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ذْافش هرغلثاخ هعاٗري األداء ادلٌِٖ للخذهاخ االعرشاسٗح للوشاجع اخلاسجٖ ادلقذهح للوصاسف 
 الرجاسٗح الل٘ث٘ح

 كْٗشٕ أمساء زلوذ. أ  -د. تْتكش فشج ششٗعح  
جاهعح تٌغاصٕ –كل٘ح اإلقرصاد 

ص
ّ
 ادللخ

اؼبراجع اػبارجي  لمعرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لد ُفإالدراسة  ىدفت
 الذم يقـو بتقدٔف ىذه اػبدمات للمصارؼ التجارية الليبية.

إتباع اؼبنهج الوصفي، كما مت استخداـ استمارة االستبياف لتجميع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع لتحقيق ىذا اؽبدؼ مت  ك
اؼبراجعة اؼبقيدة يف  اؼبتمثل يف مكاتب ااسبة ك ؾبتمع الدراسة ك ىحيث مت توزيع استمارات االستبياف عل ،الدراسة

 مصارؼ التجارية الليبية. سجل مصرؼ ليبيا اؼبركزم اليت تقـو بتقدٔف اػبدمات االستشارية لل
اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق  لقد أظهرت الدراسة توافر معظم متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لد ك
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية.  ىعل

اؼبراجعُت  لمعرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت لد ىالرغم من أف ىذه الدراسة ركزت علعلى 
مكاتب  ىخدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية، إال أهنا ركزت فقط عل ىاػبارجيُت للتطبيق عل

نتائج ىذه الدراسة سوؼ  عليو فإف تعميم اؼبراجعة اؼبقدمة ؽبذه اػبدمات للمصارؼ التجارية يف ليبيا، ك ااسبة ك
ؼبعرفة اؼبزيد  امطلوب أمرا عديي يف ليبيا  ليف ؾباالت أخر  لأف التوسع يف حبوث أخر  يكوف ؿبدكدان يف ىذه الفئة فقط، ك

اؼبراجعُت اػبارجيُت الذين يقوموف بتقدٔف اػبدمات  ىنو من اؼبمكن تطبيق ىذه الدراسة علإحيث  ،حوؿ ىذا اؼبوضوع
ف استخداـ استمارة أقطاع من القطاعات األخرل بالدكلة، كما  ممن اؼبصارؼ أك أل لأخر   االستشارية ألنواع

بذلك يبكن القوؿ بلف ربليل  كسيلة عبمع البيانات يبثل قيدا على تفسَت البيانات اؼبتحصل عليها، ك بوصفها االستبياف
استخداـ منهج  -:علي سبيل اؼبثاؿ لخر خر ـبتلف أك استخداـ منهجية أآالبيانات اؼبتحصل عليها باستخداـ مدخل 

 أك دراسة اغبالة ردبا تعطي نتائج إضافية أك ـبتلفة. ،اؼبسح الشامل
بلنبية   ،اؼبراجعُت اػبارجيُت بشكل خاص لرفع درجة الوعي للمجتمع بشكل عاـ ك لد علىف ىذه الدراسة تساعد إ

حيث  ،تقدٔف اػبدمات االستشارية للمصارؼ التجارية الليبية لمسانبتها يف رفع مستو  ك ،معرفة ىذه اؼبتطلبات اؼبهنية
تعمل ىذه اؼبعايَت كقواعد مرشدة للسلوؾ اؼبهٍت ألداء اػبدمات االستشارية من قبل مراجعي اغبسابات باعبودة اؼبطلوبة 

ف بدكر ىذه اؼبتطلبات الدراسة تقدـ مسانبة للنواحي العملية للتعري ، ك عليو فإف ىذهخلق نوع من التغيَت يف ليبيا ، ك
اؼبضي  تقدير الدكر اغباِف القوم للمؤثرات اػبارجية ك ك ،زيادة اػبدمات االستشارية يف ليبيا عن طريق التعريف هبا ك

 قدما الستخداـ ذلك بلكثر فاعلية. 
ثل ىذه اػبدمات ركزت علي موضوع مبلءمة كظيفة اؼبراجعة لتقدٔف م قد قبد أف أغلب البحوث السابقة يف ىذا اجملاؿإذ 

أنو َف يتم توضيح اؼبعايَت اؼبهنية اليت ربكم أداء اؼبراجعُت اػبارجيُت عند تقديبهم ؽبذه اػبدمات  لنفس عمبلء اؼبراجعة، ك
ىذه الدراسة أكضحت التحدم الكبَت الذم يواجو اؼبراجعُت اػبارجيُت يف ليبيا ؼبعرفة متطلبات ىذه لذلك فإف  لعمبلئهم،
كذلك لتطويرىم بنجاح لوضع معايَت خاصة هبم ربكم أداءىم عند تقديبهم ؽبذه اػبدمات يف ظل الظركؼ  ،يةاؼبعايَت اؼبهن
 ة السائدة.الديني الثقافية ك السياسية ك القانونية ك
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ABSTRACT 

Purpose- The aim of this study is data mine the standard requirements of 

professional performance for consultation services of External Auditors, which are 

provided to the Libyan Commercial Banks,  

Design/methodology/approach- to achieve the goal of this study a qualitative 

approach was used. The main data collection method that was used was a 

questionnaire.  The society of the study composed all External Auditors' offices that 

were listed in the Central Bank of Libya record who provide consultation services to 

Libyan Commercial Banks.  

Findings- the study has shown that a majority of the standards requirements of 

professional performance for the consultation services for External Auditors do exist.    

Research Limitation/implications- While this study focuses on the availability of the 

standards requirements of professional performance for consultation services, it has 

focused only on External Auditors' offices that provide consultation services to 

Libyan Commercial Banks.  

Consequently, even though commercial banks have many similarities, the 

generalisability of this study is limited. Wider research of other contexts within Libya 

and beyond is needed to illuminate further the influence of social and cultural 

factors, communication and greater technological unification on the practice of this 

issue. It would be useful to replicate the study in other Libyan private commercial 

banks within Libya.  The use of a questionnaire, while revelatory at one level, limits 

the interpretation of data. A different theoretical approach, or different research 

methods, for example, a larger style of a survey or a different kind of qualitative case 

study, could provide different or additional insights. 

Practical implications- This study helps increase awareness of the society in general 

and External Auditors in particular by increasing the knowledge of these standards 

and is a starting point for making a difference in Libya.  It provides a contribution to 

practical knowledge of the role of these requirements in increasing the consultation 

services in Libya, by identifying issues in the Libyan environment, acknowledging the 

presence of powerful global influences, and pointing the way forward to use it in a 

more significant way.  

Originality/value- Most previous research in this area has focused on the suitability 

of External Auditors in providing this kind of services, with little attention being paid 

to addressing the availability of standards requirements of consultation services. This 

study acknowledges that the challenge for External Auditors in Libya, in knowing the 

standards of consultation services, is to adapt them successfully to their own 

regulatory, legal, political, cultural and religious setting.  

 

Key words:, Standards of Consultation services Public Commercial Banks, Libya.  
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 مقدمة

تعترب مهاـ اؼبراجع اػبارجي متعددة كمتنوعة، فعلى الرغم من أف الوظيفة األساسية للمراجع تتمثل يف مراجعة القوائم اؼبالية 
للمشركعات طبقان ؼبا تقتضي بو معايَت اؼبراجعة اؼبتعارؼ عليها هبدؼ إبداء الرأم عن مدل عدالة بياناهتا، إال أف ىناؾ 

( 2002الشاذِف،   يبكن أف يقدمها اؼبراجع اػبارجي يف العديد من اجملاالت اؼبختلفة )إبراىيم كالعديد من اػبدمات اليت
ايد ألصحاب رأس  فنجد أف دكر اؼبراجع َف يقتصر فقط على تقدٔف خدمات اؼبراجعة التقليدية اؼبتمثلة يف تقدٔف تقرير فٍت ؿبي

كمدل تعبَت قوائم الدخل عن حقيقة  ،الدفاتر اؼبستندات ك سبلمة السجبلت ك اؼباؿ عن رأم اؼبراجع يف مدل صحة ك
نتيجةن لتطور النشاط االقتصادم عبلت اؼبشركعات إُف اؼبراجع  اؼبيزانية عن اؼبركز اؼباِف اغبقيقي للمشركع، ك نتائج النشاط ك

مة ما ربتويو القوائم ىي التلكد من سبل للقياـ بلعماؿ أيخرل ال تعترب يف األصل داخلة ضمن نطاؽ مهمتو األصلية )ك
تقدٔف اػبدمات  لكنها مرتبطة هبا ارتباطان كبَتان كتقدٔف اإلقرارات الضريبية إُف مصلحة الضرائب ك اؼبالية من بيانات( ك
 .(1996تقليدية ؼبهنة اؼبراجعة )الصعيدم، الغَتىا من اػبدمات األخرل غَت  االستشارية لئلدارة ك

من أىم اػبدمات األخرل  (MAS)  (Management Advisory Services)ارية تعترب خدمات االستشارات اإلد ك
 اؼبعايَت األخبلقية ك ك مسئولياتو اؼبراجع اػبارجي، اليت تتفق مع مهارتو اؼبهنية ك  خببلؼ اؼبراجعة اليت يبكن أف يقدمها

 (.  1041: 1989ىنكي،  ك األديب للمهنة )توماس

هنا نوع من أنواع اػبدمات إكما تعترب خدمات االستشارات اإلدارية أحد االذباىات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبراجعة حيث 
تتمثل خدمات االستشارات اإلدارية يف دراسات اعبدكل للمشركعات اعبديدة أك التوسعات  تقليدية للمراجعة، كالغَت 

تقييم أنظمة التكاليف اؼبتطورة،  تصميم ك تشغيل النظاـ ااسيب، كإدخاؿ اغباسب اآلِف يف  يف اؼبشركعات القائمة، ك
 (.2000دركيش،  غَتىا )الصحن، راشد ك تنمية اؼبوارد البشرية ك تنفيذ برامج التدريب ك كتصميم ك

يظهر فيها اغبكم الشخصي بشكل كاضح من جانب  تنوعها، ك نظران ألف طبيعة ىذه اػبدمات تتميز بتعددىا ك ك
اؼبهنة، اليت ذبعل من ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( يلعب دكر اؼبؤيد أك اؼبدافع عن عميلو، فبا قد يًتتب  أعضاء

عليو التضحية بقدر من اؼبوضوعية اؼبطلوبة منو، خصوصان إذا كاف ىذا سيؤدم خدمة اؼبراجعة لنفس العميل )توماس 
 القضايا اؼبثَتة للجدؿ اليت أثرت بدكرىا على مزاكلة مهنة (؛ حيث ظهرت يف الفًتة األخَتة عدد من1989كىنكي، 
الذم يقـو  ،اليت عادة ما يطلب دبوجبها من اؼبراجع ،من ىذه القضايا التوسع يف اػبدمات األخرل للمراجع ك ،اؼبراجعة

خالفات بعد دبراجعة القوائم اؼبالية أف يقدـ خدمات أخرل لنفس العميل مثل تصميم نظاـ رقايب وبد من الغش كاؼب
غَتىا عند تقديبها لنفس  نظران ألف مثل ىذه اػبدمات ك اكتشاؼ اؼبراجع ؼبثل ىذا الغش عند مراجعة القوائم اؼبالية،

  حياده فضبلن عن مسللة األتعاب اليت يتقاضاىا من مثل ىذه اػبدمات العميل قد تيضعف من استقبللية اؼبراجع ك
بدكره إُف تعرض مهنة ااسبة القانونية )اؼبراجعة( إُف النقد يف السنوات  ل(، الذم أد2007حسن، )الصحن، عبيد ك

حيث يركف أنو من غَت اؼبمكن قياـ اؼبراجعُت بتقدٔف  ،غَتىم الواليات اؼبتحدة ك  األخَتة من قبل أعضاء الكوقبرس يف
غَته من  ؽبذا السبب ك ، كالوقت نفسوحيادىم يف  اافظة على استقبلؽبم ك اػبدمات االستشارية لعمبلئهم ك

 The Committee On Management Advisory)األسباب بدأت عبنة اػبدمات االستشارية اإلدارية التنفيذية 

Services Executive)   التابعة جملمع ااسبُت القانونيُت األمريكي(American Institute Of Certified 
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Public Accountants) (AICPA)  دكر ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( يف تقدٔف ىذه اػبدمات يف تعريف
نتيجة ؽبذه اعبهود صدرت عدة نشرات متتالية باؼبعايَت اليت ربكم فبارسة اػبدمات  دقة، ك بشكل أكثر كضوحان ك

: 1989تساعد ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( على التمسك هبذه اؼبعايَت)توماس كىنكي،  االستشارية، ك
1042 .) 

 
 مشكلة الدراســـة:

الغريآف،  ،2004العمورم،  ،2003العمارم،  ،1989باػبَت،  توصلت العديد من الدراسات )بن غربية، كببلف ك
( اليت أيجريت يف البيئة الليبية إُف نتيجة ىامة مفادىا: 2007كاجيجي،   ،2006الشيخي،  ،2005بوزيد،  ،2004

 ملزمة يف البيئة الليبية. عدـ كجود معايَت ؿبلية مدكنة ك

مراجعي حساباهتا بتبٍت اؼبعايَت الدكلية يف ااسبة كاؼبراجعة كما  نتيجةن لذلك فقد صدرت التعليمات إِف اؼبصارؼ ك ك
رفق بقرار اللجنة الشعبية العامة (55نصت عليها اؼبادة )

ي
( 134رقم ) من النظاـ األساسي لسوؽ األكراؽ اؼبالية اللييب اؼب

ـ بإنشاء سوؽ األكراؽ اؼبالية ك إصدار نظامو األساسي يف اعبزء الذم يتناكؿ اإلفصاح )اللجنة الشعبية 2006لسنة 
ـ )مؤسبر الشعب  2005( لسنة 1رؼ رقم )( من قانوف اؼبصا25(، ك نصت عليها اؼبادة )141: 2006العامة، 
 (.2005العاـ، 

                                                
ستشارات األخرل ك اػبربة اؼبالية ستشارات الضريبية ك االك نظرا إُف أف اػبدمات األخرل اليت يقدمها اؼبراجعوف  كاال

نظران إِف أف اػبدمات األخرل اليت يقدمها اؼبراجعوف   ك اجعة،ك ااسبية ال تنطبق عليها اؼبعايَت الدكلية للمر 
 ،ااسبية ال تنطبق عليها اؼبعايَت الدكلية للمراجعة اػبربة اؼبالية ك االستشارات األخرل ك كاالستشارات الضريبية ك

ألهنا زبرج عن إطار عمل  دبعٌت أف ىذه اؼبعايَت ال يتم تطبيقها على اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع لعميلو
 (.165: 2007اؼبعايَت الدكلية للمراجعة )حامد، 

( اليت أيجريت يف ليبيا توصلت إُف أف معظم شركات ااسبة العامة ,EL-Sharif 1980أف إحدل الدراسات ) ك
ت متعلقة استشارا تركيب نظم كخدمات استشارات إدارية ك الليبية اؼبشاركة يف الدراسة تقدـ خدمات تصميم ك

 اؼبصارؼ.  بااكم ك

( اليت أيجريت يف ليبيا توصلت إُف أف ىذه اػبدمات ليست يف 1998إال أف إحدل ىذه الدراسات )الدراجي، 
 اؼبطلوب من اعبودة. لاؼبستو 

قوانُت  لوائح ك أسس ك ك مٍ ( أيجريت يف ليبيا إُف ضركرة صياغة مباد1999لذلك دعت دراسة أخرم )اؼبربكؾ،  ك
 ( بضركرة رقابة ك2007النعمي،، 2004تقنن العمل االستشارم، كما أكصت دراسات أخرم )الغريآف،  ك تنظم

 اعبهات اليت يتم مراجعتها من قبل نفس مكاتب ااسبة ك ضبط تقدٔف اػبدمات االستشارية لنفس الشركات ك
قدمة لتلك اػبدمات

ي
  .اؼبراجعة اؼب
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ستشارية ىو دليل اال ف كضع معػايَت للخدماتإحيث ، صة باػبدمػات االستشاريةمن ىنا تظهر أنبية تبٍت معػايَت خا ك
يساعد أيضان على تقييم ىذه  ك ،التشجيع على أداء ىذه اػبدمات من قبل اؼبنظمات اؼبهنية ىتماـ ككاضح على اال

ع تقدٔف ىذه اػبدمات ف موضو أ تنظيم تقديبها من قبل ميقدمي ىذه اػبدمات، خاصةن ك ك ،اػبدمات اؼبقدمة للعمبلء
يف الفًتة األخَتة تعرض للعديد من االنتقادات من ًقبل العديد من الباحثُت ما بُت مؤيد كمعارض ، فنجد أف ىناؾ 

ميلحة للخدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع يف ليبيا خاصةن للمصارؼ اليت ىي موضوع اىتمامنا  حاجة ضركرية ك
ات كتوقعات بتحوؿ االقتصاد اللييب كبو سياسة التحرر االقتصادم أك اػبصخصة يف كل يف ىذه الدراسة يف ظل ميؤشر 

قبد أف القطاع اؼبصريف اللييب من القطاعات اليت تعمل يف بيئة اقتصادية  إذ ،اليت من بينها قطاع اؼبصارؼ ،القطاعات
خاصةن بعد أف توسعت اؼبصارؼ يف أداء  سريعة التطور فبا هبعلها يف حاجة ميلحة إُف مثل ىذه اػبدمات، ك متغَتة ك

 عليو فإف حاجتها للخدمات االستشارية باتت أمران ضركريان ؼبواكبة ىذا التوسع ك زادت أنشطتها ك خدماهتا للعمبلء ك
شار إليو.

ي
 التطور اؼب

تظهر ضركرة نتيجةن لنمو الطلب على اػبدمات االستشارية اليت يقدمها مراجع اغبسابات كخدمات إضافية،  ك      
أنبية كجود تنظيم مهٍت يف ليبيا قادر على تنظيم كتقييم تقدٔف تلك اػبدمات االستشارية ، كما تظهر ضركرة أنبية 

ذلك حىت يتم تقدٔف ىذه اػبدمات  الضوابط التنظيمية اليت ربكم أداء مقدمي تلك اػبدمات، ك كجود اؼبعايَت اؼبهنية ك
بالتاِف  اؼبعايَت اليت يؤدم هبا مراجع اغبسابات مهامو. ك الضوابط ك ض مع األسس كدبا ال يتعار  بالكفاءة اؼبطلوبة ك

 -:التاِف فإف مشكلة الدراسة مت تلخيصها يف السؤاؿ الرئيسي

 لدى المراجع الخارجي للتطبيق على خدماتو ىل تتوافر متطلبات معايير األداء المهني للخدمات االستشارية
 االستشارية المقدمة للمصارف التجارية الليبية؟

 :األسئلة الفرعية التالية  مت صياغةىذا السؤاؿ  عنئلجابة ل

ىل تتوافر متطلبات اؼبعايَت العامة لدل اؼبراجع اػبارجي للتطبيق على خدماتو االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ  -
 ؟ التجارية الليبية

تشارية اؼبقدمة االس اإلضافية لدل اؼبراجع اػبارجي للتطبيق على خدماتوىل تتوافر متطلبات اؼبعايَت العامة  -
 اللييب؟ للمصارؼ التجارية

 
 :االستشارية الخدمات ماىية

، 5: 1996، ؿبمود ،102: 1983عساؼ، ،18: 1983طالب، أبو) الباحثُت ك الكيتاب ؿباكالت تعددت 
إمعيطر،  ،235: 2004 ؿبمد، ،11: 2001، اؼبليجي،12:2000الشايف،   ، عبد89: 1996الصعيدم، 
  األمريكي القانونيُت ااسبُت ؾبمع ك( 42:2008لطفي،  ،44: 2008حجر،  ،أبو 13: 2007

(AICPA,2011 )اؼبهنيُت للمستشارين األكسط الغرب كجمعية اؼبهنية اؼبنظمات من كغَتىا (The 

                                                           
 *وهً المعاٌٌر الصادرة عن لجنة الخدمات االستشارٌة التابعة لمجمع المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكٌٌن 
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Midwest Society Of Professional Consultants) (MSPC) ((Chapin ,  2004 يف 
 . للخدمات االستشارية تعريف كضع

 العناصػػػػػػر حػػػػػػوؿ زبتلػػػػػػف ال اإلداريػػػػػػة االستشػػػػػػارات خػػػػػػدمات مفهػػػػػػـو تناكلػػػػػػت الػػػػػػيت التعريفػػػػػػات ىػػػػػػذه أف قبػػػػػػد حيػػػػػػث
، ىػػػػػػػػػذا طبيعػػػػػػػػػة ؾبموعهػػػػػػػػػا يف ربػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػيت األساسػػػػػػػػػية  ؾبػػػػػػػػػرد ىػػػػػػػػػو التعريفػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذه بػػػػػػػػػُت االخػػػػػػػػػتبلؼ أف ك اؼبفهػػػػػػػػػـو

. العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه تناكؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ك اللغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، الًتاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ يف اختبلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 من ىنا يبكن ربديد أىم عناصر ىذا اؼبفهـو كما يلي: ك

تتوافر  حيث يؤدم ىذه اػبدمات شخص مؤىل أك ؾبموعة من األشخاص اؼبؤىلُت الذين التأىيل: الخبرة و .1
لتلدية ىذا النوع من اػبدمات دبوجب تكليف خاص من العميل  الكافية البلزمة ك اػبربة اؼبهنية لديهم اؼبعرفة ك

 )اإلدارة(.
 ىو يبارس ىذه اػبدمات، ك إف القائم باػبدمة هبب أف يتمتع باستقبلؿ ملموس كاالستقالل والموضوعية:  .2

  بصورة ذبنبو التحيز ألية جهة أخرل، فبا يضمن ربقق شرط اؼبوضوعية كلساس لتلدية ىذه اػبدمات بنجاح
                                                                                                                              (.102: 1983ساؼ، )ع

 فعالية استخداـ العميل للطاقات ك اؽبدؼ من ىذه اػبدمات ىو ربسُت كفاءة كقبد أف  الكفاءة والفعالية: .3
خبلؿ  ىذا يتم من لكي يبكن ربقيق أىداؼ التنظيم، ك ،استغبلؽبا االستغبلؿ األمثل لو، كاؼبوارد اؼبتاحة 

بوظائفو لتحقيق  ذلك لتحسُت قدرتو على القياـ مساعدة العميل )اإلدارة( على حل اؼبشاكل اليت تواجهو ك
 أىداؼ اؼبشركع.

ف اعبهة الطالبة إحيث  ،بت بتقديبها )العميل(إف ىذه اػبدمات غَت ملزمة التنفيذ للجهة اليت طال زام:ــدم اإللـع .4
دراسات ك  تبقى ؾبرد اقًتاحات أهناللخدمة ؽبا اغبق يف األخذ هبذه اػبدمات كتطبيقها أك رفضها، على أساس 

  (.102: 1983مشورة )عساؼ،  تيقدـ يف شكل نيصح ك
اؼبشورة دكف أف يسند لو أية  النصح كالتعريفات أكضحت بلف القائم باػبدمة يقـو بتقدٔف ك عليو نرم أف ىذه 

 القرارات نيابة عن عميلو. ازباذمهاـ تنفيذية أك 
اؼبعايَت اددة، كذلك ألف  ف القائم باػبدمة يقـو بلداء ىذه اػبدمات كفقان جملموعة من القواعد كإ ر األداء:ـمعايي .5

 ؤدم إُف جودة عملية تقدٔف ىذه اػبدمات.يهبذه اؼبعايَت  االلتزاـ
عديد من  كجهة نظربالًتكيز على جوانب أخرل لطبيعة ىذا اؼبفهـو من  وما قبد أف ىذا التعريف قد مت تناكلك
علي، ، 15: 2000دركيش،  الصحن، راشد ك ،15ب: 1996لطفي،  ،157أ: 1996تاب )لطفي، الكي 

ىذه حيث تتمثل ،(  39:  2008لطفي، ، 37: 2007الشيشيٍت،  ؛26: 2004التميمي،  31  ،2001
 اعبوانب فيما يلي:

اليت يقصد هبا صبيع اػبدمات اليت تؤديها  من أنواع اػبدمات غَت تقليدية للمراجعة اف ىذه اػبدمات تعترب نوعأ   .1
منشآت اؼبراجعة خببلؼ مراجعة القوائم اؼبالية ك اػبدمات الضريبية ك ااسبية، حيث تعترب ىذه اػبدمات من 

 عة، اليت قد استقر إسنادىا ؼبكاتب ااسبة ك اؼبراجعة دكف غَتىم. ضمن اػبدمات التقليدية للمراج
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فهي خدمات ال ، من أنواع اػبدمات اليت ال تؤدم إُف التعبَت عن رأم )إبداء الرأم( اتعترب ىذه اػبدمات نوع .2
ال يقدـ تقريران  ؛ حيث يقـو اؼبراجع بتقديبها ك(Non Assurance Service)تقدـ أم تلكيد أك ضماف 

أم ال توجد مزاعم أك تلكيدات مكتوبة يوصلها طرؼ لطرؼ آخر لكي يصادؽ عليها  ييبُت فيو رأيو، بشلهنا
 االستشارات الضريبية. السجبلت ك مراجع اغبسابات، مثل خدمات مسك الدفاتر ك

                                                                    عميلو مباشرة. سبتاز ىذه اػبدمات بلهنا ثنائية األطراؼ فهي تتم ما بُت مراجع اغبسابات ك .3

 بناءن على ما سبق يبكن استخبلص تعريف اػبدمات االستشارية لئلدارة على أهنا: ك

نوع من أنواع اػبدمات غَت التقليدية للمراجعة اليت يقـو بتقديبها شخص مؤىل أك ؾبموعة من األشخاص  
لتلدية ىذا النوع من اػبدمات دبوجب  اػبربة اؼبهنية البلزمة اؼبؤىلُت الذين يتمتعوف بقدر كاؼو من اؼبعرفة ك

اؼبوارد  لية استخداـ العميل للطاقات كفعا ذلك هبدؼ ربسُت كفاءة ك تكليف خاص من العميل )اإلدارة(، ك
دبا وبقق أىداؼ اؼبشركع، فهي إحدل اػبدمات األخرل اليت يقـو االستشارم )اؼبراجع( بتقديبها اليت  اؼبتاحة لو ك

إمبا هتدؼ إُف تقدٔف  ال تؤدم إُف التعبَت عن رأم )إبداء رأم(، فهي خدمات ال تقدـ أم تلكيد أك ضماف، ك
 مشورة، غَت ملزمة التنفيذ أك التطبيق من ًقبل العميل )اإلدارة(، ك اإلدارة( يف شكل نصح كمقًتحات للعميل )

 القواعد اددة. ك ذلك كفقان جملموعة من اؼبعايَت بدكف أف ييشارؾ االستشارم )اؼبراجع( يف عملية ازباذ القرار ك

 عوامل ظهور الخدمات االستشارية:

يلي )أبو طالب،  ك ىي كما نتيجة جملموعة من العوامل بوصفها ربتاجها اإلدارةظهرت اػبدمات االستشارية اليت 
 (:2001؛ اؼبليجي، 2000الشايف،  عبد ،80: 1996؛ الصعيدم، 1983

 : م المشروعاتـكبر حج .1
كتطور اليت ساعدت على مبو  عترب من العواملياعبغرايف  ك انتشارىاتعقد عملياهتا  إف كرب حجم اؼبشركعات اغبديثة ك

كذلك ساعدت على اإلقباؿ على خدمات  يف ـبتلف الدكؿ، ك زيادة عدد أعضائها اؼبراجعة ك مهنة ااسبة ك
 .( 2007اؼبراجعُت اػبارجُت )شاىُت،

بالتػػػػػاِف تنوعػػػػػت  ك ،التكنولػػػػػوجي اغبػػػػػديث أف اؼبشػػػػػركعات يف ازديػػػػػاد مسػػػػػتمر نتيجػػػػػة التطػػػػػور العلمػػػػػي ك لػػػػػذلك نػػػػػرل
ىػػػػػو مػػػػػا يسػػػػػتدعي  التجػػػػػارم الػػػػػيت يبكػػػػػن أف سبارسػػػػػها تلػػػػػك اؼبشػػػػػركعات، ك تعػػػػػددت ؾبػػػػػاالت النشػػػػػاط الصػػػػػناعي ك ك

بػػػػػػُت البػػػػػػدائل اؼبختلفػػػػػػة  للمفاضػػػػػػلة  بعػػػػػػدة دراسػػػػػػات القػػػػػػائمُت علػػػػػػى إدارة تلػػػػػػك اؼبشػػػػػػركعات القيػػػػػػاـ ك اؼبسػػػػػػؤكلُتمػػػػػػن 
الدرايػػػػػة بعمليػػػػػات  اػبػػػػػربة ك بالتػػػػػاِف ظهػػػػػرت اغباجػػػػػة إُف كجػػػػػود شػػػػػخص أك أشػػػػػخاص لػػػػػديهم الػػػػػيت يبكػػػػػن إتباعهػػػػػا، ك
دراسػػػػػات اعبػػػػػدكل اؼبرتبطػػػػػة هبػػػػػا حػػػػػىت يبكػػػػػن ازبػػػػػاذ القػػػػػرار اؼبناسػػػػػب بتوجيػػػػػو عمليػػػػػات اإلنفػػػػػاؽ  تقيػػػػػيم اؼبشػػػػػركعات ك

.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد اؼبنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم زبصيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يتمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ،االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمارم

يبلحػػػػػػ  أف  خػػػػػػبلؿ فػػػػػًتات مسػػػػػػتقبلية، كأك التضػػػػػحية هبػػػػػػا حاليػػػػػان أمػػػػػػبلن يف اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػى عائػػػػػػد مػػػػػػن ىػػػػػذا اإلنفػػػػػػاؽ 
الفنيػػػػػػة مػػػػػػن  ذلػػػػػػك لكثػػػػػػرة أعبائهػػػػػػا اإلداريػػػػػػة ك إدارة اؼبشػػػػػػركع ال تسػػػػػػتطيع التفػػػػػػرغ بنفسػػػػػػها لعمػػػػػػل تلػػػػػػك الدراسػػػػػػات، ك

ىػػػػػػػو مػػػػػػػا  ك ،تلػػػػػػػك اؼبشػػػػػػػاكل اؼبتشػػػػػػػابكة مػػػػػػػن ناحيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل الدرايػػػػػػػة الفنيػػػػػػػة بكػػػػػػػل لعػػػػػػػدـ تػػػػػػػوافر اػبػػػػػػػربة ك ك ،ناحيػػػػػػػة
      .                                                                                                                            (1996)الصعيدم،  االستشاريُتيستدعي االستعانة بلحد اػبرباء 
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 دارة.طلب على اػبدمات االستشارية اليت تقدـ لئلالبالتاِف قبد أف التوسع يف حجم اؼبشركعات سيؤدم إُف زيادة  ك
( إُف أف ىذا التوسع سيؤثر على الفئات التالية من حيث زيادة 2000فقد توصلت إحدل الدراسات )عبد الشايف، 

 تلك اػبدمات كىم : اؼببلؾ، اإلدارة ك مستخدمي تقرير مراجع اغبسابات اػبارجيُت. الطلب على

 ىذه الفئات الثبلث من خبلؿ عرضها ( يف نتائجها إُف2001)اؼبليجي،  ك ىي دراسة كما أشارت إحدل الدراسات
حيث توصلت إُف أف أىم أسباب التوسع يف  ،لعوامل طلب خدمات االستشارات اإلدارية من ًقبل مراجع اغبسابات

 الطلب على ىذه اػبدمات ىو:

ؿ التطورات االقتصادية اؼبتمثلة يف انتهاج سياسة التحرر االقتصادم أك اػبصخصة أدت إُف اتساع نطاؽ أك ؾبا .1
نو يف ظل تلك السياسة يتم إحيث  ،الطلب على خدمات االستشارات اإلدارية اليت يقدمها مراجع اغبسابات

 من مث  فإف اؼببلؾ حباجة إُف التحقق من مدل كفاءة اإلدارة يف أداء كظائفها، ك انفصاؿ اإلدارة عن اؼببلؾ، ك
 اإلدارة حباجة إُف خدمات تساعدىا على ربقيق أىداؼ اؼبشركع.

تطور حاجات العمبلء، حيث أصبح العمبلء حباجة إُف خدمات مهنية متطورة تساعدىم على مواكبة التطورات  .2
 الفحػص اػباص ك طلب فحص القػػوائم اؼبرحلية ك االقتصادية كمن أمثلة ىذه اػبدمات مراجعة التنبؤات اؼبالية ك

 اؼبسانبُت، ك الدائنُت، ك اللُت، اؼباليُت ك ن، كوبتاجها العمبلء كاؼبستثمري غَتىا من اػبدمػػات األخػػرل اليت
 غَتىم. العاملُت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ك

البيئة  كما توصلت ىذه الدراسة أيضاى إُف أف أىم عوامل عرض تلك اػبدمات يتمثل يف تعقد اغبياة االقتصادية ك
الطرؼ الثالث ذك العبلقة دبنشلة  للعميل كاغبديثة لؤلعماؿ، أدل ىذا إُف ظهور ؾبموعة من اغباجات اعبديدة 

بالتاِف كاف البد من أف يقـو مراجع  ؿبللي االستثمار، ك اللُت اؼباليُت ك اؼبتمثل يف اؼبستثمرين ك ىذا العميل ك
 اغبسابات بتقدٔف خدمات االستشارات اإلدارية إلشباع تلك اغباجات اؼبتطورة.

 

 زيادة حدة المنافسة بين المشروعات : .2

ال شػػػػػػػك أف التنػػػػػػػافس بػػػػػػػُت اؼبشػػػػػػػركعات االقتصػػػػػػػادية ظػػػػػػػػاىرة قديبػػػػػػػة، كمػػػػػػػا أف حػػػػػػػدة اؼبنافسػػػػػػػة بػػػػػػػُت اؼبشػػػػػػػػركعات يف 
ازديػػػػػػاد مسػػػػػػتمر نتيجػػػػػػة لظهػػػػػػور االخًتاعػػػػػػات اغبديثػػػػػػة كالتطػػػػػػور التكنولػػػػػػوجي يف شػػػػػػىت اؼبيػػػػػػادين فبػػػػػػا يهػػػػػػدد كثػػػػػػَت مػػػػػػن 

كذلػػػػػػك يف حالػػػػػػة عػػػػػػدـ مواكبتهػػػػػػػا  ،اؼبشػػػػػػركعات باالهنيػػػػػػار كاإلفػػػػػػبلس أمػػػػػػاـ مشػػػػػػركعات أخػػػػػػرل فباثلػػػػػػة  )أك منافسػػػػػػة(
 (.                                                                                                                1996ؼبثل ىذه التطػورات كاالخًتاعػات )الصعيدم، 

التنافس يف بيئة األعماؿ تعترب من أىم ( توصلت يف نتائجها إُف أف 2001فنجد أف إحدل الدراسات )اؼبليجي، 
حيث إف التنافس الشديد الذم تشهده السنوات  ،أسباب التوسع يف الطلب على خدمات االستشارات اإلدارية

الذم أدل باؼبشركعات إُف ؿباكلة الوصوؿ باألداء إُف مستول األداء األمثل من خبلؿ  األخَتة يف قطاع األعماؿ ك
سبكنها من ربقيق أىداؼ اؼبشركع، فبا ترتب عليو ضركرة  ك العلمية اليت تساعد اإلدارة الفنية ك ؿباكلة تطبيق األساليب

اؼبشورة يف ىذه اجملاالت، األمر الذم أدم إُف زيادة الطلب من ًقبل ىذه  االستعانة بذكم اػبربة إلبداء الرأم ك
 راجع اغبسابات.اؼبشركعات على خدمات االستشارات اإلدارية، اليت يقـو بتقديبها م
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 زيادة حجم األصول المملوكة للمشروع: .3

اغبديث تتميز بزيادة  ( بلف الكثَت من اؼبشركعات يف العصر10: 1983أكضحت إحدل الدراسات )أبو طالب، 
من ضمن  وحيث إن ،ىذا أدل إُف زيادة األعباء اؼبلقاة على عاتق إدارة اؼبشركع حجم األصوؿ اؼبملوكة ؽبا، ك

( بلنو 6: 2000األىداؼ الرئيسية لئلدارة اافظة على فبتلكات اؼبشركع. كما بينت دراسػػة أخػػرل )عبد الشايف، 
لكي تتمػػكن اإلدارة من ربػػقيق ىذا اؽبدؼ فعليها أف تقـو بتوفَت أنظمة الرقابة الداخلية القادرة على ضبايتها من أم 

تصحيحو بلقصى سرعػػة فبكنة، لذلك تلجل اإلدارة أك مػػبلؾ اؼبشركع إِف مراجػػع  ػد كاكتشافو إف كجػ تبلعب ك
اؼبتخصصُت  كاالستعانة ببعض اػبرباء ك حساباهتم لطلب اػبدمات اػباصة لضماف اافظة التامة على أصوؿ اؼبشركع

كذلك االستعانة  ؿ اليت يبلكها، كيف تصميم أنظمة رقابة داخلية فعالة  تتناسب مع احتياجات اؼبشركع كحجم األصو 
اؼبتخصصُت يف اجملاالت اليت ال تستطيع إدارة اؼبشركع القياـ هبا دبفردىا، كإهباد الوسائل البلزمة  ببعض اػبرباء ك

 تقييم األداء ك نظم التكاليف ك الكتشاؼ أم أخطاء أك تبلعب يف أصوؿ اؼبشركع عن طريق تصميم النظم ااسبية ك
 (.1996عمل الربامج التدريبية للعاملُت )الصعيدم،  غباسبات االلكًتكنية كتصميم نظم ا

 
 التطورات التكنولوجية واستخدام الحاسبات اإللكترونية : .4

( بلنو من النتائج األساسية للتطور التكنولوجي ظهور اغباسبات 7: 2000أكضحت إحدل الدراسات )عبد الشايف، 
ذلك من خبلؿ إحداث تغيَتات متعددة فيما  فبا أدل إُف تطور علم اإلدارة كااللكًتكنية كتطورىا بسرعة مذىلة، 

كذلك فيما يتعلق باألنشطة اؼبختلفة اليت  يتعلق بالعملية اإلدارية سواء من ناحية التخطيط أك التنظيم أك الرقابة، ك
ذلك من أجل ربقيق االستغبلؿ األمثل  أكانت أنشطة إنتاجية أك تسويقية أك سبويلية أك ؿباسبية، ك يزاكؽبا اؼبشركع سواء

لكًتكنية، الذم كاف اإلحصائية عن طريق استخداـ اغباسبات اإل للموارد اؼبتاحة باستخداـ األساليب العلمية الكمية ك
ربقيقان لذلك كاف البد من عبوء  ربقيق أفضل النتائج، ك لو أثر كبَت يف اافظة على أمواؿ اؼببلؾ )أصحاب اؼبشركع( ك

رة اؼبشركعات إُف طلب استشارات إدارية من مراجع حساباهتم من أجل إعداد الدراسات البلزمة إلدخاؿ أحدث إدا
 تكاليفها. دراسة جدكاىا ك إدخاؽبا باؼبشركع ك متابعة أية تطورات ك ك التقنيات

 
 االتجاه نحو تعظيم المسئولية االجتماعية للمشروعات :

مدل مسانبة تلك  ك ،النقاش حوؿ عبلقة اؼبشركع باجملتمع أك الوسط  ايط بو  الفًتة األخَتة بعض اعبدؿ كييثار يف
ضباية اجملتمع من تلوث  اؼبشركعات يف إهباد اغبلوؿ لبعض اؼبشاكل اليت تواجو اجملتمع كاؼبسانبة يف أحباث تلوث البيئة ك

ىو ما يطلق عليو  اإلسكاف كالبطالة كاؼبسانبة يف برامج التعليم ك بلت ككذلك اؼبشاركة يف حل أزمات اؼبواص البيئة، ك
 (.83: 1996"بااسبة عن اؼبسئولية االجتماعية" )الصعيدم، 

( بلنو إذا أخذ اؼبشركع يف اعتباره 7: 2000؛ عبد الشايف، 11: 1983حيث أكضح البعض منهم )أبو طالب، 
 خططو كسياساتو ك عاتقو فهذا سوؼ يستدعي ضركرة تعديل أىداؼ اؼبشركع كاؼبسؤكلية االجتماعية اؼبلقاة على 

لكن  براؾبو بشكل يتبلءـ مع ىذا االذباه، فمثبلن: هبب أال تقتصر أىداؼ اؼبشركع على ربقيق أقصى ربح فبكن ك
جتمع يف هبب باإلضافة إُف ذلك ضركرة أف يهدؼ اؼبشركع إُف ربقيق أقصى أك أكرب حجم فبكن من اػبدمات للم
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جانب ذلك هبب أف يهتم  إُف ك ،ـبتلف اجملاالت، كذلك هبب االىتماـ ليس فقط بقياس العائد االقتصادم للمشركع
عليو هبب تعديل القوائم اؼبالية من حيث التصميم حبيث ربتوم على كل األنشطة  اؼبشركع بقياس العائد االجتماعي، ك

ما يتطلبو اؼبشركع من  تمع، كيف ىذه اغبالة يتم اؼبوازنة بُت أىداؼ اؼبشركع كاليت يزاكؽبا اؼبشركع فيما يتعلق خبدمة اجمل
يبكن لئلدارة أك اؼببلؾ طلب الدراسات اػباصة بذلك من  ضركرة اؼبشاركة يف حلها، ك حل للمشكبلت السابقة ك

 ،تكلفة اؼبشركع  كقت كمراجع حساباهتا يف حالة تقديبو ؽبذه النوعية من اػبدمات االستشارية فبا يؤدم إُف توفَت
حيث إف اإلدارة يف حاجة إُف اغبصوؿ على استشارة اؼبتخصصُت يف ىذه اجملاالت الذين يستطيعوف تقدٔف اؼبشورة 

 الفنية السليمة ؽبا.

 
فبا سبق يتضح أف ىناؾ كثَتا من العوامل اليت عجلت بظهور اػبدمات االستشارية اليت دعت اإلدارة إِف ضركرة  ك

األنشطة، حبيث  ىذا تطور طبيعي فرضتو ظركؼ التقدـ العلمي كالتكنولوجي يف ـبتلف اجملاالت ك عليها، كاالعتماد 
بالتاِف ظهرت اغباجة إُف تضافر صبيع جهود اػبرباء  ك تشابك العبلقات فيما بينها، ك أدت إُف تداخل العلـو اؼبختلفة

نتيجةن للتطورات اليت حصلت يف اؼبصارؼ التجارية الليبية  ك نافع للمجتمع، يءالفنيُت يف ـبتلف اجملاالت لتقدٔف ش ك
كما أف ىناؾ توقعا بكرب حجم  فركعها يف كافة أرجاء مناطق ليبيا ، ك قبد أف ىناؾ زيادة يف عدد اؼبصارؼ التجارية ك

كل ىذه العوامل التوسع يف استخداـ اغباسب اآلِف،   زيادة حجم أصوؽبا ك زيادة حدة اؼبنافسة بينها، ك عملياهتا، ك
ذكر أحد الكيتاب )الصعيدم،  تتطلب زيادة حاجة اؼبصارؼ التجارية للخدمات االستشارية للمراجع اػبارجي ك

 ىي: ( ؾبموعة من األسباب األخرل اليت ذبعل اإلدارة تلجل إُف االستعانة هبذه اػبدمات ك85: 1996

تلثَت العبلقات  يد يف حل مشكلة من اؼبشاكل اليت تواجو اإلدارة ذبنبان للشبهات، كاغباجة إِف اغبصوؿ على رأم ؿبا
اغباجة إِف توفَت اؼبعرفة كاؼبهارة اؼبتخصصتُت اليت قد يفتقر إليهما اؼبشركع يف بعض اجملاالت  الشخصية بُت العاملُت، ك
 عبلجها لبعض اؼبشاكل اليت تواجهها بتوفَت كذلك اغباجة إِف دعم كجهة نظر اإلدارة يف ك اؼبتعلقة بتحقيق أىدافو،

دليل موضوعي يتمثل يف تقدٔف النصح كاؼبشورة من ًقبل مستشار خارجي، فضبلن عن توفَت اؼبساعدة الكثيفة اؼبتخصصة 
لكن مشاغل العمل اليومي تصرفها عن زبطيط ىذا  هنا يف حاجة إُف إجراء تغيَت، كأبصفة مؤقتة عندما تشعر اإلدارة 

سد  ك التغيَت، كما أف اػبدمات االستشارية تقدـ لئلدارة العديد من اؼبزايا األخرل اليت من بينها: دفع عجلة العمل،
القياـ بدكر الوسيط يف عملية التغيَت. اغبد من اؼبسائل اؼبشكوؾ يف صحتها، ك ك احتياجات العاملُت،

فات معنوية بُت بعض عوامل كأسباب قياـ ( إُف أف ىناؾ اختبل1998كما توصلت إحدل الدراسات )عرفة، 
حيث قاـ الباحث بًتتيب ىذه العوامل تنازليان حبسب  ،اؼبشركعات باالستعانة بشركات خدمات االستشارات اإلدارية

 قيمة متوسط درجة اؼبوافقة كما يلي:

 اغباجة ؼبهارات خاصة ؼبواجهة أحد اؼبواقف أك اؼبشاكل. .1

 البيعد عن الضغوط الداخلية. اغباجة للموضوعية التامة ك .2

 عدـ توافر بعض اإلمكانيات إال لدل جهات استشارية خارجية. .3

 أخرل. طبيعة اؼبشكبلت قد تتطلب ذلك كتكرار ظهور اؼبشكلة بُت فًتة ك .4
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 متطلبات قانونية تفرض االستعانة جبهات استشارية خارجية. .5

ؿ منتج جديد، أك دراسة اندماج مشركع يف اغباجة للسرية )مثل البحث عن مسؤكؿ كبَت للمشركع، أك إدخا .6
 اٍف(.… كحدات أيخرل

ساءلة يف حالة عدـ قباح اغبل اؼبقًتح لو قدمتو اعبهة اؼبختصة باؼبشركع. .7
ي
 البيعد عن اؼب

                                              
 صياغة متطلبات معايير الخدمات االستشارية:

ايَت ربكم أداء اػبدمات االستشارية بكفاءة ، فقد صدر عن عبنة اػبدمات اإلدارية بناءن على كجود حاجة ميلحة ؼبع
 The Committee On Management Services Of The)التابعة جملمع ااسبُت القانونيُت األمريكي 

AICPA)   ؾبموعة من اؼبعايَت هبب توافرىا فيمن يبارس خدمات االستشارات اإلدارية؛ حيث مت تقسيم ىذه اؼبعايَت
 5(AICPA, 2011)إِف ؾبموعتُت نبا 

 
 : ( The General Standards Of The Profession)أواًل : المعايير العامة للمهنة 

( مػػػػػػػػػن قواعػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػلوؾ اؼبهػػػػػػػػػٍت للمجمػػػػػػػػػع األمريكػػػػػػػػػي للمحاسػػػػػػػػػبُت 201ىػػػػػػػػػي ميضػػػػػػػػػمنة يف القاعػػػػػػػػػدة رقػػػػػػػػػم ) ك
 -ىي كما يلي: تنطبق على كل اػبدمات اليت تؤدم عن طريق األعضاء ك ك (AICPA)القانونيُت 

 

 :) ( Professional Competenceاألىلية أو الجدارة المهنية ) الكفاءة المهنية (  .أ 

بكفػػػػػاءة  بتلػػػػػك اػبػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػة الػػػػػيت يتوقػػػػػع أف يتمهػػػػػا العضػػػػػو أك شػػػػػركة العضػػػػػو علػػػػػى كبػػػػػو مقبػػػػػوؿأٌم القيػػػػػاـ فقػػػػػط 
 . (AICPA, 2011)مهنية 

 Gulf Cooperation Council)كػمػا أف ىػيػلة ااسبػة كاؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية 
Accounting And Auditing Organization) (GCCAAO)  قد أشارت إُف معيار الكفاءة اؼبهنية من

(  من قواعد سلوؾ كآداب اؼبهنة، كاليت تتناكؿ اؼبعايَت العامة كىي مشاهبة للمعايَت العامة 4ضمن القاعدة رقم )
حيث ألزمت اؽبيئة العضو بلف ال يقبل سول اػبدمات اؼبهنية اليت يستطيع ىو )أك شركة  ،(AICPA)الصادرة عن    

  (GCCAAO, 2003:41) .ؼبهنية اليت ينتمي إليها( أداءىا بكفاءة ااسبة ا

 

ىنكي،  توماس ك ،0431أبو طالب،  ،01: 0421بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )رئيس ؾبلس الوزراء ،  ك
0434 :0101، Eveloff,1992،  ،ؿبمد،  ،2110اؼبليجي، ،2052111، ؛ عبد الشايف 5000 0441الصعيدم
( فإنو يبكن اقًتاح صياغة ألىم متطلبات معيار القدرة أك التلىيل اؼبهٍت على النحو 00: 2113لطفي، ،2110
 -التاِف:
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هبػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف فبػػػػػػػارس اػبدمػػػػػػػة االستشػػػػػػػارية متحصػػػػػػػبلن علػػػػػػػى بكػػػػػػػالوريوس ؿباسػػػػػػػبة مػػػػػػػن إحػػػػػػػدل اعبامعػػػػػػػات  .1
 -ة أخػػػػرل تؤىلػػػػو إلعطػػػػاء االستشػػػػارة اؼبطلوبػػػػة مثػػػػل:اؼبعػػػػًتؼ هبػػػػا، أك مػػػػا يعادلػػػػو مػػػػع كجػػػػود دراسػػػػات متخصصػػػػ

 دبلػػػػػػػػػـو اغباسػػػػػػػػػب اآلِف، أك دبلػػػػػػػػػـو اقتصػػػػػػػػػاد، أك اإلحصػػػػػػػػػاء، أك حبػػػػػػػػػوث العمليػػػػػػػػػات، أك دراسػػػػػػػػػات اعبػػػػػػػػػدكل ك
يبكػػػػػن االسػػػػػتعانة باؼبختصػػػػػُت يف بعػػػػػض اجملػػػػػاالت لتعػػػػػويض الػػػػػنقص  غَتىػػػػػا بعػػػػػد اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى البكػػػػػالوريوس، ك

                                                                                                                                                      رةالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يواجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٔف استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تتطلب زبصصا دقيقا ال يلم بو اؼبراجع.

ماؿ االستشارات اإلدارية يف أحد لتكن عشرة سنوات علي أع أف يبضي فبارس اػبدمة االستشارية فًتة تدريب ك .2
اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا دبزاكلة مهنة االستشارات اإلدارية ، أم أف يكوف اؼبمارس قد أمضي ىذه اؼبدة يف حصولو علي 

ذلك كفقان لقرار ؾبلس الوزراء ببلئحة استخداـ اؼبكاتب  اػبربة اؼبهنية ؼبمارسة ىذا النوع من اػبدمات، ك
 االستشارية.

هبدؼ  ،فبارس اػبدمة االستشارية لربامج أك دكرات تدريبية مكثفة يف ؾباؿ االستشارات اإلدارية ضركرة خضوع .3
حبػػػػػوث  العمليات كتطبيقاهتا، اغباسب اآلِف كاللغات  -:ربديث معرفة اؼبمارس يف ؾباالت مثػػػػل تطوير ك

غَتىا من اجملاالت اؼبختلفة األخرل؛ لرفع  ك اؼبستخدمة يف كتابة براؾبو، األساليب اغبديثة يف حل اؼبشاكل اإلدارية
مستمرة  مستول اؼبستشارين اإلداريُت من الناحية العلمية ك العملية كعلى أف تكوف تلك الربامج بصورة منتظمة ك

 ؼبواكبة ما يستجد من تطورات يف ىذه اجملاالت.

طبلع على اإل ألحباث أك الدراسات كذلك من خبلؿ القياـ با أف يقـو فبارس اػبدمة بدراسة ذاتية أك شخصية ك .4
 األحباث أك الدراسات اليت زبدـ ؾبالو اؼبهٍت، باإلضافة إُف ضركرة كجود مكتبة مرجعية يف مكاتب ااسبة ك

حىت يستطيع فبارس ىذه اػبدمات  ،اؼبفيدة يف فبارسة اػبدمات االستشارية اؼبراجعة كاليت تتضمن اؼبراجع اؼبهمة ك
 يصل هبما إُف مستول أفضل. من أف ينمي تلىيلو اؼبهٍت ك قدرتو اؼبهنية ك

 
 : ( Due Professional Care)العناية المهنية الواجبة  . ب

 تلييداى لذلك فلف ىيئة ، ك (AICPA, 2011)هبب أف تتم فبارسة العناية اؼبهنية الواجبة عند أداء اػبدمات اؼبهنية 
قد أشارت إُف ىذا اؼبعيار  (GCCAAO, 2003: 41)اؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية  ااسبة ك

 على النحو التاِف:" على العضو أف يبذؿ يف أداء خدماتو اؼبهنية العناية اؼبهنية الواجبة ".

؛ 1043:  1989ىنكي،  ؛ توماس ك17: 1970بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )رئيس ؾبلس الوزراء،  ك
( قبد أف أىم 45:  2008؛ لطفي، 2001؛  اؼبليجي، 26:  2000؛ عبد الشايف، 111:  1996الصعيدم، 

 متطلبات معيار بذؿ العناية اؼبهنية اؼبعقولة تتمثل يف ما يلي:
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لتزاـ بكافة اؼبعايَت اؼبهنية األخرل البا أف يتم إقباز اػبدمات االستشارية داخل نطاؽ آداب كسلوؾ اؼبهنة ك .1
اػباصة بتنظيم أداء اػبدمات االستشارية كخاصةن تلك اؼبعايَت اؼبهنية الصادرة عن ؾبمع ااسبُت القانونيُت 

 . (AICPA)األمريكي 
ؼبوكلة ذلك عند إقبازه للمهمة ا أف يتم بذؿ االىتماـ كاعبهد اؼبناسب من قبل اؼبهٍت فبارس اػبدمة االستشارية ك .2

 إليو.

يكوف من اختصاصها كضع  ضركرة كجود جهة مهنية مشرفة تعمل على تنظيم فبارسة اػبدمات االستشارية ك .3
الرقابة على أداء فبارسي اػبدمات االستشارية، كما  اإلشراؼ ك تتناسب مع البيئة الليبية ك اؼبعايَت اليت تتبلءـ ك

تضع اإلجراءات التلديبية اليت تتخذ يف  اتب االستشارية كليات اؼبكؤك مس هبب أف ربدد تلك اعبهة كاجبات ك
 حالة اإلخبلؿ بتلك الواجبات .

 
 : ( Planning And Supervision )التخطيط واإلشراف  .ج 

 التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط كاإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أداء اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذ هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو 
(AICPA , 2011) كاؼبراجعػػػػة لػػػػدكؿ ؾبلػػػػس التعػػػػاكف لػػػػدكؿ اػبلػػػػيج العربيػػػػة ، كتلييػػػػداى لػػػػذلك فػػػػإف ىيئػػػػة ااسػػػػبة

يشػػػػػرؼ علػػػػى أداء اػبػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػة  قػػػػد أشػػػػػارت إُف ىػػػػذا اؼبعيػػػػػار علػػػػػى النحػػػػو التػػػػػاِف : " علػػػػػى العضػػػػو أف ىبطػػػػػط ك
 .(GCCAAO,2003:41)بصورة كافية "

؛ عبد 111:  1996؛ الصعيدم، 1043:  1989ىنكي،  كبالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )توماس ك
(  يبكن صياغة 45:  2008؛ لطفي، 2008؛ اشتيوم، 2005؛ؿبمد،  2001؛ اؼبليجي،26:  2000الشايف، 

 أىم متطلبات ىذا اؼبعيار على النحو التاِف :

هبب على فبارس اػبدمة االستشارية عند التخطيط للخدمات االستشارية أف يكوف على معرفة جيدة باؼبهمة  .1
عمليات العميل من خبلؿ الدراسة  الغرض منها مع اإلؼباـ الكامل بطبيعة نشاط ك و كاالستشارية اؼبطلوبة من

ختصاصات اال أف يتم تقسيم العمل ك بيانات عنو كاؼببلحظة لسَت العمل، ك ذبميع معلومات ك اؼبيدانية للعميل ك
 اإلشراؼ عليهم. ك متابعتهم على مساعديو ك

 اغباجة للرقابة عليها. مدل لع عميلو على طبيعة خطة االرتباط، كفبارس اػبدمة االستشارية أف يطعلى هبب  .2

 هبب أف يتضمن اإلشراؼ توجيو اؼبساعدين القائمُت باؼبهمة االستشارية لتحقيق اؽبدؼ . .3

 ط .هبب أف تكوف خطة االرتباط مرنة حبيث تلخذ يف اغبسباف ما يستجد من تغَتات ىامة يف بيئة االرتبا .4

سلوكهم العاـ داخل اؼبكتب  العقاب يرتبط بكفاءة أداء اؼبساعدين ك هبب أف يتم كضع نظاـ للثواب ك .5
 موظفي العميل . مع إدارة ك االستشارم ك

يف كضع  كفهبب أف يعمل فبارس اػبدمة االستشارية مع مساعديو كفريق عمل كاحد حبيث يشارؾ ىؤالء اؼبساعد .6
عليو أف يناقش فبارس اػبدمة االستشارية اؼبساعدين يف  تعديلها، ك خطة كبرنامج تنفيذ اؼبهمة االستشارية ك
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تبادؿ الرأم بشلف أىم اغبلوؿ العملية ؽبا، كما هبب  اؼبشاكل اعبوىرية اليت تنتج أثناء تلدية اؼبهمة االستشارية ك
 بُت اؼبساعدين بعضهم البعض. اؼبساعدين ك بُت فبارس اػبدمة ك األفقي عليو إهباد قنوات لبلتصاؿ الرأسي ك

 
 : ( Sufficient Relevant Data )كفاية البيانات المالئمة  .د 

أٌم اغبصوؿ على بيانات ذات صلة كافية لتعطي أساسان معقوالن ألم استنتاجات أك توصيات تتعلق بلم خدمات 
 . ( AICPA , 2011)مهنية ميؤداه 

اؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية  قد أشارت إُف ىذا اؼبعيار ) اغبصوؿ  كما قبد أف ىيلة ااسبة ك  
 مبلئمة( على النحو التاِف :  على معلومات كافية ك

ييتوصل  "على العضو اغبصوؿ على القدر اؼبناسب من اؼبعلومات حبيث تكوف أساسان معقوالن للنتائج أك التوصيات اليت
 . (GCCAAO,2003:41)إليها فيما يتعلق باػبدمات اؼبهنية اليت يؤديها" 

؛ ؿبمود، 111:1996؛ الصعيدم،1043: 1989ىنكي،  بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )توماس ك ك
( قبد 241:  2009؛ أرينزكلوبك، 45:  2008؛ لطفي، 2001؛ اؼبليجي، 2000؛ عبد الشايف، 9: 1996
 طلبات معيار كفػػاية البيػانات اؼبػػبلئمة  يبكن صياغتها على النحو التاِف:                                                  أف مت

أف يتم الًتكيز على  نوعية تلك البيانات، ك هبب أف وبدد فبارس اػبدمة االستشارية ما وبتاجو من بيانات ك .1
حيث أف اؼبعلومات الزائدة سبثل  ، اغبقائق الضركرية للمهمة االستشارية اإلحصاءات ك اؼبعلومات ك البيانات ك

      ربليل البيانات . أهنا تعوؽ إُف حد كبَت عملية جهدان ضائعان يف حد ذاتو ك

هبب على فبارس اػبدمة أف هبمع قدران كافيان من البيانات اؼببلئمة أك اؼبناسبة )اليت مت ربديدىا سابقان( عن مهمتو  .2
 كذلك بالشكل الذم يوفر لو أساسان مناسبان لتقدٔف التوصيات اؼبناسبة للعميل.

هبب على فبارس اػبدمة أف يلخذ يف اغبسباف العوامل اليت تزيد من مستول ثقتو  يف البيانات اجملمعة ) أٌم  .3
 منها : صبلحية بيانات مرتفعة أك بيانات يبكن االعتماد عليها( ك

البيانات     صدؽ مصدر البيانات : أم أف يكوف مصدر ىذه البيانات مستقبل يف توفَته ؽبذه .أ 

 أف تكوف ىذه البيانات موضوعية. )أم أف يكوف غَت متحيز(، ك .ب 

 فعالية الرقابة الداخلية لدل العميل الذم يقـو بتوفَت البيانات البلزمة ألداء اؼبهمة االستشارية. .ج 

ناسب متلىيل ذا هبب أف يكوف الشخص الذم يقدـ ىذه البيانات  ،ت : دبعٌتمدل خربة مصدر البيانا .د 
       الزمة ؼبعرفة نوعية البيانات اؼبطلوبة ؼبمارسة اؼبهمة االستشارية على أكمل كجو.  كخربة

اؼبراجعة القائمُت بعمليات  ضركرة كجود تعاكف يف تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت القائمُت باالستشارات اإلدارية ك .4
بيانات تفيد الفريق اآلخر  حيث إف كبل الفريقُت قد  وبصل على معلومات ك ،اؼبراجعة  داخل مكتب ااسبة ك

 بُت اؼبعايَت العامة الثبلث ؼبعايَت اؼبراجعة اؼبقبولة ك عند تلدية مهمنت ىذه اؼبعايَت العامة ال ينبغي اػبلط بينها ك
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 ,Boynton And Kell) (GAAS)  (Generally Accepted Auditing Standards)اؼبتعارؼ عليها
، 1( يتمتعاف بنفس جوىر معايَت اؼبراجعة العامة أرقاـ )201فنجد أف اؼبتطلبُت )أ، ب( يف القاعدة ) ،(1996

( من معايَت 3، 1( يتمتعاف بنفس ما جاء بو اؼبعيارين )201كذلك اؼبتطلبات )جػ ، د( يف القاعدة ) ( ك3
( يبكن تطبيقها على  201أف الفارؽ الوحيد الذم يبكن مبلحظتو ىو أف القاعدة ) اؼبيدآف للمراجعة، كالعمل 

 (. 127:  2009كافة أنواع اػبدمات، بينما تطبق معايَت اؼبراجعة فقط على خدمة اؼبراجعة )أرينزكلوبك، 

أ( )الكفاءة اؼبهنية( ال تشمل فقط اؼبؤىبلت الفنية للعضو كموظفيو، بل  201إيضاحان لذلك قبد أف القاعدة ) ك
على  Certified Public Accountant) )(CPA)تشمل أيضان قدرة ااسب العاـ اؼبرخص 

موجو بشكل خاص (  201ىذا اعبزء من القاعدة ) تقييم جودة العمل الذم يقـو بو اآلخركف، ك اإلشراؼ ك
( ما إذا كاف سيقبل أك يرفض االرتباط )التعاقد(، فإذا  CPAإُف عملية ازباذ القرار عند العضو عندما وبدد )

بلف لديو القدرة على إكماؿ اؼبهمة كفقان للمعايَت  –على أساس حقائق معلومة حينها  –يعتقد   (CPA)كاف
( أك شركتو لديهم اػبربة البلزمة CPAلكن إذا َف يكن ) عاقد(، كاؼبهنية فمن اعبائز أخبلقيان قبوؿ االرتباط )الت

بالتاِف فليس من اؼببلئم من الناحية األخبلقية  ليس بإمكاهنم اغبصوؿ على اؼبعرفة الضركرية  ك ؼبراجعة العميل ك
اؼببلئمة تنظم كفاية البيانات  اإلشراؼ ك قبوؿ االرتباط )التعاقد(، كما أف العناية اؼبهنية الواجبة لتخطيط ك

اؼبمارسات اليت هبب إتباعها يف تنفيذ أم خدمة، فااللتزاـ هبذه اؼبتطلبات يساىم يف رفع جودة أداء االرتباطات 
 .   (Boynton And Kell , 1996)صاٌف اؼبهنة  )التعاقدات( اؼبهنية لكل من الصاٌف العاـ ك

                                                                                                                            

  :(The Additional General Standards)ثانياً : المعايير العامة اإلضافية 

( علي اؼبعايَت العامة اإلضافية التالية لكل اػبدمات االستشارية ىي منشورة 1رقم ) ( SSCS) لقد اشتمل الػ 
الطبيعة اليت سبيز اػبدمات االستشارية حيث التفاىم كاالتفاؽ مع العميل قد كضع قيود قانونية على أداء ؼبخاطبة 

( ) االلتزاـ باؼبعايَت( من قواعد 202ىذه اؼبعايَت مقررة أك متعارؼ عليها بالقاعدة رقم ) اؼبمارس ؽبذه اػبدمات، ك
 ، اليت تنص على :(AICPA , 2011) السلوؾ اؼبهٍت لػلمجمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت

الفحص ك صبع كتصنيف البيانات، ك االستشارة اإلدارية، ك االستشارة   ك "هبب على العضو الذم يؤدم اؼبراجعة
الضريبية أك أم خدمة مهنية أخرل أف يلتـز باؼبعايَت اؼبنشورة بواسطة األجهزة ) اؽبيئات( اليت يعينها اجمللس"  

  (. 126:  2009)أرينزكلوبك ، 

أم أف ىذه القاعدة تعٍت ضركرة أف يلتـز اؼبراجع عند أداء كافة اػبدمات اؼبهنية دبعايَت اؼبراجعة اؼبتعارؼ عليها ذات 
 (Boynton And Kell, 1996 : 86)الباحثُتحيث أكضح بعض   (.  2007العبلقة ) الصحن،عبيد ك حسن، 

، عبنػػػة   القػاعدة ىي تلك اؼبعػايَت اليت صدرت من قبل ؾبػػػلس معػػػػايَت اؼبػػػػراجعةأف اؼبعػػايَت الفنيػػة التػي تقػػع ضمن ىذه 
        .  اللجنة التنفيذية ػبدمات االستشارة اإلدارية اؼبراجعػػػة، ك خدمػػػػػات ااسػػػبة ك

                                                           
  اسيتـ ـاث االسخشـ ـاييش نخذيـ ـع ٍ ي انجذي ذ  اٌـانبي   (The Statement On Standards For Consulting Services) 

(SSCS)  .وفيها حى حمسيى هزِ انً اييش إني يجًىعخيٍ هًا يجًىعت انً اييش ان ايت ويجًىعت انً اييش ان ايت اإلضافيت 
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( من دستور 202اعدة رقم )أم أف اؼبعايَت اليت ربكم أداء اػبدمات االستشارية للمراجع تستمد شرعيتها من الق
  -عليو فإف ىذه اؼبعايَت ىي كما يلي : اؼبهنة، ك

 
 :(   Client Interest) منفعة ( العميل –مصلحة ) فائدة  .أ 

( كىو مدير سابق لقسم اػبدمات االستشارات اإلدارية للمجمع األمريكي للمحاسبُت 1991) Kuttnerأكضح 
أساسان للخدمات اؼبهنية اليت هتدؼ على كجو التحديد لتلبية احتياجات اعبديد يوفر  ( SSCSالقانونُت بلف الػ )

 العميل.

ارس اػبدمة االستشارية ) اؼبراجع( ييؤدم فقط ألجل استخداـ ك حيث ينص ىذا اؼبعيار  ،منفعة العميل أٌم أف عمل فبي
ىداؼ اؼبقررة عن طريق على اآليت :" هبب على اؼبمارس أف ىبدـ مصلحة العميل من خبلؿ السعي إُف ربقيق األ

                                                                                                              .(AICPA , 2011)اؼبوضوعية"  االتفاؽ مع العميل طاؼبا أنو وباف  على النزاىة ك التفاىم ك

ة ىذا اؼبعيار توضح أف اػببَت ) اؼبستشار( ااسب العاـ ( بلف لغ1991)  Kuttnerك باؼبعٌت نفسو بُتن 
 ال يتخلى عن النزاىة كاؼبوضوعية مع أف حاجة العميل ىي أساس التعاقد. (CPA)اؼبرخص

 بناءن علي ما سبق قبد أف متطلبات ىذا اؼبعيار تتمثل فيما يلي : ك

خبلؿ العمل  ذلك من ، ك توفائدك العميل  صلحةؼب اققؿبػبدمات استشارية  افبارسبوصفو أف يكوف أداء اؼبراجع  .1
أم أف يتم يف  العميل قبل تلدية ىذه اػبدمات، على ربقيق األىداؼ اليت مت االتفاؽ عليها ما بُت اؼبمارس ك

 األساس تلبية احتياجات العميل.

 اؼبوضوعية عند تقديبو ؽبذه اػبدمات. هبب أال يتخلى اؼبمارس عن النزاىة ك .2

 .فائدة العميل تتطلب من فبارس اػبدمة اؼبهنية أف يكوف ؿبايدان  كلساس لتلبية مصلحة كاؼبوضوعية   

 , AICPAدبسئولياتو اؼبهنية ) يف اؼبظهر كأال يكوف لو أم مصاٌف متعارضة عند القياـ مستقبلن يف اغبقيقة ك ك .3

2011  ). 

خدماتو  موثوقان بو عند أدائو لواجباتو ك ك صادقان  تتطلب النزاىة )االستقامة( من فبارس اػبدمة أف يكوف أمينان ك .4
 : (GCCAAO, 2003:33)اؼبهنية، كما هبب عليو حىت يكوف نزيهان ربقيق ما يلي

 . أف وباف  على سرية معلومات عمبلئو 

 خدماتو اؼبهنية . عدـ كجود أم مصلحة أك منفعة شخصية عند أدائو لواجباتو ك 

  بكافة اؼبعايَت  ذلك من خبلؿ االلتزاـ مرتفع من االستقامة )النزاىة( كهبب أف يكوف فبارس اػبدمة على قدر
 األخبلقية. الفنية ك
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  حيث أف النزاىة تستوعب اػبطل غَت  ،هبب على فبارس اػبدمة أال يتعمد إُف عرض اؼبعلومات على غَت حقيقتها
سوء  تبعية من حيث اؼببدأ كلكن ال يبكن أف تستوعب الغش أك ال ختبلؼ يف الرأم الصادؽ، كاال اؼبقصود ك

 التغاضي عن اؼببادئ أك ؿباكلة ربريفها أك ربميلها ما ال ربتمل. النية كاإلنباؿ ك

 ذبعلو يقع ربت تلثَت اآلخرين فبا يهدد  هبب على فبارس اػبدمة أال يضع نفسو يف مواقف تؤثر على حياده ك
 موضوعية حكمو اؼبهٍت.

تقدير اؼبنفعة اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل من ىذه  ف وباكؿ ربديد كهبب علي اؼبراجع قبل تنفيذ اؼبهمة أ .5
اػبدمات، كما أنو هبب إخبار العميل بلية ربفظات تكوف لدل اؼبراجع، فضبلن عن ىذا فإف اؼبمارس هبب أف ال 

ة الكمية  فإف اؼبمارس تقديرات للنتائج القابلة للصياغ من مث فعندما يقدـ يتعهد بالنتائج ضمنيان أك صراحة ، ك
:  1996؛ الصعيدم، 1044:  1989ىنكي،  ىذا هبب أف يفسر بوضوح على أنو ؾبرد تقديرات )توماس ك

( يف نتائجهػا بلف اؼبراجػع 2001قد أكدت إحدل الدراسػات )اؼبليجي، ك (،  46:2008؛ لطفي،   112
يف حالة كوف تلك اؼبنافع  ك اػبدمات،  كهبب عليو أف يقدر اؼبنفعة اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل عند أداء تل

معقوليتها، كما هبب أف  التحقق من مدل صدقها ك منافع احتمالية فهنا هبب على اؼبراجع أف يقـو بالتلكد ك
يقدر اؼبنافع اؼبعرب عنها بصورة غَت مالية أك غَت ملموسة للعميل، إال أنو هبب أف ال يتعهد بالنتائج بصورة  يقيم ك

أنو قد بذؿ العناية اؼبهنية الواجبة يف تقديرىا  البديل أف يوضح ذلك على أنو ؾبرد تقديرات ك صروبة، كضمنية أك 
إال أهنا يف النهاية مازالت ؾبرد تقديرات، كما هبب على فبارس اػبدمة ) اؼبراجع( إببلغ العميل بلية تغَتات يف 

بصورة جوىرية أثناء تلدية  مهمة إذا حدثت تلك التغَتات كالتكاليف اؼبتوقعة لل العبلقة ما بُت اؼبنافع اؼبتوقعة ك
 االرتباط )االتفاؽ(.

 
 : ( Understanding With The Client)التفاىم أو االتفاق مع العميل  . ب

 ىذا اؼبعيار على النحو التاِف : AICPA  (2011)لقد بُت 

التفاىم الشفوم أك اؼبكتوب مسئوليات الطرفُت هبب على فبارس اػبدمة أف وبدد بصورة قاطعة مع العميل من خبلؿ 
أف يتم تعديل التفاىم أك االتفاؽ إذا اقتضت الظركؼ تغَتان ىامان  كطبيعة ك ؾباؿ كحدكد اػبدمات اؼبطلوب تلديتها، ك

 أثناء اؼبمارسة .

اػبدمة على ( بلف ىذا اؼبعيار يتطلب من فبارس اػبدمات االستشارية بلف يؤدم ىذه 1991)  Kuttnerكما أكد 
اعبديد يوضح أف ذلك التفاىم أك االتفاؽ مع عميل  (SSCS)حيث أف الػ  ،أساس االتفاؽ أك التفاىم مع العميل

كما  لية العميل، كؤك مس ك (CPA)اػبدمات االستشارية ىو ادد أك اؼبقرر الرئيسي ؼبسئولية ااسب العاـ اؼبرخص 
 ثر دقة. أنو وبدد مدل اػبدمات االستشارية بشكل أك

أف التفاىم كاالتفاؽ مع العميل قد وبتوم على قيود على  AICPA (2011)اؿ ك Kuttner (0440)أكضح  ك
ؤدم للعمل االستشارم  

ي
حيث يستطيع اؼبراجع أف يوافق على  ،(The CPA Consultant)نطاؽ فبارسة اؼبراجع اؼب
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قيود العميل التعاقدية حىت إذا كانت مثل ىذه القيود تقلص من نطاؽ العمل الذم يبكن أف يعتقد اؼبراجع بلنو مبلئم 
 .ؽبذا االلتزاـ 

( يف نتػػػػػػػػػػػائجها إُف أنػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػى فبػػػػػػػػػارس اػبدمػػػػػػػػػة 2001فلقػػػػػػػػػد توصػػػػػػػػػلت إحػػػػػػػػػػػدل الدراسػػػػػػػػػػػات ) اؼبليجػػػػػػػػػي، 
أف يلخػػػػػػص ىػػػػػػذا االتفػػػػػػاؽ يف خطػػػػػػاب  مػػػػػػة اؼبطلػػػػػػوب إقبازىػػػػػػا كاالستشػػػػػػارية أف يعقػػػػػػد اتفاقػػػػػػان مػػػػػػع العميػػػػػػل حػػػػػػوؿ اؼبه

تػػػػػػػاب ك، اؼبمػػػػػػػارس التعاقػػػػػػد أك مػػػػػػػذكرة تلخػػػػػػػص االتفػػػػػػػاؽ الشػػػػػػفهي بػػػػػػػُت العميػػػػػػػل  ك  حيػػػػػػث أكضػػػػػػػح العديػػػػػػػد مػػػػػػػن الكي
                                                               ؛                                                                16ب :  1996؛ لطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 1045: 1989ىنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،  البيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ) تومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ك

( أف ىػػػػػػػػػذا االتفػػػػػػػػػاؽ ) اػبطػػػػػػػػػاب أك اؼبػػػػػػػػػذكرة ( هبػػػػػػػػػب أف 81:  2001؛ اؼبليجػػػػػػػػػي، 28:  2000عبػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػايف، 
 يشتمل على ربديد ما يلي :   

حيث  ،الغرض منو تباط كأىداؼ ىذا االر  طبيعة اؼبهمة اؼبطلوبة من اؼبراجع ) أك فبارس اػبدمة ( بالتحديد ك .1
تعكس تلك األىداؼ النتائج اؼبتوقع الوصوؿ إليها من ذلك االرتباط )التعاقد(، لذا هبب ربديدىا ربديدان كاضحان 

 من قبل فبارس اػبدمة.

نطاؽ االرتباط )نطاؽ اػبدمة االستشارية(، أم يتم ربديد اؼبهاـ اليت ال يكوف من اؼبتوقع أف يقـو اؼبراجع )أك  .2
 تلك اليت هبب أداؤىا من قبل اؼبراجع . اػبدمة( بلدائها ك فبارس

حبيث يتضمن ىذا اػبطاب دكر كل من فبارس  ،دكر كل شخص لو عبلقة هبذا االرتباط )التعاقد أك االتفاؽ( .3
يف حالة تعلق االرتباط بطرؼ ثالث،  العميل، ك كذلك العميل، أم يتم ربديد مسئوليات اؼبراجع ك اػبدمة ك

سواء أكاف فبارس اػبدمة أك العميل طالب  د الشخص اؼبسؤكؿ عن األداء أماـ الطرؼ الثالثفيجب ربدي
 اػبدمة.

نوعية االتصاؿ أك التقرير الذم يتوقع العميل اغبصوؿ عليو، كيقصد بو األسلوب الذم سيتم بو إببلغ النتائج )أك  .4
 التوصيات( إُف العميل سواء أكاف شفهيان أك كتابيان. 

ىذه التعديبلت هبب  كاألحداث اليت ربدث أثناء التعاقد كاليت تتطلب تعديبلت يف نطاؽ اػبدمة كالظركؼ  .5
 مناقشتها مع العميل ك اعتبارىا كجزء من االتفاؽ معو.

  .الوقت البلـز ألداء اؼبهمة )االرتباط( : أم هبب أف يتم ربديد موعد بدء العمل ككذلك ميعاد االنتهاء منو .6

 ضاه فبارس اػبدمة )اؼبراجع( مقابل قيامو بلداء تلك اػبدمات.األجر الذم سيتقا .7

 توضيح ما إذا كاف اؼبراجع سيعقد اجتماعات مع ؾبلس إدارة العميل إلببلغو شفهيان بالنتائج اليت توصل إليها. .8
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 : ( Communication With The Client)االتصال مع العميل  .ج 
 : (AICPA , 2011)يقـو فبارس اػبدمة كفقان ؽبذا اؼبعيار بإببلغ العميل باآليت 

  التعارض يف اؼبصلحة(Conflicts  Of  Interest)  الذم يبكن أف وبدث كفقان لتفسَتات  القاعدة رقم
 ,GCCAAO, 2003: 40; AICPA)اليت نصت علي اآليت  ،( من مدكنة قواعد السلوؾ اؼبهٍت102)

2011) : 

وبدث تعارض اؼبصاٌف عندما يقـو العضو بتقدٔف خدمة إُف العميل كيكوف لدل العضو أك مكتبو عبلقة مع 
يكوف يف رأم العضو اؼبهٍت أف مثل ىذه العبلقة قد ذبعل العميل يشك يف موضوعية  شخص )أك جهة( ثالث ك

ح عن العبلقة ككافق العميل على أفص العضو، فإذا اعتقد العضو أف اػبدمة اؼبهنية يبكن تقديبها دبوضوعية ك
ذلك، فإف القاعدة ال سبنع أداء ىذه اػبدمة، مع األخذ يف االعتبار أف اإلفصاح كموافقة العميل ال يعٍت إنباؿ 

                                                                                                                     .( اػباصة باالستقبلؿ1القاعدة )

( اػباصة باالستقامة كالنزاىة إُف ضركرة أف يكوف العضو متحرران من صراع 102عليو فقد أشارت القاعدة ) ك
كمثاؿ  اؼبوضوعية، ك يعٍت التحرر من صراع اؼبصاٌف عدـ كجود عبلقات تتعارض مع االستقامة ك ك ،اؼبصاٌف

أف يبثل العميل يف األمور القانونية، حيث أف  نفسو ؿباميان يف الوقت سيكوف من غَت اؼببلئم للمراجع الذم يعمل
( أف 102وبدد تفسَت القاعدة ) اامي يعمل على تلييد العميل بينما هبب أف يتسم سلوؾ اؼبراجع بالتجرد، ك

ميل الذم صراع اؼبصاٌف الظاىر قد ال يؤدم إُف انتهاؾ قواعد السلوؾ إذا مت اإلفصاح عن ىذه اؼبعلومات للع
 (.2009يتعامل العضو معو  أك إُف اعبهة اليت يعمل فيها العميل )أرينزكلوبك، 

 .التحفظات اؽبامة فيما يتعلق بنطاؽ أك فوائد االلتزاـ  
 

 -:ما يصاحب ذلك من أحداث ىامة نتائج تحقيق االلتزام و
: 2008؛ لطفي،  112:  1996؛ الصعيدم،1044:  1989ىنكي،  أكضح العديد من الكيتاب ) توماس ك

 ( ىذا اؼبعيار على النحو اآليت :46

فضبلن عن   –"هبب تبليغ العميل شفهيان أك كتابة بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج  مهمة االستشارات اإلدارية 
 بالشكل الذم يساعده على ازباذ القرار". ك –العقبات  كافة التحفظات ك

لتقرير الذم يصل إُف العميل ينقسم من حيث الشكل إُف نوعُت رئيسيُت، فقد يكوف كما يتضح من ىذا اؼبعيار أف ا
يف حالة التقرير الشفهي هبب على مؤدم اػبدمة أف يقـو بعمل مذكرة يدكف هبا  ىذا التقرير كتابيان أك شفهيان، ك

 (.1046:  1989ىنكي ،  ك النقاط كاؼبعلومات األخرل اليت مت مناقشتها مع العميل ) توماس التوصيات اؽبامة  ك

حيث إمكانية تبليغ  من (  كجهة نظر ـبتلفة حوؿ ىذا اؼبعيار83:  2001قد بيىنت إحدل الدراسات ) اؼبليجي،  ك
دعاء ايبنع  ك ،كضوحان  حيث أف تبليغ النتائج كتابة إمبا هبعل من مسئولية فبارس اػبدمة أكثر ربديدان ك ،النتائج شفهيان 

أنو يف حالة التقرير الشفهي يلـز ىذا اؼبعيار فبارس اػبدمة بإعداد  فبارس اػبدمة بإقباز مهمتو، كالعميل بعدـ قياـ 
اؼبعلومات اليت سبت  بالتاِف يعترب فبارس اػبدمة ملتزمان يف كلتا اغبالتُت بكتابة التوصيات ك مذكرة بالتوصيات، ك
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من ىنا اقًتحت ىذه الدراسة بلف  ان على فبارس اػبدمة، كبالتاِف ال يبثل إعداد تقرير كتايب جهدان كبَت  مناقشتها، ك
يصبح ىذا اؼبعيار بالشكل التاِف : " هبب تبليغ العميل كتابة بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج مهمة االستشارات 

 يساعده على ازباذ القرار ". العقبات كبالشكل الذم فضبلن عن كافة التحفظات ك –اإلدارية 

حيػػػػث قبػػػػد أف ىػػػػذا التقريػػػػر هبػػػػب  ،اؼببلحػػػػ  أنػػػػو ال يوجػػػػد شػػػػكل ؿبػػػػدد لتقريػػػػر فبػػػػارس اػبػػػػدمات االستشػػػػاريةمػػػػن  ك
                                                    مبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اؼبهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت أداىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف                                                                          أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف متناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبان ك

سػػػػتند إليهػػػػا فضػػػػػبلن عػػػػن اإلفصػػػػاح عػػػػن أيػػػػة ربفظػػػػػات االفػػػػػركض الرئيسػػػػية الػػػػيت  يتضػػػػمن بإهبػػػػاز النتػػػػائج كالتوصػػػػيات ك
 (. 1989ىنكي،  أك عقبات تكوف قد صادفت اؼبراجع ) توماس ك

    رية ىو تقرير غَت مبطي ( أف تقرير اؼبراجع عن اػبدمات االستشا 9:  1996حيث أكضح أحد البيحاث )ؿبمود، 
 ال ربكمو معايَت ؿبددة بُت أكساط اؼبهنة( ربكمو طبيعة اؼبهمة اؼبسندة للمراجع. ) أم ال ىبضع لنمط متعارؼ عليو ك

( بلنو من غَت العملي أف يتم اقًتاح شكل معُت لتقرير اؼبراجع عن اػبدمات االستشارية  1996كما بُتن الصعيدم )
التقرير يقدـ لئلدارة فقط باعتبارىا ىي  لكوف ىذا تعددىا، ك أساليب معاعبتها ك اػبدمات كالختبلؼ طبيعة تلك 
 حرين تفرض االلتزاـ بلسس معينة يف إعداده.بالتاِف فليس ىناؾ مسؤكلية ذباه األ اؼبستفيد الوحيد منها، ك

( إُف تقسيم آخر للتقارير اؼبقدمة إُف العميل مػن حيػث 2001؛ اؼبليجي، 1996يف حُت توصل البعض )الصعيدم، 
 التقارير النهائية. حيث تنقسم ىذه التقارير إُف النوعُت التاليُت : التقارير اؼبؤقتة أك الدكرية ك ؛موعد تقديبها 

خر للتقارير عن اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع آ ا( بلف ىناؾ تقسيم109:  1996كما بُتن الصعيدم )
ما ربتوم عليو من بيانات على  حيث زبتلف ىذه التقارير طوالن أك قصران ك ،من حيث طوؿ أك قصر ىذه التقارير

 طبيعة اؼبشكلة موضع الدراسة. 

شارية، نشَت إِف أف ىناؾ االست فبا سبق ذكره خبصوص عدـ كجود شكل مبطي لتقرير ميقدـ اػبدمة عن اػبدمات
قبد أف أحد  إذ ،العديد من البيحاث الذين حاكلوا كضع مبط معُت أك متعارؼ عليو عند إعداد ىذا النوع من التقرير

يبكن أف يطلق  ( اقًتح مبوذجان لتقرير مبطي يصلح للتطبيق على تلك اػبدمات ، ك 32:  1996البيحاث ) ؿبمود ، 
حيث يرل الباحث ضركرة توافر ؾبموعة من العناصر إلعداد تقرير عن  ،عن إقباز مهمة ... "عليو " تقرير إبداء الرأم 

 اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع لعميلو تتمثل فيما يلي :

 التوافق مع األىداؼ اؼبتوقعة للعميل. .1

 كصف كامل لنطاؽ اؼبهمة. .2

 تشخيص اؼبشكبلت اؼبتعلقة باؼبهمة. .3

 البيئة ايطة باؼبنشلة.إظهار اؼبعلومات عن  .4

 إظهار إجراءات تنفيذ اؼبهمة. .5

 إبداء رأم اؼبراجع عن نتائج فحص اؼبهمة. .6

 بياف أية ربفظات عن نواحي القصور إف كجدت عند أداء اؼبهمة كآثارىا. .7
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 توصيات.                                                                اقًتاحات ك .8

( يف نتائجها أف شكل التقرير النهائي الذم يتم تقديبو إُف 2001إحدل الدراسات ) اؼبليجي، يف حُت اقًتحت 
 العميل يتضمن أربعة فقرات ىي :

  :تتضمن اسم كعنواف فبارس اػبدمة كاإلشارة إُف استقبلؿ اؼبمارس ربسبان لوجود طرؼ ثالث لو  ك فقرة تمهيدية
 ذلك اسم العميل اؼبقدـ إليو اػبدمة، مث صياغة أىداؼ االرتباط ، كاالرتباط، كك عبلقة باػبدمة ؿبل التقرير ك
 لية اليت يتحملها فبارس اػبدمة يف حالة كجود أية توقعات أك تنبؤات ) إف كجدت(.ؤك كذلك توضيح مدل اؼبس

  : ة أدائها فهي تتضمن توضيح لػنطاؽ االرتبػػػاط اؼبػػتفق عليو كاؼبػهاـ اليت هبب على فبارس اػبدمفقرة النطاق
 كتلك اليت ال تدخل ضمن نطاؽ االرتباط.

  : يتم ذبميعها أك أية  تستخدـ لتوضيح ما إذا كانت ىناؾ أية ربفظات أك قيود على البيانات اليتفقرة توضيحية
 اشًتاطات هبب مراعاهتا لتحقيق النتائج اؼبطلوبة .

  : اؼبتوصل إليها من خبلؿ إسباـ االرتباط ، ككذلك البدائل  فيها يتم تلخيص أىم التوصيات ك كفقرة للتوصيات
 التدعيم النسيب ألم توصية أك أم بديل مقًتح .

من ىنا قبد أف التصور السابق الذم كيضع ؼبا يبكن أف  تاريخ تقديبو، ك كييذيل ىذا التقرير بتوقيع فبارس اػبدمة ك
 ى ؾبرد اقًتاح.يكوف عليو شكل التقرير النهائي الذم يتم تقديبو إُف العميل يبق

  The Rigos Professional Education)كػمػا نػجػد أف إحػدل الػمػدارس اؼبتخصصػة لبػػرامج التعليم اؼبهٍت   
Program )   قد أكضحت أف اجملمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت(AICPA )  قد بُتن أف التقرير اؼبكتوب ىو

على ما  ال توجد متطلبات ؿبددة للتقرير، كمع ذلك فإف التقرير عادة يشتملنتاج العمل النهائي ؼبمارسة اػبدمة، كأنو 
 :      (Rigos , 2010 )يلي 

 طبيعة العمل اؼبنجز . .1

 اؼبعايَت اؼبتفق عليها كاالفًتاضات اؼبستخدمة يف التقييم . .2

 التقرير عن كل نتائج التحقيق اؽبامة القائمة على ربليل األداء . .3

 اؼبؤىبلت . التحفظات ك القيود ( كبياف عن اغبدكد ) أك  .4

 (. تػوضيػح من أنػو ال يوجد تلكيد مطلق ألم نتائج قائمة على اؼبمارسة ) أم ال يضمن صحة النتائج .5

مػػػػػػن اؼببلحػػػػػػ  أف كػػػػػػل عناصػػػػػػر التقريػػػػػػر السػػػػػػابقة قػػػػػػد مت تناكؽبػػػػػػا يف االقًتاحػػػػػػات الػػػػػػيت سػػػػػػبق عرضػػػػػػها، ألهنػػػػػػا سبثػػػػػػل  ك
حيػػػػػث إف ىػػػػػذا التقريػػػػػر ىبتلػػػػػف حبسػػػػػب طبيعػػػػػة  ،إلعػػػػػداد أٌم تقريػػػػػراألسػػػػػاس الػػػػػذم كضػػػػػع مػػػػػن قبػػػػػل منظمػػػػػة مهنيػػػػػة 

 اؼبهمة اؼبوكلة إُف فبارس اػبدمة ) اؼبراجع(.
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 عينة الدراسة : مجتمع و

مت اختيار مكاتب ااسبة ك اؼبراجعة اؼبقيدة يف سجل مصرؼ ليبيا اؼبركزم كلحد مزاكِف مهنة اؼبراجعة يف ليبيا اليت تقـو 
قد مت اختيار عينة  حيث يتكوف ؾبتمع الدراسة من ثبلث طبقات ك ،تشارية للمصارؼ التجاريةبتقدٔف اػبدمات االس

اؼبراجعة اؼبقيدة يف سجل مصرؼ ليبيا  ىذه الطبقات سبثلت يف مكاتب ااسبة ك عشوائية بسيطة من كل طبقة، ك
  اؼبدف الليبية األخرل. بنغازم ك الواقعة يف نطاؽ مدينيت طرابلس ك اؼبركزم ك

 
  أداة تجميع البيانات :

ذلك إلمكانية صبع بيانات من مفردات  ك ،مت ذبميع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة باستخداـ استمارة االستبياف
 منتشرة يف منطقة جغرافية كاسعة يتعذر الوصوؿ إليها باألساليب األخرل عبمع البيانات )الدركيش، غنية ك

تقسيم استمارة االستبياف إِف ثبلثة أقساـ، يشمل القسم األكؿ معلومات عامة عن قد مت  ( ، ك124: 2005شبليب،
يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات  مدة اػبربة يف ؾباؿ اؼبراجعة ك اؼبشاركُت تتعلق بصفات اؼبشاركُت ك اؼبؤىل العلمي ك

مات االستشارية للمراجع االستشارية، كالقسم الثآف يتضمن تساؤالت تتعلق دبتطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخد
اػبارجي، أما القسم الثالث فيتضمن تساؤالت تتعلق باؼبتطلبات اليت تؤكد كرباف  علي استقبللية اؼبراجع اػبارجي عند 

 تقديبو للخدمات االستشارية للمصارؼ التجارية الليبية.

 أسلوب تحليل البيانات :

 Statistical Package Forة اإلحصائية للعلـو االجتماعية  لقد مت ربليل بيانات الدراسة باستخداـ برنامج اغبزم
Social Sciences) ( ((SPSS حيث مت استخداـ أسلوب اإلحصاء الوصفي كذلك من خبلؿ استخداـ ،

%( كمقياس يتم االعتماد عليو كحد أدٓف للوصوؿ إِف نتائج 60أنو مت اختيار نسبة ) النسب اؼبئوية، ك التكرارات ك
 الدراسة.

 
 النتائج والتوصيات:

يتناكؿ ىذا اعبزء عرضا ألىم النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ التحليل الوصفي إلجابات اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف 
ذلك هبدؼ معرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لدم اؼبراجع  الدراسة، ك

ذلك من خبلؿ اإلجابة علي  ستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية، كاػبارجي للتطبيق علي خدماتو اال
خلصت الدراسة إِف ؾبموعة من التوصيات  التساؤالت الفرعية للدراسة اليت سبق اإلشارة إليها يف مشكلة الدراسة، ك

                                        بناءن علي ىذه النتائج.                                                            

 أواًل: نتائج الدراسة :
النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية  النتائج التمهيدية  ) الثانوية ( ك -تنقسم نتائج الدراسة إِف قسمُت رئيسيُت نبا:

 للدراسة )نتائج رئيسية (.
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 النتائج التمهيدية ) الثانوية ( : .1

% من اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة وبملوف صفة مدير مكتب اؼبراجعة   82نسبتو أظهرت الدراسة أف ما  -
% من اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة  صفة شريك  18يبثل النسبة الباقية  )صاحب مكتب اؼبراجعة (، ك

 ىذا يدؿ علي اىتماـ مدراء مكاتب اؼبراجعة دبوضوع الدراسة . مكتب، ك
من اؼبراجعُت قيد الدراسة لديهم  تلىيل جامعي يف ؾباؿ ااسبة  )بكالوريوس ؿباسبة( % 61تبُت أف ما نسبتو 

دكتوراه ( ،  % من ضبلة الشهادات العليا يف ؾباؿ ااسبة )ماجستَت ك39، يف حُت كاف الباقوف أم ما نسبتو 
عطي انطباعا جيدا عن قدرة ؾبتمع فإنو يبكن استنتاج أف اؼبشاركُت لديهم التلىيل الكايف يف ؾباؿ ااسبة فبا ي

 ىم الفنية حوؿ موضوع الدراسة .اءر أالدراسة علي إبداء 

% من اؼبراجعُت اؼبشػاركُت يف الدراسػة قػد قضػوا فػًتة عمػل يف ؾبػاؿ اؼبراجعػة مػن 80أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -
                                                                                                     سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكثر، فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجعُت اؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركُت يف                      15

ىػي  سػنة ، ك 15% مػنهم فػًتة عملهػم أقػل مػن 20الدراسة ىم ذكم خربة كبَتة يف ؾباؿ اؼبراجعة، يف حُت كاف 
 نسبة منخفضة كغَت مقبولة. 

ُت اؼبشاركُت يف الدراسة قد قضوا فًتة عمل يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات % من اؼبراجع75.5تبُت أف ما نسبتو  -
سنوات فلكثر ، فبا يدؿ علي أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة لديهم خربة كبَتة يف ؾباؿ  10االستشارية من 

ىي نسبة  سنوات، ك 10% منهم فًتة عملهم أقل من 24.5تقدٔف اػبدمات االستشارية ، يف حُت كاف 
 غَت مقبولة . ضة كمنخف

 النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية للدراسة ) النتائج الرئيسية ( : .2

 النتائج المتعقلة بمتطلبات المعايير العامة : 1.2

بناءن علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة، تبُت لنا أف أىم متطلبات اؼبعايَت العامة ال تتوافر لدم اؼبراجعُت 
اؼبتمثلة يف عدـ توافر متطلبات معيار الكفاءة اؼبهنية، يف حُت قبد أف معظم متطلبات  الدراسة كاؼبشاركُت يف 

اإلشراؼ كمتطلبات معيار كفاية  أف كافة متطلبات معيار التخطيط ك معيار العناية اؼبهنية الواجبة متوافرة، ك
فيما يلي سيتم عرض نتائج الدراسة لكل معيار  البيانات اؼببلئمة متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة، ك

 كما يلي:                                                                                         همن اؼبعايَت العامة علي حد

 معيار الكفاءة المهنية : 1.1.2

غبصوؿ علي دراسات متخصصة يف ؾباؿ تقدٔف أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة َف يسبق ؽبم ا -
اػبدمات االستشارية بعد اؼبؤىل العلمي، تؤىلو إلعطاء االستشارة اؼبطلوبة، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي مثل 

ىي نسبة منخفضة تعكس عدـ إدراؾ ألنبية مثل ىذه الدراسات يف رفع كفاءة اؼبراجع  %، ك47ىذه الدراسات 
 اػبارجي .
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للمراجعُت قيد الدراسة اغبصوؿ علي فًتة تدريب علي أعماؿ االستشارات يف أحد اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا َف يسبق  -
دبزاكلة مهنة اػبدمات االستشارية قبل فبارستهم ؽبذه اػبدمات، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي فًتات تدريبية 

ريب ؽبؤالء اؼبشاركُت َف تتجاكز كما أف فًتة التد ىي نسبة منخفضة ، ك % ، ك22علي أعماؿ االستشارات 
مدة العشر سنوات، فبا يدؿ علي عدـ إدراؾ ألنبػية اغبصػػوؿ علي مثل ىذه الدكرات التدريبػية قػبل فبارسػة 

  .اػبدمػات االستشارية يف رفع كفاءة اؼبراجع اػبارجي
تشارية بصفة دكرية منتظمة َف يتحصل اؼبراجعوف قيد الدراسة علي دكرات تدريبية يف ؾباؿ مهنة اػبدمات االس -

ىي نسبة  % ، ك12أثناء فبارستهم ؽبذه اػبدمات، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي مثل ىذه الدكرات 
منخفضة جدا، فبا يدؿ علي عدـ إدراؾ ألنبية تطوير ك ربديث معرفة اؼبراجع اؼبمارس للخدمات االستشارية يف 

ؼبواكبة ما يستجد من تطورات يف اجملاالت  العملية، ك لعلمية كاجملاالت اؼبختلفة، لرفع مستواه من الناحية ا
 اؼبختلفة للخدمات االستشارية .

كفاءة العاملُت معهم كممارسُت للخدمة  ال يوجد برنامج تعليمي كتدرييب مستمر لزيادة كفاءة اؼبراجعُت ك -
 % ، ك41لديهم مثل ىذا الربنامج اؼبراجعة، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت الذين  االستشارية يف مكتب ااسبة ك

عدـ مواكبة للتطورات  ىذا يؤكد علي عدـ االىتماـ برفع كفاءة اؼبراجع اػبارجي ك ىي نسبة منخفضة، ك
 اغباصلة يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية .

فقد كانت ال يقـو اؼبراجعوف قيد الدراسة بدراسات  ذاتية ) شخصية ( يف ؾباؿ مهنة اػبدمات االستشارية ،  -
 ىي نسبة منخفضة إِف حد ما . %، ك 59نسبة اؼبراجعُت الذين يقوموف دبثل ىذه الدراسات 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة أكدكا علي كجود مكتبة مرجعية تتضمن اؼبراجع 69أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -
 مقبولة .                                                                         ىي نسبة مرتفعة ك اجعة، كاؼبهمة ك اؼبفيدة يف فبارسة اػبدمات االستشارية يف مكتب ااسبة ك اؼبر 

فبا سبق نستنتج عدـ توافر متطلبات معيار الكفاءة اؼبهنية لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم  ك
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 معيار العناية المهنية الواجبة : 2.1.2

عدـ كجود معايَت مهنية خاصة بتنظيم أداء اؼبراجعُت كممارسُت للخدمات االستشارية، فقد أكد ما نسبتو  -
ىذا يدؿ  غَت مقبولة، ك % من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي كجود مثل ىذه اؼبعايَت كىي نسبة منخفضة ك49

 اؼبختصة  يف اؼبراجعة يف ليبيا بدكرىا يف كضع مثل ىذه اؼبعايَت .علي عدـ قياـ اعبهات اؼبهنية 
% من اؼبراجعُت قيد الدراسة أكدكا علي كجود مستول ؿبدد من األداء هبب 86أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -

 ة كىي نسبة مرتفع ربقيقو من قبلهم كمهنيُت فبارسُت للخدمات االستشارية عند إقبازىم للمهمة االستشارية ، ك
% منهم علي أف ىذا اؼبستول يتم ربقيقو عن طريق إقباز ىذه اػبدمات بإتباع قواعد 90.5مقبولة ، حيث أكد 

% منهم علي أف ىذا اؼبستوم ادد من األداء يتم 90.5أيضا أكد  سلوؾ اؼبهنة اؼبتعارؼ عليها، ك آداب ك
% 86قبازىم للمهمة اؼبوكلة إليهم ، كما أكد ربقيقو عن طريق بذؿ االىتماـ ك اعبهد اؼبناسب من قبلهم عند إ

منهم علي أف ىذا اؼبستوم ادد من األداء يتم ربقيقو عن طريق االلتزاـ بكافة اؼبعايَت اؼبهنية اػباصة بتنظيم أداء 
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ىذا يدؿ علي إدراؾ ىؤالء اؼبشاركُت ؼبفهـو بذؿ العناية اؼبهنية الواجبة عند  اػبدمات االستشارية إف كجدت، ك
 أداءىم لعملهم اؼبطلوب منهم. 

عدـ كجود جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم فبارسة اػبدمات االستشارية، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت قيد  -
 غَت مقبولة . ىي نسبة منخفضة ك % ، ك 8الدراسة الذين أكدكا علي كجود ىذه اعبهة اؼبهنية 

العناية اؼبهنية الواجبة لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي فبا سبق نستنتج توافر معظم متطلبات معيار  ك
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 معيار التخطيط واإلشراف : 3.1.2

أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة أكدكا علي أف التخطيط السليم للمهمة االستشارية اؼبطلوبة  -
 إال من خبلؿ ما يلي : ىيتلتمنهم ال 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي 96الغرض منها، فلقد أكد  اؼبعرفة اعبيدة باؼبهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم ك .أ 
 مقبولة.  ىي نسبة مرتفعة ك ذلك، ك

يقوموف عمليات للعميل، حيث كانت نسبة اؼبراجعُت الذين أكدكا علي أهنم  اإلؼباـ بشكل كامل بطبيعة نشاط ك .ب 
 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك % ، ك94بذلك اإلؼباـ 

% منهم علي القياـ بذلك التقسيم عند التخطيط 78تقسيم العمل كاالختصاصات علي مساعديهم، فلقد أكد  .ج 
  .مقبولة ىي نسبة مرتفعة ك للمهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم، ك

ىذا يدؿ  ك مقبولة ىي نسبة مرتفعة ك %، ك75.5 اإلشراؼ عليهم ، فلقد جاءت بنسبة متابعة مساعديهم ك .د 
سليم، كما  علي أف اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف بالتخطيط للمهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم بشكل جيد ك

 يدركوف ألنبية ىذا اؼبفهـو عند إقبازىم للمهمة االستشارية  اؼبطلوبة منهم .
قيد الدراسة بإببلغ عميلهم بتفاصيل طبيعة خطة االرتباط عند قيامهم  بإعداد  ىذه اػبطة، فقد   وفيقـو اؼبراجع -

 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك %، ك71كانت نسبة اؼبراجعُت الذين يقوموف بذلك 
ما يتم قيد الدراسة بتوجيو مساعديهم القائمُت باؼبهمة االستشارية لتحقيق اؽبدؼ من اػبطة عند وفيقـو اؼبراجع -

ىذا يدؿ علي أف صبيع اؼبشاركُت يف الدراسة يدركوف ؼبفهـو  %(، ك100اإلشراؼ عليهم ) أم ما نسبتو 
 اإلشراؼ بشكل جيد  .

أكد اؼبراجعوف قيد الدراسة علي أنو يتم إعداد خطة االرتباط حبيث تلخذ يف اغبسباف ما يستجد من تغَتات ىامة  -
يعكس ىذا علي إدراؾ ألنبية مركنة  مقبولة ، ك ىي نسبة مرتفعة ك (، ك% 96يف بيئة االرتباط ) أم ما نسبتو 

 خطة االرتباط .

يطبق علي  %( علي كجود نظاـ للثواب ك العقاب61ف يف الدراسة )أم ما نسبتوو ف اؼبشاركعو أكد اؼبراج -
بكفاءة أداء ىي نسبة مرتفعة كمقبولة؛ حيث أكد ىؤالء علي أف ىذا الربنامج يرتبط  مساعديهم باؼبكتب، ك

كما يرتبط بالسلوؾ العاـ للمساعدين داخل اؼبكتب ) أم ما نسبتو  %( ، ك90اؼبساعدين ) أم ما نسبتو 
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ىي  %(، ك70موظفي العميل )أم ما نسبتو  أيضا يرتبط بالسلوؾ العاـ للمساعدين مع إدارة ك %(، ك67
 نسب مرتفعة مقبولة .

ىػػػػػي  يػػػػػتم العمػػػػػل مػػػػػع مسػػػػػاعديهم كفريػػػػػق عمػػػػػل كاحػػػػػد، ك % مػػػػػن اؼبػػػػػراجعُت قيػػػػػد الدراسػػػػػة علػػػػػي أنػػػػػو98أكػػػػػد  -
 حيث أكدكا علي أنو يتم العمل كفريق عمل كاحد عن طريق ما يلي : ،مقبولة نسبة مرتفعة ك

لقػػػػػػد كانػػػػػػت بنسػػػػػػبة  تعػػػػػػديلها، ك برنػػػػػػامج تنفيػػػػػػذ اؼبهمػػػػػػة االستشػػػػػػارية ك مشػػػػػػاركة مسػػػػػػاعديهم يف كضػػػػػػع خطػػػػػػة ك .أ 
 % من اؼبراجعُت قيد الدراسة .90

مسػػػػػػاعديهم يف اؼبشػػػػػػاكل اعبوىريػػػػػػة الػػػػػػيت تنػػػػػػتج أثنػػػػػػاء تلديػػػػػػة اؼبهمػػػػػػة االستشػػػػػػارية ، كلقػػػػػػد كانػػػػػػت بنسػػػػػػبة مناقشػػػػػػة  .ب 
 % منهم .79

                                                                               تبػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػرأم مػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػاعديهم بشػػػػػػػػػلف أىػػػػػػػػػم اغبلػػػػػػػػػػوؿ العمليػػػػػػػػػة ؽبػػػػػػػػػذه اؼبشػػػػػػػػػاكل الػػػػػػػػػيت تنػػػػػػػػػتج أثنػػػػػػػػػاء تلديػػػػػػػػػػة                                            .ج 
 % منهم.                                                                                                         98اؼبهمة االستشارية ، كلقد كانت بنسبة 

ارسػػػػػػػػػُت للخػػػػػػػػػدمات  االستشػػػػػػػػػارية إهبػػػػػػػػػاد كتشػػػػػػػػػغيل قنػػػػػػػػػوات االتصػػػػػػػػػاؿ الرأسػػػػػػػػػي كاألفقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػُت اؼبػػػػػػػػػراجعُت كمم .د 
% مػػػػػنهم .  ككػػػػػل ىػػػػػذه النسػػػػػب  65بػػػػػُت مسػػػػػاعديهم بعضػػػػػهم بعضػػػػػا، كقػػػػػد كانػػػػػت بنسػػػػػبة  كمسػػػػػاعديهم ، ك
 مرتفعة كمقبولة .

كفبا سبق نستنتج توافر متطلبات معيار التخطيط كاإلشراؼ لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم 
 الليبية . االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية

 معيار كفاية البيانات المالئمة : 4.1.2

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف دبراعاة ربديد ما وبتاجونو من بيانات كنوعيتها 96أظهرت الدراسة أف  -
 نسبة مرتفعة كمقبولة . كىي  عندما يقوموف بتجميع البيانات عن اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب أدائها ،

اؼبراجعُت قيد الدراسة علي مراعاهتم يف أف تكوف البيانات صحيحة كمبلئمة هبدؼ االرتباط % من 94أكد  -
 عندما يقوموف بتجميع البيانات عن اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب أدائها ، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .

االستشارية  اؼبطلوب أدائها % من اؼبراجعُت قيد الدراسػة يف أف تكػػوف البيػانات اجملمعػة عن اؼبهمػة 84مراعاة  -
أكثر نفعا ؽبم كممارسُت للخدمات االستشارية عن غَتىا من البيانات األخرل للوصوؿ إِف توصياهتم النهائية ، 

 كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .
فية االستشارية اؼبطلوب أدائها كا % من اؼبراجعُت قيد الدراسة يف أف تكوف البيانات اجملمعة عن اؼبهمة92مراعاة  -

ؽبم كممارسُت للخدمات االستشارية حبيث تساعدىم علي إعداد تقريرىم كبالشكل الذم يوفر أساسا مناسبا 
 لتقدٔف التوصيات اؼبناسبة للعميل، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .

لوب كفبا سبق قبد أف اؼبراجعُت قيد الدراسة وبرصوف علي استيفاء البيانات اجملمعة عن اؼبهمة االستشارية اؼبط
 أدائها ػباصيتُت ىامتُت نبا: مبلئمة البيانات ككفاية البيانات. 
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اغبسباف العوامل اليت أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت قيد الدراسة كممارسُت للخدمات االستشارية يلخذكف يف   -
 ىي: تزيد من مستوم ثقتهم يف البيانات اجملمعة ك

بتوفَت البيانات البلزمة ألداء اؼبهمة ، فقد كانت النسبة اؼبتحصل فعالية الرقابة الداخلية لدم العميل الذم يقـو  .أ 
 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك % ، ك 88عليها 

 مقبولة.  %، كىي نسبة مرتفعة ك86صدؽ مصدر البيانات ، فقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ب 

 مقبولة.                                                                                                      تفعة ك%، كىي نسبة مر 80مدم خربة مصدر البيانات، فقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي كجود تعاكف يف تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت القائمُت باالستشارات 86أكد  -
 ىي نسبة مرتفعة كمقبولة . ك اؼبراجعة، خل مكتب ااسبة كاإلدارية كالقائمُت بعمليات اؼبراجعة دا

فبا سبق نستنتج توافر متطلبات معيار كفاية البيانات اؼببلئمة لدل اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم  ك
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 اإلضافية :النتائج المتعلقة بمتطلبات المعايير العامة   2.2

بناءن علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة ، تبُت أف معظم متطلبات اؼبعايَت العامة اإلضافية متوافرة لدم اؼبراجعُت 
اؼبشاركُت يف الدراسة؛ حيث قبد أف معظم متطلبات معيار مصلحة العميل ككذلك معظم متطلبات معيار االتصاؿ مع 

اركُت يف الدراسة ، يف حُت قبد أف كافة متطلبات معيار التفاىم كاالتفاؽ مع العميل العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبش
متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة ، كفيما يلي سيتم عرض نتائج الدراسة لكل معيار من اؼبعايَت العامة 

 اإلضافية علي حدم كما يلي :

 معيار مصلحة العميل : 1.2.2

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف حالة عدـ 96 أظهرت الدراسة أف -
قدرهتم علي تلبية احتياجات العميل ، فبا يدؿ علي أف أداء ىؤالء اؼبراجعُت كممارسُت للخدمات االستشارية دبا 

 وبقق مصلحة أك فائدة العميل .
يف حالة كجود  م يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي أهن94أكد  -

موضوعيتهم عند  ىمصاٌف متعارضة عند القياـ دبسئولياهتم اؼبهنية ، فبا يدؿ علي أف ىؤالء اؼبراجعُت وبافظوف عل
فبارستهم ؽبذه اػبدمات كلساس لتلبية مصلحة كفائدة العميل ، كيعكس ىذا مراعاة اؼبراجعُت قيد الدراسة ؼبفهـو 

 اؼبوضوعية عند تقديبهم للخدمات االستشارية .

علي  وفأف اؼبراجعُت قيد الدراسة وبافظوف علي نزاىتهم عند فبارستهم ؽبذه اػبدمات؛ حيث أكد ىؤالء اؼبراجع -
 أهنم يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف اغباالت التالية: 

%، كىي نسبة 67عدـ القدرة علي اافظة علي سرية معلومات العميل، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .أ 
  .مرتفعة كمقبولة
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بة اؼبتحصل عليها كجود أم مصلحة شخصية عند أدائهم لواجباهتم كخدماهتم اؼبهنية ، كقد كانت النس .ب 
 %، كىي نسبة مرتفعة مقبولة. 88

      %.                                                                                                                           100تعارض العمل مع سلوكيات كأخبلقيات اؼبهنة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

 %. 90اؼبعلومات علي غَت حقيقتها بشكل مقصود )متعمد( ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل  عليها  عرض .د 

من اؼبراجعُت قيد  %65دبا أف النزاىة تستوعب اػبطل غَت اؼبقصود كاالختبلؼ يف الرأم الصادؽ ، فقد أكد  -
اؼبعلومات علي غَت حقيقتها الدراسة علي أهنم ال يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف حالة عرض 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي أهنم يبتنعوف عن 63بشكل غَت مقصود ) خطل غَت مقصود ( ، يف حُت أكد 
تقدٔف اػبدمة يف حالة االختبلؼ يف الرأم الصادؽ، فبا يدؿ علي أف مفهـو النزاىة لدم اؼبراجعُت قيد الدراسة 

 الستشارية ما عدا يف حالة االختبلؼ يف الرأم الصادؽ.يتم مراعاتو عند تقديبهم للخدمات ا

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي القياـ بتقدير كربديد اؼبنافع اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل من 78أكد  -
 إقبازىم لتلك اػبدمات قبل تنفيذ اؼبهمة االستشارية .

ر العميل بلية ربفظات تكوف لديهم ذباه اؼبهمة أظهرت الدراسة أف كافة اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف بإخبا -
 % (. 100االستشارية اؼبطلوبة منهم ) أم ما نسبتو 

أظهرت الدراسة بلنو يف حالة إذا كانت اؼبنافع اؼبتوقعة منافع احتمالية ، فإنو يتم التلكد من  مدم صدقها  -
% ، كىي نسبة مرتفعة 73.5عليها  كمعقوليتها من قبل اؼبراجعُت قيد الدراسة، كقد كانت النسبة اؼبتحصل

 كمقبولة. 

مطلب عدـ تعهد اؼبراجعوف قيد الدراسة بضماف صحة النتائج بنسبة مرتفعة )أم متجاكزة النسبة اؼبقبولة  ىَف وبظ -
 %( فقط، كىي نسبة منخفضة إِف حد ما .57%(، حيث بلغت نسبة اؼبشاركة )60

% من اؼبراجعُت قيد الدارسة يقوموف بإببلغ العميل بلية تغَتات جوىرية يف العبلقة ما بُت اؼبنافع  84تبُت أف  -
 اؼبتوقعة ك التكاليف اؼبتوقعة أثناء تلدية االرتباط ، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة. 

ػبارجيُت للتطبيق علي كفبا سبق نستنتج أف معظم متطلبات معيار مصلحة العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت ا
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 

 معيار التفاىم واالتفاق مع العميل : 2.2.2

أظهرت الدراسة أف كافة اؼبراجعُت قيد الدراسة يؤكدكف علي كجود اتفاؽ كتفاىم مع العميل حوؿ اؼبهمة اؼبطلوب  -
 % (. 100إقبازىا )أم ما نسبتو 

     % من اؼبراجعُت قيد الدراسة يكوف شكل اتفاقهم مكتوبا، سواء يف حالة إعداد مذكرة مكتوبة  90تبُت أف  -
 ) االتفاؽ الشفهي ( أك يف حالة إعداد خطاب التعاقد ) االتفاؽ اؼبكتوب (.
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                                          -أظهرت الدراسة بلف االتفاؽ اؼبكتوب يشتمل علي ربديد ما يلي : -

 %.98قد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  ك طبيعة اؼبهمة اؼبطلوبة من فبارس اػبدمة بالتحديد، .أ 

أىداؼ ىذا االتفاؽ حبيث تعكس النتائج اؼبتوقع الوصوؿ إليها من ذلك االتفاؽ، كقد كانت النسبة  .ب 
 %.61اؼبتحصل عليها 

مػػػػػػػػػػن اؼبتوقػػػػػػػػػػع أف يقػػػػػػػػػػـو اؼبمػػػػػػػػػػارس بلدائهػػػػػػػػػػا          نطػػػػػػػػػػاؽ االرتبػػػػػػػػػػاط: أم يػػػػػػػػػػتم ربديػػػػػػػػػػد اؼبهػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػيت ال يكػػػػػػػػػػوف  .ج 
 %.70.5كتلك اليت هبب أداؤىا من قبل اؼبمارس، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

دكر كل شخص لو عبلقة هبذا االرتباط :أم يتم ربديد مسئوليات فبارس اػبدمة كالعميل ، كقد كانت النسبة  .د 
 %.70.5اؼبتحصل عليها 

 %.68وقع العميل اغبصوؿ عليو ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها نوعية التقرير الذم يت .ق 

الظركؼ كاألحداث اليت ربدث أثناء التعاقد كاليت تتطلب تعديبلت يف نطاؽ اػبدمة كاليت هبب مناقشتها مع  .ك 
 %.61العميل، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

العمل ككذلك ميعاد االنتهاء منو ، كقد كانت الوقت البلـز ألداء االرتباط : أم أف يتم ربديد ميعاد بدء  .ز 
 %.89النسبة اؼبتحصل عليها 

األجر الذم سيتقاضاه فبارس اػبدمة مقابل قيامو بلداء تلك اػبدمات ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ح 
89.% 

كُت يف الدراسة أظهرت الدراسة بلنو يف حالة تعلق االتفاؽ اؼبكتوب مع العميل بطرؼ ثالث فإف اؼبراجعُت اؼبشار  -
يقوموف بتحديد الشخص اؼبسئوؿ عن األداء أماـ الطرؼ الثالث يف االتفاؽ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

70.5.% 

                                                                          كفبػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبق نسػػػػػػػػػػػتنتج أف متطلبػػػػػػػػػػػات معيػػػػػػػػػػػار التفػػػػػػػػػػػاىم كاالتفػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػع العميػػػػػػػػػػػل متػػػػػػػػػػػوافرة لػػػػػػػػػػػدم اؼبػػػػػػػػػػػراجعُت                                            
 اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 

 معيار االتصال مع العميل : 3.2.2

اؼبهمة االستشارية كذلك  يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة بإببلغ العميل بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج -
 %.96عند االنتهاء من اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب إقبازىا، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة بإببلغ العميل عن كافة التحفظات كالعقبات اليت تصادفهم أثناء أدائهم ؼبهمة  -
ستشارية اؼبطلوب إقبازىا ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها االستشارية كذلك عند االنتهاء من اؼبهمة اال

86.% 
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يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة باإلفصاح عن كجود عبلقة ىامة مع طرؼ ثالث للعميل ، كقد كانت النسبة  -
ة %، كيف حالة موافقة العميل علي ىذه العبلقة ال يبتنع ىؤالء عن تقدٔف اػبدمة االستشاري84اؼبتحصل عليها 

يدؿ علي عدـ كجود أم تعارض يف اؼبصلحة عند تقدٔف  %، فبا66للعميل ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 
 ( من مدكنة قواعد السلوؾ اؼبهٍت.102اػبدمة االستشارية للعميل، كذلك كفقا لتفسَتات القاعدة رقم )

 %.31 النسبة اؼبتحصل عليهاال يتم إببلغ نتائج اؼبهمة االستشارية إِف العميل شفهيا ، كقد كانت  -

 % من اؼبراجعُت قيد الدراسػة يقومػوف بإبػبلغ نتػائج اؼبهمة االستشػارية يف  شكل مكتوب.  96تبُت أف  -

عدـ كجود شكل ؿبدد لتقرير فبارس اػبدمة االستشارية للعميل، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت الذين أكدكا علي  -
 نسبة منخفضة كغَت مقبولة فبا يدؿ علي أف ىذا التقرير غَت مبطي.%، كىي 22كجود شكل ؿبدد ؽبذا التقرير 

 أظهرت الدراسة أسباب عدـ كجود شكل ؿبدد لتقرير فبارس اػبدمة االستشارية سبثلت فيما يلي : -

أف ىذا التقرير هبب أف يكوف متناسبا كمبلئما مع اؼبهمة اليت أداىا اؼبمارس ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل  .أ 
 %.84عليها 

ألنو من غَت العملي أف يتم اقًتاح شكل معُت لتقرير اؼبمارس عن اػبدمات االستشارية الختبلؼ طبيعة  .ب 
 %. 92تلك اػبدمات كأساليب معاعبتها كتعددىا ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

ارىم ىم أف ىذا التقرير ؿبدكد االستخداـ، حيث يقدـ فقط إِف كل من لو عبلقة باؼبهمة االستشارية باعتب .ج 
اؼبستفيدين الوحيدين منها ، كبالتاِف فليس ىناؾ مسؤكلية ذباه اآلخرين تفرض  االلتزاـ بلسس معينة يف 

 %.74إعداده ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

 تبُت أف تقرير اؼبمارس عن اػبدمة االستشارية اؼبطلوب أدائها للعميل يشتمل علي ما يلي : -

 %.94زه، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها طبيعة العمل الذم مت إقبا .أ 

 %. 82اؼبعايَت اؼبتفق عليها كاالفًتاضات اؼبستخدمة  يف تنفيذ اؼبهمة، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ب 

 %. 86التقرير عن كل نتائج التحقيق اؽبامة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

خبلؿ إسباـ اؼبهمة االستشارية، كقد كانت النسبة  البدائل اؼبتوصل إليها من تلخيص ألىم التوصيات ك .د 
 % .  ككما أف ىذا التقرير ال يشتمل علي ما يلي :84اؼبتحصل عليها 

%، كىي نسبة  55بياف عن اغبدكد كالتحفظات كاؼبؤىبلت، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .أ 
 منخفضة كغَت مقبولة.                                             

%،  37توضيح عدـ ضماف صحة أم نتائج قائمة علي اؼبمارسة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها .ب 
 كىي نسبة منخفضة ك غَت مقبولة. 
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كفبا سبق نستنتج أف معظم متطلبات معيار االتصاؿ مع العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم 
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية. 

راجعُت كبالتاِف لبرج بنتيجة هنائية تنص علي توافر معظم متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لدم اؼب
 اػبارجُت للتطبيق علي خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية. 

 
 ثانياً: التوصيات :

 بناءن علي ما مت عرضو من نتائج يبكن اػبركج دبجموعة من التوصيات منها :

ي اعبامعي ، ضركرة كجود دراسات متخصصة يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية بعد اغبصوؿ علي اؼبؤىل العلم .1
 يتم إعطاؤىا من قبل اؽبيئات اؼبهنية كنقابة ااسبُت كاؼبراجعُت كاؽبيئات األكاديبية كاعبامعات كاؼبعاىد العليا.

ضركرة أف يبضي اؼبراجع اؼبمارس للخدمة االستشارية فًتة تدريب علي أعماؿ االستشارات ال تقل عن عشرة  .2
 مهنة اػبدمات االستشارية قبل فبارستو ؽبذه اػبدمات. سنوات يف أحد اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا دبزاكلة

تنمية مهارات كقدرات اؼبراجعُت أثناء فبارستهم ؽبذه اػبدمات من خبلؿ مشاركتهم يف دكرات تدريبية متخصصة  .3
 ، مع استمرار التدريب كالتطوير اؼبستمر ؽبم .

اغبسابات من كافة جوانبو  ة من قبل مراجعيإعداد اؼبناىج العلمية اليت تتضمن موضوع تقدٔف اػبدمات االستشاري .4
 التطبيقية . النظرية ك

ضركرة عقد ندكات حوؿ تنظيم تقدٔف اػبدمات االستشارية من قبل اؼبراجعُت اػبارجيُت ، كعرض األحباث  .5
 كالدراسات اليت زبدـ ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية .

من اختصاصها  فبارسة اػبدمات االستشارية ، كيكوفالعمل علي إنشاء جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم  .6
كضع اؼبعايَت اليت تتبلءـ كتتناسب مع البيئة الليبية كاإلشراؼ كالرقابة علي أداء فبارس اػبدمات االستشارية ، 

اؼبراجعة اليت تقدـ خدمات استشارية ككضع اإلجراءات التلديبية  كربديد الواجبات كاؼبسئوليات ؼبكاتب ااسبة ك
 اليت تتخذ يف حالة اإلخبلؿ بتلك الواجبات. 

                                ضركرة كضع دليل كاضح ؼبكاتب ااسبة كاؼبراجعة اؼبقدمة للخدمات االستشارية للمصارؼ التجارية .                                   .7

ات االستشارية بواسطة أعضاء اؼبهنة ، حبيث تكوف ضركرة إصدار القوانُت كالقواعد البلزمة لتنظيم فبارسة اػبدم .8
 موضوعة كفقا ألسس أك معايَت معينة سواء دكلية أك ؿبلية.

 ضركرة إصدار معايَت األداء اؼبهٍت اليت هبب علي أعضاء اؼبهنة االلتزاـ هبا عند أداء اػبدمات االستشارية لئلدارة . .9

دمات االستشارية للعميل بضماف صحة   النتائج ضمنيا أك صراحة ػ هبب أف ال يتعهد اؼبراجع اػبارجي اؼبقدـ للخ10
 يف تقريره اؼبقدـ عن اػبدمات االستشارية للعميل .
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 اؼبؤىبلت يف تقريره اؼبقدـ عن اػبدمات االستشارية للعميل . التحفظات ك ػ العمل علي بياف عن اغبدكد ك11

 
************** 

 
 

 قائمة المراجع
 

 الـمراجـع العـربيـة : :أوالً 

 الـكـتـب : . أ
 ( 2009أرينز ، ألفُت كجيمس لوبك )تعريب : ؿبمد ؿبمد عبد القادر الديسطي  المراجعة مدخل متكامل ،

 كأضبد حامد حجاج ، الرياض : دار اؼبريخ للنشر .

 ( 2002إبراىيم ، جبلؿ مطاكع كربسُت هبجات الشاذِف  )، مركز جامعة  دراسات تطبيقية في المراجعة
 القاىرة لتعليم اؼبفتوح .

 ( 2008إشتيوم، إدريس عبد السبلـ  )الطبعة اػبامسة ، بنغازم : منشورات  المراجعة معايير وإجراءات ،
 جامعة قاريونس .

 ( 2004التميمي، ىادم ) الطبعة الثانية ، األردف : دار  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،
 . كائل للنشر

 تعريب : أضبد حامد حجاج ككماؿ  المراجعة بين النظرية والتطبيق(  1989أمرسوف ىنكي ) تػومػاس، كليم ك ،
 الدين سعد ، الرياض : دار اؼبريخ للنشر .

 ( 2007حامد ، طارؽ عبد العاؿ  ) موسوعة معايير المراجعة شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية
 ، اإلسكندرية : الدار اعبامعية . والعربية ) الجزء األول (

 ( 2005الدركيش ، بشَت ؿبمد كاؼبهدم طاىر غنية كالبهلوؿ عمر شبليب ) البحث العلمي في العلـوم اإلداريـة
 ، بنغػازم : دار الكتب الوطنية . والماليـة األسس والمفاىيم و المناىـج

 ( 2007شاىُت ، إبراىيم عثماف )الطبعة السادسة ، بدكف ناشر . أصول المراجعة ، 

 ( 2007الػشيشيػٍت ، حاتػم ؿبػمػد  )اؼبنصورة : اؼبكتبة العصرية . أساسيات المراجعة مدخل معاصر ، 

 ( 2007الصحن ، عبد الفتاح ؿبمد كحسُت أضبد عبيد كشريفة علي حسن )أسس المراجعة الخارجية  ،
 اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث .
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 اإلسكندرية  أصول المراجعة(  2000د الفتاح ؿبمد كرجب السيد راشد كؿبمود ناجي دركيش )الصحن، عب ،
 : الدار اعبامعية .

 ( 1996الصعيػدم، إبػراىيػم أحػمػد )القاىرة : كلية التجارة ، جامعة عُت مشس . المـراجعـة ومتغيرات العصر ، 

 ( 2001علي، عبد الوىاب نصر ) ق المال " المتطلبات المهنية ومشاكل خدمات مراقب الحسابات لسو
، اإلسكندرية :  الممارسة العلمية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية واألمريكية " ) الجزء األول (

 الدار اعبامعية .

  ( 2008لطفي ، أمُت السيد أضبد  ) المراجعة و خدمات التأكد بعد قانون- Sarbanes  Oxley ، 
 اإلسكندرية : الدار اعبامعية .

 ( 1996لطفي، أمُت السيد أضبد  ) إعداد تقارير المراجعة والفحص للقوائم المالية أو ألغراض خاصةأ  ،
 مكتبة األكاديبي . –القاىرة : دار النهضة العربية 

 ( 1996لطفي ، أمُت السيد أضبد  ) األوضاع  إعادة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ضوءب
 ، القاىرة : دار النهضة العربية . الراىنة وآفاق المستقبل

 ( 2004ؿبمد ، نصر صاٌف  )طرابلس : منشورات نحو إطار نظري عام للمراجعة وأثره على معاييرىا ،
 أكاديبية الدراسات العليا .

 ب . الـدوريات والمجـالت :

 ( معايَت اؼبراجعة كقواعد السلوؾ اؼبهٍت يف  1989 )بن غربية ، ساَف ؿبمد كعبد السبلـ كببلف كأضبد باػبَت
 . 126 – 117، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ ، ص ص  مجلة البحوث االقتصاديةاعبماىَتية ، 

 ( اؼبعايَت ااسبية اؼبقبولة قبوالن عامان مقبولة من قبل من ؟، 2005بو زيد ، ؿبمد )مجلة الدراسات العليا  ،
 . 243 – 208( ، ص ص 15العدد )

 ( قرار شراء اؼبنظمات للخدمات اؼبتخصصة : دراسة تطبيقية على اػبدمات  1998عرفة ، طارؽ بدراف )
 . 604 – 533، العدد الثآف، ص ص  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةاالستشارية اإلدارية، 

 ( مفهـو اػبدمات االستشارية كأخبلقها، 1983عساؼ،عبد اؼبعطي ؿبمد )ص ص إلدارة العامةدورية ا ،
101 – 113. 

 ( ألك أف تعرؼ أين تتجو ؟،  2007كاجيجي، خالد علي )29، العدد األكؿ، ص ص مجلة المحاسبون – 
31 . 
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 ( مدل مبلئمة معايَت اؼبراجعة الدكلية للتطبيق على اػبدمات اإلضافية للمراجع  1996ؿبمود ، ظبَت عبد الغٍت )
 . 52 – 1، العدد األكؿ ، ص ص  لالقتصاد والتجارةالمجلة العلمية " إطار مقًتح "، 

 ( لسنة  116( دراسة ربليلية انتقادية للقانوف رقم ) 2005ؿبمد، نصر صاٌف )بشلف تنظيم مهنة  1973
 . 175 – 144(، ص ص 15، العدد ) مجلة الدراسات العلياااسبة كاؼبراجعة يف ليبيا ، 

 ( لسنة  116( دراسة ربليلية انتقادية للقانوف رقم )2005ؿبمد، نصر صاٌف )بشلف تنظيم مهنة  1973
 . 175 – 144(، ص ص 15،العدد )مجلة الدراسات العلياااسبة كاؼبراجعة يف ليبيا، 

 جـ. الدراسات والرسائل العلمية :

 ( دكر مراقب اغبسابات يف أداء اػبدمات االستشارية لئلدارة ، 1983أبو طالب، أضبد ؿبمد أضبد ) رسالة
 ، كلية التجارة ، جامعة القاىرة ، القاىرة . ماجستير

 ( استقبلؿ اؼبراجع اػبارجي من كجهة نظر الطرؼ الثالث " دراسة  2008أبو حجر ، ؿبمد األمُت ؿبمد )
 الدراسات العليا ، بنغازم . ، أكاديبيةرسالة ماجستير بنغازم" ، استكشافية يف مدينة 

 ( اػبدمات االستشارية  كأثرىا على استقبلليػة الػمػراجع اػبارجي 2007إمعيطر ، عبد اغبكيم عبد اغبميد ؿبمد )
 ، أكاديبية الدراسات العليا ، بنغازم . رسالة ماجستيراللييب ) دراسة تطبيقية ( ، 

 كلية  رسالة ماجستير( تقييم جودة خدمات مكاتب اؼبراجعة يف ليبيا ،  1998د السبلـ ؿبمد )الدراجي ، عب ،
 االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم.

 ( أسباب تدٓف مستول الثقة يف اؼبراجعُت اػبارجيُت من جانب مصلحة الضرائب 2006الشيخي، اؼبعتز رمضاف )
، كلية  رسالة ماجستيرائب كاؼبراجعُت اػبارجيُت يف شعبية بنغازم " ، يف ليبيا " دراسة ربليلية على مصلحة الضر 

 االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم .

 ( تقييم خدمات اؼبراجع يف ؾباؿ األعماؿ االستشارية من كجهة نظر  2000عبد الشايف ، أمل أبو ىاشم )
 ، كلية التجارة ػ جامعة القاىرة ، القاىرة . رسالة ماجستيرالبنوؾ ، 

 ( فجوة التوقعات بُت مراجعي اغبسابات كمستخػدمي اؼبعلومات ااسبية 2003العمارم، إمباركة ساَف مفتاح )
، كلية االقتصاد ػ جامعة  رسالة ماجستيريف ليبيا أسباهبا كاألسلوب اؼبقًتح لتضمينها )دراسة نظرية تطبيقية(، 

 بنغػػازم .قاريونس، 

 ( اؼبشاكل الناذبة عن القصور يف القوانُت كاللوائح اؼبنظمة ؼبهنة اؼبراجعة اػبارجية 2004العمورم ، زينب عمر )
 ، كلية االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم. رسالة ماجستيريف ليبيا ، 
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 ( مدل خضوع اؼبراجع اػبارجي اللييب لضغوط إدار 2004الغريآف، كجدم ؿبمد سعد ) ة العميل " دراسة
، كلية االقتصاد ػ جامعة  رسالة ماجستيراستكشافية على مكاتب اؼبراجعة يف مدينيت طرابلس كبنغازم "، 

 قاريونس ، بنغازم.

 ( االستشارات اإلدارية كاذباىات اؼبديرين كبوىا " دراسة ميدانية عن بعض شركات 1999اؼبربكؾ ، خَتية عمر )
أكاديبية الدراسات العليا كالبحوث االقتصادية ،  رسالة ماجستيرطرابلس "،   النفط ك شركات خدمية دبدينة

 طرابلس.

 ( دراسة أنبية كنطاؽ اػبدمات االستشارية كؿبددات كفاءة مراقب اغبسابات 2001اؼبليجي، أمآف ؿبمد أضبد )
 ، اإلسكندرية . ،   كلية التجارة ػ جامعة اإلسكندرية رسالة ماجستيريف أدائها مع دراسة تطبيقية ، 

 ( العوامل اؼبؤثرة علي جودة أداء مكاتب اؼبراجعة يف ليبيا "دراسة تطبيقية علي 2007النعمي ، قباة الصديق )
 ، كلية االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم .رسالة ماجستيرمكاتب اؼبراجعة يف ليبيا"، 

 د. القوانين والقرارات :

 ـ، اعبريدة الرظبية  1970الوزراء ببلئحة استخداـ اؼبكاتب االستشارية لسنة  رئيس ؾبلس األمػانػات ، قػرار ؾبلس
 . 30 – 10ـ ، ص ص  1970/  12/  10( ، تاريخ 72، العدد )

 ( لسنة 134اللجنة الشعبية العامة ، قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم )ـ بإنشاء سوؽ األكراؽ اؼبالية  2006
/  6/  3لقواعد كالتشريعات ذات العبلقة بسوؽ األكراؽ اؼبػاليػة اللييب، صػدر يف كإصدار نظامو األساسي ، ا

 . 142 – 123ـ، ص ص  2006

 ( لسنة 1مؤسبر الشعب العاـ، قانوف اؼبصارؼ رقم )ـ. 2005/  1/  12ـ،  صدر يف سرت بتاريخ  2005 

 ىـ. شبكة المعلومات اإللكترونية :

  ىيئػة ااسبػة كاؼبػراجعػة لػدك( ؿ ؾبلػس التعػاكف لػدكؿ اػبليج العربيةGCCAAO( )2003 قػواعػد سلػوؾ )
/  4/  3) تاريخ الدخوؿ :   http://www.gccaao.orgكآداب اؼبهنػة )من االنتػرنػت(، متاح على :

2010.) 
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