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 :ملخص

سم فجوة اببعد فشل كربى الشركات األمريكية ظهرت مشكلة حديثة يف مهنة املراجعة واليت تعرف 

دائه عي احلسابات وما يستطيع املراجع أالتوقعات واليت تعكس التبيان بني ما يتوقعه مستخدمي القوائم املالية من مراج

وعمل  وجودهااجلهود لدراسة العوامل اليت أدت إىل  وتسخري، وللعمل على حل هذه املشكل وجب عدم جتاهلها ،فعال

وجود نظام معلومات أقصى حد ممكن من هذه الفجوة، حيث يعترب  تقليصالاقرتاحات وتوصيات بناءة من شأنها 

، وذلك من خالل توفري من فجوة التوقعات التقليصاملؤسسة من بني الوسائل اليت تساعد على حماسيب سليم يف 

جلة هذه املعلومات السليمة واليت تساعد أطراف القضية )قضية فجوة التوقعات( على اختاذ القرارات املناسبة ملعا

 املشكلة.

 فجوة التوقعات، نظام املعلومات احملاسيب، مراجعي احلسابات، مستخدمي القوائم املالية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Activating a sound accounting system, including contributing to the reduction of the expectations 

gap  (Analytical study) 
               After the failure magnify American companies modern problem emerged in the audit profession, 

known as the expectations gap, which reflects Clarification between what you expect users of financial 
statements of Auditors and can References actually his performance, and to work on solving this problem 

should not be ignored, and harnessing the efforts to study the factors that led to the presence and work of 

suggestions and recommendations constructive that will reduce as much as possible of the gap, where the 

existence of a sound accounting information system in the organization of the means which help to reduce 

the expectations gap, and through the provision of sound information which helps the parties to the case 

(the case of the expectations gap) to take appropriate decisions to address this problem. 
Keywords: Expectations gap, Accounting information system, Auditors, Users of financial statements. 

 

 :متهيد
إن مشكلة فجوة التوقعات من املشاكل اليت واجهت مهنة املراجعة يف السنوات األخرية، حيث 

فقدت املهنة ثقة مستخدمي القوائم املالية وهذا راجع إىل تزايد األزمات املالية واالقتصادية يف العامل 

مؤسسات عن عدم ككل وإنهيار كربى شركات العامل، حيث تساءل مستخدمي القوائم املالية لل

إعطاء مراجع احلسابات حتذير خبصوص االنهيار القريب هلذه الشركات، وبالتالي فمهنة املراجعة 

واجهت انتقادات حادة من قبل اجملتمع واليت تعرب عن التباين املوجود بني إعتقادات مستخدمي القوائم 
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نفسه لتلك املسؤوليات، وهذا ما أدى املالية ملسؤوليات مراجع احلسابات، وبني إعتقاد وإدراك املراجع 

 إىل ظهور فجوة التوقعات.

حيث تنعكس هذه الفجوة على مصداقية القوائم املالية للمؤسسة واليت تعترب مركز إلختاذ        

القرارات، وهلذا ونظرا إىل التأثريات اليت ميكن أن تشكل خطر على كل من مستخدمي القوائم 

فإن من الضروري العمل على تقليص هذه الفجوة، حيث توجد عدة  املالية وكذا مهنة املراجعة

إقرتاحات من شأنها أن تساهم بدراجات متفاوتة يف التقليص من فجوة التوقعات، من بني هذه 

االقرتاحات وجود نظام معلومات حماسيب سليم من شأنه أن يوفر املعلومات السليمة والواضحة واليت 

 .لى تلبية احتياجات مسخدمي القوائم املاليةجتعل مراجع احلسابات قادر ع

 أوال: نظام املعلومات احملاسيب
 MIS : Managementيعترب نظام املعلومات احملاسيب نظام فرعي من نظم املعلومات اإلدارية )

Information Systems حيث ال يعترب نظام املعلومات احملاسيب مكمال لنظام املعلومات اإلداري وال ،)

 نفصال عنه، إال أنه يعترب من بني أهم مكوناته.م

ة األجـزاء ـجمموع ''وفقا ملا سبق جيب التعريف أوال بنظم املعلومات اإلدارية حيث يعرف على أنه      

كن ـات ميـات إىل معلومـويل البيانـلتح ،لةـورة متفاعـة اليت تعمل مع بعضها البعض بصـاملرتابط

ة ـواألنشط ،يقـاذ قرارات، تنسـختاابة، ـطيط، رقـخت: ةـداريائف اإلـوظاندة الـدامها ملسـاستخ

 .''ةـدة االقتصاديـية يف الوحـالتشغيل

جمموعة منتظمة من املوارد: مادية، معلوماتية، عمال، بيانات، 'كما ميكن تعريفه على أنه     

 شكل معطيات، نصوص، عمليات...إخل، حيث يسمح جبمع، معاجلة وختزين، إيصال املعلومات يف

 .''صور وأصوات...

 ''بأنه AIS : Accounting Information Systemsيف حني عرف نظام املعلومات احملاسيب       

اجلـزء األساسـي واهلـام من نظـم املعلومـات اإلدارية داخـل الوحـدة االقتصاديـة يف جمـال األعـمال، إذ 

ت املالـية واحملاسبـية من مصـادر خـارج وداخـل الوحـدة االقتصاديـة، ثم يقـوم حبصـر وجتمـيع البيانـا

يقـوم بتشغـيل هذه البيانـات وحتويـلها إىل معلومـات مالـية وحماسبـية مفيـدة ملستخـدمي هذه املعلومـات 

 .''خـارج وداخـل الوحـدة االقتصادية

خالت وعمليات وخمرجات، ميكننا أن وكغريه من النظم يتكون نظام املعلومات احملاسيب من مد

نعرج عليها كالتالي

 املدخالت:.0
تنـشأ البيانـات احملاسبـية نتيجـة للعملـيات احملاسبـية اليت تتم خـارج أو داخـل الوحـدة االقتصاديـة، 

وخصـوم وتعـرف العملـية احملاسبـية بأنها حـدث اقتصـادي ميـكن قياسـه كمـيا، يؤثـر على أصـول 

الوحـدة املعـينة، ويظـهر يف حسابـاتها وقوائمـها املالـية، وميـكن متـييز املدخـالت األساسـية لنظـام 

 املعلومـات احملاسـيب إىل أربعـة مصـادر من خـارج وداخـل الوحـدة االقتصاديـة :
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اديـة مع األفـراد واهلـيئات البيانـات اليت تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات اخلارجـية اليومـية الع 

والوحـدات األخـرى خـارج املؤسسة، وهي غالـبا ما تتعـلق بعملـيات البـيع والشـراء واملدفوعـات 

واملتحـصالت النقديـة؛

البيانـات اخلاصـة اليت تتجـمع بصـورة غري روتينـية من مصادر خارجية كاهليئات التجاريـة،  

ل: تعليـمات جديدة ملصلحة الضرائب، تغـريات يف األسـعار، واجلـهات الرمسية واحلكومية مث

مؤشـرات الصناعـة؛

البيانـات العاديـة اليت تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات داخـل الوحـدة االقتصاديـة، نتيجـة  

للمعامـالت بني األقسـام الداخلـية ومراكـز املسؤولـية، مثل بيانـات التكاليف الصناعية يف 

راحـل اإلنتاجـية املختلـفة، حركـة الوارد واملنصـرف من املخزون، األجور واملرتـبات؛امل

البيانـات اخلاصـة اليت تتجمع بصـورة غري روتينـية من القرارات اإلداريـة الداخلـية مثل وضـع  

 قيـقها.سياسـات جـيدة، أو تغـيري املعايـري املستخدمـة يف األداء، أو أهـداف جديـدة مطلـوب حت

العمليات. 4
إن اهلـدف األسـاسي من وجـود النظـام احملاسـيب يف الوحـدة االقتصاديـة هو إنـتاج املعلومـات 

الضروريـة واملفـيدة، اليت تسـاعد املستخدمـني اخلارجـيني والداخلـيني يف اختـاذ القـرارات، ونظـرا 

مومية أو خصوصية املعلومات اليت حيتاجها كل من للتباين واالختالف الشديد بني نوعية وتوقيت وع

املستخدمني اخلارجيني واملستخدمني الداخليني، فغالبا ما يتكون النظام احملاسيب بدوره من نظامني 

فرعيني هما احملاسبة املالية واحملاسبة اإلدارية، حيث ال تعتـرب احملاسـبة املالـية بديلـة للمحاسـبة 

 يكمل اآلخـر. اإلداريـة بل كل منها 

 املخرجـات:. 3
ميكن تصنيف خمرجـات نظـام املعلومـات احملاسبـي بشقيه املالي واإلداري إىل نوعني: )خمرجـات 

يومـية روتينـية وخمرجات معلومات تغذيـة عكسية(، يتضمن النوع األول املخرجات اليومية اخلاصة 

حدة االقتصادية، سواء مع أطراف وهيئات خارج بتوثيق النشاط واملعامالت الروتينية العادية للو

الوحدة، أو بني مراكز املسؤولية داخل الوحدة، ومن أمثلة هذه املخرجات: أوامـر الشـراء، حماضـر 

االسـتالم، شيـكات املدفوعـات، فواتـري البيـع للعـمالء، أوامـر الشحـن...إخل حيث تعترب البيانات اليت 

ـالت رئيسـية لعمليات التشغيل اليومي يف النظام احملاسيب بشقيه املالي تتضمنها هذه املخرجات مدخ

 واإلداري، إلخـراج النـوع الثاني من املخرجات وهي خمرجات معلومات التغذية العكسـية.

 ثانيا: ماهية فجوة التوقعات
عي احلسابات إن من بني األثار اليت ترتبت على فقدان مستخدمي القوائم املالية الثقة يف مراج

عقب إنهيار الشركات العاملية، هي زيادة عدد الدراسات اليت تناولت موضوع مسؤوليات مراجع 

احلسابات، واليت خلصت إىل أن هناك تباين واضح بني ما يتوقعه مستخدمي القوائم املالية من 

 مراجعي احلسابات وما يقوم بآدائه فعال وهذا ما يسمى بفجوة التوقعات.
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 فجوة التوقعاتتعريف . 0
سبقت اإلشارة إىل أن االختالفت يف الرأي بني مراجع احلسابات ومستخدمي القوائم املالية، إثر 

الصعوبات اليت تواجهها مكاتب املراجعة العاملية جراء فشل املؤسسات اليت قامت مبراجعة حساباتها 

التوقعات، واليت مرت مبراحل عدة ومل تعطي إنذارا بفشلها، سببا جوهريا يف نشوء ما يعرف بفجوة 

إىل أن زاد االهتمام بهذه الفجوة، لذلك سنحاول أن نتطرق إىل بعض التعاريف اليت تناولت مفهوم فجوة 

التوقعات عرب مراحل خمتلفة

ن خالل مقالته الشهرية بعنوان ) فجوة التوقعات هزمية قانونية Liggio0792عرفهاوقد 

الفرق بني مستويات األداء املهين للمراجعة كما يتوقعه مستخدمي القوائم  ''اللمراجع (، على أنه

''املالية، ومستويات األداء كما يراها املراجعون أنفسهم

تعبري عن مدى التباين واالختالف بني أبعاد حدود ما  ''ف فجوة التوقعات على أنهاعّرُتكما 

ني ما تقره املعايري املؤطرة ملهنة املراجعة، وكذا مقدار يتوقعه املستخدمون من أداء املراجعون وب

.''االختالف بني ما تقره هذه األخرية وبني األداء الفعلي للمراجع

الفرق بني ما يقوم به أو ما ميكن أن يقوم به املراجعون، وبني ما ُتمثل فجوة التوقعاتو

.''قعات اجملتمع املطلوبة منهمينبغي أو ما يتوقع أن يقوم به املراجعون على أساس تو

من خالل إستعراضنا للتعاريف السابقة نالحظ أن كل التعاريف أكدت على أن فجوة التوقعات 

عبارة عن تباين واضح بني متغريين إثنني هما: توقعات مستخدمي القوائم املالية، وأداء مراجعي 

احلسابات سواء كان ناقصا أو كامال،  احلسابات بغض النظر على مستويات األداء املهين ملراجع

 واليت إختلفت من كاتب إىل آخر.

 خصائص فجوة التوقعات:. 4
تتميز فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة بعدة مميزات ميكن أن نوجزها يف ما يلي

  فجوة التوقعات دائما ما تعرب عن فائض طلب أصحاب املصلحة يف املؤسسة على خدمات ومسؤوليات

راجع احلسابات، ومن الصعب أن توجد الفجوة كفائض عرض خلدمات ومسؤوليات مراجع م

احلسابات، وهذا ألسباب كثرية ميكن أن تكون أهمها وببساطة أن احملاسبة واملراجعة مهنة 

وصناعة تستهدف حتقيق عوائد اقتصادية ومهنية معا، ومن طبيعتها أنها تنشط وتعمل جبودة أعلى يف 

السوق، ولذلك عندما يوجد طلب على خدماتها فإنها تسعي للوفاء به لتحقيق هدفني  ظل اقتصاديات

رئيسيني هما اهلدف املادي واهلدف املهين؛

  فجوة التوقعات غري ساكنة، أو ميكن القول عنها أن هلا طبيعة ديناميكية، وهذا ألنها حمددة

مبتغريين هما:

 مسؤوليات مراجع احلسابات؛طلب أصحاب املصلحة يف املؤسسة على خدمات و

 عرض مراجع احلسابات خلدماته ومسؤولياته؛

  فجوة التوقعات كمية ونوعية، مبعين أن فائض الطلب على خدمات مراجع احلسابات هو فائض يف

التشكيلة املهنية خلدماته ومسؤولياته من جهة، وفائض يف جودة أدائه املهين؛
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 تمع، ألن وجودها معناه قصور يف عرض خدمات ومسؤوليات فجوة التوقعات ضارة باملهنة وباجمل

املهنة كما ونوعا مما يفقد ثقة طاليب اخلدمات املهنية يف مؤدي املهنة من جهة، كما ينعكس 

ذلك سلبا على اجملتمع يف صورة نقص يف درجة الثقة واالعتماد على املعلومات املالية وغري املالية 

املالئمة يف اختاذ القرارات؛

  فجوة التوقعات دولية ونسبية ألن دول العامل بدون استثناء تعاني منها، ولكن بدرجة أو

بأخرى، وبالطبع يف ظل العوملة وحترير التجارة اخلارجية يتم تصدير فجوة التوقعات بالتأكيد إىل 

دول العامل الثالث، وبهذا فان الدول تتباين فيما بينها يف حجم ونوعية هذه الفجوة.

 راف القضية )فجوة التوقعات(:أط. 3
تكمن أهمية جودة عملية املراجعة يف كون املستخدمني اخلارجيني للقوائم املالية يتوقعون من 

خمرجات عملية املراجعة املتمثلة يف تقرير مراجع احلسابات اجلودة التامة ألنهم يعتمدون يف إختاذ 

ة، لذلك فإن جودة املراجعة مصلحة مشرتكة جلميع قراراتهم ورسم سياساتهم على تلك القوائم املالي

األطراف املتعلقة بفجوة التوقعات

ومن الشائع أن فجوة التوقعات تعرب عن الفرق بني ما يتوقعه مستخدمي القوائم املالية من املراجع 

ه الفجوة وبني ما يقوم مراجع احلسابات بأدائه فعال، وسوف يكون من املفيد عند حماولة معاجلة هذ

دراسة األطراف ذات املصلحة بإعتبارهم طرف يف هذه القضية، وباملوازات مع األطراف ذات املصلحة 

 يف املؤسسة، هناك أطراف ذات الضغط على املهنة والذي يرجع هلم دور كبري وتأثري على هذه الفجوة.

 األطراف ذات املصلحة 0.3
شبعة من قوى الطلب والعرض، حيث أن دور مراجع إن القوائم املالية هي ناتج جمموعة مت

احلسابات يف تلك العملية يعترب عنصرا هاما، أوال كمشارك يف عملية عرض القوائم املالية للمراجعة، 

وثانيا كوكيل إقتصادي يعطي تأكيد عن تلك املعلومات لكافة األطراف اليت تطلب التقارير املالية 

للشركة

ة بني مراجع احلسابات واالطراف األخرى، عالقة وكالة ضمنية نشأت هذه حيث تعترب العالق

العالقة من خالل العرف املهين وإن كان املراجع وكيال عن األطراف األخرى وممثال ملصاحلهم، إال 

أن دالة هدفه قد تتعارض مع دالة هدف األطراف االخرى، فاملراجع يسعى إىل تعظيم منفعته )دالة 

واملتمثلة يف العائد املادي واالحتفاظ بالعميل وجتنب املسؤولية القانونية واالحتفاظ بسمعة  هدفه الذاتية(

جيدة، يف حني أن االطراف األخرى تسعى ملعرفة اكرب توضيح ممكن لألمور غري املؤكدة بالقوائم 

كذلك املالية، وبالتالي فإن حتقيق مصلحة األطراف األخرى قد تكون على حساب مصلحة املراجع و

وهذا ما يؤدي إىل وجود فإن حتقيق مصلحة املراجع قد تكون على حساب مصلحة األفراد األخرى

فجوة التوقعات، وبإعتبار أن مراجع احلسابات يستفيد ويفيد يف املؤسسة فإنه طرف من أطراف 

 املصلحة يف املؤسسة على غرار مستخدمي القوائم املالية يف املؤسسة.
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جمموعات أخرى مثل احملللني املاليني واملستشارين واهليئات التنظيمية ونقابات بينما هناك 

العمال، تكون الفائدة بالنسبة هلم غري مباشرة وذلك ألنهم يقدمون النصيحة أو ميثلون هؤالء الذين 

 ، وهذا ما يوضحه الشكل التالي.12يأملون يف أن تكون هلم فوائد مباشرة

 ف ذات املصلحة: يوضح األطراالشكل رقم 

 الباحثنياملصدر: من إعداد 

 األطراف ذات السلطة 4.3

وخبالف األطراف ذات املصلحة الذين يهتمون بنتائج األعمال واملوقف املالي للمؤسسة، فإن هناك 

ية أطراف ميثلون الزعماء واألطراف ذات السلطة الذين يتعني أخذهم يف االعتبار عندما يتم دراسة فعال

وظيفة املراجعة وفجوة توقعات املراجعة على النحو التالي

 إن السياسيون سواء على املستوي الوطين أو احمللي قد يكون لديهم مصلحة حقيقية السياسيون :

من وراء أداء املراجعة، لذلك إذا ما كان هناك غش جوهري يف املؤسسة ومل يتم اكتشاف ذلك 

هور العام قد يلوم ويعاتب السياسيون عن عدم ضمانهم الغش عن طريق املراجع فإن اجلم

وتأكيدهم على أن عملية املراجعة كانت فعالة وقد يتم رفض عملية املراجعة، أو قد يتم زيادة 

نطاق عملية املراجعة كاستجابة ملثل ذلك الضغط من اجلمهور العام أو املنظمني املعنيني 

املسؤوليات أو عملية املراجعة، وعموما إن أي تغيري  باإلشراف على احملاسبة ومراقبتها عن طريق

على نطاق عملية املراجعة قد حيتمل بالطبع أن يكون له أثر على التوقعات من عملية املراجعة.

 قد يتخذ املنظمني عدة أشكال وصور ترتاوح ما بني القائمني على مصلحة املؤسسة أو املنظمني :

ة احملددة عن طريق قانون املؤسسات أو قانون رأس املال إىل هيئة سوق املال، أو اجلهات املتعدد

اجلهات أو التنظيمات احملاسبية ذاتها، وكأمثلة أخرى جملس ممارسات املراجعة، وجملس 

التقارير املالية باإلضافة إىل جملس املعايري احملاسبية، ومن األهمية مبا كان القول بأن عملية 

يق فرض واجبات ومسؤوليات على البعض وإعطاء حقوق التنظيم قد غريت العالقات عن طر

للبعض األخر أو على األقل خلق مناخ من خالله سوف يتم فرض تلك الواجبات بشكل تلقائي أو 

منح اآلخرين حقوق معينة.
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 يأخذ األكادمييني يف السنوات األخرية مزيد من االهتمام لتفعيل عملية املراجعة، األكادمييني :

جدال حول وجود تأثري لبعض األكادمييني على ما الذي يعتقده مستخدمي وقد يكون هناك 

القوائم املالية خبصوص التنظيمات املهنية واملراجعني، ورمبا للمدى الذي معه قد يتم تغيري نطاق 

يف الواليات  Briloffاجتاهات تلك اجلهات واملراجعني، وكأمثلة على هؤالء األكادمييني جند:

والذي  Mitchellفضال عن ،Puxty ،Willmottكية، ويف اململكة املتحدة هناك املتحدة األمري

يعترب يف نفس الوقت أحد السياسيني. 

 مكونات فجوة التوقعات:. 2
على تعريف عرفه الباحث بروتر بأن فجوة التوقعات هي الفرق بني ما يتوقعه اجملتمع من  بناء

ومن خالل هذا التعريف فإن هذا الفرق ميكن تقسيمه املراجعني وبني ما حيصلون عليه فعال منهم، 

 إىل:

Reasonableness Gabالفجوة املعقولة 0.2

تنشأ بسبب أن مستخدمي القوائم املالية يتوقعون دورا أكثر فعالية للمراجعة مقارنة مبا توفره 

سبيل املثال: يتوقع مستخدمي اآلن، من أداء من الناحية التطبيقية وهذا تطبيقا ملعايري املراجعة على 

القوائم املالية أن عملية املراجعة ستكشف عن كافة حاالت الغش، إال أن الناحية العملية تشري على 

أن عملية املراجعة ستكشف عن حاالت قليلة من الغش، فقد أوضحت دراسة بروتر أن هناك اعتقاد 

يف الواقع العملي يقوم املراجع بفحص  بأن املراجع يفحص كل عملية مالية وكل رصيد حساب، بينما

عينات من العمليات واألرصدة، فليس من املعقول أن يقوم املراجع بفحص كل العمليات املالية أو 

 أرصدة احلسابات، ال سيما عند مراجعة املؤسسات الكبري ذات العمليات الضخمة واملعقدة.

 Performance Gabفجوة األداء 4.2

وة األداء الفجوة بني ما ميكن توقعه من أداء املراجعني بشكل معقول عن طريق متثل فج

مستخدمي القوائم املالية وبني ما يتصوره هؤالء املراجعني من أدائهم الفعلي، وتنقسم تلك الفجوة 

 بدورها إىل قسمني فرعيني هما:

 :)ا ترى املهنة أنه ميكن تعرف بالفرق بني مقصور يف أداء املراجعني )فجوة األداء املعيب

للمراجعني القيام به بدرجة معقولة وبني ما يقومون به فعال مثل: إذا ما أصدرت مهنة املراجعة 

معيارا ينص على أن املراجعني جيب أن يالحظوا إجراءات جرد املخزون للمؤسسة حمل 

عليه أنه معيب  ومن ثم فإن أدائه يقالاملراجعة، إال أن املراجع قد يفشل يف أن يقوم بذلك،

بسبب أنه مل يقم بالتصرف باملنهجية اليت تتماشى مع معايري املراجعة املهنية.

 :)وتعرف بالفرق بني ما يتوقعه قصور املعايري والقواعد املنظمة للمهنة )فجوة املعايري الناقصة

رى املهنة مستخدمي القوائم املالية أنه ميكن للمراجعني القيام به بدرجة معقولة وبني ما ت

وبعبارة أخرى هي الفجوة بني ذاتها أنه ميكن ألعضائها )املراجعني( القيام به بدرجة مؤهلة,

الواجبات املتوقعة بشكل معقول من املراجعني و بني واجباتهم طبقا ملعايري املراجعة.
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عن مواقف ولذلك فقد يتوقع املستخدم بشكل معقول أن يقوم املراجعني بإعداد تقرير املسري       

اختالس أصول املؤسسة بواسطة مديرها وعن طريق املوظفني الرئيسيني باملؤسسة، فإذا مل يتطلب 

 القانون و املهنة لذلك ستكون هناك فجوة معايري ناقصة.

 ثالثا: نظام معلومات حماسيب سليم كإقرتح للتقليص من فجوة التوقعات
 األثار السلبية واإلجيابية لفجوة التوقعات:. 0

سبقت اإلشارة إىل أن فجوة التوقعات من بني أهم املشاكل اليت تواجه املهنة لذلك فهي ختلف آثار 

عدة  ميكن أن منيز يف هذا اإلطار بني نوعني هما

 تربز هذه اآلثار من خالل اآلتي :اآلثار السلبية: 0.0

 ية إختاد القرارات من قبل : يشكل رأي املراجع أحد أهم املدخالت يف عملعلى مستوى البورصة

املستثمرين يف البورصة، فحدوث فجوة التوقعات بني هؤالء املستثمرون واملراجعني، يعد مؤشرا 

كافيا لديهم إلهمال هذا املدخل العتباره ال يعكس من وجهة نظر املستخدمني الرأي الصادق 

 مالية كفئة.واحلقيقي للبنود املعرب عنها، وحينذاك ميكن أن تؤثر يف بناء سوق 

 تعمل فجوة التوقعات على سلب الثقة من مهمة املراجعة، باعتبارها على مستوى مهنة املراجعة :

مصدر تأكيد مهم للمستخدمني حول صدق أو عدم صدق بنود القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة، 

ائي فضال أن هذا الشكل يؤثر على املراجعة من خالل إفراغها من حمتواها السلوكي واإلجر

على اعتبارها إجراء روتيين ال طائل من ورائه، وأن دور املراجعة يف بث الثقة يف املعلومات املالية 

أمر غري مؤسس على األداء الفعلي الكف من قبل املراجع، بالتالي هذه املعلومات لن تصبح مصدر 

شاكل املستقبلية وعدم ثقة مبجرد التقرير عليها فضال على عدم قدرة املراجعة على التنبؤ بامل

 استطاعتها اكتشاف الغش واألخطاء اجلوهرية اليت تؤثر على استمرارية املؤسسة يف النشاط. 

 إن حدوث التباعد يف توقعات املستخدمني وأداء املراجعني يوقع حالة اختالل التوصيل الفعال :

ملستخدمني يعتربون عدم الرضى، مما ينعكس ذلك على جماالت التوصيل الفعال من خالل أن ا

تقرير املراجع ال فائدة من ورائه مما يؤثر سلبا على إعداده وصياغته والتزام أحسن أساليب 

 التوصيل من قبل املراجع.

 تكمن هذه اآلثار يف اآلتي: اآلثار اإلجيابية: 4.0

 منها ما  : مما الشك  فيه أن اتساع فجوة التوقعات هلا آثار سلبيةتفعيل دور املنظمات املهنية

ذكر ومنها ما يتعدى بشكل مضاعف إىل أطراف أخرى، يف ظل الذي سبق تتأثر وترتاجع مهنة 

املراجعة يف بث الثقة يف القوائم املالية اخلتامية للمؤسسات، هلذا ومن أجل حتسني هذا الوضع 

ت تعمل خمتلف املنظمات واليت هي: )املنظمات املهنية، اجلامعة وأصحاب املهنة، املنظما

احلكومية واملهنية ملهنة املراجعة، املنظمات األخرى املهتمة مبهنة املراجعة كلجنة البورصة، 

منظمات املستخدمني بغية حتسني أدوار املراجعة(، إىل تأهيل اإلطار العام للمراجعة من خالل 

ن العمل العمل على سن املعايري املناسبة واملؤطرة لكل الوضعيات اليت يعرفها املراجع، فضال ع
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على تضييق هذه الفجوة من خالل املقارنة بني توقعات املستخدمني وأداء املراجعني كعقلنة 

 التوقعات وحتسني أداء املراجعني.

 إن الزيادة املستمرة يف التباين بني توقعات املستخدمني وأداء املراجعني جعل االهتمام باألنظمة :

قطة السابقة، تلجأ إىل االهتمام مبختلف األنظمة اليت خمتلف اهليئات واملنظمات املذكورة يف الن

هلا عالقة باملراجعة واليت تؤثر على خمرجاتها، إن هذا االهتمام يكون من خالل العمل على 

تأهيل هذه األنظمة مبا ميكنها من حتقيق أهدافها ومبا يضمن االستفادة من توجيه عملية 

 املراجعة، تكمن هذه األنظمة يف اآلتي:

 ظام احملاسيب يف املؤسسة؛الن 

 .نظام الرقابة الداخلية 

إن النظامني السابقني هما موضوع فحص وتقييم املراجعة املالية، من خالل فحص النظام 

احملاسيب ومن مثة اكتشاف مواطن اخلطأ واخللل يف خمرجاتها، بالتالي العمل على حتسينه مبا يوفر 

أسلوب العينات املنفذ على النظام، كذلك الشان عناء الفحص للمراجع ويكسب الثقة من خالل 

بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية من خالل تقييمه من قبل املراجع، فكلما كانت إجراءاته قوية وسليمة 

وصارمة كلما كانت دافعا ملنع وقوع األخطاء والغش، بالتالي تسعى هذه املنظمات إىل تفعيل وتأهيله 

 توقعات.مبا يسهم يف تضييق  فجوة ال

 مبادئ سالمة نظم املعلومات احملاسبية:. 4
إن مشكلة فجوة التوقعات جعلت من الباحثني العمل على وضع مقرتحات من شأنها التقليص  

أكثر من فجوة التوقعات، من بينها دعم استقاللية مراجع احلسابات، ودراسة توقعات مستخدمي 

حلسابات عند أداء مهامه ...اخل، كما يعترب وجود القوائم املالية، وكذا توسيع مسؤوليات مراجع ا

نظام معلومات حماسيب سليم من بني األمور اليت ميكن هلا أن تساعد مراجع احلسابات العمل على 

أداء مهنة املراجعة بأعلى جودة ممكنة، حيث أن نظام املعلومات احملاسيب املوثوق من شأنه توفري 

خدمي القوائم املالية حيث يعترب مستخدمي القوائم املالية أن اجلهد على مراجع احلسابات وكذا مست

سالمة النظام تعين سالمة خمرجاته وبالتالي سالمة رأي مراجع احلسابات، يف املقابل هناك عدة 

شأنها أن تثبت سالمة النظام من عدمه، حيث تتمثل مبادئ تؤكد موثوقية النظام احملاسيب واليت من 

هذه املبادئ يف النقاط التالية

يعرف أمن النظام املعلومة احملاسبية بكونه درجة احلماية اليت يتمتع بها النظام  مبدأ أمن النظام: 0.4

مة لتقليل ضد الوصول غري املشروع بنوعيه املادي واملنطقي، وتعترب مستويات األمن اجليدة أداة مه

املخاطر والتهيدات النامجة عن االستخدام غري األخالقي للبيانات )مثل تدمري، تعديل، وتسريب 

 البيانات(.

كما تعترب مستويات األمن اجليدة لنظام املعلومات احملاسيب أداة لتقليل املخاطر املرتبطة         

ود لبعض مكونات النظام، ويتوجب على باالستخدام املادي غري املشروع مثل السرقة واالتالف املقص
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إدارة نظم املعلومات احملاسبية وبغرض تعزيز أمن النظام تصميم بنية تكنولوجية آمنة من ناحية وتبين 

سياسات وإجراءات فصل وظيفي خصوصا ما يتعلق بوظائف معاجلة وحيازة البيانات، واستخدام نظم 

محاية احلواسيب الشخصية، واستخدام منظومة  رقابة الوصول املادي واملنطقي وتعزيز إجراءات

 األجهزة والربجميات حلماية شبكات األعمال، وتنفيذ متطلبات عمل التجارة واألعمال االلكرتونية.

يعرف هذا املبدأ على أنه جمموعة االجراءات اليت تسهم يف احلفاظ على  مبدأ سرية معلومات الشركة 4.4

سواء بعملية مجعها أو معاجلتها أو ختزينها، حبيث البد من وضع  سرية املعلومات اخلاصة بالشركة،

سياسات وإجراءات من شأنها احلفاظ على سرية املعلومات، مع توثيقها وحتديد مسؤولية صيانة 

 النظام، واآللية املتبعة يف ذلك، باالضافة إىل تقييم هذه اآلليات من فرتة ألخرى.

هي جمموعة من االجراءات اليت تضمن خصوصية املعلومات و مبدأ خصوصية معلومات الزبائن: 3.4

اخلاصة بزبائن الشركة، خالل مراحل مجع املعلومات اخلاصة بزبائن الشركة وتصنيفها وختزينها، 

من خالل حتديد املسؤولني عن توفري هذه اخلصوصية، مع التوثيق الدقيق لذلك، ووضع اإلجراءات 

 الزبائن املتجددة. اليت من شأنها تلبية النظام حلاجات

تعرف جاهزية النظام مبدى قدرة املستخدم النهائي على استخدام النظام ضمن  مبدأ جاهزية النظام: 2.4

منظومة الوقت املناسب لتنفيذ متطلبات عمل منظمة األعمال، وينطوي مفهوم استخدام النظام على 

ين ومعاجلة وإعداد تقارير بأكرب القدرة على تنفيذ أنشطة دورة معاجلة البيانات من إدخال وختز

مستويات الكفاءة املمكنة.

رابعا: دراسة حتليلية آلراء مراجعي احلسابات يف اجلزائر
كما أشرنا سابقا أن فجوة التوقعات عبارة عن مشكلة تواجهها مجيع دول العامل وهذا نظرا إىل 

أداء مراجع احلسابات وتوقعات مستخدمي  ارتباطها مبتغريين إثنني ال ختلو أي دولة من وجودهما وهما

القوائم املالية، لذلك فإننا ال ميكن القول أن اجلزائر ختلو من هذه الفجوة اليت تهدد املهنة، لذلك 

حناول من خالل دراستنا هذه حتليل آراء مراجعي احلسابات يف اجلزائر والتعرف أكثر على مساهمة 

 ن فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة يف اجلزائر.نظام املعلومات احملاسيب يف التقليص م

 :جمتمع وعينة الدراسة. 0

وهلذا سنعتمد تعتمد دراستنا على حتليل آراء كل املهتمني مبجال احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر، 

 يف دراستنا  على عينة ممثلة جملتمع الدراسة واليت تدخل ضمن الفئتني التاليتني:

 :أساتذة اجلامعة املتخصصني؛ الفئة األوىل

 :املهنيني املعتمدين واملسجلني يف جدول املنظمة؛ الفئة الثانية

يتوزعون يف الواليات التالية ) اجلزائر، املدية، اجللفة،  فرد 061حيث تتكون العينة من      

األغواط، غرداية، ورقلة، الوادي، بسكرة، سطيف، قسنطينة، تيارت، غليزان، مستغامن، 

، ولتسهيل عملية مجع البيانات مت إستخدام طريقة اإلستبيان ليسهل على املستقصيني إعطاء ران(وه

إلستبعاد  استمارة فقط، نظرا 011املعلومات الكافية، إال أننا بعد مجع البيانات تقرر االبقاء على 

 .بعض االستمارات لعدم الرد واجلدية يف اإلجابة



741 

 

 
 

 4102 العدد السابع ديسمرب

 خصائص عينة الدراسة:.4

  نالحظ أن أغلب أفراد العينة األوىل هم من حاملي الشهادة املهنية نظرا إىل أن الدراسة  العلمي:املؤهل

تهتم مبراجعي احلسابات حيث يعترب حمافظي احلسابات من أكثر املزاولني للمهنة، كما أن حاملي 

هنة املراجعة يف لديهم دراية باجلانب العلمي مل شهادة املاجستري والدكتوراه واليت يصل عددهم إىل 

 اجلزائر.

(: خصائص العينة حسب املؤهل العلمياجلدول رقم )

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

   ليسانس

 %  ماجستري

 %  دكتوراه

 %  شهادة مهنية

 %  اجملموع

 باالعتماد على برنامج  نياملصدر: من إعداد الباحث

 نالحظ من خالل حتليل نتائج اجلدول أعاله أن أعلى نسبة من اجمليبني هو من يةالوظيفة احلال

% حيث ميكننا إرجاع ذلك إىل قدرتهم على االجابة من يشغلون وظيفة حمافظ حسابات بنسبة 

منظور مهين كما أن االستبيان يستهدف بالدرجة األوىل مراجعي احلسابات واليت يعترب حمافظي 

خبري يف اجلزائر، يف حني  ل الرئيسي هلم، كما كان عدد اخلرباء احملاسبني احلسابات املمث

 أستاذ. وصل عدد األساتذة اجلامعيني املتخصصني إىل 

 (: خصائص العينة حسب الوظيفةاجلدول رقم )

 النسبة التكرار الوظيفة احلالية

 %  أستاذ جامعي

 %  حمافظ حسابات

 %  خبري حماسيب

 %  اجملموع

 باالعتماد على برنامج  نياملصدر: من إعداد الباحث

 نالحظ من خالل حتليل اجلدول أعاله أن أكثر اجمليبني هم من لديهم خربة من  اخلربة املهنية:

يهم خربة طويلة % لدسنة وهذا يعين أن أغلب املستقصيني والذين تصل نسبتهم إىل  سنوات إىل 

 تهم.اجابإعتماد على عا ما وميكن االنو

 (: خصائص العينة حسب اخلربة املهنيةاجلدول رقم )

 النسبة التكرار اخلربة املهنية

 %  سنوات أقل من 

 %  سنة إىل  من 

 %  سنة أكثر من 

 %  اجملموع

املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج 
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للتأكد من ثبات األداة املستعملة يف مجع البيانات األولية، قمنا باستخدام  صدق وثبات االستبيان:. 2

ونستخدم هذا املعامل لقياس ثبات اإلتساق الداخلي بني  cronbach’s alphaمعامل الفا كرونباخ 

عبارات االستبيان كالتالي:

 وضح معامل ألفا كرونباخ بالنسبة للعينة.(: ياجلدول رقم )                              

 

 

 

املصدر: من إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات برنامج 

وبالتالي ميكننا أن نقول   1.7.9من خالل اجلدول السابق جند أن معامل ألفا كرونباخ يساوي 

مما يعين إمكانية االعتماد على االستبيان يف قياس املتغريات  يأن أداة الدراسة متتاز بثبات عال

 املدروسة و بالتالي إمكانية تعميم نتائج االستبيان على كل جمتمع الدراسة.

 نتائج حتليل بيانات العينة:. 5

 رأينا يف السابق من خالل مميزات فجوة التوقعات أن من :اجملموعة األوىل رصد مالمح فجوة التوقعات

اتها األساسية أنها دولية، أي أن دول العامل بدون استثناء ال ختلو من هذه الفجوة حناول من خالل مس

دراستنا هذه االثبات أوال أن اجلزائر ال ختلو من هذه الفجوة من خالل حتليل آراء مراجعي احلسابات 

ة مراجعي احلسابات يف اجلزائر حول إمكانية واقعية توقعات مستخدمي القوائم املالية، وكذا قدر

( على تلبية هذه التوقعات من خالل بذل احلد األقصى من جهده، وفقا ملا سبق يوضح اجلدول رقم )

 اجتاه العبارات يف ما خيص هذه اجملموعة.

 (: يوضح اجتاه عبارات جمموعة رصد مالمح فجوة التوقعات يف اجلزائراجلدول رقم )

 العبارة الرقم
االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي
 االجتاه

 موافق  يتوقع مستخدمي القوائم املالية من مراجعي احلسابات أكثر من طاقته؛ 

 غري موافق على مراجع احلسابات إكتشاف مجيع حاالت اخلطأ والغش يف القوائم املالية؛ 

 غري موافق انونية يف املؤسسة؛على مراجع احلسابات إكتشاف كل التصرفات الغري ق 

 موافق على مراجع احلسابات احلفاظ على استقالليتهم مهما كانت املهددات؛ 

 حمايد على مراجع احلسابات تقييم قدرة املؤسسة على االستمرار؛ 

 
قعات مستخدمي على مراجع احلسابات حماولة العمل على االستجابة لتو

 القوائم املالية.
 موافق 

 حمايد   االجتاه العام لعبارات اجملموعة //

 باالعتماد على خمرجات برنامج  نيالباحث إعداداملصدر: من 

 اجملموعة الثانية: مساهمة نظام املعلومات احملاسيب يف التقليص من فجوة التوقعات
من بني األثار االجيابية اليت تؤثر بها فجوة التوقعات هي سعي املنظمات املهنية الدولية منها 

واحمللية إىل االهتمام باألنظمة للخروج بإقرتاح مناسب للتقليص أكثر من فجوة التوقعات، هذه 

ذه الدراسة األنظمة تتمثل يف نظام املعلومات احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية، حناول من خالل ه

معرفة مدى مساهمة نظام املعلومات احملاسيب يف التقليص من فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة، حيث 

 ( اجتاه العبارات يف ما خيص هذه اجملموعة.يوضح اجلدول رقم )

 ألفا كرونباخ العبارات

41 1.7.9 
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 توقعات(: يوضح اجتاه عبارات جمموعة مساهمة نظام املعلومات احملاسيب يف التقليص من فجوة الاجلدول رقم )

 العبارة الرقم
االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي
 االجتاه

 موافق بشدة   سالم نظام املعلومات احملاسيب يعين تسهيل عملية املراجعة؛ 

 
إن وجود نظام معلومات حماسيب سليم يف املؤسسة يؤدي إىل القيام بعملية 

 املراجعة بأعلى جودة ممكنة؛
 موافق بشدة  

 
يعترب مستخدمي القوائم املالية أن سالمة النظام تعين سالمة خمرجاته وبالتالي 

 سالمة رأي مراجع احلسابات؛
 موافق  

 

إن مشكلة فجوة التوقعات جتعل من الظروري االهتمام بنظام املعلومات 

بية توقعات مستخدمي احملاسيب حتى يسهل على املراجع آداء مهامه وبالتالي تل

 القوائم املالية؛

 موافق  

 
جيب العمل على تفعيل نظام املعلومات احملاسيب مبا يسهم يف التقليص من 

 فجوة التوقعات.
 موافق بشدة  

 موافق بشدة   االجتاه العام لعبارات اجملموعة //

 عتماد على خمرجات برنامج باال نياملصدر: من إعداد الباحث

من خالل اجلدول نالحظ أن الفجوة واضحة حيث أن مراجعي احلسابات أكدوا على أن 

مستخدمي القوائم املالية دائما ما تكون توقعاتهم تفوق طاقة مراجع احلسابات مما ينشأ لنا فجوة 

سؤوليات مراجع احلسابات التوقعات يف اجلزائر، حيث يتوقع مستخدمي القوائم املالية أن من م

وائم املالية يف اكتشاف مجيع حاالت األخطاء والغش والتصرفات الغري قانونية اليت حتتوي عليها الق

احلسابات مسؤوليتهم يف ما خيص هذه النقطة، وبرجوعنا إىل مسؤوليات مراجعي  حني ينفي مراجعو

طاء والغش خكتشاف حاالت األا مراجع احلساباتاحلسابات يف ما خيص هذه النقطة جند أن على 

اجلوهرية فقط واليت تؤثر تأثري مباشر على القوائم املالية، إال أن مراجعي احلسابات موافقني على أن 

مراجع احلسابات عليه أن حيافظ على استقالليتهم طوال مدة التكليف برغم التهديدات اليت تواجه 

 املالية.وهنا يتفق مراجعي احلسابات مع مستخدمي القوائم 

رأي مراجعي احلسابات يف ما خيص مسؤولية مراجع احلسابات على تقييم قدرة املؤسسة على 

حيث يرون أن ليس بالضرورة أن جيد املراجع خالل عملية الفحص مؤشرات  ''حمايد''االستمرار كان 

على تلبية  تدل على فشل املؤسسة أو استمراريتها، إال أن املراجعون على استعداد إىل العمل أكثر

توقعات مستخدمي القوائم املالية منهم والعمل على زيادة نطاق مسؤولياتهم مبا يتفق مع توقعات 

مستخدمي القوائم املالية.

بناءا على نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن اإلجتاه العام جملموع العبارات كان إجيابيا، حيث 

يب ميكن له أن يكون من بني االطار االسرتاتيجي أكد مراجعي احلسابات أن نظام املعلومات احملاس

للتقليص من فجوة التوقعات، حيث متت موافقتهم باإلمجاع على أن سالمة النظام احملاسيب تعين 

بالضرورة سالمة خمرجاته وبالتالي سالمة عملية املراجعة وبأعلى جودة ممكنة، كما أن املراجعني 

بني املشاكل اليت تواجه املهنة واليت جعلت من املنظمات  وافقوا على أن مشكلة فجوة التوقعات من
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املهنية السعي أكثر للبحث على حلول هلا حيث يعترب تفعيل نظام املعلومات احملاسيب من بني 

 االقرتاحات لذلك، والذي أكدا املراجعني موافقتهم على هذا احلل. 

 ل ما سبق أكد مراجعي احلسابات أن وجود من خال: اجملموعة الثالثة تفعيل نظام املعلومات احملاسيب

نظام معلومات حماسيب سليم من شأنه العمل أكثر على تقليص فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة 

وكذا التقليص من بذل جمهودات زائدة من قبل مراجع احلسابات وتضييع وقت أكثر يف مراجعة 

اسة معرفة آراء مراجعي احلسابات يف ما نظام املعلومات احملاسيب، لذا حناول من خالل هذه الدر

( اجتاه العبارات يف ما خيص مبادئ تفعيل نظام املعلومات احملاسيب، حيث يوضح اجلدول رقم )

 خيص هذه اجملموعة.

 (: يوضح اجتاه عبارات جمموعة تفعيل نظام املعلومات احملاسيباجلدول رقم )

 العبارة الرقم
االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 سابياحل
 االجتاه

 
تعترب مستويات األمن اجليدة أداة مهمة لتقليل املخاطر والتهيدات النامجة عن 

 االستخدام غري األخالقي للبيانات؛
 موافق  

 
ال بد من وضع سياسات وإجراءات من شأنها احلفاظ على سرية املعلومات 

 وتوثيقها؛
 موافق بشدة  

 
يد مسؤولية صيانة النظام واآللية املتبعة يف ذلك، باالضافة إىل تقييم جيب حتد

 هذه اآلليات من فرتة ألخرى؛
 حمايد  

 

وضع جمموعة من االجراءات اليت تضمن خصوصية املعلومات اخلاصة 

بالزبائن، خالل مراحل مجع املعلومات اخلاصة بزبائن الشركة وتصنيفها 

 وختزينها؛

 موافق بشدة  

 
قدرة النظام تكمن يف تنفيذ أنشطة معاجلة البيانات من إدخال وختزين 

 ومعاجلة وإعداد التقارير بأكرب مستويات الكفاءة املمكنة.
 موافق  

 موافق   االجتاه العام لعبارات اجملموعة //

 ات برنامج باالعتماد على خمرج نياد الباحثداملصدر: من إع

يف آخر جمموعة واليت تضم جمموعة من العبارات اليت ترمي إىل معرفة أهم النقاط اليت 

يرتكز عليها نظام املعلومات احملاسيب السليم، حيث أكد مراجعي احلسابات من خالهلا عن املبادئ 

ية، يف حني اكدوا على اليت تطرقنا إليها سابقا واليت جتعل من نظام املعلومات احملاسيب أكثر فعال

يدات النامجة عن دمستويات األمن اجليدة يف نظام املعلومات تعترب أداة مهمة لتقليل املخاطر والتهأن 

االستخدام غري األخالقي للبيانات )املدخالت(، كما أكدوا على أنه ال بد من وضع سياسات 

وضع اجراءات تضمن خصوصية  وإجراءات من شأنها احلفاظ على سرية املعلومات وتوثيقها، وكذا

 املعلومات اخلاصة الزبائن.

 استنتاجات الدراسة التحليلية:. 6
 على ضوء حتليل نتائج االستبيان السابقة ميكننا أن خنرج باالستنتاجات التالية:

 اجلزائر كغريها من الدول ال ختلو من فجوة التوقعات؛

 االت األخطاء والغش والتصرفات الغري كتشاف مجيع حاسؤولية مراجعي احلسابات ليس من م

قانونية يف القوائم املالية؛
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  مراجع احلسابات مسؤول على احلفاظ على استقالليته طوال مدة التكليف بالرغم من التهديدات

اليت تواجهه واليت تتزايد من يوم إىل آخر؛

 ذا جيب السعي إىل تقليصها؛فجوة التوقعات من أكثر املشاكل احلديثة اليت تواجه مهنة املراجعة ل

  مراجعي احلسابات يف اجلزائر على استعداد للعمل أكثر على تلبية توقعات مستخدمي القوائم

املالية؛

  نظام معلومات حماسيب سليم من بني عناصر االطار االسرتاتيجي املقرتح للتضييق من فجوة

التوقعات يف مهنة املراجعة؛

 سليم يف املؤسسة يؤدي إىل القيام بعملية املراجعة بأعلى جودة  وجود نظام معلومات حماسيب

ممكنة؛

  وجود نظام حماسيب فعال يف املؤسسة يزيد من ثقة مستخدمي القوائم املالية يف خمرجات النظام

 وبالتالي رأي مراجع احلسابات.

 :خالصة
راجعة يف اجلزائر إن مشكلة  فجوة التوقعات من بني املشاكل احلديثة اليت واجهت مهنة امل

واليت تعرب بدرجة أوىل على فقدان ثقة مستخدمي القوائم املالية والذين يعتربون املستلمني األولني 

ملخرجات عملية املراجعة الثقة يف مهنة املراجعة، وإذا ما مت جتاهلها أو اإلدعاء أن توقعات مستخدمي 

من املهنة وهنا  ''نهائيا''مي القوائم املالية الثقة القوائم املالية غري معقولة وفوق طاقتهم سيفقد مستخد

تفقد املهنة أهميتها، وبهذا جيب العمل أكثر على القضاء على هذه املشكلة واليت تعترب كلمة 

القضاء على الفجوة غري معقولة حيث أن من املستحيل القضاء عليها نهائيا نظرا إىل أنها مربوطة 

ا وهما العرض والطلب )عرض خدمات املراجعة وطلب مستخدمي ميتغريين اثنني ال ميكن تقليصهم

 القوائم املالية(.  

اجلزائر كغريها من الدول ال ختلو من فجوة التوقعات وهذا راجع إىل طبيعة املهنة، لذلك فإنه 

جيب العمل والسعي إىل تقليص هذه الفجوة إىل أقصى حد ممكن حيث يعترب وجود نظام معلومات 

 املؤسسة من بني االقرتاحات االسرتاتيجية اليت تساعد على حل هذه املشكلة نظرا حماسيب سليم يف

إىل أن سالمة النظام تعين بالضرورة سالمة خمرجاته وبالتالي سالمة رأي مراجع احلسابات حول تلك 

 املخرجات، ومبوجب ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نوصي بالتالي: 

 احلسابات يف اجلزائر حتديدا واضحا؛ضرورة حتديد مسؤوليات مراجع  .

ضرورة تفعيل نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة بأحدث التقنيات واالجراءات؛ .

 ضرورة توعية مستخدمي القوائم املالية مبسؤوليات مراجع احلسابات يف حدود املعقول؛ .

 م جتاهل توقعاتهم؛على مراجعي احلسابات العمل على تلبية توقعات مستخدمي القوائم املالية وعد .

التحديد الواضح لواجبات ومسؤوليات وأهداف عملية املراجعة، وتعديل توقعات اجملتمع عن طريق  .

 وسائل االعالم الفعال وزيادة وعي وثقافة الرأي العام بوظيفة املراجعة وأهدافها.
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 :املالحق

 

 ستبيان املوجه إىل عينة الدراسة.: االامللحق رقم 

 سادة: مراجعي احلسابات احملرتمنيال        

 القسم األول: معلومات عامة.        

 أوال: املؤهل العلمي:          

                       ليسانس         ماجستري                 دكتوراه  شهادة مهنية 

 ثانيا: الوظيفة احلالية:        

                أستاذ جامعي بات   حمافظ حسا   خبري حماسيب 

 رابعا: اخلربة املهنية:        

          سنوات         اقل من  سنة     إىل  من  سنة. اكثر من 

 القسم الثاني: العبارات اخلاصة مبوضوع الدراسة: يرجى التكرم بعد قراءة العابارت التالي إختيار اإلجابة املناسبة هلا.      

: رصد مالمح فجوة التوقعات يف اجلزائراجملموعة رقم  .

 العبارات الرقم
موافق 

 بشدة
 غري موافق حمايد موافق

غري 

موافق 

 بشدة

يتوقع مستخدمي القوائم املالية من مراجعي احلسابات أكثر  

 من طاقته؛

     

على مراجع احلسابات إكتشاف مجيع حاالت اخلطأ والغش  

يف القوائم املالية؛

     

على مراجع احلسابات إكتشاف كل التصرفات الغري قانونية  

يف املؤسسة؛

     

على مراجع احلسابات احلفاظ على استقالليتهم مهما كانت  

املهددات؛

     

 
على مراجع احلسابات تقييم قدرة املؤسسة على االستمرار؛

     

 
قعات على مراجع احلسابات حماولة العمل على االستجابة لتو

 مستخدمي القوائم املالية.

     

: مساهمة نظام املعلومات احملاسيب يف التقليص من فجوة التوقعات.اجملموعة رقم  .

 العبارات الرقم
موافق 

 بشدة
 غري موافق حمايد موافق

غري 

موافق 

 بشدة

      سالم نظام املعلومات احملاسيب يعين تسهيل عملية املراجعة؛ 

 
م معلومات حماسيب سليم يف املؤسسة يؤدي إىل إن وجود نظا

 القيام بعملية املراجعة بأعلى جودة ممكنة؛
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يعترب مستخدمي القوائم املالية أن سالمة النظام تعين سالمة 

 خمرجاته وبالتالي سالمة رأي مراجع احلسابات؛

     

 

إن مشكلة فجوة التوقعات جتعل من الظروري االهتمام بنظام 

ملعلومات احملاسيب حتى يسهل على املراجع آداء مهامه ا

 وبالتالي تلبية توقعات مستخدمي القوائم املالية؛

     

 
جيب العمل على تفعيل نظام املعلومات احملاسيب مبا يسهم يف 

 التقليص من فجوة التوقعات.

     

 : تفعيل نظام املعلومات احملاسيب.اجملموعة رقم  .

 العبارات الرقم
موافق 

 بشدة
 غري موافق حمايد موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 
تعترب مستويات األمن اجليدة أداة مهمة لتقليل املخاطر 

 والتهيدات النامجة عن االستخدام غري األخالقي للبيانات؛

     

ال بد من وضع سياسات وإجراءات من شأنها احلفاظ على  

 سرية املعلومات وتوثيقها؛

     

 
ديد مسؤولية صيانة النظام واآللية املتبعة يف ذلك، جيب حت

 باالضافة إىل تقييم هذه اآلليات من فرتة ألخرى؛

     

 

وضع جمموعة من االجراءات اليت تضمن خصوصية املعلومات 

اخلاصة بالزبائن، خالل مراحل مجع املعلومات اخلاصة بزبائن 

 الشركة وتصنيفها وختزينها؛ 

     

 

ظام على تنفيذ أنشطة معاجلة البيانات من إدخال قدرة الن

وختزين ومعاجلة وإعداد التقارير بأكرب مستويات الكفاءة 

 املمكنة.

     

 

 

 

 

 


