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إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار إلى من علمنً العطاء بدون انتظار إلً والدي أطال هللا فً عمره والبسه
ثوب الصحة والعافٌة
إلى من نذرت عمرها فً أداء الرسالة صنعتها من أوراق الصبر وطرزتها فً ظالم الدهر إلً من كان
دعاءها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلً أمً الغالٌة
إلى رفٌق دربً إلى من سار معً نحو العلم خطوة بخطوة بذرناها معا وحصدناها معا وسنبقى معا بإذن هللا
زوجً الغالً
إلى الشموع التً أضاءت لً مشواري إخوتً األعزاء
إلى كل زمالئً دفعة 2018محاسبة وجباٌة معمقة
إلى كل من وسعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً
إلى كل طالب وباحث علم إلى كل هؤالء
اهدي ثمرة جهدي المتواضع

شكر و عرفان
الشكر هلل رب العالمٌن الذي خلق الهدى و سدد الخطى و أنعم علي من نعم كانت خٌر عون لً فً إنجاز
هذا العمل.
أتقدم بجزٌل الشكر و االمتنان فً المقام األول إلى كل من مد ٌد العون و المساعدة و فً مقدمتهم
األستاذ طوٌرات رابح الذي لم ٌبخل علٌنا بتوجٌهاته و وقته.
فائق الشكر والتقدٌر ألساتذة قسم مالٌة والمحاسبة

كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة على ما سوف ٌقدمونه من توجٌهات و تصوٌبات.
كما أتوجه بالشكر و االمتنان إلى كل من ساعدنا من قرٌب أو من بعٌد على إنجاز هذا العمل
و أخص بالشكر العمٌق إلى من رافقنً فً مشواري فً كل لحظة :زوجً.
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مقدمة

تمهيد:
تسعى الجزائر بيدف مواكبة التطورات االقتصادية العالمية إلى إتباع النيج المحاسبي
العالمي من خالل تغيير نظاميا المحاسبي من المخطط الوطني المحاسبي

 PCNإلى النظام

المحاسبي المالي  ،SCFىذا األخير المستوح ى من المعايير المحاسبة الدولية

()IAS-IFRS

ولمسايرة ىذه التغيرات اىتمت أيضا بالمراجعة الخارجية من خالل إصدار القانون

01-10

والمتعمق بمينة محافظ الحسابات والخبير المحاسب والمحاسب المعتمد والشروع في تبني
معايير التدقيق الدولية ( )ISAمن خالل إصدارىا لمعايير تدقيق

جزائرية ) )NAAمن أجل

ضمان جودة مخرجات النظام المحاسبي.
لقد أوجبت العولمة والتغيرات والتطور الكبير في بيئة األعمال وتعدد الممارسات
أتفق عمى تسميتو بالمحاسبة اإلبداعية وذلك

المحاسبية أدى إلى ظيور فن جديد لمتالعب

باستغالل المتالعب لمثغرات وتعدد البدائل ونقاط الضعف في السياسات المحاسبية المختمفة في
سبيل إظيار البيانات المالية بغير صورتيا الحقيقي

ة ،ىذا بدوره ألقى بظاللو على مينة

المحاسبة والمراجعة  .باعتبار المراجعة مينة قائمة عل ى الوكالة و أن المراجع وكيل عن
المساىمين فإنيم ينتظرون منو أداء عممو بكفاءة مينية عالية ،وذلك من خالل عممية الفحص
الرأي الفني المحايد عن مد ى صحة وعدالة

االنتقادي المنتظم ألنشطة المؤسسات وابداء

الكشوف المالية  .إن المراجع مسؤول عن التزاماتو وواجباتو نحو

األطراف المعنية  ،حيث أن

الدور الذي يمعبو المراجع الخارجي جعمو يمثل الحارس الواقي من أي تالعبات أو فساد
واساءة االستعمال بحسب المعايير األخالقية التي يتبناىا  .لذلك نجد أن األطراف ذات العالقة
ينظرون لممراجع الخارجي أو المنظمة المينية التي ينتمي إلييا بمزيد من االحترام والتقدير
والشك في إن ىذه اليالة التي يتمتع بيا المراجع سوف تنيار إذا مارس المراجع عمال ال ينسجم
مع المعايير األخالقية  ،فإن سكوتو عن مخالفات أو سرقات أو عدم اإلشارة إلييا في تقريره أو
موافقتو على توزيع أرباح وىمية ألغراض اإلدارة إنما يع رضو إلى فقدان ىذا المركز الذي يتمتع

أ

مقدمة
بو المراجع باإلضافة إلى شعور األطراف المعنية بخيبة أمل نتيجة تحول رجال الحراسة إلى
أداة من أدوات االختالس والتالعب.
ومن نتائج ممارسة المحاسبة اإلبداعية انييار الشركتين  Enronو Arthur Andersen

وما تبعو من ثبوت تواطئيما وقعا سمبيا عل ى أسواق الواليات المتحدة األمريكية بشكل أربك
الحكومة األمريكية التي بدأت تبحث عن األسباب التي أدت لتمك االنييارات غير المتوقعة
الحدوث ،ما اثأر عدة تساؤالت عل ى مينة المحاسبة ومراجعة الحسابات من أىميا كيف تم
االنييار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ والمشكمة الكبرى أن تمك الشركتين تعمالن في أعظم دولة
والمشيورة ببيئتيا المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم لما تممكو من معايير محاسبية وتدقيق .
ولقد أظيرت التحميالت التي أجريت لمتعرف عن أسباب االنييارات التي حدثت وجود خمل
رئيسي في أخالقيات وممارسة مينتي المحاسبة والمراجعة .
أما في الجزائر فإن نقص الرقابة عمى ممارسات المحاسبة اإلبداعية في العديد من
المؤسسات االقتصادية الجزائرية يعتبر في ن ظر الكثير من المحاسبين من أىم المشاكل التي
تعرقل سير ىذه المؤسسات االقتصادية وتؤدي إلى فقدان ثقة األطراف ذات المصمحة بيا
حيث أصبحت الرقابة عل ى عممية إعداد وعرض القوائم المالية أولوية ضرورية وىذا قصد
تعزيز وزيادة القدرات التنافسية لممؤسسات الجزائرية واالستفادة من التجارب الدولية في ىذا
المجال لمفوز برىانات وتحديات السوق خاصة في ظل تبني الجزائر لإلصالحات المحاسبية.
وعميو فإن ىذه الدراسة تركز على مدي التزام المراجع الخارجي بمعايير التدقيق الجزائرية
و الدولية عمييا ومدى تطبيقو لإلجراءات التي تحد من ممارسة المحاسبة اإلبداعية.
 مشكلة الدراسة :إن التطور الكبير في بيئة األعمال وتعدد ممارسات المحاسبة اإلبداعية
وجب على المراجع التكيف ومجا ار ة األساليب الحديثة وزيادة االطالع على القواعد واألعراف
المحاسبية والتدقيقية لمعرفة تأثير تمك الممارسات على مينة المراجعة الخارجية.

ب

مقدمة
بناء على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية  :ما هو دور المراجعة الخارجية
في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية؟

وتتفرع ىذه اإلشكالية إلى األسئمة

الفرعية اآلتية:
 ىل يمتزم المراجع الخارجي بالقانون  01-10المتعمق بمينة المراجع الخارجي؟ ىل يمتزم المراجع الخارجي بمعايير المراجعة الدولية والتدقيق الجزائرية؟ -ىل يطبق المراجع الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟

 فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسية :يوجد دور المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة
اإلبداعية.
ينطمق البحث من الفرضيات التالية :
 يمتزم المراجع الخارجي بالقانون 01-10المتعمق بمينة المراجع الخارجي؛ يمتزم المراجع الخارجي بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية؛ -يطبق المراجع الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

 أهمية البحث:
تكمن أىمية الدراسة في إبراز أىمية ودور المراجع الخارجي في الحد من ممارسات
المحاسبة اإلبداعية ومد ى االلتزام بالقانون

 01-10ومعايير التدقيق الدولية والجزائرية

وانعكاساتيا على جودة وشفافية القوائم المالية.

 أهداف البحث:
ييدف البحث إلى تحقيق ما يمي:
 -تسميط الضوء عل ى مفيوم المراجعة الخارجية

ومعايير التدقيق الجزائرية )( NAA

والدولية )(ISA؛
 التعرف عمى مفيوم المحاسبة اإلبداعية دوافعيا وأساليبيا ؛ج

مقدمة
 إبراز دور ومسؤولية المراجع الخارجي في الحد من ممارسة المحاسبة اإلبداعية. أسباب اختيار الموضوع  :ترجع أسباب اختيار الموضوع

إلى أسباب شخصية بحكم

التخصص في مجال المحاسبة وكذلك الرغبة في دراسة الموضوع بحكم انو موضوع ميم
وجديد نسبيا ومفيد وأسباب موضوعية بيدف إثراء المكتبة بموضوع المحاسبة اإلبداعية.

 حدود الدراسة:
 اإلطار المكاني  :دراسة حالة لعينة من المراجعين الخارجيين بوالية المسيمة ؛ -اإلطار الزماني2018-2017 :

 مناهج الدراسة:
 المنهج الوصفي  :عرض مختمف التعاريف والمفاىيم المتعمقة بالموضوع من خاللالمعمومات التي تم الحصول عمييا من مختمف المصادر ،كتب ،ممتقيات ،مجالت ،الخ؛
 -المنهج التحليلي :تحميل نتائج الدراسة الميدانية لموقوف عل

ى الدور الذي يقوم بو

المراجع الخارجي لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

 الدراسات السابقة:
 دراسة الحلبي بعنوان  " 2009دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من اثأرالمحاسبة اإلبداعية عل ى موثوقية البيانات المالية الصادرة من شركات المساهمة
العامة األردنية " :ىدفت الدراسة إلى التعرف عل

ى أساليب المحاسبة اإلبداعية

المستخدمة وأثارىا على موثوقية البيانات المالية وبيان دافع اإلدارة من استخدام أساليب
المحاسبة اإلبداعية والتعرف على الدور الذي يقوم بو مدققوا حسابات تمك الشركات في
الحد من إجراءات المحاسبة اإلبداعية التي تمارسيا مجالس إدارات الشركات المساىمة
العامة األردنية في القوائم المالية المدققة

 .وقد توصمت الدراسة إلى أن المحاسبة

اإلبداعية ىي عممية تالعب باألرقام المحاسبية من خالل انتياز الفرص لمتخمص من
االلتزامات بالقواعد المحاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل البيانات المالية
مما يجب أن تكون عميو إلى ما يفضمو معدو البيانات ،وتأثير أساليب واجراءات
المحاسبة اإلبداعية أيضا على موثوقية البيانات الصادرة عن الشركات  .وتمارس مجالس
د

مقدمة
إدارات الشركات المساىمة العامة األردنية أساليب واجراءات المحاسبة اإلبداعية لد

ى

إعداد البيانات المالية الصادرة عن تمك الشركات لكن بالمقابل يقوم مدققوا الحسابات
باإلجراءات واالختبارات الالزمة لمحد من ىذه الممارسات؛
 دراسة أسامة عمر جعارة  :2014تيدف الدراسة إلى التعرف "على أثر كفاءة المدققالخارجي في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وفقا لمعايير العمل الميداني وأثره
عمي مصداقية المعمومات المحاسبية " :توصمت الدراسة إلى انو يوجد أثر لكفاءة المدقق
الخارجي في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وفقا لمعايير العمل الميداني المتمثمة
في (التخطيط واإلشراف الدقيق ،الفيم الكافي لبيئة عمل الشركة إجراءات التدقيق والرأي
الموضوعي تأىيل المدقق وتدريبو الميني) عل ى مصداقية المعمومات المالية وأوصت
الدراسة بالتأكيد على أىمية اثر كفاءة المدقق الخارجي في اكتشاف ممارسات المحاسبة
اإلبداعية وفقا لمعايير العمل الميداني الدولية ،من خالل دراسة وتحميل ىذه المعايير
بيدف التأكد من قدرتيا عل ى االستجابة لممعايير الدولية وذلك لتأثيرىا الواضح عل ى
مصداقي المعمومات المحاسبية من وجية نظر عينة الدراسة.
ة
 -دراسة بدر الزمان خمقاني ومسعود صديقي

" :2015واقع ممارسات المحاسبة

اإلبداعية في البيئة الجزائرية واجراءات استبعادها من التقارير المالية " :يىدف البحث
إلى تقديم نموذج لمراجع الحسابات الخارجي الستبعاد ممارسات المحاسبة اإلبداعية من
التقارير المالية في ظل النظام المحاسبي المالي مع تطبيق عينة من الشركات البترولية .
توصمت الدراسة إلى وجود تأثير ىام لمراجع الحسابات الخارجي في استبعاد ممارسات
المحاسبة اإلبداعية.
 -دراسة خالد عثمان عبد الرحمان،

عبد الرحمان عبد هللا عبد الرحمن

"2018

أخالقيات مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في كشف ممارسات إدارة األرباح في
شركات العامة السودانية  ":أوضحت الدراسة أن أخالقيات مينة المحاسبة والمراجعة
تمثل إحدى التحديات التي تواجو المينة في القرن الحالي و أن الفكر المعاصر لم يخل

ه

مقدمة
من دراسة األخالق في العموم وفي مجال مينة المحاسبة والمراجعة بالخصوص وذلك
النعكاس أثرىا اإليجابي عمي أداء المحاسبين والمراجعين ومن ثم كشف أي ممارسات
خاطئة أو تالعب في القوائم والتقارير المالية.
توصمت الدراسة إلى أن أخالقيات مينة المحاسبة والمراجعة المتمثمة في االلتزام
والموضوعية ،االستقاللية الكفاءة المينية والنزاىة والشفافية ساىمت في اكتشاف
ممارسات إدارة األرباح في شركات المساىمة السودانية  ،تطوير وانشاء وسائل تشجيعية
لحماية المحاسبين والمراجعين ضد أي مظير من مظاىر اإلغراء من خالل نظام
الحوافز والمكافئات التي سوف

يجعميم يمتزمون بالمينة ،وتفادي توجيو بعضيم إلى

سموك غير أخالقي.

 صعوبات الدراسة:
 صعوبة الحصول عمى مراجع عممية تخص المحاسبة اإلبداعية وقمة الدراسات االكادميةالمتخصصة في ىذا الموضوع بالجزائر.
 -صعوبة توزيع استمارة االستبيان عمى محافظي ومراجعي الحسابات وعدم

استرجاعيا

كاممة؛
 رفض معظم مكاتب محافظي الحسابات ملء استمارة االستبيان بسبب تزامنيا مع إعدادالميزانيات والتسويات الخاصة بنياية السنة.



خطة الدراسة:
بغرض اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ،واختبار الفرضيات قسمت ىذه الدراسة إلى ثالث
فصول ،فصمين نظري وفصل تطبيقي حيث:
الجانب النظري  :الفصل األول سنتناول فيو المراجعة الخارجية في الجزائر و يشمل مبحثين
األول عن المراجعة الخارجية والثاني عن تنظيم مينة المراجعة الخارجية في الجزائر

و

أما

مقدمة
الفصل الثاني سيتم تناول المحاسبة اإلبداعية ويضم أيضا مبحثين األول عن ماىية المحاسبة
اإلبداعية والثاني عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأساليب الحد منيا.
الجانب التطبيقي  :سيتم تخصيص المبحث األول لمنيجية الدراسة الميدانية لدراسة دور
المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية وذلك من خالل توزيع
استبيان عمى عينة من المراجعين الخارجيين ومساعدييم ،لنحاول في المبحث الثاني تفسير
وتحميل نتائج ىذا االستبيان.
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تمهٌد:
لقد نشأت المراجعة كتطكرت نتيجة زيادة الحاجة لمخدمات التي تقدميا  ،فالمراجعة بشكؿ
عاـ تيدؼ إلى التحقؽ مف مدل صحة كسالمة البيانات المالية كمدل تمثيميا لممركز المالي
لممؤسسة عف طريؽ إبداء رأم فني محايد مف طرؼ شخص مستقؿ كمؤىؿ.
الجزائر كباقي الدكؿ تحاكؿ مسايرة التطكرات االقتصادية التي تشيدىا الساحة الدكلية
في التحكـ في آليات اقتصاد السكؽ الذم أصبح منطؽ مفركض ال يمكف تجاىمو ،مما أكجب
عمييا إتباع المرجعية الدكلية لمينة المراجعة كىي المعايير الدكلية التي تعتبر احد األنماط
كالنماذج المعيارية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التكافؽ الدكلي.

المبحث األول  :المراجعة الخارجٌة
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المطلب األول :مفهوم المراجعة الخارجٌة
-1-1لمحة تارٌخٌة عن المراجعة
إف المتتبع ألثر المراجعة عبر التاريخ يدرؾ بأف
المراجعة " "AUDITمشتقة مف الكممة الالتينية

ىا جاءت نتيجة الحاجة الماسة ليا فكممة
" "AUDIREكمعناىا يستمع  ،حيث كاف

المراجع يستمع لمقيكد المثبتة بالدفاتر كالسجالت لمكقكؼ عمى مدل سالمتيا مف كؿ التالعبات
كاألخطاء كعميو فإف المراجعة ترجع إلى قدماء المصرييف كاليناف كما يكضح الجدكؿ التالي.

1

الجدول رقم ( :)1-1التطور التاريخي لممراجعة
المدة
من 2000قبل المسيح
إلى  1700ميالدي

األمر بالمراجعة

المرجع

امللك ،اإلمرباطور ،الكنيسة ،احلكومة رجل الدين  ،كاتب

أهداف المراجعة

معاقبة السارق على اختالس األموال،
محاية األموال

من 1700إلى 1850

احلكومة ،احملاكم التجارية واملسامهني

احملاسب

منع الغش ومعاقبة فاعليو ،محاية األصول

1850إلى 1900

احلكومة واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة

جتنب الغش واألخطاء وتأكيد مصداقية

واحملاسبة

امليزانية

من 1900إلى 1940

احلكومة واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة

جتنب الغش واألخطاء،

واحملاسبة

مصداقية القوائم التارخيية

من  1940إلى 1970

احلكومة ،البنوك واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة

الشهادة على صدق وسالمة ن ظام القوائم

واحملاسبة

املالية التارخيية

1970إلى1990

احلكومة ،ىيئات أخري واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة

الشهادة على نوعية نظام الرقابة الداخلية

واحملاسبة واالستشارة

واحرتام املعايري احملاسبية ومعايري املراجعة

ابتداء من 1900

احلكومة ،ىيئات أخرى واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة

الشهادة على الصورة الصادقة للحسابات
ونوعية نظام الرقابة الداخلية يف ظل احرتام

واحملاسبة واالستشارة

املعايري ضد الغش العاملي
المصدر  :حممد هتامي طواىر ،مسعود صديقي ،المراجعة وتدقيق الحسابات ،مرجع سبق ذكره ،2006 ،ص ص .8 ،7

 -2-1تعرٌف المراجعة الخارجٌة:
1

محمد تهامً طواهر ،مسعود صدٌقً :المراجعة وتدقٌق الحسابات  ،طبعة  ،3دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،2006 ،الجزائر ،ص .6
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عرفت جمعية محاسبيف األمر مؾميف ) (AAAالمراجعة الخارجية كما يمي  :ىي عممية
منظمة لتجميع كتقييـ أدلة مكضكعية إلثبات المعامالت المالية كنتائجيا لمتحقؽ مف مد

ل

تكافؽ ىذه المعامالت كنتائجيا مع التؽارير المكضكعة ليا ثـ تكصيؿ النتائج التي يتـ التكصؿ
إلييا لمطكائؼ المختمفة الميتمة بالقكائـ المالية التي تنشرىا الكحدة محؿ المراجعة

1،ما كما

عرفت المراجعة بأنيا فحص المستندات كالحسابات كالسجالت الخاصة بالمؤسسة فحصا دقيقا
حتى يطـ ئف المراجع مف التقارير المالية سكاء أكانت تقارير عف نتيجة المشركع خالؿ فترة
زمنية أك تقرير المركز المالي في نياية الفترة الزمنية أك أم تقرير آخر يظير ك ينطبع فيو
صكرة كاضحة كحقيقية ك دقيقة لمعرض الذم مف أجمو أعد ىذا التقرير،

2

عرفتيا منظمة العمؿ

الفرنسي المراجعة عمى أنيا مسعى أك طريقة منيجية مقدمة بشكؿ منسؽ مف طرؼ ميني
يستعمؿ مجمكعة مف تقنيات المعمكمات التقييـ بغية إصدار حكـ معمؿ ك مستقؿ استنادا عمى
معايير التقييـ كتقدير مصداقية كفعالية النظاـ ك اإلجراءات المتعمقة بالنظـ  3.كفي تعريؼ آخر
المراجعة الخارجية ىي المراجعة المستقمة كالرسمية لمبيانات كالسجالت كالعمميات كاألنشطة
الخاصة بالمؤسسة  .يتـ إجراء ىذه الدراسة مف قبؿ مدققيف محترفيف كتيدؼ إلى ضماف
مصداقية البيانات المالية كتقارير اإلدارة األخرل ،مف أجؿ تحديد مسؤكلية المؤسسة في إدارة
أمكاؿ المانحيف ،كتحديد نقاط الضعؼ في األنظمة كالضكابط الداخمية .يمكف أف يختمؼ نطاؽ
عمؿ المراجعة الخارجية بشكؿ كبير تبعان ألىداؼ كؿ مراجع .

4

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف كضع التعريؼ التالي :عممية المراجعة الخارجية ىي
فحص المستندات كالحسابات كالسجالت الخاصة بالمؤسسة بكاسطة شخص مؤىؿ ك مستقؿ
يستعمؿ مجمكعة مف تقنيات معمكمات

التقييـ بغية إصدار حكـ معمؿ ك مستقؿ يظير فيو

1

محمد نصر الهواري :محمد توفٌق محمد ،أ صول المراجعة والرقابة الداخلٌة  ،بدون دار نشر ،جامعة عٌن شمس ،مصر ،1999 ،ص ص .7 ،6

2

عبد الفتاح الصحن :أحمد نور وآخرون ،الرقابة ومراجعة الحسابات  ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة ،1989 ،ص.12 ،

3

محمد تهامً طواهر :مسعود صدٌقً ،مرجع سبق ذكره ،ص .9
MOHIRI MALHOTRA : Audit externe des institutions de microfinance, Guide pratique, vol. 1, CGAP; Gret

4

(diff.),Paris, 1998, p.7.
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صكرة كاضحة عف صدؽ كعدالة القكائـ المالية كمدل احتراميا لممبادئ المحاسبية كايصاؿ
نتائج الفحص كالدراسة إلى األطراؼ المعنية.

المطلب الثانً :أنواع وطرق المراجعة الخارجٌة
 -1-2أنواع المراجعة الخارجٌة
يمكف تصنيؼ كتقسيـ المراجعة الخارجية :
أ -من حيث اإللزام و تنقسم إلى:

1

 المراجعة القانونٌة  :أم التي يفرضيا القانكف كتتمثؿ في أعماؿ المراقب السنكيةاإلجبارية التي يقكـ بيا محافظ الحسابات؛
 المراجعة التعاقدٌة  :االختيارية يقكـ بيا محترؼ بطمب مف احد األطراؼ الداخمية أكالخارجية المتعاممة مع المؤسسة كالذم يمكف تجديدىا سنكيا ؛
 الخبرة القضائٌة :التي يقكـ بيا طرؼ خارجي بطمب مف المحكمة.ب -من حٌث نطاق المراجعة وتنقسم إلى:

2

 المراجعة الكاملة  :في ىذا النكع مف المراجعة يخكؿ إلى المراجع إطار غير محددلمعمؿ الذم يؤديو إذ يقكـ بفحص البيانات كالسجالت كالقيكد المتبعة بقصد إبداء رأم
فني محايد حكؿ صحة مخرجات نظاـ المعمكمات المحاسبة ككؿ ؛
 -المراجعة الجزئٌة  :تعتبر مف بيف األنكاع األكثر تطبيقا في المراجعة

الخارجية كأف

يككؿ إلى المراجع الخارجي مراجعة بند معيف مف مجمكع البنكد مثؿ مراجعة النقدية
أك الديكف كغيرىا كسبب انتشار ىذا النكع يكمف في شككؾ كجكد أخطاء أك غش أك
تالعب في ىذه البنكد.

1

2

محمد بوتٌن :المراجعة ومراقبة الحسابات من النظري إلى التطبٌق  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص  ،16دون سنة نشر.
محمد التهامً طواهر ،مسعود صدٌقً ، :مرجع سبق ذكره ،ص ص .23 ،22
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ج -من حٌث الجهة المكلف بإجرائه ا و تنقسـ إلى:

1

 المراجعة الداخمية :ىك فحص منظـ لممشركع كدفاتره كسجالتو بكاسطة جية داخمية أكمراجعيف تابعيف كمكظفيف؛
 المراجعة الخارجٌة  :ىك التدقيؽ الذم يتـ مف طرؼ خارج المؤسسة كمكاتب المراجعةبالنسبة لمقطاع الخاص أك جياز المركزم بالنسبة لمقطاع العاـ.
د -من حٌث البعد الزمانً وتنقسم إلى:
 مراجعة نهائٌة  :ىي تمؾ المراجعة التي يقكـ بيا المراجع الخارجي في نياية السنةالمالية لمكحدة محؿ المراجعة تتـ بعد أف تككف الدفاتر قد

أقفمت كقيكد التسكية قد

أجريت؛
 مراجعة مستمرة  :يقصد بيا قياـ المراجع الخارجي بتنظيـ زيارات المؤسسة في فتراتمتعددة خالؿ السنة أم بصفة مستمرة.

 -2-2طرق المراجعة الخارجٌة
تتـ المراجعة الخارجية كفؽ عدة طرؽ ىي :

2

 -المالحظة  :تطبؽ عمى صالحية الطرؽ المحاسبية المستعممة بمشركع العميؿ كـ

دل كفاءة

نظاـ الرقابة الداخمي عالكة عمى استخداميا عند القياـ بعمميات جرد أصكؿ المشركع المختمفة .
 التفتٌش :تطبؽ في تدقيؽ االستثمارات المالية كاألصكؿ األخرل الشبيية لتقرير كجكدىاالفعمي كما تستخدـ لمحصكؿ عؿ ل بيانات داعمة لتكاليؼ األصكؿ كاإل
العادية كـ اشابو ذلؾ مف بنكد؛

1

نورة زاهرة عاطف سواد :مراجعة الحسابات والتدقٌق  ،دار الراٌة للنشر ،األردن ،2009 ،ص ص .51 ،49
2
خالد أمٌن :علم تدقٌق الحسابات الناحٌة العلمٌة والعملٌة  ،طبعة  ،1999عمان األردن ،ص ص .15 ،14
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الفصل األول

 التثبٌت ( :التعزيز) تطبؽ في التأكد مف أرصدة حسابات كمبالغ العمميات التجارية مف أطراؼخارج المشركع كأرصدة أصكؿ المكجكدة في عيدة أشخاص

خارجة كاإلرساليات كبضائع

األمانة كغيرىا؛
 المقارنة :تطبؽ عمى أرصدة الحسابات كالبيانات المالية الجارية بمقارنتيا مع بيانات شبييةكمماثمة خاصة بفترات سابقة أك الحقة لبياف األسباب الكامنة كراء التغيرات اليامة .
 -التحلٌل :تطبؽ عمى الحسابات كالبيانات الجارية لتقرير مد

ل االعتماد عمييا كصالحية

نشره ا.
 االستفسار :تطبؽ عمى سياسات مشركع المعني كاألمكر كالقضايا التي ال يمكف اإلفصاحعنيا في القكائـ المالية المنشكرة مثؿ  ،االلتزامات العرضية كخطط المستقبمية كالتكقعات ذات
األثر المحتمؿ عمى المركز المالي لممشركع.

المطلب الثالث :أهداف وأهمٌة المراجعة الخارجٌة
 -1-3أهداف المراجعة الخارجٌة :تشمؿ أىداؼ المراجعة الخارجية عمى ما يمي:

1

أ .الهدف الرئٌسً ىك إبداء رأم فني محايد فيما إذا كانت قائمة المركز المالي تعبر بصدؽ
كعدالة عف المركز المالي كما إذا كانت قائمة الدخؿ كقائمة التدفؽ النقدم تعبر بصدؽ
كعدالة عف نتائج أعماؿ لممشركع كتدفقاتو النقدية عف تمؾ الفترة المالية ؛
ب .األهداف التبعٌة:
 .1اكتشاؼ ما يكجد بالدفاتر مف أخطاء كغش كتالعب ؛
 .2تقميؿ فرص ارتكاب األخطاء أك منعيا عف طريؽ تدعيـ كتطكير أنظمو الرقابة الداخمية
بالمؤسسة كما يقدمو المراجع مف تكصيات مفيدة؛

1

عماد سعد زمر وآخرون :مقدمة فً مبادئ وبرامج المراجعة  ،كلٌة التجارة ،جامعة القاهرة ،بدون سنة نشر ،ص .11
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 .3اعتمادا إدارة المشركع عؿل البيانات كالمعمكمات المحاسبية التي تمت مراجعتيا في رسـ
الخطط كالسياسات كاتخاذ الق اررات الرشيدة؛
 .4أىداؼ منسقة مف تأكيدات اإلدارة كىي:
 هدف الوجود :يعني أف المعامالت المسجمة بالدفاتر مكجكدة كحدثت فعال ؛
 هدف الكمال  :يعني أف المعامالت المكجكدة قدتـ تسجيميا كميا في الدفاتر فحذؼ
عممية بيع حدثت كعدـ تسجيميا في دفاتر المبيعات يعتبر مخالؼ ليذا اليدؼ ؛
 هدف الدقة :يعني أف المعامالت المسجمة قد سجمت بمبالغ صحيحة ؛
 هدف التصنٌف والتبوٌب  :يعني المعامالت المالية قد تـ تسجيميا في الدفاتر في
تكاريخ حدكثيا فمثال المبيعات تسجؿ في تاريخ حدكثيا كىك تاريخ الشحف الفعمي
لمبضاعة كاصدار الفاتكرة؛
 هدف دقة الترحٌل والتلخٌص  :المعامالت المسجمة قد نقمت بطريقة صحيحة إلى
دفتر األستاذ كتـ تمخيصيا بطريقة صحيحة .

1

 .5تدقيؽ الخطط كمتابعة تقييميا كالتعرؼ عمى ماحققتو مف أىداؼ كدراسة األسباب التي
حالت دكف الكصكؿ إؿل األىداؼ
 .6تقييـ نتائج المشركع عما كاف مستيدفا منيا ؛
 .7القضاء عمى اإلسراؼ مف خالؿ تحقيؽ أقصل كفاية إنتاجية في جميع نكاحي النشاط ؛
 .8تحقيؽ أقصل قدر ممكف مف الرفاىية ألفراد المجتمع؛
 - .9تخفيض خطر التدقيؽ كذالؾ لصعكبة تقدير آثار عممية التدقيؽ مع العميؿ كالمؤسسة
محؿ التدقيؽ.

2

 -2-3أهمٌة المراجعة الخارجٌة

1

2

عماد سعد زمر وآخرون :مرجع سبق ذكره.
أحمد قاٌد نور الدٌن :التدقٌق المحاسبً وفق المعاٌٌر الدولٌة  ،الطبعة األولى ،دار الجنان للنشر ،عمان ،األردن ،2015 ،ص .12
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تعتبر المراجعة الخارجية ميمة بالنسبة لممستثمريف كأصحاب األمكاؿ باعتبارىا كسيط
بيف المؤسسة المالية كمستخدمي قكائميا كتزداد أىمية ارتباط سالمة المراجعة الخارجية بعممية
اتخاذ القرار حيث تختمؼ أىمية المراجعة الخارجية حسب مستخدمي القكائـ المالية كىذا عؿ ل
النحك التالي:

1

 مسٌرو المؤسسة  :يتجو مسيرك المؤسسة بدرجة كبيرة لمتأكد مف أف األىداؼ المسطرة قدتـ بمكغو ا كالتحقؽ مف أف نظاـ المناعة كالمراجعة الدكرية لمحسابات المقدمة عبارة عف
تخذ كقاعدة التخاذ الق اررات التسيمرية؛
معمكمات صادقة كالتي يمكف أف ؤ
 المساهمون ومالك المؤسسة  :يتجو اىتماـ المسيريف إلى نتائج المراجعة كىذا لمتأكد مف قدرةتسيمر المسؤكليف؛
 الدائنون والموردون  :إف سالمة المركز المالي يعطي الثقة المطمكبة في المعامالت كالتيتتـ بيف المؤسسة كمتعاممييا ك دائنييا حيث يمكف أف تستعيف برأم المراجع في القكائـ المالية
كالمركز المالي كما أف درجة السيكلة كالربح يعداف ذات أىمية قصكل ليـ كبالتالي يعتبر
كأساس لمتقرير عف سالمة الحالة المالية كاتجاىيا؛
المستثمرون :تمعب المراجعة دك ار ىاما بالنسبة لممستثمريف فيي تقدـ كضماف أساسي لطالبالقركض كالتدخؿ في حاالت العسر المالي أك قرار اإلفالس أك في حاالت استثمارات إضافية ؛
 الهٌئات الحكومٌة  :تؤسس ىيئات الدكلة سياستيا المتعمقة بالتخطيط كالمراقبة الضريبية عمىقاعدة التقرير المعد مف طرؼ المراجع كؾذالؾ لحماية المؤسسات كخاصة اؿعمكمية منيا بتكفير
نظاـ رقابة سميـ؛

1

شعباني لطفي :المراجعة داخمية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة  ،مذكرة ماجيستار ،جامعة الجزائر ،2004/2003 ،ص ص ،22

.23
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 إدارة الضرائب :إف احتراـ النصكص القانكنية كالتشريعية كؾ ذلؾ المبادئ المحاسبية اؿمقبكلةبصفة عامة تسمح بتحقيؽ خاصية المصداقية كالثقة في الحسابات أماـ إدارة

الجباية ككذلؾ

لتحديد الكعاء الضريبي كاعطاء مصداقية لمتصريحات اؿضريبية.

المبحث الثانً :تنظٌم مهنة المراجعة الخارجٌة فً الجزائر
المطلب األول :التطور التارٌخً لمهنة المراجعة الخارجٌة فً الجزائر
قد مرت المراجعة الخارجية في الجزائر بمحطات تاريخية حسب اإلصالحات
االقتصادية التي قامت بيا الدكلة كالتي يمكف تصنيفيا إلى ثالث مراحؿ:
أ -مرحلة ما قبل سنة  :1988نصت المادة رقـ

1

 39األمر رقـ  07-69عف تكميؼ كزير

المالية كالتخطيط بتعييف محافظ الحسابات في المؤسسات الكطنية كالعمكمية ذات الطابع
االقتصادم كالتجارم ك في الشركات التي تممؾ فييا الدكلة أك أم ىيئة عامة حصة في رأس
ماليا بغية ضماف انتظامية كنزاىة حساباتيا ك تحميؿ حالة أصكليا كخصكميا .
كفي سنة  1970صدر المرسكـ التنفيذم رقـ

 173-70الذم حدد كاجبات كمياـ

محافظ الحسابات في المؤسسات العمكمية التي تـ إسنادىا إلى مكظفي الدكلة المعنييف مف
قبؿ كزير المالية ثـ تالىا صدكر قانكف  05-80كالمتضمف إنشاء مجمس المحاسبة الكطني
الذم أعط ل صالحيات الرقابة الشاممة عمى الجماعات المحمية كالمرافؽ كالييئات العمكمية
لممجمس.
ب -المرحلة من سنة 1988إلى سنة  :2010تميزت ىذه الفترة بعدد ال بأس بو مف المراسيـ
التنفيذية كالق اررات التي تنظـ ق ذق المينة منيا صدكر قانكف رقـ  01-88المتعمؽ بالقانكف
التكجييي لممؤسسات العمكمية الذم منح المؤسسات االقتصادية بعض االستقاللية في ممارسة
الرقابة عؿل نشاطيا تال ققانكف آخر  08-91كالذم أعط ل إطار كاضحا عف مينة المراجعة
1

لصنكصي حفيظة ،رفيؽ باشكندة :المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري والمعايير الدولية لممراجعة  ،ISAمجمة دراسات االقتصاد كاألعماؿ،

العدد  ،1يكنيك  ،2016ص .56
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كما ساىـ إلى حد كبير في تنظيميا كبالتالي تحررت ىذه المينة مف اإلدارة ثـ تالىا إصدار
عدد مف المراسيـ التنفيذية كالمرسكـ التنفيذم رقـ

 20-92كالمرسكـ التنفيذم رقـ 136-96

كالمرسكـ التنفيذم رقـ  431-96المتمـ لممرسكـ التنفي ذم  20-92ثـ القرار المؤرخ في
 1998/03/28الذم يحدد كيفية نشر مقاييس تقدير اإلجازات كالشيادات التي تحكؿ حؽ
ممارسة مينة خبير محاسبي كمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد ثـ القرار المؤرخ في
 1999/03/24كالذم تضمف المكافقة عمى شيادات كشركط الخبرة المينية لممارسة الميف
المحاسبية فالمرسكـ التنفيذم كقـ  421-01المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ رقـ  20-92الذم يحدد
تشكيمة مجمس النقابة الكطنية لخبراء المحاسبيف المعتمديف كيضبط اختصاصاتو كقكاعد عممو.
ج  -تنظٌم مهنة المراجعة الخارجٌة فً الجزائر بعد سنة
القانكف  01-10المؤرخ في

: 2010قامت الجزائر بإصدار

 2010/06/29كالمتعمؽ بميف الخبير

المحاسبي كمحاؼظ

الحسابات كالمحاسب المعتمد حيث ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد شركط ككيفيات ممارسة ىذه
الميف الثالث.
كما تـ إصدار أكؿ مجمكعة لمعا مير التدقيؽ الجزائرية في  04فيفرم  2016كالتي
تضمنت أربعة معا مير ىي 210( :االتفاؽ حكؿ أحكاـ مياـ التدقيؽ

) 505 ( ،التأكيدات

الخارجية) 560 ( ،أحداث إقفاؿ الحسابات كاألحداث الالحقة ) 580 ( ،التصريحات الكتابية )،

1

تـ اصدر ثاني مجمكعة في  07اكتكبر 2016تضمنت أربعة معايير أخر ل 300 ( :تخطيط
كتدقيؽ الكشكؼ المالية )500 ( ،العناصر المقنعة ) 510 ( ،مياـ التدقيؽ األكلية  -األرصدة
االفتتاحية) 700 ( ،أتسيس الرأم كتقرير التدقيؽ عمى الكشكؼ المالية ) 2كتـ مؤخ ار في 15
مارس  2017إصدار المجمكعة الثالثة التي تضمنت أربع معايير  520( :اإلجراءات التحميمية
) 570( ،استم اررية االستغالؿ) 610( ،استعماؿ أعماؿ المدققيف الداخمييف ) 620 ( ،استخداـ
أعماؿ خبير معيف مف طرؼ المدقؽ ).

3

1

المقرر رقم  002المؤرخ فً  04فٌفري  ،2016المتضمن المعاٌٌر الجزائرٌة للتدقٌق.
2
المقرر رقم  150المؤرخ فً  07أكتوبر 2016 ،المتضمن المعاٌٌر الجزائرٌة للتدقٌق.
3
المقرر رقم  23المؤرخ فً  15مارس  2017المتضمن المعاٌٌر الجزائرٌة للتدقٌق.
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المطلب الثانً :شروط ومهام المراجع الخارجً فً الجزائر
 - 1-2تعرٌف المراجع الخارجً:
ىناؾ نكعاف مف المراجعيف في الجزائر كىـ الخبراء المحاسبيف المكمفيف بالقياـ بالمراجعة
الخارجية التعاقدية كمحافظي الحسابات المكمفيف بمياـ المراجعة القانكنية كسكؼ نتطرؽ إلى
شركط كمياـ الفئتيف كفؽ ما جاء بو القانكف الجديد  01-10كىي:

1

أ -الخبير المحاسب :يعد خبير محاسبيا  ،في مفيكـ ىذا القانكف  ،كؿ شخص يمارس
بصفة عادية باسمو الخاص كتحت مسؤكليتو ميمة تنظيـ كفحص كتقكيـ كتحميؿ
المحاسبة كمختمؼ أنكاع الحسابات لممؤسسات كالييئات في الحاالت التي نص
عمييا القانكف كالتي تكمفو بيذه الميمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات كيؤىؿ مع
مراعاة األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف ،لممارسة كظيفة محافظ الحسابات.
ب -محافظ الحسابات  :يعد محافظ الحسابات  ،في مفيكـ ىذا القانكف  ،كؿ شخص
يمارس بصفة عادية باسمو الخاص كتحت مسؤكليتو ميمة المصادقة عمى صحة
حسابات الشركات كالييئات كانتظاميا كمطابقتيا ألحكاـ التشريع المعمكؿ بيا.

2

-2-2شروط ممارسة مهنة المراجعة فً الجزائر
حدد المشرع الجزائرم جممة مف الشركط الكاجب تكفرىا في أم شخص نيتو ممارسة
مينة مراجعة الحسابات نذكرىا في النقاط التالية:

3

 الجنسية الجزائرية؛ أف يككف متحصؿ عمى شيادة لممارسة المينة أك شيادة معترؼ بيا ؛ اف يتمتع بجميع الحقكؽ المدنية كالسياسية ؛ -أف ال يككف قد سبؽ ك صدر في حقو حكـ بارتكاب جناية أك جنحة مخمة بشرؼ المينة ؛

1

ينظر إلى الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية :العدد  ،42القانون  01-10المؤرخ في  ،2010/06/29المتعمؽ بميف الخبير المحاسب كالمحاسب

المعتمد كالصادرة في  ،2010-07-11المادة  ،18ص .6

2
3

ينظر إلى الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية :القانون  ،01-10مصدر سابؽ ،المادة  ،22ص .7
المرجع نفسو ،المادة  ،8ص .5
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 أف يككف معتمدا مف الكزير المكمؼ بالمالية كاف يككف مسجؿ في المصؼ الكطني لمخبراءالمحاسبيف كفؽ الشركط المنصكص عمييا؛
 أف يؤدم اليميف بعد االعتماد كقبؿ التسجيؿ في المصؼ الكطني أماـ مجمس القضائيالمختص إقميميا لمحؿ تكاجد مكتبيـ .
 -3-2مهام الخبٌر المحاسب فً الجزائر  :مف مياـ الخبير المحاسب حسب المادة 18
مف القانكف  01-10القياـ بمسؾ كمركزة كفتح كضبط كمراقبة كتجميع محاسبة المؤسسات
كالييئات التي ال يربطو بيا أم عقد عمؿ  .كيعد الخبير المحاسب مؤىال لمقياـ بمياـ محافظ
الحسابات(المراجعة القانكنية) كحاليا في الجزائر معظـ الخبراء المحاسبيف يمارسكف مياـ محافظ
1

الحسابات.

-4-2مهام محافظ الحسابات فً الجزائر
أوال :المهام الدائمة
كفقا ألحكاـ المادة  23مف القانكف  01-10فإف المياـ التي يضطمع بيا محافظ
الحسابات في الجزائر كبصفة دائمة باستثناء كؿ تدخؿ في التسيير كالتالي:

2

 يشيد بأف الحسابات السنكية صحيحة ك منتظمة ،ك ىي مطابقة تماما لنتائج العممياتالتي تمت في السنكات المنصرمة ،ك كذا الكضع بالنسبة لمكضعية المالية ك ممتمكات
الشركات ك الييئات.
 يفحص صحة الحسابات السنكية ك مطابقتيا لممعمكمات الـ بينة في تقرير التسيير الذميقدمو المسيركف لممساىميف أك الشركاء أك حاممي الحصص.
 يبدم رأيو حكؿ إجراءات الرقابة الداخمية المصادؽ عمييا مف طرؼ مجمس اإلدارة كمجمس المديريف أك المسير.
1

ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،18ص .6
2
ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،23ص .7
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 يقدر شركط إبراـ االتفاقيات بيف المؤسسة التي يراقبيا ك المؤسسات أك الييئات التيتتبعيا أك بيف المؤسسات التي يككف فييا لمقائميف باإلدارة

أك المسيريف لمشركة المعنية

مصالح مباشرة أك غير مباشرة؛
 يعمـ المسيريف أك الجمعية العامة أك الييئة المداكلة بكؿ نقص قد يكتشفو أك اطمع عميو،كمف طبيعتو أف يعرقؿ استمرار استغالؿ الشركة أك الييئة؛
كفي حالة إعداد الشركة أك الييئة لحسابات مدعمة

فإف محافظ الحسابات يشيد أيضا

عمى صحة كانتظاـ الحسابات المدعمة كصكرتيا الصحيحة كذلؾ بناء عمى الكثائؽ المحاسبية
كتقرير محافظي الحسابات لدل الفركع ك الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.
ثانٌا -:المهام الخاصة
 باإلضافة إلى المياـ الدائمة السابقة الذكر يقكـ محافظ الحسابات بمياـ أخرل خاصة أكمؤقتة نمخصيا في اآلتي:

1

 في حالة تحكيؿ شركات المساىمة ،يقكـ محافظ الحسابات بإعداد تقرير يشيد فيو أفاألصكؿ تساكم عمى األقؿ رأس ماؿ الشركة ،كىذا التقرير ىك الذم يتخذ عمى أساسو
قرار التحكيؿ؛
 في حالة مشركع اإلدماج ) (la fusionأك االنفصاؿ ) ،(la scissionيقدـ مجمس اإلدارةأك القائميف باإلدارة ىذا المشركع كممحقاتو إلى محافظي الحسابات لكؿ كاحد مف
الشركات المساىمة في العممية قبؿ  45يكما عمى األقؿ مف انعقاد جمعية الشركاء أك
المساىميف المدعكيف لمنظر في ىذا المشركع ،حيث يقدـ محافظك ا الحسابات تقري ار عف
طرؽ اإلدماج كخاصة عف مكافئة الحصص المقدمة لمشركة المدمجة ،كيكضع ىذا
التقرير في المقر الرئيسي لمشركة تحت تصرؼ الشركاء أك المساىميف في ظرؼ
الخمسة عشر يكما السابقة النعقاد الجمعية المدعكة لمنظر في مشركع اإلدماج أك

1

شرٌقً عمر :التنظٌم المهنً للمراجعة  ،أطروحة دكتوراه ،علوم االقتصادٌة ،جامعة سطٌف  ،2012 ،1ص ص .136 ،135
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االنفصاؿ ،كفي حالة االستشارة الكتابية فإف التقرير يكجو لمشركاء مع قرار المشركع
المعركض عمييـ.
 كما يتحقؽ محافظك الحسابات مف أف رأس الماؿ الصافي اؿذم قدمتو الشركات المدمجةيعادؿ عمى األقؿ مبمغ زيادة رأس ماؿ الشركة المدمجة أك رأس ماؿ الشركة الجديدة
الناتجة عف اإلدماج ،كنشير إلى أنو يجرم نفس التحقيؽ بالنسبة لرأس ماؿ الشركات
المستفيدة مف االنفصاؿ.
 إعداد التقارير الخاصة في العديد مف الحاالت نذكرىا فيما يمي:عقد جمعية عامة غير عادية ؛قرار الشركة بزيادة أك تخفيض رأس الماؿ ،أك إلغاء حؽ األفضمية في االكتتاب؛-اإلصدار عف طريؽ المجكء العمني لالدخار،

خاصة فيما يخص تحديد سعر

اإلصدار؛
إنشاء شيادات االستثمار ك شيادات الحؽ في التصكيت بنسبة ال تتجاكز ربع رأسماؿ الشركة؛
إصدار قيـ منقكلة؛إصدار سندات استحقاؽ قابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ؛-عرض تعديؿ حساب االستغالؿ كقائمة حساب النتائج ك الميزانية ؛

المطلب الثالث  :متطلبات عملٌة المراجعة الخارجٌة وفق معاٌٌر التدقٌق الدولٌة
والجزائرٌة ()NAA ،ISA
 -1-3مراحل تنفٌذ عملٌة المراجعة الخارجٌة:
 1-1-3الفهم الكافً للمؤسسة :بعد التأكد مف تعيف المراجع عف طريؽ قرار الجمعية العمكمية
في شركات المساىمة أك بمكجب عقد مكتكب بينو ك بيف أصحاب الشركة الفردية كشركات
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اشخاص ك التأكد مف نطاؽ عممية التدقيؽ سكاء كانت شاممة اك جزئية  1يقكـ المراجع الخارجي
بجمع المعمكمات المتعمقة بػالعقد التأسيسي كالقانكف النظامي لمشركة كيقابؿ المسيريف كيجرم
حكا ار معيـ كما يفحص النظاـ المحاسبي لممؤسسة

(قائمة الدفاتر كالسجالت المحاسبية،

أسماء المسؤكليف عف إنشائيا ،أنكاع السندات كما يطمع عمى نتائج األعماؿ السابقة ) ،يقكـ
بزيارات ميدانية لمقر الشركة الرئيسي كالفركع كاإلدارات كاألقساـ كالتعرؼ عمى مكاقع الخزينة
كمخازف المكاد  ،معرفة السياسات العامة لممؤسسة كاالستراتيجيات كاآلفاؽ المستقبمية ككذلؾ
الكسائؿ كالتقنيات المستخدمة في األنشطة ككذالؾ في التسيير كاإلدارة ككؿ معمكمة يمكف أف
تفيد المدقؽ كتأثر عمى المؤسسة كتخمؽ مناطؽ خطر .كذلؾ يقكـ

المراجع بتحديد األىداؼ

كاألىمية النسبية كمخاطر المراجعة فحجـ المؤسسة كتعدد أنشطتيا غالبا ما تككف معقدة كمركبة
كما أنيا قد تككف مكزعة عبر مناطؽ جغرافية مختمفة فمف المستحيؿ فحص كتدقيؽ كؿ
العمميات كانطالقا مف إلماـ شامؿ لبعض المعمكمات العامة حكؿ المؤسسة يستطيع المراجع
أف يحدد أىداؼ المراجعة ككذلؾ تقييـ األىمية النسبية كمخاطر المر اجعة فكؿ خطة البد أف
تندرج ضمف ىدؼ معيف كمما سبؽ سيحدد المدقؽ العمميات األكثر عرضة لمخطر

كالتركيز

2

عمى العناصر التي تككف فييا األخطاء.

 :تعرؼ الرقابة الداخمية حسب المجمع المحاسبيف

 2-1-3تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة

كالمراجعيف األمريكي عمى أنيا الييكؿ التنظيمي ككؿ الطرؽ كالكسائؿ كالمقاييس المستخدمة
داخؿ المؤسسة لحماية األصكؿ كاختبار مد

ل دقة البيانات المحاسبية كدرجة الكثكؽ بيا

كتحقيؽ الكفاية اإلنتاجية كتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية المكضكعة

3.كألجؿ تقييـ نظاـ

4

الرقابة يقكـ المراجع باإلجراءات التالية:

أ -فحص وتقٌٌم نظام الرقابة الداخلً :يقكـ المراجع بالفحص عف طريؽ تجزئة اؿنظاـ
1
2
3
4

محمد فيصؿ مسعد ،خالد راغب الخطيب  :دراسات متعمقة في تدقيؽ الحسابات ،دار كنكز المعرفة ،األردف ،2009 ،ص ص .129 -127
أحمد قايد نكر الديف :مرجع سبق ذكره  ،ص .60
أحمد عبد المكلى الصباغ كآخركف :أساسيات المراجعة ومعاييرها  ،كمية التجارة جامعة القاىرة ،2008 ،ص .107

أميف السيد احمد لطفي :أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات ومحاسبين القانونيين  ،دكر المكتبات الكبرل ،القاىرة ،2001 ،ص ص .24-13
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الرقابي إلى عدة نظـ فرعية ثـ يقكـ بدراسة كؿ منيا تفصيال كما يقكـ بتقييـ نظاـ الرقابة عف
طريؽ خبرتو السابقة ،فحص أكراؽ المراجعة لألعكاـ الماضية  ،عمؿ استفسارات أك مراقبة
العمميات ،االطالع عمى الخريطة التنظيمية لمشركة كدليؿ اإلجراءات  ،كما يركز المراجع عمى
األساليب الرقابية التي تيدؼ إلى منع حدكث األخطاء كالمخالفات أك اكتشافيا كفي سبيؿ ذلؾ
يمكف االعتماد عمى ىذه األساليب أىميا قائمة االستقصاء  ،خرائط التدفؽ  ،التقرير الكصفي،
الممخص التذكيرم.
 :تصمـ بيدؼ التأكد مف

ب -اختبارات االلتزام لسٌاسات اإلجراءات الرقابة الداخلٌة

كجكد مكاطف قكة النظاـ فعال ك أف المؤسسة تتبع تعميمات كاجراءات ك سياسات النظاـ
المكجكدة في دليؿ اإلجراءات ك تساعد المراجع في اتخاذ القرار النيائي بخصكص مدل
االعتماد عمى نظاـ الرقابة الداخمي ك الغرض مف اختبار االلتزاـ ىك الحصكؿ عمى تأكيد
معقكؿ باف إجراءات الرقابة الداخمية تطبؽ كما كضعت ك أنيا تعمؿ بفعالية

1

مطالب بتبميغ اإلدارة باقتراحاتو بتحسيف
ا
ج  -إعداد تقرٌر الرقابة الداخلً  :إف المراجع ؿيس
نظاـ الرقابة كانما ىك مطالب بإبالغ اإلدارة نقاط ضعؼ النظاـ في صكرة تقرير مكتكب مكجو
لإلدارة.

2

 -3 -1-3جمع أدلة اإلثبات الكافٌة و المالئمة  :يعرؼ اإلثبات في المراجعة بأنو إقامة الدليؿ
عمى صدؽ أك عدـ صدؽ المعمكمات التي تحتكييا

اؿكائـ المالية ك تمثؿ أدلة اإلثبات في
ق

كقكم كبالتالي
ة
المراجعة جميع الحقائؽ كالمعمكمات فيي تقدـ البرىاف ك يجب أف تككف كافية
تساىـ في تككيف الرأم الميني السميـ القائـ عمى أسباب مكضكعية ك تتمثؿ في كافة السجالت
كالدفاتر ك كذلؾ المستندات مثؿ الشيكات ك الفكاتير ك العقكد

3

كتتطمب عممية فحص ىذه

األدلة شخصا كفؤا ك مؤىال عمميا ك أف يككف فطف ك دقيؽ في المالحظة.

4

أميف السيد احمد لطفي :مرجع سبق ذكره  ،ص ص .24-13
2
ولٌم توماس ،أمرسوم هنكً :المراجعة بٌن النظ ري والتطبٌقً ،دار المرٌخ ،المملكة العربٌة السعودٌة ،1989 ،ص .398
3
أحمد عبد المولى الصباغ :مرجع سبق ذكره ،ص .178
4
أحمد قاٌد نور الدٌن :مرجع سبق ذكره ،ص .70
1
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 4-1-3إعداد التقرٌر

التقرير يمثؿ رأم المراجع المكتكب ك الكاضح في القكائـ المالية لكؿ المؤسسة التي قاـ
بتدقيقيا ك يجب أف يعبر ىذا التقرير عما إذا كافت البيانات المالية معركضة بعدالة مف جميع
النكاحي الجكىرية في إطار إعداد التقارير المالية.كيكجد ثالث أنكاع:

1

التقرير اإليجابي(غير متحفظ) ىذا التقرير ناتج عف اقتناع مدقؽ الحسابات في ضكء
أدلة اإلثبات التي قاـ بتجميعيا ك تقييميا باف البيانات ك القكائـ المالية تعطي رأيا صحيحا ك
أنيا معركضة بعدالة مف كافة النكاحي  ،التقرير غير اإليجابي(المتحفظ) عند حدكث أمر معيف
يؤثر عمى جزء مف القكائـ المالية تأثي ار متدنيا بسبب ظركؼ عدـ التأكد التي تحيط بيذا األمر
ك كجكد قيكد عمى نظاـ التدقيؽ بسبب اإلدارة أك عدـ االتفاؽ مع اإلدارة في أمر ما أك عدـ
قدرة المدقؽ عمى جمع أدلة كافية فيما يتفؽ مع معايير التدقيؽ  ،عدـ إعداد بيانات المالية كفؽ
المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا ،التقريراؿسمبي يبدم المراجع المستقؿ رأيا عكسيا أك سمبيا إذا
اعتقد أف قكائـ المالية محررة أك مظممة كمية أم أنيا ال تعبر بكضكح عف المركز المالي
لممشركع ك نتائج أعمالو كفؽ المعايير المحاسبية  ،كعندما ال يحصؿ المراجع عمى أدلة ك قرائف
إثبات كافية إلبداء رأم فني محايد في القكائـ المالية ك يككف إذا فقد المدقؽ استقاللو في
عالقتو مع الشركة أك أف اإلدارة فرضت قيكدا عمى نطاؽ عمؿ المدقؽ.

 -2-3معاٌٌر المراجعة الخارجٌة الدولٌة والجزائرٌة ()NAA-ISA
مف المقكمات األساسية ألية مينة متطكرة كجكب كجكد معايير أك مستكيات أداء معينة
كمتعارؼ عمييا بيف الممارسيف ليذه المينة يعممكف في ضكئيا كيسيركف في طريقيا عبر كافة
مراحؿ العمؿ  .كلمينة التدقيؽ الحسابات معايير متعارؼ عمييا في معظـ بمداف العالـ لقد تـ
كضع المعايير المتعارؼ عمييا مف قبؿ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ) )AICPAعاـ
1

رزق أبو زٌد الشحنة :تدقٌق الحسابات مدخل معاصر وفق المعاٌٌر الدولٌة  ،دار وائل للنشر ،االردن ،2015 ،ص ص .242-233
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 1945في كتيب تحت عنكاف معايير التدقيؽ المتعارؼ

1

عمييا حيث قسمت ىذه المعايير إلى

ثالث مجمكعات رئيسية ىي :
- 1-2-3معاٌٌر العامة  :ىي التي تيتـ بالتأىيؿ العممي لممراجع ك صفاتو الشخصية ك عالقة
ذلؾ بجكدة أدائو ك يجب عمى المراجع أف يستكفي ىذه المعايير قبؿ التعاقد عمى مينة المراجعة
ك تنقسـ ىذه المعايير إلى ثالثة:
أ -التأهٌل العلمً و العملً  :يعني أف عمى المراجع يتمتع بقدر مناسب مف التعميـ ك الخبرة
مف خالؿ برامج جيدة ك رسمية منظمة في المحاسبة ك المراجعة بحيث كمما كاف التدريب
كافيا ك مناسبا ارتفع مستكل المراجع  2أما في الجزائر فاف القانكف  01-10المادة  08حدد
أف يككف حائز عمى شيادة جزائرية لمخبرة

انو لممارسة مينة المراجعة الخارجية يجب

المحاسبية أك اؿشيادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أك شيادة معترؼ بمعادلتيا

3

ب  -االتجاه العقلً المحاٌد و المستقل  :يتطمب ىذا المعيار ضركرة أف يتمسؾ المراجع
باستقاللو كحياده حتى يحقؽ المكضكعية في أداء ميمتو كدكف تحيز  ،ال يككف لو عالقة
باإلدارة أك الكحدة االقتصادية محؿ المراجعة

4

ك في الجزائر فقد كضع المشرع الجزائرم

مجمكعة مف الضكابط كأكد عؿ ل عدـ ممارسة المينة في

ظؿ حاالت المكانع كالتنافي

كىي 5:يمنع القياـ مينيا بمراقبة حسابات الشركة التي يمتمؾ فييا مساىمات بصفة مباشرة
أك غير مباشرة القياـ بأعماؿ تسيير بصفة مباشرة
بصفة مؤقتة مياـ المراقبة القبمية عف أعماؿ التسيير

أك باإلنابة عف المسيريف  ،قبكؿ كلك
 ،قبكؿ مياـ التنظيـ في محاسبة

المؤسسة أك الييئة المراقبة أك اإلشراؼ عمييا  ،ممارسة كضيفة مستشار جبائي أك ميمة
خبير قضائي لد ل الشركة أك ىيئة يراقب حساباتيا  ،شغؿ منصب مأجكر في الشركة التي

1

بوقابة زٌنب :التدقٌق الخارجً وتأثٌره على فعالٌة األداء فً المؤسسة االقتصادٌة ،مذكرة ماجستار فً العلوم التجارٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة
والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر  ،2011/2010 ،3ص ص .24 ،21
2
عبد الفتاح الصحن وآخرون :أسس المراجعة الخارجٌة ،مكتب جامعة الحدٌث ،اإلسكندرٌة ،2007 ،ص ص .38،39
3
ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،8ص .5
4
عبد الفتاح الصحن واخرون :المرجع نفسه ،ص ص .40
5
ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،65 ،64ص ص .12،11
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راقبيا بعد اقؿ مف ثالث سنكات ،ككذالؾ تحقيقا لممارسة مستقمة ذىنيا كأخالقيا كاف لزاما
تجنب الكقكع في كضعيات منافية لمينة المراجع الخارجي كالمتمثمة في :كؿ نشاط تجارم ،
كؿ عمؿ مأجكر يقتضي قياـ صمة خضكع قانكني  ،كؿ عيدة انتخابية في الييئة التنفيذية
في المجالس المحمية  ،كؿ عيدة إدارية أك العضكية في مجمس المراقبة المؤسسات التجارية
المنصكص عمييا في القانكف التجارم  ،كؿ عيدة برلمانية  ،الجمع بيف ممارسة مينة الخبير
ظ الحسابات كالمحاسب المعتمد لدل نفس الشركة أك الييئة.
المحاسب كمحاؼ
ج  -العناٌة المهنٌة الواجبة  :يعني التزاـ المراجع في أداءه لعممو بمستك

ل معيف مف

المسؤكلية يمكف تحقيقو بكاسطة كؿ األشخاص المعنييف بتحقيؽ معايير العمؿ الميداني كاعداد
التقارير ،يرتبط ىذا المعيار بالتزاـ المراجع اتجاه الطرؼ الثالث فضال عف التزامو اتجاه
العميؿ 1،المعايير الدكلية التي أشارت إلى ذالؾ ىي المجمكعة الثانية مسؤكليات المدقؽ (
 ،)299-200في الجزائر تنص المادة  59مف القانكف  01 - 10عمى أف محافظ الحسابات
يتحمؿ المسؤكلية العامة عف العناية بميمتو كيمتزـ بتكفير الكسائؿ دكف نتائج  2كما تناكؿ قانكف
أخالقيات المينة مف خالؿ المادة الرابعة انو عمى المراجع أف ينفد بعناية كؿ األعماؿ
الضركرية كطبقا لممقاييس المينية  3.كذالؾ نصت المادة  71مف القانكف  01-10أف الخبراء
المحاسبيف كمحافظي الحسابات ممزمكف باحتراـ السر الميني كأضافت ىذه المادة عمى أف كؿ
المستخدميف لدل ىؤالء المراجعيف كالمتدربيف لدييـ ككذالؾ الشركاء في شركات الخبرة
المحاسبية كشركات محافظي الحسابات ممزمكف كذالؾ باحتراـ سر المينة .

1

عبد الفتاح الصحن واخرون ، :مرجع سابق ،2007 ،ص ص .36 - 25
2
ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،59ص .10
3
شرٌقً عمر :مرجع سبق ذكره ،ص .168
4
ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،71ص .11
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 -2-2-3معاٌٌر العمل المٌدانً

أ -يجب أن يخطط العمل بدرجة كافية كما يجب مباشرة اإلشراف الصحيح عمى المساعدين
في حالة وجودهم :يعتبر المعيار المراجعة مينة صعبة تتطمب التخطيط السميـ كما تتطمب
اإلشراؼ الصحيح عمى المساعديف 1.أما المعايير الدكلية التي أشارت إلى ذالؾ ىي المجمكعة
الثالثة (  399-300التخطيط)  ،تناكؿ المشرع الجزائرم ىذا العنصر مف خالؿ المقرر رقـ
103/SPM/94التكصية رقـ  02بعنكاف االجتيادات الدنيا الخاصة بممفات العمؿ حيث أف
الطابع الدائـ لمحافظ الحسابات يفرض عميو مسؾ ىذيف الممفيف ،الممؼ الدائـ كالممؼ السنكم
إف مسؾ ىذيف الممفيف يسمح لمحافظ الحسابات بما يمي:

2

 تخطيط عممية المراجعة كالتأكد مف اجتماع جميع العناصر الضركرية لصياغة رأممبرر حكؿ الحسابات السنكية؛
 خمؽ خزائف لممعمكمات ذك طابع دائـ حكؿ المؤسسة خالؿ كؿ فترة المراجعة كخاصةعند تجديد الككالة؛
 تكفير الدليؿ عف اإلعماؿ المنجزة كاإلجراءات كالكسائؿ المستخدمة ؛ جعؿ ميمتو مطابقة لممعاير المينية المقبكلة عؿ ل المستكم الجيكم كؾذالؾ المستكمالدكلي؛
 التأكد مف العمؿ المنجز مف طرؼ مساعديو .يتضمف الممؼ الدائـ معمكمات حكؿ المؤسسة  ،معمكمات تتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية ،
معمكمات محاسبية كمالية  ،معمكمات قانكنية كجبائية كاجتماعية ...الخ

أما الممؼ السنكم

متككف مف القكائـ المالية باإلضافة إلى كؿ ما يتعمؽ بتخطيط كتنظيـ الميمة ككؿ ما يتعمؽ
بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية  ،برنامج مراقب الحسابات السنكية  ،ممخص عف كؿ األعماؿ المنجزة
كاالنحرافات المكتشفة ،التدقيقات الخاصة أك القانكنية.
1

عبد الفتاح الصحن ،كمال خلٌفة ابوزٌد :المراجعة علما وعمال مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة ،ص .77
2
شرٌقً عمر :المرجع سبق ذكره  ،ص ص .173 ،172
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ب  -دراسة وتقييم أساليب الرقابة الداخمية:

يصمـ نظاـ الرقابة الداخمية لمعميؿ لحماية أصكؿ المؤسسة كلكي يضمف بدرجة معقكلة
الدقة كالثقة في السجالت اؿمالية كعف طريؽ تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية يتمكف المراجع مف
التعرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في النظاـ كعند إكماؿ ق ذق الدراسة كالتقييـ يمكف تحديد
طبيعة كمدم تكقيت إجراءات المراجعة 1 .المعا مير الدكلية التي عالجتيا ىي اؿمجمكعة الرابعة (
الرقابة الداخمية  ) 499-400أما في الجزائر فنجد المعيار الجزائرم رقـ(

 610استعماؿ

أعماؿ المدققيف الداخمييف ).
مف خالؿ الفحص كالمالحظة كاالستعالـ

ج ٌ -جب الحصول على أدلة قوٌة وكافٌة

كالمصادقات لككنو أساس معقكؿ إلبداء الرأم في القكائـ المالية مكضكع الفحص كترتبط
كفاية األدلة بكمية األدلة المطمكبة فكمما كاف الدليؿ قكم كمالئـ يعتبر مكضكعا لمحكـ
كالتقدير المينييف لممراجع .مجمكعة المعايير الدكلية الخاصة بيذا العنصر ىي المجمكعة
الخامسة (أدلة اإلثبا ت  )599-500أما في الجزائر فتـ ـ ؤخ ار إصدار المعيار الجزائرم رقـ
(500العناصر المقنعة)
 -3-2-3معاٌٌر التقرٌر:
نظ ار ألف تقرير المراجعة يعتبر المنتج النيائي كاألساسي لعممية المراجعة مف حيث انو
يتضمف المعمكمات التي يرغب المراجع إبالغيا لإلطراؼ المعنية فإنو مف الميـ أف يعكس ذلؾ
بطريقة منتظمة كيكجد أربعة معايير تحكـ إعداد تقرير المراجعة:

2

أ -إعداد القوائم المالٌة طبقا لمبادئ المحاسب المتعارف علٌها  :حيث يتطمب أف منص
التقرير عمى ما إذا كانت القكائـ المالية قد عرضت طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارؼ

1
2

عبد الفتاح الصحن ،كمال خلٌفة ابوزٌد ، :مرجع سبق ذكره ،ص .77
عبد الفتاح الصحن وآخرون ، :مرجع سبق ذكره  ،ص ص .42 ،41
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ألنو يستخدـ كمعيار في حد ذاتو يقاس عميو أك يحكـ بو عمى صدؽ كعدالة عرض
القكائـ.
ب -ثبات تطبٌق المبادئ محاسبٌة المتعارف علٌها :ضركرة أف يبيف اؿمراجع ما إذا كانت
المبادئ المحاسبية تطبؽ بشكؿ ثابت كمتسؽ كمف ناحية أخر ل لك كاف ىناؾ مبرر
لحدكث تغيير في تطبيؽ المبادئ المحاسبية فاف ذالؾ يتطمب اإلشارة بصكرة كاضحة
في تقرير المراجع.
ج -اإلفصاح الكافً والمناسب للمعلومات  :ضركرة إفصاح المراجع في تقرير المراجعة
عف أم معمكمات مالية تعد ضركرية لصدؽ كعدالة عرض القكائـ اؿمالية مثؿ معمكمات
قد أغفمت أك حذفت مف صمب القكائـ.
د -التعبٌر عن الرأي :يجب أف يتضمف التقرير رأم المراجع فيما يتعمؽ بالقكائـ المالية
ككحدة كاحدة كيكمف تصنيؼ حسب نكعيو فقد يككف رأيا متحفظا أك غير متحفظ كقد
يمتنع عف إبداء رأيو.
المجمكعة الخاصة بيذا العنصر ىي المجمكعة السابعة (استنتاجات كتقرير المراجع
( )700-799كفي الجزائر تـ إصدار المعيار الجزائرم لمتدقيؽ رقـ( 700تاسيس الرأم كتقرير
التدقيؽ عمى الكشكؼ المالية ).
1

نصت المادة  25مف القانكف  01-10يترتب عمى مينة محافظ الحسابات إعداد:
 -تقرير يتضمف المصادقة بتحفظ أك بدكف تحفظ عمى

انتظاـ ك صحت الكثائؽ

السنكية ك صكرتيا الصحيحة ك أك عند االقتضاء رفض الشيادة المبرر قانكنا؛
 تقرير المصادقة عمى الحسابات المدعمة أك الحسابات المدمجة عند االقتضاء؛ -تقرير خاص حكؿ االتفاقيات المنظمة ؛

1

ٌنظر إلى الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة :القانون  ،01-10مصدر سابق ،المادة  ،25ص.7
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 تقرير خاص حكؿ تفاصيؿ أعمى خمسة تعكيضا ت ؛ -تقرير خاص حكؿ االمتيازات الخاصة الممنكحة لممستخدميف ؛

 تقرير خاص حكؿ تطكر نتيجة السنكات الخمس األخيرة ك النتيجة حسب السيـ أكالحصة االجتماعية؛
 تقرير خاص حكؿ إجراءات الرقابة الداخمية ؛ تقرير خاص في حالة مالحظة تيديد محتمؿ عمى استمرار االستغالؿ .كترسؿ ىذه التقارير كميا إلى الجمعية العامة لممساىميف باعتبارىا ىي التي عينت
محافظ الحسابات ككيال عف المساىميف لمقياـ بميمة المراجعة القانكنية لمحسابات.
شكل رقم(  :)1-1معايير التدقيق الدولية
معاٌٌر التدقٌق المتعارف علٌها دولٌا

العمل المٌدانً

اعداد التقرٌر
-1مدى توافق القوائم المالٌة مع مبادئ المحاسبة
المتعارف علٌها

1التخطٌط السلٌم لعملٌة التدقٌق واإلشراف علىالمساعدٌن

-2مدى ثبات التطبٌق للمبادئ المحاسبٌة
المتعارف علٌها

-2دراسة وتقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة

-3مدى كفاٌة اإلفصاح اإلعالمً 4،ابداء الرأي

-3جمع أدلة اإلثبات

المعاٌٌر العامة
-1التأهٌل الكافً لمدقق الحسابات
{لتأهٌل العلمً والخبرة المهنٌة }
-2استقالل المدقق
-3بدل العناٌة المهنٌة الالزمة

المصدر ارينز الفين ،جيمس لوبك  :المراجعة مدخل متكامل  ،تعريب محمد عبد القادر  ،الديسطي  ،حامد حجاج  ،دار المريخ  ،السعودية  ،ص .42
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خالصة:
تـ في ىذ ا الفصؿ معالجة الجانب النظرم

ؿلمراجعة الخارجية كاشتمؿ عمى مبحثيف

المبحث األكؿ المراجعة الخارجية في الجزائر كالمبحث الثاني تنظيـ مينة المراجعة في الجزائر
كمما تـ استخالصو أف مينة المراجعة ىي مينة عريقة ترجع إلى قدماء المصرييف كالي كناف،
تطكرت بتطكر أىدافيا بعد ما كاف اليدؼ الرئيسي ىك اكتشاؼ الغش كاألخطاء أصبح اليدؼ
إبداء رأم فني محايد فني عمى مدل عدالة تعبير القكائـ المالية لكاقع المؤسسة.
المراجعة في الجزائر مرت بعدة مراحؿ كعرفت تطك ار حسب اإلصالحات االقتصادية
كآخرىا القانكف  01-10المتعمؽ بمينة محافظ حسابات كالخبير محاسب كالمحاسب المعتمد
ككذالؾ إصدارىا لمجمكعة مف المعايير الجزائرية لمتدقيؽ كما حدد المشرع الجزائرم جممة مف
الشركط الكاجب تكفرىا في المراجع الخارجي ك حدد المياـ المنكطة بو  ،تتطمب مينة المراجعة
الخارجية إتباع مجمكعة مف المعايير الدكلية ىي معايير العامة كمعايير العمؿ الميداني
كمعايير إعداد التقرير كاؿجزائر تتبع المعايير الدكلية المتعارؼ عمييا مف خالؿ القكانيف
كالتشريعات.
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الفصل الثاني
المحاسبة اإلبداعية

المحاسبة اإلبداعٌة

الفصل الثانً

تمهٌد:
أدى انييار الكثير من الوحدات االقتصادية إلى ضياع كل أو بعض حقوق أصحاب
المصالح وبصفة خاصة المستثمرين كما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين في المعمومات المنشورة
التي تتضمنيا التقارير والقوائم المالية ونظ ار لتمك الظروف السائدة لجأت كثير من إدارات تمك
المؤسسات إلى تجميل البيانات المالية سعيا منيا لحسين الوضع المالي.
حيث يستطيع المحاسب وبناء عمى رغبة اإلدارة أن يتالعب في القوائم المالية وذلك
من خالل استغالل الثغرات وتعدد البدائل التي تتيحيا المعايير والقواعد المحاسبية بيدف
التقرير عن أدائيا المالي في أفضل صورة مما يتطمب من المدقق الخارجي أن يكون عمى
دراية ليذه الممارسات حتى يمكنو من إبداء رأي فني محايد عمى مدى عدالة تعبير القوائم
المالية.
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المبحث األول :ماهٌة المحاسبة اإلبداعٌة
المطلب األول :مفهوم المحاسبة اإلبداعٌة :
 1- 1نشأة المحاسبة اإلبداعٌة
يرجع ظيور المحاسبة إلى ثمانينيات القرن العشرين عندما كان ىناك ضغطا عمى الشركات
الكبرى إلنتاج أرباح ودخول سوق المنافسة الوىمية في كبر

ى األسواق المالية العالمية

(البورصات) فبالرجوع إلى معظم األبحاث والدراسات التي تناولت مفيوم المحاسبة اإلبداعية
شركات

أشارت إلى أن مفيوم المحاسبة اإلبداعية نشأ مع تطور الثورة الصناعية ونشوء

المساىمة ونظرية الوكالة بين اإلدارة وباقي اإلطراف وبالتالي محاولة اإلدارة استخدام الثغرات
الموجودة في السياسات المحاسبية لمصمحتيا بالدرجة األولى.
وازداد االىتمام بيذا المفيوم في اآلونة األخيرة وخاصة بعد األزمة المالية العالمية
األخيرة والتي أدت إلى انييار عدة شركات كانت رائدة في عمميا عمى الرغم من سالمة الوضع
المالي المقدم من قبميا وتصديقيا من قبل مكاتب المراجعة ذات السمعة الحسنة آن ذاك  ،وتعد
قضية شركة الطاقة األمريكية العمالقة

 ENRONوعالقتيا بمكتب المراجعة

 Andersenمن أكثر األمثمة الواقعة الحية عمى مفيوم المحاسبة اإلبداعية.

Arthur

1

إن المفيوم الحديث لممحاسبة اإلبداعية فنجده قد ظير بشكل رئسي بواسطة الممارسين
( الصحفيين ) عمى نشاط السوق وقد جاء اىتماميم من خالل مالحظاتيم لمسوق وليس من أي
نظرية ،فقد فيموا دوافع ىذا النشاط الذي يتم لتضميل المستثمرين وبتقديم الصورة التي يرغبونيا
مثل شكل الربح المتزايد او المستقر  ،وقد اطمقت عمى المحاسبة اإلبداعية مصطمحات
التالعب ""Manipulationوالخداع  Deceitوالتحريف
البعض بالخداع في يد المحاسبة

مثل

" ،"Misrepresentationكما سماىا

" "Accounting Sleight of handاو العبث بالدفاتر

" "Fiddling the booksاو التقارير التجميمية "Cosmetic Reporting
 1سامر دوارة :اثر جودة المراجعة الخارجية عمى ىامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية ،مذكرة ماجستار
،جامعة حمب ،سوريا ،2014 ،ص .63
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ويطمق كتاب فرنسيون مصطمحات معينة عمى المحاسبة اإلبداعي

ة مثل "فن طبخ

الدفاتر" "(Bertolus, 1988) "The art of cookingt the book

فن حساب ارباحيا "(Lignon, 1989) "The art of computing its profits
فن عرض المزانية "(Gouning, 1991) "The art of presenting abalanc sheet
أحكام أو فن توفير المال
)1991

""The The provisions or the art of saving money

1(Pourquery,

 -2-1تعرٌف المحاسبة اإلبداعٌة
لقد حاول العديد من الباحثين والكتاب والمختصين وضع تعريف لمصطمح المحاسبة
اإلبداعي ،ونظار إلختالف توجيات ىؤالء الباحثين والكتاب فقد ظيرت العديد من التعريفات
ة
ليذا المصطمح،
المحاسبة اإلبداعية من وجية نضر أكاديمية بأنيا ىي" عبارة عن تحويل أرقام المحاسبة
المالية عما ىي عميو فعال إلى ما يرغب فيو المعدون من خالل استغالل أو االستفادة من
القوانين الموجودة و  /أو تجاىل بعضيا و /أو جميعيا "

2

وتعرف بأنيا" استخدام المرونة المتاحة في المحاسبة ضمن اإلطار التنظيمي إلدارة وقياس
وعرض الحسابات بحيث أنيا تعطي األولوية لصالح المعدين وليس المستخدمين " .
وفي مفيوم أخر " تشير المحاسبة اإلبداعية الستخدام المعرفة لمتأثير عمى األرقام
المفصح عنيا ،بحيث بدال من إظيار األداء الفعمي أو موقف الشركة  ،فإنيا تعكس ما ترغب
3

اإلدارة إظياره ألصحاب المصمحة "
1
2

طارق عبد العال  :حوكمة الشركات  ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص ص .67،68
أمينة فداوي فريد  :دور حوكمة ركائز الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية  ،المجمة الجامعية العدد السادس عشر  ،المجمد األول،

فبراير ،2014 ،ص .251

3

بدر الزمان خمقاني ،مسعود صديقي :واقع ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية واجراءات استبعادىا من التقارير المالية ،مجمة أداء

المؤسسات الجزائرية  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقمة ،عدد  ،2015 ،08ص .62
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كما تعرف بأنيا استخدام وتغيير السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية والممارسات
المحاسبية الخاطئة في التأثير عمى المعمومات المحاسبية وقيم البنود الظاىرة في القوائم المالية
وبما يحقق أىداف ومصمحة فئة معينة دون باقي الفئات األخرى1تعني المحاسبة اإلبداعية ىو
أن المحاسب المالي يكون مبدعا بشكل إيجابي

بفيم جميع مفاىيم المحاسبة وتطبيقاتيا من

حيث شكميا القانوني ومن ثم يستخدم إبداعاتو في التعبير عن صدق اإلفصاح بالقوائم المالية
وقد يتطور ىدا اإلبداع إلى إخفاء حقائق مالية كحالة تدىور ،أو إخفاء لبعض النسب المالية.

2

المحاسبة اإلبداعية تتيح التالعب في القيم المحاسبية وذلك من خالل استغالل مرونة
أو غموض أو عدم وجود المعايير المحاسبية التي قد تستخدم بشكل فردي أو كمي ،لمحصول
عمى القيم المطموبة وعرضيا.

3

يمكن تمخيص أىم القواسم المشتركة في تمك التعار يف لممحاسبة اإلبداعية في النقاط
التالية:
 المحاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب و االحتيال في مينة المحاسبة ؛ ممارسة المحاسبة اإلبداعية تحصل في إطار ممارسة الخيار بين المبادئ والمعايير والقواعدالمحاسبية المتعارف عمييا و بالتالي فيي ممارسة قانونية ؛

1

2

طارق عبد العال حماد  :المحاسبة اإلبتكارية دوافعيا ،أساليبيا ،أثارىا ،الدار الجمعية ،اإلسكندرية ،2011 ،ص.11
أميرة شريف فضل عبد العظيم :دراسة تحميمية ألساليب المحاسبة اإلختالقية وانعكاساتيا عمى نطاق مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي ،رسالة

ماجستار في المحاسبة ،كمية التجارة جامعة القاىرة ،2012 ،ص .04
3

Jonathan Lautaro: Evaluation de la fiabilité de l’information comptable, Thèse doctorale, Université
Catholique De Louvain, Belgique, 2010, p. 76.
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 إن ممارسو ا المحاسبة اإلبداعية غالبا ما يمتمكون قدرات مينية محاسبية عالية تمكنيم منالتالعب في القيم وتحويميا بالشكل الذي يرغبون ؛
 ممارسة ضارة بأطراف داخمية وخارجية و أوضحت إحدى الدراسات العالقة بين ممارساتالمحاسب اإلبداعية واألطراف ذوي المصمحة بالشكل التالي:

شكل رقم(  )2-2العالقة بٌن ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة واألطراف ذوي المصلحة

الشركة

الممولون

المديرون

المجتمع

 -تعظيم تعويضات اإلدارة

 -تخفيض تكاليف رأس المال

 -تخفيض التكاليف القانونية

 -خطة المكافأة

 -إصدار أسهم

 -تكلفة التشريع

 -خيارات األسهم

 -عقود الدين

 -البيئة التنافسية والضرائب

تالعب المديرين ضد الشركة

تالعب المديرين لصالح الشركة

ممارسة المحاسبة اإلبداعية

المصدر :سامر دوارة ،اثر جودة المراجعة الخارجية عمى ىامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية،

مذكرة ماجستير ،جامعة حمب ،سوريا ،2014 ،ص.65 ،
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 -3-1أشكال وتقسٌمات المحاسبة اإلبداعٌة
أ  -المسمٌات واألشكال المختلفة للمحاسبة اإلبداعٌة
جدول رقم ( )2-2المسمٌات واألشكال المختلفة للمحاسبة اإلبداعٌة
الشكل
المحاسبة المتعسفة

التعريف
اختيار وتطبيق نشط ومتعمد لمبادئ محاسبية معينة بجيد يستيدف تحقيق نتائج مرغوبة
عادة ما تكون مكاسب جارية ـوسواء كانت الممارسات المتبعة متفقة أو غير متفقة مع
المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا

إدارة األرباح

مناورة نشطة لموصول إلى رقم ربح محدد مسبقا قد يكون موضوعا من جانب اإلدارة
وتنبؤات بمعرفة المحممين أو قيم متفق عمييا مع تدفق أكثر سالسة واستدامة لممكاسب

تخفيف تقمبات الدخل

ىي شكل من أشكال إدارة األرباح مصممة إل زالة االرتفاعات أو االنخفاضات التي تظير
في الدخل عمى مدار فترات مالية مختمفة وذلك من خالل تخفيض وتخزين األرباح

التقارير المالية
االحتيالية

وىو عبارة عن تحريف متعمد لمقوائم المالية أو إغفال إدراج قيم في القوائم المالية وذلك
بغرض خداع مستخدمي ىذه القوائم،

وىذا األمر يدخل تحت طائمة اإلجراءات الجنائية

والمدنية واإلدارية
ممارسات المحاسبة

وتشمل كل األساليب المستخدمة في لعبة األرقام المالية بما في ذلك االختيار المتعمد

اإلبداعية

والغير المتعمد والتطبيق المخادع وغير المخادع لممبادئ المحاسبية المتعارف عمييا
والتقارير المالية االحتيالية ،وأي خطوة تتخذ نحوي إدارة األرباح أو تخفيف تقمبات الدخل

المصدر :طارق عبد العال حماد ،موسوعة معايير المراجعة  ،الجزء األول ،الدار الجامعية اإلسكندرية ،2004 ،ص ص
.298-297
1

ب –التالعب الناتج عن ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة قسم إلى:

 تالعب محاسبً :من طرقو استغالل فرصة اختيار السياسات المحاسبية البديمة مثل طرقتقييم المخزون السمعي ومعاممة المصاريف الرأسمالية عمى أنيا جارية ،أو التحيز

الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية لمعمر اإلنتاجي.
1

طالل سميمان جريرة وآخرون :اثر اآلليات المحاسبية لمحكومة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية من وجية نظر شركات صناعية العمانية

ومدققي الحسابات الخارجيين  ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد  ،11العدد  ،2015 ،2ص .324
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 تالعب غٌر محاسبً  :مثل تغيير تصنيف الصفقات وما ينتج عنيا من تالعب فيعناصر القوائم المالية يظير ذلك مثال عند بيع األصول واعادة استئجارىا ،إذ أن عائدات
البيع يمكن أن تخفض أو ترفع بشكل غير حقيقي من خالل إجراء تسويات مع أقساط
اإليجار ،أو تغيير الزمن الحقيقي لمصفقات بيدف تحديد سنة معينة لتحميميا باألرباح
والخسائر لتحقيق ىدف معين.
-4-1العوامل التً ساعدت على ظهور المحاسبة اإلبداعٌة :ىناك عدة عوامل ساعدت
عمى ظيورىا وىي:

1

أ .حرٌة االختٌار للمبادئ المحاسبٌة  :تسمح القواعد والمعايير المحاسبية لمشركة أن تختار
تثر عمى عممية اتخاذ القرار.
المحاسب ألجل إعداد قوائميا والتي ؤ
ة
بين مختمف طرق
ب .حرٌة التقدٌرات المحاسبٌة  :يضمن إعد اد بعض العمميات المحاسبية درجة كبيرة من
التقدير والحكم الشخصي والتوقع وه ذا ما يتيح التالعب في التقديرات بغرض الوصول
إلى ىدف معين مثل تقدير السعر اإلنتاجي لألصول بغرض حساب اإله تالك.
ج .توقٌت تنفٌذ العملٌات المحاسبٌة  :يمكن أن يؤدي التحكم في توقيت تنفيذ وحدوث
ي إلى تحقيق االنطباع المرغوب عن الحسابات والقوائم المالية
بعض العمميات الحقيق ة
لمشركة فإن ترك الحرية في تقيد بعض العمميات في الوقت المناسب قد يؤجل أو يعجل
من تقييدىا وذلك لتحقيق أىداف ومكاسب معينة.

المطلب الثانً :دوافع ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة
ييدف التالعب بالقوائم المالية إلى تضميل وخداع مستخدمي ىذه القوائم لغرض تحقيق
منافع غير مشروعة من خالل قيام اإلدارة بممارسات غير أخالقية مستغمة بذلك موقعيا الذي
يؤىميا لمقيام بتمك الممارسات ونمخص أىم دوافع المحاسبة اإلبداعية فيما يمي:

1

بالرقي تيجاني  :المحاسبة اإلبداعية مفاىيم وأساليب المبتكرة لتجميل الدخل  ،مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير العدد  ،12جامعة سطيف،

.2012
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 غياب القيم األخالقية لدي اإلدارة بسبب وجود خمل أخالقي بين إدارة الوحدة المحاسبيةوالمساىمين ناتج في أغمب األحيان من سبب رئيسي أال وىو في أن كل منيما يحاول تحقيق
دالة أىدافو وتعظيم ثروتو وذلك من خالل إتباع سموكيات يراىا أنيا أفضل السموكيات
واألخالقيات التي تحقق تمك األىداف؛
 وجود بيئة أو ظروف مالئمة لمغش والتالعب بسبب تعدد البدائل القياس المحاسبية التيتتضمنيا المعايير المحاسبية الدولية؛
 فشل اإلدارة في تحقيق أىداف المؤسسة :تمج أ اإلدارة إلى التالعب في حسابات الدفاتروالسجالت بقصد التأثير عمى مد ى داللة الكشوف المالية وعمى نتيجة أعمال المشروع ومركزه
المالي من أجل إييام المساىمين بنجاح إدارتيم وبذلك يتم انتخابيم مرة أخرى؛

1

 التأثير عمى سمعة المؤسسة في السوق :تستخدم أساليب المحاسبة اإلبداعية بيدف تحسينالقيمة المتعمقة بأداء المؤسسات والتي ال تسمح ظروفيا التشغيمية أو االستثمارية من تحقيق ىذا
التحسن بشكل طبيعي ؛
 غايات التالعب الضريبي :يتم التالعب في ىذه الحالة بتخفيض األرباح وزيادة النفقات منأجل تخفيض الوعاء الضريبي؛
 لغايات التصنيف الميني  :تمجأ المؤسسات لتحسين كشوفيا المالية لمحصول عمى تصنيفمتقدم عمى منافسييا وذلك باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية ؛
 تجنب التكاليف السياسية :قد ترغب اإلدارة من خالل تخفيض أرقام الربح بغرض تجنب أيتكاليف سياسية قد تفرضيا السمطات عمى المؤسسات الكبيرة الحجم والتي تحقق أرباح ا كبيرة
جدا؛

2

 1مدرس نعيم تومان ،مرىون الزيادي :تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية عمى مصداقية القوائم المالية ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية،
عدد  ،2015 ،02ص .196
2

عماد األغا :المحاسبة اإلبداعية  ،مجمة مال وأعمال ،غزة فمسطين ،العدد  ،2012 /2011 ،02ص ص .20 ،19
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 استفاء شروط الدين  :يضع الدائنون والمقرضون عادة شروط في عقد الدين مثل عدم توزيعأرباح عمى المساىمين إال في حالة زيادة معدالت العائد المحددة عمى نسب معينة أو عدم
الحصول عمى قروض جديدة إال في ظل أوضاع معينة مرتبطة بالكشوف المالية مثل سداد
ديون إلى حقوق الممكية أو معدل تغطية الفوائد و غير ذلك من الشروط فإن اإلدارة تقوم
بالتالعب الستيفاء ىذه الشروط؛

1

 كما قد تقوم اإلدارة بالتالعب في الدخل كقناع لمشاكل األداء الضعيف وتقديم القوائم الماليةبصورة أقوى من الحقيقة لمحصول عمى قروض من البنوك ؛
 زيادة مكافآت وحوافز اإلدارة :ترتبط مكافأة وحوافز اإلدارة بأرقام الربح المحققة مما يشجع2

المديرين عمى التالعب بأرقام الربح لتسييل حصوليم عمى المكافآت.

المبحث الثانً :ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة وأسالٌب الحد منها
المطلب األول :ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة فً القوائم المالٌة
تتم ممارسة المحاسبة اإلبداعية في كل من قائمة الدخل والميزانية،

والتدفقات النقدية

والتغيرات في حقوق الممكية عمى النحو التالي:
 -1-1فً قائمة الدخل :تظير المحاسبة اإلبداعية في قائمة الدخل من خالل :

3

 تسجيل إرادات المبيعات مبك ار وقبل شحنيا أو تسجيميا قبل التزام الزبون بدفع ثمنيا ؛ زيادة الدخل من خالل عائد لمرة واحدة وىو ما يشمل زيادة األرباح من خالل بيع أصلمقيم أقل من الحقيقة وك ذلك اعتبار عائد االستثمارات جزء من اإلرادات إضافة إلى تسجيل
عائد استثمار باعتباره دخال تشغيميا وأيضا

ا بتداع دخل من خالل إعادة تصنيف حسابات

الميزانية؛
1
2
3

عماد األغا :مرجع سبق ذكره ،ص ص .20 ،19
طارق عبد العال  :مرجع سبق ذكره  ،ص ص .55 -54
لندة حسن النمر الحمبي  :دور المدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية  ،مذكرة ماجستار،

جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا  ،2009 ،ص.26
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 نقل مصاريف جارية إلى فترات محاسبية سابقة أو قادمة ،رسممة التكاليف التشغيمية العاديةوتغيير البيانات المحاسبية إضافة إلى إىتالك تكاليف بشكل بطيء والفشل في تسجيل
األصول التالفة و تخفيض خدمات األصول
 نقل المصاريف المستقبمية إلى الفترة المحاسبية الحالية و ىي تشمل زيادة المصاريف التيتعتمد عمى تقدير المرء في الفترة المحاسبية الحالية ؛

 -2-1فً المركز المالً:
ترتبط أىمية الميزانية بما توفره من معمومات حول طبيعة و حجم المواد المتاحة لدى
الشركة و التزاماتيا اتجاه المقرضين و المالكين و في ما يمي عرض فرص التالعب بالقيم
1

المحاسبية باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية في بنود قائمة المركز المالي:

 ا ألصول الغٌر ملموسة  :حيث يتم المبالغة في تقييم بنود األصول الغير ممموسة مثلالعالمات التجارية أو اإلعتراف بالشيرة الغير مشتراة إضافة إلى التغيرات الغير مبررة في طرق
إطفاء المتبعة في تخفيض األصول ؛
األصول الثابتة  :حيث ال يتم اإللتزام بمبدأ التكمفة التاريخية في تحديد القيمة المدرجة ليا ؛ االستثمارات المتداولة  :حيث يتم التالعب في أسعار السوق التي تستخدم في تقييم محفظةاألوراق المالية ،إضافة إلى تخصيصات غير مبررة في مخصصات انخفاض األسعار ؛
النقدي  :عدم اإلفصاح عمى البنود النقدية المقيدة و التالعب في أسعار الصرف المستخدمة
ة
في ترجمة البنود النقدية من العمالت األجنبية ؛
الذمم المدٌنة :يتم التالعب ىنا من خالل عدم الكشف عن الديون المتعثرة بيدف تخفيضقيمة مخصص الديون المشكوك فييا و إجراء أخطاء متعمدة في تصنيف حسابات الذمم المدينة
1

لندة حسن حمبي  :مرجع سبق ذكره ،ص ص .43 ،40
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و تصنيف الذمم الطويمة األجل عمى أنيا أصول متداولة بيد ف تحسين سيولة المؤسسة من
أجل تضخيم إيراداتيا؛
االستثمارات طوٌلة األجل :تغير الطرق المحاسبية المتبعة في المحاسبة من طريقة التكمفة إلىطريقة حقوق الممكية؛
 الموجودات الطارئة  :يتم إثبات الموجودات المحتممة قبل التأكد من تحقيقيا مثل إثباتاإلرادات المتوقع تحصيميا من دعوى قضائية عمى أحد العمالء قبل إصدار الحكم فيو؛
 المخزون :يتضمن كشوفات الجرد بنود بضاعة راكدة أو متقادمة إضافة إلى عممية التالعبفي أسعار تقييميا؛
 المطلوبات المتداولة  :إدراج أقساط مستحقة خالل العام الجاري من القروض طويمة األجلضمن المطموبات بيدف تحسين نسب السيولة ؛
 مطلوبات طوٌلة األجل  :الحصول عمى قروض طويمة األجل قبل إعالن الميزانية بيدفاستخداميا لتسديد القروض قصيرة األجل لتحسين نسب السيولة؛
 حقوق المساهمٌن  :مثل إضافة مكاسب محقق ة من سنوات سابقة إلى صافي ربح العامالجاري بدال من معالجتو ضمن أرباح محتجزة كما يجب اعتباره بندا من بنود السنوات السابقة .

 -3-1قائمة التدفقات النقدٌة :
تظير ممارسات المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية عمى النحو التالي:

1

 -تصنيف النفقات التشغيمية باعتبارىا نفقات استثمارية أو العكس ؛

1

حسن فميح مفمح القطيش  ،فارس جميل حسين الصوفي  :أساليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في قائمة الدخل والمركز المالي  ،مجمة كمية بغداد

لمعمو م اإلقتصادية الجامعة  ،العدد ،2011 ،27ص .368
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 دفع تكاليف التطوير الرأس مالي و تسج يليا باعتبارىا تدفقات نقدية استثمارية خارجة وإبعادىا عن التدفقات النقدية الخارجة التشغيمية و بالتالي إن ىذه الممارسات تزيد من تدفقات
النقدية الداخمة؛
 التالعب بالتدفقات النقدية بيدف التيرب جزئيا من دفع الضرائب من خالل إزالة تأثيرالضريبة من ىذه العمميات من التدفقات النقدية التشغيمية؛
تثرة و ذلك إلزالة البنود الغير متكررة و كذلك من خالل
 التالعب بالدخل من العمميات المس معدم تصنيف األسيم الممموكة لممؤسسة باعتبارىا أسيم جارية حيث يمكن تصنيفيا كاستثمارات
جارية أو غير جارية اعتمادا عمى فترة االحتفاظ بيا .
 -4-1قائمة التغٌرات فً حقوق الملكً ة  :تظير المحاسبة اإلبداعية في قائمة حقوق
الممكية فيما يمي:

1

تعتبر حمقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز المالي،

وىي تتحدد من خالل رصد

ومتابعة التغيرات التي تحدث في بنود حقوق الممكية من بداية الفترة المالية وح تى نيايتيا ويتم
االعتماد في عرضيا عمى أساس االستحقاق  ،إن جميع عناصر بنود ىذه القائمة معرضة
الستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية من خالل إجراءات تغيرات وىمية في زيادة رأس المال
المدفوع أو تخفيضو ،وكذلك رأس المال المكتس ب ،والتي تمارس عمى إعادة تقدير حجم
األخطاء السابقة أو خسائر الخيارات السابقة وأرصدة العمالت األجنبية.

 -5-1األبعاد األخالقٌة لممارسة المحاسبة اإلبداعً
لمممارسة الجيدة لتقويم وتحسين الحكومة في المؤسسات

ة :أشارت اإلرشادات الدولية
الصادرة عن اإلتحاد الدولي

لممحاسبين)  IFACالفقرة  ( 8أ ن لكل منشاة تقارير خاصة بيا سواء مالية أو غير مالية
فيجب كتابتيا بشكل عادل ومتوازن واظيار النتائج السمبية بدال من محاولة إخفائيا وتعتبر ىذه
1

لندة حسن حمبي  :مرجع سبق ذكره ،ص .49
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إشارة واضحة إلى عدم التالعب في التقارير المالية واظيارىا بشكميا الفعمي دون إجراء أي
تعديالت وممارسة المحاسبة اإلبداعية.
تعتبر المحاسبة اإلبداعية عموما فعل وممارسة في حد ذاتيا مخادعة وغير مرغوب فييا
كما أن المحاسبة اإلبداعية عادة فعل سمبي ومعيب وممارستيا مشكمة أساسية تواجو مينة
المحاسبة وتتعارض مع قواعد السموك الميني واألخالقي الصادرة عن جمعيات والييئات
المينية المحمية واإلقميمية والعالمية التي وضعت قواعد السموك المحاسبية ومبادئ يجب إتباعيا
وأىميا الكود األخالقي الدولي لممحاسبين الصادر عن اإلتحاد

الدولي () IFACالذي صدر

عام  ،2005وكذلك يقتضي الشرع الحنيف إظيار الحقائق كما ىي وتوخي الصدق واألمانة
اإلبداعي.
ة
وىذا ما تفتقده المحاسبة

1

المطلب الثانً :مسؤولٌة المراجع الخارجً
 -1-2مسؤولٌة المراجع الخارجً فً اكتشاف األخطاء واالحتٌال
أشار المعيار التدقيق الدولي (  (ISAرقم (  240االحتيال والخطأ )
والمعمول بو من تاريخ

المعاد صياغتو

 15ديسمبر  2009أن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الخطأ

واالحتيال تقع عمى إدارة المؤسسة وكل األشخاص المكمفين بالرقابة كما أوضح أن مسؤولية
مدقق الحسابات عن اكتشاف األخطاء واالحتيال يمكن حصرىا في اآلتي:

2

 تقع مسؤولية المدقق في تحديد ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي تحريفات جوىريةمادية وفي حالة وجود تحريفات مادية يجب عمى المدقق توجيو العميل لتصحيحيا ،وفي حالة
عدم استجابة إلجراء التصحيح يقوم بإصدار تقرير متحفظا أو سمبيا ولذلك فإن مسؤولية المدقق
الرئيسية تنحصر في تقصيره في اكتشاف التحريفات المادية الناتجة عن االحتيال والخطأ عند
أداء عممية التدقيق واىمالو وعدم بذلو العناية المينية الالزمة لتحديد ىذه التحريفات كما يجب
1

سيد عبد الرحمن بمو  :دور تطبيق حوكمة الشركات في ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية ARAB ECONOMIC AND BUSINES ،

 ،2013 ،JOURNAL 8ص.67

2

رزق ابو زيد الشحتة  :تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفق المعايير الدولية  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .278 -277
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عمى المدقق القيام بتخطيط وأداء التدقيق حسب المعايير الدولية ،وبذل العناية المينية المالئمة
متخذا موقف الشك الميني فيما يقوم بو من إجراءات،

ووضع برنامج تدقيق شامل يتضمن

إجراءات إضافية إذا توقع المدقق وجود تحريف مادي في الدفات ر ،بحيث يساعده ذلك في
الحصول عمى تأكيد معقول ب أ ن البيانات المالية بمجمميا خالية من األخطاء الجوىرية التي
يمكن أن تحدث بسب االحتيال .
عمى المدقق مسؤولية إبالغ إدارة المؤسسة عند اكتشافو ألي تحريف مادي ناتج عن
غش أو اشتباه بوجود غش أو خط أ أو تصرف غير قانوني ،و أن يناقش معيم طبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات التدقيق الالزمة حيال ىذا التحريف( معيار التدقيق الدولي .)240
وقد يرى المدقق انو من الضروري االنسحاب من عممية التدقيق عندما ال تتخذ المؤسسة
إجراءات تجاه الخطأ واالحتيال والتصرفات غير القانونية،

التي قام بإبالغيا ليم وير ى أنيا

ضرورية في ظل الظروف حتى إذا لم يكن ليا تأثير مادي عمى القوائم المالية وحسب المعيار
األمريكي) )SASرقم  99فإن التغيرات الرئيسية المرتبطة بتطوير دور ومسؤولية المراجع عن
الغش تتمثل فيما يمي:

1

 العصف الذىني لفريق المراجعة :تمثل جمسة العصف الذىني مناقشة مفتوحة وحرة بينأعضاء فريق المراجعة مع االستعانة ببعض المختصين في الصناعة أو غيرىا إذا لزم األمر
وذلك لتبادل األفكار واثارة التساؤالت ووضع إجابات وكذلك تبادل الخبرات .

2

 ينبغي عمى المراجع أن يدرس كيف يمكن ارتكاب الغش وكيف يمكن الكشف عنو ؛ وجوب مراعاة الحوافز والفرص والتبرير الخاص بالغش؛ مراعاة القابمية الكبيرة لتعرض المستندات إلى التالعب؛ فحص قيود اليومية التي تتسم باألىمية ؛1

أمين سيد احمد لطفي  :التطمعات الحديثة في المراجعة  ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2013 ،ص ص .298-297

2

طارق عبد العال حماد  :موسوعة معايير المراجعة  ،مرجع سبق ذكره ،ص .521
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 -النزوع الكبير لمشك الميني باستجابات اإلدارة؛

 استخدام نظم معمومات إلكترونية متقدمة في الكشف عن الطرق الجديدة الكتشاف الغش. االعتراف باحتمال وجود تواطؤ بين اإلدارة وأفراد الطرف الثالث ؛ استبعاد إمكانية التنبؤ بإجراءات المراجعة ؛ ربط اإلجراءات التحميمية بالبيانات التشغيمية أو بيانات الصناعة لمتأكد عمى وجود شك مينيولعمى ابرز ما أكد عميو المعيار في دراسة العوامل التي قد تشير إلى مخاطر وجود الغش
 Risk factors of fraudبربطيا بالمواقف الثالثة لمثمث الغش:

1

الشكل البياني رقم (:)2-3مثمث الغش
الحوافز والضغوط
وجود حوافز لدي اإلدارة او العاممين واحتمال
تعرضيم لضغوط تشكل مخاطر الغش
 Fraud riskدوافع إرتكاب الغش

الغرض

وجود مقدرة االتجاىات التبرير المنطقي

وجود ظروف مثل غياب ضوابط الرقابة الداخمية او وجود

لممتورطين بالغش عمى انو ذو تبرير تصرفاتيم احتيالية او

ضوابط رقابية غير فعالة او مقدرة اإلدارة عمى تخطي تمك
الضوابط اآلمر الذي أسفر عن فرض ارتكاب الغش

المصدر:

إتساق مع دليل األخالقيات او قد يكون ليؤالء االفراد إتجاه

من القيم التي تسمح بإرتكاب تمك التصرفات عن قصد وعمم

أمين سيد احمد لطفي ،التطمعات الحديثة في المراجعة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2013 ،ص .299

 2-2مسؤولية المراجع الخارجي حسب القانون 01-10
أ -المسؤولٌة المدنٌة  :إن المراجع مسئول تجاه الشركة وتجاه الغير وعميو تعويض الضرر
المادي والمعنوي الذي لحق بيؤالء في حالة ارتكاب أخطاء أو تقصير،غير انو البد من إثبات
أن الضرر ناتج ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ،من تمك األخطاء وذلك التقصير

1
2

أمين سيد احمد لطفي  :التطمعات الحديثة في المراجعة  ،المرجع نفسو.
محمد بوتين :المراجعة ومراقبة الحسابات من النظري إلى التطبيق  ،مرجع سبق ذكره ص.37

41

2

وحسب

المحاسبة اإلبداعٌة

الفصل الثانً

المادة  60من القانون  01-10يعد الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد أثناء ممارسة مياميم
مسئولون مدنيا تجاه زبائنيم في الحدود التعاقدية.
والمادة  61يعد محافظ الحسابات مسؤوال اتجاه الكيان المراقب عن األخطاء التي يرتكبيا أثناء
تأديتو لميامو.

1

ب -المسؤولٌة الجزائٌة  :تعرف المسؤولية الجزائية حسب المادة  05المرسوم التنفيذي -13
 10المؤرخ في  13جانفي  2013عمى أنيا "المسؤولية التي يتحمميا محافظ الحسابات بحكم
القانون إذا توافر القصد الجنائي أي عممو بالجريمة ومشاركتو فييا،

كأنو يتعمد مثال إعداد

تقرير كاذب بنتائج المراقبة أو يتعمد إغفال وقائع في تقريره الموجو إلى الجمعية العامة بيدف
اإلضرار بمصالح أعضائيا" .
تتحدد مسؤولية محافظ الحسابات طبقا ألحكام القانون الجنائي والقانون التجاري في
حالة مخالفتو أو تقصيره في التزاماتو القانونية،
الميني ،إعطاء معمومات كاذبة وغيرىا.

كممارسة غير الشرعية لممينة ،إفشاء السر

2

وحسب المادة  62من القانون  :01-10يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات
والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني

3

وفي حالة عدم

قيامو باإلبالغ باألعمال غير شرعية التي يكتشفيا ف إنو سوف يتعرض لعقوبة السجن لمدة
تتراوح بين سنة وخمس سنوات،
إحداىما.

وغرامة مالية تتراوح بين  20000دج و  500000دج أو

4

ج -المسؤولٌة التأدٌبٌة  :إذا أخل المراجع  ،باعتباره كعضو  ،بواجباتو حسب ما تنص عميوقواعد الجمعيات والنقابات المينية التي ينتسب إلييا فقد
1
2

ينظر إلى الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية :القانون  ،01-10المادة 61 ،60 ،ص

يتمقى المعني باألمر إنذار ا ،لوما،
.10

ديممي عمر :نحو تحسين أداء المراجعة المالية في ظل معايير الدولية  ،أطروحة دكتوراه ،عموم التسيير ،جامعة الشلف ،2017/2016 ،ص

.186

3
4

ينظر إلى الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية :القانون  ،01-10مصدرسابق ،المادة  ،62ص.10
شريقي عمر :المراجعة الخارجية  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .178
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فالتوقيف المؤقت عن مزاولة المينة إلى شطب االسم من جدول األعضاء المرخص ليم بمزاولة
المينة .1وحسب المادة  63من قانون  01-10يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات
والمحاسب المعتمد المسؤولية التأديبية أمام المجنة التأديبية لممجمس الوطني لممحاسبة حتى بعد
استقالتيم من مياميم عن كل مخالفة وتقصير تقني أو أخالقي في القواعد المينية عند ممارسة
وظائفيم تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذىا وفق الترتيب التصاعدي حسب خطورتيا
إلى اإلنذار التوبيخ التوقيف المؤقت لمدة أقصاىا  6أشير الشطب من الجدول.

2

المطلب الثالث :أسالٌب وإجراءات الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة
 -1-3أسالٌب الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة
ال شك أن مكافحة ممارسة المحاسبة اإلبداعية تعتبر من األمور الصعبة و المعقدة و
ليذا فان الميتمين بيذا المجال يسعون باستمرار لمعرفة التطورات الخاصة لممحاسبة اإلبداعية
و ذلك لكشف تمك الممارسات و من ثم معرفة الحد منيا و فيما يمي أىم االتجاىات و الوسائل
و األساليب الحديثة لمكشف عن ممارسة المحاسبة اإلبداعية و الحد منيا و ذلك كاآلتي:
 لجان المراجعة التي ظيرت عي الواليات المتحدة األمريكية بعد اليزات المالية العنيفةالناتجة عن التالعب في التقارير المالية والتي أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك

وىيئة

سوق المال األمريكية بالتوصية بضرورة إنشاء بالشركات المسجمة بيا عدد من األعضاء غير
التنفيذيين تكون ميمتيا تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابو وذلك كمحاولة لزيادة استقالليتو
عند إبداء الرأي الفني للقوائم المالية؛
 خفض مجال اختيار البدائل والمعالجات المحاسبية ولو ذا األمر فإن لجنة معايير المحاسبةالدولية وفي تعديالتيا األخيرة فإنيا قد ألغت معاييرىا لممعالجة البديمة ووضعت معالجة قياسية
في أغمب معاييرىا؛

1
2

محمد بوتين :المراجعة ومراقبة الحسابات من النظري إلى التطبيق  ،المرجع نفسو ،ص .38
ينظر إلى الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية :القانون  ،01-10مصدرسابق ،المادة  ،63ص .10
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 سن قواعد تقمل من استخدام بعض السياسات المحاسبية ،أو حتى إلغائيا ؛ -تفعيل خاصية الثبات ويقصد

بيا استخدام السياسات المحاسبية المتبعة من قبل معدي

البيانات المالية وه ذا ال يعني انو من غير المسموح تغيير السياسات المحاسبية ،لكن المقصود
ىو عدم تغيير تمك السياسات إال في حالة الضرورة القصوى وشريط ة اإلفصاح عن التأثيرات
1

المالية الناتجة عن تغيير تمك السياسات.

 البعد عن المصمحة الذاتية بين المراجع الخارجي واإلدارة يسيم في موضوعية تقريرالمراجعة؛
 تنمية الثقافة بين المستثمرين والميتمين بالقوائم المالية عمى مختمف أصنافيم ؛ تفعيل التنظيم الميني لممحاسبة والمراجع ة  2ووضع ميثاق السموك الميني وتشكيل لجنةاألخالق المينية التي من أىم وظائفيا وضع قواعد السموك التي يجب أن يمتزم بيا المحاسب
والمراجع المعتمد والوسيمة األىم واألقوى فيي يقظة وكفاءة المراجعين والمراقبين في اكتشاف
المحاسب اإلبداعية التي يتبعيا البعض ،ويتم ىذا األمر عن طريق اختيار المراجع
ة
ممارسات
الكفء المتمكن والذي يقوم عمى تصميم إجراءات المراجعة لمحصول عمى تأكيد معقول عن
التحريفات الناشئة عن المحاسبة اإلبداعية التي يتم اكتشافيا ،والتي تعتبر جوىرية في لمقوائم
3

المالية؛

 -ترسيخ مبادئ السموك األخالقي والديني لإلدارة والموظفين وذلك من

أجل خمق توازن في

تحقيق مصالح األطراف المختمفة ذوي العالقة بالمؤسسة وخمق ثقافة األمانة العامة واألخالق
العالية من خالل وضع مصمحة الشركة فوق المصمحة الشخصية؛
1

طارق حمادة المبيضين ،أسامة عبد المنعم  :دور المحاسبة اإلبداعية في نشوء األزمة المالية العالمية وفقدان الموثقية في البيانات المالية  ،أبحاث

اقتصادية وادارية  ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير  ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد 08ديسمبر  ،2010ص .91
2

محمد عمر السر الحسن وآخرون :التزام المراجع الخارجي بقواعد السموك الميني وأثره عمى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية  ،مجمة جامعة

كسال ،السودان ،العدد ،2015 ،6ص .174

3

ناظم شعالن جبار :أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرىا عمى موثوقية البيانات المالية  ،مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية  ،المجمد التاسع ،

العدد ،2015 ،32 ،ص .252
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 تفعيل دور المحاسبة القضائية في اكتشاف طرق االحتيال من خالل الدعم القضائي ،حيثأن استخدام أدوات المحاسبة القضائية تساعد العدالة في فضح وتحديد المسيئين من خالل
تقديم القضايا المالية المعقدة بصورة واضحة في الدعاوي القضائية؛
 دعم آليات حوكمة المؤسسات التي تعتبر أحد أساليب المنيج األخالقي والذي يمثل نظامبمقتضاه تدار وتراقب المنشآت من خالل مجموعة من اإلجراءات يستخدميا ممثمي أصحاب
المصالح لتوفير اإلشراف والرقابة عمى المخاطر التي تقوم بيا اإلدارة؛
 ضمان استقالل مجمس اإلدارة الن استقاللية مجمس اإلدارة تمعب دو ار ىاما في عممية الحدمن تضارب المصالح بين المساىمين واإلداريين؛
 -إصدار تشريعات وقوانين تمزم اإلدارة والمحاسب والمدقق عمى التقيد

بقواعد وآداب سموك

المينة؛
 إعادة النضر بييكمة نظام الرقابة الداخمي يجب أن ال يكون المراجع جزء من اإلدارة وانمارقيبا عمييا من خالل إيجاد نظام لمتحكم المؤسسي ،وتأتي أىمية التركيز عمى فعالية الرقابة
الداخمية لكونيا تمثل خط الدفاع األول عن حقوق أصحاب المصالح ويري كثير من الميتمين
بشؤون الرقابة الداخمية أن أفضل أسموب لتحسين فعالية الرقابة الداخمية ىو ربطيا بمجنة دقيق
مستقمة وذات خبرة عالية؛

1

 ضوابط قانونية تتمثل في القوانين واألنظمة إضافة إلى التعميمات والبالغات الصادرةبموجبيا والتي يمكن وفقيا تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عمى ذلك ،ضوابط عرفية التي
تعارف عمييا أصحاب العالقة في اتخاذ القرار ،ضوابط مينية تدور ضمن الضوابط القانونية،

1

مدرس نعيم تومان مرىون الزبادي :تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية عمى مصداقية القوائم المالية  ،مجمة القادسية للعموم اإلدارية واالقتصادية ،عدد

 ،2015 ،02ص ص .205 -204
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ضوابط ذاتية وضوابط شرعية  ،الضوابط الشرعية وردت في آيات الدين تجمع بين الضوابط
الدنيوية والضوابط األخروية.

1

-2-3األبعاد األخالقٌة لمهنة المراجعة الخارجٌة للحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعٌة:
تعتبر أخالقيات مينة المحاسبة والمراجعة ركيزة أساسية لجميع العاممين في مينة
المحاسبة والمراجعة ،فإن عمييم مسؤوليات أخالقية مينية تتعمق بالقدرة المينية وتقديم
المعمومات الكاممة والموضوعية المعول عمييا في عمميم المحاسبي بعيدا عن التحريف في
القوائم المالية وليذا يخضع جميع المحاسبين ألخالقيات مينة المحاسبة وتشير أخالقيات مينة
المحاسبة إلى مجموعة المبادئ والمعايير المينية وىي الموضوعية واالستقاللية الكفاءة المينية،
والنزاىة والشفافية والتي تحدد ما يجب فعمو وما ال يجب فعمو .

2

 -3-3ا إلجراءات التً ٌطبقها المراجع الخارجً فً الحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعٌة
يجب عمى المراجع أن يكون ممما بكيفية إجراء التالعب المحاسبي وكأنو ىو الذي أعد التقارير
المالية حتى يستطيع الكشف عن أي تالعبات والجدول التالي يوضح اإلجراءات التي يطبقيا
المراجع الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في كل بند:

3

1

خالد جمال الجعارات  :المحاسبة اإلبداعية بين الموثوقية والتالعب  ،وادي رقية ،ممتقي عممي حول التوجيات الحديثة لمسياسة المالية ،جامعة محمد

2

خالد عثمان ،خالد عبد الرحمن عبد اهلل  :أخالقيات مينة المحاسبة والمراجعة ودورىا في كشف ممارسات إدارة االرباح  ،م رجع سبق ذكره ،ص ص

بوضياف ،المسيمة ،2016/11/10 ،ص .16

.194 -182
3

سامر دوارة :أثر جودة المراجعة الخارجية عمى ىامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية ،مرجع سبق ذكره،

ص .75
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الجدول رقم ( )2-3اإلجراءات التً ٌطبقها المراجع الخارجً فً الحد من ممارسات
المحاسبة اإلبداعٌة
اإلجراء المحاسبً المبتدع

اإلجراء المضاد المطلوب من المراجع او ما ٌجب ان
ٌكون علٌه اإلجراء الصحٌح

إجراء صفقات بٌع وهمٌة قبل نهاٌة العام لٌتم
إلغائها الحقا

التحقق من فواتٌر البٌع خاصة المعدة من قبل المؤسسات
ذات العالقة مثل المؤسسات التابعة والشقٌقة

إجراء صفقات بٌع حقٌقٌة لكن بشروط سهلة
غٌر مضمونة التحصٌل

التحقق من شروط اإلتمان وخاصة شروط التحصٌل
والسداد والخصم وكفاٌة المخصصات

قٌام المؤسسة بتسٌٌل مخزونها السلعً الذي
سبق تقٌٌمه بطرٌقة lifo

التحقق من صفقات البٌع حقٌقٌة ال وهمٌة

تأجٌل إثبات فواتٌر مشترٌات تتم فً نهاٌة
العام الجاري إلى العام التالً

مراجعة مستندٌه لفواتٌر الشراء

رسملة مصروف إٌرادي ،مثل رسملة
مصروف إعالن ولصٌانة آالت

التحقق من مدي توفر شروط الرسملة فً ذلك المصروف

إجراء تغٌٌر غٌر مبرر فً طرق إهتالك
األصول الثابتة اوفً طرق إطفاء األصول
غٌر الملموسة

التحقق من األثر المتراكم المترتب علٌه فً البٌانات
المالٌة وعلى ربحٌتها بشكل خاص واإلشارة لذلك فً
التقرٌر المراجعة النهائً

التالعب فً أسعار الصرف المستخدمة فً
ترجمة العمالت األجنبٌة

التحقق من صحة أسعار الصرف العمالت عند تارٌخ
إعداد القوائم المالٌة

التالعب فً أسعار السوق عند تقٌٌمها
وتصنٌف الطوٌل األجل إلى القصٌر األجل

التحقق من أسعار السوق المالٌة فً تارٌخ إعداد القوائم
المالٌة وشروط التصنٌف وأغراض شراء االستثمارات
{بغرض المضاربة ام االستثمار }،،،

الذمم المدٌنة

عند الكشف عن الدٌون المتعثرة بقصد
تخفٌض مخصص الدٌون المشكوك فٌها وعدم
الكشف عن الحسابات الراكدة

طلب كشف األعمال للمدٌنٌن وإجراء مطابقات مع الزبائن
والتأكد من الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

االستثمارات
الطوٌلة األجل

تغٌٌر فً الطرٌقة المتبعة فً المحاسبة عن
االستثمارات كتحوٌل من طرٌقة التكلفة إلى
طرٌقة حقوق الملكٌة

التحقق من مبررات التحوٌل واإلشارة إلى التأثٌر النابع
عن التحول فً تقرٌر المراجعة

البند

المبٌعات

تكلفة
البضاعة
المباعة

مصارٌف
التشغٌل

النقدٌة
االستثمارات
القصٌرة
األجل

المصدر :سامر دوارة  :أثر جودة المراجعة الخارجية عمى ىامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية ،
رسالة ماجستير ،2014 ،ص ص .77 ،76
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خالصة:

في ىذا الفصل معالجة ماىية المحاسبة اإلبداعية من خالل المبحث األول

تم

وفي

المبحث الثاني ممارسة المحاسبة اإلبداعية واجراءات الحد منيا وخمصت دراسة ىذا الفصل إلى
أن المحاسبة اإلبداعية ىي عممية استغالل الثغرات وتعدد البدائل  ،ونقاط الضعف في البيانات
المحاسبية المختمفة في سبيل إظيار البيانات المالية بغير صورتيا الحقيقية بما يحقق أىداف
ومصالح فئة معينة وأن ىناك عدة دوافع لممارسة المحاسبة اإلبداعية أىميا تأثير عمى سمعة
السوق و لغايات التالعب الضريبي ،فشل المؤسسة في تحقيق أىداف المؤسسة.
ممارسة المحاسبة اإلبداعية تشمل كل القوائم المالية  ،قائمة الدخل ،قائمة المركز المالي،
جدول تدفقات النقدية ،جدول حقوق الممكية وتعتبر ممارسة المحاسبة اإلبداعية ممارسة غير
أخالقية ،وحسب المعيار الدولي ( 240االحتيال والخطأ ) تنحصر مسؤولية المراجع في خمو
القوائم المالية من األخطاء الجوىرية

وعمى المراجع مسؤولية إبالغ الجيات المسئولة عند

اكتشافو ألي تحريفات ناتجة عن األخطاء الجوىرية ويتحمل المراجع المسؤولية المدنية والجزائية
والتأديبية في حالة تقصيره وخطئو .
ىناك عدة أساليب لمحد من ممارسات المحاسب اإلبداعية أىميا لجان المراجعة  ،ترسيخ
السموك األخالقي  ،كما يطبق المراجع جممة من اإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية.
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الفصل الثالث
الدراسة التطبيقية

تمهٌد:

الدراسة التطبٌقٌة

الفصل الثالث

بعد ما تم في الجانب النظري معالجة كل من المراجعة الخارجية و المحاسبة اإلبداعية،
كان وال بد من إسقاط الجانب النظري في صورة تطبيقية وىذا ما قمنا بو من خالل إجراء
دراسة ميدانية ممثمة في توزيع استمارة استبيان،

وطرح بعض األسئمة مندرجة تحت محاور

محددة .تضمن ىذا االستبيان  24سؤاال موزعا عمى ثالث محاور ،المحور األول حول التزام
المراجع الخارجي بقانون  01-10المتعلق بمهنة المراجعة الخارجية  ،المحور الثاني عن
التزام المراجع الخارجي بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية ( )ISA-NAAأما المحور الثالث
يتناول إجراءات التي يطبقها المراجع الخارجي للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
لتحميل االستبيان تم استخدام أساليب التحميل اإلحصائي كالتكرار ،المتوسط الحسابي،
االنحراف المعياري و أخي ار اختبار One-Sample Testمن خالل االستعانة بالبرنامج اإلحصائي
.SPSS 17

المبحث األول:منهجٌة الدراسة المٌدانٌة:
50
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الفصل الثالث

المطلب األول :منهجٌة ومجتمع الدراسة
 1-1منهجٌة الدراسة  :من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم

استعمال المنيج الوصفي

التحميمي والذي يعرف بأنو أحد طرق البحث التي تتناول أحداث وظواىر وممارسات موجودة
متاحة لمدراسة والقياس كما ىي دون التدخل في مجرياتيا.
و تيدف الدراسة إلى التعريف بالمراجعة الخارجية في الجزائر ودورىا في الحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،وقد تم الحصول عمى البيانات الالزمة من خالل االستبيان الذي
تم إعداده ألجل ىذا الغرض ،وتم تفريغ االستبيان وتحميمو باستخدام برنامج . SSPSS 17

 2-1مجتمع الدراسة :يعرف مجتمع الدراسة بأنو جميع مفردات الظاىرة محل الدراسة  ،و
ىو أيضا جميع األفراد أو األشياء التي تكون موضوع الدراسة .
و بناء عمى ذلك فان المجتمع المستيدف ليذه الدراسة يتكون من محافظي حسابات

،

الخبراء المحاسبين  ،مساعدي محافظي حسابات و مساعدي خبراء المحاسبين  .وقد بمغ عدد
مجتمع الدراسة  50فردا ،وتم الحصول عميو من خالل زيارة الباحثة لمكاتب الفئات لمجتمع
الدراسة.

المطلب الثانً :أداوت وعٌنة الدراسة
 1-2أدوات الدراسة :تم إعداد استبيان حول "دور المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات
وأساليب المحاسبة اإلبداعية" حيث يعتبر االستبيان األداة الرئيسية المالئمة لمدراسة الميدانية
لمحصول عمى المعمومات والبيانات التي يجري تعبئتيا من قبل المستجيب.
تضمنت استمارة االستبيان  24سؤاال  ،كما اعتمدت الباحثة أسموب األسئمة عمى أساس
تكن من تحديد أراء أفراد العينة
سمم ليكارت الخماسي الذي يحمل إجابات محددة ودقيقة لتم
حول أىم المواضيع التي تناوليا االستبيان بشكل واضح مما يسيل في عممية تحميل االستبيان.
أما عن أقسام االستمارة فقد تشكمت من األجزاء التالية:
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الفصل الثالث
 -الجزء التمييدي :تضمن البيانات والمعمومات المتعمقة بأفراد العينة؛

 المحور األول  :ويضم األسئمة من  1إ لى  6والذي ييتم بالتزام المراجع في الجرائربقانون  01-10المتعمق بمين المراجع الخارجي؛
 المحور الثانً  :يضم األسئمة من  7إلى  12وييتم بالتزام المراجع الجزائري بمعاييرالتدقيق الجزائرية والدولية؛
 المحور الثالث :يضم األسئمة من  13إلى  24والذي ييتم بإجراءات الحد من ممارساتالمحاسبة اإلبداعية التي يقوم بيا المراجع الخارجي؛
لتحميل نتائج االستبيان تم اعتماد الوسائل اإلحصائية التالية :النسب المئوية  ،التوزيعات
ررية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري و اختبار . One-Sample Test
التك ا

وقد تم إعداد األسئمة عمى أساس سمم

ليكارت الخماسي الذي يحتمل خمس إجابات ،

وىذا من أجل إبراز آراء أفراد العينة في مختمف األسئمة الموجودة في االستبيان من اجل تسييل
ترميز اإلجابات كما ىو مبين في الجدول التالي :
جدول رقم ( :)3-4سلم لٌكارت الخماسً
التصنٌف

موافق تماما

موافق

غٌر متأكد

غٌر موافق

غٌر موافق تماما

الدرجة

5

4

3

2

1

 2-2عينة الدراسة  :نظ ار لصعوبة تحديد مجتمع الدراسة بدقة  ،ومنو استحالة ضبط حجم
العينة وفقا لمنماذج اإلحصائية المعروفة ،تم تحديد عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية
استبيان) عمى جميع أفراد العينة واسترداد
ا
من مجتمع الدراسة ( 50
وخاضعة لمدراسة أما السبع استمارات الباقية فمم يتم استرداده ا.

جدول رقم ( :)3-5الخاصة باستمارات االستبٌان
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 43استبيان صالحة
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الفصل الثالث
العدد

النسبة المئوٌة

البٌان
إجمالً االستمارات الموزعة

50

%100

االستمارات غٌر المسترجعة

7

%17
%83

مجموع االستمارات الصالحة
43
المصدر :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

المطلب الثالث :الوصف الدٌموغرافً للعٌنة
 1-3المؤهالت العلمٌة :
جدول رقم ( :)3-6توزٌع أفراد العٌنة حسب المؤهل العلمً
المؤهل العلمً
شهادة تقنً فً المحاسبة

العدد
9

النسبة المئوٌة
%20

لٌسانس

25

%58

ماستر

7

%16.3

دراسات علٌا

1

%2.3

أخرى

1

%2.3

المجموع

43
المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

100

شكل بياني رقم ( :)3-4توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي

المصدر :إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج SPSS

من خالل العرض

الجدولي والبياني نجد أن الفئة الغالبة ىي

الفئة المتمثمة في

المراجعين الذين ليم مستو ى الليسانس وعددىم  25ما يمثل نسبة  ، %58يمييا شيادة تقني
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في المحاسبة البالغ عددىم  9أي بنسبة  ،%20بعدىا فئة المراجعين بمستوى ماستر عددىم 7
ب .% 2
ما يمثل  %16وأخير فئة دراسات عميا وأخرى تحوي فردا واحدا بنسة

 -2-3المؤهالت المهنٌة:
جدول رقم(:)3-7توزٌع أفراد العٌنة حسب المؤهل المهنً
المؤهل المهنً
مساعد محافظ حسابات

العدد
13

النسبة
%30.2

مساعد خبٌر محاسب

11

%25.6

محافظ حسابات

15

%34.9

خبٌر محاسب

4

%9.3

المجموع

43

%100

المصدر :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

الشكل البٌانً رقم ( :)3-5توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر المؤهل المهنً

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

من خالل العرض الجدولي والبياني لتوزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل الميني
فإن عدد محافظي الحسابات بمغ

 15فرد ا أي ما نسبتو

 %35أما مساعدي محافظي

الحسابات بمغ عددىم  13ما نسبتو  %30ثم مساعدي خبير محاسب  11فردا بنسبة %26
وأخي ار خبير محاسب  4أفراد بنسبة .%9
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 3-3الخبرة المهنٌة:
جدول رقم ( :)3-8توزٌع أفراد العٌنة حسب عدد سنوات الخبرة المهنٌة
الخبرة المهنٌة
اقل أو ٌساوي 5سنوات

العدد
20

النسبة%
%46.5

10-6سنوات

12

%27.9

15-11سنة

2

%4.7

أكثر من 15سنة
المجموع

9

%20.9

43
المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

%100

الشكل البٌانً رقم ( :)3-6توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر الخبرة

المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

من خالل العرض الجدولي والبياني لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة في مجال
المراجعة يتبين أن عدد األفراد الذين تتراوح خبرتيم اقل أو يساوي  5سنوات بمغ  20فردا أي ما
نسبتو  % 46,5ثم من  6إلى  10سنوات خبرة بمغ عدد ىم  12فردا أي ما نسبتو  %28ثم
األفراد الذين خبرتيم أكثر من  15سنة بمغ عددىم  9أفراد بنسبة  21%أخي ار من 11إلى15
سنة فردين اثنين بنسبة .%5

 4-3دراسة ثبات االستبٌان
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قبل استخراج النتائج المتعمق ة باإلشكالية الموضوعة نحاول فيما يمي دراسة ثبات
االستبيان بواسطة المعامل ألفا كرونباخ ) ،(Alpha de Crombachوىذا عبارة عن نسبة تقيس
قيمة أفراد العينة الذين يعيدون نفس اإلجابات في حالة استجوابيم في نفس الظروف.
جدول رقم ( :)3-9نتائج قٌاس الثبات
محاور االستبٌان

ألفا كرونباخ

التزام المراجع الخارجً بقانون  01 – 10المتعلق بمهنة المراجعة الخارجٌة

%66

التزام المراجع الخارجً بمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة والجزائرٌة ()ISA -NAA

%52

إجراءات الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة

%87

المصدر :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

نالحظ من الجدول أن درجة ثبات المحور األول والمحور الثالث أكثر من  %60وىي
نسبة جيدة باإلضافة لمعامل ألفا كرونباخ تم تحكيم االستبيان من طرف مجموعة من األساتذة
الجامعيين.

المبحث الثانً :تحلٌل وتفسٌر نتائج االستبٌان
المطلب األول :تحلٌل محاور االستبٌان
لقياس درجة موافقة حول

دور المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات وأساليب

المحاسبة اإلبداعية تم استخراج متوسطات حسابية إلجابات المستجوبين عمى جميع
محاور الدراسة الثالث مع مقارنة كل فقرة حسب مقياس ليكارت الخماسي .

الجدول رقم( :)3-10المتوسطات الحسابٌة وفقا لسلم رٌكارت
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أسئمة

الفصل الثالث
اإلجابة
غٌر موافق تماما

الدراسة التطبٌقٌة
درجة السلم
1

المجاالت
1.79 -1

غٌر موافق

2

2.59 -1.80

غٌر متأكد

3

3.39 -2.60

موافق

4

4.19 - 3.40

موافق تماما

5 - 4.20
5
المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

 1تحلٌل عبارات المحور األول التزام المراجع الخارجً بقانون 01 – 10
- 1
المتعلق بمهنة المراجعة الخارجٌة
جدول رقم (  :)3-11التزام المراجع الخارجً بقانون  01 – 10المتعلق بمهنة المراجعة
الخارجٌة
الرقم
1

2
3
4
5
6

القٌمة المعٌارٌة 3
االتجاه
القٌمة
T
العام
المحسوبة االحتمالٌة

عبارات المحور األول التزام المراجع الخارجً
بقانون  01 – 10المتعلق بمهنة المراجعة
الخارجٌة
ٌتمتع المراجع الخارجً بالكفاءة العلمٌة والخبرة
المهنٌة وإلمامه بالقوانٌن واألنظمة (،SCF
19.94
0.5
4.53
الضرائب ،معاٌٌر المحاسبة والتدقٌق ) التً
تمكنه من أداء مهامه
ٌتلقى المراجع الخارجً دورات تكوٌنٌة رسمٌة
ودورٌة فً مجال المحاسبة ومعاٌٌر المحاسبة
7.04
0.82
3.88
الدولٌة ومعاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة والدولٌة.
ٌقوم المراجع الخارجً بالمصادقة على صحة
7.57
0.94
4.09
وعدالة الكشوف المالٌة
ٌبدي المراجع الخارجً رأٌه فً شكل تقرٌر
خاص حول إجراءات الرقابة الداخلٌة المصادق
5.99
0.94
3.86
علٌها من قبل مجلس اإلدارة.
ٌلتزم المراجع الخارجً ببذل العناٌة المهنٌة
12.05
0.70
4.3
الكافٌة وبقواعد السلوك المهنً عند القٌام بتدقٌق
القوائم المالٌة
تسمح ظروف العمل للمراجع الخارجً من إبداء
6.12
0.97
3.91
رأٌه حول القوائم المالٌة بكل استقاللٌة وحٌادٌة.
المصدر :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS
المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

0.000

موافق
تماما

0.000

موافق

0.000

موافق
تماما

0.000

موافق

0.000

موافق
تماما

0.000

الموافق

التحلٌل
نالحظ من الجدول رقم (  )3-11أن

المتوسط الحسابي لعبارات

لمحور األول التزام

المراجع الخارجي بقانون  01 – 10المتعمق بمينة المراجعة الخارجي تراوح بين (-3.86
 )4.53وانحرافات معيارية ( )0.97-0.5والقيمة االحتمالية  SIG 0.000وىي دالة معنويا

57

الدراسة التطبٌقٌة

الفصل الثالث

حيث (  ) α ≥ 0.05وىذا يعني اتجاه أفراد العينة نحو الموافق والموافق تماما عمى التزام
بالقانون  01-10وتم ترتيب العبارات حسب أىميتيا كالتالي:
 العبارة ( )1يتمتع المراجع الخارجي بالكفاءة العممية والخبرة المينية والمامو بالقوانين
واألنظمة (  ،SCFالضرائب ،معايير المحاسبة والتدقيق) التي تمكنو من أداء ميامو
المتوسط الحسابي ليا ىو (  )4.53وىذا ما بينو مقياس ليكارت في اتجاه أفراد العينة
 0.50كما بمغت قيمة

نحو الموافق تماما ،وانحراف معياري

Tالمحسوبة 19.94

والقيمة االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة( )5يمتزم المراجع الخارجي ببذل العناية المينية الكافية وبقواعد السموك الميني
عند القيام بتدقيق القوائم المالية حيث أن المتوسط الحسابي ليا 4.3وىذا ما بينو
مقياس ليكارت في اتجاه أفراد العينة نحو موافق تماما

،وانحراف معياري  0.70كما

بمغت قيمة Tالمحسوبة  12.05والقيمة االحتمالية المرافقة ليا

 SIG 0.000حيث

() α ≥ 0.05؛
 العبارة( )3يقوم المراجع الخارجي بالمصادقة عمى صحة وعدالة الكشوف المالية
بمتوسط حسابي ( )4.09باتجاه الموافقة حسب مقياس ليكارت وانحراف معياري
 0.94كما بمغت قيمة Tالمحسوبة  7.57والقيمة االحتمالية المرافقة ليا SIG 0.000

وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة ( )6تسمح ظروف العمل لممراجع الخارجي من إبداء رأيو حول القوائم المالية
بكل استقاللية وحيادية بمتوسط حسابي ( )3.91نحو موافق واالنحراف المعياري ليا
ىو  0.97كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  6.12والقيمة االحتمالية المرافقة ليا

SIG

 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم (  )4يبدي المراجع الخارجي رأيو في شكل تقرير خاص حول إجراءات
الرقابة الداخمية المصادق عمييا من قبل مجمس اإلدارة بمتوسط حسابي ( ) 3.863
وىذا ما بينو مقياس ليكارت في اتجاه أفراد العينة نحو موافق ،االنحراف المعياري ليا
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ىو  0.94كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  5.99والقيمة االحتمالية المرافقة ليا

SIG

 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة (  )2يتمقى المراجع الخارجي دورات تكوينية رسمية ودورية في مجال
المحاسبة ومعايير المحاسبة

الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية والدولية

بمتوسط

حسابي(  ) 3.83وىذا ما بينو مقياس ليكارت في اتجاه أفراد العينة نحو موافق
واالنحراف المعياري ليا ىو

 0.82كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  7.045والقيمة

االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث (.) α ≥ 0.05
التفسير :جاءت العبارة رقم ( )1في المرتبة األولى يتمتع المراجع الخارجي بالكفاءة العممية
والخبرة المينية والمامو بالقوانين واألنظمة (  ،SCFالضرائب ،معايير المحاسبة والتدقيق ) من
حيث نسبة اإلجابات أما العبارة رقم ( )2يتمقى المراجع الخارجي دورات تكوينية رسمية ودورية
في مجال المحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية والدولية جاءت المرتبة
األخيرة
نستنتج أن

المراجع يتمتع بقدر مناسب من التعميم و الخبرة من خالل المعارف النظرية

التي يكتسبيا من الجامعات والمعاىد المتخصصة أما المعارف العممية و الخبرة المينية
فيحصل عمييا من خالل التدريب ف كمما كان التدريب كافيا و مناسبا ارتفع مستوى المراجع
حيث تعمل الجزائر عمى تطوير قوانينيا وأنظمتيا المحاسبية بما يتماشي مع المعايير الدولية.
القيام بمينة المراجعة ليس مجرد االىتمام بممف المراجعة

للمؤسسة المعنية والقيام

بااللتزامات القانونية فقط ،بل يتطمب ذالك عناية مينية من خالل الفيم العميق لممشاكل
المحيطة بالمؤسسة  ،والتركيز واالىتمام بالخطوات المنيجية المتبعة واألدوات والتقنيات الكمية
العممية الحديثة الواجب استخداميا وتطوير الميارات المتعمقة باستخدامو ا أما فيما يخص
الدورات التكوينية في مجال المحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية
والدولية فنجدىا ولكن محدودة فيي ضرورية لرفع كفاءة المراجع.
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 2-1تحلٌل عبارات المحور الثانً  :التزام المراجع الخارجً بمعاٌٌر التدقٌق
الدولٌة والجزائرٌة ()ISA-NAA
جدول رقم(  :)3-12التزام المراجع الخارجً بمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة والجزائرٌة (- NAA
)ISA

الرقم

عبارات المحور الثانً التزام المراجع
الخارجً بمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة والجزائرٌة
()ISA -NAA

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

القٌمة المعٌارٌة 3
القٌمة
االحتمالٌة االتجاه
T
العام
المحسوبة
SIG

1

ٌقوم المراجع الخارجً بالتخطٌط الكافً
والمناسب لمهمة المراجعة واإلشراف الجٌد
على أعمال المراجعٌن المساعدٌن

4.09

0.68

10.48

0.000

موافق

2

ٌمكن أن تحتوي الكشوف المالٌة بعد
المصادقة علٌها على تحرٌفات جوهرٌة لم
ٌتمكن من اكتشافها

3.07

1.1

0.41

0.68

موافق

3

ٌقوم المراجع الخارجً بتقدٌر مبدئً
لمستوٌات األهمٌة النسبٌة لكل مجموعة فً
الكشوف المالٌة

3.79

0.74

6.98

0.00

موافق

4

تنحصر مسؤولٌة المراجع الخارجً فً
التأكٌد المعقول بخلو الكشوف المالٌة من
التحرٌف الجوهري بسبب الغش والخطأ

3.95

0.99

6.25

0.00

موافق

5
6

ٌقوم المراجع الخارجً بالدراسة الكافٌة
لنظام الرقابة الداخلٌة الموجود لتحدٌد مدي
إمكانٌة االعتماد علٌه عند تخطٌط المراجعة

3.79

1.01

5.11

0.00

موافق

ٌتضمن تقرٌر المراجع الخارجً رأي فنً
محاٌد عن الكشوف المالٌة كوحدة واحدة

3.88

0.98

5.90

0.00

موافق

المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS

التحلٌل
من خالل الجدول رقم ( )3-12نالحظ أن المتوسطات الحسابية لمحور التزام المراجع
الخارجي بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية

(-NAA

 )ISAتراوح بين ( )3.07-4.09

وبانحرافات معيارية (  )1.1 - 0.68وىذا يعني اتجاه أفراد العينة اتجاه الموافق والموافق تماما
حول عبارات المحور الثاني كما بمغت القيمة االحتمالية  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث
( ) α≥ 0.05و ترتب العبارات حسب أىميتيا كالتالي:
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 العبارة( )1

الدراسة التطبٌقٌة
الخارجي بالتخطيط الكافي والمناسب لميمة المراجعة

قيام المراجع

واإلشراف الجيد عمى أعمال المراجعين المساعدين حيث أن المتوسط الحسابي ىو(
 )4.09اتجاه أفراد العينة نحو موافق حسب معيار ليكارت
ىو 0.68كما بمغت قيمة

واالنحراف المعياري ليا

 Tالمحسوبة  10.84والقيمة االحتمالية المرافقة ليا

SIG

 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة (  )4تنحصر مسؤولية المراجع الخارجي في التأكيد المعقول بخمو الكشوف
المالية من التحريف الجوىري بسبب الغش والخطأ متوسط الحسابي ليا ىو ( )3.95
بإتجاه موافق حسب سمم ريكا رت واالنحراف المعياري ليا ىو  0.99كما بمغت قيمة T

المحسوبة  6.25القيمة االحتمالية المرافقة ليا

 SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث

( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة (  )6يتضمن تقرير المراجع الخارجي رأي فني محايد عن الكشوف المالية
كوحدة واحدة بمتوسط  3.88باتجاه موافق حسب سمم ريكارت

واالنحراف المعياري

ليا ىو  0.98كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  5.90والقيمة االحتمالية المرافقة ليا

SIG

 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة (  )3يقوم المراجع الخارجي بتقدير مبدئي لمستويات األىمية النسبية لكل
مجموعة في الكشوف المالية

بمتوسط حسابي(  ) 3.79باتجاه موافق حسب سمم

ريكارت واالنحراف المعياري ليا ىو  0.74كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  6.98والقيمة
االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث () α ≥ 0.05؛
 العبارة (  )5يقوم المراجع الخارجي بالدراسة الكافية لنظام الرقابة الداخمية الموجود
لتحديد مدي إمكانية االعتماد عميو عند تخطيط المراجعة

بمتوسط حسابي 3.79

باتجاه موافق حسب سمم ريكارت واالنحراف المعياري ليا ىو  1.01كما بمغت قيمة T

المحسوبة  5.11والقيمة االحتمالية المرافقة ليا
() α ≥ 0.05؛
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 العبارة رقم (  )2يمكن أن تحتوي الكشوف المالية بعد المصادقة عمييا عمى تحريفات
جوىرية لم يتمكن من اكتشافيا

بمتوسط حسابي  3.07باتجاه موافق حسب سمم

ريكارت واالنحراف المعياري ليا ىو  1.09كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  0.41والقيمة
االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.68وهي غير دالة معنويا حيث (.) α ≥ 0.05
التفسير :اثبت التحميل من خالل المتوسطات الحسابية و اختبار مستوى الداللة أن المراجع
الخارجي يمتزم بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية

( )ISA-NAAفي كافة العبارات باستثناء

العبارة رقم (  )2وىي غير دالة معنويا حيث قيمتيا االحتمالية  0.68اكبر من  0.05وبالتالي
ال يمكن أن تحتوي الكشوف المالية بعد المصادقة عمييا عمى تحريفات جوىرية لم يتمكن من
اكتشافوا.
نستنتج أن مينة المراجعة مينة صعبة تتطمب التخطيط السميم كما تتطمب اإلشراف
الصحيح على المساعدين فنجاح المراجع في تخطيط عممية المراجعة يعني السير نحو االتجاه
الصحيح في الوفاء بالمسؤوليات المينية خاصة ما يتعمق بالتأكد من خمو القوائم المالية من
التحريفات الجوىرية كما أن اإلشراف الجيد عمى المساعدين والمتابعة والتقييم الدائمين يؤدي
إلى تحقيق الكفاءة المينية لمكتب المراجعة.
وجود تحريفات جوىرية في القوائم المالية يستدعي أن يعدل المراجع رأيو في القوائم
المالية ،فإن لم يفعل يتحمل المسؤولية القانونية والمينية ألنو فشل في تعديل رأيو في القوائم
المالية ،فحسب اختبار  One-Sample Testالعبارة رقم  2فإنو ال يمكن أن تحتوي الكشوف
المالية بعد المصادقة عمييا عمى تحريفات جوىرية لم يتمكن من اكتشافوا.
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 3-1تحلٌل عبارات المحور الثالثٌ :طبق المراجع الخارجً اإل جراءات التً تحد
من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة
الجدول رقم ( :)3-13إجراءات الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة
الرقم

عبارات المحور الثالث إجراءات الحد
من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة

1

التأكد من صحة تصنٌف ،قٌاس وإعادة
تقٌٌم األصول الثابتة ،والتحقق من
اإلفصاح عن المرهونة منها
التحقق من الوجود الفعلً للمخزون
وثبات طرق تقٌٌمه وتسعٌره
التأكد من إدراج األقساط المستحقة
الدفع من القروض طوٌلة األجل خالل
الدورة المالٌة.
التحقق من عدم تصنٌف االستثمارات
قصٌرة األجل إلى استثمارات طوٌلة
األجل عند هبوط أسعارها السوقٌة
التحقق من عدم التالعب فً معدالت
االهتالك األصول عن المعدالت
المتعارف علٌها ،أو التغٌٌر غٌر المبرر
فً طرق االمتالك.

6

التحقق من حسابات الزبائن وخاصة
الزبائن المشكوك فٌها
التحقق من عدم تخفٌض اإلٌرادات أو
تضخٌم التكالٌف ،أو عدم التسجٌل
المحاسبً لبعض العملٌات المالٌة.منها
التحقق من عدم إجراء صفقات بٌع
وهمٌة فً نهاٌة الدورة
التأكد من عدم إدماج أرباح محتجزة مع
ربح الدورة االحالٌة
التحقق من أن كل العملٌات المالٌة
المسجلة بالدفاتر المحاسبٌة خالل
الفترة محل التدقٌق تعكس جمٌع
التغٌرات الحقٌقٌة ألصول وخصوم
المؤسسة خالل الفترة
التأكد من عدم االعتراف بعملٌة البٌع
قبل إكمالها
التأكد من عدم إثبات مبٌعات الدورة
الالحقة ضمن إٌرادات الدورة الحالٌة

2
3
4
5

7
8
9
10

11
12

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

القٌمة المعٌارٌة 3
T
المحسوبة

القٌمة
االحتمالٌة

االتجاه
العام

4.23

0.89

9.02

0.000

موافق
تماما

4.28

0.93

8.97

0.000

موافق
تماما

4.09

0.93

9.17

0.000

موافق

3.88

0.95

6.05

0.000

موافق

4.30

0.70

12.05

0.000

موافق
تماما

3.98

0.77

8.30

0.000

موافق

4.09

0.83

8.53

0.000

موافق

3.88

1.02

5.63

0.000

موافق

4.06

0.93

7.49

0.000

موافق
تماما

4.23

0.71

11.25

0.000

موافق
تماما

3.90

0.94

6.28

0.000

موافق

3.98

0.98

6.48

0.000

موافق

المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج SPSS
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التحلٌل :نالحظ من الجدول( )3-13أن المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الثالث إجراءات
الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية تراوحت بين (  ) 4.30-3.88وانحرافات معيارية(
 ) 1.02-0.7ويعني اتجاه أفراد العينة نحو الموافقة والموافق تماما كما بمغت القيمة االحتمالية
المرافقة ليا  SIG 0.000حيث ( ) α ≥ 0.05و ترتب العبارات حسب أىميتيا كالتالي:
 العبارة رقم (  )5التحقق من عدم التالعب في معدالت إىتالك األصول عن المعدالت
المتعارف عمييا ،أو التغيير غير المبرر في طرق االىتالك بحيث المتوسط الحسابي ليا
() 4.30وىذا ما يبينو مقياس ليكارت في اتجاه أراء العينة نحو الموافق تماما واالنحراف
المعياري ليا ىو  0.70كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  12.05والقيمة االحتمالية المرافقة
ليا  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث () α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم (  ،)2التحقق من الوجود الفعمي لممخزون وثبات طرق تقييمو وتسعيره حيث
أن المتوسط الحسابي ليا(  )4.28وىذا ما بينو مقياس لديكارت في اتجاه أفراد العينة نحو
الموافق تماما واالنحراف المعياري ليا ىو  0.93كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة  8.97والقيمة
االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث (  )α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم (  )1التأكد من صحة تصنيف ،قياس واعادة تقييم األصول الثابتة ،والتحقق
من اإلفصاح عن

المرىونة منيا ،والعبارة ( )10التحقق من أن كل العمميات المالية

المسجمة بالدفاتر المحاسبية خالل الفترة محل التدقيق تعكس جميع

التغيرات الحقيقية

ألصول وخصوم المؤسسة خالل الفترة المتوسط الحسابي(  )4.23وىذا ما بينو مقياس
لديكارت في اتجاه أفراد العينة نحو الموافق تماما واالنحراف المعياري ليما ىو( )0.89
( )0.71كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة (  )11.25( )9.026والقيمة االحتمالية المرافقة ليما
 SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم (  )3العبارة رقم (  )7التأكد من إدراج األقساط المستحقة الدفع من القروض
طويمة األجل خالل الدورة المالية

 ،التحقق من عدم تخفيض اإليرادات أو تضخيم

التكاليف ،أو عدم التسجيل المحاسبي لبعض العمميات
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( )4.09باتجاه موافق واالنحراف المعياري ليما ىو (  )0.83 ( )0.78كما بمغت قيمة T

المحسوبة ( )8.53( )9.17والقيمة االحتمالية المرافقة ليما  SIG 0.000وىي دالة معنويا
حيث () α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم(  )9التأكد من عدم إدماج أرباح محتجزة مع ربح الدورة المالية الحالية
بمتوسط حسابي(  )4.06وباتجاه موافق واالنحراف المعياري ليا ىو(  ) )0.93كما بمغت
قيمة  Tالمحسوبة (  )7.49والقيمة االحتمالية المرافقة ليما  SIG 0.000وىي دالة معنويا
حيث () α ≥ 0.05؛
 العبارة رقم (  )12العبارة رقم (  )6التأكد من عدم إثبات مبيعات الدورة الالحقة ضمن
إيرادات الدورة الحالية.،التحقق من حسابات الزبائن وخاصة

الزبائن المشكوك فيىا

بمتوسط حسابي (  )3.98ىذا ما بينو مقياس ليكارت في اتجاه العينة نحو الموافق
واالنحراف المعياري ليما ىو(  ) )0.77 ( )0.98كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة ( )6.48
( )8.3والقيمة االحتمالية المرافقة ليما SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث () α ≥ 0.05؛

 العبارة رقم (  )11التأكد من عدم االعتراف بعممية البيع قبل اكتماليا  ،بمتوسط حسابي
( )3.90باتجاه الموافق االنحراف المعياري ليا ىو (  )0.94كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة
( )6.28والقيمة االحتمالية المرافقة ليما SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث () α ≥ 0.05
 العبارة رقم (  )4العبارة رقم (  )8التحقق من عدم تصنيف االستثمارات قصيرة األجل إلى
استثمارات طويمة األجل عند ىبوط أسعارىا السوقية  ،التحقق من عدم إجراء صفقات بيع
وىمية في نياية الدورة على التولي بمتوسط حسابي(  ) 3.88باتجاه موافق حسب سمم
ريكارت واالنحراف المعياري ليما ىو(  )1.02 () )0.95كما بمغت قيمة
( )5.63()6.05والقيمة االحتمالية المرافقة ليما

 Tالمحسوبة

 SIG 0.000وىي دالة معنويا حيث

(.) α ≥ 0.05
التفسير :اثبت التحميل من خالل المتوسطات الحسابية و اختبار مستوى الداللة أن المراجع
الخارجي يقوم بإجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية  ،كما نستنتج أن ىناك
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ممارسة لممحاسبة اإلبداعية بحيث أن ىذه الممارسات ترتكز عمى التالعب في كل من
التالعب في تقييم

معدالت االىتالك ،كذالك التالعب في طرق تقييم المخزون وتسعيره،

األصول الثابتة وان المراجع يقوم باإلجراءات المناسبة التي تحد من ىذه الممارسات بالرغم من
صعوبات التي تواجو ه فمنيا ما ىو متعمق بالمؤسسة موضوع المراجعة مثل حجم المؤسسة
واعتمادىا عمى أدلة إثبات إلكترونية وأجور المراجعة غير مناسبة مع الجيد المبذول فضال
عمى حاالت التواطؤ من الع اممين في المؤسسة ومنو ما ىو متعمق بالمعايير المحاسبية
والمرونة التي تتيحيا في التطبيق العممي ليا وم نىا ما ىو متعمق بالمراجع نفسو واستقالليتو .

المطلب الثانً :اختبار الفرضٌات
 -1-2الفرضٌة األولى :حول التزام المراجع الخارجً بالقانون  01-10المتعلق
بمهنة المراجعة الخارجٌة
إلجراء إختبار  T-Testعند مستوى داللة  %5ولدراسة داللة الفروق بين القيمة المعيارية
للمحور األول (  ) 3 x 6()18ومتوسطها الحسابي تم صياغة الفرضيتين التاليتين:
الفرضية العدمية  H0 :ال يمتزم المراجع الخارجي في الجزائر بالقانون .01-10
الفرضية البديلة  H1 :يمتزم المراجع الخارجي في الجزائر بالقانون .01 -10
حيث كانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)3-14اختبار  One-Sample Testالتزام المراجع الخارجي بالقانون 01-10
المتعمق بمينة المراجعة الخارجي
التزام المراجع الخارجً بالقانون 01-10
المتعلق بمهنة المراجعة الخارجً

المتوسط
الحسابً
28.90

القٌمة المعٌارٌة 18

االنحراف
المعٌاري

Tالمحسوبة

2.95

24.24

المصدر :جدول من إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج SPSS
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القٌمة
االحتمالٌة
0.000

االتجاه
العام
موافق

الفصل الثالث
نالحظ

الدراسة التطبٌقٌة
من الجدول رقم (  )3-14أن المتوسط الحسابي لمحور التزام المراجع الخارجي

بالقانون  01-10المتعمق بمينة المراجعة ا لخارجية ىو (  )28.90واالنحراف المعياري ليما
ىو( )2.95كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة (  )24.24والقيمة االحتمالية المرافقة ليما

SIG

 0.000وىي اقل من  ،0.05وىي دالة معنويا حيث (  ) α ≥ 0.05وبذالك نرفض الفرضية
الصفرية ونقبل الفرضية البديمة وىي أن المراجعين في الجزائر يمتزم ون بالقانون .01-10

 -2-2الفرضًة الثانٌة  :حول التزام المراجع لخارجً بمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة
والجزائرٌة ()ISA -NAA

إلجراء إختبار  T-Testعند مستوى داللة  %5ولدراسة داللة الفروق بين القيمة
المعيارية للمحور األول (  )3x6()18ومتوسطها الحسابي ،تم صياغة الفرضيتين التاليتين:
الفرضية العدمية H02 :ال يمتزم المراجع الخارجي بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية (-NAA
)ISA؛
الفرضية البديمة H2 :يمتزم المراجع الخارجي

بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية (-NAA

.)ISA

حيث كانت النتائج موضحة في الجدول التالى:
رق ( : )3-15اختبار  One-Sample Testالتزام المراجع الخارجي حول التزام
الجدول م
المراجع لخارجي بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية ()ISA -NAA
التزام المراجع الخارجً حول التزام المراجع
لخارجً بمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة والجزائرٌة
()ISA -NAA

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

31.39

2.93

القٌمة المعٌارٌة 18
 Tالمحسوبة

القٌمة
االحتمالٌة

االتجاه
العام

29.90

0.000

موافق

المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج SPSS

نالحظ من الجدول رقم (  )3-15أن المتوسط الحسابي لمحور التزام المراجع الخارجي
بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية ( )ISA -NAAىو( )31.39باتجاه الموافق
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المعياري ليما ىو(  ،)2.93كما بمغت قيمة  Tالمحسوبة (  )29.90والقيمة االحتمالية المرافقة
ليما  SIG 0.000وهي اقل من  0.05وىي دالة معنويا حيث ( ) α ≥ 0.05وبذالك نرفض
أن المراجعين في الجزائر يمتزمون

الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة وىي

بمعايير

التدقيق الدولية والجزائرية ).(ISA-NAA

 -3-2ا لفرضًة الثالثة ٌ :طبق المراجع الخارجً اإلجراءات التً تحد من
ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة
إلجراء إختبار  T-Testعند مستوى داللة

 %5ولدراسة داللة الفروق بين القيمة

المعيارية للمحور األول ( )3 x12( )36ومتوسطها الحسابي تم صياغة الفرضيتين التاليتين:
الفرضية العدمية H03 :ال يطبق المراجع الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسة
المحاسبة اإلبداعية؛
الفرضية البديمة H3 :يطبق المراجع الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسة المحاسبة
اإلبداعية.
حيث كانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم (  :)3-16اختبار  One-Sample Testيطبق المراجع الخارجي اإلجراءات التي
تحد من ممارسة المحاسبة اإلبداعية
اإلجراءات التً تحد من ممارسة المحاسبة
اإلبداعٌة

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

48.93

6.49

القٌمة المعٌارٌة 36
Tالمحسوبة

القٌمة
االحتمالٌة

االتجاه
العام

13.11

0.000

موافق

المصدر  :إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج SPSS

نالحظ من الجدول ( )3-16أن المتوسط الحسابي لممحور الثالث :إجراءات الحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ىو(  )48.93باتجاه الموافقة واالنحراف المعياري ىو(  )6.49كما
بمغت قيمة  Tالمحسوبة (  ،)13.11القيمة االحتمالية المرافقة ليا  SIG 0.000وىي اقل من
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مستوى المعنوية  0.05وىي دالة معنويا

الدراسة التطبٌقٌة
حيث ( ) α ≥ 0.05وبالتالي نرفض الفرضية

الصفرية ونقبل الفرضية البديمة وىي أن المراجعين في الجزائر يقومون باإلجراءات التي تحد
من ممارسات المحاسب اإلبداعية.

 4-2الفرضٌة الرئٌسٌة دور المراجعة الخارجٌة فً الحد من ممارسات وأسالٌب
المحاسبة اإلبداعٌة
إن لممراجع الخارجي دور وأىمية كبيرة في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة
اإلبداعية ولتحقيق ىذا الدور عمى أكمل وجو البد لممراجع الخارجي أن يمتزم بالقانون 01-10
المتعمق بمينة المراجعة الخارجي ة وىو ما تم التحقق منو في الفرضية األولى ،وأيضا البد
لممراجع الخارجي عند مراجعتو لمقوائم المالية والتقارير المالية أن يمتزم بمعايير التدقيق الدولية
والجزائرية ( )ISA -NAAوىذا ما تم التحقق منو في الفرضية الثانية ،كما أوضحت لنا
الفرضية الثالثة أن المراجع الخارجي يطبق إجراءات الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية،
وعميو ونتيجة لتحقق الفرضيات الثالثة نستنج أن المراجع الخارجي في الجزائر يؤدي دو ار في
الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية.

69

الدراسة التطبٌقٌة

الفصل الثالث

خالصة :
في ىذا الفصل تمت اإلجابة عمى إشكالية الدراسة المتمثمة في دور المراجعة الخارجية في الحد
من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية من خالل االعتماد عمى الدراسة الميدانية  ،كما عالج
ىذا الفصل مبحثين عرضت فيو منيجية الدراسة الميدانية  ،أما المبحث الثاني تم عرض نتائج
الدراسة وفي األخير خمصت الدراسة حسب نتائج اختبار  One-Sample Testالت ازم المراجع
في الجزائر بالقانون  01-10المتعمق بمينة المراجعة  ،التزام المراجع في الجزائر بمعايير
التدقيق الدولية  ،المراجعين في الجزائر يقومون باإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسب ة
اإلبداعية وبالتالي فإن المراجعة الخارجية ليا دور في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة
اإلبداعية.
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الخاتمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تمعبو المراجعة الخارجية في الحد من
ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية

والمراجعة الخارجية وفقا لممعايير الدولية تيدف إلى

توفير تأكيدات معقولة أبن القوائم المالية كوحدة واحدة خالية من أي تحريف جوىري أو غش أو
تالعب أو أي ممارسة من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،التي تعتبر ممارسات حديثة ومعقدة
ومبتكرة يقوم من خالليا المحاسبون

باستخدام معرفتيم بالقواعد والقوانين المحاسبية لمعالجة

األرقام المسجمة في حسابات الشركات أو التالعب بيا بقصد تحقيق أىداف محددة .
ومن أجل تحديد الدور الذي تقوم بو المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات وأساليب
المحاسبة اإلبداعية و بغرض اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ،واختبار الفرضيات قسمت
ىذه الدراسة إلى ثالث فصول ،فصمين نظري وفصل تطبيقي حيث:
الجانب النظري  :الفصل األول تناولنا فيو المراجعة الخارجية في الجزائر وشمل مبحثين األول
عن المراجعة الخارجية والثاني عن تنظيم مينة المراجعة الخارجية في الجزائر

أما الفصل

الثاني تناولنا المحاسبة اإلبداعية وضم أيضا مبحثين األول عن ماىية المحاسبة اإلبداعية
والثاني عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأساليب الحد منيا.
الجانب التطبيقي :تم تخصيص المبحث األول لمنيجية الدراسة الميدانية لدراسة دور المراجعة
الخارجية في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية وذلك من خالل توزيع استبيان
عمى عينة من المراجعين الخارجيين ومساعدييم ،وحاولنا في المبحث الثاني تفسير وتحميل
نتائج ىذا االستبيان.

و توصلت الدراسة لعدة نتائج وأهمها:
 ىنالك العديد من الوسائل واألساليب التي تستخدم في المحاسبة اإلبداعية ومن أىميا:
 التالعب في معدالت اىتالك األصول عن المعدالت المتعارف عمييا ،أو التغيير
غير المبرر في طرق اال هتالك؛
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 التالعب في المخزون وفي طرق تقييمو وتسعيره ؛
 التالعب في تصنيف ،قياس واعادة تقييم األصول الثابتة؛
 تضخيم التكاليف أو تخفيض اإليرادات؛
 يمتزم المراجع الخارجي بالقانون  01-10وم ن أىم ما جاء في القانون  :يتمتع المراجع
الخارجي بالكفاءة العممية والخبرة المينية والمامو بالقوانين واألنظمة  ،SCF( ،الضرائب،
معايير المحاسبة والتدقيق ) ،يمتزم المراجع الخارجي ببذل العناية المينية الكافية وبقواعد
السموك الميني عند القيام بتدقيق القوائم المالية؛
 يمتزم المراجع الخارجي في الجزائر

بمعايير التدقيق الدولية والجزائرية

(-NAA

)ISAومن بين المعايير نجد ( :المعيار الدولي رقم  320األىمية النسبية ) ،المعيار
الدولي رقم  240االحتيال والخطأ )،

أما الجزائرية فنجد معيار الجزائري رقم (

300

تخطيط وتدقيق الكشوف المالية)؛
 يقوم المراجع الخارجي في الجزائر باإلجراءات المناسبة التي تحد من ممارسات
المحاسبة اإلبداعية؛
 إن ميمة المراجع ليست سيمة خاصة في ظل كبر حجم الشركات وتشعب وتشابك
أنشطتيا ومصالحيا والتطور المستمر في أساليب اإلنتاج والتسويق والتمويل لذا فانو
يجب عمي المراجعين تقيم مدى إمكانية االعتماد عمى ما تقدمو إدارة المؤسسة التي يتم
مراجعتيا؛
 تعتبر عممية مكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعية من األمور الصعبة والمعقدة ،وليذا
فإن عمى الميتمين في ىذا المجال السعي باستمرار لكشف تمك الممارسات .

مقترحات الدراسة:
 بث الوعي الكافي لمعرفة وتوضيح المحاسبة اإلبداعية وذلك بغرض بيان أضرارىا
وبالتالي الحد منيا ومحاربتيا بالوسائل الصحيحة ؛
 فرض عقوبات عمي المؤسسات التي تمارس المحاسبة اإلبداعية؛
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 تشديد الرقابة من قبل الجيات الرقابية والمختصة في الدولة عمى الشركات التي تتورط
في القيام ببعض ممارسات المحاسبة اإلبداعية من تالعبات أو تحريف في البيانات
والمعمومات الخاصة و تفعيل لجان المراجعة لما ليا من دور في الحد من التالعبات
وممارسات المحاسبة اإلبداعية وتعزيز استقاللية المراجعين وأخالقيات المينة؛
 تمتع المراجع بأخالقيات مينة المحاسبة ستقود إلى الرقي بمينة المحاسبة ،األمر الذي
سيساىم بالتالي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية؛
 االىتمام بالمدخل األخالقي في إعداد المناىج الدراسية لدارسي العموم المحاسبية
والمراجعة حتى يتم زرع السموك الميني الراقي كركيزة لمزاولة المينة؛
 االىتمام بنظم المراجعة الداخمية لمشركات محل المراجعة لما يمكن أن تمعبو من دور في
تقميل التالعب في التقارير المالية ،وتسييل عمميات المراجعة الخارجية ؛
 تشديد الرقابة من قبل الجيات الرقابية والمختصة في الدولة عمى المراجعين الخارجيين
ومكاتب المراجعة؛
 تنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين سواء الصغار منيم أو الكبار والميتمين
ومستخدمي البيانات و المعمومات المالية عمى مختمف أطيافو م ،وتتم عممية التثقيف عن
طريق عرض برامج محاسبية تثقيفية وتعميمية أو إرسال رسائل توضيحية أو عقد حمقات
نقاشية لمستخدمي المعمومات المالية تشرح الممارسات اإلبداعية التي تمارسيا بعض
الشركات وأىم التطورات في مجال المراجعة والمحاسبة؛
 إعادة النظر في بعض القواعد والممارسات المحاسبية والتركيز عمي ضرورة إلزام
المؤسسات بتطبيق السياسات المحاسبية بعيدا عن االنتيازية والممارسات الال أخالقية.
آفاق الدراسة
 اثر أخالقيات المراجع الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 دور الرقابة الداخمية في الحد من التالعب في التقارير المالية.

74

قائمة المراجع

الكتب
75

قائمة المراجع
 -1أحمد قايد نور الدين :التدقيق المحاسبي وفق المعايير الدولية ،دار الجنان لمنشر.2015 ،
-2أحمد عبد المولى الصباغ وآخرون :أساسيات المراجعة ومعاييرها ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة. 2008 ،
-3أمين السيد احمد لطفي  :أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات ومحاسبين القانونيين  ،دور المكتبات
الكبرى ،القاىرة.2001 ،2000 ،
-4أمين سيد أحمد لطفي :التطمعات الحديثة في المراجعة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2013 ،
-5خالد أمين ،عمم تدقيق الحسابات الناحية العممية والعممية ،طبعة  ،1999عمان ،األردن.1999 ،
-6رزق أبو زيد الشحنة  :تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفق المعايير الدولية  ،دار وائل لمنشر ،األردن،
.2015
-7طارق عبد العال ،حوكمة الشركات :الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
-8طارق عبد العال حماد  :المحاسبة اإلبتكارية دوافعها،أساليبها و أثارها ،الدار الج امعية ،اإلسكندرية ،
.2011
-9عبد الفتاح الصحن،

احمد نور

وآخرون :الرقابة ومراجعة الحسابات  ،مؤسسة شباب الجامعة

،

اإلسكندرية.1989 ،
 10عماد سعد زمر وآخرون  :مقدمة في مبادئ وبرامج المراجعة  ،كمية التجارة جامعة القاىرة ،بدون سنةنشر،
 - 11عبد الفتاح الصحن وآخرون :أسس المراجعة الخارجية ،مكتب جامعة الحديث ،اإلسكندرية .2007
 -12عبد الفتاح الصحن ،كمال خميفة

أبوزيد :المراجعة عمما وعمال

،مؤسسة شباب الجامعة،

اإلسكندرية ،بدون سنة نشر.
 -13محمد تيامي طواىر ،مسعود صديقي  :المراجعة وتدقيق الحسابات  ،طبعة  ،3ديوان المطبوعات
الجامعية.2006 ،
-14محمد نصر اليواري ،محمد توفيق محمد  :أ صول المراجعة والرقابة الداخمية  ،بدون دار نشر ،جامعة
عين شمس ،مصر.1999،
-15محمد فضل مسعد ،خالد راغب الخطيب :دراسات متعمقة في المراجعة ،دار كنوز.2009 ،
-16محمد بوتين :المراجعة ومراقبة الحسابات من النظري إلى التطبيق  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون
سنة نشر.
 -17نورة ،زاىرة عاطف سواد :مراجعة الحسابات والتدقيق ،دار الراية لمنشر ،األردن.2009 ،

76

قائمة المراجع
-18وليم توماس ،أمرسوم هنكي ،المراجعة بين النظري والتطبيقي ،دار المريخ ،المممكة العربية السعودية،
.1989

المذكرات
- 1أميرة شريف فضل

عبد العظيم  :دراسات ألساليب المحاسبة اإلختالقية وانعكاساتها عل ى نطاق

مسؤولية المراجع الخارجين ،رسالة ماجستار في المحاسبة ،كمية التجارة جامعة القاىرة.2012 ،
-2بوقاية زينب :التدقيق الخارجي وتأثيره عمي فعالية األداء في المؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستار في
العموم التجارية ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير ،جامعة الجزائر.2011/2010، 3،
 -3ديممي عمر :نحو تحسين أداء مراجعة المالية في ظل معايير الدولية ،أطروحة دكتوراه ،عموم التسيير،
جامعة الشلف.2017/2016 ،
-4سامر دوارة  :أثر جودة المراجعة الخارجية عل ى هامش أمان المستثمر في ضل تطبيق أساليب
المحاسبة اإلبداعية ،مذكرة ماجستار ،جامعة حمب ،سوريا.2014 ،
- 5شريقي عمر :التنظيم المهني لممراجعة ،أطروحة دكتوراه ،عموم االقتصادية ،جامعة سطيف .2012 ،1
 -6شعباني لطفي  :المراجعة داخمية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة  ،مذكرة ماجيستار،
جامعة الجزائر.2004/2003 ،
 -7لندة حسن النمر الحمبي  :دور المدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية عمي
موثوقية البيانات المالية ،مذكرة ماجستار ،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا.2009 ،

القوانين والمقررات
 -1الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ينظر إلي الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية :العدد  ،42القانون
 01-10المؤرخ في  ،2010-06-29المتعمق بمهن الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد والصادرة في
.2010-07-11
 -2المقرر رقم  002المؤرخ في  04فيفري  ،2016المتضمن المعايير الجزائرية لمتدقيق .
 -3المقرر رقم 150المؤرخ في  07أكتوبر  ،2016المتضمن المعايير الجزائرية لمتدقيق .
 -4المقرر رقم  23المؤرخ في  15مارس  ،2017المتضمن المعايير الجزائرية لمتدقيق.

المجالت
77

قائمة المراجع
 -1أمينة فداوي فريد  :دور حوكمة ركائز الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

 ،المجمة

الجامعية ،العدد السادس عشر ،المجمد األول ،فبراير.2014 ،
 -2بالرقي تيجاني  :المحاسبة اإلبداعية مفاهيم وأساليب المبتكرة لتجميل الدخل ،مجمة العموم االقتصادية
وعموم التسيير ،العدد  ،12جامعة سطيف.2012 ،
 -3بدر الزمان خمقاني ،مسعود صديقي :واقع ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية واجراءات
استبعادها من التقارير المالية ،مجمة اداء المؤسسات الجزائرية  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،عدد .2015 ،08
 -4حسن فميح مفمح القطيش :فارس جميل حسين الصوفي ،أساليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في قائمة
الدخل والمركز المالي ،مجمة كمية بغداد لمعموم اإلقتصادية الجامعة ،العدد .2011 ،27
 -5خالد عثمان  :خالد عبد الرحمن عبد اهلل  ،أخالقيات مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في كشف
ممارسات إدارة األرباح ،مجمة العموم اإلدارية ،جامعة النيمين ،السودان ،العدد الثاني ،يناير.2018
 -6سيد عبد الرحمن بمو  :دور تطبيق حوكمة الشركات في ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية ARAB ،
.ECONOMIC AND BUSINES JOURNAL 8 (2013) 36
 -7طالل سميمان جريرة وآخرون  :أثر اآلليات المحاسبية لمحكومة في الحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية من وجهة نظر شركات صناعية العمانية ومدققي الحسابات الخارجيين ،المجمة األردنية في إدارة
األعمال ،المجمد ،11العدد .2015 ،2
 -8طارق حمادة المبيضين  :أسامة عبد المنعم ،دور المحاسبة اإلبداعية في نشوء األزمة المالية العالمية
وفقدان الموثوقية في البيانات المالية  ،أبحاث اقتصادية وادارية ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد 08ديسمبر.2010
-9عماد اآلغا :المحاسبة اإلبداعية ،مجمة مال وأعمال ،غزة فمسطين ،العدد .2012- 2011 ،02
 -10لصنوصي حفيظة  :رفيق باشوندة ،المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري والمعايير الدولية
لممراجعة  ،ISAمجمة دراسات االقتصاد واألعمال ،العدد ،1يونيو.2016
 -11مدرس نعيم تومان :مرىون الزيادي ،تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية عمي مصداقية القوائم المالية
مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،عدد .2015 ،02
-12ناظم شعالن جبار  :أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرها عل ى موثوقية البيانات المالية  ،مجمة الغري
لمعموم االقتصادية واإلدارية ،المجمد التاسع ،العدد .2015 ،32

78

قائمة المراجع

الممتقيات
 ممتقي عممي حول، وادي رقية،  المحاسبة اإلبداعية بين الموثوقية والتالعب:  خالد جمال الجعارات.2016/11/10 ، المسيمة، جامعة محمد بوضياف،التوجيات الحديثة لمسياسة المالية

المراجع بالمغة األجنبية
1-MOHIRI MALHOTRA : Audit externe des institutions de microfinance, Guide
pratique, vol. 1, CGAP; Gret (diff.),Paris, 1998, p.7.
2- Jonathan Lautaro: Evaluation de la fiabilité de l’information comptable,
Thèse doctorale, Université Catholique De Louvain, Belgique, 2010, p. 76.

79

المالحق

80

المالحق

()1

81

المالحق

()1

82

المالحق

()1

83

المالحق

()2
قائمة المحكمين:
األستاذ

الرتبة

ابح
د .طويرات ر ـ

أستاذ محاضر

مصطفـى
ـ
د .قمان

أستاذ محاضر

د .وله ـ ـ ـي بوعالم

أستاذ محاضر

سبتي إسماعيل
د .ـ

أستاذ محاضر

نبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل
د .قليل ـ ـ

أستاذ محاضر

84

المالحق

()3

85

المالحق

()3

86

المالحق

()3

87

المالحق

()4

88

المالحق

()4

89

ممخص الدراسة
،هدفت الدراسة إلى معرفة المحاسبة اإلبداعية ودور المراجعة الخارجية في الحد من ممارساتها
باعتبارها من الممارسات التي تهدف إلى إخفاء األداء الفعمي لممؤسسات واظهار نتائج نشاط
المؤسسات ومركزها المالي بصورة مخالفة لمواقع االقتصادي من اجل تحقيق أهداف ومصالح فئة
 لهذا قمنا بدراسة ميدانية لعينة تتكون من مجموعة من المراجعين الخارجيين لمتعرف عمى دور،معينة
.المراجع الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
 المتعمق بمهنة المراجعة ويمتزم01-10

خمصت الدراسة إلى أن المراجع الخارجي يمتزم بالقانون

بمعايير التدقيق الدولية كما انه يقوم باإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية وبذلك
.نستنتج أن لممراجعة الخارجية دور في الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية
المحاسبة، المعايير الدولية والجزائرية، 01-10  القانون، المراجعة الخارجية: الكممات المفتاحية
.اإلبداعية
Résumé
L'étude a visé à connaître le rôle de l'audit externe dans la limitation
des pratiques de la comptabilité créative qui consiste à cacher la performance
réelle des entreprises et présenter des résultats d' activités et une situation
financière différents de la réalité afin d'atteindre des objectifs et des intérêts
particuliers. Nous avons fait cette étude sur le terrain en choisissant un
échantillon constitué d'un groupe d'auditeurs externes pour connaître le rôle
de l'audit externe dans la limitation des pratiques de la comptabilité créative.
Nous avons remarqué que l'auditeur externe respecte dans son travail
la loi 10-1 relative à la profession de l'audit et suit les normes internationales.
A travers cette étude nous avons conclu que l'audit externe a un rôle
important dans limitation des pratiques de la comptabilité créative.
Mots-clés: audit externe, loi 10-01, normes internationales et algériennes,
comptabilité créative.

