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مدى رضا المراجعين في الجزائر عن الممارسة
المهنية والمشكالت التي تواجههم
دراسة ميدانية
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ا�ستاذ م�ساعد يف كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري والتجارية/جامعة امل�سيلة ـ اجلزائر
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع املمار�سة املهنية للمراجعة من وجهة نظر مراجعي احل�سابات.
ولتحقيق هذا الهدف فان الباحث تعامل مع نوعني من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات الأولية ،
مت ا�ستخدام ا�ستبانه جلمع بيانات الدرا�سة مت توزيعها على عينة من املراجعني.
وتو�صلت هذه الدار�سة �إىل �أن مهنة املراجعة الزالت حتتاج �إىل املزيد من التطوير حتى يرقى �أدا�ؤها
�إىل امل�ستوى املقبول ،وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات املعا�صرة التي تواجهها اجلزائر
الكلمات املفتاحية :املراجعة اخلارجية ،م�شاكل ومعوقات مهنة املراجعة ،اجلزائر.
Abstract :

The present study aimed to identify the reality of professional practice from the
Auditors’ view point. To achieve this goal, the researcher has dealt with two kinds
of data: secondary and primary data; a questionnaire was used to collect the data
of the study then it was distributed to a sample of auditors. The researcher found
through this study that the audit profession still needs more development to reach an
acceptable level, thus, keeping pace with the developments and the contemporary
challenges that Algeria faces
The Key Words: external audit,The problems of the audit profession, Alegria
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مقدمة

لقد كان للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي �شهدتها اجلزائر خالل العقدين الأخريين،
�أثارا مبا�شرة على املحيط االقت�صادي واالجتماعي للم�ؤ�س�سة االقت�صادية والذي �شهد بدوره تطورا
ملحوظا ،خا�صة بف�ضل الإ�صالحات االقت�صادية التي قامت بها ال�سلطات العمومية منذ نهاية ع�شرية
الثمانيات ،وعقد الت�سعينات والتي حتاول من خالله �إحداث منط جديد للت�سيري يق�ضي ب�إحالل �آليات
ال�سوق حمل التخطيط املركزي حيث يتطلب هذا املنهج اجلديد من امل�ؤ�س�سة االقت�صادية التكيف مع
الظروف اجلديدة بغية �ضمان الفعالية وال�صرامة لت�ضمن بها البقاء يف هذا املحيط الذي ت�شوبه املخاطر
واملناف�سة ال�شديدة نتيجة االنفتاح على العامل اخلارجي يف كنف حترير التجارة اخلارجية وفتح املجال
�أمام اال�ستثمار الوطني اخلا�ص والأجنبي ،وما يخلفه من مناف�سة كبرية بني امل�ؤ�س�سات.ويف هذه
الظروف تبدو احلاجة �إىل مهمة املراجعة حتمية ال غنى عنها يف تزويد خمتلف الأطراف مبعلومات دقيقة
وذات م�صداقية متكنهم من اتخاذ القرارات والرقابة على الأداء� ،إذ مل تتخلف اجلزائر عن باقي الدول يف
تنظيم ممار�سة مهنة املراجعة ،حيث عملت على تنظيم املهنة وال�سهر عليها لإعطائها ال�شكل الذي ت�ستحقه
واالحتفاظ بامل�ستوى الالئق بها ،حيث توالت الت�شريعات املختلفة التي تهدف �إىل تنظيم هذه املهنة.

�إ�شكالية البحث
تكمن �إ�شكالية البحث يف:
ما هو واقع املمار�سة املهنية ملراجعة احل�سابات يف اجلزائر؟
وللإجابة عن الت�سا�ؤالت ننطلق من الفر�ضيات الأ�سا�سية التالية:
الفر�ضية الأوىل  :هناك �أ�سباب ت�ؤدي �إىل عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة
نظر مراجعي احل�سابات
الفر�ضية الثانية :يواجه مراجعو احل�سابات باجلزائر يف عملهم من �صعوبات عدة من وجهة نظر
مراجعي احل�سابات

�أهمية الدرا�سة
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل طبيعة الأهداف املتوخاة من املراجعة و �إىل الت�أثريات املختلفة لها

�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
•حماولة ت�شخي�ص الواقع العملي للمراجعة يف اجلزائر من اجل حماولة ت�ضييق الفجوة
بالأطراف املهتمة مبراجعة احل�سابات
•معرفة امل�صاعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر
•معرفة امل�صاعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر
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•حماولة لتقريب وجهات النظر بني الأطراف املهتمة مبهنة املراجعة يف اجلزائر.

املنهج والأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة
ي�ستعمل الباحث ا�ستمارات لال�ستق�صاء تقدم للعينة املختارة و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية مع �أفراد العينة
ك�أدوات بحث ،وي�ستعمل برنامج spss

الدرا�سات ال�سابقة
من خالل اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة وجد �أن الدرا�سات املتعلقة باملجال نف�سه �شحيحة �إىل حد
ما ،وفيما يلي عر�ض للدرا�سات ال�سابقة واملتعلقة بجانب من املو�ضوع وذات العالقة :
الدرا�سات العربية

 .1درا�سة دهم�ش1998 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل درا�سة واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف الأردن وتو�صل �إىل جمموعة من امل�شكالت
التي يواجهها مراقبو احل�سابات يف الأردن و�أهمها:
ـ املناف�سة الداخلية بني مراقبي احل�سابات
ـ عدم وجود وعي كامل لدى مراقبي احل�سابات ب�أخالقيات املهنة وب�أهمية ا�ستقالل مراجعي احل�سابات
ـ ت�أثري �إدارة ال�شركة حمل املراجعة يف ا�ستقاللية املراجعة
ـ عدم توفري الإدارة للمعلومات ال�ضرورية لعمل مراقب احل�سابات
ـ عدم كفاية ت�أهيل مراقب احل�سابات
ـ عدم تطبيق كل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها عند �إعداد القوائم املالية
ـ عدم االلتزام باملبادئ املحا�سبية ومعايري املراجعة الدولية
ويالحظ �أن الباحث قد اهتم بامل�شكالت التي ميكن �أن يواجهها مراقب احل�سابات مع �إدارة ال�شركات،
ولكنه مل يهتم بامل�شكالت التي ميكن �أن يواجها يف عالقته مع النقابات املهنية.

 .2درا�سة وائل �إبراهيم الرا�شد2001 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ابرز امل�شاكل واملعوقات التي تواجه مهنة مراجعة احل�سابات بدولة
الكويت و�سبل التغلب عليها وزيادة كفاءة مكاتب املراجعة نحو تطوير املهنة ،فيمكن من خالل الوقوف
على �أراء �أع�ضاء املهنة بالدولة حتديد �سبل النهو�ض باملهنة واالرتقاء بها لتكون مب�صاف مثيالتها يف
الدول ال�صناعية .ولتحقيق هذا الهدف مت ت�صميم ا�ستبانه وزعت على جميع مكاتب املراجعة بالكويت
وعددها ( )32مكتبا ،وقد تبني من خالل نتائج الدرا�سة بان ابرز م�شاكل املهنة تتمثل يف عدم وجود ميثاق
�شريف للمهنة وغياب االلتزام القانوين ب�ضوابط ومعايري املهنة ،غياب الدور املهني جلمعية املحا�سبني
((( ا�ستطالع ميداين حول مهنة التدقيق احل�سابات يف االردن ،دهم�ش نعيم ،جملة املحا�سب القانوين العربي ،االردن ،العدد � ,44سبتمرب�,1999 ,ص �ص22ــ52
((( م�شاكل مهنة املحا�سبة واملراجعة بدولة الكويت،وائل �إبراهيم الرا�شد ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�صاد والإدارة ،جملد 16العدد � ،2002 ،2ص �ص103 :ــ132
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واملراجعني الكويتية ،غياب القواعد املنظمة لل�سلوك املهني ،عالوة على عدد من امل�شاكل التي تواجه
مزاويل املهنة كالنظرة ال�سطحية ال�شائعة يف املجتمع عن دور مراقب احل�سابات ،وتنتهي الدرا�سة ببيان
�أهم ال�سبل الكفيلة بالق�ضاء على تلك امل�شاكل والنهو�ض باملهنة ب�ضرورة تبني ميثاق �شريف للمهنة ودور
اكرب جلمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية وزيادة ت�أهيل املنت�سبني للمهنة

 .3درا�سة رمي حممد العمرو وح�سام عبد املح�سن العنقري2007 ،

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية
والتي ت�شمل:
(املعايري املهنية ،وقواعد ال�سلوك املهني ،واختبار الزمالة املهنية ،وبرامج التعليم املهني امل�ستمر،
وبرامج مراقبة جودة الأداء املهني ،وقنوات االت�صال التي تكفل �إي�صال الأنظمة والتعليمات املهنية
ملمار�سي املهنة واملجتمع ب�صفة عامة) ،من خالل قيا�س مدى فاعلية مثل هذه املرتكزات يف التعامل مع
امل�شاكل والتحديات التي تواجها املهنة يف ال�سعودية واحلد من �أثارها ال�سلبية ،ولتحقيق ذلك مت توظيف
النظرية االيجابية التي تعتمد على التف�سري والتنب�ؤ بظاهرة معينة من خالل مراجعة الأدبيات ال�سابقة
والواقع بهدف الو�صول �إىل جمموعة من التعاريف وحتديد املتغريات التابعة وامل�ستقلة لهذه الظاهرة
وا�ستنادا ملقت�ضيات هذه النظرية متت �صياغة فر�ضيات البحث ك�أ�سا�س للدرا�سة امليدانية ،والتي مت
�إجرا�ؤها با�ستخدام �أ�سلوب اال�ستبيان مع توظيف عدد خمتار من العوامل يف اختبار كل فر�ضية من
الفر�ضيات حمل البحث ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة امليدانية �إىل عدم وجود اتفاق مطلق بني �أع�ضاء املهنة
املمار�سني من جانب ،وبني الأطراف ذات العالقة باملهنة من جانب �أخر حول مدى معرفتهم بامل�شاكل
والتحديات التي تواجهها مهنة مراجعة احل�سابات يف ال�سعودية والتي �شملت (حمدودية االلتزام
باملعايري وقواعد ال�سلوك املهني وغريها من الأنظمة املهنية ،وا�ستمرار وتف�شي ظاهرة انخفا�ض الأتعاب
املهنية ،ووجود هيئات مهنية خليجية وعربية ،وان�ضمام ال�سعودية التفاقيات منظمة التجارة العاملية).
كما ت�شري نتائج البحث �أي�ضا �إىل وجود فروق معنوية ،وتفاوت مرتبط بعوامل �أخرى لنف�س هذه املحاور،
بالرغم من اتفاق الأطراف حمل الدرا�سة حول مدى معرفتهم مبرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات
يف ال�سعودية ،ويف ختام الدار�سة �أو�صى الباحثان بعدد من التو�صيات منها ا�شرتاك االكادميني يف
تعديل القوانني التي مت�س مهنة املحا�سبة واملراجعة ،والعمل على تقنني �أتعاب املراجعة بحيث تتنا�سب
مع اجلهد املهني املبذول ،واعتماد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني التعديالت الالزمة يف خطتها
الإ�سرتاتيجية متهيدا ملواجهة متطلبات ان�ضمام ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية.
 .4دار�سة فرج ،واخل�ضريي ((( 2004 ،بعنوان« :واقع مهنة التدقيق يف ليبيا» ،ا�ستهدفت هذه
الدرا�سة تبيان واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف ليبيا من حيث دور الهيئات واملنظمات امل�شرفة على تنظيم
املهنة ،وكذلك ا�ستعرا�ض الت�شريعات والقوانني التي لها عالقة مبمار�سة املهنة .ومن �أهم نتائج الدرا�سة
�أن هذه املنظمات مل تقم بالدور املناط بها يف تنظيم وتطوير املهنة ،هناك نق�ص يف جمال الت�شريعات
((( فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهة امل�شاكل والتحديات املعا�صرة درا�سة ميدانية ،رمي عمر حممد العمرو ،ح�سام
عبداملح�سن العنقري ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�صاد والإدارة ،جملد  21العدد � ،2007 ،1ص �ص201 :ــ228
((( واقع مهنة التدقيق يف ليبيا ،من�شورات امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية �إدارة الأعمال املحا�سبة يف ع�صر املعلوماتية :واقع وحتديات ،فرج ،عبد النبي ،واخل�ضريي،
م�صطفى ،،جامعة م�ؤتة ،الأردن ،م�ؤتة2004 ،
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املتعلقة بتنظيم املهنة ،و�سيطرة الدولة على �أعمال التدقيق مما �أفقد املهنة معناها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدة تو�صيات �أهمها� ،ضرورة االهتمام بالتعليم املحا�سبي من خالل مواكبة
التطورات احلديثة ذات العالقة باملهنة ،وحث نقابة املحا�سبني واملراجعني القانونيني على �إ�صدار
جملة علمية ومهنية متخ�ص�صة و�إ�صدار معايري يف جمال املحا�سبة والتدقيق تتالءم مع البيئة الليبية،
والتن�سيق بني الدولة والنقابة فيما يتعلق بتنظيم والإ�شراف على املهنة.

الدرا�سات الأجنبية
 1ـ درا�سة 1996 .Eynon et al

(((

حيث قام يف ا�ستطالع ميداين لعينة مكونة من  167حما�سبا قانونيا ب�أمريكا حول مدى وعي املدققني
ب�أخالقيات املهنة من خالل برامج التدريب والتعليم املختلفة ،تو�صل �إىل م�شكلة كبرية يواجهها املراجعون
�أال وهي عدم جود وعي كامل من قبل كثري من املراجعني جتاه �أخالقيات املهنة وعدم �إتباعهم قواعد
ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرارات ،حيث ك�شفت الدرا�سة �أن  %25من امل�ستجبني فقط ح�صلوا على مقرر
ال�سلوكيات يف كلياتهم وان ثلث امل�ستجبني در�سوا �أخالقيات مهنة املحا�سبة خالل مقررات مهنة املحا�سبة
باجلامعات ،وان �أكرث من  %50من امل�ستجبني اعتربوا �أن �إتباع قواعد ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرار
�شيء ،يجب �أخذه يف االعتبار وان  %69منهم اعتربوا �أنف�سهم متخذي قرارات ذات �سلوك مهني عايل،
وان  %62نظروا �إىل املهنة و�سلوكها ك�شيء واحد

 2ـ درا�سة 1995.CHenok

(((

حيث قامت هذه الدرا�سة بدرا�سة حتليلية حول التحديات التي يواجهها جممع املحا�سبني القانونني
الأمريكي خالل خم�سة ع�شر عاما واملتعلقة مبهنة املحا�سبة واملراجعة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
امل�صاعب والتحديات التي تواجه املحا�سبني املهنيني تتلخ�ص يف املناف�سة من داخل املهنة وخارجها،
والتعقيد يف عر�ض املعلومات املرتتبة عن التغريات يف الن�صو�ص القانونية وخا�صة قانون ال�ضرائب
من جهة ،والتغريات يف ال�شكل العام للموارد الب�شرية العاملة يف املهنة من جهة �أخرى ،وقد �أو�صت تلك
الدرا�سة ب�ضرورة تطوير التعليم املحا�سبي امل�صاحب لرفع �أداء املراجعني بالتدريب امل�ستمر ،مع تطوير
اخلدمات اخلا�صة املتعلقة باملهنة ،عالوة على تبني معايري مالئمة للمهنة

 3ـ درا�سة 1995 ,Esmond

(((

هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص مدى ت�أثري عامل نظام الأتعاب وعامل �أهمية الوقت على ال�سلوك الأخالقي
املتبع يف الإبالغ ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
�أن نظام الأتعاب الثابت له ت�أثري �إيجابي �أكرب من نظام الأتعاب على �أ�سا�س العمل الإ�ضايف على م�ستويات
الت�ضارب يف ال�سلوك الأخالقي املتبع يف الإبالغ.
((( Eynon, G., et al 1996 Perceptions Of Sole Practitioners On Ethics Training In Profession.National Public Accountant, vol. 41, No.
4, pp. 25ــ27
((( Chenok, P., 1995 Fifteen Years Of Meeting The Challenges. Journal of Accountancy, vol. 179.No.6, Jun., pp. 66ــ70
((( Connie Esmond, The Effects of Reward Structure and Ethical Ambivalence on Audit Staff Reporting Behavior: An Experimental
Lab Study, Ph.D, Indian University, 1995
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�أن �أهمية تخطيط وتنظيم الوقت ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي وكبري على م�ستويات الت�ضارب يف ال�سلوك
الأخالقي املتبع يف الإبالغ.
�أن م�ستويات الت�ضارب يف ال�سلوك الأخالقي ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي كبري على درجة الرغبة يف التورط يف
�إبالغ غري نزيه.

 4ـ درا�سة 1994.Lee

(((

تناولت هذه الدرا�سة م�صاعب املهنة املتعلقة مبراقبي احل�سابات �أنف�سهم من زوايا خمتلفة كالعالقة مع
الإدارة من جهة وامل�ساهمني من جهة �أخرى ،والعالقة مع العمالء على الإطالق
المبحث األول  :اإلطار النظري للمراجعة

�أوال  :مفهوم املراجعة :
هناك مفاهيم عديدة ملراجعة احل�سابات من بني هذه التعاريف نذكر:
•تعريف

Bethoux , Kremper et Poisson

«املراجعة هي فح�ص للمعلومات من طرف �شخ�ص خارجي� ،شريطة �أن ال يكون هو الذي ّ
ح�ضرها �أو
(((
ا�ستعملها ،بهدف زيادة منفعة املعلومات للم�ستعمل»
•كما مت تعريف املراجعة من طرف  Bouquinو  Bécourعلى �أنها« :الن�شاط الذي يطبق با�ستقاللية
ووفقا ملعايري الإجراءات املرتابطة والفح�ص بق�صد التقييم ومدى املالئمة ،ودرجة الثقة ،و�سري
جميع �أجزاء الن�شاط داخل امل�ؤ�س�سة وهذا وفق معايري املحددة لها»(.((1
•وتعرف �أي�ض ًا ب�أنها «عملية منظمة جلمع وتقييم مو�ضوعي للأدلة اخلا�صة مبزاعم الإدارة ب�ش�أن
نتائج الأحداث والت�صرفات االقت�صادية للم�شروع لتحديد مدى مت�شي هذه النتائج مع املعايري
(((1
القائمة وتو�صيل النتائج �إىل م�ستخدميها املعنيني بها»
يالحظ من هذا التعريف للمراجعة �أنه يت�ضمن نقاط ذات �أهمية ،وهي:
املراجعة عملية منتظمة :ويعني ذلك �أن اختبارات املراجع تعتمد على خطة م�سبقة تتمثل يف برنامج
مو�ضوع لعملية املراجعة.
احل�صول على القرائن وتقييمها بطريقة مو�ضوعية :واعتبار ذلك جوهر عملية املراجعة نظرا
لتعدد هذه القرائن ،وتنوع املعايري امل�ستخدمة لتقييمها.
((( Lee, T., 1994 Financial Reporting Quality Labels: The Construction of The Audit Profession and The Expectations Gap. Accounting,
Auditing and Accountability Journal, vol.7, No.2,pp. 74ــ.79
((( Bethoux.R، Kremper.F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; P21
(J.C.Becour، H.Bouquin. Audit Opérationnel، 2eme Edition، Economica، Paris. 1996. p12 ((1

( ((1مراجعة احل�سابات يف بيئة اخل�صخ�صة و�أ�سواق املال والتجارة الإليكرتونية ،عبد الوهاب ن�صر على� ،شحاتة ال�سيد �شحاتة ،الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية ،م�صر،
� ،2004ص 12ــ14
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مدى م�سايرة العنا�صر حمل الدرا�سة للمعايري املو�ضوعة :ومنه يتبني �أن املراجعة ت�شتمل على
�إبداء ر�أي �أو �إ�صدار حكم ،مما يتوجب و�ضع جمموعة من املعايري ت�ستخدم ك�أ�سا�س للتقييم و�إ�صدار
احلكم ال�شخ�صي ،مثل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها.
�إي�صال نتائج الفح�ص والدرا�سة �إىل الأطراف املعنية :ومن ثم فان املراجعة متثل و�سيلة من
و�سائل االت�صال ،ويعتمد املراجع يف عر�ض نتائج الفح�ص والدرا�سة ،و�إي�صالها �إىل من يهمه الأمر ،على
تقرير ي�ضمنه ر�أيه الفني املحايد.

ثانيا :تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اجلزائر
لقد مرت مهنة املراجعة يف اجلزائر بعديد من مراحل التطوير ،يتمثل هذا التطوير باهتمام امل�س�ؤولني
عن املهنة ب�إ�صدار املرا�سيم والأحكام املتعلقة بتنظيم املهنة وتنظيم عمل مراجعي احل�سابات و�إ�صدار
القوانني والقواعد الكفيلة لتنظيم الأركان الأ�سا�سية للمهنة� ،سواء الأركان املرتبطة باملراجع وعمله داخل
امل�ؤ�س�سات �أو الأركان املرتبطة بالتنظيم املهني واملعايري اخلا�صة باملهنة وقواعد و�آداب ال�سلوك املهني.

 1ـ التطور التاريخي ملهنة املراجعة يف اجلزائر
�شهد التطور التاريخي ملهنة املراجعة يف اجلزائر عدة مراحل ،وذلك ابتداء من � 1969إىل ما بعد
		.2002

�أ ـ الفرتة 1969ــ1980
لقد بد�أ تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر �سنة  ،1969حيث �أ�شار الأمر رقم  107/69امل�ؤرخ يف
 1969/12/31املتعلق بقانون املالية ل�سنة  1970يف مادته � 38إىل الرقابة الواجب فر�ضها على
(((1
امل�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية بغية ت�أمني حق الدولة فيها.
كما تناول املر�سوم رقم  173/70امل�ؤرخ يف  1973/11/16حتديد مهام وواجبات املراقب ،و�أعترب
حينها مراجع احل�سابات كمراقب دائم على ت�سيري امل�ؤ�س�سات العمومية ،وخول ممار�سة هذه الوظيفة
ملوظفي الدولة املوالني:
ـ املراقبني العامني للمالية.
ـ مراقبوا املالية.
ـ مفت�شوا املالية.
كما �أوكلت للمراجعني املهام املوالية:
ـ املراقبة البعدية ل�شروط �إجناز العمليات التي يفرت�ض �أن تكون لها �آثار اقت�صادية ومالية على الت�سيري
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
ـ متابعة �إعداد احل�سابات واملوازنات �أو الك�شوفات التقديرية طبقا ملوا�صفات اخلطة.
( ((1قانون املالية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ل�سنة 1970
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ـ مراجعة م�صداقية اجلرد وح�سابات النتائج امل�ستخرجة من املحا�سبة العامة والتحليلية للم�ؤ�س�سة
ومدى �صالحياتها.

ب ـ الفرتة  1980ـ 1988
مع �إعادة تنظيم االقت�صاد الوطني وهيكلة امل�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية الذي نتج عنها ارتفاع عدد
امل�ؤ�س�سات العمومية وتعقد �أمناط الت�سيري وغياب �أطر حتكم توليد املعلومات و�ضعف التحكم يف النظام
املحا�سبي� ،أجرب امل�شرع اجلزائري على �أن ي�سن �آليات رقابية حتد من �أنواع االختالالت التي تفرزها
�أ�ساليب الت�سيري املتبناة ،وكان ذلك بفعل �صدور القانون رقم 05/80امل�ؤرخ يف  1982/30/10املقرر
لإن�شاء جمل�س املحا�سبة.

ج ـ فرتة ما بعد الإ�صالحات
كان تطور مراجعة احل�سابات يف اجلزائر بطيئا نتيجة غياب احلاجة �إليها يف ظل امللكية العامة لو�سائل
الإنتاج واحتكار الدولة للحياة االقت�صادية �إىل غاية  1988تاريخ �صدور القانون رقم  01/88امل�ؤرخ يف
 1988/01/12املتعلق بالقانون التوجيهي للم�ؤ�س�سات االقت�صادية العمومية ،حيث �إن هذا القانون حرر
امل�ؤ�س�سة العمومية من كل القيود الإدارية املت�أتية من التبعية التي كانت مالزمة لها يف املا�ضي.

د ـ الفرتة ما بني � 1992إىل غاية 2001
عرفت هذه املرحلة �إن�شاء امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني حمافظي احل�سابات واملحا�سبني املعتمدين،
الذي مت انتخابه من طرف املهنيني املحا�سبني .وبالتايل ،اعتربت هذه املرحلة بداية املمار�سة احلرة
للمهنة.

هـ ـ ابتداء من �سنة 2002
مت يف هذه املرحلة �إن�شاء املجال�س اجلهوية ،حيث عرفت الكثري من اال�ضطرابات على م�ستوى املهنة ،مما
�أدى �إىل و�ضع حد للطابع احلر ملمار�سة املهنة و�إعادة �إخ�ضاعها لوزارة املالية.

 .٢الهيئات امل�شرفة على املراجعة
ال ميكن ف�صل تناول الهيئات امل�شرفة على املراجعة يف اجلزائر عن التطور التاريخي لها وال عن املحا�سبة،
العتبار �أن املراجعة هي مرحلة متقدمة يتم تناولها عندما يتحكم الأعوان االقت�صاديني من املحا�سبة.

�أ ـ امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية
للمحا�سبني املعتمدين
ن�صت املادة  14من القانون 10ــ 01على �أنه ين�ش�أ م�صف وطني للخرباء املحا�سبني وغرفة وطنية ملحافظي
احل�سابات واملحا�سبني ومنظمة وطنية للمحا�سبني املعتمدين .يتمتع كل منها بال�شخ�صية املعنوية وي�ضم
الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني املعتمدين وامل�ؤهلني ملمار�سة مهنة خبري حما�سب وحمافظ ح�سابات
وحما�سب معتمد ح�سب ال�شروط التي يحددها هذا القانون ،وي�سري كل من امل�صف الوطني للخرباء
املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين كمجل�س وطني
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ينتخبه مهنيون كما ميكن �إن�شاء جمال�س جهوية ،ويحدد ت�شكيل املنظمة و�صالحيتها وقواعد �سريها عن
طريق التنظيم.
وف�ضال عن �أحكام املادة � 14أعاله ،يقوم امل�صف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي
احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين باعتباره جهازا مهنيا يعمل يف �إطار القانون ح�سب
ما ن�صت عليه املواد  16 ،15و 17من نف�س القانون مبا يلي:
ـ ال�سهر على تنظيم املهنة وح�سن ممار�ستها.
ـ الدفاع على كرامة �أع�ضائها وا�ستقالليتهم.
ـ �إعداد �أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وين�شرها يف �أجل �شهرين من تاريخ
�إيداعها
ـ �إعداد مدونة �أخالقيات املهنة
ـ �إبداء الر�أي يف كل امل�سائل املرتبطة بهذه املهن وح�سن �سريها.

ب ـ املجل�س الوطني للمحا�سبة
لقد مت الإعالن عن �إن�شاء املجل�س الوطني للمحا�سبة بفعل القانون 10ــ 01امل�ؤرخ يف 2010/06/29
وطبقا للمادة  04من هذا القانون ،حيث تن�ص على �أنه ين�ش�أ جمل�س وطني للمحا�سبة حتت �سلطة الوزير
املكلف باملالية ويتوىل مهام االعتماد والتقييم املحا�سبي وتنظيم ومتابعة املهن املحا�سبية ،ي�ضم املجل�س
(((1
ثالثة �أع�ضاء منتخبني عن كل تنظيم مهني على الأقل.
تتمثل �صالحياته طبقا للمادة  11من نف�س املر�سوم التنفيذي رقم 11ــ 24امل�ؤرخ يف  27جانفي 2011
(((1
فيما يلي:
ـ يجمع وي�ستغل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باملحا�سبة وتدري�سها.
ـ حتقيق �أو العمل على حتقيق كل الدرا�سات والتحاليل يف جمال تطوير وا�ستعمال الأدوات وامل�سارات
املحا�سبية
ـ اقرتاح كل الإجراءات التي تهدف �إىل تقييم املحا�سبات.
ـ درا�سة جميع م�شاريع الن�صو�ص القانونية املرتبطة باملحا�سبة و�إبداء الآراء فيها وتقدمي التو�صيات
ب�ش�أنها.
ـ امل�ساهمة يف تطوير �أنظمة وبرامج التكوين وحت�سني امل�ستوى يف جمال املحا�سبة.
ـ متابعة و�ضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات املحا�سبية واملعايري الدولية للتدقيق.
ـ متابعة تطور مناهج والنظم والأدوات املتعلقة باملحا�سبة على امل�ستوى الدويل.
ـ تنظيم كل التظاهرات وامللقيات التي تدخل يف �إطار �صالحياته.
( ((1اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية  ,العدد  42امل�ؤرخة يف 2010/07/11
( ((1اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ,العدد  ,07امل�ؤرخ يف  2فيفري 2011
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المبحث الثاني  :الدراسة التطبيقية

�إن النهج الذي اتبعه الباحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة يتكون من املراحل التالية:
املرحلة الأوىل :حتديد �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة نظر مراجعي
احل�سابات وترتيب هذه الأ�سباب ح�سب �أهميتها
املرحلة الثانية  :حتديد �أهم امل�شاكل التي تواجه مراجعي احل�سابات يف اجلزائر من وجهة نظر مراجعي
احل�سابات

اوال� :أدوات الدرا�سة التطبيقية
قام الباحث با�ستخدام قائمة اال�ستق�صاء ،ك�أهم الأدوات البحثية لتحليل ر�أي العينة من املراجعني
اخلارجني ،كما ا�ستخدم �أ�سلوب املقابالت ال�شخ�صية لتدعيم ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سابق

ثانيا  :جمتمع وعينة الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة من فئة مراجعو احل�سابات ،والبالغ عددهم  120مراجعا ،وقد اختار الباحث فئة
مراجعي احل�سابات وذلك ل�ضمان اختيار العينة املخت�صة وذات املعرفة مبو�ضوع الدرا�سة واحل�صول
على نتائج �أكرث دقة.
ويق�صد الباحث من تق�سيم جمتمع الدرا�سة على النحو ال�سابق �إىل معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة
املراجعة وكذا معرفة املعوقات وامل�شاكل التي تعاين منها مهنة املراجعة يف اجلزائر.

ثالثا :قائمة اال�ستق�صاء
ا�ستعان الباحث يف اعدد قائمة اال�ستق�صاء ،على كتب ومراجع ودوريات و�أبحاث �سابقة تتعلق مبو�ضوع
الدرا�سة حيث �أمكن اال�ستفادة من اخللفية النظرية يف �صياغة قائمة اال�ستق�صاء ،وقد روعي يف �إعدادها
عدة اعتبارات �أهمها:
ـ �أن تكون القائمة مب�سطة ووا�ضحة وي�سهل فهمها
ـ �أن حتتوي على �أ�سئلة متدرجة يقوم الأفراد باختيار بديل من خم�سة بدائل
ووفقا لآراء املخت�صني الإح�صائيني الذين ا�ستعان الباحث بهم فقد قام بت�صميم ا�ستبانه من � 15س�ؤال
ولأغرا�ض التحليل الإح�صائي هدفت الأ�سئلة �إىل ما يلي :
ـ (�س 01ــ )07تهدف �إىل معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري وهو موجه
�إىل فئة مراجعي احل�سابات
ـ (�س 08ـ � )15إىل معرفة امل�صاعب امل�شاكل املرتبطة باملمار�سة املهنية احلالية للمراجعة يف اجلزائر
وهو موجه �إىل فئة مراجعي احل�سابات
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ولقد مت اعتماد مقيا�س  Likertاملكون من خم�س درجات لتحديد درجة �أهمية كل بند من بنود كما مت و�ضع
مقيا�س ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الو�سط احل�سابي مدلو ًال با�ستخدام املقيا�س الرتتيبي للأهمية ،وذلك
لال�ستفادة منها فيما بعد عند حتليل النتائج

رابعا� :إدارة قائمة اال�ستق�صاء
قام الباحث بتوزيع قائمة اال�ستق�صاء على �أفراد بنف�سه ومن خالل جمموعة من املراجعني ،حيث دعم
الباحث �أ�سلوب اال�ستق�صاء عن طريق ا�ستخدام �أ�سلوب املقابالت ال�شخ�صية ،وترك الباحث لهم فر�صة
للرد وقد بلغت القوائم التي مت توزيعها ( )120ا�ستبيان ويو�ضح اجلدول التايل القوائم املوزعة على
العينة:

جدول رقم ( : )1توزيع عينة الدرا�سة
البيانات

املراجعني

العينة

120

امل�ستجيبني

105

ن�سبة اال�ستجابة

%87.5
امل�صدر  :من اعداد الباحث

وكما يبني اجلدول ال�سابق فقد بلغ عدد امل�ستجيبني من املراجعني  105مراجعا وبن�سبة  % 87.5من �أ�صل
( )120مراجعا وبذلك تعد ن�سبة اال�ستجابة ن�سبة جيدة.

خام�سا :الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
مت ا�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS -18يف حتليل البيانات التي مت جمعها
يف هذه الدرا�سة ،وقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة يف التحليل والتي تعتمد �أ�سا�سا على نوع البيانات
املراد حتليلها وعلى �أهداف وفر�ضيات الدرا�سة ،وقد مت ا�ستخدام �أ�ساليب �إح�صائية من �أجل توظيف
البيانات التي جمعها لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة ،وفيما يلي الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها ومربرات
ا�ستخدام كل منها

�أ ـ الو�سط احل�سابي:
باعتباره �أحد مقايي�س النزعة املركزية ،فقد مت ا�ستخدامه يف هذه الدرا�سة كم�ؤ�شر لرتتيب البنود ح�سب
�أهميتها من وجهة نظر امل�ستجيبني على اال�ستبانة من فئات الدرا�سة (مراجعو احل�سابات اخلارجيني)
حيث مت اعتماد الو�سط احل�سابي لإجابات امل�شاركني م�ؤ�شرا لتحديد �أ�سباب عدم الر�ضا وامل�شاكل املتعلقة
مبهنة املراجعة يف اجلزائر

ب ـ االنحراف املعياري :
وقد مت ا�ستخدامه ملعرفة مدى ت�شتت القيم عن و�سطها احل�سابي.
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ج ـ �صدق وثبات الأداة :
وذلك للحكم على دقة القيا�س من خالل حتديد ثبات �أداة القيا�س املمثلة باال�ستبانة وملعرفة مدى �صدق
اال�ستبانة يف قيا�س املفهوم املراد قيا�سه فعال واملتمثل يف معرفة �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة
وم�شاكلها يف اجلزائر وقدمت ا�ستخدام معمل ثبات كرونباخ �ألفا .Cronbach Alpha
وقد بلغ معامل الثبات �ألفا لأفراد العينة ب�شكل عام  ،% 85.9وهي ن�سبة تدل على م�ستوى عال من ثبات
�أداة القيا�س.

�ساد�سا  :حتليل نتائج الدرا�سة
نظ ًرا لوجود عدد كبري من املتغريات الفرعية التي لها �أثر فاعل على فر�ضيات الدرا�سة ،حيث مت ا�ستخدام
�أ�سلوب �إح�صائي ،ف�إن الباحث قام بتق�سيم نتائج التحليل �إىل ثالثة �أجزاء بال�شكل التايل:
اجلزء الأول  :نتائج الدرا�سة الو�صفية الذي يهدف �إىل �إعطاء معلومات عن البيانات الدميوغرافية للعينة.
اجلزء الثاين  :التحليل الإح�صائي للبيانات ونتائج الفر�ضية الأوىل واملتعلقة ب�أ�سباب عدم الر�ضا عن
املراجعة يف اجلزائر.
اجلزء الثالث :التحليل الإح�صائي للبيانات ونتائج الفر�ضية الثانية واملتعلقة مب�شاكل و�صعوبات
املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر.

�أ ـ خ�صائ�ص عينة الدرا�سة
يالحظ من اجلدول رقم (� )2أدناه ب�أن امل�ستوى التعليمي ملراجعي احل�سابات ،يعد مرتفعًا ،حيث كانت
الأكرثية ممن يحملون درجة اللي�سان�س ومبا ن�سبته  %58من �إجمايل عينة مراجعي احل�سابات ،وهذا
يعني �أن عينة الدرا�سة متثل الفئة امل�ؤهلة علميًا القادرة على �إجابة �أ�سئلة اال�ستبانة.
كما يظهر اجلدول ال�سابق � ً
أي�ضا نتائج الدرا�سة املتعلقة بعدد �سنوات اخلربة ،وقد مت توزيع �سنوات
اخلربة �إىل �أربع فئات تبد�أ من اقل من �سنة وتنتهي �إىل � 10سنوات ف�أكرث .حيث بلغت �أعلى ن�سبة %42
للفئة التي تقع بني  4ـ �أقل من � 10سنوات لفئة مراجعي احل�سابات اخلارجيني.
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اجلدول رقم ( :)2خ�صائ�ص عينة الدار�سة
املراجعون

اخلا�صية

التكرار

الن�سبة املئوية

 .1امل�ؤهل العلمي
�أ .دبلوم

10

%10

ب .لي�سان�س
ج .درا�سات عليا
د� .أخرى

61
25
09

%58
%23

املجموع

105

%09

 .2عدد �سنوات اخلربة
�أ� .أقل من �سنة
ب 1 .ـ �أقل من � 4سنوات
ج 4 .ـ �أقل من �10سنوات
د 10 .ـ �أكرث من �10سنوات

%7
%25
%42
%26

8
26
44
27
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ب ـ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�ضية املتعلقة ب�أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر �أظهرت
نتائج الدرا�سة للفر�ضية الأوىل عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم  3حيث مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري لكل �سبب ملعرفة مدى ت�أثري هذه الأ�سباب عن مدى الر�ضا عن مهنة املراجعة يف
الواقع اجلزائري.

اجلدول رقم (� )3أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر
الرقم

الأ�سباب

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

01

افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة

3.923

0.967

02
03
04
05
06
07

عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل
اعتبار نتائج العمل �إجراء قانوين
عدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة
عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين
ق�صور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�ض الظواهر
التدريب املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة

4.2692
3.923
4.115
3.769
4.077
4.308

0.6602
0.967
0.900
1.096
0.926
0.961
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لقد تراوح املتو�سط احل�سابي لأ�سباب عدم الر�ضا من جهة نظر املراجعني يف اجلدول رقم  3بني 4.308
و 3.923من 5حيث كانت اكرب �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر �أهمية هي التدريب
املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  4.308واالنحراف املعياري
 0.961من  5وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة اكرب املتو�سطات يف هذه املجموعة ،مما يدل على
�أهمية هذا ال�سبب واتفاق املراجعني حول �أهميتها ،ونظر ًا لأهمية التدريب فقد ا�شرتطت املجامع املهنية
امل�سئولة عن مهنة املحا�سبة واملراجعة �ضرورة تطوير معارف املراجع وذلك من خالل برامج التعليم
املهني امل�ستمر ك�شرط ال�ستمرار الرتخي�ص له مبزاولة املهنة.
�أما ال�سبب الثاين يف هذه املجموعة فقد كانت عدم ان�سجام معايري املراجعة احلالية للواقع الدويل حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي  4.2692وانحراف املعياري  ،0.6602وهو ما يتطلب العمل يف هذا االجتاه من
اجل ا�ستحداث معايري تتوافق واملتغريات العاملية يف جمال املراجعة.
�أما ال�سبب الثالث فقد ارتبط بعدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
لهذه امل�شكلة  4.115واالنحراف املعياري  0.90مما يعني �أهمية هذه ال�سبب ،ويعد غياب الدور الفعلي
للبور�صة يف اجلزائر �سبب مبا�شر لظهور هذا ال�سبب .
�أما ال�سبب الرابع فقد ارتبط بق�صور النظام املحا�سبي احلايل ملعاجلة بع�ض الظواهر حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي لهذا ال�سبب  4.077واالنحراف املعياري  0.926وقد اقرتح بع�ض امل�ستجوبني �إىل �ضرورة
تبني معايري املحا�سبة الدولية كما اقرتح البع�ض �إىل تكييف معايري املحا�سبة الدولية للواقع اجلزائري.
�أما ال�سبب اخلام�س وال�ساد�س  :افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة وكذا اعتبار نتائج العمل �إجراء
قانوين حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لكالهما  3.923واالنحراف املعياري  0.967حيث �أفاد معظم
املراجعني �أن هذه الأ�سباب كبرية الأهمية.
�أما ال�سبب ال�سابع :يتمثل يف عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين حيث بلغ املتو�سط 3.769
واالنحراف املعياري  1.096وقد ذهب بع�ض امل�ستجوبني �إىل انه ال توجد معايري للعمل امليداين متعارف
عليها يف اجلزائر.

ج ـ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�ضية املتعلقة مب�شاكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر
�أظهرت نتائج الدرا�سة للفر�ضية الثانية عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم 4حيث مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري لكل �سبب ملعرفة مدى �أهمية هذه امل�شاكل املتعلقة باملمار�سة املهنية
للمراجعة يف اجلزائر.
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اجلدول رقم( )4م�شاكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

امل�شاكل
1

النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود
معهد تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية
لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا

4.555

69130.

2

�ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع
مبراجعة ح�ساباتها

4.407

74010.

3

عدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف
كثري من الأحيان

4.222

1.0400

4

�ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى
�أع�ضائها وتنمية وتوثيق روح التعامل بني �أع�ضاءها

4.185

0.9919

5

التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني

3.8889

964 .0

6

تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات

3.704

0.9442

7

عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام
احلا�سوب ونظم املعلومات

3.630

1.1376

8

عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالئم الواقع اجلزائري

3.593

1.1739
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لقد تراوح املتو�سط احل�سابي للم�صاعب كما يبينه اجلدول رقم  4بني  4.556و 3.593من  5حيث كانت
اكرب امل�شاكل �أو امل�صاعب �أهمية هي النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد
تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لأهميتها  4.556وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة اكرب املتو�سطات يف هذه
املجموعة ،كما ميثل انحرافها املعياري  0.69137اقل االنحرافات من بني جميع االنحرافات مما يدل على
�أهمية هذه امل�شكلة واتفاق املراجعني حول �أهميتها .
�أما امل�شكلة الثانية يف هذه املجموعة فقد كانت �ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم
املراجع مبراجعة ح�ساباتها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 4.407وانحراف املعياري،740180.حيث �أن
�ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى العمالء يعني احلاجة �إىل تو�سيع مدى االختبارات الأ�سا�سية ،مما
يرتتب عليه �إنفاق تكاليف ووقت �أكرث من قبل املراجعني دون مقابل .
�أما امل�شكلة الثالثة فقد ارتبطت بعدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف كثري من
الأحيان حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه امل�شكلة  4.222واالنحراف املعياري  1.04008مما يعني
�أهمية هذه امل�صاعب ولكنها جاءت يف النهاية من حيث الأولوية وقد �أ�ضاف امل�ستجيبون �صنفا �أخرا
من امل�شاكل املرتبطة بالعمالء كاحلر�ص على اقل الأ�سعار بغ�ض النظر عن اجلودة وااللتزام وال�شفافية،
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�إ�ضافة �إىل عدم وجود الوعي الكايف اجتاه املهنة الناجت عن توا�ضع م�ستوى التعليم و الوعي العام
مبتطلبات املهنة والأعراف املالية.
�أما امل�شكلة الرابعة تتمثل يف �ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى �أع�ضائها
وتنمية وتوثيق روح التعامل بني �أع�ضاءها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها  54.18واالنحراف املعياري
 0.99193حيث �أفاد معظم املراجعني �أن هذه امل�شكلة كبرية الأهمية ،مما يدل �أن النقابات املهنية ال تقوم
بكامل الدور املطلوب منها واملتمثل يف تطوير م�ؤهالت �أع�ضاءها وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم
ورعاية م�صاحلهم .
�أما امل�شكلة اخلام�سة تتمثل يف التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني وهي مرتبطة بعدم مالئمة �أتعاب
املراجعة مع حجم العمل حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  3.889واالنحراف املعياري .9647 .0
�أما امل�شكلة ال�ساد�سة فتتمثل يف تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات وله عالقة مب�شكلة �ضعف نظام
الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع مبراجعة ح�ساباتها ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي
 3.704وانحرافها املعياري .0.94429
�أما امل�شكلة ال�سابعة فتتمثل يف عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب
ونظم املعلومات حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  3.63واالنحراف املعياري .1.13763
�أما امل�شكلة الثامنة تتمثل يف عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالءم الواقع اجلزائري حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي 3.595واالنحراف املعياري.1.17391

د ـ نتائج اختبار :sig
لقد مت ا�ستعمال اختبار  sigللتعرف على م�ستوى املعنوية التي ميكن عنده القول بان الو�سيط لأهمية
كل م�شكلة يزيد عن ثالثة والتي متثل املتو�سط حيث تبني بان هذا الو�سيط لكل م�شكلة من امل�صاعب التي
وردت يف اجلدول تزيد على ثالثة عند م�ستوى معنوية � 1أو اقل ،مما يعني �أن �أهمية جميع امل�صاعب فقد
مت قيا�سها بوا�سطة املتو�سط احل�سابي حيث ا�ستعمل لرتتيب هذه امل�صاعب ح�سب �أهميتها ح�سب اجلدول
مما يت�ضح �أن امل�صاعب املذكورة التي يواجهها املراجعون يف اجلزائر تزيد �أهميتها عن املتو�سط.
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الخاتمة
لقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل معرفة واقع املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر من خالل معرفة �أ�سباب
عدم الر�ضا عن املراجعة يف اجلزائر وكذا معرفة م�صاعب املهنة يف اجلزائر ،وقد متكن الباحث وبعد
اطالعه على الأدبيات العلمية اخلا�صة مبو�ضوع الدرا�سة ،ومن خالل �إجرائه درا�سته امليدانية باخلروج
باال�ستنتاجات التالية:
 1ـ �إن مهمة تطوير مهنة مراجعة احل�سابات يف اجلزائر تتطلب التعرف على م�شكل مهنة املراجعة
و�أ�سبابها وطرق عالجها ،وقد ظهر من خالل البحث �أن مراجعي احل�سابات يف اجلزائر يواجهون يف
عملهم م�صاعب متعددة �أبرزها:
�أ ـ النق�ص يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد تدريبي متخ�ص�ص يقوم بتنظيم
ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني �أي�ضا.
ب ـ عدم مالئمة �أتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�س�ؤولية يف كثري من الأحيان.
ج ـ �ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�شركات التي يقوم املراجع مبراجعة ح�ساباتها.
د ـ التناف�س غري ال�شريف بني املراجعني.
هـ ـ عدم مواكبة بع�ض �أع�ضاء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب ونظم املعلومات.
و ـ �ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى �أع�ضائها وتنمية وتوثيق روح التعامل
بني �أع�ضاءها.
ز ـ تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�شركات.
ط ـ عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تال�ؤم الواقع اجلزائري.
 2ـ �إن هناك �أ�سباب عدم الر�ضا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري حيث ميكن ذكر �أهمها:
�أ ـ التدريب املهني احلايل ال يتواءم مع مهنة املراجعة.
ب ـ ق�صور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�ض الظواهر.
ج ـ عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل.
د ـ عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين.
هـ ـ عدم اختبار �أداء املهنيني خا�صة يف البور�صة.
و ـ اعتبار نتائج العمل �إجراء قانوين.
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ز ـ افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة.
ومن خالل درا�سة اجلوانب املتعددة لواقع املراجعة يف اجلزائر ،وجد �أن هذه املهنة الزالت حتتاج �إىل
املزيد من التطوير حتى يرقى �أدا�ؤها �إىل امل�ستوى املقبول ،وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات
املعا�صرة التي تواجهها اجلزائر ،الأمر الذي يجعلنا نقدم بع�ض التو�صيات التي يرى الباحث ب�أنها مهمة
يف تطوير مهنة املراجعة وهي كالتايل:
ـ تفعيل القوانني والت�شريعات اخلا�صة بواجبات وحقوق مراجعي احل�سابات مع الت�شدد يف تطبيق
العقوبات الرادعة على من يخالفها �سواء من قبل املراجعني �أو من ال�شركات.
ـ حماية املراجعني وذلك من خالل �إيجاد �آلية معينة متنع م�ستخدميهم عن اال�ستغناء عنهم دون �إبداء
�أ�سباب ذلك.
ـ و�ضع القوانني واملعايري ب�شكل م�ستمر و�أن يتم مراجعتها للت�أكد من مواكبتها للتغريات يف احتياجات
املراجعة.
ـ العمل على �إن�شاء جلان مراجعة يف ال�شركات ب�أع�ضاء م�ستقلني.
ـ العمل على تفعيل دور النقابات ب�شكل �أكرب و�إعطائها �صالحيات �أكرب مما هي عليه ،نظرا الت�صالها
املبا�شر مبراجعي احل�سابات اخلارجيني.
ـ �إيجاد �أ�س�س حمددة لتحديد �أتعاب مراجعي احل�سابات بحيث تكون متنا�سبة مع جهودهم وم�س�ؤولياتهم
ـ تبني معايري املحا�سبة واملراجعة الدولية ،ريثما يتم و�ضع معايري تالءم الواقع اجلزائري.
ـ دعم املنظمات املهنية اخلا�صة مبراجعة احل�سابات بحيث تكون قادرة على عقد ندوات وم�ؤمترات تهتم
بتطوير مراجع احل�سابات وتوعيته.
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