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ّدورّمراجعّالحساباتّفيّتعزيزّاإلفصاحّعنّالمعلوماتّالمحاسبيةّوفقاّللمعاييرّ

ّالمحاسبيةّالدولية

 -دراسةّتطبيقيةّعلىّأراءّمراجعيّالحساباتّفيّالجزائر-
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ّلجنـــةّالمناقشــة
ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب

 رئيسا   -1- جامعة سطيف أستاذ  روابحي عبد الناصر

 مقررا   -1- جامعة سطيف أستاذ  ملياني حكيم
 مناقشا   عضوا   أم البواقيجامعة  أستاذ الدينزعيبط نور 
 عضوا  مناقشا   المركز الجامعي ميلة أستاذ محاضر قسم أ قرين الربيع

 عضوا  مناقشا   -1-جامعة سطيف  أستاذ محاضر قسم أ مهملي الوزناجي
 عضوا  مناقشا   جامعة تبسة أستاذ محاضر قسم أ قتال عبد العزيز
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 شــكـر وتـــقــديـــر
 

 
 

 د اهلل عز وجل على توفيقه يل إلجناز هذا العمل.محأ
 

الذي أشرف على  ملياني حكيمالشكر اجلزيل لألستاذ الفاضل أتقدم بيف البداية 
نعم السند خاصة على توجيهاته ومالحظاته اليت أفادتين وزادت من  هذا العمل وكان

قيمة العمل، كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم تقييم وإثراء 
 هذا البحث.

كما أتوجه بالشكر والعرفان إىل كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف تقدمي يد 
وأخص بالذكر كل من  ية إلجناز هذا العمل.املساعدة سواء كانت مادية أو معنو 

د.حليس عبد القادر، د.بودبة خالد، د.بوقفة عبد احلق، د.ديلمي عمر، د.لعينوس 
 رياض.

 
 
 
 
 

 ديلمي ناصر الدين



 

 

 اإلهـــــــداء
 

 أهدي هذا العمل إىل:
 
 

 احلبيبني ..... حفظهما اهلل أبي وأميمن كان رضامها أغلى ما أملك  ..... 
 
 

 زوجيت الغالية اليت كانت سندا يل..... وولداي العزيزان .... أنس وعبد البارئ
 
 

 إخويت وأخيت الكرماء .... بالل وأسامة ومرمي
 
 

 كل األصدقاء واألحباب
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 ةــــقدمــم
شهد العامل االقتصادي تطورا كبريا خاصة خالل القرن املاضي، هذا التطور أثر بشكل مباشر على الساحة 

اإلدراة عن امللكية )ظهور  املالية من خالل بروز شركات عمالقة يف شكل جديد مبنية على فكرة استقاللية
مسيت بشركات املسامهة، هدفها حتقيق االستثمارات العمالقة واليت ميكن أن تكون عابرة اليت نظرية الوكالة( و 

 د من توافر مصادر متويل كافية لذلك. تلعب هذه الشركات الدور الذي أنشأت من أجله ال ب لكيللحدود، و 
فتلجأ هذه الشركات إىل احلصول على القروض من املؤسسات املالية املاحنة، أو احلصول على التمويل من   

يل خالل املسامهات يف رأس املال من قبل املكتتبني، أو إصدار أوراق مالية ...إىل غري ذلك من طرق التمو 
كل هذه املعطيات زادت من األطراف ذات العالقة مع الشركة، اليت أصبحت .املعروفة على املستوى املايل

 مهتمة مبصريها وكذا مبا حيدث فيها، لكون أن مصاحلها مرتبطة باستمرارية الشركة وكذا بوضعيتها املالية.
 هم بالشركة،ملناسبة هلم يف عالقتفتزايد الطلب على املعلومة اليت يتمكن األطراف من خالهلا اختاذ القرارات ا

بأدق تفاصيلها مما أظهر  يهاتزايدت احلاجة إلو أصبحت املعلومة ذات أمهية بالغة يف الساحة املالية، هلذا 
 االهتمام باإلفصاح عن املعلومات احملاسبية الالزمة والشفافة.

للنظام احملاسيب القائم يف كمخرجات يف القوائم املالية اليت تعد   املتمثلةو احملاسبية انطالقا من أمهية املعلومات 
الشركات يتوجب اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية على أسس تتفق مع متطلبات اإلفصاح عن األمور الغامضة 
ذات التأثري السليب يف عملية اختاذ القرار، إذ أن أي تضليل يف املعلومات املفصح عنها يف هذه القوائم من 

تأثري على خمتلف القرارات مما يستوجب توافر معلومات على درجة كبرية من شأنه أن يفقدها أمهيتها، وبالتايل ال
 الدقة واملوضوعية.

فتطبيق معايري احملاسبة الدولية يساهم يف حتسني نوعية املعلومات احملاسبية املفصح عنها ملختلف فئات    
ن يف التطبيق ية وتضييق التبااملستخدمني، وتعترب األساس العام املتفق عليه هبدف ضبط املمارسات احملاسبي

العملي حتقيقا ملوضوعية املعلومات من ناحية، وتوحيد األساس، القياس، العرض، واإلفصاح من ناحية أخرى. 
ذلك من خالل مطالبة املعايري احملاسبية الدولية معدي املعلومات احملاسبية بتقدمي معلومات مالئمة وقابلة 

هنا تساهم يف جعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة مع املعلومات للشركات للفهم وذات موثوقية عالية، كما أ
األخرى وبني القوائم املالية للشركة نفسها لفرتات زمنية متعددة، إضافة إىل جعلها مقروءة ومقبولة من مجيع 

 األطراف املستخدمة هلا.
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دور مراجع احلسابات اخلارجي يف التأكد من ودائما يف إطار التحسني من نوعية املعلومات احملاسبية يأيت   
صدق وعدالة القوائم املالية املعدة من طرف الشركة، ويعطي رأيه حول مدى مطابقة املعلومات املفصح عنها 
لألحداث اليت تعرب عنها. وذلك يساعد بشكل كبري على ضمان توليد معلومات حماسبية تتمتع باملصداقية 

ن مستخدمي املعلومات احملاسبية يعتمدون على رأي مراجع احلسابات يف توفري واملوضوعية الالزمتني. إذ أ
 االطمئنان على سالمة أعمال الشركة وقدرهتا على االستمرار.

يعترب نقص اإلفصاح والشفافية يف القوائم املالية اليت تعد املصدر األساسي للمعلومة وعدم إظهار الوضعية 
نعكس سلبا على يالعديد من الشركات، األمر الذي  اب األساسية الهنياراحلقيقية للمركز املايل من األسب

قرارات خمتلف املستخدمني نتيجة فقدان هذه القوائم ألهم خصائصها أال وهي جودهتا. لذا أصدر جملس 
حتت عنوان "اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية"  (2) البيان رقم (FASB) معايري احملاسبة املالية األمريكي

حدد فيها املواصفات واملعايري الواجب توافرها يف املعلومات املالية املنشورة لكافة األطراف املستخدمة هلا مع 
 ترتيبها يف شكل هرمي متسلسل حسب أولويتها. 

 سواء على املستوى الدويل أو احمللي، مع تزايد حدة املنافسة بني مكاتب املراجعة يف الوقت احلايلو لكن 
املراجع باحلفاظ على عالقته مع العميل أكثر من اهتمامه باحلفاظ على جودة اخلدمات  اهتمامأدى إىل تزايد 

بالسلوك األخالقي وبالتايل على التأثري  االلتزامإلرضاء العميل على  املراجعنيميل بعض اليت يقدمها.وقد أثر 
راجعة وخمرجاهتا من طرف مستخدمي تقارير مراجع احلسابات حول عدالة القوائم املالية على مسعة مهنة امل

أندرسون  آرثرالعمالقة  املراجعةللشركات. ولعل أفضل مثال على هذه الفضائح هي ما قامت به شركة 
د مثل شركة بتواطؤها على تغطية التالعبات احملاسبية اليت قامت هبا إدارات الشركات اليت اهنارت فيما بع

 أنرون، وردكوم، وكويست وغريهم، واليت بدورها أسفرت عن إعصار مايل يف األسواق املالية.
 اإلشكالية:  -1

 بناء على ما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع على النحو التايل:
"إلى أي مدى يساهم مراجع الحسابات في تعزيز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية وفقا    

 للمعايير المحاسبية الدولية في البيئة الجزائرية؟



 مـــقــدمـــة

 

 د

لتبسيط السؤال اجلوهري السالف الذكر وتوجيه جهودنا الرامية لتجميع أدلة حبثية كافية وموثوقة لإلجابة 
الفرعية املفصلة له، واليت سنحاول اإلجابة عنها يف منت الدراسة، تتمثل  عنه، اعتمدنا جمموعة من األسئلة

 هذه األسئلة الفرعية يف اآليت:
  إىل أي مدى ميكن أن يساهم عمل املراجع اخلارجي كطرف مستقل يف تلبية حاجيات األطراف

 املستفيدة من املعلومات احملاسبية؟
  الدولية يف مهنة املراجعة واحملاسبة وخمتلف األدوار  للتحوالت استجابهل املراجع اخلارجي اجلزائري

 الغش واألخطاء؟ اكتشافاليت أصبحت تلعبها يف حتقيق اإلفصاح أم مازال حبيس الدور التقليدي يف 
 هل تتأثر املعلومات احملاسبية املعدة من طرف الشركات برأي وتوجيهات مراجع احلسابات؟ 
 يف املعلومات احملاسبية اليت تعدها الشركات اجلزائرية؟ ما مدى توفر اخلصائص النوعية الالزمة 

 فرضيات البحث: -2

 ملعاجلة اإلشكالية الرئيسية واإلجابة على خمتلف األسئلة املتعلقة هبا، حددنا الفرضيات اآلتية:
في الجزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح مراجع الحسابات ال يعمل " الفرضية األولى: 
يكتفي بالمراجعة قوائم المالية المفصح عنها من طرف الشركات الجزائرية، و في الالمحاسبي الالزم 

 ."التقليدية التي تركز على إكتشاف الغش واألخطاء
"ال يهتم مراجع الحسابات في الجزائر بالبحث عما إذا كانت المعلومات الفرضية الثانية:

 لمعايير المحاسبية الدولية".المحاسبية المفصح عنها من طرف الشركات تستجيب لمتطلبات ا
 تولي أهمية للمعايير المحاسبية الدولية أنناء إعدادها الفرضية الثالثة: "الشركات الجزائرية ال

 ."وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية المالية للشركة تعد ألغراض جبائية هاألنللقوائم المالية 
تستجيب الشركات الجزائرية لتوجيهات وتوصيات ومالحظات مراجع ال " : رابعةالفرضية ال

بها خالل الدورات  لتزامواالتعمل على تطبيقها  الو تعلق بتعزيز اإلفصاح فيما يالحسابات 
 ."الالحقة
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 أهداف الدراسة: -3

 هتدف الدراسة إىل ما يلي:
  رير حدوث أزمة الثقة يف تقاالتعرف على مهنة املراجعة واهم املستجدات املتعلقة هبا، خاصة بعد

 ؛املراجعة على املستوى الدويل
 الية وخمتلف اجلوانب التعرف على اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية وأمهيته وأهدافه يف الساحة امل

 ؛املتعلقة به
 ؛ة على نوعية املعلومات احملاسبيةالتعرف على تأثري املعايري احملاسبية الدولي 
 سات املهنية يف البيئة نظري للمراجعة املوجود على املستوى العاملي على املمار حماولة إسقاط التصور ال

 ؛اجلزائرية
  قياس مدى توفر اإلفصاح احملاسيب بالقوائم املالية للشركات اجلزائرية، ومدى تأثر املعلومات احملاسبية

 ؛2202بتبين تطبيق املعايري احملاسبية الدولية منذ سنة 
 ؛ملراجع اخلارجي على تعزيز اإلفصاح يف القوائم املالية للشركات اجلزائريةالتحقق من تأثري رأي ا 
  إظهار العيوب املوجودة يف البيئة اجلزائرية يف جمال املراجعة وعالقتها مع اإلفصاح احملاسيب يف ظل تبين

 املعايري احملاسبية الدولية.
 أهمية الدراسة: -4

 تربز أمهية الدراسة من خالل النقاط التالية:  
  يالحظ من الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع أن غالبيتها مت اعتماد التوجه املوجود يف الدول

املتقدمة، وبالتايل فإنه وحسب اعتقاد الباحث ال ميكن تعميم نتائج الدراسات على كافة الدول نظرا 
 ؛ملهنية من دولة إىل أخرىواالجتماعية والقانونية واملمارسات االختالف الظروف االقتصادية 

  يكتسب هذا البحث أمهية كبرية من كونه يتناول موضوع ميس أساسا عمق املشاكل املرتبطة
باملمارسات احملاسبية، والوقوف على طبيعة العوامل املتغرية يف بيئة العمل اجلزائرية، والتحديات اليت 

زائرية يف حتقيق اإلفصاح احملاسيب وتوفري معلومات حماسبية ذات نوعية وجودة تواجهها الشركات اجل
 تستجيب ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية.
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 دراسات سابقة: -5

هناك العديد من الدراسات اليت تطرقت ملوضوع اإلفصاح وكذا موضوع املراجعة والعالقة املوجودة    
 سبيل احلصر. ىعلال ل أن نسرد البعض منها على سبيل املثال بينهما، حبيث ال ميكن حصرها لكن حناو 

 ( ( بعنوان )اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية ودورها في حوكمة 2002بحث خصير
 جامعة بغداد. صادقتواإلأطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية اإلدارة  (،الداخلية وآلياتهاالشركات 

اإلفصاح عن معلومات حماسبية شفافة ومالئمة سوف يضعف من تتمثل مشكلة البحث يف أن عدم 
من أصحاب املصلحة يف الشركات  واآلخريناألسهم  أصحاب أمهية احلوكمة ودورها يف محاية مصاحل

الداخلية باإلفصاح عن معلومات حماسبية  وآلياهتااملسامهة، وهدف البحث إىل تنفيذ حوكمة الشركات 
ور الذي تقوم به املعلومات احملاسبية من خالل املعايري احملاسبية واإلفصاح شفافة ومالئمة، فضال عن الد

الداخلية، ومن جهة أخرى تقومي اإلفصاح عن  وآلياهتايف تنفيذ حوكمة الشركات  املراجعةاحملاسيب وجلان 
األسواق  املعلومات احملاسبية ومدى فعاليتها يف تنفيذ حوكمت الشركات والذي يؤثر بصورة مباشرة يف أداء

املالية واملستثمرين خصوصا يف زخم املعلومات وتوجه العامل إىل االستثمار يف األسواق املالية ودور 
سامهة املدرجة يف سوق العراق لألوراق ملاملعلومات احملاسبية يف تنمية االستثمارات املالية يف الشركات ا

 املالية.
 يلي: ونذكر من االستنتاجات ما

  إن عدم اإلفصاح الكامل والشفافية للمعلومات احملاسبية وغري احملاسبية، وعدم االهتمام بتطبيق املبادئ
 افتقاداحملاسبية، فضال عن عدم إظهار املعلومات احملاسبية حلقيقة األوضاع املالية للشركات، تؤدي إىل 

الثقة يف  وافتقاداملستثمرين عنها،  صرافوانيف املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير املالية  الثقة
 ؛املراجعةمكاتب احملاسبة و 

  باملعايري احملاسبية حيقق الشفافية يف املعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير املالية، فضال عن  االلتزامإن
 ؛اية حقوق أصحاب املصاحل املشرتكةدورها يف مح

  ؛الثقة يف املعلومات احملاسبية يقبدورها احليوي يف حتق املراجعةقيام جلان 
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  مة واملصداقية ءمات احملاسبية اليت تتميز باملالوجود نظام كاف للمعلومات احملاسبية يلتزم بتوفري املعلو
 من أصحاب املصلحة بشكل دوري. واآلخرينلكل من إدارة الشركة ومحلة األسهم 

 ( بعنوان )دور مراقب الحسابات 2002حث ناظم شعالن جبار التميمي، صالح صاحب شاكر )ب
من حبث حتليلي للقوائم املالية لعينة في تعزيز اإلفصاح بالتقارير المالية في ظل حوكمة الشركات(، 

ىل املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية جامعة بغداد وهو جزء من إ الشركات العامة العراقية مقدم
 متطلبات نيل شهادة حماسب قانوين.

ت مشكلة البحث أن عدم وجود سقف لإلفصاح يؤدي إىل كلفة إضافية وإصدار معلومات قد أظهر 
منها لإلضرار بالشركة أو التأثري على مركزها التنافسي أو قد متس بأسرارها، وقد هدف  االستفادةيتم 

ات يف حتديد  البحث إىل معرفة مدى توافر اإلفصاح والشفافية يف القوائم املالية وبيان دور مراقب احلساب
معدي القوائم املالية باملعايري احملاسبية املعتمدة، أما أمهية  التزامكفاية ومالئمة اإلفصاح والشفافية ومدى 

إىل مبادئ احلوكمة  استناداالبحث فتأيت من خالل توفري نظام للرقابة على الشركات يتصف بالشفافية 
وبني املستوى املقبول الذي ترغب فيه األطراف وأجزاء توازن بني مستوى اإلفصاح املقبول للشركات 

وإجراءاته للتأكد من مالءمة وكفاية اإلفصاح والشفافية وتعزيز الثقة  احلساباتاألخرى، ودور مراجع 
واملوضوعية يف القوائم املالية وتسليط الضوء على األسباب اليت حتد من اإلفصاح والشفافية وتشخيصها 

 وجتاوزها ومعاجلتها.
 تنتاجات الباحث نذكر:ومن اس

  حتديد مكان وتوقيت اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، إذ أن توافرها ملستخدميها يف غري موعدها
 ؛إليه هي بالتأكيد ال فائدة منها املناسب وعرضها مبكان يصعب الوصول

  إن عملية تدقيق البيانات املالية تعزز املصداقية هبا، وأن عمل مراجع احلسابات ميكن أن يوفر الضمان
التصرفات غري القانونية عند إعداد البيانات املالية فضال عن تعزيز الثقة واملصداقية  ارتكابوالتأكيد بعد 
 ؛هبذه البيانات

 راسة إىل أن املسؤولية األساسية تقع على عاتق إدارة مل تشر تقارير مراجعي احلسابات للشركة عينة الد
 يف إعداد البيانات املالية وتقدمي اإلفصاحات املناسبة والكافية. املراجعةالشركة حمل 
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 ( ( بعنوان )اإلفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية، 2002دراسة سفير محمد
 .املديةرسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري جبامعة دراسة حالة الجزائر(، 

مدى قدرة حماسبة املؤسسة على املستوى الوطين من خالل املعلومات اليت اسة الرسالة إىل در هذه سعت 
توفرها، على مسايرة البعد الدويل اجلديد املتمثل يف املعايري احملاسبية الدولية. وذلك من خالل تكييف 

املعلومات املالية يف القوائم املالية، مع ما يقتضيه هذا األخري من معايري جيب احرتامها أسلوب اإلفصاح عن 
وكذا تنميط طرق القياس واملعاجلة والتعميم، مع متطلبات النظام املايل احملاسيب. وقد متحورت إشكالية 

ات االقتصادية الرسالة حول: "إىل أي مدى يفي اإلفصاح عن املعلومات يف القوائم املالية للمؤسس
 مبتطلبات معايري احملاسبة الدولية واحتياجات خمتلف املستخدمني؟".

 :ومن أهم النتائج املتوصل إليها هي   
  يتأثر اإلطار احملاسيب اجلزائري وعملية اإلفصاح عن املعلومات باملتغريات االقتصادية واالجتماعية

ة أن تواكب تلك التغريات جتاوبا وتفاعال يتناسب السائدة، ومن مث فإنه من الضروري للمؤسسات اجلزائري
 املستوى األكادميي أو التطبيقي. ىمع وحجم وأمهية وسرعة تلك التغريات، سواء عل

  إن املفاهيم اخلاصة بأهداف القوائم املالية وجودة املعلومات احملاسبية واخلاصة كذلك بالقوائم املالية
ويتم اإلفصاح عنها، تغريت يف إطار التوجه احملاسيب العاملي  األساسية والعناصر اليت جيب أن حتتويها

اجلديد. حيث أصبحت املعلومة ختدم أطرافا داخلية وخارجية، ومل تعد تتمثل هذه األطراف يف 
االحتياجات على املستوى احمللي فقط، كما أصبحت جودة املعلومات ضرورة ال مفر منها لرتشيد 

 متخذي القرارات.
 تقال إىل تطبيق النظام املايل احملاسيب املعد باالعتماد على معايري احملاسبة الدولية الصادرة إن عملية االن

. جيب أن يعتمد على مشاركة كل األطراف الفاعلة يف اجملال IASBعن جملس معايري احملاسبة الدولية 
أخذ بعني االعتبار أعمال ومهنيني ممارسني وهيئات رمسية. وذلك بتبين إسرتاتيجية ت أكادميينياحملاسيب من 

وجهود الدول الساعية يف هذا اجملال، واهليئات العاملية املهتمة باجملال احملاسيب، وهذا مبراعاة خصوصية واقع 
، وحتقيق التوافق والتقارب بني النظام املايل احملاسيب والعديد االقتصاد اجلزائري من خالل التدرج يف التطبيق

سيما اجلبائية منها، وتراعي كذلك الفرتة اليت ال يستهان هبا من تطبيق املخطط من التشريعات والقوانني ال
 احملاسيب الوطين وتشبع خمتلف األطراف السيما املمارسني منهم. 
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 ( في رفع جودة المعلومة في ظل حوكمة  المراجعة( بعنوان )مساهمة 2014فاطمة الزهراء رقايقية
 .2202/ 0للتنمية االقتصادية عدد مقال مقدم للمجلة اجلزائريةالشركات( 

آلية من آليات  باعتبارههدفت هذه الدراسة إىل إيضاح الدور الذي ميكن أن يؤديه تدقيق احلسابات 
استبيان  ىتطبيق حوكمت الشركات يف حتسني وزيادة فعالية جودة املعلومات املالية، معتمدين يف ذلك عل

 :سة إىلموجه ألفراد عينة الدراسة. وقد خلصت الدرا
  صحاب املصاحل. أوكيل على حقوق  باعتبارهتدار املؤسسة  هأن حوكمة الشركات نظام من خالل

اآلليات، كما أن عمل مدقق احلسابات يرتكز على عناصر أساسية يتحدد  نوذلك من خالل جمموعة م
درجة تأثريها على حوكمة الشركات منها )مدى موضوعية وإستقاللية مدقق احلسابات وجودة أداء 

 عمله(.
 شــاط التدقيق يرتكز على األهلية، االستقاللية واملوضوعية ويســـاهم يف تطبيـق احلوكمـة مـن خـالل ن

 .ـــم نظـــام الرقابة الداخليــة، وتفاعلها اجليد مع أطراف حوكمة الشركاتتقيي
 ألخرية حيـث قمنـا بتفسري ادد عالقة جودة املعلومة املــالية حبوكمة الشركــات من خالل آليـــات هـــاته حت

دقيـــق املعلومات املــالية هذه العالقة وذلك من خالل اإلجراءات واملعــــايري املتعــارف عليـــها فـي عمليـة ت
 .واليت تؤدي إىل االرتقاء وحتسني اخلصائص النوعية هلا

  نشــــــاط التدقيــق يرتكز على تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلي ونظام املعلومـات احملاسيب املسؤول عن
اإلجـراءات والوسائل اليت جيب أن  تزويــــد اإلدارة مبختلف املعلومــات املــالية، وذلك عن طريـــق جممـــوعة من

 . حيصل عليها مدقق احلسابات من أدلـــة وقرائن إثبات
 منهج الدراسة: -6

يتم بحث، سوف هذا اللإلجابة على إشكالية البحث الرئيسية وخمتلف التساؤالت املطروحة من خالل 
 البحث.د املناهج املعتمدة يف البحث العلمي وفق ما تقتضيه طبيعة وعناصر اعتما

عتمد على املنهج الوصفي الذي يأخذ جانب كبري من البحث وذلك يف الدراسة النظرية اليت يحيث س
 .الدولية واملعلومة احملاسبية واملعايري احملاسبية واإلفصاحاملراجعة مواضيع تطرقت لكل من 



 مـــقــدمـــة

 

 ي

ن املراجعني باجلزائر يتم استخدام األدوات املساعدة لدراسة حالة على عينة مأما يف اجلانب التطبيقي ف
وكذا حتليل النتائج املتوصل  spssوذلك باستخدام كل من اإلحصاء من خالل إفراغ االستبانة يف برنامج 

 إليها بعد جتميع اإلجابات.
 حدود الدراسة: -7

 وذلك من عاملبالنسبة حلدود دراسة البحث من اجلانب النظري فهي شاملة لكل ال الحدود المكانية:
وأما بالنسبة حلدود ، ملختلف املفاهيم النظرية واملمارسات املهنية على املستوى الدويلالتطرق  خالل

 .الدراسة املكانية من اجلانب التطبيقي فقط كانت على اجلزائر
إىل غاية سنة  2206منذ سنة الدراسة امليدانية دامت زمانيا فقد دراسة البالنسبة حلدود  الحدود الزمانية:

2202. 
 البحث:تقسيم  -8

ملعاجلة هذا املوضوع بطريقة تسمح لنا باإلملام جبميع اجلوانب اليت رأينا أهنا مهمة وكذا اإلجابة على 
 اإلشكالية املطروحة قما بتقسيم البحث على النحو التايل:

 مقدمة مت تقدمي املوضوع بصفة شاملة وكذا طرح التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية، وحماولة اإلجابة عليها
 من خالل وضع فرضيات عملنا على إثبات صحتها من خالل الدراسة.

مث الفصل األول الذي خصص لإلطار املفاهيمي للمراجعة بالتطرق لكل من املبحث األول التأصيل 
العلمي للمراجعة، واملبحث الثاين نظرة عامة عن مراجع احلسابات، مث املبحث الثالث متطلبات إعداد 

 احلسابات، وأخريا املبحث الرابع الطلب على خدمات املراجعة.تقرير مراجع 
أما الفصل الثاين فقد خصص لإلفصاح عن املعلومة احملاسبية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية وذلك 

املبحث األول اإلطار العام لإلفصاح احملاسيب، مث بتقسيمه على جمموعة من املباحث على النحو التايل: 
الثاين املقومات األساسية لإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، واملبحث الثالث كان خاص املبحث 

باإلفصاح وجودة املعلومات احملاسبية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، وأخريا املبحث الرابع أثر املراجعة 
 اخلارجية على القوائم املالية.

قية على آراء مراجعي احلسابات يف اجلزائر، والذي بدوره والفصل الثالث الذي احتوى على الدراسة التطبي
على أربعة مباحث. ففي املبحث األول الذي خصص لنبذة عن مهنة املراجعة اخلارجية يف احتوى 
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اجلزائر، واملبحث الثاين الذي عرض فيه منهج وإطار الدراسة امليدانية، أما املبحث الثالث فقد مت فيه 
 ة، وأخريا املبحث الرابع الذي اختربت فيه الفرضيات. عرض وحتليل نتائج الدراس

 وأخريا اخلامتة اليت يتم إدراج النتائج املتوصل إليها وكذا التوصيات.
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 :تــــــــمـــــهـــــــيــــــــــد
وعرض القوائم املالية )إدارة تعارض املصاحل وتباين األهداف بني كل من عليهم مسؤولية إعداد 

ة هبدف تعظيم شركالمة مالية من شأهنا حتسني صورة (، والذين يف العادة حيرصون على تقدمي معلو شركةال
ة الذين تتمثل أهدافهم يف شركأصحاب املصاحل األخرى من خارج الالعوائد اليت حيصلون عليها، وبني 

القرارات املناسبة لغرض تعظيم أرباحهم، أدى إىل ظهور  اختاذاحلصول على معلومة مالية تساعدهم على 
طمأنة هؤالء املستخدمني بأن املعلومات الطلب على مهنة مستقلة وحمايدة عن كل األطراف، تعمل على 

 عليها. االعتماداملالية املعدة من طرف اإلدارة صادقة وصحيحة حبيث ميكن 
وهذه املهنة هي مهنة املراجعة واليت جيب أن متارس من طرف أشخاص هلم القدرة املعرفية والعلمية اليت 

على اخلربة العملية واملهنية  باالعتمادذلك تسمح هلم من إبداء رأي فين حمايد عن املعلومات املالية، و 
مستخدمني جمموعة من التقنيات واملعايري اليت تعترب األدوات اليت يستخدمها املراجع لتنفيذ ، املكتسبة

املهمة املوكلة له. من أجل الوصول إىل إعداد تقرير عن املهمة يبني فيه املراجع رأيه حول القوائم املالية 
دارة، ومن مث إيصال هذا الرأي عرب التقرير ألصحاب املصاحل الذين يعتمدون عليه املعدة من طرف اإل

 عن صدق املعلومات املالية املقدمة هلم. لالطمئنان
يف هذا الفصل التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للمراجعة وخمرجات مراجعة احلسابات من خالل  يتملذا س

 جمموعة من املباحث تكون على النحو التايل:
 لمبحث األول: التأصيل العلمي للمراجعة.ا

 المبحث الثاني: نظرة عامة عن مراجع الحسابات.
 الحسابات. مراجعالمبحث الثالث: متطلبات إعداد تقرير 

 المبحث الرابع: الطلب على خدمات المراجعة.
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 العلمي للمراجعة التأصيلالمبحث األول: 
. والذي يعين االستماع، (AUDIREمن الكلمة الالتينية ) (AUDITINGاشتقت كلمة املراجعة )

يستمع يف جلسة االستماع العامة واليت يتم فيها قراءة احلسابات بصوت مرتفع، وبعد  املراجعحيث كان 
اجللسة يقدم املراجعون تقاريرهم مع مالحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية، وحتسنت 

عة بعد ذلك بشكل كبري. حيث أدى ظهور القيد املزدوج يف القرن اخلامس عشر عمليات التسجيل واملراج
إىل سهولة وتبسيط تطبيق احملاسبة واملراجعة )لإلشارة فإن تطور احملاسبة واملراجعة متزامنتان ألهنما مكملتان 

 لبعضهما البعض(.
اسبة واملراجعة مواكبة هذه ومع التطورات احلديثة لالقتصاد واملعامالت املالية، وجب على كل من احمل

التطورات. وذلك من خالل ظهور اهليئات املنظمة للمهنة سواء كانت حملية أو دولية. واليت بدورها أعطت 
للمهنة إطارها املهين والنظري. وهذا األخري هو الذي سنتطرق له يف هذا املبحث من خالل املطالب 

 التالية:
 .املطلب األول: مفهوم مراجعة احلسابات

 املطلب الثاين: فروض ومعايري مراجعة احلسابات.
 املطلب الثالث: خطوات وإجراءات عملية املراجعة.

 المطلب األول: مفهوم مراجعة الحسابات

ق من صحتها. املراجعة كمفهوم حريف يقصد هبا فحص البيانات أو السجالت أو األرقام بقصد التحق
لذا تعددت التعاريف وجاءت  ،ر للمراجعة من زوايا خمتلفةة ومتعددة تنظسعاو اهيم غري أن للمراجعة مف

وسيتم سرد جمموعة من التعاريف جملموعة من  ،متوالية حاملة يف كل مرة إضافة جديدة ورؤية أخرى
 مفهوم مهنة املراجعة. على للتعرف أكثر الباحثني األكادمييني

 الفرع األول: تعريف مراجعة الحسابات.
باملراجعة من قبل العديد من احملاسبني واالقتصاديني الذين تناولوا املراجعة من  تعددت التعاريف اخلاصة

 زوايا خمتلفة. وسنتطرق جملموعة من هذه التعاريف على النحو التايل:
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املراجعة فحص للمعلومات من (: "Bethoux, Kremper et Poissonالتعريف األول: ) -1
حضرها أو استعملها هبدف زيادة منفعة املعلومات طرف شخص خارجي، شريطة أن ال يكون هو الذي 

 1للمستعمل".
( على أهنا: " النشاط Bouquin et Bécourعرفت املراجعة من طرف )التعريف الثاني:  -2

الذي يطبق باستقاللية ووفقا ملعايري اإلجراءات املرتابطة والفحص بقصد التقييم ومدى املالءمة، ودرجة 
 2وهذا وفق معايري حمددة هلا". الشركةالثقة، وسري مجيع أجزاء النشاط داخل 

ة هي فحص من قبل كما مت تعريفها أيضا كما يلي: "مراجعة احلسابات املالي  التعريف الثالث: -3
 3جهات مهنية خمتصة ومستقلة من أجل التعبري عن الرأي على أساس انتظام وصدق حسابات الشركة".

"املراجعة فحص جيريه مهين جدير ومستقل ليعطي رأي معلل عن سالمة ومصداقية  التعريف الرابع: -4
 4معينة". شركةامليزانية وحسابات النتائج ل

اجعة على أهنا فحص القوائم املالية، يشمل على حبث وتقييم حتليلي "تعرف املر  التعريف الخامس: -5
للسجالت واإلجراءات ونواحي الرقابة احملاسبية للمشروع، مع حتليل انتقادي لألدلة املستخدمة يف 
تلخيص العمليات املختلفة والتقرير عنها يف القوائم املالية، وينتهي الفحص الذي يقوم به املراجع بتقرير 

 5، يوضع حتت تصرف اجلهات اليت تعتمد على القوائم املالية اليت يعطي املراجع رأيه املهين فيها".مكتوب
من طرف االحتاد األورويب خلرباء االقتصاد  0711لقد نشر تعريف للمراجعة سنة التعريف السادس:  -6

خر ت هذه النتائج املالية آلإذا كان من الناحية املالية، هو التعبري عن رأي ما املراجعةواحملاسبة: "إن هدف 
مع التأكد من تطبيق اإلجراءات والقوانني  الشركةالسنة، تعطي صورة صادقة وحقيقية عن أعمال 

 6".الشركةاملعتمدة يف 
يعد التعريف الذي أصدرته جلنة املفاهيم األساسية للمراجعة املنبثقة عن مجعية التعريف السابع:  -7

م، من أكثر التعاريف مشوال وعمومية ليالئم األغراض املختلفة من عملية 0711احملاسبة األمريكية سنة 

                                                 
1- R.Bethoux, F.Kremper, et M.Poisson ; L’audit dans le secteur public,celet, paris, 1986, p : 21. 
2-J.C.Becour, H.bouquin, audit opérationnel, 2éme édition, économica, paris, 1996, p : 12. 
3-O.Herrbach, le comportement au travail des collaborateurs de cabinets d’audit financier : une approche par 

le contrat psychologique, thèse de doctorat, université toulouse, 2000, p : 18. 
4- Mokhtar Belaiboud, Pratique de l’audit, Edition BERTI, Alger, 2005, p : 3. 

 .26، ص:0772شركة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية، أمحد أنور،  -5
 .27، ص:2202الطبعة األوىل، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المراجعة المحاسبية وفقا للمعايير الدولية، أمحد قايد نور الدين،  -6
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املراجعة واألمور املختلفة اليت ميكن التعرض هلا يف عملية مراجعة معينة، حيث عرفت املراجعة بأهنا: 
"عملية منظمة تنطوي على إتباع منهج موضوعي يف احلصول على أدلة عن معلومات مقدمة حول 

ت اقتصادية، هتدف إىل التحقق من درجة التوافق بني هذه املعلومات املقدمة واملعايري عمليات وتصرفا
 1املوضوعية، وتوصيل نتائجها إىل مستخدمي املعلومات املعنيني".

 2:مراجعة كما يليميكن استعراض العناصر األساسية لل ة أنهيف السابقار يتضح من التع
  الفكر واملنطق، فهي نشاط جيب التخطيط له وتنفيذه بأسلوب أن املراجعة عملية منظمة تعتمد على

 ؛منهجي سليم وليس بطريقة عشوائية
 جتميع وتقييم أدلة اإلثبات هو أساس عملية املراجعة، أي األساس الذي يعتمد عليه املراجع  أن

ي واجلرد الفعل إلبداء رأيه يف القوائم املالية، وهذه األدلة متعددة، مثل املستندات املؤيدة للمعلومات
 ؛لألصول، واملراسالت مع العمالء

 األدلة للتحقق من مدى التطابق بني نتائج العمليات واألحداث االقتصادية اليت حدثت يف  تستخدم
الشركة وأثرت على مركزها املايل ونتائج عملياهتا، وبني املعايري املوضوعية واملتمثلة يف املبادئ احملاسبية 

. أي أن املراجع يهتم عند تقييمه لألدلة بتحديد ما إذا كانت القوائم املالية قد مت املقبولة قبوال عاما
 ؛إعدادها وعرضها طبقا للمبادئ احملاسبية

 املراجع بتوصيل نتائج املراجعة للمستخدمني املعنيني ويتم هذا االتصال من خالل تقرير املراجع  يقوم
 الذي يعده يف هناية عملية املراجعة.

 اخلروج بالتعريف الشامل لعملية املراجعة على النحو التايل:وميكن 

"املراجعة هي عملية فحص انتقادية للمعلومات املعدة مسبقا من طرف شخص مؤهل علميا وعمليا، 
دلة واإلثباتات اليت يعتمد عليها إلبداء رأيه جمموعة من األساليب والتقنيات قصد جتميع األفيها م يستخد

صحة وصدق املعلومات املالية، ليخلص يف األخري إىل حترير تقرير يهدف من خالله  الفين احملايد عن
 إليصال نتائج املراجعة لألطراف املعنية".

                                                 
1-Commutée on basic auditing consepts,« A STATEMENT OF BASIC AUDITING SARASOTA F , american 

accounting association, 1973, p :2. 
 .02، ص: 2200الطبعة الثانية، دار األمني للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن، أصول مراجعة الحسابات، عبيد سعد شرمي، لطف محود بركات،  -2
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 ي: أهمية وأهداف مراجعة الحساباتالفرع الثان
مراجعة احلسابات وسيلة وليست غاية، تقدم خدماهتا للعديد من اجلهات والفئات، اليت تشكل قطاعات 

ت( ملتخذي القرارات  االقتصاد. وخدمات مراجعة احلسابات أصبحت وسيلة )إيصال املعلومامتنوعة يف
 االقتصادية.  الشركةاالقتصادية أو للجهات املتعددة خارج  سواء داخل الشركة

 أهمية مراجعة الحسابات:  .1
لمراجعة، من اخلاضعة لدة واليت تستخدم القوائم املالية أطراف عديتعترب املراجعة وسيلة هدفها خدمة 

: املستثمرين احلاليني واملرتقبني، املديرين، املؤسسات املالية، اهليئات احلكومية ونقابات طرافبني هذه األ
 1حيث ميكن تلخيص هذه األمهية فيما يلي: العمال.
 وجيه فاملستثمرون يعتمدون على القوائم املالية اليت مت مراجعتها لغرض اختاذ القرارات فيما خيص ت

 ؛كن هلم حتقيق أكرب عائد ممكناملدخرات واالستثمارات اليت مت
  أما إدارة الشركة فهي تعتمد اعتمادا كليا على املعلومات املالية املتضمنة يف القوائم املالية يف وضع

مراجعة من طرف  اخلطط واالسرتاتيجيات ومراقبة األداء وتقييمه، وبالتايل حترص أن تكون املعلومات
 ؛فنية حمايدةهيئة 
  بينما تعتمد املؤسسات املالية على القوائم املالية املراجعة من قبل هيئة حمايدة عند فحصها

اليت تطلب قروض وتسهيالت ائتمانية منها، ومن مث اختاذ القرارات بشأن  للشركاتللوضعيات املالية 
 ؛م منح مثل هذه التسهيالت والقروضإمكانية منح أو عد

 ات احلكومية وأجهزة الدولة املختلفة على القوائم املالية املراجعة ألغراض متعددة كما تعتمد اهليئ
 ؛ح اإلعانات لبعض الصناعات وغريهامثل التخطيط، الرقابة، فرض الضرائب، حتديد األسعار، من

  وتعتمد نقابات العمال أيضا على القوائم املالية املراجعة يف حتسني أوضاع العمال من خالل
 .يف األرباح وغريها مفاوضاهتا مع اإلدارة بشأن األجور واملشاركة

وصفوة القول إن كل األطراف سابقة الذكر ولكي تكون قراراهتم وفق املعلومات املالية املتضمنة يف 
القوائم املالية مفيدة بالنسبة هلم، جيب أن تكون على قدر كبري من التأكيد بصدقها من طرف هيئة فنية 

 حمايدة.
                                                 

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، -دراسة حالة الجزائر–نحو تحسين أداء المراجعة المالية في ظل معايير المراجعة الدولية ديلمي عمر، -1
 (.02-00، ص ص: )2206/2201التسيري، جامعة الشلف، 
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 أهداف مراجعة الحسابات:  .2
ويستطيع املنقب يف التطور  ،تعترب األهداف بالنسبة ألي نشاط الغايات املسطرة واملرجو الوصول إليها

التارخيي للمراجعة أن يالحظ التغري اهلائل الذي طرأ على األهداف. حيث رافقت املراجعة نشوء 
 يم هذه األهداف إىل جمموعتني:احلضارات وتطورت بتطورها وكذلك أهدافها، لذا ميكن تقس

 1وميكن تلخيصها فيما يلي: تقليدية:الهداف األ. 1.2
 ؛ت احملاسبية ومدى االعتماد عليهاالتأكد من صحة البيانا 
  ؛براهني عن عدالة القوائم املاليةإبداء رأي فين استنادا إىل أدلة و 
 ؛لغش والتزوير بالسجالت احملاسبيةاكتشاف أعمال ا 
  ؛ابة داخلية جيدةفرص ارتكاب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقالتقليل من 
  ؛القرارات اإلدارية املناسبة واختاذمساعدة اإلدارة على وضع السياسات 
  ؛املالية يف حتديد الوعاء الضرييبمساعدة الدوائر 
 .مساعدة اجلهات احلكومية األخرى يف ختطيط االقتصاد الوطين 

 2تتمثل أهم األهداف احلديثة للمراجعة فيما يلي:األهداف الحديثة: . 2.2
 ؛اخلطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها مراقبة 
  ؛الشركة بالنسبة لألهداف املرسومةتقييم أعمال 
 موارد حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن طريق عدم اإلسراف واالستغالل األمثل لل

 ؛يف مجيع نواحي نشاط الشركة
  ة ألفراد اجملتمع الذي تعمل فيه الشركة، ويأيت هذا اهلدف هيافقدر ممكن من الر حتقيق أقصى

قدر من بصورة عامة، حيث مل يعد حتقيق  اتالتحول الذي طرأ على أهداف الشركنتيجة األخري 
جملتمع الذي ارفاهية خرى من بينها، العمل على بل شاركته يف األمهية أهداف أ، همربح اهلدف األال

 الشركة. تعمل فيه
 

                                                 
 .02، ص: 0777عمان، األردن، ، نشر والتوزيعالوراق للشركة والدولية، أساسيات المراجعة في ظل المعايير األمريكية حسني القاضي، حسني دردوح،  -1
 .02، ص: 2202دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة الرابعة،، -الناحية النظرية والعلمية–علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهلل،  -2
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 .الحسابات مراجعةالمطلب الثاني: فروض ومعايير 

خر هلا نظرية تساعد املراجع على شرح ووصف وحتديد طبيعة القرارات اليت آإن مهنة املراجعة كأي ميدان 
جيب عليه اختاذها عند تنفيذ برنامج مهمته، أي يعتمد على هذه النظرية يف اختاذ القرارات املتعلقة بكل 

مرحلة من مراحل عملية املراجعة، لذا عمل الباحثون على وضع متطلبات نظرية املراجعة واليت جيب خطوة أو 
 أن تقوم كأي نظرية أخرى على جمموعة من الفروض واملعايري واليت سنتطرق هلا فيما يلي:

 الفرع األول: فروض المراجعة
ئج تساهم يف وضع إطار عام لنظرية ما، متثل الفروض نقطة البداية ألي تفكري منظم بغية التوصل إىل نتا

 وهو نفس الشيء بالنسبة لفروض املراجعة.
كما ميكن القول أن فروض املراجعة هي مبثابة األساس الذي ينطلق منه الباحثون يف تطوير نظرية 

 املفاهيم، املراجعة، وتطوير األفكار العلمية اخلاصة باملهنة، وبالتايل بقية عناصر نظرية املراجعة املتمثلة يف
 1املعايري، األهداف، اإلجراءات. وفيما يلي أهم الفروض اليت تعتمد عليها نظرية املراجعة بصفة أساسية:

 قابلية البيانات المالية للفحص:  .1
إن مل تكن البيانات والقوائم املالية قابلة للفحص فال مربر لوجود هذه املهنة. وينبع هذا الفرض من 

قييم البيانات احملاسبية، واخلطوط العريضة اليت نسرتشد هبا إلجياد نظام لالتصال بني املعايري املستخدمة لت
 معدي املعلومات ومستخدميها وتتمثل هذه املعايري يف:

 مة املعلومات احملاسبية وارتباطها باألحداث اليت تعرب عنها.ءضرورة مالمة: ءلمالا .1.1
املعلومات نفسها فإهنما ال بد أن يصال أي إذا قام شخصان أو أكثر بفحص للفحص:  القابلية .2.1

 إىل املقاييس والنتائج نفسها.
 بتسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعية.عن التحيز:  البعد .3.1
القياس الكمي يضيف منفعة نتيجة حتويل املعلومات إىل معلومات أكثر القابلية للقياس الكمي:  .4.1

 حلى هبا املعلومات احملاسبية.فائدة من خالل عمليات حسابية وهي خاصية جيب أن تت

                                                 
 (.02-02ص ص: )مرجع سبق ذكره، أمحد قايد نور الدين،  -1
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 عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع ومصلحة إدارة الشركة:  .2
من الواضح أنه توجد عالقة تبادل للمنفعة بني إدارة الشركة ومراجع احلسابات، فاإلدارة تعتمد يف 

ولذلك تستفيد من  ،اختاذ معظم قراراهتا على املعلومات املالية اليت ترتبط برأي مراجع احلسابات
املعلومات اليت مت مراجعتها بدرجة كبرية، وجيعل من استخدام املراجعة أمرا مستحبا وأن تكون عملية 

 املراجعة اقتصادية وعلمية.
 خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية:  .3

ابق يف جعل عملية املراجعة اقتصادية وعملية، فعدم وجود ضرورة هذا الفرض مثل ضرورة الفرض الس
هذا الفرض يتطلب من مراجع احلسابات عند إعداد برنامج املراجعة أن يوسع من اختباراته، وأن يتقصى 
وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه سوف يكشف كل هذه األخطاء، وهنا تربز مسؤولية 

. لذلك جيب الرتكيز يف هذا اجملال على درجة العناية املطلوبة من املراجع املراجع يف اكتشاف األخطاء
 أثناء مزاولته لعمله حىت يكون هذا الفرض ذا قيمة حقيقية.

 وجود نظام للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث األخطاء:  .4
مكانية حدوثه. إن وجود النظام السليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث اخلطأ، ولكن ال يبعد إ

فاألخطاء مازالت ممكنة احلدوث رغم سالمة أنظمة الرقابة املتبعة، ووجود هذا الفرض يعمل على جعل 
 عملية املراجعة عملية واقتصادية كباقي الفروض.

التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى سالمة تمثيل القوائم المالية للمركز  .5
 األعمال: المالي ونتائج

يعين هذا الفرض أن مراجعي احلسابات يسرتشدون باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها كمؤشر للحكم 
. كما أن هذا الفرض يثري أرائهمعلى سالمة املواقف املعنية، ويف الوقت نفسه تكون سندا لتعضيد 

موجودة هلذا جيب أن تكون مشكلة حتديد مسؤولية املراجع عندما تكون هذه املبادئ قاصرة أو غري 
 األحكام شخصية إىل حد كبري.
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 العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل: .6
إن هذا الفرض مستمد من فرض حماسيب وهو فرض استمرار الشركة. يعين هذا الفرض أنه إذا اتضح 

ن الرقابة الداخلية سليمة. فإنه يفرتض أن أتصرفاهتا، و ارة الشركة رشيدة يف إىل مراجع احلسابات أن إد
 يستمر الوضع كذلك يف املستقبل إال إذا وجد الدليل على عكس ذلك، والعكس أيضا صحيح.

ميكن التطرق إىل عنصرين  كما،  اليت تقوم عليها املراجعةالفروض تعترب العناصر السابقة الذكر من أهم 
 صر األخرى ومها:خرين ال تقل أمهيتهما عن العناآ

 يعترب سند  أي االستقالل بعمله كمراجع وهذا ،احلسابات يزاول عمله كمراجع فقط أن مراجع
 ؛أساسي حلياده يف عمله

 .يفرض املركز املهين ملراجع احلسابات مهنية تتناسب وهذا املركز 

 الفرع الثاني: معايير المراجعة: 
املراجعة، وهي كنتيجة طبيعية ومنطقية لفروض ومفاهيم املراجعة. تعترب املعايري عنصرا رئيسيا يف نظرية 

حيث أن مهنة املراجعة كغريها من املهن تعتمد على معايري متعارف عليها تصدرها هيئات مهنية حملية ودولية 
  وتلقى القبول العام من طرف أعضاء هذه اهليآت، وتنعكس يف اإلجراءات املتبعة يف القيام مبهمة املراجعة.

كما متثل معايري املراجعة النموذج الذي يقتدى به املراجع يف ممارسته املهنية، وتعرب عن قواعد إرشادية ميكن 
للمراجع الرجوع إليها يف تقييم نوعية وكفاءة العمل الفين لتحديد طبيعة املسؤولية املهنية للمراجع وطبيعة 

 ة يف هذه املهنة وجيعلها ذات كيان مستقل.عملية املراجعة للجهات املستفيدة منها، مما يدعم الثق
إىل أن معايري املراجعة املتعارف عليها والصادرة من خمتلف اهليئات الدولية والوطنية قد  ةر اشميكن اإل

 قسمت من طرف الباحثني إىل ثالث جمموعات رئيسية:
 : )المعايير العامة( معايير التأهيل العلمي والعملي للمراجع .1

تتمثل أمهية التأهيل العلمي والعملي للمراجع يف وجود جهات عديدة تعتمد على رأي املراجع، مما 
يتطلب معه ضرورة توافر الثقة لدى هؤالء األطراف يف مدى كفاءة القائمني بعملية املراجعة وإمكانياهتم 
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التأهيل العلمي والعملي العلمية والعملية والسلوكية، وهذه الثقة ال تتحقق إال من خالل توافر شروط 
 1للقائمني باملراجعة.

 وتنقسم املعايري إىل:
 عايير التدريب الفني والكفاءة: م .1.1

يعين هذا املعيار أن الشخص الذي يقوم بفحص القوائم املالية جيب أن يكون لديه كفاءة معينة، 
ال بد أن يتمتع  وتتوفر لديه مواصفات فنية تظهر تلك الكفاءة. ولكي تعطي هذه املواصفات أثرها

صاحبها بالتدريب والتأهيل املناسب. وحىت يكون هناك ثقة لدى األطراف املستعملة آلراء املراجع جيب 
أن يتوافر لديه شروط التأهيل العلمي والعملي واالستقالل عند إبداء الرأي، ولتحديد معيار الكفاءة 

 2البد من حتديد القدر املناسب من التأهيل العلمي والعملي.
التأهيل العلمي أن يكون لدى املراجع مؤهال جامعيا يف احملاسبة  معىن العلمي: التأهيل .1.1.1

واملراجعة. واحلصول على قدر كاف من املعرفة املرتبطة بالعلوم األخرى، كاإلملام باجلوانب السلوكية 
 .واإلحصاءواإلدارة مثل: االقتصاد 

الشخص الذي يرغب يف أن يكون مراجعا  معىن هذا املعيار أنه جيب علىالعملي:  التأهيل .2.1.1
قضاء فرتة من الزمن للتدريب العملي ومعرفة أصول املهنة حتت إشراف شخص مهين ذو مستوى عال 

 من اخلربة يف مهنة املراجعة.
 االستقالل:  .2.1

على املراجع أن يكون مستقل، وهذا يعين أن يكون مستقل بتفكريه يف مجيع األمور، وأن يكون 
ألطراف معينة داخل الشركة. فاالستقاللية ضرورة ال غىن  يف اختاذه للقرارات دون أي حتيز امستقل أيض

عنها واليت من شأهنا أن تضفي املزيد من الثقة على البيانات احملاسبية اليت يبدي رأيه فيها. خصوصا أن 

                                                 
أطروحة دكتوراه، كلية التجارة وإدارة إطار مقترح لنظرية المراجعة وأنرها على ترشيد الممارسة المهنية في جمهورية مصر العربية، حنان جابر حسن عباس،  -1

 .022، ص:2222األعمال، جامعة حلوان، القاهرة، 
 .02ص:  مرجع سبق ذكره،، ديلمي عمر -2
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ل وحمايد ال يتأثر بأي املستثمرين والدائنني والدوائر الرمسية تعتمد على رأي املراجع لكونه طرف مستق
 1جهة داخل الشركة وخارجها.

 بذل العناية المهنية الالزمة: .3.1

يوجب هذا املعيار على املراجع ضرورة التزامه باملعايري الفنية واألخالقية ملهنة املراجعة، كما أنه 
 مطالب بتحسني جودة خدماته. وأن يعطي االهتمام الكايف جلميع خطوات عملية املراجعة. فتوفر

عنصري الكفاءة واالستقالل غري كافيني، وبالتايل يشرتط توفر جدية يف العمل ترفع من مستوى جودة 
 2أدائه.

 معايير العمل الميداني: .2

تتعلق معايري العمل امليداين بتنفيذ عملية املراجعة. ومتثل مبادئ املراجعة اليت حتكم طبيعة ومدى 
 ليها.القرائن )أدلة اإلثبات( الواجب احلصول ع

 وتتمثل معايري العمل امليداين يف ثالث معايري هي:
 والتخطيط السليم لمهمة المراجعة:  اإلشراف .1.2

جند أن ختطيط مهمة املراجعة يتضمن حتديد االسرتاتيجية الشاملة للمهمة املتوقعة، فضال عن نطاق 
وحتقيق أهداف الفحص، الفحص. أما اإلشراف فإنه يتضمن توجيه املساعدين القائمني على تنفيذ 

وحتديد ما إذا كانت هذه األهداف قد حتققت يف النهاية أم ال، وقد ازدادت أمهية معيار اإلشراف 
 3والتخطيط يف الوقت احلاضر بسبب:

 اخلية عند قيامه بعملية أن املراجع يعتمد بدرجة أكرب يف الوقت احلايل على نظام الرقابة الد
 ؛املراجعة
  ؛استخدام طرق املعاينة اإلحصائية علىاالعتماد املتزايد 
 ؛ق مثل استخدام املراجعة املستمرةتغيري أساليب ومفاهيم املراجعة عما كانت عليه يف الساب 
 ت حمل املراجعة.شركاالبيانات املستخدمة من طرف ال التغري يف نظم تشغيل 

                                                 
ملتقى وطين رابع حول تأهيل مهنة املراجعة ملواجهة األزمات ، -رؤية استشرافية–مهنة المراجعة في ظل النظام المالي المحاسبي الجزائري ناصر مراد وآخرون،  -1

 .02، جامعة األغواط، ص:2201نوفمرب  20-22املالية واملشاكل احملاسبية املعاصرة للمؤسسات، 
 .17، ص: 0772كتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، املأصول المراجعة، حممد الفيومي، عوض لبيب،  -2
 .22، ص: 2226الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، -الناحية النظرية–تدقيق الحسابات المعاصرة غسان فالح املطارنة،  -3
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 قييم نظام الرقابة الداخلية: ت .2.2

من املراجع تقييم نظام الرقابة الداخلية. وهذا التقييم يهدف لمراجعة العمل امليداين لتتطلب معايري 
 1لتحقيق هدفني خمتلفني:

  ؛عاجلة املخاطر أو تدفق العملياتأو إجراءات حمددة مل الشركةتقييم املخاطر الكلية يف 
  للشركةحتديد الضوابط الرئيسية اليت ميكن أن تدعم عملية املراجعة. 

املراجعة ومدى ظام املطبق وتقييمه وذلك ليحدد نطاق عملية هنا جيب على املراجع دراسة الن
. وأن حتديد النطاق عائد لتقدير املراجع مراجعة احلساباتب أن تقتصر عليها عملية االختبارات اليت جي

وحكمه الشخصي. وأما تقدير كفاية نظام الضبط الداخلي فيتطلب معرفة اإلجراءات واألساليب املقررة 
التحقق إىل درجة معقولة من أن هذه اإلجراءات واألساليب مطبقة فعال وحسب اخلطة وتفهمها مع 
 2املرسومة هلا.

 كفاية األدلة: .3.2

لتحقيق هذا املعيار جيب النظر إىل املراجعة بأهنا وسيلة أو عملية منتظمة ومتكاملة جلمع األدلة، 
م واملعلومات املالية. فهذا ال ميكن واهلدف من املراجعة هو إبداء رأي فين حمايد حول مدى صحة القوائ

أن يقوم بدون وجود مادي هلذه القوائم والسجالت احملاسبية واليت هي أساس الرأي الذي يبديه املراجع، 
فكلما يصل املراجع إىل مجع أكرب حجم من األدلة كلما كان رأيه النهائي له مصداقية وأقل خماطر، ففي 

 3يقدم هذه األدلة ملتخذي القرار.بعض األحيان يتطلب من املراجع أن 
 معايير إعداد التقرير:.3

إن تقرير املراجعة يعترب اخلالصة النهائية لعملية املراجعة، فهو حيتوي على املعلومات املبلغة من املراجع 
ملعظم مستخدمي القوائم املالية. لذلك فإنه جيب أن حيتوي على كافة املعلومات الالزمة بقدر اإلمكان،  

أنه جيب أيضا أن يكون واضحا وخمتصرا. وحتقيقا لذلك فقد حدد جممع احملاسبني القانونيني كما 
 األمريكي أربعة معايري حتكم إعداد تقرير املراجعة، وفيما يلي شرح لتلك املعايري:

                                                 
1- Hugues Angot, Cristian Fischer, Baudouin Theunissen, Audit comptable et audit informatique, Edition 

entreprise de bock, paris, 2004, p : 129. 
 .22، ص: مرجع سبق ذكرهخالد أمني عبد اهلل،  -2
 .066: ، ص0771الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، حممد مسري الصبان، عبد اهلل عبد العظيم هالل،  -3
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 إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها: . 1.3
أن يشري يف تقريره بنتائج عملية املراجعة إىل أن القوائم املالية قد  وفقا هلذا املعيار جيب على املراجع

أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. وال تتطلب إشارة املراجع هذه القيام بإعداد قائمة 
 باملبادئ والسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية إال يف احلاالت اليت يكون فيها ذكر

هذه املبادئ والسياسات أمرا الزما لتوضيح بعض األرقام الواردة بالقوائم املالية، مثل طرق تقييم 
االستثمارات )التثبيتات( واملخزونات وغريها. وبطبيعة احلال إذا مل تتوفر ملراجع احلسابات املعلومات 

 حتفظات معينة يف تقريره. اليت متكنه من إبداء رأيه هذا، فيجب عليه أن يشري إىل ذلك صراحة ويبدي
كمرشد أساسي للحكم احملاسبية  بادئ املفعلى املراجع أن حيرص يف مجيع األحوال على استخدام 

على جودة القوائم املالية اليت يبدي فيها رأيه، وال يلجأ إىل معايريه الشخصية يف هذا اجملال، وهذه 
معايري موحدة، يستخدمها مجيع املراجعني لضمان املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما تعترب مبثابة 

 1مستوى عام من الكفاءة يف املمارسة املهنية.
 مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:  .2.3

يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف  الشركةأن يشري يف تقريره إىل استمرارية وثبات  املراجعيتعني على 
على املبادئ اليت استخدمت عند إعداد القوائم املالية  اطالعهإىل  استناداعليها من فرتة إىل أخرى، 

للسنوات السابقة، من خالل التقارير. والغاية من هذا الثبات هو القدرة على إجراء املقارنات بني 
توضيح التغريات اليت طرأت على  املراجع. كما يتوجب على الدورات اختالفالقوائم املالية على 

 2على القوائم املالية. وانعكاساهتااملبادئ احملاسبية املطبقة 
 اإلفصاح الكافي: .3.3

ع ائقو الاملالية ويفصح عن كل  قوائماملعلومات املقدمة يف ال مصداقيةعلى املراجع أن يتأكد من 
، كما تتعلق هذه القاعدة باإلفصاح عن األمور اليت القارئ تضليلقد يؤدي إغفاهلا إىل اليت وهرية اجل

 تقضي بذكرها القوانني احمللية السارية.
                                                 

، 1رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، عبد السالم عبد اهلل سعيد أو سرعة،  -1
 .11، ص: 2227/2202

رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ية تطبيقها في الجزائر، المراجعة المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانحممد أمني مازون،  -2
 (.26-22، ص ص: )2202/2200، 1جامعة اجلزائر 
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ويدخل يف نطاقها شكل البيانات احملاسبية وترتيبها واملصطلحات املستعملة فيها واملالحظات املرفقة 
ق الغري يف املوجودات وحصص وحقو  وااللتزاماتهبا واألسس اليت بنيت عليها احلسابات املدرجة فيها 

واملعلومات املناسبة املتعلقة وأي حصر على توزيع أنصبة األرباح األرباح املمتازة املتأخر دفعها 
طويلة األجل وحبقوق املسامهني وما إىل ذلك. ويعتمد هذا املعيار على قرار املراجع نفسه  بااللتزامات

 1امة اليت يقتضي األمر اإلفصاح عنها.النابع من تقديره الفين لتحديد املعلومات اهل
 2مة اإلفصاح وفقا لالعتبارات التالية:ءويتم احلكم على مال

 ؛ئم خيدم املصلحة العامة للجمهورأن اإلفصاح املال 
 ؛فصاح كونه مرتبط باملصلحة العامةأن عامل األمهية يلعب دورا أساسيا يف عملية اإل 
  حيتمل التأويل أو  حمتويات القوائم املالية بشكل صريح والأن اإلفصاح املالئم يعرب عن كذلك

 ؛الشك للمستثمر
  أن عدم اإلفصاح يف بعض األحيان يعترب مربرا خاصة يف حالة تضارب املصاحل، وأن اإلفصاح

 وال يعود بالفائدة الكافية على الغري. الشركةيعود بالضرر على 

 إبداء الرأي في القوائم المالية:. 4.3
يقضي هذا املعيار أن يتضمن التقرير تعبري املراجع عن مدى صدق وعدالة ووضوح القوائم املالية 

املراجع عن إبداء رأيه، فيتوجب عليه  امتناع. أما يف حالة الشركةومطابقتها للمركز املايل ونتائج أعمال 
اليت يرتبط فيها اسم املراجع . ويف كل األحوال االمتناعمن معايري التقرير أن يوضح أسباب هذا  انطالقا

بالقوائم املالية، أي عند موافقة املراجع على استخدام امسه يف التقرير أو املستندات أو التبليغات املكتوبة 
اليت تتعلق بالقوائم، فإن تقرير املراجع جيب أن يتضمن خصائص فحص املراجع ودرجة املسؤولية اليت 

 3يتحملها.
 املرتبطة بتقرير املراجع من خالل املبحث الثالث هلذا الفصل. وسيتم التفصيل يف العناصر

 

                                                 
 .60ص: مرجع سبق ذكره، خالد أمني،  -1
 .22ص: مرجع سبق ذكره، عسان فالح املطارنة،  -2
، دار المدري  لننردر، 1الكتداب المراجعة بية ابالرير ة بتاليقي ة  بوليم توماس، أمرسونهنكي، تعريب ومراجعة أحمد حجاج وكمال الددي  ند  سدعيد،  -3

 .71، ص: 1991السعودية، 
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 المطلب الثالث: خطوات وإجراءات عملية المراجعة:

أكرب فعالية يف  قيقعملية املراجعة وفق خطوات وإجراءات تضمن السري احلسن هلا وتساعد على حتتتم 
 ملهمة.واملرجوة من هذه ااملسطرة أداء القائمني هبا، وذلك بغرض الوصول إىل األهداف 

حىت يتم إجناز عملية املراجعة بنوعية جيدة فإنه على املراجع أن يستخدم عند أدائه ملهامه ويف خمتلف 
 مراحل عملية املراجعة جمموعة من التقنيات واألدوات خاصة الكمية منها.

 : خطوات القيام بمهمة المراجعةولالفرع األ
مل منظم ومنهجي يتم القيام مبهمتها وفق خطوات وإجراءات تضمن عملية املراجعة مثلها مثل أي ع

 العمل بطريقة جيدة وسلسة وتساعد يف احلصول على األهداف املرجوة من هذه املهمة بأكرب دقة وفعالية.
 ومتر عملية املراجعة بأربعة خطوات هي:

 قبول المهمة والتخطيط لعملية المراجعة: .1
قبل أن يقوم املراجع بتخطيط عملية املراجعة البد أن تتوفر لديه النية يف القيام هبذه العملية واملتمثلة 
يف قبوله املهمة، ويتحقق هذا الشرط وفقا جملموعة من العناصر، كتوفر الوقت املناسب لتخطيط عملية 

صة تفادي التعامل مع أشخاص املراجعة، أي معرفته باملهمة قبل وقت كاف، ما يتيح أيضا للمراجع فر 
 هذا ال بد أن يفحص بدقة مسعة العميل. يتفادى، وحىت واالستقامةتنقصهم األمانة 

 الخطوات التمهيدية:  .1.1
هناك عدد من اخلطوات التمهيدية اليت يتعني على املراجع مراعاهتا قبل الشروع يف تنفيذ إجراءات 

 1املراجعة واملتمثلة فيما يلي:
  ؛موضوع املراجعة للشركةوالذي يتم وفقا للشكل القانوين  تعيينه:التحقق من صحة 
 وهي قاعدة من قواعد آداب السلوك املهين، فيتحرى منه عن سبب  بالمراجع السابق: االتصال

يد من قبول ، فقد جيد من املربرات واألسباب ما مينعه كمهين حمااستقالتهعدم جتديد تعيينه أو عزله أو 
 ؛عليهاملهمة املعروضة 

 ؛التأكد من نطاق عملية املراجعة 

                                                 
 .017، ص: 2227للنشر والتوزيع، األردن،  الطبعة األوىل، دار املستقبلعلم تدقيق الحسابات النظري والعملي، خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،  -1
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 إذ يتعرف املراجع من خالل هذه اخلطوة على املسؤولني محل المراجعة:  الشركةأولي مع  اتصال
ومسريي خمتلف املصاحل وجيري حوارا معهم ومع من يشتغل معهم، كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف 

عمل من زيارة ال واالستفادةعليه أن يغتنم الفرصة ، نشاطها ووحداهتا، و الشركةمن خالهلا على أماكن 
 ؛هذه، فقد يتعذر عليه تكرارها

 فعليه أن يطلع على احلسابات اخلتامية وامليزانية  على القوائم المالية لسنوات سابقة: االطالع
العامة اليت أعدت عن السنة السابقة واليت قبلها، ويطلع على تقرير املراجع السابق، ويفحص بنفسه 

 ؛أية حتفظات وردت يف تقرير املراجع السابق، ودراسة تقرير جملس اإلدارة
 :لى السلطات املمنوحة للمدراء حيث يتعرف املراجع من خالله ع فحص التنظيم اإلداري

لكل منهم،  االختصاص، ومدى الشركةواملوظفني، فعليه طلب كشف بأمساء املوظفني واملسؤولني ب
 .الشركةوصورة توقيعاهتم، وتوزيع السلطات واملسؤوليات ب

 مخطط المراجعة )الخطة(:  .2.1
من كافة اخلطوات التمهيدية، يقوم املراجع بوضع خطة عمل له وملساعديه إلمتام  انتهائهعقب 

 1اإلجراءات الفنية لعملية املراجعة. وترتجم هذه اخلطة وفق برنامج مرسوم، ومن بني ما تتضمنه ما يلي:
 .األهداف الواجب حتقيقها 
 ؛ة الواجب إتباعها لتحقيق األهدافاخلطوات واإلجراءات الفني 
 ؛من كل خطوة وإجراء لالنتهاءالزم الوقت التقديري ال حتديد 
  ؛املستنفذ فعال يف كل خطوة وإجراءحتديد الوقت 
   ؛ذ  ف  مالحظات الشخص املسؤول عن كل خطوة وإجراء نـ 
 .توقيع الشخص املسؤول عن إجناز اإلجراء 

مبادئ الربنامج ليس سردا خلطوات بل هو خطة حمكمة األطراف لتحقيق أهداف حمددة وفق 
ملستويات مهنية متعارف عليها. والربنامج خيدم عدة أغراض، فهو ملخص ملا جيب أن يقوم به املراجع 
وتعليمات فنية تفصيلية ملساعديه لتنفيذها. فالربنامج أداة رقابة وختطيط تساعد املراجع على تتبع عملية 

 املراجعة وعدد الساعات املستنفذة يف كل عملية.
                                                 

 .021ص: مرجع سبق ذكره، خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،  -1
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 المراجعة: اإلشراف على مهمة .3.1
معىن اإلشراف يف املراجعة هو متابعة املراجع لعملية املراجعة وتقسيمه املهام بني أعضاء فرقته كل 
حسب خربته وكفاءته وختصصه، دون تفويض السلطة هلم أو إجناز املهمة كاملة من طرفهم. بل هو 

ل واملعين األول بعملية املسؤو  باعتبارهاملستمر على األعمال اليت يقومون هبا،  باالطالعمطالب 
 املراجعة.

 1ميكن تلخيص أهم نقاط اإلشراف فيما يلي:
 ؛ساعدين حنو حتقيق أهداف املراجعةتوجيه املراجعني امل 
  ؛الشخص القادر على إجنازها بكفاءةحرصه على أن تسند كل مهمة من مهام املراجعة إىل 
  ؛املراجعة وجهات النظر بني فريق يف اختالفإزالة ما قد ينشأ من 
 ؛ياتو ترتيب املهام حسب األول 
  فحص العمل املنتهي، وفحص وحتليل األداء اليومي ألفراد فرقة املراجعة بغرض االستغالل األمثل

 ؛للطاقات
  ن لتفادي عاملي الوقت والتكلفة، من خالل التوجيه املستمر للمساعدي احرتامحرصه على

 ؛متاطلهم يف أداء مهامهم
  من كل مؤهالهتم. االستفادةاملادي واملعنوي )الرتقية( على املساعدين بغرض طرح عاملي التحفيز 
 أوراق العمل:  .4.1

أوراق املراجعة هي السجالت أو امللفات اليت حيتفظ هبا املراجع للتدليل على طبيعة وتوقيت ومدى 
املنفذة خالل عملية املراجعة، من اإلجراءات املتبعة، املعلومات اليت مت احلصول عليها،  االختبارات

 بالسياسات ونتيجة عملية املراجعة. االلتزام

اهلدف األساسي من أوراق املراجعة هو مساعدة املراجع وترشيده عند ممارسة الفحص، وتوفري األدلة 
 2واإلثباتات اليت تدعم رأيه.

                                                 
 .17، ص: 2227الطبعة األوىل، دار الراية للنشر، األردن، ، المراجعةمراجعة الحسابات و زاهر عاطف سواد،  -1
 .22ص: نفس المرجع،  -2
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لعمل للمراجع بتنظيم نشاطاته، وكذا توفري خمتلف األدلة والقرائن اليت تسمح له بإبداء تسمح أوراق ا
 رأيه النهائي حول خمرجات نظام املعلومات احملاسيب، وميكن التمييز بني أوراق املراجع وفق نقطتني مها:

يف الدورات الالحقة، كما  لالستعمالالصاحلة  الشركةيشمل الوثائق األساسية يف الملف الدائم: . 1.4.1
خر. وعموما ميكن أن يشتمل هذا إىل أخرى ومن مكتب مراجعة آل شركةأن حمتويات هذا امللف ختتلف من 

 1امللف على:
 )... ؛عموميات )عقد تأسيس الشركة، النظام الداخلي، السجل التجاري 
 ؛رقابة الداخليةوثائق تتعلق بنظام ال 
 ؛التحاليل الدائمة للحسابات 
  واالجتماعي؛كل ما يتعلق باجلانب اجلبائي 
 .كل ما يتعلق باجلانب القانوين 

يتضمن هذا امللف كافة أوراق العمل اخلاصة بالسنة احلالية اليت الملف الدوري )الجاري(: . 2.4.1
 2جيري عنها املراجعة، ويتضمن عادة امللف اجلاري البيانات التالية:

  ؛وتقرير جملس اإلدارة املرفق هلا الشركةنسخة من احلسابات اخلتامية وامليزانية اليت أعدهتا 
 ؛برنامج املراجعة 
 ؛راجعة الذي سيتم العمل على أساسهميزان امل 
 ؛ملخص لسجل املالحظات 
 ؛معية العامة اخلاص بتعني املراجعصور من قرار اجل 
 ؛همة املراجعةميل بقبول مصورة من اخلطاب املرسل إىل الع 
 ملخصات وصفية تبني ما مت من إجراءات املراجعة، وأدلة اإلثبات اليت مت مجعها، ونتائج 

 ؛املراجعة، وتعليق املراجع عليها

                                                 
، ص: 2221ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المراجعة وتدقيق الحسابات )اإلطار النظري والممارسة التطبيقية(، حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  -1
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  جداول تفصيلية للحسابات املختلفة تظهر األرصدة األصلية املستخرجة من الدفاتر والتسويات
وفات واإليرادات واألصول لكل من عناصر املصر اليت جيري عليها وصوال لألرصدة النهائية، وذلك 

 ؛واخلصوم
 ؛دارة واجلمعية العامة خالل العامملخص حملاضر جلسات اإل 
  ؛خالل العام الشركةملخص لقيود التسوية اليت أجرهتا 
 ؛ية واالستثمارات واملخزون السلعيحماضر جرد النقد 
 ؛ملخص باالحتياطات وحركتها 
 ؛حتليل املبيعات 
  ؛احملتملة والعرضيةااللتزامات 
 ؛ستخراج وفحص الديون املشكوك فيهاحتليل املدينني وا 
 ؛العمالء وشهادات اإلدارة وغريها املراسالت مع البنوك ومصادقات 
 .صورة عن تقرير املراجع 

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: .2
، ذلك ألنه يرتتب على الشركةإجراءات املراجعة من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف  تحددت

نتيجة هذا التقييم حتديد مدى ونطاق الفحص الذي يقوم به مراجع احلسابات، وعلى أساس هذا التقييم 
فإنه إذا اتضح للمراجع أن نظام الرقابة الداخلية سليم وفعال فإنه يستطيع أن خيتصر جزء كبري من برنامج 

ية هذا النظام فإن املراجع يكون مضطرا لتوسيع مدى ونطاق املراجعة املستندية، أما يف حالة عدم فعال
 الفحص ألداء املهام املوكلة إليه.

 خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية:  .1.2

حمل الفحص من خالل  الشركةميكن أن يقوم املراجع بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية يف 
 1اخلطوات التالية:

 ؛ة عن نظام الرقابة الداخليةين خالل حتقيق املعرفة الكاففهم هيكل نظام الرقابة الداخلية م 
 ؛راجع عن طريق مواطن الضعف والقوةحتديد خماطر الرقابة واليت يقوم هبا امل 

                                                 
 .202ص: مرجع سبق ذكره، غسان فالح املطارنة،  -1
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 تطبق بنفس الطريقة اليت وضعت هلا. الشركةللتحقق من أن أساليب الرقابة يف  االلتزام اختبارات 
 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية:  .2.2

يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع من املراحل األساسية يف عمله، ولتحقيق ذلك 
 يعتمد هذا األخري على جمموعة من األساليب واليت من أمهها نذكر:

يقوم املراجع حسب هذا األسلوب بتحضري قائمة حتتوي على عناوين األسلوب الوصفي: . 1.2.2
الداخلية، ويقوم بتوجيه األسئلة للموظفني املسؤولني عن أداء كل عملية،  األنظمة الفرعية للرقابة

فبذلك يتضح للمراجع كيفية سري العملية واإلجراءات اليت مير هبا واملستندات اليت تعد من أجلها 
والدفاتر اليت تسجل هبا، وقد يقوم املراجع أو مساعديه بتسجيل اإلجابات، بعد ذلك يقوم املراجع 

اإلجابات حبيث تظهر كيفية سري العملية من بدايتها إىل هنايتها وحيدد ما إذا كان النظام برتتيب 
 1يتضمن ثغرات أو ينقصه بعض الضوابط الرقابية.

متثل خريطة التدفق للرقابة الداخلية رمسا بيانيا بالرموز لنشاط معني أو لدورة  التدفق: خرائط. 2.2.2
طوط يف هذه اخلريطة لوصف تفاصيل النظام، ويتم إعداد عمليات حمددة، وتستخدم الرموز واخل

خريطة تدفق مستقلة لكل نوع من العمليات يبني اإلجراءات الرقابية املستخدمة وتدفق البيانات 
خالل النظام، وتساعد خرائط التدفق املراجع على تصور العالقة املوجودة بني اإلجراءات الرقابية 

ابية، فهي تعطي صورة أوضح وأكثر حتديد عن النظام املستخدم، وعند وتسهيل ومتييز اإلجراءات الرق
 استخدام الرموز واخلطوط بدال من الكلمات كما يف األسلوب األول تكون فرص سوء الفهم أقل. 

وباإلضافة إىل ذلك ميكن بسهولة حتديث خرائط التدفق يف عمليات املراجعة املتعاقبة سنة بعد 
 و إضافة أو تغيري بعض اخلطوط أو الرموز.أخرى، فكل ما هو مطلوب ه

من أن الصورة هي أفضل وسيلة  انطالقااحلديث للمراجعني هو تفضيل هذا األسلوب  واالجتاه
إليضاح املراجع، الذي يستخدم أسلوب خرائط التدفق لتوثيق دراسته لبنية الرقابة الداخلية املطبقة يف 

 الشركةاليت تعاقد على مراجعتها ألول مرة على خرائط تدفق العمليات املعدة من قبل إدارة  الشركة

                                                 
 .001، ص: 2222الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق، عمان، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، يوسف حممود جربوع،  -1
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بعد التحقق من مصداقيتها، أو تلك املعدة من قبل املراجع السابق وغالبا ما يتم حفظ خرائط التدفق 
 1ة.يف ملف العميل الدائم على أن يتم حتديثها بشكل دوري من خالل فرتات املراجعة القادم

هذا األسلوب يعترب من األساليب األكثر استعماال من  (:االستقصاء) االستبيانأسلوب . 3.2.2
طرف املراجعني لتقييم نظام الرقابة الداخلية. حيث يقوم املراجعني بتحضري قائمة منوذجية تشمل 

مليات املعتادة ، وخاصة العالشركةجمموعة واقعية من األسئلة واليت تتناول مجيع نواحي النشاط داخل 
 مثل العمليات النقدية، عمليات الشراء والبيع، أرصدة الدائنني والبنوك .... 

يقوم املراجع بتوزيع هذه القائمة من األسئلة على املوظفني لتلقي اإلجابات عليها. ومن مث حتليلها 
 .الشركةللوقوف على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية املطبق ب

قسم قائمة األسئلة إىل عدة أجزاء خيصص كل جزء منها جمموعة من األسئلة ومن األفضل أن ت
تتعلق بإحدى جماالت النشاط ويف معظم احلاالت تصمم هذه األسئلة للحصول على إجابات بـ 

 2"نعم" أو "ال" حيث أن اإلجابة بالنفي "ال" تعين وجود نقص يف الرقابة الداخلية.
املراجع بإعداد ملخص تذكريي حيتوي على بيان تفصيلي  يقومالتذكيري: الملخص . 4.2.2

لإلجراءات والوسائل اليت يتميز هبا نظام الرقابة الداخلية السليم، وامللخص هو إطار عام للفحص 
بدون حتديد أسئلة معينة جيري يف نطاقها الفحص ويقتصر عليها، وهو بذلك ال يغفل أي نقطة 

 3رئيسية يف الرقابة الداخلية.
يستخدم املراجع هذه الوسيلة ألجل تقرير كفاية نظام الرقابة فحص النظام المحاسبي: . 5.2.2

 4الداخلية ويتم ذلك كما يلي:
  حيصل املراجع على قائمة بالدفاتر احملاسبية وبأمساء املوظفني املسؤولني عن مسكها وتدقيقها

قائمة ثالثة ببيان طبيعة املستندات داخليا، وقائمة أخرى بأمساء املوظفني الذين بعهدهتم موجودات، و 
 ؛الدورة املستندية لتلك املستنداتوالصادرة منها و  للشركةاملثبتة حلركة النقدية الواردة 

                                                 
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر )دراسة حالة من خالل االستبيان(، لقليطي خلضر،  -1

 (.66-62ص: ) ، ص2222/2227التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
، 1مذكر ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير الشركة، شعباين لطفي،  -2

 .002، ص: 2221/2222
 .006ص: بق ذكره، مرجع سيوسف حممد جربوع،  -3
 (.026-022، ص ص: )2200الدار النموذجية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل،أصول المراجعة والرقابة الداخلية، عبد الرزاق حممد عثمان،  -4
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  يقوم املراجع بعد ذلك بإجراء دراسة مقارنة هلذه القوائم الثالث لغرض التحقق من فصل وظيفة
باملوجودات عن وظيفة احملاسبة عنها بالشكل الذي يؤدي إىل  االحتفاظأداء العمليات عن وظيفة 

 التحقق من توفر نظام سليم للرقابة الداخلية.
 جمع أدلة اإلنبات: .3

تعكس يف  الشركةأن يتأكد من أن التسجيالت احملاسبية اليت قامت هبا  باستطاعتهإن املراجع ليس 
ال بد من تقييم كل طرق العمل واإلجراءات  ، وعليهالشركةالواقع كل العمليات اليت نتجت عن نشاط 

 والتعليمات املعمول هبا قصد الوقوف على أثارها على احلسابات والقوائم املالية.

كما جيب على املراجع قبل اإلدالء برأيه أن تكون لديه أدلة إثبات وقرائن تدعم تقريره، وهذه األدلة 
، االختباراتعلى املعلومات احملاسبية، والقيام مبختلف  االطالعأو القرائن حيصل عليها املراجع عن طريق 

 لوسائل فحص احلسابات املمكنة. واستعماله
 طبيعة أدلة اإلنبات: .1.3

تتكون أدلة اإلثبات املؤيدة للقوائم املالية من البيانات احملاسبية األساسية إىل جانب كافة املعلومات 
اإلثبات املؤيدة للقوائم املالية كل من دفاتر القيد األصلي املساعدة املتاحة للمراجع، وتعترب من أدلة 

ودفاتر األستاذ العام والسجالت احملاسبية األخرى مثل: حسابات التكاليف. كما تسجل أيضا أوراق 
العمل اخلاصة بالتسويات اجلردية، وال يعترب وجود هذه السجالت والدفاتر كاف يف حد ذاته ليكون 

 ب أن تتوفر فيها العناية ودقة صحة البيانات اليت تتضمنها.دليال لإلثبات ولكن جي
وإىل جانب السجالت والدفاتر السابقة توجد أدلة إثبات مؤيدة للعمليات املثبتة هبذه السجالت، 
مثل الشيكات والفواتري والعقود وحماضر جلسات جملس اإلدارة واملصادقات والبيانات واملعلومات اليت 

ن طريق االستفسارات واملالحظات والتفتيش والفحص، وهي اليت متكنه من ميكن احلصول عليها ع
 1عن طريق التفكري املنطقي. استنتاجاتالوصول إىل 

 
 

                                                 
الدار اجلامعية  الطبعة األوىل،ئر )دراسة ميدانية(، دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزاسهام حممد السويدي،  -1

 (.22-21، ص ص: )2202اإلسكندرية، مصر، 
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 عناصر جودة األدلة: .2.3

 1من عناصر جودة األدلة نذكر ما يلي:
 .باختيارهحبيث ال بد أن يتعلق الدليل هبدف املراجعة الذي يقوم املراجع مة: ءالمال-أ

على الدليل، أو الدرجة اليت يستحق فيها الدليل أن  االعتمادتعرب األهلية عن مدى  األهلية:-ب
 يوثق به، وهناك مخسة حمددات األهلية تتمثل يف:

 ؛مصدر الدليل استقاللية 
  ؛لعميل إذا كان مصدر الدليل داخليفعالية الرقابة الداخلية لدى ا 
  ؛املعرفة املباشرة للمراجع 
 :؛ يتم قياسها من خالل حجم العينةتتعلق الكفاية بكمية األدلة واليت الكفاية 
 :فمثال األدلة اخلارجية أكثر موضوعية من مثيالهتا الداخلية. درجة الموضوعية في الدليل 
 أنواع أدلة اإلنبات:  .3.3

أدلة اإلثبات كما يرى الكثري من املراجعني هي كل ما من شأنه أن يؤثر على حكم أو تقدير املراجع 
فيما يتعلق مبطابقة ما مت عرضه من معلومات للحقيقة االقتصادية، فهو يعترب معظم جهد املراجع، كما 

من خالل الفحص أن معايري العمل تنص على أنه ال بد من "مجع أدلة اإلثبات الكافية والصاحلة 
واملصادقات اليت متثل أساسا معقوال ومناسبا لتكوين الرأي خبصوص القوائم  واالستفساراتواملالحظة 

 2املالية موضع الفحص".
ومن واقع خمتلف حوامل املعلومات من وثائق ومستندات ودفاتر وغريها ميكن أن منيز بني عدة أنواع 

 من األدلة منها:
  ؛املاديالوجود الفعلي أو 
 ؛الوثائق واملستندات 
 ؛صادقات ورسائل التأكيد من الغريامل 
 ؛الشركةواإلقرارات املكتوبة من طرف إدارة  االستفسارات 

                                                 
 .12ص: مرجع سبق ذكره، لقليطي خضر،  -1
 .102ص: مرجع سبق ذكره، وليام توماس، ترمجة أمحد حامد حجاج،  -2
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 ؛النظام الرقايب الوقائي الفعال 
  ؛صدة من الناحية احملاسبيةالدقة وصحة األر 
 ؛الفحص التحليلي 
 .نتائج تتبع األحداث الالحقة 
 كفاية أدلة اإلنبات: .4.3

الكفاية تعين احلصول على حجم من األدلة يدعم املراجع هبا رأيه بشكل كايف ومالئم دون اإلسراف 
يف التكاليف أو التعرض ملشاكل قانونية. وتتوقف كفاية أدلة اإلثبات على مدى توافر شرطني أوهلما  

 ثبات أو اإلقناع.كفاية كمية األدلة الالزمة لإلثبات والثاين حجة األدلة اليت تعزز قدرهتا على اإل
وعلى املراجع أن يقوم جبمع أكرب قدر ممكن من أدلة اإلثبات وقرائنه لتربير رأيه الذي يتضمنه 

 1التقرير، إال أن هناك عوامل عديدة تقوده يف ذلك تتمثل فيما يلي:
  مدى مشول القرينة لتحقيق األهداف اليت يسعى إليها املراجع، فقد يكون دليل واحد حيقق

 ؛لتعزيز ناحية أخرى من نواحي فحصهوإذا مل يكن فعلى املراجع احلصول على قرينة أخرى  اهلدف،
  مدى مالئمة القرينة أو الدليل لطبيعة العنصر حمل الفحص، أي أن األدلة والقرائن ختتلف

 ؛العنصر الذي يقوم املراجع بفحصه باختالف
 كان العنصر مهما كلما قام املراجع   األمهية النسبية للعنصر الذي يقوم املراجع بفحصه، فكلما

 ؛أيه حول صحة ذلك البند أو العنصرجبمع أكرب قدر ممكن من القرائن لتدعيم ر 
  تعرض العنصر موضوع املراجعة  احتمالدرجة اخلطر الذي يتعرض هلا عنصر الفحص، فكلما زاد

 لقرائن، لذا جند أنلإلختالس والتالعب كلما تطلب من املراجع أن جيمع أكرب كمية من األدلة وا
 ؛مراجعة النقدية مثال تكون كاملة

  كلفة احلصول على القرينة أو الدليل، إذا فاقت تكلفة احلصول على دليل اإلثبات الفائدة املرجوة
 ؛احلصول على بدائل أقل تكلفةمنه على املراجع أن يعمد 

 اخلية سليمة كلما انعكس درجة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، فكلما كانت أنظمة الرقابة الد
 . االختباراتذلك على كمية األدلة وحجم 

                                                 
 .22، ص: 2222بريوت، لبنان، ، دار النهضة العربية للطباعة والتوزيعالرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية، عبد الرؤوف جابر،  -1
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 إعداد تقرير المراجعة:  .4
يعترب التقرير الركيزة اليت تعتمد عليها الفئات املختلفة اليت خيدمها املراجع كاملستثمرين واملقرضني 

حيث  كبريةتقرير املراجع عناية  لوغريهم، ألن هذه الفئات املختلفة تويل  الشركةورجال االقتصاد وإدارة 
 قراراهتا ورسم سياساهتا احلالية منها واملستقبلية. اختاذتعتمد عليه يف 

يكون التقرير عادة موجها إىل اجلهة اليت قامت بتعيني املراجع أو تكليفه للقيام بعملية املراجعة، أي 
شركات األشخاص أو إىل املسامهني إىل املالك الفرد يف املؤسسات الفردية، أو إىل جملس الشركاء يف 

الشكل  باختالفممثلني باهليئة العامة للمسامهني يف شركات األموال، وهكذا جند أن التوجه خيتلف 
 1حمل املراجعة ألن التعيني خيتلف أيضا حسب الشكل. للشركةالقانوين 

هائي لعملية املراجعة وأداة أو يعترب تقرير مراجع احلسابات عن القوائم املالية السنوية مبثابة املنتج الن
، واليت ميكن من خالهلا أن يقوم املراجع بتوصيل نتائج فحصه وتقييمه لألدلة والقرائن االتصالوسيلة 

 2ورأيه الفين احملايد عن صحة وسالمة عرض القوائم املالية للمركز املايل يف هناية السنة ونتائج األعمال.
فإنه يتعني على املراجع التطرق إىل جمموعة من العناصر والضوابط حملتوى التقرير  ما سبقباإلضافة إىل 

والثبات يف تطبيقها، باإلضافة  االلتزامعلى املبادئ احملاسبية يف إعداد القوائم املالية،  االعتمادعلى غرار 
 القوائم املالية على كافة املعلومات اجلوهرية. احتواءإىل تأكيده على 

رأيه املرهون بدوره  باختالفرير مراجع احلسابات أن يأخذ عدة صور ختتلف فيما بينها ميكن لتق
مبحتوى القوائم املالية، وعموما ميكن الوقوف على أربع أنواع من التقارير وهي: )التقرير النظيف، التقرير 

 عن إبداء الرأي(.  االمتناعالتحفظي، التقرير السالب، أو 
 هذا العنصر من خالل املبحث الثالث هلذا الفصل.وسيتم التفصيل أكثر يف 

 : تقنيات وأدوات المراجعة: ثانيالفرع ال
تضمن املعيار الثالث من معايري العمل امليداين للمراجعة أنه جيب احلصول على أدلة اإلثبات الكافية واليت 
تفي بالغرض عن طريق اجلرد الفعلي، الفحص املستندي، املصادقات، املالحظات واالستفسارات، حىت 

الثالثة األوىل )اجلرد الفعلي، الفحص يتمكن املراجع من إبداء رأيه يف القوائم املالية. والواقع أن األساليب 

                                                 
 .27ص: مرجع سبق ذكره، خالد أمني عبد اهلل،  -1
 .106، ص: 2221املكتب اجلامعي احلديث، مصر، أسس المراجعة الخارجية، عبد الفتاح الصحن، أمحد عبيد، وآخرون،  -2
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املستندي، واملصادقات( ميكن أن توفر للمراجع يف حد ذاهتا أدلة إثبات قوية ميكن أن نطلق عليها األساليب 
الفنية الرئيسية. بينما يندرج األسلوب الرابع )املالحظات واالستفسارات( باإلضافة إىل األساليب األخرى 

ساليب الفنية املساعدة نظرا ألن استخدامها يؤدي إىل استخدام واحد أو أكثر حتت ما ميكن أن يسمى باأل
 من األساليب الرئيسية لتكوين رأي املراجع.

 األساليب الفنية الرئيسية للحصول على أدلة اإلنبات: .1
 1تشمل على:

 الجرد الفعلي: .1.1
األصول الثابتة كاآلالت، يستخدم هذا األسلوب للتحقق من الوجود الفعلي لألصول امللموسة )مثل: 

 استطاع. فإذا (السيارات، األثاث، األراضي، العقارات، املخزون بأنواعه، أوراق مالية نقدية باخلزينة
 ،املراجع معاينة األصل موضوع الفحص ورؤيته بنفسه فإن ذلك جيعله على قناعة بوجود هذا األصل

 لتنفيذ عملية اجلرد. الشركةع و ويستلزم هذا األسلوب إتباع ترتيبات معينة بني املراج

فعلي لألصل امللموس لكنه ال فأسلوب اجلرد الفعلي يوفر أحد أدلة اإلثبات األساسية هو الوجود ال
 أي معلومات إضافية عن ملكية هذه األصول أو تقييمها. يعطي
 المراجعة المستندية:  .2.1

ثبات يف املراجعة ويتوقف جناح يعترب هذا األسلوب من أهم األساليب الفنية للحصول على أدلة اإل
عملية املراجعة على دقة أداء املراجعة املستندية حيث أهنا تساعد املراجع على الربط بني األحداث 

على مدار فرتة املراجعة والقيود احملاسبية اخلاصة هبذه األحداث  الشركةوالتصرفات املالية اليت متت ب
 ردة بالقوائم املالية.والتصرفات واليت تستمد منها األرقام الوا

، وخيص السنة الشركةواملراجعة املستندية تتطلب أن يفحص املراجع املستند ذاته للتحقق من أنه باسم 
املالية حمل الفحص، وأنه مستند لعملية حقيقة وليس مستندا ومهيا وهو ما يستدعي الربط بني املستندات 

 املختلفة للعملية.
 

                                                 
 (.211-266ص ص: )، 0777، مصر، التأصيل العلمي والممارسة العملية–أصول المراجعة والرقابة الداخلية حممد نصر اهلواري، حممد توفيق حممد،  -1
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 المصادقات: .3.1
يستخدم هذا األسلوب هبدف احلصول على شهادة أو إقرار مكتوب من جهة أو شخص خارج 

بصحة أو عدم صحة رصيد أو بيانات معينة، ويعترب هذا األسلوب من األساليب الفنية الرئيسية  الشركة
 عليها. اعتمادهنظرا ألنه يوفر أدلة إثبات حيصل عليها املراجع بشكل مستقل مما يزيد ثقته فيها ودرجة 

املصادقات اليت حيصل عليها املراجع تساعده يف التحقق من الوجود الفعلي، امللكية، القيمة لبعض 
مثل األرصدة النقدية لدى البنوك، أرصدة العمالء، أوراق القبض أو  الشركةاألصول غري املوجودة حبيازة 

لدى الغري، وكذا  للشركةخزون اململوك ، املالشركةاألوراق املالية املودعة لدى البنوك اليت تتعامل معها 
 ملورديها أو يف صورة أوراق دفع أو تسهيالت من البنوك. الشركةالقائمة على  االلتزاماتبعض 

 األساليب الفنية المساعدة للحصول على أدلة اإلنبات: .2
 تشتمل هذه األساليب على:

 لمالحظات واالستفسارات: . ا1.2
للحصول على أدلة اإلثبات يف املراجعة، فمن املمكن للمراجع أن تعترب املالحظات أسلوب مباشر 

. وغالبا ما يستخدم أسلوب املالحظات يف التحقق الشركةيلحظ وجود ظاهرة معينة أو أحداث تقع ب
بتطبيق نظم  االلتزاممدى  اختبارمن مدى صالحية العمليات )أي فحص نظام الرقابة الداخلية(، أو 

 العمليات.الرقابة الداخلية على 
ويساعد هذا األسلوب أيضا يف التحقق من الوجود الفعلي عند مالحظة املراجع إلجراءات اجلرد 

فإن هذه املالحظة تقود إىل فحص سجالت  الشركةحظ وجود آلة جديدة بالفعلي أو عندما يال
حىت  تخدامهااسوحساب االهتالك املناسب هلا خالل فرتة  اآللةاألصول الثابتة للتحقق من إثبات هذه 

املراجعة املستندية  استخدامهناية السنة املالية، ويعين ذلك أن املالحظات غالبا ما تؤدي باملراجع إىل 
 األهداف األخرى ملراجعة البند الذي وردت املالحظة عنه. استيفاءللتحقق من 

حمل  شركة بالإىل بعض العاملني ألسئلةلى توجيه املراجع جملموعة من اويقوم نظام االستفسارات ع
املراجعة، ويستخدم هذا األسلوب يف كافة مراحل تنفيذ عملية املراجعة )التخطيط لعملية املراجعة، 

واحلصول على أدلة اإلثبات(. هذا األسلوب  االختباراتدراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية، إجراء 
حمل املراجعة يتمتعون باألمانة والصدق وبالتايل ثقة  شركةعليه عندما يكون موظفي ال عتماداالميكن 
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، ومع ذلك ال جيب أن يستخدم يف حد ذاته حيث جيب دعمه االستفساراتاملراجع يف ردودهم على 
 باألساليب الرئيسية للحصول على أدلة اإلثبات.

 المراجعة الحسابية: .2.2

احلسابية، وبصفة خاصة يستخدم هذا األسلوب للحصول على دليل إثبات حول دقة العمليات 
للتحقق من سالمة عمليات اجلمع والرتحيل وترصيد احلسابات املختلفة. على سبيل املثال العمليات 
احلسابية املتعلقة باإلهتالكات، الديون املشكوك يف حتصيلها، املصروفات واإليرادات املقدمة أو 

موعها مع رصيد احلسابات اإلمجايل املستحقة، جتميع أرصدة مفردات احلسابات الفرعية ومقارنة جم
 للرقابة عليها.

األساليب الفنية الرئيسية كاملراجعة املستندية أو  استخداماملراجعة احلسابية غالبا ما يصاحبها 
 املصادقات أو اجلرد الفعلي.

 : االنتقاديةلمراجعة ا .3.2

والنظرة الفاحصة الدقيقة  يقوم هذا األسلوب على التمعن يف األرقام اليت تتضمنها احلسابات املختلفة
للمراجع وإحساسه باألرقام. واليت ميكنه من خالهلا إكتشاف األمور الشاذة أو غري الطبيعية. ويف هذا 

 األسلوب يستخدم املراجع خرباته ومواهبه اخلاصة ومعلوماته احملاسبية يف إجراء عملية الفحص.
 الفحص التحليلي:  .4.2

ل إثبات لألمور غري العادية مثل أسلوب املراجعة يستخدم هذا األسلوب للحصول على دلي
. وميكن أن يستخدم املراجع هذا األسلوب يف املراحل املختلفة للعمل امليداين ألداء عملية االنتقادية

فعند التخطيط لعملية املراجعة ميكن أن يستفيد املراجع من هذا األسلوب يف حتديد البنود اليت  ،املراجع
وعند جتميع أدلة اإلثبات ميكن اإلستفادة هبذا األسلوب يف تعزيز األدلة اليت  ،هتمامحتتاج ملزيد من اال
 مت احلصول عليها.
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 المبحث الثاني: نظرة عامة عن مراجع الحسابات.
يقوم بعملية املراجعة والفحص شخص له القدرة على مراجعة القوائم املالية والتوصل إىل رأي بصددها، 

اخلارجي، املراجع القانوين  املراجعهذا الشخص تطلق عليه عدة تسميات منها مراجع احلسابات، 
قصد هبا ذلك للحسابات، مراقب احلسابات ويف اجلزائر يسمى مبحافظ احلسابات. وكل هذه التسميات ي

ثقة  الشخص الذي تتوفر فيه الشروط واألركان والصفات اليت متكنه وتؤهله للقيام بعملية املراجعة ونيل
ة هبذا الشخص من خالل تعلقبحث بالتفصيل خمتلف اجلوانب املهذا امل بنييسمستخدمي القوائم املالية، و 

 املطالب التالية:
 املطلب األول: مفهوم مراجع احلسابات.

 .احلسابات طلب الثاين: مسؤوليات وواجبات مراجعامل
 .املطلب الثالث: اخلدمات اليت يقدمها مراجع احلسابات

 المطلب األول: مفهوم مراجع الحسابات.

ا. واملراجع يف هذه املهنة إن مهنة املراجعة كسائر املهن األخرى قوهتا مستمدة من كفاءة القائمني هب
تنوع اخلدمات اليت تقدمها كذا و  واملخاطر احمليطة هبا الدور الذي تلعبه املهنةة مهيدورا مهما نظرا ألؤدي ي

 وارتباطها مبجموعة من املصاحل ألطراف خمتلفة.
 الفرع األول: تعريف المراجع. 

 وردت جمموعة من التعاريف والكتابات اليت حتدد صفات املراجع فنحاول أن نذكر جزء منها.
 تعريف المراجع:  .1

 احلسابات على أنه: يعرف مراجع

"هو شخص ميارس مهنة املراجعة كعضو يف مكتب أو شركة مراجعة مرخصة تقوم بتقدمي خدمات 
مهنية، ويشرتط يف العضو املمارس هلذه املهنة توافر القواعد العامة للمراجعة املتعارف عليها واملتعلقة 

نية املتعلقة بشخص املراجع وهي التأهيل العلمي املناسب، والتدريب املهين احملدد، والكفاءة امله



 الفصل األول: اإلطار المفـاهيمي لمخرجات مراجعة الحسابات

 

30 

واحلياد، باإلضافة إىل بذل العناية املهنية املناسبة والكافية، ويقوم املراجع بعملية املراجعة املالية  باالستقالل
 1وفقا ملعايري املراجعة الدولية املتعارف عليها".

وفر كما ميكن تعريفه بأنه: " شخص أو جمموعة األشخاص الذين يقومون مبهنة املراجعة شريطة أن تت
فيهم مجيع ما تطلبه قواعد املراجعة املتعارف عليها واملتعلقة بالشخص املراجع )القواعد العامة للمراجعة، 

 2، والعناية املهنية(".االستقالليةالتأهيل العلمي واملهين، 
حمل املراجعة، يعني بواسطة املالك، ويتمتع  الشركةويعرف أيضا بأنه: "شخص مهين مستقل من خارج 

كامل يف ممارسته ملهام مراجعته، هدفه الرئيسي هو إبداء رأيه يف السالمة وصدق متثيل القوائم   اللباستق
حمل املراجعة، وباإلضافة إىل مراجعة  للشركةاملالية اليت تعدها اإلدارة عن نتيجة األعمال واملركز املايل 

، كما الشركة، واملراجعة التشغيلية لنفس لتزاماال، فإنه ميكنه أيضا القيام مبهام مراجعة للشركةالقوائم املالية 
ويزاول مهنته هذه برتخيص معتمد وفقا لقوانني  شركةميكنه مزاولة املهنة كفرد أو من خالل عضويته يف 

 3مزاولة املهنة".
ميكن تعريف املراجع على أنه: "ذلك الشخص طبيعي كان أم معنوي الذي ميتاز بتأهيل علمي 

ل على رخصة مزاولة مهنة املراجعة، وفقا ملتطلبات القواعد العامة للمراجعة وكذا وعملي يسمح له باحلصو 
املعايري املتعارف عليها، وذلك قصد تلبية حاجيات طاليب هذه اخلدمة ألجل إبداء رأي فين حمايد عن 

 صدق وسالمة القوائم املالية املقدمة من طرف الشركة".
 صفات المراجع: .2

تتوفر لدى املراجع وباألخص الشخصية والعلمية والعملية قد تناولناها يف إن الصفات اليت جيب أن 
اجلوهرية  املبحث السابق بعنوان معايري مهنة املراجعة، لذا نتطرق يف هذه النقطة لبعض الصفات

 4قية اليت جيب أن يتحلى هبا املراجع وهي:خالواملؤهالت الفنية واأل
 عن معلومات يطلع يراجع أعماله، وأال يقوم باإلفصاح  أن يكون حمافظا على أسرار العميل الذي

 ؛عليها خالل عمله

                                                 
 .20، ص: 2202األردن، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، ، -مدخل معاصر وفقا لمعايير المراجعة الدولية–تدقيق الحسابات رزق أبو زيد الشخنة،  -1
 .022، ص: مرجع سبق ذكرهزاهر توفيق سواد،  -2
 (.21-22، ص ص:)2221املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، أسس المراجعة الخارجية، عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،  -3
 .60، ص: 2227املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار كنوز دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، حممد فضل مسعد، خالد أرغب اخلطيب،  -4



 الفصل األول: اإلطار المفـاهيمي لمخرجات مراجعة الحسابات

 

32 

 ؛هو جديد يف القوانني والتشريعات أن يكون عمليا ومواكبا ملا 
 ؛مبصلحة عمله على مصاحله الشخصية أن يكون حرا غري تابعا ألي جهة إال لضمريه، وأن يهتم 
  ؛إىل املللأن يتصف بالصرب، حيث طبيعة عمله روتينية مما يؤدي 
 ؛تطلب منه إذا كانت مرتبطة بعمله أن يكون عمله يف جمال اختصاصه، وأن يقدم النصيحة عندما 
  ؛يكون قادرا على التعبري بكل وضوحأن يكون لبقا يف التعامل وأن 
  ؛واقعيا، وأن يكون مستقال يف رأيهأن يكون أمينا و 
 اط العميل وأن يقتنع بصحته.أن ال يقبل العمل ألي عميل إال بعد أن يتفهم طبيعة نش 

 1أن يتحلى بالصفات التالية:أيضا كما أن املراجع جيب عليه 
  أن يكون على علم تام باألصول العلمية والتطبيقات العملية لعلم احملاسبة وإمساك السجالت، وأن

، وأن يتفهم طبيعة وأساس كل حدث اختصاصهاحلديثة يف حقل  االجتاهاتيكون حريصا على تتبع 
مايل سجل يف دفاتر الشركة. وجيب على املراجع أن يتعمق باملعاجلات احملاسبية واألساس الذي اتبعته 

ن من خالهلا بلوغ يتمك الشركة وإال أصبحت عملية الفحص اليت يقوم هبا عملية آلية سطحية ال
 أهداف املراجعة؛

  أن يكون ملما باإلضافة إىل إملامه بعلم احملاسبة واملراجعة بأحكام القوانني والتشريعات اليت هلا
 ؛وقانون الشركات والتشريع الضرييبعالقة بعمله كالقانون التجاري 

 والكتابة بوضوح وبأسلوب جيد  جيب أن يكون متمكنا من لغته قادرا على التحدث بشكل جيد
 لتواء؛إض فيها وال ت سلسلة ال غمو عبارابو 
 لفتها حتت أي ضغط وأن يكون داب وسلوك املهنة وأال يتسامح يف خماآكا بجيب أن يكون متمس

 ؛صبورا
  جيب أن يكون قوي الشخصية وأن يتمتع بضبط النفس وسعة املهارة واللباقة والدقة يف احلكم وعزة

كلف مبراجعتها من موظفني ملا الشركةالنفس والذكاء، وحضور البديهة وحسن معاملة األفراد يف 
 ؛ومديرين

                                                 
 (.12-27، ص ص: )مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق حممد عثمان،  -1
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  ال يصلح أن يدعي املراجع علما بكل شيء فال يقوم باالستفسار عن مسألة يصعب عليه فهمها
مهما صغر شأهنم، إذ املفروض أنه شخص له تأهيل علمي وعملي  الشركةمن املسؤولني أو موظفي 

إدراك أن استفساراته وإيضاحاته خاص وال يستطيع أن حييط بكل شيء علما. وجيب أن يكون لديه 
 الزمة ألداء مهمته وبدوهنا ال ميكنه أن يتم أعمال املراجعة على الوجه األكمل.

 الفرع الثاني: طبيعة عمل المراجع.
 يتوىل املراجع مهمة املراجعة بطرق حمددة قانونا، وتوكل له مهام معني يقوم هبا يف إطار عملية املراجعة.

 مهام المراجع: .1
، حيث راجعةاملمهنة  زاولةيقوم مب أن املراجع هو من( Howard,F.Sttelerد وستيلي )ر هاو  يرى

على صحة احلسابات وطابعها املقنع من حيث مطابقتها للمبادئ احملاسبية  صادقةتتمثل مهمته يف امل
لية فحص املقبولة قبوال عاما، دون إمهال للطابع االقتصادي واالجتماعي ملهنة املراجعة، كما أن عم

ة على صحة احلسابات، فإن املراجع جيب صادقاحلسابات قد تتوسع إىل جماالت أخرى. ومن خالل امل
، وجيب أن يكون قادرا على تقييم شركةأن يبني مدى تعبري الوثائق املقدمة بصدق عن الوضعية احلقيقية لل

 1.الشركةواقع  صادق وعادل عنبشكل  عربأن القوائم املالية ت

ولتبيان مهام املراجع أكثر، فإنه جيب احلديث عن مهمته بعد احلديث عن مهام احملاسب، حيث أن 
احملاسب يقوم بعملية تسجيل وترتيب وتلخيص وجتميع البيانات اخلاصة باألحداث االقتصادية اليت تقوم 

وتكون هذه  .اراتالقر  الختاذبغرض إنتاج معلومات مالية مالئمة  ومنطقية بطريقة منهجية الشركةهبا 
املعلومات يف شكل قوائم مالية، هذه األخرية اليت متثل خمرجات احملاسبة تعد مدخالت بالنسبة للمراجعة، 

وحتليلية هلا من خالل مجع وتقييم أدلة اإلثبات للتأكد من صحتها  انتقاديةحيث يقوم املراجع بعملية 
نتائج األحداث  عكسعدالة ليت تشري إىل اك األدلة، و وتوصيل النتائج اليت تتأسس على أساس تل

 2االقتصادية اليت متت عن طريق العملية احملاسبية.
يرى حممد السيد سرايا: "أن املراجع هو نوع معني من احملاسبني ترتكز مهمته يف عملية الفحص و 

ه القوائم املالية، وحىت تتم هذ معدخر هو آيتحقق من صحة مزاعم ونتائج شخص  واملراجعة، حيث
                                                 

1-Haward F.Stteler, édition introduction et adaptation par Jaen Raffegeau, principes et méthodes générales 

d’audit, public-union, paris, 1997, p p : (13-14). 
 (.22-22، ص ص: )2222الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة، أمني السيد أمحد لطفي،  -2
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جيب أن تعتمد على قواعد ومعايري وأسس منطقية وثابتة واليت حتدد مفهوم العملية  ابكفاءة فإهن راجعةامل
 1."عملية املراجعة والظروف اليت متارس فيها

 للشركةقوائم مالية ومعلومات مالية أخرى مفيدة  إعدادوبصفة عامة، فإن عمل احملاسب يؤدي إىل 
وأطراف أخرى، بينما عمل املراجع فال يؤدي إىل خلق املعلومات املالية، وإمنا يضفي الثقة على تلك 

وتوصيل نتائج ذلك التقييم يف شكل  انتقاديةاملعلومات وزيادة قيمتها عن طريق تقييمها بطريقة حتليلية 
 راف املستخدمة هلا.تقرير يبدي من خالله رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية إىل األط

 تعيين وإنهاء مهام المراجع:  .2
يقصد بتعيني املراجع تفويضه مبهمة تتمثل يف مراجعة حسابات الشركة والتأكد من أهنا صحيحة 
ومنتظمة ومعدة طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما، وأن القوائم املالية تعطي صورة صادقة لوضعية 

 طها.الشركة املالية ونتائج نشا

وفيما خيص طريقة تعيني املراجع فإهنا ختتلف حسب نوع املهمة املكلف هبا، فإذا كانت مهمة مراجعة 
املراجع اخلارجي يعمل وكيال  باعتبارقانونية فتعيينه يعود للمسامهني أو املالك من خالل اجلمعية العامة 

أو املالك أو عن املسامهني لرقابة أعمال اإلدارة، بينما إذا كانت املهمة تعاقدية فقد يقوم بذلك املسامهون 
 خر له عالقة، وذلك حسب اهلدف من املهمة.آاإلدارة أو أي طرف 

ته، واألصل أن من يقوم وعكس التعيني هو العزل، ويقصد به إهناء مهام املراجع أو التخلي عن خدما
بالتعيني هو من يقوم بالعزل أو إهناء املهام، كما قد يكون التخلي عن مهمة املراجعة مبحض إرادة املراجع 

 .استقالتهوذلك ألسباب شخصية أو موضوعية جتعله يقدم 
البلدان املطلقة عن الشركة، فإن القوانني يف خمتلف  الستقالليتهوبالنسبة للمراجع اخلارجي، ونظرا 

وكذلك التعليمات واللوائح الصادرة عن املنظمات املهنية وضعت شروطا لعزله كي ال متارس عليه الشركة 
تعترب العمود الفقري ملمارسة مهنة  االستقاللية. ويرى هادي التميمي أن استقالليتهضغوطا تؤثر على 

 2دة.تصبح املراجعة دون فائ استقاللية إنه دوناملراجعة، وميكن القول 

                                                 
ر املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دامشكل التطبيق العلمي، -المعايير والقواعد–أصول وقواعد التدقيق والمراجعة: اإلطار النظري حممد السيد سرايا،  -1

 (.27-22، ص ص:)2221
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية، –التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  -2

 .22، ص: 2200/2202، 0التسيري، جامعة سطيف 
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 الحسابات. مراجعمطلب الثاني: مسؤوليات وواجبات ال

من املفرتض أن كل شخص يؤدي خدمة لآلخرين مبوجب عقد أو إتفاق فإن عليه أن يؤدي هذا العمل 
 وفقا ملا جاء بشروط هذا التعاقد، مستغال يف ذلك مهارته وبذل العناية املهنية الالزمة.

ويف جمال خدمات املراجعة فإن الرأي العام يعتقد أن املراجع ميتلك درجة املهارة املعتاد توافرها يف 
 ارتكبالذين يقومون مبثل هذا العمل، ولكن إذا ثبت عكس ذلك كأن يكون املراجع قد  اآلخريناملراجعني 

املهنية الواجبة واملعتادة أو  عمال من أعمال الغش جتاه أي عميل، أو بسبب اإلمهال أو عدم بذل العناية
اليت تعاقدت معه أو باألطراف األخرى  الشركةسوء النية أو عدم األمانة، وأدى ذلك إىل إحلاق الضرر ب

الذين يعتمدون على تقاريره، فإن هذا املراجع يعرض نفسه للمساءلة القانونية سواء كانت مساءلة مدنية أو 
 الشركةؤولية املراجع عن األحداث الالحقة، ومسؤوليته عن تقييم مقدرة جزائية أو تأديبية، باإلضافة إىل مس

 واإلجراءات املتبعة حلماية مراجعي احلسابات عن املسؤولية القانونية. االستمرارعلى 
 الفرع األول: واجبات المراجع

، واحلصول على االختباراتوإجراء  املراجعةإن واجبات املراجع حتددها طبيعة العمل يف إطار الفحص و 
اليت  الشركةالبيانات وطلب اإليضاحات اليت يراها الزمة، حىت متكنه من أن يشهد أو يقرر أن نتيجة أعمال 

طبقا ملا ورد  الشركةأظهرهتا احلسابات اخلتامية صحيحة، وأن قائمة املركز املايل تعطي صورة صادقة ألعمال 
 يف الدفاتر والسجالت واملستندات.

والتحقق  الشركةأن املراجع وكيال عن اجلهة اليت قامت بتعيينه فهو ينوب عنهم يف رقابة أعمال  وباعتبار
من تصرفات اإلدارة. لذلك يقوم املراجع بواجباته اليت يراها ضرورية لتنفيذ املهمة اليت كلف هبا لذلك جيب 

الواجبات الرئيسية البلدان ملختلف عليه أن ال يقبل أي تقييد هلا. ولقد حددت التشريعات والقوانني 
 1للمراجع باإلضافة إىل وجود واجبات عرفية أو ضمنية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

  جيب على املراجع عند القيام مبباشرة أعمال املراجعة وتدقيق احلسابات أن يلتزم باألصول املهنية، وأن
القوائم املالية كوحدة واحدة، وأن يشري بوضوح  يبذل العناية الكافية يف تأدية مهامه، وأن يبدي رأيه يف

 ؛مدى كفاية ومالءمة اإلفصاح فيها إىل

                                                 
 (.20-22، ص ص: )مرجع سبق ذكرهعبد سعيد شرمي، لطف محود بركات،  -1
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  بيقها بصفة مستمرة من قبل بالقوانني النافذة، وأن يتأكد من تط االلتزامجيب على املراجع أن يراعي
 ؛عمالئه
  التطورات احلديثة، مع  يتالءمعلى تطوير وتنمية مهاراته، ومبا  باستمرارجيب على املراجع أن يعمل

 ؛املهين املستمر للمستخدمني لديه وأن يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة باملهنة، وأن يهتم بالتدريب
  جيب على املراجع أن يعمل على حتديث وتطوير اخلدمات املهنية وأساليب مزاولة املهنة، وأن يسعى
 ؛ تطوير مهنة احملاسبة واملراجعةإىل
 يقوم بالتخطيط املالئم لتنفيذ العمل وتقسيمه على املساعدين واإلشراف  جيب على املراجع أن

 ؛ب أن يوقع بنفسه على أوراق العملعليهم، كما جي
  جيب على املراجع أن ميسك السجالت واملستندات اخلاصة بأعمال مكتبه، واليت تعطي صورة

ميارس فيه عمله مبا يؤمن حفظ واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله، كما جيب تنظيم املكتب الذي 
أوراق العمل والبيانات واملستندات املؤيدة لقيامه مبراقبة وتدقيق احلسابات، وحفظها ملدة ال تقل عن عشر 
سنوات من تاريخ إصدار التقرير، مع حفظ نسخة من التقارير والقوائم املالية، ويلزم حفظ الوثائق املشار 

 ؛هنة ألي سبب من األسبابزاولة املإليها حىت وإن توقف عن م
  القواعد احملاسبية املتفق عليها،  استخدامجيب على املراجع عند إعداد تقارير املراجعة أن يشري إىل

 ؛واستخدامهاوأن يشري إىل الثبات يف تطبيقها 
  من  اختالساتمن  اكتشافهجيب على املراجع أن يقوم بإبالغ اجلهات ذات العالقة كتابيا مبا مت

من تزوير أو غش أو حتايل يف احلسابات  اكتشافهأموال اجلهة اليت يقوم مبراجعة حساباهتا، وكذا مبا مت 
والسجالت واملستندات والوثائق. وبصفة عامة جيب إبالغ اجلهات املعنية كتابيا بكافة األعمال غري 

 ؛أثناء تأدية مهامه واإلفصاح عنها يف تقريره اكتشفهااملشروعة اليت 
  جيب على املراجع أن يفصح عما إذا كانت الدفاتر والسجالت واحلسابات اليت يقوم بتدقيقها

ومراجعتها منتظمة طبقا لألصول والنظم احملاسبية، وأن يلفت النظر كتابيا إىل أي خمالفة تظهر له ويطلب 
 ؛ذلك يف تقريره معاجلتها وتصويبها، وعليه اإلفصاح عن

 قريره يف اجلمعية العامة، ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب جيب على املراجع أن يتلو ت
 .يضاحات بشأن الوقائع الواردة فيهإ
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 الفرع الثاني: مسؤوليات المراجع.
يف ممارسته ملهامه املهنية بالقوانني واألنظمة، سواء مع  التزامهتنبع املسؤولية القانونية للمراجع من عدم 

 عد ومعايري السلوك املهين. وتنقسم املسؤولية القانونية للمراجع إىل:عمالئه أو اجملتمع أو قوا
 )التأديبية(: االنضباطيةالمسؤولية  .1

إن مهمة مراجعة احلسابات هي يف الواقع ويف مجيع الدول تنظمها قوانني ومراسيم تنص على أحكام 
خاصة هبذه املهنة وتضع الواجبات املهنية اخلاصة هبا، كما متارس هذه املهنة حتت سلطة هيئة معينة هلا 

جلزائر(. وتنشأ املسؤولية نظامها الداخلي )اجمللس الوطين للمحاسبة حتت وصاية وزارة املالية يف حالة ا
من خمالفة أعضاء املهنة للقوانني املنظمة للمهنة والواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة اليت  االنضباطية

يعملون حتت سلطتها، هذه اهليئة اليت تضع عقوبات تأديبية للمخالفني حسب درجة خطورة املخالفة 
 1املرتكبة وتسهر على تنفيذها.

 المدنية:المسؤولية  .2
يتوجب على املراجع أن يؤدي عمله مبستوى من العناية املهنية واملهارة املعقولة طبقا لألصول املهنية، 
فإذا أمهل يف القيام بواجباته املهنية مما تسبب يف إحلاق الضرر بالعميل أو الغري، فإنه يكون يف هذه احلالة 

 .مسؤول عن تعويض الضرر ماليا
ة بني حالة اإلمهال وبني اخلطأ يف التقدير فاملراجع )حسب بعض االجتهادات على أنه يتوجب التفرق

القانونية( يكون مسؤوال عن تعويض الضرر الناشئ عن اإلمهال، أما إذا أخطأ يف تقديره وجنم عن ذلك 
 الضرر.ضررا أصاب العميل، فإنه ال يكون مسؤوال عن تعويض 

القانونيني يف الواليات  وهو من كبار (Thomas Coolyتوماس كويل ) يقوليف هذا السياق 
: "يف تلك املهنة اليت تتطلب احلصول على مهارات خاصة، فإن أي شخص ميارس هذه املهنة، املتحدة

ويعرض خدماته على اجلمهور يدعى ضامنا بأنه ميتلك هذه الدرجة من املهارة اليت ميتلكها عادة 
على غري أساس، فإنه يرتكب نوعا من  ادعاءاته، فإذا كانت املشتغلون باملهنة نفسها اآلخروناألشخاص 

على مهنته العامة اليت ميارسها، ولكن أي شخص  اعتمادا باستخدامهالغش بالنسبة لكل شخص يقوم 
)سواء كان ماهرا أو غري ماهر( ال يستطيع أن يتعهد بأن العمل الذي يقوم به سيتم إمتامه بنجاح بدون 

                                                 
 .26، ص: مرجع سبق ذكرهشريقي عمر،  -1
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ميكن التعهد بالعصبة من اخلطأ،  يتعهد بالقيام بعمله حبسن نية وأمانة، ولكنه الأي نوع من اخلطأ، فهو 
عن اإلمهال وسوء النية وعدم األمانة ولكنه ليس مسؤوال عن اخلسائر اليت  استخدمهفهو مسؤول قبل من 

من توافرها ترتتب على جمرد اخلطأ يف التقدير". وعلى العموم فإن للمسؤولية املدنية أركانا ثالثة ال بد 
 1لتعرض املراجع للمسؤولية املدنية:

 ؛خطأ يصدر من املراجع 
 ؛الغري )العميل أو الطرف الثالث( ضرر يصيب 
 .وجود عالقة السببية بني خطأ املراجع والضرر 

 وعلى هذا فإن املسؤولية املدنية للمراجع تكون يف احلاالت التالية:
  ؛التعاقدية بالتزاماتهعدم وفائه 
  بالقانون مما أدى إىل إحلاق الضرر بالغري. االلتزاماملسؤولية التقصريية النامجة عن عدم 

 المسؤولية الجنائية: .3
لقد أوضحنا يف الفقرة السابقة أن املسؤولية املدنية للمراجع تتمثل يف مسؤوليته جتاه عميله وجتاه 

املتضرر من تصرفات املراجع احلق يف الطرف الثالث من مستخدمي القوائم املالية، واليت تعطي للطرف 
احلصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر، أما املسؤولية اجلنائية للمراجع فيتعدى الضرر فيها نطاق 

 على املعلومات والبيانات املالية اليت مت مراجعتها، ليصل إىل اجملتمع ككل. اعتمدالطرف الذي 

ها إىل ؤ يقرتف أي من املخالفات اليت تنش يتعرض فيها منواملسؤولية اجلنائية هي مسؤولية شخصية، 
الغرامة املادية أو السجن أو كالمها. ومن األعمال والتصرفات اليت ترتتب عليها املسؤولية اجلنائية ما 

 2يلي:
  تآمر املراجع مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية على املسامهني حىت ال تظهر نواحي القصور

 ؛الشركةة واإلمهال يف إدار 
   الشركةقرارات معينة يف ظاهرها أهنا يف مصلحة  اختاذتآمر املراجع مع جملس اإلدارة يف جماالت ،

 ؛أو املسامهني الشركةولكن يف حقيقتها فيها كل الضرر مبصلحة 

                                                 
 (.21-26، ص ص: )2227دار الكتاب اجلامعي، صنعاء، اليمن، (، 1المراجعة وتدقيق الحسابات )عصام الدين حممد متويل،  -1
 .61ص: كره، مرجع سبق ذ عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة،  -2
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  وعدم تضمني الشركةبعض املسؤولني يف  ارتكبهااليت  االحنرافاتإغفال املراجع وتغاضيه عن بعض ،
 ؛ذلك خوفا على مصاحله الشخصيةيره تقر 
  الكذب يف كتابة تقريره أو يف شهادته أمام اجلمعية العامة للمسامهني عند مناقشة جوانب هامة

 ؛ومصاحل املسامهني الشركةوخطرية بالنسبة لنشاط 
 مثل إفشاء بعض األسرار اهلامة الشركةاألخطاء واملخالفات اجلسيمة مبا يضر مبصاحل  ارتكاب ،

 املنافسة. الشركةىل إ للشركة

 دمات التي يقدمها مراجع الحساباتالمطلب الثالث: الخ

ملا تفرضه العالقة التعاقدية بني املالك واإلدارة. ونتيجة  استجابةنشأ الطلب على مهنة املراجعة يف األصل 
فأصبح ال لوجي، أدى ذلك إىل توسيع دور املراجع، و لكرب حجم املؤسسات وتوسع أنشطتها والتطور التكن

يقتصر فقط على املراجعة التقليدية للقوائم املالية، بل توسع حىت وصل إىل ما هو أعم وأمشل من ذلك وهو 
 ما يسمى خبدمات التأكيد املهين.

"بأهنا خدمات مهنية مستقلة، هتدف إىل حتسني جودة املعلومات  :وخدمات التأكيد املهين يقصد 
قرارات  اختاذمة املعلومات اليت يستخدمها األفراد عند ءمصداقية ومالخر حتسني آت، مبعىن ملتخذي القرارا

 1األعمال."
وميكن تقسيم اخلدمات اليت يقدمها املراجع اخلارجي إىل نوعني من اخلدمات مها خدمات تأكيدية 

 2وخدمات غري تأكيدية:

 .الفرع األول: الخدمات التأكيدية
هي خدمات مهنية مستقلة تؤدي إىل حتسني جودة املعلومات ملتخذي القرارات، ويتم تقدميها من قبل 

واملوضوعية، إلعطاء تأكيد عن مصداقية البيانات أو  باالستقالليةمراجع حسابات خارجي حمايد يتمتع 
هذا األساس يلجأ على ددة، و التقارير املالية املقدمة من جهة أخرى بعد إخضاعها للتقييم يف ضوء املعايري احمل

                                                 
 .02ص: مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،  -1
 (.27-22ص ص: )مرجع سبق ذكره، رزق أبو زيد الشحنة،  -2
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 اختاذيف  استخدامهاصانعي القرار إىل مثل هذه اخلدمات لتحسني موثوقية ومالئمة املعلومات اليت يتم 
 القرارات، وتنقسم اخلدمات التأكيدية إىل خدمات التصديق، وخدمات تأكيدية أخرى كما يلي:

 خدمات التصديق: .1
التأكيدية، حيث تصدر شركة املراجعة تقرير عن مصداقية متثل خدمة التصديق نوع من اخلدمات 

 التأكيد املعد بواسطة جهة أخرى، وتتضمن خدمات التصديق ما يلي:
  ؛اجعة البيانات املالية التارخييةمر 
 ؛البيانات املاليةمراجعة الرقابة الداخلية املتعلقة ب 
 ؛ع على القوائم املالية التارخييةاإلطال 
  ؛كنولوجيا املعلوماتالتصديق على تخدمات 
 .خدمات التصديق األخرى 

 خدمات تأكيدية أخرى: .2
تركز خدمات التأكيد األخرى على حتسني جودة املعلومات ملتخذي القرار، وهذه اخلدمات ال ختتلف 

 عن اخلدمات التأكيدية إال من حيث أنه:
 ؛ال يتطلب من املراجع إصدار تقرير مكتوب 
  باملعايري احملددة. االلتزامال جيب أن يكون التأكيد مرتبط مبصداقية تأكيد جهة أخرى مرتبط مبدى 

وهذا يعين أن اخلدمات التأكيدية األخرى هي خدمات يقدمها املراجع بصفته خبريا يف جماالت خمتلفة 
لتطوير أدائها أو تطوير  للشركةأخرى، حيث يقدم فيها خالصة فكره للغري عن طريق تقدمي مقرتحات 

نظم معلوماهتا، ومن أمثلتها: خدمات تقييم خماطر الغش، وخدمات تقييم املخاطر اخلاصة باالستثمارات 
 واألوراق املالية املشتقة، وتقييم نظم املعلومات احملاسبية، وتقييم رأس املال العامل.

 الفرع الثاني: خدمات غير تأكيدية.
مات التأكيدية جمموعة من اخلدمات األخرى يطلق عليها خدمات غري تأكيدية يقدم املراجع جبانب اخلد

 ومنها على سبيل املثال:
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 :االستشاريةالخدمات  .1
العميل للطاقات واملوارد املتاحة له  استخدامهتدف هذه اخلدمات أساسا إىل حتسني كفاءة وفعالية 

واملشورة والتوصيات اليت من شأهنا أن تسهم يف  االقرتاحاتومما حيقق أهداف التنظيم، من خالل تقدمي 
العميل إلجياد احللول يف بعض مشكالهتا أو لدعم موقف اإلدارة يف بعض السياسات  شركةدعم إدارة 

 .الشركةوقيادة 

فقط دون أن يكون له عالقة بالتنفيذ وهو يف ذلك  كاستشاريويقوم املراجع بأداء هذه اخلدمات  
 ته وقدراته اخلاصة عند تقدميه هلذه اخلدمات.يعتمد على خربته وكفاء

 الخدمات الضريبية: .2
يقوم املراجع ببعض اخلدمات الضريبية املتعلقة برفع القضايا املتعلقة بعمالئه أمام مصلحة الضرائب 
بصفته خبريا يف هذا اجملال، وتقدمي اإلقرارات الضريبية والقوائم املالية والبيانات اليت توضح أوجه اخلالف 
يف التحاسب الضرييب بني العميل ومصلحة الضرائب، وبالتايل احلصول على اإلعفاءات الضريبية الالزمة 

 .ني الضريبيةوفقا لتطبيق القوان

 .الحسابات مراجعث الثالث: متطلبات إعداد تقرير المبح
عملية املراجعة والفحص من خالل تقريره  انتهاءيقوم املراجع بالتعبري عن النتائج اليت توصل إليها بعد 

والذي يعد مبثابة املنتج النهائي لعملية املراجعة، وبإصدار هذا التقرير خيتتم املراجع عمله ولكنه ال يعفيه من 
تطرق بالتفصيل ملختلف اجلوانب ال يتميف أداء واجباته املهنية. لذا س املسؤولية مستقبال إذا ثبت إمهاله

 التقرير يف املطالب التالية:املتعلقة هبذا 
 .احلسابات مراجعاملطلب األول: ماهية تقرير 

 احلسابات. املطلب الثاين: أنواع تقرير مراجع
 احلسابات. راجعمالث: جودة التقارير الصادرة عن املطلب الث
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 .الحسابات المطلب األول: ماهية تقرير مراجع

املراجعة، ويعترب هذا التقرير مبثابة خالصة العمل الذي قام به، هلذا يعرب املراجع عن رأيه املهين يف تقرير 
 ينبغي أن حيدد فيه بوضوح وصراحة نطاق الفحص الذي قام به، وما يراه بالنسبة لعدالة القوائم املالية.

 الفرع األول: تعريف تقرير المراجع.
اجع اخلارجي يف شكل تقرير مكتوب التقرير هو ختام عملية املراجعة والذي يقصد به بلورة لرأي املر 

ستخدمه خمتلف اجلهات املستفيدة من املعلومات حمل تويعد املنتج النهائي هلا، والذي للجهات املعنية، 
 املراجعة، حيث لتقرير املراجع اخلارجي عدة تعاريف سنعرضها على النحو التايل:

ضمانات جتعله أهال إلبداء رأي فين هو وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت له التعريف األول:  .1
الدفاتر والسجالت،  انتظامحمايد يعتمد عليه، ويتضمن تقريره بإجياز إمجال ما قام به من عمل، ورأيه يف 

 1ومدى دقة ما حتتويه من بيانات حماسبية ومدى تعبري القوائم اخلتامية عن نتيجة النشاط واملركز املايل.

النهائي لعملية مراجعة القوائم املالية السنوية للشركة، وهو وسيلة أو أداة  هو املنتجالتعريف الثاني:  .2
 2لتوصيل الرأي الفين احملايد للمراجع اخلارجي على القوائم املالية جمال املراجعة اخلارجية.

كما يعترب خالصة ما توصل إليه املراجع من خالل مراجعته والتعرف على أنشطة التعريف الثالث:  .3
واملالحظات واألدلة املؤيدة األخرى اليت يراها واالستفسارات ة، وفحص األدلة واملستندات الشرك

 3ضرورية.

وهو وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهين يكون أهال إلبداء رأي فين حمايد هبدف التعريف الرابع:  .4
املهين املتعارف عليها   إعالم مستخدمي املعلومات حول درجة التطابق بني املعلومات االقتصادية مبعناها

املنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملعلومات احلسابية املبينة يف الدفاتر  نتقادياإلكنص الفحص 
والسجالت والقوائم املالية بواسطة املراجع اخلارجي، ومبا يتماشى مع املتطلبات القانونية والقواعد املهنية 

عليها، وما إذا كانت  لالعتمادى دقة وصحة البيانات واملعلومات هبدف إبداء رأي فين حمايد، عن مد

                                                 
 .221ص: مرجع سبق ذكره، حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب،  -1
الــدار ، " وآليــات التطبيــق وفقــاا للمعــايير المتعــارف عليهــا والمعــايير الدوليــةالمفــاهيم األساســية  –المراجعــة الخارجيــة حممــد مســري صــبان، عبــد الوهــاب نصــر،  -2

 .120ص: ، 2222 مصر، اجلامعية، اإلسكندرية،
 .060ص: ، 2226، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردنمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، هادي التميمي،  -3
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القوائم املالية اليت أعدهتا الشركة تعطي صورة صادقة وعادلة عن املركز املايل للشركة ونتائج أعماهلا يف 
ائج السنة املالية حمل املراجعة. ولذلك يعد التقرير الوسيط أو وسيلة اتصال ونقل البيانات واحلقائق والنت

 1والرأي بشكل واضح ومفهوم، وإيضاحها ملستخدميها الذين يهمهم األمر.

 2والتقرير الذي يقدمه املراجع للمستخدمني يتضمن جمموعة من العناصر الرئيسة التالية:
حيث يعنون التقرير بعبارة )تقرير مراجع احلسابات(، كما يتضمن تاريخ إعداده، حىت  عنوان التقرير:-أ

 تتحدد مسؤولية املراجع يف العمليات اليت تقع بني تاريخ إقفال امليزانية اخلاضعة للمراجعة وتاريخ التقرير.
ملديرين أو إىل يوجه التقرير عادة إما للمسامهني أو أصحاب املؤسسات أو ا الموجه إليهم التقرير:-ب

أن املراجع وكيال عنها، مع  باعتباراليت متت مراجعة كشوفاهتا املالية، وذلك  الشركةأعضاء جملس إدارة 
 بدقة. الشركةذكر اسم 

 تتضمن ما يلي:: االفتتاحيةالفقرة -ج
 ؛ملراجع الفرتة اليت متت مراجعتهاأن حيدد تقرير ا 
  وعبارة أخرى تفيد أن مسؤولية الشركةهي مسؤولية إدارة  القوائم املاليةوجود عبارة تفيد بأن ،

 ا على مراجعته هلا.مراجع احلسابات هي إبداء الرأي عليها بناء  
 وتشمل ما يلي:فقرة النطاق: -د

وصفا لنطاق املراجعة، بتوضيح أن املراجعة قد متت يف ضوء اللوائح السارية، واإلشارة إىل متكني  -0
 إلجراءات اليت رآها ضرورية يف ظل الظروف احمليطة.مراجع احلسابات من أداء ا

تضمني التقارير عبارة تفيد أن املراجعة خططت ونفذت، للحصول على تأكيد مناسب عن  -2
 من التحريفات املؤثرة أو اجلوهرية. القوائم املاليةمدى خلو 

 وصفا لعملية املراجعة متضمنا: -1
   الواردة  تفصاحابالعينة لألدلة املؤيدة للقيم، واإل االختباراتأن الفحص قد مت على أساس

 ؛بالكشوف املالية
   ؛القوائم املاليةتقييم للسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد 

                                                 
 (26-22، ص ص: )2227الكتاب الرابع، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، االتجاهات المعاصرة في المراجعة والتأكيد، أمحد حلمي مجعة،  -1
 (.122-122ص ص: )مرجع سبق ذكره، عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،  -2
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   ؛القوائم املاليةتقييم التقديرات اهلامة املعدة مبعرفة اإلدارة واملستخدمة يف إعداد 
   ككل.  القوائم املاليةتقييم عرض 

فقرة تفيد أن مراجع احلسابات قد حصل على البيانات واإليضاحات اليت رآها الزمة ألغراض  -2
املراجعة وكذلك بيانا بأن أعمال املراجعة اليت قام هبا توفر أساسا مناسبا إلبداء الرأي على عدالة 

 .القوائم املالية
 تتضمن ما يلي: فقرة الرأي:-ه

تعرب بوضوح يف كل جوانبها اهلامة على املركز املايل ونتائج  املاليةالقوائم صرحيا عما إذا كانت  رأيا   -0
 األعمال والتدفقات طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها.

 مع املتطلبات األخرى احملددة بالقوانني واللوائح املتعلقة هبا. القوائم املاليةعن مدى متاشي  رأيا   -2
 تقريره بشكل واضح ومباشر، لعدم اللبس أو تغيري توضيح حول رأيه يف التحفظات املتضمنة يف -1

 املقصود منها.
توقيع مراجع احلسابات بشخصه، وليس من طرف مندوبيه أو مساعديه، ويوضح جبانب التوقيع  -2

 ني، وكتابة امسه بالكامل مع التوقيع.املراجعرقمه يف سجل احملاسبني و 

أن يكون مكتوبا ال مشافهة، وحتكم هذا التقرير وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير مراجع احلسابات ينبغي 
 قانونية تتضمنها التشريعات السارية يف كل دولة. اعتبارات

 الفرع الثاني: أهمية تقرير المراجع.
تنبع أمهية ودور تقرير مراجع احلسابات من أمهية وطلب خدمات املراجعة ككل من طرف خمتلف  

ق القوائم املالية. وميكن ذكر جمموعة من هذه األطراف على األطراف اليت حتتاج تصديق وتأكيد على صد
 1النحو التايل:

 أهمية التقرير لمراجع الحسابات نفسه: .1

طاملا أن مراجع احلسابات ينظر للتقرير على أنه املنتج النهائي لعملية املراجعة وأداة لتوصيل رأيه الفين 
 التقرير ميثل له أمهية خاصة، لألسباب اآلتية:على القوائم املالية جمال املراجعة، فإن هذا 

   ؛للشركةأن التقرير دليل أو مؤشر على إجناز املراجع للتكليف مبراجعة القوائم املالية 
                                                 

 (122-122)، ص ص: مرجع سبق ذكرهحممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  -1
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   داة داء اخلدمة املهنية، ولذلك فهو أأاألول للمسامهني الذين كلفوه بأن التقرير سيوجه يف املقام
 ؛إلشباع طلبهم على هذه اخلدمة

 رير وسيلة لتوصيل رأيه ألصحاب املصلحة يف الشركة. ويهمه أن يستفيد من ردود أفعاهلم أن التق
 ؛حنوه كآلية من آليات التغذية العكسية، ميكن أن تفيده يف تطوير التقرير إن أمكن

  أن جناحه يف إعداد وعرض التقرير، مستوفيا ملعايري التقرير، أحد املؤشرات اهلامة على أدائه للمرحلة
األخرية من مراحل املراجعة جبودة عالية، وسيؤثر ذلك باإلجياب على اجلودة الكلية لعملية املراجعة، 
وهي خاصية مطلوبة مهنيا واقتصاديا يف مراجعة القوائم املالية، يف ظل ظروف املنافسة الشديدة يف 

 سوق خدماته املهنية.

 أهمية التقرير للمتعاملين في سوق المال: .2

أو املتعاملني األفراد يف  االستثماريةأن املتعاملني يف سوق املال، سواء املؤسسات املالية أو  من الثابت
سوق األوراق املالية، هم من متخذي القرارات. ويعتمد معظم هذه القرارات على املعلومات احملاسبية 

اجعة هذه القوائم املالية ، وميثل تقرير مراجع احلسابات عن مر للشركةاملنشورة من خالل القوائم املالية 
 أمهية خاصة هلم. وذلك لألسباب التالية:

  توصلها هلم القوائم املالية أن تقرير مراجع احلسابات حيقق هلم قيمة مضافة من املعلومات اليت 
 ؛شركةلل
   عليها، وعلى مدى  اعتمادهمأن رأي مراجع احلسابات على القوائم املالية يؤثر يف مدى إمكانية

 ؛مات اليت توصلها هلم هذه القوائموثوقهم يف املعلو 
   أن هناك العديد من قراراهتم، إن مل يكن كل هذه القرارات، تتأثر ليس فقط برأي مراجع

 ؛ا بنوع الرأي نفسهاحلسابات على القوائم املالية، بل أيض
  لقوائم املالية، مستند أساسي يف حمددات أن تقرير مراجع احلسابات مبا حيمله من رأي فين له على ا

 العديد من قرارات هؤالء املستخدمني.

، قرار مديري االستثمار بشأن تكوين حمفظة للشركةومن أمثلة هذه القرارات، قرار منح البنوك قروض 
تمل ، قرار املستثمر احملللشركةاستثمار صندوق االستثمار، قرار السماسرة يف بيع وشراء األوراق املالية 
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، قرار احملللني واالستشاريني املاليني بالنصح يف االستثمار للشركةباالستثمار من عدمه يف األوراق املالية 
 .للشركةمن عدمه يف األوراق املالية 

   بالتشريعات واللوائح  الشركةإدارة  التزامأن تقرير مراجع احلسابات به ما يطمئنهم إىل مدى
 البيئية منها، ولذلك تأثري مباشر على قراراهتم.السارية، خاصة االقتصادية و 

 أهمية التقرير إلدارة الشركة: .3

، وذلك لكثري من للشركةكثريا بتقرير مراجع احلسابات عن مراجعة القوائم املالية   الشركةهتتم إدارة 
 األسباب أمهها ما يلي:

   ؛للشركةأن تقرير مراجع احلسابات دليل على وفائها مبسؤولياهتا عند إعداد القوائم املالية 
   باملبادئ احملاسبية العامة املتعارف عليها، يف  التزامهاأن رأي مراجع احلسابات مؤشر على مدى

 ؛للشركةإعداد ونشر القوائم املالية 
   ؛شركةعلى القوائم املالية لأن تقرير مراجع احلسابات وسيلة إلضفاء الصدق 
  ريفا متعمدا يف القوائم أن رأي مراجع احلسابات خاصة الرأي النظيف، دليل على أهنا مل ترتكب حت

 ؛املالية
   خاصة املالك، أهنا تلتزم بالتشريعات  الشركةأن رأي مراجع احلسابات يطمئن أصحاب املصلحة يف

 ؛قانونيةتصرفات غري  واللوائح امللزمة، ومل تقم بأية
   أن هناك عالقة بني رأي مراجع احلسابات والثواب والعقاب املادي واملعنوي، هلا من جانب

 اجلمعية العامة للمسامهني.

 أهمية التقرير للمنظمات المهنية: .4

املنظمات املهنية معنية أساسا بالعمل املستمر على تطوير املهنة. ويف سبيل ذلك فإهنا تقوم بإصدار 
مبستواهم املهين العلمي  لالرتقاءاإلرشادات احملاسبية واملهنية، وتعقد الدورات التدريبية ملراجعي احلسابات 

املهنة وأهم سبل تدعيم دور املهنة  مدى استفادة اجملتمع من الكتشافوالعملي، وجتري البحوث الالزمة 
 يف رفاهية اجملتمع.

 ويف سياق هذا الدور هتتم هذه املنظمات بتقرير مراجع احلسابات لألسباب اآلتية:



 الفصل األول: اإلطار المفـاهيمي لمخرجات مراجعة الحسابات

 

47 

   ؛مراجع احلسابات املنتمي إليها مبعايري إعداد وعرض التقرير التزاملكي تطمئن وتتابع مدى 
   ،فيما يتعلق بتوصيل رأي مراجع احلسابات ألصحاب لكي تضمن باستمرار حتقيق التقرير ألهدافه

 ؛، خاصة املسامهنيالشركةاملصلحة يف 
  ؛ات جديدة لتطوير التقرير من عدمهلكي حتدد ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار إرشاد 
    ؛ص أعضائها على جودة املراجعة ككلكي تتابع مدى حر 
   لكي حتسم ما قد يطرأ من مشاكل خاصة باملمارسة املهنية، يف جمال إعداد وتوصيل مراجع

 احلسابات للتقرير.

 الحسابات راجعمطلب الثاني: أنواع تقرير الم

رأي  اختالفتوجد أنواع عديدة من تقارير املراجعة قد يقوم املراجع بإعدادها، وهذا التنوع ناتج عن 
ج ا در إ يتم. و النتائج اليت يتوصل إليها نتيجة القيام بعملية املراجعة الختالفالتابع  اليةالقوائم املاملراجع يف 

 التقسيمات التالية لتقارير املراجعة بأكثر وضوح من خالل هذا املطلب.
 لفرع األول: من حيث درجة اإللزاما

 1:إىل نوعني التقارير من حيث درجة اإللزام تنقسم
 تقارير المراجعة الخاصة: .1

يقصد هبا تلك التقارير املرتبطة مبهام حمددة نص عليها القانون، واليت يكون املراجع ملزما قانونا 
بتقدميها يف مناسبات خاصة وتكون وفقا لظروف معينة، ومنها يوجد تقرير املراجعة عن الرقابة الداخلية 

وإمنا تتعلق بأمور حمددة نص  الشركةهي ال تتعلق بنشاط وأيضا تقرير املراجعة لغرض النظام الضرييب، ف
عليها القانون، وتقدم مستقلة كون أن املسائل اليت تعد بشأهنا ال تتعلق بباقي التقارير األخرى، ومن 

 احلاالت اليت تقدم تقارير خاصة من طرف املراجع ميكن ذكر:
 ؛ضاء جملس إدارهتاسسيها أو أحد أعاليت تربم بني الشركة وأحد مؤ  االتفاقيات 
 ؛ تكون مصاحبة بتقرير من املراجعإصدار سندات واليت 

                                                 
أطروحة دكتوراه، ختصص مالية الشركة، كلية العلوم التقارير المالية للمراجع وأنارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية، شدري معمر سعاد،  -1

 (.21-22، ص ص: )2202االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أمحد بوقرة بومرداس، اجلزائر، 
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  ؛املبالغ املدفوعة ملديري الشركة يعد املراجع تقرير خاص يثبت فيه 
   ؛التعويضات واملزايا املختلفةيعد تقريرا خاصا حيدد فيه كافة املرتبات و 
   مع  اندماجهايعد املراجع تقريرا خاصا يبني فيه زيادة أو نقصان رأس مال الشركة أو يف حالة

 مؤسسات أخرى.

 تقارير المراجعة العامة:  .2

وهي التقارير اليت تعد وفقا للتشريعات والقوانني العامة اليت حتكم تنظيم املؤسسات، واليت تفرض على 
شكل تقرير موقع من طرف مراجع خارجي مستقل ويكون هدفه تلك املؤسسات بتقدمي مراجعتها على 

إبداء رأيه حول مدى عدالة وصدق القوائم املالية، واملراجع هنا يتحمل كامل مسؤوليته يف البيانات 
 والقوائم اليت قام مبراجعتها.

املالية وبصفة عامة فالتقارير املالية للمراجعة تتضمن قيام املراجع بالفحص والتحقق من البيانات 
واحملاسبية، حيث يكون مسؤوال عن مدى صدق تلك البيانات واملعلومات من عدمها وليس على 

 إجراءات اإلدارة اليت تعمل على إعدادها وعرضها.
 الفرع الثاني: من حيث نوع إبداء الرأي.

ويقدم العناية املهنية الالزمة يلتزم املراجع عند إعداده للتقارير املالية اخلاصة مبعايري املراجعة املتعارف عليها 
 إلعداده لعملية املراجعة بكل صدق ووضوح، وحسب هذا الفرع تنقسم تقارير املراجعة إىل:

 :)بدون تحفظ( التقرير النظيف .1

يعترب التقرير النظيف معربا عن رأي املراجع اإلجيايب حول املعلومات املالية، وهو ال حيتوي على أية 
وهو من أكثر تقارير املراجعة قبوال من وجهة نظر املؤسسات اليت ختضع قوائمها مالحظات أو حتفظات، 

ومركزها املايل، فهذا التقرير  الشركةاملالية لعملية املراجعة ألنه يعرب عن متثيل القوائم املالية لنتيجة أعمال 
 املراجع مبعايري املراجعة املتعارف عليها وتأكده من سالمة القوائم املالية. التزاميعرب عن 

 1ويصدر املراجع هذا النوع من التقارير يف حالة توفر الشروط التالية:

                                                 
 (.22-21ص ص: )مرجع سبق ذكره، ي معمر سعاد، شدر -1



 الفصل األول: اإلطار المفـاهيمي لمخرجات مراجعة الحسابات

 

49 

   يف حالة حصول املراجع على أدلة وقرائن إثبات كافية، حيث تؤكد هذه األدلة والقرائن على عدم
 ؛املتعارف عليهاملبادئ احملاسبية اخلروج عن ا

  ؛حملاسبية من فرتة مالية إىل أخرىتأكد املراجع من ثبات املبادئ ا 
   تأكد املراجع من عدم وجود أية ظروف طارئة ميكن أن تؤثر بشكل جوهري على أرقام القوائم

 ؛مرارية حىت تاريخ إصداره التقريراملالية أو تؤثر على فرض االست
  الية تعرب بصدق عن املركز املايل وتشمل على مجيع البيانات تأكد املراجع من أن القوائم امل

 .ل تلك القوائم املالية غري مضللةواملعلومات اإليضاحية اليت جتع

 التقرير المتحفظ: .2

طلق عليه اسم "التقرير املقيد" وهو التقرير الذي يتم من خالله التعبري عن رأي متحفظ نتيجة فشل ي
احملاسبية املتعارف عليها، ويقوم املراجع يف التقرير املقيد بتقييد فقريت احملتوى الشركة يف إتباع املبادئ 

والرأي أو تقييد فقرة الرأي فقط، حيث يتم إصدار التقرير املتحفظ وفق احلالة األوىل عندما ال يتمكن 
قريرا متحفظا يف املراجع من مجع األدلة الكافية وفق ما تنص عليه معايري املراجعة املعمول هبا، ويصدر ت

احلالة الثانية عندما يتأكد املراجع بأن القوائم املالية مل يتم إعدادها وفق املبادئ احملاسبية املعمول هبا، 
حيث جيب على املراجع أن يضيف إىل تقريره فقرة توضيحية تبني فقرة إبداء الرأي يشرح فيها أسباب 

 التحفظ.

أي أن باقي البيانات  "باستثناء"أو ماعدا" ام مصطلح "فاملراجع يف هذه احلالة جيب عليه استخد
 املالية األخرى ال تتناىف مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملراجع راضي عنها.

 1وعموما تتمثل هذه التحفظات يف:
   يف حالة وجود قيد على عمل املراجع اخلارجي كمنعه من مالحظة اجلرد الفعلي للمخزون، أو عدم

 ؛الشركةعلى وثائق  االطالعالسماح له باحلصول على مصادقات العمالء أو عدم متكنه من 
   مع عدالة اإلفصاح يف  االنسجاميف حالة وجود خمالفات للمبادئ احملاسبية فهذا يدل على عدم
 ؛ملبادئ احملاسبية املتعارف عليهاوائم املالية اخلاضعة للمراجعة، أو عدم الثبات يف تطبيق االق

                                                 
 (.22-22ص ص: )مرجع سبق ذكره، شدري معمر سعاد،  -1
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   خبصوص عدم كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية  الشركةيف حالة وجود اخلالف بني املراجع وإدارة
 إليه.يف تقرير املراجع فيجب أن يشري  استكمالهحيث ميكن أن يكون النقص يف اإلفصاح يصعب 

 التقرير السالب )السلبي أو المعارض(:  .3

التقرير السليب هو عكس التقرير النظيف، فالتقرير السليب يقرر بأن القوائم املالية كوحدة تتسم 
بالتحريف أو التضليل على حنو يتسم باألمهية النسبية وأهنا ال تعرب عن كل من املركز املايل أو نتائج 

إذا ها. ويصدر املراجع رأيا سلبيا العمليات التشغيلية والتدفقات النقدية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف علي
القصور من ناحية العدالة حبيث أن إبداء رأي متحفظ ال يعترب حتذيرا كافيا. كانت القوائم املالية حتتوي 

 1عن إبداء الرأي فيها. االمتناعوإذا كان املراجع يعلم أن القوائم املالية غري عادلة فال جيوز له 

 عن إبداء الرأي: االمتناع.4

ة اليت يرى املراجع ضرورة تطبيق إجراءات املراجع استحالةيكون عند قرير عدم إبداء الرأي إن ت
حصوله على األدلة والرباهني اليت تساعده على إبداء رأيه أو عدم كفاية نطاق  كاستحالة،  ااستخدامه

الفحص بسبب القيود اليت تضعها إدارة املؤسسة على نطاق عملية املراجعة. أو بسبب ظروف خارجة 
 .عن إرادة هذه األخرية واملراجع على حد سواء

 2كن ذكر:ومن احلاالت اليت جتعل املراجع ميتنع عن إبداء الرأي مي
  ؛املبادئ املراجعة املتعرف عليها وجود قيود على تطبيق 
   ؛االستقالليةتدخل اإلدارة يف عمل املراجع مما يفقده 
   وصعوبة حصوله على األدلة والرباهني املدعمة لرأيه. الشركة استمراريةصعوبة تقييم املراجع لفرض 

ويف حالة عدم إبداء املراجع لرأيه حول مدى عدالة وصدق القوائم املالية اليت قام مبراجعتها ميكن أن 
حمل املراجعة، لذا جيب أن يكون للمراجع هنا مربراته بشأن عدم إبدائه الرأي  الشركةيؤثر ذلك سلبا على 

                                                 
 .622، ص: 0776مطابع امللك سعود، اململكة العربية السعودية، المراجعة: المفاهيم والمعايير واإلجراءات، مصطفى حسنني خيضر،  -1
ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، رابعةالطبعة التدقيق الحسابات: اإلطار النظري والممارسة التطبيقية، المراجعة و حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  -2
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جمال مسؤوليات املراجع ألنه إذا ثبت العكس فسوف يالحق قانونا وفقا ملا سبق وأن ذكرناه يف 
 ، املدنية، واجلزائية(.ةالتأديبي)

ويف بعض البلدان كاجلزائر فإن تقرير عدم إبداء الرأي جيرب فيها القانون املراجع أن يتبع إجراءات 
 .الشركةعلى حالة  واطالعهاإضافية كإخطار اجلهات القضائية 

 .اتالحساب المطلب الثالث: جودة التقارير الصادرة عن مراجع

حىت تعطي التقارير الصادرة من مراجع   احلسابات الفائدة املرجوة منها من طرف مستخدميها، البد أن 
 تتمتع جبودة كافية، جتعل من تقرير مراجع احلسابات أداة هامة ومفيدة يف يد مستخدميه.

 الفرع األول: خصائص تقرير المراجع.
حقيقية ومدعمة بأوراق العمل اليت حيتفظ هبا املراجع، عندما تكون مجيع العبارات الواردة يف التقرير 

ومعروضة بطريقة متنع أي تأويل أو حتريف غري مقصود، ميكن القول أن هذا التقرير جيد ويتميز باجلودة 
 1لذلك هناك بعض اخلصائص اليت تربهن نوعية التقرير وهي كما يلي:

زم وأال يكون هناك مجل أو كلمات غري مرتابطة جيب أال يكون التقرير مطوال أكثر من الالاإليجاز:  .1
 يتضمن التفاصيل الكثرية واليت تفقده الرتكيز. أالوكذلك 

جيب أال يكون هناك أي غموض يف حمتويات التقرير حىت يتم توصيل البيانات بشكل الوضوح:  .2
 واضح.

بتعاد عن املستفيد وأن يتم اال جيب أن تكون املعلومات الواردة يف التقرير ذات أمهية للطرفاألهمية:  .3
 اجلمل اليت من املمكن أال تكون ذات أمهية.

جيب أن تكون املعلومات الواردة يف التقرير دقيقة حىت يتسىن لألطراف املعنية الصحة والدقة:  .4
 ستفادة من تلك املعلومات.اال

ارئ للتقرير على إكمال جيب أن تكون اجلمل يف التقرير مرتابطة وأن تشجع الشخص الق الترابط: .5
 التقرير دون تشتت يف األفكار الواردة فيه.
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جيب أال يكون املراجع متحيزا يف تقريره ألي طرف من األطراف، وأن يوضح النتائج الصدق واألمانة:  .6
 يف التقرير بكل صدق وأمانة.

 الفرع الثاني: جودة تقرير المراجع.
ن خالل جودة املعلومات املالية الواردة به، لذلك كان من يتم حتديد جودة تقرير املراجع اخلارجي م

، فال يوجد ر املراجع اخلارجي تعريفا شامالالصعب أن يتم إجياد تعريف بسيط يصف ويعرف جودة تقري
تعريف هنائي متفق عليه وشامل هلذه اجلودة وأساليب حتديدها، ولكن يشري الفكر املعاصر للجودة إىل أمهية 

هوم مرونة االستخدام وأخذ وجهة نظر مستخدمي املعلومات عند حتديدها، وفيما يلي بعض الرتكيز على مف
 تعاريف جلودة تقرير املراجع اخلارجي.

على أهنا: "تعرب جودة املعلومات احملاسبية عن جودة التقرير، وهي ما جودة تقرير املراجع اخلارجي عرفت 
تتمتع به املعلومات من مصداقية وما حتققه من منفعة للمستخدمني وأن ختلو من التحريف والتضليل، وأن 

صول والو  استخدامهاتعد يف ضوء جمموعة من املعايري القانونية والرقابية واملهنية والفنية لتحقيق اهلدف من 
تساهم يف االهتمام بعملية إعداد  وآلياتأو إجراءات  اسرتاتيجياتلتقرير جيد، ويتم ذلك من خالل 

 التقرير."
وهي أيضا: "ما يتسم به تقرير املراجع اخلارجي من شفافية وإفصاح جيد عن املعلومات اليت تعكس 

املستثمرين احلاليني  واحتياجاتمع أهداف مبا يتفق  للشركةحقيقة املركز املايل واألرباح احملققة، واملتوقعة 
 1."ةواملرتقبني وغريهم لرتشيد قراراهتم االستثماري

إن جودة تقرير املراجع اخلارجي تؤثر على جودة البيانات املالية اليت تصدرها املؤسسات حمل املراجعة،  
م املختلفة، فهي تعرب عن قراراهت اختاذهمكون أن تلك البيانات يعتمد عليها العديد من املستخدمني عند 

قدرة املراجع يف احلصول على أدلة إثبات ذات جودة عالية مدعمة لرأيه املهين احملايد عن مدى صدق 
 2وعدالة القوائم املالية، وأيضا هي درجة الثقة اليت يقدمها املراجع ملستخدمي القوائم املالية وزيادة دقتها."

 
                                                 

ختصص حماسبة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، رسالة ماجستري، عالقة خصائص لجان المراجعة بجودة التقارير المالية، سعيد توفيق، أمحد عبد الفتاح،  -1
 .62، ص: 2201

اجمللة األردنية يف إدارة  أنر جودة المراجعة في جودة األرباح وإنعكاسها على التوزيعات النقدية في شركات المساهمة المصرية،سامح حممد، رضا أمحد،  -2
 .16، ص: 2206، املركز اجلامعي، األردن، 2، العدد 2األعمال، اجمللد 
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 اجعةالمبحث الرابع: الطلب على خدمات المر 
تقوم الوحدات االقتصادية واحلكومية واملنظمات غري اهلادفة للربح باستخدام خدمات املراجعة على حنو 
واسع. ويف هذا اإلطار، فإن دراسة األسباب االقتصادية للطلب على املراجعة يعد أمرا مفيدا لفهم ضرورة 

 راجعني.املراجعة وأيضا للتعرف على بعض املشاكل القانونية اليت تواجه امل
جمموعة من املعلومات اليت حيتاجوهنا  رحيث أن هذه األطراف املستخدمة لتقرير مراجع احلسابات تنتظ
من تقرير املراجع، وقد تنتج عن  وقعاتهمضفات باملصداقية والشفافية، وذلك كل حسب احتياجاته وكذا ت

من خالل ة فجوة تسمى فجوة التوقعات. لذا رفعهم لسقف املتطلبات أو عدم فهمهم ملخرجات املراجع
 التفصيل يف العناصر التالية املنطوية ضمن املطالب الثالث على النحو التايل:سيتم هذا املبحث 

 املطلب األول: احتياجات وتوقعات مستخدمي تقرير املراجع.
 املطلب الثاين: التوصيل الفعال لألطراف املستخدمة لتقرير املراجع.

 يف املراجعة.الث: فجوة التوقعات املطلب الث
 

 ات مستخدمي تقرير مراجع الحساباتوتوقع احتياجاتالمطلب األول: 

مستخدمي تقرير مراجع احلسابات هي الدافع الرئيسي للطلب على عملية املراجعة  احتياجات
توقعات ، ولذلك فإن االستخداماملستخدمني حسب الغرض من  احتياجاتوخمرجاهتا، فقد تتنوع وختتلف 

 املستخدمني من خمرجات املراجعة تكون خمتلفة.
 وتوقعات مستخدمي تقرير المراجع. احتياجاتالفرع األول: 

املعرب عنها من قبل املستخدمني أحد أهم املقومات األساسية لفحص وتقييم  االحتياجاتتعترب  
بات من الضروري التعرف على هذه عناصر القوائم املالية اخلتامية املوجه األساسي لعملية املراجعة، لذا 

، باعتبارها مدخال أساسيا للشركةلتفعيل توصيل الرأي الفين حول صدق وعدالة القوائم املالية  االحتياجات
 1القرارات املختلفة من قبل هؤالء املستخدمني، واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية: الختاذ
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 إبداء الرأي عن عدالة القوائم المالية:  .1
إن إعطاء رأي عن عدالة القوائم املالية يعترب بوجه عام جوهر وحمور عمل املراجع، حيث أن معظم 

 معايري املراجعة تتعلق بذلك الواجب اخلاص.
 في النشاط:  االستمرارإبداء الرأي عن قدرة الشركة على   .2

املعرب عنها من قبل  االحتياجاتيف نشاطها، من أهم  االستمرارعلى  الشركةيعترب التقرير على قدرة 
يؤمن ويطمئن بصفة خاصة املستثمرون  االحتياجمجيع األطراف املستخدمة لرأي املراجع، حيث أن هذا 

 .الشركةواملقرضون على أمواهلم يف 
 إبداء الرأي عن نظام الرقابة الداخلية للشركة:  .3

إىل أخرى، فكلما كان نظام الرقابة الداخلية  شركةختتلف درجة قوة ومتانة األنظمة الرقابية من 
اخلطأ والغش وزادت محاية األصول ومصداقية املعلومات  ارتكابمصمما بشكل سليم كلما منع 

والعكس صحيح، هلذا يعترب اإلخبار عن مدى قوة هذا النظام أمر ضروري بالنسبة ملستخدمي تقرير 
 املراجع.

 إبداء الرأي عن حدوث األخطاء والغش: .4
إن األطراف املستخدمة للمعلومات وعلى رأسها املسامهون يف حاجة ماسة لتأكيد مدى متثيل القوائم 

من خالل قيام املراجع بإثبات خلو هذه القوائم من مجيع أنواع  للشركةاملالية اخلتامية للمركز املايل 
 األخطاء والغش.

 إبداء الرأي عن حدوث تصرفات غير قانونية:   .5
حيث يتوقع املستخدمني بأن املراجع مطالب بتزويدهم بكل التصرفات غري القانونية، كالرشوة، 

 ، منح بعض الصفقات إىل أطراف معينة ...إخل.الشركةأموال  استعمالالفساد، التسيب يف 

 الفرع الثاني: مستخدمي تقرير المراجع.
من عدم التماثل يف املعلومات املقدمة ملختلف  قد رأينا فيما سبق أن دور تقرير مراجع احلسابات هو احلد 

 تقرير املراجع. الستخداماملستخدمني، لذلك سوف نرى اجلهات اليت ميكن هلا أن حتتاج 
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  أول اجلهات الفاعلة اليت هتتم بتقرير مراجع احلسابات هم املديرين واملسامهني من خالل نظرية الوكالة. وقد
رأينا من قبل أن تقرير مراجعة احلسابات هو وسيلة املسامهني لبسط الرقابة على أداء املديرين، والذي يسمح 

 وكذا مدى نزاهتهم. أيضا للمديرين بأن يربزوا للمسامهني نوعية أدائهم وعملهم 
 املهتمني بتقرير مراجع احلسابات )من غري املديرين واملسامهني( بالتأكيد سيكونون الدائنني،  طرافوأول األ

وباخلصوص البنوك. وهذا لكون البنوك أكثر عرضة للخطر، حيث يطلبون دائما تقرير املراجع قبل قبول أو 
ج إىل التمويل فتعمل على عرض وتقدمي حسابات تعطي رفض منح القرض للشركات، هذه األخري اليت حتتا 

الثقة للدائنني. وقد تلجأ املؤسسات الطالبة للقروض على سبيل املثال إىل ختفيض التكاليف إلبراز رحبية أكرب أو 
 رؤوس أموال مهمة، لذا فإن الدائن حياول أن يضمن بتقرير مراجع احلسابات صدق وصحة القوائم املالية.

 كومية مبختلف مراكزها الكثرية ميكن هلا أيضا أن تكون مهتمة بتقرير مراجع احلسابات ومراقبته. اهليئات احل
فالدولة هي أيضا هتتم بتقرير مراجع احلسابات من باب أهنا تضمن حتصيل فعال ملختلف الضرائب اليت ختضع 

ت جليا يف حالة تقدميه للتقرير الدولة بتقرير مراجع احلسابا اهتمامهلا املؤسسات حمل املراجعة. وقد يظهر 
. باإلضافة الشركةالسليب أو رفض املراجع من إبداء رأيه حول القوائم املالية، وذلك بتوجيه الرقابة اجلبائية لتلك 

، وذلك الشركةهذه  اجتاهإىل أنه يف حالة عدم إبداء الرأي من طرف املراجع فإهنا تعترب معلومة للقضاء حتركه 
خر آد مارست وجه من أوجه الغش وتعمل على تسليط العقوبة عليها. وهناك وجه ق الشركة باعتبار

الدولة لتقرير مراجع احلسابات فقد تكون الدولة أحد املستثمرين أو املالكني يف املؤسسات  الحتياجات
 االقتصادية أو البنوك فالتقرير هنا يساعدها على محاية هذه األموال واالستثمارات.

  أيضا ميكن أن يكونوا من بني مستخدمي تقرير مراجع احلسابات، فنشر تقرير املراجع يسمح  الشركةعمال
على حسابات الشركة، وكذا درجة متاثل املعلومات اليت تقدمها هلم اإلدارة مع ما هو منشورة  باالطالعهلم 

يف أنه يعطي هلم ومصادق عليه من طرف مراجع احلسابات. وتظهر أمهية تقرير املراجع بالنسبة للعمال 
على االستمرارية يف نشاطها وكذا تطورها يف املستقبل القريب مما يعطيهم أرحيية أكثر  الشركةالطمأنينة بقدرة 

وما هي الدرجة اليت ميكنهم أن  للشركةعلى مستقبلهم املهين، وكذا يسمح هلم من معرفة الوضعية املالية 
 اهتمامهملة إذا ما كان العمال من املسامهني يف الشركة فإن يتفاوضوا معها على الرفع من أجورهم. ويف حا

 املسامهني به. كاهتمامبتقرير مراجع احلسابات يكون  
  ،املستثمرون أيضا يهتمون بتقرير مراجع احلسابات خاصة وأهنم أصبحوا حيتلون مكانة مهمة يف السوق

رير مراجع احلسابات من أجل اختاذ نظرا لزيادة حجم املعامالت يف السوق، فاملستثمرون يستخدمون تق
 حمل املراجعة. الشركةقراراهتم يف االستثمار من عدمه يف 
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   خر فريق يستخدم تقرير مراجع احلسابات هم احملللني املاليني الذي هلم دور يف توجيه املستثمرين إىل آو
االستثمار اجليد. ومهمتهم حتتوي على مرحلة يتم فيها مجع املعلومات وهذه املعلومات جيب أن تكون ذات 

 يف تلك املعلومات للمحللني. تقرير مراجع احلسابات يعطي املصداقية والشفافية استخدامجودة، لذا فإن 

من خالل الدور الذي يلعبه تقرير مراجع احلسابات واستخداماته من طرف خمتلف الفاعلني يف احلياة 
االقتصادية، نالحظ أن دور املراجعة األساسي هو الرقابة، وأن أعمال املراجع حتد من األخطاء والغش يف القوائم 

تنتظر من تقرير مراجع احلسابات الذهاب أبعد ما ميكن يف حتليله، هذا ما  كةالشر املالية، واألطراف اخلارجية عن 
 1.الشركةحول مراقبة املراجع إىل محاية املعلومة لصاحل األطراف اخلارجية عن 

 المطلب الثاني: التوصيل الفعال لألطراف المستخدمة لتقرير المراجع.

لية املراجعة وأداة لتوصيل رأيه الفين احملايد ملستخدمي نظرا ألمهية تقرير مراجع احلسابات كمنتج هنائي لعم
القوائم املالية، فمازال االهتمام هبذا التقرير يف تزايد مستمر، بغية زيادة فعاليته يف خدمة مستخدميه، ومن مث 

 تفادي الفهم السليب للتقرير وإعطاء الصورة املوحدة للقراءات املختلفة ملستعملي تقرير املراجع.
 األول: فعالية التقرير في تحقيق التوصيل الفعال. الفرع

التوصيل هو اخلطوة األخرية اليت تؤدي إىل نقل نتائج وخمرجات املراجعة إىل مستخدميها. وذلك عن 
طريق تقارير املراجعة والقوائم املالية اخلتامية املفحوصة، وحىت يكون هذا التوصيل فعاال ومؤثرا يف سلوك 

 نتناوهلا من خالل النقاط التالية: االعتباراتتوافر جمموعة من مستخدميه ال بد من 
 الدور التأنيري للتقرير في سلوك مستخدميه:  .1

يف املراجعة اخلارجية لكون املرسل واملستقبل كالمها إنسان.  االتصاليتحقق البعد اإلنساين لنموذج 
يتفاعل مع الرسالة اليت حيملها م تقرير مراجع احلسابات، سوف ل أو مستخد  ومعىن ذلك أن املستقب  

التقرير. فمن املفرتض أن تقرير مراجع احلسابات سيكون له تأثري يف سلوك ودوافع مستخدميه، خاصة 
 التأثري من خالل الرسالة اليت يوصلها هلم، وهي رأي مراجع احلسابات.

 
 

                                                 
1-Laura Capéraa, LE RAPPORT D’AUDIT : VERS UN OUTIL D’AIDE A LA DESISION ?, kedge 

business school, pp : (11-13).  
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 اإلنساني:  االتصالنموذج  .2
ميكن أن يطبق عليها النموذج العام له، وهذا يقودنا إىل متكاملة  إنساين اتصالاملراجعة نظام  باعتبار

 1اإلنساين الذي تتصف به املراجعة اخلارجية وذلك على النحو اآليت: االتصالضرورة عرض أركان منوذج 
ويعد تقريره  ،وهو مراجع احلسابات الذي يبدي رأيا فنيا حمايدا على القوائم املالية: المرسل. 1.2

 املتضمن لرأيه هذا ويعرض التقرير على مستخدميه.
 .عبارة عن الرأي الفين ملراجع احلسابات على القوائم املالية، جمال املراجعةوهي هنا الرسالة: . 2.2
 وهي هنا تقرير مراجع احلسابات املتضمن لرأيه الفين احملايد. :االتصالأداة . 3.2
 وهم هنا مستخدمو القوائم املالية وتقرير مراجع احلسابات.المستقبل )المستلم(: . 4.2

 التأنير المنشود: .3
يف األصل رسالة إعالمية. لكن أي رأيه الفين احملايد تعترب الرسالة اليت حيملها تقرير مراجع احلسابات 

ألغراض فعالية املراجعة جيب أن يستهدف التقرير إحداث تأثري ما يف سلوك متخذي القرارات، 
 خدمي تقريره.مست

 التغذية العكسية: .4
اخلارجية ستمثل لية إلخبار املرسل برد فعل الرسالة على املستقبل. ويف حالة املراجعة آالتغذية العكسية 

لية تساعد مراجع احلسابات على الوقوف على رد فعل رأيه الفين، الذي يتضمنه آالتغذية العكسية 
ليات التغذية العكسية يف منوذج اتصال املراجعة اخلارجية آ ومن أهمتقريره، على مستخدم التقرير نفسه. 

نتائج حبوث ، تعليقات جهات الرقابة الرمسية كهيئة سوق املال، للشركةمناقشات وتعليقات اجلمعية العامة 
 وتقارير املنظمات املهنية بشأن الرقابة على جودة أعمال مراجع احلسابات.احملاسبة 

 قات التوصيل الفعال. الفرع الثاني: مقومات ومعو 
األكيد أن لكل فعل معوقاته وكذا مقوماته اليت تساعده على أن يظهر بالشكل األفضل واحلسن، لذا 

 سنحاول إجياز أهم املعوقات واملقومات للتوصيل الفعال.
 

                                                 
ومشاكل الممارسة العلمية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية المتطلبات المهنية –خدمات مراقب الحسابات لسوق المال عبد الوهاب نصر علي،  -1

 (.20-22، ص ص: )2220اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، -واألمريكية
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 مقومات التوصيل الفعال:   .1
 1املقومات املرتبطة بالتوصيل الفعال للمراجعة فيما يلي: متتمثل أه

 مقومات مرتبطة بالمراجع:   .1.1
وهي املقومات اليت هلا عالقة مباشرة بشخص املراجع. وقد فصلنا فيها من خالل املبحث األول لذا 

 لن نعيد تكرار الشرح يف هذا املقام، لكن نكتفي بالتنويه فقط وذكر األهم.

اجع والداعمة تعترب املوضوعية أهم املقومات املرتبطة بشخص املر  موضوعية المراجع: .1.1.1
للتوصيل الفعال ملخرجات املراجعة، إذ ال يكون ذلك إال من خالل توافر املوضوعية يف أراء املراجع 
بعيدا عن الذاتية واملؤثرات الشخصية والبيئية اللصيقة باملراجع. إن توافر الدافع لديه يف توصيل احلقائق 

توافر األمانة واالستقاللية والسلوك احلسن حول الواقع الفعلي للشركة إىل املستخدمني ينبين عليه 
وحتكيم اآللية العلمية يف املراجعة، إن هذه العناصر من شأهنا أن تدعم موضوعية املراجع يف أداء 

 أدواره وتبعده عن الذاتية املستندة على امليوالت الشخصية له.

واملهارات امليدانية، ستساهم بال فر املؤهالت العلمية تو  إن العلمية:التأهيل العملي والخبرة . 2.1.1
 شك يف الفعالية يف أدائه.

يعترب املراجع اخلارجي وكيال عن املسامهني يف عملية الرقابة عن عمل  الحس المهني:. 3.1.1
القرارات، إن هذا  اختاذيف  الشركةاإلدارة، إذ يستعمل رأيه من قبل هؤالء وأطراف أخرى خارجة عن 

راجع يدرك أمهية املسؤولية امللقاة عليه من خالل اآلثار املتوقعة على الوضع يفرتض أن جيعل امل
 القرارات. الختاذآرائه كمرتكزات أساسية  اعتباراألطراف املتخذة للقرار من جراء 

 مقومات مرتبطة بالتقرير:  .2.1
 هناك مقومات هلا عالقة بالتقرير وجودته.

وإخبار عن رأي املراجع حول مدى متثيل  اتصاليعترب التقرير يف املراجعة أداة دقة الصياغة: . 1.2.1
 للمركز املايل احلقيقي هلا، هلذا ينبغي أن يتوافر فيه اآليت: للشركةالقوائم املالية اخلتامية 

  ؛املعىن واهلدف املرجو من املفردةالضبط والدقة مبا يؤدي 
                                                 

ية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، رسالة ماجستري، كلتقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر، حكيمة مناعي،  -1
 (.021-020، ص ص: )2222/2227جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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  ؛واهلدف املرجو من التقريراملعىن اإلجياز والدقة مبا ال ينقص من 
 ؛ىن الشمولية للمجتمع موضوع الفحصالتعليق عن كافة الظواهر االقتصادية مبع اكتمال 
 ؛ة أو اليت تؤدي إىل معاين متعددةبتعاد عن املفردات غري املفهوماال 
 النمط املنهجي للعرض والتقرير. اعتماد 

ي املراجع حول القوائم املالية كوحدة ال بد أن حيتوي التقرير وبوضوح رأوضوح الرأي:  2.2.1
 واحدة، مما ميكن من اإلخبار بوضوح عن أرائه لألطراف املستخدمة له.

 مقومات ترتبط بالمستلم: .3.1
 واملقصود هنا باملستلم هو مستخدم التقرير.

القرارات لذا ينبغي أن  اختاذأن التقرير يستخدم يف  باعتبارالوعي لدى مستخدمي التقرير:  .1.3.1
 :اآلتيةيفهم املستخدمون العناصر 

 ؛الوعي الكامل بأمهية التقرير 
 ؛وخطوات املراجعة معرفة إجراءات 
 ؛ردة يف القوائم املالية اخلتاميةالدراية الكاملة بالعناصر الوا 
  ؛اية بالطرق واإلجراءات احملاسبيةالدر 
 على األهداف املتوخاة من املراجعة. االطالع 

ينبغي على مستخدمي التقرير أن يتفاعلوا بشكل إجيايب مع هذا التقرير مع التقرير:  لتفاعلا .2.3.1
والتنبيه عن األشياء اليت ترد يف التقرير واليت مل تفهم من قبلهم أو اليت تكون  االستفسارمن خالل 

 غامضة، بغية تعديل هذا التقرير مبا يضمن ما يعرف بالتغذية العكسية.
ينبغي على املستخدمني أن يتحلوا باملوضوعية وأن يتخلوا عن الذاتية يف الموضوعية:  .3.3.1

 التعليق عن آراء املراجع.
 معوقات التوصيل الفعال: .2

ترتبط أي عملية بعدد من املشاكل والصعوبات اليت حتول دون حتقيق أهدافها، يف هذا اإلطار يبقى 
 1التوصيل يف املراجعة رهينة عدد من املعوقات هي كاآليت:

                                                 
جملة البحوث التجارية المتغيرات المؤنرة على درجة إهتمام اإلدارة بمعوقات اإلتصال في قطاع األعمال الصناعي في مصر، أمحد عبد احلكيم عبد الرمحن،  -1

 (.212-222، ص ص: )0776الثاين، كلية التجارة، جامعة جنوب الوادي سوهاج، سبتمرب ، العدد 02املعاصرة، اجمللد 
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 معوقات التوصيل الفعال:  .1.2

 ترتبط هذه املعوقات بشخص املراجع وشخص املستخدم، وهي كالتايل:
  ؛اإلدراك والفهماالختالف يف 
 ؛ت من خالل قراءة األشياء املفضلةامليوال اختالف 
 ؛الشك يف مصداقية املصدر 
  (.االستخداماخلوف من املسؤولية )اإلعداد أو 
 معوقات اللغة:  .2.2

 :اآلتيةتكمن يف العناصر 
 ؛العجز اللغوي لدى أحد األطراف 
 ؛ملعاين املتعددة للمفردة الواحدةا 
 ؛وي لدى األفرادتفاوت درجات التكوين اللغ 
 ؛مورصعوبة التعبري عن بعض األ 
 بعض املفردات املرتبطة مبواقف وأفكار معينة. استخدام 

 المطلب الثالث: فجوة التوقعات في المراجعة.

أدبيات املراجعة وخاصة خالل العقدين األخريين بإجراء حماوالت عديدة لفهم وحتديد نطاق  اهتمت
وأسباب الفجوة املوجودة بني املراجع من جهة، واألطراف املستخدمة خلدماته من جهة أخرى خبصوص 

يف تنفيذها  التوقعات املرتبطة بأهداف أداء مهمة مراجعة احلسابات، وطبيعة عمل ودور ومسؤوليات املراجع
 وأمهية ما تقدمه هذه العملية لألطراف املستخدمة ومن مث إجياد احللول املناسبة لتلك املعضلة.

 الفرع األول: ماهية فجوة التوقعات.  
حمل  الشركةإدارة من املعروف أن هناك ثالثة أطراف أساسية معنية خبدمات املراجعة وهي املراجع و 

املراجعة ومستخدمي تقرير املراجع. ويف هذا السياق قد يكون لدى هذه األطراف توقعات معينة من وراء 
هذه الوظيفة. مما ترتب على هذا األمر عدم متكن املهنة من  قدمهجعة مبستوى يفوق كثريا ما توظيفة املرا
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الفهم واالضطراب وحيدث ما يطلق عليه  تلبية ومواجهة هذه التوقعات املتزايدة، مما يؤدي إىل اللبس وسوء
 فجوة التوقعات يف املراجعة.

 مفهوم فجوة التوقعات في المراجعة:   .1
أول من استخدم عبارة فجوة التوقعات يف الدراسات األدبية  ) 0712Liggio) الباحث ليجيو يعد

جودة ومستوى األداء املهين للمراجعة عن املتوقع من أن  اختالفالفجوة إىل  حيث أرجع سبب تلك
يف تقريرها عن مسؤوليات املراجعني. حيث  1حيققه، وقد مت توسيع هذا املفهوم من قبل جلنة كوهني

اجلمهور أو حيتاجه، وبني ما ميكن أو ما ينبغي أن  أوضحت أن الفجوة ميكن أن توجد بني ما يتوقعه
 يقدمه املراجعون.

بني ما يراه  اختالفعلى أهنا عبارة عن ( Gay and Sullivan)1988 وسليفن قاي هاكما عرف
مستخدمو القوائم املالية من واجبات ومسؤوليات للمراجعني وما يراه املراجعني أنفسهم ملسؤولياهتم، كما 

 املراجع. تعرف على أهنا فجوة اجلهل وذلك بسبب ربطها مبدى إدراك اجملتمع لدور
فجوة التوقعات على أهنا: "سوء فهم املستفيد من خدمة املراجعة  فعرف Hanks هانكس أما

 "رتقري يوضح حالة أو
زال تعبري فجوة التوقع يتناول على نطاق واسع يف املراجعة كما يوجد يف العديد من التفسريات إذ وال

ددها القوانني يرى بعض الباحثني أن تلك الفجوة تعرب عن االختالف بني واجبات املراجع اليت حت
ويؤكد بعض الباحثني على أن  .املختلفة واملنظمات املهنية وتلك اليت يتصورها مستخدمي القوائم املالية

فجوة التوقعات يف املراجعة متثل االختالف املوجود يف اإلدراك بني توقعات اجملتمع خبصوص أهداف 
 .2املراجعة واألهداف اليت تصبوا مهنة املراجعة إىل حتقيقها

 :التوقعات في المراجعة فجوة أسباب .2
بالرغم من أن تعبري فجوة التوقعات أصبح مألوفا يف مهنة املراجعة إال أن مسببات تلك الفجوة مل يتم 

 وإىل درجةاالتفاق عليها بشكل قاطع يف معظم أدبيات املراجعة، وهذا راجع إىل االختالف يف البيئة 

                                                 
 لجنة من الدارسين المستقلين في المراجعة برئاسة مانويل كوهين -1
ية العلوم االقتصادية والتجارية رسالة ماجستري، كلالمراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية ومراجعي الحسابات،  جودة أمحد برير، -2

 (.62-61، ص ص: )2201/2202وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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يف اجملتمع ودرجة استقالل مراجع احلسابات ومسؤوليته عن  تقدم املنظمات املهنية ودور املراجعة
 اكتشاف األخطاء والغش يف املراجعة ومدى وجود اتصال فعال يف بيئة املراجعة.

إىل أسباب خاصة مبهنة احملاسبة واملراجعة وأسباب أخرى تعود إىل فجوة التوقعات قسم أسباب تن
 1مستخدمي القوائم املالية.

 األسباب الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة:العوامل أو  .1.2

 ونذكر منها:
: يعد هذا العامل من العوامل املؤدية إىل عدم التحديد الواضح لدور ومسؤوليات المراجع. 1.1.2

وجود فجوة التوقعات بل يعد من أهم األسباب يف غالب األحيان ويف معظم احلاالت اليت تسبب 
جلوء أصحاب املصاحل إىل القضاء ضد املراجعني، حيث يعتقد بعض مستخدمي القوائم املالية أن 

ل املراجعة بالرغم من احتواء فقرة املقدمة لتقرير حم للشركةاملراجع مسؤول عن إعداد القوائم املالية 
املراجع حيث يبني بأن املسؤولية ملقاة على عاتق اإلدارة يف إعداد القوائم املالية ألن املراجع مهمته 
تتمثل يف إبداء رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية كما يعتقدون بأن املراجع مسؤول عن 

  القانونية.اكتشاف التصرفات غري
: يعد استقالل املراجع حمور عملية املراجعة، إذا ميثل مبدأ الشك في استقالل المراجع. 2.1.2

هبا املراجع كما أنه يعترب أحد معايري املراجعة اهلامة، كما أنه منبع  أساسيا يف عملية التأكيد اليت يقوم
ع للشك اهتزت الثقة يف القوائم املالية لثقة مستخدمي القوائم املالية، فكلما تعرض استقالل املراج

 املصادق عليها.
: يؤدي اخنفاض جودة األداء املهين إىل زيادة عدم رضا اجملتمع انخفاض جودة األداء المهني. 3.1.2

عن عمل املراجعني مما يدلل على زيادة فجوة التوقعات يف املراجعة كما يوجد العديد من العوامل اليت 
ة األداء يف املراجعة مثل املنافسة الشديدة بني مكاتب املراجعة الشيء الذي تؤدي إىل تقليل جود

يؤدي إىل االحتفاظ بالعميل بشىت الطرق حىت ولو خالف املعايري وهو خمفض ملستوى األداء يف 
املراجعة إذا تتولد فجوة ناجتة عن عدم رضا اجملتمع عن عمل هؤالء املراجعني مما يعين زيادة فجوة 

  .تالتوقعا
                                                 

 (.17-11ص ص: ) مرجعبسي بذكره أحمد نرنر،  -1
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يرتتب على االختالل الواقع بسبب سوء الفهم لدى  االتصال غير الفعال في بيئة المراجعة:. 4.1.2
مستخدمي املعلومات الواردة من مراجع احلسابات فجــــوة اتصــال وهذا يف ظل مــا تشهده بيئة 

 الفهم واإلدراك املراجعة من اتصاالت مستمرة بني األطراف املتعددة مبختلف الوسائل وهذا النقص يف
 ملا يرد من املراجع بسبب فجوة توقعات يف املراجعة.

يف نيوزيالند عن عدم االعتناء  porter) لقد كشف عمل )بورتر نقص الكفاءة المهنية :. 5.1.2
بواجبات املراجعني من جانب املراجعني أنفسهم غري أن اجلزء املقبول من هذه الواجبات ظهر 

كان ضعيفا وقد تضمن تقرير املراجعة لتلك الواجبات عن الشكوك يف الوجود   بني بأن أدائهاو للمستج
املستمر لشركة العميل والتشويه املتعمد واملدروس يف املعلومات املالية وبالرغم من ذلك فان الكفاية 
الفنية جيب حتديدها بوضوح حيث تتضمن نقص العناية ونقص املعرفة وكذلك نقص اخلربة، من هذا 

يتبني أنه من الصعب فصل الكفاءة املهنية عن االستقالل كدعامتني أساسيتني للمراجعة  املفهوم
والسببني الرئيسيني يف وجودها على اعتبار بأن الكفاءة املهنية مفرتضة يف املراجعني دائما وليست حمل 

يعملون يف شك من الوجهة املفرتضة فإن هناك العديد من االنتقادات املوجهة إىل املراجعني بأهنم 
 هبا. جماالت ال يتوافر فيها التأهيل العلمي أو التدريب الكايف للقيام

إن عدم اإلفصاح يف التقارير عن مجيع األمور اهلامة  القصور في التقارير المالية المنشورة:. 6.1.2
من كون  والضرورية لدى مستخدمي القوائم املالية يعد مثري لفجوة التوقعات يف عملية املراجعة بالرغم

هذا العامل مرتبط باحملاسبة والتقارير املالية بدل املراجعة فقد أثري اجلدل منذ منتصف السبعينات وإىل 
يومنا هذا حول اهلدف من التقارير احملاسبية وما هو الطرف الذي تعد من أجله هل هو املستثمر أم 

املستثمرين واملوردين والعمالء أن هذه التقارير جيب إعدادها جلميع املستخدمني حبيث ختدم مجيع 
جمموعة من األفراد تتفاعل فيما بينهم ألداء أفضل أم تتطور هذه التقارير وتعد جلميع  الشركةلكون 

هي جزء من هذا اجملمع وجيب أن تفصح التقارير عن مدى مسامهة  الشركةأفراد اجملتمع باعتبار 
 يف اجملتمع. الشركة

متثل مسؤولية املراجع عن اكتشاف  اكتشاف الغش واألخطاء: مدى مسؤولية المراجع عن. 7.1.2
الغش واألخطاء والتصرفات غري القانونية إحدى مكونات فجوة التوقعات يف املراجعة واليت تعد من 

 .أكثر امليادين إثارة للنقاش واجلدل يف املراجعة
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االت الغش اهلامة وكل فمستخدمي املعلومات املالية يعتقدون بأن املراجع عليه أن يكتشف كل ح 
 التصرفات غري القانونية األمر الذي يعترب ليس هو اهلدف األساسي من عملية املراجعة.

فوجود عنصر اخلطأ والغش يرتبط مبوضوع أمهية العنصر ومدى تأثريه على القرارات ملستخدمي 
ة املهنية الكافية يف املعلومات املالية فإذا كان العنصر هام ويؤثر على القرارات فيجب بذل العناي

اكتشافه وإذا كان هذا العنصر غري هام بالدرجة اليت ال يؤثر على القرارات فال يعد من أولويات أداء 
املراجع وعلى هذا األساس وجب البحث على تضييق فجوة التوقعات وذلك مبحاولة القضاء على 

طاء ودرجة أمهيتها مبا يعطي القبول توجه وحتدد األخ مسبباهتا من خالل االعتماد على املعايري اليت
 هلذه اآلراء لدى مستخدمي القوائم املالية.

يتوقع مستخدمو القوائم املالية بأن  دى مسؤولية المراجع عن التصرفات غير القانونية:. م8.1.2
وهذا التوقع منشئ  ،املراجع مسؤول عن اكتشاف كل التصرفات غري القانونية أثناء أداء مهمة املراجعة

إذ أن املراجع يرتبط مبحددات املسؤولية يف ظل املعايري املؤطرة لعمله من خالل بذل  .لفجوة التوقع
العناية املمكنة يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية حملاولة ختفيض إمكانية ارتكاب التصرفات غري القانونية 

وضرورة توسيع نطاق مسؤوليات املراجعني  ،وحماولة اكتشافها يف حالة ارتكاهبا ،إىل أدىن حد ممكن
 الكتشاف التصرفات غري القانونية وهذا حملاولة التحكم وتقليص فجوة التوقعات يف املراجعة.

مستخدمي  بالغي على االستمرار في النشاط: الشركةتقرير المراجعة النظيف يضمن قدرة . 2.1.2
على االستمرار يف النشاط،  الشركةلنظيف يضمن قدرة القوائم املالية يف اعتقادهم بأن تقرير املراجعة ا

والسبب يف ذلك أن فشل املؤسسات بدون  .يعترب هذا االعتقاد مولد لفجوة التوقعات يف املراجعة إذ
مما يعين توجيه االهتام إىل املراجع باإلمهال  ،إنذار بالرغم من صدور تقرير نظيف حول قوائمها املالية

وقد صدر يف هذا املوضوع  .لسبب يف ذلك هو نتيجة فجائية وغري متوقعةوالتقصري حىت لو كان ا
إذا  ،على االستمرار الشركةوالذي حيث املراجع على تقييم قدرة  (212رقم )الدويل للمراجعة املعيار 

على االستمرار يف املدى القريب ال يتجاوز سنة من تاريخ  الشركةوجد شك جوهري ميس بقدرة 
واألحداث  املعيار على أن املراجع غري مسؤول عن التنبؤ بالظروف احتوىكما   ،إصدار تقرير املراجع

 املستقبلية.
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 عوامل خاصة بالمستخدمين:. 2.2
 هي عادة: العوامل املتعلقة باملستخدمني     

يوجد قصور يف نشر الـــوعي  المحاسبة والمراجعة لدى المستخدمين:نقص الثقافة عن . 1.2.2
إذ أن هذا القصور من  ،باملفاهيم واملبــادئ والفــروض للمحاسبة واملراجعة لدى فئة مجهور املستخدمني

شأنه أن يؤدي إىل عدم اإلملام واإلدراك مباهية وأهداف املراجعة، مما يولد املزيد من التوقعات املبالغ 
 يــها حنو األعمال املدركة والفعلية للمراجع مما يزيد من اتساع فجوة التوقعات يف املراجعة.ف

 ،إن السمة املميزة لعصرنا اليوم هي التغري السريع والديناميكية التغير في توقعات المجتمع:. 2.2.2
فاصل زمين كبري األمر الذي ينشأ عنه  .وهذا ما مييز توقعات وطلبات اجملتمع من مراجع احلسابات

وهو ما حيدث ويوسع من فجوة  ،بني ظهور توقعات املستخدمني اجلديدة واالستجابة من قبل املهنة
ويف ظل هذه التغريات من املمكن أن يتم احلد من فجوة املعقولية وهذا نتيجة لإلدراك  .التوقعات

 .جديدةغري أنه قد يتم التوسع فيها كنتيجة لوجود توقعات  ،املتزايد للمجتمع
 .في المراجعة اتالفرع الثاني: مكونات فجوة التوقع

نستطيع  ،طبقا ملا تقدم من تعريفات لفجوة التوقعات يف املراجعة وما تناولته الدراسات بالبحث والتحليل
أن نستشف من هذه املفاهيم بأن فجوة التوقعات يف املراجعة ميكن أن يكون مصدرها أحد األطراف أو كال 

أال  ،إذ خلص فجوة التوقع يف املراجعة يف مكونني(   0771Porter) بورتر وهذا ما جاء يف دراسة .الطرفني
 1ومها فجوة األداء وفجوة املعقولية، وهلذا نتطرق لتحليل هذين املكونني لفجوة التوقعات يف املراجعة.

 :فجوة المعقولية.1
مستخدمي القوائم املالية من مهنة املراجعة، وما  متثل فجوة املعقولية االختالف بني توقعات اجملتمع أو

يستطيع املراجع أدائه بصورة معقولة، أي أن مستخدمي القوائم املالية يتوقعون دورا أكثر فعالية للمراجعة 
 مقارنة مبا توفره اآلن من أداء من الناحية التطبيقية.

 
 

                                                 
، ص ص: 2221-2222اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية، تطوير مهنة المراجع لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثة، جورج دانيال غايل،  -1
(1-2.) 
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 داء:األفجوة .2
ه من أداء املراجعني بشكل معقول عن طريق تعرب فجوة األداء عن التباين بني ما ميكن توقع

وبني ما يتصوره هؤالء املراجعني من أدائهم الفعلي، وميكن حتليل هذه الفجوة  ،مستخدمي القوائم املالية
 :إىل عنصرين

 فجوة المعايير الناقصة:  .1.2
املراجع هي عبارة عن التباين يف الواجبات اليت ميكن توقعها بشكل معقول من املراجع وبني واجبات 

 .وفقا ملعايري املراجعة، ويطلق على تلك الفجوة عدم كفاية أو قصور يف معايري املراجعة
 : فجوة األداء الناقص .2.2

وتعرف على أهنا الفجوة بني واجبات املراجع وفقا ملعايري املراجعة وبني األداء الفعلي له ويطلق على 
 تلك الفجوة عدم كفاية أو قصور يف األداء.

( يف دراسته أعتمد 0771Porter) ندرك أن مكونات فجوة التوقعات اليت جاء به بورترمما سبق 
على البيئة اخلارجية للمراجعة وهذا من خالل التطرق لألبعاد احملددة لعملية املراجعة وكل ماله صلة 

ى إدراك هؤالء خبدمات املراجعة كاملستخدمني للقوائم املالية وحتديد توقعاهتم املعقولة وغري املعقولة ومد
 هلذه اخلدمة. 

وكذلك تناول املعايري املؤطرة لعملية املراجعة ومدى االلتزام هبا يف ظل تكوين املراجع العلمي والعملي 
خر يف ظل تناول الدراسات هلذه آنات فجوة التوقعات من خالل مدخل يف حني ميكن عرض مكو 

 الفجوة.
جند دراسات أضافت إىل التصنيفات السابقة عوامل وجتاهلت بعض العوامل األخرى، ويعترب من  إذ 

أبرز العوامل املضافة ملكونات فجوة التوقعات يف املراجعة فجوة االستقاللية وفجوة التأهيل وعدم املعرفة،  

ية هي مبثابة فروع كما أضافت دراسات أخرى مكون أخر وهو فجوة اجلودة واليت تنبثق من حماور أساس
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لتلك الفجوة اجلزئية وهم وسائل االتصال وفجوة املسؤولية وفجوة برامج الرقابة على األداء، ومن خالل 

 1إىل ما يلي: (2222استطالع التصنيفات السابقة لفروع فجوة التوقعات حسب )مسعود صديقي، 

الفعلي للمراجع عن االستقالل  تتمثل فجوة االستقالل يف احنراف السلوك فجوة االستقالل:. 1.2.2
املتوقع منه وفقا لقواعد السلوك املهين وتوقعات اجملتمع، األمر الذي يؤدي إىل زيادة الشك لدى 

 .الشركةمستخدمي القوائم املالية بأن التقرير النظيف هو عبارة عن مؤشر على استمرار وازدهار 
تعرب فجوة املسؤولية على مقدار التباين واالختالف يف مدى فهم  فجوة المسؤولية:. 2.2.2

مستخدمي القوائم املالية واجملتمع لواجبات واملسؤوليات امللقاة على عاتق مراجع احلسابات مع إدراك 
وأداء املراجع لتلك الواجبات واملسؤوليات. ويربز االختالف يف مدى االلتزام مبعايري حمددة وقدرة هذه 

 ري على حتسني األداء ومدى إدراك وفهم املراجع وتطبيق هذه املسؤوليات والواجبات.املعاي
الكايف  يإن تزايد الشك يف مدى حصول املراجع على التأهيل العلمي والعمل فجوة التأهيل:. 3.2.2

 من قبل اجملتمع أو مستخدمي القوائم املالية ومن املستفيدين من اخلدمات املهنية، الذي ميكنه من
اكتشاف كافة األخطاء والغش والتدليس والتصرفات غري القانونية إلدارة العميل هلو حمدث لفجوة 

 التوقعات يف املراجعة.
تنشأ فجوة اجلودة من املقدار الذي يشعر به اجملتمع أو مستخدمي القوائم  فجوة الجودة:. 4.2.2

عنه االتصال والتواصل مع األطراف املالية يف نتائج املراجعة من كوهنا قد متخضت عن أداء يغيب 
األخرى يف مهامه بالصورة اليت تتوقعها األطراف اخلارجية مع قصور يف برامج ومعايري الرقابة على 

 األداء املهين.
يعترب اهلدف األساسي للرقابة على احلسابات هو توصيل نتائج الفحص  فجوة التوصيل:. 5.2.2

دمي القوائم املالية بالشكل الذي يستطيعون فهم هذه النتائج مستخ والتقرير )كما رأينا سابقا( إىل
هبذا املفهوم منشئ لفجوة التوصيل. مبعىن إن القصور أو االختالف بني  بدون صعوبة، إن االختالف

 منها وما ينتجه املراجع من معلومات فعلية. ما يتوقعه املستخدمني من معلومات سيستفيدون

                                                 
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، مسعود صديقي،  -1

 .027، ص: 2222اجلزائر، 
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ترب عدم معرفة املستخدمني لطبيعة املراجعة وحمددهتا والرغبة يف يع فجوة عدم المعرفة:. 6.2.2
احلصول على أقصى ما ميكن من املراجعني مقابل ما يدفعه خلدماهتم، مبعىن تعظيم منفعته على 

 .حساب املهنة أمرا منشئ لفجوة التوقعات يف املراجعة
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 ــــــــــــالصــــــــــــــــــــــــــــة:خ
، وذلك الشركةاملراجعة دورا مهما يف مراقبة عمل اإلدارة، وتوفري معلومات صحيحة عن نتائج  ؤديت

القرارات بشكل مبين على معلومات مؤكدة  اختاذملساعدة األطراف املستخدمة للمعلومات والتقرير يف 
عة آلية توفر الثقة بني املتعاملني االقتصاديني، وبالتايل توفري بيئة وصحيحة، وهذا ما جعل من املراج

 اقتصادية ميكن االستثمار فيها بتقليل اخلوف من املخاطر والتحريفات.
ن كفاءة وقدرة القائم بعملية املراجعة )املراجع(، فال بد مإن كفاءة وفعالية املراجعة تنبع ل املهن فكك

اجعة أن يتمتع باملؤهالت العلمية الكافية والعملية الالزمة ألداء وظيفته على هلذا الشخص الذي ميتهن املر 
أكمل وجه، وقد عملت خمتلف التنظيمات املهنية للمراجعة سواء على املستويات الوطنية أو الدولية لوضع 

لعملي وكذا واملتعلقة مبعايري التأهيل العلمي وا جمموعة من املعايري اليت جيب أن تتوفر يف شخص املراجع
واملتمثلة يف  ، وكذا معايري ترشد هذا األخري يف قيامه بعملية املراجعة يف حد ذاهتامعايري العمل امليداين

 .املعايري الدولية للمراجعة أو حىت املعايري الوطنية للتدقيق كما هو الشأن يف اجلزائر
 وانتظاملفين احملايد حول مدى عدالة تنتهي مهمة املراجعة بإعداد املراجع لتقرير يتضمن رأيه املهين ا

حمل املراجعة. والذي يوضع حتت تصرف مستخدمي  الشركةوصدق القوائم املالية املفصح عنها من طرف 
 القرارات املناسبة. الختاذهم الشركةهذه القوائم املالية سواء كانوا داخل أو خارج 

نظرا ألمهية تقرير املراجع فإنه ال بد أن يكون وفق مبادئ ومعايري متفق عليهاـ حىت يتسىن ملستخدميه 
بالشكل الصحيح واملناسب. كما أنه ال بد من توفر جمموعة من اخلصائص يف  واستعمالهقراءته بوضوح، 

صية الوضوح والدقة وكذا ، باألخص خاعالية بعيد عن التضليل والتحريف هذا التقرير حىت يكون ذو جودة
على هذا  اعتمادهمخاصية املوثوقية اليت تعد أهم اخلصائص اليت يعتمد عليها مستخدمو تقرير املراجع يف 

 األخري.
كلما كان التقرير معد بطريقة سليمة ووفقا ملعايري حمددة كلما نقصت الفجوة اليت قد حتدث يف 

يف النصف الثاين من القرن الذي ظهر  ذا املصطلح األخريرير املراجع. هتوقعات األطراف املستخدمة لتق
إىل الساحة االقتصادية، وتناولته جمموعة من الدراسات اليت حاولت تشخيص األسباب اليت تؤدي املاضي 

اب متعلقة مبستخدمي القوائم املالية ورفعهم بإىل فجوة التوقعات يف املراجعة بتقسيم هذه األسباب إىل أس
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سوء يف من مهنة املراجعة، أو إىل األسباب اليت هلا عالقة باملراجعة وخمرجاهتا من ال لسقف التوقعات
 لمستخدمني. لاإلعداد إىل ضعف التوصيل 
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 ـد:ـــــــــتمـــــهي
وتزايد االحتياج هلا سواء كان ذلك على  احملاسبة واملعلومة احملاسبية يف احلياة االقتصادية زايد أمهيةت

فكل هذا أدى إىل زيادة أو على املستوى الكلي أي اقتصاد البلد،  الشركةاملستوى اجلزئي أي يف حميط 
األطراف املهتمة اليت حتتاج إليها، حيث تطالب كل هذه األطراف مبستوى معني من املعلومات احملاسبية 

 ت.وذلك حسب حاجياهتا هلذه املعلوما
مع تعدد هذه األطراف واختالف حاجياهتم، أصبح لزاما على اجلهة املعدة هلذه املعلومات توفري القدر 

 الكايف من املعلومات الذي يليب حاجيات هؤالء األطراف كلهم يف آن واحد.
هذا ما أدى إىل ضرورة توحيد الضوابط اليت حتكم إعداد املعلومات احملاسبية حىت تكون مناسبة لكل 

ألطراف اليت حتتاج هلا وتليب حاجياهتم هلا، وقد لعب دور توحيد هذه الضوابط من طرف خمتلف اجملالس ا
العاملية للمحاسبة وخاصة منها األمريكية، والربيطانية، واألوروبية. اليت ارتأت إىل ضرورة توحيد عملية 

لدولية ودعوهتا بضرورة تطبيقها عرض املعلومات احملاسبية، وذلك من خالل إصدارها للمعايري احملاسبة ا
 عند إعداد خمتلف املعلومات احملاسبية، حىت يكون هناك شبه توحيد لعرض هذه املعلومات.

من بني املطالب اليت نصت عليها هذه املعايري احملاسبية الدولية اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية، 
لى املعلومات احملاسبية يف اختاذ خمتلف القرارات من طرف والذي يعد النواة أو الركيزة األساسية لالعتماد ع

 خمتلف املستخدمني.
ذاخصص هذا الفصل لدراسة خمتلف جوانب اإلفصاح احملاسيب وكيفية عرض املعلومات احملاسبية، وما هل

ية. هي األمور الواجب اإلفصاح عنها يف هذه املعلومات احملاسبية كما نصت عليه املعايري احملاسبية الدول
 :أربعة مباحث هي فتم تقسيم هذا الفصل إىل

 .يبالمبحث األول: اإلطار العام لإلفصاح المحاس
 المبحث الثاني: المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية.

 المبحث الثالث: اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبية في ظل المعايير المحاسبية الدولية.
 المراجعة الخارجية على القوائم المالية.المبحث الرابع: أنر 
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 المبحث األول: اإلطار العام لإلفصاح المحاسبي.
يرتبط اإلفصاح إىل حد كبري مع بالرجوع إىل التطور التارخيي ملفهوم اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية 

الثورة الصناعية مل تكن هناك راحل األوىل لتطور احملاسبة وبالتحديد قبل املتطور األنظمة احملاسبية، ففي 
حاجة واضحة لإلفصاح احملاسيب كما هو معروف اليوم، حيث كانت الشركات الفردية )العائلية( هي 

السجالت النموذج السائد، وحاجة املالك كان من املمكن تلبيتها من خالل اطالعه على الدفاتر و 
شارها وانفصال اإلدارة عن امللكية ظهرت ه، ولكن مع تطور الصناعات وانتؤسستواحلسابات املختلفة مل

شركات ضخمة من نوع جديد عرفت بالشركات املسامهة واليت قد يكون مالكوها من فئات اجملتمع 
من جهة،  ة، لذلك كان البد من الفصل بني اإلدارة وامللكيوالذين ال يعرفون بعضهم البعض املختلفة

ية دراسة اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات احملاسبية اليت أمه تنبعا نوزيادة اإلفصاح من جهة أخرى. من ه
ح يوضتيف املبحث  يتمال بد أن تتوفر فيها جمموعة من اخلصائص حىت تليب حاجيات مستخدميها، وس

 خمتلف جوانب اإلفصاح احملاسيب من خالل املطالب التالية:
 املطلب األول: ماهية اإلفصاح احملاسيب.

 فصاح احملاسيب.املطلب الثاين: أنواع اإل
 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة يف اإلفصاح احملاسيب.

 

 المطلب األول: ماهية اإلفصاح المحاسبي.

وحدوده عن املعلومات الواجب توافرها يف احملاسيب  مفهوم اإلفصاح خمتلفة خبصوصوجهات نظر هناك 
من اختالف مصاحل األطراف ذات العالقة بالشركة، فنظرة  أساسا نابع، وهذا االختالف املالية قوائمال

الطرف املسؤول عن إعداد القوائم املالية بشأن مستوى اإلفصاح، قد ال تلتقي بالضرورة مع نظرة من يبدي 
يف هذه البيانات، وال مع نظرة من يستخدمها من املستثمرين واملستفيدين اآلخرين، كما أنه قد ال  هرأي

هلذا يصعب تقدمي مفهوم عام وموحد لإلفصاح  .طرفني مع نظرة اجلهات الرقابية واإلشرافيةتلتقي نظرة ال
 يتضمن معرفة مستوى اإلفصاح الذي حيقق لكل طرف من هذه األطراف رغباته الكاملة يف هذا اجملال.

 المحاسبي. الفرع األول: تعريف اإلفصاح
، اليت حول الشركة وإظهار مجيع احلقائق املالية اهلامة الزماإلفصاح احملاسيب إتباع سياسة الوضوح اليعين 

، ويعد اإلفصاح الكايف من أهم املبادئ الرئيسية إلعداد القوائم املالية، اتعتمد عليها األطراف املهتمة هب
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وهذا يعين أن تشتمل القوائم املالية، واملالحظات واملعلومات اإلضافية املرفقة هبا، كل املعلومات املتاحة 
 1.الشركةلتجنب تضليل األطراف املهتمة ب الشركةتعلقة بامل

 بإدراج جمموعة من التعاريف نذكر منها:نقوم تقريب مفهوم اإلفصاح أكثر ول
عملية إظهار املعلومات املالية سواء كانت كمية أو وصفية يف القوائم املالية أو يف هو  :ف األولتعريال.1

يف الوقت املناسب، مما جيعل القوائم املالية غري مضللة ومالئمة واملالحظات واجلداول املكملة  اهلوامش
سجالت الملستخدمي القوائم املالية من األطراف اخلارجية واليت ليس هلا سلطة االطالع على الدفاتر و 

 2لشركة. ل
بث املعارف أو نقل املعلومات من مصدر إنتاجها إىل مستقر االستفادة منها أو  هو:ف الثانيعريالت.2

 3.فاإلفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها ملن ال يعلمهااستخدامها، 
من جهة أخرى لقد مت تعريف اإلفصاح احملاسيب على أنه: إظهار كافة املعلومات اليت  :الثالث تعريفال.3

ار املتعلق بالوحدة احملاسبية وهذا يعين أن تظهر املعلومات يف القوائم أو التقارير تؤثر يف موقف متخذ القر 
 4احملاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل.

وجند أيضا أن املنظمات املهنية اشرتطت لتحقيق التقارير املالية الفائدة اإلعالمية  الرابع: تعريفال.4
واألغراض املرجوة منها، توفري الوضوح املناسب باعتباره على جانب كبري من األمهية، حيث أنه أحد 

اعد القارئ السبل املهمة حنو توصيل أكثر قدر ممكن من املعلومات عن املركز املايل ونتائج األعمال ويس
 5على فهم وتفسري حمتوى القوائم املالية بطريقة أكثر مشولية يف ضوء القواعد واملبادئ والفروض احملاسبية.

                                                 
 .732، ص: 0222مصر، ، ، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية اإلسكندريةاألوراق الماليةدليل المستثمر إلى بورصة طارق عبد العال محاد،  -1
 وتحديات البيئة الجزائرية في ظلSCFاإلفصاح المحاسبي بين متطلبات االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي خليل عبد الرزاق، عبيدي نعيمة،  -2

 احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري احملاسبة الدوليةالنظام مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول IAS/IFRSالحوكمة والمعايير المحاسبة الدولية، 
IAS/IFRS واملعايري الدولية للمراجعةISA ، 2200ديسمرب  02و01جامعة سعد دحلب بالبليدة، اجلزائر، يومي. 

 .245ص1996، الدار اجلامعية، بريوت، ،المحاسبي االتصالأصول القياس وأساليب -دراسات في األصول المالية حممد مسري الصبان،  -3

جملة جامعة  ، دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمار،لطيف زيود، حسان قطيم، ط. نغم أمحد فؤاد مكية-4
 (.079-078سورية، ص ص: )(، 0( العدد )29)، اجمللد 2117سلسة العلوم االقتصادية والقانونية-تشرين للدراسات والبحوث العلمية

 .72: ، ص1991، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان األردن، التحليل المالي المحاسبيصادق احلسين،   -5
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ميكن القول بأن اإلفصاح ميثل تقدمي املعلومات إىل املهتمني باحملاسبة عن طريق  :الخامس تعريفال.5
أثر باختالف املستفيدين من تلك املعلومات من قوائم وبيانات ختتلف باختالف املنفعة املنشودة، واليت تت

 1جهة أخرى واختالف مستواهم الثقايف، ومعرفتهم حبقيقة الظروف االقتصادية من جهة ثانية.

عند تطبيق هذا املبدأ أن تراعى املستوى املالئم ملقدرة مستخدمي التقارير للوصول  الشركةومنه فعلى 
إىل مضمون املعلومات املراد اإلفصاح عنها بدون احلاجة إىل تأويله لذا ال بد لكي يكون اإلفصاح كافيا 

 2ومالئما من توافر العنصرين التاليني:
 ر واجملموعات بشكل مفهوم ومنسجم مع القواعد حبيث ترتب العناص العرض السليم للقوائم املالية

 ؛العلمية وخيدم الطوائف املستخدمة
  أن تتضمن القوائم املالية املعلومات الضرورية اليت بدوهنا ال تعرب عن حقيقتها، وينبغي عدم التوسع

 يف إخفاء بعض املعلومات بسبب اخلوف من احتماالت سوء تفسريها أو الوصول إىل نتائج خاطئة.

 3وبتحليل التعاريف السابقة جند أهنا ركزت على املكونات الرئيسة لإلفصاح نذكر منها ما يلي:
نالحظ أن التعاريف السابقة أشارت إىل ضرورة تضمني القوائم والتقارير احملاسبية  :المعلومات-أ

املعلومات الضرورية أو الكافية إال أهنا اختلفت يف حتديد كمية املعلومات مبعىن أن يكون اإلفصاح يف 
عاريف حدود الضرورة بالشكل الذي ميكن املستخدم من اختاذ القرار املناسب، يف حني يتطرق أحد الت

 السابقة إىل مفهوم الشمولية حيث يرى أن اإلفصاح يتطلب إظهارا لكل املعلومات.
 لكن تلتقي هذه التعاريف عند ضرورة أن تكون هذه املعلومات صحيحة، حقيقية، وغري مضللة.

 حتدد طبيعة مستخدمي املعلومات بشكل ملالسابقة نالحظ أن التعاريف  :مستخدمي المعلومات-ب
على ضرورة توجيه املعلومات املفصح عنها للمستخدمني بدرجة متساوية، وهو  تني أمجعيف ح ،دقيق

أمر مهم جدا إذ تتفاوت حاجة املستخدمني وقدرهتم على تفسري تلك املعلومات بشكل سليم وفهمها 
 على أساس صحيح بتفاوت مستوياهتم.

أشكال أقواها يف القوائم املالية، كما يعد التبويب احملاسيب وبالتايل مما سبق نستنتج أن لإلفصاح  
داخل القوائم املالية أحد األشكال اهلامة لإلفصاح، ويتم تقدمي كم كبري من املعلومات مرتبطة بالقوائم 
املالية وتشمل معلومات رقمية ونصوص متد مستخدمي القوائم املالية باألمور اليت ظهرت ملخصة يف 

                                                 
 .073، ص: 0222، الطبعة األوىل، منشورات جامعة دمشق، سوريا، نظرية المحاسبةمأمون محدان وحسني القاضي،  -1
 .70، ص: مرجع سبق ذكرهصادق احلسيين،   -2

 .081ص:  مرجع سبق ذكره،لطيف زيود، حسان قيطيم، ط. نغم أمحد فؤاد مكية،  - 3
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ولكن  ،ها، وال جيب تفسري تلك املالحظات على أهنا ثانوية أو ليس هلا مغزىالقوائم أو استبعدت من
احلقيقة أن هذه املالحظات حتتل مساحة أكثر من املساحات اليت حتتلها القوائم نفسها، غالبا ما 

 فقط.املالية  تشمل على معلومات هامة مل تكن لتوفر لدى القارئ إذا احنصرت معلوماته يف القوائم 
كن أن نعطي تعريفا ملما لعناصر اإلفصاح احملاسيب على أنه:" توصيل للمعلومات والبيانات كما مي

وعلى قدر من املساواة  ،صحيح ومالئم توىسواء املالية منها أو غري املالية إىل املستخدمني بشكل وحم
دمني الداخليني ملساعدهتم على اختاذ القرارات املناسبة بدون تضليل أو تقصري، لذلك فهو يشمل املستخ

 آن واحد".يف اخلارجيني واملستخدمني 
 الفرع الثاني: أهداف وأهمية اإلفصاح المحاسبي.

 على النحو التايل:احملاسيب من التعاريف السابقة تنبع لنا أمهية وأهداف اإلفصاح 
 : المحاسبي أهداف اإلفصاح .1

 1أجل:يهدف اإلفصاح احملاسيب إىل تقدمي معلومات إىل املستخدمني من 
 وصف العناصر املعرتف هبا وتقدمي املقاييس ذات العالقة هبذه العناصر خبالف املقاييس 

 ؛املستخدمة يف القوائم املالية مثل تقدير القيمة العادلة لقائمة املركز املايل
 وصف العناصر غري املعرتف هبا وتقدمي مقاييس مفيدة هلذه العناصر مثل مبلغ الضرائب 

 ؛مقابل الديون شركةه ووصف للضمانات اليت على الاملعرتف باملؤجل غري 
 توفري معلومات ملساعدة املستثمرين والدائنني لتقييم املخاطر واالحتماالت للعناصر املعرتف 

 ؛هبا وغري املعرتف هبا
 ؛تقدمي املعلومات املهمة اليت تسمح ملستخدمي القوائم املالية بعمل املقارنات بني السنوات 
  ؛معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة املستقبليةتقدمي 
 .مساعدة املستثمرين لتقييم العائد على استثماراهتم 
( قد 0( يف البيان رقم )Financial Accounting Standards Boardكما أن جملس معايري احملاسبة املالية )  

 2خلصها يف ثالثة أهداف رئيسية هي:

                                                 
1- Belkaoui, Ahmed Riahi, Accounting Theory, 5th édition, Thomson Learning, 2004, p : 266. 

دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىلوإنعكاسه على مستخدمي القوائم المالية،  اإلستباقياإلفصاح المحاسبي طالل حممد احلجاوي، فرات املالكي،  -2
 (.20-22، ص ص: )2201األردن، 
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اإلفصاح احملاسيب معلومات مفيدة للمستثمرين والدائنني احلاليني واحملتملني جيب أن يوفر  -أ
جيب أن ، و األخرىوالقرارات املشاهبة  انواالئتمواملستخدمني اآلخرين بغرض ترشيد قرارات االستثمار 

 واضحة ألولئك الذين لديهم فهم معقول لألعمال واألنشطة االقتصادية والراغبنيهذه املعلومات تكون 
 بدراسة املعلومات وجبهد معقول.

اإلفصاح احملاسيب معلومات تساعد املستثمرين والدائنني احلاليني واحملتملني  جيب أن يوفر-ب
األرباح والفائدة والعوائد  توزيعاتت النقدية املتوقعة من تحصيالخرين للتقدير الكمي للواملستخدمني اآل

وتوقيت االستالم وتقليل حالة عدم ، واملبيعات والتسديدات واستحقاق القروض والسندات املالية
 .املستخدمة للمعلومات احملاسبية التأكد لدى األطراف

جيب أن يوفر اإلفصاح احملاسيب معلومات حول املوارد االقتصادية للشركة وحول املطالبات هبذه -ج
رد )االلتزامات على الشركة لتحويل املوارد إىل الوحدات األخرى وإىل املالكني( وكذلك تأثري املوا

 مواردها وااللتزامات عليها. تالصفقات واألحداث والظروف اليت تغري 
 :المحاسبي أهمية اإلفصاح .2

 واألحباث احملاسيب من خالل الدراسات املتتبع للمعرفة احملاسبية املعاصرة اهتمامها باإلفصاح جيد
حيث بذلت اجلهود من قبل  ،على املستويني احمللي والدويل املختلفة للعديد من الباحثني األكادمييني

املشرتكة، واملنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية واحتاد  العديد من املنظمات الدولية مثل السوق األوربية
 FASBوجملس معايري احملاسبة املالية IASC ،وجلنة معايري احملاسبة الدوليةIFAC احملاسبني الدويل

 أجل توحيد املعايري احملاسبية اليت حتدد اإلفصاح احملاسيب الواجب توفره يف القوائم والتقارير املالية. من
نظرا ملا اكتسبه اإلفصاح من األمهية فقد أصبح شائع االستخدام، حبيث أصبح اجلميع يطالبون اليوم 

)تقارير مالية( وغري  من الشفافية، وذلك هبدف أن تكون البيانات احملاسبيةمبزيد من اإلفصاح ومزيدا 
لألحداث املالية اليت تظهرها. وال عجب  احملاسبية )تقارير غري مالية( صادقة ومعربة عن احملتوى احلقيقي

ائم يف أن ذلك جعل اإلفصاح احملاسيب يكون أحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام إعداد القو 
وغري ذلك من (Transparence)وذلك لضمان جودة التقارير املالية وحتقيق الشفافية املالية،

 1األهداف املرجوة.
                                                 

احملاسيب،  ، جملة الفكروالمراكز المالية وأنرها على جودة بالقوائم المالية مع دراسة اختباريه تحليل أساليب التأنير على النتائجشريف البارودي،  -1
 (.31-32،ص ص: )1جامعة عني مشس، السنة السادسة، العدد رقم  –، كلية التجارة ماي ،0220



 الفصل الثاني: اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية وفقـا للمعايير المحاسبية الدولية
 

 

78 

كل جمال التقارير املالية وغري املالية   ويعترب اإلفصاح موضوعا واسعا بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن
فاإلفصاح احملاسيب ضروري مبا ال  ،األداءالقرارات وتقييم  ولذلك يعترب مفيدا والسيما يف أغراض اختاذ

الفهم من جانب األطراف املعنية به، وكما رأى أحد الباحثني )د. حممد  يدع جماال للغموض أو سوء
 .والتغرير الكرمي( بأن يكون اإلفصاح وسيلة للتبصري واإلرشاد وليست للتضليل السيد عبد

جوهر النظرية احملاسبية، فهو ينطوي  حملاسبية وهوباعتبار أن اإلفصاح احملاسيب أحد شقي الوظيفة او 
من معلومات وبيانات ذات  على اإلعالن املدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية لبعض ما لدى اإلدارة

واملوارد احملدودة للوصول إىل مثل هذه  صفة اقتصادية نافعة لألطراف اخلارجية املعنية ذات السلطة
 1وحتقيقا ألهداف معينة. أدوات معينةاملعلومات، وذلك باستخدام 

يكتسب أمهيته باعتباره مرتبط بالفروض احملاسبية  ومع تعدد مفاهيم اإلفصاح احملاسيب وتعدد أغراضه
االستحقاق، فرض الثبات(، وارتباطه أيضا بالسياسات احملاسبية  األساسية )فرض االستمرار، فرض

لقواعد واإلجراءات(، وكل ذلك تتبناه اإلدارة يف إعداد واألسس واملصطلحات وا املتمثلة يف )املبادئ،
ينبغي  القوائم املالية، حيث توجد سياسات حماسبية خمتلفة تستخدم للموضوع الواحد، ولذلك وعرض

الرأي هذا ويعضد  .املالية سالمة التقدير عند اختيار تلك السياسات واإلفصاح عنها عند عرض القوائم
 بأن اإلفصاح عن مجيع السياسات أو املبادئ 0712سنة األمريكية احملاسبية املبادئ  الصادر عن هيئة

 .املايل ميكن أن تؤثر بشكل مادي على املركز وعلى نتائج العمليات وعلى التغريات يف املركز
احملاسيب  فإن فعالية اإلفصاحه بالعديد من األطراف اليت تستخدم إىل أن اإلفصاح احملاسيب يرتبط ونظرا

حبيث تشبع حاجات  على جمموعة من االعتبارات الضرورية أمهها كفاية اإلفصاح احملاسيب، تتوقف
على الوجهة الرئيسية لقوائمها  من احلفاظلشركات سبية، كما ميكن اإلفصاح امستخدمي املعلومات احملا

املشاكل املتعلقة اإلفصاح ميكن أن يكون أداة فعالة حلل  املالية املوجهة إىل جمموعة املستخدمني. كما أن
، كما ميكن )أي التقارير اليت يف بلد معني وتستخدم يف بلد أخر( للحدود القومية بعملية التقرير املتخطي

بعض املزايا من جراء ذلك، كما ميكن  على الشركةاإلفصاح خاصة االختياري يف بعض األحيان حصول 
، للشركةادة مجهور املهتمني بالتقرير السنوي طريق زي أن يقوم بتوسيع دائرة االهتمام بالشركة وذلك عن

 2:(Haim.F,T.Ophir) وأخريا يضيف

                                                 
والحوافز الضريبية من وجهة نظر الفاحص الضريبي مع  مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة المحلية فؤاد السيد املليجي، -1

 .21: ص ،1رقم ، العدد37، اجمللد رقم 1991، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مصرفي  دراسة تطبيقية على صناعة السياحة
2- F.Haim ET T.Ophir, Financial Accounting Standards Board, "Statement of Financial Accounting 

Standard No.96" Accounting for Income Taxes", FASB, 1987, pp. )158- 160(. 
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 ،شركةبأن اإلفصاح عن السياسات احملاسبية يقدم مساعدة كبرية يف تفسري أفضل للقوائم املالية ألي  
 اإلفصاح هو أحد إلفصاح ذاته، وعليه كان وسيظلاحمتوى أقر أن املستثمرين يستجيبون إىل حيث 

الفكري لإلفصاح احملاسيب سوف يلمس  ضايا اهلامة اليت تشغل الفكر احملاسيب ولعل املتتبع للتطورالق
 .1إىل جهود املنظمات العلمية واملهنية جهود الكثري من احملاسبني يف هذا اجملال، إضافة

وعالقته مبصداقية متزايدين باإلفصاح احملاسيب  ومن هذا املنطلق شهد الفكر احملاسيب اعرتافا واهتماما
 التقارير والقوائم املالية.

 الثاني: أنواع اإلفصاح المحاسبي المطلب

الذي تظهر به، تتباين اآلراء حول نوع وحجم املعلومة الواجب ذكرها يف القوائم املالية والشكل 
ا. واإلدارة هلذه املعلومة ليتسىن االستفادة منها بالشكل الصحيح من قبل مستخدميه رافقةواإليضاحات امل

املسؤولة عن إعداد القوائم املالية تنظر ملستوى اإلفصاح من زاوية أخرى، مبا ال يضر مصاحلها ويضيف 
األساس الذي من خالله يتم  باختالفتكاليف جديدة عليها، وهناك عدة أنواع لإلفصاح احملاسيب ختتلف 

 التقسيم هذه األنواع هي:
 لحاجات مستخدمي التقارير المالية: الفرع األول: من حيث تغطية اإلفصاح 

إذا نظرنا إىل اإلفصاح من حيث تلبيته حلاجات مستخدمي التقارير املالية فيمكن أن يقسم على النحو 
 التايل:

 اإلفصاح الكامل أو الشامل:  .1

يشـري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر حمسوس على القارئ، 
ويأيت الرتكيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أمهية القوائم املالية كمصدر أساسي يعتمد عليه يف اختاذ 
القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على احلقائق حىت هناية الفرتة احملاسبية بل ميتد إىل بعض الوقائع الالحقة 

 القوائم.لتواريخ القوائم املالية اليت تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك 
يعرتف مبدأ اإلفصاح الكامل بأن طبيعة ومقدار املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية تعكس سلسلة 
من املوازنات تسعى إىل تقدمي التفاصيل الكافية لإلفصاح عن اجلوانب املؤثرة على املستخدمني، هذا 

 ف إعدادها واستخدامها.االهتمام جيعل املعلومات قابلة للفهم مع األخذ يف االعتبار تكالي

                                                 
، ]على اخلط[، 2005لسنة  21تطبيق معايير المحاسبة المصرية ومتطلبات القانون  دور اإلفصاح المحاسبي وأهميته في ظلحممد جنيب محد، -1

 .02/21/2202، تاريخ التحميل:  <www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=2646>متاح على:
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فعادة ما تقوم احملاسبة بتقدمي املعلومات اليت هلا أمهية كافية للتأثري على األحكام الشخصية والقرارات 
حيث عادة ما يتم وضع املعلومات املتعلقة باملركز املايل ونتائج األعمال  ،اليت يتخذها املستخدم الواعي

 1التوزيعات عليهم يف أحد املواقع الثالثة التالية:والتوقعات النقدية واستثمارات املالك و 
حىت ميكن االعرتاف ببند معني يف صلب القوائم املالية جيب أن يتم  :صلب القوائم المالية .2.1

كون عناصر القوائم املالية قابلة للقياس بدرجة كافية من التأكد، تأن و  ،استيفاء تعريف أحد العناصر
وبوجه عام جيب االعرتاف يف القوائم املالية باملعلومات األكثر فائدة  ومالئمة وقابلة لالعتماد عليها،

 عن األصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات اليت حتقق أفضل مزيج بني املالئمة واملصداقية.
تقوم املالحظات عادة بشرح أو توضيح البنود املعروضة يف : المالحظات على القوائم المالية .2.2

 لية إلعطاء صورة كاملة وحيوية لفهم أداء الشركة ومركزها املايل.صلب القوائم املا

وال يلزم أن تكون املعلومات الواردة باملالحظات قابلة للقياس الكمي أو مستوفية لتعريف أحد 
العناصر السابقة، حيث ميكن أن تكون بعض أو كل املالحظات وصفية أو سردية مثل وصف 

 قياس العناصر املقرر عنها أو تقدمي إيضاحات عن االلتزامات السياسات احملاسبية املستخدمة يف
 العرضية. 

قد تتضمن تلك املعلومات تفاصيل أو يتم عرض وجهة نظر خمتلفة عن : المعلومات اإلضافية .3.2
مة إال ءتلك املعروضة يف القوائم املالية، كأن تكون يف شكل معلومات كمية ذات درجة عالية من املال

 د عليها بدرجة منخفضة، أو معلومات تساعده ولكنها قد ال تكون حيوية.أنه يتم االعتما
 اإلفصاح العادل:  .2

يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية املتوازنة الحتياجات مجيع األطراف املالية، إذ يتوجب إخراج القوائم 
املالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى، من 

ي البيانات املالية خالل مراعاة مصاحل مجيع هذه الفئات بشكل متوازن. مما يعين تزويد كافة مستخدم
اخلارجية بنفس كمية املعلومات ويف نفس الوقت، أي يقدم املعلومات اليت تفي باحتياجات األطراف 

                                                 
، الطبعة األوىل، الدار اجلزء الثاين، المحاسبة القياس واإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكيةنظرية أمني السيد أمحد لطفي،  -1

 (.07-07، ص ص: )0221اجلامعية اإلسكندرية، مصر، 
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املعنية على قدم املساواة )ملستخدمي القوائم(. إال أن مفهوم اإلفصاح العادل يواجه انتقادات عديدة 
 1ذلك أن مفهوم العدالة يعترب مفهوم نسيب غري حمدد. 

 صاح الكافي:اإلف .3

، حيث يتم فيه عرض املعلومات املالئمة واليت متثل استخداماهو من أكثر أنواع اإلفصاح احملاسيب 
القرارات  واختاذاحلد األدىن الواجب توافره ملستخدمي املعلومات احملاسبية حىت يتاح هلم االستفادة 

السليمة يف الوقت املناسب، ويعد اإلفصاح الكايف من أهم املبادئ الرئيسية إلعداد القوائم املالية، وميكن 
واملصاحل بالدرجة  االحتياجاتمالحظة أن مفهوم احلد األدىن غري حمدد بشكل دقيق، إذ خيتلف حسب 

يتبع للخربة اليت يتمتع هبا الشخص املستفيد، ومبا  القرار، ناهيك أنه اختاذاألوىل كونه يؤثر تأثريا مباشرا يف 
أن املستثمر من أهم مستخدمي البيانات املالية فإن اإلفصاح يكون كافيا عند توفري املعلومات الضرورية 
لقرارات االستثمار، وتشكل املعلومات الالزمة لقرارات االستثمار احلد األدىن الذي من املفروض أن 

 2لية.تقدمه التقارير املا
 الفرع الثاني: من حيث الهدف من اإلفصاح.

 ميكن حتديد نوعني أساسني لإلفصاح وذلك من حيث اهلدف منه ومها:
 اإلفصاح الوقائي:  .1

يعتمد على تبسيط املعلومات املالية حيث الجتاه التقليدي لإلفصاح يف احملاسبة، ايعترب هذا النوع 
عن تقدمي املعلومات اليت تثري حالة عدم  واالبتعادلدرجة جيعلها مدركة من قبل املستثمر حمدود املعرفة 

التأكد مع مراعاة القدرة الذاتية للمستثمر، إذ أنه يهدف إىل محاية اجملتمع املايل وبصفة خاصة املستثمر 
دودة على استخدام املعلومات املالية. وتتطلب املعلومات املفصح عنها ضمن العادي الذي له القدرة احمل

هذا النوع أعلى درجة ممكنة من املوضوعية لكي ال يساء استخدامها، حىت ولو ترتب على ذلك استبعاد 
الكثري من املعلومات اليت قد تكون غري مالئمة، ومن األمثلة على هذا النوع من اإلفصاح الكشف عن 

سات احملاسبية والتغري فيها، وكذلك التغري يف التطبيقات احملاسبية، وتصحيح األخطاء يف القوائم السيا
 املالية، واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية.

                                                 
ة كليـة التجـارة للبحـوث جملـالقياس واإلفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمـات )دراسـة تحليليـة لتقيـيم بيئـة اإلفصـاح المصـرية(، حسن مصطفى،  -1

 .31 ص:، 2117اإلسكندرية، مصر،  ،44العلمية، اجمللد 
منشورات األكادميية العربية يف الدمنارك، اإلفصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة االجتماعية، خلف لعييب هاتو،  -2

 .06، ص: 2012
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 1وينطلق هذا النوع من اإلفصاح من فروض أساسية مفادها اآليت: 
 املستثمر اخلارجي عموما، وهم  أن املستخدم الرئيس للمعلومة احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها هو

 ؛ئنون وهم أو بعضهم متوسط املعرفةاملسامهون احلاليون واملرتقبون واملقرضون والدا
 خل والثروة يف الوحدة أن املعلومات اليت حيتاجها املستثمر اخلارجي هي معلومات تتعلق بالد

 ؛االقتصادية
  ؛لإلفصاح احملاسيب األسلوب األمثلأن القوائم املالية ذات الغرض العام هي 
  القوائم املالية مخسة )قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة التغري يف حقوق امللكية، قائمة التدفق

 النقدي، قائمة املالحق(.
وهي مرتابطة ومتكاملة أي ختضع لنفس أسس القياس والتحقق احملاسيب والتكامل، دليل مشولية هذه 

 ة االقتصادية أو معرفة امكانياهتا يف توليد أرباح مستقبلية.القوائم ملعرفة سيولة الوحد
 يت:اآل مسةد جزأ متمما للقوائم املالية اخليع
 املالحظات اهلامشية حول السياسات احملاسبية املتعبة واألحداث الطارئة واحملتملة.-أ

 جداول حتليلية ومقارنة لبعض إمجاليات املوجودات واملطلوبات وحقوق املسامهني.-ب
 تقرير مراجع احلسابات حول مدى عدالة القوائم املالية.-ج
تقرير اإلدارة متضمنا خطاب جملس اإلدارة إىل املسامهني كذلك حتليالت وتوقعات اإلدارة على -د

 املستقبل، مع اإلفصاح عن أهداف اإلدارة واستثماراهتا املخططة.
 اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي(:  .2

أمهية املالءمة  ازديادح احملاسيب وقد ظهر هذا النوع من اإلفصاح نتيجة املعاصر لإلفصا  االجتاهوميثل 
أحد أهم اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية ونتيجة هلذه اخلاصية اهلامة كان التحول حنو  باعتبارها

 القرارات جبميع أنواعها، مثل اإلفصاح عن اختاذاملطالبة باإلفصاح عن املعلومات املالئمة ألغراض 
التنبؤات املالية من خالل الفصل بني العناصر العادية وغري العادية يف القوائم املالية، اإلفصاح عن اإلنفاق 
الرأمسايل احلايل واملخطط ومصادر متويله، ويالحظ أن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه احلد من اللجوء 
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 رمسية يرتتب عليها مكاسب لبعض إىل املصادر الداخلية للحصول على املعلومات اإلضافية بطرق غري
 الفئات على حساب أخرى.

وهو يهدف إىل تقدمي معلومات مفيدة ألغراض اختاذ القرارات االستثمارية، ويقوم ذلك النوع على 
 1عديد من االعتبارات هي:

  ،وامتداده إخالء مسؤولية اإلدارة و عدم اقتصار هدف املعلومات املالية على مفهوم الرقابة التقليدية
 ؛ذ قرارات مثل االستثمار والتمويلهلدف تقدمي معلومات مالئمة ومفيدة الختا

  إمكانية استعانة املستثمر الفردي ذو القدرة احملدودة على تفسري املعلومات املالية باخلدمات
 ؛تخدامهاسس املعلومات املالية واساالستثمارية للمحللني املاليني املهنيني الذين يكون لديهم الوعي بأ

  من األمهية مبا كان توجيه املعلومات املفصح عنها يف القوائم املالية حنو مساعدة املستثمرين على
تقدير املتغريات اليت تعتمد على قياس درجة املخاطر النسبية ويف ضوء عالقة العائد من االستثمار 

 مقارنة بالعائد على االستثمار يف السوق املالية ككل.

إلفصاح التثقيفي باألسواق املالية اليت تعكس أثر املعلومات بسرعة وبعدالة ألغراض يرتبط مفهوم ا
حتديد أسعار االستثمارات ذات الكفاءة، ومن هناك يتوجه هذا اإلفصاح حنو توفري املعلومات اليت متكن 

ميكن احلد من السوق من التوصل لألسعار املتوازنة اليت حتقق عدالة توزيع العوائد ودرجات املخاطر، مما 
مساوئ استخدام املعلومات اخلاصة لتحقيق مكاسب لبعض املتعاملني على حساب الفئات األخرى اليت 

 قد ال تتوافر لديهم تلك املعلومات.
ويشري مصطلح اإلفصاح املعريف التثقيفي إىل االجتاه حنو زيادة حجم املعلومات املفصح عنها، 

درجة أكرب من الدراسة واخلربة يف استخدامها، باإلضافة والرتكيز على املعلومات اليت حتتاج ل
للمعلومات املالئمة اليت تتصف بدرجة كبرية نسبية من التقدير ومن أمثلة ذلك التنبؤات املالية 

 واملعلومات املرحلية أو املعلومات القطاعية.
 .عرض المعلومات المحاسبية يةلزامإالفرع الثالث: من حيث درجة 

 يقسم اإلفصاح من حيث درجة اإللزام إىل إفصاح إلزامي وأخر طوعي كاآليت:   
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 اإلفصاح اإللزامي: .1

الشركات  معايري اإلفصاح يف بلدان العامل إال أن معظم الدول تفرض على اختالفعلى الرغم من 
احملاسبية الدولية، اإلفصاح عن معلومات معينة طبقا ملا تنص عليه املعايري  املدرجة يف األسواق املالية

باإلضافة إىل ما تقضي به التشريعات والقوانني كإيضاحات حمددة وضرورية. ويهدف هذا النوع من 
اإلفصاح احملاسيب إىل تقدمي القدر الكايف واملناسب ملستخدمي القوائم املالية لتمكنهم من اختاذ القرارات 

 1فصاح عما يلي:ويشمل هذا النوع من اإلاالقتصادية واملالية الرشيدة، 
 ؛ند عرض القوائم املالية اخلتاميةالسياسات احملاسبية اليت مت اختيارها وتطبيقها ع 
  التغيريات اليت طرأت يف التقديرات احملاسبية، مثل تعديل العمر اإلنتاجي لألصول طويلة األجل أو

 ؛ة تؤثر على بعض تقديرات املخصصاتظهور معلومات إضافي
 ؛املخزون على السياسات احملاسبية مثل طريقة تسعري التغيريات اليت طرأت 
  أخطاء حدثت يف سنوات سابقة مت اكتشافها يف السنة  اكتشافالتغيريات اليت طرأت نتيجة

 ؛وأثر تصحيحه على القوائم املاليةاحلالية، ويتم شرح هذا اخلطأ 
 فصاح عن ذلك عند إعداد التغيريات اليت طرأت على الشكل القانوين للوحدة االقتصادية، ويتم اإل

 ؛ق القابلية للمقارنة بني الفرتاتوعرض القوائم املالية لتحقي
 ؛يضاحات املتممة للقوائم املاليةاإلفصاح عن املكاسب واخلسائر احملتملة، ويكون ذلك ضمن اإل 
  االرتباطبعقود مستقبلية، ويلزم شرح طبيعة  االرتباطاتاملالية مثل  االرتباطاتاإلفصاح عن 

 ؛ضاحات املتممة للقوائموشروطه وتأثريه املايل، ويوضح ذلك ضمن اإلي
  اإلفصاح عن األحداث الالحقة اليت تقع بني تاريخ إعداد القوائم املالية وتاريخ إصدارها، مثل

التغريات اهلامة اليت طرأت على األصول أو اخلصوم، على أن يتم اإلفصاح عن ذلك يف اإليضاحات 
املالية والذي يشمل وصف طبيعة هذه األحداث وصعوبة تقديرها وتأثريها املايل املتممة للقوائم 

 ؛ات يف القوائم املالية املعروضةمستقبال، وبطبيعة احلال ال يظهر تأثري هذه التغري 

                                                 
ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول اأنر كفاءة اإلفصاح وحوكمة الشركات في جذب االستثمارات العربية واألجنبية )دراسة تحليله(، ربا ماجد بصول،  -1

 (.70-27، ص ص: )2202العربية، القاهرة، مصر، 
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  تلتزم كل شركة مقيدة بالبورصة باإلفصاح عن مركزها املايل وأدائها التشغيلي لكل من هيئة سوق
 رة دورية )سنويا أو ربع سنوية(.و تم هذا اإلفصاح بصاملال والبورصة وي

 اإلفصاح الطوعي: .2

قد تقوم الشركة باإلفصاح عن معلومات إضافية طوعية ودون إلزام من القوانني أو املنظمات املهنية، 
القرارات املتعلقة  اختاذوذلك بغرض توفري معلومات إضافية إىل أصحاب املصاحل ومساعدهتم على 

كة، وقد شجعت الكثري من املنظمات املهنية الشركات على ممارسة هذا النوع من اإلفصاح، مبستقبل الشر 
سبيل املثال ويف جهوده الرامية لتحسني اإلفصاح احملاسيب  على (FASB)فمجلس معايري احملاسبة املالية 

 1شكل جلنة هلذا الغرض وحدد نطاق عملها باآليت:
  الطوعي ألنواع معينة من املعلومات واليت جيدها مستخدميها مهمة دراسة املمارسة احلالية لإلفصاح

 ؛اذ القرار االستثماري اخلاص هبمألغراض اخت
  تطوير توصيات جديدة للتناسق مع متطلبات اإلفصاح يف املبادئ احملاسبية املقبولة(GAAP ) وهيئة

 وتقليل اإلفراط يف تقدمي املعلومات. (SEC)تداول األوراق املالية 
  املتعلقة باإلفصاح عن  االتكنولوجيبنتائج  واالهتمامدراسة النظم احلالية لتسليم املعلومات إلكرتونيا

 األعمال املستقبلية للوحدة االقتصادية.
تقريرها حتت عنوان التبصري باجتاه  املعينة من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية ةنأصدرت اللج

 ير إىل بيان أهم مخسة عناصر هلذا النوع من اإلفصاح هي:حتسني اإلفصاح الطوعي وخلص التقر 
 حتديد مسات أعمال الشركة اليت تعد مهمة لنجاحها واليت متثل عوامل النجاح احلرجة يف الشركة.ب-أ

 حتديد اسرتاتيجيات اإلدارة وخططها إلدارة عوامل النجاح احلرجة يف املاضي واملستقبل.ب-ب
 قبل اإلدارة لقياس وإدارة اسرتاتيجياهتا وخططها.حتديد مقاييس األداء املستخدمة من ب-ج
االهتمام واحلذر فيما إذا كان اإلفصاح الطوعي حول اسرتاتيجيات الشركة املستقبلية سيكون له ب-د

 تأثري عكسي على املوقف التنافسي وأن املخاطرة أكرب من املنفعة املتوخاة من هذا اإلفصاح.
ب أن يكون هناك توضيح لكيفية تقدمي املعلومات إذا كان اإلفصاح الطوعي مالئم، عليه جيب-ه

 وطبيعة املقاييس املستخدمة، فضال عن ثبات تلك املقاييس من فرتة ألخرى.

                                                 
 (.12-12ص ص: )مرجع سبق ذكره، طالل حممد احلجاوي، فرات املالكي،  -1
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 المحاسبي. مستوى اإلفصاح فيعوامل المؤنرة المطلب الثالث: ال

مل اليت احملاسيب عن املعلومات ليست عملية عشوائية بل توجد العديد من العوا ن اإلفصاحأميكن القول 
تتداخل فيما بينها لتخرج مبحددات من شأهنا أن تأثر على عملية اإلفصاح، حيث أن للظروف االقتصادية 

تأثري على املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ومدى  الشركةوالسياسة واالجتماعية اليت تعمل فيها 
 منها، وهذه الظروف ميكن التعبري عنها بالعوامل البيئة والعوامل املتعلقة باملعلومة. االستفادة

 .الفرع األول: العوامل البيئية
من دولة إىل أخرى  اختالفاتتتعلق هذه العوامل باجملتمع الذي تعد فيه التقارير املالية، حيث جند 

 1ألسباب نعمل على تبياهنا كما يلي:
 العوامل االقتصادية:  .1

يتأثر اإلفصاح احملاسيب بالبيئة االقتصادية احمليطة وبدرجة النمو االقتصادي وأدوات السياسة املالية 
والنقدية واملؤشرات االقتصادية، وكذلك بنوع النظام االقتصادي. فمستوى اإلفصاح يف الدول ذات 

االقتصادية اليت يقوم عليها هذا االقتصاد، واليت كبري نتيجة للمبادئ   باهتماماالقتصاد الرأمسايل حيظى 
تركز على ضرورة توفري اإلفصاح املناسب لقرارات املستثمرين واملقرضني. يف حني خيتلف مستوى اإلفصاح 
يف الدول ذات االقتصاد االشرتاكي، إذ يتم الرتكيز على املعلومات احملاسبية املوجهة للمخططني يف الدولة 

 وازنة العامة للدولة.من أجل إعداد امل
ومن العوامل االقتصادية املؤثرة يف مستوى اإلفصاح وجود أسواق األوراق املالية ومدى تطورها 
وكفاءهتا. حيث أن منو أسواق األوراق املالية يرتتب عليه تزايد املعلومات املتاحة نتيجة للضغوط اليت قد 

من أجل زيادة اإلفصاح العام عن املعلومات، ويؤثر  الشركةميارسها املستثمرون احلاليون واملرتقبون على 
كبرية من اإلفصاح على مستوى القطاع أو   شركة فما تتطلبه ،اختالف أحجام املؤسساتعلى ذلك 

 املؤسسات التابعة خيتلف عما تتطلبه املؤسسات الصغرية.
 العوامل السياسية: .2

حلاجة إىل الرقابة على النشاط باالسياسي تؤثر طبيعة النظام السياسي وخصوصا درجة الوعي 
االقتصادي والتدخل احلكومي من خالل القوانني والتشريعات وتأثري الرأي العام على معيار اإلفصاح. 

                                                 
دراسة ميدانية مقارنة بين بورصتي تونس –دراسة أنر اإلفصاح المحاسبي على كفاءة أسواق األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات حكيمة بوسلمة،  -1
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املعايري احملاسبية اخلاصة بوظيفيت  اقرتاحولقد ثبت أثر تعاظم البعد السياسي يف عامل احملاسبة ويف جمال 
إليه املهنة من ضرورة أن تأخذ البعد السياسي املتعاظم األثر  القياس واإلفصاح وبات واضحا ما حتتاج

 على خمتلف القرارات احملاسبية باجلدية الالزمة حىت يكون األداء املهين متوافقا مع الظروف احلالية.
 العوامل القانونية:  .3

تلكات تتمثل هذه العوامل يف جمموعة األنظمة وقواعد القانون اليت تتطلب معايري معينة حتمي مم
امللكية عن اإلدارة وزيادة  بانفصالوحقوق اآلخرين، خاصة مع ظهور الشركات املسامهة اليت تتصف 

متطلبات اإلفصاح. مما أدى إىل خضوعها للتشريعات والقواعد القانونية اليت تنظم عمل هذه الشركات 
 وتبني مدى كفاءة املدراء يف إدارة األموال املوكلة إليهم.

لذلك ميكن القول بأن سن التشريعات والقواعد القانونية اليت تلزم املؤسسات بتوفري املعلومات املالية 
الالزمة للمستخدمني من خالل اإلفصاح يف التقارير املالية هي أحد العوامل القانونية اليت تؤثر يف درجة 

وجود قانون للشركات كالواليات اإلفصاح على الرغم من وجود بعض الدول اليت يتم فيها اإلفصاح دون 
املتحدة األمريكية اليت ال يوجد فيها قانون للشركات حيدد املعلومات اليت جيب أن ترد بالتقارير املالية وإمنا 
تعد يف ضوء املبادئ احملاسبية املقبولة واليت تشرف عليها هيئات معينة كمجلس معايري احملاسبة املالية 

(FASB) لية وهيئة األوراق املا(SEC) بعكس اململكة املتحدة جند أن قانون الشركات الربيطاين .
يتطلب حدا أدىن من اإلفصاح يف التقارير املالية املعدة للنشر للتزويد باملعلومات اليت تتصف بأن هلا أمهية  

ون كما أشار هذا القان  ،القرارات اختاذكافية للتأثري على حكم مستخدمي هذه املعلومات ومساعدهتم يف 
 لضرورة توزيع هذه التقارير على املسامهني ملناقشتها قبل إقرارها.

إىل وجود عالقة إجيابية بني النظم القانونية ومستوى اإلفصاح  1قد توصلت العديد من الدراساتو  
يف التقارير املالية، كذلك أثبتت هذه الدراسات أن مستوى اإلفصاح يف التقارير املنشورة للشركات يف 
الدول اليت تطبق القانون املدين منخفض مقارنة بالشركات يف الدول اليت تطبق القانون العام. ألن هذه 

 توفر احلماية القانونية الالزمة للمستثمرين والدائنني، مما يؤثر إجيابا على مستوى اإلفصاح فيها.األخرية 

                                                 
 اليت ذكرت هي:أهم الدراسات  -1

- Bikki Jaggi & Pek Yee Low, « Impact of Cultire, Market Forces and Legal System on Financial 

Disclosures », The International Journal of Accounting, Vol. 35, No. 4, 2000, pp. 495- 519. 

- Ole-Kristian Hope, « Firm-level Disclosures and the Relative Roles of Culture and Legal Origin », 

Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 14, Issue 3, October, 

2003, pp. 218- 248. 

- Helen H. Kang & Sidney J. Gray, « Reporting intangible assets: Voluntary disclosure practices of 

top emerging market companies », The International Journal of Accounting, Vol. 46, 2011, 

pp. 402- 423. 
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عموما فإن الدول ذات النظم القانونية القوية تعمل فيها أسواق األوراق املالية بشكل جيد، مما يعطي 
تعمل هذه الشركات للشركات يف تلك الدول املزيد من الفرص للحصول على التمويل، ومن أجل ذلك 

على حتسني مستوى اإلفصاح يف تقاريرها املالية. أما الدول ذات النظم القانونية الضعيفة تكون فيها 
تكلفة رأس املال مرتفعة نتيجة لعدم ثقة املستثمرين يف أسواقها املالية لعدم كفاية القوانني اليت حتمي 

 حقوقهم.
تعددة اجلنسيات وضع وسن قوانني والكثري من كذلك ترتب على التأثري اجلوهري للشركات امل

 التشريعات اجلديدة اليت تتطلب إفصاحات إضافية.
وبالتايل فإن اإلطار التشريعي الذي حيكم عملية اإلفصاح يتشكل أساسا من نصوص املواد القانونية 

هنة احملاسبة ال والشركات، وتلك القوانني املنظمة ململالواردة هلذا اخلصوص يف قوانني أسواق رأس ا
 ، وما تتبناه املهنة من مبادئ حماسبية ومعايري تدقيق ومراجعة.املراجعةو 
 العوامل االجتماعية: .4

 واالهتمامالناس حنو السرية  اجتاهيتأثر اإلفصاح احملاسيب ببعض القيم االجتماعية اليت تتمثل يف 
 بالوقت والقضاء والقدر.

املعلومات احملاسبية، حيث أن الدول اليت تدعم السرية  فالتوجه حنو السرية يؤثر على جتميع ونشر
تكون فيها متطلبات اإلفصاح قليلة مقارنة بالدول األخرى، وبالتايل فإن مستوى اإلفصاح عن املعلومات 

 يف التقارير املالية للشركات يكون يف حده األدىن.
دخل وتركز على التقارير الفرتية كما أن إعطاء قيمة للوقت من قبل بعض الدول جيعلها هتتم بقائمة ال

حبيث تعد البيانات املالية خالل فرتات متقاربة. بعكس الدول اليت ال تعطي للوقت قيمة مما جيعلها تركز 
 على قائمة املركز املايل ويتم فيها إعداد التقارير خالل فرتات متباعدة.

املعايري احملاسبية ومن بينها معيار أما فيما يتعلق بالتوجه حنو القضاء والقدر فإن ذلك يؤثر على 
اإلفصاح من ناحية اعتقاد املسؤولني بأن األحداث املستقبلية ال ميكن التحكم فيها أو السيطرة عليها. 
وبالتايل ليس هناك حاجة للتخطيط وإعداد املوازنات ومن مث تقل احلاجة للسياسات احملاسبية ذات الصلة 

 بالتخطيط والرقابة.
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 ي: العوامل المتعلقة بالمعلومات: الفرع الثان
تتأثر درجة اإلفصاح يف التقارير املالية باملعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصفات 
للحكم على كفاءهتا. ولقد اهتمت املنظمات املهنية بإصدار املعايري اليت تصف جودة املعلومات احملاسبية، 

واملتعلقة باخلصائص النوعية اليت  (FASB)1عن جملس معايري احملاسبة املالية  الصادر (22)ومن أمهها البيان 
 القرارات. الختاذجيب توفرها يف املعلومات احملاسبية حىت تكون مناسبة 

أغلب املستفيدين  باختاذهاومن أهم هذه اخلصائص أن تكون املعلومات مالئمة للقرارات اليت سيقوم 
هذه املعلومات عند اإلستفادة منها، باإلضافة إىل قابليتها للتحقق واملقارنة.   منها، وأن تكون هناك ثقة يف

كما أشار هذا اجمللس إىل أن املعلومات الواردة بالتقارير املالية ليست إال أداة تتوقف منفعتها على مدى 
 اإلستفادة منها.

 الفرع الثالث: العوامل المتعلقة بالشركة: 
يوجد العديد من العوامل اليت ترتبط بالشركة كحجمها، عدد املسامهني فيها، ورحبيتها وإدراجها يف سوق 

أول من درس هذه العوامل ومدى تأثريها على مستوى  2Cerfاألوراق املالية، وغريها من العوامل. ويعترب 
موجبا بني كل من حجم الشركة  تاارتباطاإلفصاح يف التقارير املالية، حيث توصل يف دراسته إىل أن هناك 

 )حجم األصول(، عدد املسامهني، مستوى الرحبية، التسجيل يف السوق املايل ومستوى اإلفصاح.
وأدخال يف دراستهما متغريات  Cerfالعمل الذي قام به  3Desai & Singhviبعد ذلك تابع كل من 

إضافية مثل: حجم الشركة اليت قامت مبراجعة القوائم املالية، ومعدل العائد على حق امللكية ووجدا أن هناك 
عالقة طردية بني مدى اإلفصاح يف التقارير املالية املنشورة وكل من حجم الشركة )حجم األصول( وعدد 

 4وحجم شركة املراجعة اليت يتم التعامل معها، وسنوردها فيما يلي: املسامهني والتسجيل يف السوق املايل،
 
 
 
 

                                                 
1 - Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Reporting Accounting 

Concept N° 02 : "Qualitative characteristic of Accounting Information", FASB, May, 

1980, par 46- 47, pp.16, 17. 
2Alan Robert Cerf, « Corporate Reporting and Investment Decisions », Berkeley, University 

of California , U.S.A Press, 1961). 
3 - Surendra S. Singhvi & Harsha, B. Desai, « An Empirical Analysis of the Quality of corporate 

Financial Disclosure », The Accounting Review, vol. 46, No. 1, January, 1971, pp : (129 – 138). 
 (.70-33ص ص: )مرجعبسي بذكره بحكيمة نوسنمة،  -4
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 حجم الشركة: .1

حيتاج إعداد التقارير املالية وإخراجها بشكل دقيق ويف الوقت املناسب للمستخدمني هلا إىل تكاليف 
تتعرض هلا مباشرة ناجتة عن إعداد هذه التقارير ونشرها، وتكاليف غري مباشرة ناجتة عن املخاطر اليت 

 الشركة بسبب الكشف عن مجيع املعلومات كزيادة املنافسة، وزيادة مطالب النقابات العمالية وغريها.
وجود عالقة موجبة  فقد أثبتت العديد من الدراسات Singhvi & Desaiو Cerfوإضافة لدراسيت 

الدول املتقدمة أو  بني حجم أصول الشركة ومستوى اإلفصاح يف تقاريرها املالية، سواء كان ذلك يف
الدول النامية. حيث توصلت هذه الدراسات إىل أن درجة اإلفصاح يف التقارير املالية للشركات الكبرية 

 1مرتفعة مقارنة بالتقارير املالية للشركات الصغرية.
 وتتلخص املربرات النظرية للعالقة بني حجم الشركة ومستوى اإلفصاح يف تقاريرها املالية يف:

  لية جتميع املعلومات ونشرها مكلفة بالنسبة للشركات الصغرية ألهنا ال تتوفر على اخلربات عمتكون
واملوارد املالية الالزمة لزيادة مستوى اإلفصاح مقارنة بالشركات كبرية احلجم اليت تتمتع بقدرة أكرب على 

 ؛املستثمرين بالبيانات واإليضاحاتحتمل تكاليف التوسع يف تزويد 
  كثرة عدد املسامهني يف الشركات كبرية احلجم يفرض عليها اإلفصاح عن املزيد من املعلومات يف

 ؛قراراهتم الختاذتقاريرها املالية لتزويدهم مبا حيتاجونه 
   تركيز احملللني وغريهم من املهتمني على التقارير املالية للشركات الكبرية لزيادة مستوى يدفع

املستثمرين يكون إشارة على إخفاء األخبار السيئة، مما يؤدي إىل فقدان ثقة اإلفصاح ألن اخنفاضه قد 
 ؛وغريهم من املتعاملني

  من أجل احلصول على املزيد من التمويل، تسعى الشركات الكبرية لكسب ثقة املستثمرين من
 ؛ملال بأقل تكلفةتها لزيادة رأس اخالل التوسع يف اإلفصاح عن املعلومات يف تقاريرها املالية، نظرا حلاج

                                                 
 من بني هذه الدراسات: -1

0-L.Stephen. Buzby, « Company Size, Listed Versus Unlisted Stocks, and The Extent of Financial 

Disclosure », Journal of Accounting Research, Vol. 13, No. 1, Spring, 1975, pp : (16–37). 

2- Michael Firth, « The Impact of Size Stock Market Listing and Auditors on Voluntary Disclosure 

in Corporate Annual Reports », Accounting and Business Research, Vol. 9, No. 36, Autumn, 

1979, pp : (273–280). 
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  اجلهات احلكومية خاصة الرقابية، وبالتايل  واهتمامإن الشركات كبرية احلجم تكون دائما حتت نظر
تكون حتت ضغط أكرب لإلفصاح عن معلومات أكثر. أي أنه من احملتمل أن جتد هذه الشركات يف 

 ؛ا من قبل اجلهات احلكوميةاإلفصاح عن املعلومات كاملة وسيلة للتقليل من الضغوط غري املرغوب فيه
 إدارة الشركات الصغرية أو خوفها من أن اإلفصاح الكامل عن عملياهتا ميكن أن يشكل  اعتقاد

 خطرا على مركزها التنافسي يف اجملال الذي تعمل فيه.
مما سبق يتضح أن حلجم الشركة أثر مباشر على مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية، حيث أن الشركات  

ة احلجم أكثر إفصاحا من الشركات صغرية احلجم، ألن التوسع يف نشر املعلومات حيقق مكاسب كبري 
 احملللني املاليني، ومن مث احلصول على املزيد من التمويل. واهتمامهلذه الشركات كزيادة ثقة املستثمرين 

 دد المساهمين:ع .2

وتؤدي كثرة عددهم يف الشركة إىل  يعترب املسامهون أكثر األطراف تأثرا مبستوى اإلفصاح احملاسيب،
زيادة حاجاهتم للمعلومات. لذلك فإن ختفيض تكاليف الوكالة )الصراع بني املسامهني واملديرين( والتقليل 

 من عدم متاثل املعلومات يدفع الشركات إىل زيادة مستوى اإلفصاح يف تقاريرها املالية.
وجود عالقة  (Singhvi & Desai)و (Cerf, 1961)وكما أشرنا سابقا فقد أثبتت دراسة كل من 

طردية بني مستوى اإلفصاح احملاسيب وعدد املسامهني يف الشركة، وهو ما أكدت عليه دراسة )غرايبية 
 (.10721والنرب، 

وعليه فإن زيادة عدد املسامهني جيعل إدارة الشركة عرضة أكثر للمحاسبة واملساءلة، مما يدفعها لرفع 
 التقارير املالية بغية مواجهة احتياجات هؤالء املسامهني وتلبية رغباهتم.مستوى اإلفصاح يف 

 مستوى الربحية: .3

إن حتقيق الشركة ملستوى مرتفع من الرحبية قد يدفع إدارهتا لتوفري املزيد من املعلومات يف التقارير املالية 
اإلجيايب  االنطباعكذلك تعزيز توضح من خالهلا قدرهتا يف احلفاظ على أموال املسامهني وتعظيم ثروهتم، و 

ملستخدمي هذه التقارير عن أدائها. يف حني فإن الشركات اليت حتقق رحبية منخفضة أو خسارة فإهنا 
 ترغب يف حجب نتائجها السيئة بالكشف عن احلد األدىن من املعلومات.

                                                 
جملة دراسات العلوم القانونية مدى توفر اإليضاحات في التقارير المالية السنوية لشركات المساهمة العامة الصناعية في األردن، فوزي غرايبة، رندا النرب،  -1

 (.12-7، ص ص: )0721، أوت 2، العدد 02واإلدارية، اجمللد 
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املالية يف العديد من عالقة إجيابية بني الرحبية ومستوى اإلفصاح يف التقارير  وقد مت إثبات وجود
، حيث توصلت هذه األخرية إىل أن الشركات اليت حتقق أرباحا متيل إىل التوسع يف اإلفصاح، 1الدراسات

 ويرجع ذلك لألسباب اآلتية:
  الشركات اليت حتقق أرباح عالية تكون عرضة لتدخل اجلهات احلكومية، مما يدفعها لزيادة مستوى

 ؛تقاريرها املالية لتربير أدائها أكثر تفصيال يفاإلفصاح والكشف عن معلومات 
  ترغب إدارة الشركات اليت حتقق رحبية مرتفعة يف توسيع مستوى اإلفصاح لكسب ثقة املستثمرين

 يف وظائفها اإلدارية. واالستمراروحتقيق مزايا خاصة كاحلصول على املكافآت والتعويضات 
حتقق أرباح مرتفعة متيل لتخفيض مستوى اإلفصاح من خالل ما سبق يتضح أن الشركات اليت ال 

مقارنة بالشركات ذات الرحبية العالية اليت تعمل إدارهتا على زيادة املعلومات املفصح عنها يف التقارير 
 املالية بغية إظهار حسن تسيريها لألموال املوكلة إليها وجذب املزيد من املستثمرين لشراء أسهمها.

 وراق المالية:تسجيل الشركة بسوق األ .4

هلذا العامل أثر مباشر يف زيادة درجة اإلفصاح نتيجة لوجود متطلبات قانونية حتكم عملية التسجيل، 
حيث تقوم الشركات املسجلة بسوق األوراق املالية واليت يتم التعامل يف األسهم اليت تصدرها مبلء عدد 

ماهلا، وهلذا تكون حتت ضغط لزيادة من النماذج واإليضاحات عن أهداف الشركة ونشاطها ونتائج أع
 درجة اإلفصاح يف التقارير املالية وحتسينها.

كما أن كفاءة السوق املايل هلا دور كبري يف رفع مستوى اإلفصاح، حيث وجدت إحدى الدراسات 
اليت أجريت على سبع شركات يف سبع بلدان مخسة منها يف أوربا )بريطانيا، فرنسا، أملانيا، هولندا، 

كبريا بني املستوى العام لإلفصاح يف الشركات   اختالفاويد( واألخرى يف أمريكا واليابان أن هناك والس
األمريكية والربيطانية من جهة والشركات يف البلدان األخرى، وهذا يرجع كون السوق األوريب لألسهم أقل  

 كفاءة من األسواق األمريكية والربيطانية.

نشر املعلومات يف التقارير املالية للشركات املدرجة يف أسواق األوراق ومن ناحية أخرى فإن التوسع يف 
 املالية يؤدي إىل كفاءة ختصيص املوارد وزيادة فاعلية هذه األسواق.

                                                 
 م  ني  هذه الدراسات: -1

0-Sanjay Bhayani,« Association between Firm-Specific Characteristics and Corporate Disclosure: 

The Case of India », International Conference on Business, Economics, Management and 

Behavioral Sciences (ICBEMBS'2012), Dubai , Jan. 7-8, 2012, pp : (479- 482). 
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وعليه ميكن القول إن تسجيل الشركة يف السوق املايل يدفعها إىل نشر املزيد من التفاصيل حول 
ىت يتسىن ملستخدمي التقارير املالية حتليل املعلومات الواردة فيها نشاطها وأهدافها وكل ما يتعلق بأدائها ح

 هبا. االحتفاظواختاذ القرارات املختلفة كتسعري أوراقها املالية وبيعها أو 

 المراجع الخارجي: .5

أدى ظهور شركات املسامهة إىل ضرورة وجود مراجع خارجي يتوىل مراجعة القوائم املالية املعدة من 
 طمأنة مستخدميها بأهنا متثل وبعدالة املركز املايل ونتيجة النشاط خالل الفرتة املالية.قبل الشركات و 

اليت رأيناها سابقا يف الفصل األول، واليت من بينها  املراجعةوتتم عملية املراجعة وفقا ملعايري مهنة 
معايري إعداد التقرير الذي يقضي بضرورة كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية، ويف حالة عدم حتقق املراجع 

 من توفر هذا الشرط فإنه يعد خمال بقواعد املهنة.

يؤثر على درجة اإلفصاح من خالل وبالتايل فإن املراجع اخلارجي الذي يقوم بفحص القوائم املالية 
 باملبادئ واملفاهيم احملاسبية املقبولة والقواعد اليت تتطلبها أصول املهنة اليت ينتمي إليها. التزامه

 اعتبارالعالقة بني حجم مكتب املراجعة ومستوى اإلفصاح على   1العديد من الدراسات اختربتوقد 
دة وخربة واسعة ودراية مبعايري احملاسبة، وبالتايل فهي التقوم أن مكاتب املراجعة الكبرية تتمتع بسمعة جي

مبراجعة القوائم املالية فحسب، بل تؤثر على مستوى اإلفصاح عن املعلومات يف هذه القوائم. وكانت 
الشركة يف مراجعة حساباهتا على  اعتمادالنتائج املتوصل إليها تشري إىل إجيابية العالقة بينهما، حيث أن 

 راجعة كبري يؤدي إىل رفع مستوى اإلفصاح. وذلك لألسباب اآلتية:مكتب م

  الشركة يف تدقيق قوائمها املالية على مكتب مراجعة كبري يتميز جبودة خدماته يعطي ثقة  اعتمادإن
ملستخدميها ملصداقية املعلومات الواردة فيها، ألن هذه املكاتب لديها دافع قوي للحفاظ على 

هور بأخالقيات املهنة يؤدي إىل تد التزامها، فعدم اوفرض مستوى اإلفصاح الذي تراه مناسب استقالليتها
 ؛مسعتها

                                                 
 م  ني  هذه الدراسات: -1

0-Surendra S. Singhvi & Harsha، B. Desai ,Op. Cit., pp : (129- 138). 

2-Inchausti, B.G., « The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulation on 

Information Disclosed by Spanish Firms », The European Accounting Review, Vol. 6, Issue 1, 

1997, pp : (45- 68). 
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  اإلدارةتعترب نظرية الوكالة أن املراجعة اخلارجية تلعب دورا يف ختفيض تضارب املصاحل بني 
واملستثمرين، وبالتايل فإن الشركات اليت ترتفع فيها تكاليف الوكالة تسعى للحصول على خدمات 

 مراجعة عالية اجلودة من خالل التعامل مع مكاتب املراجعة الكبرية.

املراجعة الذي تتعامل معه الشركة له دور حاسم يف تعزيز  إن مكتبومن خالل ما سبق ميكن القول 
لقوائم املالية، ومن مث زيادة ثقة مستخدميها يف املعلومات املفصح عنها يف هذه القوائم. مصداقية وشفافية ا

تساهم بشكل كبري يف زيادة مستوى اإلفصاح يف التقارير  واستقالليتهاحيث أن جودة أداء هذه املكاتب 
 املالية للشركات. 

 

 .ةالمحاسبيعن المعلومة إلفصاح األساسية لقومات المالمبحث الثاني: 
اجلهات العلمية واملهنية احملاسبية مبوضوع اإلفصاح احملاسيب، وعلى حنو خاص بعد تطور احملاسبة  اهتمت

هذا التطور بالقوائم املالية، واليت تتضمن جوهر عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية املستخدمة  وارتباط
املختلفة )استثمارية، إدارية(. هذا ما قادنا لتخصيص هذا القرارات  اختاذاألطراف املتعددة يف عملية  قبل من

هي املقومات واألسباب اليت يقوم عليها وألجلها اإلفصاح، وكذا املتطلبات واملعوقات اليت  املبحث ملعرفة ما
 تواجه عملية اإلفصاح وذلك يف املطالب التالية:

 وأسبابه.احملاسيب املطلب األول: مقومات اإلفصاح 
 .احملاسيب الثاين: متطلبات اإلفصاحاملطلب 

 .احملاسيب املطلب الثالث: معوقات اإلفصاح
 

 وأسبابهالمحاسبي اإلفصاح المطلب األول: مقومات 

نظرا لعدم تطابق مصاحل األطراف املختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم املالية املطلوب اإلفصاح 
الزوايا اليت ينظرون من خالهلا هلذه القوائم، فكل طرف ينظر إىل اإلفصاح مبا  اختالفعنها، أدى ذلك إىل 

املقومات األساسية اليت يعتمد عليها اإلفصاح عن سيتناول املطلب فهذا حيقق مصلحته وأهدافه. وعليه 
 املعلومات احملاسبية وكذا األسباب اليت تدعوا له.
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 .المحاسبي الفرع األول: مقومات اإلفصاح
ألطراف متعددة بد أن يقوم اإلفصاح على جمموعة من املقومات ال سيما أن املعلومات احملاسبية تقدم ال 

وذات مصاحل خمتلفة. والذي ينعكس على الزاوية اليت ينظر من خالهلا كل طرف حنو املشكلة املراد حلها، 
 1ويرتكز اإلفصاح احملاسيب على املقومات الرئيسية التالية:

 ؛م املستهدف للمعلومات احملاسبيةحتديد املستخد 
 ؛أغـراض استخدامات املعلومـات احملاسبيـة 
  ؛احملاسبية اليت جيب اإلفصاح عنهاطبيعـة ونوع املعلومات 
 ؛حتديد أساليب وطرق اإلفصاح احملاسيب 
 توقيت اإلفصـاح عن املعلومات احملاسبية. 

ولكن عدم جتانس وعدم تطابق مصاحل األطراف املختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم املالية قاد 
كطرف مسؤول عن إعداد البيانات   الشركةإىل اختالف الزاوية اليت ينظرون من خالهلا هلذه القوائم. فإدارة 

نظر رجال األعمال إىل اإلفصاح احلسابات، وي راجعيزاوية قد ال تتطابق مع نظرة متنظر إىل اإلفصاح من 
جهات الرقابة واإلشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف  ااحملاسيب من زاوية ختتلف عن تلك اليت تنظر من خالهل

 يحقق هو مصلحته.من زاوية ل يطالب باإلفصاح
 على إيضاح أكثر للمقومات الرئيسية لإلفصاح احملاسيب املذكورة سابقا على النحو التايل: يتم العملس
 المحاسبية:تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات  .1

هلذه املعلومات فمنها من  استخدامهاتتعدد الفئات اليت تستخدم املعلومات احملاسبية كما ختتلف طرق 
  القوائم املالية مستخدموخدمها بصورة غري مباشرة، حيث يشمل يستخدمها بصورة مباشرة ومنها من يست

 :الشركةفردا كان أو جهة أو تنظيما، ومن أهم ممثلي أصحاب املصلحة يف  الشركةكل من له مصلحة يف 
 املالك واملقرضني واملوردين واملستثمرين احملتملني والدائنني واملوظفني واإلدارة والعمالء واملسؤولني عن)

 واملستشارين والسماسرة وضامين األسهم واملشرعني والصحافة املالية ووكالت واالقتصادينيالبورصات 
 العمالية والتجمعات وباحثي األعمال وأساتذة اجلامعات وطالب واالحتاداتالتقارير املالية والنقابات 

 2. )البحث

                                                 
جملد العلوم ، -دراسة ميدانية لبعض البنوك التجارية–متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية الدولية بن فرج زوينة،  -1

 (.21-26، ص ص: )2202، 02االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 
 .16، ص: 2226الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، طارق عبد العال محاد،  -2
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 أساسي لإلفصاح املناسب حيثإن أمهية حتديد اجلهة املستخدمة للمعلومات احملاسبية يعد ركن 
إن أمهية حتديد اجلهة اليت تستخدم املعلومات احملاسبية تنبع من حقيقة أساسية هي أن األغراض :"يقال
لذا فإن حتديد اجلهة أو الفئات  "تستخدم فيها هذه املعلومات من جهات خمتلفة تكون أيضا خمتلفة اليت

ا أن حتديد هذه اجلهة سيساعد أيضا على حتديد ، كماستخدامهااملستخدمة للمعلومات تسبق غرض 
مة ءاخلواص الواجب توافرها يف تلك املعلومات سواء من حيث احملتوى أو الشكل، وذلك ألن مدى مال

اإليضاحات املتوافرة يف البيانات املالية ستتوقف على جانب كبري منها على مدى ما متتلكه  من جمموعة
من مهارة وخربة يف تفسري تلك اإليضاحات، مما يعين أن اإليضاحات هلذه البيانات  اجلهة املستخدمة

فئة أو جهة معينة قد ال تكون بالضرورة مالئمة لفئة أخرى ال متتلك اخلربة  الستخداماتتكون مالئمة 
 1واملهارة الكافيني لفهم تلك املعلومات.

 ر، مستثم(دمي القوائم املالية)مستخ نوعني من املستثمرين افرتضتهناك من يرى بأن مهنة احملاسبة و 
متوسط الفطنة ومستثمر واعيا، لذا ينبغي إعداد التقارير املالية بفرضية وجود مستويات خمتلفة من الكفاءة 
واملهارة واخلربة يف قراءة وتفسري املعلومات احملاسبية لدى مستخدميها، مما قد يضع معدي التقارير أمام 

 :خيارين
 الفئات اليت تستخدم هذه احتياجاتالتقرير املايل املوحد وفق مناذج متعددة حبسب تعدد  إعدادب-أ

تكون العملية مكلفة جدا وتتعارض مع مبدأ حيث التقارير، وهذا يؤدي إىل صعوبة تطبيقه أيضا 
 تزيد تكلفة املعلومة عن عائدها املتوقع. أالاجلدوى االقتصادية للتقارير اليت تشرتط 

 املستثمرين احملتملني وهذا احتياجاتإصدار تقرير مايل واحد متعدد األغراض يليب مجيع ب-ب
 .اخليار أيضا يصعب تطبيقه كونه جيعل التقارير املالية كبرية احلجم ومفرطة التفاصيل

الرأي النهائي يف احملاسبة على أن املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية يتمثل يف  استقروقد 
للتقارير املالية مع الرتكيز على فئات املالك احلاليني واملالك  استخدامهاة الفئات اليت حتتمل جمموع

 احملتملني والدائنني.
 :تحديد األغراض التي ستستخدم فيها المعلومات المحاسبية .2

جيب ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات احملاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف خباصية 
وهذا ما أمجع عليه كل من املعهد  االستعمالجيب أن تكون املعلومات مناسبة لغرض  حبيثمة، ءاملال

                                                 
الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان،  التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت العرض والقياس واإلفصاح،مطر حممد السيوطي موسى،  -1

 .111، ص: 2222



 الفصل الثاني: اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية وفقـا للمعايير المحاسبية الدولية
 

 

97 

ليت عربت عن ا (AAA)واجلمعية األمريكية للمحاسبني  (AICPA)القانونيني  األمريكي للمحاسبني
الذي حيدد وجهة نظرها يف أحد التقارير هلا بالقول: " يف حني تعد األمهية النسبية مبثابة املعيار الكمي 

مة املعيار النوعي الذي حيدد طبيعة أو نوع ءاسبية واجبة اإلفصاح، تعد املالحجم أو كمية املعلومات احمل
مة وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد ءاإلفصاح" لذا  تتطلب خاصية املالاملعلومات احملاسبية واجبة 

من اجلهة األخرى، كما جيب أال  الستخدامهااملعلومات واإلفصاح عنها من جهة والغرض الرئيسي 
يرتتب على ذلك اإلفصاح آثار ضارة باملوضع التنافسي للشركة يف ظل ظروف منافسة شبه كاملة وحادة 

 .1الغري اجتاهبني الشركات فإن اإلفصاح عن التقارير املالية من وجهة نظر اإلدارة وسيلة إلخالء املسؤولية 
 تحديد طبيعة ونوع المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها:  .3

تتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية األساسية يف: امليزانية العامة، قائمة 
الدخل، قائمة األرباح احملتجزة، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغريات يف حقوق امللكية باإلضافة إىل 

علومات اليت تعرض يف املالحظات واإليضاحات واملالحق املرفقة بالقوائم املالية، واليت تعد جزءا من امل
واألعراف واملبادئ  االفرتاضاتاملالية وفقا جملموعة من  القوائمهذه القوائم املالية، حيث يتم إعداد 

 تلك القوائم.  احملاسبية يف ظل قيود وحمددات على نوع وكمية املعلومات اليت تظهر يف
 تحديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: .4

ما جرى العرف عليه أن يتم اإلفصاح عن املعلومات ذات اآلثار املهمة على قرارات مستخدميها يف 
صلب القوائم املالية، يف حني يتم اإلفصاح عن املعلومات األخرى خصوصا التفاصيل إما يف املالحظات 

حات املرفقة للقوائم املالية أو ضمن جداول أخرى ملحقة. كما يتطلب األمر يف بعض األحيان أو اإليضا
اإلفصاح عن املعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة يف أماكن متعددة يف البيانات املالية، حيث يتطلب 

قية تركز على اإلفصاح املناسب عرض املعلومات بطرق يسهل فهمها أيضا ترتيبها وتنظيمها بصورة منط
 .2األمور اجلوهرية

 توقيت اإلفصاح عن المعلومات المالية: .5

يقصد خباصية التوقيت املالئم أو التزامن توفري املعلومات يف حينها قبل أن تفقد منفعتها أو قدرهتا 
القرارات. فمن البديهي أنه إذا مل تتوفر املعلومات عند احلاجة إليها، فلن  اختاذعلى التأثري يف عملية 

                                                 
 .022، ص: 2222الطبعة األوىل، دار احلامد، عمان، األردن، أسس المحاسبة المالية، رضوان حلوة، أسامة احلارس، فوز الدين أبو جاموس،  -1
 .272، ص: 2226ية، اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعنظرية المحاسبة "منظور التوافق الدولي"، أمني السيد أمحد لطفي،  -2
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القرارات حمددة دائما بفرتة زمنية معينة. وخيتلف التوقيت  اختاذيكون هلا تأثري على القرار، إذ أن عملية 
 طبيعة القرار، فبعض القرارات تستلزم سرعة أكثر من غريها. اختالفاملالئم مع 

اإلفصاح مفيدا يشرتط باإلضافة إىل أن تكون املعلومات كافية وقابلة للمقارنة ومفهومة حىت يكون 
أيضا جيب أن يتوفر التوقيت املالئم يف إعدادها وعرضها وتقدميها ملستخدمي تلك املعلومات، مبعىن أن 

املناسب، لذلك املنفعة اليت حيققها متخذ القرار ترتبط مبدى حصوله على املعلومات املناسبة يف الوقت 
حرصت قوانني الشركات يف الدول املختلفة وتعليمات هيئات أسواق املال العاملية أن تقوم بإعداد وعرض 
هذه املعلومات خالل فرتة زمنية معقولة وتزويد هيئة األوراق املالية بنسخ من قوائمها املالية املرحلية الربعية 

 .1أو النصف سنوية
 .المحاسبي احالفرع الثاني: أسباب اإلفص

إن اإلفصاح احملاسيب ليس غاية هندف الوصول إليها جملرد حصول عملية اإلفصاح نفسها، بل هي وسيلة 
االقتصادية وإيصاهلا إىل اجلهات املختلفة يف  الشركةلنشر وعرض املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاطات 

الوقت احملدد، لذلك قد ختتلف أسباب تقدمي وعرض البيانات حسب حاجة اجلهات املستفيدة منها. فقد 
تكون حاجة اجلهات احلكومية من البيانات واملعلومات ختتلف يف جوهرها عن حاجة البنوك واملؤسسات 

ل االستثماري أو التشغيلي للمؤسسات االقتصادية، أما العاملون املالية املختصة يف عمليات التموي
املتخصصون فإن حاجتهم إىل اإلفصاح عن املعلومات الداخلية تساعدهم على القيام بواجباهتم على أفضل 
وجه عن طريق توظيف هذه املعلومات لرفع املستوى اإلنتاجي وبالتايل تسعى إىل حتقيق الرحبية املخطط هلا 

االقتصادية أو قد تساعد على تعديل اخلطط والربامج  وفق  الشركةامج املنهجية اليت تسري عليها وفق الرب 
 املعطيات اجلديدة لعملية اإلفصاح. 

أما املستثمر وصاحب األسهم فإن ما يسر قرحيته هو األنباء اجليدة عن املردود االقتصادي أي الريع املوزع 
املعنية، وبطبيعة احلال فإن املستثمر يهتم بأن هذا  الشركةتثماراته يف للسهم الواحد الذي حيصل عليه من اس

املشروع يسري وفق توقعاته االستثمارية اليت بين على أساسها قرار االستثمار فيه منذ البدء، وهكذا بقية 
 االقتصادية. الشركةاملستفيدين من عملية اإلفصاح عن املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاطات 

ق العديد من الكتاب واملهتمني باحملاسبة من أن اهلدف الرئيسي لإلفصاح هو محاية املستثمر بشكل يتف
إبراهيم جابر السيد( هناك هدف أخر مهم ال يقل أمهية منه بشكل عام، وبرأي الكاتب ) خاص واملستفيد

يها يف القواعد عن اهلدف الرئيسي وهو تطبيق قواعد وأصول اإلفصاح احملاسيب واملايل املنصوص عل

                                                 
المبادئ الرئيسية بأهم معايير المحاسبة الدولية مع عرض أسس اإلفصاح عن البيانات في القوائم المالية إبراهيم سامل حممد غراب، حممود حممد عبد السالم،  -1

 .22، ص: 2222املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، واإليضاحات المتممة لها، 
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ة الدولية السارية املفعول اليت أصبح تطبيقها إلزاما قانونا، لذا املراجعمعايري والتعليمات واملعايري احملاسبية و 
نعترب هذا اإللزام القانوين هو هدف رئيسي أخر من أهداف اإلفصاح. وبسبب ذلك أخذ هذا املوضوع حيزا 

قة باحملاسبة الدولية بوجه اخلصوص واليت تعترب اإلفصاح إحدى واسعا يف أغلب الدراسات واألدبيات املتعل
عنها يف سبيل حتقيق الغايات املرجوة منها، فنرى على سبيل املثال  االستغناءلبناهتا األساسية اليت ال ميكن 

أنه على مستوى معايري احملاسبة الدولية مت ختصيص أكثر من معيار دويل واحد يتعلق مبوضوع اإلفصاح 
لباته، وهذا بطبيعة احلال إن دل على شيء فإمنا يدل على أمهية موضوع اإلفصاح ودوره الكبري واملؤثر ومتط

والتأثري على التجارة الدولية اليت بدأت بالتوسع بشكل  واالنتشاريف احملاسبة الدولية اليت أخذت بالتوسع 
لكرتوين اليت ساعدت بشكل كبري على مضطرد واليت جاءت بوجه اخلصوص نتيجة العوملة والتقدم التقين واإل

اليت  ،عدد الشركات متعددة اجلنسيات )العابرة للقارات( وانتشار وازديادتسهيل عمليات التجارة الدولية 
بدأت بشكل جدي تبحث عن الفرص االستثمارية املرحبة لنشاطاهتا خارج حدود بلداهنا لسبب أو آلخر، 

 .فية من مستثمرين خارجينيموال إضاوكذلك لغرض احلصول على رؤوس أ
إىل أن توفر اإلفصاح الكامل والعادل والشفاف، سيضمن بدون شك ميكن إضافة إىل ما جاء أعاله 

االقتصادية على الرغم من أن بعض اآلراء قد ال تؤيد هذا الرأي ويف حاالت معينة، إال أن  الشركةجناح 
بعض احلاالت العملية أثبتت أن عملية اإلفصاح أو اإلفشاء عن بعض اخلسائر اليت حتققت واليت مل ختفها 

صداقيتها يف كل ما واليت أعلنتها يف تقاريرها السنوية ومل (DEEL)شركة صناعة أجهزة احلاسوب املعروفة 
أفصحت عنه الشركة عن تلك الواقعة، كل ذلك كان له يف النهاية األثر الكبري يف توسع االستثمار فيها ملا 

نتاج واألرباح وجده املستثمر من نزاهة ومهنية عالية يف اإلفصاح عن النشاطات والبيانات املتعلقة باإل
 املتحققة. 

اإلفصاح عن املشاكل اليت كانت تواجه املؤسسات االقتصادية كما ن هذه احلالة تعاكسها حالة عدم إو 
حدث يف حالة شركة إنرون للطاقة الكهربائية، وشركة وورلدكوم، وشركة آرثر أنديرسون للتدقيق وغريها من 
الشركات اليت أخفت احلقائق عن أصحاب القرار أو عن املسامهني الذين هم أصحاب املصاحل الرئيسني، 

هذه املمارسات اخلاطئة بعد فرتات طويلة من اإلخفاء واملماطلة يف إظهار احلقائق. لذا فإن  وقد مت كشف
عدم اإلفصاح باخلسائر وتربير ساحة القائمني بتطبيق اإلجراءات حال وقوع احلدث لن يغفر هلم هذا الذنب 

 1الذي أوصل شركات عمالقة إىل هاوية السقوط واإلفالس واملتابعة القانونية.
 

                                                 
الطبعة األوىل، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، اإلفصاح المالي أنره وأهميته في نمو األعمال التجارة العربية داخل البالد األجنبية، إبراهيم جابر السيد،  -1

 (27-26، ص ص: )2202األردن، 
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 .المحاسبي المطلب الثاني: متطلبات اإلفصاح

املؤسسات، وأصبحت ذات عالقات  لقد أدى التطور يف األنشطة االقتصادية إىل منو متزايد يف حجم
وحتتاج  الشركةاألطراف املتعددة اليت تتعامل مع  متشابكة، مما زاد من احلاجة إىل اإلفصاح احملاسيب لكل

اإلفصاح احملاسيب  دد تلك االحتياجات من املعلومات احملاسبية فقد أصبحللمعلومات املتعلقة هبا، ومع تع
والقوائم املالية حيث ال بد أن تقابل احملاسبة كافة  من أهم املبادئ اليت يتبعها احملاسبون عند إعدادهم التقارير

ا تلبية لتلك احملاسبية، مما أدى لزيادة املعلومات الواجب اإلفصاح عنه احتياجات مستخدمي املعلومات
 االحتياجات.

 الفرع األول: المعلومات الواجب اإلفصاح عنها.
بعد حتديد املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية والغرض الذي يستخدم فيه تتمثل اخلطوة التالية يف 

 ح عنهاحتديد طبيعة ونوع املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها. وتتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصا 
يف البيانات املالية التقليدية، وهي بيان املركز املايل )امليزانية(، بيان قائمة  تضمنةحاليا يف البيانات املالية امل

الدخل )جدول حسابات النتائج(، بيان التدفقات النقدية، بيان التغريات يف حقوق امللكية هذا إضافة إىل 
تعرض يف حيث اإلفصاح عنها يف صلب البيانات املالية عذر تمعلومات أساسية أخرى تعد ضرورية لكن 

 اليت تعد جزأ ال يتجزأ من تلك البيانات.  )املالحق( املالحظات املرفقة يف البيانات املالية
 فعرض هذه البيانات املالية بالشكل املطلوب يكون بتوفري اإلفصاح عن العناصر التالية:

 :اإلفصاح عن السياسات المحاسبية .1

إىل أخرى، فاملبادئ احملاسبية  شركةتقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات حماسبية قد ختتلف من 
املتعارف عليها تتضمن سياسات وطرق حماسبية خمتلفة، وقد أوضحت املعايري احملاسبية الدولية هذه 

من العوامل اليت تؤدي إىل  احلقيقة بالقول بأنه يعترب استخدام سياسات حماسبية خمتلفة يف جماالت متعددة
صعوبة تفسري القوائم املالية، وليست هناك جمموعة معينة بالذات للسياسات احملاسبية املقبولة ميكن 
الرجوع إليها، ومن مث فإن استخدام ما هو متاح من السياسات احملاسبية املختلفة قد يسفر عن قوائم 

األحداث والظروف، لذلك يكون اإلفصاح عن مالية خمتلفة عن بعضها البعض جملموعة واحدة من 
السياسات احملاسبية وثيقة هامة للمعلومات متكن من تفسري األرقام الواردة يف القوائم املالية وفقا 

 1للسياسات احملاسبية اليت أدت إليها.
 

                                                 
 .26، ص: 2222 مصر، امعية، جامعة عني مشس،الدار اجل ،-الشفافية واإلفصاح العادل–التقارير المالية محاد طارق عبد العال،  -1
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 اإلفصاح عن التغييرات المحاسبية: .2

 وإعداد التقارير الشركةاستخدام السياسات احملاسبية أمرا مهما لتقييم أنشطة  يعترب الثبات يف
 1اإلشارة إىل: يف حالة التغيري جيب، و املستقبلية
 ؛وصف التغيري 
 ؛مربرات التغيري 
 السابقة إال يف  التغري على القوائم املالية اليت مت فيها التغيري، مع عدم تعديل القوائم املالية تأثري

احملاسبية والتغيري يف التقديرات والتغيري  استثنائية. وتتضمن التغريات احملاسبية، التغيري يف املبادئحاالت 
 يف وحدة التقرير.

 ة لصدور القوائم المالية:حقعن األحداث الال اإلفصاح .3

تقبل، لذلك التأكد املرتبطة باملس باعتبار أن مجيع األرقام اليت تتضمنها القوائم املالية مبدئية نظرا لعدم
على صدق هذه القوائم لذلك فإنه جيب اإلفصاح  فان كثري من األحداث اليت تلي تاريخ إعدادها تؤثر

 إعداد هذه القوائم. عن أي أحداث جوهرية معروفة بعد تاريخ
 2وتوجد ثالثة أنواع من األحداث هي:

 ؛بالقوائم " إفالس أحد املدينني" اليت تؤثر مباشرة على املقادير الواردة األحداث 
 املستخدمة يف  األحداث اليت تؤثر على صدق قيم امليزانية وبصورة جوهرية على القوائم السابقة

 ؛امليزانية( إعداد التنبؤات املستقبلية )بنود متثل جانبا كبريا من إمجايل
 ياسات إدارية جديدة(.عقود، س األحداث اليت تؤثر على العمليات أو القيم املستقبلية )توقيع 

 الشكوك حول استمرار الشركة: .4

، وأنه يف ظل غياب أي معلومات وتوقعات بفشل الشركةتم إعداد القوائم املالية على أساس استمرار ي
مستمرة إىل ما ال هناية، ويف حال توفر لدى معدي  الشركةاملشروع أو عدم استمراريته فإنه يفرتض أن 

                                                 
،  تاريخ >html-www.ksau.info/vb/archive/index.php/t.7185<، متاح على:]على اخلط[، مرجع سبق ذكرهشفيق مصطفى،  -1

 .21/21/2202التحميل: 
، الطبعة األوىل، شركة الوراق للنشر المحاسبة الدولية"المحاسبة الدولية "التطبيق العلمي لمعايير يوسف حممود جربوع، سامل عبد اهلل حلس،  -2

 .222، ص: 2220والتوزيع، عمان األردن، 
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، الشركة، أو أن هناك شكوكا حول استمرار الشركةمعلومات تفيد بإمكانية عدم استمرار  القوائم املالية
 1عندئذ جيب اإلفصاح عن تلك املعلومات يف صورة مالحظات مرفقة للقوائم املالية.

 :ألطراف والصفات الهامةا .5

وأطراف  الشركةجيب أن تشتمل اإليضاحات املتممة للقوائم املالية على وصف للصفات املربمة بني 
 2وأطراف خارجية. الشركةأخرى، وكذلك العالقات اهلامة بني 

 :االلتزامات المحتملة .6
تتمثل عادة بالتزامات حييط هبا الكثري من عدم التأكد فيما خيتص حبدوثها أو مبالغها، وتظهر عادة 

لب حتويل بعض املبالغ أو املنازعات مع األطراف األخرى، واليت تتط الشركةنتيجة للقضايا املرفوعة ضد 
مستقبال عند تسوية النزاع، ويف بعض احلاالت اليت يتأكد فيها بعض هذه االلتزامات فإهنا تدخل ضمن 
الدفاتر احملاسبية لتصبح جزءا من القوائم املالية بينما يتم اإلفصاح عن االلتزامات احملتملة األقل تأكيدا يف 

ذه احلالة خيرب القارئ بالنتائج السلبية احملتملة لألحداث اليت مالحظات القوائم املالية، واإلفصاح يف ه
 3وقعت ولكنها مل تصل إىل الدرجة املوضوعية الالزمة إلدخاهلا إىل القوائم املالية.

 المحاسبي. الفرع الثاني: طرق اإلفصاح
احملاسبية، فإن ذلك يرتك مبا أن البدائل خمتلفة بالنسبة ألساليب وطرق عرض املعلومات يف القوائم املالية 

أثارا خمتلفة على متخذي القرارات ممن يستخدمون تلك املعلومات، لذا يتطلب اإلفصاح املناسب بأن يتم 
عرض املعلومات فيها بطرق يسهل فهمها. ويتطلب أيضا ترتيب وتنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية تركز 

 ا بسهولة.على األمور اجلوهرية حبيث ميكن للمستخدم قراءهت
أفضل طريقة لإلفصاح يف كل حالة يعتمد على  اختياروهناك عدة طرق خمتلفة ممكنة لإلفصاح، وإن 

 4وميكن تصنيف أكثر الطرق شيوعا لإلفصاح على النحو التايل: طبيعة املعلومات وأمهيتها النسبية.
 

                                                 
 . 21ص: مرجع سبق ذكره، محاد طارق عبد العال،  -1
على المديرية العامة القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورها في ترشيد قرارات االستثمار )دراسة تطبيقية روال كاسر اليقة،  -2

 .002، ص: 2222رسالة ماجستري، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، للمصرف التجاري السوري(، 
جملة الدراسات (، IAS/IFRSأسس وقواعد اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق معايير المحاسبية واإلبالغ المالي )ضيف اهلل حممد اهلادي،  -3

 . 72، ص: 2201االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، العدد السادس، اجمللد األول، 
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية أنر تطبيق معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية على اإلفصاح وجودة التقارير المالية، ضيف اهلل حممد اهلادي،  -4

 (.027-026، ص ص: )2202ة وعلوم التسيري، جامعة البليدة، والعلوم التجاري
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 اإلفصاح في صلب القوائم المالية: .1

مة يف صلب قائمة واحدة أو أكثر من القوائم املالية إن أمكن ئأن تظهر املعلومات اهلامة واملالجيب 
ذلك، فاألصول واخلصوم والنتيجة واألموال اخلاصة جيب أن يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية حال ما 

مبوثوقية وبدرجة عالية من الدقة، حيث أن لطريقة عرض  األخرىميكن قياس العمليات والتغريات 
 مساعدة مستخدمي القوائم املالية يف التنبؤ باألرقام املستقبلية، فعلى سبيل املثال فإن املعلومات دورا يف

تصنيف األعباء إىل ثابتة ومتغرية يف حساب النتيجة قد يساعد مستخدم القوائم املالية على التنبؤ حبجم 
 تلك األعباء تبعا للتغري يف حجم املبيعات.

 المصطلحات والعرض المفصل: استخدام .2

عترب املصطلحات املستخدمة يف وصف حمتويات القوائم املالية ودرجة التفصيل فيها من األمور اهلامة ت
يف عملية اإلفصاح، حيث تساعد عملية الوصف الصحيحة وعنونة العناصر يف تلك القوائم على زيادة 

 فهم القارئ لتلك القوائم وإزالة الغموض فيها.
 اإلفصاح عن المالحظات والهوامش: .3

قد تطور حجم املالحظات واهلوامش يف التقارير السنوية نتيجة ألمهيتها يف التفسري وشرح العناصر ل
املفرط للهوامش أو  االستخدامالغامضة وضرورهتا لضمان أفضل عرض لتلك املعلومات، إال أن 

الواردة  اإليضاحات قد يعوق دون تطور القوائم املالية نفسها، ألن ذلك سيؤدي إىل إحالل اإليضاحات
يف اهلوامش حبيث تتضمن املعلومات األكثر أمهية ويتم استعماهلا كمربر لعدم اإلفصاح الكامل يف صلب 

 القوائم املالية. 
 الجداول والمالحق اإلضافية: استخدام .4

يتم إبراز اجلداول واملالحق اإلضافية يف التقارير املالية بشكل مستقل عن اإليضاحات حيث تعترب 
ملتواجدة فيها أقل أمهية من تلك الواردة يف صلب القوائم املالية واإليضاحات، وتساعد هذه املعلومات ا

 اجلداول يف زيادة فهم القوائم املالية من قبل مستخدميها.
 اإليضاحات أمام عناصر القوائم المالية، المعلومات المعترضة أو بين قوسين: استخدام .5

املدرجة يف القوائم املالية ال تعرب بشكل واضح عن تلك العناصر يف حالة ما إذا كانت عناوين العناصر 
دون احلاجة إىل إطالة، فإن تفسري أو تعريف إضايف لتلك العناصر ميكن أن يتم بوضعها كمالحظة بني 

 أقواس، حبيث تتبع عنوان تلك العناصر يف القوائم املالية.
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أحد القوائم املالية بعنصر آخر يف نفس  ويف كثري من األحيان قد يكون من الضروري ربط عنصر يف
القائمة أو قائمة أخرى، أو إجراء شرح خمتصر لعنصر معني أو إحالة مستخدم لشرح مطول عن قيد يف 

 اهلوامش وميكن أن يتم هذا عن طريق إيضاح بني قوسني.
 أساليب مختلفة أخرى: .6

ارجي، حبيث هتدف هذه التقارير هناك أساليب أخرى إضافية ومهمة وهي عبارة عن تقارير املدقق اخل
إىل بعث الثقة يف املعلومات املدرجة يف القوائم املالية األساسية، كما أن خطاب جملس اإلدارة وتفسريات 

 هي كذلك من أساليب اإلفصاح. للشركةالقائمني باإلدارة يف توضيح االسرتاتيجية املستقبلية 

 المحاسبي. فصاحالمطلب الثالث: معوقات اإل

مستخدمي البيانات املالية  احتياجاتيتم الوصول إىل املستوى األمثل من اإلفصاح عندما يتم حتديد 
بشكل دقيق، ويرافقه القدرة والرغبة لدى اإلدارة يف نشر هذه املعلومات، إال أن هناك العديد من املعوقات 

 1اليت حتول دون الوصول إىل اإلفصاح األمثل منها:
  ؛شركة األمر الذي قد يضر مبصلحتهااملنافسني يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالأهنا تساعد 
  يؤدي اإلفصاح إىل حتسني املناخ التفاوضي مع االحتادات العاملية مما يزيد التكاليف املرتتبة على

ادة يف األجور الشركة، حيث أن إتاحة الكثري من املعلومات قد يؤدي باالحتادات العمالية إىل املطالبة بالزي
 ؛ارتفاع األرباح وتوزيعات األرباحنتيجة 
  الكثري من املعلومات والبيانات  واستعمالعدم قدرة الفئات املختلفة ملستخدمي البيانات على فهم

 ؛فصاح عنهااحملاسبية اليت يتم اإل
 لتقارير قل من نشرها يف اوجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات باملعلومات الالزمة بتكلفة أ

 ؛الدورية
  املختلفة لفئات مستخدمي البيانات املالية من معلومات. باالحتياجاتعدم إملام الشركة 

ومع هذا فقد تولدت أفكار متضاربة حول مسألة اإلفراط يف عملية اإلفصاح، فقد رأى البعض أنه بالرغم 
إذا ما زادت من  الشركةدرجة اإلفصاح، إال أن هناك عوامل إجيابية تعود بالنفع على وجود أسباب حتد من 

                                                 
1- Russell, S.L and L.Thomson, Analyzing the role of sustainable development indicators in 

accounting for and constructing a sustainable scotland ,accounting forum, vol 33, n° 3, 2009, p : 225. 
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درجة اإلفصاح يف تقريرها السنوي، ومن وجهة نظر أخرى فإن الزيادة املفرطة يف اإلفصاح قد تضر مبصلحة 
فسني ملعلومات املنا واخرتاقلسرية بعض املعلومات،  انتهاكملصلحة كثري من املستفيدين، ويف هذا  الشركة

 1، األمر الذي يضر مبصلحتها. الشركةسرية عن 
إىل عدم اإلفصاح، فإن  الشركةعلى اإلفصاح وعوامل أخرى تدفع ب الشركةويف ظل وجود عوامل تشجع 

ي إىل تفاوت جيعل درجة اإلفصاح ختضع لتقدير اإلدارة ومزاجها، مما يؤد الشركةترك اإلفصاح إىل إدارة 
نفسها عرب الفرتات الزمنية املتعاقبة، كما ويؤدي ذلك أيضا  الشركةاملختلفة، وكذلك  كاتشر اإلفصاح بني ال

بعض البيانات لإلفصاح عنها وحجب اإلفصاح عن بيانات أخرى، لذلك  بانتقاءإىل قيام بعض املؤسسات 
ليت تعتقد بأهنا تلجأ كثري من الدول إىل إلزام املؤسسات عن طريق قوانني تفرضها، باإلفصاح عن البيانات ا

مفيدة وضرورية ملتخذي القرارات اخلارجيني. كذلك فإن اجلهات املشرفة على تطوير املعايري احملاسبية تقوم 
مستخدمي  احتياجاتمبراجعة التعليمات اخلاصة باإلفصاح من أجل مواكبة التغريات املستمرة يف  باستمرار

 2البيانات املالية واملعلومات الضرورية.
 

 الثالث: اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبية في ظل المعايير المحاسبية الدولية. المبحث
جيب أن تتسم املعلومات احملاسبية خبصائص جتعلها أكثر فائدة ملستخدميها، هذه اخلصائص تكون ذات 

احملاسبية  فائدة كبرية ملستخدمي التقارير يف تقييم نوعية املعلومات اليت تنتج من تطبيق الطرق واألساليب
البديلة، حيث تشكل هذه اخلصائص الصفات اليت جتعل املعلومات املعروضة يف القوائم املالية ذات فائدة 

 ملستخدمي املعلومات احملاسبية، وجتعل املعلومات ذات جودة عالية.
 عاجل هذه الفكرة من خالل املطالب الثالث التالية:توس

 ية.املطلب األول: ماهية املعلومات احملاسب
 املطلب الثاين: خصائص جودة املعلومات احملاسبية.

 املطلب الثالث: تأثري املعايري احملاسبية الدولية يف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومات املالية. 
 

                                                 
، ص ص: 2202الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، خضر أمحد علي،  -1
(11-12) 
، ص 2202للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، إثراء ، -القياس واإلفصاح في القوائم المالية–مبادئ المحاسبة المالية حنان رضوان، البلداوي نزار،  -2

 (.12-10ص: )
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 ول: ماهية المعلومات المحاسبيةالمطلب األ

 :الفرعني التالينينستعرض يف هذا املطلب كل من تعريف املعلومات احملاسبية وأمهيتها، وذلك يف 
 الفرع األول: تعريف المعلومات المحاسبية.

 وردت جمموعة من التعاريف عن املعلومات احملاسبية نذكر منها:
على أهنا " هي تلك البيانات اليت جرت معاجلتها وحتويلها إىل خمرجات ذات  عرفت األول:التعريف  .1

 1معىن للشخص الذي يستلمها."
املعلومات هي اليت تعكس الكيفية اليت تصرف املدراء مبوجبها يف ممارسة " التعريف الثاني:  .2

 2مسؤوليتهم الوظيفية، واليت تستخدم من قبل املستثمرين لتقييم أداء اإلدارة."
أهنا "كل املعلومات الكمية وغري الكمية اليت ختص األحداث  عرفت علىالتعريف الثالث:  .3

والتقرير عنها بواسطة نظم املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املقدمة االقتصادية اليت تتم معاجلتها 
 3للجهات اخلارجية ويف خطط التشغيل والتقارير املستخدمة داخليا".

" هي البيانات اليت متت معاجلتها للحصول على مؤشرات ذات معىن، تستخدم  التعريف الرابع:  .4
املستقبل، وتكون املعلومات احملاسبية كمية كالقوائم املالية القرارات والتنبؤ ب اختاذكأساس يف عملية 

وتقارير األداء عن التنفيذ الفعلي للموازنات، ويتعني التوازن يف إعداد هذه املعلومات من حيث التفصيل 
 4حىت تكون ذات منفعة ملتخذي القرار". االختصارأو 
ا عبارة عن حقائق وأرقام ذات داللة ومعىن، "املعلومات احملاسبية اليت تتميز بكوهنالتعريف الخامس:  .5

 5القرارات اإلدارية". اختاذوميكن استعماهلا يف 

                                                 
1- Marshall B.Romney, Paul john Steinbart, accounting information system, 8 th, prentice Hall 

international, inc ; USA, 2000, p : 13.  
 .67، ص:2222دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق، نظرية المحاسبة، عبد اهلل رياض،  -2
 .21، ص:2221وحدة احلدباء، جامعة املوصل، العراق،  نظم المعلومات المحاسبية،قاسم حمسن إبراهيم احلبيطي، زياد هاشم حييا السقا،  -3
 .2، ص: 2220الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، األردن، نظم المعلومات المحاسبية، أمحد حلمي وآخرون،  -4
دار ، -مفاهيم وتطبيقات–القرارات  التخاذنظم المعلومات المحاسبية مارك ج سيكمن، ترمجة كمال الدين سعيد وأمحد حامد حجاج،  موسكوف ستيفن، -5

 .21، ص: 2222املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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"هي تلك املعلومات ذات املصادر املختلفة، واليت تشكل املادة احلية اليت ميكن التعريف السادس:  .6
ات اليت تفيد يف يف شكل معلومات متثل املعطي وإخراجهاالتعامل معها حتليال وتفسريا ووصفا ملعاجلتها 

 1عملية اختاذ القرارات".
ما بني معدها الذي جيب عليه أن حيدد هدفها بوضوح وبني  اتصاللغة وأداة هي "التعريف السابع:  .7

 2وصنع القرار." اختاذمفيدة يف و لك املعلومات أن تكون فاعلة تمستلمها الذي يطلب من 

تتمتع مبستوى من املنطق قد ال يتوافر يف غريها من واجلدير بالذكر أنه ينبغي للمعلومات احملاسبية أن 
املعلومات، وتستمد هذا املنطق من النظرية احملاسبية اليت حتكم توافر املعلومات احملاسبية من مبادئ ومعايري 

 حماسبية واليت تعترب مرشدا يف أداء العمل احملاسيب وضمان النوعية.
ميكن تعريف املعلومات احملاسبية بأهنا: "جمموعة البيانات اليت متت معاجلتها وذات طبيعة   ى ما سبقوعل
مالية واليت متثل صلة الوصل بني معديها )احملاسبني واإلدارة( ومستخدمي هذه املعلومات )متخذي كمية 

صة بالوحدة وهي رسالة ذات معىن وحمتوى إخباري مهم تتعلق باألحداث والعمليات اخلا ،القرارات(
تفيد مستخدمي القوائم املالية يف تقييم أداء اإلدارة وترتتب عليها قرارات ونتائج اقتصادية  ،االقتصادية

 مستقبلية". 
 الفرع الثاني: أهمية المعلومات المحاسبية.

مات، تربز أمهية املعلومات احملاسبية من خالل أمهيتها ملستخدمي القوائم املالية واحتياجاهتم من املعلو 
ويشمل مستخدمي القوائم املالية املستثمرين احلاليني واملتوقعني واملقرضني واملوردين وغريهم من الدائنني 

 التجاريني والعمالء واجلهات احلكومية واجلمهور بصفة عامة.
ويستخدم هؤالء القوائم املالية للوفاء ببعض احتياجاهتم املتنوعة من هذه املعلومات، وتشتمل تلك 

 3على ما يلي: االحتجاجات
 
 
 

                                                 
املؤمتر العلمي حول اإلصالح احملاسيب بية والمالية تجربة الجزائر، مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسمنر خطيب، فؤاد صديقي،  -1

 .22، ص: 2200نوفمرب  12-27مرباح ورقلة، يومي  صدييف اجلزائر، جامعة قا
 (.122-121، ص ص: )2221، عمان، األردن، والتوزيع دار وائل للنشرمقدمة في نظرية المحاسبة، كمال عبد العزيز النقيب،   -2
الطبعة األوىل، دار مراقب الحسابات ودوره في التحقق من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، طالل حممد علي، عبد الكرمي حممد سلمان البقاوي،  -3

 (22-07، ص ص: )2201األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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 المستثمرون الحاليون والمحتملون: .1
، فاملستثمرين معنيون برحبية الشركة اختاذهاتعترب القرارات االستثمارية من أهم القرارات اليت يتم 

لمستثمرين توجهاهتم اليت ترتجم على شكل قرارات مستندة إىل ما لهتا على توزيع األرباح ومنوها، فوقدر 
 ركات بعرضه من معلومات حماسبية كالنظر إىل عائد السهم كمعلومة رئيسية يف قائمة الدخل.تقوم الش

 الموظفون: .2
ويعترب املوظفون مورد الشركة اهلام، لذلك فهم معنيون بكفاءة الشركة وحتقيقها ألهدافها ومنوها وزيادة 

 مبيعاهتا وأرباحها.
 المقرضون: .3

والذي يكون يف الغالب طويل األجل، وما يهم  للشركةميثل املقرضون مصدر التمويل اخلارجي 
ونسبة املديونية، وقدرة الشركة على دفع أقساط القروض يف مواعيد  للشركةاملقرضني هو اهليكل التمويلي 

 استحقاقها وفوائدها.
 الموردون والدائنون التجاريون: .4

 هتم بقدرة الشركة على السداد.قصري األجل، إذ تتعلق اهتماما واالئتمانهذه الفئات مصدر للتمويل 
 :العمالء .5

ويعترب العمالء شريان اإليرادات ومصدرها، فهم معنيون باستمرارية الشركة وقدرهتا على تزويدهم 
 بالسلع واخلدمات.

 :الحكومة بأجهزتها المختلفة .6
فاحلكومة تعترب الشركات بالنسبة للحكومة من الدعائم يف متويل خططها من خالل الضرائب، لذلك 

 مهتمة برحبية الشركة وتوسيع أعماهلا.
 :الجمهور العام .7

األيدي العاملة وتشغيلها أو بدور  باستيعابخمتلفة، منها ما يتعلق  واهتماماتللجمهور متعلقات 
الشركات االجتماعي والتنموي أو بسلوك اجلمهور االستهالكي استنادا إىل جودة خمرجاهتا من سلع 

 فعال باجملتمع يؤثر ويتأثر به. وخدمات، فالشركة عضو
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 اختاذويتعدد مستخدمو املعلومات احملاسبية حيث يعترب كل من يتخذ القوائم املالية لدراسة أو حتليل أو 
قرارات هو مستخدم للمعلومات احملاسبية، وال ميكن حصر هذه الفئات، وما مت التطرق إليه يقتصر على 

أن الشركة ال ميكنها أن تزودهم بكافة املعلومات احملاسبية إال حبدود  االفئات الرئيسية للمستخدمني، كم
عنصر هام يف املنافسة، وبذلك تقوم بعض الشركات  معينة مع احلفاظ على سريتها، إذ أن املعلومات تعترب

 باحملافظة عليها من الضياع والتسرب واملخاطر األخرى اليت قد تتعرض هلا املعلومات احملاسبية.
االقتصادية احلديثة، فتتمثل بأن املعلومات كمصدر له قيمة لكي  شركاتمهية املعلومات احملاسبية للأما أ

الربح واخلسارة لكل فرتة  الستداللينجحوا ويزدهروا يف أعماهلم، وأن املعلومات ينبغي أن تكون متولدة 
ختطيط دقيق للقرارات االقتصادية من  شركاتيل املعلومات مطلوب ليمكن الحماسبية، وبذلك يكون س

والرقابة على عملياهتا، وعليه تستطيع وبصورة كفؤة أخذ املزايا من الفرص املتاحة لتتمكن من اللحاق 
 1مبنافسيهم.

املعلومات احملاسبية يف توجيه وترشيد قراراهتم، فمن مسؤولية احملاسب )أو  كما يعتمد املستثمرون على
من يقوم بإعداد القوائم املالية( توفري معلومات بشأن األحداث ويرتك للمستخدم مهمة تكييف األحداث 
لنماذج قراراته )يف ضوء مدخل هو الذي حيول احلدث إىل معلومة حماسبية مالئمة لنموذج قراره 

(، وبالتايل فإن املوضوع يعود ملستخدمي القوائم املالية من حيث جتميع املعلومات وحتديد أوزان الشخصي
وقيم هلا، فضال عن تكوين صورة واضحة عن مدى متثيل القوائم املالية بعدالة املركز املايل للشركة ونتيجة 

املباشرين كاحملللني املاليني واجلهات أعماهلا وتدفقاهتا النقدية، سواء من قبل املستخدمني املباشرين أو غري 
 والرقابية. املراجعة

إن املعلومات اجليدة هي عصب الوصول إىل القرار االقتصادي الرشيد، فال ينتظر من القرار أن يكون 
مالئما طاملا تأسس على معلومات غري مالئمة وبذلك ينبغي أن تتوافر بعض الصفات يف هذه املعلومات 

التوقيت املالئم واجلودة والدقة املطلوبتني وأن تتالءم وتليب  هاها أن تتوافر فيلكي تكون جيدة ومن
احتياجات متخذي القرارات وتأيت أمهية املعلومات احملاسبية للتقليل من صعوبة عملية اختاذ القرارات، 

 2اخلطأ يف عملية اختاذ القرارات، تعقيد عملية اختاذ القرارات.
قوائم املالية بعرض كافة املعلومات احملاسبية الالزمة ملقابلة احتياجات مجيع وال ميكن تصور أن تقوم ال

فئات املستخدمني، فضال عن املعلومات غري املالية ولكن هناك معلومات بشكل عام تعد مهمة لتليب 
 3حاجات خمتلف املستخدمني.

                                                 
 .02، ص: 2221ر اليازوري العلمية، بغداد العراق، دانظم المعلومات المحاسبية، اجلزراوي إبراهيم، عامر اجلنايب،  -1
 .117، ص: 2200دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المحاسبة اإلدارية التخطيط والرقابة وصنع القرار، مجعة أمحد حلمي،  -2
 .20ص:  مرجع سبق ذكره،طالل حممد علي، عبد الكرمي حممد سلمان البقاوي، 3
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 تاريخية
معلومات مستخرجة 
من القوائم املالية عن 

 سنوات سابقة مثل:
إيراد املبيعات 
 الصايفالدخل 
 
 
 

ر، فاملعلومات التارخيية واحلالية القرا اختاذإن لكل نوع من أنواع املعلومات احملاسبية أمهيتها يف عملية 
هي أساس للتوصل إىل معلومات مستقبلية أما املعلومات الداخلية فهي معلومات خاصة بالشركة وال 

 1يسمح بنشر البعض منها إال يف حدود ضيقة.
 بية املعروضةسوالشكل املوايل يبني أنواع املعلومات احملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: خصائص جودة المعلومات المحاسبية

 المطلب الثاني: خصائص جودة المعلومات المحاسبية

ثل املعلومات احملاسبية املخرجات النهائية لنظام املعلومات احملاسيب بعد تغذيته بالبيانات املالية ومعاجلتها مت
وتقدميها يف شكل قوائم مالية تزيد من املعرفة العلمية والعملية اليت يستند إليها خمتلف املستخدمون يف عملية 

 القرار. اختاذ
 االهنيارات وضوعات اليت نالت قدرا كبريا من االهتمام وخاصة بعدتعترب جودة هذه املعلومات من املو 

العاملية، حيث أصبح املستثمرون يشككون يف دقة القوائم املالية ومدى صدق  شركاتالكبرية لعدد من ال
 .الشركةتعبريها عن املركز املايل ونتائج أعمال 

                                                 
 .          221، ص: 0772، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، تحليل التقارير الماليةتركي حممود إبراهيم عبد السالم،  -1

 المحاسبية: أنواع المعلومات (01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .221، ص: 0772، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، تحليل التقارير الماليةتركي حممود إبراهيم عبد السالم، المصدر: 

 أنواع المعلومات المحاسبية

 حالية
معلومات متاحة ومنشورة 

 يف وقت إختاذ القرار مثل:
.األرباح املوزعة 
العائد على السهم 

 
 
 
 

 مستقبلية
معلومات متوافرة وغري 

مبعرفة مؤكدة ويتم نشرها 
اإلدارة واحملللني املاليني 

 مثل:
.التنبؤ باملبيعات 
.التنبؤ باألرباح 
التنبؤ بعائد السهم 

 
 

 ربحية
ستخرجة من معلومات م

القوائم املالية عن سنوات 
 مثل: سابقة
إيرادات املبيعات. 
.الدخل الصايف 

 
 
 
 

 مستقبلية
معلومات متوافرة وغري 
مؤكدة ويتم نشرها مبعرفة 
اإلدارة واحملللني املاليني 

 مثل:
 .التنبؤ باملبيعات 
 .التنبؤ باألرباح 
 .التنبؤ بعائد السهم 

 حالية
ومنشورة معلومات متاحة 

 يف وقت اختاذ القرار مثل:
 .األرباح املوزعة 
 .العائد على السهم 

 تاريخية
معلومات مستخرجة من 
القوائم املالية عن سنوات 

 سابقة مثل:
 .إيراد املبيعات 
 .الدخل الصايف 

 داخلية
معلومات غري متاحة 
للنشر ويعد نشرها غري 
مالئم ألهنا قد تضر 

 بالشركة مثل:
  تعثر الشركة يف

 سداد الديون.

  نشوء فوائد تراكمية
 على القروض.
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 الفرع األول: ماهية جودة المعلومات المحاسبية.
علومات ذات فائدة ملستخدميها يف ترشيد قراراهتم، ال بد أن تتوافر جمموعة من لكي تكون امل

اخلصائص وتتوافق مع املعايري واملقاييس اليت جتعلها مفيدة، لذلك سنعمل على تبيان مفهوم وخصائص 
 جودة املعلومات احملاسبية.

 مفهوم جودة المعلومات المحاسبية. .1

االقتصادية من خدمات  الشركةحتقيق التميز فيما تقدمه اجلودة مفهوم فلسفي واسع يهدف إىل 
، إذ أن النظام للشركةومنتجات كالقوائم املالية اليت تعد مبثابة املنتج النهائي ملخرجات النظام احملاسيب 

 اختاذاحملاسيب يشبه بدرجة كبرية نظام اإلنتاج حيث يتم حتويل املادة اخلام إىل قوائم مالية تستخدم يف 
ذلك بعد دراستها وحتليلها. وعلى هذا األساس ميكن القول أنه  واالئتمانيةخمتلف القرارات االستثمارية 

 القرارات. اختاذمن األسباب الرئيسية لالهتمام جبودة القوائم املالية اعتبارها كمدخالت أساسية لعملية 
لم يتم التوصل على إثر ذلك إىل لقد تباينت وجهات نظر الباحثني حول جودة املعلومات احملاسبية، ف

 1املداخل ووجهات النظر اخلاصة هبا. اختالفتعريف جامع يصفها ويعرفها تعريفا شامال، وهذا بسبب 
 وهلذا سنحاول أن نورد جمموعة التعاريف األكثر تداوال:

ية املفيدة على أهنا: "تلك اخلصائص اليت تتسم هبا املعلومات احملاسب ف جودة املعلومات احملاسبيةتعر 
لتقييم نوعية املعلومات احملاسبية، ويؤدي حتديد هذه اخلصائص  استخدامهاأو القواعد األساسية الواجب 

إىل مساعدة املسؤولني عند وضع املعايري احملاسبية وإعداد القوائم املالية، كما تساعد املسؤولني عند إعداد 
 تنتج من تطبيق طرق حماسبية بديلة، وعادة ما تكون هذه القوائم املالية يف تقييم املعلومات احملاسبية اليت

اخلصائص ذات فائدة كبرية للمسؤولني عند إعداد التقارير املالية يف تقييم نوعية املعلومات اليت تنتج عن 
 2ويف التميز بني ما يعترب إيضاحا ضروريا وما ال يعترب كذلك". ،تطبيق الطرق واألساليب احملاسبية البديلة

وتعد أيضا: "جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية املقياس املناسب لتقييم مدى كفاءة 
نظام املعلومات احملاسيب من حيث كفاءة تشغيله وجودة تصميمه، كما أن جودة املعلومات احملاسبية 

دهم باملعلومات اليت حتفزهم تكمن يف قدرهتا على إضافة قيمة ملتخذي القرارات االقتصادية وذلك بتزوي

                                                 
حول بعض المؤسسات دراسة تطبيقية –أنر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدولية قسوم حنان،  -1

 .02، ص: 2202/2206، 0دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف  أطروحة، -االقتصادية بوالية سطيف
 .072، ص: 0772ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، نظرية المحاسبة، عباس مهدي الشريازي،  -2
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القرارات اليت حتقق أهداف تلك اجلهات وختفض من احتماالت عدم التأكد املصاحبة لتلك  اختاذعلى 
 1القرارات".

كما تتحدد جودة املعلومات مبدى فائدهتا لكل من املسؤولني عن وضع املعايري وإعداد القوائم املالية 
ل ومعدة يف ضوء جمموعة من املعايري القانونية والرقابية واملهنية اليت تكون خالية من التحريف والتضلي

قرارات فعالة تؤدي  اختاذوالفنية. ومبدى قدرهتا على حتفيز مستخدمي املعلومات جبعلهم أكثر كفاءة يف 
ككل، كما متكنهم من وضع اخلطط الالزمة ألداء األنشطة املختلفة والرقابة   الشركةإىل حتقيق أهداف 

 اكتشافتويات األداء والتأكد من تنفيذ ما مت ختطيطه واختاذ اإلجراءات التصحيحية بعد على مس
 2االحنرافات ومعرفة أسباهبا.

كما تعين أيضا: "ما تتمتع به املعلومات احملاسبية من مصداقية تتضمنها التقارير املالية، وما حتققه من 
يف والتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من منفعة للمستخدمني ولتحقيق ذلك جيب أن ختلو من التحر 
 3".استخدامهااملعايري القانونية والرقابية واملهنية والفنية مبا حيقق اهلدف من 

 الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية. .2

بعنوان "اخلصائص النوعية  (22)البيان رقم (FASB)لقد أصدر جملس معايري احملاسبة املالية 
للمعلومات احملاسبية" اليت تتمثل يف جمموعة اخلصائص النوعية اليت تعد كمعيار للمقارنة بني املعلومات 

القرارات. وعالوة على ذلك فقد  اختاذاألفضل )األكثر إفادة( واملعلومات األدىن )األقل إفادة( ألغراض 
نوعية للمعلومات احملاسبية. واليت ميكن تلخصيها من وضع اجمللس عددا من احملددات للخصائص ال

 خالل الشكل اآليت:
 
 
 

 
 

                                                 
جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، العراق، العدد السابع، حوكمة الشركات وأهميتها في تفعيل جودة ونزاهة التقارير المالية، علي حسني الدوغجي،  -1

 .1، ص:2227
 .07ص: مرجع سبق ذكره، قسوم حنان،  -2
املؤمتر الدويل األول، احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال في بيئة األعمال اإللكترونية،  تأنير حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبيةخليل إبراهيم،  -3
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عددا من اخلصائص النوعية الواجب توافرها يف املعلومات  بالنظر إىل الشكل السابق جند أن هناكو 

 احملاسبية واليت ميكن تقسيمها إىل ما يلي:
 الخصائص النوعية الرئيسية: .1.2

 
 

 : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية(02)الشكل رقم 
 
 
 

 محددان
 
 

 خصائص متعلقة بالمستخدم
 

 معيار حاكم
 
 
 
 

 الخصائص األساسية
 
 

 مكونات الخصائص
 األساسية 

 
 
 

 الخصائص الثانوية
 

 .110، ص: 2222الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية، حممد مطر، موسى السيوطي، المصدر: 

 
 
 

 متخذو القرارات وخصائصهم

 قيد حاكم  التكلفة/املنفعة     أساس االعرتاف )األمهية النسبية(

 للفهمالقابلية 

 املنفعة للقرار

 املوثوقية املالئمة

التوقيت 
 املالئم

القيمة 
 االسرتجاعية

القيمة 
 التنبؤية

التمثيل 
 الصادق

القابلية  احلياد
 للتحقق

 الثبات القابلية للمقارنة
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بالنظر إىل الشكل السابق جند أن هناك عددا من اخلصائص النوعية الواجب توافرها يف املعلومات 
 احملاسبية واليت ميكن تقسيمها إىل ما يلي:

 ئص النوعية الرئيسية:الخصا .1.2
 وتشمل خاصيتني مها:

مة على: "أهنا قدرة املعلومات احملاسبية على تغيري قرار مستخدم ءوتعرف املال: مةءالمال. 1.1.2
 1القرار". اختاذاملعلومات، أي قدرة املعلومات على إجياد فرق يف 

القرار، وذلك من  اجتاهبأهنا تلك: "املعلومات القادرة على إحداث تغيري يف  FASBكما عرفها 
خالل زيادة تأثريها يف التحكم باحلاضر واستيعاب املاضي من أجل التنبؤ باملستقبل مبوضوعية تسهل 

ا لو كانت تلك املعلومات غري على مستخدمي تلك املعلومات عملية صنع واختاذ قرار أدق وأكفأ مم
 2مة".ئمال

بية اليت تكون هلا قيمة تنبؤية واسرتجاعية تؤثر يف إن املعلومات املالئمة هي تلك املعلومات احملاس
ثر فيه لتغري القرار حنو املوقف الذي يتخذ بشأنه عند تقدميها يف الوقت ؤ سلوك متخذي القرار وت اجتاه

 املالئم له قبل أن تفقد قدرهتا على التأثري يف ذلك القرار.
 وجيب أن تتوافر ثالث مسات هي:

وهي القدرة على تنبؤات حول أثار املاضي واحلاضر واملستقبل. حيث : للمعلوماتالتنبؤية  القيمة-أ
القرار تساعد مستخدميها القيام بعملية للتنبؤ  اختاذأن املعلومات احملاسبية ذات الصلة بعملية 

بالنسبة لألحداث يف املاضي واحلاضر واملستقبل، فبدون معرفة األحداث املاضية يصعب التنبؤ مبا 
عليه يف املستقبل، كما أن معرفة نتائج األحداث املاضية دون االهتمام باملستقبل يعترب عمال  ستكون

 3غري هادف.
متتلك املعلومات قيمة اسرتجاعية عندما يكون هلا القدرة على : االسترجاعية للمعلومات القيمة-ب

مة االسرتجاعية للمعلومات التغيري أو تصحيح التوقعات احلالية أو املستقبلية، كما تطلق خاصية القي
أيضا بالتغذية العكسية، وتساعد مستخدم املعلومات يف تقييم مدى صحة توقعاته السابقة، وبالتايل 

 4يستخدم املعلومات يف تقييم نتائج القرارات اليت تبىن على هذه التوقعات.

                                                 
 .21، ص: 0772دار املكاتب الوطنية، عمان، األردن، ة المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما، القوائم المالية والمبادئ المحاسبينعيم حسني دمهش،  -1
 .271ص:  ، مرجع سبق ذكره نقيب، العزيزكمال عبد   -2
 .21 ص:مرجع سبق ذكره، نعيم حسني دمهش،  -3
 .220ص: مرجع سبق ذكره، عباس مهدي الشريازي،  -4
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لومات يف حينها يقصد بالتوقيت املالئم تقدمي املع: المناسب )المالئم( للمعلومات التوقيت-ج
مبعىن أنه جيب إتاحة املعلومات احملاسبية املالية ملن يستخدموهنا عندما حيتاجوهنا، وذلك ألن هذه 

، أو إذا تراخى استخدامهااملعلومات تفقد منفعتها إذا مل تكن متاحة عندما تدعوا احلاجة إىل 
قرارات على  اختاذفعاليتها يف تقدميها فرتة طويلة بعد وقوع األحداث اليت تتعلق هبا حبيث تفقد 

 1أساسها.

هي: "خاصية  FASBالصادر عن  (22)ويقصد هبا حسب البيان رقم : لمونوقيةا .2.1.2
املعلومات يف التأكد بأن املعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأهنا متثل بصدق ما 

 2تزعم متثيله".

عليها قد يكون مضلال،  االعتمادقد تكون املعلومات مالئمة ولكن غري موثوقة بطبيعتها، لدرجة أن 
فلكي تكون املعلومات مفيدة، ينبغي أن تكون موثوقة. ومتتلك املعلومات خاصية املوثوقية إذا كانت 

 عماعليها من قبل املستخدمني كمعلومات تعرب  االعتمادخالية من األخطاء اهلامة والتحيز، وميكن 
 يقصد التعبري عنه أو من املتوقع التعبري عنه.

وعلى ذلك فإن موثوقية املعلومات تعين درجة املوضوعية املتضمنة فيها واليت تسمح ملستخدميها 
شمل معىن بالتوصل إىل نفس النتائج، أي نتائج بنفس القدر من املوضوعية اليت حوهتا املعلومات، وي

 3املوضوعية البعد عن التحيز.

عليها وجيب أن تتوافر فيها ثالث  االعتمادإذن خاصية املوثوقية تتعلق بأمانة املعلومات وإمكانية 
 4مسات هي:

ويقصد هبا مطابقة األرقام واملعلومات احملاسبية للظواهر املراد التقرير عنها،  في التعبير: الصدق-أ
املضمون أو اجلوهر وليس جمرد الشكل )تغليب اجلوهر على الشكل(، أي  والعربة هنا بصدق متثيل

                                                 
 .220ص: مرجع سبق ذكره، باس مهدي الشريازي، ع -1
امللتقى الوطين األول حول مستجدات األلفية الثالثة للشركة على ضوء التحوالت مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االقتصادية، شارف خوخة،  -2

 .2، ص: 2221نوفمرب  22و 20تار عنابة، يومي احملاسبية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خم
، ص ص: 2200األباي للنشر والتوزيع، السودان، ، (نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة )مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلداريةفياض محزة رملي،  -3
(22-21 .) 
الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، عايير )دارسة معمقة في نظرية المحاسبة(، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المرضوان حلوة حنان،  -4

 (.226-222، ص ص: )2222األردن، 
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أن متثل األرقام بصدق ما حدث فعال. وتتطلب خاصية الصدق يف التعبري التحرر من التحيز يف 
 عملية القياس، والتحيز من قبل القائم بعملية القياس.

عنه على جانب أكثر من جانب هو عدم التحيز يف عملية القياس بأن حيدث ما يعرب : الحياد-ب
آخر، بدال من أن يكون احلدوث متساوي االحتمال على كال اجلانبني، وهكذا فإن اخللو من 

 ة إجراء قياس على تقدمي وصف دقيق للخاصية.ر التحيز ميثل قد
 القرارات، اختاذعليها يف  االعتمادمعلومات موثوق هبا أو  اعتبارهاإن املعلومات املتحيزة ال ميكن 

معني، ولكنها مع ذلك تكون حيادية، وإن  اجتاهفاملعلومات قد تكون بدون قصد منحازة حنو 
 حسن النوايا ليس كافيا لتحقيق حيادية املعلومات، بل جيب أن تبىن على اخلربة واحلكم املتوازن.

حملاسيب، ويقصد هبا وجود درجة عالية من االتفاق فيما بني القائمني بالقياس ا: القابلية للتحقق-ج
الذين يستخدمون نفس الطرق للقياس، فإهنم يتوصلون إىل نفس النتائج، فإذا وصلت أطراف 
خارجية )حماسبون آخرون أو مدققون مستقلون( إىل نتائج خمتلفة، فهذا دليل على أن املعلومات 

 خباصية املوثوقية. عليها، فهي ال تتمتع  االعتمادبالقوائم املالية غري قابلة للتحقق، وبالتايل ال ميكن 
 الخصائص الثانوية:  .2.2

إضافة إىل اخلصائص النوعية الرئيسية اليت سبق ذكرها هناك خصائص أخرى ال تقل أمهية أوصى هبا 
، واليت تساهم جنبا إىل جنب مع اخلصائص النوعية األساسية يف FASBجملس معايري احملاسبة املالية 

 املالية. وتتمثل فيما يلي:جودة املعلومات اليت تتضمنها التقارير 
ويقصد بالثبات أو ما يصطلح عليه بالتناسق يف تطبيق نفس اإلجراءات احملاسبية  الثبات:. 1.2.2

الواحدة من دورة إىل أخرى، أي إتباع نسق واحد يف تسجيل  الشركةعلى األحداث املماثلة يف 
 1ة.األحداث االقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إىل دور 

يقصد هبذه اخلاصية أن تعد املعلومات احملاسبية باستخدام نفس األساليب القابلية للمقارنة: .2.2.2
اليت تعمل يف اجملال االقتصادي ومتكن مقارنة  لشركاتاحملاسبية من عام ألخر ولنفس اواإلجراءات 

ق احملاسبية املعتمدة نفسها، أو أن تتم األخرى، أي ينبغي أن تكون الطر  شركاتبأداء ال شركةأداء ال
عملية القياس والعرض بالنسبة لألثر املايل للعمليات املالية املتشاهبة واألحداث االقتصادية على أساس 

                                                 
 .206ص: النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير )دراسة معمقة في نظرية المحاسبة(، مرجع سبق ذكره، رضوان حلوه حنان،  -1
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واإلفصاح عن السياسات احملاسبية يساعد يف حتقيق  شركاتوبطريقة متماثلة يف ال الشركةثابت، ضمن 
 1القابلية للمقارنة.

  هذا هناك قيدان رئيسيان على استخدام اخلصائص السابقة مها:باإلضافة إىل
 .قيد األمهية النسبية 
 .قيد التكلفة واملنفعة 

 الفرع الثاني: أبعاد جودة المعلومات المحاسبية.
مت حصر جودة املعلومات يف ثالثة أبعاد رئيسية هي البعد املتعلق باحملتوى والبعد املتعلق بالشكل والبعد 

لتوقيت، وكل بعد يشمل جمموعة من اخلصائص اليت تدعم البعد الرئيسي لتحقق يف النهاية جودة املتعلق با
 2املعلومة. وسنلخصها فيما يلي:

 البعد الزمني:  .1

 يتحدد وفق اخلصائص التالية:  

 املعلومات جيب أن تقدم عندما تكون مطلوبة. :التوقيت 
 :جيب أن يوافق توقيت تقدمي املعلومات األحداث. اآلنية 
 :يتم تقدمي املعلومات حول املاضي واحلاضر والتوقعات املستقبلية. الفترة الزمنية 

 البعد المتعلق بالمضمون: .2

 يشمل العناصر اآلتية:

 :ميكن التعبري عن جودة املعلومات بدرجة الدقة اليت تتصف هبا أي درجة متثيل املعلومات  الدقة
لماضي واحلاضر واملستقبل، فكلما زادت دقة املعلومات زادت جودهتا وقيمتها يف التعبري عن احلقائق ل

 التارخيية أو التوقعات املستقبلية.
 املعلومات جيب أن تكون مرتبطة مبدى احلاجة إليها من قبل شخص معني يف حالة  :ذات صلة

 معينة.
                                                 

أنر تطبيق النظام المالي المحاسبي على إرساء مبدأ اإلفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات والحد من الفساد ، عبد احلليم سعيدي، إمساعيل علوي -1
وم التسيري، جامعة حممد امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلالمالي والمحاسبي، 
 22، ص: 2202ماي  21و 26خيضر بسكرة، يومي 

 (.006-002، ص ص: )2202الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اقتصاد المعلومات، رحبي مصطفى عليان،  -2
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 :كل املعلومات املطلوبة جيب أن تقدم كاملة.  االكتمال 
 املعلومات املطلوبة جيب أن تقدم وتكون مفهومة من طرف متلقيها.الوعي : 
 :املعلومات ميكن أن يكون هلا نطاق واسع أو ضيق أو ذات تركيز داخلي أو خارجي. النطاق 
 :حتققه واملوارد املرتاكمة.املعلومات جيب أن تظهر أداء األنشطة املنجزة، والتقدم الذي مت األداء  

 البعد الشكلي: .3

 يشمل اخلصائص اآلتية:

 تقدم املعلومات بشكل سهل ومفهوم.الوضوح : 
 :ميكن أن تكون املعلومات مفصلة أو ملخصة إال أهنا جيب أن تفي باحتياجات  التفصيل

 املستخدمني.
 :املعلومات ميكن ترتيبها بتعاقب حمدد مسبقا. الترتيب 
 :املعلومات ميكن أن تقدم بشكل سردي، رقمي، مطبوعة، فيديو أو أي شيء أخر. التقديم 

يف هذا السياق أشارت الكاتبة إنعام علي توفيق الشهربلي إىل أبعاد جودة املعلومة من خالل مدى حتقق 
ا وجودة خمرجات املعلومات هل ،فعالية املعلومات، حيث أن هذه األخرية تقاس مبستوى جودة املخرجات

 1معايري حمددة متثل مقياسا هلا، وهي كاآليت:
 ترتبط املعايري الفلسفية بالدقة، القابلية لالستخدام، التوقيت املناسب، اخللو من : المعايير الفلسفية

 األخطاء واملصداقية.
 :تتضمن خاصية الثبات، صالحية املعلومات، بعد التخطيط والبعد املستقبلي. المعايير الزمنية 
 تشمل خاصية املادية املوضوعية، الصياغة، مالئمة العرض، الكم والكيف،  لمادية:المعايير ا

 التكامل، األمن والسرية، القابلية للتحقق والقابلية للمقارنة.
 تتضمن املرونة، القبول العام، الشفافية، األمهية النسبية، القابلية للقياس، هدف : المعايير القيمية

 املعلومة واملنفعة املضافة.

                                                 
-00، ص ص: )2202ة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعأساليب قياس قيمة المعلومات: دراسات تطبيقية، إنعام علي توفيق الشهربلي،  -1

02.) 
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بناء على ما سبق، فمعايري املعلومة ميكن أن حتقق عدة منافع كاملنافع الشكلية، املنافع الزمنية، املنافع 
املكانية، منافع التملك، درجة الرضا عن املعلومات، املنافع اليت ختص تقليل اخلطأ أو احلد من األخطاء 

املتعلقة باالستخدام املناسب،  اجتاهاهتاوزيادة القيمة املضافة، هذه األبعاد ختص ديناميكية اجلودة يف 
 وطريقة العمل. االعتماديةاملصداقية، املرونة، األمنية، الوثوق، 

ومن جهة أخرى، تتحدد خصائص املعلومات اجليدة من خالل اهلدف احملدد والواضح من املعلومة، 
)الرسائل الطويلة غري املنظمة والكفاءة، اإلحتمال والتقدير، القيمة، احلداثة، الدمج واإلجياز  االحرتاس

حتتوي على نسبة دمج معلومات منخفضة واجلداول واألشكال البيانية توفر عادة معلومات أفضل(، 
التوقيت املالئم وما يقتضيه من تقدمي املعلومات يف حينها مبعىن أنه جيب إتاحة املعلومات ملستخدميها عند 

عتها إذا مل تكن متاحة عند احلاجة إىل استخدامها، الدقة احلاجة إليها، وذلك ألن املعلومات تفقد منف
واليت ال تتحقق إال باستخدام نظام سليم لتشغيل البيانات حيث تقل األخطاء البشرية بدرجة كبرية، 

مة واليت يقصد هبا وجود عالقة وثيقة بني املعلومات واألغراض اليت تعد من أجلها، والشمول أين ءاملال
جمال املعلومات بدرجة تساعد على  اتساعلومات مجيع جوانب املوضوع، أي جيب أن تشمل املع

 1الوضوح.

 خصائص النوعية للمعلومات الماليةالمطلب الثالث: تأنير المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق ال 

إىل تفاهم من أجل العمل على إصدار جمموعة واحدة  FASBو IASBتوصل كل من  2222يف سنة 
من املعايري ذات اجلودة العالية ميكن تطبيقها يف كل دول العامل، ومن أجل ذلك مت االتفاق على إعداد 
إطار مفاهيمي مشرتك يتضمن أهداف القوائم املالية وكذا اخلصائص النوعية الواجب توفرها يف هذه 

 القوائم.
ر مفاهيمي حمسن للتقرير مذكرة إيضاح بعنوان: " إطا FASBو IASBكل من   أصدر 2222 ماي يف

يشكل هذا اإلطار أسس املعايري احملاسبية اليت سيتم إصدارها مستقبال. وقد جاء يف هذا اإلطار املايل" 
ا باألهداف واخلصائص النوعية الواردة فيه سيقود إىل معايري ذات جودة عالية، مم االلتزاماملفاهيمي أن 

 القرار. اختاذسيؤدي بدوره لتحسني جودة املعلومة املالية املستخدمة يف 
القرار هو اهلدف األساسي للقوائم املالية، ولكي  الختاذوحسب هذا اإلطار فإن توفري معلومات نافعة 

 تكون املعلومة نافعة جيب توفر اخلصائص املذكورة سابقا.

                                                 
الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات المالية: أسسها النظرية وبناء قواعد بياناته، عبد الفتاح إبراهيم زريبة، فتحي أمحد الشيباين،  -1

 (.12-10، ص ص: )2200
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 ولية في تحقيق الخصائص النوعية األساسية للمعلومات.الفرع األول: دور المعايير المحاسبية الد
لقد تبني أن منفعة املعلومات من األمور اهلامة لدى مستعملي القوائم املالية لتحقيق أهدافهم. وتؤدي 

 املعايري احملاسبية الدولية دورا حامسا يف حتقيق خصائصها األساسية واملتمثلة يف املالئمة والعرض العادل.
 مة:ءية الدولية في تحقيق خاصية المالالمعايير المحاسبدور  .1

تكون املعلومة املالية مالئمة إذا كان هلا تأثري على القرارات االقتصادية، وذلك عن طريق مساعدة 
أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل  ،األطراف املستعملة هلا يف تقييم األحداث املاضية واحلالية واملستقبلية

مة يف املعلومة املالية يتطلب توفرها على قيمة تنبؤية وتأكيدية. ءيم، أي أن حتقيق عنصر املالن تقيإليه م
مة املعلومات الواردة يف القوائم املالية مها طبيعة هذه ءاملفاهيمي عاملني يربزان مدى مالوقد حدد اإلطار 

حدها كافية لتحديد مالءمتها، املعلومات وأمهيتها النسبية. ففي بعض احلاالت تكون طبيعة املعلومات و 
على تقدير املخاطر والفرص اليت تواجهها  الشركةفمثال قد تؤثر املعلومات املتعلقة بأحد الفروع اجلديدة ب

بغض النظر عن األمهية النسبية للنتائج اليت حققها ذلك الفرع خالل الفرتة حمل التقرير. ويف حاالت 
أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة املعلومات وأمهيتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف 

 من األصناف الرئيسية للمخزون.
، الذي يتطرق ألسس عرض القوائم املالية ذات الغرض العام، إىل أنه جيب IAS1ر املعيار وقد أشا

مة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن املمكن فهمها، إضافة إىل ئاملالية بطريقة توفر معلومات مالتقدمي القوائم 
اخلاصة باختاذ القرارات.  السياسة احملاسبية يتوقف على مالءمتها لظروف واحتياجات املستعملني  اختيارأن 

الذي يتطرق جلدول تدفقات اخلزينة، على ضرورة توفري معلومات حول التدفقات  ،IAS7كما نص املعيار 
ملا لذلك من أمهية يف تزويد مستعملي القوائم املالية باألساس الالزم للتنبؤ بقدرة  الشركةالنقدية اخلاصة ب

ا واحتياجاهتا لالستخدام واإلنتفاع من تلك التدفقات النقدية على توليد نقدية أو ما يعادهل الشركةتلك 
 1وذلك من أجل مساعدهتم على اختاذ القرارات االقتصادية.

 دور المعايير المحاسبية في تحقيق خاصية العرض العادل أو المونوقية. .2

ترتجم املعلومات املالية الظواهر االقتصادية يف شكل أرقام وكلمات، ومن أجل أن تكون نافعة، ال 
جيب عليها التقرير عن الظواهر املالئمة فحسب ولكن تقدمي صورة عادلة عن تلك الظواهر. ومن أجل 

خطاء. وال ميكن تقدمي صورة عادلة على املعلومة املالية جيب أن تكون كاملة، حيادية وخالية من األ

                                                 
رسالة ، -الخروب والية قسنطينة ALEMOدراسة حالة شركة –دور المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة المعلومات المالية بوجلنيب عادل، -1
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أن الظواهر االقتصادية املمثلة فيها تقاس عادة يف  باعتبارللقوائم املالية أن تكون خالية متاما من األخطاء 
ظل ظروف عدم التأكد حيث تستلزم العديد من التقديرات واالفرتاضات. ورغم استحالة جتنب األخطاء 

املالية. ألجل ذلك من الضروري فحص األدلة  بشكل هنائي جيب توفر قدر معقول من الدقة يف القوائم
اليت تربر التقديرات واالفرتاضات اليت تعد على أساسها القوائم املالية، وبالنظر ملوضوعية هذه األدلة ميكن 
احلكم على تلك القوائم بأهنا خالية من األخطاء. كما أن التربيرات املقدمة حول املبادئ املستخدمة يف 

الية تساعد مستعملي القوائم املالية على فهم طرق القياس املستخدمة مما خيفض من إعداد القوائم امل
 إمكانية وجود أخطاء مادية غري مقصودة.

ولكي تكون املعلومات الواردة يف القوائم املالية موثوقا هبا جيب أن تكون مكتملة أي أن حتتوي على  
خالل فرتة معينة، فقد يؤدي  الشركةمرت هبا كل املعلومات الضرورية اليت تسمح بفهم الظواهر اليت 

حذف بعض املعلومات إىل جعل القوائم املالية مزيفة ومضللة ومن مث تفقد مصداقيتها. ويعين احلياد خلو 
املعلومات املالية من التحيز، حيث تعترب القوائم املالية متحيزة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض 

 قرار أو حكم هبدف الوصول إىل نتيجة حمددة سلفا. اذاختاملعلومات على عملية 
وقد أشارت العديد من املعايري احملاسبية الدولية إىل ضرورة توفر العرض العادل يف القوائم املالية، حيث 

ز املايل على أن املعلومات املالية جيب أن تعرض بشكل عادل األداء املايل واملرك IAS1نص املعيار 
. وقد أشار نفس املعيار إىل أن التطبيق املالئم للمعايري احملاسبية الدولية، مع شركةية للوالتدفقات النقد

إفصاح إضايف عندما يكون ذلك ضروريا تنجم عنه معلومات حتقق عرضا عادال، وقد ألزم هذا املعيار 
 أن املوثوقية تعد بتقدمي توضيح عن الكيفية اليت تتم هبا تلبية متطلب العرض العادل، كما أشار إىل الشركة

استخداما، ويف حالة عدم معاجلة املعايري  الشركةالطرق احملاسبية اليت تنوي  اختيارأحد املبادئ عند 
احملاسبية لظاهرة يراد التقرير عنها فإن املسري يقوم بتطوير سياسات حماسبية ألجل ذلك حيث تتصف 

ومركزها املايل وتعكس الناحية  الشركةل باملوثوقية من ناحية كوهنا متثل بشكل صحيح نتائج أعما
االقتصادية لألحداث وليس شكلها القانوين فقط، وتكون حمايدة وليست متحيزة وتكون كاملة من كافة 

 اجلوانب املالية.
حول األحداث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية على ضرورة عكس آثار بعض  IAS 10وقد نص املعيار 

قوائم املالية بعد إعدادها وذلك بتعديل ما ورد فيها من أرقام ذات عالقة العمليات واألحداث يف ال
باحلدث أو العملية أو االكتفاء باإلفصاح عن هذه العمليات واألحداث ضمن املالحق حىت تكون 

األعمال أنه من بني  اندماجحول  IFRS3املعيار  اعتربالقوائم املالية كاملة وممثلة بصدق للواقع، وقد 
 هو إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. باالندماجباألصول واخلصوم املتعلقة  العرتافاشروط 
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حىت تكون املعلومات املالية نافعة، جيب أن تعرض الظواهر املالئمة وبشكل عادل يف نفس الوقت، 
ادية اليت ويقدم اإلطار املفاهيمي خطوات عملية لتحقيق ذلك، حيث ينبغي أوال حتديد الظواهر االقتص

من املتوقع أن تكون مفيدة ملستعملي القوائم املالية، مث حتديد شكل املعلومات الذي سيكون أكثر 
مة للتقرير عن هذه الظواهر، مث حتديد ما إذا كانت هذه املعلومات متوفرة ومن املمكن تقدميها ءمال

 1مالئم آخر.بشكل عادل، ويف حالة عدم التمكن من عرضها بشكل عادل يتم حتديد شكل 
 الفرع الثاني: دور المعايير المحاسبية في تحقيق الخصائص النوعية المساعدة للمعلومات.

تشكل القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، السرعة والقابلية للفهم خصائص نوعية ثانوية يعزز توفرها يف 
د على حتديد الطريقة اليت سيتم القرار. كما تساع اختاذاملعلومات املالية من منفعة هذه األخرية يف 

، استعماهلا للتقرير عن ظاهرة معينة عند وجود طريقتني على نفس الدرجة من املالئمة والعرض العادل
 2وسيتم توضيح كل منها على النحو التايل:

 دور المعايير المحاسبية في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة. .1

القرارات االقتصادية يقوم على املفاضلة بني البدائل املختلفة فإن املعلومات حول هذه  اختاذأن  باعتبار
البدائل ينبغي أن تكون قابلة للمقارنة، ويعرف اإلطار املفاهيمي القابلية للمقارنة على أهنا الصفة اليت 

ر، ولتحقيق هذه بني عنصرين أو أكث واالختالفتسمح ملستعملي القوائم املالية بتحديد أوجه الشبه 
سقة على مر اخلاصية جيب أن تكون طريقة القياس والعرض لألثر املايل للعمليات واألحداث املتشاهبة مت

 ت املختلفة.شركاالواحدة، ومتسقة بالنسبة لل شركةالزمن بالنسبة لل
سبية الدولية، مبا مبا جاء باملعايري احملا االلتزامومما يساعد على حتقيق خاصية القابلية للمقارنة أن يتم 

 IAS1يف ذلك اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية. وقد جاء املعيار 
 االعتباراتلبيان أسس إعداد القوائم املالية بغية جعلها قابلة للمقارنة، ولتحقيق هذا اهلدف حيدد املعيار 

صة هبيكلها واحلد األدىن من املعلومات الواجب توفرها فيها، الكلية لعرض القوائم املالية واإلرشادات اخلا
أنه يتعني أن تظهر املعلومات املالية األرقام املقارنة للفرتة السابقة.  IAS 1ومن مجلة ما أشار إليه املعيار 

الذي يتطرق للسياسات والتقديرات احملاسبية وكيفية تغيريها، فإنه جيب تعديل  IAS8وحسب املعيار 
املعلومات اليت تعود للسنوات السابقة يف حالة تغيري السياسات احملاسبية بغية احلفاظ على اتساق القوائم 

 املالية وقابليتها للمقارنة.
 

                                                 
 (.72-27)ص ص:  ،مرجع سبق ذكرهبوجلنيب عادل، -1
 (.71-72، ص ص: )نفس المرجع -2
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 للتحقق.دور المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق خاصية القابلية  .2

يركز اإلطار املفاهيمي املشرتك على خاصية القابلية للتحقق كخاصية تسمح ملستعملي القوائم املالية 
بالتأكد من أن املعلومة املالية تقدم صورة عادلة عن الظواهر االقتصادية املمثلة هلا، حيث تفرتض هذه 

طرق سيتوصلون لنفس النتائج، ويعترب اخلاصية أن القائمني بالقياس احملاسيب والذين يستخدمون نفس ال
اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املستعملة يف إعداد القوائم املالية شرط أساسي من أجل متكني القائمني 

على ضرورة اإلفصاح عن  IASBبالقياس من التأكد من صحة عملية القياس، ويف هذا اإلطار أكد 
وائم املالية وكذا عرض معلومات حول أسس إعداد هذه السياسات احملاسبية املستعملة يف إعداد الق

 القوائم.
 دور المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق خاصية السرعة. .3

لقد ركز اإلطار املفاهيمي على ضرورة توفري املعلومة املالية يف الوقت املناسب بغية جعلها مفيدة 
حول التقارير املالية املرحلية، هذه  IAS34للمستخدمني، وجتسد هذا االهتمام من خالل إصدار املعيار 

التقارير تغطي فرتات زمنية أقل من سنة من أجل إبقاء مستعملي املعلومات املالية على إطالع مستمر 
ومركزها املايل، إما بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، وهذا ميكنهم  الشركةعلى نتائج أعمال 

 قرارات صحيحة. اختاذوالتنبؤ بوضعها املايل بشكل أفضل، مما يساعدهم على  الشركةمن تقييم أداء 
 دور المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق خاصية القابلية للفهم. .4

تعترب خاصية القابلية للفهم من جانب املستعملني أحد أهم اخلصائص اليت جيب توافرها يف املعلومات 
ا الغرض فإنه يفرتض بأن يكون املستعملون على علم كاف باألنشطة الواردة يف القوائم املالية. وهلذ

 IASBالتجارية واالقتصادية وباحملاسبة، وأن تكون لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بعناية. وحسب 
تكون املعلومات املالية قابلة للفهم إذا كانت مصنفة، معرفة ومقدمة بطريقة خمتصرة وواضحة. وسعيا منها 

على تقدمي إفصاحات إضافية عندما تكون املتطلبات يف املعايري  IASBهذه اخلاصية يشجع لتحقيق 
احملاسبية الدولية غري كافية لتمكني املستعملني من فهم تأثري عمليات أو أحداث معينة على املركز املايل 

حول التقارير القطاعية معلومات تفصيلية عن  IFRS 8و IAS14. ويقدم املعريان شركةواألداء املايل لل
وأقسامها إذا كانت تتضمن عددا من الوحدات الفرعية اليت مت إجيادها بناء على نظام  الشركةقطاعات 

تقسيم أو تصنيف معني يرتبط بأعماهلا ونشاطاهتا، حيث يعترب فهم النشاطات املتعلقة مبختلف 
ل، خاصة عندما ال يكون أداء القطاعات بنفس الدرجة من كك  الشركةالقطاعات ضروريا لفهم نشاطات 

 الفعالية والكفاءة.
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 عة الخارجية على القوائم الماليةالمبحث الرابع: أنر المراج
مىت كانت تعرب بصدق عن الظواهر اليت يفرتض القرارات  اختاذات احملاسبية يف على املعلوم االعتماد تمي

املعلومات أيضا قابلة لإلثبات وأنه يف اإلمكان التحقق من سالمتها، وأن أن تعرب عنها، وأن تكون هذه 
وتتعزز الثقة باملعلومات احملاسبية ويف مقدمتها القوائم املالية  .تتصف بأكرب قدر ممكن من احلياد يف القياس

نها عندما يتم فحصها من قبل مراجع حسابات، حيث يوفر رأيا مستقال بشأن عدالة األرقام املقرر ع
حيان ألصحاب املصاحل بالقوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واليت ال ميكن يف كثري من األ

 بصفة منفردة. التحقق منها
تبيان أثر املراجعة اخلارجية على مصداقية وصحة القوائم املالية باعتبارها أهم وف يتم لذلك س

 من خالل املطالب التالية:املعلومات احملاسبية املستخدمة، وذلك 
 املطلب األول: نظرة عامة على القوائم املالية.

 املطلب الثاين: املراجعة اخلارجية ومصداقية القوائم املالية.
 املطلب الثالث: عالقة املراجعة اخلارجية بالقوائم املالية.

 

 : نظرة عامة على القوائم الماليةالمطلب األول

املالية، ومعرفة خمتلف جوانبها سوف نتطرق لتعريف القوائم املالية، وكذا أهدافها لتوضيح ماهية القوائم 
 واخلصائص اليت جيب أن تتحلى هبا القوائم املالية، وكذلك الصفات الواجب توفرها يف عملية العرض.

 الفرع األول: ماهية القوائم المالية.
احملاسبية اليت يستخدمها األطراف اخلارجية وكذا  تعترب القوائم املالية أهم وسيلة لإلفصاح عن املعلومات

 أهم التعاريف الواردة على القوائم املالية.ب، لذا سنعمل على اإلحاطة الشركةالداخلية يف 
 تعريف القوائم المالية: .1

إن القوائم املالية تعترب الوسيلة الرئيسية اليت يتم من خالهلا توصيل املعلومات إىل األطراف اخلارجية، 
شمل القوائم املالية عادة: قائمة املركز املايل )امليزانية(، قائمة الدخل )جدول حسابات النتائج(، قائمة وت

التدفقات النقدية، وقائمة تغريات حقوق امللكية، كما تشمل أيضا املالحظات )املالحق( على القوائم 
 1ة.املالية واجلداول امللحقة واليت تعترب اجلزء املكمل للقوائم املالي

                                                 
 .01، ص:2227املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية، كمال الدين مصطفى الدهراوي،  -1
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وتعرف على أهنا: "الناتج النهائي للمحاسبة حيث يتم تلخيص مجيع البيانات وتسجيلها لتظهر يف 
النهاية على جمموعة من القوائم، وهذه األخرية ليست هدفا يف حد ذاهتا وإمنا وسيلة للحصول على 

وتقييم مركزها  الشركةمنها يف اختاذ القرارات واحلكم على نتائج عمليات  لالستفادةاملعلومات والنتائج 
 1املايل."

كما عرفها الشريازي على أهنا: "تلك القوائم اليت يتم إعدادها بصورة منتظمة ودورية من احلسابات 
 2وتوفر لنا احلد األدىن من املعلومات احملاسبية الالزمة لتحقيق أهداف احملاسبة املالية."

، وتنشأ نتيجة إجراء جمموعة من شركةوتعرف أيضا على أهنا: "الناتج النهائي واألساسي يف أي 
لغرض تقدميها  الشركةاملعاجلات احملاسبية على البيانات اليت ترتبط باألحداث واألنشطة اليت تقوم هبا 

 3رارات املختلفة.بصورة إمجالية وملخصة إىل كافة اجلهات اليت ميكن أن تستفيد منها يف اختاذ الق
على أهنا: " تلك الكشوف املالية اليت جيب أن تعرض بصفة  اجلزائري وقد عرفها النظام املايل احملاسيب

وفية الوضعية املالية للكيان وجناعته وكل تغيري يطرأ على حالته املالية، كما تضبط حتت مسؤولية املسريين 
سنة املالية احملاسبية، وتوفر الكشوف املالية معلومات أشهر من تاريخ إقفال ال (2)وتعد يف أجل أقصاه 

تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املالية السابقة، وجتدر اإلشارة إىل إلزامية عرض الكشوف املالية بالعملة 
 4الوطنية."

 تعرف القوائم املالية ذات األغراض العامة بأهنا القوائم املعدة الستفاء احتياجات املستخدم الذي ال
يكون يف وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصا للوفاء مبتطلباته اخلاصة، وتتضمن القوائم املالية ذات 

 الغرض العام تلك القوائم اليت تقدم ضمن تقارير هلا صفة العموم مثل التقرير السنوي أو نشرة االكتتاب.
 املايل وما أجنزته من معامالت.متثل القوائم املالية عموما عرضا هيكليا ذو طابع مايل ملركزها كما 

وهتدف القوائم املالية ذات األغراض العامة إىل توفري املعلومات عن املركز املايل ونتائج النشاط 
والتدفقات النقدية اليت تفيد قطاع عريض من مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ القرار، كما تساعد أيضا 

                                                 
اجلزء الثاين، دار غريب للطبع، القاهرة، مصر، القرارات،  التخاذالمدخل الحديث في المحاسبة: نظم المعلومات، أداة لإلتصال وأساس حممد عباس حجازي،  -1

 .262، ص: 0711
 .12ص: مرجع سبق ذكره، عباس مهدي الشريازي،  -2
 .22، ص: 2200الدار النموذجية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، تحليل ومناقشة القوائم المالية، قاسم حمسن اجلبيطي، زياد هاشم حيي،  -3
نوفمرب  22، اجلزائر، صادرة بتاريخ: 12، العدد 27-22-21-26املواد المتضمن النظام المالي المحاسبي،  11-07القانون رقم اجلريدة الرمسية اجلزائرية،  -4

 .22، ص: 2221
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للموارد املتاحة هلا.ولتحقيق هذا اهلدف فإن القوائم املالية تعطي يف إظهار نتائج أعمال استخدام اإلدارة 
 1بيانات عن اآليت:

 حقوق امللكية، 
 صروفات متضمنة املكاسب واخلسائراإليرادات وامل، 
 .التدفقات النقدية 

وتساعد هذه املعلومات باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف اإليضاحات املتممة للقوائم املالية، 
وخاصة توقيت واحتمالية توليد  للشركةمستخدمو القوائم املالية يف التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية 

 نقدية أو ما يف حكمها.
و/أو اجلهاز اإلداري املعتمد  الشركةالية على جملس إدارة هذا وتقع مسؤولية إعداد وعرض القوائم امل

 .للشركة
 أهداف وخصائص القوائم المالية:  .2

ورد يف اإلطار النظري الذي أعدته جلنة معايري احملاسبة الدولية إلعداد القوائم املالية أن القوائم املالية 
وتكون مفيدة  للشركةيف املركز املايل  هتدف إىل توفري معلومات حول املركز املايل، واألداء والتغريات

 يف اختاذ القرارات االقتصادية.ملستخدمني متنوعني يف صنع القرارات اإلدارية و 
كذلك ورد يف نفس اإلطار ما يفيد أن القوائم املالية املعدة لذلك تليب احلاجة للمعلومات لدى غالبية 

ت الضرورية لقراء القوائم املالية من أجل مساعدهتم يف قراء القوائم املالية، ولكنها ال توفر كافة املعلوما
 اختاذ قراراهتم االقتصادية ألهنا تعكس اآلثار املالية لألحداث السابقة وال توفر معلومات غري مالية.

ولكن القوائم املالية تظهر نتائج عمل اإلدارة وتساعد على حماسبة اإلدارة عن املوارد املوضوعة يف 
أو التنازل  الشركةد قراء القوائم املالية على اختاذ قراراهتم حول االستمرار يف االستثمار يف عهدهتا مما يساع

 أخرى والتصويت على اإلبقاء على اإلدارة أو عزهلا. شركةعنها وبيعها واالجتاه حنو 
 على اخلصائص النوعية للقوائم املالية وعرض أمهها كما يلي:أعاله كما نص اإلطار املذكور 

 القابلية للفهم: .1.2
إن إحدى اخلصائص األساسية للمعلومات الواردة بالقوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل 
مستخدمي تلك القوائم، هلذا الغرض فإن من املفرتض أن يكون لدى املستخدمني مستوى معقول من 

                                                 
، ص 2222ىل، الدار اجلامعية االسكندرية، مصر، ، الطبعة األو التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةأمني السيد أمحد لطفي، -1

 (.71-72ص:)



 الفصل الثاني: اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية وفقـا للمعايير المحاسبية الدولية
 

 

027 

لرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول املعرفة يف األعمال والنشاطات االقتصادية واحملاسبية وإن لديهم ا
من العناية. وعلى كل حال، فإنه جيب عدم استبعاد املعلومات حول املسائل املعقدة اليت جيب إدخاهلا 
يف القوائم املالية إن كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات االقتصادية حبجة أنه من الصعب فهمها 

 1من قبل بعض املستخدمني.
 مة:ءالمال .2.2
وتكون املعلومات مالئمة عندما تفيد يف اختاذ القرارات لدى قراء القوائم املالية ومساعدهتم يف تقييم  

 2سواء أكانت ماضية أم حاضرة أم مستقبلية وتوفري إمكانية إعمال التنبؤات. الشركةاألحداث املتعلقة ب
 المونوقية: .3.2

كانية االعتماد عليها كمعلومات بذلك خلوها من األخطاء الفادحة والتحيز وتوفري إم ويقصد
صادقة ومتثل املعلومات بصدق وتعرض نتائج احملاسبة عن العمليات وتقدمها طبقا جلوهرها وحقيقتها 
االقتصادية وأن تكون حمايدة وخالية من التحيز وتتخذ اإلجراءات الضرورية يف حاالت عدم التأكد من 

مات بشكل كامل ضمن حدود األمهية النسبية خالل ممارسة سياسة احليطة واحلذر. وعرض املعلو 
 3والتكلفة وعدم حذف أي معلومات تؤثر على القرارات االقتصادية لقرائها.

 :القابلية للمقارنة .4.2
عرب الزمن من  للشركةجيب أن يكون قراء القوائم املالية قادرين على إجراء املقارنة البيانات املالية  

ما يكون باستطاعتهم مقارنة القوائم املالية ك  أجل حتديد االجتاهات يف املركز املايل ويف األداء.
 4للمؤسسات األخرى من أجل أن يقيموا مراكزها املالية النسبية، واألداء والتغريات يف املركز املايل.

 

                                                 
 .11، ص: مرجع سبق ذكرهيوسف حممود جربوع، سامل عبد اهلل حلس،   -1
، ص: 2222عمان األردن،  والتوزيع،الطبعة األوىل/ اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر  المحاسبة الدولية ومعاييرها،حسني القاضي، مأمون محدان،  -2

212. 
 .212ص: ، مرجع سبق ذكرهحسني القاضي، مأمون محدان، -3

 .22ص:  مرجع سبق ذكره،يوسف حممود جربوع، سامل عبد اهلل حلس،  -4
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لية من حتقيق هدفها يف اإلفصاح جلميع لكي تتمكن املعلومات احملاسبية املعروضة يف القوائم املا
مستخدمي وقراء القوائم جيب أن تتمتع بالصفات اليت سبق ذكرها يف املعلومات احملاسبية ككل وهي 

 مة، التوقيت املناسب، الوضوح(.ء)الشمولية، الدقة، املال

 الفرع الثاني: مكونات القوائم المالية.
 1تتضمن القوائم املالية املتكاملة املكونات التالية: 
 ؛امليزانية أو قائمة املركز املايل 
 ؛قائمة الدخل 
  ؛قائمة التدفقات النقدية 
  ؛امللكيةقائمة تظهر كافة التغريات يف حقوق 
  .السياسات احملاسبية املتبعة واإليضاحات 

بإعداد تقرير منفصل عن القوائم املالية تستعرض فيه الصورة العامة لألداء املايل  الشركةهذا وتقوم إدارة 
 وظروف أهم حاالت عدم التأكد اليت تواجهها. للشركةواملركز املايل 

جبانب القوائم املالية، من املفضل أن تقدم املؤسسات معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة 
النسبة للصناعات اليت تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك األمر عندما ميثل العاملون فئة املضافة خاصة ب

 هامة من فئات مستخدمي القوائم املالية.
ويتعني توفري مثل هذه املعلومات عندما يتبني لإلدارة أمهيتها ملستخدمي القوائم املالية يف اختاذ القرارات 

 االقتصادية.
 الي )الميزانية(:قائمة المركز الم .1

على املعلومات اليت جيب عرضها يف صلب امليزانية العمومية كحد  0 نص املعيار احملاسيب الدويل رقم
 2أدىن وهي ما يلي:

 ؛املمتلكات والتجهيزات واملعدات-أ

                                                 
 .12ص:مرجع سبق ذكره، يوسف حممود جربوع، سامل عبد اهلل حلس،  -1
 ( 10المعيار المحاسبي الدولي رقم:) .إعداد وعرض القوائم املالية 

2-Catherine Maillet,NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/IFRS, Edition Foucher, Vanves ,Paris, France, 
2005 , PP : )16-17(. 
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 ؛املوجودات غري امللموسة-ب
 ؛ز( ،يو،املوجودات املالية عدا الواردة يف البنود )-ج
 ؛عنها بتطبيق طريقة حقوق امللكية اليت يتم احملاسبةاالستثمارات -د
 ؛املخزونات-ه
 ؛ة األخرىينة والذمم املدينالذمم التجارية املد-و
 ؛النقد ومعادل النقد-ي
 ؛ة الدائنة والذمم الدائنة األخرىالذمم التجاري-ز
 ؛زامات واملوجودات الضريبيةااللت-م
 ؛املخصصات-ن
 ؛املنتجة للفائدةت غري املتداولة االلتزاما-س
 ؛حصة األقلية-ص
 رأس املال الصادر واالحتياطات.-ض

كما جيب عرض البنود والعناوين واجملاميع الفرعية يف صلب امليزانية عندما يتطلب معيار حماسبة دويل 
. كما أن هذا املعيار للشركةذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضروريا إلجراء عرض عادل للمركز املايل 

 ني الرتتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود.ال يب
 هذا باإلضافة إىل معلومات أخرى يفصح عنها إما يف صلب امليزانية العمومية أو يف اإليضاحات.

 قائمة الدخل: .2

 1على البنود الواجب عرضها كحد أدىن يف قائمة الدخل، وهي: (1)نص املعيار رقم 

 ؛اتاإليراد-أ

 ؛نتائج األنشطة التشغيلية-ب

 ؛تكاليف التمويل-ج

تها باستخدام طريقة حصة الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة يف األرباح واخلسائر اليت متت حماسب-د
 ؛حقوق امللكية

 ؛املصروف الضرييب-ه

                                                 
1-Catherine Maillet, OP.CIT , P :20. 
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 ؛ح أو اخلسارة من األنشطة العاديةالرب-و

 ؛د غري العاديةالبنو -ز

 ؛حصة األقلية-ي

 صايف الربح أو اخلسارة للفرتة.-ع
عرض البنود اإلضافية والعناوين واجملاميع الفرعية يف صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك  جيب

، أو عندما يكون هذا العرض ضروريا من أجل العرض العادل لألداء املايل أخر معيار حماسيب دويل
 .للشركة

 قائمة التدفقات النقدية: .3

على عرض قائمة التدفقات النقدية وذلك بتصنيف التدفقات  (1)نص املعيار احملاسيب الدويل رقم 
النقدية وفق األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية. وقد عرف املعيار املذكور التدفقات النقدية بأهنا 

 1التدفقات الداخلة واخلارجة من النقدية وما يعادهلا. كما عرف أنواع األنشطة كما يلي:
 :نقديةت الأنواع أنشطة التدفقا .1.3

ختتلف أنواع التدفقات النقدية حسب األنشطة اليت تولدها وميكن أن حنصرها يف ثالث أنشطة 
 هي: الشركةرئيسية يف 
واألنشطة األخرى اليت ال  الشركةهي األنشطة الرئيسية لتوليد اإليراد يف ألنشطة التشغيلية:. ا1.1.3

 تعترب من األنشطة االستثمارية أو التمويلية.
هي تلك املتمثلة يف امتالك األصول طويلة األجل والتخلص منها : األنشطة االستثمارية. 2.1.3

 وغريها من االستثمارات اليت ال تدخل ضمن البنود اليت تعادل النقدية.
هي األنشطة اليت ينتج عنها تغريات يف حجم ومكونات ملكية رأس املال األنشطة التمويلية:. 3.1.3

 .الشركةض اليت تقوم هبا وعمليات االقرتا
 
 
 

                                                 
 يتعلق بقائمة التدفقات النقدية. (:7)المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (.212-211، ص ص: )ذكرهمرجع سبق ، حسني القاضي، مأمون محدان -1
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 :طرق إعداد قائمة التدفقات المالية. 2.3
عرض املعيار املذكور طريقتني إلعداد قائمة التدفقات النقدية جيب على املؤسسات اختيار   

 إحدامها ومها:
النقدية وتقوم هذه الطريقة على عرض األنواع الرئيسية إلمجايل املقبوضات : لطريقة المباشرة. ا1.2.3

 وإمجايل املدفوعات النقدية موزعة وفقا لألنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.
وتنطلق هذه الطريقة من رقم صايف الربح )أو اخلسارة( حيث تقوم : الطريقة غير المباشرة. 2.2.3

بوضات أو بتعديله بآثار العمليات ذات الطبيعة غري النقدية وبأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مق
مدفوعات نقدية تشغيلية يف املاضي أو املستقبل وكذلك بنود الدخل أو املصروفات املتعلقة بالتدفقات 

 النقدية االستثمارية أو التمويلية.
 التغيرات في حقوق الملكية: قائمة. 4

جيب أن تقدم  الشركة فإن -املاليةعرض القوائم –املعدل  (0)كما جاء يف املعيار احملاسيب الدويل رقم 
هذه القائمة كمكون مستقل يف القوائم املالية إىل جانب القوائم املالية التقليدية، وهذه القائمة حتتوي 

 1على ما يأيت:
 ؛بح أو اخلسارة الصافية عن الفرتةالر -أ

بنود الدخل )شاملة املكاسب( واملصروفات )شاملة اخلسائر( واليت يتم االعرتاف هبا ضمن حقوق -ب
 ؛وجمموع هذه البنود -ص هذا املعيارحسب ن–امللكية 

األثر الرتاكمي للتغريات يف السياسة احملاسبية وتصحيح األخطاء اجلوهرية )عندما يتم اختيار أسلوب -ج
املعاجلة القياسية والتطبيق بأثر رجعي وتسوية األرباح احملتجزة يف أول املدة على التوايل وفقا للمعيار 

 ؛(2)احملاسيب الدويل رقم 
 ؛الشركةمعامالت رأس املال والتوزيعات الرأمسالية مع/ إىل مالك -د
 ؛امليزانية والتحركات خالل الفرتةرصيد الربح أو اخلسارة املرتاكمة يف أول املدة ويف تاريخ -ه
التسوية أو املطابقة بني املبالغ املتغرية لكل فئة من فئات رأس املال اململوك وعالوة إصدار األسهم -و

 يف بداية وهناية املدة مع اإلفصاح على حدة عن كل حركة أو تصرف. وكل احتياطي
 

                                                 
 (.062- 027ص ص: ) ،ذكره مرجع سبقطارق عبد العال محاد،  -1
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 المالحق: .5

يتضمن معلومات إضافية ملا مت عرضه يف القوائم املالية ويشمل ملخصا للسياسات احملاسبية 
ومالحظات تفسريية أخرى تتعلق ببنود القوائم املالية وإضافة اإلفصاحات عن االلتزامات واألصول 

 1بنود أخرى تتعلق حبقيقة املركز املايل ونتيجة األعمال.الطارئة وأي 

 قوائم المالية.المطلب الثاني: المراجعة الخارجية ومصداقية ال

زيادة الثقة وإضفاء املصداقية على القوائم املالية، اليت تعترب اإلدارة هي املسؤولة  األساسيدورها املراجعة 
ة قدمنفعية وقيمة القوائم املالية املعن إعدادها وعرضها. حيث أن املراجع عن طريق عملية املراجعة يعزز من 

 لألطراف األخرى.
 الفرع األول: عوامل زيادة الحاجة لمراجعة القوائم المالية.

يف هذا اجلزء يتم التطرق إىل أهم العوامل اليت أدت إىل زيادة حاجة مستخدمي القوائم املالية إىل 
 2مراجعتها والتأكد من صحتها. واليت ميكن عرضها فيما يلي:

 الحاجة إليصال المعلومة المحاسبية:  .1

كبرية، وقد   شركات دات اإلنتاجية الفردية إىلمنوا كبريا، من الوح شركاتمنذ أكثر من قرن، شهدت ال
أمكن هذا النمو من جتميع رؤوس األموال الضخمة من صغار املستثمرين وتوجيهها عن طريق األسواق 

 انتقال، إىل شركاتجم الالكبرية، وأدى زيادة ح شركاتاملاحنة للقروض إىل هذه ال املالية واملؤسسات
تسيريها من املالكني )املسامهني(، إىل جمموعة من األشخاص هلم خربة ودراية يف التسيري، وقد صاحب 

، إنفصال امللكية عن اإلدارة، مما أدى إىل ظهور احلاجة إىل رأي شخص مستقل شركاتهذا النمو لل
كم على مدى واحل الشركةيتمتع بالتأهيل العلمي واخلربة الكافية من أجل فحص ومراجعة حسابات 

، مبعىن احلصول على معلومة حماسبية موثوق فيها، وال للشركةصحتها وصدق تعبريها عن املركز املايل 
 يتحقق ذلك إال إذا مت فحصها ومراجعتها.

 
 

                                                 
امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية أنر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على عرض القوائم المالية، منور أوسرير، حممد جمرب،  -1

 .2، ص:2202جانفي  02و 01تطبيقات وأفاق"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بالوادي، يومي الدولية "جتارب 
لعلوم رسالة ماجستري، كلية اأنر المراجعة الخارجي على مصداقية المعلومات المحاسبية بالشركة االقتصادية )دراسة حالة من خالل االستبيان(، ديلمي عمر،  -2

 (.026-021، ص ص: )2222/2227االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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 ضرورة مراجعة هذه المعلومة: .2

عرض أهم من أجل معرفة أمهية وضرورة مراجعة املعلومة احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية، سنست
 العوامل اليت أدت إىل ذلك واليت تتمثل فيما يلي:

 تعارض المصالح: .1.2

حيدث تعارض بني مصاحل مستخدمي املعلومات ومعدي هذه املعلومات، مما ميلي احلاجة إىل 
املراجعة وحيدد جماهلا، اخلصائص، واإلجراءات املتعلقة هبا، فعندما حيس مستخدم املعلومة تعارضا واقعيا 

متوقعا بني مصلحته ومصلحة اجلهة املنتجة للمعلومات، فإنه سوف يهتم أكثر بإمكانية حتيز أو 
املعلومات اليت تصله ويؤدي الشك يف نوعية املعلومات إىل اإلستعانة مبراجع حسابات خارجي ليقرر 

 مدى صحة وعدالة تلك املعلومات.
ية ومنتجيها، إىل تعرض مصاحل الكثري يؤدي التعارض يف املصاحل بني مستخدمي املعلومات احملاسب

إىل اخلطر الناجم عن قبوهلم لقوائم مالية مضللة، مما جعل أغلبهم  الشركةمن األطراف اليت تتعامل مع 
يضطر للجوء إىل القضاء حملاولة التعويض عما حلقهم من ضرر نتيجة عدم نزاهة اإلدارة ونشرها قوائم 

سابات مبثابة عنصر ال غىن عنه، إلقناع خمتلف األطراف مالية مضللة، وأصبح تقرير مراجع احل
االقتصادية وتدفقاهتا  الشركةاملستخدمة للقوائم املالية، مبدى متثيل هذه القوائم املنشورة لنتائج عمليات 

النقدية ومركزها املايل، وبالتايل تلعب املراجعة دورا حيويا يف مساعدة اإلدارة على تأكيد أن املعلومات 
واليت يثق فيها املستخدمني عند وصوهلا هلم، تعرب بصدق وعدالة عن املركز املايل  الشركةتعدها إدارة اليت 

 االقتصادية. للشركة
 األنر المتوقع: .2.2

هتدف الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة، واليت تتمثل يف القوائم املالية املنشورة، إىل إحداث األثر يف 
القرارات من قبل خمتلف املستخدمني، وكلما ازدادت أمهية تلك القرارات، إزداد ختوف  اختاذعملية 

على معلومات مضللة، وتزداد احلاجة ملراجع احلسابات ليقرر مدى الثقة يف  اعتمادهماملستخدمني من 
رارات، املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية، وبذلك تستمد املراجعة أمهيتها من حاجة متخذي الق

وحتدد قيمتها االقتصادية من خالل الثقة اليت تضفيها يف نفوس املستخدمني ويركز متخذي القرارات 
على عدالة القوائم املالية ومستوى الثقة باألرقام اليت تتضمنها، حيث تشكل هذه األرقام اخللفية 

من أدلة اإلثبات، توفر  االقتصادية لقراراهتم، وبذلك يركز مراجعي احلسابات على احلصول على مجلة
 بعدالة القوائم. اقتناعهم
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لقد أدت شدة املنافسة واألزمات االقتصادية النامجة عن الفائض يف اإلنتاج، إىل الرتكيز على 
االقتصادية، والذي أدى بدوره إىل مطالبة اجملتمع املايل باإلفصاح  الشركةمستوى مردودية وكفاءة وفعالية 

ري املتوفرة بالقوائم املالية، وهو ما وضع املهنة أمام حتد كبري لتحمل املسؤولية عن مزيد من املعلومات غ
 اليت يطالب هبا اجملتمع املايل.

 التعقيد:  .3.2

لعل التعقيد الذي تنطوي عليه مسألة إثبات عدالة اإلفصاح يف القوائم املالية، جيعل من الصعب 
، وتزداد إمكانية وجود األخطاء والغش، كلما جدا على املستخدم العادي أن يقوم هبذه املهمة لوحده

االقتصادية من خالل القوائم املالية أكثر تعقيدا، ويصبح  الشركةكانت املعلومات اليت تقدمها إدارة 
فهم األسس اليت اعتمدت عليها أكثر تعقيدا كذلك، مما يتطلب من مستخدم املعلومة احملاسبية، 

ستقل، وكلما زاد التعقيد الذي يكتنف املعلومات، زادت أمهية اإلستعانة خبدمة مراجع احلسابات امل
 يالتكنولوجاملراجع بتقدمي احلكم على تلك املعلومات املعقدة اليت تعدها اإلدارة وذلك حسب املستوى 

اليت تصل إليه معاجلة املعلومات، وقد بلغ هذا التعقيد مرحلة متقدمة، نظرا لالستخدام الواسع 
 ألعمال، وهو ما يؤدي باملراجعني إىل هتيئة أنفسهم من أجل إستيعاب هذا النظام.للحاسوب يف دنيا ا

 البعد: .4.2

حىت لو توفرت رغبة التحقق املباشر من درجة صحة املعلومات احملاسبية لدى املستخدمني وكانت 
اليت  الشركةلديهم قابلية إستيعاب العملية املعقدة اليت متر هبا، فإن هناك أبعادا تفصل بينهم وبني إدارة 

 تعد تلك املعلومات، وتتخذ هذه األبعاد األشكال التالية:
ومستخدمي  الشركةبني أماكن تواجد كل من  االختالفويقصد به  المكاني:البعد . 1.4.2

املعلومات اليت تعدها إدارهتا، ويتنوع املستخدمني من مستثمرين حاليني ومستقبلني وبنوك ومقرضني، 
فأعباء السفر واإلنتقال قد متنع هؤالء املستخدمني من التأكد من درجة الثقة يف تلك املعلومات من 

 باشرة.طرفهم م
ويقصد به أنه من غري املمكن على أي مستخدم عادي التحقق من املعلومات  البعد الزماني:.2.4.2

بنفسه خالل فرتة قصرية من الزمن، ذلك أن إعداد القوائم املالية يتطلب تضافر جهود كثرية يف 
 الشركة، وتكون هذه املعلومات والقوائم عن سنة واحدة.
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بالتأكد بنفسه من درجة الثقة يف املعلومات، فسوف يكون ذلك  إذا قام مستخدم لتكلفة:. ا3.4.2
أكثر من قيام املراجع هبذا العبء، وكثرة املستخدمني وتنوع فئاهتم جتعل القيام بعملية  للشركةمكلفا 

 املراجعة من قبل كل منهم لوحده، عملية مكلفة وغري اقتصادية.
نني من منع فئات من املستخدمني من اإلطالع غالبا ما تقوم بعض القوا البعد القانوني:. 4.4.2

، حفاظا على عدم خروج تلك املعلومات للتداول من قبل املنافسني، الشركةعلى خفايا املعلومات عن 
، ويعترب إطالع املراجع عليها ال يشكل خطرا من الشركةوبالتايل حصرها على عدد من العاملني يف 

 باحملافظة على أسرار عمالئه.هذا القبيل، نظرا اللتزامه مهنيا 
 الفرع الثاني: الفائدة من مراجعة القوائم. 

ت، وعوامل أخرى شركا الإن القوائم املالية املدققة ضرورية، وذلك بسبب إنفصال امللكية عن اإلدارة يف
ة مثل تعارض املصاحل احملتمل بني معدي هذه القوائم ومستخدميها، وعدم قدرة هؤالء على التأكد من صح

املعلومات بأنفسهم، ويف هذا اجملال يتم التطرق إىل الفائدة املرجوة من مراجعة القوائم املالية من قبل 
 1حمل املراجعة، واجملتمع ككل. الشركةمستخدمي هذه القوائم، 

 مستخدمي القوائم المالية: .1

تتمثل قيمة املراجعة اخلارجية بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية يف املصداقية اليت تضفيها هذه األخرية 
، وتنشأ هذه املصداقية من خالل األشكال الرقابية اليت الشركةعلى املعلومات احملاسبية اليت تقدمها إدارة 

 ميكن أن تقدمها املراجعة اخلارجية وهي:
 الرقابة الوقائية: .1.1

بأن  الشركةعلم األفراد املسؤولون عن تسجيل ومعاجلة البيانات احملاسبية وإعداد القوائم املالية يف ي
العمليات اليت يقومون هبا سوف تكون حمل فحص من قبل شخص مهين متخصص وحمايد وهو املراجع 

جلة احملاسبية اخلارجي، مما جيعل هؤالء األفراد حيرصون على العمل حبذر شديد أثناء قيامهم باملعا
، أكثر مما لو مل تكن هناك مراجعة، ومن املؤكد أن هذا احلذر قد الشركةللعمليات املالية اليت حتدث يف 

 مينع حدوث بعض األخطاء، وهو ما ميثل الدور الوقائي الذي تقوم به املراجعة.
 
 

                                                 
ص ص: أنر المراجعة الخارجية على مصداقية المعلومات المحاسبية بالشركة االقتصادية )دراسة حالة من خالل استبيان(، مرجع سبق ذكره، ديلمي عمر،  -1
(026-021.) 
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 الرقابة العالجية: .2.1

ويقصد هبذه الرقابة أنه حىت وإن قام األفراد املسؤولون عن معاجلة البيانات احملاسبية وإعداد القوائم 
موضوع املراجعة بأداء مهامهم حبذر، فقد يسجل حدوث بعض األخطاء، وقد  الشركةاملالية داخل 

يف هذه احلالة ، و الشركةيكتشف املراجع اخلارجي هذه األخطاء أثناء قيامه مبراجعة حسابات هذه 
 .للشركةاإلدارة هلذه األخطاء، واليت ميكن تصحيحها قبل نشر القوائم املالية  انتباهيتوجب عليه لفت 

 الرقابة اإلنشائية:. 3.1
، لكن يف الشركةاملراجع وجود أخطاء مهمة يف القوائم املالية عليه أن يديل هبا إلدارة  اكتشفإذا 

حالة رفض هذه األخرية تصحيح األخطاء، على املراجع أن يشري إىل هذا يف التقرير الذي يقوم بإعداده 
، مشريا يف ذلك للشركةصدق عن الوضعية احلقيقية ب)مبعىن أن يذكر يف التقرير أن القوائم املالية ال تعرب 

مستخدمي القوائم املالية على دراية، من  لألسباب اليت أدت به للوصول إىل هذه النتائج(. وهبذا يكون
 غري موثوق فيها. الشركةخالل التقرير الذي حيمل رأي املراجع، بأن املعلومات املقدمة من قبل 

 الشركة موضوع المراجعة: .2

 الشركةمن قبل املراجع اخلارجي، جتمعه عالقات حسنة ب للشركةخالل فرتة مراجعة القوائم املالية 
كذا نظامها احملاسيب وكل اجلوانب املالية لنشاطها، زيادة على هذا فإن املراجع هو عماهلا و أوخمتلف 

كطرف خارجي مستقل وموضوعي منفصل عن أنشطتها وإدارهتا   للشركةشخص كفء وذو خربة، يأيت 
إلبداء الرأي حول عدالة القوائم املالية، إن هذه العوامل تضع املراجع يف وضعية مثلى متكنه من مالحظة 

حيث ميكنه أن يقدم النصائح هلذه األخرية يف أمور كثرية،  الشركةومعرفة أين ميكن إدخال حتسينات هتم 
، تطوير وحتسني نظام للشركةمن بينها حتديد مواطن القوة اليت من شأهنا تدعيم نظام الرقابة الداخلية 

 املعلومات احملاسيب ليصبح يولد معلومات حماسبية أكثر عدالة ومصداقية.
، الشركةكما ميكن للمراجع تقدمي النصيحة )خاصة للمسامهني واملديرين( يف بعض األمور املتعلقة ب

 ، والتصفية.الشركةمثل اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف حالة توزيع احلصص، حل 
أن عملية املراجعة اخلارجية تساهم بقدر كبري وفعال يف احلصول على  اعتبارومما سبق ذكره ميكن 

قراراهتم املناسبة كل  اختاذمعلومات حماسبية ذات جودة عالية يستفيد منها مستخدمي القوائم املالية يف 
نفسها كذلك من هذه املعلومات يف خمتلف قراراهتا اإلدارية  الشركةحسب احتياجاته، كما تستفيد إدارة 

 عملياهتا التسيريية.و 
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 راجعة الخارجية بالقوائم الماليةالمطلب الثالث: عالقة الم

القرارات مىت كانت تعرب  اختاذعلى املعلومات احملاسبية املفصح عنها يف القوائم املالية يف  االعتمادميكن 
عندما يتم فحصها بصدق عن الظواهر اليت يفرتض أن تعرب عنها، وتتعزز الثقة باملعلومات احملاسبية هذه 

 من قبل مراجع حسابات، حيث يوفر رأيا مستقال بشأن عدالة األرقام املقرر عنها بالقوائم املالية.
 الفرع األول: دور المراجع الخارجي في مجال فحص ومراجعة القوائم والتقارير المالية.

مصداقية القوائم املالية لوضعه إن اهلدف األساسي من مراجعة القوائم املالية هو إبداء الرأي حول عدالة و 
املايل السائد، وطبقا للمبادئ واملعايري املتعارف عليها، حيث تقتصر مسؤولية املراجع على قيامه بواجباته 

وذلك باحلصول على كافة اإلثباتات واألدلة والقرائن اليت تساعد يف الوصول إىل قناعة  الشركةالقانونية جتاه 
 نات املنشورة متبعا معايري املراجعة املتعارف عليها.حول مدى عدالة وصحة البيا

إن رغبة املراجع يف الوصول إىل اهلدف األساسي، حيتم عليه القيام جبميع مراحل املراجعة بكل كفاءة 
 وفعالية.

لقد وضع املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املعايري املتعارف عليها وقد أوجبها على املراجعني يف 
 1املعيار األول من املعايري امليدانية التخطيط الكايف لعملية املراجعة واإلشراف على املساعدين.

 2ويتمثل دور املراجع يف جمال فحص ومراجعة القوائم املالية يف النواحي التالية:
  ينبغي على املراجع التحقق من صحة ودقة البيانات اليت حتتويها هذه القوائم ويتم ذلك بفحص
 اجعة:ومر 
 ؛ةالعناصر املختلفة اليت حتتويها وتتضمنها هذه القوائم والتقارير املدينة فيها والدائن 
  ؛ناصر بالنسبة لكل قائمة أو تقريرالتوجه احملاسيب السليم هلذه الع 
  .العمليات احلسابية اليت أدت إىل الوصول إىل األرقام الواردة يف هذه القوائم والتقارير 
  املراجع فحص ومراجعة تبويب هذه القوائم والتقارير املالية للتحقق من أن التبويب حيقق ينبغي على

 األهداف التالية:
 ؛انات داخل هذه القوائم والتقاريرمة وسالمة عرض البيءمال 
 ؛ن مستخدمي هذه القوائم والتقاريرتلبية احتياجات األطراف املختلفة م 

                                                 
، 1أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي، الدولية، حواس صالح الدين،  -1

 .022، ص: 2221/2222
 (.271-272، ص ص: )2221اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، املكتب والمراجعة الشامل،  تدقيقأصول وقواعد الحممد السيد سرايا،  -2
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  وأيضا الداخلي.اخلارجي تيسري مهمة مراجع احلسابات 
  إعداد هذه القوائم  دالتوقيعات املختلفة من قبل املسؤولني عن استيفاءعلى املراجع أن يتحقق من

 .واعتمادهاوالتقارير 
  يف حالة وجود تعديل أو تغيري يف أي عنصر من عناصر هذه القوائم والتقارير نتيجة وجود خطأ معني

وإعداد  بهفيلزم على املراجع التحقق من تصحيح هذا اخلطأ وإعداد تصوي ،مت اكتشافه أثناء املراجعة
 القائمة أو التقرير الذي يتضمن هذا التعديل أو التغيري بعد عملية التصحيح.

 ى املراجع فحص ومراجعة أي أرصدة منقولة من قوائم وتقارير السنة السابقة وبصفة خاصة امليزانية عل
من خالل حسابات األستاذ اخلاصة  ،تعديالت متت عليها خالل السنةالعمومية مع فحص وحتليل أي 

قائمة توضح املركز  باعتبارهاهبذه العناصر مع الرتكيز على عناصر حقوق امللكية ألمهيتها بالنسبة للميزانية 
 املايل.
 للعدد على املراجع التحقق من أن عدد القوائم والتقارير الالزمة واملالئمة قد مت إعدادها كحد أدىن 

املطلوب والذي حيقق األهداف املطلوبة من هذه القوائم والتقارير، كما أن عليه التحقق من أن إعداد أي 
مرفقات الزمة ومطلوبة هلذه القوائم لتفسري ما حتتويه من بيانات أو توضيح تعليمات أو مفاهيم معينة 

 هامة لقراء ومستخدمي هذه القوائم أو التقارير.

 المراجعة معيار لجودة القوائم المالية. الفرع الثاني:
باألخص القوائم املالية قد أصبحت األساس الذي يعتمد عليه يف و لقد اتضح أن املعلومات احملاسبية 

اختاذ خمتلف القرارات املتعلقة بالنشاطات االقتصادية، ونتيجة لذلك أصبحت احلاجة إىل تأكيد كايف حول 
 .رياداقية هذه املعلومات أمرا ضرو مص

ولذلك فإن عملية املراجعة اخلارجية )املستقلة( للقوائم املالية أصبحت ذات أمهية قصوى بالنسبة ملختلف 
اجلهات املستفيدة من هذه القوائم، حيث يقوم مراجع احلسابات بتقدمي ما توصل إليه من معلومات ونتائج 

املنفذة بطريقة صارمة من قبل جمموعة من عن طريق تقرير رمسي ويعتمد يف حمتواه على جمموعة األعمال 
أن املراجع هو طرف خارجي  اعتباروهذا على  ،العاملني احلاصلني على تقدير مهين معني يف هذا اجملال

يف ظل هذا االستخدام  للشركةاملعنية، يقوم بإعطاء رأيه الفين احملايد حول املركز املايل  الشركةمستقل عن 
املتزايد للقوائم املالية واملتنوع ومن أجل ضمان قدر معني من الفعالية، فإنه جيب أن تكون هناك صورة 
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واضحة لدور كل من اجلهات املسؤولة عن إعداد، ومراجعة واستخدام هذه القوائم، ففي ظل عدم وجود 
كاملة عن ما تقدمه حمتويات القوائم املالية، مراجع خارجي مستقل فإن اإلدارة تكون مسؤولة مسؤولية  

 قرارات وإجراءات رقابية دقيقة. اختاذويتطلب هذا من اإلدارة 
كما أن مراجعة القوائم املالية من طرف املراجع اخلارجي املستقل ال يعين سقوط مسؤوليتها عن اإلدارة، 

عة مقياسا ملدى الصحة واملصداقية والثقة يف حمل املراج للشركةحيث يعترب رأي املراجع حول القوائم املالية 
هذه املعلومات يف خمتلف اجملاالت ومن طرف خمتلف اجلهات، حيث تتيح هلم مراجعة احلسابات  اعتماد

فرصة استخدام املعلومات احملاسبية املوثقة بالقوائم املالية بثقة أكثر، حبيث توفر عملية املراجعة تأكيدات 
 الشركةتوفر وتعطي صورة صحيحة وعادلة )صادقة( حول ميزانية  للشركةت املالية منطقية تفيد أن العمليا

ونتائج أعماهلا وبالتايل فإن رأي املراجع اخلارجي املستقل والذي يرتمجه تقريره، ميثل مقياس جلودة املعلومات 
احملاسبية واملعايري على أن يكون كل ذلك معدا وفقا للمبادئ  للشركةاحملاسبية ومتثيلها للصورة احلقيقية 

املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما، واليت تعزز عملية مراجعة احلسابات وتزيد من ثقة مستخدمي القوائم 
على املعلومات الكافية  واطالعهاملراجع  استقاللاملالية بأهنا ال تتضمن أخطاء مادية أو حتريف، مع افرتاض 

 1اجع خبربة عالية يف تنفيذ متطلبات إعداد التقارير والبيانات املالية.، إضافة إىل متتع املر الشركةعن أعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية دراسة عينة من المراجعين والمحاسبين، –مساهمة المراجعة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية بلعيد وردة،  -1

 (.027-022، ص: )2202والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 
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 ة:ـــالصـــالخ
من خالل ما مت التطرق له يف هذا الفصل فإن اخلالصة اليت ميكن اخلروج هبا هي أن كثرة مستخدمي 
املعلومات احملاسبية سواء من داخل الشركة أو من خارجها، أدى إىل زيادة الطلب على اإلفصاح والشفافية 

يادة االهتمام به من قبل عن املعلومات احملاسبية. هذا الطلب أدى مبصطلح اإلفصاح والشفافية للبوز وز 
 الباحثني، وكذا األطراف املعدة و/أو املستعملة للمعلومات احملاسبية. 

كما رأينا أن اإلفصاح عن املعلومة احملاسبية هو اجلزء األهم يف الشركات واملعلومات املالية املقدمة من 
قراراهتم املناسبة. فهذه  اختيارسبية يف طرفها، ألنه يوفر الشفافية اليت يعتمد عليها مستخدمي املعلومات احملا

املعلومة تكون كمية يف شكل قوائم مالية متضمنة عناصر ذات دالالت رقمية، وأخرى غري كمية متمثلة يف 
النشرات واملالحق وخمتلف اإلعالنات املصاحبة للقوائم املالية، واليت تعطي توضيحات أكثر عن أمور غامضة 

 أو معلومات مل تتضمنها القوائم املالية متاما. للقارئ يف القوائم املالية
وحىت تؤدي املعلومات احملاسبية املفصح عنها الدور املنوط هبا يف تلبية حاجيات متخذ القرار، البد أن 
تتوفر على جمموعة من اخلصائص جتعلها ذات جودة، وذات موثوقية أكثر. وهذه اخلصائص قد نصت عليها 

ية، اليت تعمل دوما من خالل إصداراهتا )املعايري والنشرات( إعطاء توجيهات ملعدي املعايري احملاسبية الدول
القوائم املالية عما جيب أن تتضمنه املعلومة احملاسبية كي تكون ذات نوعية وجودة عالية. هذه املعايري جتعلها 

إن مل تكن هلا دراية  من طرف خمتلف اجلهات املهتمة باملعلومة احملاسبية حىت و  االستخدامموحدة وسهلة 
 كبرية باحملاسبة.

اإلدارة عن امللكية، خاصة بعد ظهور شركات املسامهة، والتطور  انفصالويعترب اإلفصاح ضرورة أملتها 
الكبري الذي أدى إىل توسيع أعمال تلك الشركات فكان البد من إجياد وسيلة إضافية إلقناع مستخدمي 

 تظهر اسبية اليت تتضمنها القوائم املالية املنشورة لتلك الشركات. من هنا القوائم املالية بسالمة املعلومات احمل
 فصاح احملاسيب.إلاألداة الرئيسية ل ذه األخريةه باعتبارأمهية مراجعة القوائم املالية 

مقياسا ملدى الصحة يعد رأي املراجع حول املعلومات احملاسبية الواردة بالقوائم املالية حمل املراجعة ف
وتوفر عملية  .هذه املعلومات يف خمتلف اجملاالت من طرف خمتلف اجلهات اعتمادصداقية والثقة يف وامل

توفر وتعطي صورة صحيحة وعادلة حول ميزانية  للشركةاملراجعة تأكيدات منطقية تفيد أن العمليات املالية 
ميثله تقريره ميثل مقياس جلودة ونتائج أعماهلا، وبالتايل فإن رأي املراجع اخلارجي املستقل والذي  الشركة

، وهذا ما سنحاول إثباته من خالل الدراسة امليدانية يف للشركةاملعلومات احملاسبية ومتثيلها للصورة احلقيقية 
 الفصل املوايل.
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 د:ــهيـــمــت
انب النظري من الدراسة وذلك من خالل عرض املفاهيم العامة اجل إىلبعد التطرق يف الفصلني السابقني 

اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات احملاسبية وفقا للمعايري ، وخمتلف جوانب موضوع ةاخلارجياملراجعة عن 
واليت كانت على مراجعي  اجملتمع واإلطار املنهجي للدراسة امليدانية إىل، سنتطرق يف هذا الفصل احملاسبية

 .احلسابات باجلزائر
حمافظي  طلق عليهم تسميةاألشخاص ي يف اجلزائر من طرف جمموعة ةاخلارجي راجعةمتارس مهنة امل

وضعت الدولة جمموعة من  ونظرا ألمهية هذه املهنة يف الساحة االقتصادية واحملاسبية باخلصوص احلسابات،
القوانني املنظمة للمهنة، عرفت هذه األخرية تغريا مستمرا ملواكبة التغريات االقتصادية اليت تطرأ، حيث حددت 

املنظم للمهنة شروط ممارستها واملسؤوليات املرتتبة عن  20-02خري هذه القوانني وخاصة منها القانون األ
 ممارسة املهنة.

لذا سنحاول يف هذه الدراسة امليدانية التعرف على اجملتمع وعينة الدراسة، وخمتلف خطوات الدراسة 
 هلا. اإلحصائيواألدوات املستخدمة يف مجع البيانات والتحليل 

 قسمت الدراسة امليدانية إىل ثالث مباحث كما يلي:          
 يف اجلزائر ةاخلارجي املراجعةمهنة نبذة عن  المبحث األول:
 .منهج وإطار الدراسة امليدانية المبحث الثاني:
 عرض وحتليل نتائج الدراسة. المبحث الثالث:

 فرضيات الدراسة.اختبار  :المبحث الرابع
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 في الجزائر ةالخارجي المراجعةمهنة نبذة عن المبحث األول: 
يف اجلزائر من املهن اليت أوليت هلا أمهية كبرية نظرا للدور الذي تلعبه يف  ةاخلارجي املراجعةتعترب مهنة 

على السري  اإلشراف إىليف الشركات، من خالل سعي الدولة مع/محاية حقوق األطراف ذات املصلحة 
جمموعة من  إصدارعن طريق  ،ر املستمر هلايالتطو  إىلهدفت إصالحات وعرفت املهنة عدت  .احلسن هلا

املهنة، وشروط ممارسة  او ارسميأن هلم ميكن  شخاص الذيناملنظمة للمهنة واحملددة لأل القوانني والقرارات
توحيد طريقة  إىلاليت هتدف جمموعة من املعايري  إصداراملهنة واملسؤوليات املرتتبة عن ممارسة املهنة. كما مت 

 وممارسة املهنة. ةاخلارجي املراجعةتقارير  إعداد
 خالل املطالب التالية: نويتم التطرق إىل كل ما سبق ذكره م

 املطلب األول: ماهية مراجع احلسابات يف اجلزائر.
 .تنظيم مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائراملطلب الثاين: 

 مراجع احلسابات يف اجلزائر. عملاملطلب الثالث: معايري 
 

 ماهية مراجع الحسابات في الجزائر المطلب األول:

د االستقالل ركود حبيث بقيت متارس وفقا ملا كان يطبق يف العهد بع ةاخلارجي املراجعةعرفت مهنة 
، ويعترب ةاخلارجي املراجعةموضوع  إىلوالذي تطرق  0712غاية صدور قانون املالية لسنة  إىلاالستعماري 
قانون ينظم املهنة، والذي حدد شروط وكيفية ممارسة  خرآ 27/26/2202املؤرخ يف  20-02القانون رقم 

مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد يف اجلزائر، وتبعه فيما بعد العديد من القرارات اليت 
 تكمل وتفسر ما جاء يف نص هذا القانون.

 يف مراجع الحسابات في الجزائر.تعر : الفرع األول
املصطلح الذي يطلق على مراجع أن قبل التطرق لتعريف مراجع احلسابات اجلزائري جيب أن نشري إىل 

هو حمافظ حسابات، وقد جند أيضا مصطلح املدقق الذي جاءت به يف البيئة والقوانني اجلزائرية  احلسابات
املعايري اجلزائرية للتدقيق، لذا فإنه يف صلب التعاريف سيتم استخدام أحد هاذين املصطلح للداللة على املراجع 

 اخلارجي. 
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حمافظ مبا يلي: "يعد  2202جوان  27املؤرخ يف  20-02من القانون  22عرفته املادة التعريف األول: .1
احلسابات يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة 

 1املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به".
من القانون التجاري حمافظ احلسابات على أنه: "الشخص  2مكرر  102عرفت املادة التعريف الثاني: .2

مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها. كما يدقق يف الذي حيقق يف الدفاتر واألوراق املالية للشركة ويف 
صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة، ويف الوثائق املرسلة إىل 

 اجلرد وحسابات الشركة واملوازنة، انتظامحول الوضعية املالية للشركة وحساباهتا. ويصادق على املسامهني، 
 رتام مبدأ املساواة بني املسامهني".وصحة ذلك.كما يتحقق ما إذا مت اح

 .في الجزائر الفرع الثاني: مهام مراجع الحسابات
اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب هنة املتعلق مب 20-02من القانون رقم  21حسب نص املادة 

 2املعتمد فإن حمافظ احلسابات يضطلع باملهام التالية:
  يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة، وكذا

 الية وممتلكات الشركات واهليئات؛األمر بالنسبة للوضعية امل
  السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون بفحص صحة احلسابات

 امهني أو الشركاء أو حاملي احلصص؛للمس
 إلدارة يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس ا

 وجملس املديرين أو املسري؛
 هلا أو بني  التابعةركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات يقدر شروط إبرام اإلتفاقيات بني الش

عنية مصاحل مباشرة أو غري للشركة امل املسرييناملؤسسات واهليئات اليت يكون فيها للقائمني باإلدارة أو 
 مباشرة؛
  يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو إطلع عليه، ومن
 استغالل املؤسسة أو اهليئة؛ استمراربيعته أن يعرقل ط

                                                 
جويلية  00، الصادر بتاريخ 2202جوان  27املؤرخ يف المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، 20-02القانون رقم  -1

 .1، ص: 22، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2202
 نفس املرجع والصفحة. -2
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عمول هبا، دون وختص هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى تطابق احملاسبة للقواعد امل
 التدخل يف التسيري؛

عندما تعد الشركة أو اهليئة حسابات مدجمة أو حسابات مدعمة، يصادق حمافظ احلسابات أيضا على 
احلسابات املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة وذلك على أساس الوثائق احملاسبية وتقرير  وانتظامصحة 

 1حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.

 لممارسة مهنة مراجع حسابات. االعتمادالفرع الثالث: شروط 
يف اجلزائر )حمافظ حسابات(، إال إذا كان مسجال يف  ال ميكن ألي شخص مزاولة مهنة مراجع احلسابات

جدول حمافظي احلسابات لدى الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، ويكون حاصال على االعتماد من طرف 
 الوزير املكلف باملالية.
 2على النحو التايل: السابق الذكر شروط وكيفيات االعتماد 20-02من القانون رقم  2وقد حددت املادة 

 أن يكون جزائري اجلنسية؛ 
 سابات أو شهادة معرتف مبعادلتها؛أن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية حملافظ احل 
 جبميع احلقوق املدنية والسياسية؛ أن يتمتع 
 جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛ أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب 
 ؛20-02القانون من  6 أن يؤدي اليمني املنصوص عليها يف املادة 
  20-02من القانون  7أن يقدم طلب للحصول على االعتماد وفقا ملا ورد يف نص املادة. 

 26رخص يف فصله السابع ممارسة املهنة للشخص املعنوي، وقد جاءت املادة  20-02كما أن القانون 
ذات مسؤولية من نفس القانون على أنه ميكن حملافظي احلسابات أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات 

حمدودة أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشرتكة باستثناء األشكال األخرى للشركات، ملمارسة 
 3مهنتم كل على حدة، شريطة أن حيمل مجيع الشركاء اجلنسية اجلزائرية.

 4من نفس القانون لوضع بعض القيود واليت تتمثل يف: 20و 22وجاءت املادتني 

                                                 
 .1، ص: 22املادة مرجع سبق ذكره، ، 20-02القانون  -1
 .2، ص: 2املادة نفس المرجع،  -2
 .7، ص: 26، املادة نفس المرجع -3
 .7، ص: 20و 22، املادتني نفس المرجع -4
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 الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛الشركاء مسجلون بصفة فردية يف جدول ( 2/1)كون ثلثي جيب أن ي 
 ( رأس مال الش2/1جيب أن ميتلك هؤالء األعضاء املسجلني بصفة فردية يف اجلدول ثلثي )ركة؛ 
 .أن تسري الشركة ويديرها الشركاء املسجلون يف اجلدول فقط 

 في الجزائر ةالخارجي المراجعةالمطلب الثاني: تنظيم مهنة 

وضعت الدولة جمموعة من اهليئات تسهر على تنظيم  ةاخلارجي املراجعةلضمان السري احلسن ملهنة 
فيها، واملتمثلة يف اجمللس الوطين للمحاسبة والغرفة الوطنية حملافظي  ةاخلارجي املراجعةعلى مهنة  واإلشراف

 احلسابات.
 .المجلس الوطني للمحاسبةالفرع األول: 

على أنه "ينشأ جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف  20-02من القانون  2نصت املادة 
 .1باملالية ويتوىل مهام االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية"

 2:تيةاآلحاسبة اللجان متساوية األعضاء منه على أنه "تنشأ لدى اجمللس الوطين للم 2كما نصت املادة 
 ؛جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية 
 ؛جلنة االعتماد 
 ؛جلنة التكوين 
 ؛جلنة االنضباط والتحكيم 
 جلنة مراقبة النوعية. 
 :المجلس الوطني للمحاسبة تشكيلة .1

فإنه يوضع اجمللس حتت سلطة الوزير املكلف  22-00من املرسوم التنفيذي رقم  22 املادةنص  حسب
 ويرأسه الوزير املكلف باملالية أو ممثله. باملالية.

 3ويتشكل من:

                                                 
 .2، ص: 2، املادة مرجع سبق ذكره 20-02قانون  -1
 .2، ص: 2، املادة نفس المرجع -2
فيفري  22، الصادر بتاريخ 2200جانفي  21املؤرخ يف يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، ، 22-00املرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2، ص: 21، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد رقم 2200
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 ؛ممثل الوزير املكلف بالطاقة 
 ؛ممثل الوزير املكلف باإلحصاء 
 ؛الوزير املكلف بالرتبية الوطنية ممثل 
 ؛كلف بالتجارةممثل الوزير امل 
 ؛ل الوزير املكلف بالتعليم العايلممث 
 ؛ل الوزير املكلف بالتكوين املهينممث 
 ؛ممثل الوزير املكلف بالصناعة 
 ؛رئيس املتفشية العامة للمالية 
 ؛املدير العام للضرائب 
 ؛املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية 
 ؛ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر 
 ؛ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
 ؛ثل برتبة مدير عن جملس احملاسبةمم 
  ؛عضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني( أ1)ثالثة 
 ؛للغرفة الوطنية حملافظي احلساباتعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين ( أ1) ثالثة 
  ؛عضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين( أ1)ثالثة 
  لكفاءاهتم يف جمايل احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملالية.شخاص يتم اختيارهم ( أ1)ثالثة 

 : المجلس الوطني للمحاسبة مهام .2

 يتوىل اجمللس الوطين للمحاسبة املهام اآلتية:
 22-00من املرسوم التنفيذي رقم  02حسب نص املادة مهام المجلس فيما يخص االعتماد: .1.2

 1املهام اآلتية:ميارس اجمللس، بعنوان االعتماد، 
  استقبال طلبات االعتماد والتسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية

 للمحاسبني املعتمدين والفصل فيها؛حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية 
                                                 

 .2، ص: 02املادة  مرجع سبق ذكره،، 22-00املرسوم التنفيذي رقم  -1
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  جلدول؛على االعتماد والتسجيل يف اتقييم صالحية إجازات وشهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول 
 د ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول؛إعدا 
 أديبية يف حق املهين والفصل فيها؛استقبال كل الشكاوى الت 
  مراقبة النوعية املهنية وبرجمتها؛تنظيم 
 .استقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمتلف أصناف املهنيني وعرضها للموافقة 
 22-00من املرسوم التنفيذي رقم  00نصت املادة التقييس المحاسبي:مهام المجلس فيما يخص  .2.2

 1على أن ميارس اجمللس بعنوان التقييس احملاسيب، املهام اآلتية:
 ؛مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتدريسها 
  األدوات واملسارات حتقيق أو العمل على حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستعمال

 ؛احملاسبية
 ؛اقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات 
 ؛دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا 
 ؛املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة 
  ؛وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيقمتابعة 
 ؛متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستوى الدويل 
 .تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته 
من املرسوم التنفيذي  02ورد يف املادة المهن المحاسبية:  مهام المجلس فيما يخص تنظيم ومتابعة.3.2
 2:التالية أنه ميارس اجمللس بعنوان تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية، املهام 22-00رقم 
 ؛املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية 
 ج التكوين وحتسني مستوى املهنيني؛رامة يف تطوير أنظمة وباملسامه 
  ال احملاسبة على املستوى الدويل؛والنظم واألدوات املتعلقة بالتكوين يف جممتابعة تطور املناهج 
 بعة وضمان حتيني العناية املهنية؛متا 
 ائجها؛إجراء دراسات يف احملاسبة وامليادين املرتبطة هبا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نت 

                                                 
 .2، ص: 00املادة مرجع سبق ذكره، ، 22-00املرسوم التنفيذي رقم  -1
 .6، ص: 02املادة نفس المرجع،  -2
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  ومراجع أخرى متعلقة هبذا مساعدة هيئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية
 التكوين؛

 ناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛تنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مب 
 القيام باألحباث املناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تصرف املهنيني 

 احملاسبني.

 الفرع الثاني: الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
منه، وتتمتع هذه  02ال سيما املادة  20-02رفة الوطنية حملافظي احلسابات مبوجب القانون أنشئت الغ

الغرفة بالشخصية املعنوية وتضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة حمافظ 
ت. ويقوم بتسيري هذه الغرفة جملس وطين منتخب من طرف أعضاء املهنة مع تعيني الوزير املكلف حسابا

 باملالية ملمثل عنه لدى هذا اجمللس.
 مهام الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات:  .1

تعترب الغرفة الوطنية جهازا مهنيا يكلف يف إطار القانون  20-02 من القانون 02طبقا ألحكام املادة 
 1بعدة مهام نذكرها كالتايل:

 ؛السهر على تنظيم مهنة حمافظ احلسابات وحسن ممارستها 
   كرامة أعضاء املهنة واستقالليتهم؛الدفاع على 
 لى احرتام قواعد املهنة وأعرافها؛السهر ع 
  ( من 2وينشره يف أجل شهرين ) عليه الوزير املكلف باملالية،إعداد النظام الداخلي للغرفة الذي يوافق

 تاريخ إيداعه؛
 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ 
 .إبداء الرأي يف كل املشاكل املرتبطة مبهنة حمافظ احلسابات وحسن سريها 

ا على أنه تساهم الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات يف األعمال اليت تبادر هب 01كما نصت املادة 
السلطات العمومية املختصة يف جمال التقييس احملاسيب والواجبات املهنية وتسعرية اخلدمات وإعداد النصوص 

 2كما متثل مصاحل املهنة إزاء الغري واملنظمات األجنبية املماثلة.  ،املتعلقة باملهنة
                                                 

 .061ص: مرجع سبق ذكره، شريقي عمر،  -1
 .6، ص: 01املادة مرجع سبق ذكره، ، 20-02القانون  -2
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 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. .2
م بإدارة الغرفة الوطنية حملافظي و الوطنية حملافظي احلسابات هو اهليئة اليت تقيعترب اجمللس الوطين للغرفة 

احلسابات، وحيدد مقره باجلزائر العاصمة، وقد حددت تشكيلته وقواعد سريه وصالحياته بواسطة املرسوم 
 .20-02الذي جاء يف إطار النصوص التنظيمية للقانون  26-00التنفيذي 

وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم رفة الوطنية لمحافظي الحسابات: المجلس الوطني للغ تشكيلة .1.2
الذي حيدد تشكيلة اجمللس  2200فيفري  22والصادر بتاريخ  2200جانفي  21املؤرخ يف  00-26

منه حددت تشكيلته كما  1الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد سريه، فإن املادة 
 1يلي:

( أعضاء منتخبني من اجلمعية العامة من بني األعضاء املعتمدين 7اجمللس من تسعة )يتشكل "
 واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.

 من نفس املرسوم. 00يوزع أعضاء اجمللس طبقا للكيفيات احملددة يف املادة 
ير املكلف باملالية بناء على اقرتاح ( أعضاء يف اجمللس الوطين للمحاسبة بقرار من الوز 1يعني ثالثة )

 "رئيس اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.
حددت صالحيات هذا اجمللس صالحيات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات:  .2.2

 2واليت جاء نصها على النحو التايل: 26-00( من املرسوم التنفيذي رقم 2من خالل نص املادة )
 يكلف اجمللس على اخلصوص مبا يأيت:"

 ؛إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريها 
  إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة

 املوالية؛ة ومشروع ميزانية السنة بكشف تنفيذ ميزانية السن
 معية العامة؛حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجل 
 ذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باجملال ال 
 ت تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛تنظيم ملتقيا 

                                                 
 2200جانفي  21املؤرخ يف  د سيره،الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصالحياته وقواع، 26-00املرسوم التنفيذي  -1

 .00، ص: 21، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2200فيفري  22والصادر بتاريخ 
 .00، ص: 22املادة نفس المرجع،  -2
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 كلف باملالية؛رتخيص من الوزير املاالخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة ب 
 عمومية ومجيع السلطات وكذا الغري؛متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى اهليئات ال 
 ت لدى املنظمات الدولية املماثلة؛متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابا 
 .إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات 

 الحسابات في الجزائر.المطلب الثالث: معايير عمل مراجع 

حىت يتسىن ملراجع احلسابات يف اجلزائر من تأدية مهمته يف أحسن الظروف، وكذا حتقيق أحسن النتائج. 
عملت وزارة املالية من خالل هياكلها املهنية املنظمة للمهنة السابقة الذكر على إصدار جمموعة من املعايري، 

 املنظم ملهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر.  20-02لقت بقانون اليت تعد مبثابة تكملة لإلصالحات اليت انط

 الفرع األول: معايير تقارير مراجع الحسابات.

والذي حيدد معايري تقارير حمافظ  2200ماي  26املؤرخ يف  222-00مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم 
من وزير املالية،  2201جوان  22بتاريخ  12قرار رقم  إصداراحلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، والذي تبعه 

من املعايري  معايريتوى كل تضمن تفصيل حملي ،222-00حيث يعترب هذا القرار كملحق للمرسوم التنفيذي رقم 
 املرسوم.ت يف هذا ءاليت جا

على أنه تتعلق معايري حمافظ احلسابات، على  222-00من املرسوم التنفيذي رقم  22قد نصت املاد 
 1مبا يأيت:اخلصوص 

 معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية. .1
يهدف معيار التقرير املتعلق بالتعبري عن رأي حمافظ احلسابات حول القوائم املالية، إىل التعريف باملبادئ 

 .األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل وحمتوى التقرير العام للتعبري عن رأي حمافظ احلسابات
يقوم حمافظ احلسابات بإعداد تقرير عام للتعبري عن الرأي، يبني فيه أداء مهمته. ويتم إرسال هذا التقرير 

 إىل اجلمعية العامة العادية.

                                                 
ماي  20، والصادر بتاريخ 2200ماي  26املؤرخ يف الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها، ، 222-00املرسوم التنفيذي رقم  -1

جوان  12الصادر بتاريخ الذي يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات، ، 12. باإلضافة إىل القرار رقم 07، ص: 12، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2200
 ، وزارة املالية، اجلزائر.2201
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جيب أن ينتهي هذا التقرير العام عن رأي حمافظ احلسابات باملصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على 
 رفض املصادقة املربر. لصحيحة، أو عند االقتضاءصورهتا اانتظام وصحة القوائم املالية وكذا 

 كما جيب أن يتضمن التقرير العام للتعبري عن رأي حمافظ احلسابات حول احلسابات الفردية:
 ؛اسم وعنوان حمافظ احلسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل يف اجلدول 
 بوضوح وأنه خيص سنة مالية سابات لكيان حمدد ن األمر يتعلق بتقرير حمافظة احلعنوان يشري إىل أ

 مقفلة بتاريخ إقفال دقيق.

 :يتمحور هذا التقرير حول جزئيني
 ؛اجلزء األول: التقرير العام للتعبري عن الرأي 
 .اجلزء الثاين: املراجعات واملعلومات اخلاصة 

 معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة. .2

يهدف معيار التعبري عن الرأي حول احلسابات املدعمة واحلسابات املدجمة املنصوص عليها يف املواد من 
واملتضمن النظام احملاسيب املايل، إىل  2221نوفمرب  22املؤرخ يف  00-21من القانون رقم  16إىل  10

التقرير للتعبري عن رأي حمافظ التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل ومضمون 
 احلسابات.

 معيار التقرير حول االتفاقيات المنظمة. .3

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
 احلسابات خبصوص االتفاقيات املنظمة وكذا حمتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.

 ( تعويضات.10( أو عشر )05اإلجمالي ألعلى خمس ) حول المبلغ معيار التقرير .4

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التقرير اخلاص حول املبلغ اإلمجايل 
 ( تعويضات وكذا حمتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.02( أو عشر )22ألعلى مخس )

 االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين.معيار التقرير حول  .5

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق اليت ختص تدخل حمافظ 
احلسابات املتعلق باالمتيازات اخلاصة املمنوحة ملستخدمي الكيان وكذا حمتوى التقرير اخلاص حملافظ 

 احلسابات.
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نتيجة السنوات الخمس األخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة معيار التقرير حول تطور  .6
 االجتماعية.

من القانون التجاري، يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ  6فقرة  612طبقا ألحكام املادة 
األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ احلسابات فيما خيص عرض تطور نتيجة الدورة 

( األخرية أو كل دورة مقفلة 22تيجة حسب السهم أو حسب احلصة االجتماعية، للسنوات اخلمس )والن
( ويهدف  22منذ تأسيس الشركة أو دجمها يف شركة أخرى يف حالة ما إذا كان العدد أقل من مخسة )

 كذلك إىل حتديد حمتوى التقرير اخلاص مبحافظ احلسابات.
 الداخلية. معيار التقرير حول إجراءات الرقابة .7

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة مبعرفة أنظمة احملاسبة 
 والرقابة الداخلية من طرف حمافظ احلسابات وكذا حمتوى تقريره اخلاص.

 معيار التقرير حول استمرارية االستغالل. .8

األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بدور حمافظ يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ 
احلسابات بالنسبة إىل االتفاقية احملاسبية القاعدية حول استمرارية االستغالل اليت يستند عليها إعداد 
احلسابات، مبا فيها التقييم الذي مت إعداده من طرف املديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغالله أو 

 حمتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.نشاطه وكذا 

 معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان. .2

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق اليت ختص تدخل حمافظ 
ركات احلسابات املتعلق بأسهم الضمان اليت جيب أن حيوز عليها املتصرفون أو أعضاء جملس املراقبة لش

 األسهم وكذا حمتوى تقرير حمافظ احلسابات.
 معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال. .10

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
لتجاري عند رفع من القانون ا 1الفقرة  122احلسابات كما هو منصوص عليه، ال سيما يف أحكام املادة 

 رأس املال االجتماعي وكذا حمتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.
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 معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال. .11

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
من القانون التجاري عند ختفيض رأس املال  2الفقرة  102احلسابات كما هو منصوص عليها يف املادة 
 وكذا حمتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.

 معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى. .12

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
 أخرى وكذا حمتوى تقرير حمافظ احلسابات. احلسابات عند إصدار قيم منقولة

 .األسهم أرباحالمتعلق بتوزيع التسبيقات على  معيار التقرير .13

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
كذا حمتوى تقرير حمافظ احلسابات خبصوص توزيع التسبيقات على أرباح األسهم من قبل مؤسسة جتارية، و 

 احلسابات.
 معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم. .14

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل حمافظ 
 ت.احلسابات خبصوص حتويل شركة ذات أسهم إىل شركة من شكل آخر وكذا حمتوى تقرير حمافظ احلسابا

 معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة. .15

يهدف هذا املعيار إىل التعريف باملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بواجبات حمافظ 
من املرسوم التنفيذي  22احلسابات حول حتديد الفروع واملسامهات والشركات املراقبة حسب مفهوم املادة 

، والعمليات املرتبطة هبا، وكذا حول املعلومات املقدمة يف ملحق 2222ماي  26املؤرخ يف  026-22 رقم
املتعلق بالنظام احملاسيب  2221نوفمرب  22املؤرخ يف  00-21القوائم املالية املنصوص عليها يف القانون رقم 

 املايل.

 الفرع الثاني: معايير المراجعة الجزائرية.
 يف اجلزائر بإصدار جمموعة من املعايري ةاخلارجي املراجعةللمحاسبة هبدف ترقية مهنة  ام اجمللس الوطينق

جمموعات من املعايري، كل جمموعة حتتوي أربعة  (21ثالثة ) 2201سنة غاية . حيث مت إصدار إىل اجلزائرية
 ( معايري.22)
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 :2016/ 002في المقرر رقم المعايير الصادرة  .1
 1ليتضمن األربع معايري اجلزائرية للتدقيق األوىل وهي: 2206فيفري  22املؤرخ يف  22جاء املقرر رقم 

 : اتفاق حول أحكام مهام المراجعة 210المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .1.1
يعاجل هذا املعيار اجلزائري للتدقيق واجبات املدقق لالتفاق مع اإلدارة وعند االقتضاء مع األشخاص 

 املؤسسة، حول أحكام مهمة التدقيق. القائمني على احلكم يف
خيص املعيار كل مهام تدقيق الكشوف املالية التارخيية الكلية أو اجلزئية وكذلك املهام امللحقة، مع 

 وجود بعض اخلصائص فيما خيص التدقيقات املتكررة أو تدقيقات الكيانات الصغرية.
 : التأكيدات الخارجية 505المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .2.1

استعمال املدقق إلجراءات التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على  222يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق 
 أدلة مثبتة.

 األحداث الالحقة: 560المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .3.1
يتطرق هذا املعيار إىل التزامات املدقق اجتاه األحداث الالحقة إلقفال احلسابات يف إطار تدقيق 

 ية.الكشوف املال
 التصريحات الكتابية: 580المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .4.1

إلزامية حتصل املدقق على التصرحيات الكتابية من طرف اإلدارة يف  222يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق 
 إطار مراجعة الكشوف املالية.

الكتابية ال تقيد تطبيق هذا  الواجبات املطلوبة يف املعايري اجلزائرية للتدقيق األخرى واملتعلقة بالتصرحيات
 املعيار.

 :150/2016المعايير الصادرة في المقرر رقم  .2
اليت الذي يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق  2206/ 02/ 00املؤرخ يف  022كما جاء يف املقرر رقم 

 2:معايري جزائرية للتدقيق اآلتية أربعةوضع حيز التنفيذ من خالله 
 تخطيط تدقيق الكشوف المالية: 300المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .1.2

 التزامات املدقق فيما خيص التخطيط لتدقيق الكشوف املالية. 122يدرس املعيار م.ج.ت 
                                                 

 ، اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، اجلزائر.2206فيفري  22املؤرخ يف الجزائرية للتدقيق، المتضمن المعايير ، 22املقرر رقم  -1
 ، اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، اجلزائر.2206أكتوبر  00املؤرخ يف المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، ، 022املقرر رقم  -2
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 خيص هذا املعيار التدقيقات املتكررة.
 املسائل اإلضافية اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف إطار مهمة التدقيق األولية. ىتعاجل على حد

 العناصر المقنعة: 500المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .2.2
يوضح هذا املعيار مفهوم "العناصر املقنعة" يف إطار تدقيق الكشوف املالية، ويعاجل واجبات املدقق  

راءات التدقيق قصد احلصول على عناصر مقنعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بتصور ووضع حيز التنفيذ إج
 توصل إىل نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه.

 :-االفتتاحيةاألرصدة –مهام التدقيق األولية  510المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .3.2
 التدقيق األولية.يعاجل هذا املعيار واجبات املدقق فيما خيص األرصدة االفتتاحية يف إطار مهمة 

تتضمن األرصدة االفتتاحية أيضا املبالغ الواردة يف الكشوف املالية، العناصر املوجودة يف بداية الفرتة 
 واليت على أساسها جيب تقدمي معلومات، مثل:

الطرق احملاسبية يف عرض حسابات السنوات السابقة: االحتماالت وااللتزامات املسجلة خاصة خارج 
 امليزانية.

 مهمة التدقيق األولية هي املهمة اليت تتسم فيها الكشوف املالية للفرتة السابقة بأهنا:
 مل تكن موضوع تدقيق، أو 
 "مت تدقيقها من طرف املدقق السابق "السالف. 

 .102و 122تضاف إىل الواجبات املطلوبة يف هذا املعيار تلك املذكورة يف معايري التدقيق اجلزائرية 
 تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف المالية: 700المعيار الجزائري للتدقيق رقم  .4.2

 ما يلي: 122يعاجل املعيار م.ج.ت 
 ق بتشكيل رأي حول الكشوف املالية؛التزام املدق  
  شكل ومضمون تقرير املدقق عندما يتم التدقيق وفق املعايري اجلزائرية للتدقيق ويكون قد أدى إىل

 ي غري معدل.صياغة رأ
الرأي الغري معدل هو ذلك الذي عرب عنه املدقق حني خلص إىل أن إعداد الكشوف املالية، يف كل 

 جوانبها املهمة، قد مت وفق املرجع احملاسيب املطبق.
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 :23/2017المعايير الصادرة في المقرر رقم .3

 1هدف هذا القرار لوضع حيز التنفيذ أربعة معايري جزائرية للتدقيق وهي:
 :اإلجراءات التحليلية 520الجزائري للتدقيق رقم  لمعيارا .1.3

 يعاجل هذا املعيار:
 اعتبارها مراقبة مادية يف جوهرها؛استخدام املدقق لإلجراءات التحليلية ب 
  إلزامية أداء املدقق إلجراءات حتليلية مثبتة أثناء استعراض تناسق جممل احلسابات الذي يتم يف هناية

 التدقيق.

التحليلية هي تقنية مراقبة تتمثل يف تقدير املعلومات املالية من خالل ترابطها مع معلومات  اإلجراءات
 مالية أخرى ومعلومات غري مالية صادرة أو غري صادرة عن احلسابات.

 :استمرارية االستغالل 570الجزائري للتدقيق رقم  المعيار .2.3
املالية املتعلقة بتطبيق اإلدارة لفرضية استمرارية يعاجل هذا املعيار التزامات املدقق يف تدقيق الكشوف 

 االستغالل يف إعداد الكشوف املالية.
 :استخدام أعمال المدققين الداخليين 610للتدقيق رقم المعيار الجزائري  .3.3

 إذايعاجل هذا املعيار اجلزائري للتدقيق شروط وفرصة انتفاع املدقق اخلارجي من أعمال التدقيق الداخلي 
، أن وظيفة التدقيق الداخلي بإمكاهنا أن تكون ذات داللة 102تبني له طبقا ألحكام املعيار م.ج.ت 

 للقيام مبهمته.
ال يعاجل هذا املعيار احلاالت اليت يقدم فيها األعضاء الفرديني للتدقيق الداخلي املساعدة املباشرة 

 للمدقق اخلارجي يف أداء إجراءات التدقيق.
 استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق: 620ري للتدقيق رقم المعيار الجزائ .4.3

ربة يف ميدان خيعاجل هذا املعيار واجبات املدقق عندما يستعني خببري خيتاره للقيام مبراقبة خاصة تتطلب 
 آخر غري احملاسبة والتدقيق، إضافة إىل كيفيات األخذ باستنتاجات اخلبري.

 دما:ال يعاجل هذا املعيار احلاالت عن

                                                 
 ، اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، اجلزائر.2201مارس  02املؤرخ يف الجزائرية للتدقيق، المتضمن المعايير ، 21املقرر رقم  -1
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  يتكون الفريق املكلف باملهمة من عضو، أو حتصل على رأي من شخص طبيعي أو من هيأة هلا
 ، أو222خربة يف جمال متخصص يف احملاسبة أو التدقيق، واليت متت معاجلتها يف املعيار 

  ،يستخدم املدقق أعماال لشخص طبيعي أو هليأة هلا خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة أو التدقيق
تستغل من طرف الكيان ملساعدته يف إعداد كشوفه املالية )خبري معني من طرف اإلدارة(، اليت متت 

 .222معاجلتها يف املعيار 

ربة يف ميدان آخر غري احملاسبة أو اخلبري املعني من طرف املدقق هو شخص طبيعي أو هيأة ذوي خ
التدقيق، واليت تستخدم أعماهلم يف هذا امليدان من طرف املدقق ملساعدته يف مجع العناصر املقنعة الكافية 

 واملالئمة.

 لدراسة الميدانية اإطار و  منهجالمبحث الثاني: 
ة الدراسة )االستبيان( وكذا اأد من حيث التطرق إىل اإلطار العام للدراسة امليدانية حيتوي هذا املبحث على

التعرف على خمتلف اخلصائص  ما متبعدجمتمع وعينة الدراسة وكذا اختبار صدق وثبات االستبيان. وهذا 
 املراجعةواملعلومات املهمة حول العينة حمل الدراسة، واملتمثلة يف حمافظي احلسابات الذين يقومون مبهمة 

 .يف اجلزائر ةاخلارجي
 املبحث إىل املطالب التالية: وقد مت تقسيم

 املطلب األول: متهيد للدراسة امليدانية. 
 املطلب الثاين: جمتمع وعينة الدراسة. 
 .االستبيانصدق وثبات  اختباراملطلب الثالث:  

 املطلب الرابع: األدوات اإلحصائية املستعملة يف حتليل البيانات.

 للدراسة الميدانية تمهيدالمطلب األول: 

امة واحلديثة خاصة يف ظل التحديات اليت يفرضها احمليط و ضرورة هذه الدراسة أحد املواضيع اهلتعاجل 
من املواضيع اهلامة اليت جيب على الشركات االقتصادية  اإلفصاح احملاسيبالتأقلم مع املستجدات العاملية، ف

شفافية عند عرض قوائمها املالية، وال الصدق جل ضمان أكرب قدر منأة كبرية من تويل هلا  أمهي أناجلزائرية 
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دور كبري يف املساعدة للتطبيق اجليد  ةاخلارجيمراجعة بغرض الوفاء مبتطلبات األطراف ذات املصلحة فيها، ولل
استبيان  استمارةولدراسة الواقع اجلزائري وضعت ، ملعايري احملاسبية الدوليةاإلفصاح احملاسيب وفق املتطلبات 

 .سابات يف اجلزائر حول هذه الدراسةلتقيس رأي مراجعي احل
 أهداف الدراسة.الفرع األول: 

تعمل هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف املتمثل يف تشخيص الواقع املهين لإلفصاح احملاسيب يف اجلزائر، وطبيعة 
يف املمارسات والعمليات اليت حتدث يف سياق املمارسة املهنية، والتعرف على مدى مسامهة مراجع احلسابات 

 تعزيز اإلفصاح احملاسيب وفقا ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية. كما هتدف الدراسة أيضا إىل:
  الشركات مبسألة اإلفصاح احملاسيب؛قياس درجة املعرفة واالهتمام لدى املراجعني واحملاسبني وإدارة 
  باملعايري احملاسبية الدولية؛كات قياس درجة املعرفة واالهتمام لدى املراجعني واحملاسبني وإدارة الشر 
  قياس مدى اهتمام الدولة بكل من اإلفصاح احملاسيب وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية من خالل سن

قوانني تساعد على توفري اإلفصاح احملاسيب، وكذا مدى توفري الدولة للتكوين املناسب والكايف ألفراد املهنة 
 ري احملاسبية الدولية.حول كل من اإلفصاح احملاسيب واملعاي

 الفرع الثاني: تصميم االستبيان.
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة ملعرفة آراء مراجعي احلسابات يف اجلزائر حول دور مراجع احلسابات 

لبناء  اآلتيةاتبع الباحث اخلطوات قد اجلزائري يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، و 
 االستبيان:
 حمل  االطالع على أدبيات املوضوع من خالل اجلانب النظري وكذا الدراسة ذات الصلة باملوضوع

 ؛الدراسة
 واملهنيني لتحديد لالستشارة من طرف عدد من األساتذة اجلامعيني  احتضري مسودة استبيان مت تقدميه

 أبعاده وفقراته؛
 االستبيان؛ة اليت مشلها حتديد اجملاالت الرئيسي 
 عرب عن كل حمور من حماور الدراسة؛حتديد الفقرات اليت ت 
  ؛جزئينييف صورته األولية املتكون من  االستبيانمت تصميم 
  تقدمي االستبيان لألساتذة اجلامعيني املتخصصني يف جمال املراجعة وكذا أساتذة متخصصني يف جمال

 قصد التحكيم؛إلحصاء، وذلك يف اضافة إىل أساتذة باإلاحملاسبة، 
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  على ضوء آراء احملكمني مت تعديل بعض فقرات االستبيان من خالل حذف وإضافة وتعديل بعض
 (.0فقرة. )امللحق رقم  12الفقرات، لتستقر االستبانة يف صورهتا النهائية على 

 هناك جمموعة من النقاط اليت حاول الباحث مراعاهتا لدى إعداد االستبيان أمهها:
  األسلوب البسيط يف طرح األسئلة واالبتعاد عن اجلمل املركبة قصد تركيز اإلجابات.االعتماد على 
 .توافق الرتتيب والتدرج يف االستبيان مع اإلطار النظري للدراسة وكذا فرضياهتا 
  وضع أسئلة ذات عالقة أو متشاهبة يف حماور خمتلفة قصد التأكد من صدق اإلجابات ومدى توفر

 ابة.املصداقية أثناء اإلج

 :جزئينيمث مت هيكلة االستبيان إىل 
يتضمن هذا اجلزء بيانات عامة وشخصية عن أفراد العينة حمل الدراسة حيث اشتمل على الجزء األول: 

 )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، التخصص العلمي، اخلربة املهنية(.
 حماور متاشيا مع طبيعة املوضوع وفرضياته، حيث: 2والذي مت تقسيمه إىل  الجزء الثاني:

 :أسئلة حول الفرضية األوىل اليت كانت "ال يعمل مراجع احلسابات يف اجلزائر  7ضم  المحور األول
بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح احملاسيب الالزم يف القوائم املفصح عنها من طرف الشركات اجلزائرية، 

 اليت تركز على اكتشاف الغش واألخطاء".ويكتفي باملراجعة التقليدية 
 :اليت كانت "ال يهتم مراجع احلسابات يف اجلزائر ة الثانية يأسئلة حول الفرض 2ضم  المحور الثاني

بالبحث عما إذا كانت املعلومات احملاسبية املفصح عنها من طرف الشركات تستجيب ملتطلبات املعايري 
 احملاسبية الدولية".

 :أسئلة حول الفرضية الثالثة اليت كانت "الشركات اجلزائرية ال تويل أمهية  2ضم  المحور الثالث
للمعايري احملاسبية الدولية أثناء إعدادها للقوائم املالية ألهنا تعد ألغراض جبائية وليس لغرض التمثيل 

 الصادق للوضعية املالية للشركة".
 :كانت "ال تستجيب الشركات اجلزائرية   أسئلة حول الفرضية الرابعة اليت 2ضم  المحور الرابع

لتوجيهات وتوصيات مراجع احلسابات فيما يتعلق بتعزيز اإلفصاح وال تعمل على تطبيقها وااللتزام هبا 
 خالل الدورات الالحقة".
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ينة االجتاه العام آلراء أفراد الع( بغية معرفة LEKERTمت إعداد الفقرات وفق مقياس ليكارت الثالثي )
 ر من حماور االستبيان.حول كل حمو 

 المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة.

نبني فيما يلي اجملتمع الذي اخضع للدراسة من قبل الباحث، وذلك مبراعاة املوضوع وتوافق العينة مع 
 موضوع الدراسة، وكذلك حجم العينة وطريقة اختيارها وعددها وتوزيعها.

 الفرع األول: مجتمع الدراسة.

: جمتمع الدراسة من فئة حمافظي احلسابات املسجلني يف جدول حمافظي احلسابات الصادر بتاريخيتكون   
عن الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة والتابع بدوره لوزارة  00/20/2202

 املالية. 

ممارسة مهنة حمافظ  متحصل على االعتماد ويرخص هلم 2222حيث يبلغ عدد املسجلني باجلدول 
شركات )أشخاص معنوية(. لكن يف الواقع العملي  02احلسابات بشكل مستقل. وتوجد ضمن هذه الفئة 

الحظنا أنه يوجد عدد معترب من الذين حتصلوا على االعتماد ومسجلني ضمن اجلدول لكن ال ميارسون مهنة 
 حمافظ احلسابات بشكل فعلي. 

 الفرع الثاني: عينة الدراسة.
مت اختيار العينة وفقا لألساليب اإلحصائية املتعارف عليها يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وذلك 
باختيار أسلوب العينة العشوائية قصد متثيل اجملتمع حمل الدراسة وتعميم النتائج اليت سيتم التوصل إليها إلثبات 

 صحة أو نفي الفرضيات.
فرد  2222وائية كون عدد أفراد اجملتمع حمدد وكبري نوعا ما حيث يفوق قد مت االعتماد على العينة العش

 موزعني عرب كامل الرتاب الوطين، مما يصعب الوصول إليهم كلهم.
مصداقية النتائج املتوصل من حىت تزيد  ،لكن حاول الباحث أن تكون العينة ممثلة للمجتمع بشكل كايف

ايري املتعارف عليها يف حالة ما إذا كان حجم اجملتمع يقدر باآلالف عإليها، فقد مت حتديد حجم العينة وفقا للم
حمافظ  222من أفراد اجملتمع، لذا فإن حجم العينة املستهدف كان  %02)حجم متوسط( فإنه يكتفي بنسبة 

 حسابات.
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ولزيادة التمثيل الصادق فقد تعمد الباحث على أن يكون التوزيع شامل ألكرب عدد ممكن من واليات 
وطن، حيث مت التنقل إىل مكاتب حمافظي احلسابات بصفة شخصية، وكذا استعمال االستبيان االلكرتوين ال
وجه مباشرة للشخص حمل االستجواب مع االتصال به شخصيا، وكذا االعتماد على بعض األصدقاء يف امل

 ات.واجلدول املوايل يبني التوزيع حسب الوالي خمتلف الواليات لتوزيع ومجع اإلجابات.
 حسب الواليات االستبيان: توزيع (01)الجدول رقم 

عدد االستمارات  الواليات
 الموزعة

عدد االستمارات 
 المسترجعة

عدد االستمارات 
 المفقودة

عدد االستمارات 
 ةالملغا

 2 2 12 16 سطيف
 2 1 17 22 الجزائر

 2 2 02 02 قسنطينة
 2 2 2 2 أم البواقي

 2 2 02 02 برج بوعريريج
 2 2 00 00 باتنة

 2 2 01 01 مسيلة
 2 2 7 7 البليدة
 2 2 2 2 المدية
 2 2 2 2 وهران

 2 2 1 1 تلمسان
 2 2 1 1 تيبازة 
 2 2 1 1 عنابة

 2 2 2 2 البويرة
 2 2 2 2 ورقلة

 2 2 1 1 الوادي
 2 2 1 1 الجلفة
 2 2 2 2 الشلف

 2 2 7 7 قالمة
 2 2 7 7 ميلة

 2 2 6 6 جيجل
 2 2 2 2 مستغانم

 0 5 233 238 المجموع
 المصدر: من إعداد الباحث
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آراء وأخذ  مت توزيع االستبيان 22والية من أصل  22بالرجوع إىل معطيات اجلدول السابق جند أن هناك 
وبالنظر إىل العينة اليت  .صاحلة للمعاجلة 211ت يوبق 2استمارة فقدت منها  212املراجعني فيها، ومت توزيع 

فرد وبالتايل  222فنجد أنه مت جتاوز حجم العينة املستهدف الذي كان  ،استهدفها الباحث قبل بداية التوزيع
 ثل بدرجة كبري اجملتمع حمل الدراسة.عترب ممفإن حجم العينة ي

 المطلب الثالث: اختبار صدق ونبات االستبيان.

االستبيان تقيس فعال ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد من يقصد بصدق االستبيان بأن أسئلة 
 صدق وثبات االستبيان على النحو التايل:

 الفرع األول: اختبار صدق االستبيان.
 مت استخدام نوعني من االختبارات: يف اختبار ثبات وصدق االستمارة،

 قياس الصدق الظاهري لألداة: .1

والذين  ،احملكمني األساتذةعلى جمموعة من مت عرض االستمارة  للتأكد من الصدق الظاهري لألداة،
قاموا بدورهم بتقدمي جمموعة من املالحظات والتعديالت على حمتوى االستمارة، ومدى تغطيتها جلوانب 

ومدى وضوحها وسالمة صياغتها. ومت تعديل االستمارة طبقا للمالحظات املقدمة من  األساسيةاملوضوع 
صياغة بعض الفقرات  وإعادة، أخرىعبارات  إضافةو بعض العبارات أو تعديل طرفهم وهذا حبذف 

 عينة الدراسة وأكثر صدقا يف قياس موضوع الدراسة. أفرادلتبسيطها لتصبح أكثر وضوحا وفهما لدى 
من طرف  اإلجاباتأكرب قدر ممكن من  إىللتسهيل الوصول  ،الستعانة باالستمارة االلكرتونيةمتت ا

استمارة يف  211فراد مت اعتماد األاسرتجاع االستمارات من وبعد  .يف أسرع وقت ممكن العينة حمل الدراسة
 التحليل من بني االستمارات املسرتجعة.

 صدق المقياس:.2
 يتم قياس كل من:س

 هو مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبيان مع اجملال الذي تنتمي إليهاالتساق الداخلي:  .1.2
هذه الفقرة، وقد قام الباحث من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات جماالت 

 االستبيان والدرجة الكلية للمجال نفسه حبساب االتساق الداخلي.
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توضح اجلداول املوالية حسب الرتتيب االتساق الداخلي لكل فقرة من نتائج االتساق الداخلي:  .2.2
 فقرات كل جمال والدرجة الكلية للمجال. 

 .والدرجة الكلية للمجال المحور األولمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (02)الجدول رقم 

معامل  الــــعبــارات الرقم
 نبيرسو 

 القيمة االحتمالية 
(sig) 

 2.222 2.6222** الحسابات الجزائري ليس له دراية كافية باإلفصاح المحاسبي مراجع 1
غياب التكوين من طرف المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في مجال اإلفصاح  2

 المحاسبي
**2.266 2.222 

اإلفصاح غياب إطار قانوني يفرض على مراجع الحسابات إعداد تقرير خاص حول مدى كفاية  3
 المحاسبي في القوائم المالية محل المراجعة

**2.222 2.222 

 2.222 2.122** عدم وجود اهتمام من طرف ممارسي المهنة بموضوع اإلفصاح المحاسبي 4
 2.222 2.622** مراجع الحسابات في الجزائر يرى بأن اإلفصاح المحاسبي ليس ذو أهمية كبيرة  5
 2.222 2.270** الجزائري أن مهمته تقتصر فقط على اكتشاف األخطاء والغشيرى مراجع الحسابات  6
 2.222 2.102** ال يدقق مراجع الحسابات الجزائري في مسألة اإلفصاح المحاسبي 7
ال يوجد طلب على التقرير الخاص باإلفصاح المحاسبي من طرف مستخدمي تقرير مراجع  8

 الحسابات والقوائم المالية
**2.210 2.222 

 2.222 2.222** عدم نزاهة بعض المراجعين أدى ضعف االهتمام باإلفصاح المحاسبي 2
 (.(α=0.01)مستوى الداللة المستخدم هو **، )SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

( بني كل فقرة من فقرات Corrélation Pearsonبريسون )معامل االرتباط  (22)يوضح اجلدول رقم 
اجملال األول والدرجة الكلية للمحور، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

α=0.01)) .وبذلك يعترب اجملال صادق ملا وضع لقياسه 
 .ال: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمج(03)الجدول رقم 

معامل  الــــعبــارات الرقم
 بيرسون

 القيمة االحتمالية 
(sig) 

 2.222 2.661** أغلب مراجعي الحسابات في الجزائر ليس لديهم إطالع كافي بالمعايير المحاسبية الدولية 1
 2.222 2.121** نقص التكوين في المعايير المحاسبية الدولية لدى فئة كبيرة من ممارسي مهنة المراجعة في الجزائر 2
 2.222 2.212** يكتفي مراجع الحسابات في الجزائر بتوفر متطلبات النظام المحاسبي المالي في القوائم المالية ليصادق عليها 3
 2.222 2.622** ال يعير مراجع الحسابات الجزائري اهتمام كبير للمعايير المحاسبية الدولية 4
 2.222 2.627** تقرير خاص بالمعايير المحاسبية الدولية في تقريره حول القوائم المالية للشركةال يدرج مراجع الحسابات الجزائري  5
 2.222 2.612** ال يرى مراجع الحسابات الجزائري ضرورة توفر متطلبات المعايير المحاسبية الدولية في المعلومة المحاسبية 6
عدم وجود تفسيرات للمعايير المحاسبية الدولية من طرف الهيئات الوطنية ضعف من أهميتها لدى مراجع الحسابات  7

 الجزائري 
**2.260 2.222 

اقتناع مراجع الحسابات الجزائري بأن القوائم المالية المعدة من طرف الشركات معدة لغرض جبائي وليس للتمثيل الصادق  8
 عن الوضعية المالية

**2.661 2.222 

 (.(α=0.01)، )مستوى الداللة المستخدم هو SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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بني كل فقرة من فقرات ( Corrélation Pearson) معامل االرتباط بريسون (21)يوضح اجلدول رقم 
اجملال الثاين والدرجة الكلية للمحور، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

α=0.01) ).وبذلك يعترب اجملال صادق ملا وضع لقياسه 
 والدرجة الكلية للمجال. لث: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثا(04)م الجدول رق

معامل  الــــعبــارات الرقم
 سبيرمان

 القيمة االحتمالية 
(sig) 

 2.222 2.671** أغلب محاسبي الشركات الجزائرية يجهلون المعايير المحاسبية الدولية 1
 2.222 2.622** ال تعمل الشركات الجزائرية على تكوين محاسبيها في المعايير المحاسبية الدولية 2
تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية من خالل النظام المحاسبي المالي لم يحقق  3

 نتيجة إيجابية
**2.262 2.222 

تهدف أغلب الشركات الجزائرية إلخفاء معلوماتها المحاسبية بحجة السر المهني مما  4
 يتعارض مع متطلبات اإلفصاح المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

**2.622 2.222 

 2.222 2.112** التهرب الضريبي أنر على أهمية المعايير المحاسبية لدى الشركات الجزائرية 5
الشركات تعد قوائمها المالية ألغراض جبائية وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية  6

 المالية لها
**2.127 2.222 

اإلفصاح المحاسبي وفقا للمعايير تمركز اإلدارة بيد أصحاب األسهم قلص من أهمية  7
 المحاسبية الدولية

**2.602 2.222 

ضعف الطلب على معلومة صادقة وشفافة من طرف مستخدميها أنر على اهتمام البيئة  8
 المحاسبية الجزائرية بالمعايير المحاسبية الدولية

**2.222 2.222 

 (.(α=0.01)، )مستوى الداللة المستخدم هو SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

بني كل فقرة من فقرات  (Corrélation Pearson)معامل االرتباط بريسون  (22)يوضح اجلدول رقم 
اجملال الثالث والدرجة الكلية للمحور، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

α=0.01))  صادق ملا وضع لقياسه.وبذلك يعترب اجملال 
 والدرجة الكلية للمجال. رابع: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ال(05)الجدول رقم 

معامل  الــــعبــارات الرقم
 سبيرمان

 القيمة االحتمالية 
(sig) 

 2.222 2.622** ال ترى إدارة الشركات بأن مسألة اإلفصاح المحاسبي مهمة  1
 2.222 2.627** إدارة الشركات األهمية الالزمة لتوجيهات وتوصيات مراجع الحسابات بخصوص اإلفصاح المحاسبيال تولي  2
 2.222 2.162** تعمل إدارة الشركات على التعاقد مع مراجعي حسابات ينفذون طلباتها بإعداد تقرير نظيف خالي من المالحظات  3
 2.222 2.122** في حال تضمن تقريره توصيات وتوجيهات حول نقص اإلفصاح المحاسبي تلجأ اإلدارة إلى تغيير مراجع الحسابات 4
 2.222 2.212** ال يتم تتبع التوجيهات والتوصيات التي يقدمها مراجع الحسابات في السنوات الالحقة من طرف إدارة الشركات 5
هو أو من سبقه فيما قد تم االلتزام والتقيد بها في  ال يعمل مراجع الحسابات على تتبع التوجيهات والتوصيات التي قدمها 6

 السنوات الالحقة أم ال
**2.222 2.222 

 2.222 2.212** ال توجد قوانين تلزم الشركات على تطبيق توصيات وتوجيهات مراجع الحسابات بخصوص اإلفصاح المحاسبي 7
 2.222 2.271** اهتمام اإلدارة بتوصيات وتوجيهات مراجع الحساباتغياب الطلب على معلومة محاسبية مفصح عنها بشكل كافي قلل من  8

 (.(α=0.01)، )مستوى الداللة المستخدم هو SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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بني كل فقرة من فقرات ( Corrélation Pearson)معامل االرتباط بريسون  (22)يوضح اجلدول رقم 
اجملال الرابع والدرجة الكلية للمحور، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

α=0.01)) .وبذلك يعترب اجملال صادق ملا وضع لقياسه 

 : األداةنبات الفرع الثاني: اختبار 
على احلفاظ على ثباته عرب املدى  (ثالثي)لكرت الرة ملعرفة قدرة املقياس متت عملية قياس ثبات االستما

 يياس، وبغض النظر عن حالة املستقصحوال غري قابلة للتحكم خالل القأبغض النظر عن وجود  الزمين،
حيث يأخذ  (CRONBACH ALPHA) كرونباخ  ألفا مت استخدام معامل االتساق الداخليقد  منهم. و

مل يكن هناك ثبات يف البيانات فان قيمة املعامل تكون مساوية  فإذاقيما ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، 
 أني أ إذا كان هناك ثبات تام يف البيانات فان قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح، للصفر، وعلى العكس

 لبيانات يف عكس نتائج العينة على جمتمع الدراسة.كرونباخ تعين زيادة مصداقية ا  ألفازيادة قيمة معامل 
 النتائج التالية: إىلمت التوصل  07اصدار  (SPSS) للعلوم االجتماعية برنامج اإلحصائيةوباستخدام احلزمة 

 بات الكلي )ألفا كرونباخ(: معامل الث(06)الجدول رقم 
 ألفا كرونباخمعامل  العبارات عدد انـــــــــــــــــــــيـــــبـــــــــــــــــــــــال

ال يعمل مراجع الحسابات في الجزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح المحاسبي 
الالزم في القوائم المالية المفصح عنها من طرف الشركات الجزائرية، ويكتفي 

 بالمراجعة التقليدية التي تركز على إكتشاف الغش واألخطاء.

 
7 

 
2.121 

 

الحسابات في الجزائر بالبحث عما إذا كانت المعلومات المحاسبية ال يهتم مراجع 
 المفصح عنها من طرف الشركات تستجيب لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

 
2 

 
2.172 

الشركات الجزائرية ال تولي أهمية للمعايير المحاسبية الدولية أنناء إعدادها للقوائم 
وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية المالية  المالية ألنها تعد ألغراض جبائية

 للشركة.

 
2 

 
2.121 

ال تستجيب الشركات الجزائرية لتوجيهات وتوصيات مراجع الحسابات فيما يتعلق 
 بتعزيز اإلفصاح وال تعمل على تطبيقها وااللتزام بها خالل الدورات الالحقة

2 2.160 

 0.222 33 كل المحاور

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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 2.160، 2.121، 2.172 ،2.121 يالحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ تبلغ (26)من خالل اجلدول رقم 
 ،وهي متثل قيم مرتفعة 0.222إمجاال ما يبلغ معامل ألفا كرونباخ لالستمارة للمحاور األربعة على التوايل، بين

تعترب معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ميكن االعتماد عليها يف تعميم النتائج، مبعىن أنه لو مت و 
 منهم سوف يعيدون نفس اإلجابة األوىل. %72.22توزيع االستبيان على نفس عينة الدراسة فإن نسبة 

 وبالتايل %62ومن املالحظ أن نسبة ثبات االستبيان عالية وتفوق املتوسط املقبول يف العلوم االجتماعية بـ 
 ميكن القول بأن االستبيان ثابت.

 : األدوات اإلحصائية المستعملة في تحليل البياناترابعالمطلب ال

( SPSS19)ئي قام الباحث بتفريغ وحتليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصا

(STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES،)  يتم استخدام سو
اإلحصائية الالمعلمية، وذلك يرجع إىل أن مقياس ليكرت هو مقياس ترتييب، وقد مت استخدام  االختبارات

 لتالية:األدوات اإلحصائية ا
 الفرع األول: أدوات اإلحصاء الوصفي:

 االحصائي على االختبارات اإلحصائية التالية:مت االستعانة يف التحليل 
لوصف خصائص العينة وحتديد بشكل أساس دوات األ هستخدم هذوت: والنسب المئويةالتكرارات  .1

 .استجابتهم
، معرفة متوسط املتعلقة بكل بند من البنود االستمارةواالنحرافات المعيارية:  الحسابي المتوسط .2

التايل حتديد األمهية النسبية  عن اإلجابة املتوسطة، وبستجوبنيومدى تشتت أجوبة امل األفرادبات إجا
 العينة جتاه حماور الدراسة. أفراد جابةإل
يستخدم هذا االختبار حلساب االتساق (: Corrélation Pearson) اختبار ارتباط بيرسون .3

 الداخلي والصدق البنائي.
 .االستبانةثبات  ةفملعر  (:CRONBACH’S ALPHA) ألفا كرونباخ .4
 الختبار صحة الفرضيات.: tاختبار العينة األحادية  .5
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 أدوات اإلحصاء االستداللي: الفرع الثاني: 
 يلي: فيما واملتمثلة  %0مت اختيار األدوات املناسبة الختيار الفرضيات عند مستوى الداللة 

فرضيات صدق الفروق ذات الداللة اإلحصائية ل لتبيان  الختباراستخدم هذا االعينة األحادية:  اختبار .1
 .الدراسة

طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي كمعيار للحكم على إستجابة أفراد سيتم استخدام  :سلم ليكرت .2
ومن مث تقسيمه على أكرب  (2=0-1)العينة لكل فقرة من فقرات احملاور األربعة، حيث يتم حساب املدى 

، مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس (2.66=2/1) قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية
 لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية.

 مقياس التحليل (: معيار07الجدول رقم )
 درجة التقدير الدرجة في مقياس ليكرت قيم المتوسط الحسابي

 غير موافق 1 (1.66، 1.00)

 موافق بدرجة أقل 2 (2.33، 1.67)

 موافق 3 (3.00، 2.34)

 من اعداد الباحث المصدر:

ن أيدل هذا اجلدول على و  .1/ (1+ 2+ 0)ومت حسابه كما يلي: ،2 وييسا اتاملتوسط الفرضي لإلجاب
ن اجتاهات أي أتعترب عن درجات موافقة سلبية  2 من قيمة املتوسط الفرضي قلتها أدرجات املوافقة اليت قيم

يف  دراكات العينة حمل الدراسة سلبية فيما خيص متغريات الدراسة )الفقرات واحملاور احملددة يف االستبيان(،إو 
تعترب عن اجتاهات اجيابية فيما خيص  2ضي من قيمة املتوسط الفر  كربا  ن درجات املوافقة اليت قيمتهاأحني 

 متغريات الدراسة.
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة.المبحث الثالث: 
يتناول هذا املبحث عرضا حتليليا لنتائج الدراسة التطبيقية، من خالل تبيان التكرارات والنسب املئوية 

 شخصية ألفراد العينة املستجوبة.اخلاصة باحملاور األربعة لالستبيان، باإلضافة إىل حتليل السمات ال
 م املبحث إىل املطالب التالية:قسحيث ي
 ملطلب األول: عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالسمات الشخصية للعينة.ا
 ملطلب الثاين: عرض وحتليل النتائج اخلاصة باحملور األول والثاين.ا

 والرابع.املطلب الثالث: عرض وحتليل النتائج اخلاصة باحملور الثالث 

 المطلب األول: عرض وتحليل النتائج الخاصة بالسمات الشخصية للعينة.

 211 اعتمادمت قد و  مت توزيع االستمارات على عينة الدراسة املتمثلة يف حمافظي احلسابات يف اجلزائر،

على النحو  نتائج اخلاصة بالسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسةالوكانت  استمارة قابلة للدراسة والتحليل.
 التايل:

 الفرع األول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة.
 عرض وحتليل نتائج اخلصائص الدميوغرافية اخلاصة بعينة الدراسة واليت تتمثل يف اجلنس والعمر.سوف يتم 

 توزيع العينة حسب الجنس: .1
 كانت نتائج توزيع العينة حسب اجلنس على النحو التايل:

 توزيع العينة حسب الجنس (:08الجدول رقم )
 النسبة  التكرارات البيان

 %72.12 222 ذكر

 %2.12 00 أنثى

 100 233 المجموع

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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 (: توزيع العينة حسب الجنس03الشكل رقم )

 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

أنثى كما بينته النتائج الواردة يف اجلدول والشكل  00ذكر و 222فردا منهم  211تكونت عينة الدراسة من 
السابقني. واملالحظ من هذه النتائج أن نسبة سيطرة الذكور على ممارسة مهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر كبري 

وحىت بالعودة إىل جدول حمافظي احلسابات املعتمدين  .جدا، فنسبة ممارسة اإلناث هلذه املهنة يعترب ضئيل جدا
من طرف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات فنجد أن السيطرة للذكور أيضا. ورمبا يعود ذلك خلصوصية هذه 
املهنة وما تتطلبه من ظروف خاصة بالعمل، وكذا سيطرة الذكور على جمال املال واألعمال، أو قد تكون هلا 

 كون أغلب املتحصلني على االعتماد هم من األجيال احملافظة.أسباب اجتماعية  
 توزيع العينة حسب العمر: .2

 مت تقسيم الفئات العمرية إىل أربع فئات وكانت النتائج كما يلي:
 (: توزيع العينة حسب العمر02الجدول رقم )

 النسبة التكرارات البيان

 22.22 22 سنة 30أقل من 

]30-40] 12 11.22% 

]40-50] 22 07.12% 

 %21.22 002 سنة فأكثر 50من 

 100 233 المجموع
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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 (: توزيع العينة حسب العمر04الشكل رقم )

 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

سنة  22أكثر من وىل الفئة األ ساسيتني،أعمار عينة الدراسة ترتاوح بني فئتني أن أعاله أيتضح من اجلدول 
 والفئة الثانية %21.22ــ مستجوب بنسبة تقدر ب 022 هذه الفئة إىلبلغ عدد املستجوبني الذين ينتمون  حيث
 .%11.22ـ مستجوب بنسبة تقدر ب 12بلغ عدد املستجوبني  سنة حيث 22سنة إىل أقل من  12من 

يف حني نالحظ غياب تام للفئة العمرية  ،%07.12نسب سنة  22سنة إىل أقل من  22من  ةحني متثل الفئ يف
 سنة. 12أقل من 
ن تفسري هذه النتائج بالتطور التارخيي للمهنة وما حصل فيها من إصالحات وتعديالت يف القوانني وميك

 االعتمادث جند أن أغلب املتحصلني على ملمارسة هذه املهنة، حي االعتماداخلاصة بطريقة احلصول على 
ويفسر ذلك بكوهنم هم أول من حتصل  ،سنة 22واملسيطرين على سوق املهنة هم من الفئة العمرية أكثر من 

مما مسح هلم بالسيطرة على  ،يف التسعيناتمباشرة االنفتاح االقتصادي ودخوهلم السوق بعد  االعتمادعلى 
سنة فهذا عائد لكون أن باب  12السوق وكذا اكتساهبم للخربة. أما فالفئة العمرية الغائبة متاما وهي األقل من 

 .2202اإلعتمادات موقف أمام املتخرجني اجلدد منذ اإلصالحات اجلديدة سنة 
 الفرع الثاني: الخصائص العلمية لعينة الدراسة.

 وحتليل خصائص العينة املتعلقة باجلانب العلمي، وذلك على النحو التايل: عرضسيتم يف هذا الباب 
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 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي: .1
 يوضح اجلدول والشكل املواليني توزيع مفردات العينة حمل الدراسة حسب املؤهل العلمي.

 (: توزيع العينة حسب المؤهل العلمي10الجدول رقم )
 النسبة التكرارات البيان

 %16.22 017 ليسانس

 %22.02 2 ماستر

 %02.22 27 ماجيستير

 %2.22 22 دكتوراه

 100 233 المجموع

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
 

 (: توزيع العينة حسب المؤهل العلمي05الشكل رقم )

 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

فراد عينة الدراسة متحصلون على شهادة ليسانس  الغالبية العظمى ألأعاله أن والشكل يتضح من اجلدول 
وبلغ عدد حاملي ، %16.22بـ  مستقصي بنسبة تقدر 017عددهم وبلغ كحد أدىن مطلوب ملمارسة املهنة، 
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 22فرد وحاملي شهادة دكتوراه بـ  27مقسمة بني حاملي شهادة ماجستري بـ  مستقصي 27الشهادات العليا 
 2لغ عددهم ماسرت فب، أما بالنسبة حلاملي شهادة على التوايل %2.62و %02.22نسبة فرد أي ما يعادل 

 .%2.02ـببنسبة تقدر 
وميكن تفسري هذه النتائج بكون أن شهادة الليسانس هي الشهادة الدنيا املطلوبة للحصول على االعتماد 
من أجل ممارسة مهنة حمافظ احلسابات، وكذا خصوصية املهنة اليت حتتاج إىل جهد وتركيز ووقت كبري ملزاولتها 

ذا جعلهم ال يتقدمون للحصول خاصة وأن كل حمافظي احلسابات هم يف نفس الوقت حماسبني معتمدين، ه
محلة شهادة املاسرت فتفسريها يعود لإلصالحات اليت كانت لغياب على شهادات علمية أعلى. أما بالنسبة 

خبصوص شروط احلصول على االعتماد وكذا عدم منح االعتماد بالشروط اجلديدة منذ ذلك  2202سنة 
دة املاسرت ضمن العينة حمل الدراسة إلمكانية وميكن إرجاع وجود العدد البسيط من حاملي شهااحلني، 

وجند أن هناك توافق بني هذه النتيجة احلصول على شهادة املاسرت بالنسبة حلاملي شهادة ليسانس كالسيك. 
 سنة، 12العمر حيث مل جند أي من املستقصني يقل سنه عن املتغري اخلاص بوالنتيجة السابق ذكرها يف 

هو أيضا حديث النشأة وكان متزامنا مع اإلصالحات  LMDولإلشارة أيضا أن نظام اجلامعي اجلديد ل.م.د
 .20-02اليت جاء هبا القانون 

 توزيع العينة حسب التخصص العلمي: .2
 اجلدول والشكل املوالني يبينان نتائج توزيع العينة حسب التخصص العلمي.

 العلمي التخصص(: توزيع العينة حسب 11الجدول رقم )
 النسبة التكرارات البيان

 %10.11 11 محاسبة

 %02.22 21 مالية

 %16.22 22 مالية ومحاسبة

 %7.21 21 محاسبة وتدقيق

 4.30% 02 جباية ومحاسبة

 100 233 المجموع

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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 العلمي التخصص (: توزيع العينة حسب06الشكل رقم )

 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

 %16.02نالحظ من خالل قراءة نتائج توزيع العينة حسب التخصص العلمي أن أعلى نسبة كانت 
مستقصي لتخصص  11اليت توافق  %10.12مستقصي ختص ختصص مالية وحماسبة، تليها نسبة  22املوافقة لـ 

حماسبة. مما يعين أن أغلبية العينة متمكنة من الناحية النظرية يف جمال احملاسبة وهذا ما يزيد من ثقتنا يف 
االعتماد على آراءهم حول حماور موضوع الدراسة. أما باقي التخصصات العلمية فكانت نسبها على النحو 

لتخصص حماسبة  %7.72نسبة  مستقصي، مث تليه 22بالنسبة لتخصص مالية مبا يعادل  %02.22التايل 
 مستقصني. 02لتخصص جباية وحماسبة مبا يعادل  %2.22مستقصي، وأخريا نسبة  21وتدقيق مبا يوافق 

 الفرع الثالث: الخصائص العملية لعينة الدراسة.
عرف نتائج بعد التطرق لكل من اخلصائص الدميوغرافية واخلصائص العلمية لعينة الدراسة، جاء الدور مل

 توزيع عينة الدراسة على متغري اخلربة املهنية اليت تبني لنا اجلانب العملي للفئة املستقصات.
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 اجلدول والشكل املواليان يبينان النتائج اخلاصة بتوزيع عينة الدراسة حسب متغري اخلربة املهنية.
 (: توزيع العينة حسب الخبرة المهنية12الجدول رقم )

 النسبة التكرارات البيان

 %2.02 2 سنوات 5أقل من 

]10-5] 12 02.27% 

]15-10] 27 20.21% 

]20-15] 22 02.11% 

 %20.22 022 سنة 20أكثر من 

 100 233 المجموع

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
 

 (: توزيع العينة حسب الخبرة المهنية07الشكل رقم )

 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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من العينة حمل الدراسة يتمتعون  %20.22ني أن نسبة كبرية تقدر بـ السابق والشكل نالحظ من اجلدول
وأقل من  واتسن 02 أكثر من ملدةحمافظ احلسابات سنة، فيما بلغ عدد الذين مارسوا مهنة  22خبربة تفوق 

نة وأقل س 02أكثر من ملدة أما الفئة اليت مارست مهنة املراجعة  ،%20 ـمستقصي بنسبة تقدر ب 27سنة  02
وبلغ عدد املستقصيني الذين  مستقصي من العينة، 22ما يعادل  %02.22 اسنة فقد كانت نسبته 22من 

بينما جند ، %02.62ـ مستقصي بنسبة تقدر ب 12سنوات  02سنوات وأقل من  2 أكثر من يتمتعون خبربة ملدة
 .%2.02مستقصيني بنسبة  2سنوات مقدرة  2 املراجعةعدد املستقصيني والذين ال تبلغ خربهتم يف جمال 

قد وزع على فئة تتمتع باخلربة الكافية والدراية الالزمة اليت  االستبيانبالرجوع إىل النسب السابقة جند أن 
من عينة الدراسة واكبت كل  %22متكنهم من إبداء آرائهم حول موضوع الدراسة، خاصة وأن أكثر من 

مراحل تطور مهنة املراجعة يف اجلزائر، وواكبت كل اإلصالحات باإلضافة إىل كوهنا متواجدة بالسوق ملدة 
على خبايا املهنة وأسرارها واملمارسات السائدة فيها، وهذه النقطة تعطي  االطالعكنها على طويلة مما مي

 ة ونتائجها.يجانب إجيايب للدراسة التطبيق

 المحور األول والثاني.الخاصة بنتائج العرض وتحليل  :نيالمطلب الثا

راء عينة الدراسة حول عبارات كل من احملور األول آمن خالل هذا املطلب سوف يتم عرض وحتليل نتائج 
على األوزان املرجحة ملقياس  باالعتمادمن أسئلة احملورين وهذا  سؤالالعينة لكل  اجتاهواحملور الثاين، مث استنتاج 
 ليكرت اليت سبق تبياهنا.

 الفرع األول: عرض وتحليل نتائج المحور األول.
ت و النسب املئوية واملتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري لكل نبني يف هذا الباب كل من التكرارا

 نلخص نتائجها يف اجلدول املوايل: ،عبارات 7 وهياحملور األول منها تكون عبارة من عبارات اليت  
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 (: نتائج اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور األول13الجدول رقم )
 موافقغير  موافق بدرجة أقل موافق العبارات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة االتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
مراجع الحسابات الجزائري ليس له 

 دراية كافية باإلفصاح المحاسبي
موافق  2.172 2.12 22.62% 22 22.22% 61 22.62% 002

 بدرجة أقل
1 

المنظمات غياب التكوين من طرف 
المهنية المشرفة على مهنة المراجعة 

 في مجال اإلفصاح المحاسبي

 0 موافق 2.276 2.27 2.62% 01 12.22% 12 62.22% 022

غياب إطار قانوني يفرض على مراجع 
الحسابات إعداد تقرير خاص حول 
مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي في 

 القوائم المالية محل المراجعة

موافق  2.202 2.02 22.12% 27 12.72% 12 21.22% 022
 بدرجة أقل

2 

عدم وجود اهتمام من طرف ممارسي 
 المهنة بموضوع اإلفصاح المحاسبي

موافق  2.202 2.00 22.12% 66 12.22% 12 17.22% 72
 بدرجة أقل

6 

مراجع الحسابات في الجزائر يرى 
بأن اإلفصاح المحاسبي ليس ذو 

 أهمية كبيرة 

موافق  2.222 0.71 11.22% 22 10.22% 12 12.22% 10
 بدرجة أقل

7 

يرى مراجع الحسابات الجزائري أن 
مهمته تقتصر فقط على اكتشاف 

 األخطاء والغش

موافق  2.220 2.22 16.02% 22 27.62% 67 12.12% 22
 بدرجة أقل

2 

ال يدقق مراجع الحسابات الجزائري 
 في مسألة اإلفصاح المحاسبي

موافق  2.112 2.22 22.22% 62 22.12% 72 11.72% 17
 بدرجة أقل

1 

ال يوجد طلب على التقرير الخاص 
باإلفصاح المحاسبي من طرف 
مستخدمي تقرير مراجع الحسابات 

 والقوائم المالية

موافق  2.212 2.12 21.62% 22 20.22% 27 22.22% 027
 بدرجة أقل

2 

عدم نزاهة بعض المراجعين أدى 
 المحاسبيضعف االهتمام باإلفصاح 

موافق  2.176 2.21 22.12% 21 10.22% 12 22.22% 026
 بدرجة أقل

2 

موافق  0.457 2.125  المتوسط العام
 بدرجة أقل

 

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

هلذه  حيث بلغ املتوسط احلسايب (22)الثانية  اجلدول أعاله أن أعلى رتبة كانت للعبارة نالحظ من خالل
غياب التكوين من طرف  "واليت كانت صياغتها كالتايل: (2.276) كان  واالحنراف املعياري (2.27) العبارة

. أما فيما خيص نسبة التأييد فقد "املنظمات املهنية املشرفة على مهنة املراجعة يف جمال اإلفصاح احملاسيب
عليها من خالل قسمة املتوسط احلسايب للفقرة على قيمة املتغري اليت  واليت مت احلصول %26.11وصلت إىل 

 .1تساوي 
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ونسبة  (2.222)واحنراف معياري  (0.71)حسايب بـ  على أدىن متوسط (2)كما حتصلت الفقرة اخلامسة 
احملاسيب مراجع احلسابات يف اجلزائر يرى بأن اإلفصاح  "اليت كانت عبارهتا كما يلي:و %62.11التأييد بلغت 

 ." ليس ذو أمهية كبرية
اخلاصة بعبارات احملور األول من االستبيان اليت تدور  (01)بالرجوع إىل القراءة العامة لنتائج اجلدول رقم 

ال يعمل مراجع الحسابات في الجزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح حول الفرضية التالية: "
المفصح عنها من طرف الشركات الجزائرية، ويكتفي بالمراجعة المحاسبي الالزم في القوائم المالية 

واملتوسط  %11.01. جند أن نسبة التأييد كانت التقليدية التي تركز على إكتشاف الغش والخطأ"
اجتاه اآلراء كان موافق بدرجة أقل  أن كما جند  .2.221باحنراف معياري  2.072احلسابات للمحور ككل كان 

 عدا عبارة واحدة واليت ختص مسألة التكوين اليت كان االجتاه فيها موافق.يف كل العبارات ما 
مما سبق ميكن أن نستنتج أن فاقد الشيء ال يعطيه، فموافقة املراجعني على أن هناك نقص يف التكوين 

يب حول مسألة اإلفصاح احملاسيب، يدل على أنه ال ميكن ملراجع احلسابات أن يدقق يف مسألة اإلفصاح احملاس
 فيها.مل يتكون  وهو غري قادر على حتديد مكوناهتا باعتباره

كما أن املراجعني املستجوبني وافقوا على أنه ال يوجد طلب على التقرير اخلاص مبسألة اإلفصاح احملاسيب، 
توفر بقياس مدى  اليت تعتين ،مما يعين أنه ال يوجد عرض من طرف املراجعني هلذا النوع من التقارير اخلاصة

 اإلفصاح احملاسيب يف املعلومات احملاسبية املقدمة من طرف الشركات.
ومن خالل املناقشات اليت دارت بني الباحث وأفراد العينة حول هذا احملور أثناء إبداءهم آلرائهم تبني أن 

القوائم املالية  أفراد العينة يرجعون عدم االهتمام الكايف ملراجع احلسابات يف اجلزائر مبسألة اإلفصاح احملاسيب يف
 لألسباب التالية:

 ن من طرف اهليئات املنظمة للمهنة؛غياب التكوي 
 من طرف مستخدمي القوائم املالية؛ غياب الطلب على اإلفصاح احملاسيب 
 ارسني ملهنة املراجعة يف اجلزائر؛عدم نزاهة بعض املم 
 مدى توفر اإلفصاح احملاسيب  غياب إطار قانوين جيب مراجع احلسابات اجلزائري على إبداء رأيه حول

 يف القوائم املالية يف تقرير خاص.
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 الفرع الثاني: عرض وتحليل نتائج المحور الثاني.
 2من  ثاينتكون احملور السوف يتم استخدام نفس األدوات املستخدمة يف وصف نتائج احملور األول، وقد 

 عبارات نلخص نتائجها يف اجلدول املوايل:
 ثانينتائج اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور ال: (14)الجدول رقم 

 غير موافق موافق بدرجة أقل موافق العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة االتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
أغلب مراجعي الحسابات في 
الجزائر ليس لديهم إطالع كافي 

 المحاسبية الدوليةبالمعايير 

 6 موافق 2.622 2.16 00.62% 21 22.12% 72 22.02% 002

نقص التكوين في المعايير المحاسبية 
الدولية لدى فئة كبيرة من ممارسي 

 مهنة المراجعة في الجزائر

 2 موافق 2.222 2.61 2.22% 02 21.22% 61 61.22% 021

يكتفي مراجع الحسابات في الجزائر 
النظام المحاسبي بتوفر متطلبات 

المالي في القوائم المالية ليصادق 
 عليها

 1 موافق 2.217 2.60 2.12% 00 12.22% 12 62.22% 022

ال يعير مراجع الحسابات الجزائري 
اهتمام كبير للمعايير المحاسبية 

 الدولية

 1 موافق 2.101 2.12 02.22% 11 16.22% 22 27.22% 002

الجزائري ال يدرج مراجع الحسابات 
تقرير خاص بالمعايير المحاسبية 
الدولية في تقريره حول القوائم المالية 

 للشركة

 0 موافق 2.602 2.61 1.12% 02 01.62% 20 12.12% 012

ال يرى مراجع الحسابات الجزائري 
ضرورة توفر متطلبات المعايير 
المحاسبية الدولية في المعلومة 

 المحاسبية

 2 موافق 2.672 2.12 02.22% 27 22.22% 72 26.22% 027

عدم وجود تفسيرات للمعايير 
المحاسبية الدولية من طرف الهيئات 
الوطنية ضعف من أهميتها لدى 

 مراجع الحسابات الجزائري 

 2 موافق 2.627 2.22 6.22% 02 12.62% 21 22.22% 016

اقتناع مراجع الحسابات الجزائري 
بأن القوائم المالية المعدة من طرف 
الشركات معدة لغرض جبائي وليس 

 للتمثيل الصادق عن الوضعية المالية

 2 موافق 2.122 2.22 01.12% 10 22.12% 27 60.22% 021

  موافق 0.4167 2.425  المتوسط العام

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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واحنراف معياري  (2.61)بـ  (2)نالحظ من اجلدول أعاله أن أعلى متوسط حسايب كان للعبارة رقم 
ال يدرج مراجع احلسابات اجلزائري ": واليت جاء نصها كما يلي %27وصلت إىل  ونسبة تأييد (2.602)

 ."تقرير خاص باملعايري احملاسبية الدولية يف تقريره حول القوائم املالية للشركة
نسبة بو ( 2.672)واحنراف معياري ( 2.12)على أدىن متوسط حسايب بـ ( 6)يف حني نالت العبارة رقم 

يف  الدولية ال يرى مراجع احلسابات اجلزائري ضرورة توفر متطلبات املعايري احملاسبية "واملتعلقة بـ: %12تأييد 
 ."املعلومة احملاسبية

حول عبارات احملور الثاين اليت تدور فقد كان موافق حلسابات العام آلراء مراجعي ا االجتاهأما فيما خيص 
ال يهتم مراجع الحسابات في الجزائر بالبحث عما إذا كانت المعلومة المحاسبية حول فرضية "

حيث جند أن  ".المفصح عنها من طرف الشركات تستجيب لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية
وحىت بالرجوع إىل كل عبارة على  2.2061باحنراف معياري  2.272املتوسط احلسايب إلمجايل احملور كان 

 حدى فإننا جند أهنا كلها كانت باجتاه موافق.
بقراءة إجابات األفراد املستجوبني جند أن نسبة كبرية منهم يؤيدون الفرضية الثانية اليت متحورت حوهلا 

ور الثاين، وذلك من خالل موافقتهم بنسبة كبرية على أن مراجع احلسابات يف اجلزائر ال يدرج عبارات احمل
، ويكتفي بتوفر متطلبات النظام املايل املالية تقرير خاص بتوفر متطلبات املعايري احملاسبية الدولية يف القوائم

ام باملعايري احملاسبية الدولية لنقص احملاسيب ويعتربها كافية، باإلضافة إىل أهنم يرجعون سبب عدم االهتم
 التكوين فيها.

 وميكن تفسري ذلك بـ: 
 خيص املعايري احملاسبية الدولية؛ غياب التكوين لدى ممارسي هذه املهنة فيما 
  بصفة آلية  اقتناع مراجعي احلسابات بأن النظام املايل احملاسيب يوفر متطلبات املعايري احملاسبية الدولية

 ليتوافق معها؛كونه معد 
  جعل التغري يف كرب سن أغلب املمارسني للمهنة وممارستهم للمهنة بطريقة معينة ملدة زمنية كبرية

 الذهنيات صعب؛
 .عدم وجود إرادة من طرف اهليئات املنظمة للمهنة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
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 الرابع.المحور الثالث و الخاصة بنتائج العرض وتحليل  :نيالمطلب الثا

خصص هذا املطلب لعرض وحتليل نتائج أراء عينة الدراسة حول عبارات كل من احملور الثالث واحملور 
 الرابع، مث استنتاج اجتاه العينة لكل سؤال من أسئلة احملورين.

 الفرع األول: عرض وتحليل نتائج المحور الثالث.
 عبارات نلخص نتائجها يف اجلدول املوايل: 2تكون احملور الثالث من 

 (: نتائج اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور الثالث15الجدول رقم )
 غير موافق موافق بدرجة أقل موافق العبارات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة االتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
الشركات الجزائرية أغلب محاسبي 

 يجهلون المعايير المحاسبية الدولية
 6 موافق 2.122 2.21 01.12% 12 22.22% 62 62.22% 020

ال تعمل الشركات الجزائرية على 
تكوين محاسبيها في المعايير 

 المحاسبية الدولية

 2 موافق 2.620 2.27 2.62% 22 11.72% 17 21.22% 012

المحاسبية تبني الجزائر للمعايير 
الدولية من خالل النظام المحاسبي 

 المالي لم يحقق نتيجة إيجابية

موافق  2.122 2.20 06.12% 12 22.72% 021 11.22% 22
 بدرجة أقل

2 

تهدف أغلب الشركات الجزائرية 
إلخفاء معلوماتها المحاسبية بحجة 
السر المهني مما يتعارض مع 
متطلبات اإلفصاح المحاسبي وفقا 

 المحاسبية الدولية للمعايير

 2 موافق 2.127 2.22 02.22% 16 22.62% 22 61.72% 027

التهرب الضريبي أنر على أهمية 
المعايير المحاسبية لدى الشركات 

 الجزائرية

 1 موافق 2.620 2.20 2.62% 22 10.22% 12 27.12% 017

الشركات تعد قوائمها المالية ألغراض 
 جبائية وليس لغرض التمثيل الصادق

 للوضعية المالية لها

 2 موافق 2.620 2.27 7.22% 20 21.22% 22 61.22% 022

تمركز اإلدارة بيد أصحاب األسهم 
قلص من أهمية اإلفصاح المحاسبي 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

موافق  2.121 2.12 02.22% 16 11.12% 21 21.62% 002
 بدرجة أقل

1 

ضعف الطلب على معلومة صادقة 
وشفافة من طرف مستخدميها أنر 
على اهتمام البيئة المحاسبية 

 الجزائرية بالمعايير المحاسبية الدولية

 0 موافق 2.622 2.60 1.12% 01 22.22% 26 62.12% 062

  موافق 0.435 2.46  المتوسط العام

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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جاءت يف املرتبة  (2)اخلاص بنتائج احملور الثالث من االستبيان أن العبارة رقم  (02)نالحظ من اجلدول رقم 
النحو صياغتها على  واليت كانت %21ونسبة تأييد  (2.622)واحنراف معياري  (2.60)األوىل مبتوسط حسايب 

أثر على اهتمام البيئة احملاسبية ضعف الطلب على معلومة صادقة وشفافة من طرف مستخدميها "التايل: 
 ."اجلزائرية باملعايري احملاسبية الدولية

نسبة بو  (2.122)واحنراف معياري  (2.20)يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب  (1)العبارة رقم  تجاءكما 
من خالل النظام  تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية"واليت كان تعبريها على النحو التايل: ، %11.61تأييد 

 ."املايل احملاسيب مل حيقق النتيجة املرجوة
لكن املالحظ يف املتوسطات احلسابية يف هذا اجلدول أهنا متقاربة جدا مما يدل على أن أغلب الفقرات 

املتوسطات ، حيث جند أن وكذا دليل على اتساق وثبات اإلجابات القت التأييد من طرف املستقصني
 (.2.21، 2.22، 2.27، 2.20، 2.27)كانت على الرتتيب   (0، 2، 2، 2، 6)احلسابية للعبارات 

الشركات الجزائرية ال تولي بالنسبة الجتاه اآلراء يف فقرات هذا احملور الذي يدور حول فرضية "أما 
أهمية للمعايير المحاسبية الدولية أنناء إعدادها للقوائم المالية ألنها تعد ألغراض جبائية وليس 

اليت  (1)العبارة فإهنا كانت مبوافق ما عدا عبارتني مها لتمثيل الصادق للوضعية المالية للشركة" لغرض ا
اجلزائر للمعايري احملاسبية من خالل النظام املايل احملاسيب مل حيقق نتيجة إجيابية، وكذا ختص عبارة أن تبين 

يد أصحاب األسهم قلص من أمهية اإلفصاح متركز اإلدارة ب" واليت جاءت بالتعبري التايل: (1)العبارة رقم 
. حيث أنه ميكن القول بأن هذه النسب واالجتاه حنو موافق بدرجة "احملاسيب وفقا للمعايري احملاسبية الدولية

 احملور السابق، خاصة فيما خيص اقتناع ات يفأقل يف هاتني العبارتني يؤيد ما مت التوصل إليه من تفسري 
، وكذا فكرة عدم وجود النظام املايل احملاسيب كايف لتوفري متطلبات املعايري احملاسبية الدوليةممارسي املهنة بأن 

طلب على تقارير خاصة عن توفر متطلبات املعايري احملاسبية الدولية أدى إىل غياب العرض من طرف 
 .املراجعني
واجتاه  (2.212)واحنراف معياري  (2.26)نتائج احملور ككل فكانت مبتوسط حسايب خيص ا فيمأما 

ميكن تفسري نتائج هذا ومن خالل القراءات السابقة  موافق،عبارات احملور ككل كانت حنو اآلراء حنو 
 اجلدول بالعناصر التالية:
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  اقتناع أغلب ممارسي مهنة احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر بأن النظام املايل احملاسيب كايف لتحقيق متطلبات
 ال حيتاجون ملعرفتها أو تطبيقها؛  احملاسبية، وأهنماملعايري
 ية يف توفري معلومة التهرب الضرييب وإخفاء املعلومة عن مصلحة الضرائب ضعف من دور املعايري احملاسب

 موثقة وشفافة؛
 مام باملعايري احملاسبية إعداد القوائم املالية ألغراض جبائية وغياب الثقافة احملاسبية ضعف من االهت

 لدولية؛ا
  غياب الطلب على املعلومات احملاسبية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية كان له األثر البالغ لعدم االهتمام

ه كما هو معروف الطلب خيلق باملعايري احملاسبية الدولية من طرف الشركات اجلزائرية، وذلك منطقي ألن
 العرض؛
 جلزائرية جعل دور املعايري احملاسبية الدولية ضعيف، متركز اإلدارة بيد محلة األسهم يف أغلب الشركات ا

لكون القرار متمركز بيد أصحاب األسهم، حيث أهنم ال حيتاجون لتوفر معطيات إضافية أو دقيقة أو 
إيضاحات على عناصر معينة يف القوائم املالية، كوهنم هم من أعدوها وهم على الدراية التامة مبا حتتويه من 

 معلومات؛
 ممارسي مهنة احملاسبة واملراجعة يف جعل من  ،إطار قانوين جيرب تطبيق املعايري احملاسبية الدولية عدم وجود

 نفس الوقت غري جمربين على توفري متطلباهتا وبالتايل نقص اإلهتمام هبا.

 الفرع الثاني: عرض وتحليل نتائج المحور الرابع.
تقيس رأي أفراد عينة الدراسة حول التغذية العكسية لنتائج عمل املراجع،  عبارات 2احملور الرابع  جاء يف

ص نتائجها يف يخوسيتم تل واليت تتمثل يف وجود أثر مستقبلي على القوائم املالية واإلفصاح احملاسيب فيها.
 اجلدول املوايل:
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 (: نتائج اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور الرابع16الجدول رقم )
 غير موافق موافق بدرجة أقل موافق العبارات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة االتجاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
ال ترى إدارة الشركات بأن مسألة 

 اإلفصاح المحاسبي مهمة 
 2 موافق 2.101 2.12 02.22% 11 16.22% 22 27.22% 002

إدارة الشركات األهمية ال تولي 
الالزمة لتوجيهات وتوصيات مراجع 
الحسابات بخصوص اإلفصاح 

 المحاسبي

موافق  2.111 2.22 22.62% 22 12.22% 20 22.62% 022
 بدرجة أقل

1 

تعمل إدارة الشركات على التعاقد مع 
مراجعي حسابات ينفذون طلباتها 
بإعداد تقرير نظيف خالي من 

 المالحظات 

موافق  2.212 2.22 12.12% 22 21.22% 22 22.22% 77
 بدرجة أقل

2 

تلجأ اإلدارة إلى تغيير مراجع 
الحسابات في حال تضمن تقريره 
توصيات وتوجيهات حول نقص 

 اإلفصاح المحاسبي

موافق  2.212 2.21 10.22% 12 27.62% 67 12.62% 72
 بدرجة أقل

6 

ال يتم تتبع التوجيهات والتوصيات 
مراجع الحسابات في التي يقدمها 

السنوات الالحقة من طرف إدارة 
 الشركات

موافق  2.121 2.02 22.22% 21 27.22% 006 12.22% 12
 بدرجة أقل

2 

ال يعمل مراجع الحسابات على تتبع 
التوجيهات والتوصيات التي قدمها 
هو أو من سبقه فيما قد تم االلتزام 
والتقيد بها في السنوات الالحقة أم 

 ال

موافق  2.122 0.62 21.62% 000 16.72% 26 02.26% 16
 بدرجة أقل

2 

ال توجد قوانين تلزم الشركات على 
تطبيق توصيات وتوجيهات مراجع 

الحسابات بخصوص اإلفصاح 
 المحاسبي

موافق  2.201 2.20 12.62% 16 11.22% 12 11.72% 17
 بدرجة أقل

1 

غياب الطلب على معلومة محاسبية 
كافي قلل من مفصح عنها بشكل  

اهتمام اإلدارة بتوصيات وتوجيهات 
 مراجع الحسابات

 0 موافق 2.620 2.27 7.22% 20 22.12% 21 62.22% 027

موافق  0.468 2.14  المتوسط العام
 بدرجة أقل

 

 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

ونسبة تأييد  (2.620)واحنراف معياري  (2.27) يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب (2)جاءت العبارة رقم 
غياب الطلب على معلومة حماسبية مفصح عنها بشكل كايف "كانت تعبريها بالشكل التايل: حيث   26.11%

وىل . ويعترب وجود هذه الفقرة يف املرتبة األ"قلل من اهتمام اإلدارة بتوصيات وتوجيهات مراجع احلسابات
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تدعيم للتفسريات والنتائج املتوصل إليها يف احملاور السابقة حيث مت القول بأن الطلب على معلومات حماسبية 
مفصح عنها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية هو الذي خيلق العرض من طرف معدي القوائم املالية وكذا تأكيد 

 وجودها من طرف مراجع احلسابات.
ونسبة ( 2.122)واحنراف معياري ( 0.62)فكانت يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب ( 6)أما العبارة رقم 

على تتبع التوجيهات والتوصيات اليت قدمها هو : ال يعمل مراجع احلسابات "وقد كانت كما يلي، %26تأييد 
 ."أو من سبقه فيما قد مت االلتزام والتقيد هبا يف السنوات الالحقة أم ال

املوافقة منخفضة يف هذه الفقرة كون أن املراجع بصفة آلية يقوم بتتبع مدى تطبيق توصياته جاءت نسبة 
وتوجيهاته من طرف اإلدارة خالل السنوات الالحقة، وهذا حول كل التوجيهات سواء تعلق األمر باإلفصاح 

 احملاسيب أو نقاط أخرى.
ال تستجيب الشركات حول الفرضية التالية: " أما نتائج االجتاه العام للمحور الرابع الذي دارت عباراته

الجزائرية لتوجيهات وتوصيات مراجع الحسابات فيما يتعلق بتعزيز اإلفصاح وال تعمل على تطبيقها 
( 2.02)فقد كانت حنو موافق بدرجة أقل، وذلك مبتوسط حسايب وااللتزام بها خالل الدورات الالحقة" 

وتعترب هذه النتائج متوافقة ملا جاء يف احملاور السابقة حيث  .%10.11 نسبة تأييدبو  (2.262)واحنراف معياري 
أنه عند غياب التقارير اخلاصة باإلفصاح احملاسيب، وعدم اهتمام كل من مراجعي احلسابات يف اجلزائر 

اب الشبه التام واحملاسبني بالشركات على توفري املعلومة احملاسبية الصادقة واملمثلة للوضع املايل للشركة، وكذا الغي
لالهتمام باملعايري احملاسبية الدولية، فهذا كله سوف يؤدي بالضرورة لعدم االهتمام بالتوجيهات والتوصيات اليت 

 غري موجودة. ناقصة ويف أغلب األحيان هي يف األصل

 وتفسري هذه النتائج يكون بالرجوع إىل عدة نقاط نذكر منها:
 ات احملاسبية اليت تستجيب ملتطلبات املعايري احملاسبية من طرف غياب الطلب على اإلفصاح عن املعلوم

 مي املعلومات احملاسبية؛مستخد
 سيب واملعايري احملاسبية الدولية؛على تطبيق كل من اإلفصاح احملا غياب التشريع القانوين الذي جيرب 
 احملاسبية الدولية وكذا ياب التكوين من طرف ممارسي مهنة احملاسبة واملراجعة حول كل من املعايري غ

 اإلفصاح احملاسيب.
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 المبحث الرابع: اختبار فرضيات الدراسة.
بعد عرض معطيات اإلحصاء الوصفي يف املبحث السابق، من خالل املتوسط احلسايب وكذا االحنراف 

إلجابة املعياري حملاور االستبيان، حيث كان كل حمور يدور حول فرضية من الفرضيات اليت تبنتها الدراسة ل
اإلحصائي املتمثل يف  ختباراالعلى اإلشكالية. سيتم يف هذا املبحث اختبار صحة الفرضيات من خالل 

الذي مت فيه إفراغ اإلجابات اخلاصة  ،SPSSباالستعانة بربنامج املعاجلة اإلحصائية  tاختبار العينة األحادية 
 ىل املطالب التالية:بأفراد العينة على أسئلة االستبيان. وقد قسم هذا املبحث إ

 الفرضية األوىل.صحة املطلب األول: اختبار 
 الفرضية الثانية.صحة املطلب الثاين: اختبار 

 الفرضية الثالثة.صحة املطلب الثالث: اختبار 
 الفرضية الرابعة.صحة املطلب الرابع: اختبار 

 

 الفرضية األولى. صحة المطلب األول: اختبار

اختبار صحة الفرضية األوىل من الدراسة واليت جاءت صياغتها على النحو يف هذا املطلب تتم عملية 
قوائم في الجزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح المحاسبي الالزم في المراجع الحسابات ال يعمل " التايل:

اكتشاف الغش يكتفي بالمراجعة التقليدية التي تركز على المالية المفصح عنها من طرف الشركات الجزائرية، و 
واليت مت فيها  ،لعينة األحادية وتأكيد النتائج املتوصل إليها يف املبحث السابقوذلك باختبار ا.واألخطاء"

 .واالحنراف املعياري املئوية استخدام كل من املتوسط احلسايب والتكرارات والنسب

املتوسط الفرضي احملدد بشكل يستخدم اختبار العينة األحادية بشكل أساسي ملقارنة املتوسط احلسايب مع 
 (.2)مسبق والذي كان يف دراستنا هذه 

كما يشرتط للقيام هبذا النوع من االختبارات أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، حيث يتم أوال اختبار 
كان   يف حالة ما اإلحصائينيهذا الشرط من طرف  إمهالما إذا كانت البيانات موزعة طبيعيا أم ال، لكن يتم 

، من هذا نفرتض أن البيانات فرد 211هذه حيث بلغ حجم العينة  حجم العينة كبري كما هو احلال يف دراستنا
 على نتائج اختبار العينة األحادية لقياس صحة الفرضية. االعتمادموزعة طبيعيا وميكن 



 دراسة تطبيقية على آراء مراجعي الحسابات بالجزائر: ثالثالفصل ال

 

087 

أو البديلة، فالفرضية تظهر الفرضية اإلحصائية إما بصورهتا العدمية يف هذا النوع من االختبارات قد و 
 :العدمية أو الصفرية واليت يرمز هلا بالرمز

H0 : .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية أو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 :أما الفرضية البديلة واليت يرمز هلا 

H1 :.يوجد أثر ذو داللة إحصائية أو توجد فروق ذات داللة إحصائية 
رفضها يتم يف البداية حتديد مستوى الداللة احلرجة اليت عندها نقبل أو نرفض لقبول الفرضية العدمية أو 

، ويتم مقارنتها مع مستوى يف دراستنا هذه (α=0.01) قد مت اعتماد مستوى الداللة عندالفرضية العدمية و 
أكرب من  . فإذا كانت قيمة مستوى الداللة احملسوبSIGبقيمة  SPSSالداللة احملسوب الذي يظهر يف برجمية 

مستوى الداللة احلرج عندها ال نستطيع رفض الفرضية العدمية. أما إذا كانت قيمته أقل من مستوى الداللة 
تمال حدوث العالقة أو الفروق نتيجة حاحلرج عندها نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة لكون ا

 .الصدفة تكون حمدودة
 على النحو التايل:املتعلقة بالفرضية األوىل عدمية والفرضية البديلة ومن هنا نقوم بوضع صياغة للفرضية ال

يف اجلزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح احملاسيب الالزم يف مراجع احلسابات  يعمل :H0الفرضية العدمية 
 اكتشاف تركز علىال يكتفي باملراجعة التقليدية اليت قوائم املالية املفصح عنها من طرف الشركات اجلزائرية، و ال

 .الغش واألخطاء
يف اجلزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح احملاسيب الالزم مراجع احلسابات ال يعمل  :H1أما الفرضية البديلة

 كتشافا يكتفي باملراجعة التقليدية اليت تركز على قوائم املالية املفصح عنها من طرف الشركات اجلزائرية، و يف ال
 .الغش واألخطاء

 ة من خالل فقرات احملور األول من االستبيان، وكانت النتائج على النحو التايل:يمت اختبار هذه الفرضقد 
 (: نتائج اختبار العينة األحادية للمحور األول17الجدول رقم )

مستوى الداللة  درجة الحرية المحسوبة tقيمة  
 sigالمحسوب 

 tالقيمة الجدولية لـ 

 2.1222 2.222 212 6.216 المحور األول
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 
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( وهي أكرب من 6.216احملسوبة لفقرات احملور األول تساوي ) t( أن قيمة 01تشري نتائج اجلدول رقم )
 ،(2.20)أقل من وهي  ( 2.222احملسوبة ) sig ( مبستوى داللة 2.1222 اجلدولية اليت تساوي ) tقيمة 

( وهو أكرب من املتوسط 2.072وبالرجوع أيضا إىل املتوسط احلسايب املذكور يف املبحث السابق جنده بلغ )
 (.2احلسايب الفرضي )

وافقة على أن مراجع احلسابات يف اجلزائر ال امل متجهة حنو هذا ما يدل على أن أغلب اإلجابات كانت
لالزم يف القوائم املالية، وأن املراجع مازال يقوم بدوره يعمل على التدقيق عن مدى توفر اإلفصاح احملاسيب ا

 التقليدي الذي يركز على اكتشاف أعمال الغش واألخطاء.
( فإنه ال ميكن قبول الفرضية العدمية، وبالتايل 01بالرجوع إىل النتائج اإلحصائية املذكورة يف اجلدول رقم )

 بأن الفرضية مقبولة ومثبتة إحصائيا. قبول الفرضية البديلة اليت هي فرضية الدراسة ونقول
ما مت التأكد من أن النتائج اإلحصائية تصب يف سياق واحد وهو تأكيد صحة الفرضية األوىل، ميكن  بعد

 من الناحية النظرية.عامليا احلكم بأن بيئة ممارسة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر ال تتوافق مع ما هو متفق عليه 
وذلك لكون أن مراجع احلسابات على املستوى العاملي يعترب أحد الفاعلني يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب، وهو 
يقوم بدور فعال لتأكيد وجود اإلفصاح احملاسيب الالزم ليخدم األطراف املستخدمة للمعلومة احملاسبية، إضافة 

  املسائل اهلامة اليت هلا عالقة باستمرارية الشركة. إىل أنه مل يعد يكتفي باملراجعة التقليدية بل أصبح شريك يف

 الفرضية الثانية. صحة المطلب الثاني: اختبار

ال "على النحو التايل: كانت سريكز هذا املطلب على اختبار صحة الفرضية الثانية من الدراسة واليت عبارهتا  
المحاسبية المفصح عنها من طرف يهتم مراجع الحسابات في الجزائر بالبحث عما إذا كانت المعلومات 

 .حاديةوذلك باستخدام أسلوب اختبار العينة األالشركات تستجيب لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية".

 الختبار الفرضية الثانية نقوم بصياغة كل من الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:

اجلزائر بالبحث عما إذا كانت املعلومات احملاسبية املفصح يهتم مراجع احلسابات يف  :H0الفرضية العدمية 
 .عنها من طرف الشركات تستجيب ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية



 دراسة تطبيقية على آراء مراجعي الحسابات بالجزائر: ثالثالفصل ال

 

089 

يهتم مراجع احلسابات يف اجلزائر بالبحث عما إذا كانت املعلومات احملاسبية  ال :H1أما الفرضية البديلة
 .ات املعايري احملاسبية الدوليةاملفصح عنها من طرف الشركات تستجيب ملتطلب

 .spssواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار احملور الثاين عن طريق اختبار العينة األحادية وفقا ملخرجات برنامج 
 

 (: نتائج اختبار العينة األحادية للمحور الثاني18الجدول رقم )
مستوى الداللة  درجة الحرية المحسوبة tقيمة  

 sigالمحسوب 
 tالقيمة الجدولية لـ 

 2.1222 2.222 212 02.062 لثانيالمحور ا
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

( وهي أكرب من 02.062احملسوبة كانت ) t( أن قيمة 02وجد من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )
(، كما أن املتوسط احلسايب لفقرات هذا احملور   2.1222واليت كانت ) 212اجلدولية عند درجة حرية  tقيمة 

هنا ذات داللة إحصائية ضح أيضا أو (، والنتائج ت2وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي )( 2.722كان )
 (.2.222احملسوبة كانت ) sig( ألن قيم α=0.01عند مستوى أقل من )

حيث أن النتائج اإلحصائية تقودنا ومن مث نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة وهي فرضية البحث، 
استنتاج أن أغلب مراجعي احلسابات يف اجلزائر ال يهتمون بالبحث عما إذا كانت املعلومات احملاسبية إىل 

فإجابات أفراد العينة   احملاسبية الدولية.املفصح عنها من طرف الشركات اجلزائرية تستجيب ملتطلبات املعايري
املستجوبة كانت متجهة حنو املوافقة على عبارات احملور الثاين واليت بدورها تدور حول قياس صحة الفرضية 
الثانية من الدراسة. هذه النتيجة األخرية تدعم الفرضية السابقة وتأكد بأن البيئة اجلزائرية مل تتماشى ومل تواكب 

احلاصلة دوليا على كل من مهنيت احملاسبية واملراجعة، ومن املالحظ أن املمارسات املهنية مازالت  التطورات
 متأثرة بالفكر القدمي وكذا متأثرة باملمارسات العملية يف الساحة االقتصادية اجلزائرية.

ل من املخطط احملاسيب نستنتج أيضا أن اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر يف جمال احملاسبية من خالل االنتقا
الوطين إىل النظام املايل احملاسيب، وكذا اإلصالحات احلاصلة على مهنة املراجعة اخلارجية. مل يكن خمطط هلا 
بالشكل الالزم، حيث أن التكوين مل يكن بالشكل الكايف الذي يساعد املهنيني يف تطبيق وتفعيل 

 اإلصالحات املستحدثة.
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 الفرضية الثالثة.ة صحالمطلب الثالث: اختبار 

"الشركات يتم من خالل هذا املطلب اختبار صحة الفرضية الثالثة اليت كانت صياغتها على النحو املوايل: 
تعد ألغراض  هاألنالجزائرية ال تولي أهمية للمعايير المحاسبية الدولية أنناء إعدادها للقوائم المالية 

وذلك عن طريق اختبار العينة األحادية ."المالية للشركةوليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية  جبائية
 .مثلما مت استخدامه يف الفرضيات السابقة

 نقوم بصياغة كل من الفرضية العدمية والفرضية البديلة على الشكل املوايل:
 األهنئم املالية الشركات اجلزائرية تويل أمهية للمعايري احملاسبية الدولية أثناء إعدادها للقوا :H0الفرضية العدمية 

 .لغرض التمثيل الصادق للوضعية املالية للشركة إمناو  تعد ألغراض جبائيةال 

الشركات اجلزائرية ال تويل أمهية للمعايري احملاسبية الدولية أثناء إعدادها للقوائم املالية  :H1أما الفرضية البديلة
 .املالية للشركة وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية تعد ألغراض جبائية األهن

 (: نتائج اختبار العينة األحادية للمحور الثالث12الجدول رقم )
مستوى الداللة  درجة الحرية المحسوبة tقيمة  

 sigالمحسوب 
 tالقيمة الجدولية لـ 

 2.1222 2.222 212 06.012 الثالثالمحور 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

، ( 2.1222) اجلدولية t( هي أكرب من قيمة 06.012احملسوبة ) t( أن قيمة 07من اجلدول رقم ) اتضح
(، كما أن املتوسط احلسايب لفقرات احملور الثالث  α=0.01( أقل من )2.222احملسوبة ) sigومبستوى داللة 

 (.2)أي أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي  (2.26)كانت 
فرضية حمل العلى أنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، واليت هي  إحصائياهذا ما يدل 

ومن ذلك ميكن القول أن الشركات اجلزائرية ال تويل أمهية لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية أثناء الدراسة. 
 ن االهتمام باجلانب املايل هلا.إعدادها للقوائم املالية، وتبقي تركيزها على اجلانب اجلبائي للقوائم املالية دو 

بقراءة هذه النتائج اإلحصائية ميكن القول أن هذه الفرضية تكمل ما مت التوصل إليه يف الفرضيتان 
السابقتان، وذلك بإثباهتا لكون البيئة اجلزائرية املتمثلة يف الشركات املعدة للمعلومات احملاسبية مل تواكب بدورها 
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ستوى الدويل يف جمال إعداد املعلومات احملاسبية. حيث أنه على املستوى الدويل التطورات احلاصلة على امل
تتبين الشركات أثناء إعدادها املعلومات احملاسبية فروض ومتطلبات املعايري احملاسبية الدولية وهي على إطالع  

ة حول عبارات على عكس ما مت التوصل إليه من خالل إجابات أفراد العين كايف عليها وعلى مستجداهتا،
احملور الثالث اليت وافقت على أن الشركات اجلزائرية غري مهتمة باملعايري احملاسبية الدولية ومتطلباهتا ويف بعض 

 على دراية مبتطلبات املعايري احملاسبية الدولية. األحيان ال تكون الشركات اجلزائرية 
 االعتباراتلوطنية ميكن أن تعود جملموعة من هذه الفجوة املوجودة بني املمارسات الدولية واملمارسات ا

 نذكر منها:
  تأثر الشركات اجلزائرية باملمارسات والذهنيات اليت كانت سائدة حلقبة معتربة من الزمن أثناء النهج

 ؛االشرتاكي

  اعتبار املعلومات احملاسبية من ذهنيات مالكي األسهم ومسريي الشركات اليت متيل إىل و عادات
 ؛املهنية اليت ال جيب اإلفصاح عنها للغرياألسرار 

 ؛قيام الشركات بإعداد قوائمها املالية لغرض تلبية متطلبات إدارة الضرائب بالدرجة األوىل 

  التهرب الضرييب جعل من كل املعلومات احملاسبية املعدة من طرف الشركات واملراجعة من طرف
يت متكن األطراف املستخدمة هلا من االعتماد عليها بشكل  املراجع اخلارجي، ال تتمتع باملصداقية الكافية ال

 ؛كايف

 الشركات اجلزائرية على تبين املعايري احملاسبية الدولية أثناء  عدم وجود سوق مايل نشط يدعم وجيرب
 ؛إعدادها للمعلومات احملاسبية

 املعايري احملاسبية وجود السوق املوازية ضعف من قيمة املعلومات احملاسبية وبالتايل عدم االهتمام ب
 الدولية.
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 الفرضية الرابعة.صحة المطلب الرابع: اختبار 

بعد اختبار الفرضيات الثالثة السابقة نقوم يف هذا املطلب باختبار الفرضية الرابعة واليت كان تعبريها كما 
تعلق بتعزيز فيما يمراجع الحسابات ائرية لتوجيهات وتوصيات تستجيب الشركات الجز ال " يلي: 

 وسنستخدم نفس األداة ."بها خالل الدورات الالحقة وااللتزامتعمل على تطبيقها  الاإلفصاح و 
 اإلحصائية املستخدمة يف اختبار الفرضيات السابقة.

 تصاغ كل من الفرضية العدمية والفرضية البديلة كما يلي:
فيما تستجيب الشركات اجلزائرية لتوجيهات وتوصيات ومالحظات مراجع احلسابات  :H0الفرضية العدمية 

 .هبا خالل الدورات الالحقة وااللتزامتعلق بتعزيز اإلفصاح وتعمل على تطبيقها ي
تستجيب الشركات اجلزائرية لتوجيهات وتوصيات ومالحظات مراجع احلسابات ال  :H1 أما الفرضية البديلة 

 .هبا خالل الدورات الالحقة وااللتزامتعمل على تطبيقها  الز اإلفصاح و تعلق بتعزيفيما ي

 

 (: نتائج اختبار العينة األحادية للمحور الرابع20الجدول رقم )
مستوى الداللة  درجة الحرية المحسوبة tقيمة  

 sigالمحسوب 
 tالقيمة الجدولية لـ 

 2.1222 2.222 212 2.217 الرابعالمحور 
 .SPSS 19المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج 

(، 2.1222اجلدولية ) tأكرب من قيمة  (2.217)احملسوبة  tتشري النتائج إىل أن قيمة  (22)من اجلدول رقم 
(، وأن املتوسط احلسايب لفقرات α=0.01أقل من ) (2.222)احملسوبة  sigأن  باعتبار اوهي دالة إحصائي

على أن اجتاه اآلراء كانت حنو موافق على ، مما يدل (2) االفرتاضيأكرب من املتوسط ( 2.02) الرابعاحملور 
 عبارات احملور الرابع.

النتائج اإلحصائية السابقة تقودنا إىل رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت تعرب عن فرضية 
اجلزائرية ال تستجيب لتوجيهات وتوصيات مراجع احلسابات الدراسة، وهذا ميكننا من احلكم بأن الشركات 

 فيما يتعلق بتعزيز اإلفصاح، وال تعطيها االهتمام الالزم خالل الدورات الالحقة.
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 عدم كخالصة حول هذه الفرضية ميكن القول أن عدم وجود الشيء يف البداية سوف بالضرورة يقودنا إىل
تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من طرف الشركات اجلزائرية أثناء إعداد خر فإن عدم وجوده يف النهاية، بتعبري آ

املعلومات احملاسبية، وعدم اإلفصاح الكايف عن املعلومات احملاسبية، وكذا عدم اهتمام مراجعي احلسابات 
هات وتوصيات باإلفصاح احملاسيب وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية. أكيد سيؤدي إىل إمكانية عدم وجود توجي

حول اإلفصاح احملاسيب أو املعايري احملاسبية الدولية مقدمة من طرف مراجع احلسابات، وبالتايل سوف مل جند 
 التزام من طرف الشركات اجلزائرية بتطبيق هذه التوجيهات أو التوصيات خالل الدورات الالحقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 دراسة تطبيقية على آراء مراجعي الحسابات بالجزائر: ثالثالفصل ال

 

094 

 ة:ــــــالصـــــخ
اليت متثلت يف  هذا الفصل، مت التعرف على خمتلف اجلوانب اخلاصة بالعينة حمل الدراسة امليدانية لمن خال

من خالل التعرف على مهنة حمافظ احلسابات من خمتلف اجلوانب بدءا ، فئة حمافظي احلسابات يف اجلزائر
حمافظ احلسابات، وقد كان ذلك يف باملاهية مث التعرف على تنظيم املهنة وأخريا معايري العمل اليت يسرتشد هبا 

 املبحث األول.
الدراسة امليدانية، من تصميم  إعدادراحل ملتبيان بمنهج وإطار الدراسة امليدانية  إىلكما مت التطرق 

 االستمارة. ا، وكذا التعريف مبجتمع الدراسة وعينة الدراسة اليت وزعت عليهاوثباهت هااالستمارة وقياس صدق
نتائج الدراسة امليدانية باستخدام األدوات اإلحصائية املناسبة يف كل نقطة، وذلك  حتليلعرض و مت  مث

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، ويف األخري مت إضافة إىل بتوظيف كل من التكرارات والنسب املئوية، 
، كل هذا باالستعانة بربنامج املعاجلة اإلحصائية اختبار صحة الفرضيات اليت سبق وضعها يف املقدمة

spss.19. 
بعد أخذ آراء جمموعة من املهنيني وقد خلصت الدراسة امليدانية إلثبات صحة الفرضيات األربعة، وذلك 

املمارسني للمراجعة اخلارجية يف اجلزائر، والذين مل يبخلوا علينا بآرائهم وتوجيهاهتم وكذا اقرتاحاهتم اليت 
 جها يف اخلامتة العامة للبحث.سندر 
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هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري املراجعة اخلارجية على عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف 
ظل تطبيق متطلبات املعايري احملاسبية الدولية، باعتبار أن املراجعة اخلارجية آلية من آليات إضفاء املصداقية 

املعدة من طرف الشركات. وكذا تعترب آلية من آليات الرقابة والتحقق من صدق على املعلومات احملاسبية 
 وعدالة القوائم املالية اليت تعد من بني أهم الوسائل اليت يتم اإلفصاح من خالهلا عن املعلومات احملاسبية.
التطرق  قد مت الرتكيز يف اجلانب النظري هلذه الدراسة على خمتلف جوانب عملية املراجعة، من خالل

للتأصيل النظري هلا. مث التعرف على مفاهيم اإلفصاح احملاسيب، ومن بعد استخالص متطلبات املعايري احملاسبية 
الدولية خبصوص جودة املعلومات احملاسبية اليت تعدها الشركات اخلاضعة للمراجعة اخلارجية. ويف اجلانب 

احلسابات باجلزائر باعتبارها الفئة اليت تقوم مبهمة التطبيقي الذي كان يف شكل استبيان موجه لفئة حمافظي 
استنباط آرائهم حول املمارسات امليدانية املرتبطة مبوضوع على  ت الدراسةعملاملراجعة اخلارجية للشركات، 

واملعايري احملاسبية الدولية، وذلك للوصول إىل خالصة تقودنا  الدراسة خاصة يف جانب اإلفصاح احملاسيب
 إلثبات صحة أو خطأ الفرضيات.

يف مقدم الدراسة مت وضع أربع فرضيات كإجابات مسبقة على اإلشكالية املطروحة، وبعد إجراء الدراسة 
ابات موزعني على عدة مت توجيهه إىل عينة من حمافظي احلسالذي امليدانية اليت كانت عبارة على استبيان، 

وذلك قصد جتميع آرائهم حول عبارات االستبيان اليت متحورت حول قياس صحة واليات من الوطن. 
 الفرضيات، وقد خلصت النتائج اإلحصائية إىل ما يلي:

"ال يعمل مراجع احلسابات يف اجلزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح احملاسيب الفرضية األولى: كانت 
 القوائم املالية املفصح عنها من طرف الشركات اجلزائرية، ويكتفي باملراجعة التقليدية اليت تركز على الالزم يف

 إكتشاف الغش واألخطاء". حيث مت إثبات صحتها من خالل جمموعة من األساليب اإلحصائية. 
ملعلومات احملاسبية "ال يهتم مراجع احلسابات يف اجلزائر بالبحث عما إذا كانت االفرضية الثانية: كانت 

مت إثبات صحتها من املفصح عنها من طرف الشركات تستجيب ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية". واليت 
 خالل توجه أراء املستجوبني حنو املوافقة على عربات احملور الثاين من االستبيان.

احملاسبية الدولية أثناء إعدادها للقوائم املالية "الشركات اجلزائرية ال تويل أمهية للمعايري الفرضية الثالثة: كانت 
ألهنا تعد ألغراض جبائية وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية املالية للشركة". وقد مت إثباهتا بعد أن كانت  

 كل النتائج اإلحصائية تدعم صحة الفرضية.
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مراجع احلسابات فيما يتعلق  ال تستجيب الشركات اجلزائرية لتوجيهات وتوصيات "الفرضية الرابعة: كانت 
ها وااللتزام هبا خالل الدورات الالحقة". مت إثبات صحتها بعد أن كانت  تعزيز اإلفصاح وال تعمل على تطبيقب

 .االستبيانكل األدوات اإلحصائية تدل على أن املستجوبني يوافقون على عبارات احملور الرابع من 
 النتائج:

أن املراجعة اخلارجية تساعد على زيادة اإلفصاح احملاسيب وتعزز الثقة يف املعلومات  اتضحمن خالل الدراسة 
احملاسبية من الناحية النظرية، لكن بعد إسقاط اجلانب النظري على امليدان تبني أن املراجعة اخلارجية يف اجلزائر 

ركات فقط، حيث ال يوجد طلب ال تقوم هبذا الدور. ألن هذه األخرية متارس كإجراء قانوين مفروض على الش
الوضعية املالية احلقيقة للمؤسسة، مما جعل  نعلى املراجعة من أجل التأكيد على صدق تعبري القوائم املالية ع

مراجعي احلسابات بدورهم يستمرون يف ممارسة املهنة وفقا لألهداف التقليدية دون التعمق يف الوظائف احلديثة 
 ى اإلفصاح احملاسيب.هلا وبالتايل عدم الرتكيز عل

كما توصل البحث إىل أن الشركات اجلزائرية ال تقوم باإلفصاح الكايف عن املعلومات احملاسبية، فهي توجه 
قوائمها املالية لألغراض اجلبائية أكثر من غرض التمثيل الصادق عن الوضعية املالية. فعادة ما تكون القوائم 

حتريفات وكذا التهرب الضرييب، مما يؤثر بطريقة مباشرة على جودة  املالية املعدة لألغراض اجلبائية حتتوي
 املعلومات احملاسبية، وبطريقة غري مباشرة على قرارات مستخدمي املعلومات احملاسبية.

أما فيما خيص تطبيق املعايري احملاسبية الدولية أثناء إعداد املعلومات احملاسبية فإن الدراسة خلصت من 
لكون املعايري احملاسبية الدولية تدعم جودة املعلومات احملاسبية. أما الدراسة امليدانية يف اجلزائر الناحية النظرية 

فقد ثبت أن املعلومات احملاسبية اليت تفصح عنها الشركات تعد وفقا للنظام املايل احملاسيب لتغطية املتطلبات 
ا. فقد تطبق املعايري احملاسبية بطريقة غري مباشرة اجلبائية، وذلك دون الغوص يف فلسفة املعايري ومعرفة متطلباهت

باملعايري كافية   من خالل تطبيق النظام املايل احملاسيب الذي يستجيب ملتطلباهتا، وهذا التطبيق يكون دون دراية
 احملاسبية الدولية مما قد ينعكس بالسلب على جودة املعلومات احملاسبية.

عف تكوين كل من حماسيب الشركات واملراجعني اخلارجيني يف كنتيجة أخرى توصل إليها البحث هي ض
اإلفصاح احملاسيب واملعايري احملاسبية الدولية على حد سواء، وهذا ما حد من تطبيق املعايري احملاسبية يف 

 الشركات اجلزائرية وجعل من املعلومات احملاسبية املعدة ال متتاز جبودة عالية.
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فة ملا هو متعارف عليه لهناك عدة عوامل جعلت من البيئة اجلزائرية خماوقد توصل البحث أيضا إىل أن 
 عامليا، وقد نذكر منها:

  أغلب ممارسي مهنة املراجعة واحملاسبة من اجليل القدمي، الذي نشأ وتكون يف كنف االشرتاكية اليت
تعتمد على التسجيل احملاسيب للمبالغ املالية فقط، ومن مث مراجعة التسجيالت احملاسبية فيما إذا إحتوت 

 ر األخرى كاإلفصاح احملاسيب مثال؛أو أخطاء دون البحث عن األمو  اختالسات
  التكوين مل يكن كافيا وال فعاال يف جمال اإلفصاح احملاسيب واملعايري احملاسبية الدولية من طرف اهليئات

 فة على مهنيت احملاسبة واملراجعة؛املشر 
 راجعني سواء لتعلمها أو عدم إجبارية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية جعلها ال تستهوي احملاسبني وامل

 تطبيقها؛
 املعامالت االقتصادية، والتهرب الضرييب، وعدم الفوترة جعل كل من نتائج احملاسبة وجود فوضى يف 

 فقدان أمهيتهما وقيمتهما احلقيقة؛واملراجعة ي
  طريقة تعيني مراجع احلسابات وكذا املنافسة غري الشريفة بني املهنيني جعلت من ممارسي املهنة ال

 الكايف؛ يتقنوهنا وال يعريوهنا االهتمام
 م أغلب الشركات من امللكيات اخلاصة والعائلية يف نفس الوقت أفقدت املراجعة أمهيتها اليت تقو  كون

 إذا انفصلت امللكية عن اإلدارة؛
  عدم وجود سوق مايل نشط جعل من األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية املفصح عنها أو تقرير

 دارة ومصلحة الضرائب.مراجع احلسابات ينحصرون يف كل من البنوك وجمالس اإل

 :االقتراحات
بعد الدراسة النظرية والتطبيقية هلذا املوضوع استخلصنا جمموعة من الفروق بني ما هو متعارف عليه على    

املستوى الدولية يف اجلانب التنظريي، مع املمارسات املوجودة يف الساحة االقتصادية اجلزائرية. مما مسح 
 لتوصيات حوهلا على النحو التايل:بالوقوف على النتائج املذكور سابقا واليت حناول أن نعطي بعض ا

  ،العمل على تفعيل دور املعايري احملاسبية الدولية أثناء إعداد القوائم املالية وذلك جبعلها إجبارية التطبيق
 زائرية؛أو إصدار معايري حماسبية جزائرية تتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية وتتالءم مع البيئة اجل
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  اخلاص بكل من احملاسبني ومراجعي احلسابات بربجمة دورات تكوينية إجبارية حتسني مستوى التكوين
 إىل املعايري احملاسبية الدولية؛ ودورية، حول كل من األهداف احلديثة للمراجعة والوسائل والتقنيات باإلضافة

  يف  داالعتماإجراءات ردعية تصل إىل حد سحب  واختاذ الطفيلينيتطهري جمتمع مراجعي احلسابات من
 هة؛حالة خمالفة القوانني أو ممارسة املهنة بدون نزا

 حبيث ال تكون تغيري طريقة تعيني مراجع احلسابات من اجلمعية العامة للمسامهني إىل هيئة مستقلة ،
 هناك رابطة مباشرة بني مراجع احلسابات والشركة حىت ال تتأثر استقالليته؛

 فصاح احملاسيب الكايف يف قوائمها املالية؛سن قوانني جترب الشركات اجلزائرية على اإل 
 العمل على ردع التهرب الضرييب الذي أثر بشكل كبري على قيمة املعلومات احملاسبية املفصح عنها؛ 
  تفعيل السوق املايل ونشر ثقافة اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات اليت جيب أن تتوفر ملستخدمي القوائم

 املالية يف عملية اختاذ القرار.

 أفاق البحث:
يعد موضوع الدراسة من املواضيع اهلامة خاصة من الناحية العملية يف البيئة اجلزائرية، فهو يفتح أفاقا جديدة 
للبحث من أجل التعمق يف جوانبه. حيث ميكن أن تكون املواضيع التالية دراسات مستقبلية تدعم هذه 

 الدراسة:
  الدولية باجلزائر يف حتقيق اإلفصاح احملاسيب؛دور إجبارية تطبيق املعايري احملاسبية 
 تأثري التهرب الضرييب على جودة املعلومات احملاسبية املعدة من طرف الشركات اجلزائرية؛ 
 تأثري طريقة تعيني حمافظ احلسابات على استقالليته وأدائه؛ 
  ائرية.دور تفعيل السوق املايل يف الرفع من درجة اإلفصاح احملاسيب لدى الشركات اجلز 
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الدار دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، طارق عبد العال محاد،  -32
 .2226اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

الدار اجلامعية ، الطبعة األوىل، دليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال محاد،  -33
 .2222 اإلسكندرية، مصر،

اإلفصاح المحاسبي اإلستباقي وإنعكاسه على مستخدمي طالل حممد احلجاوي، فرات املالكي،   -34
 .2201دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىلالقوائم المالية، 

بات ودوره في التحقق من مراقب الحساطالل حممد علي، عبد الكرمي حممد سلمان البقاوي،  -35
الطبعة األوىل، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، 

2201. 
 .0772ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، نظرية المحاسبة، عباس مهدي الشريازي،  -36
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دار النهضة العربية للطباعة الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية، عبد الرؤوف جابر،  -37
 .2222بريوت، لبنان، ، والتوزيع

نظم المعلومات المالية: أسسها النظرية وبناء قواعد عبد الفتاح إبراهيم زريبة، فتحي أمحد الشيباين،  -38
 .2200األردن،  الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،بياناته، 

املكتب اجلامعي احلديث، مصر، أسس المراجعة الخارجية، عبد الفتاح الصحن، أمحد عبيد، وآخرون،  -32
2221. 

املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، أسس المراجعة الخارجية، عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،  -40
 .2221مصر، 

 .2222ق، بغداد، العراق، دار الكتب والوثائنظرية المحاسبة، عبد اهلل رياض،  -41
الطبعة األوىل، الدار النموذجية للطباعة أصول المراجعة والرقابة الداخلية، عبد الرزاق حممد عثمان،  -42

 .2200والنشر، بريوت، لبنان، 
المتطلبات المهنية ومشاكل –خدمات مراقب الحسابات لسوق المال عبد الوهاب نصر علي،  -43

اجلزء األول، الدار اجلامعية، -المراجعة المصرية والدولية واألمريكيةالممارسة العلمية في ضوء معايير 
 .2220اإلسكندرية، مصر، 

الطبعة الثانية، دار األمني للنشر أصول مراجعة الحسابات، عبيد سعد شرمي، لطف محود بركات،   -44
 .2200والتوزيع، صنعاء، اليمن، 

دار الكتاب اجلامعي، صنعاء، اليمن، (، 1المراجعة وتدقيق الحسابات )عصام الدين حممد متويل،  -45
2227. 

الطبعة األوىل، دار املسرية ، -الناحية النظرية–تدقيق الحسابات المعاصرة غسان فالح املطارنة،  -46
 .2226للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة )مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات فياض محزة رملي،  -47
 .2200األباي للنشر والتوزيع، السودان، ارية(، اإلد
وحدة احلدباء،  نظم المعلومات المحاسبية،قاسم حمسن إبراهيم احلبيطي، زياد هاشم حييا السقا،  -48

 .2221جامعة املوصل، العراق، 
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الدار النموذجية للنشر تحليل ومناقشة القوائم المالية، قاسم حمسن اجلبيطي، زياد هاشم حيي،  -42
 .2200، بريوت، لبنان، والتوزيع

املكتب المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية، كمال الدين مصطفى الدهراوي،  -50
 .2227اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، 

، عمان، األردن، والتوزيع دار وائل للنشرمقدمة في نظرية المحاسبة، كمال عبد العزيز النقيب،  -51
2221. 

، الطبعة األوىل، منشورات جامعة دمشق، سوريا، نظرية المحاسبةمأمون محدان وحسني القاضي،  -52
2222. 

المراجعة وتدقيق الحسابات )اإلطار النظري والممارسة حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،   -53
 .2221ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التطبيقية(، 

المراجعة وتدقيق الحسابات: اإلطار النظري والممارسة قي، حممد التهامي طواهر، مسعود صدي -54
 .2202ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، الطبعة الرابعةالتطبيقية، 

الطبعة األوىل، املكتب اجلامعي والمراجعة الشامل،  تدقيقأصول وقواعد الحممد السيد سرايا،  -55
 .2221احلديث، اإلسكندرية، مصر، 

مشكل -المعايير والقواعد–والمراجعة: اإلطار النظري  تدقيقأصول وقواعد الحممد السيد سرايا،  -56
 .2221دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، التطبيق العلمي، 

 .0772املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، أصول المراجعة، حممد الفيومي، عوض لبيب،  -57
، أصول القياس وأساليب االتصال المحاسبي-ت في األصول المالية دراساحممد مسري الصبان،  -58

 .1996 ،الدار اجلامعية، بريوت
الدار األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، حممد مسري الصبان، عبد اهلل عبد العظيم هالل،  -52

 .0771اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
المفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقاا  –الخارجية المراجعة حممد مسري صبان، عبد الوهاب نصر،  -60

 .2222الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، " للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية
المدخل الحديث في المحاسبة: نظم المعلومات، أداة لإلتصال وأساس حممد عباس حجازي،  -61

 .0711ع، القاهرة، مصر، اجلزء الثاين، دار غريب للطبالتخاذ القرارات، 
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دار كنوز املعرفة دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، حممد فضل مسعد، خالد أرغب اخلطيب،  -62
 .2227، ية للنشر والتوزيع، عمان، األردنالعلم
التأصيل العلمي –أصول المراجعة والرقابة الداخلية حممد نصر اهلواري، حممد توفيق حممد،  -63

 .0777 ، مصر،والممارسة العملية
مطابع امللك سعود، اململكة المراجعة: المفاهيم والمعايير واإلجراءات، مصطفى حسنني خيضر،  -64

 .0776العربية السعودية، 
التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت العرض مطر حممد السيوطي موسى،  -65

 .2222الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، والقياس واإلفصاح، 
نظم المعلومات موسكوف ستيفن، مارك ج سيكمن، ترمجة كمال الدين سعيد وأمحد حامد حجاج،  -66

دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، ، -مفاهيم وتطبيقات–المحاسبية التخاذ القرارات 
2222. 

دار والمقبولة قبوال عاما، القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها نعيم حسني دمهش،  -67
 .0772املكاتب الوطنية، عمان، األردن، 

الطبعة الثانية، دار وائل للنشر من الناحية النظرية والعلمية،  تدقيقمدخل إلى الهادي التميمي،  -68
 .2226، والتوزيع، عمان، األردن

المراجعة بين هنكي، تعريب ومراجعة أمحد حجاج وكمال الدين بن سعيد،  وليم توماس، أمرسون  -62
 .0771، دار املريخ للنشر، السعودية، 0الكتاب النظرية والتطبيق، 

المحاسبة الدولية "التطبيق العلمي لمعايير المحاسبة يوسف حممود جربوع، سامل عبد اهلل حلس،  -70
 .2220، الطبعة األوىل، شركة الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن، الدولية"
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 :األطروحات والرسائل 

دراسة أنر اإلفصاح المحاسبي على كفاءة أسواق األوراق المالية في ظل حوكمة حكيمة بوسلمة،  -1
دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية أطروحة ، -دراسة ميدانية مقارنة بين بورصتي تونس واألردن–الشركات 

 .2202-2202، -0-وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة باتنة 
إطار مقترح لنظرية المراجعة وأنرها على ترشيد الممارسة المهنية في حنان جابر حسن عباس،  -2

 .2222أطروحة دكتوراه، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
أطروحة دكتوراه، كلية التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي، الدولية، حواس صالح الدين،  -3

 .2221/2222، 1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
دراسة حالة –ء المراجعة المالية في ظل معايير المراجعة الدولية نحو تحسين أداديلمي عمر،  -4

 .2206/2201أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، ، -الجزائر

التقارير المالية للمراجع وأنارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية شدري معمر سعاد،  -5
أطروحة دكتوراه، ختصص مالية الشركة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أمحد ة، العالمي

 .2202بوقرة بومرداس، اجلزائر، 
دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية، –التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  -6

 .2200/2202، 0لوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والع
أنر تطبيق معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية على اإلفصاح وجودة ضيف اهلل حممد اهلادي،  -7

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، التقارير المالية، 
2202. 

أنر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية قسوم حنان،  -8
دكتوراه، كلية العلوم  أطروحة، -دراسة تطبيقية حول بعض المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف–الدولية 

 .2202/2206، 0االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 
نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، قي، مسعود صدي -2

 .2222أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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جودة المراجعة مدخال لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية ومراجعي  أمحد برير، -10
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحسابات، 

2201/2202. 
دراسة عينة من المراجعين –مساهمة المراجعة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية بلعيد وردة،  -11

 .2202يري، جامعة املسيلة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسوالمحاسبين، 
دراسة حالة –دور المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة المعلومات المالية بوجلنيب عادل،  -01

رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، -الخروب والية قسنطينة ALEMOشركة 
 .2201/2202، 2جامعة قسنطينة 

تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في حكيمة مناعي،  -01
 .2222/2227رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، الجزائر، 

أنر المراجعة الخارجي على مصداقية المعلومات المحاسبية بالشركة االقتصادية ديلمي عمر،  -14
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اسة حالة من خالل االستبيان(، )در 

 .2222/2227احلاج خلضر باتنة، 
القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورها في ترشيد روال كاسر اليقة،  -15

رسالة ماجستري،  قرارات االستثمار )دراسة تطبيقية على المديرية العامة للمصرف التجاري السوري(، 
 .2222كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، 

رسالة عالقة خصائص لجان المراجعة بجودة التقارير المالية، سعيد توفيق، أمحد عبد الفتاح،  -01
 .2201ماجستري، ختصص حماسبة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، 

مذكر ماجستري،  المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير الشركة، شعباين لطفي،  -17
 .2221/2222، 1كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر 

رسالة التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، عبد السالم عبد اهلل سعيد أو سرعة،  -18
 .2227/2202، 1ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

ل مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر )دراسة حالة من خاللقليطي خلضر،  -12
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، االستبيان(، 

 .2222/2227باتنة، 
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المراجعة المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في حممد أمني مازون،  -20
 .2202/2200، 1وم التسيري، جامعة اجلزائر رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلالجزائر، 

 
 :الملتقيات والمقاالت 

في  االتصالاإلدارة بمعوقات  اهتمامالمتغيرات المؤنرة على درجة أمحد عبد احلكيم عبد الرمحن،  -1
، العدد الثاين، كلية التجارة، 02جملة البحوث التجارية املعاصرة، اجمللد قطاع األعمال الصناعي في مصر، 

 .0776جامعة جنوب الوادي سوهاج، سبتمرب 
أنر تطبيق النظام المالي المحاسبي على إرساء مبدأ اإلفصاح إمساعيل علوي، عبد احلليم سعيدي،  -2

امللتقى الوطين حول حوكمة والشفافية في إطار حوكمة الشركات والحد من الفساد المالي والمحاسبي، 
للحد من الفساد املايل واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة  آليةكالشركات  

 .2202ماي  21و 26حممد خيضر بسكرة، يومي 
متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير المحاسبية بن فرج زوينة،  -3

، 02جملد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد ، -نوك التجاريةدراسة ميدانية لبعض الب–الدولية 
2202. 

القياس واإلفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمات )دراسة تحليلية لتقييم بيئة حسن مصطفى،  -4
 .2221، اإلسكندرية، مصر، 22جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، اجمللد اإلفصاح المصرية(، 

اإلفصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة خلف لعييب هاتو،  -5
 .2012منشورات األكادميية العربية يف الدمنارك، االجتماعية، 

تأنير حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية في بيئة األعمال خليل إبراهيم،  -6
ة يف ظل بيئة األعمال الدولية، كلية العلوم االقتصادية املؤمتر الدويل األول، احملاسبة واملراجعاإللكترونية، 

 .2202ديسمرب  22و 22والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف مسيلة، يومي 
اإلفصاح المحاسبي بين متطلبات االنتقال إلى النظام المحاسبي خليل عبد الرزاق، عبيدي نعيمة،  -7

 IAS/IFRSالحوكمة والمعايير المحاسبة الدولية،  ظلوتحديات البيئة الجزائرية في  SCFالمالي 
 IAS/IFRS مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري احملاسبة الدولية

 .2200ديسمرب  02و01جامعة سعد دحلب بالبليدة، اجلزائر، يومي  ،ISAواملعايري الدولية للمراجعة 
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امللتقى الوطين مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االقتصادية، شارف خوخة،  -8
األول حول مستجدات األلفية الثالثة للشركة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية، كلية العلوم االقتصادية 

 .2221 نوفمرب 22و 20والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، يومي 
تحليل أساليب التأنير على النتائج والمراكز المالية وأنرها على جودة بالقوائم شريف البارودي،  -2

جامعة عني مشس، السنة  –ماي، كلية التجارة ، 2222، جملة الفكر احملاسيب، المالية مع دراسة اختباريه
 .0السادسة، العدد رقم 

في القوائم المالية وفق معايير  أسس وقواعد اإلفصاح المحاسبيضيف اهلل حممد اهلادي،  -10
جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، العدد (، IAS/IFRSالمحاسبية واإلبالغ المالي )

 .2201السادس، اجمللد األول، 
جملة حوكمة الشركات وأهميتها في تفعيل جودة ونزاهة التقارير المالية، علي حسني الدوغجي،  -11

 .2227دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، العراق، العدد السابع، 
مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة المحلية والحوافز فؤاد السيد املليجي،  -12

، جملة كلية الضريبية من وجهة نظر الفاحص الضريبي مع دراسة تطبيقية على صناعة السياحة في مصر
 .0، العدد رقم12اجمللد رقم ، 0772حوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، التجارة للب

مدى توفر اإليضاحات في التقارير المالية السنوية لشركات المساهمة فوزي غرايبة، رندا النرب،  -13
 .0721، أوت 2العدد  ،02جملة دراسات العلوم القانونية واإلدارية، اجمللد العامة الصناعية في األردن، 

، دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق زيود، حسان قطيم، ط. نغم أمحد فؤاد مكيةلطيف  -14
سلسة العلوم االقتصادية -جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية المالية في ترشيد قرار االستثمار،

 سورية.، (0)العدد ( 27، اجمللد )2221والقانونية

وأهميته في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية دور اإلفصاح المحاسبي حممد جنيب محد،  -15
  ، متاح على:]على اخلط[ ،2005لسنة  21ومتطلبات القانون 

<www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=2646>  :02/21/2202، تاريخ التحميل. 
أنر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على عرض القوائم المالية، منور أوسرير، حممد جمرب،  -16

امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية "جتارب تطبيقات وأفاق"، كلية العلوم 
 .2202جانفي  02و 01االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بالوادي، يومي 
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، -رؤية استشرافية–مهنة المراجعة في ظل النظام المالي المحاسبي الجزائري ناصر مراد وآخرون،  -17
ملتقى وطين رابع حول تأهيل مهنة املراجعة ملواجهة األزمات املالية واملشاكل احملاسبية املعاصرة للمؤسسات، 

 جامعة األغواط، .، 2201نوفمرب  22-20
مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية منر خطيب، فؤاد صديقي،  -18

املؤمتر العلمي حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي والمالية تجربة الجزائر، 
  .2200نوفمرب  27-12
ت النقدية أنر جودة المراجعة في جودة األرباح وإنعكاسها على التوزيعاسامح حممد، رضا أمحد،  -12

، املركز اجلامعي، األردن، 2، العدد 2اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد  في شركات المساهمة المصرية،
2206. 

 
 :القوانين والمراسيم 

، 12العدد ، 27-22-21-26املواد المتضمن النظام المالي المحاسبي،  ،00-21القانون رقم  -1
 .2221نوفمرب  22اجلريدة الرمسية اجلزائرية، صادرة بتاريخ: 

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، 20-02القانون رقم  -2
 .22اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد ، 2202جويلية  00، الصادر بتاريخ 2202جوان  27املؤرخ يف 

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، ، 22-00املرسوم التنفيذي رقم  -3
 .21، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد رقم 2200فيفري  22، الصادر بتاريخ 2200جانفي  21املؤرخ يف 

الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي ، 26-00املرسوم التنفيذي  -4
، 2200فيفري  22والصادر بتاريخ  2200جانفي  21املؤرخ يف  وقواعد سيره،الحسابات وصالحياته 

 .21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال ، 222-00املرسوم التنفيذي رقم  -5
 . 12مسية اجلزائرية، العدد اجلريدة الر ، 2200ماي  20، والصادر بتاريخ 2200ماي  26املؤرخ يف إرسالها، 

جوان  12الصادر بتاريخ الذي يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات، ، 12القرار رقم  -6
 وزارة املالية، اجلزائر.، 2201
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، اجمللس الوطين 2206فيفري  22املؤرخ يف المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، ، 22املقرر رقم  -7
 اجلزائر.للمحاسبة، وزارة املالية، 

، اجمللس الوطين 2206أكتوبر  00املؤرخ يف المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، ، 022املقرر رقم  -8
 للمحاسبة، وزارة املالية، اجلزائر.

اجمللس الوطين ، 2201مارس  02املؤرخ يف المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، ، 21املقرر رقم  -2
 .للمحاسبة، وزارة املالية، اجلزائر
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 قــــائمـــة األشـــكال:
 

 

 

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 002 أنواع املعلومات احملاسبية 1
 001 للمعلومات احملاسبيةاخلصائص النوعية  2
 012 توزيع العينة حسب اجلنس 3
 010 توزيع العينة حسب العمر 4
 012 توزيع العينة حسب املؤهل العلمي 5
 012 توزيع العينة حسب التخصص العلمي 6
 012 توزيع العينة حسب اخلربة املهنية 7
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 162 توزيع االستبيان على الواليات 1

 164 معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول والدرجة الكلية للمجال 2

 164 معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثاين والدرجة الكلية للمجال 3

 165 فقرات احملور الثالث والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بني كل فقرة من  4

 165 معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الرابع والدرجة الكلية للمجال 5

 166 معامل الثبات الكلي )ألفا كرونباخ( 6

 168 معيار مقياس التحليل 7

 162 توزيع العينة حسب اجلنس 8

 170 توزيع العينة حسب العمر 2

 172 توزيع العينة حسب املؤهل العلمي 10
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 قائمة المختصرات:
 

 االختصار باللغة األجنبية باللغة العربية

 Financial Accounting Standards Board FASB احملاسبة املاليةجملس معايري 

 International Federation of Accountants IFAC ويلاحملاسبني الد دإحتا

 International Accounting Standards جلنة معايري احملاسبة الدولية
Committee 

IASC 

 Generally Accepted Accounting Principles GAAP املبادئ احملاسبية املقبولة

 Securities And Exchange Commission SEC هيئة تداول األوراق املالية

 American Institute of Certified Public املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
Accountants 

AICPA 

 American Accounting Association AAA اجلمعية األمريكية للمحاسبني
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 (01الملحق رقم )                                  المــالحق:

ّالش عبي ـةةّالجزائري ـةّالد يمقراطي ـةّالجمهوريّـ 

ّوزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 

 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير
 

ّاالقتصاديةطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّفيّالعلومّألاستمارةّاستبيانّفيّإطارّالتحضيرّ

ّ:تحتّعنوان

ّتعزيزّاإلفصاحّعنّالمعلوماتّالمحاسبيةّوفقاّللمعاييرّالمحاسبيةّالدوليةدورّمراجعّالحساباتّفيّ

 -دراسةّتطبيقيةّعلىّأراءّمراجعيّالحساباتّفيّالجزائر-

 تحية طيبة وبعد،

هلذا البحث حنتاج إىل مجع بيانات عن  ةالتطبيقيلقيام بالدراسة يف إطار التحضري ألطروحة دكتوراه ومن أجل ا    
من خالل اإلجابة املوضوع حمل الدراسة. ونظرا خلربة سيادتكم العلمية والعملية يف جمال املراجعة يشرفنا مسامهتكم 

 املرفقة يف هذا االستبيان.على العبارات 

سخة من وللحصول على نمي. وضوع السرية التامة، وأهنا تستخدم فقط لغرض البحث العلمكم ستكون ء راآعلما أن 
 .هذه الدراسة يرجى وضع بريدكم االلكرتوين نتائج

.......................................................................................e-mail 

 وأخريا أتقدم لكم خبالص التحية والشكر على حسن تعاونكم.

 الباحث:                                                                                        

 ديلمي ناصر الدين                                                                                                   
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 المناسبة الخانة في (X) إشارة وضع يرجى
   االولية المعلومات األول: الجزء

 الجنس: -1
  ذكر                                                أنثي

 : العمر -2
 سنة  22إىل أقل من  12من                                               سنة 12 من أقل  

 سنة  22أكثر من                     سنة     22إىل أقل من  22من    

 

 العلمي: المؤهل -3
 ماسرت                                                       ليسانس
 دكتوراه                                                      ماجستري

 ........................ التحديد يرجى ذلك، غري
  العلمي: التخصص -4

 مالية                                                           حماسبة
 وتدقيق حماسبة                                                  وحماسبة مالية

 ........................... ذلك غري                                                وحماسبة جباية
 

 العملية: الخبرة -5
 02 من أقل إىل سنوات 2 من                                          سنوات 2 من أقل
 22 من أقل إىل سنة 02 من                         02 من أقل إىل سنوات 02 من
 فأكثر سنة 22 من
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 الجزء الثاني:
المحور األول: ال يعمل مراجع الحسابات في الجزائر بالتدقيق عن مدى توفر اإلفصاح المحاسبي 

المالية المفصح عنها من طرف الشركات الجزائرية، ويكتفي بالمراجعة التقليدية التي الالزم في القوائم 
 تركز على إكتشاف الغش واألخطاء.

موافق  موافق الــــعبــارات الرقم
 بدرجة أقل

 غير موافق

    مراجع الحسابات الجزائري ليس له دراية كافية باإلفصاح المحاسبي 1
المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة غياب التكوين من طرف  2

 في مجال اإلفصاح المحاسبي
   

غياب إطار قانوني يفرض على مراجع الحسابات إعداد تقرير خاص حول  3
 مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية محل المراجعة

   

    المحاسبيعدم وجود اهتمام من طرف ممارسي المهنة بموضوع اإلفصاح  4
مراجع الحسابات في الجزائر يرى بأن اإلفصاح المحاسبي ليس ذو أهمية   5

 كبيرة 
   

يرى مراجع الحسابات الجزائري أن مهمته تقتصر فقط على اكتشاف  6
 األخطاء والغش

   

    ال يدقق مراجع الحسابات الجزائري في مسألة اإلفصاح المحاسبي 7
التقرير الخاص باإلفصاح المحاسبي من طرف ال يوجد طلب على  8

 مستخدمي تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
   

    عدم نزاهة بعض المراجعين أدى ضعف االهتمام باإلفصاح المحاسبي 2
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المحور الثاني: ال يهتم مراجع الحسابات في الجزائر بالبحث عما إذا كانت المعلومات المحاسبية 
 المفصح عنها من طرف الشركات تستجيب لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

موافق بدرجة  موافق الــــعبــارات الرقم
 أقل

 غير موافق

أغلب مراجعي الحسابات في الجزائر ليس لديهم إطالع كافي بالمعايير  1
 المحاسبية الدولية

   

لدى فئة كبيرة من ممارسي نقص التكوين في المعايير المحاسبية الدولية  2
 مهنة المراجعة في الجزائر

   

يكتفي مراجع الحسابات في الجزائر بتوفر متطلبات النظام المحاسبي  3
 المالي في القوائم المالية ليصادق عليها

   

ال يعير مراجع الحسابات الجزائري اهتمام كبير للمعايير المحاسبية  4
 الدولية

   

الحسابات الجزائري تقرير خاص بالمعايير المحاسبية ال يدرج مراجع  5
 الدولية في تقريره حول القوائم المالية للشركة

   

ال يرى مراجع الحسابات الجزائري ضرورة توفر متطلبات المعايير  6
 المحاسبية الدولية في المعلومة المحاسبية

   

عدم وجود تفسيرات للمعايير المحاسبية الدولية من طرف الهيئات  7
 الوطنية ضعف من أهميتها لدى مراجع الحسابات الجزائري 

   

اقتناع مراجع الحسابات الجزائري بأن القوائم المالية المعدة من طرف  8
 الشركات معدة لغرض جبائي وليس للتمثيل الصادق عن الوضعية المالية
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المحور الثالث: الشركات الجزائرية ال تولي أهمية للمعايير المحاسبية الدولية أنناء إعدادها للقوائم 
 وليس لغرض التمثيل الصادق للوضعية المالية للشركة. المالية ألنها تعد ألغراض جبائية

موافق بدرجة  موافق الــــعبــارات الرقم
 أقل

 غير موافق

    الجزائرية يجهلون المعايير المحاسبية الدولية أغلب محاسبي الشركات 1
ال تعمل الشركات الجزائرية على تكوين محاسبيها في المعايير  2

 المحاسبية الدولية
   

تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية من خالل النظام المحاسبي  3
 المالي لم يحقق نتيجة إيجابية

   

الجزائرية إلخفاء معلوماتها المحاسبية بحجة تهدف أغلب الشركات  4
السر المهني مما يتعارض مع متطلبات اإلفصاح المحاسبي وفقا 

 للمعايير المحاسبية الدولية

   

التهرب الضريبي أنر على أهمية المعايير المحاسبية لدى الشركات  5
 الجزائرية

   

لغرض التمثيل الشركات تعد قوائمها المالية ألغراض جبائية وليس  6
 الصادق للوضعية المالية لها

   

تمركز اإلدارة بيد أصحاب األسهم قلص من أهمية اإلفصاح المحاسبي  7
 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

   

ضعف الطلب على معلومة صادقة وشفافة من طرف مستخدميها أنر  8
 المحاسبية الدوليةعلى اهتمام البيئة المحاسبية الجزائرية بالمعايير 
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المحور الرابع: ال تستجيب الشركات الجزائرية لتوجيهات وتوصيات مراجع الحسابات فيما يتعلق 
 بتعزيز اإلفصاح وال تعمل على تطبيقها وااللتزام بها خالل الدورات الالحقة

موافق بدرجة  موافق الــــعبــارات الرقم
 أقل

 غير موافق

    ال ترى إدارة الشركات بأن مسألة اإلفصاح المحاسبي مهمة  1
ال تولي إدارة الشركات األهمية الالزمة لتوجيهات وتوصيات  2

 مراجع الحسابات بخصوص اإلفصاح المحاسبي
   

تعمل إدارة الشركات على التعاقد مع مراجعي حسابات  3
 ينفذون طلباتها بإعداد تقرير نظيف خالي من المالحظات 

   

تلجأ اإلدارة إلى تغيير مراجع الحسابات في حال تضمن  4
 تقريره توصيات وتوجيهات حول نقص اإلفصاح المحاسبي

   

مراجع ال يتم تتبع التوجيهات والتوصيات التي يقدمها  5
 الحسابات في السنوات الالحقة من طرف إدارة الشركات

   

ال يعمل مراجع الحسابات على تتبع التوجيهات والتوصيات  6
التي قدمها هو أو من سبقه فيما قد تم االلتزام والتقيد بها في 

 السنوات الالحقة أم ال

   

ال توجد قوانين تلزم الشركات على تطبيق توصيات وتوجيهات  7
 مراجع الحسابات بخصوص اإلفصاح المحاسبي

   

غياب الطلب على معلومة محاسبية مفصح عنها بشكل كافي  8
 قلل من اهتمام اإلدارة بتوصيات وتوجيهات مراجع الحسابات
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 31 .............................................................................................. .الحسابات مراجع مفهوم: األول المطلب
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 33 ................................................................................................... .المراجع عمل طبيعة: الثاني الفرع

 35 ............................................................................ .الحسابات مراجع وواجبات مسؤوليات: الثاني المطلب

 35 ......................................................................................................... المراجع واجبات: األول الفرع

 37 ..................................................................................................... .المراجع مسؤوليات: الثاني الفرع

 39 ............................................................................. الحسابات مراجع يقدمها التي الخدمات: الثالث المطلب

 39 ....................................................................................................... .التأكيدية الخدمات: األول الفرع

 41 .................................................................................................... .تأكيدية غير خدمات: الثاني الفرع
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 42 ....................................................................................... .الحسابات مراجع تقرير ماهية: األول المطلب
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 47 .................................................................................................. اإللزام درجة حيث من: األول الفرع
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 50 .............................................................................................. .المراجع تقرير خصائص: األول الفرع

 52 ................................................................................................... .المراجع تقرير جودة: الثاني الفرع
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