظيمية واملؤسسية ،هذا باإلضافة إىل عوامل أخالقيات األعمال
ومدى إدراك الشركات للمصاحل البيئية واالجتماعية للمجتمعات اليت تعمل فيها الشركات واليت ميكن أن يكون هلا
أثر على مسعتها وجناحها يف األجل الطويل.2

 -1سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
 -2املرجع نفسه ،ص .12
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فلنجاح نظام حوكمة الشركات يف أ ي شركة جيب أن تأخذ بعني االعتبار ثقافة الدولة اليت تعمل فيها
الشركة وكذا خمتلف اجلوانب القانونية والتنظيمية وكذا االجتماعية .فعليها االستفادة من املبادئ والقواعد لتطبيق
حوكمة الشركات اليت وضعتها املنظمة الدولية لكن بتكيفها حسب طبيعة بيئة الشركة.
ثانيا :األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات
هناك أربع أطراف رئيسية تتأثر بقواعد حوكمة الشركات واليت تتمثل يف ما يلي:

1

المساهمون :حيث أهنم يقدمون رأس مال مقابل احلق يف احلصول على األرباح وزيادة قيمة الشركة؛
مجلس اإلدارة :حيث ميثل املصاحل األساسية للمسامهني وبعض األطراف األخرى أحيانا ،وجملس اإلدارة يقوم
باختيار اإلدارة وتقدمي التوجيهات العامة للمديرين ويشرف على أداء اإلدارة؛
اإلدارة :وهي مسؤولة عن اإلدارة اليومية للعمل يف الشركة وتقدمي التقارير جمللس اإلدارة ،وهي مسؤولة عن تعظيم
أرباح الشركة وقيمة األسهم لصاحل املسامهني؛
أصحاب المصالح :وخاصة املقرضني حيث أن مصلحتهم ترتكز يف تعظيم احتماالت رد القروض ،وهناك
أطراف معينة أخرى تتضمن املوظفني واملوردين واملواطنني بصفة عامة.
ثالثا :آليات تطبيق حوكمة الشركات
ترتكز حوكمة الشركات على جمموعة من اآلليات اليت وضعت للقيام بالوظائف اإلدارية واإلشرافية والرقابية
وتنظيم العالقات بني األطراف املختلفة يف الشركة ،وتنقسم آليات احلوكمة إىل آليات داخلية وأخرى خارجية.
 -1اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات:
يقصد باآلليات الداخلية حلوكمة الشركات جمموعة القواعد واألساليب اليت تنبع من داخل الشركة هتدف
إىل الرقابة على أنشطتها وفعالياهتا ،وهذا لضمان التطبيق اجليد حلوكمة الشركات ومن بني هذه اآلليات نذكر ما
يلي:

 -1أمني سيد أمحد لطفي ،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيد ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1114 ،ص .121

21

الفصل األول :االطار العام لحوكمة الشركات والتدقيق الخارجي

 آلية مكافئة المديرين التنفيذيين:معظم الشركات تكون امللكية فيها والرقابة منفصلة ،فاملديرون الذين يديرون الشركة يفرتض فيهم أن
يتصرفوا مبا حيقق مصاحل املسامهني ،لكن قد يستغلون سلطاهتم الرقابية لتحقيق رغباهتم اخلاصة وهذا غالبا ما
يلحق ضررا مبصلحة املسامهني ،وللسيطرة على سلوك املديرين يتم الربط بني مصاحل املديرين ومصاحل املسامهني من
خالل برامج للحوافز تتضمن أسهم وخيارات األسهم .فعندما يعمل املديرون التنفيذيون جاهدين على زيادة سعر
سهم الشركة يف السوق جيين املسامهون واملديرون فوائد معا.1
يعترب حل تقدمي حوافز للمديرين على شكل أسهم وخيارات أسهم حل جيد لكن يف املقابل ينطوي على
جمموعة من السلبيات كالتالعب باحلسابات وإدارة األرباح لتحسني صورة الشركة ورفع أسهمها يف السوق
وسلبيات أخرى ،لذلك من أجل ضمان التطبيق اجليد حلوكمة الشركة جيب حتديد مكافئات املديرين بشكل دقيق
وصحيح باإلضافة إىل وضع جهات رقابية تقوم بالرقابة على أداء املديرين التنفيذيني.
 آلية مجلس اإلدارة:يعترب جملس اإلدارة من بني أكثر الوسائل فعالية ملراقبة سلوك اإلدارة ،باعتبار أهنم ممثلون للمسامهني
ومصاحلهم يف الشركة وعليهم تقدمي املعلومات الالزمة هلم للمساعدة يف اختاذ قراراهتم ،حيث تتمثل املهام الرئيسية
جمللس اإلدارة فيما يلي:2
 تعيني وتقييم ورمبا فصل اإلدارة العليا؛ التصويت على املقرتحات التشغيلية ،واالستثمارية الرئيسية؛ التصويت على القرارات املالية الرئيسية (اصدار أوراقا مالية ،وسندات وتوزيعات أرباح ،وإعادةشراء األوراق املالية)؛
 تقدمي مشورة اخلربة لإلدارة؛ -التأكد من أنشطة الشركة وظروفها املالية يتم التقرير عنها بدقة للمسامهني.

 -1عبد املطلب عثمان حممود ،نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،1112 ،ص .91-49
 - 2كينيث وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .99
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إن جملس اإلدارة املستقل يساهم بشكل كبري يف حل مشكلة الوكالة من خالل الرقابة على أداء املديرين
وبذلك ضمان محاية حقوق املسامهني يف الشركة مما يعزز حوكمة الشركة فيها.
 آلية لجنة التدقيق:جلنة التدقيق هي جلنة فرعية وأساسية يف جملس اإلدارة تتكون من األعضاء غري تنفيذيني أومستقليني،
وتتويل مسؤولية اإلشراف على أنشطة التدقيق .تلعب جلنة املراجعة دورا هاما يف حوكمة الشركات ،حيث تعترب من
أهم اآلليات اليت تعتمد عليها ،باعتبارها حلقة وصل بني جملس اإلدارة واملدقق الداخلي واخلارجي ،فوجود جلنة
التدقيق ذات كفاءة وفعالية يف الشركة يضمن التطبيق اجليد ملبادئ حوكمة الشركات ومن جهة أخرى استقاللية
املدقق اخلارجي.
 آلية التدقيق الداخلي:يعترب املدققون الداخلييون أهم األطراف املشاركة يف حوكمة الشركات ،ولقد كشفت تقارير من الشركات
اليت تويل عناية للمدققني الداخليني ،وحتديد نطاق اشرافهم على اإلجراءات املالية والتشغيلية والتدقيق ،دقة
السجالت املالية وتطبيق التحسينات مع الرقابة الداخلية لضمان التوافق مع اللوائح احملاسبية واكتشاف الغش.1
فوجود وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركة يعزز حماسبتها وكفاءة رقابتها الداخلية مما يدعم حوكمة الشركات
فيها.
 -2اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات:
باإلضافة إىل األطراف الداخلية اليت تقوم بالرقابة على الشركة هناك جمموعة من األطراف اخلارجية متارس
رقابة على الشركة من أصحاب املصاحل اخلارجني واهليئات املهتمة حبوكمة الشركات ،ونذكر فيما يلي بعض هذه
اآلليات:

 -1كينيث وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .29
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 آلية التدقيق الخارجي:يعترب املدققون اخلارجون حماسبون من خارج الشركة يدققون القوائم املالية للشركة واإلجراءات املتبعة
إلعدادها ،وتتم ثل مهمتهم يف املصادقة على دقة القوائم املالية وعلى أهنا متثل بشكل جوهري وضع الشركة ،وقد
ال يستطيع املدققون اكتشاف املمارسات اخلاطئة بالشركة مما يضعف قدرهتم على اكتشاف األخطاء ،عالوة على
ذلك قد يشرتك بعض املدققني يف هذه املمارسات ويتعرضون ملشكلة تعارض مصاحل حمتملة إذا كانوا استشاريي
الشركة ،لذلك يتعني على املدقق اخلارجي احملافظة على استقاللية والتزاماته املرتبطة باحلوكمة .1لذلك يعترب التدقيق
اخلارجي جزء هام يف نظام حوكمة الشركات باعتباره يهدف إىل الرقابة على أداء الشركة وضمان صدق عدالة
االفصاح يف القوائم املالية.
 آلية بنوك االستثمار ومحللو األوراق المالية:تقدم بنوك االستثمار خدمات متنوعة خاصة بيع األوراق املالية اجلديدة ،فعندما تريد شركة خاصة أن
تصبح شركة عامة تطلب خدمات بنوك االستثمار لتصميم وبيع األوراق املالية اجلديدة وبيعها للجمهور املستثمر،
فهذه البنوك تقوم بدور وسيط يتوىل عملية بيع األوراق املالية نيابة عن الشركة ويستوجب هذا وجود حمللو األوراق
املالية يقومون مبهمة تقييم األوراق املالية ،ورصد توصيات البيع والشراء من خالل التنبؤ باملكاسب املستقبلية
للشركة ومساعدة املستثمرين يف اختاذ قرارات.2
لبنوك االستثمار دور كبري يف توفري االحتياجات املالية لشركة وتوفري فرص االستثمار للسوق ،ومن جهة
أخرى لدى حمللو األوراق املالية معلومات أفضل من معظم املستثمرين يف الشركة ،لذلك فكال الطرفني هلم دور يف
الرقابة على أداء الشركة ومن مث فهما طرف رقايب مهم ومكمل يف حوكمة الشركات.
 آلية الدائنين:يعد تعارض املصاحل بني الدائنني من جهة ومحلة األسهم من جهة أخرى ،إحدى صور تعارض املصاحل بني
األطراف ذات العالقة بالشركة ،وهناك كثري من الدوافع لدى محلة األسهم للقيام باألفعال اليت تصب يف خانة
منفعتهم اخلاصة على حساب مصلحة أصحاب الدين .يفضل محلة األسهم االستثمار يف مشاريع ذات خماطر
 -1حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
 -2كينيث وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
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عالية عن تلك اليت يفضلها أصحاب الدين ،فإذا كانت االستثمارات تقدم عائدات تفوق قيمة الدين تكون
معظم املكاسب أل صاب األسهم وإذا كانت االستثمارات فاشلة فقد يتحمل أصحاب الدين معظم اخلسارة،
فيقوم الدائنون بفرض قيود حمددة يف عقود الدين وهلم دورا إشرافيا على أداء الشركة ،وبذلك يلعبون دورا مهما يف
احلوكمة من خالل تقييد بعض أنشطة الشركة.1
 آلية فعالية المساهم:املسامهون هم من ميتلكون حصة يف استثمارات الشركة ،وتنقسم إىل :املستثمرون األفراد واملستثمرون
املؤسسات مثل صناديق املعاشات ،وشركات التأمني والصناديق املشرتكة وكثريا من هؤالء يستثمرون حاليا نيابة عن
املستثمرين األفراد .واملسامهون سواء األفراد أو املؤسسات يفقدون أمواهلم عندما تعلن الشركة إفالسها ،ولذلك
فهم حيتاجون إىل محاية مصاحلهم ،فللمستثمرين خاصة املستثمرون املؤسسات القدرة على رصد تصرفات املديرين
وبذلك هلم القدرة يف الرقابة على الشركة وبذلك يعتربون من بني آليات حوكمة الشركات.2

المبحث الثاني :عموميات حول التدقيق الخارجي
نتيجة لتطور وكرب حجم الشركات وانفصال امللكية عن إدارة الشركة ظهرت مهنة تدقيق اخلارجي اليت
أصبحت أكثر من ضرورة ،يقوم هبا شخص مستقل ومؤهل ،والتدقيق اخلارجي أصبح له أمهية كبرية يف اآلونة
األخرية خاصة مع ظهور حوكمة الشركات اليت ركزت على ضرورة أن يكون مدقق اخلارجي مستقل ويتحلى
بأخالقيات املهنة ،ولضمان األداء اجليد للمهنة وضع اإلحتاد الدويل للمحاسبني جمموعة من املعايري اليت عند
االلتزام هبا من طرف املدقق يكون عمله ذو كفاءة وفاعلية.
المطلب األول :مفهوم تدقيق الخارجي
تعتمد حوكمة الشركات على جمموعة من األطراف الداخلية واخلارجية لتحقيق أهدافها ،ومن بني هذه
األطراف الفاعلة وأهم آليات حتقيق حوكمة الشركات يف املؤسسات جند التدقيق اخلارجي.

 -1حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
2
 -كينيث وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .112-112
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أوال :تعريف التدقيق
التدقيق مبعناه اللفظي  Auditوهي مشتقة من الكلمة الالتنية  Audireومعناها "يستمع" ألن احلسابات
كانت تقرأ على املدقق.
ويشري التاريخ القدمي إىل أن قدماء املصريني والرومان واإلغريق كانوا يسجلون العمليات النقدية مث يدققوهنا
للتأكد من صحتها ،وكانت هذه العملية قاصرة على احلسابات املالية احلكومية ،حيث كانت تعقد جلسة استماع
عامة يتم فيها قراءة احلسابات بصوت مرتفع ،وبعد اجللسة يقدم املدققون تقاريرهم ،مع مالحظة أن عملية
التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية ،وحتسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد تنظيم احلسابات على أساس مبدأ
القيد املزدوجة اليت اكتشافها العامل اإليطايل  Luca Pacioloونشرت يف كتابه يف عام .11292
عرفت مجعية احملاسبة األمريكية  *AAAالتدقيق بأنه "إجراءات منظمة ألجل احلصول على األدلة املتعلقة
باإلقرارات االقتصادية واألحداث وتقييمها بصورة موضوعية ،لتحديد درجة العالقة بني اإلقرارات ومقياس معني
وإيصال النتائج إىل املستفيدين".2
ميكن شرح أهم العبارات الواردة يف التعريف السابق كما يلي:3
 اجراءات منظمة ،تعين اخلطوات أو االجراءات اليت يقوم هبا املدقق؛ احلصول وتقييم األدلة ،تعين فحص اإلقرارات وتقييم النتائج وبدون حتيز ضد اجلهة اليت يقوم بتدقيقها أومعها ،واليت حضرت هذه اإلقرارات؛
 االقرارات واألحداث االقتصادية ،وهي متثل ما تقدمه إدارة الشركات أو األشخاص وهذه االقرارات هيموضوع التدقيق؛
 درجة العالقة ،وتشري إىل العالقة اليت باإلمكان معرفة اإلقرارات وعالقتها مع مقياس معني ،وعلى سبيل املثالإن البيانات املالية متثل باعتدال املركز املايل؛
1

 أمحد حلمي مجعة ،المدخل إلى التدقيق الحديث ،الطبعة الثانية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،1112 ،ص ص .4-9AAA: American Accounting Association

 -2عصام نعمة قريط ،مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر ،عمان ،1119 ،ص .11
 -3املرجع نفسه ،ص .11
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 مقياس معني ،وهي اجلهة اليت بإمكان املدقق قياس اقرارات اإلدارة بواسطتها ،هذا املقياس رمبا مصدره الدولةأو اجلمعيات املهنية ذات االختصاص أو املوازنات املالية ،ويف هذه احلالة فإن املقياس هو املبادئ احملاسبية
املقبولة قبوال عاما؛
 املستفيدون ،وهم األشخاص أو مؤسسات يتخذون قرارهم بناء على تقرير املدقق ،ومنهم على سبيل املثالاملسامهون واإلدارة والدائنون والدوائر احلكومية ذات العالقة ،مثل دائرة الضرائب ،أو البنك املركزي ،وكذلك
الرأي العام.
عرف "جمعة" التدقيق هو فحص القوائم املالية ،يشتمل على حبث وتقييم حتليلي وانتقاد للسجالت
واإلجراءات ونواحي الرقابة ،مع حتليل انتقادي لألدلة املستخدمة يف تلخيص العمليات املختلفة للخروج برأي فين
حمايد عن مدى داللة القوائم املالية للمركز املايل ونتائج العمليات خالل فرتة معينة.1
وعرف  friédérich et autresالتدقيق أنه "فحص انتقادي ألدلة وقرائن اإلثبات املرتبطة بالعناصر
الدالة على األحداث االقتصادية ،يقوم به مهين من أجل إعطاء رأي فين حمايد حول مدى اتساق هذه العناصر
مع املعايري املقررة".2
وحسب التعريف الذي قدم من طرف  Alivan et alالتدقيق هو "جتميع وتقييم األدلة عن املعلومات
لتحديد مدى توافق مع املعايري املقررة سلفا والتقرير عن ذلك ،وجيب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء
ومستقل".3
فتدقيق يقوم باأل ساس على توافر معلومات اليت ميكن للمدقق التحقق منها وكذا توفر بعض املعايري اليت
ميكن من خالهلا تقييم املعلومات ،ويقوم هبذه املهمة شخص مستقل ويكون مؤهال لفهم املعايري اليت جيب
استخدامها ،وكفء يف اختيار األدلة اليت جيب مجعها لتقدمي تقريره النهائي.

1

 مجعة ،مرجع سبق ذكره ،ص .9-92

- Micheline FREDERICH et autres, DSCG 4, Comptabilité et audit: Manuel & Applications 2008 /2009,
Editions Foucher , France,2007, P 441.
3
- Alivan A. ARENS et all, , Auditing and Assurance Services, Fifteenth Edition, Pearson, United States of
America, 2014,p 4.
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ثانيا :أنواع التدقيق
هناك عدت تصنيفات ألنواع التدقيق فتصنف حسب عدة معايري ،فحسب معيار القائم على عملية
التدقيق تقسم إىل تدقيق داخلي وتدقيق خارجي ،وتصنف حسب توقيت عملية التدقيق إىل التدقيق النهائي
والتدقيق املستمر ،وتقسم إىل التدقيق القانوين والتدقيق االختياري حسب درجة اإللزام بالتدقيق ،وأيضا حسب
معيار حجم عمليات التدقيق إىل التدقيق التفصيلي والتدقيق االختياري .هذه معظم تقسيمات اليت مت اعتمادها
لكن حنن سوف نعتمد إىل تقسيم التدقيق إىل ثالث أنواع رئيسية:1
 تدقيق البيانات املالية Financial Statement audits؛ التدقيق التشغيلي Operational Audits؛ تدقيق االلتزام .Compliance Audits -1تدقيق البيانات المالية :هو دراسة البيانات املالية املعدة من طرف اإلدارة للمسامهني واألطراف ذات
املصلحة األخرى ،وكذلك األدلة دعم املعلومات الواردة يف البيانات املالية ،إلعطاء رأي حول عدالة املركز
املايل واألداء املايل للشركة ،ويقوم هبذا النوع من التدقيق شخص كفء ،مؤهل ومستقل.
فعلى مديري الشركات اعداد جمموعة من البيانات املالية السنوية املتمثلة أساسا يف قائمة املركز املايل
(امليزانية) لتحديد الوضعية املالية للمؤسسة وقائمة الدخل(جدول حسابات النتائج) إلبراز أداء الشركة خالل
السنة املالية.
ويوضح الشكل ( )1التايل السمات الرئيسية لتدقيق البيانات املالية.

1

-Brenda PORTER. Et all, Principles of External Auditing, Fourth Edition, Wiley, United Kingdom,2014, p
4-5.
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الشكل ( :)3السمات الرئيسية لتدقيق البيانات المالية
الموارد المالية

إدارة الشركة املهتمة
باملوارد املالية لآلخرين

البيانات المالية

املسامهون واآلخرون
يزودن الشركة باملوارد
املالية

تقرير المدقق الخارجي عن صدق

ونزاهة البيانات المالية وامتثالها
دليل على
استخدام املوارد

للمتطلبات القانونية والتنظيمية بعد

دراسة:
 األدلة المتاحة؛ -المعايير عرض البيانات المالية.

معايري التقارير املالية
واملبادئ احملاسبية و
املتطلبات األخرى من
التشريعات ذات الصلة
واللوائح.

Source: Brenda PORTER. Et all, Principles of External Auditing, Fourth Edition, Wiley,
United Kingdom, 2014 , p 5.

 -1تدقيق االلتزام :يهدف تدقيق االلتزام إىل حتديد ما إذا كانت الشركة حمل التدقيق قد التزمت باإلجراءات
والقواعد حمددة موضوعة من قبل سلطة أعلى ،املتمثلة يف اإلدارة أو اهليئة التنظيمية ،يقوم هبذا النوع من
التدقيق شخص كفء ومؤهل (مدقق الداخلى أو اخلارجي) الذي يقدم تقريره للجهة اليت عينته.
 -1التدقيق التشغيلي :يتمثل التدقيق التشغيلي يف فحص أية إجراءات تشغيلية بالشركة هبدف تقييم كل من
الكفاءة والفعالية ،مثل هذه عمليات التدقيق تقوم بتعينها إدارة الشركة أو جلان التدقيق إن وجدت ،يتوىل
مهمة التدقيق التشغيلي شخص كفء ومؤهل من داخل أو خارج الشركة ويقدم تقريره للجهة اليت عينته.
التدقيق التشغيلي قد يكون للشركة ككل أو جزء أو قسم منها فقط ،للتحقيق جمموعة من األهداف
كتحسني الكفاءة العامة للشركة ،أو تدقيق بغرض إجياد حل ملشكل معني.
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ثالثا :أهمية وأهدف التدقيق الخارجي
يعترب التدقيق اخلارجي من بني أهم أنواع التدقيق ،وشهد تطورا يف أهدافه ومدى التحقق والفحص واالعتماد على
نظام الرقابة الداخلي عرب فرتات عديدة من زمن وميكن توضيح هذا فيما يلي:1
 قبل عام  1911كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء ،ولذلك كان التدقيقتفصيلي ،وال يوجد أي وجود لنظام الرقابة الداخلية؛
 من  1912حىت  1921كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته باإلضافة إىلاكتشاف التالعب واألخطاء ،ولذلك بدء االهتمام بالرقابة الداخلية؛
 من  1921إىل  1991كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل ،ومت التحويل حنوالتدقيق االختياري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية؛
 من سنة  1991وحىت اآلن اضيفت أهداف عديدة للتدقيق منها: مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققه من أهداف ،ودراسة األسباب اليت حالت دونالوصول إىل األهداف احملددة؛
 تقييم نتائج العمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها؛ القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط؛ حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اجملتمع؛ ختفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على العميل أو الشركات حمل التدقيق.المطلب الثاني:واجبات وحقوق المدقق الخارجي ومسؤولياته
يقوم املدقق اخلارجي بإعداد تقرير يعطي فيه رأيه الفين احملايد حول مدى صحة وانتظامية احلسابات
السنوية ومدى صدقها يف التعبري عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ونتائج أعماهلا ،وكذا مدى التزام الشركة باملعايري
-1سامي حممد الوقاد ،لؤي حممد وديان ،تدقيق الحسابات ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،1111 ،ص .11
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احملاسبية املفروضة عليها .ولكي يقوم املدقق اخلارجي بأداء املهامه عليه التمتع مبجموعة من احلقوق ويف املقابل
عليه جمموعة من الواجبات جيب أن يلتزم بأدائها بشكل متميز ،وعند أداء هذه الواجبات فإن املدقق قد يتعرض
للمساءل ة القانونية عند تقصريه يف أداء واجباته ،أو ارتكابه جرمية يعاقب عليها القانون العام ،وقد يتعرض أيضا
للمساءلة من اهليئات املهنية اليت تسعى للحفاظ على مستوى معقول من جودة مهنة التدقيق اخلارجي.
أوال :حقوق المدقق الخارجي
إن قيام املدقق اخلارجي بأداء مهامه على أكمل وجه يتطلب من الشركة حمل التدقيق أن متنحه كل
صالحيات والسلطات الالزمة للوصول إىل أهدافه ،فيرتتب على تعني املدقق اخلارجي توفر احلقوق التالية له:1
 -1حق اإلطالع:
يعترب حق إطالع املدقق على دفاتر وسجالت ومستندات الشركة حق تكفله التشريعات ،جيب على جملس
اإلدارة أن ميكن املدقق من مباشرته حق اإلطالع املطلق ،ويف حال إحجام املسؤولون عن تلبيه طلبه يف اإلطالع
وعجز جملس اإلدارة يف تيسري مهمته ،فعلى املدقق إثبات هذه احلالة كتابيا يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة
ويعرض على املسامهني يف اجلمعية العامة.
 -2حق طلب البيانات واإليضاحات:
يتوقف جناح املدقق على حسن تقديره يف احلصول على أدلة إثبات من مصادر خمتلفة تتصف بالكفاية
واملوضوعية والصالحية ،فإذا مل تكن السجالت والدفاتر واملستندات كافية لإلقناع فالبد من حصول املدقق على
البيانات واإليضاحات اليت متثل دليل أو قرينة مكملة حىت يقوم بعملية التدقيق بكفاءة وفعالية ،فحق طلب
البيانات واإليضاحات مكمل حلق اإلطالع وعلى جملس اإلدارة إتاحة مجيع التسهيالت للمدقق حىت يقوم بأداء
مهمته على حنو سليم ودون أي معوقات.
 -3الحق في التحقيق من موجودات والتزامات الشركة:
وهذا من خالل معاينة الواقع وتأكد من:

 -1جيهان عبد املعز اجلمال ،المراجعة وحوكمة الشركات ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارات العربية املتحدة ،1112 ،ص .122-121
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-

وجود نظام رقابة داخلية دقيق على موجودات والتزامات الشركة؛

-

وجود أصل من أصول الشركة؛

-

ملكية كل أصل من أصول الشركة؛

-

صحة تقييم موجودات والتزامات الشركة.

-2الحق في دعوة الجمعية العامة للمساهمين لالنعقاد:
مبا أن املدقق كوكيل للمسامهني ويهدف إىل احلفاظ على حقوقهم ،فقد حيدث أن تنحرف اإلدارة أو قد
يعمد جملس اإلدارة إىل اختاذ بعض التصرفات إىل إخفاء حقيقة املركز املايل للشركة ،فإنه يتعني على املدقق أن
يتدخل ويبادر بإبراء مسؤوليته عن التسرت عن هذه االحنرافات ،وهذا من خالل استعمال حقه يف دعوة اجلمعية
العامة الذي تكفله مجيع التشريعات وعليه يف هذه احلالة أن يضع جدول األعمال ويتوىل نشره بنفسه.
فيحق للمدقق دعوة اجلمعية العامة للمسامهني يف حال تعرضه لضغوط من جملس إدارة الشركة ومسؤوليها،
أو يف حال اكتشاف حاالت غش وتالعب قد تعوق بقاء واستمرار الشركة يف مزاولة النشاط يف املستقبل.
-2الحق في الحصول على صورة من اإلخطارات المرسلة للمساهمين:
يتم االتصال بني الشركة واملسامهني من اخلطابات أو اإلخطارات املتبادلة بينهم ،فللمدقق احلق يف احلصول
على صورة من هذه اإلخطارات بكل أنواعها وبصرف النظر عن الغرض منها.
-6حق مناقشة اقتراح عزله وتغييره:
إذا كان املسامهون هم أصحاب احلق يف تعيني املدقق اخلارجي فإهنم أيضا أصحاب احلق يف عزله وتغيريه
بآخر ،ومع هذا فللمدقق احلق يف مناقشة جملس اإلدارة واملسامهني ملعرفة األسباب اليت تدعو إىل عزله.
ثانيا :واجبات المدقق الخارجي
كما للمدقق اخلارجي جمموعة من احلقوق فإن عليه جمموعة من الواجبات والتزامات تفرضها التشريعات
والقوانني ومن بني هذه الواجبات نذكر ما يلي:1
 -1اهلواري ،حممد ،مرجع سبق ذكره ،ص .91-29

32

الفصل األول :االطار العام لحوكمة الشركات والتدقيق الخارجي

 -1حضور اجتماعات الجمعية العامة :على مدقق احلسابات حضور اجلمعية العامة للمسامهني وتأكد من
االجراءات اليت اتبعت يف الدعوة واالجتماع.
 -2التقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي :على مدقق احلسابات أن يعد تقريره فيه رأيه الفين احملايد يف
كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة ،وبوجه خاص يف املوافقة على امليزانية وقائمة الدخل بتحفظ أو دون
حتفظ ،وجيب أن يشمل تقريره على بيانات اليت نص عليها القانون والالئحة التنفيذية فضال عن البيانات
التالية:
 ما إذا كان قد حصل على املعلومات واإليضاحات اليت يرى ضرورهتا ألداء مهامه على أكمل وجه؛ ما إذا كان من رأيه أن الشركة متسك حسابات ثبت له انتظامها ويف حالة وجود فروع للشركة مل يتمكنمن زيارهتا ما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع؛
 ما اذا كانت امليزانية وحسابات األرباح واخلسائر (قائمة الدخل) موضوع التقرير متفقة مع احلساباتوامللخصات؛
 ما إذا كان من رأيه يف ضوء املعلومات واإليضاحات اليت قدمت له أن هذه احلسابات تتضمن كل مانص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباهتا فيها ،ما إذا كانت امليزانية تعرب بوضوح عن املركز
املايل للشركة يف هناية السنة ،وأن حساب النتائج واخلسائر يعرب بصدق عن الوجه الصحيح ألرباح الشركة
أو خسائرها يف السنة املالية حمل التقرير؛
 ما إذا كان اجلرد قد أجرى وفقا ملا هو متعارف عليه من بيان إن كان هناك تعديالت يف طريقة اجلرد اليتأتبعت مقارنة بالسنوات املاضية؛
 ما إذا كانت البيانات الواردة يف تقرير جملس اإلدارة املشار إليها يف القانون والالئحة التنفيذية متفقة معما هو وارد بدفاتر الشركة؛
 ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة املالية حمل الفحص خمالفات مالية ألحكام القانون أو النظام األساسيللشركة على وجه يؤثر يف نتيجة نشاط الشركة أو مركزها املايل ،وذلك يف حدود املعلومات واإليضاحات
اليت توافرت لديه.
 -1الرد على استفسارات المساهمين :يسأل املدقق اخلارجي عن صحة البيانات الواردة يف تقريره بوصفه
وكيال عن جمموع املسامهني ولكل مساهم أثناء انعقاد اجلمعية العامة أن يناقش املدقق وأن يطلب توضيح
عن ما ورد يف تقريره.
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 -2الحفاظ على أسرار الشركة :تفرض كل التشريعات على املدقق اخلارجي التزاما باحملافظة على سر املهنة
حىت حتمي الشركات اخلاضعة للرقابة ،وحىت يكون هناك نوع من التوازن بني حق املدقق يف اإلطالع على
أوضاع الشركة املالية واالقتصادية للشركة وبني حق الشركة يف احلفاظ املدقق على أسرارها .االلتزام باحملافظة
على األسرار املهنية ليس التزاما مطلقا دائما وإمنا ذو طبيعة نسبية ،فنطاق التزام املدقق جتاه املسامهني
يتحدد على النحو التايل:1
 يقع على املدقق اخلارجي واجب الكشف عن املخالفات اليت وقعت أثناء السنة املالية ،فال جيوزللمدقق اخلارجي التهرب من هذا الواجب بداعي احلفاظ على السر املهين؛
 جيب أن يعرض املدقق يف تقريره إىل اجلمعية العامة كافة النتائج اليت توصل إليها ،لكن ال جيوز للمدققان يفضى على إنفراد ألحد املسامهني مهما كانت نسبة مسامهته يف رأس مال الشركة أيه معلومات أو
بيانات خاصة بالشركة ،وال جيب أن جييب على أسئلة تطرح عليه خارج اجتماع اجلمعية العامة.
ثالثا :مسؤوليات المدقق الخارجي
إن ملهنة التدقيق اخلارجي أمهية كبرية بالنسبة للشركات ولألطراف ذات املصلحة ،ولذلك يرتتب على املدقق
اخلارجي عند أداء مهامه بذل العناية املهنية الالزمة والتحلى بأخالقيات املهنة ألنه مسؤول أمام اجلهة اليت عينته
عن بذل العناية املهنية الالزمة ،ويف املقابل عليه احرتام القانون العام بصفته فردا من أفراد اجملتمع ،واحرتام القوانني
واملراسيم اليت وضعتها التنظيمات املهنية املشرفة على مهنة التدقيق اخلارجي واليت تسعى للحفاظ على مستوى
جودة املهنة.
 -1المسؤولية المدنية:
تستند املسؤولية املدنية للمدقق إىل عدم بذل العناية املهنية الواجبة ألداء مهمته ،فالعميل وكل األطراف
ذات املصلحة بالشركة تتوقع من املدقق مستوى أداء مهين معني حتكمه قواعد األمانة املهنية وآداب وسلوك املهنة
اليت تتضمنها قوانني مزاولة املهنة ،وهلذا على املدقق اخلارجي بذل العناية املهنية الالزمة عند أداء مهامه.
ولكي تقوم املسؤولية املدنية للمدقق جيب توافر األركان التالية:2
 -1اجلمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .121
 -2املرجع نفسه ،ص.122-121
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 الخطأ واإلهمال :إن املدقق ملزم ببذل العناية املهنية املعقولة عند أداء مهامه ،وأن عليه أن جيرياالختبارات اليت يقدر هو أمهيتها واليت تتناسب وطبيعة الشركة حمل التدقيق ،ويقع عبء إثبات اخلطأ
املهين على من يدعيه سواء كانت املسؤولية تعاقدية أو تقصريية ،حيث عليه أن يثبت أن املراجع مل
يبذل العناية اليت تقتضيها أصول املهنة؛
 وقوع الضرر :ال يكفى اخلطأ وحده لقيام املسؤولية املدنية للمدقق بل جيب أن حيدث ضررا.وأهم ما مييز املسؤولية املدنية هي أهنا تعترب مسؤولية تعويضية ،فإذا أثبت املتضرر مسؤولية املدقق عن هذا
الضرر الذي وقع له وحدد مقداره كوقوع اختالسات يف الشركة نتيجة إمهال املدقق فإن التعريض يكون مبقدار
املبلغ املختلس؛
 العالقة السببية :يقصد بالسبب قيام العالقة املباشرة ما بني اخلطأ الذي ارتكبه املدقق والضرر الذيأصاب ا ملتضرر ،وعليه ال تنعقد املسؤولية املدنية للمدقق إال إذا أثبت املدعي وجود عالقة سببية بني
الضرر الذي أصابه واخلطأ الذي ارتكبه املدقق ،وتنتهي العالقة السببية إذا أثبت أن الضرر كان واقعا
حتما ولو مل يكن خطأ املدقق.
نظرا ل تعدد األطراف اليت تتأثر بتقرير الذي يعده املدقق اخلارجي ،فإن املسؤولية املدنية اليت قد يتعرض هلا
املدقق قد تكون من أكثر من مصدر ،وميكن توضيح هذا على النحو التايل:
 المسؤولية المدنية تجاه العميل :أساس هذه املسؤولية هو العالقة التعاقدية بني املدقق والعميل،ومن مث فإن حدود هذه املسؤولية هو العقد املربم بني املدقق وعميله ونوع اخلدمة الواردة يف العقد
وحدودها ،وتنشأ مسؤولية املدقق جتاه العميل عند التقصري األول يف أداء عمله أي عدم بذل
العناية املهنية الواجبة أو احلفاظ على أسرار العميل اليت علمها املدقق عند تأدية مهنته ،وبشرط أن
يؤدي هذا التقصري إىل اإلضرار بالعميل وأن يكون هذا الضرر قد وقع بسبب تقصري املدقق أو
مساعديه ،فإذا ثبتت العالقة السببية بني خطأ املدقق أو تقصريه والضرر الذي حلق بالعميل فأن
حيق للعميل مطالبة املدقق بالتعويض املناسب حلجم هذا الضرر.1

 -1حممد نصر اهلواري ،حممد توفيق حممد ،أصول المراجعة والرقابة الداخلية :التأصيل العلمي والممارسة العملية ،ب د ،1999 ،ص .99-91
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 المسؤولية المدنية تجاه طرف ثالث (الغير) :إن مسؤولية املدقق ال تقتصر على املسؤوليةالناشئة عن العالقة التعاقدية ،حيث قد تنشأ مسؤولية يتحملها املدقق لصاحل طرف ثالث بسبب
اخلسائر اليت تلحق هبذا الطرف نتيجة االعتماد على قوائم مالية مضللة ،والطرف الثالث يتمثل
يف :املسامهني احلالني واملرتقبني ،البائعني ،البنوك الدائنني اآلخرين ،املوظفني ،العمالء ومجيع
الفئات اليت تعتمد يف اختاذ قراراهتا على القوائم املالية اليت صادق املدقق على صدقها على الرغم
من عدم وجود اتفاق مباشر بني املدقق وهؤالء.1
 -2المسؤولية الجزائية:
املدقق اخلارجي كغريه من املواطنني قد يرتكب جرمية جنائية يعاقب عليها القانون العام كالنصب ،خيانة
األمانة ،خمالفة تشريع العمل بصفته رب عمل ،خمالفة التشريع الضرييب بصفته متعامل اقتصادي خاضع للضرائب
والرسوم ،...هذه الوضعيات اليت تنشأ عنها مسؤولية جزائية هي ليست خاصة باملهنة فقط ،وهناك خمالفات
أخرى خاصة مبهنة التدقيق قد ترتكب ويعاقب عليها القانون مثل امتهان التدقيق اخلارجي بصفة غري شرعية.2
تنشأ املسؤولية اجلزائية عندما يكون الفعل موجها ضد اجملتمع وجيب أن تنطوي اجلرمية بصفة عامة على
الفعل والنية اإلجرامية ،حيث ميكن استنتاج النية من حقائق احلالة حبث يفرتض أن املتهم يهدف إىل حتقيق
النتائج الطبيعية واحملتملة لفعله فيتعرض املدقق اخلارجي للمسؤولية اجلزائية وما يرتتب عليها من عقوبات إذا
ارتكب أفعاال جيرمها القانون.3
الفرق بني املسؤولية اجلزائية واملدنية يتمثل يف األحكام اليت ترتتب على كل منها ،فاملسؤولية املدنية تتمثل
يف دفع غرامة أو تعويض مايل لطرف املتضرر أما املسؤولية اجلزائية فتتمثل يف التعويض املايل ،أو السجن أو كليهما
حسب درجة خطورة اخلطأ املرتكب وحجم الضرر الناتج عنه.

 -1ألفني أرينز ،جيمس لوبك ،المراجعة مدخل متكامل ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،1119 ،ص .191

 -2عمر شريقي  ،التنظيم المهني للمراجعة :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم
االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف  ،1111 ،1ص .42
 -3اجلمال ،مرجع سبق ذكره ،ص.194
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 -3المسؤولية االنضباطية:
إن تنظم عملية التدقيق اخلارجي يف مجيع الدول تتم عن طريق سن جمموعة القوانني واملراسيم تنص على
أحكام خاصة هبذه املهنة وتضع الواجبات املهنية اخلاصة هبا ،ومتارس هذه املهنة حتت سلطة معينة هلا نظامها
الداخلي .إىل جانب املسؤولية املدنية واجلزائية للمدقق اخلارجي تنشأ املسؤولية االنضباطية أو التأديبية من خمالفة
أعضاء املهنة للقوانني املنظمة للمهنة والواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة اليت يعملون حتت سلطتها ،هذه
اهليئة اليت تضع عقوبات تأديبية للمخالفني حسب درجة خطورة املخالفة املرتكبة وتسهر على تنفيذها.1
إذا أخل املدقق اخلارجي بواجباته املهنية أو ارتكب بعض التصرفات املخالفة للقوانني املنظمة للمهنة
يتعرض للمسؤولية االنضباطية ،ومن أمثلة هذه التصرفات نذكر ما يلي:2
 إذا أعطى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عمولة أو مسسرة أو حصة من أتعابه لشخص آخر مقابلحصوله على عملية التدقيق؛
 إذا حاول احلصول على عمل معني من أعمال املهنة بشكل يتناىف مع كرامة املهنة كاإلعالن أوإرسال منشورات أو خطابات للعمالء؛
 إذا جلأ إىل التأثري على العاملني لدى زميل آخر ليرتكوا اخلدمة من أجل العمل لديه بدون إخطارزميل؛
 إذا أفشى أسرار مهنية أو شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة علم هبا أثناء تأدية مهامه.إن العمل االنضباطي هدفه الدفاع عن املصلحة العامة املهنية وشرف املهنة ،فإذا تأكد خمالفة املدقق
اخلارجي للقوانني والتنظيمات والقواعد املهنية ،أو تقصري يف مهامه أو خمالفته لألمانة والشرف فإنه يتعرض إىل
جمموعة من العقوبات من اهليئة تكون حسب درجة خطورة املخالفة فيمكن أن تكون عبارة عن إنذار أو توبيخ
ويف بعض احلاالت توقيف مؤقت عن أداء املهنة ملدة حمددة ،ويف بعض احلاالت تصل العقوبة إىل حد الشطب
النهائي من القائمة وحرمانه من مزاولة املهنة.
 -1عمر شريقي ،مسؤولية محافظ الحسابات :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،1
العدد  ،1111 ،11ص .99
 -2اجلمال ،مرجع سبق ذكره ،ص.194
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من أجل أن يؤدي املدقق اخلارجي مهامه مبستوى عال من الكفاءة واملهنية وهذا من خالل من جهة الوفاء
جبميع التزاماته املهنية وواجباته ،ومن جهة أخرى ،حتلي بأخالقيات املهنة ،وضعت اجلهات املهنية الدولية جمموعة
من معايري املهنية.
المطلب الثالث :معايير التدقيق الخارجي
مع زيادة االهتمام مبوضوع التدقيق اخلارجي والدور الفعال الذي يؤديه املدقق اخلارجي يف إعطاء القوائم
املالية اليت تصدرها الشركات املصداقية ويزيد من ثقة مستخدمي هذه القوائم ،أولت اهليئة الدولية املختصة
املتمثلة أساسا يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني و االحتاد الدويل للمحاسبني اهتماماكبريا مبهنة التدقيق
اخلارجي وهذا بوضع جمموعة من املعايري واألسس اليت حتكم عملهم ،من أجل توحيد املمارسات وليقوم املدقق
اخلارجي باملهام املنوط له بكفاءة وفعالية.
أوال :مفهوم معايير التدقيق
من أجل توحيد املمارسات وتسهيل عملية التدقيق يف كل بلدان العامل وضعت جمموعة من املعايري املهنية
لتحقيق جمموعة من األهداف.
 -1تعريف معايير التدقيق:
وفقا ملا ورد يف قاموس اكسفورد بأنه النمط أو املعيار أو املقاس الذي ميكن بواسطته فحص النوعيات
املطلوبة من أي شيء واملستوى املطلوب لبعض هذه النوعيات.1
لقد جاءت كلمة املعيار ترمجة لكلمة  Standardاإلجنليزية وهي تعين منوذج يوضح ويقاس على ضوئه وزن شيء
أو طوله أو درجة جودته.

 -1غسان فالح املطارنة ،تدقيق الحسابات المعاصر :الناحية النظرية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،1112 ،ص .14
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يعرف املعيار حسب * ISOعلى أنه وثيقة أعدت بإمجاع ،ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف هبا ،تعطي
الستعماالت مشرتكة ومتكررة قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات ألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تنظيم
أمثل يف سياق معني.1
متثل معايري التدقيق  Auditing Standardsإرشادات عامة ملساعدة املدققني على تنفيذ مسؤولياهتم
املهنية عند تدقيق القوائم املالية التارخيية ،وهي تشتمل على اعتبارات اجلودة املهنية مثل الكفاءة واحلياد،
ومتطلبات التقرير ،وأدلة التدقيق.2
فمعايري التدقيق هتدف إىل حتقيق مستوى اجلودة املطلوبة من مدقق احلسابات أثناء أدائه للمهام املطلوبة
منه.
 -2أهداف معايير التدقيق الخارجي:
تتوىل عملي ة إصدار معايري التدقيق اخلارجي جهات ومنظمات قد تكون حكومية أو مهنية مسؤولة عن
مهنة احملاسبة واملراجعة ،أو هيئة تنظيم األوراق املالية .وتسعى هذه املنظمات من خالل إصدارها للمعايري إىل ما
يلي:3
 تعترب معايري التدقيق مبثابة منوذج يلتزم به كافة املدققني عند أداء مهامهم؛ تعترب معايري التدقيق مبثابة وسيلة ومقياس لتقييم األداء املهين للمدققني يف إطار مسؤوليتهم املهنية؛ حتديد املعايري متطلبات التكوين الذايت والصفات الشخصية اليت يتعني توافرها فيمن يقوم بوظيفة التدقيق؛ حتديد املعايري املتطلبات الفنية للعمل امليداين لعملية التدقيق؛ حتدد املعايري املتطلبات اهليكلية الفنية إلعداد تقارير التدقيق واملقومات واألركان األساسية هلا؛ تساعد املعايري يف جعل مهنة التدقيق ذات كيان مهين مستقل وتزيد الثقة يف مهنة التدقيق كما تساعد علىتوفري الثقة يف رأي املدقق من قبل مستخدمي التقارير املالية؛
ISO: International Standards Organisation.

 -1حواس صاحل ،التوجه الجديد نجو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،1119 ،ص
.29
 -2أرينز ،لوبك ،مرجع سبق ذكره ،ص .21
- 3اجلمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
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 توفر معايري التدقيق التصور العام لدرجة األداء املهين املتوقع من املدققني ،األمر الذي يساعد اهليئاتالقضائية على تفهم مستوى األداء املعتاد من املهنيني يف ظل الظروف املماثلة.
فوضع معايري للتدقيق اخلارجية ميكن من توحيد املمارسات املهنية ويضمن تطبيق أحسنها ومن مث حتقيق
جودة يف األداء وحتقيق أهداف التدقيق اخلارجي ،وتتمثل أبرز معايري التدقيق اخلارجية يف معايري التدقيق األمريكية
ومعايري التدقيق الدولية.
ثانيا :معايير التدقيق المتعارف عليها )*(GAAS
نظرا ألمهية مهنة التدقيق اخلارجي وضع املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني )* (AICPAسنة 1924

عشرة معايري عامة متعارف عليها ) (GAASمع إجراء بعض التعديالت فيها الحقا ،هذه املعايري مت تقسيمها كما
يلي:1
 -1المعايير العامة:
 جيب أن يتم أداء التدقيق بواسطة شخص أو أشخاص حصلوا على مستوى مالئم من التدريب واملهارةالفنية الالزمة للعمل كمدقق؛
 جيب أن تتوافر يف املدقق أو املدققني خالل كافة مراحل العمل االستقالل يف االجتاه الذهين؛ جيب ممارسة العناية املعتادة عند أداء التدقيق وإعداد التقرير. -2معايير العمل الميداني:
 جيب أن يتم ختطيط العمل وختصيص املهام على املساعدين واإلشراف عليهم على حنو مالئم؛ جيب التوصل إىل فهم كاف للرقابة الداخلية لتخطيط التدقيق وحتديد طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات اليتجيب القيام هبا؛
 جيب احلصول على األدلة الكافية من خالل الفحص واملالحظة واالستفسار وإرسال املصادقات حىت يتوفرأساس مناسب للتوصل إىل رأي يف القوائم املالية حمل التدقيق.

*

GAAS: Generally Accepted Auditing Standards
AICPA: American Institute of Certified Public Accountants.
1
- Bahram SOLTANI, Auditing: An International Aooroach, Pearson Education, England,2007, P 128 .
*
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 -3معايير التقرير:
 جيب أن حيدد التقرير ما إذا كانت القوائم املالية تتفق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛ جيب أن يذكر يف التقرير حاالت عدم الثبات يف تطبيق مبادئ احملاسبية املتعارف عليها بني الفرتة احلاليةوالفرتة السابقة عليها؛
 ما مل يذكر عكس ذلك يف تقرير التدقيق يعد الإلفصاح والشفافية بالقوائم املالية كافيا؛ جيب أن حيتوي التدقيق على تعبري املدقق عن رأيه يف القوائم املالية ككل ،أو على رأيه عن بعض العناصراليت أثرت على إبداء الرأي ،وعندما ال ميكن التعبري عن الرأي يف القوائم املالية املرفقة بالتقرير جيب أن حيدد
يف التقرير على حنو قاطع إشارة إىل طبيعة عمل املدقق وإىل درجة مسؤوليته.
متثل املعايري السابقة الذكر الضوابط واملقاييس اليت يتوجب على املدقق اخلارجي تطبيقها عند أداء مهامه،
فمجموعة األوىل من معايري العامة مرتبطة بالتأهيل املهين للمدقق وصفاته الشخصية ،أما اجملموعة الثانية اخلاصة
بالعمل امليداين فتعلقت باإلرشادات الفنية إلجراء وتنفيذ عملية التدقيق ،يف حني خصصت اجملموعة األخرية
للمعايري اليت حتكم عملية إعداد تقرير املدقق اخلارجي.
واجهت معايري التدقيق الصادرة عن اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونني عددا من االنتقادات يف أول
األمر ألهنا مل تكن واضحة وحمددة وتتميز بالعمومية ،ولعالج ذلك قام اجملمع بإصدار جمموعة من إيضاحات
تشرح وتفسر تلك املعايري ،وتتميز هذه اإليضاحات بإدخال تعديالت عليها من حني ألخر كما تتضمن قواعد
مرشدة تفصيلية ،ويهدف إصدار هذه اإليضاحات املكملة للمعايري العشرة فيما يلي:1
 معاجلة مشاكل عملية تواجه املمارسني ملهنة التدقيق ومساعدهتم عند أدائهم مهامهم؛ كيفية تطبيق معايري التدقيق على بنود معينة يف القوائم املالية؛ كيفية تطبيق معايري التدقيق على قطاعات أو صناعات معينة أو تنظيمات أو مشروعات أو خدماتمعينة؛
 كيفية تطبيق املعايري على أنواع معينة من التقارير خبالف عمليات التدقيق يف الشركات اليت هتدف إىلحتقيق الربح أو ال هتدف إىل حتقيقه؛

 -1اجلمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .42-41
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 أمور أخرى تتعلق بالتنفيذ السليم لعملية التدقيق وبعض جماالت املراجعة التفصيلية.ثالثا :معايير التدقيق الدولية )*(ISA
لقيت املعايري الصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني قبوال عاما لكن تعترب هذه املعايري غري
كافية ألداء مهنة التدقيق اخلارجي ،فبهدف تسهيل عملية التدقيق وتوحيد املمارسات أنشأ االحتاد الدويل
للمحاسبني )* (IFACسنة  ،1944والذي قام بإصدار جمموعة من املعايري الدولية اخلاصة مبهنة التدقيق
اخلارجي .وميكن تلخيص معايري التدقيق الدولية* يف اجلدول( )1املوايل:
الجدول رقم ( :)1معايير التدقيق الدولية ()ISA
المعايير الدولية للرقابة على الجودة )(ISQC
1

الرقابة على جودة أداء املنشآت اليت تقوم خبدمات التدقيق والفحص وغريها من خدمات التأكيد
واخلدمات املرتبطة.

222-200

المسؤوليات والمبادئ العامة General Principles and responsibilities

200

األهداف العامة للمدقق احليادي وأداء عملية التدقيق وفقا ملعايري املراجعة الدولية؛

111

االتفاق على شروط االرتباط مبهنة التدقيق؛

111

الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالية؛

111

توثيق عملية التدقيق؛

121

مسؤولية التدقيق املرتبطة بالغش يف القوائم املالية؛

121

دراسة القوانني واللوائح عند تدقيق القوائم املالية؛

191

االتصال باملسؤولني عن احلوكمة؛

192

توصيل القصور يف الرقابة الداخلية للمسؤولني عن اإلدارة واحلوكمة.

222-300

تقييم المخاطر واالستجابة للمخاطر المحدودة Risk Assesment and Response to
Assessed Risks

300

التخطيط عند تدقيق القوائم املالية؛

315

حتديد وتقييم خماطر التحريف اجلوهري من خالل فهم الشركة وبيئتها؛

ISA: International Standards on Auditing.
IFAC: The International Federation of Accountants.
*
لإلطالع على تفاصيل هذه املعايري ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين الرمسي لإلحتاد الدويل للمحاسبني على العنوان التايلhttp://www.ifac.org :
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320

األمهية النسبية عند التخطيط وأداء عملية التدقيق؛

330

استجابة املدقق للمخاطر احملددة؛

402

اعتبارات التدقيق املرتبطة بالشركة اليت تستفيد من منظمات خدمية؛

450

تقييم التحريفات احملددة أثناء عملية التدقيق.
أدلة إثبات التدقيق Audit Evidence

522-500

500

أدلة اإلثبات يف التدقيق؛

501

أدلة اإلثبات  -اعتبارات إضافية لبنود حمددة؛

505

املصادقات اخلارجية؛

510

االرتباطات للمرة األوىل – تدقيق األرصدة االفتتاحية؛

520

اإلجراءات التحليلية؛

530

املعاينة يف التدقيق؛

540

تدقيق التقديرات احملاسبية متضمنة التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات املرتبطة؛

550

األطراف ذوي العالقة؛

560

األحداث الالحقة؛

570

االستمرارية؛

580

اإلقرارات املكتوبة.

622-600

استخدام عمل اآلخرين Using the Work of Others

600

اعتبارات خاصة -تدقيق القوائم املالية اجملتمعة؛

610

استخدام عمل املدققني الداخلني؛

620

استخدام عمل مدقق خبري.

022-000

نتائج التدقيق وإعداد التقارير Audit Conclusion and Reporting

700

إبداء الرأي والتقرير عن القوائم املالية؛

705

تعديل الرأي يف تقرير املدقق احليادي؛

706

التأكيد على املهام يف الفقرات واملهام األخرى يف فقرات يف تقرير املدقق احليادي؛

710

املعلومات املقارنة –تطابق األرقام بالقوائم املالية املقارنة؛

720

مسؤوليات املدقق املرتبطة باملعلومات األخرى يف مستندات تتضمن قوائم مالية مدققة.

022-000

800

المجاالت المتخصصة Special Areas

اعتبارات خاصة عند تدقيق القوائم املالية املعدة وفقا لنماذج ذات غرض خاص؛
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805

اعتبارات خاصة عند تدقيق القوائم املالية الفردية والعناصر والبنود واحلسابات احملددة يف القوائم

810

املالية؛
االرتباطات بالتقرير عن ملخص للقوائم املالية.

2622-2000

المعايير الدولية الرتباط الفحص ()ISRE

2400

االرتباطات خبدمات فحص القوائم املالية.

2410

فحص القوائم املالية الفرتة من خالل املدقق املستقل للشركة.

3622-3000

المعايير الدولية الرتباطات التأكيد ()ISAE

1111

االرتباط خبدمات التأكد خبالف تدقيق أو فحص املعلومات املالية التارخية.

1211

فحص املعلومات املالية التارخيية املستقلة.

1211

تقارير التأكد عن ضوابط الرقابة يف املنظمات اخلدمية

2622-2000

المعايير الدولية للخدمات ذات الصلة ()ISRS

4400

االرتباط بأداء اإلجراءات املتفق غليها املتعلقة باملعلومات املالية.

4410

االرتباط بإعداد القوائم املالية.

Source: International Federation of Accountants, Handbook of International Auditing,
Assurance and Ethics Pronouncements, 8118 Edition, New York: IFAC (www.ifac.org).

من اجلدول السابق فإن املعايري الدولية للتدقيق قسمت إىل جمموعات وكل جمموعة فيها عدد من املعايري،
ومت ترك جمال مفتوح إلضافة معايري جديدة يف املستقبل ختص املواضيع احملددة ،فخصصت اجملموعة األوىل للمعايري
الدولية للرقابة على اجلودة ) (ISQCاليت تضم معيار واحد فقط رقم ( )1بعنوان "الرقابة على جودة أداء
املنشآت اليت تقوم خبدمات التدقيق والفحص وغريها من خدمات التأكيد واخلدمات املرتبطة".
أما اجملموعة الثانية معايري التدقيق الدولية ( )ISAفقسمت إىل ستة أبواب كل باب يتناول موضوع معني
وفيه جمموعة من املعايري ،فالباب األول ويشمل مثانية معايري مت إعطاءها الرمز من  199-111وتطرقت إىل
مسؤوليات املدقق واملبادئ العامة ،يف حني خصص الباب الثاين ملوضوع تقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر
احملدودة وفيه ستة معايري تأخذ الرمز  ،299-111أما الباب الثالث الذي حيتوي على إحدى عشر معيار تأخذ
الرمز  299-211بعنوان أدلة إثبات التدقيق ،وتطرق الباب الرابع إىل موضوع استخدام عمل اآلخرين وحيتوي
على ثالث معايري أساسية يرمز هلا  ،999-911وجند يف الباب اخلامس جمموعة من املعايري حول نتائج التدقيق
وإعداد التقارير يرمز هلا برمز  ،499-411والباب األخري خصص لثالث معايري حول اجملاالت املتخصصة.
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يف حني خصصت باقي اجملموعات للمعايري الدولية الرتباط الفحص ( )ISREمن ،1999-1111

واملعايري الدولية الرتباطات التأكيد ()ISAEمن  ،1999-1111واجملموعة األخرية إىل املعايري الدولية للخدمات
ذات الصلة (.)ISRS

المبحث الثالث :التطورات األخيرة في حوكمة الشركات والتدقيق الخارجي
عرفت حوكمة الشركات تطورات كثرية بعد اهنيار كبريات الشركات العاملية مع بداية القرن الواحد
والعشرون ،وهذا استوجب البحث عن تفعيل اآلليات الرقابية حلوكمة الشركات والرتكيز على الدور اهلام الذي
تأدية جلان التدقيق يف ضمان التطبيق السليم حلوكمة الشركات وكذا فعالية الآلليات الرقابية األخرى وخاصة
ضمان استقاللية املدقق اخلارجي ،والرتكيز على أخالقيات املهنة.
المطلب األول :االطار المتكامل للرقابة الداخلية COSO

تأسست جلنة رعاية املؤسسات * COSOسنة  1992وتضم يف عضويتها أكرب مخس مجعيات مهنية يف
الواليات املتحدة األمريكية ( معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني ،معهد املدراء املاليني ،معهد احملاسبني اإلداريني،
معهد املدققني الداخليني ،مجعية احملاسبني األمريكيني) يف جمال التدقيق الرقابة واحملاسبة ،هدفت إىل حتسني نوعية
القوائم املالية الصادرة عن الشركات من خالل الرقابة الكفأة واإلدارة اجليدة وتطوير أخالقيات العمل ،بوضع
أدوات ومفاهيم يتم من خالهلا تقييم أنظمة الرقابة الداخلية .أصدرت جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي
( )COSOالنسخة األصلية من اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية  ،1991وقد صدرت النسخة احملدثة منه يف
شهر ماي سنة ( 1111إطار كوسو لعام  .)1111أعلنت اللجنة عن بدء العمل به بدالً من إطار الصادر عام
 1991اعتباراً من  12ديسمرب .11112
أعطيت كافة الشركات األمريكية املدرجة يف البورصة واخلاضعة لنص الفقرة  212من قانون Sarbanes-

 Oxleyلسنة  1111احلق يف اختيار إطار الرقابة الداخلية املناسب .وقد اختارت مجيع الشركات إطار
 ،COSOوالقت قبوالً وبذلك أصبح إطار الرقابة الداخلية األكثر استخداماً على مستوى العامل.

*-

COSO: Committee Of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission.
- https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx Date de la visite: 01/02/2016.
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أوال :تعريف الرقابة الداخلية وفق COSO

تعددت التعاريف املقدمة للرقابة الداخلية وبذلك قامت جلنة  COSOبتقدمي تعريف شامل هلا ،حيث
تعرف الرقابة الداخلية على أهنا " سلسة من اإلجراءات والعمليات ،تتم بواسطة جملس إدارة الشركة ،وإدارهتا
وموظفيها اآلخرين وتصمم لتوفري تأكيدا معقوال فيما يتعلق بتحقيق األهداف اليت تشملها اجملموعات التالية:
 كفاءة وفاعلية العمليات؛ مصداقية التقارير املالية؛ االلتزام بالقوانني والتعليمات ذات العالقة.1ثانيا :مكونات الرقابة الداخلية وفق COSO

يرتكز إطار  COSOعلى مخس مكونات مرتابطة للرقابة الداخلية تستمد هذه املكونات من الطريقة اليت
تتم هبا إدارة الشركة ،وهي تتكامل مع عملية اإلدارة ،وهذه املكونات تنطبق على مجيع الشركات إال أن طريقة
تنفيذها قد تكون خمتلفة خاصة يف حال الشركات صغرية ومتوسطة احلجم .ومكونات الرقابة الداخلية هي :2
 -1البيئة الرقابية:
حتدد بيئة الرقابة االجتاه ،أو املناخ العام يف الشركة ،والذي يؤثر على الوعي الرقايب ألفرادها ،وهي األساس
جلميع مكونات الرقابة الداخلية األخرى ،ألهنا توفر االنضباط واهليكل ،وتشمل عوامل بيئة الرقابة :األمانة ،والقيم
األخالقية وكفأة أفراد الشركة ،وفلسفة اإلدارة وطريقتها يف العمل ،والطريقة اليت تتبعها اإلدارة يف تفويض السلطة
وحتديد املسؤوليات ،وتنظيم وتطوير األفراد ،واالهتمام والتوجيه الذي يوفره جملس اإلدارة؛
 -2تقويم المخاطر:
تواجه كل شركة خماطر متنوعة من مصادر خارجية وداخلية جيب تقدريها ،وقبل تقومي املخاطر ،ينبغي أن
تكون الشركة قد قامت بوضع أهداف مرتابطة على مستويات خمتلفة ومتسقة داخليا .وتقومي املخاطر يعين حتديد
وحتليل املخاطر ذات العالقة باألهداف ،وحتديد األساس لكيفية إدارة هذه املخاطر .ونظرا الستمرار تغري األحوال
1

- http://info.knowledgeleader.com/bid/161685/what-are-the-five-components-of-the-coso-framework Date de la
visite: 01/02/2016.
2

 -جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي ،الرقابة الداخلية -إطار متكامل ،-ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،1119 ،ص .11-9
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االقتصادية ،وأحوال الصناعة ،واألحوال الرقابية وظروف التشغيل ،فقد ظهرت احلاجة إىل آليات لتحديد املخاطر
اخلاصة املرتبطة بالتغيري والتعامل معها؛
 -3األنشطة الرقابية:
هي السياسات واإلجراءات اليت تساعد على ضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة ،فهي تساعد على ضمان
اختاذ اإلجراءات الضرورية ملعاجلة املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف الشركة ،وتكون األنشطة الرقابية موجودة يف
الشركة بأكملها ،ويف مجيع املستويات ومجيع الوظائف ،وهي تشمل سلسلة من األنشطة على درجات متنوعة،
مثل املوافقات والتصريح بالعمليات ،والتحقق ،وكشوف السنوية ،ومراجعة األداء التشغيلي ،ومحاية األصول
والفصل بني الواجبات؛
 -2المعلومات واالتصاالت:
جيب أن يتم حتديد املعلومات واحلصول عليها وتوصيلها بالشكل الذي ميكن األفراد من القيام مبسؤولياهتم
يف الوقت املناسب ،وتنتج نظم املعلومات تقارير حتتوى على معلومات تشغيلية ،مالية وأخرى متعلقة بااللتزام
بالقوانني ،تتيح إلدارة الشركة العمل والرقابة عليها ،ونظم املعلومات ال تعاجل فقط املعلومات املنتجة داخليا،
ولكنها تشمل أيضا معلومات عن أحداث خارجية ،وأنشطة وأحوال ضرورية من أجل اختاذ قرارات مدروسة،
وكذلك من أجل التقارير اخلارجية ،واالتصال الفاعل جيب أن حيدث مبعىن واسع ،حبيث يتدفق إىل أعلى وأسفل
وإىل مجيع أرجاء الشركة وغريها ،وجيب أن يتلقى مجيع املوظفني رسالة واضحة من اإلدارة العليا ،مفادها أن
املسؤوليات الرقابية جيب أن تؤخذ جبدية ،وجيب أن يفهموا دورهم يف نظام الرقابة الداخلية ،باإلضافة إىل كيفية
ارتباط األنشطة الفردية بأعمال اآلخرين ،كما جيب أن تكون لديهم وسيلة لتوصيل املعلومات املهمة إىل أعلى،
وجيب أن يكون هناك اتصال فاعل باألطراف اخلارجية (العمالء ،املورديني ،اجلهات الرقابية واملسامهني)؛
 -5مراقبة األداء:
تقوم جودة أداء النظم على مر الزمن ،ويتم حتقيق ذلك عن
جيب مراقبة نظم الرقابة الداخلية ،وهي عملية ه

طريق أنشطة مراقبة األداء مستمرة ،أو تقوميات أو االثنني معا ،وحتدث مراقبة األداء املستمرة من خالل
العمليات ،فهي تشمل أنشطة إدارية وإشرافية منتظمة ،وإجراءات أخرى يتخذها املوظفون يف أدائهم لواجباهتم،
ويتوقف نطاق تكرار التقوميات املنتظمة ومداها بصفة رئيسية على تقدير للمخاطر وفاعلية إجراءات مراقبة األداء
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املستمر ،وجيب التبليغ عن أوجه النقص يف الرقابة الداخلية إىل أعلى ،مع تبليغ اإلدارة العليا وجملسها باألمور
ذات األمهية أو اليت تتسم خبطورة كبرية.
ويعترب إطار  1111 COSOوالذي حيتوى على نفس املبادئ املطبقة يف إطار عام  1991يقدم تفسريا أكثر
وضوحا وحيتوى على  14مبدأ كما يلي:1
البيئة الراقبية:
 .1يوضح التزام النزاهة والقيم األخالقية؛
 .1متارين مسؤولية اإلشراف؛
 .1تأسيس هيكل وسلطة ومسؤولية؛
 .2يوضح التزام االختصاص؛
 .2فرض املساءلة.
تقييم المخاطر:
 .9حتديد األهداف املناسبة؛
 .4حتديد وحتليل املخاطر؛
 .9تقييم خماطر االحتيال؛
 .9حتديدات وحتليالت التغريات اجلوهرية.
أنشطة الرقابة:
 .11اختيار وتطوير أنشطة املراقبة؛
 .11اختيار وتطوير الضوابط العامة على التكنولوجيا؛
 .11التطبيق من خالل السياسات واإلجراءات؛
المعلومات واالتصاالت:
1

& - The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, The 2013 COSO Framework
SOX Compliance, 2013, P5.
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 .11استخدام املعلومات ذات العالقة؛
 .12التواصل خارجيا؛
 .12التواصل داخليا؛
المراقبة:
 .19اجراء تقييمات مستمرة أو منفصلة؛
 .14التقييم واالتصال مع القصور.
ومما سبق يتضح أن اجلهود جلنة املنظمات الراعية أدت إىل حتسني األداء املؤسسي واحلوكمة واحلد من
عمليات االحتيا ل برتكيز على االلتزام بالقيم األخالقية والنزاهة ،حتديد املسؤوليات ،فرض املساءلة ،إدارة املخاطر
ومراقبة األداء .كما نتج عن التحديثات اليت أدخلت على اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية األصلي العديد من
التحسينات من بينها :التأكيد على أهداف إعداد التقارير غري املالية (مثل التقارير املتكاملة والتقارير اخلاصة
باالستدامة وغريها) والرتكيز على األمهية املتزايدة لتكنولوجيا املعلومات ومعاجلة خماطر االحتيال.
المطلب الثاني :الدور الجديد لحوكمة الشركات والتدقيق الخارجي بعد صدور قانون Sarbanes-
Oxley

بعد صدور القانون  Sarbanes-Oxleyيف الواليات املتحدة األمريكية عرف موضوع حوكمة الشركات
والتدقيق اخلارجي تطورا كبريا يف املمارسة ،والذي جاء مبجموعة من اإلجراءات اليت كانت إلزامية التطبيق.
أوال :قانون Sarbanes-Oxley

بعد اهنيار شركة إنرون ومكتب التدقيق أرثر أ ندرسن قام كل من السناتور الدميقراطي بول ساربنيز
واجلمهوري منجايل أوكسلي بتقدمي مشروع قانون للكوجنرس األمريكي وقعه الرئيس األمريكي جورج بوش يف
جويلية  .1111حيث أنشأ القانون  Sarbanes-Oxleyجهازا جديدا لإلشراف وتنظيم عملية التدقيق ،وأوجد
قوانني خاصة مبسؤولية الشركة.1

 -1كيم ،وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .191
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وتضمن هذا القانون ما يلي:1
 تأسيس جملس للرقابة احملاسبية يتكون من  2أعضاء ،يتوىل مراقبة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ،وحتقيق يفاملخالفات احملاسبية واملالية ،واختاذ اإلجراءات االنضباطية ،كما يضطلع اجمللس مبهمة متابعة شركات التدقيق
الكبرية سنويا ،والشركات األخرى كل ثالث سنوات؛
 جيري تعني ومكافأة احملاسبني العاملني يف الشركات املسامهة من قبل جلنة التدقيق مستقلة بدال من إدارةالشركة؛
 وضع متطلبات متشددة الفصاحات الشركات ،وإجراء حتسينات ملموسة على تقارير الشركات املسامهةالعامة.
ثانيا :مكونات قانون Sarbanes-Oxley

يتكون قانون  Sarbanes-Oxleyمن أحد عشر جزء هي كالتايل:2
 جملس اإلشراف احملاسيب على الشركة العامة الفقرات من 119-111؛ استقاللية املدقق الفقرات من 119-111؛ مسؤولية الشركة الفقرات من 119-111؛ تعزيز اإلفصاح احملاسيب الفقرات من 219-211؛ حتليل تعارض املصاحل الفقرة 211؛ موارد وسلطة اللجنة الفقرات من 912-911؛ دراسات وتقارير الفقرات من 412-411؛ -قانون املساءلة عن الغش والغش اجلبائي الفقرات من919-911؛

 االلتزام بالعقوبات اجلبائية الفقرات من 919-911؛ اقرارات ضريبية للشركات الفقرة  1111؛ -غش الشركة واملسائلة احملاسبية عنه الفقرات من .1114-1111

 -1الربيعي ،راضي ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
2

- Sarbanes-Oxley Act of 2002,2002 ,P 2-4.
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إن قانون  Sarbanes-Oxleyيتميز باإللزامية ،فكل الشركات املدرجة يف البورصة جيب أن تطبقه وإال تعرضت
للعقوبات ،كما سبق ذكره قسم القانون إىل  11جزء نذكر أمهه يف ما يلي:1
 -1مجلس اإلشراف المحاسبي على الشركات العامة :ينشأ القانون هيئة ال هتدف إىل الربح تسمى جملس
اإلشراف احملاسيب على الشركات العامة للرقابة واإلشراف العامة ،تقوم بالرقابة واإلشراف على الشركات
العامة من أجل حتسني دقة تقارير التدقيق ،ويعمل اجمللس حتت إشراف جلنة تداول األوراق املالية *SEC

وتتمثل واجباهتا أساسا يف تسجيل الشركات احملاسبية اهلامة وإرساء أو تبين معايري رقابة اجلودة،
واألخالقيات ،واالستقالل وغريها من املعايري وإجراء عمليات تفتيش على شركات احملاسبة العامة ،وإجراء
حتقيقات وتطبيق اجراءات تأديبية وفرض عقوبات على شركات احملاسبة عندما يكون هناك مربر لذلك؛
 -2إستقاللية المدققيين :يسعى القانون إىل ضمان استقاللية املدقق اخلارجي وهذا بإلزام الشركات ومكاتب
التدقيق مبجموعة من اإلجراءات تتمثل يف حظر مكاتب التدقيق أداء أنشطة استشارية مع أنشطة التدقيق
معا للشركة الواحدة ،ويعطي جلنة التدقيق املزيد من سلطة الرقابة على أنشطة التدقيق ،وجيب تغري املدقق كل
 2سنوات ،وحيظر إجراء تدقيق بواسطة مكتب تدقيق إذا كان له عالقة بإدارة الشركة.
 -1مسؤولية الشركات :حياول القانون زيادة املقدرة الرقابية جملالس اإلدارة ومسؤولياهتا وحتسني مصداقيتها ،وهذا
جبعل جلنة التدقيق يف جملس اإلدارة أكثر استقالال عن اإلدارة وأكثر مسؤولية عن اإلشراف على خدمات
التدقيق وعملية الشكاوي احملاسبية ،وجيرب الرؤساء التنفيذيني وشركاء الشؤون املالية على التصديق على
مالئمة القوائم املالية املودعة لدي  SECوغريها من اإلجراءات التنظيمية اليت تساهم يف ضمان مصداقية
القوائم املالية.
 -2تحسين اإلفصاحات المالية :من خالل اإلفصاح عن املعامالت اخلارجية عن نطاق امليزانية العمومية
والتصويبات يف التقارير املكتشفة بواسطة املدققني ،ويقلل الوقت املعطى للمدراء التنفيذيني لكي يقدموا لـ:
 SECتقارير عن تعامالت الشركة اخلاصة باألسهم إىل يومني ،ويشرتط وجود خبري مايل يف جلنة التدقيق.

 -1احلاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .21-21

SEC: Securities and Exchange Commission.
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ثالثا :أثر قانون  Sarbanes-Oxleyعلى اإلبالغ المالي
كان لقانون  Oxleyتأثريا كبريا على اإلبالغ املايل حسب النتائج اليت توصلت هلا الدراسة اليت قام هبا
الباحثني  Tina D M. G & Fennema Phillip Z & William Hillisonيف دراسة بعنوان " A

" "Changing Corporate Cultureبيئة الشركات مستمرة التغري" ،وميكن توضيح أهم نقاط التأثري حسب
الدراسة يف ما يلي:1
 -1أصبح الجميع يركز على األخالقيات ،والدقة المحاسبية :حيث بدأت الشركات تبحث عن تلك
الوسائل الكفيلة وتوظيفها ،واليت ميكن أن تؤمن سالمة أخالقيات طواقم اإلدارة ،والدقة احملاسبية يف
نفس الوقت كانتقاء املوظفني الذين يتمتعون بأخالقيات وخربات جديدة؛
 -1ظهور آليات جديدة تحث على التفاني بالعمل والنزاهة :حيث قامت الشركات بتوزيع بعض
امللصقات على موظفيها حتثهم على النزاهة وأداء واجبهم بإتقان ،وبعض الشركات قامت بتنظيم لقاءات
بني املوظفني وجملس إدارهتا حلثهم وتشجيعهم وطمأنتهم بتوصيل املعلومات دون اخلوف من طائلة
املسؤولية؛
 -1تفعيل دور لجان التدقيق بشكل أكثر كفاءة من السابق :وهذا من منطق تعيني أعضاء مستقلني
بشكل كامل ومن ذوي اخلربة الكبرية والسمعة النزيهة ،وللجنة التدقيق احلق يف مساءلة أصحاب
املناصب العليا يف الشركة ،وتلزم كل من املدققني الداخليني واخلارجيني على حل أي مشكلة طارئ يف
وقت قياسي؛
 -2التركيز على جودة الدخل :انطالقا من مهام جلنة التدقيق وقدرهتا على مساءلة أصحاب املناصب العليا
بالشركة عن كل صغرية وكبرية ،لذا فإن اإلدارة حتذر وبشكل كبري عند منح اإلئتمانات أو تغيري أي من
الطرق احملاسبية؛
 -2التعامل مع إدارة المخاطر بشكل جيد :بدأ ظهور حتسن على اآللية اليت تدير هبا الشركة املخاطر خوفا
من املساءلة املستمرة من قبل جلان التدقيق؛

 -1نعيم دمهش وظاهر شاهر القشي ،الحاكمية بعد مرور عامين على تحديثها ،جملة البنوك  ،العدد الرابع ،اجمللد الثالث والعشرون ،األردن ،1112 ،ص .2
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 -9التركيز على التدقيق الداخلي :بدأت الشركات بإجراء تغيريات جوهرية على التدقيق الداخلي ،واليت
مشلت كل من :إنشاء أقسام تدقيق داخلي بشكل رمسي ،وإطالع جلنة التدقيق على تقارير التدقيق
الداخلي قبل رفعها ألصحاب املناصب اإلدارية العليا يف الشركة.
المطلب الثالث :مسؤوليات لجان التدقيق الخارجي في ظل تطبيق نظام حوكمة الشركات
تلعب جلنة التدقيق دورا هاما يف حوكمة الشركات ،حيث تعترب من أهم اآلليات اليت تعتمد عليها ،حيث
تعترب حلقة وصل بني جملس اإلدارة واملدقق الداخلي واخلارجي ،فقانون  Sarbanes-Oxleyركز على ضرورة
وجود جلنة التدقيق ذات كفاءة وفعالية يف الشركة لضمان التطبيق اجليد ملبادئ حوكمة الشركات ومن جهة أخرى
استقاللية املدقق اخلارجي.
أوال :نشأة لجان التدقيق
يف عام  ،1919ظهرت فكرة إنشاء جلان التدقيق  Audit Commiteesيف الواليات املتحدة األمريكية
بعد اهلزات املالية الناجتة عن التالعب يف التقارير املالية لشركة  ، Mechesson & Robbonsواليت كانت
السبب يف قيام كل من بورصة نيويورك * NYSEوجلنة تداول األوراق املالية  SECبالتوصية بضرورة تعني جلنة
مكونة من األعضاء غري التنفيذيني تكون مهمتها تعيني املراجع اخلارجي وحتديد أتعابه ،كمحاولة لزيادة
االستقاللية يف إبداء الرأي يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات.1
ويف عام  1994أوصت اللجنة التنفيذية ملعهد احملاسبني القانونني األمريكية * AICPAمجيع الشركات املسامهة

بتشكيل جلان تدقيق مكونة من أعضاء مستقلني ،كما أوصت  SECيف عام  1941الشركات املسامهة العامة بأمهية
تشكيل جلان التدقيق مكونة من أعضاء غري التنفيذيني ،ويف عام  1942أصدرت  SECالنشرة رقم ( )192واليت
أكدت على ضرورة قيام الشركات املسامهة العامة باإلفصاح عن جلان التدقيق وكيفية تشكيلها ،أما يف عام 1949

فقد دعت  SECالشركات لتحديد عدد اجتماعات جلان التدقيق وبيان الوظائف واملهام اليت تؤديها ،ويف نفس

NYSE: New York Stock Exchange.

*

 -1حممد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1119 ،ص .119
AICPA: American Institute of Certified Public Accountant.
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العام ألزمت بورصة نيويورك الشركات املسامهة العامة املدرجة فيها بتشكيل جلان تدقيق واعتباره شرطا من شروط
اإلدراج اليت جيب االلتزام هبا.1

ويف عام  1994صدر تقرير  Treadway Commissionيف اململكة املتحدة والذي أجرب كل الشركات
املدرجة يف البورصة على تكوين جلان التدقيق ،أما يف اململكة املتحدة فقد صدر تقرير جلنة Cadbury

 Commiteeعام  1991الذي أوصى بتشكيل جلان تدقيق للشركات املدرجة يف بورصة لندن لألوراق املالية.2
وزادت أمهية جلان التدقيق بعد صدور  Sarbanes Oxley Actعام  1111الذي ألزامت مجيع الشركات
املدرجة يف السوق املالية بالواليات املتحدة األمريكية التقيد به وتطبيقه ،حيث حديد القانون مهام جلان التدقيق
وركز على دورها يف ضمان استقاللية املدقق اخلارجي والداخلي ،ملا هلذه األخرية من دور فعال يف احلد من
االهنيارات املالية.
ويف عام  1111مت إصدار  Smith Reportالذي تضمن العديد من التوصيات اخلاصة بدور
ومسؤوليات جلان التدقيق وكيفية اإلفصاح عن هذه املسؤوليات يف التقارير السنوية للشركات ،وطالب هذا التقرير
أ ن يكون للجان التدقيق تقرير سنوى يتم نشره حبيث يتضمن الواجبات اليت مت تنفيذها خالل العام من قبل
أعضاء اللجنة.
ويالحظ أن كافة اجلهات اليت حرصت على تطوير وتفعيل مهام جلان التدقيق والرتكيز على ضرورة تكوينها
يف كل شركات املسامهة ،هي جهات مهنية وأخرى رمسية رقابية ،مما يعين ارتباط عمل هذه اللجان مبفهوم الرقابة
واإلشراف.

-1عبد املطلب السرطاوي وآخرون ،أثر لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة على الحد من إدارة األرباح –دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ما
قبل األزمة املالية العاملية ،-جملة جامعة النجاح لألحباث ،اجمللد  ،14العدد  ،1111 ،2ص .911
- the Financial Aspects of Corporate Governance, Op cit, P 26.
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ثانيا :تعريف لجان التدقيق

ال يوجد تعريف موحد للجان التدقيق ألن مسؤولياهتا ختتلف من شركة إىل أخرى .فلجنة التدقيق هي جلنة
فرعية وأساسية يف جملس اإلدارة تتكون من األعضاء غري تنفيذيني أومستقليني ،وتتويل مسؤولية اإلشراف على
أنشطة التدقيق.1
حيث عرف قانون  Sarbanes-Oxleyيف الفقرة  112جلنة التدقيق أهنا "جلنة ينشئها جملس اإلدارة الشركة من
أجل اإلشراف على عمليات احملاسبة فيها وإعداد التقارير املالية وتدقيق بياناهتا املالية".2
وميكن تعريفها بأهنا "جلنة منبثقة من األعضاء غري التنفيذيني مبجلس اإلدارة والذين لديهم خربة يف جمال
احملاسبة واملراجعة ،وتكون مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية ومراجعة وظيفيت التدقيق الداخلي
واخلارجي ،ومراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات".3
من التعاريف السابقة مقدمة للجنة التدقيق ميكن استنتاج جمموعة من اخلصائص املتمثلة يف ما يلي:
 جلنة منبثقة من جملس اإلدارة؛ تتكون من عدد حمدد من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني أو املستقلني؛ تتمثل مسؤوليتها يف اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية ،والرقابة على أعمال املدقق الداخلي واخلارجيوضمان استقالليتهم.
ثالثا :مهام وأهمية لجنة التدقيق
حدد تقرير جلنة  Cadbury Commiteeجمموعة من املهام الرئيسية للجنة التدقيق واملتمثلة يف ما يلي:4
 تقدمي توصيات جمللس اإلدارة خبصوص تعيني مدقق احلسابات وأتعابه واستمراره وفصله؛ تدقيق القوائم املالية السنوية؛1

- Ismail ADELOPO,The Impact of corporate governance on audit independence: A study of audit
committees in UK lited compaies, A thesis submitted to the faculty of Business and law, De Montfort
University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy, 2010,p60.
2
-Sarbanes-Oxley Act of 2002, P 58.

-3حممد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .121
4

- the Financial Aspects of Corporate Governance, Op cit, P 27-28.
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 مناقشة مدقق احلسابات حول طبيعة التدقيق ونطاقهه؛ تدقيق رسالة اإلدارة للمدقق اخلارجي؛ تدقيق نظام الرقابة الداخلي يف الشركة؛ تدقيق عملية التدقيق الداخلي. تدقيق أية أمور مهمة قد تظهر خالل التدقيق الداخلي.إن إنشاء جلان التدقيق داخل الشركة يضمن حتقيق منافع خمتلفة لكل األطراف داخل وخارج الشركة مثل
املدقق الداخلي واخلارجي وجملس إدارة الشركة واملسامهني وأصحاب املصاحل ،وهذا ميكن توضيح أمهية إنشاء جلان
التدقيق هلذه األطراف يف الشكل ( )2التايل:
الشكل ( :)2أهمية إنشاء لجنة التدقيق لمختلف األطراف
-1مساعدة األعضاء التنفيذين؛

مجلس اإلدارة

 -1االتصال اجليد بني جملس اإلدارة واملراجعة الداخلية.

أهمية إنشاء لجان التدقيق

-1تدعيم اإلستقاللية؛
-1حتديد األتعاب؛

المراجع الخارجي

-1حل املشاكل؛
 -2مراجعة التقارير.
-1توفري املوارد؛

المراجع الداخلي

-1تفعيل املراجعة الداخلية؛
-1زيادة االستقاللية.
-1زيادة الشفافية؛

األطراف الخارجية

-1االلتزام حبوكمة الشركات؛
-1الوفاء مبتطلبات البورصات.

المصدر :حممد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1119 ،ص .122
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مبا أن جلان التدقيق تتكون من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني يف الشركة فإن دورها يتمثل أساسا يف
اإلشراف ،ومن مث فلجان التدقيق جيب أن تقوم مبا يلي:1
 جيب أن تعلم جلان التدقيق بكافة االختبارات احملاسبية اهلامة اليت قامت اإلدارة بتبنيها؛ جيب على جلان التدقيق أن تعلم بكافة التغريات اهلامة يف النظم احملاسبية وضوابط الرقابة الداخلية اليتتتضمنها تلك النظم؛
 جيب أن تكون للجان التدقيق السلطة يف تعيني وعزل املدقق اخلارجي ،كما جيب أن تقوم بفحص خطةالتدقيق وكذا نتائج التدقيق مع املدققني؛
 جيب أن تكون للجان التدقيق السلطة يف عزل وتعني املسئول عن التدقيق الداخلي يف الشركة ،كما تقومبتحديد املوازنة اخلاصة بنشاط التدقيق الداخلي ،باإلضافة إىل فحص خطة التدقيق الداخلي ومناقشة
نتائجه مع املدقق؛
 تقوم جلان التدقيق باستالم كافة تقارير التدقيق الرقايب ،كما جيب أن تتقابل دوريا مع املدققني الداخلنيواخلارجني بدون حضور أعضاء جملس اإلدارة.
رابعا :عالقة لجان التدقيق بالتدقيق الخارجي
ركزت العديد من التقارير الدولية ( Cadbury Commitee, Treadway Commission,

 )Sarbanes-Oxley Act, Smith Reportعلى دور الذي تلعبه جلان التدقيق يف عمل املدقق اخلارجي،
فهناك عالقة وثيقة بني التدقيق اخلارجي وجلان التدقيق حيث تعمل هذه األخرية على توصية بتعني املدقق
اخلارجي ،وحتديد مستوى مالئم من أتعاب ،وكذلك ضمان استقاللية املدقق اخلارجي والعمل على حل كل
النزعات اليت قد تنشأ بينه وبني إدارة الشركة ،وهذا ما يضمن جودة وفعالية عملية التدقيق .وتتضح عالقة جلان
التدقيق باملدقق اخلارجي من خالهلا دورها فيما يلي:2
 -1إبداء توصية بتعيين المدقق الخارجي :يتم تعيني املدقق اخلارجي خالل انعقاد اجلمعية العامة للشركة ويف
الواقع العملي جند أن جملس اإلدارة هو من يتم تعيني املدقق اخلارجي ،وهذا ما يثري جدال حول قدرة املدقق

 -1لطفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .199

 -2سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .192-191
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اخلارجي على أداء مهامه ألن قرار عزله أو تعينه يف الفرتة القادمة تتحكم فيه إدارة الشركة .وأكدت العديد
من التقارير الدولية على ضرورة إعطاء جلان التدقيق مسؤولية اختيار املدقق اخلارجي مما يزيد من استقاللية
هذا األخري ومحايته من أي إجراء تعسفي قد تقوم به اإلدارة يف حال وجود خالف بينه وبني اإلدارة،
فمعظم أعضاء جلان التدقيق هم أعضاء غري تنفيذيني ومستقلني هذا ما يعطي الختيارهم املدقق اخلارجي
مصداقية ويزيد من ثقة كل األطراف ذات العالقة يف التقرير الذي يقدمه املدقق اخلارجي.
 -1تحديد أتعاب المدقق الخارجي :جيب أن تكون عملية التدقيق ذات جودة وهذا أكيد يتأثر مبقدار
األتعاب اليت تدفعها الشركة للمدقق اخلارجي ،فتقوم جلان التدقيق بالتأكد من أن مقدار األتعاب اليت
تدفعها الشركة للمدقق اخلارجي تضمن مستوى معقول من اجلودة لعملية التدقيق بالشكل الذي حيقق
احلماية حلقوق املستثمرين ويعطي للقوائم املالية املصداقية.
 -1التأكد من استقاللية المدقق الخارجي :تعرب استقاللية املدقق اخلارجي أمرا مهما لزيادة ثقة متخذي
القرارات وأصحاب املصاحل يف صحة وسالمة القوائم املالية اليت تنشرها الشركة حمل التدقيق ،ويف هذه احلالة
تظهر أمهية الدور الذي تقوم به جلان التدقيق يف التأكيد على استقاللية املدقق من أي ضغوط من قبل
اإلدارة أثناء تأدية مهامه ،حيث تقوم جلان التدقيق مبناقشة املدقق اخلارجي عن طبيعة العالقة اليت تربطه
بإدارة الشركة واليت ميكن أن تؤثر على استقالليته ،وجيب أن يشمل تقرير جلان التدقيق توضيح تبني فيه
رأيها يف استقاللية املدقق اخلارجي.
 -2حل النزاعات بين اإلدارة والمدقق الخارجي :إن النزاعات اليت حتدث بني املدقق اخلارجي وإدارة الشركة
خبصوص إعداد القوائم املالية قد تؤثر على عملية تدفق املعلومات اليت حتتويها هذه القوائم املالية إىل
املستثمرين واألطراف ذات املصلحة يف الشركة ،ومن خالل الدور اإلشرايف الذي تقوم به جلان التدقيق يف
إعداد القوائم املالية فإن هلا سلطة تسمح هلا بالتدخل حلل النزاعات والعمل على عدم تكررها مستقبال عن
طريق االجتماع باملدقق اخلارجي بعيدا عن سلطة اإلدارة.
 -2اإلشراف على تقديم خدمات غير التدقيق :إن قيام املدقق بتقدمي خدمات استشارية للشركة قد يؤثر
بطريقة أو أخرى على درجة استقالليته يف عملية التدقيق ،وللجان التدقيق دور يف تأكد من أن قيام املراجع
هبذا النوع من اخلدمات ال يؤثر على استقالليته وهذا من خالل مراعات ما يلي:
 درجة املهارات واخلربات املتوفرة لدى املدقق اخلارجي واليت جتعله قادرا على تقدمي هذا النوع مناخلدمات؛
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 التأكد من عدم وجود هتديدات أو تدخالت من قبل إدارة الشركة خبصوص عمل املدقق يف عملياتالتدقيق العادية؛
 مالئمة أتعاب خدمات غري التدقيق لطبيعتها وحجمها؛ مراجعة اللوائح اخلاصة بتحديد أتعاب من يقوم بتقدمي هبذا النوع من اخلدمات.خامسا :حوكمة الشركات ودور المدقق الخارجي
إن املدقق يلعب دورا هاما يف حوكمة الشركات اجلديدة ،فيتمثل دورهم الرئيسي يف تدقيق القوائم املالية
والتقارير األخرى ،وتصديق على ا جراءات الرقابة الداخلية باإلضافة إىل دور اجلديد املتمثل يف فحص قوائم
حوكمة الشركات وتصديق عليها ،فعلى املدقق فحص اقرارات اإلدارة خبصوص االلتزام بدليل املمارسات األفضل،
فاملدقق جيب عليه تأكد من املتطلبات املتمثلة يف ما يلي:1
 جيب أن يكون جمللس اإلدارة جدول رمسي باألمور اليت تؤثر على القرار على وجه التحديد؛ يتعني أن يكون هناك إجراء يتم املوافقة عليه عن طريق جملس اإلدارة يف تعزيز واجباهتم ألخذ نصيحة مهنيةحمايدة إذا كان األمر ضروريا مبصروفات تقع على الشركة؛
 أن املديرين غري التنفيذيني جيب أن ال يتم تعيينهم وفقا لشروط خاصة من شأهنا تعرضهم إلعادة االنتخاباتوطبقا ملتطلبات قانون الشركات اليت تنص على أن تغيري املديرين وإعادة تعينهم جيب أن تكون تلقائية؛
 جيب أن خيضع كافة املديرين إلعادة االنتخابات على فرتات ال تزيد عن ثالث سنوات ،أن أمساء املديريناملقدمة لالنتخابات أو إلعادة االنتخابات جيب أن تصاحب بتفاصيل كافية عن السرية الذاتية لتمكن محلة
األسهم أن يأخذوا قرارهم على أساس معريف عند االنتخابات؛
 جيب أن يشرح املديرون مسؤولياهتم عن إعداد احلسابات كما جيب أن يكون هناك إيضاح عن طريق املديرينخبصوص مسؤولياهتم عن التقرير؛
-

جيب على املديرين على األقل سنويا إجراء فحص لفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ،كما جيب أن يعدو
تقريرا إىل محلة األسهم بأهنم قد قاموا بذلك ،ويغطي الفحص كافة اجلوانب واإلجراءات الرقابية من ضوابط
التشغيلية وااللتزام باإلضافة إىل إدارة املخاطر؛

-1لطفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .149-142
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 -جيب أن يشكل جملس اإلدارة جلنة مراجعة ويتعني حتديد أمسائهم يف التقرير.
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خالصة الفصل األول
يف هذا الفصل مت التطرق إىل خمتلف التعاريف املقدمة حلوكمة الشركات من اهليئات واملنظمات الدولية
واألكادمييني ،واليت مل يكن هناك اتفاق على تعريف موحد هلا ،فيمكن تعريف حوكمة الشركات على أهنا "نظام
حيدد العالقة بني اإلدارة وخمتلف األطراف ذات املصلحة يف الشركة ،ويضمن محاية حقوقهم من خالل العرض
الصادق للمعلومات واإلفصاح الكايف ،وكذا ضمان جودة العمليات اليت تقوم هبا الشركة من خالل الرقابة عليها".
وخمتلف األ هداف اليت تسعى حوكمة الشركات إىل حتقيقها والسمات اليت جيب توفرها يف حوكمة الشركات
وتساعد على تكامل اجلوانب الفكرية اخلاصة هبا.
كما مت التطرق يف هذا الفصل إىل جمموعة من اإلرشادات اليت جيب تطبيقها لضمان فعالية حوكمة
الشركات ،واملتمثلة يف املبادئ الستة اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .OECDتناولنا يف هذا
الفصل خمتلف احملددات واآلليات لتطبيق قواعد وإجراءات حوكمة الشركات.
ومن مث تناول خمتلف املفاهيم اخلاصة بالتدقيق اخلارجي الذي تعترب من أهم الآلليات اخلارجية حلوكمة
الشركات ،من خالل عرض خمتلف التعاريف املقدمة للتدقيق اخلارجي ،أنواع التدقيق ،وأمهية وأهداف التدقيق
اخلارجي .كما تطرقنا إىل خمتلف احلقوق اليت على إدارة الشركة حمل التدقيق ضماهنا للمدقق اخلارجي ،ويف املقابل
خمتلف الواجبات وااللتزامات اليت فرضتها القوانني واملسؤوليات املرتتبة عن ممارسة املهنة .كما تطرقنا إىل جمموعة
املعايري اليت توحد املمارسات ومتكن املدقق اخلارجي من أداء مهامه بالكفاءة والفعالية املطلوبة.
ويف األخري مت التتطرق إىل ال تطورات األخرية يف حوكمة الشركات والتدقيق اخلارجي ،خاصة بعد صدور
قانون Sarbanes-Oxleyوتركيزه على ضرورة وجودة جلان التدقيق لضمان السري احلسن لنظام حوكمة الشركة
وضمان استقاللية املدقق اخلارجي.

61

الفصل الثاني:
جودة التدقيق الخارجي وموثوقية القوائم
المالية
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الفصل الثاني :جودة التدقيق الخارجي وموثوقية القوائم المالية
تمهيد
تعترب جودة التدقيق مطلب أساسي جملموعة من األطراف املهتمة ،حيث هتدف الشركة إىل إضفاء املوثوقية
على قوائمها املالية املنشورة ،كما تسعى اهليئات املهنية إىل حتقيق اجلودة عند أداء مهام تدقيق يضمن وفاء املهنة
مبتطلاات املعاي ر املهنية املطلوةة ومن  م الوفاء مبسووليتها اجا ك األطراف.
عملت اهليئات الدولية املهتمة مبهنة احملاساة والتدقيق على ةذل جهود كا رة من أج إرجاع الثقة إىل مهنة
التدقيق ،ةعد اهلزات اليت تعرضت هلا نتيجة اهنيار أكرب الشركات العاملية ،ومن  م استعادة الثقة يف القوائم املالية
املنشورة واليت يتم االعتماد عليها يف اختاذ قرارات مهمة من طرف مستخدميها ،حيث ركزت على ضرورة أداء
مهمة التدقيق جبودة عالية ووضعت جمموعة من السياسات واإلجراءات لرقاةة اجلودة يف مكاتب التدقيق ،مت تانيها
من قا العديد من الدول العامل.
يرتاط مستوى جودة التدقيق اخلارجي مبستوى جودة املعلومة املنشورة يف القوائم املالية ،وهذا يعود إىل أن
التدقيق ذو اجلودة العالية يسمح ةاكتشاف املخالفات واألخطاء اجلوهرية والتقرير عنها.
لكي تتميز املعلومة املنشورة يف القوائم املالية ةاجلودة ومساعدة متخذ القرار يف اختاذ القرار املناسب يف
الوقت املناسب ،على املعلومة احملاساية أن تتميز خباصية املوثوقية.
قسم هذا الفص إىل ثالثة مااحث:
 المبحث األول :مفهوم جودة التدقيق اخلارجي والعوام املوثر فيه؛ المبحث الثاني :رقاةة جودة التدقيق اخلارجي؛ -المبحث الثالث :موثوقية القوائم املالية.
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المبحث األول :مفهوم جودة التدقيق الخارجي والعوامل المؤثرة فيه
إن الفضائح واألزمات املالية اليت تعرضت هلا أكرب الشركات زادت من االهتمام أكثر جبودة التدقيق
اخلارجي كمطلب أساسي لضمان موثوقية القوائم املالية لشركات ،نظرا لزيادة اعتماد مستخدمي القوائم املالية
على الايانات املالية املدققة كمصدر للمعلومات املالية املالئمة الختاذ القرارات املختلفة ،وما صاحب هذا من
ازدياد مسوولية املدقق ااجا الغ ر ،استوجب هذا على املدقق القيام مبهامه وةذل املزيد من العناية املهنية الكتشاف
األخطاء اجلوهرية والتقرير عنها .وتتأثر جودة التدقيق اخلارجي مبجموعة من العوام اخلاصة مبكتب التدقيق
وةاملدقق نفسه والعوام األخرى.
المطلب األول :مفهوم الجودة
يعود مفهوم اجلودة إىل قدمي الزمن ،فنجد أن اإلسالم ركز على ضرورة أداء األعمال ةإتقان وجودة عالية
ففي القرآن الكرمي والسنة العديد من املفاهيم اليت حتدثت على جودة العم وضرب اهلل نفسه ج عال مثاال
ٍ
ِ ِ
لإلتقان يف قولة تعاىل }وتَرى جِ
ال َجحتسا ها ج ِام َدةً وِهي َتَُُّر مَّر َّ ِ
صجن َع اللَّه الَّذي أَتج َق َن ُك َّ َش جيء إِنَّهُ
الس َحاب ُ
َ َ َ
اجلاَ َ َ ُ َ َ
ََ
َخاِ رٌ ِمبَا تَ جف َعلُو َن} "النم  ،"88 :وجند نفس املعين يف حديث الرسول اهلل حممد عليه الصالة والسالم "إن اهلل
حيب إذا عم أحدكم عمال أن يتقنه" ،1فاإلسالم أوىل موضوع اإلتقان واجلودة أمهية كا رة وأصاحت مطلب

ضروري عند القيام ةك األعمال.
أوال  :تعريف الجودة
قدمت للجودة عدة تعاريف خمتلفة ،هذا نظرا للتطور الذي شهدته اجلودة وكذلك ةاختالف وجهات نظر
املختصني يف اجملال.
ومن ةني أهم التعاريف اليت قدمت للجودة جند التعريف الذي ورد يف قاموس  Websterحيث عرف
اجلودة أهنا مصطلح عام قاة للتطايق على أية صفة ،أو خاصية منفردة أو شاملة.2

 -1احلافظ أيب القاسم سليمان ةن أمحد الطرباين(ت063ه ) ،المعجم األوسط  ،التحقيق أةو معاذ طارق ةن عوض الدين حممد ،أةو الفض عاد احملسن ةن إةراهيم
احلسيين ،دار احلرمني للطااعة والنشر ،القاهرة ،اجلزء األول4141 ،ه  ،احلديث رقم  ،898ص .571
 -2حممود حسني الوادي ،إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،5343 ،ص .49
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أما قاموس أكسفورد األمريكي فقد عرف اجلودة على أهنا" :درجة أو مستوى من التميز".1
وحسب معاي ر ( ISO 9000إصدار  )5331فاجلودة عاارة عن " :قدرة جمموعة من اخلصائص اجلوهرية
على إرضاء متطلاات العمالء".2
كما مت تعريف اجلودة من قا املنظمة األمريكية لرقاةة اجلودة  ASQCعلى أهنا "مجيع اخلصائص
واملميزات للمنتج أو اخلدمة اليت تزيد من قدرة إشااع احتياجات العمي " .3هذا التعريف يتوافق مع تعريف اجلودة
الذي قدمه املعهد األمريكي للجودة حيث يعتربها أهنا "كلية ومشولية مسات وخواص املنتج ،أو اخلدمة اليت حتم
مقدرهتا على حتقيق احتياجات معينة".4
كما جند جمموعة من التعاريف املختلفة للجودة اليت قدمها جمموعة من الااحثني نلخصها يف اجلدول
التايل:
الجدول رقم ( :)20التعاريف المختلفة للجودة
الكاتب

التعريف

Fisher

اجلودة مفهوم جمرد يعين أشياء خمتلفة لألفراد املختلفني وأهنا يف جمال األعمال والصناعة تعين كم
يكون األداء أو خصائص معينة ممتازة خصوصا عند مقارنتها مع معيار موضوع من قا
املستهلك.

Evans

اجلودة هي تلاية توقعات املستهلك أو ما يتفوق عليها.

Mitra

اجلودة هي مالئمة املنتج أو اخلدمة لتلاية االستعمال املقصود منه كما يطلاه املستهلك؛

Johnson

اجلودة هي القدرة على حتقيق رغاات املستهلك ةالشك الذي يتطاةق مع توقعاته وحيقق رضا
التام عن السلعة أو اخلدمة اليت تقدم إليه.

Crosby

اجلودة هي مدى مطاةقة السلعة أو اخلدمة للمواصفات.

 -1حممد عاد العال النعيمي وآخرون ،إدارة الجودة المعاصرة :مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات الخدمية ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،5339 ،ص .04
2

-Du Manuel qualité au Manuel de Management, Afnor éduction, France, 2 e édition, 3102, P 20.
ASQC : American Society for Quality Control
 -3حممد مس ر أمحد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية ،دار املس رة للنشر والتوزيع والطااعة ،عمان ،األردن ،5339،ص .65



 -4جيمس إيفان ،وجيمس دين ،الجودة الشاملة :اإلدارة والتنظيم واإلستراتجية ،تعريب على إةراهيم سرور وآخرون ،دار املريخ للنشر ،الرياض اململكة العرةية
السعودية ،5339،ص .54-53
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Juran and Cryna

اجلودة هي املالئمة لالستعمال.

Ishikawa

اجلودة قد يتسع مداها لتشم جودة العم وجودة اخلدمة وجودة املعلومات وجودة التشغي
وجودة القسم والنظام وجودة الناس (املديرين التنفيذين ،املهندسني ،املوظفني و العمال) وجودة
املنظمة وجودة األهداف مما جيع مراقاة اجلودة وأةعادها املتعددة من األدوات األساسية
لتحقيق األهداف املنشودة.

المصدر :من إعداد الااحثة ةاالعتماد على املرجعني:
حممود حسني الوادي ،إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،5343ص .53-49-إةراهيم ةن مصطفى اهلجان ،الجودة الشاملة في المستشفيات ،خوارزم العلمية ،جدة ،السعودية ،5339،ص .46-41

من جمموع التعاريف الساةقة الذكر ميكن استخالص أن للجودة عدة معاين جيب التمييز ةينها فنجدها
عموما تنقسم إىل توجهني اثنني:
-

تعاريف ترى أن اجلودة هتدف يف األساس إىل تلاية احتياجات املستهلك أو املستخدم للمنتج أو اخلدمة
وهذا ما نالحظ ه يف معظم التعاريف املقدمة من قا اهليئات واملنظمات الدولية وةعض الااحثني مث
 Evansو  Fisherوآخرون.

-

أما التوجه الثاين فهو يركز على الصفات وخصائص املنتج أو اخلدمة واليت جيب أن تكون مطاةقة
للموصفات احملددة ةكفاءة وفعالية.
من التعاريف الساةقة املقدمة ميكن تقدمي تعريف ةسيط وشام ملفهوم اجلودة يأخذ ةعني االعتاار التوجهني

الساةقني " ،فاجلودة هي مدى تلاية املنتج أو اخلدمة للمواصفات واملعاي ر احملددة ةكفاءة وفعالية واليت حتقق رضى
املستفيد من املنتج أو اخلدمة".
وهتدف اجلودة حسب ماادئ املنظمة الدولية للتقييس ومواصفاهتا إىل حتقيق ما يلي:1
 السعي ةاستمرار لتحقيق جودة املنتج ةثاات؛ -حتديد وتنفيذ املتطلاات القانونية والضواةط املتعلقة ةاملنتج اليت حتددها اجلهات الرقاةية والتشريعية؛

-1خولة حسني محدان ،دور ديوان الرقابة المالية في الرقابة على الجودة ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،40العدد  ،5344 ،0ص .416
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 حتسني جودة العمليات التشغيلية ةاستمرار لتلاية احلاجات والرغاات الظاهرية والضمنية للزةائن وأصحاباملصاحل؛
 حتديد خمتلف العمليات والعالقة ةينها وإحكام السيطرة عليها؛ تأمني ةيئة عم صحية وآمنة؛ تدريب وإشراك العاملني يف املنظمة كافة وتطوير كفاءهتم؛ غرس الثقة يف اإلدارة والعاملني ةأن متطلاات اجلودة يتم حتقيقها من قا الشركة؛ الرقاةة املالية الدورية املخ ططة ألهداف اجلودة ،لقياس مدى حتقيقها والعم على معاجلة حاالت عدممطاةقة من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
المطلب الثاني :مفهوم جودة التدقيق الخارجي
ملوضوع جودة التدقيق اخلارجي أمهية كا رة يف ظ الايئة احلالية ،حيث أصاح مطلب أساسي ملختلف
األطراف امله تمة واملستفيدة من خدمات التدقيق ،حيث اهتمت العديد من الدراسات على املستوى املهين
واملستوى األكادميي ةتحديد مفهوم جودة التدقيق اخلارجي.
أوال :مفهوم جودة التدقيق من حيث عالقتها بنظرية الوكالة
حسب نظرية الوكالة ،ويف إطار العالقة ةني الوكي واملوك يظهر الدور اإلشرايف ملدقق احلساةات ،حيث
حتدد النظرية أن عالقة الوكالة هي عقد يقوم وفقا له شخص أو أكثر (الوكي ) ،ةأداء خدمة ملصلحة شخص آخر
أو أكثر وهو (املوك ) ،فيتضمن هذا التفويض ةعض صالحيات اختاذ القرار للوكي .1
هتدف نظرية الوكالة إىل السعى لتخفيض تكاليف الوكالة النااجة عن تعارض املصاحل ةني خمتلف أطراف
عالقة الوكالة ،وهلذا فإن جودة التدقيق اخلارجي تلعب دور كا ر يف ختفيضها .2فجودة التدقيق تضمن اكتشاف
والتقرير عن األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية ،وختفيض عدم َتاث املعلومات ةني اإلدارة ومحلة األسهم ،وةناء
عليه يساه م يف محاية مصاحل محلة األسهم ويف ختفيض تكاليف الوكالة ،فاجلودة العالية للتدقيق اخلارجي يقاةلها

1

-Jensen and Mekling , Op cit, P 213.
- Ezzeddine Abaoub, Soumaya Ayedi Chabchoub, La Demande de la qualité de l’audit externe: Quel
apport de la théorie d’agence dans le contexte tunisien, Actes du 29ème Congrès de l’AFC, 29-30 Mai 2008,
P 6-7.
2
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ةالضرورة جودة عالية يف القوائم املالية املنشورة ،وهذا ما ترغب إدارة الشركة يف الوصول إليه نظرا للضغوطات اليت
تفرضها خمتلف أجهزة الرقاةة يف الشركة وأمهها الدائنون ومحلة األسهم.
ثانيا :تعريف جودة التدقيق الخارجي
ةرغم من أمهية موضوع جودة التدقيق اخلارجي إال أنه ليس هناك اتفاق ةني الااحثني على تعريف موحد له
وهذا الختالف طايعتها وتعدد املستفيدين منها من مدققني ومعدي القوائم املالية ومستخدمي القوائم املالية.
فيتحدد تعريف جودة التدقيق اخلارجي مبفهومني مها:1
 المفهوم العام :ويتحدد من خالل وجهة نظر مستخدمي القوائم املالية ،ويعرب عن خصائص الرأي املهينللمدقق ،والذي حيقق إشااعا الحتياجاهتم يف حدود القيود العملية واالقتصادية لايئة التدقيق؛
 المفهوم التشغيلي :الذي يتحدد من خالل وجهة نظر املدققيني فيما يتعلق ةأداء مهمة التدقيق من حيثدرجة االلتزام ةاملعاي ر املهنية ،ومدى االلتزام ةاخلطط والربامج واملوازنات املوضوعية ،وااجا ودرجة اكتشاف
األخطاء واملخالفات اليت توجد يف القوائم املالية والتقرير عنها.
 -4مفهوم جودة التدقيق على مستوى الهيئات المهنية:
مفهوم جودة التدقيق اخلارجي على مستوى اهليئات املهنية يندرج ضمن املفهوم التشغيلي جلودة التدقيق،
هناك العديد من الدراسات سوف حناول استعراض ةعضها.
حسب نشرة معاي ر التدقيق رقم  1اليت أصدرها جممع احملاساني القانونني عام  4971فإن "جودة التدقيق
تت حقق من خالل االلتزام مبعاي ر التدقيق ،ومن خالل تطايق جمموعة من االعتاارات املتعلقة ةالرقاةة على اجلودة يف
شركات التدقيق".2
ونتيجة لالهنيارات اليت تعرضت هلا ةعض الشركات الضخمة يف الواليات املتحدة األمريكية ،فقد قام
املشرع األمريكي ةإصدار عدة قوانني ونتج عنها عدد من املعاي ر ،ومن أمهها معيار التدقيق " SAS 99مراعاة
الغش يف مراجعة القوائم املالية" ،الصادر عن املعهد األمريكي للمحاساني القانونيني سنة  ،5335حيث أكد

 -1اميان حسني شاطر ،حسام عاد احملسن العنقري ،إنخفاض مستوى أتعاب التدقيق وآثارها على جودة األداء المهني – دراسة ميدانية على مكاتب

المراجعة في المملكة العربية السعودية ،جملة جامعة امللك عاد العزيز االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،53العدد  ،4جدة  ،5336ص .437-436

 -2حسني يوسف القاضي ،وآخرون ،أصول المراجعة ،اجلزء األول ،منشورات جامعة دمشق كلية االقتصاد ،5341-5340 ،ص .161
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املعيار على تدعيم كفاءة املدقق يف اكتشاف الغش واستقالليته يف التقرير عن الغش ،والذي فرض على املدققني
ممارسة الشك املهين واليت تتطلب االستجواب املستمر والتفك ر ةإةداع أو مناقشة حتريفات القوائم املالية اجلوهرية
النااجة عن الغش ،وهذا من أج إعادة الثقة للمستثمر يف مهنة التدقيق ورفع جودهتا.1
أما جودة التدقيق اخلارجي حسب اإلرشادات الصادرة عن اإلحتاد األوريب )" SAIS* (2004هي الدرجة
اليت حتدد اخلصائص الكامنة لتحقيق متطلاات التدقيق" ،حيث تتضمن هذ اخلصائص ما يلي:2
 -4األهمية :مدى أمهية القضية اليت ختضع لالختاار يف التدقيق؟ وةالتايل ميكن أن تقيم ةأةعاد متعددة مث
احلجم املايل للعمي  ،وتأث ر أداء العمي على اجملتمع أو على القضايا املتعلقة ةالسياسات الرئيسية؛
 -5الموثوقية أو إمكانية االعتماد :ه تعكس نتائج عملية التدقيق واالستنتاجات اليت تتوص إليها ةشك
دقيق الظروف الفعلية فيما يتعلق ةالقضية الرئيسية اليت يتم اختاارها؟ وه مجيع التأكيدات يف تقرير
التدقيق أو ما تقدمه عملية التدقيق من آراء وتقارير أخرى مويدة وةشك كام من خالل الايانات اليت
يتم اجميعها يف عملية التدقيق؟
 -0الموضوعية :ه مت إجراء عملية التدقيق ةطريقة عادلة ونزيهة ،ةدون ضرر أو حماةاة؟ فاملدقق جيب أن
تتشك تقييماته ورأيه ةشك كام اعتمادا على احلقائق والتحلي األساسي؛
 -1المجال :ه حتدد خطة مهمة التدقيق ةشك مالئم مجيع العناصر املطلوةة لتدقيق ناجح؟ وه يتم تنفيذ
عملية التدقيق ةشك كام ةطريقة مرضية جلميع العناصر املطلوةة للخطة احملددة للمهمة؟
 -1التوقيت المالئم :ه يتم تسليم نتائج التدقيق يف الوقت املالئم؟ وقد يتضمن هذا حتقيق متطلاات
النهايات أو القيود احملددة ،أو تسليم نتائج التدقيق عندما تكون مطلوةة الختاذ قرار حول سياسة معينة ،أو
عندما يكون من املتوقع أهنا ذات فائدة أعظم يف تصحيح نواحي أو جماالت ضعف اإلدارة؛
 -6الوضوح :ه كان تقرير التدقيق واضحا وموجزا يف تقدمي نتائج عملية التدقيق؟ وهذا قد يتضمن ةشك
منوذجي املوثوقية واجملال ،والنتائج وأي توصيات ميكن أن تفهم من قا القائمني على تنفيذ والقائمني على
العملية التشريعية الذين قد ال يكونوا خرباء يف القضايا اليت حددت ،ولكن قد حيتاجون للعم وفق التقرير؛
 -1موسى رمحاين ،فاتح سردوك ،مفهوم جودة المراجعة في ظل الدراسات األكادمية والهيئات المهنية للمراحعة ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خض رة،
ةسكرة ،العدد  ،5341 ،01/01ص .481
SAI : Supreme Audit Institutions.

 -2أمال حممد حممد عوض ،أثر ممارسة المراجعة غير المنظمة على جودة األداء المهني لمراجع الحسابات ،جملة كلية التجارة للاحوث العلمية ،جامعة
اإلسكندرية ،اجمللد رقم  ،11العدد رقم  ،5338 ،0ص .15-14
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 -7الكفاءة :ه خصصت املوارد عملية التدقيق ةشك معقول يف ضوء مدى أمهية ودرجة تعقد عملية
التدقيق؛
 -8الفعالية :ه لقيت نتائج واستنتاجات وتوصيات التدقيق الرد أو االستجاةة املالئمة من قا الشركة اليت
َتت مراجعة أعماهلا ،واحلكومة والقائمني على العملية التشريعية.
كما أشار االحتاد الدويل للمحاساني إىل مفهوم اجلودة وضرورة تطايق مكاتب التدقيق جملموعة من
السياسات واإلجراءات اليت تضمن الرقاةة على جودة التدقيق فيها ،وهذا من خالل املعيارين الدوليني لرقاةة اجلودة
ومها:
 معيار رقاةة اجلودة األول "رقاةة اجلودة للشركات اليت تودي عمليات التدقيق واملراجعة للايانات املالية،وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة"؛
 معيار التدقيق الدويل " 533األهداف العامة للمدقق املستق وإجراء عملية التدقيق وفقا ملعاي ر التدقيقالدولية".
إن مفهوم جودة التدقيق اخلارجي من وجهة نظر اهليئات املهنية للتدقيق واملنظمات الدولية ،هو امتثال
املدقق للمعاي ر املهنية وك املتطلاات القانونية والتنظيمية اليت حتكم ممارسة املهنة ،وااللتزام ةسياسات وإجراءات
رقاةة اجلودة .أما إرشادات اإلحتاد األورويب فهي ترتكز على جمموعة من اخلصائص ،تتمث أمهها يف قدرة املدقق
اخلارجي على القيام مبهامه ةكفاءة ،وفعالية ،وحتري املوضوعية ،واحلياد ،ويف األخ ر تقدمي تقرير واضح وخمتصر ويف
الوقت املناسب ،ميكن االعتماد عليه يف اختاذ قرارات مهمة من طرف ك األطراف اليت هلا عالقة ةالتدقيق
اخلارجي.
 -0مفهوم جودة التدقيق الخارجي على المستوى األكاديمي:
على املستوى األكادمي ي قدمت جمموعة من التعاريف املختلفة للااحثني ،فال يوجد تعريف متفق عليه جلودة
التدقيق اخلارجي يف خمتلف الدراسات األكادميية.
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فنجد من ةني أهم التعاريف املقدمة هلذا املفهوم التعريف الذي قدمة ) (1981 DeAngeloةاعتاار أن
"جودة التدقيق هي احتمال قيام املدقق ةاكتش اف املخالفات واألخطاء اجلوهرية يف النظام احملاسيب للشركة والتقرير
عن هذ املخالفات واألخطاء اجلوهرية".1
قدم ( )4988 Palmroseتعريف جلودة التدقيق اخلارجي ةاعتاار أهنا "احتمال أن القوائم املالية ال
تتضمن حتريفات مادية".2
وحسب )  (1993 Davidson and Neuجودة التدقيق اخلارجي هي "قدرة املدقق على اكتشاف
وتقييد أو احلد من التحريفات املادية والتالعب يف التقرير عن الدخ ".3
أما  Deis & Giroeفعرفا جودة التدقيق اخلارجي على أهنا "احتمالية أن يكشف املدقق اخلارجي نقاط
الضعف أو الثغرات يف النظام احملاسيب للزةون واإلةالغ عنها".4
من التعاريف الساةقة نرى أن التعريف الذي قدمه  DeAngeloيركز على مدى قدرة املدقق اخلارجي
على اكتشاف األخطاء وال تقرير عنها ،فهذا التعريف يتماشى واألهداف التقليدية للتدقيق اخلارجي ،وهو نفس
التوجه الذي سار عليه ةعض الااحثني فاجلودة مرتاطة ة :
 الكفاءة :اكتشاف التحريفات املادية واألخطاء اجلوهرية؛ االستقاللية :التقرير عن التحريفات املادية.أما  Palmroseفقد ركز على خمرجات العم احملاسيب ،حيث رةط جودة التدقيق اخلارجي خبلو القوائم
املالية من األخطاء .فهو يركز على نتائج عملية التدقيق اخلارجي ،فموثوقية ومصداقية القوائم املالية اليت َتت
مراجعتها تعكس جودة عملية التدقيق اخلارجي.
من جمم التعاريف الساةقة املقدمة جلودة التدقيق اخلارجي ،ميكننا أن نستخلص النقاط التالية:

1

- Linda Elizabeth DeAngelo, Audit Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics 3, NorthHolland Publishing Company, 1981, P186.
2
- Arezoo Aghaei chadegani, Review of studies on audit quality, Intenational Conference on Humanities,
Society and Culture IPEDR, Vol 20, IACSIT Press, Singapore, 2011, P 312.
 -3عوض ،مرجع ساق ذكر  ،5338 ،ص .14

 -4رافد عايد النواس ،أثر حوكمة الشركات على جودة أداء مراقب الحسابات :نموذج مقترح ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،41العدد ،13

 ،5338ص .519
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 صعوةة حتديد تعريف مشرتك جلودة التدقيق اخلارجي نظرا الختالف وجهات نظر الااحثني واملهنيني منجهة ،وتعدد األطراف املهتمة ةالتدقيق اخلارجي من جهة أخرى؛
 إن مفهوم اجلودة على أساس االلتزام ةاملعاي ر املهنية غ ر كاف للحكم على جودة التدقيق اخلارجي؛ إن مفهوم جودة التدقيق ةناء على كفاءة واستقاللية املدقق غ ر كايف أيضا لتحقيق اجلودة املطلوةة من كاألطراف املهتمة ةعم املدقق اخلارجي.
ميكن تقدمي تعريف جلودة التدقيق اخلارجي على أهنا " أداء عملية التدقيق ةكفاءة وفعالية عالية ،وااللتزام
ةاملعاي ر املهنية للوفاء مبتطلاات ك األطراف املهتمة ةعملية التدقيق اخلارجي".
ثانيا :أهمية جودة التدقيق الخارجي
تعترب اجلودة مطلب أساسي يف ك املنتجات واخلدمات اليت تقدم إىل مستعمليها ،وةذلك فإن جودة
التدقيق اخلارجي ذات أمهية كا رة ،نظرا للدور الذي يلعاه التقرير املقدم من املدقق اخلارجي يف اختاذ قرارات مهمة
من طرف مستعملي هذا التقرير ،ولذلك وجب القيام هبذ املهمة ةاجلودة العالية والعناية املهنية الالزمة.
جلودة التدقيق اخلارجي أمهية كا رة ةالنساة للمسامهني فقيام املدقق ةأداء عمله جبودة عالية يضمن هلم عند
اطالعهم على القوائم املالية للشركة املصادق عليها من قا املدقق اخلارجي ،أهنا َتث ةصدق املركز املايل للشركة
واألداء احلقيقي هلا ،مما يزيد من ثقتهم يف االعتماد على القوائم املالية عند اختاذ قراراهتم.
فجودة التدقيق اخلارجي مصلحة مشرتكة ةني ك األطراف اليت هلا عالقة ةالتدقيق اخلارجي ،وميكن تايان
أمهية جودة التدقيق اخلارجي هلذ األطراف فيما يلي:1
-

المدقق الخارجي :يهتم املدقق اخلارجي ةأن تتم عملية التدقيق ةأعلى جودة ممكنة وهذا هبدف حتسني
مسعته وشهرته ووضعه التنافسي يف جمال عمله؛

-

إدارة الشركة :تقع مسوولية إعداد القوائم املالية على إدارة الشركة ،وهلذا فهي هتتم ةأداء عملية التدقيق
اخلارجي لقوائمها املالية جبودة عالية لضمان سالمة املركز املايل لشركة ومصداقية قوائمها املالية ،مما يوثر

 -1حممد علي جربان ،العوامل المؤثرة على جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونين في اليمن ،الندوة الثانية عاشر لسا تطوير احملاساة يف
اململكة :مهنة احملاساة يف اململكة العرةية السعودية وحتديات القرن احلادي والعشرون ،كلية اإلدارة ،جامعة امللك سعود ،الرياض 49-48 ،ماي  ،5343ص .41
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ةالضرورة على القيمة السوقية للشركة ويزيد يف قيمة أسهمها من خالل زيادة ثقة مستخدمي قوائمها املالية
يف مصداقيتها؛
-

البنوك :تعتمد الانوك وموسسات التموي ةشك كا ر على القوائم املالية املدققة ،خاصة يف منح القروض
والتسهيالت الانكية ،وةذلك فإن جودة التدقيق اخلارجي سوف يكون هلا أثر على اختاذ الانوك وموسسات
التموي القرارات السليمة فيما خيص إمداد الشركة ةاملوارد املالية املطلوةة؛

-

الدائنون :يهتم الدائنون ةالقوائم املالية املدققة واملصادق عليها من طرف املدقق اخلارجي مبنح تسهيالت
ائتمانية ةناء على املعلومات الواردة يف القوائم املالية ،ومما ال شك فيه أن جودة عملية التدقيق اخلارجي
سوف يكون هلا تأث ر على قراراهتم؛

-

الهيئات واألجهزة الحكومية :تعتمد األجهزة احلكومية على القوائم املالية املدققة ألغراض كث رة ،منها
التخطيط والرقاةة ،وفرض الضرائب ،وتقرير اإلعانة لاعض الصناعات ،فتسعى األجهزة احلكومية إىل أن تتم
عملية التدقيق اخلارجي مبستوى عال من اجلودة من أج محاية النشاط االقتصادي ومجيع األطراف ذات
املصلحة والعالقة ةعملية التدقق؛

-

الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة :تسعى كث ر من اجلمعيات واهليئات املنظمة ملهنة التدقيق إىل التزام
مكاتب التدقيق ةتحقيق مستوى عال من اجلودة من أج تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها ،وحتسني نظرة
اجملتمع واملهتمني هبا يف مهنة التدقيق واخلدمات اليت تقدمها.
إن أداء عملية التدقيق جبودة عالية له أمهية كا رة لك األطراف املهتمة ةعملية التدقيق اخلارجي كما ساق

ذكر  ،إضافة إىل ذلك فإن تاين مفهوم اجلودة من طرف املدقق اخلارجي عند أداء مهامه وتطايق ةرامج رقاةة
اجلودة يعطي تأكيدات معقولة لك املهتمني ةاملهنة ةأهنا َتت وفق املعاي ر واملتطلاات الدولية ،مما يقل من فرص
ارتكاب األخطاء ،كما يعطي مصداقية أكرب ملكتب التدقيق ويزيد من قدرهتا التنافسية مقارنة ةاملكاتب األخرى
فيحافظ املكتب على عمالء ويزيد من ثقتهم يف أداء .
المطلب الثالث :العوامل المؤثرة على جودة التدقيق الخارجي
هناك عدة دراسات حول موضوع جودة التدقيق يف ةلدان خمتلفة نظرا ألمهيتها وتأث رها على جودة املعلومة
املنشورة يف القوائم املالية ،ومن  م التأث ر على القرارات املهمة ملستخدمي القوائم املالية ،حيث توصلت هذ
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الدراسات يف معظمها إىل جمموعة من العوام اليت حتكم جودة التدقيق اخلارجي ،وختتلف هذ العوام من ةاحث
إىل آخر ،وميكن تقسيم هذ العوام إىل ما يلي:
 العوام املوثرة على جودة التدقيق واملرتاطة مبكتب التدقيق؛ العوام املوثرة على جودة التدقيق واملرتاطة ةفريق املدقق؛ العوام األخرى املوثرة على جودة التدقيق اخلارجي.أوال :العوامل المؤثرة على جودة التدقيق والمرتبطة بمكتب التدقيق
وهي جم موعة من العوام اليت هلا تأث ر كا ر على جودة التدقيق اخلارجي واملرتاطة مبكتب التدقيق ،واليت
تتمث أمهها يف ما يلي:
 .1حجم مكتب التدقيق
يعترب حجم مكتب التدقيق من أهم احملددات جودة التدقيق اخلارجي حسب دراسة  DeAngeloاليت
توصلت إىل زيادة احتمال اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية يف القوائم املالية للعمي عند قيام أحد مكاتب
التدقيق الكربى ( )Big 4ةعملية التدقيق مقارنة مبكاتب التدقيق األخرى ،1وتوصلت أيضا العديد من الدراسات
إىل العالقة ةني جودة التدقيق وحجم مكتب التدقيق فمكاتب التدقيق الكربى تقدم خدمات ذات جودة عالية.2

فمكاتب التدقيق الكربى (  )Big 4تضمن أداء املهنة جبودة أكرب من غ رها ،ويعود هذا إىل سعي مكاتب
التدقيق الكربى ألداء مهامها جبودة عالية للحفاظ على مسعتها ،ةاإلضافة إىل امتالكها تقنية عالية وأعضاء املكتب
موهلني مهنيا وعلميا ما يضمن اجلودة يف األداء ،إىل أنه ال ينفرد فيها املدقق ةالرأي ،ولكن يكون لإلشراف دور
واسع يف عملية احلكم على التقارير املالية وإصدار رأي حول مصداقيتها ،وتتميز هذ املكاتب ةعدد كا ر من
العمالء ويف كث ر من الدول تأخذ شك شركات مسامهة.

- DeAnglo, Op cit, P 183.
- Ezzeddine Abaoub, Soumaya Ayedi Chabchoub, Op cit, p 9.
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 .0سمعة مكتب التدقيق
تعترب السمعة أو الشهرة من األصول املعنوية ملكتب التدقيق ،واليت يتم اكتساهبا من خالل املمارسة
والسمعة اجليدة ةني العمالء .ولسمعة مكتب التدقيق تأث ر كا ر على جودة التدقيق فكلما زادت مسعة مكتب
التدقيق زادت معها جودة التدقيق ألن احملافظة على مسعتها جزء من رأس املال جيب احملافظة عليه.
حيث أثاتت العديد من الدراسات وجود العديد من املميزات اليت ميكن من خالهلا احلكم على مسعة
مكتب التدقيق منها االلتزام ةاملعاي ر املهنية و تطايق أنظمة رقاةة اجلودة ،ةاإلضافة إىل خربة أعضاء املكتب.
فالطلب على خدمات التدقيق مرتاط أساسا ةسمعتها ةغض النظر عن األتعاب الكا رة اليت يتقاضها املكتب،
فالسمعة اجليدة للمكتب َتنحه العذر للحصول على أتعاب مرتفعة نظرا حلجم التكاليف اليت ينفقها على اجلودة
العالية.1
 .3ارتباط مكتب التدقيق المحلي بمكتب تدقيق عالمي:
يستخدم هذا العام كموشر على جودة التدقيق اخلارجي نظرا ألمهيته يف احلكم على جودة التدقيق ،والساب
الرئيسي لذلك هو الطايعة التنظيمية واهليكلية ،ةاإلضافة إىل السمعة واليت تفرض شروط وقيود على مكاتب
التدقيق العاملية ،سواء يف ممارسة املهنة يف مكاتاها الرئيسية أو يف فروعها أو عند ارتااطها مع مكاتب تدقيق
حملية .فهذ املكاتب تتصف ةالتنظيم الداخلي العايل ،وإتااع إجراءات الرقاةة على جودة األداء املهين ،وتعم
للحفاظ على مسعتها ،نظرا ملا لذلك من آثار مااشرة على ما حتققه من إيرادات.2
 .4مدى التزام مكتب التدقيق بالمعايير المهنية
يعد التزام مكتب التدقيق ةاملعاي ر املهنية عامال ذو تأث ر إجيايب على جودة التدقيق حيث يودي ذلك إىل
أداء املهنة ةواسطة أشخاص موهلني علميا وعمليا ،ويتمتعون ةاالستقالل واملوضوعية إلةداء الرأي الفين احملايد،
ويقومون ةاذل العناية املهنية الكافية واملالئمة للوفاء مبسوولياهتم القانونية واملهنية والشخصية .مما يضمن أداء املهام

 -1نور ساعد اجلدعاين ،حسام عاد احملسن العنقرى ،تأثير حجم وسمعة مكاتب المراجعة وطبيعة المنافسة بينها على جودة أدائها المهني :دراسة ميدانية على

مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية ،جملة جامعة امللك عاد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،50العدد  ،5339 ،5ص .413-419
 -2عوض ،مرجع ساق ذكر  ،ص .18
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ةشك منتظم وحسن توزيع املهام ،مع اجميع األدلة الكافية واملالئمة إلعداد تقرير التدقيق الذي يفي مبتطلاات
األطراف املهتمة ةه.1
 .5خبرة مكتب التدقيق بالصناعة التي تنتمي إليها الشركة محل التدقيق
إن خربة مكتب التدقيق ةعمليات الشركة حم التدقيق يودي إىل زيادة جودة التدقيق ،نظرا ألن ختصص
املكتب يف صناعة ما ميكنه من معرفة تامة ةاإلجراءات الالزمة للقيام مبهمة التدقيق يف الشركة وتطايقها ةكفاءة
عالية.
 .6التقدم التقني في أداء المهنة
إن اعتماد مكتب التدقيق على التكنولوجية احلديثة واستخدام األساليب االحصائية يف تنفيذ عملية التدقيق
يزيد من جودة التدقيق.
 .7قيود الوقت
قد تضع الشركات حم التدقيق قيود ةضرورة االنتهاء من أعمال التدقيق يف وقت حمدد ،وهذ القيود هلا
تأث ر على أداء املدقق ،فنجد أن مكاتب التدقيق الكا رة تضع خطة زمنية تكف كفاءة وفعالية األداء وتسهم يف
ختفيض تكلفة عملية التدقيق .فللعام الوقت احملدد لالنتهاء من مهمة التدقيق تأث ر على جودة التدقيق ،ولذلك
جيب وضع خطة زمنية ألداء املهمة والرتكيز على اجلودة كمعيار له األولوية على معيار الوقت احملدد لالنتهاء من
عملية التدقيق.2
 .8عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكتب التدقيق
إن فش مدقق احلساةات يف حتقيق القيمة املضافة لعملية التدقيق املتمثلة يف زيادة ثقة الطرف الثالث يف
القوائم املالية ،قد تعرضه لدعاوي قضائية من الطرف الثالث ملطالاته ةتعويض عن الضرر الناتج عن امهاله لعمله،
وهذ الدعاوي القضائية هلا تأث ر سليب على مسعة مكتب التدقيق وإدراك الطرف الثالث جلودة اخلدمات اليت

 -1القاضي وآخرون ،مرجع ساق ذكر  ،ص .173

 -2املرجع نفسه ،ص .170

76

الفصل الثاني :جودة التدقيق الخارجي موثوقية القوائم المالية

يقدمها ،ونتيجة لذلك ميكن القول ةأن عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد مكتب التدقيق يعد مقياسا على
جودة عمليات التدقيق املنجزة.1
 .9مدى استمرار مكتب التدقيق في تدقيق الشركة محل التدقيق
هناك وجهات نظر خمتلفة خبصوص نوعية تأث ر هذا العام على جودة التدقيق اخلارجي ،فهناك من يويد
االلتزام ةتغ ر املدقق اخلارجي ألن طول فرتة ارتااطه مع العمي اجع عم املدقق متكرر وجيع املدقق يعتقد ةأنه
على علم تام مبشاك الشركة وتفقد صفة الشك املهين ،كما يرتتب عليها فقد استقالليته وموضوعيته ،مما يوثر
على قدرته على اكتشاف االخطاء اجلوهرية واإلفصاح عنها ،هذا ما يوثر سلاا على جودة التدقيق اخلارجي .يف
حني يرى آخرون أن استمرار العالقة مع العمي يزيد من خربة املدقق ةالشركة حم التدقيق مما يزيد من فرص
اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف قوائمها املالية مما يعزز جودة عملية التدقيق.2
فأغلب الدراسات تثات وجهة النظر األوىل ،ةينت دراسة  5331 Nashwaأن هناك انتقادات إىل مهنة
التدقيق مطالاة ةالتغ ر اإللزامي للمدققني كنتيجة لطول فرتة العالقة التعاقدية ةني املدقق والعمالء ،يودي إىل فساد
الشك املهين عندهم ،وفساد حيادهم واستقالهلم.3
فنجد معظم التشريعات الدولية توكد على ضرورة تغي ر املدقق اخلارجي ةعد مرور فرتة زمنية معينة ،ةالرغم
من أنه سوف يكون مكلفا ويزيد عدد عمليات التدقيق لدى شركات ومكاتب التدقيق .فقانون Sarbanes-

 Oxleyألزم ك الشركات املدرجة يف الاورصة ةتغي ر املدقق اخلارجي ك مخس سنوات.
 .12المنافسة بين مكاتب التدقيق
تتميز مهنة التدقيق ةوجود عدد معترب من مكاتب التدقيق تقدم خدماهتا للعمالء ،هذا ما خيلق نوع من
املنافسة ةينها من أج احلصول على عدد أكرب من العمالء ،ولذلك تعترب جودة التدقيق مطلب ضروري يف
اختيار العمالء ملكاتب التدقيق.

 -1القاضي وآخرون ،املرجع ساق ذكر  ،ص .168

 -2يوسف حممود جرةوع ،مجاالت مساهمة التغير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله :دراسة تطبيقية
على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة-فلسطين ،-جملة العلوم اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد  ،46العدد  ،5338 ،4ص .787-786

 -3جربان ،مرجع ساق ذكر  ،ص .44
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 .11التطوير والتعليم المهني المستمر
نظرا لل تطورات والتغ رات اليت َتيز معظم املهن ومن ةينها التدقيق ،فمكاتب التدقيق تعم على مسايرة
التطورات احلاصلة يف املهنة وتعقد التنظيمات من خالل تطوير أداء أعضاء مكتب التدقيق وإطالعهم على
التطورات احلديثة يف احملاساة والتدقيق ،لتمتع األعضاء ةالكفاءة والتأهي الالزمني لتقدمي خدمة ذات جودة عالية،
فالتعليم والتطوير املهين املستمر ألعضاء مكتب التدقيق يزيد من جودة التدقيق.
 .10نسبة األتعاب من الشركة محل التدقيق إلى إجمالى أتعاب مكتب التدقيق
إن زيادة نساة مسامهة الشركة حم التدقيق يف أتعاب مكتب التدقيق ينقص من جودة التدقيق ،وذلك
ةساب التأث ر السليب على استقاللية مكتب التدقيق.1
ثانيا :العوامل المؤثرة على جودة التدقيق والمرتبطة بفريق التدقيق:
تعود هذ العوام إىل خصائص العنصر الاشري املشارك يف عملية التدقيق وتتمث أمهها يف العوام التالية:
 .1استقاللية المدقق
حت ظى استقاللية املدقق اخلارجي ةأمهية كا رة يف مهنة التدقيق ،نظرا لدور يف زيادة درجة ثقة الطرف الثالث
يف القوائم املالية املنشورة من قا الشركة حم التدقيق.
تقتضي قواعد جملس معاي ر األخالق الدولية للمحاساني أن يكون املدقق مستقال عن الشركة اليت ختضع
للتدقيق ،حيث تصف االستقاللية على أهنا تتألف من االستقاللية يف الذهن واالستقاللية يف املظهر .وحتمي
استقاللية املدقق عن الشركة قدرته على تكوين رأي دون تأثر ةتأث رات قد تضعف ذلك الرأي ،وتعزيز االستقاللية
قدرة املدقق على العم ةنزاهة وموضوعية واحلفاظ على موقف الشك املهين.2

 -1القاضي وآخرون ،مرجع ساق ذكر  ،ص .173

 استقاللية الذهن :عدم وجود أي ضغوط أو تدخ من جانب العمي أو سلطة عليا يف دور من حتقق من سالمة الدفاتر ودقة َتثي القوائم املالية للمركز املايل

ونتائج أعمال الشركة.

االستقاللية في المظهر :عدم وجود مصاحل مادية للمدقق أو أحد أفراد أسرته يف الشركة حم التدقيق ،خبالف األتعاب اليت يتقاضاها.

2

- IFAC , IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements, Part 1, International Federation of Accountants, USA, 2015, P 91.
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توصلت دراسة  DeAngeloأن استقالل املدقق يعد أحد الركائز األساسية لتحقيق جودة التدقيق حيث
أن املدقق غ ر املستق ال ميكنه التقرير عن األخطاء واملخالفات املكتشفة.1
 .0خبرة فريق التدقيق
تعد خربة املدقق اخلارجي من األمور اليت زاد االهتمام هبا يف اآلونة األخ رة ،فاخلربة َتث تراكم املعرفة وطرق
مجع األدلة من كافة املصادر قا أداء عملية التدقيق ،ونظرا ألمهية هذا العام فقد توصلت العديد من الدراسات
إىل أن هناك عالقة إجياةية ةينهما.
فدراسة  Sutton and Lampeتوصلت إىل أن خربة فريق التدقيق تعترب أحد عوام العم امليداين املوثر
على جودة التدقيق ،كما أكدت دراسة  Carcello et alعلى أن خربة فريق التدقيق ومكتب التدقيق ةالعمي
تعترب أحد العوام املوثرة على جودة التدقيق ،أشار إىل ذلك ةاخلصائص التالية:2
 مشاركة مدير التدقيق الرئيس يف عملية التدقيق على األق يف السنتني املاضيتني؛ مشاركة مدير التدقيق يف عملية التدقيق على األق يف السنتني املاضيتني؛ مشاركة الشريك املسوول عن مهمة التدقيق يف عملية التدقيق على األق خالل السنوات الثالثة املاضية؛ قيام مكتب التدقيق ةأداء عملية التدقيق للعمي خالل السنوات الثالث املاضية على األق . .3االشراف ومتابعة أعمال التدقيق في مكتب التدقيق
توك مهام االشراف على عملية التدقيق إىل املدققني الذين يشغلون مستويات تنظيمية عليا ،حيث توك
هلم مسوولية تدريب ومتاةعة املدققني املساعدين خصوصا يف املهام غ ر العادية واملعقدة ،حيث يشم االشراف
على عملية التدقيق على جمموعة من اإلجراءات املتمثلة فيما يلي:3
 قراءة ةرنامج التدقيق؛ قراءة مالحظات املساعدين؛ تقييم احللول الاديلة ألي مشكلة؛- DeAngelo, Op cit, P186.

 -2عاد السالم سليمان قاسم االهدال ،العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية :دراسة نظرية وميدانية ،رساالة مقدمة لني درجة
املاجست ر ،قسم احملاساة واملراجعة ،جامعة احلديدة ،اليمن ،5338 ،ص .03
 -3القاضي وآخرون ،مرجع ساق ذكر  ،ص .176-171
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 تدقيق أوراق العم عند القيام ةأعمال املتاةعة.فعملية اإلشراف على أداء أعضاء مكتب التدقيق أمرا ضروريا يف التدقيق ألن العديد من أنشطة العم امليداين
يتم تنفيذها ةواسطة مساعدين خرباهتم حمدودة ،فاإلشراف يزيد من جودة التدقيق.
 .4االتصاالت بين فريق التدقيق والشركة محل التدقيق
إن االتصال اجليد ةني مكاتب التدقيق والعمي حم التدقيق يعترب من العوام املهمة واملساعدة على حتقيق
جودة التدقيق ،املدققون يعتمدون على موظفي الشركة للحصول على املعلومات املهمة واليت تساعدهم على فهم
طايعة نشاط العمي  ،واحلصول على أدلة يصعب احلصول عليها من فحص وثائق الشركة.
توصلت العديد من الدراسات إىل أن االتصال املتكرر ةني فريقي التدقيق وإدارة العمي يزيد من جودة
التدقيق اخلارجي ،حيث توصلت دراسة  Sutton and Lampeإىل أن ةناء عالقة جيدة مع العمالء يعترب أحد
خصائص جودة التدقيق املرتاطة ةالعم امليداين ،يف حني توصلت دراسة  Carcello et alإىل أن االتصال
املتكرر ةني فريق التدقيق والعمي اخلاضع للتدقيق يعد أحد اخلصائص العشرة األوىل احملددة جلودة عملية
التدقيق.1
ثالثا :العوامل األخرى المؤثرة على جودة التدقيق الخارجي
هناك عوام أخرى هلا تأث ر على جودة التدقيق اخلارجي ميكن ذكر أمهها يف ما يلي:2
 -4عوامل تتعلق بالبيئة الثقافية
يوثر املناخ الثقايف يف جودة عملية التدقيق ،فثقافة املدقق تنعكس على أسلوةه يف التفك ر وطرق مجع
األدلة ،وكذلك فإن ثقافة األفراد ومعرفتهم ةأمهية عملية التدقيق ستدفعهم إىل االعتماد على تقرير املدقق الختاذ
قراراهتم سواء كان مستثمرا أو مقرضا أو موردا أو عميال.

 -1األهدال ،مرجع ساق ذكر  ،ص .00
 - 2القاضي وآخرون ،مرجع ساق ذكر  ،ص .177-176
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 -0عوامل تتعلق بالبيئة التشريعية:
يوثر قانون الضرائب على جودة التدقيق ،حيث يف الغالب ما يرغب أصحاب األعمال واملالك ةتحقيق
أعلى عائد على استثمارهتم ،ما يشجعهم على التهرب من الضرياة والقيام ةتقدمي قوائم مالية مظللة ما يوثر سلاا
على جودة التدقيق.
يلعب قانون االستثمار دورا مهما يف زيادة جودة التدقيق ،من خالل تنظيم العالقة ةني املستثمر واملدقق
حيث أنه اوضح حق املستثمر يف احلصول على تقرير يفيد ةاستمرار الشركة حم الفحص وياني عدالة وصدق
قوائمها املالية.
 : -3عوامل تتعلق بالبيئة االقتصادية:
للتضخم أثر كا ر على جودة التدقيق ،إذ أن الدولة اليت ال تتصف مبعدالت تضخم مرتفعة ميكن
ألصحاب الشركات هبا حتقيق أرةاح عالية ،ويف ساي الوصول لذلك يرتكاون خمالفات مالية ويقومون ةتقدمي قوائم
مالية خاطئة جلذب أكرب عدد من املستثمرين ما ينعكس سلاا على جودة التدقيق.

المبحث الثاني :رقابة جودة التدقيق الخارجي
عرفت الفرتة األخ رة اهتماما متزايدا ةرقاةة األداء املهىن للمدققني على ضوء املتطلاات املوضوعة من طرف
اهليئة املنظمة ملهنة التدقيق اخلارجي ،ةغرض التحقق من اجلودة وضمان الس ر احلسن لعمليات التدقيق لزيادة ثقة
ك األطراف املهتمة ةاملهنة ،من خالل وضع وتطوير جمموعة من املعاي ر اليت تشم جمموعة من السياسات
واإلجراءات اليت يتم إتااعها ألداء عملية التدقيق وفقا للمعاي ر واملاادئ األساسية اليت حتكم عملية التدقيق،
وقواعد السلوك املهين للرقاةة على جودة التدقيق اخلارجي.
كما عملت اهليئات املهنية للمحاساة على تطوير أساليب جديدة للرقاةة على جودة التدقيق اخلارجي من
خالل إخضاع مكاتب التدقيق إىل مراجعة النظ ر.
المطلب األول :الرقابة على جودة التدقيق وفق االتحاد الدولي للمحاسبين القانونين
نظرا لألمهية اليت أولتها اهليئات الدولية ملهنة التدقيق خاصة يف الفرتة األخ رة من خالل التأكيد على ضرورة
أداء املهمة ةك فعالية وفاعلية ،فقد قام االحتاد الدويل للمحاساني القانونني ةتوف ر ارشادات عن أداء عملية
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التدقيق ةأعلى مستوى اجلودة يف املعيار الدويل لرقاةة اجلودة  ،4وكما وضعت الايانات األخرى الصادرة عن جملس
معاي ر التدقيق والتأكيد الدولية معاي ر وارشادات إضافية متعلقة ةرقاةة اجلودة ألنواع حمددة من العمليات ،حيث
يتناول معيار  553ا جراءات رقاةة اجلودة لعمليات تدقيق الايانات املالية ،ويرتكز هذا املعيار على أساس أن
املوسسة خاضعة للمعيار الدويل لرقاةة اجلودة .4
يف  5339/45/41أصدر جملس معاي ر التدقيق والتأكيد الدويل  ISQC1املعيار الدويل لرقاةة اجلودة
املعدل ( " )4رقاةة اجلودة للشركات اليت تودي عمليات التدقيق واملراجعة للايانات املالية ،وعمليات التأكيد
األخرى واخلدمات ذات العالقة" ،ليح حم املعيار الساةق إصدار يف  ،5336/36/41ففي هذا املعيار املعدل
قام اجمللس ةإضافة نطاق املعيار وتاريخ النفاذ ،واهلدف ضمن املقدمة فضال عن التعريفات ،واملتطلاات التطايق

واملواد التفس رية األخرى .1
كما أكد اجمللس على ضرورة قراءة املعيار الدويل لرقاةة اجلودة ( )4يف سياق معيار التدقيق الدويل 533

"األهداف العامة للمدقق املستق وإجراء عملية التدقيق وفقا ملعاي ر التدقيق الدولية".2
يتناول هذا املعيار مسووليات الشركة املتعلقة ةنظام رقاةة اجلودة لديها على عمليات تدقيق ومراجعة
الايانات املالية وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة ،ويتكون نظام رقاةة اجلودة من السياسات
املصممة واإل جراءات الالزمة لتطايق ومراقاة االمتثال هلذ السياسات من أج تزويد الشركة ةتأكيد معقول فيما
خيص:
 امتثال الشركة وموظفيها للمعاي ر املهنية واملتطلاات القانونية والتنظيمية املعمول هبا؛ أن تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة يف الظروف.3يناغي أن تضع الشركة وتلتزم ةنظام لرقاةة اجلودة يتضمن سياسات وإجراءات تتناول مسووليات القيادة املتعلقة
ةاجلودة يف الشركة ،متطلاات السلوك األخالقي ذات العالقة ،قاول واستمرار العالقة مع العمالء وعمليات حمددة،
املوارد الاشرية ،أداء العملية واملراقاة.


ISQC1: International Standard on Quality Control 1.
 -1أمحد حلمى مجعة ،التدقيق ورقابة الجودة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،5344 ،ص .87
2
- IFAC , IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements, Part 1, International Federation of Accountants, USA, 2012, P 38.
3
- Ibid., P 40.
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وجيب على الشركة حسب متطلاات املعيار توثيق سياساهتا وإجراءاهتا وتاليغها إىل املوظفني يف الشركة .ويف
ما يلي تفصي ملا جاء ةه نص املعيار:
-1

مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة في الشركة:
يناغي على مسوويل القيادة يف الشركة (املسوول التنفيذي الرئيسي ،أو اجمللس اإلداري للشركاء يف الشركة أو

ما يكافئه):

1

 وضع سياسات وإجراءات مصممة لتعزيز وجود ثقافة داخلية تقر ةأن اجلودة عنصر أساسي يف أداءالعمليات ،ويناغي أن تقتضي مث هذ السياسات واإلجراءات من املسوول حتم املسوولية املطلقة فيما
خيص نظام رقاةة اجلودة يف الشركة؛
 وضع سياسات واج راءات حبيث ميلك أي شخص أو أشخاص توك هلم املسوولية التشغيلية لنظام رقاةةاجلودة يف الشركة اخلربة واملقدرة الكافية واملناساة والسلطة الالزمة لتحم تلك املسوولية.
-0

متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة:
يناغي أن تضع الشركة سياسات واجراءات مصممة لتزويدها ةتأكيد معقول حول امتثال الشركة
وموظفيها ملتطلاات السلوك األخالقي ذات العالقة ،حيث حدد جملس معاي ر األخالق الدولية
للمحاساني املاادئ األساسية للسلوك األخالقي املهين واليت تتضمن ما يلي:2
 النزاهة؛ املوضوعية؛ الكفاءة املهنية والعناية الواجاة؛ السرية؛ -السلوك املهين.

ويتم تعزيز املاادئ األساسية ةشك خاص من خالل قيادة الشركة ،والتعليم والتدريب ،واملراقاة.

 -1االحتاد الدويل للمحاساني القانونني ،جملس معاي ر التدقيق والتأكيد الدويل ،إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد
األخرى والخدمات ذات العالقة ،اجلزء األول ،االحتاد الدويل للمحاساني ،املطاةع املركزية ،عمان ،األردن ،5345 ،ص .10
 -2املرجع نفسه ،ص .11
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أكد جملس معاي ر التدقيق والتأكيد الدويل على أنه يناغي أن تضع الشركة سياسات واجراءات مصممة
لتزويدها ةتأكيد معقول حول قيام الشركة وموظفيها ةالتقيد ةاالستقاللية حيث تقتضي متطلاات السلوك
األخالقي ذات العالقة ذلك ،وَتكن هذ السياسات واإلجراءات الشركة القيام مبا يلي:1
 اإلةالغ عن متطلاات االستقاللية إىل موظفيها ،وحيث يكون ذلك ممكنا ،إىل األشخاصاآلخرين اخلاضعني هلذ املتطلاات؛
 حتديد وتقييم الظروف والعالقات اليت ختلق هتديدات على االستقاللية ،واختاذ اإلجراء املناسبللتخلص من هذ التهديدات أو احلد منها إىل مستوى مقاول من خالل تطايق اإلجراءات
الوقائية؛
 يف حال كان مناساا ،االنسحاب من العملية حيث يكون االنسحاب ممكنا مبوجب القانون أوالنظام املعمول ةه.
ويناغي أن تقتضي هذ السياسات واإلجراءات أن يقوم شركاء العملية ةتزويد الشركة ةاملعلومات ذات
العالقة حول عمليات العمالء ،مبا يف ذلك نطاق اخلدمات ،من أج َتكني الشركة من تقييم األثر الكلي إن
وجد على متطلاات االستقاللية ،وأن يقوم املوظفون ةإشعار الشركة فورا ةالظروف والعالقات اليت تشك هتديدا
على االستقاللية حىت يتم اختاذ اإلجراء املناسب.
-3

قبول واستمرار العالقة مع العمالء وعمليات محددة:
يناغي على شركة التدقيق وضع سياسات وإجراءات ألغراض تقييم مالئمة لقاول عمي جديد أو

االحتفاظ ةالعالقة مع العمي احلايل وهذا ةعد تأكد الشركة من أهنا موهلة ألداء العملية وَتتلك القدرات الالزمة،
وقادرة على االمتثال ملتطلاات السلوك األخالقي ،مع األخذ ةعني االعتاار نزاهة العمي  .وتقتضي هذ اإلجراءات
والسياسات ما يلي:2
 أن حتص الشركة على املعلومات حساما ترا ضروريا يف الظروف قا قاول عملية معينة مع عميجديد ،وعندما تقرر ما إذا كانت ستستمر يف عملية قائمة وعندما تأخذ ةعني االعتاار قاول عملية
جديدة مع عمي حايل؛
 -1االحتاد الدويل للمحاساني القانوين ،جملس معاي ر التدقيق والتأكيد الدويل ،مرجع ساق ذكر  ،ص .11
 -2مجعة ،مرجع ساق ذكر  ،ص .435-434
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يف حال حتديد تعارض حمتم يف املصاحل لدي قاول عملية معينة من عمي جديد أو حايل ،يناغي أن

-

تقرر الشركة قاول العملية أو ال؛
 يف حال حتديد قضايا معينة واختاذ الشركة قرار قاول أو استمرار العالقة مع العمي أو عملية حمددة،فيناغي على الشركة أن توثق كيفية ح القضايا.
كما يناغي على الشركة أن تضع سياسات وإجراءات حول استمرار عملية معينة والعالقة مع العمي ،
تتناول فيها الظروف اليت حتص فيها الشركة على معلومات كانت ستودي إىل رفضها للعملية ،تتضمن هذ
اإلجراءات املسووليات املهنية والقانونية اليت تنطاق على الظروف واحتمالية االنسحاب من العملية والعالقة مع
العمي .
-4

الموارد البشرية:
لضمان أداء عملية التدقيق جبودة عالية جيب أن تتوفر الشركة على سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها

ةتأكيد مع قول حول امتالكها عددا كافيا من املوظفني الذين يتمتعون ةالكفاءة والقدرات وااللتزام ةاملاادئ
األخالقية الالزمة من أج أداء العمليات وفقا للمعاي ر املهنية واملتطلاات القانونية والتنظيمية ،وهذا إلصدار
التقارير املناساة يف ظ الظروف القائمة.1
يناغي أن توك الشركة مسوولية فيما خيص ك عملية إىل شريك عملية معني ووضع سياسات وإجراءات
اإلةالغ عن هوية ودور شريك العملية إىل األعضاء الرئيسني يف إدارة العمي واملكلفني ةالرقاةة ،وجيب أن ميتلك
شريك العملية الكفاءة والقدرات والسلطة املناساني ألداء الدور ،كما يناغي حتديد مسووليات شريك العملية
ةوضوح وإةالغها إىل ذلك الشريك.2
-5

أداء العملية:
يناغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها ةتأكيد معقول على أن العملية موداة وفقا

للمعاي ر املهنية واملتطلاات القانونية والتنظيمية املعمول هبا ،وان الشركة تصدر تقارير مناساة يف الظروف القائمة،
وجيب أن تتضمن هذ السياسات واإلجراءات ما يلي:3
 -1أمني السيد أمحد لطفي ،تطلعات حديثة في المراجعة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،5340 ،ص .91

 شريك العملية ) :(Engagement partnerالشريك أو شخص آخر يف الشركة مسوول عن العملية وأدائها وعن التقرير الذي يتم إصدار ةالنياةة عن
الشركة ،وهو الشخص الذي حيص على السلطة املناساة ،عندما تقتضي الضرورة ،ومن جهة مهنية أو قانونية أو تنظيمية.
 -2االحتاد الدويل للمحاساني القانونني ،جملس معاي ر التدقيق والتأكيد الدويل ،مرجع ساق ذكر  ،ص .17-16
 -3مرجع نفسه ،ص .13-17
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 التشاور :يناغي للشركة وضع سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها ةتأكيد معقول حول إجراء مشاورةمناساة حول املسائ الصعاة أو املث ر للجدل ،وجيب توف ر املوارد الالزمة إلجراء املشاورة ومن  م توثيق طايعة
ونطاق هذ املشاورات واالستنتاجات النااجة عنها ،ويف األخ ر جيب تطايق هذ االستنتاجات اليت مت توص
إليها؛
 مراجعة رقابة جودة العملية :يناغي أن تضع الشركة سياسات واجراءات تقتضي إجراء مراجعة رقاةة اجلودةلكافة عمليات تدقيق الايانات املالية للشركة ،حتديد املعاي ر اليت يناغي تقييم عمليات التدقيق على أساسها
من أج حتديد ما إذا كان يناغي إجراء مراجعة رقاةة جودة العملية أو ال.
كما يناغي أن تضع الشركة سياسات واجراءات تقتضي اشتمال مراجعة رقاةة جودة العملية على مناقشة املسائ
اهلامة مع شريك العملية ،مراجعة الايانات املالية أو معلومات املوضوع األخرى والتقرير املقرتح ،مراجعة وثائق
خمتارة تتعلق ةاألحكام اهلامة اليت أصدرها فريق العملية واالستنتاجات اليت توص إليها ،وتقييم هذ األخ رة لدي
صياغة التقرير واعتاار التقرير املقرتح مناساا أم ال.
 معايير أهلية رقابة جودة العمليات :يناغي أن تضع الشركة إجراءات وسياسات تتناول تعيني مراجعني لرقاةةاجلودة وحتديد أهليتهم من خالل املوهالت الفنية املطلوةة ألداء الدور ،مبا يف ذلك اخلربة والسلطة الالزمني،
واحلد الذي ميكن أن تتم استشارة مراجع رقاةة اجلودة فيما يتعلق ةالعملية دون إضعاف موضوعيته ،هذ
األخ رة اليت جيب أن تضمن الشركة احملافظة عليها ،واستادال مراجع رقاةة اجلودة يف حال إضعاف قدرته
على أداء مراجعة موضوعية.
 الوثائق الخاصة بمراجعة رقابة جودة العمليات :يناغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات تقتضي وثائقحول:
 أداء اإلجراءات املطلوةة مبوجب سياسات الشركة فيما خيض مراجعة رقاةة اجلودة؛ استكمال مراجعة رقاةة جودة العملية يف تاريخ إصدار التقرير أو قا ذلك التاريخ؛ عدم إطالع املراجع على أية مسائ غ ر متخذ قرار ةشأهنا قد اجعله يعتقد أن األحكام اهلامة اليتأصدرها فريق العملية واالستنتاجات اليت توص إليها غ ر مالئمة.
 االختالف في الرأي :يناغي أن تضع الشركة سياسات واجراءات ملعاجلة االختالفات يف الرأي اليت تنشأ ةنيفريق العملية وأولئك األشخاص الذين يتم التشاور معهم ،أو اليت تنشأ ةني شريك العملية ومراجع رقاةة
86

الفصل الثاني :جودة التدقيق الخارجي موثوقية القوائم المالية

جودة العملية ،تقتضي هذ اإلجراءات توثيق وتطايق االستنتاجات اليت مت التوص إليها ،وعدم وضع تاريخ
على تقرير حىت الات يف املسألة.
 وثائق العمليات :يناغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات لتقوم فرق العمليات ةاالنتهاء من اجميعملفات العملية النهائية يف الوقت احملدد ةعد االنتهاء من صياغة التقرير ةصورة هنائية .كما يناغي على الشركة
وضع سياسات واجراءات مصممة للحفاظ على السرية واحلفظ املأمون ونزاهة وثائق العملية وإمكانية
الوصول إليها واسرتجاعها .وعلى الشركة وضع سياسات وإجراءات لالحتفاظ ةوثائق العملية لفرتة من الزمن
تكفي لتحقيق احتياجات الشركة أو وفقا ملا يقتضيه القانون أو النظام.
-6

المراقبة:
جيب على الشركة ان تضع سياسات وإجراءات خاصة ةاملراقاة وتشم ما يلي:1

 مراقبة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة برقابة الجودة :يناغي أن تضع الشركة عملية مراقاة مصممةلتزويدها ةتأكيد معقول على أن السياسات واإلجراءات املتعلقة ةنظام رقاةة اجلودة مناساة ومالئمة وتعم
ةفعالية ،ويتعني على هذ العملية أن تشم على اعتاار وتقييم مستمرين لنظام اجلودة يف الشركة ،وتوك
هذ املهمة إىل الشريك أو الشركاء أو أشخاص آخرين ميتلكون خربة وسلطة كافية ومناساة يف الشركة
لتحم املسوولية وال جيب أن يتم إشراك أولئك األشخاص الذين يودون تدقيق رقاةة اجلودة يف فحص
العمليات.
 تقييم وتوصيل ومعالجة حاالت القصور المحددة :يناغي أن تقيم الشركة تأث ر حاالت القصور اليت متاكتشافها نتيجة عملية املراقاة وحتديد ما إذا كانت هذ احلاالت:
 إما أمثلة ال تدل ةالضرورة على أن نظام رقاةة اجلودة يف الشركة غ ر كاف لتزويدها ةتأكد معقول حولامتثاهلا للمعاي ر املهنية واملتطلاات القانونية والتنظيمية املعمول هبا وعلى أن املعاي ر صادرة عن الشركة؛
 أو حاالت قصور متعلقة ةالنظام أو متكررة أو حاالت القصور اهلامة األخرى اليت تقتضي اختاذ إجراءتصحيحي فوري.
تتضمن التوصيات املتعلقة ةاإلجراءات اإلصالحية املناساة حلاالت القصور اليت مت مالحظتها ما يلي:
 اختاذ إجراء إصالحي مناسب فيما يتعلق ةعملية فردية أو عضو من املوظفني؛1

 -مجعة ،مرجع ساق ذكر  ،ص .406-458
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 اإلةالغ عن النتائج إىل األشخاص املسوولني عن تدريب التطوير املهين؛ إجراء تغ رات على السياسات و اجراءات رقاةة اجلودة؛ اختاذ إجراء تأدييب حبق االشخاص الذين ال ميتثلوا للسياسات و اإلجراءات يف الشركة.كما يناغي أن تقوم الشركة مرة يف السنة على األق ةاإلةالغ عن نتائج مراقاة نظام رقاةة اجلودة اخلاص هبا
إىل شركاء العملية أو األشخاص املناساني اآلخرين يف الشركة وتتضمن املعلومات اليت يتم إةالغها وصفا
إلجراءات املراقاة اليت مت أداؤها واالستنتاجات اليت مت التوص إليها من اجراءات املراقاة ووصفا حلاالت القصور
املتعلقة ةالنظام أو املتكررة او حاالت القصور اهلامة ووصف لإلجراءات املتخذة ملعاجلة او تعدي حاالت القصور
هذ .
 الشكاوي واإلدعاءات :يناغي على الشركة أن تضع سياسات وإجراءات مهمة لتزويدها ةتأكيد معقولعلى أهنا تتعام ةالشك املالئم مع الشكاوي واإلدعاءات ةأن العم املودى من طرفها ال ميتث للمعاي ر
املهنية واملتطلاات القانونية والتنظيمية املعمول هبا ،وأيضا اإلدعاءات ةعدم االمتثال لنظام رقاةة اجلودة يف
الشركة .حيث يتم تقدميها من قا موظفي الشركة أو العمالء أو األطراف األخرى ،وقد يتم استالمها من
قا أعضاء فريق العملية أو موظفي الشركة اآلخرين.
ويف حال حتديد حاالت قصور أثناء التحقيق من الشكاوي واإلدعاءات يناغي أن تتخذ الشركة اإلجراءات
اإلصالحية املناساة ،وجيب أن يتصف الشريك املشرف على التحقيق ةاخلربة الكافية واملناساة ،ويتمتع ةالسلطة
داخ الشركة وجيب أن ال يكون طرف يف أداء العملية ةأي طريقة.
المطلب الثاني :جهود المنظمات المهنية األخرى للرقابة على جودة التدقيق
لقد ا هتمت عدة منظمات مهنية يف العامل مبوضوع جودة عملية التدقيق يف مكاتب التدقيق وةذلت جهودا
حثيثة لتحسني األداء واالرتقاء ةه ،وذلك من خالل إصدار جمموعة من املعاي ر املهنية للرقاةة على جودة األداء،
وإلزام املراجعني ةضرورة التقيد هبا.
ومن أكثر املنظمات شهرة يف هذا اجملال املعهد االمريكي للمحاساني القانونني  ، AICPAوكذلك جممع
احملاساني القانونيني يف اجنلرتا وويلز ،ICAEWاجمللس األعلى للمحاساني القانونني  H3Cيف فرنسا ،واملعهد
املصري للمحاساني القانونيني واهليئة السعودية للمحاساني القانونيني .SOCPA
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أوال :المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA

لقد كانت الواليات املتحدة األمريكية من الدول السااقة ملراقاة عم املدققني فيها ،ففي سنة  4978قام املعهد
األمريكي للمحاساني القانونني ( )AICPAةتشكي جلنة معاي ر رقاةة اجلودة ،حيث أصدرت اللجنة نشرة معاي ر
رقاةة اجلودة رقم ( ،)4واحتوت على تسعة عناصر لرقاةة اجلودة واليت تتمث يف ما يلي:1
 االستقاللية :وحيم هذا املفهوم نفس مدلول استقالل املدقق الفرد ،ويهدف إىل وضع سياسات وإجراءاتلتنفيذ قاعدة االستقالل الواردة ضمن آداب السلوك املهين؛
 تخصيص المراجعين على المهام :ويقصد ةه أنه جيب على مكاتب التدقيق مراعاة والتأكد من توفر اخلربة،الكفاءة الفنية ،واملعرفة لدى املوظفني املخصصني ألداء الوظائف املختلفة ملهمة التدقيق؛
 -التشاور برأي اآلخرين :ويقصد ةه أنه جيب على مكاتب التدقيق

االسرتشاد ةرأي اآلخرين حل القضايا

املتعلقة ةاملشكالت احملاساية او مشكالت التدقيق اليت تظهر من خالل عملية التدقيق عن طريق رفع األمر إىل
الشخص املختص ذو اخلربة واملعرفة الكافية ،وتوف ر مكتاة فنية خاصة مبوظفي املكتب؛
 اإلشراف :ويقصد ةه أن تقوم مكاتب التدقيق ةإخضاع كافة أعماهلا لإلشراف اجليد ،وذلك يستلزم منمكتب التدقيق التخطيط لك مهمة تدقيق ،وفحص كافة أوراق التدقيق ،التقارير ،القوائم املالية ،اجلداول،
النماذج ،االستقصاءات؛
 التوظيف :ويقصد ةه ان يقوم مكتب التدقيق ةوضع سياسة حمددة للتوظيف ،اختاار الكفاءات ،حتديد مستوىخربة معني جيب توافر يف من يتقدم للتوظيف ةاملكتب؛
 تنمية القدرات المهنية :ويقصد هبا أنه على مكتب التدقيق أن يضع السياسات ،اإلجراءات ،ةرامج التعليماملهين املستمر ،والتدريب الالزم للموظفني؛
 الترقية :ويقصد هبا أنه على مكتب التدقيق وضع السياسات اليت حتول دون ترقية موظفيها إىل املستويات العاليةقا استيفائهم اخلربة ،واملعرفة الالزمة لتحم مسووليات الوظيفة املرقيني إليها؛
 قبول العمالء الجدد واستمرار العالقة مع العمالء الحاليين :ويقصد ةه أن يتاع مكتب التدقيق سياساتواجراءات تساهم يف اختاذ قرارات ةشأن قاول عمالء جدد ،أو مواصلة العالقة مع العمالء احلاليني ،لتفادي
العمالء الذين تنقصهم األمانة وحسن اخللق.
AICPA : American Institute of Certified Public Accountants.

-1وليم توماس ،امرسون هنكي ،المراجعة بين النظرية والتطبيق  ،تعريب ومراجعة أمحد حامد حجاج ،كمال الدين سعيد ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة
العرةية السعودية ،4989 ،ص .495-493
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عرف هذا املعيار عدة تغ رات ففي سنة  2010صدر  SQCS No. 8معيار رقاةة اجلودة رقم  8والذي
قلص عناصر رقاةة جودة التدقيق إىل ستة فقط واملتمثلة يف:1
 مسووليات القيادة عن اجلودة يف الشركة؛ متطلاات األخالقية ذات الصلة؛ قاول واستمرار عالقات العمالء وعمليات حمددة؛ املوارد الاشرية؛ أداء العملية؛ املراقاة.ويف عام  4989أصدر املعهد األمريكي للمحاسايني القانونني ةرناجما أطلق عليه الفحص املتعمق
 ،Peer Review Programويلزم هذا الربنامج مكاتب التدقيق أو احملاسايني القانونيني كأفراد والذين
ينشأ عن خدماهتم مسوولية اجا الطرف الثالث ةتسجي أمسائهم لدى جلنة ةاملعهد متخصصة يف تقييم أداء
مكاتب التدقيق ،حيث تقوم هذ اللجن ة ةفحص وتقييم نظام رقاةة اجلودة لدى مكاتب التدقيق  ،م إصدار
تقرير لنتيجة هذا الفحص.2
ثانيا :مجمع المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW
يف عام  4994قام معهد احملاساني القانونيني يف إجنلرتا وويلز ةإعداد ةرنامج لرقاةة جودة األداء املهين،
والذي أقرته وزارة التجارة والصناعة ،وهو ملزم ملكاتب التدقيق يف إجنلرتا وويلز.
وتتمث أهم العناصر رقاةة اجلودة يف هذا الربنامج يف االستقالل ،النزاهة املهنية ،قاول العمالء واستمرار
العالقة هبم ،التدريب والتطوير املهين ،الفحص الداخلي ،االلتزام ةشروط التسجي  ،االستشارة ،واجنب ما قد
يودي إىل عدم موضوعية األداء.3

SQCS : Statement on Quality Control Standards


1

- AICPA, QC Section 10, A Firm’s System of Quality Control, 2015, P 2845.

 -2حممد علي جربان ،العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونين في اليمن ،الندوة الثانية عاشرة لساي تطوير احملاساة يف
اململكة ،مهنة احملاساة يف اململكة العرةية السعودية وحتديات القران احلادى والعشرون 49-48 ،ماي  ،5343ص .46
 -3املرجع نفسه ،ص .46
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ثالثا :المجلس األعلى للمحاسبين القانونين H3C

يف سنة  4969مت إنشاء  CNCCاجمللس الوطين للمحاساني القانونيني الذي توىل مسوولية تنظيم مهنة
1

التدقيق يف فرنسا .ويف أواخر سنة  5330مت إنشاء )*.(H3C

اجمللس األعلى للمحاساني القانونني ) (H3Cهيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتاارية ،وهو املنظم ملهنة
مدققي احلساةات يف فرنسا .الذي مت حتديد مهامه يف املادة  4-854من القانون التجاري الفرنسي.2
الشكل رقم ( :)25مراحل عمليات المراقبة من طرف H3C
المرحلة  :1أخذ نظرة شاملة على المكتب
أدوات - :إعداد استمارة املعلومات الضروري)(QIP
 إعداد خمطط العم ) (PACحول كيفية مراقاة مكتب التدقيقالمرحلة الثانية :تقييم النظام و الإلجراءات الداخلية للمكتب
أدوات - :تشخيص تنظيم املكتب وإجراءات املكتوةة املعمول هبا)(DOPC
 خمطط عملية املراقاة )(PACالمرحلة الثالثة :مراقبة مهمة التدقيق
أدوات - :خمطط عملية املراقاة)(PAC
 ةطاقة مطاةقة أعمال املكتب مع معاي ر ممارسة املهنة استمارة خاصة ةاألةعاد األخالقيةالمرحلة الرابعة :اجتماع لمناقشة نتائج المراقبة وإعداد التقرير
Source: Qualité de l’audit, sous la direction de Benoit PIGE, Edition de boeck, 2011,P 76.

1

- Qualité de l’audit, sous la direction de Benoit PIGE, Edition de boeck, 2011,P 74.
- H3C : le Haut conseil du commissariat aux comptes.
2
- le site officiel de H3C : http://www.h3c.org/accueil.htm, Date de la visite : 23/10/2016.
*
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حسب الشك الساةق َتر عملية مراقاة جودة عملية التدقيق عرب أرةعة مراح أساسية ،حيث يتم يف
املرحلة األوىل مجع معلومات عامة عن مكتب التدقيق حم املراقاة عن طريق إعداد استمارة املعلومات الضرورية
وإعداد خمطط عم حول كيفية مراقاة عم املكتب ،ويف املرحلة الثانية تتم عملية تقييم التنظيم واإلجراءات
الداخلية للمكتب ،عن طريق تشخيص تنظيم املكتب واإلجراءات الداخلية املعمول هبا ةاالعتماد على خمطط
العم الذي مت وضعه يف املرحلة األوىل ،أ ما يف املرحلة الثالثة فيتم مراقاة مهمات التدقيق عن طريق إعداد ةطاقات
مطاةقة أعمال املكتب مع معاي ر ممارسة املهنة وإعداد استمارة خاصة ةاألةعاد األخالقية ،ويف املرحلة األخ رة
جيتمع األعضاء املكلفون مبراقاة مكتب التدقيق ملناقشة نتائج املراقاة ومن  م تقدمي تقرير هنائي عن جودة عملية
التدقيق يف املكتب حم التدقيق.
ثالثا :المعهد المصري للمحاسبين القانونيين
مت إصدار املعاي ر املصرية للتدقيق والفحص احملدود ومهام التأكيد مبوجب القرار الوزاري رقم  466لعام
 ،15338ويالغ عددها  05معيار ةاإلضافة إىل إطار عام لعمليات خدمات التأكيد وفقا للمعاي ر الدولية للتدقيق
الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاساني ،ويتم الرجوع إىل هذ األخ رة يف معاجلة املواضيع اليت مل تتناوهلا املعاي ر
املصرية.
اهليئة العامة للرقاةة املالية يف مصر مت إنشائها مبوجب القانون رقم  43لسنة  ،5339وختتص اهليئة ةالرقاةة
واإلشراف على األسواق واألدوات املالية غ ر املصرفية مبا يف ذلك أسواق رأس املال ،وةورصات العقود اآلجلة،
وأنشطة التأمني ،والتموي العقاري والتأج ر التمويلي والتخصيم والتوريق ،وذلك هبدف حتقيق سالمة واستقرار
تلك األسواق واألدوات وتنظيم األنشطة وتنميتها وتعظيم قدرهتا التنافسية على جذب املزيد من االستثمارات
احمللية واألجناية ،وتعم على احلد من خماطر عدم التنسيق ومعاجلة املشاك اليت تنتج عن اختالف الطرق أو
األساليب الرقاةية.2
اهتمت اهليئة العامة للرقاةة املالية مبراقاة اجلودة للموسسات واألفراد الذين يقومون ةالتدقيق وفحص
املعلومات املالية والتارخيية للشركات ،حيث قامت اهليئة ةإصدار معيار يلزم املوسسات واألفراد القائمني ةأعمال
 -1قرار رقم  ،166الوقائع املصرية ،العدد  470تاةع (أ) 58 ،جوان  ،5338ص .1
 -2املوقع الرمسي للهيئة العامة للرقاةة املالية https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_pages/main_efsa_page.htm :تاريخ الزيارة:

.45:31 ،5346/35/9
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التدقيق ةوضع نظام ملراقاة اجلودة هبدف التأكد من أن املوسسة والعاملني فيها ملتزمون ةاملعاي ر املهنية واملتطلاات
القانونية والتنظيمية وأن التقارير الصادرة عن مكتب التدقيق مالئم للظروف ،وأن القوائم املالية للشركات حم
التدقيق تعكس حقيقة املركز املايل ونتائج األعمال.1
يهدف معيار التدقيق املصري رقم "" "553مراقاة اجلودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتارخيية"
إىل وضع معاي ر وتوف ر إرشادات عن املسووليات احملددة للعاملني ةاملوسسة واملتعلقة ةإجراءات مراقاة اجلودة على
عمليات املعلومات املالية التارخيية مبا ىف ذلك مراجعة القوائم املالية ،ومبوجب هذا املعيار تلتزم املوسسة ةوضع
نظام مراقاة اجلودة يهدف إىل مدها ةدرجة تأكيد معقولة ةأن املوسسة والعاملني هبا ميتثلون للمعاي ر املهنية
واملتطلاات القانونية والتنظيمية وأن التقارير الصادرة عن املوسسة أو الشركاء املسوولني مالئمة للظروف ،حيث
يقوم فريق العم ةالتايل:
 تنفيذ إجراءات ملراقاة اجلودة ميكن تطايقها على عملية التدقيق؛ تزويد املوسسة ةاملعلومات ذات الصلة لتتمكن من تطايق اجلزء اخلاص مبراقاة اجلودة ىف املوسسة واملتعلقةاالستقاللية؛
 االعتماد على نظم املوسسة.2يتضمن املعيار املصري رقم " "553ما يلي:3
 -4مسؤوليات قادة المؤسسة تجاه الجودة على أعمال التدقيق :على الشريك املسوول حتم مسوولية
اجلودة الشاملة على عملية املراجعة املكلف هبا  ،فعليه إرسال رسائ مالئمة لفريق العم من خالل التأكيد
على أمهية أداء العم مبا يتفق مع املعاي ر املهنية واملتطلاات التنظيمية والقانونية ،وضرورة االلتزام ةسياسات
وإجراءات مراقاة اجلودة يف املوسسة كما هي موضوعة ،وإصدار تقرير مبا يالئم الظروف ،وحقيقة أن اجلودة
ضرورية ألداء عملية التدقيق.

 -1عاد الوهاب نصر على ،شحاتة السيد شحاتة ،مراجعة حسابات المؤسسات المالية وشركات وصناديق االستثمار والتمويل العقاري وفقا لمعايير المراجعة
الدولية واألمريكية والعربية ،دار التعليم اجلامعي ،االسكندرية ،5341 ،ص .51

 -2معيار التدقيق المصري رقم " ،"002مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتاريخية ،اهليئة العامة للرقاةة املالية ،5338 ،ص .1

 -3مرجع نفسه ،ص .46-7

 الشريك المسؤول :هو شريك او شخص آخر يف املوسسة يكون املسوول عن املهام وأدائها وعن التقرير الصادر عن املوسسة والذي جيب أن يكون حاصال على
الصالحية املالئمة من اجلهة التنظيمية أو القانونية أو املهنية.
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المتطلبات األخالقية والسلوكية :يناغي على الشريك األخذ ىف االعتاار مدى التزام أعضاء فريق

العم ةاملاادئ األساسية لألخالقيات املهنية املتمثلة أساسا يف النزاهة ،املوضوعية ،السرية ،السلوك املهىن،
الكفاءة املهنية والعناية الواجاة.
وعند عدم التزام أعضاء فريق العم ةذلك جيب على الشريك املسوول احلصول على أدلة تثات ذلك.
-0

اإلستقاللية :لتأكد من مدى االلتزام مبتطلاات االستقاللية جيب احلصول على املعلومات ذات صلة من

املوسسة ،وتقييم املعلومات اخلاصة ةاملخالفات اليت مت حتديدها ،ومن  م اختاذ اإلجراء املناسب للقضاء على مث
هذ التهديدات أو ختفيضها ملستوى مقاول ةتطايق أدوات احلماية ،ويف األخ ر توثيق النتائج اليت يتم التوص هلا
املتعلقة ةاالستقاللية.
وإذا مل يستطيع الشريك املسوول ح مشكلة االستقاللية جيب أن حيص على استشارة من داخ املوسسة
أو ينسحب من عملية املراجعة مع توثيق هذ العملية.
-1

قبول المهام واستمرار العالقات مع العمالء وبعض مهام المراجعة المحددة :يشم قاول املهمة

واستمرار العالقات مع العمالء وةعض مهام املراجعة احملددة دراسة نزاهة اصحاب حقوق امللكية األساسية واإلدارة
العليا وأولئك املسوولني عن حوكمة الشركة ،وما إذا كان فريق العم موهال للقيام ةعملية املراجعة ولديه الوقت
واملوارد الالزمة ،وإمكانية التزام املوسسة وفريق العم ةاملتطلاات األخالقية والسلوكية.
إن مل يتوفر ما ساق يتم رفض املهمة وتوثيق هذ العملية.
-1

تعيين فريق العمل :تشم القدرات والكفاءات املالئمة اليت توخذ يف االعتاار عند تكليف فريق العم

مدى فهمهم وخربهتم العملية ةاملهام ذات الطايعة والتعقيد املماثلة ،وفهمهم للمعاي ر املهنية والشروط التنظيمية
والقانونية ،وكذلك مدى معرفتهم الفنية املالئمة ،ومعرفتهم ةاألنشطة اليت يقوم العمي ةأدائها ،وكذلك قدرهتم
على اختاذ األحكام الشخصية املهنية ،وفهمهم لسياسات مراقاة اجلودة اليت تضعها املوسسة وإجراءاهتا.
-6

أداء المهام :يتعني على الشريك املسوول حتم مسوولية التوجيه واإلشراف وأداء عملية املراجعة طاقا

للمعاي ر املهنية واملتطلاات التنظيمية والقانونية وأن يكون تقرير املراقب الصادر مالئم للظروف.
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فعلى الشريك املسوول أن يااشر عمله ويالغ أعضاء الفريق مبسوولياهتم ،وطايعة نشاط الشركة ،املسائ
املتعلقة ةاملخاطر ،واملشاك اليت قد تطرأ ،والربنامج التفصيلي ألداء املهام .فمن املهم أن يدرك مجيع أعضاء العم
أهداف العم الذي يقومون ةه ،وأدائه مبوضوعية ومبستوى مالئم من الشك املهين وأداء العم املسند إليهم طاقا
للماادئ األخالقية للعناية الواجاة.
ويناغي على الشريك املسوول اإلشراف على فريق العم من خالل متاةعة تقدم مهمة التدقيق ،ومراعاة
قدرات أعضاء فريق العم وكفاءاهتم ،ةاإلضافة إيل مناقشة املسائ اجلوهرية اليت قد تطرأ خالل القيام ةاملهمة،
وحتديد األمور اليت حتتاج للمشورة أو الدراسة من اعضاء فريق العم األكثر خربة أثناء قيامهم ةاملهمة.
يناغي قيام فريق العم األكثر خربة ةفحص عم فريق العم األق خربة ويكون ذلك ةدراسة ما إذا:
 كان قد مت أداء العم مبا يتفق مع املعاي ر املهنية والشروط التنظيمية والقانونية؛ قد طرأت أمور هامة حتتاج إىل دراسة؛ قد َتت االستشارات الالزمة وما إذا كان قد مت توثيق النتائج املرتتاة عليها وتنفيذها؛ كانت هناك حاجة ملراجعة طايعة وتوقيت ومدى العم الذى مت أداؤ ؛ كان العم الذى مت أداؤ يعزز ما مت التوص إليه من نتائج وأنه قد مت توثيقه ةالصورة املالئمة؛ كانت أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها كافية ومالئمة لدعم تقرير املراقب؛ كان قد مت حتقيق أهداف اجراءات املهمة.يناغي على الشريك املسوول من خالل فحصه لتوثيق عملية التدقيق واملناقشة مع فريق العم وقا إصدار
تقرير مراقب ا حلساةات أن يكون على قناعة ةأنه قد مت احلصول على أدلة التدقيق املالئمة والكافية وذلك لدعم
النتائج اليت مت التوص إليها من أج إصدار تقرير مراقب احلساةات.
التشاور :يناغي على الشريك املسوول أن يكون مسووال عن قيام فريق العم ةإجراءات التشاور املالئم

-7

ةشأن األمور الصعاة أو حم اخلالف ،ويكون على قناعة ةأن أعضاء فريق العم قاموا ةالتشاور املالئم ،ويقتنع
ةسالمة توثيق طايعة مث هذ التشاورات ويف األخ ر يقرر ما إذا كانت النتائج اليت أسفر عنها التشاور قد مت
تنفيذها.
التشاور يتم مع ذوي املعرفة وأصحاب املناصب واخلربة داخ املوسسة أو إذا أمكن من خارجها.
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-8

اختالفات الرأي :عند حدوث حالة اختالف ىف الرأي عند التشاور يناغي على فريق العم إتااع

سياسات املوسسة وإجراءاهتا لتعام مع مث هذ األمور.
-9

فحص ما قبل اإلصدار :يناغي على الشريك املسوول لتدقيق القوائم املالية للشركات املقيدة ةالاورصة

القيام ةاآليت:
 التأكد من تعيني فاحص ما قا اإلصدار؛ مناقشة األمور اجلوهرية اليت قد تطرأ أثناء عملية املراجعة؛ عدم إصدار تقرير املراقب حىت يتم استكمال فحص ما قا اإلصدار.يناغي أن حيتوى فحص ما قا اإلصدار على تقييم موضوعي ل :
 االحكام الشخصية اجلوهرية اليت اختذها فريق العم . النتائج اليت مت التوص إليها عند صياغة تقرير مراقب احلساةات. -43المتابعة :يتطلب هذا املعيار وضع سياسات وإجراءات هتدف إىل تزويدها ةدرجة التأكد املناساة ،ةأن
السياسات واإلجراءات املتعلقة ةنظام مراقاة اجلودة مناساة وكافية وتعم ةفعالية وملتزم هبا عمليا.
رابعا :الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA

قامت اململكة العرةية السعودية يف تاريخ  4145/1/40ه املوافق لسنة  4995م ةإصدار املرسوم امللكي
رقم (م )45/والذي مت مبوجاه املوافقة على نظام احملاساني القانونني والذي نص يف مادته التاسعة عشر على إنشاء
اهليئة السعودية للمحاساني القانونني ،وهي هيئة تعم حتت إشراف وزارة التجارة ،وهي عاارة عن هيئة مهنية
مكونة من ما يقارب  1333عضو ،تقوم ةاملهام التالية:1
 مراجعة وتطوير واعتماد معاي ر احملاساة؛ مراجعة وتطوير واعتماد معاي ر التدقيق؛ وضع القواعد الال زم ة المتحان احلصول على شهادة الزمالة على أن يشم ذلك اجلوانب املهنية والعمليةوالعلمية ملهنة احملاساة والتدقيق مبا يف ذلك األنظمة ذات العالقة ةاملهنة؛
 -1املوقع الرمسي للهيئة السعودية للمحاساني القانونني http://www.socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/About-us.aspx :تاريخ الزيارة:
.43:40 ،5346/35/9
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 تنظيم دورات التعليم املهين املستمر؛ وض ع التنظيم املناسب للرقاةة امليدانية للتأكد من قيام احملاسب القانوين ةتطايق معاي ر احملاساة والتدقيقوالتقيد ةأحكام هذا النظام ولوائحه؛
 إعداد الاحوث والدراسات اخلاصة ةاحملاساة والتدقيق وما يتص هبما؛ إصدار الدوريات والكتب والنشرات يف موضوعات احملاساة والتدقيق؛ املشاركة يف الندوات واللجان احمللية والدولية املتعلقة مبهنة احملاساة والتدقيق.ويف إطار اجلهود اليت تقوم هبا اهليئة السعودية للمحاساني القانونني للنهوض مبهنة احملاساة والتدقيق والرفع
من مستواها ،أعدت جلنة مراقاة األداء املهين ةرناجما ملراقاة جودة أداء مكاتب التدقيق يف اململكة ،أعتمد الربنامج
من طرف جملس إدارة اهليئة ةعد صدور القرار رقم  5/5يف  4141/9/40ه املوافق ل  4991/4/49م ومت تعديله
مبوجب قرار اجمللس رقم  5/6ةتاريخ  4050/43/54ه املوافق ل  5335/45/51م.1
ويهدف هذا الربنامج إىل التأكد من التزام املدققني ةأحكام نظام احملاسايني القانوين الصادر ةاملرسوم امللكي
رقم (م )45/وتاريخ  4146/31/40ه ومعاي ر احملاساة والتدقيق واملعاي ر والقواعد املهنية الصادرة عن اهليئة
والتعليمة املهنية األخرى الصادرة عن اجلهات املختصة وذلك ةغرض ما يلي:
 حتسني مستوى األداء املهين ملكتب احملاساة؛ استمرارية األداء املهين اجليد؛ زيادة فعالية اخلدمات املهنية؛ وزيادة الثقة يف اخلدمات املهنية.وجيب على مكاتب احملاساة قاول قيام فريق الفحص املعني من اهليئة ةتنفيذ الفحص وفقا ملا يلي:2
 -فحص الايانات الدورية السنوية اليت يقدمها مكتب احملاساة (الفحص السنوي)؛

 -1اهليئة السعودية للمحاساني القانونيني ،دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب المحاسبة ،5335 ،ص .5134
2

 -املوقع الرمسي للهيئة السعودية للمحاساني القانونينيhttp://www.socpa.org.sa/Socpa/Quality-Performance/Quality-Control- ،

 Program.aspxتاريخ الزيارة.43:40 ،5346/35/9 :
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 فحص الرقاةة النوعية ملكتب احملاساة (الفحص الدوري) ،وينفذ هذا الفحص كحد أدىن مرة ك ثالثسنوات للمكاتب اليت تقوم مبراجعة حساةات شركات املسامهة والانوك واملوسسات العامة ،مرة ك مخس
سنوات للمكاتب اليت تقوم مبراجعة حساةات الشركات أو املوسسات األخرى.
تتكون عناصر الرقاةة النوعية ملكتب احملاساة والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسايني القانونيني يف:
االستقالل ،ختصيص املساعدين للعمليات ،املشورة ،اإلشراف ،التوظيف ،التطوير املهين والتدريب ملوظفي
املكتب ،تقومي أداء املوظفني وترقيتهم ،قاول العمالء واستمرار العالقة معهم ،االلتزام ةأحكام نظام احملاساني
القانونيني ولوائحه واألنظمة األخرى ذات العالقة ةعم احملاسب القانوين ،الفحص الداخلي الدوري.
ويتعني أيضا على مكاتب احملاساة وفقا ملا يتطلاه ةرنامج رقاةة اجلودة تزويد اهليئة السعودية للمحاساني
القانونيني خالل فرتة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ هناية السنة املالية للمكتب ،ةاملعلومات والايانات اليت
َتكن املسوولني عن تنفيذ الربنامج من متاةعة نوعية املمارسة املهنية ملكتب احملاساة وطايعتها ،ةشك أويل عن
مدى التزام ألحكام النظام ومعاي ر احملاساة والتدقيق واملعاي ر والقواعد املهنية الصادرة عن اهليئة خالل السنة املالية
للمكتب ،وتشم املعلومات اليت يتعني على مكتب احملاساة تقدميها ما يلي:1
 معلومات عامة؛ ةيانا ةأمساء العاملني ةاملكتب الرئيسي والفروع؛ ةيانا ةأمساء العاملني اإلداريني ةاملكتب الرئيسي والفروع؛ ةيانا ةاحملاساني القانونيني العاملني يف املكتب الذين توفقوا عن مزاولة املهنة؛ ةيانا ةإقامة الشركاء السعوديني خالل السنة املالية للمكتب؛ ةيانا ةاألعمال اليت يزاوهلا احملاسب القانوين جبانب ممارسة املهنة؛ ةيانا ةأمساء العمالء حسب نوع اخلدمة؛ الدورات التدرياية اليت مت حضورها؛ القضايا املهنية املرفوعة من أو ضد املكتب؛ معلومات عامة عن اجلهات اليت يتعاون املكتب معها؛ إقرار ةالتزام احملاسب القانوين ةاملتطلاات النظامية واملهنية؛ -1اهليئة السعودية للمحاسايني القانونيني ،برنامج مراقبة جودة األداء المهني ،ص .5030
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 اهليك التنظيمي للمكتب؛ مذكرة إيضاحية عن اإلجراءات التنفيذية اليت اختذها املكتب لاللتزام مبعاي ر الرقاةة النوعية.المطلب الثالث :مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة التدقيق الخارجي
تسعى ك مكاتب التدقيق إىل أداء عملها ةاجلودة املطلوةة لضمان احلفاظ على مسعتها ومكانتها خاصة
ةعد االنتقادات الكا رة اليت وجهت هلا ،حيث فرضت ةعض الدول على مكاتب التدقيق اليت تدقق شركاهتا
اخلضوع ملراجعة النظ ر للرقاةة على أداء املكتب.
 -1تعريف مراجعة النظير:
ةعد االنتقادات الكا رة اليت وجهت ملهنة التدقيق وزيادة عدد الدعاوي القضائية املرفوعة ضد مكاتب
التدقيق ،أدى إىل زيادة الضغوط على املهنة خصوصا من قا الكوجنرس ،والستجاةته لالنتقادات أنشأ املعهد
األمريكي للمحاساني القانونني قسما ملكاتب احملاساة ويتفرع القسم إىل شعاتني ،الشعاة األوىل تتوىل تدقيق
الشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية ،والشعاة الثانية تتويل تدقيق ةاقي الشركات .ويتطلب االنضمام إىل
الشعاتني توافر جمموعة من الشروط هي:1
 االلتزام مبعاي ر رقاةة اجلودة الصادرة عن املعهد االمريكي للمحاساني القانونني؛ إجراء مراجعة النظ ر إلزاميا ك ثالث سنوات؛ حصول ك مدقق داخ مكتب التدقيق على ( )453ساعة من التعليم املهين املستمر ك ثالثسنوات؛
 فحص خطوات العم يف ك عملية تدقيق للشركات املسجلة يف هيئة سوق األوراق املالية ةواسطةشريك آخر يف مكتب التدقيق خبال ف الشريك الذي يقود فريق التدقيق ،وأن يكون ذلك قا إصدار
التقرير؛
 عدم القيام خبدمات معينة من اخلدمات االستشارية للعمالء مث اخلدمات اإلكتوارية لشركات التأمنيواملساعدة يف عمليات االندماج واحليازة مقاة احلصول على أتعاب؛
 -التقرير عن أوجه عدم االتفاق مع اإلدارة وذلك لك من جلنة التدقيق وجملس اإلدارة؛

 -1األهدال ،مرجع ساق ذكر  ،ص .71
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 التقرير عن اخلدمات االستشارية املقدمة لإلدارة لك من جلنة التدقيق وجملس اإلدارة.عرفت مراجعة النظ ر  Peer Reviewعلى أهنا "تقييم أداء مكتب التدقيق ةواسطة عضو أو أكثر من
مكاتب التدقيق األخرى".1
كما عرفت ةأهنا " قيام جمموعة من اخلرباء املمتهنني ملهنة التدقيق يف تقييم جودة أداء مكاتب التدقيق يف
ضوء جمموعة من املعاي ر العامة لألداء".

2

يقصد مبراجعة النظ ر قيام مكتب تدقيق مبراجعة عم مكتب تدقيق آخر وتقرير عن مدى التزام املكتب
ةنظام رقاةة جودة التدقيق وةقواعد وآداب السلوك املهين.
تعترب مراجعة النظ ر أحد املتطلاات األساسية لالنضمام إىل هيئة سوق املال يف الواليات املتحدة األمريكية،
ملا هلا من دور كا ر يف الرقاةة على جودة التدقيق اخلارجي ملكاتب وموسسات التدقيق.
ويتمث اهلدف من مراجعة النظ ر يف حتديد تقرير عن ما إذا كان مكتب التدقيق حم املراجعة قد صمم
سياسات وإجراءات لتنفيذ عناصر رقاةة اجلودة وقام املكتب ةتنفيذها خالل املمارسة ،وةعد إَتام املراجعة يصدر
تقرير ةالنتائج والتوصيات ،فإذا كانت نتيجة مراجعة النظ ر مرضية ،جاز للمكتب التدقيق حم املراجعة أن يستمر
يف عضوية القطاع املسج فيه.3
 -0أهمية مراجعة النظير:
ملراجعة النظ ر أمهية كا رة ةالنساة ملكاتب التدقيق ،حيث تضمن أن املكتب قام ةأداء مهامه جبودة عالية
وميكن توضيح أمهية مراجعة النظ ر يف النقاط التالية:4
 َتث مراجعة النظ ر أداة لتأكيد جودة عملية التدقيق ،وجودة املراح اليت َتر هبا من مرحلة ختطيط التدقيق،ومرحلة تنفيذ إجراءات التدقيق واجميع أدلة اإلثاات ،وأخ را إعداد تقرير التدقيق ،فهناك عالقة طردية ةني
مراجعة النظ ر وجودة التدقيق اخلارجي ،حيث تزيد جودة التدقيق كلما كان هناك إقاال ورغاة يف تنفيذ
1

- Perr Review of the Office of the Comptroller and Audit General, December 2008, P 2.
- Legal Aid Agency, Independent Peer Review of Legal Advice and Work, Final Process Paper, April 2013,
P5.
 -3القاضي وآخرون ،مرجع ساق ذكر  ،ص .193
2

 -4حسن شلقامي حممد ،مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة -دراسة ميدانية ،-جملة احملاساة واملراجعة ،ص .78
100

الفصل الثاني :جودة التدقيق الخارجي موثوقية القوائم المالية

ةرنامج مراجعة النظ ر ،وميكن أن تستخدم مراجعة النظ ر يف التناو ةفش مكتب التدقيق ،حيث تعاين
مكاتب التدقيق اليت تتعرض للفش من ضعف نظام رقاةة اجلودة هبا ،كما أنا ةرنامج مراجعة النظ ر يفيد
املتدرةون يف التعرف على الفرص املتاحة ملزاولة املهنة مبستوى مرتفع من اجلودة؛
 تفيد مراجعة النظ ر يف التح قق من قيام مكتب التدقيق مبراح عملية التدقيق وفقا ملعاي ر األداء املهين حيثاجيب عن التساؤل الذي يتعلق مبن يراقب عم املدقق؛
 تساعد عملية ممارسة مراجعة النظ ر على حتسني طريقة أداء الوظائف الرئيسية للتدقيق وتقدمي النصحواإلرشاد يف هذا اجملال ،كما يقدم مراجعة النظ ر األساس لوضع اخلطة االسرتااجية لتحسني مهنة التدقيق
وحتسني جودهتا؛
 تفيد مراجعة النظ ر يف إخضاع ك مكتب من مكاتب التدقيق املشاركة يف ةرنامج مراجعة النظ ر لقواعدوآليات معيارية حمددة ةالربنامج؛
 تفيد مراجعة النظ ر يف حتديد نقاط الضعف األساسية يف أداء مكتب التدقيق الذي خيضع للتقييم ،وتوصيتلك النقاط لذلك املكتب الختاذ اإلجراءات التصحيحية ،كما يقوم فريق العم القائم مبراجعة النظ ر
ةاإلطالع على تقرير مراجعة النظ ر الساةق وذلك للوقوف على التوصيات اليت قام مكتب التدقيق ةتنفيذها؛
 تعترب مراجعة النظ ر أحد وسائ الرقاةة على جودة التدقيق حيث يساعد يف تقييم أداء مكتب التدقيق وفقاملعاي ر التدقيق وقواعد وآداب السلوك املهين.
 -3دور مراجعة النظير في تحسين جودة التدقيق:
كما مت تطرق إليه ساةقا ،فإن جودة التدقيق تتطلب من مكتب التدقيق عند أداء مهامه االلتزام مبجموعة
من ا لسياسات واإلجراءات اليت يتم وضعها على ضوء معاي ر رقاةة اجلودة وقواعد السلوك املهين .ويتم تقييم أداء
مكتب التدقيق ةاستخدام مراجعة النظ ر ،يوضح الشك املوايل كيف ميكن ملراجعة النظ ر حتسني جودة التدقيق.
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الشكل رقم ( :)26دور مراجعة النظير في تحسين جودة التدقيق
مكتب التدقيق

مستخدمي القوائم المالية وتقرير
التدقيق

مراجعة النظير
تقرير التدقيق

تحديد نقاط القوة

تقييم اداء مكتب التدقيق

تحديد نقاط الضعف

معايير رقابة التدقيق

متابعة تنفيذ توصيات تقرير مراجعة النظير

تحسين مستوى جودة التدقيق

المصدر :حسن شلقامي حممد ،مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة -دراسة ميدانية ،-جملة احملاساة واملراجعة ،ص
 .88ةتصرف.

حسب الشك الساةق يقوم مكتب التدقيق ةإعداد تقرير النهائي الذي يستفيد منه العديد من األطراف
للمساعدة يف اختاذ القرارات ،ويف املقاة تقوم هيئة متخصصة يف تقييم أداء مكتب التدقيق يف ضوء معاي ر رقاةة
اجلودة ،فعند التقييم يتم حتديد نقاط القوة يف أداء املكتب لتدعيمها ونقاط الضعف لتقوميها ،وعند التقييم
الالحق يتم االطالع على تقرير مراجعة النظ ر الساةق للوقوف على ما مت تنفيذ من توصيات ةذلك التقرير ،هذا
ما يضمن حتسني أداء مكتب التدقيق وحتقيق مستوى اجلودة املطلوب.
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المبحث الثالث :موثوقية القوائم المالية
هتدف احملاساة إىل تقدمي معلومات عن الوضع املايل للشركة وعن نتائج أعماهلا ومعلومات مالية أخرى تفيد
املستخدم يف اختاذ قرارات مهمة ،وهذا يف هناية ك سنة مالية عن طريق إصدار جمموعة من القوائم املالية .ومع
التطور الذي عرفته املهنة وسعي املنظمات املهنية العاملية إىل توحيد املمارسات احملاساية من خالل وضع أسس
موحدة إلعداد وعرض القوائم املالية ،مع الفضائح العاملية اليت أدت إىل اهنيار كربيات الشركات العاملية زادت أمهية
وضرورة احتواء القوائم املالية على معلومات موثوقة تضمن إعطاء الصورة احلقيقية للوضعية املالية للشركة ونتائج
أعماهلا.
المطلب األول :مفهوم القوائم المالية
تعترب القوائم املالية الوسيلة األساسية لإلةالغ املايل عن الشركة ،وتتمث القوائم املالية اليت على الشركات
عرضها يف هناية ك سنة مالية يف :امليزانية ،جدول حساةات النتائج ،جدول التدفقات النقدية ،جدول التغ ر يف
حقوق امللكية واملالحق.
أوال :تعريف القوائم المالية
عرف الش رازي القوائم املالية على أهنا تلك القوائم اليت يتم إعدادها ةصورة منتظمة ودورية من احلساةات
وتوفر لنا احلد األدىن من املعلومات احملاساية الالزمة لتحقيق أهداف احملاساة املالية.1
كما عرفت على أهناَ :تث الوسيلة األساسية لتوصي املعلومات احملاساية لألطراف اخلارجية ،وعلى الرغم
من أن القوائم املالية قد حتتوي على معلومات من مصادر خارج السجالت احملاساية.2
وهي َتث الناتج النهائي واألساسي للعم احملاسيب يف أي وحدة اقتصادية ،وتنشأ نتيجة إجراء جمموعة من
املعاجلات احملاساية على الايانات اليت ترتاط ةاألحداث واألنشطة اليت تقوم هبا الوحدة االقتصادية لغرض تقدميها
ةصورة إمجالية وملخصة إىل كافة اجلهات اليت ميكن أن تستفيد منها يف اختاذ القرارات املختلفة.3

 -1عااس مهدي الش رازي ،نظرية المحاسبة ،دار السالس للطااعة والنشر والتوزيع ،الشامية ،الكويت ،4993 ،ص .543
 -2طارق عاد العال محاد ،التقارير المالية ،الدار اجلامعية ،مصر ،5331 ،ص .01

 -3قاسم حمسن اجلايطي ،زياد هاشم حيي ،تحليل ومناقشة القوائم المالية ،الدار النموذجية للنشر والتوزيع ،5344 ،ة روت ،لانان ،ص .51
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يعترب مصطلح التقارير املالية أكثر عمومية من مصطلح القوائم املالية ،إذ يضم إضافة إىل القوائم املالية
واملالحظات عليها قدرا أخر من املعلومات اليت تتعلق مااشرة أو ةطريقة غ ر مااشرة ةعمليات احملاساة املالية.
فشركات املسامهة مثال تقدم تقارير مرحلية نصف سنوية إضافة إىل تقريرها السنوى ،حيث تتضمن هذ التقارير
معلومات مالية أخرى كمية أو وصفية مث تقرير جملس اإلدارة وملخص لاعض األنشطة الرئيسية يف الشركة.1
يوضح الشك املوايل خمرجات النظام احملاسيب واملتمثلة يف القوائم املالية والتقارير اليت يعدها قسم احملاساة واملوجهة
ملختلف املستخدمني حسب حاجتهم من املعلومة.
الشكل رقم ( :)27التقارير المالية كمخرجات النظام المحاسبي واألطراف المستفيدة منها
إدارة الشركة
ةيانات
وتقارير
إدارية
تقارير ضرياية

جهات فرض

ضربية

تقارير خاصة

النظام المحاسبي

جهات الحكومية

والبنوك

الضريبة
القوائم
املالية

مستثمرون

مقرضون

عاملين

نقابات عمالية

بعض الجهات
الحكومية

المصدر  :رضوان حلوة حنان وآخرون ،أسس المحاسبة المالية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،5331 ،ص.00

من خالل الشك الساةق يتضح أن القوائم املالية هي نتاج فكر حماسيب مت التوص إليها من خالل احلاجة
الضرورية واملاسة اليت ظهرت ملمارسي املهن احملاساة مع مرور الوقت ،ةاعتاار وظيفتها الرئيسية هي تزويد ك
 -1رضوان حلوة حنان وآخرون ،أسس المحاسبة المالية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،5331 ،ص .05
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األطراف ذات املصلحة ةاملعلومات املناساة من أج ترشيد عملية اختاذ القرارات اليت تتعلق هبم .فالقوائم املالية
تقوم ةتزويد اإلدارة واملالك ومستخدمي القوائم املالية ةاملعلومات احملاساية مالءمة الختاذ القرارات املناساة.
ثانيا :أهداف القوائم المالية
يهدف إعداد وعرض القوائم املالية من طرف إدارة املوسسة إىل توف ر معلومات عامة عن الوضعية املالية
واألداء املايل وكذا التغ رات يف الوضعية املالية للموسسة ،وتستخدم هذ املعلومات لرتشيد اختاذ القرارات وهذا ما
سيتم توضيحه يف الشكل ( )28التايل:
الشكل( :)28أهداف القوائم المالية
توفير معلومات عن
الوضعية المالية

األداء المالي

تغير في الوضعية المالية

توليد النقدية وما يعادهلا يف

توليد النقدية وما يعادهلا على

والتمويلية والتشغيلية للفرتة؛

املستقا ؛

أساس املوارد املتاحة؛

 التناو ةاحتياجات املوسسة يفاملستقا ؛

 -تقييم قدرة املوسسة على

 -قدرة وفعالية املوسسة يف

توليد التدفقات النقدية وما

توظيف موارد إضافية.

يعادهلا ،واحتياجات املوسسة

 -قياس قدرة املوسسة على الوفاء

لتوظيفها

أساسا في حساب النتيجة

أساسا في جدول سيولة
الخزينة

الوثيقة المرجعية

ةالتزاماهتا عند استحقاقها.

أساسا في الميزانية

الفائدة (الهدف)

 -قياس قدرة املوسسة على

 -قياس قدرة املوسسة على

-تقييم النشاطات االستثمارية

Source: Odile Barbe-Danbe, Laurent Didelot, Maîtriser Les IFRS, 3éme Édition, Groupe
Revue Fiduciaire, Paris, 2007, P 25.

حسب الشك الساةق فانه تتداخ املكونات املختلفة للقوائم املالية ألهنا تعكس جوانب خمتلفة لنفس
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العمليات أو األحداث .وةالرغم من اختالف املعلومات اليت تقدمها ك قائمة عن الايانات األخرى إال أن ك
قائمة ةذاهتا ال ختدم أحد وال تقدم كافة املعلومات الضرورية للوفاء ةاحتياجات حمددة ملستخدمي الايانات املالية.
فمثال ال تقدم قائمة حساب النتيجة صورة كاملة عن أداء املوسسة إال إذا مت استخدامها جناا إىل جنب مع ك
من امليزانية وجدول التدفقات النقدية.
وةغرض حتقيق اهلدف العام من إعداد وعرض القوائم املالية فإن هناك جمموعة من األهداف الفرعية اليت
جيب مراعاة حتقيقها عند إعداد القوائم املالية ،تتمث أمهها يف ما يلي:1
 إن الايانات املالية اليت حتتويها القوائم املالية جيب أن تساعد يف توف ر املعلومات املفيدة للعديد من اجلهات(الداخلية واخلارجية) اليت هلا عالقة ةالشركة هبدف اختاذ القرارات املختلفة ،ومبا يعين ضرورة التأكد من توفر
املعلومات ألولئك امل ستخدمني الذين لديهم السلطة أو القدرة أو اإلمكانيات على طلب املعلومات مااشرة
من الشركة إىل جانب املستخدمني من داخ الشركة؛
 ضرورة األخذ ةعين االعتاار اختالف االحتياجات من الايانات واملعلومات اليت حيتاجها خمتلف مستخدميالقوائم املالية ،ومبا يعين أن القوائم امل الية جيب أن تعد يف ظ األهداف اليت يتوقع أن حتقق الفائدة
الحتياجات املستخدمني املتعددين سواء يف عمليات التخطيط أو الرقاةة أو تقييم األداء ...إخل؛
 جيب أن توضع الايانات الواردة يف القوائم املالية إمكانية املقارنة مع ةيانات فرتة مالية ساةقة هبدف املساعدةعلى توف ر الايانات واملعلومات املالئمة لالختاذ القرارات اخلاصة ةتقييم األداء واختاذ القرارات املستقالية أو
التخطيط هلا وكذلك عم املقارنات املختلفة؛
-

توف ر املعلومات الالزمة ملا يتعلق ةالكيفية اليت مارست هبا الشركة نشاطاهتا املختلفة وذلك من خالل حتلي
تلك األنشطة وتوضيح كيفية تدة ر أمواهلا واجملاالت اليت مت فيها استخدام تلك األموال؛

 ضرورة توف ر الايانات الالزمة غ ر الرحبية اليت قامت أو سامهت هبا الشركة ،وخاصة فيما يتعلق ةتوف ر الاياناتعن الدور االجتماعي وكذلك توف ر الايانات املتعلقة ةالايئة؛
 األخذ ةعني االعتا ار القدرات املختلفة الستخدام وفهم الايانات الواردة يف القوائم املالية من قا املستخدمنياملتعددين من حيث درجة ثقافتهم اإلدارية واحملاساية وخربهتم يف جمال التعام مع تلك الايانات خالل فرتة
أو فرتات زمنية ساةقة.
 -1اجلايطي ،حيي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .56-51
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ثالثا :مستخدمي القوائم المالية
يتعدد مستخدمو املعلومات املالية املعروضة يف التقارير املالية املعدة من طرف إدارة املوسسات ،فهذ
املعلومات تساعد يف ترشيد قرارات مستخدميها .وميكن حصر أهم الفئات املستخدمة للمعلومات املالية
واحتياجاهتم يف اجلدول ( )30كما يلي:
الجدول ( :)23مستخدمو المعلومات المالية وحاجاتهم من المعلومات
المستخدمون

حاجاتهم من المعلومات

المستثمرون

املخاطر والعائد.

الموظفون

االستقرار والدخ .

المقرضون

القدرة على دفع األقساط والفوائد عند استحقاقها.

الموردون والدائنين اآلخرين القدرة على سداد املالغ عند استحقاقها.
الزبائن

استمرارية املوسسة.

الدولة والهيئات العامة

تقسيم املوارد واحرتام القوانني .

الجمهور

فرص العم وتطور وجناح املوسسة.

Source: Odile Barbe, Laurent Didelot, Comptabilité Approfondie, Nathan, Paris, 2011, P
65.

ياني اجلدول أعال أنه تعد القوائم املالية لتلاية احتياجات :املستثمرين ،املوظفني ،املقرضني ،املوردين،
الدائنني اآلخرين ،العمالء ،احلكومة واجلمهور .لكن حسب إطار إعداد وعرض القوائم املالية فإن الايانات املالية
ال تفي ةكافة احتياجات هوالء املستخدمني من املعلومات إال أن هناك احتياجات مشرتكة هلوالء املستخدمني،
فالايانات املالية اليت تفي ةاحتياجات املستثمرين الذين يتحملون خماطر رأس املال  -سوف تفي أيضا مبعظم
احتياجات املستخدمني اآلخرين.
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رابعا عناصر القوائم المالية :يتم من خالل القوائم املالية اجميع وتصنيف اآلثار املالية للعمليات واألحداث
ةناء على خصائصها االقتصادية ،ويعرف هذا التصنيف ةعناصر القوائم املالية واليت مت حتديدها خبمسة عناصر
هي :املوجودات (األصول) ،املطلوةات (اخلصوم ،االلتزامات) ،حقوق امللكية ،الدخ (املنتوجات) واملصاريف
(األعااء) .وفيما يلي عرض خمتصر هلا:1
-

الموجودات (األصول) :هي موارد خاضعة لسيطرة املوسسة نتيجة أحداث ماضية ويتوقع أن تتدفق
منافعها االقتصادية املستقالية على املنشأة .املنافع االقتصادية اليت يتضمنها األص هي قدرته ةشك
مااشر أو غ ر مااشر على املسامهة يف تدفق النقدية أو النقدية املعادلة للموسسة؛

-

المطلوبات  :هي التزامات حالية على املوسسة نتجت عن أحداث ماضية ،ويتوقع أن يرتتب على
الوفاء هبا تدفقات خارجة من موارد املوسسة تنطوي على منافع اقتصادية .ميث حتم املوسسة اللتزام
قائم أحد اخلواص الرئيسية ألي ةند من ةنود املطلوةات .وااللتزام هو واجب أو مسوولية ألداء أو القيام
ةعم ما .وميكن أن تكون االلتزامات واجاة األداء قانونا نتيجة لعقد ملزم أو كمتطلب تشريعي؛

-

حقوق الملكية  :عاارة عن املتاقي من موجودات املوسسة ةعد استاعاد كافة مطلوةاهتا؛

-

الدخل :هو الزيادة يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة املالية يف شك تدفقات داخلة للموجودات أو
تعزيز هلا أو يف شك اخنفاض يف املطلوةات ،واليت يرتتب عليها زيادة يف حقوق امللكية ما عدا تلك
املتعلقة مبسامهات أصحاب املوسسة؛

-

المصروفات :هي اخنفاض يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة املالية متخذة شك تدفقات خارجة أو
استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوةات تودي إىل اخنفاض يف حقوق امللكية ما عدا تلك املتعلقة
ةالتوزيعات على أصحاب املوسسة.

خامسا :أنواع القوائم المالية
تقسم القوائم املالية (الكشوف املالية) إىل القوائم املالية األساسية والقوائم املالية امللحقة.
ويف اجلزائر نص القانون رقم  ،44-37املتضمن النظام احملاسيب املايل يف املادة  51منه أنه " تعد الكيانات اليت
1

- Odile Barbe-Danbe, Laurent Didelot, Maîtriser Les IFRS, 3éme Édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris,
2007, P 68-69.
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تدخ يف جمال القانون ،الكشوف املالية سنويا على األق  ،وتتضمن الكشوف املالية اخلاصة ةالكيانات عدا
الكيانات الصغ رة:
 امليزانية؛ حساب النتائج؛ جدول سيولة اخلزينة؛ جدول تغ ر األموال اخلاصة؛ ملحق ياني القواعد والطرق احملاساية املستعلمة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائج.1وتتمث القوائم املالية امللحقة يف قوائم تتضمن معلومات إضافية ملا مت عرضه يف القوائم املالية ،وتشم
ملخصا للسياسات احملاساية ومالحظات تفس رية أخرى تتعلق ةانود القوائم املالية ،إضافة لالفصاحات عن
االلتزامات واألصول الطارئة وأي ةنود أخرى تتعلق حبقيقة املركز املايل ونتيجة األعمال.2
إن الفهم اجليد للقوائم املالية يقتضي النظر إليها كوحدة معلوماتية واحدة حبكم العالقة املتاادلة ةينها،
فجدول حساةات النتائج يعترب ضروري إلعداد امليزانية للتعرف على نتيجة األعمال اليت يتم عكسها يف امليزانية
وقائمة حقوق امللكية .والشك املوايل يوضح العالقة ةني القوائم املالية.
الشكل رقم ( :) 29العالقة بين القوائم المالية األساسية
الميزانية في بداية
الفترة

جدول تغير

حساب النتائج

األموال الخاصة

الميزانية في نهاية
الفترة

جدول سيولة الخزينة

في لحظة معينة

خالل فترة معينة

في لحظة معينة

المصدر :جماور جاةر حممود النمري وآخرون ،مبادئ المحاسبة ،د.ن ،السعودية ،الطاعة الثانية ،5344 ،ص  ،458ةتصرف.

 -1قانون رقم  ،44-37املورخ يف  ،5337/44/51المتضمن النطام المحاسبي المالي ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،5337 ،71املادة .51
 -2خالد مجال اجلعارات ،معايير التقارير المالية الدولية  ،0227دار إثراء للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،5338 ،ص .97
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وكما يتضح من الشك أعال  ،فإن امليزانية توضح املركز املايل للشركة يف حلظة معينة ،ةينما جدول
حساةات النتائج وقائمة التغ رات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية تعكس أداء الشركة ونتائج اعماهلا
خالل فرتة مالية معينة (خالل السنة املالية) ،فالعمليات اليت حتدث خالل فرتة معينة يتم التقرير عنها يف جدول
حساةات النتائج وقائمة التغ رات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية ،وهذ العمليات ينتج عنها امليزانية
اجلديدة يف هناية الفرتة املالية.
 -1الميزانية:
تعرف امليزانية على أهنا تصور للوضع املايل أو احلالة املالية للشركة وذلك يف حلظة معينة (وهي تاريخ إعداد
القائمة) ،وعليه فإن حمتويات امليزانية هي عناصر حلظية وتعرف حماسايا ةاألرصدة َتييزا هلا عن التدفقات النقدية
اليت َتث مكونات القوائم املالية األخرى.1
ويتم من خالل امليزانية عرض أنواع وقيم األصول واخلصوم وحقوق امللكية يف هناية الفرتة املالية يف حلظة
إعدادها ،وجيب أن تكون متوازنة مب ساواة إمجايل األصول من جهة مع إمجايل اخلصوم وحقوق امللكية من جهة
أخرى (األصول= اخلصوم+حقوق امللكية).
تتمث االستخدامات الرئيسية امليزانية يف مساعدة مستخدمي التقارير املالية يف تقييم ةعض خصائص
الوضع املايل للشركة وةصفة خاصة درجة السيولة ،درجة مرونة اهليك املايل ،احتماالت املستقا  ،درجة املخاطر،
عقد املقارنات ،وحساب معدالت العائد .وتفيد درجة السيولة يف حتديد حجم التغذية املتوفرة لسداد االلتزامات
عند استحقاقها وتقدير إمكانية استمرار التوزيعات النقدية على محلة األسهم ،كما تفيد يف حتديد نسب السيولة
ونسب التداول وحساب معدالت دوران ةعض األصول شاه النقدية ،أما درجة املرونة املالية فيقصد هبا قدرة
الشركة على تعدي مقدار وتوقيت التدفقات النقدية لالستجاةة الحتياجات الشركة ،فالشركة ذات املرونة املالية
تستطيع التغلب على الصعوةات اليت تواجهها ماليا.2

 -1الش رازي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .541

 -2علي عاد اهلل شاهني ،النظرية المحاسبية ،مكتاة آفاق للطااعة والنشر والتوزيع ،5344 ،ص .456-451
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 -0جدول حساب النتائج (قائمة الدخل):
يف جدول حساب النتائج يتم ةيان نتائج األعمال عن طريق حتديد صايف الرةح الدوري واإلفصاح عن
مكوناته الرئيسية ،اهلدف منها هو املساعدة يف تقييم التدفقات الدخلية احلالية واستخدام نتائج هذا التقييم
ألغراض التناو ةالتدفقات الدخلية املستقالية وإمكانات حتوي هذ التدفقات الدخلية إىل تدفقات نقدية.1
جلدول حساب النتائج أمهية كا رة من خالل ما يلي:2
 اإلفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت ةه الشركة خالل الفرتة املالية والانود اليت توثر يف عملية حتديد ؛ يتيح اجلدول إمكانية حذف أو إلغاء ةنود غ ر ذات أمهية ملستخدمي القائمة ،أي ميكن اإلجياز أو التفصيحسب الغرض واالستخدام؛
 ال يتطلب من مستخدميها اإلملام ةالنواحي الفنية يف احملاساة وقواعد القيد والرتحي حلساب األستاذ؛ املساعدة يف إجراء عملية التحلي املايل من خالل العالقات املرتاةطة ةني العديد من الانود اليت حيتويهاوةصورة مفهومة وسهلة االستخدام من قا احملل املايل.
 -3جدول تغير األموال الخاصة (قائمة التغير في حقوق الملكية):
تاني هذا اجلدول التغ رات يف حقوق امللكية لفرتة معينة من الزمن ،وهي نفس الفرتة اليت يغطيها جدول
حساةات النتائج ،إن رصيد أول املدة حلقوق امللكية يظهر يف السطر األول من القائمة ،مت االستثمارات أصحاب
الشركة ،صاف الرةح  م املسحوةات.3
جيب أن يتضمن جدول تغ ر األموال اخلاصة (قائمة التغ ر يف حقوق امللكية) حسب املعيار احملاسيب رقم 4

"عرض القوائم املالية" الانود التالية:4
 رةح أو خسارة الفرتة وفقا ملا تضمنه قائمة الدخ ؛ ك ةند من ةنود الدخ أو املصروفات خالل الفرتة الذي مت االعرتاف ةه مااشرة يف حقوق امللكية ،وإمجايلهذ الانود؛
 -1الش رازي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .544
 -2اجلايطي ،حيي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .58-57

 -3وجيانت كيسو كمي  ،مبادئ المحاسبة ،ترمجة مصطفى حممد مجعة أةو عمارة وآخرون ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العرةية السعودية ،5341 ،ص .61
 -4اجلعارات ،مرجع ساق ذكر .456 ،
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 إمجايل الدخ واملصروفات عن الفرتة ،موضحة ةشك منفص القيم اإلمجالية املرتاطة ةأصحاب حقوقامللكية للشركة األم وتلك املرتاطة حبقوق امللكية؛
 آثار التغ رات يف السياسات احملاساية وتصحيح األخطاء لك ةند من ةنود حقوق امللكية؛ العمليات الرأمسالية مع املالك ،موضحة ةشك منفص التوزيعات إىل املالك؛ رصيد األرةاح احملتجزة يف ةداية وهناية الفرتة والتغ رات فيها خالل فرتة؛ تسوية ةني القيم الدفرتية لك فئة من فئات رأس املال اململوك ،عالوة األسهم ،وك احتياطي يف ةداية وهنايةالفرتة ،واإلفصاح عن ك تغ ر فيها.
فمن خالل جدول تغ ر األموال اخلاصة ميكن التعرف على مقدار حقوق امللكية وةنودها والتغ رات اليت حتدث
عليها خالل الفرتة ،والتعرف على ةنود املكاسب واخلسائر اليت مت االعرتاف هبا مااشرة يف حقوق امللكية.
 -4جدول سيولة الخزينة (قائمة التدفقات النقدية):
يعترب إعداد جدول سيولة اخلزينة مهما جدا يف هناية ك دورة مالية ،وهذا ةغرض توضيح آثار التغ رات يف
النقدية نتيجة ممارسة الشركة ألنشطتها الرئيسية املتمثلة يف االنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.
ويهدف إعداد جدول سيولة اخلزينة إىل ما يلي:1
 توضيح أسااب التغ ر احلاص يف النقدية خالل الفرتة املالية ،من خالل حتديد التدفقات النقدية الداخليةوالتدفقات النقدية اخلارجية يف ك نشاط من النشاطات اليت قامت هبا الشركة واملتمثلة يف االنشطة التشغيلية
واالستثمارية والتمويلية؛
 االفصاح عن العمليات االستثمارية والتمويلية غ ر النقدية واليت ال توثر على التدفقات النقدية لألنشطةاالستثمارية والتمويلية ةصورة مااشرة ،وذلك من خالل كشف توضيحي مرفق جبدول سيولة اخلزينة ؛
 استكمال الصورة الصحيحة والدقيقة عن نتائج العمليات اليت قامت هبا الشركة خالل الفرتة املالية إىل جانبجدول حساب النتائج وامليزانية ومبا يساعد اجلهات املستفيدة على الوثوق هبا ةصورة أكرب واعتمادها يف
اختاذ القرارات املتعلقة ةالوحدة االقتصادية؛
 تسهي عملية تقييم الشركة من حيث: القدرة على حتقيق الرحبية من خالل النشاطات املختلفة اليت قامت هبا الشركة خالل الفرتة املالية؛1

 -اجلايطي ،حيي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .488-486
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 تقييم السيولة النقدية ومدى القدرة على الوفاء ةالتزامات الشركة اجا الغ ر ويف املواعد املتفق عليها. املساعدة يف إعداد التوقعات املستقالية للتدفقات النقدية وتوقيت عملية احلصول على النقدية واستخداماهتا يفساي :
 تقلي الفجوات الزمنية ةني التوقعات املستقالية للتدفقات النقدية الداخلية والتدفقات النقدية اخلارجية؛ إمكانية حتديد احلد األدىن من النقدية الواجب االحتفاظ هبا خالل الفرتة املالية؛ إمكانية استثمار الزيادة احلاصلة يف النقدية عن احلد األدىن لرصيد النقدية أو تدة ر النقص فيها لوفاءالتزاماهتا اجا الوحدة؛
 تسهي فهم املصطلحات الواردة من قا املستخدم ،إذ أن هناك العديد من املصطلحات اليت تتحم اللاسوالغموض لدى مستخدم القوائم املالية وةالتايل جيب إيضاحها عند إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ومن أهم هذ
املصطلحات نذكر ما يلي:
 النقد :الذي يشم النقد املوجود يف الصندوق لدى الشركة وكذلك النقد املوجود لدى املصرف أو املصارفاليت تتعام معها الشركة؛
 مكافئات النقدية (أشباه النقدية) :اليت تشم عناصر املوجودات املتداولة كافة اليت ميكن حتويلها إىل نقديةسائلة فورا أو خالل فرتة زمنية قص رة؛
 التدفقات النقدية :وتشم التدفقات اليت ميكن أن حتص عليها الشركة ةصورة نقدية أو أشاا نقدية(تدفقات نقدية داخلة) ،وكذلك التدفقات النقدية اليت ميكن ان تستخدمها الشركة ةصورة نقدية أو أشاا
نقدية ( تدفقات نقدية خارجة)؛
 األنشطة التشغيلية :وهي تتضمن كافة العمليات اليت تقع ضمن النشاط الرئيسي الذي َتارسه الشركة،والعمليات األخرى كافة اليت تقع ضمن األنشطة االستثمارية أو التمويلية؛
 األنشطة االستثمارية :وهي األنشطة اليت تتعلق ةالعمليات اخلاصة ةاالستثمارات طويلة األج واليت ال تقعضمن األنشطة التشغيلية؛
 األنشطة التمويلية :وهي األنشطة اليت تتعلق ةالعمليات اخلاصة ةعمليات َتوي الشركة من خالل املالكنيوحقوقهم األخرى إضافة إىل عمليات االقرتاض من الغ ر.
المطلب الثاني :الموثوقية كخاصية من الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية
حسب قائمة املفاهيم احملاساية املالية رقم ( )5واملتعلقة ةاخلصائص النوعية للمعلومة احملاساية واليت تعرف وحتدد
الصفات ،أو املقومات أو اخلصائص اليت اجع املعلومات احملاساية مفيدة من خالل وضع ةعض التعميمات أو
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االسرتشادات للقيام هبذ االختيارات ،فإن املعيار األساسي لالختيار ةني طريقتني حماسايتني ةديلتني ينطوي حول ما إذا
كانت املعلومة األفض تفوق ةشك جوهري قيمة املعلومة األخرى ،وإن الصفات اليت َتيز املعلومات األفض هي يف
األساس خاصييت املالءمة واملوثوقية.
ويوضح الشك ( )43الانية اهلرمية للصفات احملاساية اليت ناقشتها قائمة املفاهيم احملاساية املالية رقم (.)8

الشكل رقم ( :)12بنية الهرمية للخصائص المحاسبية
-مستخدمي

متخذو القرارات وخصائصهم (مثل الفهم أو المعرفة السابقة)

المعلومات المحاسبية

المنافع > التكاليف

-القيد الشائع

القابلية للفهم

الصفات الخاصةبالمستخدم

-الخصائص

فائدة القرار

األساسية للقرار

تمثيل الصادق

-الخصائص الثانوية

قابلية لتحقيق

-عتبة االعتراف

المالءمة
قابلية للمقارنة

التوقيت المناسب

المادية

من إعداد الباحثة باالعتماد على:
FASP, statement of financial accounting concepts No 8, Qualitative characteristics of
accounting information, 5343.

من خالل هذا الشك ميكن أن نالحظ أن خصائص املعلومات ينظر إليها كصفات هرمية ،حيث يقوم
متخذ القرار ةاحلكم على ما هي املعلومات املفيدة ةتطايق القيد الشائع تعظيم املنافع على حساب التكاليف اليت
تصاحب توف  ر هذ املعلومة ،وجيب على املستخدم للمعلومة أن يفهم ةشك صريح املعلومة وأن تكون مفيدة
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الختاذ القرار ،ولكي تكون املعلومة مفيدة ملتخذ القرار جيب أن تتوفر على جمموعة من صفات األساسية املتمثلة
يف املالءمة والتمثي الصادق ،وجمموعة من اخلصائص الثانوية املتمثلة يف القاةلية للتحقق ،التوقيت املناسب
والقاةلية للمقارنة ،وقاةلية للفهم.
أوال :المالءمة
إن املعلومة احملاساية املالءمة ميكنها إحداث فرق يف القرار ،وذلك مبساعدة املستخدمني هلا على وضع
تناوات عن نتائج األحداث املاضية واحلالية واملستقالية ،أو على تأكيد أو تصحيح التوقعات الساةقة ،ولكي
تكون املعلومة مالئمة جيب أن تتميز ةاخلصائص التالية:

1

 -4القيمة التنبوئية والقيمة االسترجاعية للمعلومات :ميكن للمعلومة إحداث الفرق يف القرارات من خالل
حتسني قدرات متخذي القرارات على التناو أو من خالل تأكيد ،أو تصحيح توقعاهتم الساةقة ،وعادة ما
تقوم املعلومة ةاالثنني معا يف آن واحد ،ألن معرفة نتائج األعمال اليت مت القيام هبا يف الساةق عادة تودي إىل
حتسني قدرات متخذ القرار على التناو ةنتائج نفس األعمال مستقاال.
 -5الوقتية ( التوقيت المالئم) :إن حصول متخذ القرار على املعلومات قا أن تفقد قدرهتا على التأث ر على
القرارات يعد جاناا مساعدا على املالءمة ،فإذا مل تكن املعلومات متاحة عند احلاجة إليها ،أو أصاحت
متاحة ةعد فرتة طويلة من األحداث املقرر عنها ،حبيث يكون ال قيمة هلا مستقاال عندئذ تكون غ ر مالءمة،
واستخداماهتا إن وجدت حمدودة ،ورغم أن الوقتية لوحدها ال تكفي جلع املعلومات مالءمة ،فإن غياب
الوقتية قد حيرم املعلومات من املالءمة اليت كانت قد اكتساتها.
ثانيا :موثوقية القوائم المالية
لقد أشار جملس معاي ر احملاساة املالية يف الايان رقم  5إىل أن املوثوقية هي نوعية املعلومات اليت تثات أن
تلك املعلومات خالية من اخلطأ ومن التحيز وأهنا تعرض ةصدق ما جيب عليها عرضه أو تقدميه ةدرجة معقولة.2

 -1رتيشارد شرويدر وآخرون ،تعريب خالد على أمحد كاجيجي وآخرون ،نظرية المحاسبة  ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العرةية السعودية ،5343 ،ص -86
.87
-FASP, statement of financial accounting concepts No 2, Qualitative characteristics of accounting information,
1980, P 18.
2
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يقصد ةاملوثوقية يتوافر ل لمعلومات احملاساية قدر كاف من املوضوعية اجع متخذ القرار يثق هبا ويعتمد
عليها كمصدر للمعلومات وةناء التوقعات ،كما تش ر املوثوقية إىل املعلومات اليت ختلو من اخلطأ املادي والتحيز
واليت ميكن االعتماد عليها من قا املستخدمني لتمثي ةصدق ما تقصد َتثيله أو ما يتوقع على حنو معقول أن
َتث  .األمر الذي يستلزم أن تكون املعلومات قاةلة لإلثاات ،ومن املمكن التحقق من سالمتها وهو ما يتطلب
االلتزام ةأكرب قدر ممكن من احلياد يف القياس واإلفصاح ،وهي خاصية ضرورية لألفراد الذين ال يتوافر لديهم
الوقت واخلربة الالزمة لتقييم احملتوى الفعلي للمعلومات.1
ويرى الش رازي أن خاصية املوثوقية إمنا تتعلق ةأمانة املعلومات وإمكانية االعتماد عليها.
كما تعىن خاصية املوثوقية أن أساليب القياس واإلفصاح اليت مت اختيارها الستخراج النتائج وعرضها تعترب
أساليب مناساة للظروف اليت حتيط هبا ،وان تطايق تلك األساليب قد مت ةكيفية تسمح ألشخاص آخرين-
مستقلني عن الذين قاموا ةتطايقها يف املرة األوىل -ةإعادة استخدامها للتثات من تلك النتائج ،وأن املعلومات اليت
مت تقدميها تعرب عن جوهر األحداث اليت تنطوي عليها ،دون أن يعرتيها حتريف ذو أمهية ،إضافة إىل خلوها من
التحيز كوهنا معلومات نزيهة ميكن الوثوق فيها واالعتماد عليها ،إذ أن اتسام املعلومة ةاملوثوقية يزيد من منفعتها.2
ولكي تتصف املعلومة الواردة يف القوائم املالية ةاملوثوقية جيب أن تتوفر فيها ثالثة خصائص فرعية هي:3
 -4الصدق في العرض :تعىن هذ اخلاصية ضرورة وجود مطاةقة أو اتفاق ةني األرقام واألوصاف احملاساية من
ناحية املوارد واألحداث اليت تتجه هذ األرقام واألوصاف لعرضها ،أو مبعىن آخر ه َتث األرقام ما حدث
ةالفع أي أن يتم عرض املعلومات احملاساية وفقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية حىت لو كان شكلها القانوين
خمتلفا ،وأن تكون كاملة ضمن حدود املادية والتكلفة ،ومن ناحية ،ال يقصد ةالصدق يف التعا ر أن تكون
املعلومات موكدة أو حىت دقيقة ةصورة مطلقة على عكس ذلك جند أن الصدق يف التعا ر عن الواقع
االقتصادي قد يتطلب ةيان توزيعات االحتمالية للقيم الواردة يف التقارير املالية وكذلك االفصاح عن معام
اخلطأ الذي يصاحب األرقام احملاساية.

 -1ناظم شعالن جاار ،التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة وآثارها على جودة وموثوقية المعلومات

المحاسبية (دراسة ميدانية في ديوان الرقابة المالية) ،جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،5العدد  ،5345 ،0ص .94

 -2املرجع نفسه.
3
 -الش رازي ،مرجع ساق ذكر  ،ص .531-534
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وخاصية الصدق يف التعا ر تتطلب مراعاة اجنب نوعني من أنواع التحيز ومها:
 تحيز في عملية القياس :كما يف حالة استخدام أساس التكلفة التارخيية أو إتااع سياسة احليطةواحلذر؛
 تحيز من قبل القائم بعملية القياس :وهنا جند أن حتيز القائم ةالقياس إما يكون مقصودا كما يف حالةعدم األمانة مثال ،أو غ ر مقصود كما يف حالة نقص املعرفة واخلربة.
وحسب الش رازي التحرر من التحيز ةنوعيه يتطلب أن تكون املعلومات على أكرب قدر ممكن من االكتمال ،أي
جيب التأكد من أنه يسقط من االعتاار أي من الظواهر اهلامة عند إعداد التقارير املالية ،ومن الطايعي أن
االكتمال املطلق أمر غ ر ممكن ،أوال ألن التقارير املالية ما هي إال منوذج لتمثي واقع الشركة ،وهي الةد وأن
تنطوي على قدر من التجريد والتاسيط ،ومن ناحية أخرى هناك اعتاارات األمهية النساية وما يستلزمه من وجوب
دراسة جدوى املعلومة قا قياسها واإلفصاح عنها.
 -5القابلية للتحقيق :يتحقق هذا املفهوم عندما حتدث درجة عالية من االتفاق ةني عدد من األفراد القائمني
ةالقياس الذين يستخدمون طريقة القياس نفسها ،وذلك كأن يص عدد من املدققني املستقلني إىل النتيجة
نفسها خبصوص عدد من القوائم املالية.
وتستخدم هذ اخلاصية للتعا ر عن شرط املوضوعية الذي جيب أن يتوافر يف أي قياس علمي ،كما أن هذ
اخلاصية حتقق لنا اجنب ذلك النوع من التحيز املتعلق ةشخصية القائم ةعملية القياس.
 -0الحياد :يقصد ةاحلياد اجنب ذلك النوع املقصود من التحيز الذي قد ميارسه القائم ةإعداد املعلومات
احملاساية وعرضها هبدف الوصول إىل نتائج مساقة أو هبدف التأث ر يف سلوك مستخدم هذ املعلومات يف
ااجا معني ،وقد يكون حتيز القائم ةالقياس غ ر مقصود كما يف حالة نقص املعرفة واخلربة أو قد يكون حتيزا
مقصودا كما يف حالة عدم األمانة مثال ،وإن املعلومات اليت ال تتوفر فيها هذ اخلاصية هي معلومات ال
ميكن اعتاارها أمينة وال ميكن الوثوق فيها أو االعتماد عليها كأساس لعملية اختاذ القرارات.

المطلب الثالث :موثوقية القوائم المالية وجودة التدقيق الخارجي
مع توايل األزمات املالية اليت عصفت ةكربيات الشركات العاملية وأدت إىل فقدان الثقة يف املعلومات
املنشورة يف القوائم املالية ،أصاح حمتوى القوائم املالية الصادرة عن الشركة واملصادق عليها من طرف أكرب مكاتب
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التدقيق العاملية واليت كان يعتمد عليها يف اختاذ القرارات املهمة ال ميث ةصدق ما جيب أن ميثله ويتميز ةالتحيز
الكا ر.
فادون القوائم املالية ال يستطيع املديرون تقييم نشاط الشركة واختاذ القرارات ألفض طريقة لتطوير الشركة،
وةدون القوائم املالية ال ميكن للدائنني واملقرضني معرفة مقدرة الشركة على الوفاء ةالتزاماهتا ،وحتصي ما لديها من
حقوق ،واملستثمرون ةدون القوائم املالية ال ميكن هلم اختاذ قرار ةيع أو زيادة استثماراهتم يف الشركة من خالل زيادة
حصتهم يف أسهم الشركة ،وةدون القوائم املالية ال ميكن للدولة تقدير الضرائب ومدى املسامهة الشركة يف
االقتصاد الوطين ،وةدون القوائم املالية ال ميكن لألطراف األخرى اختاذ قرارات مهمة.
فللقوائم املالية أمهية كا رة لك املستخدمني وضمان أن القوائم املالية َتث ةصدق احلدث احملاسيب ،عند
تدقيق حساةات الشركة من مدققني خمتلفني يتم الوصول إىل نفس النتيجة ،واملعلومات يف القوائم املالية غ ر
متحيزة خلدمة قرارات معينة أو أطراف معينة يسمح ملستخدمي القوائم املالية الوثوق يف املعلومات اليت حتتويها
القوائم املالية املنشورة ،فالقرار الصحيح اجليد يعتمد على املعلومة اجليدة.
كما ارتاطت حاالت إفالس أكرب الشركات العاملية ةعملية التدقيق اخلارجي ،ففش مهنة التدقيق أو حتيزها
لصاحل إدارة الشركة وإصدار تقارير نظيفة ال تعكس واقع الشركة مسح ةفقدان الثقة أيضا يف مهنة التدقيق
اخلارجي ،فسعت اهليئات الدولية إىل إصدار معاي ر خاصة مبهنة التدقيق اخلارجي وتركز أكثر على جودة عملية
التدقيق اخلارجي من خالل ضمان استقاللية املدقق وضمان اكتشاف والتقرير عن األخطاء اجلوهرية يف القوائم
املالية والتاليغ عنها ،ومن  م ختفيض عدم َتاث املعلومات ةني اإلدارة ومحلة األسهم وخمتلف مستخدمي القوائم
املالية .فموثوقية القوائم املالية تعتمد ةشك كا ر على جودة التدقيق اخلارجي.
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خالصة الفصل الثاني:
يف هذا الفص مت التطرق إىل جمموعة من املواضيع املهمة يف الدراسة ،وتفصي ك ما خيص موضوع جودة
التدقيق اخلارجي ،حيث مل يتفق الااحثون على تعريف موحد ملفهوم جودة التدقيق فك ةاحث قدم تعريفا حسب
توجهه .وتناولنا خمتلف العوام اليت حتدد جودة التدقيق اخلارجي واليت مت تقسيمها إىل عوام تتعلق مبكتب
التدقيق ،عوام تتعلق ةاملدقق وعوام أخرى.
كما مت التناول يف هذا الفص إىل موضوع الرقاةة على جودة التدقيق اخلارجي ،وأهم الدول واهليئات املهنية
اليت قامت ةإصدار جمموعة من املعاي ر هتدف إىل الرقاةة على جودة التدقيق .املتمثلة أساسا يف االحتاد الدويل
للمحاساني القانونني ،املعهد االمريكي للمحاساني القانونني  ،AICPAوكذلك جممع احملاساني القانونيني يف
اجنلرتا وويلز ،ICAEWاجمللس األعلى للمحاساني القانونني  H3Cيف فرنسا ،واملعهد املصري للمحاساني
القانونيني واهليئة السعودية للمحاساني القانونيني .SOCPA
ويف الألخ ر مت التطرق إىل خمتلف املفاهيم اخلاصة ةالقوائم املالية ،وأنواعها وأهم اخلصائص اليت جيب أن
تتوفر يف املعلومة احملاساية اليت حتتويها القوائم املالية للحكم على جودهتا ،واملتمثلة أساسا يف املوثوقية واملالءمة.
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الفصل الثالث :المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية
تمهيد:
بعد التطرق يف الفصلني السابقني إىل اجلانب النظري من الدراسة وذلك من خالل عرض املفايم العامة
عن حوكمة الشركات والتدقمق اخلارجي ،وخمتلف جوانب موضوع جودة التدقمق اخلارجي ،وموضوع موثوقمة
القوائ املالمة ،لذا سنتطرق يف يذا الفصل إىل اجملتمع واإلطار املنهجي للدراسة املمدانمة.
متارس مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر من طرف جمموعة من اخلاربا احملاسنني وفاايظي ااسسابات،هلدا
وضعت الدولة جمموعة من القوانني املنظمة للمهنة ،عريت يذه األخرية تغريا مستمرا ملواكنة التغريات االقتصادية
اليت تطرأ ،حمث حددت يذه القوانني وخاصة منها القانون األخري  10-01املنظ للمهنة وشروط ممارستها
واملسؤولمات املتتنة عن ممارسة املهنة ،كما أوكلت مهمة مراقنة نوعمة األعمال اليت يقوم هبا القائمون على مهنة
التدقمق اخلارجي يف اجلزائر جلنة مراقنة النوعمة.
لذا سنحاول يف يذه الدراسة املمدانمة التعرف على اجملتمع وعمنة الدراسة ،وخمتلف خطوات الدراسة
واألدوات املستخدمة يف مجع النمانات والتحلمل االحصائي هلا.
قسمت الدراسة املمدانمة إىل ثالث مناحث كما يلي:
 المبحث األول :مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر؛ المبحث الثاني :االطار املنهجي للدراسمة املمدانمة؛ -المبحث الثالث :اخلصائص النوعمة لعمنة الدراسة.
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المبحث األول :مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
تعتارب مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر من املهن اليت أولمت هلا أمهمة كنرية نظرا للدور الذي تلعنه يف محاية
حقوق األطراف ذات املصلحة يف الشركات ،من خالل سعي الدولة إىل االشراف على السري ااسسن هلا بتعني
يمئات تسهر على ذلك ،وعريت املهنة عدت تغريات يديت إىل التطور املستمر هلا عن طريق اصدار جمموعة من
القوانني والقرارات املنظمة للمهنة واحملددة لألطراف اليت ميكن أن متارس املهنة ،وشروط ممارسة املهنة واملسؤولمات
املتتنة عن ممارسة املهنة .كما مت اصدار جمموعة من املعايري اليت هتدف إىل توحمد طريقة إعداد تقارير التدقمق
اخلارجي وممارسة املهنة.
المطلب األول :تطور مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
عريت مهنة التدقمق اخلارجي واحملاسنة عند االستقالل ركود حبمث بقمت متارس ويقا ملا كان يطنق يف العهد
االستعماري إىل غاية صدور قانون املالمة لسنة  0791والذي تطرق إىل موضوع التدقمق اخلارجي ،ويعتارب القانون
رق  10-01املؤرخ يف  9101/10/ 97آخر قانون ينظ املهنة ،والذي حدد شروط وكمفمة ممارسة مهن اخلنري
احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد يف اجلزائر ،وتنعه يمما بعد العديد من القرارات اليت تكمل وتفسر ما
جا يف نص يذا القانون .يممكن تقسم مراحل تطور مهنة التدقمق اخلارجي إىل ثالث مراحل أساسمة واملتمثلة
يف ما يلي:
أوال :من سنة  9191إلى غاية سنة 9191

عريت مهنة التدقمق اخلارجي يف سنة  0707أول بداية لتنظم مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر ويذا من
خالل ما جا يف قانون املالمة لسنة  0791والذي نص يف املادة رق  97منه أنه "يعني الوزير املكلف باملالمة
والتخطمط مندويب ااسسابات يف الشركات الوطنمة ذات الطابع الصناعي أو التجاري بقصد تأمني مشروعمة
وصحة حسابات وحتلمل وضعها اخلاص باألصول واخلصوم ."1كما جا أيضا يف نفس املادة أنه جيوز للوزير
املكلف باملالمة تعني ولنفس الغرض مندويب ااسسابات يف الشركات اليت حتوز الدولة أو يمئة عموممة حصة يف
رأمساهلا.

 -1أمر رق  019-07املؤرخ يف  ،0707/09/90يتضمن قانون املالمة لسنة  ، 0791اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية  ،العدد ،0707 ،001املادة  ،97ص.4
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وجا املرسوم رق  099-91املؤرخ يف  00نويمارب  0791موضحا ملا جا يف نص املادة  97من قانون
املالمة ،حمث نص يف املادة األوىل منه على أن "املراقنة الدائمة لتسمري املؤسسات العموممة وشنه العموممة يقوم هبا
مندوبون للحسابات املعمنون من قنل وزير املالمة من بني:1
 املراقنني العامني للمالمة؛ مراقيب املالمة؛ مفتشي املالمة؛ واملوظفون املؤيلون من وزارة املالمة بصفة استثنائمة.عانت مهنة التدقمق اخلارجي يف يذه الفتة العديد من املشاكل من أمهها عدم متتع املدقق اخلارجي
باالستقاللمة الالزمة ألدا مهامه على أكمل وجه وحتقمق اهلدف من يذه املهنة ،باإلضاية إىل عدم توضمح نقاط
مهمة يف تنظم مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر.
ثانيا :من سنة  9191إلى سنة 9199

عريت يذه الفتة تطورا يف االقتصاد اجلزائري استدعى ضرورة إحداث تغمري يف سري مهنة التدقمق اخلارجي
لتستجمب ملتطلنات يذه الفتة ،يفي  0791/19/10صدر القانون رق  10-91املتعلق مبمارسة وظمفة املراقنة
من طرف جملس احملاسنة ،وألغى بذلك خمتلف القوانني السابقة الذكر واملنظمة للمهنة ،حمث نصت املادة الثالثة
منه " يوضع جملس احملاسنة حتت السلطة العلما لرئمس اجلمهورية ،ويو يمئة ذات صالحمات قضائمة وإدارية مكلفة
مبراقنة مالمة الدولة وااسزب واملؤسسات املنتخنة واجملموعات احمللمة واملؤسسات االشتاكمة جبممع أنواعها ،ميكن
جمللس احملاسنة أن جيري مراقنته على املؤسسات جبممع أنواعها اليت تستفمد من املساعدة املالمة للدولة أو جملموعة
فالمة أو يمئة عموممة يف شكل مسامهة يف رأس املال أو قروض أو تسنمقات أو ضمانات."2
حمث حدد يذا القانون خمتلف املهام املوكلة جمللس احملاسنة وسلطاته ،يلقد نصت املادة  0على أن جملس احملاسنة
يراقب خمتلف ااسسابات اليت تتضمن جمموع العملمات املالمة وااسسابمة ويتحقق من دقتها وصحتها و نزايتها ،كما
أنه مؤيل للقمام جبممع التحريات من خالل الوثائق أو يف عني املكان بصفة مناغتة أو بعد االشعار ،كما يقم
يعالمة التسمري املراقب بالرجوع إىل املعايري والثوابت املقررة ضمن أيداف املخطط وأيضا باملقارنة مع املعايري
 -1مرسوم رق  099-91املؤرخ يف  ، 0791/00/00يتعلق بواجنات ومهمات مندويب ااسسابات للمؤسسات الوطنمة العموممة أو شنه عموممة ،اجلريدة الرمسمة
للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،0791 ،79املادة  ،0ص .9
 -2قانون رق  10-91مؤرخ يف  ،0791/19/01يتعلق مبمارسة وظمفة املراقنة من طرف جملس احملاسنة ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية ،عدد ،0791 ،01
املادة .9
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األخرى للتسمري احملددة على املستوى الوطين أو الدويل ويندي كل اقتاح أو توصمة من شأهنا حتسني التسمري املايل
أو ااسسايب للثروة الوطنمة وأن تزيد من مردود املرايق العموممة وإنتاجمة اهلمئات اخلاضعة ملراقنتها.1
كما وضح كمفمة سري نشاطه بتحديد مقره يف اجلزائر العاصمة واألعضا املكونني للمجلس وسلطات ومهام
املوكله لكل عضو كما حدد حقوق أعضا اجمللس وواجناهت .
رغ التطور الذي شهده موضوع مراقنة املال العام ووضع يمئة مستقلة تقوم بإلشراف على الرقابة علمه إىل
أن يذا غري كايف ،وميكن تفسري غماب نصوص قانونمة تنظ أكثر مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر يف يذه الفتة
إىل ما يلي:
 الظروف االقتصادية لتلك الفتة اليت استدعت احتماجات أخرى مثل إعادة اهلمكلة العضوية واملالمةللمؤسسات ،مما حجنت مشكل فاايظة ااسسابات وعدم االيتمام هبا؛
 نقص اإلمكانمات النشرية من حمث عدد املهنمني املختصني يف الرقابة القانونمة الذي كان أقل من عشرين،بمنما قدر عدد املؤسسات يف ذلك الوقت حبوايل ألف وستمائة مؤسسة؛
 غماب التنظم املهين للمهنة ساعد بشكل كنري يف عدم جلب ايتمام السلطات العموممة باملهنة والدور الذيقد تلعنه للتحك يف إدارة وسماسة إعادة يمكلة للقطاع العمومي.2
ثالثا :فترة ما بعد االصالحات
بعد صدور القانون رق  10-99املتعلق بالقانون التوجمهي للمؤسسات العموممة االقتصادية وتعديل
القانون التجاري بواسطة القانون  14-99املتضمن القواعد اخلاصة املطنقة على املؤسسات العموممة االقتصادية،
متكنت الشركات العموممة االقتصادية من اكتساب الشخصمة املعنوية ويت تنظممها مبقتضى القانون التجاري ،يذا
مسح بتحرير الشرك ات العموممة من القمود االدارية اليت تعتضها ،وإعادة تنظم وظمفة الرقابة حمث مت الفصل بني
التدقمق اخلارجي اسسابات الشركات االقتصادية واليت ميارسها فاايظي ااسسابات ،وتقمم

طرق تسرييا اليت

يتواليا التدقمق الداخلي حتت سلطة جملس إدارة الشركة .وأصنحت مهمة جملس احملاسنة تنحصر يف الرقابة
الالحقة ملالمة الدولة واجلماعات احمللمة واملرايق العموممة وكل يمئة خاضعة لقواعد القانون اإلداري واحملاسنة
العموممة.3

 -1املرجع نفسه ،املادة .0
 -2شريقي ،مرجع سنق ذكره ،ص .009
 -3املرجع نفسه.
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بعد االصالحات اليت عريتها مرحلة ما بعد  0799مت إصدار أول قانون ينظ مهنة التدقمق اخلارجي
بشكل متكامل من كل اجلوانب ،حمث جا يف القانون  19-70مؤرخ يف  0770 /14/ 99يتعلق مبهنة اخلنري
احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد .حمث حدد يذا القانون شروط وكمفمات ممارسة مهنة اخلنري
احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد لدي الشركات التجارية مبا يمها شركات رؤوس األموال ويقا ألحكام
القانون التجاري وكذا لدى اجلمعمات والتعاضديات االجتماعمة والنقابات.1
ونص القانون على أنه يؤدي اخلاربا احملاسنون وفاايظو ااسسابات واحملاسنون املعتمدون الممني يف احملكمة
وذلك بعد التسجمل يف املنظمة الوطنمة اخلاصة هب  ،كما نص على إنشا منظمة وطنمة للخاربا احملاسنني وفاايظي
ااسسابات واحملاسنني املعتمدين تتمتع بالشخصمة املدنمة وجتمع األشخاص الطنمعمني أو املعنويني الذين ميارسون
املهنة.
مت تطنمق يذا القانون إىل غاية صدور القانون  10-01املؤرخ يف  9101/10/97لمنظ مهنة اخلنري
احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد ويلغي بذلك أحكام القانون  ،19-70وصدرت يمما بعد جمموعة
من املراسم التنفمذية اليت تفصل يمما جا به القانون  10-01الساري املفعول إىل حد اآلن واليت سوف نفصل
يمها العناصر الالحقة.
بعد يذا القانون صدرت العديد من القرارات املوضحة لنعض النقاط الواردة يف القانون ،باإلضاية إىل يذا صدر
2

قرار مؤرخ يف  9109/10/ 94الذي حيدد فاتوى معايري تقارير فاايظ ااسسابات  .والقرار مؤرخ يف 09

 9104/10/الذي حيدد كمفمات تسلم تقارير فاايظ ااسسابات.3
المطلب الثاني :تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
لضمان السري ااسسن ملهنة التدقمق اخلارجي وضعت الدولة جمموعة من اهلمئات تسهر على تنظم
واإلشراف على املهنة التدقمق اخلارجي يمها ،واملتمثلة يف اجمللس الوطين للمحاسنة واملصف الوطين للخاربا
احملاسنني والغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات.

 -1قانون  19-70مؤرخ يف  ،0770/14/99يتعلق مبهنة اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية ،عدد ،91
 ،0770املادة .0
 -2قرار مؤرخ يف  ،9109/10/94يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،9104 ،94ص .09
 -3قرار مؤرخ يف  ،9104/10/09يحدد كيفية تسليم تقارير محافظ الحسابات ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،9104 ،94ص .99
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أوال :الهيئات التي تشرف على مهنة التدقيق الخارجي في الحزائر:
 -9المجلس الوطني للمحاسبة
نصت املادة  4من القانون  10-01على أنه "ينشأ جملس وطين للمحاسنة حتت سلطة الوزير املكلف باملالمة
ويتوىل مهام االعتماد والتقممس احملاسيب وتنظم ومتابعة املهن احملاسنمة".1
كما نصت املادة  0منه على أنه " تنشأ لدى اجمللس الوطىن للمحاسنة اللجان متساوية االعضا اآلتمة:
 جلنة تقممس املمارسات احملاسنمة والواجنات املهنمة؛ جلنة اإلعتماد؛ جلنة التكوين؛ جلنة االنضناط والتحكم ؛ جلنة مراقنة النوعمة.2 9-9التشكيلة:
حسب ما ورد يف املادة الثانمة من املرسوم التنفمذي رق  94-00املؤرخ يف  9100/10/99حيدد تشكملة
اجمللس الوطين للمحاسنة وتنظممه وقواعده .يإنه يوضع اجمللس حتت سلطة الوزير املكلف باملالمة ،ويرأسه الوزير
املكلف باملالمة أو ممثله ويتشكل من:3
 ممثل الوزير املكلف بالطاقة؛ ممثل الوزير املكلف باإلحصا ؛ ممثل الوزير املكلف بالتبمة الوطنمة؛ ممثل الوزير املكلف بالتجارة؛ ممثل الوزير املكلف بالتعلم العايل؛ ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين؛ ممثل الوزير املكلف بالصناعة؛ -1قانون  10-01املؤرخ يف 97ـ ،9101/10/يتعلق مبهن اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،49
 ،9101املادة .4
 -2املرجع نفسه ،املادة .0
 -3مرسوم تنفمذي رق  94-00مؤرخ يف  ،9100/10/99حيدد تشكملة اجمللس الوطين للمحاسنة وتنظممه وقواعد سريه ،اجلريدة الرمسمة للجمهورية اجلزائرية،
العدد  ،9100 ،9املادة .9
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 رئمس املفتشمة العامة للمالمة؛ املدير العام للضرائب؛ املدير املكلف بالتقممس احملاسيب لدى وزارة املالمة؛ ممثل برتنة مدير عن بنك اجلزائر؛ ممثل برتنة مدير عن جلنة تنظم ومراقنة عملمات النورصة؛ ممثل برتنة مدير عن جملس احملاسنة؛ ثالثة أعضا منتخنني عن اجمللس الوطين للمصف الوطين للخاربا احملاسنني؛ ثالثة أعضا منتخنني عن اجمللس الوطين للغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات؛ ثالثة أعضا منتخنني عن اجمللس الوطين للمنظمة الوطنمة للمحاسنني املعتمدين؛ ثالثة أشخاص يت اختماري لكفا اهت يف جمايل احملاسنة واملالمة ويعمنه الوزير املكلف باملالمة. 2-9المهام:
يتوىل اجمللس طنقا للمادة  4من القانون رق  10-01مهام االعتماد والتقممس احملاسيب وتنظم ومتابعة
املهن احملاسنمة.
يتوىل رئمس اجمللس متثمل اجمللس لدى اهلمئات الوطنمة والدولمة للتقممس احملاسيب واملهن احملاسنمة ،والعمل
على إجناز كل الدراسات والتحالمل اليت هتدف إىل التقممس احملاسيب .1كما يقوم األمني العام حتت سلطة رئمس
اجمللس السمما مبا يأيت:2
 تنفمذ كل القرارات والتوجمهات املصادق علمها من اجمللس؛ استقنال كل اإلرساالت املوجهة للمجلس؛ مسك امللفات املتعلقة باالعتمادات والتسجمل والشطب من جدول املصف الوطىن للخاربا احملاسنني والغريةالوطنمة حملايظي ااسسابات واملنظمة الوطنمة للمحاسنني املعتمدين؛
 العمل على إعداد مقررات االعتماد بعد دراستها من جلنة االعتماد وعرضها على الوزير املكلف باملالمةللتوقمع علمها؛
 ضمان تنسمق أشغال اللجان املتساوية األعضا ومتابعتها؛ -1املرجع نفسه ،املادة .9
 -2املرجع نفسه ،املادة .9
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 تنظم اجلمعمات العامة واجتماعات مكتب اجمللس.يقوم اجمللس باستقنال طلنات االعتماد وإعداد نشر قائمة املهنمني ،واستقنال كل الشكاوى التأدينمة يف ااسق املهين
والفصل يمها ،كما يقوم بتنظم ومراقنة النوعمة املهنمة وبرجمتها ،كما يقوم اجمللس مبتابعة وضمان مراقنة النوعمة يمما
يتعلق بتطوير املعايري الدولمة للتدقمق.
قام اجمللس الوطىن للمحاسنة هبدف ترقمة مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر بإصدار جمموعة من املعايري
اجلزائرية ،يفي املقرر رق  119املؤرخ يف  9100/19/14الذي يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،مت وضع حمز
التنفمذ أربعة معايري جزائرية للتدقمق اآلتمة: 1
 املعمار اجلزائري للتدقمق رق  901اتفاق حول أحكام مهام التدقمق؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  010التأكمدات اخلارجمة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  001أحداث تقع بعد اقفال ااسسابات واألحداث الالحقة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  091التصرحيات الكتابمة.كما جا يف املقرر رق  001املؤرخ يف  9100/01/00الذي يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،مت وضع حمز
التنفمذ أربعة معايري جزائرية للتدقمق اآلتمة:2
 املعمار اجلزائري للتدقمق رق  911ختطمط تدقمق الكشوف املالمة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  011العناصر املقنعة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  001مهام التدقمق األولمة-األرصدة اإليتتاحمة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  911تأسمس الرأي وتقرير التدقمق على الكشوف املالمة.ويف املقرر رق  99املؤرخ يف  9109/19/00الذي يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،مت وضع حمز التنفمذ أربعة
معايري جزائرية للتدقمق اآلتمة:3
 املعمار اجلزائري للتدقمق رق  091اإلجرا ات التحلملة؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  091استمرارية االستغالل؛ -1مقرر رق  119املؤرخ يف  9100/19/14يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،اجمللس الوطين للمحاسنة  ،وزارة املالمة ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطمة الشعنمة،
 ،9100املادة .0
 -2مقرر رق  001املؤرخ يف  9100/01/00يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،اجمللس الوطين للمحاسنة  ،وزارة املالمة ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطمة الشعنمة،
 ،9100املادة .0
 -3مقرر رق  99املؤرخ يف  9109/19/00يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقمق ،اجمللس الوطين للمحاسنة  ،وزارة املالمة ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطمة الشعنمة،
 ،9109املادة .0
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 املعمار اجلزائري للتدقمق رق  001استخدام أعمال املدققني الداخلمني؛ املعمار اجلزائري للتدقمق رق  091استخدام أعمال خنري معني من طرف املدقق. -2التنظيمات المهنية:
نصت املادة  04من القانون  10-01أنه "ينشأ مصف وطين للخاربا احملاسنني وغرية وطنمة حملايظي
ااسسابات ومنظمة وطنمة للمحاسنني املعتمدين ،يتمتع كل منها بالشخصمة املعنوية ويض األشخاص الطنمعمني
أو املعنويني املعتمدين أو املؤيلني ملمارسة مهنة اخلنري احملاسب ومهنة فاايظ ااسسابات ومهنة احملاسب املعتمد،
ويسري كل من  :املصف الوطين للخاربا احملاسنني والغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات واملنظمة الوطنمة للمحاسنني
املعتمدين جملس وطين ينتخنه مهنمون."1
يكلف كل من املصف الوطين للخاربا احملاسنني والغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات واملنظمة الوطنمة
للمحاسنني املعتمدين ب ما يأيت:2
 السهر على تنظم املهن وحسن ممارستها؛ الدياع عن كرامة أعضائها واستقاللمته ؛ السهر على احتام قواعد املهن وأعرايها؛ إعداد األنظمة الداخلمة اليت يوايق علمها الوزير املكلف باملالمة وينشريا يف أجل شهرين من تاريخايداعها؛
 إعداد مدونة ألخالقمات املهنة؛ إبدا الرأي يف كل املسائل املرتنطة هبذه املهن وحسن سرييا.يتشكل اجمللس الوطين للمصف الوطين للخاربا احملاسنني من  7أعضا منتخنني من اجلمعمة العامة من بني
األعضا املعتمدين واملسجلني يف املصف الوطين للخاربا احملاسنني ،يعني  9أعضا يف اجمللس الوطين للمحاسنة
بقرار من الوزير املكلف باملالمة بنا على اقتاح رئمس اجمللس الوطين للمصف الوطين للخاربا احملاسنني.3

-1قانون  ،10-01مرجع سبق ذكره ،المادة .04
 -2المرجع نفسه ،المادة .00

 -3مرسوم التنفيذي رقم  90-00مؤرخ في  9100/10/99يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصالحياته وقواعد
سيره ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،9المادة .9
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كما يتشكل اجمللس الوطين للغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات من  7أعضا منتخنني من اجلمعمة العامة من
بني األعضا املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات ،يعني  9أعضا يف اجمللس الوطين
للمحاسنة بقرار من الوزير املكلف باملالمة بنا على اقتاح رئمس اجمللس الوطين للغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات.1
ثانيا :ممارسو مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
يقس املهنمون الذين ميارسون مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر إىل اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات،
حمث نص القانون  10-01املادة  9منه أنه "ميكن أي شخص طنمعي أو معنوي أن ميارس اسسابه اخلاص ،حتت
أي تسممة كانت ،مهنة اخلنري احملاسب أو مهنة فاايظ ااسسابات ،أو مهنة احملاسب املعتمد إذا تويرت يمه
الشروط واملقايمس املنصوص علمها يف يذا القانون".2
 -9الخبير المحاسب:
يعرف خنري ااسسابات يف اجلزائر حسب املادة  09من القانون  10-01ب "يعد خنريا فااسنا ،يف مفهوم
يذا القانون ،كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤولمته مهمة تنظم ويحص وتقومي وحتلمل
احملاسنة وخمتلف أنواع ااسسابات للمؤسسات واهلمئات يف ااساالت اليت نص علمها القانون واليت تكلفه هبذه املهمة
بصفة تعاقدية خلاربة ااسسابات .ويؤيل مع مراعاة األحكام الواردة يف يذا القانون ،ملمارسة وظمفة فاايظ
حسابات .يقوم اخلنري احملاسب أيضا مبسك ومركزة ويتح وضنط ومراقنة وجتممع فااسنة املؤسسات واهلمئات اليت ال
يربطه هبا عقد عمل."3
ميكن خلنري ااسسابات ممارسة وظمفة فاايظ ااسسابات كما ميكن له ممارسة مهنة احملاسنة يف الشركات اليت
ال ي ربطه معها عقد تدقمق خارجي ،كما ميكن للخنري احملاسب تقدمي استشارات للشركات واهلمئات يف املمدان
املايل واالجتماعي واالقتصادي.
تتمثل املهام اليت يقوم هبا اخلنري احملاسب يف ما يلي:
 تنظم ويحص وتقومي وحتلمل احملاسنة؛ مسك ومركزة ويتح وضنط ومراقنة وجتممع فااسنة الشركات اليت يربطه هبا عقد عمل؛ التدقمق املايل واحملاسيب للشركات واهلمئات ويو املؤيل الوحمد للممارسة يذا املهمة؛ -1المرسوم التنفيذي رقم  90-00مؤرخ في  9100/10/99يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد
سيره ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،9المادة .9

 -2القانون  ،10-01مرجع سنق ذكره ،املادة .9
 -3القانون  ،10-01مرجع سنق ذكره ،املادة .09
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 تقدمي استشارات للشركات واهلمئات يف املمدان املايل ،االجتماعي ،واالقتصادي؛ إعالن املتعاقدين معه مبدى تأثري التزاماهت والتصريات االدارية والتسمري اليت هلا عالقة مبهمته.وحتديد أتعاب اخلنري احملاسب مع بداية مهامه يف إطار عقد تأدية خدمات حيدد جمال التدخل والوسائل
اليت توضع حتت تصريه وشروط تقدمي التقارير .وال ميكن احتساب يذه االتعاب على أساس النتائج املالمة احملققه
من الشركة أو اهلمئة املهنمة.1
 -2محافظ الحسابات:
يعرف فاايظ ااسسابات يف اجلزائر حسب نص املادة  99من القانون  10-01ب "يعد فاايظ حسابات يف
مفهوم يذا القانون ،كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤولمته مهمة املصادقة على صحة
حسابات الشركات واهلمئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول."2
يقوم فاايظ ااسسابات بفحص قم ووثائق الشركة أو اهلمئة ومراقنة مدى مطابقة احملاسنة للقواعد املعمول
هبا دون التدخل يف التسمري ،وتتمثل املهام اليت يقوم هبا يف ما يلي:3
 يشهد بأن ااسسابات السنوية منتظمة وصحمحة ومطابقة متاما لنتائج عملمات السنة املنصرمة وكذا األمربالنسنة للوضعمة املالمة وممتلكات الشركة واهلمئات؛
 يفصح صحة ااسسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املنمنة يف تقرير التسمري الذي يقدمه املسريونللمسامهني أو الشركا أو حاملي ااسصص؛
 يندي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجرا ات الرقابة الداخلمة املصادق علمها من جملس اإلدارة وجملساملديرين أو املسري؛
 يقدر شروط إبرام االتفاقمات بني الشركة اليت يراقنها واملؤسسات أو اهلمئات التابعة هلا او بني املؤسساتواهلمئات اليت تكون يمها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنمة مصاحل مناشرة أو غري مناشرة؛
 يعل املسريين واجلمعمة العامة أو اهلمئة املداولة املؤيلة ،بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع علمه ،ومن طنمعتهأن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو اهلمئة؛

 -1املرجع نفسه ،املادة .90
 -2املرجع نفسه ،املادة .99
 -3املرجع نفسه ،املواد .94 ،99
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 عندما تعد الشركة حسابات مدجمة أو حسابات مدعمة ،يصادق على صحة وانتظام ااسسابات املدعمةواملدجمة وصورهتا الصحمحة وذلك على أساس الوثائق احملاسنمة وتقرير فاايظ ااسسابات لدى الفروع أو
الكمانات التابعة لنفس مركز القرار.
ويتتب على مهنة احملايظ ااسسابات إعداد جمموعة من التقارير واملتمثلة يف التايل:1
 تقرير املصادقة بتحفظ او بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحمحة ،أو عنداالقتضا ريض املصادقة املاربر؛
 تقرير املصادقة على ااسسابات املدعمة أو ااسسابات املدجمة عند االقتضا ؛ تقرير خاص حول االتفاقمات املنتظمة؛ تقرير خاص حول تفاصمل أعلى مخس تعويضات؛ تقرير خاص حول االمتمازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ تقرير خاص حول تطور نتمجة السنوات اخلمس األخرية والنتمجة حسب السه أو حسب ااسصةاالجتماعمة؛
 تقرير خاص حول إجرا ات الرقابة الداخلمة؛ تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد فاتمل على استمرار االستغالل.ومت حتديد معايري التقرير وأشكال وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعمة العامة وإىل األطراف املعنمة عن طريق التنظم
يف قرار مؤرخ يف  9109/10/ 94الذي حيدد فاتوى معايري تقارير فاايظ ااسسابات.
يت تعني فاايظ ااسسابات من طرف اجلمعمة العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت وعلى أساس ديت شروط
من بني املهنمني املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرية الوطنمة ،2وميكن جلنة التدقمق تعمني فاايظ ااسسابات.
وحتدد عهدة فاايظ ااسسابات بـ  9سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وال ميكن تعمني نفس فاايظ ااسسابات بعد
عهدتني متتالمتني إال بعد مضي  9سنوات  ،ويف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو اهلمئة املراقنة خالل
سنتني مالمتني متتالمتني يتعني على فاايظ حسابات إعالم وكمل اجلمهورية املختص إقلممما بذلك ،ويف يذه ااسالة
ال جيري جتديد عهد فاايظ ااسسابات.3

 -1املرجع نفسه ،املادة .90

 -2املرجع نفسه ،املادة .90
 -3املرجع نفسه ،املادة .99
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حتديد أتعاب فاايظ ااسسابات من طرف اجلمعمة العامة أو اهلمئة املكلفة باملداوالت يف بداية مهمته ،وال
ميكن له تلقى أي أجرة أو امتماز مهما يكن شكله ،وال ميكن احتساب األتعاب على أساس النتائج املالمة احملققة
من الشركة أو اهلمئة املعنمة.1
يت ممارسة مهنة فاايظ ااسسابات حسب ما جا يف املواد  97-90-94-99-99-90القانون رق -01

 10ويق الكمفمة التالمة:
 ميكن حملايظ ااسسابات اإلطالع يف أي وقت ويف عني املكان على السجالت احملاسنمة واملوازناتواملراسالت واحملاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اهلمئة؛
 ميكن أن يطلب من القائمني باإلدارة واألعوان والتابعني للشركة أو اهلمئة كل التوضمحات واملعلومات وأنيقوم بكل التفتمشات اليت يرايا الزمة؛
 ميكن حملايظ ااسسابات أن يطلب من األجهزة املؤيلة ،ااسصول يف مقر الشركة على معلومات تتعلقبالشركات مرتنطة هبا او شركات أخرى هلا عالقة مسامهة معها؛
 يقدم القائمون باإلدارة يف الشركات كل ستة  0أشهر على االقل حملايظ ااسسابات كشفا فااسنما ،يعدحسب خمطط ااسصملة والوثائق اليت ينص علمها القانون؛
 حيضر فاايظ ااسسابات اجلمعمات العامة كلما تستدعي للتداول على أساس تقريره؛ يتعني على فاايظ ااسسابات االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة  01سنوات. -3شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات:
ميكن لتجمع اخلاربا احملاسنني وفاايظي ااسسابات طنقا ألحكام املادة  09من القانون  10-01تكوين
شركات أسه أو شركات ذات مسؤولمة فادودة أو شركات مدنمة أو جتمعات ذات منفعة مشتكة ملمارسة
مهنه كل على حدة ،شريطة أن حيمل مجمع الشركا اجلنسمة اجلزائرية.
لتشكمل شركة اخلاربة احملاسنمة ملمارسة مهنة اخلنري احملاسب حسب نص املادة  49من القانون 10-01

جيب أن يكون على األقل ثلثي( )9/9األعضا الشركة مسجلني بصفة يردية يف جدول املصف الوطين للخاربا
احملاسنني بصفة خاربا فااسنني وميتلكون على األقل ثلثي( )9/9رأس املال .كما نصت املادة  49من نفس
القانون أنه ميكن تكوين شركة فاايظة حسابات ملمارسة مهنة فاايظ ااسسابات عندما يشكل األعضا يف الغرية
الوطنمة حملايظي ااسسابات واملسجلني بصفة يردية يف اجلدول بصفة فاايظي ااسسابات على األقل ثلثي ()9/9
 -1املرجع نفسه ،املادة .99
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الشركا  ،وميلكون على األقل ثلثي( )9/9رأس املال .ويشتط يف الثلث( )9/0الشريك غري املعتمد وغري املسجل
يف اجلدول ،أن يكون جزائري اجلنسمة وحامال لشهادة جامعمة وله صلة مناشرة أو غري مناشرة باملهنة.
للحصول على االعتماد جيب على شركات األسه والشركات ذات املسؤولمة احملدودة والتجمعات ذات
املنفعة املشتكة املشكلة للممارسة مهنة اخلنري احملاسب أو مهنة فاايظ ااسسابات أن تتوير يمها الشروط التالمة:1
 أن هتدف ملمارسة مهنة اخلنري احملاسب أو فاايظ ااسسابات؛ أن يسرييا أو يديريا الشركا املسجلون يف اجلدول يقط؛ أن يرتنط اخنراط أي شريك جديد أو أي عضو يمها باملوايقة القنلمة إما للجهاز االجتماعي املؤيل لذلكأو اساملي ااسصص االجتماعمة بغض النظر عن أي حك خمالف؛
 أن ال تكون تابعة مناشرة ألي شخص أو جتمع مصلحة؛ أن ال متتلك مسامهات مالمة يف املؤسسات الصناعمة أو التجارية أو صناعمة أو الزراعمة أو الننكمة أو يفالشركات املدنمة ،غري أنه إذا ارتنط نشاط يذه املؤسسات مبهنة اخلنري احملاسب أو مبهنة فاايظ
ااسسابات ،ميكن اجمللس املعين التخمص بأخذ مسامهة؛
ثالثا :شروط ممارسة مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر
لضمان السري ااسسن ملهنة التدقمق اخلارجي وحتقمق الغاية من ممارستها وضع املشرع اجلزائري جمموعة من
الشروط اليت جيب تويريا يف ممارسي املهنة ويف املقابل يتتب على ممارسة املهن جمموعة من املسؤولمات املدنمة
واجلزائمة والتأدينمة.
 -9شروط ممارسة المهنة:
حددت الشروط الواجب تويريا للممارسة مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر يف نص املادة  9من القانون
 ،10-01حمث نصت املادة إلزاممة توير الشروط التالمة:
 أن يكون جزائري اجلنسمة؛ أن حيوز شهادة مهنمة ملمارسة املهنة على النحو التايل: بالنسنة ملهنة اخلنري احملاسب ،أن يكون حائزا شهادة جزائرية للخاربة احملاسنمة أو شهادة معتفمبعادلتها؛

 -1املرجع نفسه ،املادة .00
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 بالنسنة ملهنة فاايظ ااسسابات ،أن يكون حائزا شهادة جزائرية حملايظ ااسسابات أو شهادة معتفمبعادلتها؛
 أن يتمتع جبممع ااسقوق املدنمة والسماسمة؛ أن ال يكون قد صدر يف حقه حك بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛ أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالمة وأن يكون مسجال يف املصف الوطين للخاربا احملاسنني أوالغرية الوطنمة حملايظي ااسسابات ويق الشروط املنصوص علمها يف يذا القانون؛
 أن يؤدي الممني أمام اجمللس القضائي املختص إقلممما حملل تواجد مكاتنه بالعنارات التالمة:"أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم
السر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف المحترف الشريف ،واهلل على ما أقول شهيد".
ومتنح شهادات واإلجازات من معهد التعلم املختص التابع للوزير املكلف باملالمة ،أو املعايد املعتمدة من
طريه ،وال ميكن االلتحاق مبعه د التعلم املختص أو املعايد املعتمدة إال بعد إجرا مسابقة للمتشحني ااسائزين
شهادة جامعمة يف اختصاص حتدد عن طريق التنظم .
 -2مسؤوليات المدقق الخارجي في الجزائر:
حدد القانون  10-01يف يصله الثامن خمتلف املسؤولمات اليت يتحملها املدقق اخلارجي يف اجلزائر كما يلي:
 يتحمل فاايظ ااسسابات املسؤولمة العامة عن العناية مبهمته ويلتزم بتويري الوسائل دون النتائج؛ يعد اخلنري احملاسب واحملاسب املعتمد أثنا ممارسة مهامهما مسؤولني مدنما جتاه زبائنه يف ااسدودالتعاقدية؛
 يعقد فاايظ ااسسابات مسؤوال جتاه الكمان املراقب ،عن األخطا اليت يرتكنها أثنا تأدية مهامه ،ويعدمتضامنا جتاه الكمان أو جتاه الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام يذا القانون؛
 يتحمل اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات املسؤولمة اجلزائمة عن كل تقصري يف القمام بالتزام قانوين؛ يتحمل اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات املسؤولمة التأدينمة أمام اللجنة التأدينمة للمجلس الوطينللمحاسنة حيت بعد استقالته من مهامه  ،عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنمة
عند ممارسة وظائفه  .وتتمثل العقوبات التأدينمة اليت ميكن اختاذيا ويق ترتمنها التصاعدي حسب
خطورهتا يف:
 اإلنذار؛135
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 التوبمخ؛ التوقمف املؤقت ملدة أقصايا  0أشهر؛ الشطب من اجلدول.نصت املادة  99من القانون  10-01على أنه " يعاقب كل من ميارس مهنة اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات
بطريقة غري شرعمة بغرامة من  011.111دج إىل  9.111.111دج .ويف حالة العود يعاقب مرتكب يذه
املخالفة بااسنس تتاوح مدته من ستة أشهر إىل سنة واحدة ويضعف الغرامة".
المطلب الثالث :رقابة جودة التدقيق الخارجي في الجزائر
تتويل جلنة مراقنة النوعمة مهمة مراقنة نوعمة االعمال اليت يقوم هبا القائمني على املهنة التدقمق .حمث نصت
املادة  99من القانون  10-01على أنه "يتعني على فاايظ ااسسابات او مسري شركة أو جتمع فاايظي حسابات،
إبالغ جلنة مراقنة النوعمة ،بتعممنه بصفة فاايظ للحسابات عن طريق رسالة موصى علمها يف أجل أقصاه مخسة
عشر يوما".1
حسب نص املادة  99من املرسوم رق  94-00املؤرخ يف  ،9100/10/99تتوىل جلنة مراقنة النوعمة ،املهام
اآلتمة:
 إعداد طرق العمل يف نوعمة اخلدمات؛ إبدا اآلرا واقتاح مشاريع النصوص التنظمممة يف جمال النوعمة؛ ضمان نوعمة التدقمق املوكلة ملهين احملاسنة؛ إعداد معايري تتضمن كمفمات تنظم املكاتب وتسمرييا؛ إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقنة نوعمة خدمات املكاتب؛ ضمان متابعة مدى احتام قواعد االستقاللمة واألخالقمات؛ إعداد قائمة املراقنني املختارين من بني املهنمني من أجل ضمان مهام مراقنة النوعمة؛ تنظم ملتقمات حول النوعمة التقنمة لألشغال واألخالقمات والتصريات اليت جيب على املهنمني التحلي هبا يفجمال االستشارة والعالقات مع الزبائن.

 -1املرجع نفسه ،ص .9
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لضمان استقاللمة مهنة التدقمق يف اجلزائر واليت تعتارب معمارا مهما لرقابة على جودة التدقمق اخلارجي وضع املشرع
جمموعة من النصوص القانونمة اليت تضمن ذلك نذكر منها ما يلي:1
 املادة  90من القانون  10-01اليت نصت على "تعني اجلمعمة العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت بعدموايقتها كتابما ،وعلى أساس ديت الشروط ،فاايظ حسابات من بني املهنمني املعتمدين واملسجلني يف
جدول الغرية الوطنمة .ولقد يصل يف األمر مرسوم تنفمذي رق  99-00مؤرخ يف  99صفر عام
 0499املوايق  99جانفي سنة  ،9100املتعلق بتعني فاايظ ااسسابات.
 واملادة  99من نفس القانون اليت نصت على أنه "حتدد عهدة فاايظ ااسسابات بثالث سنوات قابلةللتجديد مرة واحدة .وال ميكن تعمني فاايظ ااسسابات بعد عهدتني متتالمتني إال بعد مضي ثالث
سنوات".
 كما نصت املادة  99من نفس القانون على أنه " حتدد اجلمعمة العامة أو اهلمئة املؤيلة املكلفةباملداوالت ،أتعاب فاايظ ااسسابات يف بداية املهمة .وال ميكن فاايظ ااسسابات أن يتلقى أي أجرة أو
امتماز مهما يكن شكله ،باستثنا األتعاب والتعويضات املنفقة يف إطار املهنة .وال ميكن احتساب
األتعاب ،يف أي حال من األحوال ،على أساس النتائج املالمة احملققة من الشركة أو اهلمئة املعمنة.
 وحددت املادة  04ااساالت اليت تتنا ى مع مهنة التدقمق اخلارجي واملتمثلة يف ما يلي: كل نشاط جتاري السمما يف شكل وسمط أو وكمل مكلف باملعامالت التجارية واملهنمة؛ كل عمل مأجور يقتضي قمام صلة خضوع قانوين؛ كل عهدة إدارية أو عضوية يف جملس مراقنة املؤسسات التجارية املنصوص علمها يف القانونالتجاري؛
 اجلمع بني ممارسة مهنة اخلنري احملاسب وفاايظ ااسسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أواهلمئة؛
 كل عهدة برملانمة؛ كل عهدة انتخابمة يف اهلمئة التنفمذية للمجالس املنتخنة؛ -كما مينع فاايظ ااسسابات حسب نص املادة  00من :

 -1قانون  10-01املؤرخ يف 97ـ ،9101/10/مرجع سنق ذكره ،ص .9-9
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 القمام مهنما مبراقنة حسابات الشركات اليت ميتلك يمها مسامهات بصفة مناشرة و غري مناشرة؛ القمام بأعمال تسمري سوا بصفة مناشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين؛ قنول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقنة القنلمة على أعمال التسمري؛ قنول مهام التنظم يف فااسنة املؤسسة أو اهلمئة املراقنة و اإلشراف علمها؛ ممارسة وظمفة مستشار جنائي أو مهمة خنري قضائي لدى شركة و يمئة يراقب فااسنتها؛ شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهلمئة اليت راقنا بعد أقل من ثالث سنوات من انتها عهدته.يعند قمام اجلمعمة العامة أ و اهلمئة املؤيلة تعني مدقق ااسسابات على أساس ديت الشروط وحتديد مدة عهدته
بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وكذلك حتديد األتعاب من طرف اجلمعمة العامة أو اهلمئة املؤيلة يف بداية
املهم ة ،وال عالقة هلا بنتائج أعمال الشركة فال التدقمق ،كل يذا يضمن أدا مهمة التدقمق بقدر كنري من
االستقاللمة.

المبحث الثاني :اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية
بعد التعرف على خمتلف اخلصائص واملعلومات املهمة حول العمنة فال الدراسة ،واملتمثلة يف فاايظي
ااسسابات واخلاربا احملاسنني الذين يقومون مب همة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر ،سوف نتطرق إىل اإلطار العام
للدراسة املمدانمة ،أدوات وخطوات الدراسة املمدانمة ،األدوات اإلحصائمة املستعملة يف حتلمل النمانات.
المطلب األول :اإلطار العام للدراسة الميدانية
من يذا املطلب سنتطرق إىل أيداف الدراسة ،جمال الدراسة ،ممدان الدراسة وصعوبات الدراسة.
أوال :أهداف الدراسة
تعاجل يذه الدراسة أحد املواضمع اهلامة وااسديثة خاصة يف ظل التحديات اليت يفرضها احملمط وضرورة
التأقل مع املستجدات العاملمة ،يحكومة الشركات من املواضمع اهلامة اليت جيب على الشركات االقتصادية اجلزائرية
أن تويل هلا أمهمة كنرية من أجل ضمان أكارب قدر من اإليصاح والشفايمة عند عرض قوائمها املالمة ،بغرض الويا
مبتطلنات األطراف ذات املصلحة يمها ،وللتدقمق اخلارجي دور كنري يف املساعدة لتطنمق اجلمد ملتطلنات حوكمة
الشركات،وهندف من خالل الدراسة إىل معرية مدى تأثري العوامل املتعلقة بـ :مكتب التدقمق اخلارجي ،املدقق
وتنفمذ عملمة التدقمق على موثوقمة.
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ثانيا :مجال الدراسة
ايتمت الدراسة بكل جودة التدقمق اخلارجي ،القوائ املالمة ،موثوقمة يذه األخرية وأثر جودة التدقمق
اخلارجي على املوثوقمة.
ثالثا :ميدان الدراسة
مشلت الدراسة عمنة من املدققني اخلارجمني يف اجلزائر من يئة فاايظي ااسسابات واخلاربا احملاسنني من كاية
التاب الوطين ،ومت االعتماد على أسلوب العمنة غري العشوائمة ،حمث مت توجمه االستمارة إىل جمموعة من املدققني
اخلارجني عارب خمتلف واليات الوطن باالعتماد على القائمة فاايظي ااسسابات ،1وقائمة اخلاربا احملاسنني

2

الواردتني يف القرار الوزاري رق  000احملدد لقوائ املهنمني املسجلني يف املصف الوطين للخاربا احملاسنني واجمللس
الوطين حملايظي ااسسابات واملنظمة الوطنمة للمحاسنني املعتمدين واليت يصدريا سنويا اجمللس الوطين احملاسنة.
رابعا :صعوبات الدراسة الميدانية
يف يذه الدراسة مت بذل قصار اجلهد ويف حدود املعلومات املطلع علمها واملتويرة ويف حدود االمكانمات
هبدف إعداد دراسة جمدة للموضوع والوصول إىل عمنة تكون مقنولة وكايمة إلجرا الدراسة املمدانمة ،وطوال يتة
إعداديا واجهتنا بعض الصعوبات والعوائق ،حمث متثلت الصعوبات اليت مت مواجهتها يف إعداد الدراسة املمدانمة،
واملتمثلة يف جمموعة من العوائق اليت حالت دون الوصول إىل أكارب عمنة ممكنة لضمان نتائج أكثر دقة ،من أي
يذه العوائق نذكر ما يلي:
 صعوبة التواصل املناشر مع املدققني اخلارجني يف اجلزائر ،وحتجج أغلنه بعدم توير الوقت لديه لإلجابةعن االستمارة ،يفي بعض ااساالت يطلب منا االنتظار ألشهر للحصول على اإلجابة ،يذا يف حالة
االستقنال ،ويف حاالت أخرى ريض استقنالنا يف طرف املدقق؛
 من أجل تسهمل عملمة التواصل مع عدد أكارب من املدققني مت تصمم استمارة الكتونمة .ولكن واجهتناصعوبة يف التواصل االلكتوين مع املدققني اخلارجمني يف اجلزائر ،وعدم استجابته لالستمارات
االلكتونمة اليت مت إرساهلا مرارا وتكرارا عارب الاربيد اإللكتوين الرمسي اخلاص هب والذي مت ااسصول علمه
من قائمة فاايظي ااسسابات اليت يصدريا سنويا اجمللس الوطين للمحاسنة.

1

-http://www.cnc.dz/fichier_regle/1219.pdf.
- http://www.cnc.dz/fichier_regle/1218.pdf.

2
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المطلب االثاني :أدوات وخطوات الدراسة
سنتطرق يف يذا املطلب إىل األدوات املستخدمة يف مجع بمانات الدراسة املمدانمة ،وخمتلف املراحل اليت
مرت هبا.
أوال :جمع البيانات
مت االعتماد على االستمارة (االستنمان) كأداة رئمسمة يف إعداد الدراسة املمدانمة باإلضاية للمقابلة مع
بعض أيراد العمنة ،لتعذر إجرا املقابلة مع كل األيراد ،بعد توزيع االستمارة على العمنة املستهدية ،وحصر وجتممع
النمانات الالزمة ومعاجلة النمانات املتحصل علمها باستعمال أدوات التحلمل االحصائي املناسنة ،وذلك باستخدام
برنامج ااسزمة االحصائمة للعلوم االجتماعمة .SPSS
 -9مراحل إعداد االستمارة :متت عملمة بنا االستمارة على النحو التايل:
-

المرحلة األولى :واملتمثلة يف حتديد ما جيب أن حتتويه االستمارة من بنود اعتمادا على ما مت تفصمله يف
اجلانب النظري ،وخصوصا احملاور اليت تناولت كال من موثوقمة القوائ املالمة ،نوعمة القوائ املالمة ،تأثري
جودة التدقمق اخلارجي على موثوقمة القوائ املالمة والعوامل املؤثرة على جودة التدقمق اخلارجي .وبنا على
ذلك مت تصمم االستمارة.

-

المرحلة الثانية :مت عرض االستمارة يف شكلها األوىل على األستاذ املشرف واألساتذة احملكمني
املتخصصني يف احملاسنة ،والتدقمق ،واملنهجمة ،واإلحصا من جامعة سطمف وجامعات جزائرية أخرى
*

وكذلك على فاكمني من خارج الوطن .والذي بلغ عددي  7فاكمني

.

من خالل املالحظات املقدمة من طرف احملكمني ،مت تعديل االستمارة حبذف عنارات وتنسمط النعض
وإعادة صماغة النعض لتصنح يف نسختها النهائمة.
-

المرحلة الثالثة :بعد ما مت إعداد االستمارة يف نسختها النهائمة مت ترمجتها إىل اللغة الفرنسمة (أنظر امللحق
رق .)19

 -2وصف محتويات االستمارة:
اشتملت االستمارة على ثالثة أجزا  ،جز خاص بالنمانات العامة ،وجز خاص مبوثوقمة القوائ املالمة
واجلز األخري خاص مبعلومات حول تأثري عوامل جودة التدقمق اخلارجي على موثوقمة القوائ املالمة.

*أنظر امللحق رق .10
140

الفصل الثالث :المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

-

الجزء الخاص بالمعلومات العامة :وتضمن جمموعة من األسئلة الشخصمة املتعلقة بالعمنة فال الدراسة
واملكونة من سنع يقرات ( العمر ،املؤيل العلمي ،والوظمفة ااسالمة ،اخلاربة املهنمة ،عدد العاملني يف املكتب،
متثمل مكتب التدقمق ملكتب تدقمق عاملي ،عضوية مكتب التدقمق يف شنكة من مكاتب التدقمق).

-

الجزء الخاص بموثوقية القوائم المالية :مشل يذا احملور جمموعة من األسئلة املتعلقة مبوثوقمة القوائ املالمة
حسب خصائص املوثوقمة الواردة يف االطار املفايممي للمعايري احملاسنمة الدولمة ،ومشلت تسع عنارات.

-

الجزء الخاص بمعلومات حول تأثير عوامل جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية:
قس يذا اجلز إىل ثالثة فااور ،احملور األول يمه جمموعة من األسئلة خصصت للعوامل املتعلقة مبكتب
التدقمق واملؤثرة على موثوقمة القوائ املالمة ومشلت  09عنارة ،أما احملور الثاين يخصص لعدد من األسئلة
تتناول العوامل املتعلقة باملدقق واملؤثرة على جودة التدقمق اخلارجي ومشلت  00عنارة ،أما احملور الثالث
تناول العوامل املتعلقة بتنفمذ عملمة التدقمق واملؤثرة على جودة التدقمق اخلارجي ومشلت  09عنارة.

ويلخص اجلدول أدناه ( )14فاتوى االستمارة:
الجدول رقم ( :)10وصف محتوى االستمارة
معلومات عامة
موثوقية القوائم المالية

المحور

المعلومات

عدد األسئلة

النمانات الشخصمة

النمانات الشخصمة

19

خصائص موثوقمة القوائ املالمة

الصدق يف العرض

17

القابلمة للتحقق
ااسماد
09
تأثير عوامل جودة التدقيق العوامل املتعلقة مبكتب التدقمق واملؤثرة حج مكتب التدقمق؛
مسعة مكتب التدقمق؛
الخارجي على موثوقية على موثوقمة القوائ املالمة
ارتناط مكتب التدقمق احمللي مبكتب تدقمق
القوائم المالية
عاملي؛
مدى التزام مكتب التدقمق باملعايري املهنمة؛
التقدم التقين يف أدا املهنة؛
قمود الوقت؛
عدد الدعاوي القضائمة املريوعة ضد مكتب
التدقمق؛
مدى استمرار مكتب التدقمق يف تدقمق؛
الشركة فال التدقمق؛
املنايسة بني مكاتب التدقمق.
العوامل املتعلقة باملدقق واملؤثرة على استقاللمة املدقق؛
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خاربة يريق التدقمق؛

جودة التدقمق اخلارجي

االشراف ومتابعة أعمال التدقمق يف مكتب
التدقمق؛
االتصاالت بني يريق التدقمق والشركة فال
التدقمق.
09

العوامل املتعلقة بتنفمذ عملمة التدقمق ختطمط عملمة التدقمق
تنفمذ عملمة التدقمق؛
واملؤثرة على جودة التدقمق اخلارجي
توثمق عملمة التدقمق؛
التقرير عن عملمة التدقمق.

09

المجموع

المصدر :من إعداد الناحثة.
 -اإلجابات المقترحة :مت استخدام مقماس لمكرت  Likertاخلماسي لقماس كل فااور االستمارة حمث خيتار

املنحوث إجابة واحدة من بني مخسة بدائل ويتدرج املقماس ما بني  0درجات إىل درجة واحدة على
النحو التايل:
الجدول رقم ( :)10مقياس ليكرت الخماسي
موافق

درجة التقييم

بدرجة موافق

كبيرة جدا

كبيرة

10

19

بدرجة موافق

بدرجة موافق

متوسطة

قليلة

19

14

بدرجة غير موافق

10

المصدر :من إعداد الناحثة

 -3قياس ثبات وصدق االستمارة
يف اختنار ثنات وصدق االستمارة ،مت استخدام نوعني من االختنارات:
-

قياس الصدق الظاهري لألداة :للتأكد من الصدق الظايري لألداة ،مت عرض االستمارة على جمموعة

من األساتذة احملكمني (أنظر امللحق رق  ،)10والذين قاموا بدوري بتقدمي جمموعة من املالحظات والتعديالت
على فاتوى االستمارة ،ومدى تغطمتها جلوانب املوضوع األساسمة ومدى وضوحها وسالمة صماغتها .ومت تعديل
االستمارة طنقا للمالحظات املقدمة من طريه ويذا حبذف بعض العنارات ،وتعديل وإضاية عنارات أخرى،
وإعادة صماغة بعض الفقرات لتنسمطها لتصنح أكثر وضوحا ويهما لدى أيراد عمنة الدراسة وأكثر صدقا يف قماس
موضوع الدراسة.
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متت االستعانة باالستمارة االلكتونمة ،1لتسهمل الوصول إىل أكارب قدر ممكن من االجابات من طرف
العمنة فال الدراسة .مت استجاع االستمارات من قنل بعض أيراد العمنة ( مت اعتماد االستمارات املستجعة من
الفتة املمتدة من  9109/19/90إىل غاية  )9109/10/91ومت اعتماد  71استمارة يف التحلمل من بني
االستمارات املستجعة.
قياس ثبات األداة :متت عملمة قماس ثنات االستمارة ملعرية قدرة املقماس (لكرت اخلماسي) على

-

ااسفاظ على ثناته عارب املدى الزمين ،بغض النظر عن وجود أحوال غري قابلة للتحك خالل القماس ،وبغض النظر
عن حالة املستقصى منه  .ومت استخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alphaحمث
يأخذ قمما تتاوح بني الصفر والواحد الصحمح ،يإذا مل يكن يناك ثنات يف النمانات يإن قممة املعامل تكون
مساوية للصفر ،وعلى العكس إذا كان يناك ثنات تام يف النمانات يإن قممة املعامل تساوي الواحد الصحمح ،أي
أن زيادة قممة معامل ألفا كرونناخ تعين زيادة مصداقمة النمانات يف عكس نتائج العمنة على جمتمع الدراسة.
وباستخدام ااسزمة اإلحصائمة للعلوم االجتماعمة برنامج ( )*SPSSإصدار  07مت التوصل إىل النتائج
التالمة:
الجدول رقم ( :)19معامل الثبات الكلي (ألفا كرونباخ)
المحور

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

موثوقية القوائم المالية

17

0.796

العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية

09

0.900

العوامل المتعلقة بالمدقق والمؤثرة على جودة التدقيق الخارجي

00

0.917

العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق والمؤثرة على جودة التدقيق 09

0.912

الخارجي
المجموع

00

0 .956

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS .19أنظر امللحق رق ( )4معامل ثنات ألفا كرونناخ
لالستمارة.

1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPR17_7FpsgPdRsmnBL2xxN1WrAqnqoSmcNgSUbcTubc3qhw/

viewform.
*
SPSS : Statistical Package for Social Science, version 19.
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من خالل اجلدول نالحظ أن معامل الثنات الكلي ألداة مجع النمانات بلغ  ،0,956ويو معامل يفوق 1,0
ويقتب من  0الصحمح ،يهو معامل ثنات جمد جدا ،ومنه االستمارة صااسة لالستعمال يف يذه الدراسة
املمدانمة ،وذات مصداقمة كنرية للنمانات يف عكس نتائج العمنة على اجملتمع.
 -0ترميز البيانات:
بعد توزيع االستمارة على العمنة املستهدية ،وحصر وجتممع النمانات الالزمة النمانات املتحصل علمها ،مت
ترممزيا من أجل إدخاهلا إىل برنامج ااسزمة االحصائمة للعلوم االجتماعمة .SPSS
المطلب الثالث :األدوات اإلحصائية المستعملة في تحليل البيانات
مرت عملمة حتلمل النمانات باخلطوات التالمة:
 -0أدوات االحصاء الوصفي :مت االستعانة يف التحلمل االحصائي على االختنارات االحصائمة التالمة:
 التكرارات المطلقة والنسبية :لوصف خصائص العمنة وحتديد استجابته ؛ المتوسطات واالنحرافات المعيارية :املتعلقة بكل بند من بنود االستمارة ،معرية متوسط اجابات األيرادومدى تشتت أجوبة املستقصمني عن اإلجابة املتوسطة ،وبالتايل حتديد األمهمة النسنمة الستجابة أيراد العمنة
جتاه فااور الدراسة.
 ألفا كرونباخ :وذلك لتأكد من االتساق الداخلي لفقرات االستمارة.-9

ادوات االحصاء االستداللي :مت اختمار األدوات املناسنة الختنار الفرضمات عند مستوى الداللة ℅0

واملتمثلة يف ما يلي:
 التوزيع الطبيعي :ملعرية ما اذا كانت النموذج واالستمارة قابلة للدراسة واجلداول التالمة توضح النتائج:الجدول رقم ( :)10اختبار التوزيع الطبيعي لموثوقية القوائم المالية
اختبار Kolmogorov-Smirnova

خلو املعلومة احملاسنمة من األخطا املادية.
يمت معاجلة املعلومات احملاسنمة ويقا جلويريا.
يت عرض املعلومات احملاسنمة اسقمقتها
االقتصادية.
مطابقة األرقام احملاسنمة لألحداث اليت تعرضها.
يتوصل عدد من املدققني املستقلني إىل النتمجة

اختبار Shapiro-Wilk

معامالت

درجة

مستوى الداللة

االرتباط
,270

الحرية
90

,000

االرتباط
,759

,268
,246

90
90

,000
,000

,747
,812

90
90

,288
,280

90
90

,000
,000

,773
,850

90
90
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معامالت

درجة

مستوى

الحرية
90

الداللة
,000
,000
,000
,000
,000

الفصل الثالث :المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية
نفسها خبصوص القوائ املالمة.
يت إعداد القوائ املالمة دون وضع أيداف
مسنقة هلا.

,154

90

,000

,886

90

,000

يت إعداد القوائ املالمة دون يدف التأثري على
قرارات مستخدمها.

,195

90

,000

,884

90

,000

املعلومات احملاسنمة املوجودة يف القوائ املالمة
ميكن الوثوق هبا.
املعلومات احملاسنمة املوجودة يف القوائ املالمة

,216

90

,000

,853

90

,000

,270

90

,000

,820

90

,000

ميكن االعتماد علمها يف اختاذ القرارات.

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التوزيع الطنمعي لالستمارة.

يتضح من اجلدول أعاله أن مجمع معامالت االرتناط لنمانات االستمارة واملرتنطة مبوثوقمة القوائ املالمة دالة
إحصائما عند مستوى الداللة (.)1,10
الجدول رقم ( :)19اختبار التوزيع الطبيعي للعوامل المتعلقة بمكتب التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم
المالية
اختبار Kolmogorov-Smirnova

معامالت
عدد أعضا يريق التدقمق.
املؤيالت املهنمة اليت يتوير علمها أعضا يريق
التدقمق.
اخلاربات املهنمة ألعضا يريق التدقمق.
عدد زبائن مكتب التدقمق.
عدد عملمات التدقمق يف املكتب.
حج االيراد السنوي للمكتب.
مدة التعاقد مع العممل.
السمعة ااسسنة ملكتب التدقمق.
عدم وجود دعاوي قضائمة ضد مكتب التدقمق.
التزام مبعايري التدقمق املتفق علمها أو املعمول هبا.
التزام باملعايري املعمول هبا فالما.
التزام باملتطلنات األخالقمة والسلوك املهين.
مشاركة مكتب التدقمق يف برامج مراقنة اجلودة
اليت تنظمها اهلمئات املهنمة
وجود نظام ملراقنة اجلودة يف املكتب.

درجة الحرية مستوى الداللة

اختبار Shapiro-Wilk

معامالت

درجة

مستوى

االرتباط
,243

90

,000

االرتباط
,882

الحرية
90

الداللة
,000

,311

90

,000

,768

90

,000

,310
,193
,258
,200
,268
,211
,222
,264

90
90
90
90
90
90
90
90

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,742
,885
,862
,893
,876
,838
,837
,809

90
90
90
90
90
90
90
90

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,247
,288
,268

90
90
90

,000
,000
,000

,808
,747
,829

90
90
90

,000
,000
,000

,220

90

,000

,833

90

,000
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اعتماد مكتب التدقمق على التكنولوجمة ااسديثة

,229

.
استخدام مكتب التدقمق لألسالمب االحصائمة

,223

90
90

,000
,000

,847
,854

90
90

,000
,000

يف تنفمذ عملمة التدقمق.
مسايرة التطورات ااساصلة يف املهنة .

,214

90

,000

,844

90

,000

ختصص املكتب يف صناعة ما.

,178

90

,000

,876

90

,000

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التوزيع الطنمعي لالستمارة.

نالحظ من اجلدول السابق أن مجمع معامالت االرتناط لنمانات االستمارة واملرتنطة بالعوامل املتعلقة مبكتب
التدقمق واملؤثرة على موثوقمة القوائ املالمة دالة إحصائما عند مستوى الداللة (.)1,10
الجدول رقم ( :)11اختبار التوزيع الطبيعي للعوامل المتعلقة بالمدقق والمؤثرة على جودة التدقيق الخارجي
اختبار Kolmogorov-Smirnova

التأيمل العلمي الكايف للعاملني يف املكتب
التدقمق.
اخلاربة اليت يتمتع هبا العاملني يف مكتب التدقمق.
معرية كاية العاملني يف مكتب التدقمق مبعايري

مستوى الداللة

معامالت

درجة الحرية

االرتباط
,257

90

,000

,275
,311

90
90

,000
,000

اختبار Shapiro-Wilk

معامالت

درجة

مستوى

االرتباط
,754

الحرية
90

الداللة
,000

,781
,756

90
90

,000
,000

احملاسنة والتدقمق.
معرية كاية العاملني يف مكتب التدقمق بقواعد
وآداب السلوك املهين.
يتمتع مدير املكتب واملدققني األساسني خباربة
كنرية.
اختاذ القرار يف القضايا اهلامة يت من قنل املدقق
الرئمسي.
قدرة املدقق الرئمسي على االجابة على أسئلة
املوجهة إلمه من اجلهة اليت قامت بتعمنه أثنا
تقدمي التقرير النهائي.
مشاركة املدقق يف التدريب والتأيل املستمر.
مشاركة املدقق يف الندوات املهنمة املتخصصة.
عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب إدارة
الشركة يف مهام املدقق اخلارجي.
عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب جلنة
التدقمق يف مهام املدقق اخلارجي.

,295

90

,000

,778

90

,000

,356

90

,000

,690

90

,000

,230

90

,000

,816

90

,000

,309

90

,000

,742

90

,000

,272

90

,000

,759

90

,000

,263
,295

90
90

,000
,000

,712
,760

90
90

,000
,000

,260

90

,000

,755

90

,000
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عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب جملس

90

,279

,000

,761

,000

90

االدارة يف مهام املدقق اخلارجي.
عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب املالك يف
مهام املدقق اخلارجي.

,292

90

,000

,774

90

,000

غماب املصاحل املادية للمدقق أو ألحد أيراد
أسرته يف الشركة فال التدقمق ،خبالف األتعاب
اليت يتقاضايا.

,282

90

,000

,754

90

,000

يتمتع املدقق بثقاية تنعكس على أسلوبه يف
التفكري وطرق مجع األدلة.
تعرض املدققني لعقوبات املناسنة يف حالة

,268

90

,000

,798

90

,000

,206

90

,000

,875

90

,000

التقصري.

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التوزيع الطنمعي لالستمارة.

من اجلدول السابق نستنج أن مجمع معامالت االرتناط لنمانات االستمارة واملرتنطة بالعوامل املتعلقة باملدقق واملؤثرة
على جودة التدقمق اخلارجي دالة إحصائما عند مستوى الداللة (.)1,10
الجدول رقم ( :)91اختبار التوزيع الطبيعي للعوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق والمؤثرة على جودة
التدقيق الخارجي
اختبار Kolmogorov-Smirnova

وضع خطة واضحة ملختلف عملمات التدقمق.
يحص نظام الرقابة الداخلي.
يت مجع أدلة اإلثنات الكايمة.
توكل مهام االشراف على عملمة التدقمق إىل
املدققني الذين يشغلون مستويات تنظمممة علما
يف مكتب التدقمق.
يقوم مسؤول يف مكتب التدقمق بقرا ة برامج
التدقمق على مساعديه.
يقوم مسؤول يف مكتب التدقمق بقرا ة
مالحظات املساعدين.
يقوم مسؤول يف مكتب التدقمق بتقمم ااسلول
النديلة ألي مشكلة.
يقوم مسؤول يف مكتب التدقمق بتدقمق أوراق
العمل عند القمام بأعمال املتابعة.

اختبار Shapiro-Wilk

مستوى

معامالت

درجة

مستوى

معامالت

درجة الحرية

االرتباط
,732
,687
,766
,759

الحرية
90
90
90
90

الداللة
,000
,000
,000
,000

االرتباط
,316
,339
,279
,286

90
90
90
90

الداللة
,000
,000
,000
,000

90

,000

,262

90

,000

,802

90

,000

,248

90

,000

,815

,255

90

,000

,774

90

,000

,272

90

,000

,779

90

,000
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تستغرق عملمة التدقمق الوقت الكايف.

,252

90

,000

,810

90

,000

االتصال املتكرر بني يريق مكتب التدقمق
والعممل اخلاضع للتدقمق.

,237

90

,000

,807

90

,000

توثمق عملمة متابعة ومراجعة التقارير وأوراق
العمل والنتائج اليت مت التوصل إلمها يف عملمة

,277

90

,000

,777

90

,000

التدقمق.
وجوب إمتام عملمة التدقمق وتقدمي التقرير
النهائي حسب التاريخ احملدد.

,297

90

,000

,728

90

,000

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التوزيع الطنمعي لالستمارة.

يتضح من اجلدول أعاله أن مجمع معامالت االرتناط لنمانات االستمارة واملتعلقة بتنفمذ عملمة التدقمق
واملؤثرة على جودة التدقمق اخلارجي دالة إحصائما عند مستوى الداللة (.)1,10
 اختبار االنحدار البسيط )Regression simple( :وذلك الختنار تأثري أبعاد املتغري املستقل (جودةالتدقمق اخلارجي) على املتغري التابع (موثوقمة القوائ املالمة) كل على حدى؛
 اختبار التباين األحادي )ANOVA( :واختنار شمفمه ( )Scheffeالختنار صدق الفروق ذات الداللةاإلحصائمة ملتغريات املراقنة (العمر ،املؤيل العلمي ،الوظمفة ااسالمة ،اخلاربة املهنمة ،عدد العمال يف مكتب
التدقمق ،متثل مكتب التدقمق ملكتب تدقمق عاملي ،عضوية مكتب التدقمق يف شنكة من مكاتب التدقمق)
على عوامل جودة التدقمق اخلارجي واملؤثرة على موثوقمة القوائ املالمة.
-9

قاعدة القرار في سلم ليكرت الخماسي :كما سنق ذكر مت اعتماد سل لمكرت اخلماسي يف يذه

الدراسة وحددت جماالت اإلجابة كما يلي:
 حساب المدى :ويقا للمعادلة التالمةاملدى= ااسد االعلى  -ااسد األدىن
أي املدى= 4 = 0 -0

 حساب طول الفئة :ويقا للمعادلة التالمةطول الفئة= املدى/عدد الفقرات
طول الفئة= 1.9=0/4

 تحديد معيار مقياس التحليل :ويذا بإضاية القممة  1.9للحد األدىن للمقماس يتصنح كما يو منني يفاجلدول التايل:
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الجدول رقم ( :)99معيار مقياس التحليل
قم املتوسط ااسسايب

الدرجة يف مقماس لمكارت

درجة التقدير

()0.91 ،0.11

0

مقنولة جدا

()9.01 ،0.90

9

مقنولة

()9.41 ،9.00

9

متوسطة

()4.91 ،9,40

4

ضعمفة

()0.11 ،4.90

0

ضعمفة جدا

المصدر :من إعداد الناحثة.

حساب املتوسط الفرضي لإلجابة يساوي  ،9ومت حسابه كما يلي.9 =0/)0+4+9+9+0( :
يدل يذا اجلدول على أن درجات املوايقة اليت قممتها أكارب من قممة املتوسط الفرضي  9تعتارب عن درجات
موايقة سلنمة أي أن اجتايات وادراكات العمنة فال الدراسة سلنمة يمما خيص متغريات الدراسة (الفقرات واحملاور
احملددة يف االستنمان) ،يف حني أن درجات املوايقة اليت قممتها أقل من قممة املتوسط الفرضي  9تعتارب عن اجتايات
إجيابمة يمما خيص متغريات الدراسة.

المبحث الثالث :الخصائص النوعية لعينة الدراسة
مت توزيع االستمارات على عمنة الدراسة املتمثلة يف فاايظي ااسسابات واخلاربا احملاسنمني يف اجلزائر ،يف
الفتة املمتدة من  9109/19/07إىل غاية  ،9109/10/91ومت مجع  71استمارة قابلة للدراسة والتحلمل.
المطلب األول :تعريف بالخصائص النوعية لعينة الدراسة
تتمثل اخلصائص النوعمة للعمنة فال الدراسة يف ما يلي:
 جمموعة من الصفات الشخصمة اليت ختص املدقق اخلارجي واملتمثلة يف  :العمر ،املؤيل العلمي ،الوظمفة ااسالةواخلاربة؛
 وجمموعة الصفات اليت يتمتع هبا مكتب التدقمق واملهمة يف يذه الدراسة واملتمثلة يف :عدد العمال ،متثملمكتب التدقمق ملكتب تدقمق عاملي وعضوية مكتب التدقمق يف شنكة من مكاتب التدقمق.
المطلب الثاني :الصفات الشخصية لعينة الدراسة
سوف يت يف يذا املطلب توزيع عمنة الدراسة حسب :العمر ،املؤيل العلمي ،الوظمفة ااسالمة واخلاربة ،ويذا
حبساب التكرارات والنسب والتمثمل النماين هلا.
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أوال :توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب العمر.
الجدول رقم ( )92والشكل رقم ( :)99توزيع أفراد العينة حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة℅

أقل من  91سنة

9

9,9

من  91إىل أقل 01

من 41سنة
من  41إىل أقل 92
من  01سنة
أكثر من  01سنة

المجموع

30
11

العمر
أقل من  30سنة

00,0
93,3

من  30إىل أقل من40
سنة

09,9

من  40إىل أقل من 50
سنة

911

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.

يتضح من اجلدول أعاله أن أعمار عمنة الدراسة تتاوح بني الفئتني أساسمتني ،الفئة األوىل ما بني  91سنة
و 41سنة حمث بلغ عدد املستجوبني الذين ينتمون إىل يذه الفئة  41مستوجب بنسنة تقدر ب  ،%44,4والفئة
الثانمة أكثر من  01سنة بلغ عدد املستجوبني  99مستجوب بنسنة تقدر ب .%40,4
يف حني متثل الفئتني الناقمتني نسب منخفضة ،حمث بلغ عدد املستجوبني الذين تتاوح أعماري بني 04

و 04سنة  21مستوجب بنسنة تقدر  .%2131يف حني جند يئة أصغر من  14سنة ممثلة مبستجوب واحد يقط،
وميكن إرجاع السنب يف ذلك إىل توقف عملمة منح االعتماد لفتة من الزمن يف السنوات االخرية ،باإلضاية إىل
التغمري يف كمفمة ااسصول على شهادة خنري فااسب وفاايظ حسابات حسب القانون  42-24املنظ للمهنة،
والذي نص على أن الشهادات واإلجازات ملمارسة املهن سابقة الذكر متنح من معهد التعلم املختص والتابع
لوزارة املالمة ،ويذا بعد إجرا مسابقة وطنمة للمتشحني ااساصلني على شهادة جامعمة يف االختصاص.
ثانيا :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب املؤيل العلمي.
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الجدول رقم ()93والشكل رقم ( :)92توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
التكرار النسبة℅

المؤهل

المؤهل العلمي

العلمي
03

لمسانس

09,1

90

ماجستري

90,9

0

دكتوراه

دكتوراه

90,9

11

المجموع

ماجستري

0,9

99

شهادة مهنمة

لمسانس

شهادة مهنمة

911

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.

يتضح من اجلدول أعاله أن معظ أيراد عمنة الدراسة متحصلون على شهادة لمسانس كحد أدىن مطلوب
ملمارسة املهنة ،عددي بلغ  09مستقصي بنسنة تقدر  ،%09,7وبلغ عدد حاملي الشهادات العلما 90
مستقصى بنسنة تقدر ب ،%99,4أما بالنسنة اساملي شهادة مهنمة ينلغ عددي  21بنسنة تقدر ب.%2,31

ثالثا :توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالة
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب الوظمفة ااسالة.
الجدول رقم ( ،)90الشكل رقم (:)93توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية
الوظيفة الحالية التكرار
فااسب 21

خنري
بشهادة
خنري فااسب

فاايظ حسابات

المجموع

0

90
11

النسبة℅

الوظيفة الحالية

22,2
0,9

02,2
911

خنري فااسب بشهادة
خنري فااسب
فاايظ حسابات

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.
يتضح من اجلدول أعاله أن أغلب املستقصى منه ميارسون مهنة فاايظ ااسسابات ،بلغ عددي 00

مستقصي بنسنة تقدر بـ  ،%99,9عدد خاربا احملاسنني بشهادة بلغ عددي  91مستقصي بنسنة  ،%99,9أما
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يئة اخلاربا احملاسنني ( الذين مسحت هل الدولة مبمارسة املهنة دون ااسصول على الشهادة) بلغ عددي 0

مستقصمني بنسنة .%031
رابعا:توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب اخلاربة.
الجدول رقم()90والشكل رقم ( :)90توزيع أفراد العينة حسب الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة℅

أقل من  0سنوات

0

0,0

]من  0إىل 22 01

الخبرة

20,0
من  5سنوات

سنوات[
] من  00إىل 90 00

90,9

سنة [
أكثر من  00سنة 01

00,9

11

911

المجموع

من  5إىل  10سنوات
من  11إىل  15سنة
أكثر من  15سنة

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.

نالحظ من اجلدول السابق أن نسنة كنرية تقدر ب ـ أكثر من  %01من العمنة فال الدراسة يتمتعون خباربة
تفوق  20سنة ،يمما بلغ عدد الذين مارسوا مهنة التدقمق اخلارجي ملدة تفوق  22سنة وأقل من  20سنة20 ،
مستقصي بنسنة تقدر ب ،%2031وبلغ عدد املستقصمني الذين يتمتعون خباربة ملدة  0سنوات وأقل من 24

سنوات  11مستقصي بنسنة تقدر بـ ـ ، %1130:بمنما جند عدد املستقصمني والذين ال تنلغ خاربهت يف جمال
التدقمق  0سنوات مقدرة  0مستقصمني بنسنة .%030
المطلب الثالث :صفات مكتب التدقيق للعينة الدراسة
سوف يت يف يذا املطلب توزيع عمنة الدراسة حسب :عدد العمال ،متثمل مكتب التدقمق ملكتب تدقمق
عاملي وعضوية مكتب التدقمق يف شنكة من مكاتب التدقمق .ويذا حبساب التكرارات والنسب والتمثمل النماين
هلا.
أوال :توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمال
يوضح اجلدول والشكل املوالمان توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب عدد العمال.
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الجدول رقم ( )99والشكل رقم ( :)90توزيع أفراد العينة حسب عدد العمال
عدد العمال

التكرار

النسبة℅

اخلنري يقط

0

0,0

01

]من  0إىل  0عمال[
]من  0إىل  01عمال[

99
0

أكثر من  01عمال

11

المجموع

عدد العمال

00,9

اخلنري يقط
من  1إىل  5عمال

92,2

من  6إىل  10عمال

0,9

أكثر من  10عمال

911

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.
يتضح من اجلدول أعاله أن معظ مفردات عمنة الدراسة يوظفون يف مكاتب عدد العمال يمها أقل من 0

عمال ،بلغت نسنته  ،%99,9يف حني بلغ عدد املستقصمني الذين يوظفون عدد العمال بني  1و 24عمال،
 22مستقصي بنسنة تقدر .%2131

يمما متثل الفئتني الناقمتني نسب منخفضة يهي متثل جمتمعت نسنة  ،%24يعدد املستقصمني الذين
يوظفون أكثر من  24عمال 0 ،مستقصمني ،يف حني ينلغ عدد املستقصني الذين ال يعتمدون يف عمله إال على
عمال  0مستقصني.
لضمان السري ااسسن ملهنة التدقمق اخلارجي يتطلب توير عدد من عمالمني يفوق  1ويقل عن  24عمال.
ثانيا :توزيع عينة الدراسة حسب تمثيل مكتب التدقيق لمكتب تدقيق عالمي
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب متثمل مكتب التدقمق ملكتب
تدقمق عاملي.
الجدول رقم ( )90والشكل رقم ( :)99توزيع أفراد العينة حسب تمثيل مكتب التدقيق لمكتب تدقيق عالمي

التكرار

النسبة℅

نع

0

0,0

المجموع

11

ال

99

10,9
911

تمثيل مكتب التدقيق لمكتب تدقيق عالمي
نع
ال

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.
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نالحظ من اجلدول السابق أن أغلب مكاتب التدقمق اخلارجي يف اجلزائر ال متثل مكاتب التدقمق العاملمة،
يعدد املستقصمني الذين ال ميثل مكاتنه مكاتب تدقمق عاملمة  90مستقصي بنسنة كنرية تقدر  ،%70,0يف حني
كانت االجابة بنع لعدد قلمل من املستقصمني  ،يأربع مستقصمني ميثلون مكاتب تدقمق عاملمة بنسنة ضعمفة جدا
مقدرة .%030

رغ وجودة عدد كنري من الشركات الكنرية يف اجلزائر ورأمساهلا كنري جدا ،إال أن معظ مكاتب التدقمق يف
اجلزائر ال متثل مكاتب تدقمق عاملمة ،ينجد أن التدقمق اخلارجي هلذه الشركات تقوم به مكاتب تدقمق عاملمة.
ثالثا :توزيع عينة الدراسة حسب عضوية مكتب التدقيق في شبكة من مكاتب التدقيق
يوضح اجلدول والشكل املوالمني توزيع مفردات العمنة فال الدراسة حسب عضوية مكتب التدقمق يف شنكة
من مكاتب التدقمق.
الجدول رقم ( )99والشكل رقم ( :)90توزيع أفراد العينة حسب عضوية مكتب التدقيق في شبكة من
مكاتب التدقيق
نع

التكرار

النسبة℅

99

21

02

ال

المجموع

11

عضوية مكتب التدقيق في شبكة من مكاتب
التدقيق

91

911

نع
ال

المصدر :من إعداد الناحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رق ( )0التكرارات املطلقة والنسنمة ملتغريات
املراقنة.

يتضح من اجلدول السابق أن نسنة كنرية من مكاتب التدقمق ال ينتمون إىل شنكة من مكاتب التدقمق،
ويذا بنسنة تقدر  ،%91ونسنة  %14الناقمة كانت إجابة املستقصمني بنع  ،يمكتب التدقمق اخلاصة هب عضو
يف شنكة من مكاتب التدقمق.
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خالصة الفصل الثالث:
من خالل يذا الفصل ،مت التعرف على خمتلف اجلوانب اخلاصة بالعمنة فال الدراسة املمدانمة ،والتفصمل يف
املراحل التارخيمة اليت مرت هبا مهنة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر ،من ميارس املهنة ،وشروط ممارسة املهنة ،كما تطرقنا
إىل موضوع رقابة جودة التدقمق اخلارجي يف اجلزائر.
كما مت التطرق إىل مراحل إعداد الدراسة املمدانمة ،من تصمم االستمارة وقماس صدق وثنات االستمارة،
إىل األدوات االحصائمة املستعملة.
ويف األخري مت حتلمل اخلصائص النوعمة لعمنة الدراسة حبساب التكرارات والنسب والتمثمل النماين لكل من
العمر ،املؤيل العلمي ،الوظمفة ااسالة ،اخلاربة ،عدد العمال ،متثمل مكتب التدقمق ملكتب تدقمق عاملي ،عضوية
مكتب التدقمق يف شنكة من مكاتب التدقمق.
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الفصل الرابع :التحليل االحصائي واختبار الفرضيات والنتائج
تمهيد:
بعد التعرف على اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية يف الفصل السابق ،وتوضيح األدوات املستخدمة يف
التحليل االحصائي ،وتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات املراقبة ،سنقوم يف هذا الفصل بالتحليل االحصائي
ملتغريات الدراسة ملعرفة مدى توفر موثوقية القوائم املالية ،ومدى توفر عوامل جودة التدقيق اخلارجي واملؤثرة على
موثوقية القوائم املالية.
كما سنقوم يف هذا الفصل باختبار فرضيات الدراسة الثالث بإثباهتا أو نفيها ،وعرض النتائج املتوصل إليها
من خالل هذه الدراسة.
قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كما يلي:
 المبحث األول :عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية؛ المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة؛ -المبحث الثالث :عرض النتائج املتوصل إليها.
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المبحث األول :عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية
بعد التحليل اإلحصائي ملتغريات املراقبة اخلاصة بالدراسة امليدانية يف الفصل السابق ،نقوم بالتحليل
اإلحصائي ملتغريات الدراسة اخلاصة بكل عبارة من العبارات الواردة يف حماور االستمارة ،وهذا حبساب املتوسط
احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة ،ومن مث ترتيبها تريبا تصاعديا حسب املتوسط األقل وأقل االحنراف
املعياري الذي يقابله.
المطلب األول :مدى توفر الموثوقية في القوائم المالية
يوضح اجلدول املوايل ما مدى توفر موثوقية القوائم املالية حسب نتائج العينة حمل الدراسة.
الجدول رقم ( :)91مدى توفر موثوقية القوائم المالية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النتيجة

ترتيب العبارة

خلو املعلومة احملاسبية من األخطاء املادية.

1 .82

0.943

مقبولة

3

ييتم معاجلة املعلومات احملاسبية وفقا جلوهرها.

1.70

0 .827

مقبولة جدا

1

يتم عرض املعلومات احملاسبية حلقيقتها 1.92

0 .986

مقبولة

4

االقتصادية.
1.72

0.862

مقبولة جدا

2

مطابقة األرقام احملاسبية لألحداث اليت تعرضها.

يتوصل عدد من املدققني املستقلني إىل النتيجة 2.34

1.083

مقبولة

7

نفسها خبصوص القوائم املالية.
1.406

يتم إعداد القوائم املالية دون وضع أهداف مسبقة 2.96

متوسطة

9

هلا.
1.393

يتم إعداد القوائم املالية دون هدف التأثري على 2.76

متوسطة

8

قرارات مستخدمها.
1 .011

املعلومات احملاسبية املوجودة يف القوائم املالية ميكن 2.21

مقبولة

6

الوثوق هبا.
0.897

املعلومات احملاسبية املوجودة يف القوائم املالية ميكن 1 .93

مقبولة

5

االعتماد عليها يف اختاذ القرارات.
المجموع

2.1519
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )7املتوسطات واالحنراف املعياري
ملتغريات الدراسة.

يتضح من اجلدول السابق الذكر أن إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة مبوثوقية القوائم املالية
كلها مقبولة ومقبولة جدا ،وعليه جاءت يف املرتبة األوىل عبارة يتم معالجة المعلومات المحاسبية وفقا
لجوهرها ،حيث كانت كل إجابات املستقصيني مقبولة جدا ،فاملتوسط احلاسيب اخلاص هبذه العبارة كان 1.70

واحنرافها املعياري يقدر بـ  .0 .827باعتبار أن معاجلة املعلومات احملاسبية وفقا جلوهرها من أهم خصائص موثوقية
القوائم املالية ،وهذا مبدأ من املبادئ احملاسبية املهم جدا ،ففي اجلزائر قام املشرع بتبين مبدأ تغليب اجلوهر
االقتصادي على الشكل القانوين يف النظام احملاسيب املايل متاشيا مع ما جاءت به املعايري احملاسبية الدولية.
تليها يف املرتبة الثانية عبارة مطابقة األرقام المحاسبية لألحداث التي تعرضها ،حسب نتائج الدراسة فإن
املتوسط احلسايب للعبارة يقدر بـ  ،1.72واالحنراف معياري يقدر بـ  ،0.862وهي مقبولة جدا ،توصلنا من خالل
إجابات املستقصيني إىل أنه جيب على األرقام احملاسبية أن متثل ما حدث بالفعل لضمان املوثوقية يف القوائم
املالية.
يف املرتبة الثالثة عبارة خلو المعلومة المحاسبية من األخطاء المادية ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،1 .82
واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.943وهذه النتيجة تعترب مقبولة ،لتوفر املوثوقية يف القوائم املالية جيب أن تكون
املعلومة احملاسبية خالية من األخطاء اجلوهرية.
يف املرتبة الرابعة جند عبارة يتم عرض المعلومات المحاسبية لحقيقتها االقتصادية ،مبتوسط حسايب يقدر
بـ ،1.92واحنراف معياري يقدر بـ  ،0 .986تعترب هذه النتيجة مقبولة.
ويف املرتبة اخلامسة جند عبارة المعلومات المحاسبية الموجودة في القوائم المالية يمكن االعتماد عليها
في اتخاذ القرارات ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1 .93واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.897وهذه النتيجة مقبولة.
ويف املرتبة السادسة المعلومات المحاسبية الموجودة في القوائم المالية يمكن الوثوق بها ،مبتوسط
حسايب يقدر بـ  ،2.21واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.897تعترب هذه النتيجة مقبولة.
احتلت العبارة يتوصل عدد من المدققين المستقلين إلى النتيجة نفسها بخصوص القوائم المالية
املرتبة السابعة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.21واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.897تعترب هذه النتيجة مقبولة .عند
توصل جمموعة من املدققني املستقلني إىل نفس النتائج نتجنب نوع من التحيز املتعلق بشخصية القائم بعملية
القياس ،ومن مث ضمان موثوقية أكرب يف القوائم املالية.
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ويف املرتبة الثامنة جند عبارة يتم إعداد القوائم المالية دون هدف التأثير على قرارات مستخدمها،
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.76واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.393وهذه النتيجة مقبولة تبني أن إعداد القوائم
املالية دون وضع أهداف مسبقة هلا ،جتنبنا نوع من مقصود التحيز ،حتيز القائم بعملية القياس ،وتوفر هذه
خاصية يعترب شرط أساسي من شروط موثوقية القوائم املالية.
ويف املرتبة التاسعة عبارة المعلومات المحاسبية الموجودة في القوائم المالية يمكن االعتماد عليها في
اتخاذ القرارات ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.96واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.406وهذه النتيجة مقبولة.
فاهلدف األساسي إلعداد القوائم املالية هو مساعدة مستخدميها على اختاذ القرار املناسب ويف الوقت املالئم.
يتضح من اجلدول السابق أن كل عبارات موثوقية القوائم املالية مقبولة ،فحسب النتائج فاملتوسط احلسايب
لكل عبارات موثوقية القوائم املالية يقدر بـ  ،2.1519واالحنراف املعياري يقدر بـ  ،0.65585وهي نتائج مقبولة
توضح أنه للحكم على موثوقية القوائم املالية جيب أن تتميز هذه القوائم املالية بثالث خصائص رئيسية وهي:
 أوال الصدق يف العرض؛ ثانيا القابلية للتحقق؛ ثالثا احلياد.المطلب الثاني :مدى توفر العوامل المتعلقة بجودة التدقيق الخارجي والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
يف هذا املطلب سندرس مدى توفر العوامل املتعلقة جبودة التدقيق اخلارجي واملؤثرة على موثوقية القوائم
املالية ،وتتمثل هذه العوامل يف :العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق وباملدقق وبتنفيذ عملية التدقيق ،من خالل حتليل
البيانات املتحصل عليها.
أوال :مدى توفر العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
يوضح اجلدول املوايل ما مدى توفر العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق واملؤثرة على موثوقية القوائم املالية
حسب نتائج العينة حمل الدراسة.
الجدول رقم ( :)02مدى توفر العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية

عدد أعضاء فريق التدقيق.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النتيجة

ترتيب الفقرة

2 .38

1.118

مقبولة

15

املؤهالت املهنية اليت يتوفر عليها أعضاء فريق 1 .67

0.793

مقبولة جدا

3
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التدقيق.
اخلربات املهنية ألعضاء فريق التدقيق.

1.60

0.716

مقبولة جدا

1

عدد زبائن مكتب التدقيق.

2.43

1.132

مقبولة

16

عدد عمليات التدقيق يف املكتب.

2.24

1.063

مقبولة

13

حجم االيراد السنوي للمكتب.

2 .56

1.200

مقبولة

18

مدة التعاقد مع العميل.

2.32

0.934

مقبولة

14

السمعة احلسنة ملكتب التدقيق.

2.09

1.067

مقبولة

7

عدم وجود دعاوي قضائية ضد مكتب التدقيق.

2 .17

1.192

مقبولة

01

التزام مبعايري التدقيق املتفق عليها أو املعمول هبا.

1.81

0 .847

مقبولة

4

التزام باملعايري املعمول هبا حمليا.

1.86

0.894

مقبولة

5

التزام باملتطلبات األخالقية والسلوك املهين.

1.66

0.781

مقبولة جدا

2

مشاركة مكتب التدقيق يف برامج مراقبة اجلودة اليت 2.17

1.173

مقبولة

9

تنظمها اهليئات املهنية
2.19

1.160

مقبولة

12

وجود نظام ملراقبة اجلودة يف املكتب.

اعتماد مكتب التدقيق على التكنولوجية احلديثة 2.10 .

0.995

مقبولة

8

استخدام مكتب التدقيق لألساليب االحصائية يف 2.19

0.959

مقبولة

11

تنفيذ عملية التدقيق.
مسايرة التطورات احلاصلة يف املهنة .

2.07

0.992

مقبولة

6

ختصص املكتب يف صناعة ما.

2 .53

1.265

مقبولة

17

المجموع

2.1123

0 .62478

مقبولة

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )7املتوسطات واالحنراف املعياري
ملتغريات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة الخبرات المهنية ألعضاء فريق التدقيق ،حسب نتائج العينة حمل
الدراسة احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.60واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.716وهي نتيجة مقبولة
جدا .حيث تعترب خربة أعضاء فريق التدقيق من بني أهم العوامل اليت تؤثر على موثوقية القوائم املالية.
من اجلدول السابق جند أن عبارة التزام بالمتطلبات األخالقية والسلوك المهني قد احتلت املرتبة الثانية
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.66واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.781وهي نتيجة مقبولة جدا .فاألخالق والسلوك
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املهين ضرورة جيب توفرها يف املدقق اخلارجي من أجل ضمان موثوقية القوائم املالية ،كما أن معظم اهنيارات
الشركات الكربى كان سببها التواطؤ بني إ دارة الشركة واملدقق اخلارجي إلخفاء الوضعية احلقيقة للشركة وجتميل
صورهتا أمام مستخدمي القوائم املالية.
احتلت عبارة المؤهالت المهنية التي يتوفر عليها أعضاء فريق التدقيق املرتبة الثالثة يف ترتيب نتائج
الدراسة امليدانية للمحور األول من اجلزء الثاين ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،1 .67واحنراف معياري يقدر بـ 0.793

وهي نتيجة مقبولة جدا ،فهناك اتفاق بني أفراد العينة حمل الدراسة أن توفر املؤهل العلمي ألعضاء فريق التدقيق
يؤثر يف موثوقية القوائم املالية.
كما احتلت العبارة التزام بمعايير التدقيق المتفق عليها أو المعمول بها املرتبة الرابعة يف ترتيب نتائج
الدراسة امليدانية للمحور األول من اجلزء الثاين ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.81واحنراف معياري يقدر بـ0 .847

وهي نتيجة مقبولة ،فاملعايري ضرورة جيب توفرها عند أداء مهنة التدقيق ،فتبين املعايري الدولية يضمن توحيد
املمارسات وضمان نتائج أحسن.
يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة التزام بالمعايير المعمول بها محليا قد احتلت املرتبة اخلامسة مبتوسط
حسايب يقدر بـ  ،1.86واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.894وهي نتيجة مقبولة .ففي اجلزائر ونظرا ألمهية املعايري قام
اجمللس الوطين بإصدار جمموعة من املعايري املنظمة للمهنة يف سنة  6102و ،6107كان يف سنة  6102قد صدر
قرار وزاري حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات.
من اجلدول السابق جند عبارة مسايرة التطورات الحاصلة في المهنة قد احتلت املرتبة السادسة مبتوسط
حسايب يقدر بـ  ،2.07واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.992وهي نتيجة مقبولة ،فمسايرة التطورات احلاصلة يف
املهنة يؤثر على موثوقية القوائم املالية.
احتلت العبارة السمعة الحسنة لمكتب التدقيق املرتبة السابعة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.09واحنراف
معياري يقدر بـ  ،1.067وهي نتيجة مقبولة ،فللسمعة احلسنة تأثري على موثوقية القوائم املالية.
يتضح من اجلدول السابق أن عبارة اعتماد مكتب التدقيق على التكنولوجية الحديثة قد احتلت املرتبة
الثامنة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.10واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.995وهي نتيجة مقبولة .فاعتماد مكتب
التدقيق على التكنولوجية احلديثة يساهم يف حتسني نتائج التدقيق وتقليل الوقت املستغرق يف عملية التدقيق ومن مث
التأثري إجيابيا على موثوقية القوائم املالية.
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من اجلدول السابق جند أن عبارة مشاركة مكتب التدقيق في برامج مراقبة الجودة التي تنظمها الهيئات
المهنية قد احتلت املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2 .17وهو نفسه املتوسط احلاسيب للعبارة العاشرة
لكن باحنراف معياري أقل ،والذي قدر بـ  ،1.173وهي نتيجة مقبولة .فالرقابة على جودة مهنة التدقيق من طرف
هيئات املهنية يساهم يف تطوير املهنة وإعطاء أكثر موثوقية للقوائم املالية اليت تدققها هذه املكاتب املشاركة يف
برامج ملراقبة اجلودة.
احتلت عبارة عدم وجود دعاوي قضائية ضد مكتب التدقيق املرتبة العاشرة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ
 ،2 .17واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.192وهي نتيجة مقبولة.
كما يتضح من اجلدول السابق أن عبارة استخدام مكتب التدقيق لألساليب االحصائية في تنفيذ
عملية التدقيق قد احتلت املرتبة احلادي عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.19واحنراف معياري يقدر بـ
 ،0.959وهي نتيجة مقبولة .فاعتماد مكتب التدقيق على األساليب االحصائية باستخدام أسلوب العينة
واإلجراءات التحليلية للحكم على مدى متثيل القوائم املالية للوضعية واملركز املايل احلقيقي للشركة ،يساهم يف دقة
أكرب للنتائج ويؤثر باإلجياب على موثوقية القوائم املالية.
من اجلدول السابق جند عبارة وجود نظام لمراقبة الجودة في المكتب قد احتلت املرتبة الثاين عشر
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.19واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.160وهي نتيجة مقبولة ،حيث توفر مكتب التدقيق
على نظام ملراقبة اجلودة ميكن من أداء املهمة جبودة عالية وضمان التحقق من عدالة القوائم املالية املقدمة من
طرف الشركة ،ويساهم أكثر يف زيادة موثوقية قوائمها املالية.
احتلت عبارة عدد عمليات التدقيق في المكتب املرتبة الثالث عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،2.24

واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.063وهي نتيجة مقبولة.
يتضح من اجلدول السابق أن عبارة مدة التعاقد مع العميل قد احتلت املرتبة الرابع عشر ،مبتوسط حسايب
يقدر بـ  ،2.32واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.934وهي نتيجة مقبولة.
من اجلدول السابق جند أن عبارة عدد أعضاء فريق التدقيق قد احتلت املرتبة اخلامس عشر ،مبتوسط
حسايب يقدر بـ  ،2 .38واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.118وهي نتيجة مقبولة .فحسب نتائج الدراسة امليدانية
فإن العينة حمل الدراسة موافقة على أن عدد أعضاء فريق التدقيق له تأثري على موثوقية القوائم املالية ولكن هناك
عوامل أخرى هلا درجة تأثري أكرب ،فحسب توزيع أفراد العينة حمل الدارسة حسب عدد العمال فإن نسبة %71
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من مكاتب التدقيق كان عدد العمال فيها  5عمال أو أقل ،هذا ما يفسر عدم إعطاء أفراد العينة حمل الدراسة
األمهية الكبرية لتأثري عدد العمال على موثوقية القوائم املالية.
احتلت العبارة عدد زبائن مكتب التدقيق املرتبة السادس عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.43واحنراف
معياري يقدر بـ  ،1.132وهي نتيجة مقبولة.
يتضح من اجلدول السابق أن عبارة تخصص المكتب في صناعة ما قد احتلت املرتبة السابع عشر
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2 .53واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.265وهي نتيجة مقبولة .حسب نتائج الدراسة
امليدانية فإن العينة حمل الدراسة موافقة على أن لتخصص مكتب التدقيق يف تدقيق الشركات التجارية ،الصناعية،
اخلدماتية ،تأثري على موثوقية القوائم املالية ولكن هناك عوامل أخرى خاصة مبكتب التدقيق هلا درجة تأثري أكرب.
كما احتلت العبارة حجم االيراد السنوي للمكتب املرتبة الثامن عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،2 .56

واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.200وهي نتيجة مقبولة .حسب نتائج الدراسة امليدانية فإن العينة حمل الدراسة
موافقة على أن حلجم االيراد السنوى للمكتب تأثري على موثوقية القوائم املالية ولكن هناك عوامل أخرى خاصة
مبكتب التدقيق هلا درجة تأثري أكرب.
يتضح من اجلدول السابق أن كل عبارات تأثري العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على موثوقية القوائم املالية
مقبولة ،فحسب النتائج املتوسط حسايب لكل العبارات يقدر بـ  ،2.1123واالحنراف املعياري يقدر
بـ ،0 .62478وهي نتائج مقبولة توضح أن موثوقية القوائم املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة مبكتب
التدقيق ومتمثلة أساسا يف ما يلي:
 حجم مكتب التدقيق ،خاصة عند امتالكه أعضاء يتمتعون باخلرية يف جمال التدقيق وميتلكون مؤهالتعلمية وعملية؛
 االلتزام باملتطلبات االخالقية والسلوك املهين؛ االلتزام باملعايري املهنية؛ السمعة احلسنة للمكتب؛ مسايرة التطورات احلاصلة يف املهنة؛ التقدم التقين يف أداء املهنة؛ عدم وجود دعاوي قضائية ضد املكتب؛ مشاركة مكتب التدقيق يف برامج مراقبة اجلودة اليت تنظمها اهليئات املهنية؛165
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 وجود نظام ملراقبة اجلودة يف املكتب؛ ختصص املكتب يف صناعة ما.ثانيا :مدى توفر العوامل المتعلقة بالمدقق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
يوضح اجلدول املوايل ما مدى توفر العوامل املتعلقة باملدقق واملؤثرة على موثوقية القوائم املالية حسب نتائج
العينة حمل الدراسة.
الجدول رقم ( :)09مدى توفر العوامل المتعلقة بالمدقق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.878

التأهيل العلمي الكايف للعاملني يف املكتب 1.76

النتيجة
مقبولة جدا

ترتيب الفقرة
8

التدقيق.
1.71

0.855

مقبولة جدا

7

اخلربة اليت يتمتع هبا العاملني يف مكتب التدقيق.

معرفة كافة العاملني يف مكتب التدقيق مبعايري 1.68

0.846

مقبولة جدا

4

احملاسبة والتدقيق.
0.824

معرفة كافة العاملني يف مكتب التدقيق بقواعد 1.71

مقبولة جدا

6

وآداب السلوك املهين.
0.753

يتمتع مدير املكتب واملدققني األساسني خبربة 1.52

مقبولة جدا

1

كبرية.
0.956

اختاذ القرار يف القضايا اهلامة يتم من قبل املدقق 1 .91

مقبولة

15

الرئيسي.
0.812

قدرة املدقق الرئيسي على االجابة على أسئلة 1.64

مقبولة جدا

2

املوجهة إليه من اجلهة اليت قامت بتعينه أثناء
تقدمي التقرير النهائي.
مشاركة املدقق يف التدريب والتأهل املستمر.

1.70

0.814

مقبولة جدا

5

مشاركة املدقق يف الندوات املهنية املتخصصة.

1.68

0.819

مقبولة جدا

3

عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب إدارة 1 .76

0.964

مقبولة جدا

10

الشركة يف مهام املدقق اخلارجي.
0.966

عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب جلنة 1.79
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التدقيق يف مهام املدقق اخلارجي.
0.977

عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب جملس 1 .79

مقبولة جدا

12

االدارة يف مهام املدقق اخلارجي.
0.928

عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب املالك يف 1 .76

مقبولة جدا

9

مهام املدقق اخلارجي.
1.056

غياب املصاحل املادية للمدقق أو ألحد أفراد أسرته 1 .82

مقبولة

13

يف الشركة حمل التدقيق ،خبالف األتعاب اليت
يتقاضاها.
0 .806

يتمتع املدقق بثقافة تنعكس على أسلوبه يف 1.84

مقبولة

14

التفكري وطرق مجع األدلة.
0 .972

تعرض املدققني لعقوبات املناسبة يف حالة 2.23

مقبولة

16

التقصري.
المجموع

1.7708

0.59676

مقبولة جدا

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )7املتوسطات واالحنراف املعياري
ملتغريات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة يتمتع مدير المكتب والمدققين األساسين بخبرة كبيرة ،حسب نتائج
العينة حمل الدراسة قد احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.52واحنراف معياري يقدر بـ ،0.753
وهي نتيجة مقبولة جدا .حيث يتفق أفراد العينة حمل الدراسة أن اخلربة اليت يتمتع هبا املدقق واملدققني األساسني
هلا دور كبري يف التأثري على موثوقية القوائم املالية ،ألن العديد من أنشطة العمل امليداين يتم تنفيذها بواسطة
مساعدين خرباهتم حمدودة.
من اجلدول السابق جند أن عبارة قدرة المدقق الرئيسي على االجابة على أسئلة الموجهة إليه من
الجهة التي قامت بتعينه أثناء تقديم التقرير النهائي قد احتلت املرتبة الثانية ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،1.64
واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.812وهي نتيجة مقبولة جدا .فقدرة املدقق اخلارجي على شرح وتوضيح كل النقاط
اليت جاءت يف تقريره السنوى عند عقد اجلمعية العامة للشركة وقدرته على اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه ،دور
يف إضفاء املوثوقية على القوائم املالية املدققة من طرفه.

167

الفصل الرابع:التحليل االحصائي واختبار الفرضيات والنتائج

احتلت عبارة مشاركة المدقق في الندوات المهنية المتخصصة املرتبة الثالثة يف ترتيب نتائج الدراسة
امليدانية للمحور الثاين من اجلزء الثاين ،مبتوسط حسايب يقدر بـ ،1.68واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.819وهي
نتيجة مقبولة جدا.
كما احتلت العبارة معرفة كافة العاملين في مكتب التدقيق بمعايير المحاسبة والتدقيق املرتبة الرابعة يف
ترتيب نتائج الدراسة امليدانية للمحور الثاين من اجلزء الثاين ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.68واحنراف معياري
يقدر بـ ،0.846وهي عبارة مقبولة جدا .إ ن أداء مهنة التدقيق اخلارجي على أكمل وجه تتطلب إملام املدقق
باملعايري املهنية املطبقة يف البلد ،ففي اجلزائر مت تبين بعض املعايري الدولية للمحاسبة يف النظام احملاسيب املايل املطبق
حاليا بداية من سنة  ،6119فعلى املدقق اإلملام مبعايري احملاسبية احمللية والدولية من أجل التأكد من مطابقة األرقام
احملاسبية لألحداث اليت تعرضها ،كما جيب عليه االملام أيضا مبعايري التدقيق الدولية واحمللية ،فاجلزائر شرعت يف
تبين جمموعة من املعايري الدولية بداية من سنة .6102
يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة مشاركة المدقق في التدريب والتأهيل المستمر قد احتلت املرتبة
اخلامسة مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.70واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.814وهي نتيجة مقبولة جدا ،فمهنة
التدقيق اخلارجي تتطلب من املدقق التدريب والتأهيل املستمر استجابة للتطورات احلاصلة يف مهنة احملاسبة أو
التدقيق ،وهذا من أجل جتنب التحيز غري املتعمد نتيجة نقص التأهيل واخلربة.
من اجلدول السابق جند عبارة معرفة كافة العاملين في مكتب التدقيق بقواعد وآداب السلوك المهني
قد احتلت املرتبة السادسة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.71واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.824وهي نتيجة مقبولة.
إن معرفة كامل أعضاء فريق التدقيق بقواعد وآداب السلوك املهين جتنب املكتب الوقوع يف حاالت الغش املتعمد
من أجل جتميل صورة الشركة ،ويضفي موثوقية على القوائم املالية.
كما احتلت عباريت الخبرة التي يتمتع بها العاملين في مكتب التدقيق ،والتأهيل العلمي الكافي
للعاملين في المكتب التدقيق ،املرتبتني السابعة والثامنة على الرتتيب ،مبتوسط حسايب يقدر بـ 1.71وبـ ،1.76

واحنراف معياري يقدر بـ  0.855وبـ  ،0.878وهي نتائج مقبولة جدا ،فكما جيب أن يتمتع املدقق باخلربة
والتأهيل العلمي يستوجب أيضا أن العاملني يف مكتب التدقيق يتمتعون باخلربة والتأهيل العلمي الكايف من أجل
إضفاء املوثوقية على القوائم املالية املدققة ومساعدة متخذ القرار يف اختاذ القرار املناسب.
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من نتائج اجلدول السابق جند أن االستقاللية يف الذهن واالستقاللية يف املظهر اليت تعزز قدرة املدقق على
العمل بنزاهة وموضوعية واحلفاظ على موقف الشك املهين ،وهي بذلك تأثر على موثوقية القوائم املالية ،وهذا ما
تبينه نتائج العبارات التالية:
 عبارة عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب المالك في مهام المدقق الخارجي ،قد احتلت املرتبة التاسعةمبتوسط حسايب قدر ب 1 .76واحنرافات معياري قدر بـ 0.928؛

 عبارة عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب إدارة الشركة في مهام المدقق الخارجي احتلت املرتبةالعاشرة مبتوسط حسايب قدر ب :ـ ،1 .76واحنراف معياري قدر بـ 0.964؛

 عبارة عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب لجنة التدقيق في مهام المدقق الخارجي قد احتلت املرتبةاحلادي عشر مبتوسط حسايب قدر بـ ،1.79واحنراف معياري قدر بـ0.966؛

 عبارة عدم وجود ضغوط وتدخل من جانب مجلس االدارة في مهام المدقق الخارجي قد احتلت املرتبةالثانية عشر مبتوسط حسايب قدر بـ ،1.79واحنراف معياري قدر بـ0.977؛

 عبارة غياب المصالح المادية للمدقق أو ألحد أفراد أسرته في الشركة محل التدقيق ،بخالف األتعابالتي يتقاضاها قد احتلت املرتبة الثالثة عشر مبتوسط حسايب قدر بـ ،1 .82واحنراف معياري قدر بـ .1.056

كما يتضح من اجلدول السابق أن عبارة يتمتع المدقق بثقافة تنعكس على أسلوبه في التفكير وطرق
جمع األدلة ،قد احتلت املرتبة الرابعة عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.84واحنراف معياري يقدر بـ 0 .806

وهي نتيجة مقبولة.
من اجلدول السابق جند أن عبارة اتخاذ القرار في القضايا الهامة يتم من قبل المدقق الرئيسي قد
احتلت املرتبة اخلامسة عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1 .91واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.956وهي نتيجة
مقبولة .حسب نتائج الدراسة امليدانية فإن العينة حمل الدراسة موافقة على أن اختاذ القرار يف القضايا اهلامة يتم من
قبل املدقق الرئيسي يؤثر على موثوقية القوائم املالية ولكن هناك عوامل ألخرى درجة تأثريها أكرب.
احتلت العبارة تعرض المدققين لعقوبات المناسبة في حالة التقصير املرتبة السادسة عشر ،مبتوسط
حسايب يقدر بـ  ،2.23واحنراف معياري يقدر بـ  ،0 .972وهي نتيجة مقبولة.
يتضح من اجلدول السابق أن كل عبارات تأثري العوامل املتعلقة باملدقق على موثوقية القوائم املالية مقبولة
فحسب نتائج الدراسة املتوسط حسايب لكل العبارات يقدر بـ  ،1.7708واالحنراف املعياري يقدر بـ ،0.59676
وهي نتائج مقبولة جدا ،توضح أن موثوقية القوائم املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة باملدقق وهي:
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 اخلربة الكبرية اليت يتمتع هبا مدير مكتب التدقيق واملدققني األساسني؛ املشاركة يف الندوات املهنية املتخصصة؛ معرفة فريق التدقيق ملعايري التدقيق واحملاسبة؛ التدريب والتأهيل املستمر للمدقق؛ معرفة كافة العاملني يف مكتب التدقيق بقواعد وآداب السلوك املهين؛ التزام كافة العاملني يف مكتب التدقيق بقواعد وآداب السلوك املهين ؛ اخلربة وتأهيل العلمي الذي يتمتع هبا فريق التدقيق؛ استقاللية املدقق اخلارجي؛ ثقافة املدقق اخلارجي؛ اختاذ القرار يف القضايا اهلامة يتم من قبل املدقق الرئيسي؛ تعرض املدققني للعقوبات املناسبة يف حالة التقصري.ثالثا :مدى توفر العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
يوضح اجلدول املوايل ما مدى توفر العوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق واملؤثرة على موثوقية القوائم املالية
حسب رأي العينة حمل الدراسة.
الجدول رقم ( :)00مدى توفر العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق والمؤثرة على موثوقية القوائم المالية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النتيجة

ترتيب الفقرة

وضع خطة واضحة ملختلف عمليات التدقيق.

1.57

0.601

مقبولة جدا

2

فحص نظام الرقابة الداخلي.

1.53

0.753

مقبولة جدا

1

يتم مجع أدلة اإلثبات الكافية.

1.67

0.719

مقبولة جدا

3

توكل مهام االشراف على عملية التدقيق إىل 1.67

0.764

مقبولة جدا

4

املدققني الذين يشغلون مستويات تنظيمية عليا
يف مكتب التدقيق.
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0.797

يقوم مسؤول يف مكتب التدقيق بقراءة برامج 1.83

8

مقبولة

التدقيق على مساعديه.
0.860

يقوم مسؤول يف مكتب التدقيق بقراءة مالحظات 1.84

9

مقبولة

املساعدين.
0.889

يقوم مسؤول يف مكتب التدقيق بتقييم احللول 1.80

مقبولة جدا

7

البديلة ألي مشكلة.
0 .970

يقوم مسؤول يف مكتب التدقيق بتدقيق أوراق 1.88

11

مقبولة

العمل عند القيام بأعمال املتابعة.
1.87

0.889

مقبولة

10

تستغرق عملية التدقيق الوقت الكايف.

االتصال املتكرر بني فريق مكتب التدقيق والعميل 2.01

1.127

مقبولة

12

اخلاضع للتدقيق.
0.821

توثيق عملية متابعة ومراجعة التقارير وأوراق العمل 1.72

مقبولة جدا

6

والنتائج اليت مت التوصل إليها يف عملية التدقيق.
0.897

وجوب إمتام عملية التدقيق وتقدمي التقرير النهائي 1.68

مقبولة جدا

5

حسب التاريخ احملدد.
المجموع

1 .7556

0.60530

مقبولة جدا

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )7املتوسطات واالحنراف املعياري
ملتغريات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة فحص نظام الرقابة الداخلي ،حسب نتائج العينة حمل الدراسة احتلت
املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.53واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.753وهي نتيجة مقبولة جدا .فالفحص
اجليد لنظام الرقابة الداخلية يساعد املدقق اخلارجي يف إعطاء رأي فين حمايد عن عدالة القوائم املالية ،ويعطي
موثوقية أكرب هلا.
من اجلدول السابق جند عبارة وضع خطة واضحة لمختلف عمليات التدقيق قد احتلت املرتبة الثانية
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.57واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.601وهي نتيجة مقبولة جدا.
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احتلت عبارة يتم جمع أدلة اإلثبات الكافية ،املرتبة الثالثة يف ترتيب نتائج الدراسة امليدانية للمحور
الثالث من اجلزء الثاين ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.67واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.719وهي نتيجة مقبولة
جدا ،فهناك اتفاق بني أفراد العينة حمل الدراسة أن مجع أدلة االثبات الكافية تأثري على موثوقية القوائم املالية.
كما احتلت العبارة توكل مهام االشراف على عملية التدقيق إلى المدققين الذين يشغلون مستويات
تنظيمية عليا في مكتب التدقيق املرتبة الرابعة يف ترتيب نتائج الدراسة امليدانية للمحور الثالث من اجلزء الثاين
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.67واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.764وهي مقبولة جدا ،فالعديد من أنشطة العمل
امليداين يتم تنفيذها بواسطة مساعدين خرباهتم حمدودة ،فاإلشراف يزيد من جودة التدقيق.
يتضح من اجلدول أعاله أن عبارة وجوب إتمام عملية التدقيق وتقديم التقرير النهائي حسب التاريخ
المحدد قد احتلت املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.68واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.897وهي نتيجة
مقبولة جدا.
من اجلدول السابق جندـ أن عبارة توثيق عملية متابعة ومراجعة التقارير وأوراق العمل والنتائج التي تم
التوصل إليها في عملية التدقيق قد احتلت املرتبة السادسة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.72واحنراف معياري
يقدر بـ ،0.821وهي نتيجة مقبولة جدا.
احتلت العبارة يقوم مسؤول في مكتب التدقيق بتقييم الحلول البديلة ألي مشكلة املرتبة السابعة
مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.80واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.797وهي نتيجة مقبولة جدا.
كما يتضح من اجلدول السابق أن عبارة يقوم مسؤول في مكتب التدقيق بقراءة برامج التدقيق على
مساعديه قد احتلت املرتبة الثامنة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.83واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.797وهي نتيجة
مقبولة.
من اجلدول السابق جند أن عبارة يقوم مسؤول في مكتب التدقيق بقراءة مالحظات المساعدين قد
احتلت املرتبة التاسعة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  1.84وهو نفسه املتوسط احلاسيب للعبارة العاشرة لكن باالحنراف
معياري أقل ،والذي قدر بـ  ،0.860وهي نتيجة مقبولة.
يف حني احتلت العبارة تستغرق عملية التدقيق الوقت الكافي املرتبة العاشرة ،مبتوسط حسايب يقدر بـ
 ،1.87واحنراف معياري يقدر بـ  ،0.889وهي نتيجة مقبولة.
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يتضح من اجلدول السابق أن عبارة يقوم مسؤول في مكتب التدقيق بتدقيق أوراق العمل عند القيام
بأعمال المتابعة قد احتلت املرتبة احلادي عشر ،مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،1.88واحنراف معياري يقدر بـ
،0 .970
من اجلدول السابق جند عبارة االتصال المتكرر بين فريق مكتب التدقيق والعميل الخاضع للتدقيق قد
احتلت املرتبة الثاين عشر مبتوسط حسايب يقدر بـ  ،2.01واحنراف معياري يقدر بـ  ،1.127وهي نتيجة مقبولة.
فحسب نتائج الدراسة امليدانية فإن العينة حمل الدراسة موافقة على أن االتصال املتكرر بني فريق مكتب التدقيق
والعميل اخلاضع للتدقيق يؤثر على موثوقية القوائم املالية ولكن هناك عوامل أخرى هلا درجة تأثري أكرب.
يتضح من اجلدول السابق أن كل عبارات تأثري العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على موثوقية القوائم املالية
مقبولة ،فحسب النتائج املتوسط حسايب لكل العبارات يقدر بـ  ،1 .7556واالحنراف املعياري يقدر
بـ ،0.60530وهي نتائج مقبولة جدا توضح أن موثوقية القوائم املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة بالتنفيذ
عملية التدقيق ومتمثلة يف ما يلي:
 فحص نظام الرقابة الداخلي؛ وضع خطة واضحة ملختلف عمليات التدقيق؛ مجع أدلة اإلثبات الكافية؛ االشراف ومتابعة أعمال التدقيق يف مكتب التدقيق؛ قيود الوقت؛ االتصال املتكرر بني فريق مكتب التدقيق والعميل اخلاضع للتدقيق.المطلب الثالث :تأثر متغيرات المراقبة على اتجاهات أفراد العينة محل الدراسة
سنقوم باختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى
إىل متغريات املراقبة.
أوال :تأثير العمر على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل أثر العمر على اجتاهات أفراد العينة.
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الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى الى العمر
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

0.445

3

0.148

داخل المجموعات

24.637

86

0.286

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
0.518

0.671

ال توجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  0.518عند مستوى داللة ( )0.671أكرب من ،1015
نستنتج أنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل العمر.
ثانيا :تأثير المؤهل العلمي على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل أثر املؤهل العلمي على اجتاهات أفراد العينة.
الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى إلى المؤهل العلمي
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

0.563

3

0.188

داخل المجموعات

24.519

86

0.285

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
0 .658

0.580

ال توجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  0 .658عند مستوى داللة ( )0.580أكرب من ،1015
وبالتايل فإنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل املؤهل العلمي.
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ثالثا :تأثير الوظيفة الحالية على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل تأثري الوظيفة احلالية على اجتاهات أفراد العينة
الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى وإلى الوظيفة الحالية
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

0.681

2

0.341

داخل المجموعات

24.401

87

0.280

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
1.215

0.302

ال توجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  1.215عند مستوى داللة ( )0.302أكرب من ،1015
وبالتايل فإنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل الوظيفة احلالية.
رابعا :تأثير الخبرة المهنية على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل تأثري اخلربة املهنية على اجتاهات أفراد العينة.
الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى إلى الخبرة المهنية
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

2 .931

3

0.977

داخل المجموعات

22.151

86

0.258

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
3.793

0.013

توجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.
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يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  3.793عند مستوى داللة ( )0.013أقل من  ،1015وبالتايل
فإنه:
توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل اخلربة.
خامسا :تأثير عدد العاملين في مكتب التدقيق على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل تأثري عدد العاملني يف مكتب التدقيق على اجتاهات أفراد العينة
الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى إلى عدد العاملين في مكتب التدقيق.
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

1.712

3

0.571

داخل المجموعات

23.370

86

0.272

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
2 .100

0.106

ال يوجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  2 .100عند مستوى داللة ( )0.106أكرب من ،1015
وبالتايل فإنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل عدد العاملني يف مكتب التدقيق.
سادسا :تأثير تمثيل مكتب التدقيق لمكتب التدقيق العالمي على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل تأثري متثيل مكتب التدقيق ملكتب التدقيق العاملي على اجتاهات أفراد العينة
الجدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى إلى تمثيل مكتب التدقيق لمكتب التدقيق العالمي
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

0.997

1

0.997

داخل المجموعات

24.086

88

0.274
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الداللة
3.641

0.060

ال توجد فروق
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المجموع

25.082

89

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن قيمة  Fبلغت  3.641عند مستوى داللة ( )0.060أكرب من ،1015
وبالتايل فإنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل متثيل مكتب التدقيق ملكتب تدقيق عاملي.
سابعا :تأثير عضوية مكتب التدقيق في شبكة من مكاتب التدقيق على اتجاهات أفراد العينة
يبني اجلدول املوايل أثري عضوية مكتب التدقيق يف شبكة من مكاتب التدقيق على اجتاهات أفراد العينة.
الجدول رقم ( :)01نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة
تعزى إلى عضوية مكتب التدقيق في شبكة من مكاتب التدقيق.
مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ()F

المجموعات

بين المجموعات

0.475

1

0.475

داخل المجموعات

24.607

88

0.280

المجموع

25.082

89

مستوى

النتيجة

الداللة
1.699

0.196

ال توجد فروق

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )8اختبار تأثر متغريات املراقبة على
اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،لدينا قيمة  Fبلغت  1.699عند مستوى داللة ( )0.196أكرب من ،1015
ونستنتج أنه:
ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل عضوية مكتب التدقيق يف شبكة من مكاتب
التدقيق.

المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة
يف هذا املبحث سيتم االجابة على إشكالية الدراسة وذلك باختبار الفرضيات الرئيسية الثالث والفرضية
العامة ويكون ذلك على النحو التايل:
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باالعتماد على معادلة االحندار اخلطي البسيط من خالل املعادلة التالية:
Y = a + bX
حيث أن:
 = Yاملتغري التابع ( موثوقية القوائم املالية)
 = aاملعامل الثابت ويفسر املستوى األدىن من اجلودة الواجب توفرها يف القوائم املالية.
 =bميل االحندار  yعلى املتغري املستقل.
 = Xاملتغري املستقل.
وباالعتماد على األدوات االحصائية التالية:
 : Sigمستوى الداللة عند مستوى خماطرة ( ،)1015=αتكون هناك داللة إحصائية إذا كانت ()sig ≤ 1.15

 :Aالباقي الثابت؛
 :Bمعامالت االحندار؛
 :Rمعامل االرتباط البسيط والذي يقيس قوة العالقة ودرجة االرتباط بني متغريين أو أكثر؛
 : R2معامل التحديد والذي يستخدم ملعرفة القوة التفسريية للنموذج املقدر؛
 :Tيقيس مستوى تأثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ،فإذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية
املقدرة بـ  1.6620عند مستوى الداللة ( )1015ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائمة على وجود
تأثري ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل على املتغري التابع.
المطلب األول :اختبار الفرضيات الرئيسية
لإلجابة على إشكالية الدراسة مت وضع ثالث فرضية رئيسية سيتم اختبارها يف هذا املطلب.
أوال :اختبار الفرضية األولى
من خالل هذا العنصر سيتم اإلجابة على الفرضية األوىل وحمتواها:
تؤثر العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة مقبولة؛
تطبيقا ملعادلة االحندار اخلطي البسيط ألثر العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،فإن
هذه األخرية تكون كالتايل:
موثوقية القوائم المالية= الثابت  b + aالعوامل المتعلقة بمكتب التدقيق
واجلدول املوايل يبني النتائج:
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الجدول رقم ( :)22نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط لتأثير العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق على
موثوقية القوائم المالية
العوامل

المتعلقة  ( aالباقي B

بمكتب التدقيق

الثابت)

(معامل

R

R2

( Tقيمة ( Sigمستوى الداللة)

(معامل

(معامل

االختبار

التحديد)

)T

االنحدار) االرتباط)
موثوقية
المالية

القولئم

1.578

1.550

1.550

1.210

2.090

1.111

دالة إحصائيا عند مستوى ()sig ≤ 1.15
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )9اختبار فرضيات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن معامل االرتباط  Rبلغ  ،10550وهذا يوضح أن هناك تأثري لعوامل مكتب
التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،ومعامل التحديد  R2بلغ  ،1.210ف % 2100من تأثري على موثوقية
القوائم املالية يعود إىل العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق.
كما بينت النتائج أن هناك تأثري للعوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،وهذا ما تؤكده
قيمة  Tاحملسوبة  2.090وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية ( ،)1.6620كما أن مستوى الداللة  Sigبلغ ،1.111

باإلضافة إىل أن التغري بدرجة واحدة يف عوامل مكتب التدقيق سوف يغري درجة موثوقية القوائم املالية مبقدار
( )1.550و aاملعامل الثابت يقدر ب ( )1.578وميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به من متطلبات املوثوقية يف
القوائم املالية ،وذلك وفق املعادلة:
موثوقية القوائم المالية=  1.550 + 1.578العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق
ف من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )1015بني العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق وموثوقية القوائم املالية ،وبالتايل ترفض الفرضية
الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائمة على وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على
موثوقية القوائم املالية.
انطالقا من النتائج السابقة تم تأكيد الفرضية األولى باإليجاب:
تؤثر العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة مقبولة
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ثانيا :اختبار الفرضية الثانية
من خالل هذا العنصر سيتم اإلجابة على الفرضية الثانية وحمتواها:
تؤثر العوامل المتعلقة بالمدقق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة مقبولة؛
تطبيقا ملعادلة االحندار اخلطي البسيط ألثر العوامل املتعلقة باملدقق على موثوقية القوائم املالية ،فإهنا تكون
كالتايل:
موثوقية القوائم المالية= الثابت  b + aالعوامل المتعلقة بالمدقق
واجلدول املوايل يبني النتائج:
الجدول رقم( :)29نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط لتأثير العوامل المتعلقة بالمدقق على موثوقية
القوائم المالية
العوامل

المتعلقة  ( aالباقي B

بالمدقق
موثوقية
المالية

الثابت)
القولئم

1.559

R

R2

( Tقيمة ( Sigمستوى الداللة)

(معامل

(معامل

االختبار

االنحدار) االرتباط)

التحديد)

)T

1.519

1.651

5.500

(معامل

1.519

1.111

دالة إحصائيا عند مستوى ()sig ≤ 1.15
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )9اختبار فرضيات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن معامل االرتباط  Rبلغ  ،1.519وهذا يوضح أن هناك تأثري لعوامل املتعلقة
باملدقق على موثوقية القوائم املالية ،ومعامل التحديد  R2بلغ  ،1.651ف %65من تأثري على موثوقية القوائم
املالية يعود إىل العوامل املتعلقة باملدقق.
كما بينت النتائج أن هناك تأثري للعوامل املتعلقة باملدقق على موثوقية القوائم املالية ،وهذا ما تؤكده قيمة
 Tاحملسوبة  5.500وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية ( ،)1.6620كما أن مستوى الداللة  Sigبلغ ،1.111

باإلضافة إىل أن التغري بدرجة واحدة يف عوامل املتعلقة باملدقق سوف يغري درجة موثوقية القوائم املالية مبقدار
( )1.519و aاملعامل الثابت يقدر ب ( )1.559وميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به من متطلبات املوثوقية يف
القوائم املالية ،وذلك وفق املعادلة:
موثوقية القوائم المالية=  1.519 + 1.559العوامل المتعلقة بالمدقق
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من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللية ( )1015بني العوامل املتعلقة باملدقق وموثوقية القوائم املالية ،وبالتايل ترفض الفرضية الصفرية
وتقبل الفرضية البديلة القائمة على وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة باملدقق على موثوقية القوائم
املالية.
انطالقا من النتائج السابقة تم تأكيد الفرضية الثانية باإليجاب:
تؤثر العوامل المتعلقة بالمدقق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة مقبولة
ثالثا :اختبار الفرضية الثالثة
من خالل هذا العنصر سيتم اإلجابة على الفرضية الثالثة وحمتواها:
تؤثر العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة
مقبولة.
تطبيقا ملعادلة االحندار اخلطي البسيط ألثر العوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم املالية،
فإن هذه األخرية تكون كالتايل:
موثوقية القوائم المالية= الثابت  b + aالعوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق
واجلدول املوايل يبني النتائج:
الجدول رقم( :)20نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط لتأثير العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق
على موثوقية القوائم المالية
العوامل
بتنفيذ

المتعلقة  ( aالباقي B
عملية الثابت)

التدقيق
موثوقية

القولئم 1.512

R

R2

( Tقيمة ( Sigمستوى الداللة)

(معامل

(معامل

االختبار

االنحدار) االرتباط)

التحديد)

)T

1.027

1.608

0.950

(معامل

1.027

1.111

المالية
دالة إحصائيا عند مستوى ()sig ≤ 1.15
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )9اختبار فرضيات الدراسة.
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يتضح من اجلدول اعاله ،أن معامل االرتباط  Rبلغ  ،1.027وهذا يوضح أن هناك تأثري لعوامل املتعلقة
بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،ومعامل التحديد  R2بلغ  ،1.608ف %6008من تأثري على
موثوقية القوائم املالية يعود إىل العوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق.
كما بينت النتائج أن هناك تأثري للعوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،وهذا ما
تؤكده قيمة  Tاحملسوبة  0.950وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية ( ،)1.6620كما أن مستوى الداللة  Sigبلغ
 ،1.111باإلضافة إىل أن التغري بدرجة واحدة يف عوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق سوف يغري درجة موثوقية
القوائم املالية مبقدار ( )1.027و aاملعامل الثابت يقدر ب ( )1.512وميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به من
متطلبات املوثوقية يف القوائم املالية ،وذلك وفق املعادلة:
موثوقية القوائم المالية=  1.027+ 1.512العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق
من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللية ( )1015بني العوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق وموثوقية القوائم املالية ،وبالتايل ترفض الفرضية
الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائمة على وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق
على موثوقية القوائم املالية.
انطالقا من النتائج السابقة تم تأكيد الفرضية الثالثة باإليجاب:
تؤثر العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة
مقبولة
المطلب الثاني :اختبار الفرضية العامة
من خالل هذا العنصر سيتم اإلجابة على الفرضية العامة وحمتواها:
" في ظل نظام حوكمة الشركات ،تؤثر جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية"
تطبيقا ملعادلة االحندار اخلطي البسيط ،فإنه بالنسبة ألثر جودة التدقيق اخلارجي على موثوقية القوائم املالية،
فإن هذه األخرية تكون كالتايل:
موثوقية القوائم المالية= الثابت  b + aجودة التدقيق الخارجي
واجلدول املوايل يبني النتائج:
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الجدول رقم( :)22نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط لتأثير جودة التدقيق الخارجي على موثوقية
القوائم المالية
التدقيق  ( aالباقي B

جودة
الخارجي

الثابت)

(معامل

R

R2

(معامل

(معامل

االنحدار) االرتباط)
موثوقية

القولئم 1.710

0.576

0.576

( Tقيمة Sig
االختبار

(مستوى

الداللة)

التحديد) )T
0.331

6 .602

1.111

المالية
دالة إحصائيا عند مستوى ()sig ≤ 1.15
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  ،SPSS.19أنظر امللحق رقم ( )9اختبار فرضيات الدراسة.

يتضح من اجلدول أعاله ،أن معامل االرتباط  Rبلغ  ،0.576وهذا يوضح أن هناك تأثري لعوامل املتعلقة
بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم املالية ،ومعامل التحديد  R2بلغ  ،0.331ف %2200من تأثري على
موثوقية القوائم املالية يعود إىل جودة التدقيق اخلارجي.
كما بينت النتائج أن هناك تأثري جودة التدقيق اخلارجي على موثوقية القوائم املالية ،وهذا ما تؤكده قيمة
 Tاحملسوبة  6 .602وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية ( ،)1.6620كما أن مستوى الداللة  Sigبلغ ،1.111

باإلضافة إىل أن التغري بدرجة واحدة يف جودة التدقيق اخلارجي سوف يغري درجة موثوقية القوائم املالية مبقدار
( )0.576و aاملعامل الثابت يقدر ب ( )1.710وميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به من متطلبات املوثوقية يف
القوائم املالية ،وذلك وفق املعادلة:
موثوقية القوائم المالية=  0.576 + 1.710جودة التدقيق الخارجي
من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللية ( )1015بني جودة التدقيق اخلارجي وموثوقية القوائم املالية ،وبالتايل ترفض الفرضية الصفرية وتقبل
الفرضية البديلة القائمة على وجود تأثري ذو داللة إحصائية جلودة التدقيق اخلارجي على موثوقية القوائم املالية.
انطالقا من النتائج السابقة تم تأكيد الفرضية الرئيسية باإليجاب:
تؤثر جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية في ظل حوكمة الشركات بدرجة مقبولة
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المطلب الثالث :اإلجابة على إشكالية الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل االجابة على االشكالية التالية:
في ظل حوكمة الشركات ،ما مدى تأثير جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية؟
مت االجابة عليها من خالل التحليل االحصائي الختبار الفرضيات الفرعية للدراسة ،وتوصلنا إىل ما يلي:
 -0وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة مبكتب التدقيق على موثوقية القوائم املالية.
 -6وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة باملدقق على موثوقية القوائم املالية.
 -2وجود تأثري ذو داللة إحصائية للعوامل املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق على موثوقية القوائم املالية.
بعد اختبار الفرضـيات الفرعيـة مت اختبـار الفرضـية العامـة والـيت تؤكـد النتـائج السـابقة املتوصـل إليهـا يف اختبـار
الفرضــيات الفرعيــة ،فكانــت النتيجــة وجــود تــأثري ذو داللــة إحصــائية جلــودة التــدقيق اخلــارجي علــى موثوقيــة الق ـوائم
املالية.

المبحث الثالث :نتائج ومقترحات الدراسة
بعد مجع البيانات وحتليلها احصـائيا باسـتخدام األدوات املناسـبة ،واختبـار الفرضـيات مت التوصـل إىل جمموعـة
من النتائج ،ووضع جمموعة من املقرتحات.
المطلب األول :النتائج المتعلقة بموثوقية القوائم المالية
تعترب موثوقية القوائم املالية خاصية من اخلصائص األساسية اليت من خالهلا ميكن احلكـم علـى جـودة القـوائم
املالية للشركة ،ولكي تتوفر خاصية املوثوقية يف القوائم املالية جيب أن تتميز هذه األخرية ب:
 الصدق يف العرض؛ القابلية للتحقق؛ -احلياد.

184

الفصل الرابع:التحليل االحصائي واختبار الفرضيات والنتائج

من خالل التحليـل االحصـائي إلجابـات أفـراد العينـة عـن احملـور موثوقيـة القـوائم املاليـة تبـني أن تتـوفر موثوقيـة
الق ـوائم املاليــة وبدرجــة مقبولــة ،فكــل عباراهتــا مقبولــة جــدا ومقبولــة ،توضــح أنــه للحكــم علــى موثوقيــة الق ـوائم املاليــة
جيب أن تتميز هذه القوائم املالية بثالث خصائص رئيسية:
 الصدددق فددي العددرض :مــن خــالل معاجلــة املعلومــات احملاســبية وفقــا جلــوهره والــيت اتفــق أف ـراد العينــة حمــلالدراســة علــى أهنــا مــن أهــم اخلصــائص الــيت جيــب توفرهــا يف القـوائم للحكــم علــى موثوقيتهــا ،تليهــا خاصــية
مطابقــة األرقــام احملاســبية لألحــداث الــيت تعرضــها ،ويــتم عــرض املعلومــات احملاســبية حلقيقتهــا االقتصــادية،
وخلو املعلومة احملاسبية من األخطاء املادية.
 القابليددة للتحقددق :مــن خــالل توصــل عــدد مــن املــدققني املســتقلني إىل النتيجــة نفســها خبصــوص الق ـوائماملالية.
 الحياد :حبيث يتم إعـداد القـوائم املاليـة دون هـدف التـأثري علـى قـرارات مسـتخدمها ،وبـذلك فاملعلومـاتاحملاسبية املوجودة يف القوائم املالية ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات.
المطلب الثاني :النتائج المتعلقة بتأثير العوامل جودة التدقيق الخارجي على موثوقية القوائم المالية
هناك اختالف يف تعريف جودة التدقيق اخلارجي باختالف توجهات الباحثني ،ميكـن تعريـف جـودة التـدقيق
اخلارجي على أهنا "أداء عملية التدقيق بكفاءة وفعالية عالية ،وااللتزام باملعايري املهنية للوفـاء مبتطلبـات كـل األطـراف
املهتمــة بعمليــة التــدقيق اخلــارجي" ،هنــاك عــدة عوامــل حتكــم جــودة التــدقيق اخلــارجي ،املتمثلــة يف العوامــل املتعلقــة
مبكتب التدقيق ،والعوامل املتعلقة باملدقق ،والعوامل املتعلقة بالتنفيذ عملية التدقيق.
مــن خــالل التحليــل االحصــائي لعبــارات عوامــل جــودة التــدقيق اخلــارجي ومــؤثرة علــى موثوقيــة الق ـوائم املاليــة
توصلنا إىل النتائج التالية:
 -9العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق
كــل عبــارات تــأثري العوامــل املتعلقــة مبكتــب التــدقيق علــى موثوقيــة الق ـوائم املاليــة مقبولــة ،توضــح أن موثوقيــة
القوائم املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق ومتمثلة أساسا يف ما يلي:
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 حجم مكتب التدقيق خاصة امتالكه ألعضـاء يتمتعـون خبـرية يف جمـال التـدقيق وميتلكـون مـؤهالت علميـةوعملية؛
 االلتزام باملتطلبات االخالقية والسلوك املهين؛ االلتزام باملعايري املهنية؛ السمعة احلسنة للمكتب؛ مسايرة التطورات احلاصلة يف املهنة؛ التقدم التقين يف أداء املهنة؛ عدم وجود دعاوي قضائية ضد املكتب؛ مشاركة مكتب التدقيق يف برامج مراقبة اجلودة اليت تنظمها اهليئات املهنية؛ وجود نظام ملراقبة اجلودة يف املكتب؛ ختصص املكتب يف صناعة ما. -0العوامل المتعلقة بالمدقق
كــل عبــارات تــأثري العوامــل املتعلقــة باملــدقق علــى موثوقيــة الق ـوائم املاليــة مقبولــة ،توضــح أن موثوقيــة الق ـوائم
املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة باملدقق وهي:
 اخلربة الكبرية اليت يتمتع هبا مدير مكتب التدقيق واملدققني األساسني؛ املشاركة يف الندوات املهنية املتخصصة؛ معرفة فريق التدقيق ملعايري التدقيق واحملاسبة؛ التدريب والتأهيل املستمر للمدقق؛ معرفة كافة العاملني يف مكتب التدقيق بقواعد وآداب السلوك املهين؛ التزام كافة العاملني يف مكتب التدقيق بقواعد وآداب السلوك املهين؛ اخلربة والتأهيل العلمي الذي يتمتع هبا فريق التدقيق؛ استقاللية املدقق اخلارجي؛ ثقافة املدقق اخلارجي؛ اختاذ القرار يف القضايا اهلامة يتم من قبل املدقق الرئيسي؛186
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 تعرض املدققني لعقوبات املناسبة يف حالة التقصري. -2العوامل المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق
كــل عب ــارات ت ــأثري العوام ــل املتعلق ــة بتنفيــذ عملي ــة الت ــدقيق عل ــى موثوقي ــة الق ـوائم املاليــة مقبول ــة ،توض ــح أن
موثوقية القوائم املالية تتأثر مبجموعة من العوامل املتعلقة بالتنفيذ عملية التدقيق ومتمثلة يف ما يلي:
 فحص نظام الرقابة الداخلي؛ وضع خطة واضحة ملختلف عمليات التدقيق؛ مجع أدلة اإلثبات الكافية؛ االشراف ومتابعة أعمال التدقيق يف مكتب التدقيق؛ قيود الوقت؛ االتصال املتكرر بني فريق مكتب التدقيق والعميل اخلاضع للتدقيق. -2نتائج متعلقة باختالف اتجاهات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات المراقبة
من نتائج التحليل االحصائي توصلنا إىل ما يلي:
 ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل العمر. ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل املؤهل العلمي. ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل الوظيفة احلالية. توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل اخلربة. ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل عدد العاملني يف مكتب التدقيق. ال توجد فروق يف اجتاهات أفراد العينة حمل الدراسة تعزى إىل متثيل مكتب التدقيق ملكتب تدقيق عاملي. ال توج ــد ف ــروق يف اجتاه ــات أف ـراد العين ــة حم ــل الدراس ــة تع ــزى إىل عض ــوية مكت ــب الت ــدقيق يف ش ــبكة م ــنمكاتب التدقيق.
المطلب الثالث :مقترحات الدراسة
على ضوء النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة نقدم جمموعة من املقرتحات للدولة وللمـدققني اخلـارجني يف
اجلزائر ،من أجل النهوض باملهنة لتحقيق األهداف املرجوة منها ،ومسايرة التطـورات احلاصـلة يف املهنـة دوليـا .أمههـا
ما يلي:
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 -0الزام كل الشركات املسامهة بوضع جلان التدقيق فيها ،وتبيان دورها وفائدهتا بالنسبة للشركة وبالنسـبة لألطـراف
ذات املصلحة وذلك مبراجعة القوانني والتشريعات املنظمة لسري شركات املسامهة كالقانون التجاري اجلزائري؛
 -6االهتمام أكثر مبهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر بتنظيم أحسن هلا ،والتكوين اجليد للمرتبصني؛
 -2ربـ ــط اجلامعـ ــة وكفاءهتـ ــا العلميـ ــة باهليئـ ــات املكلفـ ــة بتنظـ ــيم املهنـ ــة وإصـ ــدار املعـ ــايري ،وتشـ ــجيع التواصـ ــل بـ ــني
األكادمييني واملهنيني من أجل تبادل املعارف اخلربات؛
 -0تــوفري املعلومــات وكــل جديــد خــاص باملهنــة يف الوقــت املناســب عــن طريــق التواصــل االلكــرتوين بــني اهليئــات
املنظمة للمهنة واملدققني اخلارجني.
 -5علــى القــائمني علــى مهنــة التــدقيق اخلــارجي العمــل باملعــايري الدوليــة الــيت تــتالءم مــع البيئــة اجلزائريــة ،مــع ضــرورة
إلزام املدققني اخلارجني بتطبيق املعايري اليت شرعت يف إصدارها بداية من سنة 6102؛

 -2تفعي ــل دور جل ــان مراقب ــة اجل ــودة عل ــى مهن ــة الت ــدقيق اخل ــارجي ،م ــن خ ــالل وض ــع بـ ـرامج ملراقب ــة اجل ــودة وإلـ ـزام
املدققني اخلارجني بتطبيقها ومراقبة تطبيق هذه الربامج ،على رأسها مراجعة النظري ؛
 -7علـى مكاتـب التــدقيق اخلـارجي يف اجلزائــر االحتكـاك مبكاتــب التـدقيق العامليــة السـتفادة مــن خـربهتم يف اجملــال،
وحماولــة ربــط عالقــات هبــم مــن أجــل متثــيلهم يف اجلزائــر ،باعتبــار متثيــل مكتــب التــدقيق ملكتــب تــدقيق عــاملي
مقياس من مقاييس جودة التدقيق اخلارجي؛
 -8على مكاتب التدقيق العمل علـى االخنـراط واالنضـمام إىل شـبكات التـدقيق الدوليـة اـا يسـاعد علـى اكتسـاب
أفضل املمارسات املعتمدة من طرف املكاتب الرائدة؛
 -9علــى املــدققني اخلــارجني التكــوين املســتمر هبــدف تنميــة مهــارهتم ومعــرفتهم وحماولــة مســايرة التطــورات العامليــة
احلاصلة يف املهنة ،واالطالع على معايري التدقيق الدولية ،من أجل أداء املهنة جبودة عاليـة وضـمان موثوقيـة يف
القوائم املالية.
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خالصة الفصل الرابع:
بعد التحليل االحصائي ملتغريات الدراسة ومعرفة مدى توفر موثوقية القوائم املالية ،ومدى توفر عوامل جـودة
التدقيق اخلـارجي واملـؤثرة علـى موثوقيـة القـوائم املاليـة ،ومـن مث اختبـار فرضـيات الدراسـة ،مت التوصـل إىل جمموعـة مـن
النتائج ميكن تلخيصها يف ما يلي:
 توفر خصائص موثوقية القوائم املالية واملتمثلة يف الصدق يف العرض ،القابلية للتحقق ،احلياد؛ كل عوامل جودة التدقيق اخلارجي املتعلقة مبكتب التدقيق واملؤثرة على قوائم املالية متوفرة والنتائج مقبولة؛ كل عوامل جودة التدقيق اخلارجي املتعلقة باملدقق واملؤثرة على قوائم املالية متوفرة والنتائج مقبولة؛ كل عوامل جودة التـدقيق اخلـارجي املتعلقـة بتنفيـذ عمليـة التـدقيق واملـؤثرة علـى قـوائم املاليـة متـوفرة والنتـائجمقبولة؛
 كــل الفرضــيات الفرعيــة حمققــة ونفــس الشــيء بالنســبة للفرضــية العامــة القائمــة علــى وجــود تــأثري ذو داللــةإحصائية جلودة التدقيق اخلارجي على موثوقية القوائم املالية؛
 إجابــات أف ـراد العينــة حمــل الدراســة ال ختتلــف ب ـاختالف بعــض املتغ ـريات الشخصــية وهــي :العمــر ،املؤهــلالعلمــي ،الوظيفــة احلاليــة ،عــدد العمــال يف مكتــب التــدقيق ،متثيــل مكتــب التــدقيق ملكتــب تــدقيق عــاملي،
عضوية مكتب التدقيق يف شبكة من مكاتب التدقيق؛
 إجابات أفراد العينة حمل الدراسة ختتلف باختالف خربة املدقق اخلارجي.ويف األخ ــري مت ص ــياغة جمموع ــة م ــن املقرتح ــات اخلاص ــة بالدراس ــة ال ــيت ن ــرى أهن ــا تس ــاهم يف النه ــوض مبهن ــة
التدقيق اخلارجي يف اجلزائر.
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الخاتمة

الخاتمة العامة

الخاتمة
هد

هد ا احث د إىل دراسددم ىد ث دددة لددقدق احاد عل امددورلة الددا ىقةق عددم احلدقام ا وحعددم

حقكمم احشركوت ،بوااثور أن احا عل امورلة آحعدم ىدآ آحعدوت بثعدل حقكمدم احشدركوت ،ق بدر
إىل اجلقا ب ا خالفم

ددو

د

لو ثد احن در

ىقاضعع حقكمم احشركوت قاحا عل امورلة قاحلقام ا وحعدم ،ق احككعدع الدا لدقدق احاد عل

امورلة قاحر وبم العهو ،بوإلضوفم إىل لدقدق احلدقام ا وحعدم قامويدعم ااسوسدعم احدح
ميكآ احلك الا لقدهتو قا امثلم

حدور قفرهدو

احلدقام ا وحعدم

ىقةق عم احلقام ا وحعم.

ىددآ لددذر هد ا احث د ا ضددأ أن جلددقدق احاد عل امددورلة أكعددم كثد لويددم باد ااضىددوت احددح ارضد

ددو

كربيوت احشركوت احاو عم ،فددداء ىهدو احاد عل بدوجلقدق ا بلقبدم يضدمآ قفدوء ا هندم مبابلثدوت ا ادوي ا هنعدم ا بلقبدم
قىددآ ل احقفددوء مبهدداقحعاهو طددو ك د اا درا ا هامددم بو هنددم .ق ااددرب احر وبددم الددا لددقدق احا د عل امددورلة ضددرقرق
فرضدداهو اح ددرق اا اةددوديم احلوحعددم قطد كد اا درا ا هدداخ ىم حللدقام ا وحعددم اددآ يد

قىقةق عددم ا القىددوت

ا نشقرق فعهو ،ق را اكعم احر وبم الا ىهندم احاد عل قضدا ا ع دوت اح قحعدم ا ن مدم حلمهندم قكد ا ا ن مدوت اللعدم
جممقام ىآ ا اوي حر وبم الا ا هنم.
ق اجلعامددر لددق اح قحددم ا مثلددم بدوجمللس احددق ل حلم وسددثم بوحر وبددم الددا الددب ىهددآ الوسددثعم ىنهددو احاد عل
امورلة اكس اح قر ااجنلقسوكهق عم احح أقكل ىهمدم احر وبدم الدا أداءهدو إىل ا ع دوت ا هنعدم د احرمسعدم ،ففدة
اجلعامر مل ر لة با ىهنم احا عل إىل ا هاقث اح
كمو قي احث

ارف ا هنم

اح قر ا ال ىم.

إىل أن ىهاقث لقدق احا عل امورلة ير ثط مبهاقث لقدق ا القىم ا نشقرق

ا وحعم ،قه ا ياقد إىل أن احا عل ذق اجلقدق احاوحعم يهمأ بوكاشو

احلقام

ا خوحفوت قاالبوء اجلقهريم قاحالرير انهو.

قير ثط ىهاقث لقدق ا القىم ا نشقرق مب ث ىقةق عم احلقام ا وحعم ،قحل ك الا ه اال ق جيب أن امعع
احلقام ا وحعم بوحة

احارض ،احلوبلعم حلا لل قاحلعود.

أىو اح راسم ا ع ا عم قاحح
الوسثني)

اجلعامر ،فل

إلرامهو الا اعنم ىآ  09ى ل لورلة (حموف ة احلهوبوت قامرباء

احاقي ىآ لذ و إىل :أ حل ك الا ىقةق عم احلقام ا وحعم جيب أن امعع ه

اال ق مبجمقام ىآ امةومص؛
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فماوجلم ا القىوت الوسثعم قفلو جلقهرهو ،قىبوبلم اار و الوسثعم حألح اث احح ارضهو ،قارض
ا القىوت الوسثعم قفلو حللعلاهو اا اةوديم ،قللق ا القىم الوسثعم ىآ االبوء ا وديم ،ك ه
جمامام متث لويعم احة
ق

قي

احانوير

احارض قاحح باقفرهو ميكآ احلك الا ىقةق عم احلقام ا وحعم؛

هد ا احث د إىل أن هندو اد ق اقاىد حتكد لدقدق احاد عل امدورلة قهدة لد ا مثلدم

احاقاى ا االلم مبكاب احا عل قاحاقاى ا االلم بو ل قاحاقاى ا االلم بوحانفع املعم احا عل؛
ق ثني ىآ لذر اح راسم إىل أن اىاذ ىكاب احا عل ااضوء يامااقن بدومربق

جمدور احاد عل ،قميالكدقن

ىاهذت المعم قاملعم و دة كث الا ىقةق عدم احلدقام ا وحعدم احدح يلدق ا د ل امدورلة باد علهو .كمدو أن احادعا
ا د ل امددورلة بو ابلثددوت االذ عددم قاحهددلق ا هددل ،بوإلضددوفعم إىل ااحا دعا بو اددوي ا هنعددم ،ي داةر الددا ىقةق عددم
احلقام ا وحعم؛
كمو اارب احهمام احلهنم حلمكاب قا قلدقد دادوق ضدومعم ضد قىهدويرق احابدقرات احلويدلم
قاساامور أح ث احاكنقحقلعو
حور قفرهو

ا هندم

أداء ا هنم لويم اسداالذر كنقحقلعدو ااادذ قاا ةدور ىدآ بدني احاقاىد احدح

ىكاب احا عل اةر بوإلجيوب الا ىقةق عم احلقام ا وحعم؛

كمددو بددني احث د أن احر وبددم الددا لددقدق احاد عل امددورلة ااددرب ضددرقريم ل د ا حل ك د الددا ىقةق عددم احل دقام
ا وحعددم احددح ي د لهو ا كاددب ،فعجددب ال دا ىكاددب احا د عل ا شددوركم

ب دراىة ىرا ثددم اجل ددقدق احددح ن مه ددو ا ع ددوت

ا هنعم ،قضرقرق قلقد و را ثم اجلقدق فع .
قىددآ لددذر احث د
احل دقام ا وحع ددم ،ا امثل ددم

احاقي د إىل أن ددقفر جممقاددم ىددآ امةددومص

ا د ل امددورلة دداةر الددا ىقةق عددم

ام ددربق احكث د ق اح ددح ياما ددع ددو ى د ير ىكا ددب احا د عل قا د لني ااسوس ددني قا ش ددوركم

احند د قات ا هنع ددم ا اخةة ددم قاحاد د ريب قاحادهعد د ا ه ددامر حلمد د ل قىارف ددم فري ددل احاد د عل ا ددوي احاد د عل قالوس ددثم
قاسالذحعم ا ل امورلة ق ارض ا لني حالقبوت ا نوسدثم
ىآ امةومص

فريل احا عل ياةر بوإلجيدوب الدا ىقةق عدم احلدقام ا وحعدم قهدة امدربق قاحادهعد احالمدة احد

و فريل احا عل ،ىارفم قاحاعا كوفم احاوىلني
اح

حوحدم احالةد  .إضدوفم إىل ذحد فد ن دقفر جممقادم

ىكاب احا عل بلقاا قآداب ا هندم ،اختدوذ احلدرار

يامادع

احلضدويو ا وىدم

يا ىآ ث ا ل احرمعس.
كد د ح يث ددني احث د د أن ريل ددم نفعد د املع ددم احاد د عل دداةر ال ددا ىقةق ع ددم احلد دقام  ،فف ددص ددو احر وب ددم

اح اللة ،ققضع لبم قاض م خالدب املعدوت احاد عل ،قمجدع أدحدم اإلةثدوت احكوفعدم ،قاإلشدرا قا اوبادم اجلعد ق
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اامددور احا د عل

ا كاددب ،قإا د اد لريددر احا د عل

احق د ال د د ،ك د ه د احاقاى د هددوه

ضيددودق ىقةق عددم

احلقام ا وحعم.
الا ضقء احناومة ا اقي إحعهو

ل مي جممقادم ىدآ ا لكحدوت حل قحدم قحلمد لني امدورلني

أل احنهقض بو هنم قحا لعل ااه ا ا رلقق ىنهو ،قىهويرق احابقرات احلويلم

اجلعامدر ،ىدآ

ا هنم دقحعو.

مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة:
ىآ اومة اح راسم ا اقي إحعهو افل اح راسم احلوحعدم ىدع اح راسدوت احهدوبلم احدح بر د إىل ىقضدقو لدقدق
احا عل امورلة

احاقاى احح اةر الا ه اال ق ،ا امثلم أسوسو

ىو يلة:

 حج ىكاب احا عل؛ احاعا مبابلثوت االذ عوت قاحهلق ا هل؛ احاعا بو اوي ا هنعم؛ مسام ىكاب احا عل؛ اسالذحعم ا ل؛ لربق ا ل قفريل احا عل؛ احابقير قاحاالع ا هامر.قحكددآ ختالددب

ةددنعفهو ىددع اح راسددوت االددرث ،ففددة ه د اح راسددم هددم اقاى د لددقدق احا د عل إىل

ةذث اقاى قهة:
 احاقاى ا االلم مبكاب احا عل؛ احاقاى ا االلم بو ل؛ -احاقاى ا االلم بانفع املعم احا عل.
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أفاق الدارسة:
اارب ك ىاال ات اح راسم ىآ ا قاضعع اجل يرق بوح راسم قااهامو قاحاامل أكثر فعهو ،فمقضقو لقدق
احا عل امورلة لويم

اجلعامر ياارب ىقضقاو ل ي ا ميكآ احاامل أكثر فع  ،فس احشةء بوحنهثم قضقو

ىقةق عم احلقام ا وحعم احح اارب ىآ أه لةومص لقدق احلقام ا وحعم ،ق فس احشةء بوحنهثم قضقو حقكمم
احشركوت احح اارب ىآ ا قاضعع احح ميكآ حلثوح احاامل فعهو ق
العهو لويم

الب الآحعوت اح اللعم قامورلعم احح اام

احثع م اجلعامريم.

فمآ لذر اومة اح راسم ،رث أ ميكآ ىقايلم احث
-

ا قضقو ىآ لذر احابر إىل ىو يلة:

قسعع اح راسم حعشم دة لقدق احا عل امورلة الا لقدق احلقام ا وحعم كك ؛

 دراسم أةر بثعل حقكمم احشركوت الا لقدق احلقام ا وحعم دراسم ىع ا عم حاعنم ىآ احشركوت اجلعامريم؛ دراسم أةر لقدق احا عل اح اللة الا لقدق احلقام ا وحعم دراسم أةر جملس اإلدارق الا لقدق احلقام ا وحعم -دراسم أةر جلون احا عل الا لقدق احلقام ا وحعم

194

حقكمم احشركوت؛

حقكمم احشركوت؛
حقكمم احشركوت.

قائمة المالحق

ملحق رقم ( :)10قائمة المحكمين لالستمارة
االستاذ

الدرجة العلمية

الجامعة

العايب عبد الرمجان

أستاذ حماضر قسم أ

جامعة سطيف -1-

بلمهدي عبد الوهاب

أستاذ تعليم عايل

جامعة سطيف -1-

بن فرحات ساعد

أستاذ تعليم عايل

جامعة سطيف -1-

عقاري مصطفي

أستاذ تعليم عايل

جامعة باتنة

ناصر العريفي

أستاذ حماضر

اجلامعة اساسمامية العايمية ماليييا

رواحبي عبد الناصر

أستاذ حماضر قسم أ

جامعة سطيف -1-

سكاك مراد

أستاذ حماضر قسم أ

جامعة سطيف-1-

شريقي عمر

أستاذ حماضر قسم أ

جامعة سطيف -1-

حملي كمال

أستاذ مساعد قسم أ

جامعة سطيف -1-
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 استمارة الدراسة:)2( ملحق رقم
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université : Sétif-1Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion
Spécialité : finances, comptabilité et audit

ــــــــــــــــــــــــــــ
O

Questionnaire N :…… / …. /……………………………………………date……./ …./ …

ــــــــــــــــــــــــــــ
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX AUDITEURS EXTERNES

SALUTATIONS :
Dans le cadre de la préparation d’un doctorat en sciences commerciales
Spécialité : finance, comptabilité et audit, au titre de : « Effet de la qualité de
l’audit externe sur la fiabilité des états financiers à la lumière de la
Gouvernance d'entreprise».
J’ai l’immense plaisir de solliciter votre haute bienveillance de vouloir me
prêter l’aide nécessaire pour réaliser la recherche en voulant bien répondre aux
questions contenues dans le présent questionnaire en toute objectivité.
Je vous informe que les renseignements fournis auront l’entière discrétion
et ne seront utilisés que dans le but de la présente recherche scientifique.

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration et participation à cette étude.
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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES
1. Age:
2. Qualification :
professionnel

Licence

Magister

3. Poste actuel :
Expert Comptable diplômé
Commissaire aux comptes
4. Expérience professionnelle :
5. Effectif du bureau d'audit :
6. Représentez un cabinet d’audit international :

Doctorat

diplôme

Expert Comptable

oui

no

7. Votre cabinet est-il membre d’un réseau de cabinets d'audit: oui

no

DEUXIEME PARTIE : FIABILTE DES ETATS FIANACIERS
Prière de bien vouloir mettre une croix dans la case correspondante à votre avis après
avoir lu l’expression.
Etes-vous d’accord pour que les éléments suivants rendent les états financiers
caractérisés de fiabilité?
NO

Expression

1

Absence de fautes
matérielles dans les
données comptables.
Traitement dans données
comptables suivant leur
fond.
Les données comptables
sont exposées suivant leur
réalité économique.
Conformité des chiffres
comptables aux
événements qu’ils
exposent.
Les audits indépendants
aboutissent au même
résultat relativement aux
états financiers.
Les états sont établis sans
objectifs préalables.
Les états financiers sont
établis sans but d’affecter
les décisions de leurs
utilisateurs.

2

3

4

5

6
7
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Très
Bien
Moyennemen légèrement Non
Approuvée Approuvée t Approuvée Approuvée Approuvée

8

Les informations
comptables contenues aux
états financières sont
susceptibles d’être fiables.
9
Les informations
contenues aux états
financiers sont prise en
compte dans la pris des
décisions.
TROISIEME PARTIE : RENSEIGEMENTS SUR LES EFFET DE LA QUALITE DE
L’AUDIT EXTERNE SUR LA FIABILITE DES ETATS FINANCIERS
Prière de bien vouloir mettre une croix dans la case correspondante à votre avis après
avoir lu l’expression.
Chapitre premier : Eléments afférents au Bureau d'Audit et affectant la fiabilité des
états financières
Les éléments suivants sont susceptibles d'affecter la fiabilité des états financiers à la lumière de
la Gouvernance d'entreprise?
NO

Expression

1

Nombre des membres de
l’équipe d’audit.
Qualifications
professionnelles des
membres de l’équipe
d’audit.
Expériences
professionnelles des
membres d'audit.
Nombre des clients du
bureau d’audit.
Nombre des missions
d’audit dans le bureau.
Volume des revenus
annuels.
Durée contractuelle avec le
client.
Bonne réputation du
Bureau.
Absence d’actions
judicaires contre le bureau
d'audit.
Conformité aux normes
d'audit internationales
convenues ou celles en
vigueur.
Conformité aux normes

2

3

4
5
6
7
8
9

11

11
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Très
Bien
Moyennemen légèrement Non
Approuvée Approuvée t Approuvée Approuvée Approuvée

12

13

14

15

16

17

18

locales en vigueur.
Conformité aux exigences
morales et à déontologie
professionnelle.
Participation du Bureau
d’audit aux programmes
de contrôle de la qualité
organisés par les
organismes professionnels.
Présence d’une
réglementation de contrôle
de la qualité au bureau
d’audit.
Utilisation des novelles
technologie de
l’information «NTIC » par
le Bureau d’audit.
Utilisation de méthodes
statistiques pour
l’exécution de l’opération
d’audit dans le Bureau
d'audit.
Aller en parallèle avec le
développement atteint
dans la profession.
Spécialité du bureau dans
une industrie quelconque.
Chapitre deuxième: Les facteurs relatifs à l'audit et affectant la qualité de l'audit
externe

Clauses afférentes au bureau d’audit et affectant la fiabilité des états financiers à la lumière de
la gouvernance d’entreprise?
NO

Expression

19

Qualification suffisante au
personnel membre du
cabinet d’audit.
Expérience dont jouit le
personnel membre du
cabinet d’audit.
Prise de Connaissance des
normes de comptabilité et
d'audit par tout le
personnel.
Prise de Connaissance des
règles et de la déontologie
du bureau d’audit par tout
le personnel.
Le Directeur et les

20

21

22

23
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Très
Bien
Moyennemen légèrement Non
Approuvée Approuvée t Approuvée Approuvée Approuvée

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
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auditeurs principaux
possèdent une expérience
importante.
La prise de décision dans
les grandes affaires est
faite par l'auditeur
principal.
Aptitude de d'auditeur
principal à répondre aux
questions soulevées par la
partie qui l’a désigné, lors
de la présentation du
rapport final.
Participation de l'auditeur
à la formation continue.
Participation de l'auditeur
aux conférences
professionnelles et
spécialisées.
L'absence de pression et
d’intervention de la part de
la direction de l’entreprise
dans la mission de
l'Auditeur Externe.
L'absence de pression et
d’intervention de la part du
commuté d’audit dans la
mission de l'Auditeur
Externe.
L'absence de pression et
d’intervention de la part du
Conseil de l'administration
dans la mission de
l'Auditeur Externe.
L'absence de pression et
d’intervention de la part
des propriétaires dans la
mission de l'Auditeur
Externe.
L'absence d’intérêts
matériels de l’auditeur ou
l’un des membres de sa
famille dans la société
auditée, en dehors des
honoraires qu’il perçoit.
L’auditeur a une culture
qui reflété son style de
raisonnement et les
méthodes de collecte des
preuves.

34

Les auditeurs encourent
des peines appropriées en
cas de manquement.
Chapitre troisième : les facteurs relatifs à l’exécution d’opération d'audit affectant la
qualité d'audit externe

Les éléments suivants ont une influence sur la fiabilité des états financiers à la lumière de la
gouvernance d’entreprise?
NO

Expression

35

Elaborer un plan précis
pour les diverses
opérations d'audit
Vérifier le système de
contrôle interne.
Collection de preuves
probantes suffisantes.
Les missions d’encadrer
l’opération d’audit est
confiée aux auditeurs qui
occupent des niveaux
supérieurs d’organisation
dans le bureau d’audit.
Un responsable dans le
bureau d’audit procède à
la lecture des programmes
d'audit à ses
collaborations.
Un responsable dans le
bureau d’audit procède à
la lecture des remarques de
ses collaborations.
Un responsable dans le
bureau d'audit procède à
l’évaluation des solutions
alternatives pour résoudre
tout problème.
Un responsable dans le
bureau d'audit procède à la
vérification des documents
de travail lors des travaux
de suivi.
L’opération de l’audit dure
un temps suffisant.
Il existe un Contact
permanent entre l’équipe
du bureau d’audit et le
client.
Opération de suivi et de

36
37
38

39

40

41

42

43
44

45
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Très
Bien
Moyennemen légèrement Non
Approuvée Approuvée t Approuvée Approuvée Approuvée

46

révision des rapports,
documents de travail et
résultats atteints lors de
l’opération de l’audit sont
suffisamment documentes.
Obligation de compéter
l’opération de l’audit et de
présenter le rapport final
conformément à la date
fixée.
Merci pour votre contribution à cette étude

 توزيع عينة الدراسة حسب الواليات:)3( ملحق رقم
عدد االستمارات المسترجعة

الوالية

13

سطيف

31

اجليائر

31

واد سوف

11

سكيكدة

11

بومرداس

10

قسنطينة

11

جباية

10

ورقلة

10

بليدة

10

أم البواقي

10

تيبازة

10

وهران

10

تلمسان

10

عنابة

13

ميلة

13

غرداية

13

شلف

09

المجموع
 من إعداد الباحثة:المصدر
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 معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستمارة:)4( ملحق رقم
: الجزء الثانيStatistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,796

9

: المحور األول من الجزء الثالثStatistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,900
18

: المحور الثاني من الجزء الثالثStatistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,917
16

: المحور الثالث من الجزء الثالثStatistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,912
12

: االستمارةStatistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments
,956
55

 التوزيع الطبيعي لالستمارة:)5( ملحق رقم
Tests de normalité
Kolmogorov-Smirnova
Statistique

ddl

Shapiro-Wilk

Signification

Statistique

ddl

Signification

F1

,270

90

,000

,759

90

,000

F2

,268

90

,000

,747

90

,000

F3

,246

90

,000

,812

90

,000

F4

,288

90

,000

,773

90

,000

F5

,280

90

,000

,850

90

,000

F6

,154

90

,000

,886

90

,000

F7

,195

90

,000

,884

90

,000

F8

,216

90

,000

,853

90

,000
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F9

,270

90

,000

,820

90

,000

G1

,243

90

,000

,882

90

,000

G2

,311

90

,000

,768

90

,000

G3

,310

90

,000

,742

90

,000

G4

,193

90

,000

,885

90

,000

G5

,258

90

,000

,862

90

,000

G6

,200

90

,000

,893

90

,000

G7

,268

90

,000

,876

90

,000

G8

,211

90

,000

,838

90

,000

G9

,222

90

,000

,837

90

,000

G10

,264

90

,000

,809

90

,000

G11

,247

90

,000

,808

90

,000

G12

,288

90

,000

,747

90

,000

G13

,268

90

,000

,829

90

,000

G14

,220

90

,000

,833

90

,000

G15

,229

90

,000

,847

90

,000

G16

,223

90

,000

,854

90

,000

G17

,214

90

,000

,844

90

,000

G18

,178

90

,000

,876

90

,000

G19

,257

90

,000

,754

90

,000

G20

,275

90

,000

,781

90

,000

G21

,311

90

,000

,756

90

,000

G22

,295

90

,000

,778

90

,000

G23

,356

90

,000

,690

90

,000

G24

,230

90

,000

,816

90

,000

G25

,309

90

,000

,742

90

,000

G26

,272

90

,000

,759

90

,000

G27

,263

90

,000

,712

90

,000

G28

,295

90

,000

,760

90

,000

G29

,260

90

,000

,755

90

,000

G30

,279

90

,000

,761

90

,000

G31

,292

90

,000

,774

90

,000

G32

,282

90

,000

,754

90

,000

G33

,268

90

,000

,798

90

,000
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G34

,206

90

,000

,875

90

,000

G35

,316

90

,000

,732

90

,000

G36

,339

90

,000

,687

90

,000

G37

,279

90

,000

,766

90

,000

G38

,286

90

,000

,759

90

,000

G39

,262

90

,000

,802

90

,000

G40

,248

90

,000

,815

90

,000

G41

,255

90

,000

,774

90

,000

G42

,272

90

,000

,779

90

,000

G43

,252

90

,000

,810

90

,000

G44

,237

90

,000

,807

90

,000

G45

,277

90

,000

,777

90

,000

G46

,297

90

,000

,728

90

,000

 التكرارات المطلقة والنسبية لمتغيرات المراقبة:)6( الملحق رقم
Age

Effectifs
Valide

Moins de 30 ans

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

1

1,1

1,1

1,1

De 30 à moins de 40 ans

40

44,4

44,4

45,6

De 40 à moins de 50 ans

12

13,3

13,3

58,9

Plus de 50 ans

37

41,1

41,1

100,0

Total

90

100,0

100,0

Qualifification

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
cumulé

LICENCE

53

58,9

58,9

58,9

MAGISTER

14

15,6

15,6

74,4

DOCTORAT

7

7,8

7,8

82,2

DIPLOME PROFESSIONNEL

16

17,8

17,8

100,0

Total

90

100,0

100,0

Poste

206

Pourcentage
valide

Effectifs
Valide

EXPERT COMPTABLE
DEPLOME

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

20

22,2

22,2

22,2

5

5,6

5,6

27,8

COMMISSAIRE AU COMPT

65

72,2

72,2

100,0

Total

90

100,0

100,0

EXPER COMPTABLE

Experience

Effectifs
Valide

Moins de 5 ans

Pourcentage
valide

Pourcentage

Pourcentage
cumulé

4

4,4

4,4

4,4

De 5 à 10 ans

22

24,4

24,4

28,9

De 11 à 15 ans

14

15,6

15,6

44,4

Plus de 15

50

55,6

55,6

100,0

Total

90

100,0

100,0

Pourcentage

Pourcentage
valide

Effectif

Effectifs
Valide

Pourcentage
cumulé

expert seulement

4

4,4

4,4

4,4

De 1 à 5 Effectif

70

77,8

77,8

82,2

De 6 à 10 Effectif

11

12,2

12,2

94,4

Plus de 10 Effectif

5

5,6

5,6

100,0

90

100,0

100,0

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Total

RcINTERNATIONAL

Effectifs
Valide
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Pourcentage

OUI

4

4,4

4,4

4,4

NON

86

95,6

95,6

100,0

Total

90

100,0

100,0

Reseua

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage

Pourcentage
cumulé

OUI

18

20,0

20,0

20,0

NON

72

80,0

80,0

100,0

Total

90

100,0

100,0

 المتوسطات واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة:)7( ملحق رقم
Statistiques
F1
N

F2

Valide

F3

F4

F5

F6

F7

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

1,82

1,70

1,92

1,72

2,34

2,96

2,76

Ecart-type

,943

,827

,986

,862

1,083

1,406

1,393

Manquante

Statistiques
F8
N

Valide

F9
90

90

0

0

Moyenne

2,21

1,93

Ecart-type

1,011

,897

Manquante

F1

Effectifs
Valide

208

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

38

42,2

42,2

42,2

Approuvée

38

42,2

42,2

84,4

Moyennement approuvée

9

10,0

10,0

94,4

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

96,7

Non approuvée
Total

3

3,3

3,3

90

100,0

100,0

100,0

F2

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

42

46,7

46,7

46,7

Approuvée

38

42,2

42,2

88,9

Moyennement approuvée

6

6,7

6,7

95,6

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

F3

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

36

40,0

40,0

40,0

Approuvée

34

37,8

37,8

77,8

Moyennement approuvée

13

14,4

14,4

92,2

Légèrement approuvée

5

5,6

5,6

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

F4

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

44

48,9

48,9

48,9

Approuvée

31

34,4

34,4

83,3

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

96,7

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

F5
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Pourcentage
valide

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

18

20,0

20,0

20,0

Approuvée

41

45,6

45,6

65,6

Moyennement approuvée

19

21,1

21,1

86,7

Légèrement approuvée

6

6,7

6,7

93,3

Non approuvée

6

6,7

6,7

100,0

90

100,0

100,0

Total

F6

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

18

20,0

20,0

20,0

Approuvée

17

18,9

18,9

38,9

Moyennement approuvée

25

27,8

27,8

66,7

Légèrement approuvée

11

12,2

12,2

78,9

Non approuvée

19

21,1

21,1

100,0

Total

90

100,0

100,0

F7

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

21

23,3

23,3

23,3

Approuvée

23

25,6

25,6

48,9

Moyennement approuvée

17

18,9

18,9

67,8

Légèrement approuvée

15

16,7

16,7

84,4

Non approuvée

14

15,6

15,6

100,0

Total

90

100,0

100,0

F8

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

24

26,7

26,7

26,7

Approuvée

33

36,7

36,7

63,3

Moyennement approuvée

27

30,0

30,0

93,3

2

2,2

2,2

95,6

Légèrement approuvée
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Pourcentage

Non approuvée
Total

4

4,4

4,4

90

100,0

100,0

100,0

F9

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

31

34,4

34,4

34,4

Approuvée

41

45,6

45,6

80,0

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

93,3

Légèrement approuvée

5

5,6

5,6

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total
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Pourcentage

Statistiques
G1
N

Valide

G2

G3

G4

G5

G6

G7

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

2,38

1,67

1,60

2,43

2,24

2,56

2,32

Ecart-type

1,118

,793

,716

1,132

1,063

1,200

,934

Manquante

Statistiques
G8
N

Valide

G9

G10

G11

G12

G13

G14

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

2,09

2,17

1,81

1,86

1,66

2,17

2,19

Ecart-type

1,067

1,192

,847

,894

,781

1,173

1,160

Manquante

Statistiques
G15
N

Valide

G16

G17

G18

90

90

90

90

0

0

0

0

Moyenne

2,10

2,19

2,07

2,53

Ecart-type

,995

,959

,992

1,265

Manquante

G1

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

21

23,3

23,3

23,3

Approuvée

34

37,8

37,8

61,1

Moyennement approuvée

19

21,1

21,1

82,2

Légèrement approuvée

12

13,3

13,3

95,6

4

4,4

4,4

100,0

Non approuvée
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Pourcentage

Statistiques
F8
N

Valide

F9
90

90

0

0

2,21

1,93

Manquante
Moyenne
Total

90

100,0

100,0

G2

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

46

51,1

51,1

51,1

Approuvée

30

33,3

33,3

84,4

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

97,8

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G3

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

46

51,1

51,1

51,1

Approuvée

36

40,0

40,0

91,1

Moyennement approuvée

6

6,7

6,7

97,8

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G4

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

21

23,3

23,3

23,3

Approuvée

28

31,1

31,1

54,4

Moyennement approuvée

28

31,1

31,1

85,6

Légèrement approuvée

7

7,8

7,8

93,3

Non approuvée

6

6,7

6,7

100,0

90

100,0

100,0

Total

213

Pourcentage

G5

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

23

25,6

25,6

25,6

Approuvée

37

41,1

41,1

66,7

Moyennement approuvée

19

21,1

21,1

87,8

Légèrement approuvée

7

7,8

7,8

95,6

Non approuvée

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Total

G6

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

19

21,1

21,1

21,1

Approuvée

28

31,1

31,1

52,2

Moyennement approuvée

25

27,8

27,8

80,0

Légèrement approuvée

10

11,1

11,1

91,1

8

8,9

8,9

100,0

90

100,0

100,0

Non approuvée
Total

G7

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

16

17,8

17,8

17,8

Approuvée

41

45,6

45,6

63,3

Moyennement approuvée

22

24,4

24,4

87,8

Légèrement approuvée

10

11,1

11,1

98,9

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Non approuvée
Total

G8

Effectifs

214

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Valide

Trés approuvée

32

35,6

35,6

35,6

Approuvée

29

32,2

32,2

67,8

Moyennement approuvée

22

24,4

24,4

92,2

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

95,6

Non approuvée

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Total

G9

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

33

36,7

36,7

36,7

Approuvée

27

30,0

30,0

66,7

Moyennement approuvée

18

20,0

20,0

86,7

Légèrement approuvée

6

6,7

6,7

93,3

Non approuvée

6

6,7

6,7

100,0

90

100,0

100,0

Total

G10

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

39

43,3

43,3

43,3

Approuvée

32

35,6

35,6

78,9

Moyennement approuvée

16

17,8

17,8

96,7

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G11

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

36

40,0

40,0

40,0

Approuvée

37

41,1

41,1

81,1

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

94,4

Légèrement approuvée

4

4,4

4,4

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total
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Pourcentage

G12

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

44

48,9

48,9

48,9

Approuvée

36

40,0

40,0

88,9

Moyennement approuvée

8

8,9

8,9

97,8

Légèrement approuvée

1

1,1

1,1

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G13

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

30

33,3

33,3

33,3

Approuvée

34

37,8

37,8

71,1

Moyennement approuvée

13

14,4

14,4

85,6

Légèrement approuvée

7

7,8

7,8

93,3

Non approuvée

6

6,7

6,7

100,0

90

100,0

100,0

Total

G14

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

30

33,3

33,3

33,3

Approuvée

29

32,2

32,2

65,6

Moyennement approuvée

22

24,4

24,4

90,0

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

92,2

Non approuvée

7

7,8

7,8

100,0

90

100,0

100,0

Total

G15

Effectifs
Valide

216

Trés approuvée

28

Pourcentage
31,1

Pourcentage
valide
31,1

Pourcentage cumulé
31,1

Approuvée

34

37,8

37,8

68,9

Moyennement approuvée

22

24,4

24,4

93,3

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

96,7

Non approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G16

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Trés approuvée

23

25,6

25,6

25,6

Approuvée

35

38,9

38,9

64,4

Moyennement approuvée

27

30,0

30,0

94,4

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

96,7

Non approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G17

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Trés approuvée

32

35,6

35,6

35,6

Approuvée

27

30,0

30,0

65,6

Moyennement approuvée

26

28,9

28,9

94,4

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G18

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Trés approuvée

24

26,7

26,7

26,7

Approuvée

20

22,2

22,2

48,9

Moyennement approuvée

30

33,3

33,3

82,2

6

6,7

6,7

88,9

Non approuvée

10

11,1

11,1

100,0

Total

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
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Pourcentage

Statistiques
G19
N

Valide

G20

G21

G22

G23

G24

G25

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

1,76

1,74

1,68

1,71

1,52

1,91

1,64

Ecart-type

,878

,855

,846

,824

,753

,956

,812

Manquante

Statistiques
G26
N

Valide

G27

G28

G29

G30

G31

G32

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

1,70

1,68

1,76

1,79

1,79

1,76

1,82

Ecart-type

,814

,819

,964

,966

,977

,928

1,056

Manquante

Statistiques
G33
N

Valide

G34
90

90

0

0

Moyenne

1,84

2,23

Ecart-type

,806

,972

Manquante

G19

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Trés approuvée

40

44,4

44,4

44,4

Approuvée

38

42,2

42,2

86,7

Moyennement approuvée

8

8,9

8,9

95,6

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G20

Effectifs
Valide

218

Trés approuvée

42

Pourcentage
46,7

Pourcentage
valide
46,7

Pourcentage
cumulé
46,7

Approuvée

33

36,7

36,7

83,3

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

96,7

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G21

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

Trés approuvée

47

52,2

52,2

52,2

Approuvée

29

32,2

32,2

84,4

Moyennement approuvée

10

11,1

11,1

95,6

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G22

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

44

48,9

48,9

48,9

Approuvée

31

34,4

34,4

83,3

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

96,7

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G23

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

54

60,0

60,0

60,0

Approuvée

28

31,1

31,1

91,1

Moyennement approuvée

5

5,6

5,6

96,7

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G24

Effectifs

219

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Valide

Trés approuvée

36

40,0

40,0

40,0

Approuvée

33

36,7

36,7

76,7

Moyennement approuvée

16

17,8

17,8

94,4

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G25

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

47

52,2

52,2

52,2

Approuvée

32

35,6

35,6

87,8

Moyennement approuvée

7

7,8

7,8

95,6

Légèrement approuvée

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Total

G26

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

42

46,7

46,7

46,7

Approuvée

37

41,1

41,1

87,8

Moyennement approuvée

8

8,9

8,9

96,7

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G27

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

42

46,7

46,7

46,7

Approuvée

40

44,4

44,4

91,1

Moyennement approuvée

5

5,6

5,6

96,7

Légèrement approuvée

1

1,1

1,1

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total
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Pourcentage

G28

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

46

51,1

51,1

51,1

Approuvée

27

30,0

30,0

81,1

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

94,4

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G29

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

42

46,7

46,7

46,7

Approuvée

33

36,7

36,7

83,3

Moyennement approuvée

10

11,1

11,1

94,4

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

96,7

Non approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G30

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

44

48,9

48,9

48,9

Approuvée

28

31,1

31,1

80,0

Moyennement approuvée

14

15,6

15,6

95,6

Légèrement approuvée

1

1,1

1,1

96,7

Non approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G31

Effectifs
Valide

221

Trés approuvée

45

Pourcentage
50,0

Pourcentage
valide
50,0

Pourcentage cumulé
50,0

Approuvée

28

31,1

31,1

81,1

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

94,4

Légèrement approuvée

4

4,4

4,4

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G32

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

45

50,0

50,0

50,0

Approuvée

26

28,9

28,9

78,9

Moyennement approuvée

13

14,4

14,4

93,3

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

95,6

Non approuvée

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Total

G33

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

32

35,6

35,6

35,6

Approuvée

44

48,9

48,9

84,4

Moyennement approuvée

11

12,2

12,2

96,7

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G34

Effectifs
Valide

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

23

25,6

25,6

25,6

Approuvée

32

35,6

35,6

61,1

Moyennement approuvée

28

31,1

31,1

92,2

Légèrement approuvée

5

5,6

5,6

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total
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Pourcentage

Statistiques
G35
N

Valide

G36

G37

G38

G39

G40

G41

90

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

Moyenne

1,57

1,53

1,67

1,67

1,83

1,84

1,80

Ecart-type

,601

,753

,719

,764

,797

,860

,889

Manquante

Statistiques
G42
N

Valide

G43

G44

G45

G46

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

Moyenne

1,88

1,87

2,01

1,72

1,68

Ecart-type

,970

,889

1,127

,821

,897

Manquante

G35

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

44

48,9

48,9

48,9

Approuvée

41

45,6

45,6

94,4

5

5,6

5,6

100,0

90

100,0

100,0

Moyennement approuvée
Total

G36

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

52

57,8

57,8

57,8

Approuvée

31

34,4

34,4

92,2

Moyennement approuvée

5

5,6

5,6

97,8

Légèrement approuvée

1

1,1

1,1

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G37

Effectifs
Valide

223

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

41

45,6

45,6

45,6

Approuvée

40

44,4

44,4

90,0

Moyennement approuvée

7

7,8

7,8

97,8

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G38

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

43

47,8

47,8

47,8

Approuvée

37

41,1

41,1

88,9

Moyennement approuvée

7

7,8

7,8

96,7

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G39

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

33

36,7

36,7

36,7

Approuvée

43

47,8

47,8

84,4

Moyennement approuvée

10

11,1

11,1

95,6

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G40

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

37

41,1

41,1

41,1

Approuvée

34

37,8

37,8

78,9

Moyennement approuvée

15

16,7

16,7

95,6

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Légèrement approuvée
Total

G41

Effectifs
Valide

224

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

38

42,2

42,2

42,2

Approuvée

38

42,2

42,2

84,4

Moyennement approuvée

10

11,1

11,1

95,6

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

G42

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

36

40,0

40,0

40,0

Approuvée

38

42,2

42,2

82,2

Moyennement approuvée

10

11,1

11,1

93,3

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

96,7

Non approuvée

3

3,3

3,3

100,0

90

100,0

100,0

Total

G43

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

35

38,9

38,9

38,9

Approuvée

38

42,2

42,2

81,1

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

94,4

Légèrement approuvée

4

4,4

4,4

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G44

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

38

42,2

42,2

42,2

Approuvée

26

28,9

28,9

71,1

Moyennement approuvée

18

20,0

20,0

91,1

Légèrement approuvée

3

3,3

3,3

94,4

Non approuvée

5

5,6

5,6

100,0

90

100,0

100,0

Total

G45

Effectifs

225

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Valide

Trés approuvée

42

46,7

46,7

46,7

Approuvée

34

37,8

37,8

84,4

Moyennement approuvée

12

13,3

13,3

97,8

Légèrement approuvée

1

1,1

1,1

98,9

Non approuvée

1

1,1

1,1

100,0

90

100,0

100,0

Total

G46

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage cumulé

Trés approuvée

47

52,2

52,2

52,2

Approuvée

31

34,4

34,4

86,7

Moyennement approuvée

8

8,9

8,9

95,6

Légèrement approuvée

2

2,2

2,2

97,8

Non approuvée

2

2,2

2,2

100,0

90

100,0

100,0

Total

 اختبار تأثر متغيرات المراقبة على اتجاهات أفراد العينة محل الدراسة:)8( ملحق رقم
تأثير العمر على اتجاهات أفراد العينة

-

ANOVA
fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

F

Inter-groupes

,445

3

,148

Intra-groupes

24,637

86

,286

Total

25,082

89

Signification
,518

تأثير المؤهل العلمي على اتجاهات أفراد العينة
ANOVA

fg

226

,671

-

Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Inter-groupes

,563

3

,188

Intra-groupes

24,519

86

,285

Total

25,082

89

F

Signification
,658

,580

تأثير الوظيفة الحالية المهنية على اتجاهات أفراد العينة

-

ANOVA
fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Inter-groupes

,681

2

,341

Intra-groupes

24,401

87

,280

Total

25,082

89

F

Signification

1,215

,302

تأثير الخبرة في مكتب التدقيق على اتجاهات أفراد العينة

-

ANOVA
fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Inter-groupes

2,931

3

,977

Intra-groupes

22,151

86

,258

Total

25,082

89

F

Signification

3,793

,013

 تأثير عدد العمال في مكتب التدقيق على اتجاهات أفراد العينةANOVA
fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Inter-groupes

1,712

3

,571

Intra-groupes

23,370

86

,272

Total

25,082

89

F

Signification

2,100

 تأثير تمثيل مكتب التدقيق لمكتب التدقيق العالمي على اتجاهات أفراد العينة:
ANOVA

227

,106

-

fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

F

Inter-groupes

,997

1

,997

Intra-groupes

24,086

88

,274

Total

25,082

89

Signification

3,641

,060

 تأثير عضوية مكتب التدقيق في شبكة من مكاتب التدقيق على اتجاهات أفراد العينةANOVA
fg
Somme des
carrés

Moyenne des
carrés

ddl

F

Inter-groupes

,997

1

,997

Intra-groupes

24,086

88

,274

Total

25,082

89

Signification

3,641

,060

 اختبار فرضيات الدراسة:)9( ملحق رقم
: اختبار الفرضية األولىRécapitulatif des modèles

Modèle

R

R-deux
,551a

1

Erreur standard
de l'estimation

R-deux ajusté

,304

,296

,55041

ANOVAb

Modèle
1

Somme des carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Régression

11,623

1

11,623

Résidu

26,660

88

,303

Total

38,283

89

D

Sig.

38,364

,000a

Coefficientsa

Coefficients non standardisés
Modèle

228

A

Erreur standard

Coefficients
standardisés
Bêta

t

Sig.

1

(Constante)

,930

,206

G1_18

,578

,093

,551

4,523

,000

6,194

,000

: اختبار الفرضية الثانيةRécapitulatif des modèles

Modèle

R

R-deux
,509a

1

Erreur standard
de l'estimation

R-deux ajusté

,259

,250

,56790

ANOVAb
Somme des
carrés

Modèle
1

Régression

Moyenne des
carrés

ddl

9,901

1

9,901

Résidu

28,381

88

,323

Total

38,283

89

D

Sig.
,000a

30,701

Coefficientsa
Coefficients
standardisés

Coefficients non standardisés
Modèle
1

A
(Constante)
G19_34

Erreur standard
1,162

,188

,559

,101

Bêta

t

,509

Sig.
6,168

,000

5,541

,000

 اختبار الفرضية الثالثةRécapitulatif des modèles

Modèle
1

R

R-deux
,467a

,218

R-deux ajusté
,209

ANOVAb

229

Erreur standard
de l'estimation
,58325

Somme des
carrés

Modèle
1

Régression

Moyenne des
carrés

ddl

8,347

1

8,347

Résidu

29,935

88

,340

Total

38,283

89

D

Sig.
,000a

24,538

Coefficientsa
Coefficients
standardisés

Coefficients non standardisés
Modèle
1

A
(Constante)
G35_46

Erreur standard

Bêta

1,264

,190

,506

,102

t

,467

Sig.
6,666

,000

4,954

,000

 اختبار الفرضية الرئيسيةRécapitulatif des modèles

Modèle

R

R-deux
,576a

1

Erreur standard
de l'estimation

R-deux ajusté

,331

,324

,53937

ANOVAb

Modèle
1

Somme des carrés

Moyenne des
carrés

ddl

Régression

12,681

1

12,681

Résidu

25,601

88

,291

Total

38,283

89

D

Sig.

43,590

,000a

Coefficientsa

Coefficients non standardisés
Modèle
1

230

A

Erreur standard

(Constante)

,835

,207

G

,701

,106

Coefficients
standardisés
Bêta

t

,576

Sig.
4,027

,000

6,602

,000

Récapitulatif des modèles

Modèle

R

R-deux
,576a

1

Erreur standard
de l'estimation

R-deux ajusté

,331

,324

,53937

ANOVAb

Modèle
1

231
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قائمة المراجع

قائمة المراجع
 -1القرآن الكرمي

المراجع باللغة العربية
الكتب:
 -1إبراهيم بن مصطفى اهلجان ،الجودة الشاملة في المستشفيات ،خوارزم العلمية ،جدة ،السعودية،
.9002
 -9االحتاد الدويل للمحاسبني القانونني ،جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل ،إصدارات المعايير الدولية
لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة ،اجلزء األول،
االحتاد الدويل للمحاسبني ،املطابع املركزية ،عمان ،األردن.9019 ،
 -3أمحد حلمي مجعة ،المدخل إلى التدقيق الحديث ،الطبعة الثانية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
.9002
 -4ألفني أرينز ،جيمس لوبك ،المراجعة مدخل متكامل ،دار املريخ للنشر ،الرياض.9002 ،
 -2أمني سيد أمحد لطفي ،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكيد ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
.9002
 -6جيمس إيفان ،وجيمس دين ،الجودة الشاملة :اإلدارة والتنظيم واإلستراتجية ،تعريب على إبراهيم سرور
وآخرون ،دار املريخ للنشر ،الرياض اململكة العربية السعودية.9002،
 -2جيهان عبد املعز اجلمال ،المراجعة وحوكمة الشركات ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارا

العربية

املتحدة.9014 ،
 -8جيهان عبد املعز اجلمال ،المراجعة وحوكمة الشركات ،دار الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارا

العربية

املتحدة.9014 ،
 -2احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين( 360هـ) ،المعجم األوسط ،التحقيق أبو معاذ طارق بن
عوض الدين حممد ،أبو الفضل عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين  ،دار احلرمني للطباعة والنشر ،القاهرة ،اجلزء
األول1412 ،هـ.
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 -10حاكم حمسن الربيعي ،محد عبد احلسني راضي ،حوكمة البنوك وأثرها يف إدارة املخاطر ،اليازوري ،عمان،
األردن.9011 ،
 -11حسني يوسف القاضي ،وآخرون ،أصول المراجعة ،اجلزء األول ،منشورا جامعة دمشق كلية االقتصاد،
.9014-9013
 -19خالد مجال اجلعارا  ،معايير التقارير المالية الدولية  ،7002دار إثراء للنشر والتوزيع ،عمان األردن،
.9008
 -13رتيشارد شرويدر وآخرون ،تعريب خالد على أمحد كاجيجي وآخرون ،نظرية المحاسبة ،دار املريخ للنشر،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.9010 ،
 -14رضوان حلوة حنان وآخرون ،أسس المحاسبة المالية ،دار احلامد للنشر والتوزيع.9004 ،
 -12سامي حممد الوقاد ،لؤي حممد وديان ،تدقيق الحسابات ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.9011 ،
 -16طارق عبد العال محاد ،التقارير المالية ،الدار اجلامعية ،مصر.9002 ،
 -12طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات ،المفاهيم-المبادئ-التجارب ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
مصر.9002 ،
 -18عباس مهدي شرازي ،نظرية المحاسبة ،دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع ،الشامية ،الكويت.1220 ،
 -12عبد املطلب عثمان حممود ،نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات ،املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة.9012 ،
 -90عبد الوهاب نصر على ،شحاتة السيد شحاتة ،مراجعة حسابات المؤسسات المالية وشركات وصناديق
االستثمار والتمويل العقاري وفقا لمعايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية ،دار التعليم اجلامعي،
االسكندرية.9012 ،
 -91عدنان بن حيدر بن درويش ،حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة ،إحتاد املصارف العربية.9002 ،
 -99عصام نعمة قريط ،مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر،
عمان.9006 ،
 -93علي عبد اهلل شاهني ،النظرية المحاسبية ،مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع.9011 ،
-94

غسان فالح املطارنة ،تدقيق الحسابات المعاصر :الناحية النظرية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان.9002 ،
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 -92قاسم حمسن اجلبيطي ،زياد هاشم حيي ،تحليل ومناقشة القوائم المالية ،الدار النموذجية للنشر والتوزيع،
بريو  ،لبنان.9011 ،
 -96جلنة املنظما الراعية للجنة تريدواي ،الرقابة الداخلية -إطار متكامل ،-ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني.9002 ،
 -92جمبور جابر حممود النمري وآخرون ،مبادئ المحاسبة ،د.ن ،السعودية ،الطبعة الثانية.9011 ،

 -98حممد مسري أمحد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن.9002،
 -92حممد عبد العال النعيمي وآخرون ،إدارة الجودة المعاصرة :مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج
والعمليات الخدمية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.9002 ،
 -30حممد مصطفى سليمان ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
مصر.9006 ،
 -31حممد مصطفى سليمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،مصر.9002 ،
 -39حممد نصر اهلواري ،حممد توفيق حممد ،أصول المراجعة والرقابة الداخلية :التأصيل العلمي والممارسة
العملية ،بدون دار النشر.1222 ،
 -33حممود حسني الوادي ،إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.9010 ،
 -34معيار التدقيق المصري رقم " ،"770مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتاريخية،
اهليئة العامة للرقابة املالية.9008 ،

 -32اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب المحاسبة.9009 ،
 -36اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني ،برنامج مراقبة جودة األداء املهين.
 -32وليم توماس ،امرسون هنكي ،المراجعة بين النظرية والتطبيق ،تعريب ومراجعة أمحد حامد حجاج ،كمال
الدين سعيد ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.1282 ،
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 -38وجيانت كيسو كميل ،مبادئ المحاسبة ،ترمجة مصطفى حممد مجعة أبو عمارة وآخرون ،دار املريخ للنشر،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.9014 ،

مقاالت:
 -32أمال حممد حممد عوض ،أثر ممارسة المراجعة غير المنظمة على جودة األداء المهني لمراجع
الحسابات ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،اجمللد رقم  ،42العدد رقم .9008 ،3
 -40اميان حسني شاطر ،حسام عبد احملسن العنقري ،إنخفاض مستوى أتعاب التدقيق وآثارها على جودة
األداء المهني – دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية ،جملة جامعة امللك
عبد العزيز االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،90العدد  ،1جدة .9006
-41

بطرس ميالة ،العوامل المؤثرة على كفاءة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المراجع الخارجي

(دراسة ميدانية) ،جملة االقتصاد واجملتمع ،العدد .9010 ،6
 -49حسن شلقامي حممد ،مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة -دراسة
ميدانية ،-جملة احملاسبة واملراجعة ،دن ،دس.
 -43خولة حسني محدان ،دور ديوان الرقابة المالية في الرقابة على الجودة ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية
واالقتصادية ،اجمللد  ،13العدد .9011 ،3
 -44رافد عبيد النواس ،أثر حوكمة الشركات على جودة أداء مراقب الحسابات :نموذج مقترح ،جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،14العدد .9008 ،20
 -54مساهر هيثم عبد اخلليل ،دور مراقب الحسابات في تعزيز الثقة بالقوائم لدى السلطة المالية :دراسة
تحليلية لعينة من القوائم المالية المدققة والمقدمة للسلطة المالية ،املعهد العريب للمحاسبني القانونيني،
جامعة بغداد.9006 .
 -46عبد الرمحن علي التوجيري وحسني حممد النافعي ،جودة خدمة المراجعة :دراسة ميدانية تحليلية ،جملة
جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،99العدد  ،9008 ،1ص ص .922-912
 -42عبد املطلب السرطاوي وآخرون ،أثر لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة على الحد من إدارة
األرباح –دراس ة تطبيقية على الشركا

الصناعية ما قبل األزمة املالية العاملية ،-جملة جامعة النجاح

لألحباث ،اجمللد  ،92العدد .9013 ،4
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 -48عالم حممد موسى محدان ،عماد حممد أبو عجيلة ،جودة التدقيق في األردن وأثرها في إدارة وجودة
األرباح ،اجمللة العربية للمحاسبة ،أكتوبر .9019 ،
 -42عمر شريقي ،مسؤولية محافظ الحسابات :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية ،جملة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف  ،1العدد .9019 ،19
 -20فاطمة الزهراء رقايقية ،مساهمة التدقيق في رفع جودة المعلومة المالية في ظل حوكمة الشركات-
دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،-اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ،عدد ،1
.9014
 -21فهيم سلطان حممد احلاج ،آليات حوكمة الشركات ودورها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في
الشركات المساهمة العامة في السودانية ،جملة العلوم اإلنسانية واالقتصادية ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،العدد األول.9019 ،
 -29فهيم سلطان حممد احلاج ،آليات حوكمة الشركات ودورها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في
الشركات المساهمة العامة في السودانية ،جملة العلوم اإلنسانية واالقتصادية ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،العدد األول.9019 ،
 -23حممد إبراهيم النوايسة ،العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات :دراسة ميدانية من وجهة نظر
مدققي الحسابات الخارجين في األردن ،اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية ،اجمللد احلادي عشر ،العدد األول،
.9008
 -24حممد إبراهيم النوايسة ،العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات :دراسة ميدانية من وجهة نظر
مدققي الحسابات الخارجيين في االردن ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،اجمللد  ،9العدد .9006 ،3
 -22حممد بن سعد ،عائشة لشالش ،جودة التدقيق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسسات-دراسة
ميدانية من وجهة نظر المدققين الخارجيين لوالية عين تموشنت ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
اجلامعة ،عدد .9012 ،43
 -26حممد مطر ،ليندا حسن احلليب ،دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة
اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية ،منشورة على
املوقعhttp://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/24.pdf :
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 -22موسى رمحاين ،فاتح سردوك ،مفهوم جودة المراجعة في ظل الدراسات األكادمية والهيئات المهنية
للمراحعة ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خضرية ،بسكرة ،العدد .9014 ،32/34
 -28ناظم شعالن جبار ،التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في إطار عناصر البيئة التقنية
الحديثة وآثارها على جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية (دراسة ميدانية في ديوان الرقابة المالية)،
جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،9العدد .9019 ،3
 -22نعيم دمهش وظاهر شاهر القشي ،الحاكمية بعد مرور عامين على تحديثها ،جملة البنوك  ،العدد الرابع،
اجمللد الثالث والعشرون ،األردن.9004 ،
 -60نور ساعد اجلدعاين ،حسام عبد احملسن العنقرى ،تأثير حجم وسمعة مكاتب المراجعة وطبيعة المنافسة
بينها على جودة أدائها المهني :دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية،
جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،93العدد .9002 ،9
 -61يوسف حممود جربوع ،مجاالت مساهمة التغير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية
المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله :دراسة تطبيقية على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة-
فلسطين ،-جملة العلوم اإلسالمية (سلسلة الدراسا اإلنسانية) ،اجمللد  ،16العدد .9008 ،1

رسائل وأطروحات:
 -69أمحد حممد صاحل اجلالل ،تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي
الحسابات في الجمهورية اليمنية ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علوم النسيري ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.9010 ،
 -63صديقي مسعود ،نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية،
اطروحة مقدمة لنيل دكتوراه،جامعة اجلزائر .9004 ،3
 -64حواس صاحل ،التوجه الجديد نجو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.9008 ،
 -62عبد الرمحان العايب  ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات
التنمية المستدامة  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحا

عباس

سطيف.9011 ،
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 -66عبد السالم سليمان قاسم االهدال ،العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية
اليمنية :دراسة نظرية وميدانية ،رساالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،قسم احملاسبة واملراجعة ،جامعة
احلديدة ،اليمن.9008 ،
 -62عمر شريقي ،التنظيم المهني للمراجعة :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة سطيف .9013 ،1

الندوات والملتقيات:
 -68حممد علي جربان ،العوامل المؤثرة على جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين
القانونين في اليمن ،الندوة الثانية عاشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة :مهنة احملاسبة يف اململكة العربية
السعودية وحتديا

القرن احلادي والعشرون ،كلية اإلدارة ،جامعة امللك سعود ،الرياض 12-18 ،ماي

.9010

القوانين:
 -62قرار رقم  ،166الوقائع املصرية ،العدد  123تابع (أ) 98 ،جوان .9008
 -20أمر رقم  102-62املؤرخ يف  ،1262/19/31يتضمن قانون املالية لسنة  ، 1220اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية  ،العدد  ،1262 ،110املادة .32
 -21مرسوم رقم  123-20املؤرخ يف  ،1220/11/16يتعلق بواجبا

ومهما

مندويب احلسابا

للمؤسسا الوطنية العمومية أو شبه عمومية ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد .1220 ،22
 -29قانون رقم  02-80مؤرخ يف  ،1280/03/10يتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة،
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزاسرية ،عدد .1280 ،10
 -23قانون  08-21مؤرخ يف  ،1221/04/92يتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابا

واحملاسب

املعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد .1221 ،90
 -24قانون رقم  ،11-02املؤرخ يف  ،9002/11/92املتضمن النطام احملاسيب املايل ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد .9002 ،24
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 -22مرسوم تنفيذي رقم  94-11مؤرخ يف  ،9011/01/92حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه
وقواعد سريه ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد .9011 ،2
 -26املرسوم التنفيذي رقم  92-11مؤرخ يف  9011/01/92حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمصف الوطين
للخرباء احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.9011،
 -22املرسوم التنفيذي رقم  96-11مؤرخ يف  9011/01/92حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للغرفة الوطنية
حملافظي احلسابا وصالحياته وقواعد سريه ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.9011 ،
 -28قرار مؤرخ يف  ،9013/06/94حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلسابا  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد .9014 ،94
 -22قرار مؤرخ يف  ،9014/01/19حيدد كيفية تسليم تقارير حمافظ احلسابا  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد .9014 ،94
 -80مقرر رقم  009املؤرخ يف  9016/09/04يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق ،اجمللس الوطين للمحاسبة ،
وزارة املالية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.9016 ،
 -81مقرر رقم  120املؤرخ يف  9016/10/11يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق ،اجمللس الوطين للمحاسبة ،
وزارة املالية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.9016 ،
 -89قانون  01-10املؤرخ يف 92ـ ،9010/06/يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابا

واحملاسب

املعتمد ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد .9010 ،49
 -83مقرر رقم  93املؤرخ يف  9012/03/12يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق ،اجمللس الوطين للمحاسبة ،وزارة
املالية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.9012 ،

المواقع االلكترونية:
 -84املوقع الرمسي للهيئة السعودية للمحاسبني القانونني:
 http://www.socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/About-us.aspxتاريخ الزيارة:
.10:13 ،9016/09/2
 -82املوقع الرمسي للهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني،
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Quality-Performance/Quality-Control-

 Program.aspxتاريخ الزيارة.10:13 ،9016/09/2 :
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: املوقع الرمسي للهيئة العامة للرقابة املالية-86
 تاريخhttps://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_pages/main_efsa_page.htm
.19:02 ،9016/09/2 :الزيارة
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توزيع أفراد العينة حسب العمر

266

اجلدول رقم ()21

توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي

262

اجلدول رقم ()21

توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة احلالية

262

اجلدول رقم()26

توزيع أفراد العينة حسب اخلربة

261

اجلدول رقم ()25

توزيع أفراد العينة حسب عدد العمال

261

اجلدول رقم ()20
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ملخص
اخلارجية وحومةة

هدفت الدراسة إىل إيضاح مدى تأثري جودة التدقيق اخلارجي باعتباره آلية من اآلليا

 وقد مت اجراء دراسة ميدانية باالستعانة باستبيان وجه إىل عينة مكونة من.على موثوقية القوائم املالية

الشرما

. حمافظ حسابا وخبري حماسيب يف اجلزائر09
 العوامل،وخلصت الدراسة إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائية لكل من العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق
 مةا توصلت الدراسة إىل أنه ال. والعوامل املتعلقة بتنفيذ عةلية التدقيق على موثوقية القوائم املالية،املتعلقة باملدقق
 عدد العاملني يف مكتب، الوظيفة اوحالية، املؤهل العلةي،توجد فروق يف االجتاها تعزى ملتغريا املراقبة العةر
 يف، عضوية مكتب التدقيق يف شبكة من مكاتب التدقيق، متثيل مكتب التدقيق ملكتب تدقيق عاملي،التدقيق
.حني توجد فروق يف االجتاها تعزى إىل اخلربة اليت يتةتع هبا املدقق اخلارجي
.  حومةة الشرما، املوثوقية، القوائم املالية، جودة التدقيق، التدقيق اخلارجي:الكلمات المفتاحية
Résumé
La présente thèse a porté par l’étude de la mesure du degré d’influence de la qualité
d’audit externe, en tant que mécanisme de gouvernance d’entreprise, sur la fiabilité des états
financiers en Algérie.
Cette étude qui a touché un échantillon composé de 90 professionnels de l’audit externe
en Algérie a permis de que les critère, tels que la taille de cabinet d’audit, les caractéristiques
intrinsèques de l’auditeur et le respect de la démarche de l’audit ont une influence
significative sur la fiabilité des états financiers.
Cette étude a permis également de déterminer les critères tels que l’âge de l’auditeur, le
diplôme, les effectifs du bureau d'audit, la représentation d’un cabinet d’audit international,
l'adhésion du Bureau d'audit dans un réseau de bureaux d'audit, n’influent pas sur cette
fiabilité. Par contre, le critère lié à l'expérience professionnelle influence significative sur
cette fiabilité.
Mots-clés: audit externe, qualité de l’audit, états financiers, fiabilité, Gouvernance
d'entreprise.

