
  ةــــالشعبي ةــالديمقراطي ةـــزائريـالج ةــوريـالجمه
  العلمـــي والبحـث العـالــي التعليــم وزارة
   – مستغانم -  باديس بن الحميد عبد جامعـة
   التسيير وعلوم التجارية، االقتصادية العلـوم كليـة

	  العلوم المالية والمحاسبة :قسم

  
  دكتوراهال شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة أطروحة
  الجديد والنظام المحاسبي المالي التدقيق :تخصص

  

  

  
  

  
                  شرافإ تحت                    			                                                 إعداد الطالبة 
     حممد العيد /أ.د            			      						                     تونسي جنـاة			

    أعضاء لجنة المناقشة

 بابا عبد القادر/أ.د العايل التعليم أستاذ مستغامن جامعة رئيسا

مستغامن جامعة مقررا ايلالع التعليم أستاذ   العيد حممد/أ.د 

 غريسي لعريب/د أستاذ حماضر أ جامعة معسكر عضوا مناقشا

 ر عمرآيت خمتا/د أستاذ حماضر أ جامعة الشلف عضوا مناقشا

مستغامن جامعة عضوا مناقشا  دواح بلقاسم/د أستاذ حماضر أ 

مستغامن جامعة عضوا مناقشا  رمضاين حممد/د أستاذ حماضر أ 

  2016 - 2015: ةــالجامعي السنـة

	مردودية مدقق الحسابات في ظل تبني المعايير المحاسبية الدولية
(IAS /IFRS)    

 -دراسة حالة الجزائر-



II 

 

 

 

  شكـرال

  .07سورة إبراهيم، اآلية  "َوِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم "عمال بقوله تعاىل: 

       "من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا"وعمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

     أتقدم جبزيل الشكر إىل املشرف على هذا العمل األستاذ الدكتور

  مد الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمةالعيد حم

  إىل أعضاء جلنة املناقشة مسبقا على تكبدهم عناء قراءة وتوجيه البحث 

  إىل كل األكادمييني واملهنيني اللذين مدوا لنا يد العون إلجناح هذا العمل 

 وإىل كل األسرة اجلامعية

                               

  ن. تـونسـي                                                               

 



III 

 

 

 

  اإلهـــداء

  أهدي عملـي هذا إلـــى:

  من ربياين صغرية والدي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها

  من يسر علي طريق العلم وكان يل خري سند زوجي العزيز

  قرة عيين ابين الغايل حممد األمني 

  لة حيياويكل أفراد عائلة تونسي، وعائ

  الدفعة تزميالكل 

  

 ن. تـونسـي                                                             



IV 

 

 

  ملخص باللغة العربية

  

 ،يف إعطاء الصورة احلقيقية عن سالمة سري العمل باملؤسسة اجد هام ايلعب مدقق احلسابات دور 
وبالتايل عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل، لقد منح املشرع اجلزائري العناية ملدقق احلسابات فقد أصدر 

املتعلق مبهن اخلبري و  2010جوان  29املؤرخ يف  01 - 10العديد من القوانني املنظمة للمهنة ولعل أمهها قانون 
  .احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

يعد تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية نقطة حتول جد هامة يف مسار التأسيس ألرضية متينة متكن  
اجلزائر من اخلوض يف غمار البيئة الدولية وتفتح هلا األبواب حنو االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، و بالتايل 

  تكسبها حلة العاملية.

اليت جتمع بني احملاسبة والتدقيق ومن هذا املنطلق ميكن  ينةتاملقة ال ميكن جتاهل أو إنكار العال 
احلديث عن الدور اإلجيايب الذي تلعبه املعايري احملاسبية الدولية من تقدمي معلومات تتميز بالشفافية واملصداقية 

تينة يستند عليها مدقق وقابلية املقارنة، كل هذه املميزات اليت متنحها املعايري احملاسبية الدولية تشكل قاعدة م
  احلسابات يف إبداء رأيه الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية.

ا الرفع من كفاءة  لقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن املعايري احملاسبية الدولية من شأ
لدولية، ومن هذا املنطلق مدقق احلسابات، إال أن هذا ال يعد كافيا من أجل الرقي مبهنة التدقيق إىل املكانة ا

 جيب التفكري جديا يف ضرورة تبين اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية.

  مدقق احلسابات، تدقيق احلسابات، معايري التدقيق الدولية، معايري احملاسبة الدولية.الكلمات المفتاحية: 
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  ملخص باللغة الفرنسية

 

Résumé  

 Le rôle de l’auditeur est très important, il permet de donner une vraie 
image de la bonne gestion du travail au sein de l’entreprise, en l’occurrence 
l’équité des états financiers et la représentation de la situation financière. Le 
législateur Algérien a donné l’importance à l’auditeur en décrétant des lois 
permettant l’organisation de la profession, telle la loi 10- 01 du 29 juin 2010 
concernant l’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable 
agréé. 

  L’adoption par l’Algérie des normes comptables internationales est 
considérée comme un point de transformation très important. Ce qui constitue 
une base solide à l’ouverture des portes de l’organisation mondiale du 
commerce (OMC) à notre pays. 

 On ne peut pas  ignorer la relation professionnelle entre la comptabilité 
et l’audit. D’où l’importance des normes comptables internationales pour 
fournir des informations transparentes et crédibles et sujettes à la 
comparaison. L’auditeur peut, en conséquence,  s’appuyer sur l’ensemble de 
ces avantages afin d’exprimer son avis technique, neutre concernant 
l’exactitude des états financiers. 

  Cette étude montre,  que les normes comptables internationales peuvent 
augmenter les compétences de l’auditeur. Cependant, ça reste insuffisant pour 
faire progresser la profession de l’audit à un statut  international. D’où la 
nécessité  de réfléchir sérieusement à l’adoption, par notre pays, des normes 
internationales d’audit. 

Mots clés: L’auditeur, l’audit, les normes internationales d’audit, les normes 
comptables internationales. 
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  نجليزيةباللغة اإل ملخص

  

Abstract     

Auditor plays a very important role in giving tree for the safety 
operation of the institution and the image thus fairness of the financial 
statements and the representation of the financial center, It has awarded the 
Algerian legislator auditor care has issued several laws regulating the 
profession and perhaps 10- 01 of law in clipped June 29th, 2010 and related 
occupations certified public accountant, auditor, chartered accountant. 

The adoption of international accounting standards by Algeria it’s a 
very important turning point in the course of a solid foundation for the ground 
managed to Algeria from going into the midst of the international 
environment and open its doors to wards accession to the world trade 
organization, and thus earned universal suit. 

We cannot ignore or deny the flexor relationship that combines 
accounting, and auditing from this stand point. We can talk about the positive 
role played by the international accounting standards to provide information 
transparent and comparability. All these advantages granted by the 
international accounting standards constitute a solid foundation based on the 
auditor to express his opinion technical impartial justice for the financial 
statements. 

We have been reached through this study that the international 
accounting standards that will increase the auditor’s efficiency, but this is not 
enough in order to progress the profession of auditing international station, 
and this logic, should give serious consideration to the need to adopt the 
Algeria international standards on auditing.    

 Key‐  Words: Auditor, Auditing, international standards on auditing, 
international accounting standards. 
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العامةقدمةالم



 املقدمة العامة                                                                                                  

 ب

 

 تمهيد

    القانونيـة أشـكاهلا يف و تنظيمهـا طريقـة إن التطور الكبري الذي شهدته املؤسسة عرب الزمن من تطور يف
ــــا واخــــتالف  نشــــاطها اتســــاع و تشــــعب وكــــذلك          نشــــطةر املؤسســــة أهــــم خليــــة االقتصــــادية، وباعتبــــا اجتاها

ا   لنســيج االقتصــادي، كــل هــذا دفعهــا  إىل ضــرورة إجيــاد تقنيــاتيف ا ووســائل تضــمن هلــا حســن تســيري نشــاطا
والوصـول إىل حتقيـق أقصـى  حمافظ عليها بصورة معقولة، ولكي تتحكم املؤسسة يف ترشيد نشاطها  وأن األصول

مــن الضــروري إجيــاد طــرق ووســائل تكفــل هلــا القيــام بــذلك ومــن بــني هــذه  كفايــة إنتاجيــة بأقــل التكــاليف، بــات
  سالمة األوضاع املالية واإلدارية يف املؤسسة. تكفل بإعطاء صورة عادلة عنوالذي ياحلسابات  الوسائل تدقيق

ال ميكـــن تأكيـــد ســـالمة األوضـــاع املاليـــة واإلداريـــة للمؤسســـة إال بوجـــود شـــخص مؤهـــل علميـــا وعمليـــا 
ميلــك شــهادة ختــول لــه القيــام بعمليــة تــدقيق احلســابات، فمــدقق احلســابات يعتــرب اجلهــة الوحيــدة املخولــة للقيــام 

عملية التدقيق وإبداء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل. من منطلق الـدور ب
اهلـــام الـــذي يلعبـــه مـــدقق احلســـابات يف مســـاعدة أطـــراف متعـــددة يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات ورســـم السياســـات 

   ؤسســة قــد مارســة خمتلــف مهامهــا بالشــكل املالئــم، املســتقبلية فهــو يعمــل علــى مــدها بتقريــر يوضــح فيــه بــأن امل
من هذا املنطلق أصدر املشرع اجلزائري عدة قوانني منظمة للمهنة وقام جبملة من اإلصالحات كان أمههـا قـانون 

، ويعد هذا اإلصالح مبثابة وضع النقاط على احلروف فيما يتعلـق بتنظـيم 2010جوان  29املؤرخ يف  01 -10
  ابات باجلزائر.  مهنة تدقيق احلس

لقــد ألــزم التطــور احلاصــل يف شــىت اجملــاالت ضــرورة إجيــاد طريقــة موحــدة لســري عمليــة تــدقيق احلســابات 
مهمــة إصــدار  وقعــتوذلــك عــن طريــق الســعي لتقليــل الفروقــات يف الطــرق املســتعملة مــن دولــة إىل أخــرى، فقــد 

جملــس املعــايري الدوليــة  فقــد تبناهــا هــامــة تطوير جلنــة تطبيقــات التــدقيق الدوليــة، وأمــا عــن مهعلــى عــاتق  املعــايري
، ال ميكــن جتاهــل العالقــة بــني التــدقيق واحملاســبة فعمــل مــدقق احلســابات يبــدأ بعــد انتهــاء عمــل للتــدقيق والتأكــد

  احملاسب فهو يقوم بإضفاء الثقة على القوائم املالية املعدة من قبل احملاسب.

الدوليـــة ومـــن منطلـــق ضـــرورة حتقيـــق التوافـــق والتنســـيق والتوحيـــد مـــع تطـــوير معـــايري التـــدقيق  ةبـــاملوازاإذا  
احملاسيب كان البد من إجياد لغة موحدة إلعداد القوائم املالية متكن املستثمرين من توفري الكثري من الوقت واملـال 

ـا واجلهد املبذول عادة يف عملية قراءة  القوائم املالية، فاملعايري احملاسبية الدولية متكن مـن إعـد اد قـوائم ماليـة ميز
  األساسية قابليتها للمقارنة باإلضافة إىل امتالكها قدر عال من الشفافية.
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يعد الوصول إىل حتقيق التوافق احملاسيب الدويل من األمهية مبكان، ولكن جتسيد هذا التوافـق علـى أرض   
بــــاين بــــني دول العــــامل بالنســــبة الواقــــع يصــــطدم جبملــــة مــــن التحــــديات والعوائــــق، فيعــــود ســــبب االخــــتالف والت

للمعلومـــات املاليـــة أساســـا إىل االخـــتالف يف األنظمـــة االقتصـــادية واملاليـــة املســـتخدمة عامليـــا، فـــال ميكـــن بطبيعـــة 
احلــال جتاهــل خصوصــية وسياســة كــل دولــة والــيت يصــعب يف الكثــري مــن األحيــان التغيــري فيهــا وجعلهــا تتماشــى 

لــدويل، لــذلك تعمــل العديــد مــن املنظمــات العامليــة واإلقليميــة جاهــدة حملاولــة ومتطلبــات حتقيــق التوافــق احملاســيب ا
  الوصول إىل إعداد معايري حماسبية دولية تلقى قبول وانتشار واسع عرب خمتلف دول العامل.

يف خضــم التغــريات احلاصــلة كــان لزامــا علــى اجلزائــر أن ختطــوا خطــوة حنــو االنــدماج يف البيئــة الدوليــة،   
       مطــــولني قامــــت اجلزائــــر بتبــــين املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة وذلــــك  واســــتعدادن بالفعــــل فبعــــد حتضــــري وهــــذا مــــا كــــا

يئـــة املنـــاخ املالئـــم  مـــن خـــالل تطبيقهـــا لنظـــام حماســـيب مـــايل جديـــد، كـــان مبثابـــة قفـــزة نوعيـــة مـــن اجلزائـــر حنـــو 
أداء مـــدقق احلســـابات  اجلزائـــري تقيـــيم اســـتجابة إىل الدراســـة  هســـعى هـــذتلالســـتثمار وجلـــب رؤوس األمـــوال، 

 سنوات من تبين اجلزائر هلذه املعايري.  ستللمعايري احملاسبية الدولية وذلك بعد مرور بعد مرور 

  الرئيسية االشكالية -

  :كاآليت  الرئيسية اإلشكالية معامل تبلورت

 اجلزائر؟ يف ساباتاحل مدقق مردودية على مستقبال الدولية احملاسبية املعايري تبين عملية تؤثر كيف

 األسئلة الفرعية -

  :وهـي فرعية إشكاليات عدة الرئيسية اإلشكالية عن تفرع لقد

  ؟يقدم تدقيق احلسابات ضمان كايف على خلو القوائم املالية من االحنرافات والتالعباتهل   -

  ؟هل يتلقى مدقق احلسابات صعوبات عند أداء املهام املنوطة به -

  بط بني احملاسبة والتدقيق يف بيئة املعايري الدولية؟القة تر ع هل هناك -

  ؟مدقق احلسابات اجلزائري على الدولية احملاسبية املعايري تبين ما هي آثار -
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  فرضيات الدراسة -

  :يلـي فيما تتلخص للدراسة كمنطلق  الفرضيات من جمموعة وضع مت اإلشكالية عن مؤقتة كإجابة

  ن كايف على خلو القوائم املالية من االحنرافات والتالعبات؛ال يقدم تدقيق احلسابات ضما -

 والعملية العلمية املؤهالت حبكم وذلك به، املنوطة املهام أدائه عند صعوبات أي احلسابات مدقق يتلقى ال -
  ميلكها؛ اليت

  عالقة تربط بني احملاسبة والتدقيق يف بيئة املعايري الدولية؛ نعم هناك -

 .اجلزائري احملاسبية الدولية على الرفع من كفاءة مدقق احلساباتتعمل املعايري  -

  الدراسة أهداف -

  ولعل أمهـها: عدة أهداف حتقيق إىل الدراسة تسعى

  اخلروج مبفهوم دقيق عن مهنة تدقيق احلسابات؛ -

  ؛اخل...،أتعابه وواجباته، حقوقه احلسابات، مدقق على تسليط الضوء حماولة -

  الدولية؛ احملاسبية مبعايري التدقيق اليت تربط معايري عالقة السعي إىل حتديد -

  التوافق احملاسيب الدويل؛ مفهوم إبراز -

  الدولية؛ احملاسبة معايري وحتسني وضع يف املنظمات الدور اهلام الذي تلعبه حتديد -

  بات؛احلسا مدقق الرفع من كفاءة يف الدولية احملاسبية املعايري تبين مسامهة مدى إبراز -

  يف ظل املعايري احملاسبية الدولية؛  يةاجلزائر البيئة  احلسابات يف العملي لتدقيق الواقع تشخيص حماولة -
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  مبررات اختيار الموضوع  -

  هناك مجلة من األسباب قادة حنو اختيار هذا املوضوع ولعل أمهها:  

  حماولة تسليط الضوء على عمل مدقق احلسابات؛ - 

  من تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية؛ سنوات ستبعد مرور ق احلسابات تقييم عمل مدق -

التعمق أكثر يف طريقة سري عمل مدقق احلسابات اجلزائري ورؤية ما إذا كان تبين املعايري احملاسبية الدولية  -
  يعد أمرا كايف من أجل الرقي باملهنة؛

  أكثر؛ فيه والتوسع التخصص ضمن البقاء -

  املوضوع. خيص فيما جديد هو ما كل  على االطالع يف والرغبة التدقيق ملواضيع للطالبة الشخصي ولاملي -

  أهمية الموضوع -

كونـه وسـيلة ختـدم أطـراف عـدة تعتمـد اعتمـادا كبـريا        احلسـابات تدقيق أمهية من هذه الدراسة أمهية تنبع
 وممتلكـات أصـول  تضمن إىل درجة كبرية احلفاظ علـىعلى البيانات املالية املعدة من قبل مدقق احلسابات واليت

إن التطـــور احلاصـــل يف خمتلـــف امليـــادين مـــن حريـــة تـــدفق  باملؤسســـة، قـــدما للمضـــي وكـــذلك ودميومتهـــا املؤسســـة
االستثمارات الدوليـة وكـذا ظهـور مؤسسـات دوليـة خاصـة، ألـزم العديـد مـن الـدول تبـين املعـايري احملاسـبية الدوليـة 

دف توحي   د القوائم املالية اليت تساهم وحبد كبري يف توفري الوقت واجلهد واملال.وهذا 

 المنهج واألساليب المتبعة -

لقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على جمموعـة مـن املنـاهج، فقـد مت اسـتعمال املـنهج االسـتقرائي وذلـك      
ســابات، ومت االعتمــاد علــى املــنهج الوصــفي يف اجلانــب املتعلــق بــالتطورات التارخييــة الــيت عاشــتها مهنــة تــدقيق احل

، أمـــا فيمـــا خيـــص اجلانـــب املتعلـــق دراســـةواملـــنهج التحليلـــي وذلـــك يف اجلانـــب املتعلـــق بعـــرض احملتـــوى النظـــري لل
بالدراسة التطبيقية فقد مت استعمال االستبيان كأداة يتم من خالهلا مجع املعلومات املتعلقة باستجابة أداء مـدقق 

ري للمعـــاير احملاســـبية الدوليـــة ومـــن مت اســـتعمال برنـــامج احلزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة احلســـابات اجلزائـــ
  دف معاجلة نتائج االستبيان.
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  حدود الدراسة -

لقــد اهتمــت هــذه الدراســة مبعــايري التــدقيق الدوليــة باإلضــافة إىل املعــايري احملاســبية الدوليــة ومــن منطلــق 
  حبدود وهي كاآليت:شساعة وتشعب املوضوع مت ضبطه 

  الحدود المكانية -

لقــد ركــزت الدراســة علــى اســتجابة أداء مــدقق احلســابات اجلزائــري للمعــايري احملاســبية الدوليــة، وبالتــايل 
  فاحلدود املكانية للدراسة مشلت احلدود اجلغرافية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.  

 الحدود الزمنية -

  منية للدراسة ما يلي:لقد مشلت احلدود الز 

    املـــؤرخ   01 -10 مت التطـــرق إىل أهـــم القـــوانني املنظمـــة ملهنـــة تـــدقيق احلســـابات يف اجلزائـــر وكـــان أمههـــا قـــانون -
  ؛2010جوان  29 يف

  ؛2015لقد تطرقت هذه الدراسة أيضا إىل معايري التدقيق الدولية وفق آخر اإلصدارات لسنة  -

ايري التــــدقيق الدوليــــة مت التطــــرق أيضــــا إىل املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة وفــــق آخــــر باإلضــــافة إىل التطــــرق إىل معــــ -
  ؛2015اإلصدارات لسنة 

مــاي مـن نفــس الســنة   01إىل غايـة  2016جــانفي  20 لقـد امتــدت الدراسـة التطبيقيــة مـن الفــرتة املمتــدة مـن -
 إىل مرحلـة اسـرتجاع االسـتمارات والقيـام وهذا انطالقا من إعداد وحتضري االستبيان مرورا بعملية التوزيع ووصـوال

 بتحليل النتائج.

  الحدود الموضوعية -

  لقد ركزت احلدود املوضوعية للدراسة ما يلي:   

  ركزت هذه الدراسة على تدقيق احلسابات دون التطرق إىل األنواع األخرى من التدقيق؛  -

  ؛يةاجلزائر البيئة حلسابات يف لقد عرجت الدراسة على أهم القوانني املنظمة ملهنة تدقيق ا -

       لقــــد تطرقــــت هــــذه الدراســــة إىل معــــايري التــــدقيق الدوليــــة املتعلقــــة مبراجعــــة القــــوائم املاليــــة التارخييــــة، الصــــادرة -
  عن جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكد؛
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عن جملس معـايري احملاسـبية  الصادرة )IAS /IFRS(لقد تناولت هذه الدراسة أيضا املعايري احملاسبية الدولية  -
  الدولية.

 الحدود البشرية -

لقد مشلت هذه الدراسة كل من املهنيني واملتمثلني يف اخلرباء احملاسبني باإلضافة إىل حمافظي احلسابات 
إىل األكادمييني اللذين  وكذلك احملاسبني املعتمدين واللذين ميلكون خربة يف جمال التدقيق واحملاسبة، باإلضافة

  تلكون شهادات ومؤهالت علمية يف نفس التخصص أو قريب منه.مي

  صعوبات الدراسة -

مـــن بـــني أهـــم العقبـــات الـــيت واجهـــت الدراســـة هـــي التماطـــل والتجـــاوب الســـليب ألفـــراد عينـــة الدراســـة    
ــــد  ــــة علــــى االســــتمارات باإلضــــافة إىل التأكي ــــك رغــــم مــــنحهم الوقــــت الكــــايف لإلجاب ــــني، وذل ــــاألخص املهني      وب

 .أمهية املعلومات اليت متنحها هذه الفئة واليت ختدم أغراض البحث العلمي على

  الدراسات السابقة -

لقــد ركــزت الدراســة علــى جمموعــة مــن معــايري التــدقيق واحملاســبية الدوليــة، مــن هــذا املنطلــق فالدراســات   
وكـذلك املقـاالت الصـادرة إىل امللتقيـات  كانت عبارة عن جمموعة من األطروحـات واملـذكرات باإلضـافة السابقة

باجملالت العلمية، ركزت كل منها على جانب حمدد إما متعلق مبعـايري التـدقيق الدوليـة أو معـايري احملاسـبة الدوليـة 
أو كليهمـــا، وعلـــى حـــد علـــم الطالبـــة فـــإن األطروحـــات واملـــذكرات الـــيت تناولـــت املواضـــيع ســـابقة الـــذكر كانـــت  

  كاآليت:

"، أطروحـة مقدمـة لنيـل معـايير المراجعـة الدوليـة فـي ظـل اإلصـالح المحاسـبيأهمية تبنـي سايج فـايز، "  -
، كليــة العلــوم االقتصــادية والتجاريــة 2درجــة الــدكتوراه يف علــوم التســيري، ختصــص علــوم التســيري، جامعــة البليــدة 

  .2015 -2014وعلوم التسيري، اجلزائر، 

مالئمـة مشـروع اجمللـس الـوطين للمحاسـبة  لقد انطلـق الباحـث مـن إشـكالية رئيسـية تـدور معاملهـا حـول  
  اخلاص بتبين املعايري الدولية للمراجعة بالبيئة اجلزائرية كضرورة مطروحة وذلك يف ظل اإلصالح احملاسيب.

لقد حـاول الباحـث لإلملـام بكافـة جوانـب املوضـوع مـن خـالل التطـرق إىل مخسـة فصـول، جـاء الفصـل   
ة واملراجعـة، أمـا عـن الفصـل الثـاين فجـاء حتـت عنـوان عـرض املعـايري الدوليـة األول بعنوان البيئة الدولية للمحاسـب

، والفصـل الثالـث تطـرق إىل اإلصـالح احملاسـيب يف اجلزائـر، أمـا عـن الفصـل الرابـع -اهلدف والنطـاق -للمراجعة 
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        فصــــل اخلـــــامس فقــــد تنــــاول كيفيـــــات تبــــين املعــــايري الدوليـــــة للمراجعــــة يف البيئــــة الدوليـــــة واحملليــــة، بينمــــا جـــــاء ال
  على شكل دراسة تطبيقية مت التطرق فيها إىل حتليل خمتلف حماور االستبيان.

أهــم مــا توصــل إليــه الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة هــو أن تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل الزال يلقــى   
احملاسـيب املـايل وهـذا راجـع     واملتعلـق بالنظـام 11 -07صعوبات يف التطبيق، وبالتايل جيب إعادة النظـر يف قـانون 

 دائمة التجديد. )IAS /IFRS(إىل كون املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

الممارسـة المحاســبية فـي الشــركات متعـددة الجنسـيات والتوحيــد المحاسـبي العــالمي شـعيب شـنوف، " -
يف العلـــوم "، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه BP EXPLORATION LIMITED حالـــة

 .2007 -2006االقتصادية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

لقد انطلق الباحث من إشـكالية رئيسـية تتعلـق بتلبيـة احملاسـبة الكالسـيكية حاجيـات الشـركات متعـددة 
  اجلنسيات، وما مدى أمهية التوافق والتوحيد احملاسبيني الدوليني.

علــى اإلشــكالية الرئيســية قــد قســم الباحــث موضــوع البحــث إىل مخســة فصــول، جــاء الفصــل  ولإلجابــة
ات، أمــا عــن الفصــل الثــاين فقــد تنــاول األول حتــت عنــوان اإلطــار العــام للمحاســبة يف الشــركات متعــددة اجلنســي

توحيــد احملاســيب العــاملي، بينمــا تطــرق الفصــل الثالــث إىل الشــركات متعــددة اجلنســيات املعــايرة واملعــايري، أمــا عــن 
الفصـــل الرابـــع فقـــد جـــاء بعنـــوان حماســـبة املعـــامالت األجنبيـــة يف الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات، أمـــا عـــن الفصـــل 

  سة ميدانية للدورة احملاسبية يف شركة بريتش برتوليوم يف اجلزائر.اخلامس فكان عبارة عن درا

لقـــد توصـــل الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إىل أنـــه جيـــب أن ختضـــع املمارســـة احملاســـبية يف خمتلـــف   
الشركات الدولية إىل قواعد وإجراءات تتماشى واملشاكل احملاسـبية املوجـودة علـى الصـعيد الـدويل وذلـك بالنسـبة 

  متعددة اجلنسيات.  للشركات

 –أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية مدين بن بلغيث، "  -
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  -بالتطبيق على حالة الجزائر

   .2004رب كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، سبتم

تدور معامل اإلشكالية الرئيسية للباحث حول أمهية إصالح النظام احملاسـيب للمؤسسـات وذلـك يف ظـل   
  أعمال التوحيد والتوافق احملاسبيني الدوليني والسبل الكفيلة بتفعيله ملالءمة الواقع االقتصادي اجلديد للجزائر.

مهيـــدي  بعنـــوان ســـياق التطـــور التـــارخيي لقـــد قســـم الباحـــث العمـــل إىل مخســـة فصـــول جـــاء الفصـــل الت  
للمحاســـبة، أمـــا عـــن الفصـــل الثـــاين فقـــد جـــاء بعنـــوان حمـــددات وضـــوابط النمـــوذج احملاســـيب، بينمـــا جـــاء الفصـــل 
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الثالــث بعنــوان التوافــق احملاســيب والتطبيقــات الدوليــة حملاســبة املؤسســة، وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان دراســة التجربــة 
وحيـد احملاسـيب، أمـا عـن الفصـل اخلـامس فقـد جـاء عبـارة عـن دراسـة ميدانيـة مت فيهـا عـرض اجلزائرية يف ميدان الت

  وحتليل النتائج املتعلقة باالستبيان.

ــــة           ، باإلضــــافةلقــــد أكــــدت الدراســــة علــــى ضــــرورة تفعيــــل الســــوق املــــايل وظهــــور بورصــــة القــــيم املتداول
  .رإىل ضرورة إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائ

"، التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرحممد أمني مـازون، " -
مـــذكرة مقدمـــة ضـــمن متطلبـــات نيـــل شـــهادة املاجســـتري يف العلـــوم التجاريـــة، فـــرع حماســـبة وتـــدقيق، كليـــة العلـــوم 

  .2011 – 2010االقتصادية وعلوم التسيري قسم العلوم التجارية، اجلزائر، 

لقــد انطلــق الباحــث مــن اإلشــكالية رئيســية تــدور معاملهــا حــول املــدى الــذي ميكــن مــن خاللــه ملعــايري   
  التدقيق الدولية حتسني خمرجات التدقيق وإعطاء الضمان والثقة ملستخدمي القوائم املالية.

األول حتــت وحماولــة مــن الباحــث اإلملــام بكافــة جوانــب املوضــوع تطــرق إىل أربعــة فصــول جــاء الفصــل   
عنوان اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب، أما الفصل الثاين فقـد تطـرق فيـه إىل البيئـة الدوليـة للتـدقيق احملاسـيب، أمـا 
     عـــن الفصـــل الثالـــث فقـــد جـــاء بعنـــوان عـــرض معـــايري التـــدقيق الدوليـــة، بينمـــا كـــان الفصـــل الرابـــع واألخـــري عبـــارة 

  ض وحتليل النتائج املتعلقة باالستبيان.عن دراسة تطبيقية قام فيها الباحث بعر 

     وقـــد توصـــل الباحـــث مـــن خـــالل الدراســـة إىل أن مهنـــة التـــدقيق يف اجلزائـــر ختتلـــف عـــن مهنـــة التـــدقيق   
يف الدول املتقدمة وهذا راجع إىل أن مهنة التدقيق يف اجلزائر ال تتماشـى بـاملوازات مـع خمتلـف التطـورات الدوليـة 

ا التـــأثري علـــى فاعليـــة احلاصـــلة وهـــذا مـــا خيلـــق ق صـــور، جيعـــل املهنـــة واملـــدققني يقفـــون أمـــام صـــعوبات مـــن شـــأ
  املعلومات املالية.

أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة عينة          بورويسة سعاد، " -
اجستري يف علوم التسيري، جامعة "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املمن المؤسسات االقتصادية بوالية قسنطينة

  .2010 -2009منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

تـــدور معـــامل اإلشـــكالية الرئيســـية للدراســـة حـــول آثـــار االلتـــزام بتطبيـــق معـــايري احملاســـبة الدوليـــة املمكـــن   
  حدوثها على املستوى الداخلي واخلارجي للمؤسسة االقتصادية.

لقــد تناولــت الباحثــة املوضــوع مــن خــالل التطــرق إىل أربعــة فصــول، جــاء الفصــل األول بعنــوان تقــدمي   
    اخللفيــة النظريــة والتطبيقيــة ملعــايري احملاســبة الدوليــة، أمــا عــن الفصــل الثــاين فقــد جــاء بعنــوان املؤسســة االقتصــادية
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الثالــث إىل التنظــيم احملاســيب يف اجلزائــر وســياق يف ظــل التحــوالت احملاســبية الدوليــة، وتطرقــت الباحثــة يف الفصــل 
توافقه مع معايري احملاسبة الدولية، بينما الفصـل الرابـع فجـاء عبـارة عـن دراسـة تطبيقيـة لواقـع املؤسسـات اجلزائريـة 

  جتاه تطبيق النظام احملاسيب املايل.

وذلـك مـن أجـل ضـمان  لقد أكدت نتائج البحث على ضرورة القيام بدراسـة واقـع املؤسسـات اجلزائريـة  
        التطبيـــــق األمثـــــل للنظـــــام احملاســـــيب املـــــايل باإلضـــــافة إىل القيـــــام بتأهيـــــل خمتلـــــف األنظمـــــة التســـــيريية املرتبطـــــة بـــــه، 
مع التأكيـد علـى ضـرورة القيـام بتكـوين املختصـني واألكـادمييني وذلـك مـن أجـل التطبيـق األمثـل للنظـام احملاسـيب 

  املايل.

رير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تقا حكيمة مناعي، " -
"، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احملاسبة،  ختصص حماسبة، جامعة احلاج الجزائر 

 .2009 -2008خلضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

ئيســية تــدور معاملهــا حــول مــدى تــأثري تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة     انطلقــت الباحثــة مــن إشــكالية ر   
  على شكل ومضمون تقارير املراجعة اخلارجية مستقبال.

ومن أجل اإلحاطة بكافة جوانـب املوضـوع تطرقـت الباحثـة إىل مخسـة فصـول، جـاء الفصـل التمهيـدي   
الفصل األول حتت عنوان تقارير املراجعة اخلارجية، بينما حتت عنوان املراجعة اخلارجية وتطوها يف اجلزائر، وجاء 

تناولــت الباحثــة يف الفصــل الثــاين اإلطــار العــام ملعــايري احملاســبة الدوليــة، بينمــا جــاء الفصــل الثالــث حتــت عنــوان 
بيقيــة تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة يف اجلزائــر، وأمــا عــن الفصــل الرابــع واألخــري فقــد جــاء عبــارة عــن دراســة تط

  حاولت من خالهلا الباحثة.   

     لقـــد توصـــلت الباحثـــة مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إىل أنـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر منـــوذج تقريـــر موحـــد صـــادر   
ــذا النمــوذج عنــد آدائهــم املهــام املنوطــة  عــن اهليئــة املنظمــة ملهنــة املراجعــة يف اجلزائــر إال أن املــراجعني ال يتقيــدوا 

ــا عنــد ممارســة مهنــة املراجعــة  ــم، باإلضــافة إىل عــدم  وجــد اتفــاق بيــنهم فيمــا يتعلــق باملعــايري الــيت جيــب التقيــد 
كما أمجع املراجعني على أن تطبيق النظام احملاسيب املايل مـن شـأنه التـأثري علـى كـل مـن شـكل ومضـمون التقريـر 

  مستقبال.

     ايير الدولية دراسة مقارنة مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعحمي الدين حممود عمر، " -
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص املالية (حالة الجزائر)

  .2008 - 2007واحملاسبة، املركز اجلامعي باملدية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 



 املقدمة العامة                                                                                                  

 ز

 

تعلقة مبوقع معايري املراجعة املتعارف عليها من املعايري الدوليـة، وتأثريهـا لقد تناول الباحث اإلشكالية امل  
  على نظام التدقيق يف اجلزائر.

ـــدف إحاطـــة الباحـــث بكافـــة جوانـــب املوضـــوع تطـــرق إىل ثالثـــة فصـــول، جـــاء الفصـــل األول حتـــث    و
اجعـة، بينمـا تطـرق يف الفصــل عنـوان مـدخل مفـاهيمي للمراجعـة، أمـا عـن الفصـل الثـاين فجـاء بعنـوان معـايري املر 

  الثالث إىل إسقاط املعايري العامة على املعايري الدولية.

لقـــــد توصـــــل الباحـــــث مـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة إىل ضـــــرورة ضـــــبط وتكييـــــف املراجعـــــة الوطنيـــــة مـــــع     
ائجهـا املستجدات الدولية وذلك للسماح بإمكانية إجراء مقاربة بـني نتـائج املراجعـة علـى املسـتوى الـوطين مـع نت

علــى املســتوى الــدويل، وهــذا خاصــة يف ظــل ظهــور الشــركات متعــددة اجلنســيات وكــذا االنفتــاح علــى املســتوى 
  الدويل وهذا ما دعت إليه املنظمات الدولية للمراجعة.

  القيمة المضافة -

إمــا لقــد ركــزت جــل الدراســات الســابقة إمــا علــى إجــراء مقارنــة بــني املعــايري الوطنيــة والدوليــة للتــدقيق، و   
   التطــرق إىل وجــوب تكييــف معــايري التــدقيق الوطنيــة مــع املســتجدات الدوليــة، أو علــى معــايري احملاســبية الدوليــة 
من منظور أمهية تبنيها باإلضافة إىل إجراء املقارنة بني النظام الوطين والدويل، وقد جاءت دراسات أخـرى أيضـا 

  سبية الدولية.جتمع بني معايري التدقيق الدولية واملعايري احملا

ــا البحــث يف إجــراء تقيــيم اســتجابة أداء مــدقق احلســابات اجلزائــري للمعــايري    تتمثــل اإلضــافة الــيت جــاء 
املوافـق  1428ذي القعـدة عـام  15املـؤرخ يف  11 -07لقـانون رقـم احملاسبية الدولية واملتمثلـة يف تطبيـق اجلزائـر ل

يل، وبالتــايل فالدراســة مشلــت كــل مــن معــايري التــدقيق واحملاســبية واملتضــمن النظــام احملاســيب املــا 2007نــوفمرب  25
لمهنــة ومنهــا لة تــدقيق احلســابات يف اجلزائــر وبالتــايل مت تنــاول القــوانني املنظمــة نــالدوليــة، فقــد مت التطــرق إىل مه

لقـوائم املاليـة باإلضافة إىل معايري التـدقيق الدوليـة املتعلقـة مبراجعـة ا ،2010جوان  29املؤرخ يف  01 -10قانون 
  .2015وذلك وفق آخر اإلصدارات لسنة  )IAS /IFRS(التارخيية، وكذا املعايري احملاسبية الدولية 

  البحث تقسيم -

  :كالتالـي  تقسيمه مت البحث جوانب بكافة اإلملام حماولة أجل من 

  الحسابات لتدقيق العام النظري اإلطار: األول الفصل

  طار النظري العام لتدقيق احلسابات إىل ثالث مباحث وهي كاآليت:مت تقسيم الفصل املتعلق باإل  
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إىل التطور التارخيي ملهنة املبحث األول جاء حتت عنوان أساسيات عملية تدقيق احلسابات، مت التطرق فيه  -
    تدقيق احلسابات، مفهوم مهنة تدقيق احلسابات، أهداف وأمهية تدقيق احلسابات باإلضافة إىل التعريج 

    ؛لى أنواع تدقيق احلساباتع

 احلســابات، تــدقيق إىل فــروض ، مت التطــرق مــن خاللــهاحلســابات تــدقيق حمــدداتاملبحــث الثــاين جــاء بعنــوان  -
  ؛احلسابات تدقيق وعيوب مزايا احلسابات، تدقيق ملهنة األساسية املقومات احلسابات، تدقيق حدود

 وختطـيط املهنـة سـابات، مت التطـرق مـن خاللـه إىل قبـولاحل تـدقيق عمليـة تنفيـذ املبحث الثالـث تضـمن مسـار -
  .احلسابات مدقق وتقرير اإلثبات، أدلة الداخلية، الرقابة أنظمة وتقييم فحص احلسابات، تدقيق عملية

  الحسابات مدقق: الثاني الفصل

  مت تقسيم الفصل املتعلق مبدقق احلسابات إىل ثالث مباحث وهي كاآليت:

 مبـــدقق التعريــف احلســابات، تضــمن هـــذا املبحــث ملـــدقق والقــانوين الفــين عنــوان التأهيـــلاملبحــث األول جــاء ب -
ـــة التطـــرق خلصائصـــه احلســـابات، والعمليـــة الواجـــب توفرهـــا يف مـــدقق  باإلضـــافة إىل ذكـــر أهـــم املـــؤهالت العلمي

  ؛احلسابات حىت يتمكن من مزاولة املهام املنوطة به

لتنظيمــي ملــدقق احلســابات، تضــمن هــذا املبحــث املهــام الــيت يؤديهــا املبحــث الثــاين جــاء حتــت عنــوان اإلطــار ا -
  مــدقق احلســابات باإلضــافة إىل عالقــات مــدقق احلســابات وتعيــني مهــام مــدقق احلســابات ومت التطــرق فيــه أيضــا

  ؛إىل عزل مهام مدقق احلسابات

مدقق  قوق وواجباتح، تضمن هذا املبحث احلسابات ملدقق العملي اإلطاراملبحث الثالث جاء بعنوان  -
طريقة ، و مدقق احلسابات أشكال أتعابباإلضافة إىل التطرق إىل ، مدقق احلسابات ، مسؤوليةاحلسابات

  .هاحتديد

  طار المعايير الدوليةإالعالقة السببية بين التدقيق والمحاسبة في  الفصل الثالث:
يف إطـــار املعـــايري الدوليـــة إىل ثـــالث  مت تقســـيم الفصـــل املتعلـــق بالعالقـــة الســـببية بـــني التـــدقيق واحملاســـبة 

  مباحث وهي كاآليت:

ـــة، تضـــمن هـــذا املبحـــث  - ـــوان معـــايري التـــدقيق الدولي ـــة، املبحـــث األول جـــاء بعن ـــدقيق الدولي مفهـــوم معـــايري الت
   ؛باإلضافة إىل كيفية إصدارها وإجراءات العمل الالزمة للقيام بذلك معايري التدقيق الدولية أهداف وخصائص
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نشـأة وتطـور مفهـوم املعـايري ث الثاين تضمن التدقيق واملعايري احملاسبية الدولية، مت من خالله التطـرق إىل املبح -
احملاسبية الدولية، أمهيتها وأسباب وجودها، باإلضافة إىل عالقة التدقيق باحملاسبة واالرتبـاط العضـوي بـني معـايري 

  ؛التدقيق الدولية ومعايري حماسبة الدولية

مفهوم وطبيعة التوافق احملاسيب الدويل، مزايا الثالث جاء حتت عنوان التوافق احملاسيب الدويل، تضمن املبحث  -
 لتحقيق املبذولة اجلهودالتوافق احملاسيب الدويل، العوائق اليت تواجه عملية التوافق احملاسيب الدويل باإلضافة إىل 

  .واإلقليمي الدويل الصعيدين على احملاسيب التوافق

  الدولية المحاسبية للمعايير الجزائري الحسابات مدقق أداء استجابة: الرابع صلالف

مت تقسيم الفصل املتعلق باسـتجابة أداء مـدقق احلسـابات اجلزائـري للمعـايري احملاسـبية الدوليـة إىل ثـالث 
  مباحث وهي كاآليت:

جمتمــع الدراســة، عينــة الدراســة  إىلاملبحــث األول تضــمن منهجيــة الدراســة التطبيقيــة، مت مــن خالهلــا التطــرق  -
   ؛باإلضافة إىل حدود ومعوقات الدراسة

املبحــث الثــاين جــاء حتــت عنــوان إعــداد االســتبيان وتفريــغ بياناتــه، لقــد مت التطــرق فيــه إىل إعــداد االســتبيان،  -
  ؛هيكل االستبيان باإلضافة إىل عملية تفريغ البيانات

التطـرق فيـه إىل دراسـة وحتليـل مـا يلـي: عـرض نتـائج االسـتبيان، مت  املبحث الثالث جاء بعنـوان دراسـة وحتليـل -
ائريــــة، ســــنوات مــــن التطبيــــق يف البيئــــة اجلز  ســــتعينــــة الدراســــة، املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة بعــــد مــــرور خصــــائص 

مهنـة  متطلبات عملية تدقيق احلسابات، تطبيقات املعايري الدولية وتدقيق احلسـابات يف البيئـة اجلزائريـة، مسـتقبل
  .البيئة اجلزائريةتدقيق احلسابات يف 
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  اإلطار النظري العام لتدقيق الحسابات الفصل األول:

  تمهيد
منذ القدم وتطور مع تطور العصور واحلضارات، فظهور فكرة انفصال احلسابات لقد برز تدقيق 

م و تخلي بالأرباب العمل وقيام امللكية عن اإلدارة  البحث عن أشخاص مؤهلني  التوجه حنوعن إدارة مؤسسا
وإعطائهم صورة تعكس مدى كفاية إدارة املؤسسة يف حسن استخدام املوارد املتاحة  للقيام بإدارة أعماهلم

كل هذه العوامل زادت من أمهية تدقيق   .واحملافظة على األصول وحتقيق منو يف املوارد وزيادة يف األرباح
ميكن االعتماد اليت و على مد جهات خمتلفة بالبيانات املالية  فصار التدقيق وسيلة ال غاية يعملاحلسابات 

على أكمل وجه جيب احلسابات عملية تدقيق  تمتوحىت  ،عليها يف رسم السياسات واختاد القارات املالئمة
   االلتزام بالسري احلسن للعملية وهذا للوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة. 

  من هذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل النقاط التالية:

  ؛دقيق احلساباتأساسيات عملية ت -

  ؛احلسابات تدقيق حمددات -

  .مسار تنفيذ عملية تدقيق احلسابات -
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  أساسيات عملية تدقيق الحسابات المبحث األول:

ظهرت مهنة تدقيق احلسابات منذ القدم وتطورت بتطور النشاط االقتصادي، ورافق هذا التطور 
أهداف عدة وأمهية كربى، كما أن له عدة أنواع ختتلف ظهور مفاهيم متعددة للمهنة، إن لتدقيق احلسابات 

باختالف الزاوية اليت ينظر إليه من خالهلا، من هذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل التطور التارخيي 
ملهنة تدقيق احلسابات، مفهوم مهنة تدقيق احلسابات، أهداف وأمهية تدقيق احلسابات باإلضافة إىل التعريج 

  واع تدقيق احلسابات.  على أن

  المطلب األول: التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات

وتشــــري 1kالتــــدقيق كلمــــة مشــــتقة مــــن اللغــــة الالتينيــــة وتعــــين الشــــخص الــــذي يــــتكلم بصــــوت مرتفــــع،
فيجـد املتتبـع هلـذا  2الدراسات التارخييـة إىل أن تـدقيق احلسـابات رافـق ظهـور احلضـارة اإلنسـانية وتطـور بتطورهـا،

التــاريخ أن مهنــة تــدقيق احلســابات تطــورت يف خمتلــف دول العـــــامل  يف إطــار فكــرة انفصـــــال امللكيــة عــن اإلدارة، 
   3 وذلك حلاجة مالك املؤسســـة إىل رأي فين حمايد عن مـــدى كفاءة إدارة املؤسســـة يف تسيري مواردها املتاحة.

ــدف انصــب تركيــز األكــادمييني املهتمــني يف العديــد مــن  ــا  الــدول علــى تطــوير معــايري التــدقيق وإجراءا
      حتقيـــق التـــوازن بـــني مســـؤولية مـــدقق احلســـابات القانونيـــة واحتياجـــات مســـتخدمي التقـــارير املاليـــة، ومت الوصـــول

إىل التــوازن مــن خــالل مــا يعــرف بــالتقرير النمطــي، الــذي مــر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــدة مراحــل ففــي 
 يكـن هلـذا التقريـر صـيغة موحـدة ، إذ كـان يعـد مبثابـة شـهادة بـأن القـوائم املاليـة متثـل حقيقـة املركـز مل1917سنة 

أصـــدرت هيئـــة األوراق املاليـــة نشـــرة قامـــت فيهـــا بتعـــديل تقريـــر مـــدقق  1932املـــايل ونتـــائج األعمـــال، ويف ســـنة 
 GAAPئ احملاسبة املتعارف عليهامن شهادة يركز على مدى التزام املؤسسة مبباد احلسابات ليصبح رأي بدال

أصدر جممع  احملاسبني القـانونيني األمريكـي رأيـه يف أن القـوائم املاليـة متثـل بعدالـة املركـز املـايل  1939، ويف سنة 
   4ونتائج األعمال، واليزال هذا التطور ساريا إىل يومنا هذا.

  

 
                                                            

  .17 :، ص2006، الطبعة الثالثة، "، دار وائل، عمان مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي، " -1

  .10: ، ص1999،، الطبعة األوىلعمان "، مؤسسة الوراق، أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، " دحدوح حسني القاضي، حسني -2

  3- أمحد حلمي مجعة، "المدخل الحديث لتدقيق الحسابات "، دار الصفاء، عمان، الطبعة األوىل، 2000، ص: 05.

  .06 -05نفس املرجع السابق، ص ص:  ،أمحد حلمي مجعة -4
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  المطلب الثاني: مفهوم مهنة تدقيق الحسابات

      حتديــد مفهــوم دقيــق وواضــح ملهنــة تــدقيق احلســابات، ســيتم التطــرق يف هــذا املطلــببغيــة الوصــول إىل 
  إىل فرعني ومها مفهوم املهنة وتعريف مهنة تدقيق احلسابات.

   1الفرع األول: مفهوم المهنة 

توجــد صــعوبة بالغــة يف حتديــد مفهــوم املهنــة حيــث أنــه مــازال هنــاك جــدل قــائم حــول مــا ميكــن اعتبــاره 
يــا وعمــال غــري مهــين، ولكــن رغــم وجــود أراء خمتلفــة يف هــذا املوضــوع إال أنــه يوجــد اتفــاق عــام حــول عمــال مهن
  من القواعد األساسية اليت متثل اخلصائص الرئيسية ألي عمل مهين. جمموعة

ـا العمــــل الـذي حتتـاج مزاولتــــه إىل معلومـات متخصصــــة وتـدريب طويــــل، ويعتمـد     تعرف املهنـــة على أ
على معايري لألداء والسلوك املهين، يتم بواسطة املنظمـات املهنيـة املتخصصـة أو االتفـاق العـام،  يف أداء وظيفتـــــه

  وحيتاج إىل دراسة مستمرة من أجل مزاولته، وهدفه األساسي خدمة اجملتمع.

  الفرع الثاني: تعريف مهنة تدقيق الحسابات

  وتنوعت، سيذكر منها ما يلـي:لقد تعددت مفاهيم مهنة تدقيق احلسابات 

  أوال: تعريف تدقيق الحسابات لغويا

ومعناهـا يسـتمع  "AUDIRE"هي كلمـة مشـتقة مـن الكلمـة الالتينيـة  "AUDIT" إن كلمة تدقيق
  2ألن احلسابات كانت تتلى على املدقق.

  

  

  

  

 
                                                            

   .167-166ص:ص  ،2011ألوىل، ، الطبعة اعمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة "،لم تدقيق الحسابات العمليعرأفت سالمة حممود، وأخرون، "-1

 2- أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره، ص: 06.
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  ثانيا: تعريف تدقيق الحسابات اصطالحا

  ازها فيما يلي:هناك عدة تعاريف لتدقيق احلسابات سيتم إجي

ــــة منتظمــــة للحصــــول  ــــا: "عملي ــــة تــــدقيق احلســــابات علــــى أ       عرفــــت اجلمعيــــة احملاســــبية األمريكيــــة مهن
     علـــى القـــرائن املرتبطـــة بالعناصـــر الدالـــة علـــى األحـــداث االقتصـــادية وتقييمهـــا بطريقـــة موضـــوعية لغـــرض التأكـــد 

  1توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية". من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية، مث

ــدف حتديــد مــدى توافقهــا  ــا عمليــة مجــع وتقيــيم األدلــة  وتعــرف مهنــة تــدقيق احلســابات أيضــا علــى أ
واملعايري املقررة مسبقا ومن مث وضع تقرير عن ذلـك، وجيـب أن تـؤدى عمليـة تـدقيق احلسـابات بواسـطة شـخص  

  2كفء ومستقل.

ــا: " مجــع وتقيــيم األدلــة عــن املعلومــات لتحديــد مــدى وتعــرف كــذلك مهنــة تــدقيق  احلســابات علــى أ
  3التوافق مع املعايري املقررة سلفا والتقرير عن ذلك. وجيب أداء املراجعة بواسطة شخص كفء ومستقل."

ــا عمليــة منظمــة تعتمــد علــى املوضــوعية يف جتميــع وتقيــيم  وتعــرف أيضــا مهنــة تــدقيق احلســابات علــى أ
تبطـــة بنتـــائج العمليـــات، وهـــذا للتحقـــق مـــن مـــدى مطابقـــة تلـــك النتـــائج للمعـــايري املوضـــوعة، وتوصـــيل األدلـــة املر 

  4إىل األطراف املعنية. النتائج 

ا عملية مجع وتقومي أدلة اإلثبات وإعداد التقارير اليت  تدقيق احلساباتكما تعرف مهنة  على أ
، وجيب أن تتم هذه العملية بواسطة شخص فين تعكس مدى التوافق بني املعلومات ومعايري حمددة مقدما

  5مستقل حمايد.

                                                            
، 2003"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة، ي والممارسة التطبيقيةالمراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظر طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود ، "-1

   .09ص: 

علوم يف  اجستريدرجة امل مذكرة مقدمة لنيل "،دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة: سونلغازشدري معمر سعاد، " -2 
   .26، ص: 2009 -2008، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجاريةية املؤسسة، جامعة أمحد بوقرة،  التسيري، فرع مال

  3- ألفني أرينز، جيمس لوبك، ترمجة حممد حممد عبد القادر الديسطي، "المراجعة: مدخل متكامل"، دار املريخ للنشر، الرياض، بدون سنة، ص: 21.

  .11ص:  ،1998"، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، أصول المراجعة" ،عوض لبيب، يوميحممد الف -4

  .15، ص:  2007 الطبعة األوىل،"، املكتبة العصرية، مصر، مدخل معاصر :أساسيات المراجعةحامت حممد الشيشيين، "  -5
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ا عملية منظمة جلمع وتقييم األدلة بشأن مزاعم اإلدارة  تدقيق احلساباتوتعرف مهنة  أيضا على أ
حول نتائج األحداث والتصرفات االقتصادية للمؤسسة وهذا لتحديد مدى مطابقة هذه النتائج و املعايري 

  1ىل األطراف املعنية.القائمة وتوصيلها إ
دف  تدقيق احلساباتسبق ميكن استنتاج أن مهنة  مما هي عملية منظمة يتم فيها مجع أدلة اإلثبات 

دف الوصول إىل رأي فين حمايد، مث نقله إىل األطراف املعنية  حتديد مدى تطابقها واملعايري القائمة، وهذا 
ا يف عملية اختاذ القرارات.   ملساعد

  ح املالمح الرئيسية لعملية التدقيق يف الشكل التايل:ميكن توضي
  تدقيق احلسابات: املالمح الرئيسية لعملية )01(الشكل رقم 

  
ا واإلشراف عليها                                    املوارد اليت عهد بإدار

  
  

  تقرير عن استعمال تلك املوارد                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، 2009الطبعة األوىل،  ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،" فلسفة المراجعة"أمني السيد أمحد لطفي،  المصدر:

  .03ص:

  

                                                            
- 21، ص ص: 2007 -2006 ، بدون طبعة،"، الدار اجلامعية، اإلسكندريةينة األعمال المعاصرةالمراجعة المتقدمة في بحسني عبيد، شحاتة السيد شحاتة، "  -1

22.  

الطرف الذي عهد إليه إدارة
 موارد حمددة عن طريق الطرف

 األول

 يعهد طرف آلخر إدارة موارد
 معينة

 

لى دليل إثبات ع
 استعمال املوارد

وائم تقرير مدقق احلسابات عن مدى عدالة الق
ضمنها:بعد فحصها والتأكد من املزاعم اليت تت

حداث؛متوفر ملطابقته مع األ دليل إثبات -

معايري مقررة لغرض التقرير. -

قريرمعايري مقررة لغرض الت  
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  تدقيق الحساباتأهداف وأهمية : الثالث المطلب
بتطور العصور فصارت تبحث عن حتقيق الرفاهية ملختلف أفراد  تدقيق احلساباتلقد تطوت أهداف 

من أمهية البيانات املالية  تدقيق احلساباتذا من خالل بلوغ أقصى كفاية إنتاجية، وتبنع أمهية اجملتمع وه
  املدققة والدور اليت تلعبه يف عملية اختاد القرارات.

 الحسابات تدقيق الفرع األول: أهداف
  1ميكن توضيح أهداف تدقيق احلسابات يف النقاط التالية:

حلسابات هو إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة القوائم املالية وتعبريها اهلدف األساسي لعملية تدقيق ا -
  ؛عن نتائج األعمال واملركز املايل وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها

من واجبات مدقق احلسابات إظهار أي قصـور أو خلـل يف نظـام الرقابـة الداخليـة إلدارة املؤسسـة مـن خـالل  -
دف حتسني أداء هذا النظامالنتائج والتوص ا وهذا    ؛يات اليت خيرج 

يئات ، هأعمال رجال ،بنوك ،ستقبلينيماليني و حستثمرين ، ممديرينإمداد مستعملي القوائم املالية من  -
ا واالعتماد  تلفة، نقابات العمال وغريهاخمحكومية  بالتقارير املالية وتوقيع املدقق عليها يزيد من درجة الثقة 

  .ها يف عملية اختاد القرارعلي

         من أهداف تقليدية تدقيق احلساباتتلخيص تطور أهداف  إضافتا إىل ما سبق ذكره ميكن
 إىل أهداف معاصرة يف اجلدول التايل:

 

 

 

 

  

                                                            
  .08 -07ص: ص ، 0200 ،الطبعة األوىل عمان،، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع"، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، " يوسف حممود جربوع -1 
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  تدقيق احلساباتاألهداف التقليدية واملعاصرة ل :)01رقم ( الجدول
  األهداف المعاصرة  األهداف التقليدية

من مدى صحة ودقة البيانات احملاسبيةالتأكد 
  املدونة يف الدفاتر والسجالت احملاسبية.

إضافة إىل االهتمام باألهداف التقليدية أضيفه أهداف 
  وهي: تدقيق احلساباتجديدة لعملية 

اكتشاف األخطاء والغش والتزوير والتقليل
ا.   من إمكانية ارتكا

تدقيق على:  تدقيق احلساباتاشتمال أهداف 
األهداف املخططة، والقرارات املتخذة لتحقيقها، وأيضا 

  املعلومات اليت بناءا عليها مث اختاذ خمتلف القرارات. 

اخلروج برأي فين حمايد عن عدالة القوائم املالية
ومتثيلها ملا هو مقيد بالدفاتر والسجالت وهذا 
باالعتماد على أدلة اإلثبات املتعارف عليها 

  . تدقيق احلسابات يف مهنة

باعتبار أن الوحدات االقتصادية تعمل داخل اهليكل 
االقتصادي للدولة فمن الضروري أن تشتمل أهداف 

على كافة الوقائع (الوقائع املالية وغري  تدقيق احلسابات
املالية) أي النظام احملاسيب بشقيه (الشق املايل والشق 

  اإلداري).

اإلثبات على أساس  احلرص على اختيار أدلة وقرائن 
  موضوعي وهذا للتأكد من عدالة القوائم املالية.

من التدقيق حول  تدقيق احلساباتالتحول يف أسلوب 
  احلاسب إىل التدقيق من خالل احلاسب اإللكرتوين.

 حتقيق أقصى كفاية إنتاجية من خالل القضاء
على اإلسراف وذلك عن طريق استخدام معايري اجلودة 

  .تدقيق احلساباتملية يف عملية العا

، دار كنوز "دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات"حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب،  المصدر: 
  .21، ص:2009الطبعة األوىل،  املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،
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 الحسابات الفرع الثاني: أهمية تدقيق
ه وسيلة ختدم عدة أطراف تعتمد اعتمادا كبريا على البيانات يف اعتبار  تدقيق احلسابات تكمن أمهية

ا ورسم سياستها املستقبلية.   1احملاسبية يف اختاد قرارا

   2تتمثل هذه األطراف فيما يلي:

  أوال: ادارة المشروع
تعتمـد إدارة املشــروع علـى البيانــات احملاسـبية الــيت يـتم جتهيزهــا مـن طــرف مـدقق احلســابات، والـيت تعتــرب 

يلة إلثبــات أن إدارة املشــروع قــد مارســت أعماهلــا بشــكل نــاجح، وهــذا مــا يــؤدي إىل إعــادة انتخــاب أعضــاء وســ
م.   جملس اإلدارة لفرتة أخرى وزيادة مكافآ

  ثانيا: المستثمرون
أدى ظهور املؤسسات واملصانع الكربى يف الواليات املتحدة األمريكيـة وأوبـا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة 

أس ماهلــا علــى عــدد كبــري مــن املســامهني يف ظــل انفصــال امللكيــة عــن اإلدارة، إىل ضــرورة تعيــني مــدقق وتوزيــع ر 
عــن طريــق القيــام  ، وهــذاالقــرار اختــاذ حســابات قــانوين مســتقل وحمايــد يطمــئن املســتثمرين ويســاعدهم يف عمليــة

بعـــني عنصـــر احلمايـــة  أخـــدأكـــرب عائـــد ممكـــن مـــع حـــىت تضـــمن حتقيـــق  واالســـتثماراتتوجيـــه املـــدخرات بعمليـــة 
  .االعتبار

  ثالثا: البنوك
القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فنية حمايدة عند فحصها ومؤسسات اإلقراض على تعتمد البنوك 

        ائتمانية وذلك لضمان قدرة املؤسسات للمراكز املالية للمؤسسات اليت تتقدم بطلب قروض وتسهيالت 
  ائدها   يف اآلجال احملددة. ع فو على سداد تلك القروض م
  رابعا: الجهات الحكومية

مراقبة  املدققة يف أغراض كثرية منهااملالية القوائم على تعتمد اهليئات احلكومية وأجهزة الدولة املختلفة 
فرض الضرائب، حتديد األسعار ، الرقابة ،التخطيطالنشاط االقتصادي، رسم السياسات االقتصادية للدولة، 

وال ميكن للدولة أن تقوم بتلك األعمال دون وجود بيانات إخل، … عانات لبعض الصناعاتوتقرير اإل
 معتمدة من جهات حمايدة  تقوم بفحصها وإبداء الرأي الفين احملايد عن عدالتها.

  
                                                            

  .11ص: ، 9200 ،الطبعة األوىل عمان،، دار املستقبل للنشر والتوزيع"، تدقيق الحسابات النظري والعملي علم ، " خالد اخلطيب، خليل الرفاعي -1

  .09 -08ص:ص مرجع سبق ذكره،  ،يوسف حممود جربوع -2 
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 الحسابات أنواع تدقيق: الرابع المطلب

         ية تدقيق احلسابات احلسابات أنواع عدة ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إىل عمل لتدقيق
  من حيـث: تدقيق احلساباتإىل أنواع  سيتم التطرقومن هذا املنطلق من خالهلا، 

  التدقيقمن حيث القائم بعملية  الحسابات تدقيقأنواع الفرع األول: 
  ن:ـإىل نوعي تدقيق احلساباتمن هذه الزاوية ينقسم 

  خارجيدقيق أوال: ت
ا مدقق مستقلعملية منالتدقيق اخلارجي هو  رأي الإبداء  غرضه، عن إدارة املؤسسة ظمة، يقوم 

  1توصيل النتائج للمستخدمني. ومن مثالقوائم املالية اليت ختص مؤسسة معينة، الفين احملايد عن عدالة 

وقد عرفته منظمة العمل الفرنسي بأنه: "مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف 
ن تقنية املعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل، إسنادا إىل معايري مهين يستعمل جمموعة م

  2التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم".

 تقدميتأكيد صحة القوائم املالية أو  هدفهتدقيق حماسيب ومايل، على أنه التدقيق اخلارجي  كما يعرف
  3خرى.أاالت جميف  وظفس اإلدارة لكي تلجمل نصائح وتوجيهات

شخص  بهيقوم  ،صادقة على نظامية احلساباتعملية فحص من أجل امل ويعرف أيضا على أنه
  4احلسابات. مدقق دعىاملؤسسة ويإدارة عن  مستقل

ا شخص مؤهل ومستقل عن إدارة  مما سبق ميكن القول أن التدقيق اخلارجي هو عملية منظمة يقوم 
  دفه إبداء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية، وإيصال النتائج إىل األطراف املهتمة.املؤسسة، ه

  

  

                                                            
  .07، ص: 2000 بدون طبعة، "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أصول المراجعة عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،" -1

مـذكرة تـدخل ضـمن متطلبـات نيـل شـهادة املاجسـتري يف  "،تقارير المراجعة الخارجية فـي ظـل حتميـة تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة فـي الجزائـر  ة مناعي، "حكيم -2
   .12، ص: 2009 -2008 اجلزائر، احملاسبة،  ختصص حماسبة، جامعة احلاج خلضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

3 - SCHICK Pierre, " Mémento d’audit interne: Méthode de conduite d’une mission ", Dunod, paris, 
2007,   P: 52. 

4 - A.Hamini, " L’audit comptable et financier ", Berti, Alger, première Edition, 2001, P: 08. 
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  تدقيق داخليثانيا: 
يعرف التدقيق الداخلي على أنه التدقيق الذي يتم بواسطة طرف من داخل املؤسسة، هدفه األساسي 

 كفؤ ميكن أن يقدم بيانات دقيقة لإلدارة، كما هو خدمة اإلدارة وهذا عن طريق التأكد من أن النظام احملاسيب
دف اكتشاف األخطاء  أنه ميثل أحد فروع الرقابة الداخلية يعمل على مد اإلدارة باملعلومات املستمرة وهذا 

     1 والغش واالحنراف عن السياسات املوضوعة.

مؤسسة على درجة  ضمان للميقدت يهدف إىلنشاط مستقل ويعرف التدقيق الداخلي أيضا على أنه 
ا،   التحكم خلق قيمة  باإلضافة إىل أنه يعمل علىيقدم نصائح للعمل على تطويرها كما أنه يف عمليا
  2مضافة.

حلالة ا فحص هدفها الرئيسي هووظيفة تنشأ داخل املؤسسة،  أيضا على أنه التدقيق الداخليويعرف 
دف فحص  احلباقي املص ، وختتص به مصلحة مستقلة عنبصفة دورية الداخلية للمؤسسة األخرى، وهذا 

  3اإلجراءات املتضمنة األمن وكذا نظامية العمليات والتنظيم الناجع ملختلف اهلياكل.
ا أن يكون املدقق  كما يعرف التدقيق الداخلي أيضا على أنه وظيفة تقييم مستقل، واملقصود 

للحفاظ على موضوعية وبالتايل قابلية االعتماد عن خمتلف األنشطة اليت يقوم بتدقيقها وهذا  الداخلي مستقال
 4على نتائج أعماله وإصداره أحكاما غري مميزة.

ويعرف التدقيق الداخلي أيضا على أنه: "نشاط مستقل وموضوعي واستشاري مصمم لزيادة قيمة 
ا. ويساعد التدقيق الداخلي املنظمة على حتقيق أهدافها من خالل انته اج مدخل املنظمة وحتسني عمليا

  5موضوعي ومنظم لتقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر، الرقابة، وعمليات التحكم".

  

                                                            
  1-حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: 16.

2- RENARD Jacques, Avec le concours de CHAPLAIN Jean Michel, "Théorie et pratique de l’audit 
interne " Editions d’Organisation, France, Cinquième Edition, 2004, P: 02. 

3- BENMANSOUR Mohamed El Bachir, BELMOKHTAR Mohamed, Intervention, Séminaire National,              
" L‘audit Comptable et Financier ", Ecole de Gestion d’informatique et de Commerce, Alger, du 26 au 28 
Juin 2000, p :  23 . 

، ص: 2006، عمان، الطبعة األوىل، ، الوراق للنشر والتوزيع" التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهللا الواردات، "  -4 
34.   

"، دار صفاء للنشر والتوزيع، المنشآت الصغيرة - الخاص البيئي - اإلداري -الحكومي - االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخليأمحد حلمي مجعة، " -5
   .29، ص: 2009عمان، الطبعة األوىل، 
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كما يعرف التدقيق الداخلي على أنه نشاط مستقل وهادف، يقدم لإلدارة تأكيد على درجة السيطرة 
ا ويعطيها نصائح من أجل حتسينها كما يعمل على خلق قيمة مضافة، ويساعد املؤسس ة للوصول على عمليا

  1إىل أهدافها املرجوة.

ا طرف من داخل  مما سبق ميكن التوصل إىل أن التدقيق الداخلي يعرف على أنه وظيفة يقوم 
املؤسسة، مهمته إعطاء ضمان لإلدارة بأن النظام احملاسيب كفؤ وبالتايل ميكن االعتماد على خمرجاته، كما أنه 

 كتشافا على إمداد اإلدارة باملعلومات اليت متكنها من  ميثل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية يعمل
  االحنرافات وبالتايل إمكانية معاجلتها يف الوقت املناسب.

التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي أن هناك أوجه تشابه بينهما ميكن خالل حتديد مفهوم  يتضح من
  2ي:ـيف ما يل حصرها

  مفيدة؛إعداد تقارير مالية الزمة لغرض توفري املعلومات الساسي هدفه األمنهما نظام حماسيب فعال  يعترب كل -
  .والتالعب والغش ءاألخطا من وهذا للحد فعال يبة داخلارق نهما وجود نظامميتطلب كل  -

  ة:ـالنقاط التاليمن خالل كما يوجد أيضا تعاون بينهما ميكن توضيحه 
  ؛بينهما ملايؤكد صفة التكما ارجي وهذا ين عن التدقيق اخلغوجود نظام للتدقيق الداخلي ال ي -
وقت يف التوفري الوبالتايل  االختباراتاملدقق اخلارجي لكمية  تقليلللتدقيق الداخلي يعين  فعالوجود نظام  -
  .تدقيق احلسابات ككلفضال عن كفاءة نظام هذا هد، اجلو 

   الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيثالثا: 

اختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، يوضح اجلدول التايل بعض هذه هناك عدة نقاط 
 النقاط.

  

  

  

  
                                                            

1- BERTIN Élisabeth, "Audit interne : enjeux et pratiques à l’international", groupe Eyrolles,  Paris, 
2007,            p p : 46- 47. 

  .17-16، ص ص: 2005"، دار الصفاء، األردن، الطبعة الثانية، المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة، "  -2
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  الفرق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي :)02(رقم  الجدول

  التدقيق الخارجي  التدقيق الداخلي
يزاول التدقيق الداخلي من قبل العاملني داخل

  املؤسسة.
 ل مدقق مستقليزاول التدقيق اخلارجي من قب

  عن املؤسسة.
خيدم التدقيق الداخلي بصفة أساسية متطلبات

  اإلدارة.
  ميثل التدقيق اخلارجي الضامن ملصاحل املالك.  

التدقيق الداخلي معين باكتشاف األخطاء والتالعب
  والغش.

التدقيق اخلارجي معين بالتأكد من صحة احلسابات 
تشاف األخطاء وسالمتها، وبالتايل فإن عملية اك

 والغش تأيت الحقا أي تكون على شكل مصادفة. 
يعد املدقق الداخلي حماسب مستقل ولكن هذا األمر

  ال جيعله مستقل عن اإلدارة.
  يعترب املدقق اخلارجي مستقل كليا عن اإلدارة.

  .29مرجع سبق ذكره، ص: ،خالد اخلطيب، خليل الرفاعي المصدر:

  الحسابات من حيث اإللزام في تنفيذ التدقيقالفرع الثاني: أنواع تدقيق 
  من حيث اإللزام القانوين إلـى: تدقيق احلساباتيقسم 

  أوال: تدقيق إجباري
ويعرف التدقيق اإلجباري على أنه التدقيق الذي نص القانون على وجوب القيام به، فقد ألزم القانون 

م وأهم هذعددا كبريا من املؤسسات بالقيام    1 ه املؤسسات شركات األموال.بتدقيق حسابا

  ثانيا: تدقيق اختياري
ويعرف التدقيق االختياري على أنه التدقيق الذي يطلبه أصحاب املؤسسة دون وجود إلزام قانوين حيتم 

      وقد يكون هذا النوع  القيام به، وإمنا تطلبه املؤسسات وخباصة املؤسسات الفردية وشركات األشخاص،
ال أو جزئيا حسب رغبة أصحاب املؤسسة وكما هو موضح يف العقد املربم بني املدقق من التدقيق إما كام

  2 والعميل.
  
  

                                                            
  .16ص: حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره،  -1

 2- خالد أمني عبد اهللا، " علم تدقيق الحسابات -  الناحية النظرية والعملية -  "، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة، 2004، ص: 31.
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   الفرع الثالث: أنواع تدقيق الحسابات من حيث النطاق التدقيق
  من حيث النطاق إلـى ما يلـي: تدقيق احلساباتينقسم 
  أوال: تدقيق كامل

را غري حمددا للعمل الذي يقوم به، وال تضع اإلدارة مينح للمدقق إطا تدقيق احلساباتوهذا النوع من 
         أية قيود على مدقق احلسابات من حيث نطاق أو جمال العمل، فهو ميلك كامل احلق يف االطالع 
ا ضرورية من حيث الكم والكيف فهو يستخدم رأيه الشخصي يف حتديد درجة  على املستندات اليت يرى أ

  1ن عمل.التفاصيل فيما يقوم به م
يناسب املؤسسات الصغرية أو تلك املؤسسات اليت ال يعتمد  تدقيق احلساباتلذلك فهذا النوع من 

نظامها على الرقابة الداخلية، وهذا يعين أنه إذا أرادت املؤسسات الكبرية االعتماد على هذا النوع من التدقيق 
ا، فضعف هذا النظام يعين بالضرورة فإن ذلك يتوقف على مدى قوة ومتانة أنظمة الرقابة الداخلية ا حلاصة 

ا.   2 جلوء املدقق إىل التوسع يف كمية االختبارات اليت يقوم 

  3ثانيا: تدقيق جزئي
يقتصر عمل مدقق احلسابات على بعض العمليات اليت تكون  تدقيق احلسابات ويف هذا النوع من

خالل فرتة معينة أو فحص حسابات  حمدودة اهلدف أو موجهة لغرض معني، كفحص العمليات النقدية
 املخازن أو التأكد من عملية جرد املخزون.

إىل احلصول على رأي فين حمايد عن مدى عدالة القوائم  تدقيق احلساباتال يهدف هذا النوع من 
املالية ومتثيلها للمركز املايل كما هو احلال يف التدقيق الكامل. بل يهدف إىل احلصول على تقرير يتضمن 

ذا النوع من التدقيق  خم تلف اخلطوات املتبعة والنتائج اليت مت التوصل إليها. وعلى مدقق احلسابات عند قيامه 
أن حيصل على عقد كتايب يوضح من خالله املهمة املوكلة إليه ونطاقها وهذا ليحمي نفسه وال ينسب إليه 

   تقصري يف األداء.

  

  

  
                                                            

  .71ص: حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره،  -1

  .11مرجع سبق ذكره، ص:  "،المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة،"  -2

  3-خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص ص:22- 23.
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  حيث حجم االختبارات من تدقيق الحساباتالفرع الرابع: أنواع 
  من حيث حجم االختبار إلـى: تدقيق احلساباتيقسم  

  أوال: تدقيق شامل
تدقيق يقوم مدقق احلسابات يف هذا النوع من التدقيق بفحص كل العمليات، ويناسب هذا النوع من 

ا قليل نسبيا. احلسابات   1 املؤسسات صغرية احلجم اليت يكون عدد عمليا
  2ريثانيا: تدقيق اختبا

على اقتناع املدقق مبثانة نظام الرقابة الداخلية، ويتم هذا  تدقيق احلساباتيعتمد هذا النوع من    
   التدقيق بإتباع مدقق احلسابات ألحد األساليـب التالية:

  التقدير الشخصي (العينات)؛ - 
  علم اإلحصاء. - 
و متكنـه مـن املفـاهيم اإلحصـائية يعتمد إتباع مدقق احلسابات ألحد هذه األساليب علـى مـدى خربتـه    

  اهلامة مثل: اجملتمع، العينة، الوسط احلسايب، التثبيت، وكذلك طرق اختيار العينات اإلحصائية...إخل.
  الفرع الخامس: أنواع تدقيق الحسابات من حيث توقيت التدقيق

  من حيث التوقيت إلـى: تدقيق احلساباتينقسم 
  3أوال: تدقيق نهائي

بعد انتهاء السنة املالية وإقفال الدفاتر وإعداد القوائم املالية، يبدأ  تدقيق احلساباتوهذا النوع من 
      بضمان عدم حدوث أي تعديل يف البيانات املدرجة يف الدفاتر،  تدقيق احلساباتمن  ويتميز هذا النوع

عملية ترصيد احلسابات يف أرصدة احلسابات بعد تدقيقها، حيث تبدأ عملية التدقيق بعد القيام ب أو تغيري
  وإقفال الدفاتر.

  نقائص نذكر منها: تدقيق احلساباتوهلذا النوع من 
  ؛فشله يف اكتشاف ما يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء وغش حلظة وقوعها -
دف حتقيق السرعة يف اإلجناز؛ -   قد يهمل عنصر الدقة 
قد يؤدي إىل تأخري تقدمي القوائم املالية يف املواعيد وقتا طويال مما  تدقيق احلساباتيستغرق هذا النوع من  -

  احملددة قانونا.

                                                            
  1- حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: 18.

  .13 -12مرجع سبق ذكره، ص ص:  "،المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة،"  -2

  3- خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص: 23.
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  1ثانيا: تدقيق مستمر
املستمر قيام مدقق احلسابات بتدقيق وفحص احلسابات واملستندات  تدقيق احلساباتويقصد ب

اية السنة بشكل مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمؤسسة حمل التدقيق طوال فرتة أداء عمله مث يقوم يف 
  بتدقيق احلسابات اخلتامية وامليزانية.

  بعدة خصائص نذكر منها: تدقيق احلساباتيتميز هذا النوع من   
وجود متسع من الوقت يسمح ملدقق احلسابات بالتعرف على املؤسسة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل  -

  ؛أوىف
  ؛اية السنةسرعة يف اكتشاف األخطاء والغش بدال من ترك ذلك حىت ال -
  .انتظام العمل مبكتب مدقق احلسابات ويف املؤسسة أيضا وهذا راجع لوجود متسع من اجملال الزمين للتدقيق -

ا هذا النوع من    إال أنه يعاب عليه ما يلي:  تدقيق احلساباتبالرغم من اخلصائص اليت يتميز 
يود من خمتلف املستندات والسجالت بعد وجود احتمال لقيام عمال املؤسسة بتغيري أو حذف أرقام أو ق -

دف الغش والتالعب لتغطية اختالس معني، وهذا من منطلق  القيام بتدقيقها، سواء كان ذلك حبسن نية أو 
  ؛أن مدقق احلسابات ال يعود ثانية لتدقيق تلك املستندات والسجالت

ق احلسابات للقيام مبهامه، ولكن ميكنه تعطيل العمل بقسم احملاسبة من فرتة ألخرى، وهذا راجع لزيارة مدق -
  ؛تفادي ذلك عن طريق اختيار الوقت األنسب للفرتات اليت يزور فيها املؤسسة

احتمال نشوء صالت تعارف بني مدقق احلسابات وعمال املؤسسة وهذا يسبب حرج للمدقق عند اكتشافه  -
  لغش أو خطأ يف الدفاتر والسجالت، أو عند كتابته للتقرير.

  

  

  

  

  

  

                                                            
  1- خالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص ص: 29- 30.
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  الحسابات تدقيق محددات المبحث الثاني:

ترتكـــز مهنـــة تـــدقيق احلســـابات علـــى عمليـــة جتميـــع األدلـــة ومطابقتهـــا والنتـــائج املتوصـــل إليهـــا، وهـــدفها 
ا، فتـدقيق احلسـابات   الرئيسي هو إبداء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية ومطابقتها للمعايري املعمول 

تكـز علـى فـروض حمـددة وحتكمـه مقومـات أساسـية ولـه عـدة مزايـا فهـو مبختلـف أنواعـه خيــدم كغـريه مـن املهـن ير 
جهــات عــدة ويســاعدها يف عمليــة اختــاد القــرارات املناســبة ورســم السياســات واخلطــط املســتقبلية، ومقابــل املزايــا 

دقيق احلسابات، اليت يقدمها له عيوب، وهذا ما سيتم توضيحه يف هذا املبحث من خالل التطرق إىل فروض ت
  حدود تدقيق احلسابات، املقومات األساسية ملهنة تدقيق احلسابات، مزايا وعيوب تدقيق احلسابات.

  المطلب األول: فروض تدقيق الحسابات

 الفرض هو عبارة عن فكرة ذهنية يتم التعبري عنها يف شكل لفظ، وهو قاعدة تلقى قبول عام، وتعرب 
دف ترشيد السلوك إىل وضع حمدد. عن التطبيق العملي، وتستعمل     1من أجل حل مشكل معني أو 

  2تستند عملية تدقيق احلسابات على عدة فروض ولعل أمهها:

 أوال: فرض استقالل مدقق الحسابات

إن العمل األساســـي ملدقق احلسابـــات هو إبداء الرأي الفين احملـــايد عن عدالة القوائـــم املالية وتقدمي 
إىل األطراف املعنية، ومبا أن عمل مدقق احلسابات يتميز باحلياد واالستقاللية وهذا يعين عدم  ئـــجهذه النتا

يف القائمني بإعداد البيانات املالية، ولكن هذا ال يعين عدم وجود  وجود تعارض بني عمله واإلدارة واملتمثلة
ء بعض املعلومات اهلامة ابات كإخفاتعارض دائم وحتمي ألنه قد تتعارض مصاحل اإلدارة وعمل مدقق احلس

  على مدقق احلسابات أن يكون طرف حمايد بالنسبة لكل من أصحاب املؤسسة واإلدارة. عنه، لذا

  

  

  

                                                            
، ص: 2000"، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، الطبعة األوىل، المعايير الدولية للمراجعة تحليل وإطار للتطبيق :دراسات فيحممود السيد الناغى، " -1 

26.  

  2- غسان فالح املطارنة، " تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية "، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األوىل، 2006، ص ص: 20- 21- 22.
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  ثانيا: فرض إمكانية فحص البيانات المالية والقوائم

 ات جيب أن تكون البيانات املالية املعدة من طرف اإلدارة قابلة للفحص، وحىت يـتمكن مـدقق احلسـاب 
  من فحص البيانات املالية جيب أن تتوفر هذه البيانات على جمموعة من املعايري أمهها: 

ا -   ؛جيب أن تكون البيانات املالية مالئمة ملستخدميها، كما جيب أن تكون مرتبطة باملدة الزمنية اخلاصة 

  جيب أن تعكس البيانات املالية حقائق قائمة وتبتعد كل البعد عن التحيز؛ -

  جيب أن تكون املعلومات املالية قابلة للقياس الكمي؛  -

جيب أن تتميز املعلومات املالية أيضا بقابلية الفحص، وأن تعكس نفس النتائج إذا مت فحصها من قبل أكثر  -
  من شخص.

  ثالثا: فرض وجود نظام رقابة داخلي سليم

د علـى خمرجاتـه، كمـا أن عمـل مــدقق إن وجـود نظـام رقابـة داخلـي سـليم يتـيح لــإلدارة واملـالك االعتمـا 
  احلسابات يرتكز على مدى قوة ومثانة هذا النظام ويشمل نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة على:

   ؛الرقابة احملاسبية -

  ؛الرقابة اإلدارية -

  الضبط الداخلي. -

  رابعا: فرض خلو القوائم المالية من األخطاء الغير عادية والتالعب

ق احلسابات يف األساس على فرضية خلـو القـوائم املاليـة مـن األخطـاء والتالعـب، وإذا يقوم عمل مدق 
  تبث العكس يصبح عمل مدقق احلسابات تفصيلي وهذا حىت يتأكد من عدم وجود األخطاء والتالعب.
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  خامسا: فرض الصدق في محتويات التقرير 

ر املعد من قبل مدقق احلسابات واملقدم ويرتكز هذا الفرض على ضرورة وجود الصدق يف حمتوى التقري
  ة: إىل اجلهة املسؤولة عن تعيينه ويستلزم ذلك من املدقق التحقق من النقاط التالي

  ؛املؤسسة تلتزم باملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما -

  ؛املؤسسة تطبق املبادئ احملاسبية بشكل ثابت -

  ؛هي معلومات تتسم باملالئمة املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية -

 املبادئ احملاسبية املتبعة من طرف املؤسسة تتالئم وطبيعة نشاطها. -

  المطلب الثاني: حدود تدقيق الحسابات

ال ميكن اعتبار القيام بوظيفة تدقيق احلسابات ضمانا كافيا على سالمة القوائم املالية وهذا راجع لعدة 
  1أسباب أمهها:

نــة مــن األدلــة يــتم التوصــل إىل الكثــري مــن اســتنتاجات التــدقيق، غالبــا مــا تكــون القــيم علــى أســاس فحــص عي -
النقديـــة املدونــــة يف القــــوائم املاليــــة بــــآالف أو رمبــــا بــــاملاليني مثــــل الشــــيكات املدفوعــــة والفــــواتري...اخل. و تــــدقيق 

ة املدونـة بـالقيم النقديـة، احلسابات كغـريه مـن املهـن مقيـد بالتكلفـة والـزمن، وهـذا يتطلـب فحـص عينـة مـن األدلـ
م ذلــــك فــــإن وميكــــن هلــــذه العينــــات أن تصــــمم بطريقــــة علميــــة متكــــن مــــن تقــــدمي درجــــة كبــــرية مــــن الثقــــة، ورغــــ

  ؛من فحص عينة من األدلة ختضع بالضرورة إىل ظروف عدم التأكد االستنتاجات املستخرجة

    فســار مــن اإلدارة وميكــن هلــذا االستفســاريــتم جتميــع بعــض األدلــة الظــاهرة يف القــوائم املاليــة عــن طريــق االست -
وبــالرغم مــن أن  حســابات الزبــائن، أن يكــون إمــا شــفهيا  أو كتابيــا، مثــل: التقــديرات املرتبطــة بإمكانيــة حتصــيل

مدقق احلسابات يستطيع احلصول على األدلة املالئمة اليت من خالهلا يتمكن من تأكيد أو نفي مزاعم اإلدارة، 
االت يفضل االعتماد وبدرجة كبرية على ما تقدمه اإلدارة من معلومات، فإذا كانـت اإلدارة إال أنه يف بعض احل

تفتقــر لعنصــر األمــان قــد يتوصــل مــدقق احلســابات  إىل بنــاء اســتنتاجات غــري ســليمة عــن مــدى عدالــة القــوائم 
  ؛املالية، ويعترب هذا خطر من املخاطر املالزمة لعملية تدقيق احلسابات

                                                            
   .28: صحممد الفيومي، عوض لبيب، مرجع سبق ذكره،  -1 
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شري معرض إىل عدة عوامل كاإلرهاق من كثرة العمل، عـدم املبـاالت والنسـيان وغريهـا، كـل هـذه العنصر الب -
العوامــل قــد تــدفع مبــدقق احلســابات إىل اإلغفــال أو التغاضــي عــن األدلــة املناســبة، أو قيامــه بفحــص النــوع اخلطــأ 

أيضـا يعـد خطـرا مـن املخـاطر من األدلة، أو استخراجه استنتاجات خاطئة  من األدلة اليت قام بفحصها، وهـذا 
 املالزمة لعملية تدقيق احلسابات.

  1المطلب الثالث: المقومات األساسية لمهنة تدقيق الحسابات

  ميكن حتديد أهم املقومات األساسية اليت جيب توافرها يف مهنة تدقيق احلسابات فيما يلي:

يب العملي الذي ميكنه من القيـام بعملـه ضرورة امتالك مدقق احلسابات قدر واف من التأهيل العلمي والتدر  -
  ؛على أكمل وجه، مبا يتناسب وأمهية العمل املنوط به

إن اهلدف األساسي من مهنة تدقيق احلسابات هـو تقـدمي خدمـة عامـة للمجتمـع، مـع ضـرورة وجـود اعـرتاف  -
حبجــم املســؤولية  صــريح مــن قبــل أطــراف اجملتمــع بضــرورة هــذه اخلدمــة وأمهيتهــا، وعلــى مــدقق احلســابات الشــعور

  االجتماعية امللقاة على عاتقه، وقدرته على حتملها؛

ا على اجملهود الذهين بشكل أساسي؛ تدقيق احلساباتترتكز مهنة  -   عند القيام 

  ؛ضرورة ممارسة الرقابة الذاتية عن طريق املنظمات املهنية املسؤولة عن إشراف وتنظيم شؤون املهنة -

  ؛ري األداء املتعارف عليها حتكم أداء العمل املهينجيب توفر مجلة من معاي -
    ، وتعمل تدقيق احلساباتضرورة وجود مجلة من القواعد والتقاليد حتكم السلوك املهين ألعضاء مهنة  -

  على الرفع من مستواها واحلفاظ على كرامة أعضائها.
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  1-سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان، "تدقيق الحسابات (1)"، اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية األوىل، 2010، ص: 134.
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  1المطلب الرابع: مزايا وعيوب تدقيق الحسابات
ا أن تعود بالفائدة على املؤسسة حمل التدقيق أو علـى املـالك، ومبـا  اتتدقيق احلساب   عدة مزايا من شأ

أن عمــل مــدقق احلســابات يبــدأ بعــد انتهــاء عمــل احملاســب فهــو ال ميلــك املعلومــات الكافيــة عــن طريقــة إعــداد 
كتشافه وحىت السجالت، وهذا يعين احتمال وجود األخطاء والتالعب حمكم بالسجالت يصعب على املدقق ا 

  عند بدله العناية املهنية الالزمة.
  تدقيق الحسابات الفرع األول: مزايا

  من بني املزايا اليت مينحها تدقيق احلسابات لكل من املؤسسة واملالك نذكر ما يلي:
ا موظفي املؤسسة تدقيق احلساباتيساعد  -   ؛يف الكشف عن األخطاء والتالعبات اليت ميكن أن يقوم 
ــا فهــي إمكان - ا ميكــن الوثــوق  يــة حصــول املؤسســة علــى القــروض بطريقــة ســهلة وهــذا راجــع إىل أن حســابا

  ؛مدققة
إمكانيــــة حتديــــد مثــــن بيــــع املؤسســــة يف حالــــة عرضــــها للبيــــع وهــــذا راجــــع إىل وجــــود ســــجالت وحســــابات مث  -

     تدقيقها؛
ــــة فــــيمكن أن حتــــدد شــــركة ا - ــــد تعــــرض املؤسســــة خلســــائر جــــراء كــــوارث طبيعي ــــأمني بكــــل ســــهولة قيمــــة عن لت

  ؛التعويضات وهذا راجع لوجود حسابات مث تدقيقها يف املؤسسة
ســهولة حتديــد مــدى قــوة ومتانــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل مــدقق احلســابات ومــن مث العمــل علــى تصــليح  -

  االحنرافات؛
يق داخـل املؤسسـة، فهـو يقـدم االستفادة من خربات مدقق احلسابات حبكم استمراره يف القيام بأعمـال التـدق -

  ؛للمؤسسة النصائح واملشورة فيما يتعلق بنقاط الضعف يف النظامني احملاسيب واإلداري
  يف حالــة وجــود خــالف بــني املؤسســة والعــاملني فيمــا يتعلــق بالرواتــب واألجــور فهــو حســابات مدققــة ميكنهــا  -

  أن تساعد يف حل اخلالف؛
  الدفاتر والسجالت بااللتزام وتوخي احلذر عند قيامه باملهام املنوطة به.يلزم ماسك  تدقيق احلساباتوجود  -
  
  
  
  
 

                                                            
 1-  غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 22- 23- 24.
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  الفرع الثاني: عيوب تدقيق الحسابات
إن املعلومات اليت حتتويها الدفاتر والسجالت قد ال تكون كافية للوصول إىل احلقيقـة مـن طـرف مـدقق 

   ات إضـافية مـن أشـخاص قـد يكونـوا أطرافـا احلسابات لذلك قد يلجأ يف بعض األحيان إىل البحـث عـن املعلومـ
يف عملية الغـش والتالعـب وهـذا يعـين أن القـوائم املاليـة الـيت مت تـدقيقها قـد ال متثـل الصـورة الفعليـة للوضـع املـايل 

  للمؤسسة حمل التدقيق.
تواجــه مــدقق احلســابات أيضــا مشــكلة تتعلــق باألدلــة والقــرائن الــيت يســعى للحصــول عليهــا والــيت يعتمــد 
عليهــا عنــد إبــداء رأيــه الفــين احملايــد حــول عدالــة القــوائم املاليــة ومتثيلهــا للمركــز املــايل للعميــل، وخاصــة الــيت تتعلــق 
باملصــادر اخلارجيــة فقــد تكــون هــذه األدلــة غــري ســليمة فقــد حيصــل املــدقق مــن العمــالء علــى معلومــات خاطئــة 

م.   حول أرصد
عليــه احلصــول علــى أدلــة وقــرائن  تــدقيق احلســاباتيــة عنــد إتبــاع مــدقق احلســابات خلطــة معينــة يف عمل

تتطـابق مــع مــا هـو موجــود يف  الــدفاتر والســجالت. وقـد يتبــع مــدقق احلســابات خطـة عمــل ال تتماشــى وطبيعــة 
  املؤسسة حمل التدقيق وهذا يؤدي بالضرورة إىل عدم املوصول إىل النتائج املرجوة.

به عليه إبداء رأيه الفين احملايد حـول عدالـة القـوائم املاليـة  عند انتهاء مدقق احلسابات من املهام املنوطة
        ومتثيلهــا للمركــز املــايل للعميــل ويســتند يف ذلــك الــرأي علــى األدلــة والقــرائن الــيت قــام جبمعهــا والــيت مــن الواجــب

وهــذا أن تتماشــى مــع الطريقــة الــيت ينتهجهــا، ولكــن يف بعــض األحيــان يكــون رأي مــدقق احلســابات غــري واضــح 
راجـــع إىل وجـــود بعـــض املعلومـــات املخمنـــة والـــيت ال تكـــون مؤيـــدة بأدلـــة مرتبطـــة بالعنصـــر حمـــل التـــدقيق وبالتـــايل 

  س حقيقة املركز املايل للمؤسسة. تكون القوائم املالية املدققة مضللة وال تعك
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  تدقيق الحسابات المبحث الثالث: مسار تنفيذ عملية

احلســـابات بعـــدة مراحـــل تبـــدأ بقبـــول مـــدقق احلســـابات تنفيـــذ عمليـــة التـــدقيق ميـــر مســـار عمليـــة تـــدقيق 
دف حتديد درجة مثانتـه وقـوة  والتخطيط هلا ومن مث ينتقل إىل مرحلة فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية وهذا 

ليت متتـل الركيـزة هذا النظام وبالتايل االعتماد على خمرجاته ومن مت ينتقل مدقق احلسابات إىل مجع أدلة االثبات ا
اليت يستند عليها إلبداء رأيه الذي يكون على شكل تقرير تتخذ على أساسه عدة قرارات، وعلى هذا األسـاس 
ســيتم التطــرق يف هــذا املبحــث إىل قبــول املهنــة وختطــيط عمليــة تــدقيق احلســابات، فحــص وتقيــيم أنظمــة الرقابــة 

  الداخلية، أدلة اإلثبات، وتقرير مدقق احلسابات. 

  المطلب األول: قبول المهنة وتخطيط عملية تدقيق الحسابات     

جيــب علــى مــدقق احلســابات قبــول املهنــة متكنــه مــن احلفــاظ علــى مسعتــه وأداء عملــه علــى أكمــل وجــه 
ودون املساس باستقالليته وموضوعيته، ويساعد التخطيط السليم املدقق على توفري اجلهـد واملـال وضـمان السـري 

  احلسن لعمله.

  لفرع األول: قبول عملية تدقيق الحساباتا

ـــه مسعتـــه فعليـــه أن حيـــافظ          تعـــد مهنـــة تـــدقيق احلســـابات مهنـــة تنافســـية ومبـــا أن مـــدقق احلســـابات رأمسال
علــى اســتقالليته وموضــوعيته، وعــدم قبولــه مهنــة تــدقيق البيانــات املاليــة ملؤسســة معروفــة بســوء مسعتهــا يف الســوق 

واالحتيـــال، كمـــا عليـــه عـــدم قبـــول أيـــة عمليـــة تـــدقيق احلســـابات يعتقـــد أنـــه ال يســـتطيع املـــايل أو متهمـــة بـــالغش 
إجنازهـا وفــق معـايري التــدقيق الدوليـة أو حســب معــايري التـدقيق املتعــارف عليهـا، وحســب املعـايري األخالقيــة ملهنــة 

  1تدقيق احلسابات.

       )، والغــــرض210دويل رقــــم (ولقــــد أصــــدر جملــــس معــــايري التــــدقيق والتأكيــــد الــــدويل معيــــار التــــدقيق الــــ
  2من هذا املعيار هو توفري إرشادات تتعلق مبا يلي:

  

  

  
                                                            

  1- هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص: 45.

  2- أمحد حلمي مجعة، " المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق "، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 2015، ص: 264.
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 ؛االتفاق على شروط عملية تدقيق احلسابات مع العميل -

  استجابة مدقق احلسابات لطلب العميل واملتمثل يف تغيري شروط عملية تدقيق احلسـابات لتـوفر مسـتوى أقـل  -
  من التأكيد. 

        إىل ضـــرورة اتفـــاق كـــل مـــن مـــدقق احلســـابات والعميـــل )210(التـــدقيق الـــدويل رقـــم  كمـــا أشـــار معيـــار
علــى شــروط العمليــة، وتســجيلها يف كتــاب التعيــني لعمليــة تــدقيق احلســابات أو يف شــكل آخــر يكــون مناســب، 

ويعمـل أيضـا  فوجود كتاب التعيني قبل البدء يف عملية التدقيق يساعد على جتب سـوء الفهـم  املتعلـق بالعمليـة،
علــى توثيــق قبــول التعيــني باإلضــافة إىل توضــيح نطــاق وهــدف عمليــة تــدقيق احلســابات ومــدى مســؤولية املــدقق 

   1اجتاه العميل.

  الفرع الثاني: أهمية وأهداف التخطيط السليم لعملية تدقيق الحسابات

ضافة إىل حتقيق يساعد التخطيط السليم والعقالين مدقق احلسابات على التأكد من عدة نقاط باإل
  أهداف متعددة.

  2 أوال: أهمية التخطيط لعملية تدقيق الحسابات

ختطيط عملية تدقيق القوائم املالية إىل: "أن هدف املراجع  )300(يشري معيار التدقيق الدويل رقم 
اط وأعضاء يتمثل يف ختطيط عملية املراجعة حبيث يتم أدائها بطريقة فعالة. وجيب أن يلتزم كل من شريك االرتب

  فريق االرتباط الرئيسيني اآلخرين بتخطيط عملية املراجعة".

  فالتخطيط السليم يساعد يف التأكد من النقاط التالية:

ا وختول هلم القيام بعملية  - أنه قد مث اختيار أعضاء فريق التدقيق بناءا على القدرات واملؤهالت اليت ميلكو
  ؛تدقيق احلسابات

  ؛املشاكل احملتملة، وطرق حلها يف الوقت املالئمقد مث تشخيص كافة  -

أنه قد مث توجيه أعضاء فريق التدقيق واالشراف عليهم ومراجعة عملهم من خالل اتباع منهجية زمنية  -
  مناسبة؛

                                                            
  1- أمحد حلمي مجعة، نفس املرجع السابق، ص: 264.

  2- أمني السيد أمحد لطفي، "ممارسة المراجعة في ضوء المقاييس المرجعية"، الدار اجلامعية، االسكندرية، الطبعة األوىل،2011، ص: 82. 
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  ؛تدقيق احلساباتأنه قد مث اعطاء كافة التوجيهات الالزمة للقطاعات املختلفة لعملية  -

اء العمل بطر  -   يقة مالئمة ووفق منهجية زمنية مناسبة؛ أنه قد مث إ

    أهداف التخطيط السليم لعملية تدقيق الحسابات ثانيا:

  1 للتخطيط السليم لعملية تدقيق احلسابات عدة أهداف ولعل أمهها:

ــا والوقــت الــالزم لــذلك، وهــذا  - حتديــد نطــاق عمليــة الفحــص باإلضــافة إىل حجــم االختبــارات املــراد القيــام 
  ؛ق احلسابات يف فهم املهام املوكلة إليه وكيفية أدائها على أكمل وجهسيساعد مدق

حتديــد العمــل املنجــز وبالتــايل يتســىن ملــدقق احلســابات يف أيــة حلظــة حتديــد احلجــم املنجــز مــن العمــل، ومــن مث  -
ة حتديـــد حجـــم األعمـــال املتبقـــي إجنازهـــا والوقـــت املتوقـــع لـــذلك، وهـــذا يســـاعد يف عمليـــة إعـــادة ختطـــيط عمليـــ

  ؛التدقيق وتوزيع األعمال على املساعدين  إن تطلب األمر ذلك

يستعمل كـأداة للرقابـة وتقيـيم األداء، وهـذا مـن خـالل مقارنـة مـا مث حتقيقـه مـع مـا كـان جيـب تنفيـذه، ويعمـل  -
التخطــيط الســليم أيضــا علــى حتديــد خمتلــف االحنرافــات وحماولــة عالجهــا وإن تطلــب األمــر إعــادة تعــديل برنــامج 

  ؛قيق احلساباتتد

يعمل علـى كوسـيلة لتحديـد مسـؤولية األداء املهـين وهـذا مـن خـالل إظهـار الشـخص املسـؤول عـن تنفيـذ كـل  -
 . تدقيق احلساباتجزء من عملية 

  الفرع الثالث: أنواع برامج تدقيق الحسابات

  2هناك نوعان من برامج تدقيق احلسابات وهي كاآليت: 

  

  

  

                                                            
، الدار اجلامعية"، فقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدوليةالمراجعة الخارجية المفاهيم األساسية وآليات التطبيق و ، "حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي -1 

  . 78 -77 ، ص ص:2002، بدون طبعةاإلسكندرية، 

 2- زهري احلدرب، "علم تدقيق الحسابات"، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىل، 2010، ص: 128.
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  دما وثابتة أوال: برامج تدقيق مرسومة مق

ا، ومن عيوب هذا النوع من برامج التدقيق أنه  وهي برامج مطبوعة وثابتة وعلى املساعدين التقيد 
  يلغي االبتكار والتجديد ويتسم بالروتني. أما عن مزايا هذا النوع:

  ؛تعد تعليمات واضحة لطريقة سري العمل -

  ؛مليعترب ضروري يف املشاريع الضخمة وهذا إلحكام خطة الع -

  ؛يساعد على تقسيم العمل بني مدقق احلسابات وأعضاء الفوج العامل معه -

  تطمئن مدقق احلسابات إىل عدم السهو.  -

  ثانيا: برامج تدقيق متدرجة

يتم إعداد هذا النوع من الربامج أثناء القيام بتنفيذ عملية تدقيق احلسابات ، ويتضمن اخلطوط 
التفاصيل واالختبارات فتقرر أتناء القيام بالعملية، ويتميز هذا النوع عن النوع الرئيسية لعملية التدقيق، وأما عن 

  يف كونه يفسح اجملال أمام املوظفني لالبتكار واستخدام اخلربة. األول

  الفرع الرابع: الخطوات التمهيدية لتنفيذ عملية تدقيق الحسابات

سبق له التعامل معها فإنه ينبغي عليه  قبل يف حالة قيام املدقق مبهمة تدقيق احلسابات يف مؤسسة مل ي
  قيامه بعملية تدقيق احلسابات مراعاة النقاط التالية:

  أوال: التأكد من صحة تعيينه

    ختتلف إجراءات تعيني مدقق احلسابات حسب الشكل القانوين للمؤسسة حمل التدقيق لذلك جيب
  1على املدقق أن يطلع على قرار تعيينه.

  

  

  

                                                            
  1-سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان، مرجع سبق ذكره، ص: 146.
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  تدقيق الحسابات د من نطاق عمليةثانيا: التأك

على مدقق احلسابات التقيد وااللتزام بنطاق عملية تدقيق احلسابات سواء كانت شاملة أي للمدقق 
احلق يف االطالع على كافة الدفاتر والسجالت أو جزئية أي للمدقق حدود لنطاق عملية تدقيق احلسابات 

ا.   1اليت يقوم 

  2ى المعلومات األساسية عن المؤسسة التي سيقوم تدقيقها ثالثا: حصول مدقق الحسابات عل

ترتكز هذه املرحلة على التعرف على طبيعة املؤسسة حمل التدقيق من حيث نظمها املالية واإلدارية، 
  وذلك حىت يتم وضع اخلطة املناسبة لتدقيقها.

  ومن بني اخلطوات اليت ينبغي أن تتضمنها هذه املرحلة هي:

  ؛لقدر الكايف من التقارير املالية اليت ختص السنوات السابقةاالطالع  على ا -

  ؛دراسة بعض التقارير املالية للمؤسسات املنافسة اليت تزاول نفس النشاط ويف نفس الظروف -

  ؛دراسة اهليكل اإلداري للمؤسسة وحتديد طرق االتصال والسلطات واملسؤوليات -

  احلسابات للسنوات املاضية. دراسة أوراق العمل املتعلقة بعملية تدقيق -

  رابعا: فحص النظام المحاسبي للمؤسسة

           على مدقق احلسابات دراسة النظام احملاسيب املتبع يف املؤسسة دفرتيا أو آليا وعليه أيضا االطالع
  3 يل.على خمتلف الدفاتر والسجالت اإللزامية واالختيارية وهذا ليتعرف على خمتلف مراحل التسجيل والرتح 

  

  

  

                                                            
  1- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 127. 

"، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مشاكل التطبيق العملي - المعايير والقواعد -أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظريحممد السيد سرايا، " -2
   .208ص:  ،2007الطبعة األوىل، 

  3- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 127.



اتاإلطار النظري العام لتدقيق احلساب                                                            الفصل األول  

41 

 

  خامسا: القيام بزيارات ميدانية للمؤسسة و فروعها

        يقوم مدقق احلسابات بزيارات ميدانية للمقر الرئيسي للمؤسسة والفروع التابعة له، ويتعرف 
على أماكن اخلزينة، باإلضافة إىل تعرفه على خمتلف املخازن (خمازن املواد اخلام، قطع الغيار واملنتجات 

  1 وطرق التخزين، واطالعه على طريقة سري العمل وغريها.اجلاهزة)، 

  سادسا: دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

يرتكــز مــدقق احلســابات عنــد قيامــه بدراســة وتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة، علــى مــدى قــوة ومتانــة هــذا 
يب، وبالتــايل تقــدمي معلومــات النظــام، حيــث ميكنــه هــذا األخــري مــن زيــادة درجــة الثقــة يف خمرجــات النظــام احملاســ

  2 مناسبة ملتخذي القرار.

  المطلب الثاني: فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

متكن عملية فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية مدقق احلسابات من حتديد قوة ومثانة نظام الرقابة 
دف ا إعطاء رأي سليم حول عدالة  لوصول إىلالداخلية وبالتايل حتديد برنامج وأسلوب التدقيق املتبع وهذا 

 القوائم املالية.

  الفرع األول: مفهوم الرقابة الداخلية 

لقد تعددت مفاهيم الرقابة الداخلية وتنوعت وفيما يلي سيتم توضيح مفهوم كل من الرقابة والرقابة 
  الداخلية.

 أوال: مفهوم الرقابة

 للرقابة عدة تعاريف نذكر منها:

ا: " اإلشراف واملراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كيفية  لقد عرف الكفراوي الرقابة على أ
سري العمل داخل املؤسسة والتأكد من أن املوارد تستخدم وفقا ملا هو خمصص هلا. فالرقابة هي عملية متابعة 

                                                            
  1- سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان، مرجع سبق ذكره، ص: 148.

  2- سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان، نفس املرجع السابق، ص: 148.
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ا اجلهة الرقابية للتأكد من أن ما جيري عليه العمل داخل الوحدة ي تم وفقا للخطط دائمة ومستمرة تقوم 
  1والسياسات املوضوعة".

ا: " متثل عمليات السيطرة التنظيمية على تطبيق خطط املنظمة بصورة كفئة  وتعرف الرقابة على أ
  2وفعالة مبا يضمن حتقيق أهدافها دون هدر يف املوارد والقدرات املادية واملالية والبشرية".

ـا بغيـة الوصـول إىل األهـداف املسـطرة والغايـات  ا أي حماولـة مـن اإلدارة تقـوم  وتعرف الرقابة أيضا بأ
 3احملددة.

ا: "وظيفة إدارية تسعى جلعل احلوادث تتوافـق مـع اخلطـة املرسـومة، فهـي عمليـة  وتعرف الرقابة أيضا بأ
قيقهـا والعمـل علـى تعـديلها يف أقصـر وقـت التحقق من مدى إجناز األهداف املبتغـاة والكشـف عـن معوقـات حت

   4ممكن".

وعليــه ميكــن اســتنتاج أن الرقابــة هــي وظيفــة إداريــة تعمــل علــى التحقــق مــن أن املــوارد تســتعمل بطريقــة 
إىل التأكد من إجناز األهداف املرسومة والوقوف على خمتلف االحنرافات ومعاجلتها يف الوقـت  عقالنية باإلضافة

  املناسب.

  ريف الرقابة الداخليةثانيا: تع

 إن للرقابة الداخلية عدة تعاريف ولعل أمهها اآليت:

ا التنظيم العقالين للمحاسبة وقسمها،          دف على األقلفهي تعرف الرقابة الداخلية على أ
  5إىل اكتشاف األخطاء والغش وحماولة استدراكها يف الوقت املناسب.

  

                                                            
شعبة تسيري املؤسسات، جامعة راه يف علوم التسيري، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو "الرقابة المالية على البلدية في الجزائر: دراسة تحليلية ونقدية" عبد القادر موفق، -1

   .33، ص:2015 -2014احلاج خلضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

"، جملة االسرتاتيجية والتنمية،  الحكومي المراجعة والرقابة على المال العام في المؤسسات اإلدارية العمومية كأداة إصالح وترشيد عمليات اإلنفاقساملي ياسني، " -2
  . 232، ص: 2014ستغامن، اجلزائر، العدد السابع جويلية جامعة مكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، 

   .128ص:  مرجع سبق ذكره،خلف عبد اهللا الواردات،  -3

  4- حممد مصطفى سليمان، "األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2014، ص: 94.

5- PIGE Benoît et autre, " Comptabilité et audit: Manuel Applications et Corrigés ", Nathan, Paris, 2008,       
P: 43.                         
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ــدف تعــرف أيضــا الرقابــة الداخليــة علــى و  ــا جمموعــة الوســائل واإلجــراءات الــيت تســتعملها املؤسســة  أ
 1محاية أصوهلا، وللتأكد من صحة البيانات احملاسبية، وحتقيق أقصى كفاية إنتاجية وبالتايل حتقيق الفعالية.

ـا  )315( وقد عرف جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل يف معيـار التـدقيق الـدويل الرقابـة الداخليـة بأ
ـا أطـراف معينـني مكلفـني بالرقابـة واإلدارة إضـافة إىل مـوظفني أخـرين، هـدفها األساسـي هـو تـوفري  عملية يقوم 

  2درجة معقولة من التأكيد فيما يتعلق بتحقيق أهداف املؤسسة.

ا عملية يقوم بتنفيذها موظفني مـن داخـل املؤسسـة، حبيـث  وميكن تعريف الرقابة الداخلية أيضا على أ
  3درجة معقولة من التأكيد بأن: ميمها بطريقة تسمح بتقدمييتم تص

  ؛العمليات تسري بطريقة أمنة إىل حد أقصى ومنظمة لتحقيق األهداف األساسية للمؤسسة ومحاية أصوهلا -

ا، ويتم إتباع خمتلف اللوائح واملبادئ التوجيهية التنظيمية. -   املعلومات املالية والتشغيلية موثوق 

ا أطراف ممما سبق ميك     عينني مكلفني بالرقابة فهي عبارةن التوصل إىل أن الرقابة الداخلية يقوم 
عن جمموعة من اإلجراءات والوسائل هدفها األساسي كشف االحنرافات يف الوقت املناسب بغية تصحيحها، 

 وحتقيق أقصى كفاية إنتاجية للمؤسسة وبالتايل حتقيق الفعالية.

  حص وتقييم أنظمة الرقابة الداخليةالفرع الثاني: أسباب ف

ا مدقق احلسابات قبل شروعه يف عملية التدقيق ضرورة قيامه بعملية فحص وتقييم  أول عملية يقوم 
  4 نظام الرقابة الداخلية وهذا راجع لعدة اعتبارات أمهها:

  .ساباتيعد تقييم نظام الرقابة الداخلية من أهم معايري العمل امليداين ملهنة تدقيق احل -

  يساعد تقييم نظام الرقابة الداخلية مدقق احلسابات يف ما يلي:  -

  

                                                            
  1-  خلف عبد اهللا الواردات، " دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن IIA "، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2014، ص: 38

  2- أمحد حلمي مجعة، " المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق "، مرجع سبق ذكره، ص: 205.

3 - SCHICK Pierre et autre , "Audit interne et référentiels de risque", DUNOD, Paris, 2e édition, 2014, p: 
18. 

  4- حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص: 246.
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  حتديد برنامج التدقيق الذي يسري عليه؛ -

  ؛حتديد أسلوب التدقيق الذي يتبعه -

  حتديد فريق التدقيق املناسب من حيث الكم والكيف.-

  الفرع الثالث: طرق فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 

  لفة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وهي كاآليت:هناك طرق خمت

   االستبيان أوال:

وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة حول سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية، واليت يرى مدقق  
ا ضرورية ملنع أي احنرافات يف البيانات املالية.   1 احلسابات من أ

  مزايا االستبيان -

  2ة مزايا ولعل أمهها:إن لالستبيان عد

  ؛يوفر السهولة يف التطبيق -

  متتاز أسئلته باملرونة؛ -

  يعمل االستبيان على التوفري يف الوقت؛ -

  عيوب االستبيان -

ا، ولكن ميكن ملدقق احلسابات  ا تتم بدون إعطاء االهتمام الالزم  من عيوب هذه الطريقة أ
  3اكتشاف ذلك عند قيامه بالتدقيق التفصيلي.

  

  

                                                            
  1- هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص: 92.

  2- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 140.

  3- هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص: 92.
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  ثانيا: الملخص التذكيري

وهو قيام مدقق احلسابات بوضع كافة أسس وقواعد نظام رقابة داخلية سليم حبيث عليه عدم تفويت 
ا ال تؤدي إىل تدوين كتايب، فهي مرتوكة لتصرف كل مدقق.   1أي نقطة هامة، ويعاب على هذه الطريقة كو

  ثالثا: وصف اإلجراءات المعمول بها

ت علــى خمتلــف اإلجــراءات ومــن مث يقــوم بتلخيصــها متتبعــا إحــدى الســبيلني: إمــا يطلــع مــدقق احلســابا
عن طريق إعداد ملخص لإلجراءات قد تكون طويلة أو القيام إعداد حوصلة كوصـف عمليـة معينـة مثـل عمليـة 
الشــــراء، أو عــــن طريــــق وصــــف تلــــك اإلجــــراءات باســــتخدام مــــا يعــــرف خبــــرائط التتــــابع الــــيت يــــتم فيهــــا وصــــف 

ت مــن خــالل اســتعمال أشــكال توضــح خمتلــف الوســائل املســتعملة وكيفيــة ســريها عــرب خمتلــف املصــاحل،  االجــراءا
ـا ومعرفـة  كما تبني أيضـا وبصـورة خاصـة أنـواع الرقابـة الـيت ختضـع هلـا مـن قبـل عمـال تلـك املصـاحل أثنـاء املـرور 

  2 إجيابيات وسلبيات ذلك.

  خرائط التتابع. خمتلف الرموز املستعملة يف) 02(يوضح الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  1- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 141.

  2- حممد بوتني، "المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة، 2003، ص :85.
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جخرا اإلدخال و اإل  
 موصل

قرارالختاذ إ يدوية عملية   

عمليةالوصف     صفحات موصل 

  لإتصا املستند

ستنداتاملحفظ  العمليات تدفق خط   

حمفظة أشرطة اإلضافية والتفسريات التعليقات   

اية بداية مدخالت يدوية و  

  التتابع الرموز املستخدمة يف خرائط  :)02(شكل رقم ال
  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلطار النظري امراجعة الحسابات المتقدمة " ، حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي المصدر:
: ص، 2009،  -إلصدار األولا-  الطبعة األوىل ،، عمانللنشر والتوزيع "، دار الثقافة واإلجراءات العملية
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يقـوم مـدقق احلسـابات بإعـداد قائمـة خبطـوات التـدقيق الفنيـة والـيت يـتم االسـتناد عليهـا لتحقيـق األهـداف رابعا: 
  1 املسطرة ومن بني تلك اخلطوات التايل:

  ؛التأكد من صحة املستندات األصلية وذلك من الناحية الفنية -

  ؛دية اخلاصة بكل مستند انطالقا من اإلعداد ووصوال إىل احلفظحتديد الدورة املستن -

ا املتتالية وصوال إىل إعداد السجالت والدفاتر احملاسبية. -   حتديد الدورة احملاسبية وخمتلف خطوا

  المطلب الثالث: أدلة اإلثبات

       ب يرتكز عمل مدقق احلسابات على مجع أدلة اإلثبات ليتمكن من تكوين رأيه الفين، و جي
على املدقق أن حيصل على القدر الواف من األدلة وباالعتماد على الطريقة التكنولوجية وهذا حىت يدعم 

  املدقق الرأي الذي توصل إليه ويتمكن إبداء الرأي الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية.
 الفرع األول: مفهوم وأهمية أدلة اإلثبات لمدقق الحسابات

ا متثل املنطلق واللبنة األساسية ملدقق ألدلة اإلث بات مفاهيم عدة وهذا راجع إىل أمهيتها إذ أ
  احلسابات حنو إبداء رأيه الفين احملايد. 

  أوال: مفهوم أدلة اإلثبات

  ألدلة اإلثبات عدة تعاريف يذكر منها اآلتـــي:

) إىل أن أدلـــة 500ويل رقـــم (لقـــد أشـــار جملـــس معـــايري التـــدقيق والتأكيـــد الـــدويل يف معيـــار التـــدقيق الـــد
ــا: "مجيــع املعلومــات الــيت يســتخدمها املــدقق للوصــول إىل االســتنتاجات الــيت يبــىن عليهــا  اإلثبــات تعــرف علــى أ

  2رأي التدقيق".

ا عبارة عن جمموعة من املستندات داخلية كانت أو خارجية، من واجبها  وتعرف أدلة اإلثبات على أ
 3ن خارج املؤسسة.أن تعكس حقائق من داخل أو م

  

                                                            
  1- حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص: 247- 248.

  2- أمحد حلمي مجعة، "المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2012، ص: 314.

 .202: ، ص1996بدون طبعة،  "، دار الكتب العلمية، القاهرة، أساسيات المحاسبة المالية والتكاليف والمراجعة أبو الفتوح علي فضالة، " -3
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ا:  وقد عرفت املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املهنة أدلة إلثبات بأ
 1 "املعلومات اليت حيصل عليها املدقق للتوصل إىل استنتاجات يبين على أساسها رأيه املهين".

سابات من أدلة وقرائن سواء كانت وتعرف أيضا أدلة اإلثبات هي مجيع ما حيصل عليه مدقق احل
   2حماسبية أو غري حماسبية وذلك حىت يدعم رأيه الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية.

مما سبق ميكن التوصل إىل أن أدلة اإلثبات هي عبارة عن جمموعة من املستندات حيصل عليها مدقق 
األدلة حجية قوية متكن املدقق من إبداء رأيه  احلسابات قد تكون داخلية أو خارجية، وجيب أن متلك هذه

  الفين احملايد.
  3ثانيا: أهمية أدلة اإلثبات لمدقق الحسابات

  ميكن تلخيص أمهية األدلة ملدقق احلسابات يف النقاط التالية:

  ؛إن جوهر عملية تدقيق احلسابات يتلخص يف جتميع األدلة املالئمة وتقوميها بصورة موضوعية -

هو إبداء الرأي الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية، وال ميكن  تدقيق احلساباتئيسي من عملية اهلدف الر  -
  للمدقق حتقيق هذا اهلدف إال إذا اعتمد على أدلة مالئمة وكافية؛ 

توجد عالقة وثيقة بني رأي مدقق احلسابات وأدلـة اإلثبـات، فـإذا انتـاب املـدقق الشـك حـول وجـود حتريفـات  -
ية يف القوائم املالية، فإنـه يعمـل جاهـدا للحصـول علـى الـدليل املالئـم الـذي يأكـد شـكوكه أو ينفيهـا، وإذا جوهر 

  تعذر عليه ذلك فعليه التحفظ أو االمتناع عن إبداء رأيه؛ 

يعــد مــدقق احلســابات مســؤوال مهنيــا عــن مجــع وتقيــيم أدلــة اإلثبــات وهــذا وفقــا ملــا نصــت عليــه معــايري العمــل  -
 .امليداين

 

 

 

  
                                                            

 .177: ص مرجع سبق ذكره، غسان فالح املطارنة، - 1

  2- توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اهلادي أسحق املصري، "تدقيق ومراجعة الحسابات"، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2014، ص: 87.

   .325حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، مرجع سبق ذكره، ص:  -3
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   1 الفرع الثاني: خصائص أدلة اإلثبات في تدقيق الحسابات

، باإلضافة إىل املعيار الثالث للعمل امليداين من مدقق )500(يتطلب املعيار الدويل للتدقيق رقم 
       احلسابات مجع القدر الكايف واملالئم من األدلة اليت تدعم الرأي الذي يتوصل إليه، وينبغي على املدقق 

يقتنع بأن الرأي الذي توصل إليه صحيح بدرجة عالية من التأكد، ومن هذا املنطلق تعترب كفاية األدلة  أن
  من أهم اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف الدليل كي يقتنع مدقق احلسابات به. ومالئمتها

   يلي:ولكي يتصف الدليل بأنه مالئم جيب أن يتوفر على جمموعة من الشروط ميكن تلخيصها يف ما 

جيب أن يتناسب الدليل وهدف التدقيق الذي يقوم مدقق احلسابات باختباره، وهذا حىت يتسىن للمدقق  -
   ؛حتقيق االقتناع من خالله

جيب أن يكون الدليل مستقال، فالدليل الذي يتم احلصول عليه من أطراف خارج املؤسسة يكون أكثر  -
  ؛طراف من داخل املؤسسةمالئمة من الدليل الذي يتم احلصول عليه من أ

جيب أن يكون نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة قوي وفعال، وهذا حىت تكون األدلة اليت يتم مجعها أدلة  -
  قوية ميكن االعتماد عليها؛

جيب أن حيصل مدقق احلسابات على الدليل مباشرة، ألن الدليل الذي يتم احلصول عليه بطريقة مباشرة  -
  من الدليل الذي يتم احلصول عليه بطريقة غري مباشرة؛ يكون أكثر فعالية

  جيب أن يكون مصدر الدليل أشخاص مؤهلني للقيام بذلك؛ -
      جيب أن يكون الدليل موضوعيا فيعترب دليل اجلرد الفعلي للنقدية دليال موضوعيا، بينما يعترب االستفسار -
   غري موضوعيا؛عن إمكانية حتصيل الدين من طرف مدير االئتمان دليال 
  جيب أن يكون توقيت احلصول على الدليل مناسبا. -

ولكن تظل عملية حتديد مدى كفاية األدلة ومالءمتها مرتبطة باجتهاد مدقق احلسابات والذي بدوره 
  يتأثر بعوامل عدة نذكر منهـا:

  تقدير املدقق لطبيعة املخاطر املالزمة على خمتلف املستويات؛ -
  ظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل تقدير املخاطر املرتبطة بالرقابة؛ طبيعة كل من الن -
  األمهية النسبية للعنصر املراد اختباره؛ -
  اخلربة املتحصل عليها من العمليات السابقة؛ -
  مصدر املعلومات املتاحة وموثوقية. -

                                                            
  1- حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، نفس املرجع السابق، ص ص: 326- 327.
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  الفرع الثالث: الفرق بين الدليل والقرينة

ا، بينما يتم مجع أكرب عدد ممكن من احلقائق إلجياد قرائن  يعد الدليل يف اإلثبات بينة قاطعة حبد ذا
اإلثبات. فقرينة اإلثبات هي استنباط نتيجة الستخالص رأي واالفصاح عنه. وميكن اعتبار القرائن أدلة عندما 

  1 تتعدد إىل درجة الدليل يف إثبات احلقيقة أو اخلروج إىل رأي يف موضوع معني.

   فالقرينة هي عبارة عن: "استنباط املدقق النتيجة من أمر ثابت أو من حقيقة أو مجلة حقائق، متكنه 
  2من استخالص رأيه يف مسألة معينة، وتعترب كل جمموعة قرائن دليل إثبات".

  الفرع الرابع: أنواع أدلة اإلثبات في تدقيق الحسابات

  :ق احلسابات ولعل أمههايوجد العديد من أنواع أدلة اإلثبات يف تدقي

  أوال: الوجود الفعلي

بيد أن الوجود ال يعكس بصفة آلية ملكية  3يعد الوجود الفعلي مبثابة دليل قوي على الوجود،
املؤسسة للمجودات املتاحة وال صحة وسالمة تقييمها، من هذا املنطلق على مدقق احلسابات إثبات ملكية 

ا.املؤسسة لكافة املوجودات وكذلك صحة    4تقييمها وفقا للطرق املعمول 

  ثانيا: المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات 

ا تتيح الفرصة للمدقق للتحقق     تعد املستندات من بني أهم أدلة اإلثبات يف تدقيق احلسابات، إذ أ
     ل على الربطمن املعلومات املسجلة واليت جيب أن تكون مقيدة يف الدفاتر، وتعتد املستندات دليل قوي يعم

 5بني األحداث املالية اليت متت داخل املؤسسة خالل الفرتة املالية والقيود احملاسبية املرتبطة بتلك األحداث.

 

  
                                                            

  .175 ص: مرجع سبق ذكره، ،يوسف حممود جربوع -1 

  2- سعود كايد، "تدقيق الحسابات"، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2002، ص: 132.

 .180، ص: 9991 األوىل، الطبعة عمان، ،للنشر والتوزيع وائل دار ،"-  النظرية الناحية -الحسابات تدقيق علم" اهللا، عبد أمني خالد - 3

  .133 -132طواهر حممد التهامي ، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 4

  .180، ص: 9200الطبعة الثانية،  عمان،، للنشر والتوزيع والطباعة امليسرة دار"،  تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية غسان فالح املطارنة، " - 5
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  1وميكن تصنيف املستندات إىل ثالث جمموعات وهي كاآليت:     

  صة بالشراء؛ مستندات يتم إعدادها خارج املؤسسة ولكن استعماهلا يكون داخلها كالفواتري اخلا - 

  مستندات يتم إعدادها داخل املؤسسة ولكن استعماهلا يكون خارجها كفواتري البيع؛ - 

  مستندات يتم إعدادها واستعماهلا داخل املؤسسة كالدفاتر احملاسبية مبختلف أنواعها.  - 

  ثالثا: اإلقرارات المعدة خارج المؤسسة

التقارير والشهادات اليت حيصل عليها مدقق متثل هذه اإلقرارات املعدة خارج املؤسسة خمتلف 
احلسابات من أطراف خارج املؤسسة كفواتري الشراء الواردة من املوردين، بوالص التأمني ملختلف أصول 

  2املؤسسة وغريها، يعتمد املدقق على هذه اإلقرارات يف تأكيد املعلومات املقدمة أو نفيها.

  رابعا: اإلقرارات المعدة داخل المؤسسة

تم استعمال اإلقرارات املعدة داخل املؤسسة كدليل عن املعلومات الواردة يف القوائم املالية اخلتامية،  ي
كإعداد تقرير يشهد بأن اإلدارة قامت باستعمال طريقة التكلفة الوسيطية املرجحة يف عملية تقييم خمزون آخر 

  3املدة.

  خامسا: وجود نظام سليم للرقابة الداخلية

م رقابة داخلية سليم مبثابة تأكيد على صحة الدفاتر والسجالت، وهذا األمر سينعكس يعد وجود نظا
 4على نطاق االختبارات وحجم العينة وكمية األدلة اليت يعتمد عليها مدقق احلسابات يف أداء مهامه.

 

 

  

                                                            
  .128، ص: 2000دار وائل، عمان، الطبعة األوىل، ، "-  الناحية النظرية والعملية -ق الحساباتعلم تدقيخالد أمني عبد اهللا، " - 1

 .181 :ص  مرجع سبق ذكره، الطبعة الثانية،غسان فالح املطارنة،  - 2

 .135 -134طواهر حممد التهامي، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 3

 .131ص: ، مرجع سبق ذكره ،2000، "-  الناحية النظرية والعملية -اباتعلم تدقيق الحس" خالد أمني عبد اهللا، - 4
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  سادسا: صحة األرصدة من الناحية الحسابية

عاجلة احملاسبية للبيانات عملية طويلة، هذا األمر إذا كان للمؤسسة عمليات كثرية، تصبح عملية امل  
ا التأثري على خمرجات نظام املعلومات احملاسبية،  1سيتيح فرصة أكرب حلدوث األخطاء والغش واليت من شأ

 2حىت يتسىن ملدقق احلسابات التأكد من صحة العمليات احملاسبية عليه القيام بإعادة إجرائها.

  جيا المعلومات في أدلة اإلثباتأثر تكنولو  الفرع الخامس:

لقد أخدت أدلة اإلثبات يف تدقيق احلسابات مسارا إلكرتونيا، وهذا نتيجة لزيادة عمليات التشغيل 
اإللكرتوين للبيانات ومن هذا املنطلق أصبح مدقق احلسابات يستخدم الكمبيوتر يف التعرف على أدلة اإلثبات 

  3املالئمة.

  4ستخدام تكنولوجيا املعلومات على حجم األدلة ونوعيتها فيما يلي:سيتم إظهار األثر الكبري ال
  أوال: ظهور األدلة اإللكترونية

ا إلكرتونيا، واليت  ا املعلومات اليت مت إما تكوينها أو معاجلتها أو إرساهلا أو االحتفاظ  ويقصد 
ية حىت يتمكن من إبداء رأيه حول متكن مدقق احلسابات من التأكد من صحة املعلومات الواردة بالقوائم املال

  عدالة القوائم املالية.
  ثانيا: ضوابط اعتماد مدقق الحسابات على األدلة اإللكترونية

  قبل اعتماد مدقق احلسابات على األدلة اإللكرتونية عليه مراعات النقاط التالية:
  ؛اخليةاعتماده على الدليل اإللكرتوين يتوقف على مدى فاعلية نظام الرقابة الد -
        أن حيسن التعامل مع تأثري تكنولوجيا املعلومات على األدلة التقليدية، مثل: إرسال واستالم الردود -

  على املصادقات؛
عليه أن يدرك جيدا أن أدلة إلكرتونية معينة قد تتاح له يف أي وقت وعليه أخد ذلك بعني االعتبار عند  -

 قيامه باالختبارات الالزمة.
 
  

                                                            
 .135طواهر حممد التهامي ، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 .144ص:  ،مد الصحن وآخرون، مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح حم - 2

   .88، ص: 2007 ،طبعةبدون ، اإلسكندرية ،احلديثاملكتب اجلامعي  "،س المراجعة الخارجيةأسوأخرون، " عبد الفتاح حممد الصحن، -3

   .334 -333مرجع سبق ذكره، ص ص:  حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، -4
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  توثيق المعلومات إلكترونيا ثالثا:
جيب على مدقق احلسابات أن يقبل املعلومات املكتوبة وكذلك املعلومات اإللكرتونية ألن معظم 
التوثيق أصبح اليوم يتم بصورة إلكرتونية، وهذا يف ظل إجراءات الرقابة الداخلية اليت تتوىل مسؤولية أمن 

  املعلومات وحفضها وعدم تعريضها للتغيري.
  ب الرابع: تقرير مدقق الحساباتالمطل

إن للبيــان الكتــايب الــذي يصــدره مــدقق احلســابات أمهيــة كــربى ألنــه ميثــل خالصــة عملــه ويعكــس رأيــه 
حول عدالة القـوائم املاليـة،  الـذي تسـتعمله جهـات عـدة وترتكـز عليـه يف عمليـة اختـاد القـرارات، ولتقريـر املـدقق 

ا. قواعد حمددة على مدقق احلسابات احرتامها   وااللتزام 

  الفرع األول: مفهوم التقرير
       كان البيان الذي يصدره مدقق احلسابات عن عدالة القوائم املالية، يطلق عليه لفظ "شهادة" 
يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن مت استبدل لفظ شهادة ليحل حمله لفظ "تقرير" وهذا متاشيا مع ما هو 

شاع استعمال هذا اللفظ يف خمتلف دول الدول. فيمكن القول أن تقرير مدقق  متبع يف بريطانيا، ومن مث
احلسابات هو عبارة عن بيان كتايب يلخص رأي مدقق احلسابات الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية، وهذا 

    ا التقريربناءا على ما قام به من فحص وتدقيق ملختلف البيانات والسجالت والدفاتر احملاسبية، ويقدم هذ
إىل األطراف املعنية، ويوضح بصفة أساسية رأي املدقق عن مدى تعبري نتيجة األعمال عن األرباح أو اخلسائر 

اية الفرتة املالية.  1 احلقيقية واملركز املايل احلقيقي للمؤسسة يف 
من خالهلا  يعد تقرير مدقق احلسابات احملطة األخرية لعملية تدقيق احلسابات، فهو وسيلة اتصال

يتمكن مدقق احلسابات توصيل النتائج ورأيه الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل 
اية السنة.    2يف 

مما سبق ميكن القول أن التقرير هو املرحلة األخرية من مراحل تدقيق احلسابات، من خالله يتمكن 
اية الفرتة املالية وتوصيل املدقق من إبداء رأيه الفين احمل ايد عن عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل يف 

  نتائج أعماله إىل األطراف املعنية.
  

  
                                                            
  1-زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص ص: 75- 76.

يف العلوم  اجستريمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة امل "،التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرحممد أمني مازون، " -2
   .41، ص: 2011 - 2010اجلزائر،  ، فرع حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري قسم العلوم التجارية،التجارية
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  1الفرع الثاني: أهمية تقرير مدقق الحسابات
  لتقرير مدقق احلسابات أمهية كربى تظهر جليا يف النقاط التالية:

 قق احلسابات، إذ أن عملية تدقيق احلسابات متكن املدقق من التعرفيعد التقرير مبثابة خالصة عمل مد -
ا املؤسسة واليت انعكست يف النهاية على نتائج  على مجيع البيانات واملعلومات اليت تتعلق بالعمليات اليت أجر

  ؛اصة املالكاألعمال واملركز املايل، لذلك يعد تقرير املدقق مبثابة كشف يقدمه إىل األطراف املعنية وبصفة خ
يعد تقرير مدقق احلسابات وثيقة مكتوبة ميكن الرجوع إليها من أجل حتديد املسؤولية املدنية واجلنائية  -

  ؛للمدقق، وهذا عند إمهاله أو التقصري يف أداء املهام املنوطة به
   علومــة مــن صــعوبة ارتفــاع الطلــب علــى الــرأي الفــين احملايــد ملــدقق احلســابات وهــذا نظــرا ملــا يواجــه مســتخدم امل -

  يف حتديد جودة املعلومات وإمكانية االعتماد عليها وهذا نتيجة العوامل التالية:
  ؛تضارب املصاحل بني مستخدم املعلومات ومن يقوم بإعدادها -
ا وبالتايل ضرورة وجود شخص مؤهل يقوم صعوبة استيعاب املعلومات املعدة  - وتعقيد املوضوعات املرتبطة 

  ؛دة املعلومات وبالتايل درجة االعتماد عليهابتحديد جو 
  .األمهية النسبية للمعلومات حمل الدراسة ملا هلا من أمهية يف عملية اختاذ القرارات -
 الفرع الثالث: قواعد وضع التقرير 

يعترب تقرير مدقق احلسابات املنتج النهائي امللموس من عملية التدقيق، حيث أنه ميثل املعلومات اليت 
م املدقق بتوصيلها للمستخدمني، وعليه جيب أن يكون املدقق متماشيا مع النموذج الذي يتبع عادة مبهنة يقو 

  2تدقيق احلسابات، ويف ما يلي سيتم ذكر أهم املعايري اليت حتكم إعداد تقارير تدقيق القوائم املالية.
  أوال: عرض القوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

رتكز هذا املعيار على أساس أنه جيب أن يوضح التقرير ما إذا مث تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف ي
عليها عند القيام بإعداد القوائم املالية، وبالرغم من أن املبادئ املتعارف عليها ليست حمددة بشكل دقيق وال 

و املتابعة املستمرة ملا تصدره األحباث تتضمنها قائمة حمددة، إال أن ذلك جيب أن حيفز مدقق احلسابات حن
 3 والدوريات العلمية يف الداخل واخلارج من هذه املبادئ وهذا تطبيقا ملنهج التأهيل املستمر.

 
 

                                                            
  1- حممد مسري الصبان، "نظرية المراجعة وآليات التطبيق"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2003، ص ص: 162- 163.

  .198، ص: 2008"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، Oxley-Sarbanesالمراجعة وخدمات التأكد بعد قانون أمني السيد أمحد لطفي، " -2
  .159ص: ، 2011"، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىل، أصول المراجعةحامد طلبة حممد أبو هيبة، " -3
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  1ثانيا: الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 
ق املبادئ احملاسبية املتعارف يقتضي املعيار الثاين من معايري إعداد التقارير إىل ضرورة الثبات يف تطبي

  عليها من فرتة إىل أخرى، واهلدف من طرح هذا املعيار هو: 
  ؛جاهزية القوائم املالية للمقارنة للفرتات املتتالية -
عدم تأثر القوائم املالية تأثرا ملموسا بالتغريات اليت تطرأ من فرتة إىل أخرى يف تطبيق املبادئ احملاسبية  -

  ؛املتعارف عليها
  عدم احلاجة إىل التعديل يف تقرير التدقيق نتيجة حدوث تغريات يف املبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛ -
  عدم إتاحة الفرصة إلظهار نتيجة معينة من خالل التالعب يف استخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها. -

  ثالثا: االفصاح الكافي 
ائم املالية إىل املستخدمني يف عملية اختاد القرارات الرشيدة حىت تساعد املعلومات اليت تقدمها القو 

ينبغي أن تتسم بالشمول وكذلك املالئمة وقابلية الفهم، فإذا مل يقتنع مدقق احلسابات بأن القوائم املالية 
عن املعلومات الالزمة جيب عليه ذكر ذلك يف التقرير الذي يصدره ويتحفظ يف إبداء رأيه. وهذا ما  تفصح
على املدقق أيضا أن يذكر يف تقريره أية  عليه املعيار الثالث من معايري إعداد تقارير التدقيق، وجيب نص

     معلومات مالية تعد ضرورية لصدق وعدالة القوائم املالية وهذا يف حالة إغفال أو حذف هذه املعلومات 
يشري تقرير التدقيق إىل غري ذلك، فإذا  من القوائم املالية، وهذا يعين أن اإلفصاح الكايف هو األساس مامل

ا مل  عجزت القوائم املالية يف اإلفصاح عن املعلومات الالزمة وبإتباع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، فإ
 2 تعرض بعدالة.

  رابعا: التعبير عن الرأي
ت تقريرا يوضح فيه يعد هذا املعيار من أكثر املعايري تعقيدا ألنه يقضي بضرورة إصدار مدقق احلسابا

رأيه الفين احملايد فيما خيص عدالة القوائم املالية كوحدة واحدة، فإذا كانت البيانات املقدمة تتطابق وقواعد 
تدقيق احلسابات يكون التقرير خاليا من التحفظات أما إذا مل يتم تطبيق قواعد التدقيق على أكمل وجه وذكر 

ة النطاق وذكر أيضا التحفظ وأسبابه  يف فقرة الرأي فإن تقرير مدقق ذلك يف تقرير املدقق وبالتحديد يف فرت 
  3احلسابات يعد تقريرا وافيا.

  
  

                                                            
  .300 -299ص ص: مرجع سبق ذكره، حممد السيد سرايا،  -1
  . 206-205"، مرجع سبق ذكره، ص ص: Oxley-Sarbanesالمراجعة وخدمات التأكد بعد قانون أمني السيد أمحد لطفي، " -2
  . 62، ص: 2007والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر  "، - الناحية النظرية والعملية  - علم تدقيق الحسابات " خالد أمني عبد اهللا،  -3
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  1 ميكن تقسيم رأي مدقق احلسابات إىل:
  ؛رأي نظيف وهو إبداء الرأي دون حتفظات - 
  ؛رأي مقيد وهو إبداء رأي مع التحفظ -
  ؛رأي سليب -
 رأي معارض. -
 لف خيارات تقرير مدقق احلسابات املرتبطة بعدم التأكد احمليط باالستمرارية.خمت )03(يوضح الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
                                                            

  .30، مرجع سبق ذكره، ص: " المدخل الحديث لتدقيق الحسابات" أمحد حلمي مجعة، -1 
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  خيارات تقرير مدقق احلسابات املرتبطة بعدم التأكد احمليط باالستمرارية :)03(رقم  الشكل
 

  

  

  

   

  ال                            نعم                                       
  

   

  هل درجة عدم الـتأكد مادية؟       هل اإلفصاح غري الكايف جيعل من القوائم املالية مضللة           
  للمستخدمني بشكل جوهري؟                                           

  ال       م                            نع                              
      

                                           

 

  

 

، مرجع سبق ذكره، "ممارسات المراجعة في ضوء المقاييس المرجعية"أمني السيد أمحد لطفي،  المصدر:
 .376ص: 

  

  

  

  

  

  

عدم تأكد ملموس عن حالة استمرارية 
 املؤسسة يف مزاولة نشاطها

دهل مت اإلفصاح عن حالة عدم التأك

ظرأي مع التحفالإبداء إبداء الرأي دون حتفظ  

 رأي دون حتفظ
بدون اإلشارة    

إىل عدم    
 التأكد

رأي دون حتفظ
    مع اإلشارة

 إىل عدم التأكد
 امللموس 

ي متحفظرأ  معارضرأي  
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 الفرع الرابع: العناصر األساسية لتقرير مدقق الحسابات
اسية اليت جيب أن يتضمنها تقرير مدقق احلسابات على العناصر األس )13(نص املعيار الدويل رقم 

  واليت تكون عادة   ما تكون على النحو التايل:
  أوال: عنوان التقرير

    جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات عنوانا مالئما، ويستحسن استخدام مصطلح مدقق مستقل   
دف التمييز بني تقرير مدقق احلسابات والتقاري ر األخرى اليت تصدرها جهات معينة مثل يف العنوان وهذا 

ا املدقق املستقل.   1 جملس اإلدارة، أو مدققني آخرين غري ملزمني بنفس الشروط اليت جيب أن يلتزم 
  ثانيا: الجهة الموجه إليها التقرير

جيب أن يوجه التقرير بشكل مالئم وحبسب ما تتطلبه ظروف التكليف واللوائح احمللية. حيث يتم   
إىل املسامهني أو إىل جملس إدارة املؤسسة اليت خضعت قوائمها املالية لعملية تدقيق  وجيه التقريرعادة ت

  2 احلسابات.
   التمهيدية   ثالثا: الفقرة االفتتاحية أو

املعدل إىل ضرورة أن يوضح مدقق احلسابات يف تقريره اسم املؤسسة  )13(يشري املعيار الدويل رقم   
ا، زيادة على ذلك جيب أن يوضحوالقوائم املالية اليت      قام بتدقيقها وتارخيها إضافة إىل الفرتة الزمنية املتعلقة 

يف التقرير بأن إعداد القوائم املالية من مهمة إدارة املؤسسة وأن الدور الذي يلعبه مدقق احلسابات هو إبداء 
  3 الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية.

  لنطاقرابعا: فقرة ا
جيب أن تتضمن هذه الفقرة إيضاح بأن عملية تدقيق احلسابات قد مث التخطيط هلا وأداؤها بدرجة   

         معقولة حبيث ميكنها أن توضح ما إذا كانت القوائم املالية ختلو من أي حتريفات جوهرية تؤثر قد تؤثر 
    عقول ميكن من إبداء الرأي، كما جيب وأن عملية التدقيق ترتكز على أساس م على مستخدمي هذه القوائم،

أن يبني التقرير معايري أو ممارسات التدقيق اليت يتم إتباعها عند القيام بعملية تدقيق احلسابات، وذلك باإلشارة 
ا.   4 إىل معايري التدقيق الدولية أو إىل املعايري أو املمارسات الوطنية املعمول 

  

  
                                                            

  .327مرجع سبق ذكره، ص:  ،دحدوححسني القاضي، حسني  -1

  2- أمني السيد أمحد لطفي، "التطورات الحديثة في المراجعة"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2007، ص: 644. 

  .328مرجع سبق ذكره، ص:  ،دحدوححسني القاضي، حسني  -3

  . 645مرجع سبق ذكره، ص: ، "التطورات الحديثة في المراجعة" أمني السيد أمحد لطفي، -4
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  خامسا: فقرة الرأي
ا تتماشى  جيب أن يظهر   تقرير مدقق احلسابات وبشكل واضح رأيه حول عدالة القوائم املالية وأ

     واملتطلبات القانونية، كما ميكن استخدام عبارات أخرى تدل عن العدالة مثل متثل بصورة صادقة وعادلة 
عتبار خمتلف النقاط اليت أو متثل بعدالة ومن كافة اجلوانب اجلوهرية. وكلها عبارات تبني أن املدقق أخد بعني اال

تعد أساسية للقوائم املالية، كما يتم حتديد إطار إعداد خمتلف التقارير والقوائم املالية بواسطة مبادئ احملاسبة 
الدولية، أو مبادئ احملاسبة املقبولة عموما، وقد حيتاج مدقق احلسابات أيضا إىل إبداء رأيه حول ما إذا كانت 

  1 والتشريعات املالئمة.القوائم املالية تتفق 
    سادسا: تاريخ التقرير

على مدقق احلسابات حتديد تاريخ التقرير بتاريخ االنتهاء من عملية التدقيق، حيث يوضح هذا   
        التاريخ للقارئ بأن مدقق احلسابات قد أخذ بعني االعتبار تأثري األحداث الواقعة حىت ذلك التاريخ 

ر التدقيق، ومبا أن مسؤولية مدقق احلسابات تتجلى يف إصدار تقرير عن القوائم املالية على القوائم املالية وتقري
املعدة من قبل اإلدارة، لذا جيب عليه أن حيدد تاريخ التقرير بتاريخ سابق باملقارنة للتاريخ اليت قامت اإلدارة 

  2مبوجبه بالتوقيع واملوافقة على اعتماد القوائم املالية. 
  المدققسابعا: عنوان 

جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات اسم املدينة أو املوقع الذي يوضح مكان تواجد مكتب   
  3 التدقيق الذي يتحمل املسؤولية الكاملة عن عملية تدقيق احلسابات.

  ثامنا: توقيع المدقق
ب جيب أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق، أو االسم الشخصي ملدقق احلسابات أو كليهما حس

ما هو مناسب وغالبا ما يتم توقيع تقرير املدقق باسم مؤسسة التدقيق نظرا ألن املؤسسة هي اليت تتحمل 
مسؤولية عملية التدقيق. يف بعض البلدان مثل الواليات املتحدة األمريكية وهوالندا ليس مطلوبا أن يتم التوقيع 

  4 باالسم الشخصي للمدقق يف الوقت الراهن.
  

  

                                                            
  .330مرجع سبق ذكره، ص:  ،دحدوححسني القاضي، حسني  -1

  .647مرجع سبق ذكره، ص: ، في المراجعة" "التطورات الحديثةأمني السيد أمحد لطفي،  -2

  .331مرجع سبق ذكره، ص:  ،دحدوححسني القاضي، حسني  -3 

  4- أمني السيد أمحد لطفي، "التطورات الحديثة في المراجعة"، مرجع سبق ذكره، ص: 647.
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  خالصة
  صل من خالل هذا الفصل إىل مجلة من النقاط ولعل أمهها:مت التو 

   ؛تعد مهنة تدقيق احلسابات مهنة دائمة التطور والتحديث -
عرب خمتلف العصور حىت صارت حتاول املصول إىل حتقيق الرفاهية لكافة  احلسابات تطورت أهداف تدقيق -

  ؛أفراد اجملتمع
اختاذ القرارات ورسم خمتلف السياسات املستقبلية من قبل  يساهم تدقيق احلسابات بشكل فعال يف عملية -

  ؛للقوائم املاليةاألطراف املستخدمة 
  ؛لتدقيق احلسابات عدة أنواع ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إىل عملية التدقيق من خالهلا -
  ؛تستند عملية تدقيق احلسابات على عدة فروض -
  ؛ابات هي ضمان كايف حول خلو القوائم املالية من االحنرافاتال ميكن القول أن عملية تدقيق احلس -
  ؛هناك مجلة من املقومات جيب أن تتوفر يف مهنة تدقيق احلسابات -
  ؛مهنة تدقيق احلسابات كغريها من املهن هلا مزايا وعيوب -
         م وتنتقليتطلب تنفيذ عملية تدقيق احلسابات املرور بعدة مراحل تبدأ أوال بعملية التخطيط السلي -

إىل فحص نظام الرقابة الداخلية وهذا للوقوف على مدى قوة ومثانة هذا النظام، وبالتايل إمكانية االعتماد 
إىل عملية مجع أدلة اإلثبات اليت متكن يف األخري من اخلروج بتقرير يبدي من خالله املدقق   عليه مث تنتقل 

  الية.رأيه الفين احملايد حول عدالة القوائم امل
يلعب مدقق احلسابات دور هام يف ضمان التنفيذ السليم لعملية تدقيق احلسابات وهذا ما سيتم 

   .تناوله يف الفصل الثاين
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  الفصل الثاني: مدقق الحسابات

  تمهيد

كان لزاما على املشرع اجلزائري ضبط مهنة تدقيق احلسابات وذلك من منطلق الدور اهلام الذي يلعبه 
مدقق احلسابات واملتمثل يف إبداء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل، ويف 

تربط مدقق احلسابات بأطراف متعددة تعتمد على البيانات املالية املدققة يف عملية اختاذ إطار العالقات اليت 
  القرارات ورسم خمتلف السياسات املستقبلية للمؤسسة.  

لكن مل يأيت ذلك مبكرا، فعلى غرار دول عدة تعد اجلزائر متأخرة فيما خيص تنظيم مهنة تدقيق 
،     1991ريل فأ 27املؤرخ يف  08 -91شريعات إال بعد صدور قانون احلسابات اليت مل يتم ضبطها بقواعد وت

  .2010جوان  29 املؤرخ يف  01 - 10 ومن بعده صدور قانون

خمتلف الصفات والشروط الواجب توافرها يف الشخص الطبيعي واملعنوي  واننيالق ههذ تفقد أوضح
تعيني وعزل مهام مدقق احلسابات واحلقوق  طشرو  حىت يتسىن له مزاولة مهمة تدقيق احلسابات، باإلضافة إىل

ا ا والواجبات اليت جيب أن يلتزم  أيضا املسؤولية اليت ترتتب علية إذا مل يلتزم  تكما تناول  ،اليت يتمتع 
حتديد أتعاب مدقق احلسابات. من هذا املنطلق  باإلضافة إىل طريقةبواجباته ومل يتحلى بالعناية املهنية الالزمة 

  يف هذا الفصل إىل النقاط التالية: طرقسيتم الت

  ؛التأهيل الفين والقانوين ملدقق احلسابات -

  ؛اإلطار التنظيمي ملدقق احلسابات -

  .احلسابات ملدقق العملي اإلطار -   
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  المبحث األول: التأهيل الفني والقانوني لمدقق الحسابات

      ملفعـــول ختـــول لـــه القيـــام باملصـــادقة يعـــد مـــدقق احلســـابات ذلـــك الشـــخص الـــذي حيمـــل شـــهادة ســـارية ا
ـذا العمـل عليـه      على صحة حسابات املؤسسة، وتوصيل النتائج إىل األطـراف املعنيـة، وحـىت يـتمكن مـن القيـام 
أن يتوفر على مجلة من الصـفات والشـروط إضـافة إىل امتالكـه درجـة عاليـة مـن التأهيـل العلمـي والعملـي، وعليـه 

  املبحث إىل تعريف مدقق احلسابات، خصائصه ومؤهالته العلمية والعملية.سيتم التطرق يف هذا 

   مدقق الحسابات المطلب األول: تعريف

  لقد تعددت تعاريف مدقق احلسابات وتنوعت سنذكر منها اآلتـــي:

مدقق احلسابات هو ذلك الشخص الذي حيمل شهادة سارية املفعول ختول له ممارسة املهنة، أو حـائز 
ة يف مكتب أو مؤسسة مؤهلـة للقيـام بـدور احملاسـبني القـانونيني. ويتحمـل كامـل املسـؤولية عـن إجنـاز على عضوي

علــى التقريــر، وهــو ميلــك احلــق يف تفــويض أشــخاص للقيــام مبهــام حمــددة مــن عمليــة  العمــل املنــوط بــه، والتوقيــع
  1تدقيق احلسابات.

         علــــى أنــــه: مــــدقق احلســــابات 01 -10مــــن قــــانون  22عــــرف املشــــرع اجلزائــــري يف نــــص املــــادة كمــــا 
"كــــل شــــخص ميــــارس بصــــفة عاديــــة بامســــه اخلــــاص وحتــــت مســــؤوليته، مهمــــة املصــــادقة علــــى صــــحة حســــابات 

  2الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به".

لـه القيـام ويعرف أيضا مدقق احلسابات بأنه ذلك الشخص الذي ميلك مـؤهالت علميـة وعمليـة ختـول 
         مبهمـــــة تــــــدقيق احلســــــابات وهــــــو ال ينتمـــــي إىل فئــــــة املــــــوظفني أو املســــــامهني بـــــل يتمتــــــع باالســــــتقاللية الكاملــــــة 
عــن املؤسســة حمـــل التــدقيق ويقـــوم مبهمــة مراجعـــة أنظمــة الرقابــة الداخليـــة والقيــود والســـجالت احملاســبية مراجعـــة 

ـــدف إبـــداء الـــرأي الفـــين احملايـــ د عـــن عدالـــة القـــوائم املاليـــة، وعليـــه أن يكـــون علـــى اقتنـــاع تـــام انتقاديـــة، وهـــذا 
  3باآلتـــي:

  

                                                            
  .32: ، ص2012، ، الطبعة األوىلعمان ،دار وائل للنشر والتوزيع"،  تدقيق الحسابات اإلطار النظري ، "هاين العزب، إيهاب نظمي -1

للجمهورية الصادر باجلريدة الرمسية املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،  ،2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  22 املادة -2
   .07، ص:  2010جويلية  11، بتاريخ 42اجلزائرية العدد 

   .20حكيمة مناعي، مرجع سبق ذكره، ص: -3
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ا مل تتعرض ألي حذف أو إمهال -   ؛أن أصول املؤسسة أو التزاما

  ؛مجيع القوائم أو الوثائق حقيقية -

  ؛احلسابات اخلتامية مل تتعرض ألي حذف أو تعديل مما جيعلها مضللة -

  ؛تاريخ امليزانية إىل املؤسسةتعود ملكية األصول املدرجة ب -

  االلتزامات تعكس حقيقة املبالغ املطلوبة. -

أن مدقق احلسابات هو شخص يتمتع باالستقاللية التامة وميلك مؤهالت علميـة  القولمما سبق ميكن 
           جـــهوعمليـــة ختـــول لـــه القيـــام بعمليـــة فحـــص القـــوائم املاليـــة وإبـــداء رأيـــه الفـــين احملايـــد حـــول عـــدالتها، ونقـــل نتائ

  إىل األطراف املعنية يف صورة تقرير.

  المطلب الثاني: خصائص مدقق الحسابات

ــا يف مســاريه الدراســي واملهــين،  هنــاك مجلــة مــن الصــفات الــيت جيــب علــى مــدقق احلســابات التحلــي 
رط وحــىت يــتمكن مــدقق احلســابات مــن مزاولــة عملــه جيــب أن تتــوفر فيــه جمموعــة مــن الشــروط إذا غــاب منهــا شــ

  واحد تعذر عليه ممارسة مهنة تدقيق احلسابات.

  1الفرع األول: صفات مدقق الحسابات

ا مدقق احلسابات سواء يف أثناء دراسته، أو يف أثناء  هناك عدد من الصفات اليت جيب أن يتحلى 
ا نذكر    :يما يلقيامه بواجبه املهين ومن بني الصفات اليت جيب أن يتحلى 

ه متفهم للتدقيق وكافة أصوله، عليه أن يكون متتبعا لكل ما هو جديد فيما خيص باإلضافة إىل كون -
  ؛احملاسبة

ا نشاطه، وجيب أن ال يستخدم األسرار  -   عليه أن يكون أمينا كتوما وحيتفظ بأسرار املؤسسة اليت يزاول 
  ؛اليت اطلع عليها لصاحل مؤسسة أخرى

ريعات اليت هلا صلة بعمله كالقوانني املنظمة ملهنة تدقيق احلسابات، عليه أن يكون ملما بكافة القوانني والتش -
  والضرائب...اخل؛  

  
                                                            

  .157-156-155، ص ص: رجع سبق ذكرهم"،  - الناحية النظرية  –علم تدقيق الحسابات  "خالد أمني عبد اهللا،  -1 
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  عليه أن يكون صاحب ضمري حي، مصلحة عمله فوق كل اعتبار؛ -
  عليه أن يكون صبورا ألن طبيعة عمله روتينية مما قد يؤدي إىل امللل؛ -
  ويقتنع بصحته؛عليه أن ال يوافق على أي عمل قبل أن يتفهم طبيعته  -
عليه أن ال خيرج عن إطار ختصصه، و إذا طلبة منه نصيحة فنية هلا عالقة بعمله، عليه إعطاؤها دون  -

اإلحلاح منه على تنفيذها إال إذا كانت تصحح نقص يف النظام احملاسيب ال ميكن بواسطته استخراج نتائج 
  ذها؛األعمال، عندها له احلق يف أن يطالب جهاز احملاسبة بتنفي

  عليه أن يكون اإلخالص يف عمله هدفه األول، مع التقيد بآداب سلوك مهنة تدقيق احلسابات؛ -
  عليه أن يكون متحكم يف لغته يستطيع التعبري عن آرائه بكل وضوح وجدارة؛  -
       عليه أن يكون يف مستوى ثقايف واجتماعي يتقارب ومستوى أعضاء جملس اإلدارة، وهذا حىت يتمكن  -

من مناقشتهم وال خيضع هلم حتت أي شكل من األشكال، وعليه أيضا أن يتحلى بقوة الشخصية ويقول رأيه 
  بكل ثقة مادام يرى أنه على حق؛ 

عليه أن يكون أمينا ال يشهد إال بعد أن يكون متأكدا من النتائج املتوصل إليها، وأن يكون متفطنا  -
  ؛صاحب بديهة، وواقعيا صعب التأثر باآلخرين

  عليه أن يكون ذا إطالع واسع لكل ماله عالقة مبجال ختصصه كاإلحصاء واالقتصاد.  -
  الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات

     حىت يتمكن مدقق احلسابات سواء كان شخص طبيعي أو معنوي من مزاولة املهنة عليه أن يتوفر
  على مجلة الشروط.

  الطبيعيأوال: بالنسبة للشخص 
الشروط اليت جيب أن تتوفر           01 -10من قانون  08لقد أوضح املشرع اجلزائري يف نص املادة 

  1: هي كاآليت الشروطو ممارسة مهنة تدقيق احلسابات  يف الشخص الطبيعي حىت يتسىن له
  ؛أن يكون حامل للجنسية اجلزائرية -
أو شهادة أخرى تعادهلا، ومتنح هذه الشهادة من معهد  احلسابات حملافظأن يكون حامل لشهادة جزائرية  -

ذه  التعليم املختص التابع للوزير املكلف باملالية، أو من طرف املعاهد املعتمدة من قبله، وال ميكن االلتحاق 
املعاهد إال بعد القيام بإجراء مسابقة للمرتشحني احلاصلني على شهادة جامعية يف التخصص وحتدد عن طريق 

  ؛ظيمالتن

                                                            
  .50، ص: مرجع سبق ذكره املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  80 املادة -1 
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  ؛أن يكون مالك لكافة حقوقه السياسية واملدنية -
   ؛أن ال يكون قد أصدر يف حقه أية أحكام متعلقة بارتكابه جلنحة أو جناية خملة بشرف املهنة -
  ؛أن يكون معتمد من قبل الوزير املكلف باملالية -
  ؛ص عليها يف هذا القانوناحلسابات وذلك وفق الشروط املنصو  حملافظيأن يكون مسجل بالغرفة الوطنية  -
احلسابات بعد االعتماد وقبل التسجيل يف الغرفة الوطنية والقيام بأي عمل تأدية اليمني وذلك  افظعلى حم -

قانون      من  06املنصوص عليه يف املادة القسم  يأمام اجمللس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكتبه ويؤد
  بالعبارات التايل: 01 -10
م باهللا العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد ان أخلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم سر املهنة "أقس

وحيرر حمضر بذلك طبقا لألحكام سارية  1وأسلك سلوك املتصرف احملرتف الشريف، واهللا على ما أقول شهيد"
  .املفعول

ق احلسابات وهذا ما ورد يف نص املادة ممارسة مهنة تدقي إمكانية لألجانبأجاز املشرع اجلزائري كما 
" ميكن الرتخيص لألشخاص الطبيعيني واملعنويني ذوي جنسية أجنبية مبمارسة مهنة  08 -91من قانون  08

خبري حماسب أو حمافظ حسابات يف اجلزائر إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق هلذا الغرض مع البلد الذي ينتمون إليه 
  2إذا توفرت الشروط املطلوبة".يف إطار املعاملة باملثل و 

  ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي
ملدققي احلسابات إمكانية إنشاء  08 -91من قانون  12لقد خول املشرع اجلزائري يف نص املادة 

  3شركات مدنية فيما بينهم وهذا ملمارسة مهامهم وذلك حسب مجلة من الشروط وهي:
  نظمة الوطنية فرادى؛جيب أن يكون الشركاء مسجلني يف جدول امل -
  جيب أن تنشأ الشركة املدنية حسب األشكال القانونية؛  -
  جيب أن يكون لكافة الشركاء موطن باجلزائر أو يقيمون موطنا فيها؛ -
  جيب أن يكون كافة الشركاء مسؤولني شخصيا وبالتضامن؛ -
حالة احلقوقيون واالقتصاديون وكل ميكن أن يكون الشركاء غري مسجلني يف جدول املنظمة الوطنية وهذا يف  -

     شخص حائز على شهادة التعليم العايل ويقدم مساعدة حبكم ختصص يف إجناز الشركة املدنية ويكون ذلك 
  يف حدود ربع عدد الشركاء؛

                                                            
   .08، ص:  مرجع سبق ذكرهري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، املتعلق مبهن اخلب، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  06 املادة -1 

للجمهورية الصادر باجلريدة الرمسية املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  08 املادة -2
   .652، ص:  1991 ايم 01، بتاريخ 20العدد اجلزائرية 

  .653نفس املرجع السابق، ص:  ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  12 املادة -3
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  جيب أن خيضع تنظيم هذه الشركات املدنية وطريقة سريها للقانون املدين؛ -
وا فيما بينهم شركات ذات أشكال قانونية أخرى، طبقا للقانون كما ميكن ملدققي احلسابات أن ينشئ  -

م.   التجاري ملمارسة املهام املنوطة 
إمكانية إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية هدفها االجتماعي ممارسة  ولقد أوضح املشرع اجلزائري أيضا  

نشاء كل مؤسسة عمومية ميكن إ"  08 - 91من قانون  13يف نص املادة مهنة تدقيق احلسابات وهذا ما جاء 
اقتصادية حسب الشكل القانوين املنصوص عليه يكون هدفها االجتماعي ممارسة مهنة خبري حماسب وحمافظ 
احلسابات وحماسب معتمد ضمن احرتام أحكام هذا القانون وشريطة أن يكون املتدخلون املوقعون للعقود 

  1".مة يف كل أصنافهموالوثائق الثبوتية جتاه القانون مسجلني يف جدول املنظ
  التأهيل العلمي لمدقق الحسابات المطلب الثالث: 

وبدقة املؤهالت  1999مارس  24من املقرر املؤرخ يف  03يف نص املادة  لقد حدد املشرع اجلزائري
العلمية الواجب توافرها يف األشخاص الراغبني يف مزاولة مهنة تدقيق احلسابات وهذا حىت يتسىن هلم القيام 

  2ك واملؤهالت هي:بذل
  المجموعة األولىالفرع األول: 

  تتضمن اجملموعة األوىل ما يلي:  
  ؛ليسانس يف العلوم املالية -
  ؛شهادة املدرسة العليا للتجارة فرع املالية واحملاسبة -
  .اجلزءان األول والثاين من االمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية -

  إضافة إىل ذلك جيب عليهم:
 ؛ابعة التدريب كخبري مدة سنتني منتهية بشهادة التدريب القانوينإما مت -
ا عشر سنوات يف اجملالني احملاسيب واملايل باإلضافة إىل متابعة تدريب مدته ستة أشهر. -   وإما اتباث خربة مد
  
  
  
  
 

                                                            
  .653نفس املرجع السابق، ص:  ،وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري احملاسب ، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  13 املادة -1

، املتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب 1999مارس  24من املقرر املؤرخ يف  03املادة  -2
   .05 -04، ص ص: 1999 ماي 02 بتاريخ، 32 الدميقراطية الشعبية العدداجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية در بوحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، الصا
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  المجموعة الثانية الفرع الثاني:
  تتضمن اجملموعة الثانية ما يلي:  

  ؛لتجارة الفروع األخرى غري الفرع السابق الذكرشهاة املدرسة العليا ل -
  ؛شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة فرع املراجعة واملراقبة، وكذلك فرع االقتصاد واملالية -
  ؛ليسانس يف العلوم االقتصادية النظام الكالسيكي -
  ؛ليسانس يف التسيري - 
  ؛عة احلساباتشهادة املدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيري فرع مراج -
  ؛شهادة املعهد الوطين للمالية فرع اخلزينة أو الضرائب-
   ؛شهادة املعهد االقتصاد اجلمركي واملايل باجلزائر -
  ؛شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس -
  .شهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية واحملاسبة -

م إ   حدى الشهادات املهنية اآلتية:إضافة إىل ذلك جيب أن تكون حبوز
  ؛شهادة تقين سام يف احملاسبة -
  ؛شهادة عليا يف الدراسات احملاسبية -
  ؛شهادة مهنية كاملة يف احملاسبة-
  ؛بكالوريا تقين يف احملاسبة -
  شهادة التحكم يف احملاسبة. -

  إضافة إىل ذلك عليهم إثبات ما يلي:
 ؛ابات مدته سنتنيإما تدريب مهين مبكتب خبري أو حمافظ حس-
ا عشر سنوات يف اجملالني احملاسيب واملايل و تدريب مدته ستة أشهر. -   وإما خربة مد

  المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية الفرع الثالث:
نات واللذين جنحوا يف امتحا 08 - 91 عند انتهاء تاريخ املدة االنتقالية املنصوص عليها يف قانون رقم 

  االندماج اليت تعدها اللجنة اخلاصة وذلك ضمن دورة واحدة يف كل سنة خالل مدة ثالث سنوات.
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  أعوان المفتشية العامة للمالية الفرع الرابع:
          احلائزون على رتبة مفتش املالية من الدرجة الثانية أو مفتش عام للمالية على األقل باإلضافة  

  شر سنوات من النشاط ضمن هذه اهليئة.إىل امتالكهم خربة ع
مدقق احلسابات يتعرض أثناء قيامه مبهامه إىل العديد من املشاكل املتعلقة باجلوانب احملاسبية مبا أن   

  1والقانونية وكذلك االقتصادية، لذلك على املدقق اكمال تأهيله العلمي بإملامه بالنواحي التالية:
قة بعلم احملاسبة، إضافة إىل االملام مببادئ وأصوله تدقيق احلسابات خمتلف املبادئ والنظريات املتعل -

وتطبيقاته، وأساليبه احلديثة، وكذلك املبادئ املتعلقة بعلم إدارة االعمال، علم االقتصاد، علم القانون، علم 
  ؛السياسة...اخل

ا  حبوث العمليات، األساليب اإلحصائية، والرياضية، إضافة إىل اإلملام بأساليب -      احلاسوب وطرق تطبيقا
  يف اجلوانب احملاسبية والتدقيق؛

تتبع خمتلف التطورات احلاصلة يف العلوم ذات صلة بعمل تدقيق احلسابات، إضافة إىل خمتلف التعديالت  -
  احلاصلة يف القوانني كقانون الضرائب مثال؛

  اإلدارة املالية؛-
  التمكن من اللغات األجنبية. -

  : التأهيل العملي لمدقق الحساباتالمطلب الرابع

  كان لزاما على مدقق احلسابات االهتمام باجلانب العملي ليستطيع مواجهة خمتلف التغريات احلاصلة 
يف البيئة اليت تتطور بصفة مستمرة وذلك حىت يسهل عليه ممارسة مهنته، واملقصود بالتأهيل العملي أن يتمتع 

  2 مدقق احلسابات بالصفات التالية:

التحلي بالواقعية عند القيام بطلب البيانات واملعلومات وذلك على حنو يثبت تقديره ملتطلبات العملية  -
  ؛والظروف احمليطة باملؤسسة

اإلحاطة بكافة املعلومات الفنية اخلاصة باملؤسسة حمل التدقيق وذلك من خالل قيام مدقق احلسابات  -
نتاجية، باإلضافة إىل االستفسار من املختصني عن مجيع النواحي بزيارات إىل مواقع اإلنتاج، واخلدمات اإل

  الفنية؛

                                                            
  1-أمحد حلمي مجعة، "المدخل الحديث لتدقيق الحسابات "، مرجع سبق ذكره، ص: 55.

  2-أمحد حلمي مجعة، "المدخل الحديث لتدقيق الحسابات "، نفس املرجع السابق، ص ص: 55، 56، 57.
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االطالع على خمتلف احلاالت التطبيقية املرتبطة بتقارير عن التطبيقات ملمارسات فعلية، واليت تقوم اهليئات  -
  واجلمعيات العلمية الدولية بإصدارها.

لتعليم احملاسيب املهين، ويتضمن هذا قسم خاص با IFAكما قد وضع االحتاد الدويل للمحاسبني 
  القسم جمموعة من اإلرشادات من أمهها:

  ؛واملتعلق بالتعليم املهين املستمر )02(اإلرشاد رقم  -

  واملتعلق بالتعليم والتدريب كمتطلبات للتقنيات اخلاصة باحملاسبة؛ )07(اإلرشاد رقم  -

أهيل، وكذا تقييم الكفاءة املهنية واخلربة الالزمة للمحاسبني واملتعلق بالتعليم قبل مرحلة الت) 09(اإلرشاد رقم  -
  ؛املهنيني

  واملتعلق باألخالقيات املهنية للمحاسبني؛ )10(اإلرشاد رقم  -

  ويتعلق بتكنولوجيا املعلومات.  )11(اإلرشاد رقم  -
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  اإلطار التنظيمي لمدقق الحسابات:المبحث الثاني

ات إىل جانـــب مهمـــة إعطـــاء رأيـــه حـــول عدالـــة القـــوائم املاليـــة مهـــام أخـــرى، وهـــذا يقـــدم مـــدقق احلســـاب  
        حبكم املؤهالت العلمية والعملية اليت ميتلكها، تربط مدقق احلسابات عالقات عدة مع جهات خمتلفة، تسـاعده 

ـــر مـــدقق يف احلصـــول علـــى املعلومـــات الـــيت يســـتند عليهـــا يف أداء عملـــه، كمـــا قـــد تســـتعمل هـــذه اجلهـــات  تقري
     احلســـابات يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات ورســـم خمتلـــف السياســـات. تعـــد اجلمعيـــة العامـــة املســـؤول األول واألخـــري 
عـن تعيــني مــدقق احلســابات وهــذا اســتنادا إىل دفــرت شـروط حمــدد بدقــة، وعزلــه يكــون نتيجــة أســباب متعــددة ويف 

، ومـن هـذا املنطلـق سـيتم التطـرق مهـام مـدقق احلسـاباتهذه احلالة اجلمعية العامة هي أيضـا املسـؤولة عـن عـزل 
ــــيت يؤديهــــا مــــدقق احلســــابات، عالقــــات مــــدقق احلســــابات، تعيــــني مهــــام مــــدقق  يف هــــذا املبحــــث إىل املهــــام ال

  . احلسابات، عزل مهام مدقق احلسابات

  المطلب األول: المهام التي يؤديها مدقق الحسابات

مية والعملية مهام متعددة، لقد أوضح املشرع اجلزائري هذه يؤدي مدقق احلسابات حبكم مؤهالته العل
  املهام وهي كاآليت: 

  1 ما يلي: 01 -10قانون من  23 جاء يف مضمون نص املادة

ا مطابقة متاما لنتائج  - يشهد مدقق احلسابات بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة باإلضافة إىل أ
  ؛لنسبة ملا يتعلق بالوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئاتعمليات السنة املاضية وكذلك األمر با

يفحص مدقق احلسابات صحة ومطابقة احلسابات السنوية للمعلومات الواردة يف تقرير التسيري الذي يقدمه  -
  ؛املسريون للمسامهني أو الشركاء أو حاملي احلصص

ءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من قبل يبدي مدقق احلسابات رأيه يف شكل تقرير خاص يتعلق بإجرا -
  ؛جملس اإلدارة وجملس املديرين أو املسريين

   يقدم مدقق احلسابات شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا  -
     للشركة املعنية مصاحل إما مباشرةأو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين 

  أو غري مباشرة؛
                                                            

   .70، ص:  مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  23 املادة -1
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      يقوم مدقق احلسابات بإعالم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه  -
  أو اطلع عليه مسبقا، ومن طبيعته أن يقوم بعرقلة استمرار استغالل املؤسسة أو اهليئة؛

م ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول وختص هذه املهام فحص قي
  ا، وهذا دون التدخل يف عملية التسيري.

      حسابات مدجمة أنه "عندما تعد الشركة أو اهليئة  01 - 10قانون من  24وجاء يف نص املادة 
ا ، يصادق حمافظ احلسابات أيضا على صحة وانتظام أو حسابات مدعمة احلسابات املدعمة واملدجمة وصور

لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس الصحيحة وذلك على أساس الوثائق احملاسبية وتقرير حمافظي احلسابات 
  1 "مركز القرار.

وذلك     عن مهمة تدقيق احلساباتأيضا يرتتب ما سبق ذكره أوضح املشرع اجلزائري ما باإلضافة إىل 
  2:وهو كاآليت 01 -10قانون من  25يف نص املادة 

ا الصحيحة أو عندما  - تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وكذا صحة الوثائق السنوية وصور
  ؛تقتضي احلاجة، رفض املصادقة والذي يكون مربر

  تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة إذا اقتضت الضرورة؛ -

  اص متعلق باالتفاقيات املنظمة؛تقرير خ -

  تقرير خاص يتضمن تفاصيل أعلى مخس تعويضات؛ -

  تقرير خاص حيتوي على االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ -

تقرير خاص يتضمن تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية وكذلك النتيجة حسب السهم أو حسب احلصة  -
  االجتماعية؛

  رقابة الداخلية؛تقرير حول إجراءات ال -

ديد حمتمل من شأنه التأثري على استمرار االستغالل؛ -   تقرير خاص حول مالحظة أي 

                                                            
   .70، ص: مرجع سبق ذكرهابات واحملاسب املعتمد، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلس، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  24 املادة -1

   .70، ص: نفس املرجع السابقاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  25 املادة -2
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       كما يتم حتديد معايري التقرير باإلضافة إىل خمتلف أشكال وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعية العامة  -
  وإىل األطراف املعنية عن طريق التنظيم.

ا مدقق احلسابات حبكم تأهيله فهي:املهام األخرى ال عن أما   1 يت يقوم 

  مسك الدفاتر -

قد يطلب العميل من مدقق احلسابات القيام مبسك الدفاتر، أي القيام بعملية التسجيل يف اليومية 
العامة أو اليوميات املساعدة، والقيام بعملية ترحيلها إىل دفرت األستاذ العام، أو سجالت األستاذ املساعدة 

اية إعداد البيانات احملاسبية، مع العلم أن هناك بعض املؤسسات احلكومية أو اجلمعيات املهنية متنع وإىل غ
ذا النوع من اخلدمات، مثل هيئة األوراق املالية يف الواليات املتحدة. احملاسب   من القيام 

 ولكي يكون هناك قدر كاف من االستقاللية جيب أن يقوم شخص آخر غري الذي قام مبسك
  الدفاتر بعملية تدقيق احلسابات.

  االستشارات الضريبية -

على األفراد واملؤسسات القيام بتقدمي كشوفات للهيئات الضريبة وهذا من أجل حتديد الضريبة 
ذه اخلدمة، ويف بعض البلدان هلذه اخلدمة النصيب  ودفعها، وقد خول القانون احملاسبني القانونيني للقيام 

  مقارنتها باخلدمات األخرى.األكرب إذا ما مث 

  االستشارات االدارية -

ذه املهمة، ولكن السؤال  يستعمل مدقق احلسابات خمتلف مؤهالته العلمية والعملية من أجل القيام 
ذا النوع من اخلدمات؟    الذي يطرح نفسه: هل مدقق احلسابات سيفقد جزء من استقالليته عند قيامه 

لواليات املتحدة األمريكية تبني أن مدقق احلسابات عندما يقوم األحداث املاضية وخاصة يف ا
           خبدمات أخرى غري مهمة تدقيق احلسابات فإنه سيفقد جزء من استقالليته، وبالتايل فأغلب الظن

  أن اجلمعيات املهنية العاملية سوف متنع إعطاء بعض االستشارات من العميل حتت التدقيق.

  

  
                                                            

  1- هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص ص:25- 26- 27.



 مدقق احلسابات                                                                                  الفصل الثاين 

74 

 

زائري ملدقق احلسابات منح االستشارات الضريبية باإلضافة إىل القيام مبهمة خبري قد أجاز املشرع اجل
قضائي ولكن شريطة أن ال يكون املسؤول عن تدقيق حسابات تلك املؤسسة، وهذا ما وضحه نص املادة رقم 

ئي " مينع مدقق احلسابات من أن ميارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضا 08 -91من قانون  34
ا."   1لدى شركة أو هيئة يراقب حسابا

  عالقات مدقق الحساباتالمطلب الثاني: 

    تـــربط مـــدقق احلســـابات عالقـــات عـــدة مـــع جهـــات خمتلفـــة هنـــاك مـــن يأخـــذ منهـــا معلومـــات تســـاعده 
مليـة يف بناء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية، كما هناك من تستند علـى تقريـر مـدقق احلسـابات يف ع

  اختاذ القرار ورسم السياسات املستقبلية ومن عالقات مدقق احلسابات نذكر:

  اإلدارةالفرع األول: 

تعــد اإلدارة العنصــر املســؤول عــن عمليــة التخطــيط والرقابــة علــى خمتلــف األنشــطة االقتصــادية، لــذلك 
حصـل عليهـا مـن طـرف على مدقق احلسابات أن يتحل باحلذر املهين، أي عليه أن يشـكك يف أي معلومـة قـد 

اإلدارة مهمــــا اختلــــف نوعهــــا ، وال يقبلهــــا إال كانــــت مرتبطــــة بأدلــــة وقــــرائن مت احلصــــول عليهــــا وتقييمهــــا بكــــل 
  2 موضوعية.

  3مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق الفرع الثاني:

   إذا كـــان أعضـــاء جملـــس اإلدارة أغلبيـــتهم مـــن اإلداريـــني، ومـــن املعـــروف أن جملـــس اإلدارة هـــو املســـؤول 
     عــن وضــع سياســات املؤسســة ولصــاحل املســامهني، فالعالقــة هنــا ســتكون عالقــة حيطــة وحــذر كمــا ســبق الــذكر

يف الفقـــرة أعــــاله، والوضــــع خيتلــــف إذا كــــان أعضــــاء جملــــس اإلدارة خــــارجيني أو غــــري تنفيــــذيني أو يســــمى جلنــــة 
وهـذه العالقـة تـدعم اسـتقاللية مـدقق  التدقيق واليت تعد واسطة بـني مـدقق احلسـابات واملـدقق الـداخلي واإلدارة،

  احلسابات واملدقق الداخلي يف آن واحد، ويتم هذا من خالل: 

  

                                                            
  .565، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  34 املادة -1 

  2- هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص: 28.

 .29 ، ص:نفس املرجع السابق ،هادي التميمي -3
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  ؛اباتاقرتاح على اجلمعية العامة للمسامهني تعيني مدقق احلس -

  ؛مناقشة خمتلف الصعوبات اليت يواجهها مدقق احلسابات مع اإلدارة وإسالم املراسالت منه -

  ؛ت املالية مع مدقق احلساباتمناقشة خمتلف البيانا -

  تعيني مدير للتدقيق الداخلي، مع حتديد راتبه وكذلك ظروف عزله. -

     وتعد جلنة التدقيق مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات الكربة وخاصة تلك اليت يتم تعاطي أسهمها 
  يف السوق املايل. 

  التدقيق الداخلي  الفرع الثالث:

تقرير التدقيق الداخلي مصدرا ملدقق  داخلي عالقة متينة، إذ يعدتربط مدقق احلسابات واملدقق ال
احلسابات إللقاء الضوء على خمتلف العمليات ويوضح له مناطق الضعف داخل املؤسسة ويساعده يف أداء 

  1 عمله، كما أن  مدقق احلسابات يلزمه تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى التدقيق الذي يقوم به.

إىل ما سبق ذكره فإن العالقة اليت تربط مدقق احلسابات واملدقق الداخلي تربز جليا صفة  باإلضافة
  2التكامل بينهما، فهي تتيح ملدقق احلسابات ما يلـــي:

فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، وهذا راجع إىل الدور املهم  ةقثمتنح مدقق احلسابات ال -
  ق الداخلي يف التقييم املستمر هلذا النظام باإلضافة إىل الوقوف على مدى فعاليته؛واحلساس الذي يلعبه التدقي

تعطي مدقق احلسابات الثقة واالطمئنان فيما يتعلق بسالمة وكذا دقة البيانات احملاسبية، ويعود هذا إىل أن  -
طبيق املبادئ احملاسبية التدقيق الداخلي قد قام بفحص خمتلف البيانات والسجالت ووقف على مدى االلتزام بت

انة نظام الرقابة الداخلية الذي يعتمد عليه قسم ثاملتعارف عليها، باإلضافة إىل قيامه بتحديد درجة قوة وم
  احملاسبة؛

التقليل من تكلفة تدقيق احلسابات وهذا راجع إىل الدور الفعال الذي يلعبه التدقيق الداخلي فهو عادة  -
س كافة البنود، وهذا أيضا من شأنه أن يتيح ملدقق احلسابات الوقت الكايف يقوم بعملية تدقيق شاملة مت
  لفحص وتقييم بنود أخرى؛

                                                            
  .314 -313ص ص: ، 2006بدون طبعة، ، اإلسكندرية "، املكتب اجلامعي احلديث، ابة والمراجعة الداخليةالرق " عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون، -1

   "، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستريمراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية دراسة مقارنة (حالة الجزائر)حمي الدين حممود عمر، " -2
  .37، ص: 2008 -2007 معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، التسيري، ختصص املالية واحملاسبة، املركز اجلامعي باملدية، يف علوم
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كرب حجم املؤسسة وتعدد فروعها، يتطلب زيادة وقت وجهد عمل مدقق احلسابات، ولكن يف ظل وجود   -
      فروع املؤسسة، هذا من شأنه التدقيق الداخلي كوظيفة ثابته لدى اإلدارة ختول له القيام مبراقبة مجيع أجزاء و 

  أن يتيح ملدقق احلسابات إمكانية توجيه عملية التدقيق للمناطق اليت مل تشملها عملية التدقيق الداخلي.

  1المساهمين الفرع الرابع:

ورسم  هنالك جمموعة من املسامهني تعتمد على القوائم املالية املدققة عند القيام بعملية اختاد القرار
إدارة  من ناحية، لذلك يعد املدقق اخلارجي وكيلهم يقوم بالتأكد من أن اإلدارة كفوءة ات املستقبليةالسياس
  أمواهلم.

  المطلب الثالث: تعيين مهام مدقق الحسابات

اجلمعية العامة هي املسؤولة عن تعيني مهام مدقق احلسابات من بني قائمة املهنيني املعتمدين 
  لوطنية، وهذا بناءا على دفرت شروط حمدد.واملسجلني يف جدول الغرفة ا

   الفرع األول: عرض مختلف حاالت تعيين مهام مدقق الحسابات

  2 توجد حاالت متعددة لتعيني مهام مدقق احلسابات واليت سيتم عرضها فيما يلي:

وط بتعيني مدقق تقوم اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت وبعد موافقتها كتابيا وبناءا على دفرت شر  -
  ؛احلسابات وهذا ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

  ثالث سنوات؛ب مدة تقدر ال ميكن تعيني نفس مدقق احلسابات بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مرور -

تني، يف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو اهليئة املراقبة خالل مدة أقصاها سنتني ماليتني متتالي -
يتوجب على مدقق احلسابات إخطار وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بذلك، ويف هذه احلالة ال يتم جتديد 

  ؛تهعهد

ا تقوم بتعيني مدقق للحسابات من بني  - عندما تقوم الشركة أو اهليئة بتعيني مدقق احلسابات بصفة مدقق فإ
  ها؛أعضائها املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية يتصرف بامس

                                                            
  .16ص: مرجع سبق ذكره، "،  - الناحية النظرية-  علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهللا، " -1 

العدد اجلزائر،  "، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، مراجعة في الجزائرواقع ممارسة مهنة الاألزهر عزة، " -2
  .32، ص: 2012اخلامس، 
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عندما تعيني الشركة أو اهليئة أكثر من مدقق حسابات فإن كل واحد منهم ميارس املهام املنوطة به طبقا ملا  -
  .ينص عليه القانون

  ميكن إضافة النقاط التالية إىل النقاط سابقة الذكر:

ت أو مسري أنه "يتعني على حمافظ احلسابا 01 -10من قانون  30أوضح املشرع اجلزائري يف نص املادة  -
الشركة أو جتمع حمافظي حسابات، إبالغ جلنة مراقبة النوعية، بتعيينه بصفة حمافظ حلسابات عن طريق رسالة 

  1.يوما" )15(موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشر 

أن يطلبوا من العدالة تغيري مدقق  رأس مال الشركةبإمكان املسامهني اللذين ميثلون قيمة حمددة من  -
 715املادة املشرع اجلزائري يف نص به  وتعيني آخر وهذا يف ظل وجود سبب مربر وهذا ما جاء احلسابات

 "جيوز ملساهم أو عدة مسامهني ميثلون) 1993ريلفأ 25يف  املؤرخ 08 -93(املرسوم التشريعي رقم  08مكرر 
يطلبوا من العدالة،  يف الشركات اليت تلجأ علنية لالدخار، أن رأس مال الشركة،) 1/10(على األقل عشر 

وبناء على سبب مربر، رفض مندوب، أو مندويب احلسابات الذين عينتهم اجلمعية العامة. وإذا متت تلبية 
الطلب، تعني العدالة مندوبا جديدا للحسابات ويبقى هذا االخري يف وظيفته حىت قدوم مندوب احلسابات 

  2"الذي يعينه اجلمعية العامة.

ي أن وجود هياكل للرقابة الداخلية باملؤسسة ال يعفي عن إلزامية تعيني مدقق حسابات أكد املشرع اجلزائر  -
"ال يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة، الشركة أو اهليئة          01 -10من قانون  39وهذا ما جاء يف نص املادة 

  3.من اإللزامية القانونية لتعيني حمافظ حسابات"

  

  

  

  

                                                            
   .80، ص: مرجع سبق ذكرهواحملاسب املعتمد،  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  30 املادة -1

، املتضمن القانون التجاري، استدراك اجلريدة الرمسية 59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 08مكرر  715املادة  -2
  .129، ص: 1993سنة  43للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رقم 

   .80، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  39 املادة -3
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لف الحاالت التي ال يتم فيها تعيين مهام مدقق الحسابات في الشركة الفرع الثاني: عرض مخت
  1المساهمة

           املؤرخ  08 -93(املرسوم التشريعي رقم  06مكرر  715نص املادة  املشرع اجلزائري يف أوضح
تية ) أنه ال جيوز أن يعني مهام مدقق احلسابات يف الشركات املسامهة يف احلاالت اآل1993ريلفأ 25 يف

   الذكـــر:

يف حالة األقارب واألصهار حىت الدرجة الرابعة، ويشمل ذلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين  -
  ؛باإلضافة إىل جملس مراقبة الشركة

القائمون باإلدارة وكذلك أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمون باإلدارة وأعضاء جملس  -
   رأس مال الشركة، أو إذا كانت  )1/10(جملس املراقبة وهذا بالنسبة للشركات اليت متلك عشر املديرين أو 

  رأس مال هذه الشركات؛ )1/10(هذه الشركة نفسها متلك عشر 

أزواج األشخاص اللذين يتحصلون حبكم نشاط مستمر غري نشاط مدقق احلسابات على أجر أو مرتب،  -
  دارة أو أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة؛ويتم ذلك إما من القائمني باإل

األشخاص اللذين حتصلوا على أجرة من طرف الشركة وهذا حبكم وظائف غري وظائف مدقق احلسابات  -
اء مهامهم؛   من أجل مخس سنوات، وهذا انطالقا من تاريخ إ

يف جملس املراقبة يف أجل مخس األشخاص اللذين كانوا قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جملس املديرين أو  -
اء مهامهم.   سنوات، وهذا انطالقا من تاريخ إ

  

  

  

  

  

                                                            
لقانون التجاري، مرجع سيق ذكره، ص: ، املتضمن ا59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 06مكرر  715املادة  -1

128.  
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   المطلب الرابع: عزل مهام مدقق الحسابات

يرجع عزل مهام مدقق احلسابات وتعيني آخر للقيام مبهام تدقيق احلسابات يف املؤسسة لعدة أسباب،   
مدقق احلسابات يعد وكيل عن املسامهني يف القيام  ويتم هذا العزل بواسطة اجلمعية العامة للمسامهني كون

بعملية التدقيق، وهلذه اهليئة احلق يف عزل وإعادة تعيني مدقق احلسابات، كما ميكن أن يتم العزل خالل السنة 
املالية، وبالتايل على املؤسسة توضيح أسباب العزل وإعطاء املدقق حق الدفاع على نفسه أثناء امتثاله أمام 

  1 العمومية للمسامهني، يرجع تغيري مدقق احلسابات إىل واحدة أو أكثر من األسباب التالية: اجلمعية

 الفرع األول: أسباب متعلقة بالمؤسسة

  من بني األسباب املرتبطة باملؤسسة جند:

  ؛حجم املؤسسة -

  ؛التغيري يف  إدارة املؤسسة -

  ؛وجود اختالل يف العالقة بني اإلدارة ومدقق احلسابات -

  ؛تقليص أعمال التدقيق للمؤسسات التابعة يف مكتب واحد -

  وقوع املؤسسة يف التعثر املايل. -

 الفرع الثاني: أسباب متعلقة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني

  من بني األسباب املرتبطة بتطبيق معايري التدقيق وقواعد السلوك املهين جند:

 ؛الثابتة وجود جدال حول تقييم األصول -

   ؛وجود خالف حول العرض واإلفصاح -

  ؛إصدار مدقق احلسابات تقرير متحفظ -

  ؛تشكيك اإلدارة يف قدرة مدقق احلسابات على التقييم الدقيق والسريع ملختلف املشاكل القائمة -

   ؛وجود جدال حول نطاق عملية تدقيق احلسابات -

                                                            
   .061 -051 ص:ص  ،2011ألوىل، ، الطبعة اعمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة "،نظريتدقيق الحسابات ال علمرأفت سالمة حممود، وأخرون، " -1
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  ؛وجود جدال حول إجراءات عملية تدقيق احلسابات -

  ؛نشوء خالف حول تقدير الدخل اخلاضع للضريبة -

  عدم وجود رضا من قبل اإلدارة على جودة عمل مدقق احلسابات. -

اء مهام مدقق احلسابات  إضافة إىل ما سبق ذكره، أوضح املشرع اجلزائري األسباب اليت تؤدي إىل إ
  واليت سيتم عرضها فيما يلي:

  األسباب العادية الفرع الثالث:

 نتهاء عهدة مدقق احلسابات واليت تقدر بثالث سنوات ويتم ذلك بعد انعقاد اجلمعية العامةوهي ا
"حتدد عهدة حمافظ  01 -10من قانون  27وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف الفقرة األوىل من نص املادة 

  1احلسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة."

  اديةاألسباب الغير ع الفرع الرابع:

  هناك عدة أسباب غري عادية تؤدي إىل عزل مهام مدقق احلسابات وهي:  

الوزير املكلف باملالية وهذا  أنه على 01 -10من قانون  76لقد أوضح املشرع اجلزائري يف نص املادة 
ار احلاالت بتعيني مهين مؤهل للقيام بتسيري املكتب وهذا يف إطالقيام بناءا على اقرتاح من رئيس الغرفة الوطنية 

  2التالية:

  ؛حالة وفاة أو شطب أو إيقاف مدقق احلسابات -

  ؛حالة حل الشركة -

  ؛حالة إفالس الشركة -

ومبجرد زوال املانع أو انتهاء إجراءات التصفية تنتهي مهام املهين املؤهل الذي قام الوزير املكلف باملالية  -
  .وباقرتاح من رئيس الغرفة الوطنية بتعيينه

                                                            
   .70، ص: مرجع سبق ذكرهاحملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،  املتعلق مبهن اخلبري، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  27 املادة -1 

   .12، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  76 املادة -2
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       أشهر قبل أن يستقيل ومن دون اإلعفاء )3(احلسابات أن يلتزم بإشعار مدته ثالث  على مدقق
وهذا ما  من التزاماته القانونية، باإلضافة إىل قيامه بتقدمي تقرير عن خمتلف املراقبات وكذلك اإلثباتات احلاصلة

ظ احلسابات أن يستقيل دون " ميكن حماف 01 -10من القانون  38جاء به املشرع اجلزائري يف نص املادة 
أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات  )3(التخلص من التزاماته القانونية. وجيب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته 

  1.واإلثباتات احلاصلة"

اء مهام مدقق احلسابات يف حالة تدخله يف شؤون تسيري املؤسسة، ألن  بإمكان اجلمعية العامة إ
ا، دون التدخل  مهمته هي فحص وتقييم      وثائق املؤسسة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول 

"  01 -10من قانون  23وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف الفقرة اخلامسة من نص املادة  يف عملية التسيري
ا، دون وختص هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة ل لقواعد املعمول 

  2التدخل يف التسيري".

سنوات  )10( عند انتهاء مهام مدقق احلسابات علية االحتفاظ مبلفات زبائنه مدة أقصاها عشر
 40وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف نص املادة  وذلك ابتداء من أول يناير املوايل آلخر سنة مالية للعهدة

   سنوات ابتداء )10( ى حمافظ احلسابات االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة عشر"يتعني عل 01 -10من قانون  
  3.من أول يناير املوايل آلخر سنة مالية للعهدة"

اء مهام مدقق احلسابات قبل انتهاء عهدته القانونية هذا ما جاء به إضافة إىل النقاط سابقة  ميكن إ
        )1993أبريل 25املؤرخ يف  08 -93وم التشريعي رقم (املرس 09مكرر  715نص املادة يف املشرع اجلزائري 

      " يف حالة حدوث خطأ أو مانع، جيوز بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو من مساهم
اء مهام  )1/10(لون على األقل عشر ثمي أو أكثر    احلسابات  مندويبرأس مال الشركة أو اجلمعية العامة، إ

  4"عن طريق اجلهة القضائية املختصة.العادي هلذه الوظائف  نتهاءاالقبل 

  

                                                            
   .80، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  92املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  38 املادة -1

   .70، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  23 املادة -2

   .80، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10ن القانون رقم م 40 املادة -3

مرجع سبق ذكره، ص: ، املتضمن القانون التجاري، 59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 09مكرر  715املادة  -4
129.  
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  الحسابات لمدقق العملي اإلطار المبحث الثالث:

يتمتع مدقق احلسابات حبقوق عدة ختتلف باختالف نوع اخلدمة اليت يقدمها، ومقابل هذه احلقوق    
ا ،وإذا قصر يف تأدية مهامه و  االلتزام بقواعد املهنة ترتتب عليه مسؤولية قد ترتتب عليه واجبات عليه االلتزام 

  تصل إىل حد الشطب من الغرفة الوطنية. 

  يتقاضى مدقق احلسابات نتيجة قيامه باملهام املنوطة به أتعاب قد تأخذ أشكاال خمتلفة ويتم حتديدها 
ؤولية، أشكال يف ظل ظروف معينة ومن هذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل حقوق وواجبات، مس

  أتعاب، وحتديد أتعاب مدقق احلسابات.

  المطلب األول: حقوق وواجبات مدقق الحسابات

ملدقق احلسابات دور هام وحاسم يتعلق حبماية اجملتمع واحلرص على تنمية االستثمار الذي ميثل القوة 
جمال االستثمار عن طريق الداعمة واللبنة األساسية لالقتصاد الوطين، وهذا من خالل توجيه املدخرات إىل 

األسهم أو القروض، ويعتمد االستثمار بشكل كبري على تقرير مدقق احلسابات الختاذ قراراته. حساسية هذا 
ا. ا مقابل واجبات عليه القيام    1الدور الذي يلعبه مدقق احلسابات، جعلت له حقوقا يتمتع 

  حقوق مدقق الحسابات الفرع األول:

ا وتتمثل هذه احلقوق فـــي:ملدقق احلسابات حقو    ق متعددة منحت له حبكم املهام اليت يقوم 

  أوال: حق االطالع وفي أي وقت على الدفاتر والسجالت والمستندات الخاصة بالمؤسسة

قد جرت العادة أن يقوم مدقق احلسابات بإعالم املؤسسة وبشكل مسبق على موعد حضور 
ز خمتلف البيانات والسجالت اليت حيتاجها مدقق احلسابات ليتمكن مساعديه، وهذا حىت يتسىن لإلدارة جتهي

ذا العمل، كما ملدقق احلسابات احلق يف طلب االطالع  من أداء عمله، وكذلك جتهيز املكان املناسب للقيام 
  2 .على أي بيانات أو سجالت يراها ضرورية لتمكينه من القيام باملهام املنوطة به على أكمل وجه

  

                                                            
  1- حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: 94.

   .40: ، صمرجع سبق ذكره، هاين العزب، إيهاب نظمي -2
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ملدقق احلسابات احلق يف االطالع ويف عني املكان على كافة املستندات ى املشرع اجلزائري لقد أعط
"ميكن حمافظ  01 -10من قانون  31نص املادة الفقرة األوىل من  يفالالزمة ألداء مهامه وهذا ما جاء 

اسالت واحملاضر احلسابات االطالع يف أي وقت ويف عني املكان على السجالت احملاسبية واملوازنات واملر 
  1".وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اهليئة

ملدقق احلسابات احلق يف احلصول على كشف حماسيب من قبل القائمني باإلدارة، هذا ما أوضحه 
 )6(" يقدم القائمون باإلدارة يف الشركات كل ستة  01 -10من قانون  33نص املادة املشرع اجلزائري يف 

هر على األقل، حملافظ احلسابات كشفا حماسبيا، يعد حسب خمطط احلصيلة والوثائق احملاسبية اليت ينص أش
  2 ".عليها القانون

املشرع اجلزائري صارم فيما يتعلق مبعاقبة كل من يعرقل مهام مدقق احلسابات أو ميتنع عن تقدمي 
 831املادة  هأوضحتعلى أكمل وجه وهذا ما  الوثائق الضرورية اليت ختول للمدقق أداء املهام املنوطة به

" يعاقب بالسجن من سنة إىل مخس سنوات ) 1993ريلفأ 25املؤرخ يف  08 -93(املرسوم التشريعي رقم 
أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، رئيس الشركة والقائمون  دج 500.000 إىل دج 20.000وبغرامة من 

ا ومديروها العامون أو كل شخص يف  خدمة الشركة يتعمد وضع عائق ملراجعة احلسابات أو مراقبات بإدار
مندويب احلسابات أو ميتنع عن تقدمي كل الوثائق الالزمة لالطالع عليها يف عني املكان أثناء ممارسة مهامهم 

  3."خاصة. فيما يتعلق باالتفاقات والدفاتر املستندية وسجالت احملاضر

  دارة ثانيا: حق طلب بيانات وإيضاحات من اإل

حيتاج مدقق احلسابات إىل طلب بيانات وإيضاحات من اإلدارة وهذا الطلب مشروع ونصت عليه 
معايري التدقيق وقد يتمثل هذا الطلب يف االستفسار حول نقاط ضعف أنظمة الرقابة الداخلية واليت تعد عملية 

ا قبل الشروع يف مهمة تدقيق احلساب    ات. كما قد يتمثل هذا الطلب ضرورية على مدقق احلسابات القيام 
يف تفسري بعض اإلجراءات املطبقة من قبل اإلدارة باإلضافة إىل احلصول على توضيحات تتعلق بالبيانات 

ا ضرورية للقيام باملهام املنوطة به.   4 املدرجة بالقوائم املالية، وأية معلومات أخرى يرى مدقق احلسابات أ

                                                            
   .80، ص: رهمرجع سبق ذكاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  31 املادة -1

  .08: صنفس املرجع السابق، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  33 املادة -2 

  .167تضمن القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص: ، امل59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 831املادة  -3

  4- حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: 95.
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لب أي توضيحات يراها ضرورية للقيام مبهامه كما ميكنه القيام ملدقق احلسابات كامل احلق يف ط
   من قانون 31املادة نص من  الفقرة الثانية املشرع اجلزائري يفبكافة التفتيشات الالزمة وهذا  ما أوضحه 

وميكنه أن يطلب من القائمني بالغدارة واألعوان التابعني للشركة أو اهليئة كل التوضيحات  " 01 -10
  1".لومات وأن يقوم بكل التفتيشات اليت يراها الزمةواملع

  ثالثا: حق االستعانة بالخبراء

ميكن ملدقق احلسابات االستعانة خبرباء واحلصول على شهادة منهم حول صحة ما تتضمنه القوائم 
تقرير الذي املالية، وميكن ملدقق احلسابات أن ينوه يف تقريره إىل أنه قد استعانة خببري وخاصة عندما يكون ال

أعده مدقق احلسابات تقريرا متحفظا، أما إذا كان التقرير خاليا من أية حتفظات فال جيدر مبدقق احلسابات 
ذكر استعانته بشهادة اخلبري ألن هذه االستعانة قد ينظر إليها بطريقة خاطئة، كقيام مدقق احلسابات بتوزيع 

ا حتفظ.  وقد مسحت معايري التدقيق ملدقق احلسابات بقيامه املسؤولية أو تفسر هذه االستعانة على أ
   أن مدقق احلسابات يعمل للحصول  )06(يف الفقرة  )18(باالستعانة خببري حيث نص املعيار الدويل رقم 

على قرائن التدقيق إما يف شكل تقارير أو بيانات أو آراء من اخلبري ويتم هذا إما بالتعاون مع العميل أو بصفة 
  2 أمثلة هذا التعاون:مستقلة ومن 

  ؛تقدير قيمة أنواع حمددة من األصول كاألحجار الكرمية واألعمال الفنية...اخل -

تقدير الكمية أو احلالة املادية لألصول كاملعادن املخزنة على شكل أكوام واملعادن الدفينة، االحتياطات  -
  النفطية، املدة االنتاجية لآلالت واملعدات...اخل.

إمكانية االستعانة خببري مهين آخر عند ممارسته مهامه، وهذا على حسابه  احلق يف اتملدقق احلساب
"ميكن حمافظي  08 -91من قانون  42املشرع اجلزائري يف نص املادة  هأجاز  وهذا ما وحتت مسؤوليته

م حتت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبري مهين آخر   3".احلسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسا

  

  

                                                            
   .80، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  31 املادة -1

  2- حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص ص: 95- 96.

  .565، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  42 املادة -3
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  رابعا: حق الحصول على نسخة من االخطارات الموجهة إلى المساهمين

ملدقق احلسابات التحقق من أن البيانات املالية اليت قام  حىت يتسىنضروري اإلجراء يعد هذا  و
  1 بتدقيقها هي بالفعل اليت يقدمها جملس اإلدارة للمسامهني ويتم مناقشتها يف اجتماع اجلمعية العامة.

املوجهة إىل املسامهني  خطاراتاجلزائري جملس اإلدارة بتقدمي نسخة من كافة البيانات واال ألزم املشرع
 08 -91من قانون  35املدعوين حلضور اجتماع اجلمعية العامة ملدقق احلسابات. وهذا ما جاء يف نص املادة 
واحملاضر وبصفة عامة    "ميكن حمافظي احلسابات يف كل وقت أن يطلعوا عل السجالت واملوازنات واملراسالت

على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو اهليئة دون نقلها. وميكنهم أن يطلبوا من القائمني باإلدارة 
ا  واألعوان املأمونني يف الشركة أو اهليئة كل التوضيحات واملعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات اليت يرو

  2الزمة."

  ة العامة خامسا: حق دعوة الجمعي

بإمكان مدقق احلسابات دعوة اجلمعية العامة إىل االجتماع إذا أمهل رئيس جملس اإلدارة توجيه تلك 
       الدعوة أو ضمن املواعيد املقررة يف النظام األساسي أو يف قانون الشركات، أو يكون هذا االجتماع مبنيا 

ذا كان ذلك ضروريا، ويف هذه احلالة يعترب من األسهم وإ 15%على طلب من املسامهني اللذين ميتلون 
االجتماع غري عادي، كما حيق ملدقق احلسابات أن يستدعي اجلمعية العامة لالجتماع، إذا شعر أن جملس 

ديد على مستقبل املؤسسة. ا  أن تشكل    3 اإلدارة يتصرف تصرفات غري الئقة أو تعسفية ومن شأ

بات احلق يف دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال ملدقق احلساأوضح املشرع اجلزائري أن 
) 1993ريلفأ 25املؤرخ يف  08 -93(املرسوم التشريعي رقم  04مكرر  715نص املادة يف وهذا ما جاء به 

  4"."... كما ميكنهم استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال..

  

                                                            
  1- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 104.

  .565، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  35 املادة -2

  3- حسني القاضي، حسني دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص: 96.

، املتضمن القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص: 59 /75قم ، املعدل لألمر ر 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 04مكرر  715املادة  -4
128.  
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              املؤرخ  08 -93(املرسوم التشريعي رقم  11مكرر  715ملادة نص ااملشرع اجلزائري يف كما أوضح 
  1) التايل:1993أبريل 25يف 

توضيحات من قبل رئيس جملس اإلدارة أو جملس ال كافة  حيق ملدقق احلسابات أن يطلب احلصول على
مدقق تغالل واليت اكتشفها املديرين الذي بدوره يتوجب عليه الرد على كافة الوقائع اليت من شأنه عرقلة االس

  ناء أداء مهامه.ثأاحلسابات 

ويف حالة انعدام الرد أو إذا كان الرد ناقصا، ملدقق احلسابات احلق يف أن يطلب من الرئيس أو جملس 
الوقائع املالحظة، ويتم استدعاء  خمتلف الديرين استدعاء جملس اإلدارة أو جملس املراقبة للمداولة فيما خيص

  بات حلضور هذه اجللسة.مدقق احلسا

ويف حالة عدم احرتام هذه األحكام، أو إذا الحظ مدقق احلسابات أنه ورغم اختاذ هذه القرارات 
استمرت عملية عرقلة االستغالل، ففي هذه احلالة يقوم بإعداد تقرير خاص يقدمه ألقرب مجعية عامة مقبلة 

  ه باستدعائها من أجل تقدمي خالصته.وجلمعية عامة غري عادية يف حالة االستعجال، يقوم بنفس

  سادسا: حق مناقشة اقتراح عزله

        بالرغم من أن قانون مزاولة مهنة تدقيق احلسابات مل مينح وبصريح العبارة ملدقق احلسابات احلق 
ا وهذا لضمان م هذا يف مناقشة اقرتاح عزله، إال أن نع حق يعد مشروعا ومن بني حقوقه اليت جيب أن يتمتع 

          من قبل أعضاء جملس اإلدارة اللذين ميلكون األغلبية الساحقة  العزل التعسفي يف حق مدقق احلسابات
من األسهم، لذلك جيب مناقشة اقرتاح عزل مدقق احلسابات حىت يتمكن من الدفاع عن نفسه ومنع أي 

  2 إساءة قد تلحق بسمعته.

  

  

  

  

                                                            
، ص: نفس املرجع السابق ، املتضمن القانون التجاري،59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 11مكرر  715املادة  -1

129.  

   .41: ، صمرجع سبق ذكره، هاين العزب، إيهاب نظمي -2 
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  اإلدارة سابعا: حق المشاركة في اجتماعات مجلس 

وضحه املشرع أملدقق احلسابات احلق يف املشاركة يف االجتماعات اليت يعقدها جملس اإلدارة، وهذا ما 
        "يستدعى حمافظ احلسابات إىل اجتماع جملس اإلدارة 08 -91من قانون  40اجلزائري يف نص املادة 

يوما على االكثر قبل انعقاده. كما يستدعى  45أو املراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة املنصرمة 
أيضا إىل كل مجعية للمسامهني أو الشركاء يف أجل أقصاه تاريخ استدعاء هؤالء وذلك حتت طائلة قانون 

  1 العقوبات املنصوص عليها يف القانون التجاري."

  واجبات مدقق الحسابات الفرع الثاني:

بات ترتتب على مدقق احلسابات وهي حمددة عليه االلتزام مقابل احلقوق اليت مت ذكرها آنفا هناك واج
  ا يف أداء املهام املنوطة به ومن أهم هذه الواجبات التالـــي:

  أوال: عدم تدخل في عملية التسيير

يف فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة  واليت تتمثل لقد أوضح املشرع اجلزائري مهام مدقق احلسابات
ا وهذا باستثناء التدخل يف التسيرياملراقبة ومراقبة مد        وهذا ما جاء  ى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول 

    " وهذه املهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة 08 -91من قانون  28نص املادة الفقرة الرابعة من يف 
ا باستثناء كل تدخل يف التسيري    2".أو اهليئة ومراقبة مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول 

  ثانيا: كتم السر المهني

سر املهين ويتعلق هذا مبختلف األعمال وكذلك البيانات اليت اطلع عليها العلى مدقق احلسابات كتم 
 " 01 -10من قانون  71نص املادة رة األوىل من الفقحبكم ممارسة مهامه وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف 

يتعني على اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد كتم السر املهين حتت طائلة العقوبات 
   3".من قانون العقوبات 302و 301املنصوص عليها يف املادتني 

  

                                                            
  .565، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  40 املادة -1

  .465، ص: نفس املرجع السابق ،واحملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات ، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  28 املادة -2

   .11، ص: مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  71 املادة -3
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  ثالثا: عدم سعي إلى طلب الحصول على المهمة

سابات عدم السعي إما بطرق املباشرة أو غري املباشرة إىل طلب مهمة من واجبات من مدقق احل
" مينع اخلبري  01 -10من قانون  70تدخل ضمن اختصاصه وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف نص املادة 

    احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد السعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة 
م القانونية. كما مينعون من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح أ و وظيفة تدخل ضمن اختصاصا

تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار لدى اجلمهور. تطبق هذه املوانع 
  1أيضا على الشركات والتجمعات احملاسبية. "

  زاهةرابعا: التمتع باالستقاللية والن

دف الوصول إىل إبداء الرأي الفين احملايد، على مدقق  نظرا حلساسية مهمة تدقيق احلسابات و
احلسابات التحلي باالستقاللية والنزاهة، أي يكون سيد قراراته ال يتأثر بأي ضغوط يتميز بالنزاهة يف أداء 

" جيب على اخلبري احملاسب  01-10من قانون  03مهامه، وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف نص املادة 
ا اليت حتكم احملاسبة والسجالت  وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد االلتزام باألحكام القانونية املعمول 

  2".احملاسبية وكذا مراقبتها وممارسة مهنتهم بكل استقاللية ونزاهة

  خامسا: إعالم هيئات التسيير في حالة عرقلة مهامه

ت إعالم اجلهات املختصة إذا ما مت عرقلة ممارسة مهامه، من أجل اختاذ على مدقق احلسابا
"يعلم  08 -91من قانون  38نص املادة املشرع اجلزائري يف أو التدابري الالزمة وهذا ما جاء به   اإلجراءات

  3".لتجاريحمافظ احلسابات يف حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة األجهزة اإلدارية قصد تطبيق أحكام القانون ا

  

  

  

                                                            
   .11، ص: نفس املرجع السابقمبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، املتعلق ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  70 املادة -1

  .04ص: ،نفس املرجع السابقاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  03 املادة -2 

  .565، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  38 املادة -3
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  سادسا: اكتتاب عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية

يتوجب على مدقق احلسابات اكتتاب عقد تأمني وذلك لضمان املسؤولية  أنهاجلزائري يرى املشرع   
      من قانون 75نص املادة  وهذا ما جاء يف الفقرة األوىل من املدنية اليت قد يتحملها أثناء القيام مبهامه،

يتعني على اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد اكتتاب عقد تأمني لضمان " 10-01
  1مسؤوليتهم املدنية اليت من املمكن أن يتحملوها أثناء ممارسة مهنتهم. "

  سابعا: استقبال المتربصين

إعطائهم  على مدققي احلسابات استقبال املرتبصني وإعطائهم قدر من التأهيل العملي إضافة إىل  
ويف حالة االمتناع عن استقبال  اخلربة املرتبطة بالعمل امليداين ومنحهم أجرة مقابل العمل الذي يقومون به

 78، هذا ما جاء املشرع اجلزائري يف نص املادة املرتبصني بدون تربير يعاقب من قبل جلنة االنضباط والتحكيم
حلسابات واحملاسب املعتمد املمارسون ملهامهم باستقبال "يلتزم اخلبري احملاسب وحمافظ ا 01 -10من قانون 

املرتبصني وتنظيم الرتبص املهين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املرتبصني، حسب الكيفيات 
   احملددة من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة، بالتعاون مع املصنف الوطين والغرفة الوطنية واملنظمة الوطنية. 

م و  يلتزم اخلرباء احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون مبنح أجرة للمرتبصني اللذين يتكفلون 
حسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم. يرتتب على رفض التأطري غري املربر عقوبة تأديبية تصدرها جلنة 

  2 أعاله." 5االنضباط والتحكيم املذكورة يف املادة 

  ل العناية المهنية الالزمةذثامنا: ب

عملية  انطالقهو قيام مدقق احلسابات ببذل كافة اجلهود من ببذل العناية املهنية الالزمة واملقصود   
دف اخلروج برأي فين حمايد حول عدالة املعلومات  تدقيق احلسابات وصوال إىل مرحلة إعداد التقرير، وهذا 

  3ملولد هلا.املالية واحملاسبية الناجتة عن النظام ا

  

  

                                                            
  .21ص: ،مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  75 املادة -1

  .12ص: ،نفس املرجع السابقاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  78 املادة -2 

امي، صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص: 42.   3- طواهر حممد 
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  تاسعا: التمتع باالستقاللية الفكرية واألخالقية 

على مدقق احلسابات التحلي باالستقاللية الفكرية واالخالقية، ولكن هناك جمموعة من املهن حتول   
  1 وهي كاآليت: 01-10من قانون  64 دون حتقيق ذلك وقد أوضحها املشرع اجلزائري يف نص  املادة

  ؛ط التجاري، السيما إذا كان يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنيةمجيع أنواع النشا -

  ؛كل عمل مأجور يتطلب قيام صلة خضوع قانوين  -

  ؛كل عهدة إدارية أو عضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية اليت نص عليها القانون التجاري  -

  ؛افظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئةاجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحم -

  ؛كل عهدة برملانية  -

  كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة.  -

يتوجب على املهين الذي مت انتخابه لعضوية الربملان، أو لعضوية اهليئة التنفيذية جمللس حملي منتخب،   
  ينتمي إليه وذلك أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته.إبالع التنظيم الذي 

  يتم تعيني مهين أخر الستخفافه يقوم بتصريف األمور اجلارية ملهنته. -

  ال تتناىف مع ممارسة مهنة مدقق احلسابات مهام التعليم والبحث يف جمال احملاسبة وهذا بصفة تعاقدية 
  أو تكميلية.

  

  

  

  

                                                            
-10ص:  صمرجع سبق ذكره، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010وان ج 29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  64 املادة -1

11.  

 



 مدقق احلسابات                                                                                  الفصل الثاين 

91 

 

  ية مدقق الحساباتالمطلب الثاني: مسؤول

        يلعب مدقق احلسابات دورا هاما يتمثل يف إعطاء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية 
ا املستقبلية وتتخذ  ومتثيلها للمركز املايل للعميل، وبناءا على التقرير الذي يعده ترسم جهات عدة سياسا

دقق احلسابات بواجباته والتقصري يف أدائها باإلضافة إىل إمهاله قرارات ميكن أن تكون حامسة، إن عدم التزام م
  املهين، أو تسرته عن األخطاء والتالعبات حيمله املسؤولية عن خمتلف األضرار اليت تلحق بالغري نتيجة إمهاله.

  الفرع األول: األخطاء

ل العناية املهنية أمر بديهي لذلك على مدقق احلسابات بد يعد وجود األخطاء بالدفاتر والسجالت  
  من أجل كشفها ومن مت العمل على تصحيحها. الالزمة

  أوال: مفهوم األخطاء

يعد احتمال وجود أخطاء باملستندات والسجالت احملاسبية أمرا واردا وهذا راجع إىل كثرة املراحل اليت 
ا البيانات احملاسبية، انطالقا من مرحلة التسوية ووصوال إىل مرحلة إعداد  القوائم املالية، يرتكز عمل مدقق متر 

ا  احلسابات على إبداء الرأي الفين احملايد إال أن اإلحاطة بأسباب ارتكاب األخطاء يعد من األمهية مبكان أل
  1تساعد على اكتشاف األخطاء وبالتايل إمكانية معاجلتها.

ا: "التحريفات الغري مقصود     ة يف البيانات املالية مبا تعرف معايري التدقيق الدولية األخطاء على أ
    يف ذلك حذف مبلغ  أو خطأ يف مجع بيانات أو معاجلتها، أو تقدير حماسيب غري صحيح ناتج عن السهو
        أو تفسري خاطئ للحقائق، أو خطأ يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعلقة بالقياس أو االعرتاف أو التصنيف

  2أو اإلفصاح". أو العرض 

عرف اخلطأ أيضا على أنه: "يقع نتيجة جهل أو سهو أو عدم العناية وبالتايل فإنه غري مقصود، كما ي
إال أن آثاره قد تكون أيضا سلبية على املشروع، وهو يقع يف أنواع خمتلفة وعلى امتداد مراحل إعداد البيانات 

  3املالية".

                                                            
  1- خالد أمني عبد اهللا، "علم تدقيق الحسابات-  الناحية النظرية والعملية - "، 2000، مرجع سبق ذكره، ص: 37.

  2- غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص: 147.

  3- عبد الستار الكبيسي، "الشامل في مبادئ المحاسبة (1) و (2)"، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2008، ص: 341. 



 مدقق احلسابات                                                                                  الفصل الثاين 

92 

 

صود يقع نتيجة جهل أو عدم بدل مما سبق ميكن التوصل إىل أن اخلطأ هو عبارة عن حتريف غري مق
  العناية املهنية االزمة أو سهو أثناء القيام بعملية إعداد البيانات املالية، وللخطأ نتيجة سلبية على املؤسسة.

  1يعود سبب ارتكاب األخطاء إىل ما يلي:

  ؛دامهااجلهل باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وهذا راجع إىل نقص اخلربة احملاسبية أو انع -

  اإلمهال أو التقصري من قبل عمال قسم احملاسبة يف أداء أعماهلم. -

  إضافة إىل السببني الرئيسيني، هناك أسباب أخرى الرتكاب األخطاء وهي: 
  حماولة اختالس موجودات املؤسسة؛ - 
  حماولة تغطية اختالس سابق أو عجز يف اخلزينة؛ - 
  حماولة التهرب الضرييب. - 

  األخطاء أنواع ثانيا:

  ختتلف أنواع األخطاء باختالف الزاوية اليت ينظر إليها من خالهلا وعليه منيز األنواع التالية:

  أخطاء الحذف أو السهو  - 1

يرتكــب هــذا النــوع مــن األخطــاء إمــا عــن قصــد أو دون قصــد، ويكــون هــذا النــوع مــن األخطــاء ســهل 
ن ظـاهر يف تـوازن ميـزان املراجعـة، أمـا يف حالـة االكتشاف يف حالة حذف أحد أطـراف العمليـة ألن هـذا سـيكو 

احلذف الكامل للعملية بطرفيها املدين والدائن ففي هذه احلالة ال يتأثر ميزان املراجعة وبالتايل يصعب اكتشاف 
 2 اخلطأ.

 

 

 

  

                                                            
 1- خالد أمني عبد اهللا، "علم تدقيق الحسابات-  الناحية النظرية - "، 1999، مرجع سبق ذكره، ص ص: 51- 52. 

  2- غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص: 148.
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  األخطاء االرتكابية - 2

    طــاء غــري مــؤثر وهــي أخطــاء ناجتــة عــن اخلطــأ يف العمليــات احلســابية، وقــد يكــون هــذا النــوع مــن األخ
يف ميزان املراجعة إذا كان اخلطأ احلسايب متساوي يف طريف العملية، كما قـد يكـون مـؤثر يف ميـزان املراجعـة وهـذا 
إذا كــان اخلطــأ االرتكــايب خيــص أحــد طــريف العمليــة فقــط. ميكــن اكتشــاف هــذا النــوع مــن األخطــاء عــن طريــق 

  1 ن األخطاء عن طريق وضع نظام رقابة داخلي فعال.املراجعة احلسابية، وميكن احلد من هذا النوع م

  األخطاء الفنية  -3

وهــي األخطــاء الناجتــة عــن الفهــم اخلــاطئ للمبــادئ واألصــول احملاســبية املتعــارف عليهــا وطــرق تطبيقهــا، 
      وقــــد يكــــون هــــذا النــــوع مــــن األخطــــاء عمــــدي، ويعــــد هــــذا النــــوع مــــن األخطــــاء باألمهيــــة مبكــــان كونــــه ال يــــؤثر 

ميــزان املراجعــة مثــل حالــة عــدم احتســاب اإلهــالك لألصــول الثابتــة أو عــدم تكــوين احتياطــات ومــن هــذا  علــى
املنطلـــق علـــى مـــدقق احلســـابات بـــذل العنايـــة املهنيـــة الالزمـــة مـــن خـــالل رجوعـــه إىل املســـتندات وحتليـــل األرقـــام 

  2 ومقارنتها مع السنوات املاضية الكتشاف هذا النوع من األخطاء.

  3ء الكتابيةاألخطا - 4
وهي األخطاء الناجتة عن خطأ يف القيد أو يف عملية الرتحيل ، ومن هذه األخطاء ما يـؤثر علـى ميـزان 

  املراجعة ومنها من ال يؤثر وهي كاآليت:

  األخطاء المؤثرة في ميزان المراجعة -4-1

اء من خالل تدقيق كتشاف هذا النوع من األخطا الرتحيل إىل اجلانب العكسي من احلساب املعين، وميكن 
  عملية الرتحيل.

  
  
  
  
  

                                                            
 .38ص: مرجع سبق ذكره،  ،2000، "-  الناحية النظرية والعملية - علم تدقيق الحسابات" خالد أمني عبد اهللا، -1

   .149غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص:  -2

 .56 -55ص ص: مرجع سبق ذكره،  ،1999 ،"-  النظرية الناحية - الحسابات تدقيق علم" اهللا، عبد أمني خالد -3
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  األخطاء غير المؤثرة على ميزان المراجعة -2- 4
      الرتحيل إىل نفس اجلانب لكن إىل حساب آخر، هذا النوع من االخطاء يقود إىل بناء تصور خاطئ -

  عن نتائج أعمال املؤسسة؛
  طريق القيام باملراجعة احلسابية. تقييد العملية مرتني، ويتم اكتشاف هذا النوع من األخطاء عن -

  : الغشالفرع الثاني

قد تكون يف بعض األحيان البيانات مضللة وهذا راجع إىل وجود تالعب وغش بالدفاتر والسجالت   
  لذا على مدقق احلسابات بدل العناية املهنية الالزمة الكتشافها وأخد التدابري الالزمة.

  تعريف الغش أوال:

ـــدف احلصـــول يعـــرف الغـــش علـــى أنـــه       اإلخفـــاء املتعمـــد ملختلـــف البيانـــات أو القيـــام بتعـــديلها وذلـــك 
على منافع خاصة، أو بغـرض تضـليل أطـراف أخـرى ومنعهـا مـن احلصـول علـى حقوقهـا املشـروعة، أو مـن أجـل 

 1احلصول على أصول املؤسسة واستعماهلا ألغراض حتقق املنفعة اخلاصة.

 تلـــف التعـــديالت أو التغيـــريات أو احلـــذف احلاصـــل علـــى بعـــضويعـــرف أيضـــا علـــى أنـــه عبـــارة عـــن خم
ـا  البيانات املالية اخلاصة باملؤسسة، أو يكون عن طريق عدم إتباع املبـادئ احملاسـبية املتعـارف عليهـا إمـا جهـال 

أو بســبب التقصــري أو حماولــة إخفــاء عجــز أو تالعــب حبقــائق تتعلــق بالوضــع املــايل للمؤسســة، وإذا ارتــبط هــذا 
عل حبسن النية من طرف القائمني به يسمى خطأ حماسيب، أما ارتـبط بسـوء النيـة يف هـذه احلالـة يسـمى غـش الف

  2أو تزوير.

     شــخص واحــد  يقــدم علــى ارتكابــهمتعمــد قــد يكــون وعــرف الغــش أيضــا علــى أنــه التحريــف املــادي و 
  3تضليل طرف أخر. واهلدف من ورائه هوأو أكثر 

ـدف تضـليل أطـراف  الغـش هـومما سبق ميكن التوصـل إىل   ـا الشـخص  مجيـع التعـديالت الـيت يقـوم 
  أخرى وحتقيق منافع شخصية.

  
                                                            
  1 - غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص: 151.

، ص: 2014"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  تدقيق الحسابات في ظل البيئة اإللكترونية واقتصاد المعرفةمصطفى يوسف كايف، "  -2
49.   

  .77هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص:  -3
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  ثانيا: أنواع الغش

  1 ميكن أن يرتكب الغش عن طريق اآليت:

ــدف إخفــاء إمــا عجــز أو ســرقة أو ســوء اســتعمال، وحيــدث هــذا  - التالعــب يف خمتلــف الــدفاتر والســجالت 
    ضــعف يف نظــام الرقابــة الداخليــة، وميكــن هلــذا النــوع مــن التالعــب أن حيــدث  النــوع مــن التالعــب نتيجــة وجــود

  عن طريق إحدى التصرفات التالية:

  ؛إخفاء أو حذف عملية معينة من الدفاتر والسجالت -

 ؛إثبات عمليات ومهية واختالس قيمتها -

   ؛تطبيق املبادئ احملاسبية بطريقة خاطئة -

دف  -  ؛اختالسهاعدم إثبات البضاعة بالسجالت 

 التالعب والتزوير بالدفاتر والسجالت. -

ـــدف التـــأثري علـــى نتيجـــة األعمـــال واملركـــز املـــايل للمؤسســـة، وال  - التالعـــب يف خمتلـــف الـــدفاتر والســـجالت 
        حيدث هذا النوع  من التالعب إال مبوافقة اإلدارة، لذلك يعد أخطر أنواع التالعب وميكن أن حيدث هذا النـوع 

  عب عن طريق التصرفات التالية:من التال

ـــم - ـــدف زيــادة حصـــص أعضــاء جملـــس اإلدارة، وكــذلك إيهـــام املســامهني علـــى إدار تضــخيم أربـــاح املؤسســة 
  ؛للمؤسسة ناجحة

  ؛ختفيض أرباح املؤسسة بعرض حتقيق أهداف معينة كالتهرب الضرييب، أو تكوين احتياطات سرية-

ـــدف املضـــاربة يف الســـوق املـــايل، التالعـــب بـــاملركز املـــايل للمؤسســـة عـــن  -      التغيـــري يف قـــيم األصـــول واخلصـــوم 
  أو السعي للحصول على قرض معني.

  

  

  
                                                            

  1- خالد أمني عبد اهللا، "علم تدقيق الحسابات-  الناحية النظرية - "، 1999، مرجع سبق ذكره، ص ص: 58- 59.



 مدقق احلسابات                                                                                  الفصل الثاين 

96 

 

  أنواع المسؤولية  الفرع الثالث:

 إن عدم التزام مدقق احلسابات بواجباته، وأداء املهام املنوطة به على أكمل وجه يرتتب عنـه عـدة أنـواع 
  من املسؤولية وهي كاآليت:

   مسؤولية فنية أوال:

وهذا النوع من املسؤولية يدخل يف صميم عمل مدقق احلسابات وتتلخص املسؤولية الفنية يف جمالني 
  1 رئيسيني ومها:

  ؛التأكد من أن املؤسسة قامت بتطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما بني احملاسبني -

نصوص القوانني وغريها من الوثائق املنظمة ألعمال املؤسسة وخمتلف التأكد من أن العقود واللوائح و  -
  أنشطتها قد مت تطبيقها تطبيقا سليما.

  المسؤولية التأديبية ثانيا:

تقع على عاتق مدقق احلسابات مسؤولية تأديبية وهذا يف حالة ما إذا أمهل واجباته ومل يتحلى بالعناية 
  ملنوطة به.املهنية الالزمة أتناء أدائه املهام ا

  حاالت تحمل المسؤولية التأديبية - 1

  يتحمل مدقق احلسابات مسؤولية تأديبية نتيجة ارتكابه ملخالفة، أو عدم إحاطة مهامه بالعناية الالزمـة 
         53وعــدم تقيـــده بالقواعــد املهنيـــة الالزمــة أثنـــاء ممارســة مهامـــه هــذا مـــا أوضــحه املشـــرع اجلزائــري يف نـــص املـــادة 

"ميكن أن يرتتب على اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسـبني املعتمـدين، املسـؤولية  08 -91ون من قان
  2".االنضباطية جتاه املنظمة الوطنية عن كل خمالفة أو تقصري يف القواعد املهنية

                                                            
-  كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، "دراسة متقدمة في المحاسبة والمراجعة "، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2009، ص: 

.2161  

  .665، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-19من القانون رقم  53 املادة -2
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دون لالزمـة ا الوسـائل فعليـه تـوفري باملهـام املنوطـة بـهيتحمل مدقق احلسابات مسؤولية عامة عـن العنايـة 
" يتحمــل مــدقق احلســابات  01 -10مــن قــانون  59يف نــص املــادة هــذا مــا جــاء بــه املشــرع اجلزائــري النتــائج. و 

  1املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج."

  حالة عدم تحمل المسؤولية التأديبية -2

   أديبية عـن املخالفـات الـيت مل يشـرتك فيهـا مـدقق احلسـابات لقد أقر املشرع اجلزائري سقوط املسؤولية الت
ال يتــربأ مــن مســؤوليته فيمــا خيــص املخالفــات الــيت مل "و  01 -10مــن قــانون  61نــص املــادة الفقــرة الثالثــة مــن يف 

تــتم جملــس اإلدارة باملخالفــات، وإن مل  بلــغوأنــه  لوظيفتــهذا أثبــت أنــه قــام باملتطلبــات العاديــة إيشــرتك فيهــا إال 
أنــه أطلــع  يثبــتالفــة، خمويف حالــة معاينــة  .معاجلتهــا بصــفة مالئمــة خــالل أقــرب مجعيــة عامــة بعــد اطالعــه عليهــا

  2"وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة.

  3أنواع العقوبات التأديبية -3

أن مــــدقق احلســــابات يتحمــــل  01 -10مــــن قــــانون  63لقــــد أوضــــح املشــــرع اجلزائــــري يف نــــص املــــادة   
ة تأديبيــة وهــذا أمــام اللجنــة التأديبيــة للمجلــس الــوطين للمحاســبة حــىت بعــد اســتقالته مــن تأديــة مهامــه، مســؤولي

  صري تقين أو تقصري أخالقي يف القواعد املهنية عند أدائه املهام املنوطة به.قخمالفة أو تكل وذلك نتيجة  

  وتتمثل هذه العقوبات تصاعديا حسب درجة اخلطورة فيما يلي:  

  ر؛ اإلنذا -

  التوبيخ؛  -

  أشهر؛ )06(التوقيف ملدة مؤقتة ال تتعدى ستة  -

  الشطب من اجلدول. -

                                                            
  .10ص: ،مرجع سبق ذكرهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  59املادة  -1

  .10ص: ،نفس املرجع السابقاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  61املادة  -2

  .10ص: ،نفس املرجع السابق اسب املعتمد،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحمل، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  63املادة  -3
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كما ميكن ملدقق احلسـابات أن يقـدم طعـن أمـام اجلهـة القضـائية املختصـة ضـد هـذه العقوبـات، وذلـك   
ا.   التنظيم. حتدد درجة األخطاء والعقوبات اليت ترتتب عنها عن طريق طبقا لإلجراءات القانونية املعمول 

  المسؤولية المدنيةثالثا: 

يعــد مــدقق احلســابات مســؤوال عــن األخطــاء والالمبــاالة  الــيت ارتكبهــا أثنــاء أدائــه املهــام املنوطــة بــه، وال 
ـا أعضـاء جملـس اإلدارة إال يف حـال مـا  ميكن اعتباره مسـؤوال يف أي حـال مـن األحـوال عـن األخطـاء الـيت قـام 

املرسوم (التشـريعي  14مكرر 715املشرع اجلزائري يف نص املادة  ا. وهذا ما أوضحهإذا اطلع عليها ومل يصرح 
    " منــــدوبو احلســــابات مســــؤولون، ســــواء إزاء الشــــركة أو إزاء الغــــري، ) 1993ريــــلفأ 25املــــؤرخ يف  08 -93رقــــم 

. وال يكونــــون عــــن األضــــرار النامجــــة عــــن األخطــــاء والالمبــــاالة الــــيت يكونــــون قــــد ارتكبوهــــا يف ممارســــة وظــــائفهم
مسؤولني مدنيا عن املخالفات اليت يرتكبهـا القـائمون بـاإلدارة أو أعضـاء جملـس املـديرين، حسـب احلالـة، إال إذا 

  1أو لوكيل اجلمهورية رغم اطالعهم عليها."/مل يكشفوا عنها يف تقريرهم للجمعية العامة و

  التأمين عن المسؤولية المدنية لمدقق الحسابات -1

رق ســابقا إىل التــأمني عــن املســؤولية املدنيــة ملــدقق احلســابات، ولكــن مــن حيــث الوجــوب لقــد مت التطــ
فقــط، وفيمــا يلــي ســيتم التفصــيل يف هــذه النقطــة مــن حيــث املســؤولية الــيت تقــع علــى مــدقق احلســابات حبكــم 

ــ الفقــرة الثانيــة مــن املشــرع اجلزائــري يفإليــه أشــار  وهــذا مــاممارســته املهــام املنوطــة بــه،     مــن قــانون 75ادة نــص امل
يتضــمن عقــد التــأمني الــذي يكتتبــه املصــنف الــوطين والغرفــة الوطنيــة واملنظمــة الوطنيــة، النتــائج املاليــة " 10-01

للمسؤولية املدنية اليت يتحملهـا اخلـرباء احملاسـبون وحمـافظو احلسـابات واحملاسـبون املعتمـدون وغـري املشـمولة بعقـد 
  2تأمني."

  

  

  

                                                            
، ص: مرجع سبق ذكره، املتضمن القانون التجاري، 59 /75، املعدل لألمر رقم 1993ريل فأ 25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 14مكرر  715املادة  -1

130.  

   .12ص: ،مرجع سبق ذكره هن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،املتعلق مب، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  75املادة  -2
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زائري مدقق احلسابات بالتأمني عن املسؤولية املدنية ومل يتطرق إىل مـدقق احلسـابات لقد ألزم املشرع اجل
شـخص طبيعـي كـان أو معنـوي وإمنـا جـاء اإللـزام يف شـكل عـام، ويقصـد بالتـأمني عـن املسـؤولية هـو تـأمني ديـن 

 ترتتـب  مسؤولية شخص اجتاه شخص آخر، ويكون هذا التأمني حول خطر حمـدد، ويـرتبط بضـمان النتـائج الـيت
عــن حــادث معــني، كمــا يقصــد بــه أيضــا العقــد الــذي مــن خاللــه يــؤمن املــؤمن، املــؤمن لــه، مــن األضــرار الــيت قــد 
تلحــق بــه مــن خــالل إحلــاق الغــري عليــه باملســؤولية نتيجــة األضــرار الــيت قــد متــس الغــري ويعــد مســؤوال عنهــا حبكــم 

احلســابات هــو محايتــه مــن نتــائج األضــرار الــيت قــد القــانون، واهلــدف مــن وراء إلزاميــة التــأمني عــن مســؤولية مــدقق 
     تلحـــق بـــالغري نتيجـــة ممارســـته املهـــام املنوطـــة بـــه، ولكـــن ال ميكـــن اعتبـــار هـــذا التـــأمني ضـــمانا كافيـــا حلمايتـــه ألنـــه 
ال يتعـدى النتــائج املاليــة للمســؤولية الــيت تنـتج عــن خمتلــف األخطــاء الــيت يرتكبهـا أثنــاء ممارســة مهامــه، كالنفقــات 

إىل اخلسائر اليت قد يتسبب فيها نتيجة إتالف أو سرقة ملفات كان حيـوز عليهـا حبكـم أداء  لقضائية باإلضافة ا
مهامـــه، ويف إطـــار القســـط املقـــدم ويف حالـــة مـــا إذا كـــان مبلـــغ التعـــويض أكـــرب مـــن مبلـــغ التـــأمني فعلـــى مـــدقق 

  1والغش.احلسابات حتمل الفرق إضافة إىل فإن هذا ال يشمل األخطاء املتعمدة 

   المسؤولية الجزائيةرابعا: 

ينشأ هذا النوع من املسؤولية نتيجة ارتكاب مدقق احلسابات وبشكل متعمد بعض التصرفات الضارة 
  2 باملؤسسة ومن بني هذه التصرفات:

صورية على خمتلف املسامهني وهذا  تآمر مدقق احلسابات مع اإلدارة وهذا من خالل قيامهم بتوزيع أرباح -
  ؛إخفاء إمهال اإلدارةدف 

تآمر مدقق احلسابات مع جملس اإلدارة وهذا من خالل قيامهم باختاذ قرارات ظاهريا تبدوا يف صاحل  -
ا حتمل ضرر إما للمؤسسة أو للمسامهني   ؛املؤسسة، ولكن يف طيا

ا بعض املسؤولني، وعدم اإلشارة إليه - ا يف التقرير غض مدقق احلسابات النظر عن االحنرافات اليت قام 
  ؛الذي يعده وهذا خوفا على مصاحله الشخصية

    قيام مدقق احلسابات بإفشاء أسرار املؤسسة لصاحل مؤسسات أخرى منافسة.  -

                                                            
كلية   ، لمسانت -"، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون مسؤولية املهنيني، جامعة أيب بكر بلقايدمسؤولية مندوب الحسابات في شركة المساهمةمعيزي خالدية، " -1

  .76، ص: 2012 -2011، راجلزائاحلقوق والعلوم السياسية، 

  2-  كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص: 217- 218.
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    أنه ميكن ملدقق احلسابات أن يتحمل مسؤولية جزائية وهذا نتيجة تقصريه لقد أوضح املشرع اجلزائري  
"ميكن أن يتحمل اخلرباء احملاسبون  08 -91من قانون  52نص املادة يف القيام بالتزام قانوين  وهذا ما جاء يف 

     وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون املسؤولية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية جتاه كل تقصري 
  1".يف القيام بالتزام قانوين

  أشكال المسؤولية الجزائية لمدقق الحسابات - 1

ولية اجلزائية اليت ترتتب على مدقق احلسابات نتيجة قيامه بالتقصري يف أداء مهامه عدة قد تأخذ املسؤ 
  أشكال نذكر منها: 

  الممارسة الغير الشرعية وانتحال صفة مدقق حسابات -1- 1

الفقرتني الثالثة يف  املمارسة الغري الشرعية وانتحال صفة مدقق احلسابات لقد أوضح املشرع اجلزائري  
"يعد ممارسا غري شرعي ملهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  08 - 91من قانون  54نص املادة من والرابعة 

واحملاسب املعتمد كل شخص غري مسجل أوقف أو سحب تسجيله يقوم بالعمليات املنصوص عليها يف هذا 
ا. ويعد كذلك مماثال للممارسة غري الشرعية ملهنة اخل بري احملاسب وحمافظ القانون أو يستمر يف القيام 

احلسابات واحملاسب املعتمد، انتحال إحدى هذه الصفات الثالث أو تسميات شركة خبرية يف احملاسبة 
  2".ومؤسسة حماسبة أو أية صفة أخرى ترمي إىل خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات أو هذه التسميات

ملهنة مدقق ملمارسة الغري شرعية العقوبة اليت ترتتب على اأيضا أوضح املشرع اجلزائري ولقد    
"يعاقب كل من ميارس مهنة اخلبري احملاسب  01 -10من قانون  73وذلك من خالل نص املادة احلسابات 

ويف حالة  ج.د  2.000.000 دج إىل 500.000 وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد بطريقة غري شرعية من
  3".وبضعف الغرامةوسنة واحدة، إىل أشهر  )6( ح مدته منيعاقب مرتكب هذه املخالفة باحلبس ترتاو  العود،

  

  

                                                            
  .665، ص: مرجع سبق ذكره ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  52 املادة -1

  

  .665، ص: نفس املرجع السابق ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 80-91من القانون رقم  54 املادة -2

  .12ص: ،مرجع سبق ذكره تمد،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املع، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  73املادة  -3
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  إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها -2- 1

املشرع يعاقب مدقق احلسابات يف حالة قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها وهذا ما جاء به   
بالسجن    يعاقب  " )1993ريلفأ 25املؤرخ يف  08 -93املرسوم (التشريعي رقم  830نص املادة اجلزائري يف 

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل  500.000 دج إىل 20.000 من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من
مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي مل يكشف إىل وكيل 

ا. تطبق أحكام ق انون العقوبات املتعلقة بإفشاء سر املهنة على مندويب الدولة عن الوقائع اإلجرامية اليت علم 
   1".احلسابات

  إفشاء السر المهني -3- 1

لقد مت التطرق سابقا إىل السر املهين ولكن من باب وجوب التزام مدقق احلسابات بكتمه وفيما يلي 
ا وضحه املشرع سيتم التطرق إىل املسؤولية اليت ترتتب على مدقق احلسابات يف حال إفشاء السر وهذا م

"يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر من قانون العقوبات  301نص املادة الفقرة األوىل من اجلزائري يف 
دج األطباء واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم  5.000إىل  500وبغرامة من

ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أس رار أدىل 
  2".عليهم فيها القانون  إفشاءها ويصرح هلم بذلك

يعاقب مدقق احلسابات يف حالة ما إذا أدىل بأسرار املؤسسة إىل األجانب أو إىل اجلزائريني املقيمني      
" كل من يعمل بأية  من قانون العقوبات 302املادة يف بالد أجنبية وهذا ما أوضحه املشرع اجلزائري يف نص 

يف مؤسسة وأدىل أو شرع يف اإلدالء إىل أجانب أو إىل جزائريني يقيمون يف بالد أجنبية بأسرار  صفة كانت
   املؤسسة اليت يعمل فيها دون أن يكون خموال له ذلك يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة 

ذه األسرار إىل جزائريني يقيمون يف اجلزائر فتكون العقوبة احلبس . دينار 10.000إىل  500من  وإذا أدىل 
  3"دينار. 1.500إىل  500من من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة 

                                                            
  .167، املتضمن القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص: 59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93، املرسوم التشريعي رقم 830املادة  -1

، املتضمن 1966يونيو سنة  18املوافق لـ  1386صفر  08رخ يف املؤ  156 -66األمر رقم ، 1982فرباير  13املؤرخ يف  04 -82املعدلة بقانون رقم  ،301املادة  -2
   .112قانون العقوبات املعدل واملتمم، ص: 

- املادة 302، األمر رقم 66- 156 املؤرخ يف 08 صفر 1386 املوافق لـ 18 يونيو سنة 1966، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، نفس املرجع السابق، ص: 
.1123  
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      ولقد أوضح املشرع اجلزائري خمتلف احلاالت اليت ال يتقيد فيها مدقق احلسابات بالسر املهين وذلك
  1واحلاالت املنصوص عليها قانونا هـــي: 01 -10من قانون  72يف نص املادة 

  ؛بعد القيام بعملية فتح حبث أو حتقيق قضائيني -

  ؛مبقتضى واجب إطالع اإلدارة اجلبائية على خمتلف الوثائق املقررة -

  ؛انطالقا من رغبة موكليهم -

  م.عندما يتم استدعاء مدقق احلسابات لإلدالء بالشهادة أمام جلنة االنضباط والتحكي -

  المطلب الثالث: أشكال أتعاب مدقق الحسابات

ختتلــف األتعــاب الــيت يتقاضــاها مــدقق احلســابات بــاختالف الشــكل الــذي تأخــذه، وعليــه منيــز األنــواع 
  التالية من األتعاب:

  الفرع األول: األتعاب الثابتة

جيب أن يتناسب  وهو املبلغ الذي حيدد مسبقا وميزته أنه ثابت غري قابل للزيادة يف املستقبل ولكن
  2 .املبلغ واملهمة املنوطة مبدقق احلسابات

" حتدد  01 -10من قانون  37نص املادة  الفقرة األوىل من وهو ما جاء به املشرع اجلزائري يف
  3".اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت، أتعاب حمافظ احلسابات يف بداية مهمته

  المتغيرة الفرع الثاني: األتعاب 

وهذا وفقا للوقت الذي سوف تستغرقه  مدقق احلساباتوهذا الشكل من األتعاب حيدد من طرف 
ومع اعتبار اجلهد الذي سوف يبدله املدقق وميكن أن حيدد األجر بكل ساعة عمل  تدقيق احلساباتعملية 

  4 .احلسابات عملية تدقيقحيدد األجر لكل يوم عمل يستغرق لتنفيذ  أن يستغرقها للقيام بعمله، كما ميكن

                                                            
  .12ص: ،مرجع سبق ذكره املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  72ة املاد -1

  2- زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص: 103.

   .08ص: ،مرجع سبق ذكره اسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،املتعلق مبهن اخلبري احمل، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  37املادة  -3

   .39: ، صمرجع سبق ذكره، هاين العزب، إيهاب نظمي -4
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  الفرع الثالث: األتعاب الشرطية

على النتائج واملنافع املستقبلية الـيت سـوف تعـود علـى العميـل مـن عمليـة  ا النوع من األتعابتوقف هذي
األتعــاب شــكل نســبة مئويــة مــن قيمــة املنفعــة اإلمجاليــة الــيت ســوف النــوع مــن  اتخــذ هــذيتــدقيق احلســابات، وقــد 

يـل، ولكـن هـذا النـوع مـن األتعـاب يعـد خمالفـا آلداب املهنـة، ألنـه يف حـال مل يـتم حتقيـق النتـائج تعود علـى العم
  1 املرجوة لن تكون هناك أتعاب مثل هذا النوع.

أنه ال ميكن حتديد أتعاب مدقق احلسابات على أسـاس النتـائج احملققـة وهـذا  لقد أكد املشرع اجلزائري 
"وال ميكــن احتســاب األتعــاب، يف أي حــال           01 -10مــن قــانون  37املــادة نــص  مــن الفقــرة الثالثــة يف مــا جــاء

   2 ".من األحوال، على أساس النتائج املالية احملققة من الشركة أو اهليئة املعنية

  المطلب الرابع: تحديد أتعاب مدقق الحسابات

فـة األمـور والعوامـل الـيت تـؤثر على اجلهة املسؤولة عن تعيني مدقق احلسابات أن تأخذ بعني االعتبار كا
  على حتديد األتعاب، وهذا حىت تكون مالئمة لكل الظروف احمليطة بعملية تدقيق احلسابات.

 الفرع األول: األمور التي يجب مراعاتها عند تحديد األتعاب

ا اجلهة املسؤولة عن تعيين ه، عادة اجلمعية العامة هي اليت تقوم بتحديد أتعاب مدقق احلسابات أل
  3 وعند حتديد أتعاب املدقق احلسابات جيب مراعاة النقاط التالية:

       ال جيب ترك حتديد أتعاب مدقق احلسابات هليئة أو شخص خيضع عمله للتدقيق وهذا لتفادي تأثريه  -
  ؛دعلى مدقق احلسابات أو مساومته فيما يتعلق باألتعاب ألن ذلك سيؤثر عليه من ناحية االستقاللية واحليا

  ؛جيب أن تتناسب األتعاب واجملهود الذي يبذله مدقق احلسابات يف أداء مهامه -

  ؛جيب تفادي ربط أتعاب مدقق احلسابات بالنتائج املتوصل إليها -

  ال جيب أن تكون األتعاب اليت يتحصل عليها مدقق احلسابات زهيدة، لكي ال يتهاون يف أداء عمله. -

  
                                                            

   .107ص:مرجع سبق ذكره، "، نظريتدقيق الحسابات ال علمرأفت سالمة حممود، وأخرون، " -1

   .08ص: ،مرجع سبق ذكره لق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،املتع، 2010جوان  29املؤرخ يف ، 01-10من القانون رقم  37املادة  -1

  .38: ، صمرجع سبق ذكره، هاين العزب، إيهاب نظمي -3
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  ل تحديد األتعابالفرع الثاني: اعتبارات وعوام

  1 هناك عدة اعتبارات وعوامل تساهم يف حتديد أتعاب مدقق احلسابات، ولعل أمهها ما يلي:

  ؛الوقت املخصص لتنفيذ عملية تدقيق احلسابات -

  طبيعة ونوعية عملية التدقيق املطلوبة؛ -

  ؛موعد ووقت إجناز املهمة -

  لية؛درجة التأهيل العلمي والعملي الالزمة لتنفيذ العم -

  درجة مسؤولية مدقق احلسابات اجتاه العملية؛ -

  مدى قدرة املدقق على حتقيق األهداف املرجوة من العملية من وجهة نظر العميل. -

كمـــا أن التكـــاليف املباشـــرة الالزمـــة لتنفيـــذ العمليـــة كتنقـــل مـــدقق احلســـابات مـــن أجـــل فحـــص وتـــدقيق 
ــا فــروع املؤسســة، ال تــدرج ضــ ــا يــتم حتصــيلها العمليــات الــيت تقــوم     من األتعــاب بــل يــتم جتهيــز فــاتورة خاصــة 

  من العميل مباشرة. 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .39 -38: ص ، صنفس املرجع السابق، هاين العزب، إيهاب نظمي -1
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  خالصة 

  لقد مت التوصل من خالل هذا الفصل إىل النقاط التالية:

مدقق احلسابات هو ذلك الشخص الذي ميارس بصـفة عاديـة وبامسـه اخلـاص وحتـت مسـؤوليته مهمـة فحـص  -
حـول عـدالتها وكـذلك مطابقتهـا مـع أحكـام التشـريع املعمـول بـه، ومـن مت نقـل النتـائج القوائم املاليـة وإبـداء رأيـه 

  ؛اليت توصل إليها إىل األطراف املعنية يف شكل تقرير

علـــى مـــدقق احلســـابات التحلـــي جبملـــة مـــن الصـــفات، باإلضـــافة إىل امتالكـــه لقـــدر وايف مـــن التأهيـــل العلمـــي  -
  ؛املنوطة به على أكمل وجهذلك حىت يتمكن من أداء املهام والعملي و 

ا  - تــــربط مــــدقق احلســــابات عالقــــات عــــدة مــــع جهــــات خمتلفــــة، فهنــــاك مــــن يأخــــذ منهــــا معلومــــات مــــن شــــأ
مســاعدته يف بنــاء رأيــه الفــين احملايــد عــن عدالــة القــوائم املاليــة، وهنــاك جهــات أخــرى تعتمــد علــى التقريــر الــذي 

  ؛السياسات املستقبليةيعده مدقق احلسابات يف عملية اختاذ القرارات رسم 

       اجلمعيــــة العامــــة هــــي املســــؤولة عــــن تعيــــني مــــدقق احلســــابات مــــن بــــني قائمــــة املهنيــــني املعتمــــدين واملســــجلني  -
  ؛يف جدول الغرفة الوطنية وذلك بناءا على دفرت شروط حمدد

، وقــد يكــون العــزل يعــود أيضــا عــزل مــدقق احلســابات وتعيــني آخــر للقيــام مبهــام التــدقيق إىل اجلمعيــة العامــة -
  ؛نتيجة أسباب كثرية

ـا عنـد قيامـه باملهـام  - إىل جانب احلقوق املتعـددة الـيت ميلكهـا مـدقق احلسـابات، هنـاك واجبـات عليـه االلتـزام 
  ؛املنوطة به

عدم التزام مدقق احلسابات بواجباته وكذلك التقصري يف أدائها أو تسرته على األخطاء واالحنرافـات أو إمهالـه  -
هــــين يعرضــــه لتحمــــل مســــؤولية نتيجــــة األضــــرار الــــيت أحلقهــــا بــــالغري مــــن وراء هــــذه التصــــرفات املنافيــــة لقواعــــد امل

  ؛وأخالقيات املهنة

  يأخذ مدقق احلسابات أتعاب ثابتة يتم حتديدها من قبل اجلمعية العامة يف بداية عمله. -

عالقـــة جتمـــع بـــني التـــدقيق  ينطلـــق عمـــل مـــدقق احلســـابات بعـــد انتهـــاء عمـــل احملاســـب، وبالتـــايل هنـــاك  
  .لثالثهذا ما سيتم التطرق إليه يف الفصل او واحملاسبة، 
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  طار المعايير الدوليةإالعالقة السببية بين التدقيق والمحاسبة في  الفصل الثالث:
  تمهيد

أوجــــب االنفتــــاح احلاصــــل يف شــــىت امليــــادين ضــــرورة وضــــع معــــايري تــــدقيق دوليــــة يرتكــــز عليهــــا مــــدقق 
لهــا للمركــز املــايل احلســابات يف أداء مهامــه و تســاعده يف بنــاء الــرأي الفــين احملايــد عــن عادلــة القــوائم املاليــة ومتثي

إن ملعايري التدقيق الدولية مجلة من األهداف واخلصائص، وتتوىل جلنة تطبيقـات التـدقيق الدوليـة مهمـة  للعميل، 
  إصدار املعايري، وأما عن مهمة تطويرها فتقع على عاتق جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكد.

حماسبية دوليـة متكـن مـن بنـاء لغـة موحـدة إلعـداد  من نفس املنطلق السابق كانت ضرورة وجود معايري 
    القــوائم املاليــة وبالتــايل إضــفاء الثقــة عليهــا وهــذا األمــر سيكســب املســتثمرين الوقــت واملــال واجلهــد ويســاعدهم
يف عملية أخد القرارات املالئمة ورسم السياسات املستقبلية، إن العالقة اليت تربط التدقيق باحملاسبة عالقة متينـة 

       ينطلــــق مــــن انتهــــاء عمــــل احملاســــب فهــــو يعمــــل علــــى إضــــفاء الثقــــة  مــــدقق احلســــاباتال ميكــــن جتاهلهــــا فعمــــل 
يف القــوائم املاليــة املعــدة مــن قبلــه، ومــن منطلــق ارتبــاط التــدقيق باحملاســبة هنــاك أيضــا ارتبــاط بــني معــايري التــدقيق 

  الدولية ومعايري احملاسبة الدولية.
مبثابــة حماولـة مــن أجـل التقليــل مـن الفروقــات واالختالفـات املوجــودة علـى مســتوى يعـد التوافــق احملاسـيب 

ــا األساســية قابليتهــا للمقارنــة،  األنظمــة احملاســبية ملختلــف الــدول والوصــول إىل إمكانيــة إعــداد قــوائم ماليــة ميز
الــيت حتـول دون حتقيــق ولكـن إمكانيـة الوصــول إىل التوافـق احملاســيب الـدويل يصــدم جبملـة مـن العوائــق والتحـديات 

التوافــق لــذلك تعمــل جهــات عــدة منهــا منظمــات عامليــة وأخــرى إقليميــة جاهــدة مــن أجــل الوصــول إىل معــايري 
  حماسبية دولية تلقى قبول وانتشار واسعني. 

  وعلى هذا األساس سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل النقاط التاليـة:
  ؛معايري التدقيق الدولية -
  ؛يري احملاسبية الدوليةالتدقيق واملعا -
  التوافق احملاسيب الدويل. -
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  المبحث األول: معايير التدقيق الدولية

تعد معايري التدقيق الدولية مبثابة املنهج الذي يسري علية املدقق من أجل الوصول إىل إبداء الـرأي الفـين   
          ، إن معـــــايري التـــــدقيق الدوليـــــة تتميـــــز جبملـــــة احملايـــــد حـــــول عدالـــــة القـــــوائم املاليـــــة ومتثيلهـــــا للمركـــــز املـــــايل لعميـــــل

من األهداف واخلصائص، يتم إصدار هذه املعايري من قبل جلنة تطبيقات التدقيق الدولية، ويتوىل جملـس املعـايري 
، مـن هـذا حمـددةعمـل  إجـراءات إصـدار معـايري التـدقيق الدوليـة الدولية للتدقيق والتأكد تطويرها، تسـتلزم عمليـة

      نطلــــق ســــيتم التطــــرق يف هــــذا املبحــــث إىل مفهــــوم معــــايري التــــدقيق الدوليــــة، أهــــدافها وخصائصــــها باإلضــــافة امل
  إىل كيفية إصدارها وإجراءات العمل الالزمة للقيام بذلك. 

  المطلب األول: مفهوم معايير التدقيق الدولية

ودته، يكمن جوهر عمل مدقق يعترب املعيار النموذج الذي يتم بواسطته قيس شيء حمدد أو درجة ج
احلسابات يف إبداء الرأي الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل، تقدم معايري 
ا إعطاء درجة تأكيد معقولة للمدقق حول خلو البيانات املالية       التدقيق الدولية مجلة من املعايري من شأ

. وتتميز معايري التدقيق الدولية بالشمولية فهي قابلة للتطبيق على خمتلف املستويات من التحريفات اجلوهرية
  املهنية الدولية.

  الفرع األول: مفهوم المعيار

يقصــد باملعيــار يف اللغــة العربيــة النمــوذج الــذي مت إعــداده لغــرض قيــاس شــيء معــني أو درجــة جودتــه، 
ا مقاييس معتمدة ومقبولة من طرف اجملموعة أو الدولـة أو العـامل  مهما ختتلف املعايري إال أنه ينظر إليها على أ

ككل والذي ميكن بواسطته قياس درجة جودة شيء معـني، ومـن هـذه املقـاييس مـا هـو طبيعـي، ووضـعي وآخـر 
 إالهي، وغالبا ما تكون املعايري عاملية كمعيار قياس الطول وهو املرت أو القدم ومعيار قياس درجـة احلـرارة والـذي
يعرف بالرتمومرت. وكذلك األمر بالنسبة للدولة إذ ميكن اعتبارها املعيـار للحكـم  علـى فعـل أو إجـراء حمـدد فإمـا 
أن يكــون قــانوين أو غــري قــانوين، كــذلك األمــر بالنســبة جملتمــع معــني الــذي قــد يســتخدم العــرف والعــادات لتقيــيم 

لناحيـــة الدينيـــة فالتشـــريعات الدينيـــة متثـــل معـــايري أو تصـــرفات أفـــراده، واألمـــر نفســـه إذا مت احلـــديث عـــن ا ســـلوك 
  1 على صحة الفعل من الناحية الشرعية. للحكم

                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، " المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية "، دار املريخ للنشر، الرياض- اململكة العربية السعودية -، بدو ن طبعة، 2011، ص: 60.
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ـا عبـارة عـن منـاذج أو إرشـادات عامـة تعمـل علـى توجيـه وترشـيد املمارسـة  وتعرف املعايري أيضـا علـى أ
ـــا متتلـــك صـــفة اإلرشـــاد العـــام أو ا لتوجيـــه يف حـــني تتطـــرق العمليـــة، فاملعـــايري ختتلـــف عـــن اإلجـــراءات وذلـــك أل

  1اإلجراءات إىل الصيغة التنفيذية هلذه املعايري على خمتلف احلاالت التطبيقية.

وعلية ميكن القول أن املعيار هو عبارة النموذج الذي يتم من خالله وضـع مـنهج لطريقـة سـري املمارسـة 
  العملية.

 الفرع الثاني: تعريف معايير التدقيق الدولية

من عمل مدقق احلسابات هو إعداد تقريـر يوضـح مـن خاللـه مـا إذا كانـت القـوائم إن اهلدف الرئيسي 
    املالية قـد مت إعـدادها وفـق ملـا تـنص عليـه معـايري احملاسـبة املتعـارف عليهـا أم ال، فمعـايري احملاسـبة املتعـارف عليهـا 

ـا طبقـا ملعـايري بلـد أو معايري التـدقيق ختتلـف بـإخالف البلـد فهـي غـري موحـدة، فعمليـة التـدقيق الـيت يـ تم القيـام 
أجنيب قد ال تتضمن معايري التدقيق املتعارف عليها يف الواليات املتحدة األمريكية، ألن معظم بلدان العامل ترى 
أن عمليــة تــدقيق احلســابات هــي عمليــة إجباريــة حبكــم القــانون وتفــرض علــى املــدقق انتهــاج إجــراءات منصــوص 

احملايــد عــن عدالــة القــوائم املاليــة. وإن حاجــة الشــركات إىل زيــادة رؤوس أمواهلــا  عليهــا للتوصــل إىل الــرأي الفــين
وتوســيع حــدودها دفعهــا إىل حتميــة التوجــه حنــو البيئــة الدوليــة، األمــر الــذي أدى إىل ضــرورة تبــين فكــرة توحيــد 

ود معايري خمتلفة تـؤثر معايري احملاسبة والتدقيق، فإذا أخدنا الشركات متعددة اجلنسيات على سبيل املثال فإن وج
ملعـايري على كل مـن فهـم وثقـة األطـراف يف القـوائم املاليـة املدققـة، لـذلك فـإن حتقيـق مسـتوى معـني مـن التوحيـد 

مــن تكــاليف تــدقيق القــوائم املاليــة هلــذه الشــركات، فاهلــدف مــن وراء إصــدار معــايري التــدقيق  التــدقيق ســيخفض
ــا مـــن خــدمات قابلــة للتطبيـــق علــى املســتوى العـــاملي،  الدوليــة هــو تقــدمي إرشـــادات مهنيــة التــدقيق ومـــا يــرتبط 

       قابـــل للتطبيـــق علـــى خمتلـــف املســـتويات املهنيـــة الدوليـــة، والـــيت فمعـــايري التـــدقيق الدوليـــة تشـــكل إطـــار متجـــانس
ا ال متنع أي دولة من إصدار معايري تدقيق خاص ا.ال تتعارض مع معايري التدقيق املتعارف عليها، كما أ    2 ة 

  

  

  

                                                            
   .103، ص: 2008، عمان، الطبعة األوىل/ اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، " المحاسبة الدولية ومعاييرها "حسني القاضي، مـأمون محدان،  -1

،     2010"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  عايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزائردراسة تحليلية لمستقبل تطبيق مسهام حممد السويدي، "  -2 
  .20 -19ص ص: 
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لقد أشار جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل يف املقدمة املقرتحـة للمعـايري الدوليـة حـول رقابـة اجلـودة 
والتــدقيق واملراجعــة والتأكيــد واخلــدمات ذات الصــلة إىل أن معــايري التــدقيق الدوليــة مكتوبــة ضــمن ســياق تــدقيق 

    املعـــايري قابلـــة للتعـــديل كلمـــا تقتضـــي الظـــروف، فاهلـــدف البيانـــات املاليـــة مـــن طـــرف مـــدقق احلســـابات ، وهـــذه 
مــن وراء تــدقيق البيانــات املاليــة هــو متكــني مــدقق مــن إعطــاء رأيــه حــول مــا إذا مت إعــداد  البيانــات املاليــة يف كــل 
جوانبهــا املاديـــة وفـــق إطــار عمـــل معمـــول بــه يف عمليـــة إعـــداد التقــارير املاليـــة، فعمليـــة التــدقيق متـــنح ملســـتخدمي 
ا متكـني املـدقق  القوائم املالية ثقه أكرب فيها. تعمـل معـايري التـدقيق الدوليـة علـى تقـدمي مجلـة مـن املعـايري مـن شـأ
          مــــن احلصــــول علــــى درجــــة تأكيــــد معقولــــة حــــول خلــــو البيانــــات املاليــــة مــــن التحريفــــات اجلوهريــــة الناجتــــة إمــــا 

قيـــق اهلـــدف املرجـــو مــن عمليـــة التـــدقيق، فـــإن معـــايري عــن األخطـــاء أو بســـب الغـــش، وإذا تعـــذر علــى املـــدقق حت
التــدقيق الدوليــة تقتضــي بــأن يعــدل املــدقق رأيــه بنــاءا علــى ذلــك، أو أن يقــوم باالنســحاب مــن عمليــة التــدقيق. 
وتتضـــمن معـــايري التـــدقيق الدوليـــة أيضـــا املســـؤوليات العامـــة ملـــدقق باإلضـــافة  إىل اعتبـــارات أخـــرى ذات عالقـــة 

وليات يف مواضيع حمددة، كما يتضمن معيار التـدقيق الـدويل أهـداف وشـروط معينـة باإلضـافة بتطبيق تلك املسؤ 
إىل إرشـــادات ذات عالقـــة تكـــون يف شـــكل مـــواد تطبيقيـــة ومـــواد توضـــيحية أخـــرى، وقـــد يتضـــمن مـــواد متهيديـــة 

   1تساهم يف فهم معايري التدقيق الدولية والتعريفات بطريقة صحيحة ودقيقة.

  أهداف وخصائص معايير التدقيق الدوليةالمطلب الثاني: 

ا.     ملعايري التدقيق الدولية أهداف حمددة باإلضافة إىل مجلة من اخلصائص تتميز 

  2الفرع األول: أهداف معايير التدقيق الدولية

إن اهلدف من وراء تقيد املدقق باملعايري التدقيق الدولية أتناء قيامه مبهامه هو حصوله على درجة 
ا التأثري على الرأي الفين احملايد تأكيد مع قولة حول خلو البيانات املالية من أي حتريفات جوهرية من شأ

        للمدقق وكذا إمكانية تضليل مستخدميها. حيمل كل معيار من معايري التدقيق الدولية يف طياته هدف
      عيار، ويعمل املدقق أو جمموعة من األهداف توضح السياق الذي يتم من خالله وضع شروط هذا امل

  على حتقيق هذه األهداف مع أخده بعني االعتبار العالقات املتبادلة بني معايري التدقيق الدولية.

  

  
                                                            

   .17 -16ص: ، ص 2009"، دار صفاء للشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنةأمحد حلمي مجعة، "  - 1 

  2- أمحد حلمي مجعة، " تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة "، نفس املرجع السابق، ص: 17.
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من هذا املنطلق يستخدم املدقق األهداف لريى بعد تقيده مبعايري التدقيق الدولية إذا استطاع  
ن حتقيق عمله وإبداء رأيه الفين عن عدالة القوائم املالية، احلصول على األدلة املالئمة والكافية، واليت متكنه م

وإذا تعذر على املدقق حتقيق هدف معني عليه األخذ بعني االعتبار إن كان هذا الوضع سيحول بينه وبني 
   حتقيق هدفه األساسي من عملية التدقيق.

  الفرع الثاني: خصائص معايير التدقيق الدولية

  1لية جبملة من اخلصائص ولعل أمهها:تتسم معايري التدقيق الدو 

  ؛يعد املعيار مبثابة هدف مرغوب وحتقيقه أمر مطلوب -

يعــد املعيــار منــط يــتم تأسيســه إمــا عــن طريــق العــرف أو مــن خــالل القبــول العــام، أو بواســطة إصــدارات اهليئــة  -
  ؛اتاملهنية أو العملية أو مبجمل القرارات احلكومية، أو عن طريق القوانني والتشريع

م - ا األفراد عند أدائهم املهام املنوطة    ؛يعمل املعيار على تكوين قاعدة أساسية للعمل يسرتشد 

  جيب أن ال خيتلف املعيار والعرف السائد فيما يتعلق مبجال التطبيق. -

  المطلب الثالث: كيفية إصدار معايير التدقيق الدولية

       صدار معايري التدقيق الدولية، وهذه اللجنة هي تابعة تتوىل جلنة تطبيقات التدقيق الدولية عملية إ
     يف األصل إىل االحتاد الدويل للمحاسبني، أما عن جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكد فهو يقوم بالعمل 

  على تطوير وحتسني هذه املعايري. 

  

  

  

  

  

                                                            
وم التسيري، جامعة "، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علوم التسيري، ختصص علأهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبيسايج فايز، "  -1

  .90 -89، ص ص: 2015 -2014، اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،2البليدة 



إطار املعايري الدولية العالقة السببية بني التدقيق واحملاسبة يف        الفصل الثالث                                

112 

 

  الفرع األول: لجنة تطبيقات التدقيق الدولية

 التــدقيق الدوليــة مــن خــالل جلنــة تطبيقــات التــدقيق الدوليــة وهــي تابعــة يف األســاس يــتم إصــدار معــايري
لالحتــاد الــدويل للمحاســبني، ويــتم تشــكيل هــذه اللجنــة مبعرفــة مســبقة مــن جملــس احتــاد احملاســبني الــدويل، حيــث 

ولـة يف أعمــال يقـوم هـذا اجمللــس باختيـار الــدول املمثلـة يف اللجنــة وهـذا مـن منطلــق مـدى مشــاركة وإسـهام كــل د
حتــاد باختيــار ممثــل دولتهــا اللجنــة، متثــل هــذه اللجنــة منــاطق جغرافيــة خمتلفــة، تقــوم املنظمــات املهنيــة املنتميــة لال

ـــــدف احلصـــــول  إضـــــافتا        إىل مستشـــــارين فنيـــــني الـــــذين ميلكـــــون احلـــــق يف احلضـــــور إىل اجتماعـــــات اللجنـــــة، و
دول األعضــاء باللجنــة، فــإن اللجــان الفرعيــة املنبثقــة عنهــا علــى وجهــات نظــر خمتلفــة وضــمان مشــاركة أغلبيــة الــ

عــادة مــا تقــوم بتشــكيل أعضــاء مــن خــارج الــدول املمثلــة يف اللجنــة. تقــوم جمموعــة استشــارية تضــم يف عضــويتها 
منظمــات عامليــة كلجنــة معــايري احملاســبة الدوليــة والبنــك الــدويل وغريهــا بــدعم أعمــال اللجنــة. إضــافة إىل إصــدار 

التدقيق يعد إصدار إرشادات توضح كيفية تطبيقها والسهر على حتقيق نوع من القبول العام هلذه املعـايري معايري 
  1 اليت تقوم بإصدارها على الصعيد الدويل من املهام الرئيسية للجنة تطبيقات التدقيق الدولية.

  2الفرع الثاني: دور وأهداف مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكد

بتطـــوير معـــايري وإرشـــادات متعلقـــة  2002جملـــس املعـــايري الدوليـــة للتـــدقيق والتأكـــد منـــذ ســـنة  لقـــد قـــام
بعملية تدقيق القـوائم املاليـة وخـدمات التأكـد األخـرى أو اخلـدمات ذات الصـلة املرتبطـة باملعلومـات املاليـة وغـري 

ك اخلــدمات، ويتمثــل هــدف جملــس املاليــة وتقريــر معــايري للرقابــة علــى اجلــودة الــيت ختــص عمليــة إجــراء وأداء تلــ
املعــايري الدوليــة للتــدقيق والتأكــد بالنيابــة عــن جملــس االحتــاد الــدويل للمحاســبني يف التحســني مــن معــايري التــدقيق 

إىل العمــل علــى جــودة وتوحيــد جــل املمارســات عــرب خمتلــف دول العــامل وبــذلك ميكــن تعزيــز ثقــة  والتأكــد إضــافة
   ية وخدمة مصاحلة وذلك من خالل:اجلمهور يف مهنة التدقيق العامل

          وضـــع معـــايري وإرشـــادات ذات جـــودة عاليـــة تتعلـــق بعمليـــة تـــدقيق القـــوائم املاليـــة، حبيـــث تلقـــى هـــذه املعـــايري  -
واإلرشــادات قبــوال مــن طــرف املــدققني واملســتثمرين والقــائمني علــى ســوق األوراق املاليــة وذلــك عــرب خمتلــف دول 

  ؛العامل

وإرشادات ذات جودة عالية تتعلق باألنواع األخرى من خدمات التأكد املتعلقة بالشؤون املالية وضع معايري  -
  ؛وغري املالية

                                                            
  1- سهام حممد السويدي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 21-20.

  2- أمني السيد أمحد لطفي، " المحاسبة والمراجعة الدولية "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األو ىل، 2010، ص ص: 419- 420- 421.
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  ؛وضع معايري وإرشادات متعلقة باخلدمات األخرى ذات الصلة -

 وضع معايري تتعلق بالرقابة علـى اجلـودة الـيت تشـمل نطـاق اخلـدمات الـيت يـتم تناوهلـا عـن طريـق جملـس املعـايري -
  ؛الدولية للتدقيق والتأكد

الرفع من وعي اجلمهور وتفهمه للدور الذي يلعبـه املـدققني ومقـدمي خـدمات التأكـد، وهـذا عـن طريـق نشـر  -
  وثائق عن مسائل ترتبط خبدمات التدقيق والتأكد. 

حتكــم خــدمات التأكــد واخلــدمات األخــرى ذات الصــلة النشــرات الــيت يصــدرها جملــس املعــايري الدوليــة 
دقيق والتأكد ويتم إجرائها اسـتنادا إىل املعـايري الدوليـة، وال تكـون هـذه النشـرات معاكسـة للقـوانني أو اللـوائح للت

احملليــة الــيت حتكــم عمليــة تــدقيق القــوائم املاليــة أو ارتباطــات التأكــد مــن معلومــات أخــرى لبلــد معــني. ويف حالــة 
القومية وبني معـايري اجمللـس، فـإن اهليئـات األعضـاء عليهـا وجود اختالف أو تعارض بني القوانني احمللية واللوائح 

ـــزام مبتطلبـــات العضـــوية احملـــددة يف دســـتور االحتـــاد الـــدويل للمحاســـبني وهـــذا فيمـــا يتعلـــق بنشـــرات  التقيـــد وااللت
ـدف ربـط العمـل الـذي يقومـون  اجمللس، من هذا املنطلق يتعاون كل من اجمللس وواضـعي املعـايري احملليـة وذلـك 

ع جملس املعايري الدولية للتـدقيق والتأكـد وذلـك عنـد القيـام بعمليـة إعـداد وإصـدار املعـايري. إضـافة إىل ذلـك به م
يقـــوم جملـــس املعـــايري الدوليـــة للتـــدقيق والتأكـــد بتطـــوير معـــايري التـــدقيق الدوليـــة وتقـــدمي إيضـــاحات عـــن املمارســـة 

ة القوائم املالية، تستعمل املعـايري واإليضـاحات الـيت الدولية للتدقيق كمعايري يتوجب تطبيقها يف التقرير عن عدال
يقــوم اجمللــس بإصــدارها كمقــاييس مرجعيــة ملعــايري وإيضــاحات تــدقيق ذات جــودة عاليــة عــرب خمتلــف دول العــامل، 

  ويقوم اجمللس أيضا بإصدار:

  ؛معايري دولية عن ارتباطات التأكد -

  ؛معايري دولية عن الرقابة على اجلودة -

  ن اخلدمات ذات الصلة.معايري ع -

يقوم جملس املعـايري الدوليـة للتـدقيق والتأكـد بإصـدار مجلـة مـن اإليضـاحات كلمـا تطلـب األمـر، وذلـك 
دف ضمان التطبيق األمثل للمعايري وتفعيل املمارسة اجليدة، تقوم تلك الوثـائق بتلخـيص املبـادئ واإلجـراءات 

ــة الطلبــات املتغــرية واملتناميــة ألغــراض األساســية للمــدققني كمــا تتــيح هلــم األدوات الالز  مــة الــيت متكــنهم مــن جما
  إعداد التقارير عن القوائم املالية وتقدمي إرشادات يف جماالت حمددة.
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  المطلب الرابع: إجراءات العمل الالزمة إلصدار معايير التدقيق الدولية

  1ا مبحمل اجلد  وهي كاآليت:عند إصدار املعايري الدولية للتدقيق، هناك عدة اعتبارات جيب أخده

       اهلــــدف مــــن وراء إصــــدار املعــــايري هــــو العمــــل علــــى تطــــوير وتــــدعيم مهنــــة احملاســــبة الدوليــــة وذلــــك باالســــتناد  -
  ؛إىل قواعد منسقة

إدراك املســبق للجنــة بــأن األنظمــة احملليــة اخلاصــة بــالقوانني والتعليمــات يف كــل بلــد تــؤثر علــى عمليــة املمارســة  -
  ؛يف التدقيقاملهنية 

حماولة اللجنة حتقيق القبول العام للمعايري وذلك من خالل األخذ بعني االعتبار أوجه االخـتالف بـني معـايري  -
  التدقيق املطبقة يف كل بلد؛

إن للمعايري احمللية األولوية من حيث التطبيق عن املعايري الدولية إال يف حالة غيـاب املعـايري احملليـة، ففـي هـذه  -
  سيثم تطبيق املعايري الدولية من قبل البلد بصورة تلقائية؛ احلالة

ـدف إبـداء  - جمال تطبيق معايري التدقيق الدولية واسع فهو يشمل كل عملية تدقيق أو فحص مستقل وذلـك 
الرأي الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية ألية مؤسسة مهما اختلف شكلها القـانوين أو حجمهـا أو هـدفها، 

ذه املعايري قدر اإلمكان؛فاأل   مر يتطلب من املدقق االلتزام 

ــا وذلــك -      مــنح املنظمــات يف الــدول األعضــاء احلــق يف عمليــة إعــداد الرتمجــة املالئمــة باللغــة احملليــة علــى نفقا
  يف إطار توضيح اسم املنظمة اليت قامت برتمجة النص اإلجنليزي الذي صدر عن االحتاد.

  

  

  

  

  

                                                            
   .72 -17ص: ص ، مرجع سبق ذكرهحممد السيد ناغي،  -1
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دمــة معــايري التــدقيق الدوليــة إجــراءات العمــل الالزمــة إلصــدار معــايري التــدقيق الدوليــة  لقــد حــددت مق
  1كاآليت:

يتم تشكيل جلنة فرعية ختتص باختيار املوضوعات اليت جيب دراسـتها تفصـيليا، ومتـنح جلنـة تطبيقـات التـدقيق  -
  ؛الدولية لتلك اللجنة املسؤولية األولية إلعداد مسودة املعايري

للجنــة الفرعيــة مبراجعــة الدراســات الــيت هلــا عالقــة مبوضــوع املعيــار وللمعــايري املماثلــة املســتعملة يف الــدول تقــوم ا -
ا تقوم بدراسة املقرتحات اليت تقدمها املنظمات الدولية أو اإلقليمية املهتمة أو غريها. مث تقـوم  األعضاء، كما أ

   ؛ات التدقيق الدولية العتمادهابعملية إعداد مسودة املعيار وتعرضها على جلنة تطبيق

يتم توزيع مسودة املعيار وذلك بعد اعتمادها على أعضاء االحتاد الدويل للمحاسبني وعلى املنظمات  -
من الشخصيات واجلهات املهتمة مبعايري التدقيق الدولية، ويتم منحهم مهلة كافية من أجل  الدولية وغريها

م   ؛استالم خمتلف مالحظا

م مالحظـــات الـــيت أرســـلتها اجلهـــات املختلفـــة يـــتم دراســـتها وهـــذا مبعرفـــة جلنـــة تطبيقـــات التـــدقيق بعـــد اســـتال -
الدوليـــة، وإذا اقتضـــى األمـــر يـــتم تعـــديل مســـودة املعيـــار، ويف حالـــة اعتمـــاد املســـودة املعدلـــة يـــتم إصـــدار املعيـــار 

  ؛وبذلك يصبح ساري املفعول ابتداء من التاريخ احملدد باملعيار

ودة املعيــار أو املعيــار يشــرتط موافقــة ثالثــة أربــاع أعضــاء اللجنــة احلاضــرين يف االجتمــاع، وبشــرط العتمــاد مســ -
  ؛أن ال يقل عدد األعضاء املوافقني عن عشرة

  يوضح الشكل التايل عملية صياغة ووضع معايري التدقيق الدولية.

  

  

  

  

  

                                                            
  1- سهام حممد السويدي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 22- 23.
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                                     معايري التدقيق الدولية   هيكل صياغة ووضع : )04(الشكل رقم                              

  اختيار موضوعات الدراسة                                 إرسال املسودة                               

  )1( بعد موافقة األعضاء                                                          

  دراسة املوضوع واالطالع على خمتلف البيانات      )                                 2(                                 

             والتوصيات واملعايري الصادرة من طرف                                                                                                 

  املنظمات املهنية                                                                                        

    )5                     (                                 )3(  

                   

                                                     

                                                          

  )                                                                       عند حالة حصول املسودة املعدلة4(          

  األصوات  43/على ما يعادل            )      6(                                                 

  

           

  

  

  .73حممد السيد ناغي، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر:

  

ة الدائمةاللجن

اللجنة الفرعية

  إعداد مسودة متعلقة باملعيار
 ترسل إىل اللجنة األوىل

الدول األعضاء واملنظمات 
يارها اليت يقوم االحتاد باخت

 إلبداء الرأي يف املسودة

يار القيام بإصدار املع
ارا الدويل وذلك اعتب
همن تاريخ حيدد مع  
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  )2016ديسمبر15المنتهية في أو بعد 

  اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية إىل املكلفني باحلوكة واالدارة  265

  تقييم الخطر واالستجابة في تقدير األخطاء  499 -300

  التخطيط لتدقيق البيانات املالية  300

(تم مراجعة هذا المعيار ليصبح فعال في عمليات فهم املنشأة وبيئتها  حتديد وتقييم خماطر اخلطأ اجلوهري من خالل  315
  )2013ديسمبر15تدقيق البيانات المالية للفترة المنتهية في أو بعد 

  األمهية النسبية يف التخطيط واداء عملية التدقيق  320

  استجابة املدقق للمخاطر املقيمة  330

  اليت تستعمل مؤسسات خدميةاعتبارات التدقيق املتعلقة باملنشآت   402

  تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية التدقيق  450

  أدلة التدقيق  599 -500

  أدلة التدقيق  500
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  اعتبارات حمددة لبنود خمتارة -أدلة التدقيق  501

  املصادقات اخلارجية  505

  األرصدة االفتتاحية - عمليات التدقيق األولية  510

  لتحليليةاإلجراءات ا  520

  أخد عينات التدقيق  530

  تدقيق التقديرات احملاسبية، مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واالفصاحات ذات العالقة  540

  األطراف ذات العالقة  550

  األحداث الالحقة  560

  املنشأة املستمرة  570

  اإلقرارات اخلطية  580

  ناالستفادة من عمل اآلخري  699 -600

  عمليات تدقيق البيانات املالية للمجموعة (مبا يف ذلك عمل مدققي العنصر) -االعتبارات اخلاصة  600

610  
ليصبح فعال في عمليات تدقيق البيانات  2013(تم مراجعة هذا المعيار في استخدام عمل املدققني الداخليني 

  )2014ديسمبر15المالية للفترة المنتهية في أو بعد 

  ام عمل مدقق خبرياستخد  620

  نتائج وتقارير التدقيق  799 -700

(تم مراجعة هذا المعيار ليصبح فعال في عمليات تدقيق البيانات تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات املالية   700
  )2016ديسمبر15المالية للفترة المنتهية في أو بعد 

701  
(سيتم اعتماد هذا المعيار في عمليات تدقيق البيانات المالية ق املستقل إيصال مسائل التدقيق الرئيسية يف تقرير املدق

  )2016ديسمبر15للفترة المنتهية في أو بعد 

(تم مراجعة هذا المعيار ليصبح فعال في عمليات تدقيق البيانات التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل   705
  )2016ديسمبر15 المالية للفترة المنتهية في أو بعد

(تم مراجعة هذا المعيار ليصبح فعال في عمليات تدقيق فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املدقق املستقل   706
  )2016ديسمبر15البيانات المالية للفترة المنتهية في أو بعد 
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  األرقام املقابلة والبيانات املالية املقارنة -املعلومات املقارنة  710

(تم مراجعة هذا المعيار سؤوليات املدقق املتعلقة باملعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوي على بيانات مالية مدققة م  720
  )2016ديسمبر15ليصبح فعال في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترة المنتهية في أو بعد 

  المجاالت المتخصصة  899 -800

  دقيق البيانات املالية املعدة وفقا ألطر األهداف اخلاصةعمليات ت -االعتبارات اخلاصة  800

  عمليات إعداد التقارير حول البيانات املالية امللخصة  810

  من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 

The versions of  international quality control, auditing review, other 
assurance, and related services pronouncements, Edition 2015, volume I. 

  1مما سبق يتضح جليا أنه:

ائي، فعـادة يقـوم االحتـاد الـدويل بعمليـة إعـادة صـياغة املعيـار وذلـك  - ال ميكن اعتبار اإلصدار األول للمعاير 
ل إمـــا بالتعــــديل أو باإلضــــافة أو باحلـــذف ويــــتم ذلــــك كلمــــا تطلـــب األمــــر مــــن خـــالل متابعــــة التطبيــــق يف الــــدو 

  ؛األعضاء

ا إرشادات والبعض الثالث يـرى  - يرى البعض أن اإلصدارات هي عبارة عن معايري بينما يرى البعض األخر أ
ا عبارة   ؛هي مصطلح املعايري standardsعن أدلة ولكن الرتمجة الغالبة لكلمة  أ

عـايري الـيت صـدرت يف سـنوات وجود غموض حول العالقة بـني جمموعـة املعـايري الصـادرة يف السـنة الواحـدة وامل -
  ؛خمتلفة، وهذا األمر يوضح جليا أن عملية إصدار املعايري ختضع حلاجة أغلبية االعضاء يف االحتاد

دف توسيع نطاق تطبيقهـا وكـذلك  - جيب توفر سلطة اإللزام لتطبيق املعايري الدولية يف الدول األعضاء وهذا 
  التعرف على خمتلف آثارها.

  

  

                                                            
  .78 -77: ص ، صمرجع سبق ذكرهحممد السيد ناغي،  -1
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  : التدقيق والمعايير المحاسبية الدوليةالمبحث الثاني

لقد تولدت املعايري احملاسبية الدولية نتيجة للتغريات االقتصادية احلاصلة على خمتلف األصعدة مما 
دف إضفاء الثقة عليها وبالتايل إمكانية  أوجب ضرورة وجود لغة موحدة إلعداد القوائم املالية وذلك 

ين، فمعايري احملاسبة الدولية تعد مبثابه إرشادات يتبعها احملاسب عند قيامه من قبل املستثمر  االعتماد عليها 
بإعداد التقارير املالية، إن للمعايري احملاسبية الدولية أمهية كربى فهي جاءت نتيجة أسباب متعددة. ال ميكن 

املعدة من طرف احملاسب،  جتاهل العالقة اليت تربط التدقيق باحملاسبة فهو يعمل على منح الثقة للقوائم املالية
من منطلق ارتباط التدقيق باحملاسبة هناك أيضا ارتباط عضوي بني معايري التدقيق الدولية ومعايري احملاسبة 
الدولية، وعليه سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل نشأة وتطور مفهوم املعايري احملاسبية الدولية، أمهيتها وأسباب 

التدقيق باحملاسبة واالرتباط العضوي بني معايري التدقيق الدولية ومعايري حماسبة وجودها، باإلضافة إىل عالقة 
  الدولية. 

  المطلب األول: نشأة وتطور مفهوم المعايير المحاسبية الدولية

لقد فرضت خمتلف التطورات االقتصادية احلاصلة على املستوى الدويل ضرورة تبين فكرة وضع معايري   
ا العمل على تنظيم املمارسة العملية للمحاسبة، وبالتايل إصدار قوائم مالية تتميز حماسبية دولية من شأ

ا واالعتماد عليها من قبل مستخدمي القوائم املالية.   بالشفافية ميكن الوثوق 

  الفرع األول: نشأة وتطور المعايير المحاسبية الدولية

فة امليادين إىل ضرورة وضع معايري حماسبية لقد ألزمت التطورات االقتصادية الدولية احلاصلة يف كا  
دولية، وذلك من أجل تنظيم املمارسة احملاسبية وتصنيف البيانات املالية باإلضافة إىل إصدار قوائم مالية تتميز 
بالشفافية وتنظيم عمليات اإلفصاح املايل ووضع تقارير، وتعد املعايري احملاسبية أداة تنظم العمل املايل واحملاسيب 

   ذلك حملاولة إجياد نوع من التوفيق بني مصاحل املستفيدين من املعلومات املالية واحملاسبية على حد سواء. و 
ويتم تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف خمتلف القطاعات، وجاءت هذه املعايري كنتيجة ألحباث ودراسات 

ا خنبة من خرباء احملاسبة والتدقيق على الصعيد العا ملي. لقد مت تبين مجلة من املعايري واإلجراءات قامت 
، إال أن هذه املبادئ لقية انتقادات  (GAAP)احملاسبية أطلق عليها اسم املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

ا كانت ذات  كثرية وأثارة جدل كبري حوهلا، ورغم ذلك يرى جممل احملاسبني وأعضاء اجملتمع املايل إليها بأ
  1 على مر العصور.فائدة كبرية 

                                                            
"، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ناعية المساهمة العامةالمعايير المحاسبية الدولية واألداء المالي للشركات الصفارس مجيل الصويف، " -1

  .68 -67، ص ص: 2014
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تم هذه اللجنة بتوحيد 1973يف سنة  (IASC)لقد مت تشكيل جلنة املعايري احملاسبية الدولية    ، و
املبادئ احملاسبية من قبل هيئات مهنية يف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا وأملانيا 

اليابان. اهلدف األساسي هلذه اهليئة هو إعداد معايري حماسبية وفرنسا وهولندا وإيرالندا واملكسيك إضافة إىل 
تأخذ بعني االعتبار عند تقدميها للقوائم املالية والعمل بشكل العام تطوير وتوافق األنظمة واملعايري احملاسبية 

حملاسبية على املستوى الدويل، فقد شاركت العديد من األطراف واملنظمات واهليئات يف وضع وتأسيس املعايري ا
واعتمدت بصفة أساسية  (EES)الدولية ومن أبرزها هيئة تداول األوراق املالية يف الواليات املتحدة األمريكية 

، كما ساهم املعهد األمريكي للمحاسبني (FASB)و (AICPA)على املعايري احملاسبية اليت يطلق عليها 
جملس مبادئ احملاسبة، وقد شارك أيضا جملس  يف إعداد املعايري فقد عمل على إنشاء (AICPA)القانونيني 

،  وشاركت أيضا 1984يف وضع هذه املعايري وكان ذلك يف سنة   (GASB)معايري احملاسبة احلكومية
 (FEI)ومعهد املديرين املاليني  (IMA)منظمات أخرى أيضا يف هذه العملية كمعهد احملاسبني اإلداريني 

باإلضافة إىل مصلحة الضرائب الفدرالية  (CASB)األمريكي وكذلك جملس معايري حماسبة التكاليف 
(RIA) لقد حققت املعايري احملاسبية الدولية تطور ملحوظ وكان ذلك نتيجة جهود وعمل اللجان اليت .

سهرت على تطوير املعايري على املستوى الدويل حىت تلقى قبول لدى فئة معدي القوائم املالية ومستخدميها 
   1دمي اقرتاحات جديدة لتطوير املمارسة احملاسبية املالية.وذلك من خالل تق

على تنظيم األمور املتعلقة باحملاسبة  1985لقد عمل قانون الشركات الربيطاين الذي صدر سنة 
دف التنسيق بني التقارير املالية وقواعد التقييم ووضع متطلبات إلعداد احلسابات املوحدة،  والتدقيق وذلك 

إلفصاح عن خمتلف الطرق والسياسات احملاسبية املستعملة. ولقد مت تبين املعايري احملاسبية وضمان حتقيق ا
الدولية يف عديد الدول العربية كجمهورية مصر العربية واململكة األردنية اهلامشية وغريها من البلدان العربية، 

اليت ترتكز على مبادئ احليطة واحلذر ولقد أولت هذه املعايري اهتمام كبري بالسياسيات احملاسبية املالئمة و 
  2وتغليب املضمون على الشكل.

  

  

  

                                                            
  1- فارس مجيل الصويف، نفس املرجع السابق، ص ص: 68- 69.

  2- فارس مجيل الصويف، نفس املرجع السابق، ص: 69. 
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أما عن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية فقد تبنت املعايري احملاسبية الدولية من خالل تطبيقها 
ون من قان 62وهذا ما جاء يف نص املادة  2010يناير  01لنظام حماسيب مايل جديد، وكان ذلك انطالقا من 

ذي القعدة  15املؤرخ يف  11 -07من القانون رقم  41" تعدل أحكام املادة  2008املالية التكميلي لسنة 
: يبدأ سريان 41واملتضمن النظام احملاسيب املايل وحترر كما يأيت: " املادة  2007نوفمرب  25املوافق  1428عام 

  1".2010ابتداء من أول يناير سنة مفعول النظام احملاسيب املايل احملدد مبوجب هذا القانون 

  الفرع الثاني: مفهوم المعايير المحاسبية الدولية

  إن للمعايري احملاسبية الدولية تعاريف متعددة نذكر منها اآليت:

ا "البيان الكتايب الذي تصدره هيئة تنظيمية رمسية حماسبية          تعرف املعايري احملاسبية الدولية أيضا بأ
علق هذا البيان بعناصر القوائم املالية أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل ونتائج أو مهنية ويت

  2أو العرض أو التصرف أو التوصيل املناسب". األعمال وحيدد أسلوب القياس

ا "أدوات القياس احملاسبية املستخدمة يف جمال اإلف   صاح وتعرف املعايري احملاسبية الدولية أيضا بأ
  3والقياس والتقييم احملاسيب، وهي حتظى بقبول عام ملعظم األطراف املستخدمة واملستفيدة من القوائم املالية".

مما سبق ميكن التوصل إىل أن معايري احملاسبة الدولية هي عبارة عن بيان كتايب يتم إصداره من قبل    
ري احملاسبية الدولية أدوات للقياس حماسيب يتم استعماهلا هيئة تنظيمية، يرتبط بعناصر القوائم املالية، وتعد املعاي

يف جمال اإلفصاح والقياس والتقييم احملاسيب وهي تتميز بالقبول العام لدى خمتلف األطراف املستعملة للقوائم 
  املالية.

  

  

  

                                                            
 رقم  للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، اجلريدة الرمسية 2008تضمن قانون املالية التكميلي لسنة ، امل2008جويلية  24املؤرخ يف  02 -08أمر رقم ، 62املادة  -1

  .19، ص: 2008سنة  42

لتقى وطين حول ، م"مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربراق حممد، قمان عمر، " -2
، 2013 /05 /06 -05لوم التسيري، اجلزائر، واقع وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع

   05ص: 

  3- براق حممد، قمان عمر، نفس املرجع السابق، ص: 05. 
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  المطلب الثاني: أهمية وأسباب وجود المعايير المحاسبية الدولية 

أمهية كربى فهي تعمل على حتقيق مزايا متعددة، ويعود سبب وجود هذه  للمعايري احملاسبية الدولية
  املعايري إىل عدة عوامل.

  الفرع األول: أهمية المعايير المحاسبية الدولية

   1 وجود نظام حماسيب دويل موحد من شأنه حتقيق مزايا عدة ولعل أمهها:

  ؛ ة، ميكنها من تقليص تكاليفهااستعمال املؤسسة جلملة واحدة من املعايري يف أغراض خمتلف -

  استعمال املعايري على النطاق الدويل من قبل الشركات سيوفر أموال طائلة كل سنة؛  -

  وجود نظام حماسيب دويل سيعمل على تنشيط األسواق املالية؛ -

فة وجود نظام حماسيب دويل سيساعد يف التخفيض من درجة خماطر االستثمار، وبالتايل التخفيض من تكل -
  رأس املال وذلك من خالل توفري معلومات مالية تتميز بالشفافية والنوعية العاليتني للمستثمرين؛ 

ا أن تعود بالفائدة   - يساعد وجود نظام حماسيب دويل موحد يف اقتصاد مقادير معتربة من التكاليف، من شأ
  على مؤسسات التدقيق و مؤسسات اخلدمات االستشارية املالية؛

ية اختيار أفضل البدائل وذلك لسهولة القيام بعمليات املقارنة، وبالتايل تدفق رؤوس األموال سيكون إمكان -
  باجتاه الشركات الفعالة، وهذا األمر سيزيد من رفاهية أفراد اجملتمع.

  

  

  

  

  

  

                                                            
  1- شعيب شنوف، " محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية "، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، اجلزء األول، 2008، ص ص: 124- 125.
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  الفرع الثاني: أسباب وجود معايير محاسبية دولية

  1التالية:يعود سبب وجود معايري حماسبة دولية إىل النقاط 

ا العمل على تطوير احملاسبة واستبعاد خمتلف التناقضات من هذا العلم -    ؛البحث عن آليات من شأ

  ؛وجود اختالفات يف شكل ومضمون القوائم املالية -

  التسهيل من عملية قراءة القوائم املالية املوحدة؛ -

  االنفتاح العاملي على مستوى البورصات واألسواق املالية؛ -

  ضرورة حتقيق التوافق والتنسيق والتوحيد احملاسيب العاملي؛ -

  التسهيل من عملية املرور إىل األسواق املالية؛ -

  إتاحة إمكانية االتصال بني خمتلف املتعاملني االقتصاديني.   -

  المطلب الثالث: عالقة التدقيق بالمحاسبة 

م موضوعه البيانات املالية للمؤسسة، إال أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بني التدقيق واحملاسبة فكل منه
عمل املدقق يبدأ من انتهاء عمل احملاسب فهو يقوم بفحص خملف السجالت والدفاتر والقوائم املالية 
للمؤسسة اليت يقوم احملاسب بإعدادها، من هذا املنطلق ميكن القول أن عالقة التدقيق باحملاسبة هي عالقة 

على القوائم املالية املعدة من طرف احملاسب واختالف يف أن واحد ألن هناك عدة تكامل فاملدقق يضفي الثقة 
  نقاط ال يلتقي فيها التدقيق واحملاسبة.

  2الفرع األول: عالقة التدقيق بالمحاسبة عالقة تكامل واختالف

 املعـايري  ال شك يف أن عالقة التدقيق باحملاسبة عالقة ارتباط وثيقة، فالتدقيق هو عبارة عـن جمموعـة مـن
الـــيت ميكــــن مــــن خالهلــــا فحــــص خمتلــــف أنظمــــة الرقابــــة الداخليــــة وجمموعــــة الــــدفاتر والســــجالت والقــــوائم املاليــــة 
دف إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املـايل  للمؤسسة حمل الفحص وهذا 

اية السنة املالية.    يف 

                                                            
  1- شعيب شنوف، نفس املرجع السابق، ص ص: 126.

  2- يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص ص: 09- 10- 11.



إطار املعايري الدولية العالقة السببية بني التدقيق واحملاسبة يف        الفصل الثالث                                

125 

 

ــ ارة عــن جمموعــة املبــادئ والقواعــد الــيت ميكــن إتباعهــا يف تســجيل وترحيــل وجتميــع أمــا احملاســبة فهــي عب
وتلخيص خمتلف البيانات احملاسبية للمؤسسة، ومن مث القيام بعملية عرض نتائج أعمال املؤسسة وحتديد مركزها 

اية املدة.   املايل يف 

اليـة للمؤسسـة، ولكـن هـذا ال مينـع مما سبق ميكن استخالص أن جمال التدقيق واحملاسبة هـو البيانـات امل
  وجود اختالف بينهما، ميكن توضيحه يف النقاط التالية:

  الهدف -

يهدف التدقيق إىل التحقق من صـحة تسـجيل العمليـات املاليـة يف الـدفاتر والسـجالت وسـالمة إعـداد 
بة فتهـــدف إىل تســـجيل هـــذه القـــوائم املاليـــة وفقـــا ملـــا تـــنص عليـــه املبـــادئ احملاســـبية املتعـــارف عليهـــا، أمـــا احملاســـ

  العمليات يف الدفاتر والسجالت بطريقة تسمح بإعداد القوائم املالية.

  التبعية -

يعــــد مــــدقق احلســــابات شــــخص مســــتقل عــــن إدارة املؤسســــة يــــتمكن مــــن أداء عملــــه بكــــل موضــــوعية 
قـــرارات واســـتقاللية، أمـــا احملاســـب فهـــو موظـــف مـــن داخـــل املؤسســـة يعمـــل علـــى تنفيـــذ خمتلـــف السياســـات وال

  املوضوعة من قبل املؤسسة.

  توقيت العمل -

يتم حتديد وقت عمل مدقق احلسابات حسـب العقـد املـربم بينـه وبـني املؤسسـة حمـل التـدقيق، فـإذا كـان 
ايتهــا، ويــتم هــذا  العقــد يــنص علــى قيــام املــدقق بعمليــة تــدقيق مســتمرة فإنــه يبــدأ عملــه منــذ بدايــة الســنة وحــىت 

قــام بتســجيل خمتلــف العمليــات املاليــة يف الــدفاتر والســجالت، ويف حالــة مــا إذا كــان  بعــدما يكــون احملاســب قــد
ايـــة الســـنة بعـــدما يكـــون  ائيـــة ففـــي هـــذه احلالـــة يبـــدأ عملـــه يف  العقـــد يـــنص علـــى قيـــام املـــدقق بعمليـــة تـــدقيق 

  احملاسب قد قام بإعداد احلسابات اخلتامية للمؤسسة. 

ايتهـــا، فعمـــل احملاســـب يســـتمر طيلـــة الفـــرتة أمـــا عـــن احملاســـب فيبـــدأ عملـــه مـــع انطـــال ق الســـنة وحـــىت 
احملاسبية، يقوم فيها بتسجيل خمتلف العمليات املالية يف الدفاتر والسـجالت واسـتخراج مـوازين املراجعـة الشـهرية 

اية السنة وإعداد القوائم املالية.   حىت 
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  ويوضح الشكل التايل العالقة بني التدقيق واحملاسبة.

  العالقة بني التدقيق واحملاسبة :)05(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة التدقيق الحديث للحساباتأمحد حلمي مجعة، " المصدر:
 .157، ص: 1999األوىل، 

  

رير املاليةاالتق

تطبيق معايري التدقيق املتعارف
 املدقق اتمسؤوليعليها من 

بية املتعارف بيق املبادئ احملاستط
 عليها من مسؤوليات اإلدارة

دلة والقرائنمجع األ لياتحتليل خمتلف األحداث والعم   

التأكد من أن القوائم املالية مت
لف القيام بعملية تسجيل ملختيةاحملاسببادئعدادها وفق للمإ

يانات والعملياتالب
ين احملايدتعبري املدقق عن الرأي الف

يف تقرير     
خيص القيام بعملية تصنيف وتل
ملختلف العمليات

ذلك   القيام بإعداد القوائم املالية و املعنيةتوصيل النتائج إىل األطراف
ة يف ضوء املبادئ احملاسبي    

 املتعارف عليها

ملالية، م االقيام بعملية توزيع القوائ
 وتقرير املدقق  على خمتلف

سنوي املسامهني يف تقرير  
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  الفرع الثاني: عالقة التدقيق بالمحاسبة من منظور الرفاهية واألهمية

هنــاك مــن يــرى أن التــدقيق لــيس ضــرورة بــل هــو رفاهيــة، بينمــا احملاســبة تعــد مــن األمهيــة مبــا كــان وهــذا 
  1راجع للعوامل التالية:

يعترب رجال األعمال األتعـاب الـيت يتقاضـاها املـدقق هـي مبثابـة عبـئ علـى أربـاح املؤسسـة وبالتـايل هـو يشـكل  -
  ؛وسيلة لرتاجع األرباح

  ؛األعمال باملراسيم الالزمة لعملية التدقيق جهل الكثري من رجال -

  ؛النظر إىل التدقيق على أنه إعاقة إىل النظام اليومي املعمول به باملؤسسة وبالتايل فهو مضيعة كبرية للوقت -

إن االعتقاد بأن التدقيق هو رفاهية وليس باألمر الضروري ال أسـاس لـه مـن الصـحة، وهـذا راجـع ألمهيـة هـذا  -
عطاء الصورة احلقيقيـة عـن الوضـع املـايل للمؤسسـة باإلضـافة إىل إبـداء الـرأي الفـين احملايـد عـن عدالـة األخري يف إ

القوائم املالية ومتكني عدة أطراف تستعمل القوائم املالية املدققة من اختاذ قرارات قد تكـون حامسـة كمـنح البنـك 
اد، أو مـــنح الثقـــة للمســـتثمرين لتوجيـــه قــرض للمؤسســـة والـــذي يركـــز فيـــه البنـــك علـــى قــدرة املؤسســـة علـــى الســـد

م حــىت حتقــق هلـم أكــرب عائــد ممكـن مــع األخــذ بعــني االعتبـار عنصــر احلمايــة وهـذا يوضــح أمهيــة الــدور  اسـتثمارا
  ؛الذي يلعبه التدقيق مبفهومه احلديث والذي ال ميكن االستغناء عنه بالنسبة لكافة شرائح اجملتمع

قيـــاس نتيجـــة األعمـــال يف فـــرتة زمنيـــة معينـــة وتنتهـــي مبجـــرد إعـــداد القـــوائم  ــدف وظيفـــة القيـــاس احملاســـيب إىل -
املاليــة، بينمــا القيــاس يف التــدقيق فهــو يهــدف إىل التأكــد مــن نتيجــة القيــاس احملاســيب فهــو يقــوم بعمليــة فحــص 

االتصـال احملاسـيب القوائم املالية ومدى صحتها ومتثيلها للمركز املايل وبالتايل إمكانية االعتمـاد عليهـا، و يقصـد ب
ـا، أمـا اتصـال التـدقيق فهـو إعـداد تقريـر يتضـمن الـرأي الفـين احملايـد  عرض القوائم املالية على األطراف املهتمة 

  ؛حول عدالة القوائم املالية

تعتمـد عمليـة احملاسـبة مبراحلهـا املختلفـة علـى املبـادئ احملاسـبية املتعـارف عليهـا، أمـا التـدقيق فيـتم وفـق معــايري  -
  ؛التدقيق املتعارف عليها مع األخذ بعني االعتبار املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

ــا دون مرورهــا بعمليــة التــدقيق فهــذه العمليــة تضــفي عليهــا طــابع  - ال ميكــن أن يثــق مســتخدمو القــوائم املاليــة 
  ؛الثقة وهذا راجع إىل أن إعداد القوائم يتم بواسطة اإلدارة

                                                            
  1- سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان، مرجع سبق ذكره، ص ص: 31- 32.
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تبطة بالدفاتر كدفرت اليومية وغريهـا بينمـا عمليـة التـدقيق مرتبطـة بـأوراق عمـل خاصـة بعمليـة عملية احملاسبة مر  -
  ؛التدقيق

يف احملاســــبة اإلدارة هــــي املســــؤولة عــــن عمليــــة إعــــداد القــــوائم املاليــــة واحتوائهــــا علــــى األخطــــاء والغــــش يعتــــرب            -
معــايري التــدقيق باإلضــافة إىل أداب وســلوك املهنــة، مــن مســؤوليتها ومــن عملهــا، بينمــا مســؤولية التــدقيق حتكمهــا 

فــال ميكــن اعتبــار املــدقق مســؤول عــن اكتشــاف األخطــاء والغــش  إذا مل يظهــره فحصــه العــادي وذلــك يف إطــار  
  حتليه بالعناية املهنية الالزمة.

  1المطلب الرابع: االرتباط العضوي بين معايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة الدولية

ال تقل املعايري احملاسبية الدولية أمهية بالنسبة للمدقق عن معايري التدقيق الدولية، إذ جيب على املدقق 
عند إبدائه رأيه الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية اإلشارة إن كان إعداد هذه القوائم قد مث وفقا ملا تنص 

  عليه املعايري احملاسبية الدولية.

وهـــذا راجـــع إىل أن  ط وثيقـــة بـــني معـــايري التـــدقيق الدوليـــة ومعـــايري احملاســـبة الدوليـــة ،هنـــاك عالقـــة ارتبـــا
عمليــة بنــاء معــايري تــدقيق دوليــة البــد أن يســبقه تفكــري منطقــي يتمثــل يف تأســيس معــايري حماســبية دوليــة توضــح 

ــا تلــك العمليــة املســتمدة مــن مفــاهيم وأهــداف احملاســ ح يوضــميكــن تو  بة،خمتلــف الطــرق واإلجــراءات الــيت متــت 
  يف النقاط التالية:ارتباط معايري التدقيق الدولية مبعايري احملاسبة الدولية 

الـذي ، و )01(املتعلق باالستمرارية مبعيار احملاسبة الدويل املعدل رقم  )570( ارتباط معيار التدقيق الدويل رقم -
، وهــذا )13(، )05( ،)01(عــايري الدوليــة رقــم ض القــوائم املاليــة ولقــد جــاء هــذا املعيــار ليحــل حمــل املر خيــتص بعــ

دف حتديث احتياجات هذه املعايري باإلضافة إىل التحسني من القوائم املالية املعروضـة تبعـا للمعـايري احملاسـبية 
الفروض احملاسـبية الـيت تبـىن علـى أساسـها القـوائم  إحدى هيو الدولية، حيث ينص هذا املعيار على االستمرارية 

  وتعرف االستمرارية يف هذا املعيار كالتايل:املالية، 

ا مستمرة يف نشـاطها مسـتقبال، ومـن مث عـدم وجـود نيـة تقلـيص حجـم  ينظر عادة إىل املؤسسة على أ
ا أو تصفيتها، ويتوافـق هـذا مـع معيـار التـدقيق الـدويل رقـم  ـدف ومبـادئ تـدقيق القـوائم  )200(عمليا املـرتبط 

رأي املدقق الذي يضفي الثقـة فيمـا خيـص القـوائم املاليـة فأنـه علـى مسـتخدميها أال املالية، والذي ينص على أن 
  يأخذوا هذا الرأي على أساس أنه تأكيد ملستقبل املؤسسة.

                                                            
  1- سهام حممد السويدي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 26- 27- 28.
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ـــار التـــدقيق الـــدويل املتعلـــق باالســـتمرارية اإلجـــراءات الـــيت جيـــب علـــى املـــدقق اختادهـــا       كمـــا يوضـــح معي
حة فــرض االسـتمرارية الـذي أسسـت علـى ضـوئه القـوائم املاليـة، ويــنص يف حالـة مـا إذا كـان غـري متأكـدا مـن صـ

هــذا املعيــار علــى أنــه إذا اقتنــع املــدقق بعــد قيامــه بــإجراءات إضــافية وحصــوله علــى قــدر كــاف مــن املعلومــات مبــا 
ا مســتقبال، فيجــب  فيهــا خمتلــف العوامــل والظــروف الــيت تعكــس عــدم قــدرة املؤسســة علــى االســتمرار يف نشــاطا

علــى أساســه مت إعــداد  القــوائم املاليــة الــذي املــدقق يف هــذه احلالــة االســتنتاج بــأن افــرتاض مبــدأ االســتمرارية  علــى
ليس صحيحا. ويف حالة ما إذا كانت نتيجة االفرتاض خاطئ والذي على أساسه مت إعداد القـوائم املاليـة، ففـي 

ـــة ســـتكون تلـــك القـــوائم مضـــللة ملســـتعمليها، فعلـــى املـــدق       ق يف مثـــل هـــذه املواقـــف إبـــداء رأي ســـليب، هـــذه احلال
  أو إبداء رأي متحفظ.

املتعلــق بضــرورة تعبــري املــدقق وبصــراحة عــن رأيــه فيمــا خيــص عدالــة  )700(يــرتبط معيــار التــدقيق الــدويل رقــم  -
منيــة معينــة، القــوائم املاليــة ومتثيلهــا للمركــز املــايل للمؤسســة، باإلضــافة إىل خمتلــف التــدفقات النقديــة خــالل فــرتة ز 

املعدل والذي يتعلق بعرض القـوائم املاليـة، والـذي  )01(ويكون ذلك يف فقرة مستقلة مبعيار احملاسبة الدويل رقم 
ــا األصــول واخلصــوم، وكــذلك املعلومــات الــيت جيــب اإلفصــاح عنهــا يف القــوائم املاليــة،  يبــني الطريقــة الــيت تعــرض 

امليزانية وقائمة الدخل باإلضـافة إىل خمتلـف املالحظـات والبيانـات  من اإلفصاح الذي يتضمن وبيان احلد األدىن
  واملعلومات التفسريية اليت تعد جزءا مكمال للقوائم املالية.

املــرتبط بـاألطراف ذات العالقــة، متطلبــات معيـار احملاســبة الــدويل رقــم  )550(يلـيب معيــار التــدقيق الـدويل رقــم  -
 الــالزم عــن األطــراف ذات العالقــة، حيــث يوضــح األول وبالتفصــيلالــذي صــدر حتــث عنــوان اإلفصــاح و ) 24(

القواعــد الــيت ينبغــي علــى املــدقق انتهاجهــا يف عمليــة حصــوله علــى أدلــة وقــرائن التــدقيق الكافيــة واملالئمــة  خمتلــف
          والـــــيت ختـــــص العمليـــــات الـــــيت تـــــتم بـــــني املؤسســـــة حمـــــل التـــــدقيق واألطـــــراف ذات العالقـــــة كاملؤسســـــات التابعـــــة 

  أو الشقيقة.

) 10(والــذي يتعلــق باألحــداث الالحقــة مبعيــار احملاســبة الــدويل رقــم  )560(يــرتبط معيــار التــدقيق الــدويل رقــم  -
، حيــث يــنص هــذا املعيــار علــى ضــرورة اإلفصــاح عــن األحــداث الالحقــة لتــاريخ امليزانيــة 1999املعــدل يف ســنة 

وهــذا إن كــان إمهاهلــا يــؤثر علــى إعــداد تقيــيم أو اختــاذ بعــد هــذا التــاريخ،  ت تــرتبط بظــروف وأحــداث نشــأيتوالــ
  :يذكرالقرار السليم من قبل األطراف املستخدمة للقوائم املالية، وكمثال عن ذلك 
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وقــوع خســائر كبــرية بســبب إفــالس أحــد املــدينني وهــذا بعــد تــاريخ امليزانيــة، حتطــم جــزء هائــل مــن مبــاين 
تـــاريخ امليزانيـــة، يوضـــح معيـــار التـــدقيق مســـؤوليات املـــدقق اجتـــاه  املصـــنع وهـــذا نتيجـــة نشـــوب حريـــق انـــدلع بعـــد

احلقائق واألحداث اليت حتـدث بعـد تـاريخ امليزانيـة واإلجـراءات الـيت عليـه اختاذهـا حـىت خيلـي مسـؤوليته عـن تلـك 
  احلقائق واألحداث.

ري التــدقيق الــدويل، ممـا ســبق يتضــح جليــا أن هنــاك عالقـة ارتبــاط قويــة بــني معــايري احملاسـبة الدوليــة ومعــاي  
زيادة عن أمهية الدور الذي مينك أن تلعبـه هـذه املعـايري، يف إتاحـة املعلومـات احملاسـبية الـيت حيتاجهـا املسـتعملون 
للقـــوائم املاليـــة، او قابليـــة تلـــك املعلومـــات للتحليـــل واملقارنـــة، وذلـــك يف إطـــار مالئمـــة املعـــايري مـــع طبيعـــة األفـــراد 

  القائمني على تطبيقها. 
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  لمحاسبي الدوليالمبحث الثالث: التوافق ا

يعمل التوافق احملاسيب الدويل ضمن إطار حماولة تقليص االختالفات والفروقات بني خمتلف األنظمة   
احملاسبية وبالتايل إمكانية إعداد قوائم مالية تتميز بقابلية مقارنتها وبالتايل توفري الوقت واملال واجلهد من قبل 

ستثمرين وإمكانية وصوهلم لبناء قرارات سليمة، ولكن حماولة الوصول إىل حتقيق التوافق احملاسيب الدويل امل
        تصطدم جبملة من التحديات، فال ميكن إنكار خصوصية وسياستها كل دولة واليت يصعب يف الكثري

  من األحيان التغيري فيها لتتماشى ومتطلبات التوافق احملاسيب الدويل.

تعمل املنظمات العاملية واإلقليمية جاهدة من أجل الوصول إىل معايري حماسبية دولية تلقى انتشار   
وقبول واسعني على املستوى الدويل من هذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم وطبيعة التوافق 

     عملية التوافق احملاسيب الدويل باإلضافة احملاسيب الدويل، مزايا التوافق احملاسيب الدويل، العوائق اليت تواجه 
  إىل اجلهود املبذولة لتحقيق التوافق احملاسيب على املستوى الدويل واإلقليمي.

  المحاسبي الدولي  المطلب األول: مفهوم وطبيعة التوافق

 الفهـــم جيـــد املتتبـــع ملواضـــيع احملاســـبة الدوليـــة، وخباصـــة موضـــوع التوافـــق احملاســـيب، أنـــه حباجـــة ماســـة إىل
والتفرقة بني املفاهيم الثالث التالية التماثل أو التوحيد، املعايري احملاسبية، والتوافق وفيما يلي سيتم عرض خمتلـف 

  هذه املفاهيم.

  التماثل أو التوحيدالفرع األول: 

يعـرف التوحيــد علــى أنــه يشــري إىل احلالـة الــيت يكــون فيهــا كــل شـيء يف جتــانس أي غيــاب التبــاين، فهــو 
  1 ين أن تكون كافة املبادئ واملمارسات احملاسبية واحدة.يع

ويعــرف التوحيــد علــى أنــه مجلــة مــن املبتغيــات تتمثــل علــى وجــه اخلصــوص يف حتســني املمارســة احملاســبية 
ــا وإمكانيــة مقارنتهـا يف أي زمــان ومكــان، وكــذلك إمكانيــة دمــج احملاســبة  وبالتـايل التحســني   مــن جــودة خمرجا

   2شركات متعددة اجلنسيات واجملمعات.فيما يتعلق بال

  

                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص: 229.

  . 28، ص: 2014، 1ء عدد األجزا "، دار اهلدى، اجلزائر،IFRS / IASالمحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري "، وأخرونمسعود صديقي،  -2
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ويعرف التوحيد أيضا بأنه " فرض أسس وقواعـد حماسـبة دولـة مـا علـى الـدول األخـرى، فالتوحيـد يعتـرب 
ـا نظـام يتضـمن جمموعـة مـن الرتتيبـات اخلاصـة بتسـجيل البيانـات علـى مسـتوى  مبثابة حالة مشروطة تشـري إىل أ

بات يف إطـــار حمـــدد مـــن األســـس والقواعـــد واالصـــطالحات والتعـــاريف الوحـــدة االقتصـــادية وإعـــداد قـــوائم حســـا
  1واحلسابات والقوائم خلدمة أهداف معينة ".

     يعــــد التوحيــــد املرحلــــة النهائيــــة للتوافــــق احملاســــيب ألنــــه يعمــــل علــــى مقاربــــة خمتلــــف األنظمــــة الوطنيــــة ملــــا 
عمليــة التوحيــد الكلــي قــد تواجــه جمموعــة مــن  هــي عليــة احملاســبة الدوليــة جزئيــا، قــد يكــون التوحيــد كــامال إال أن

املواقف كاخلصوصية الوطنية للدولة أو االسرتاتيجية االقتصادية للدولة، وقـد يكـون التوحيـد جزئـي حبيـث يشـمل 
   2جزء البأس به من املبادئ والطرق احملاسبية باإلضافة إىل خمتلف القواعد واإلجراءات.

عبارة عن حماولة تقريب خمتلف األنظمـة الوطنيـة مـع املمارسـات  مما سبق ميكن التوصل إىل التوحيد هو
ـا يف أي مكـان  احملاسبية الدولية، وبالتايل التحسني من جودة املمارسـة احملاسـبية وإمكانيـة االعتمـاد علـى خمرجا

 وزمان، قد يكون هذا التوحيد جزئي كما قد يكون كلي.

     المعايير المحاسبيةالفرع الثاني: 

عايري احملاسبية على ترشيد املمارسة العملية املتعلقة مبجال احملاسبة فهي متكن من قياس خمتلـف تعمل امل
العمليــات واألحــداث ومــن مت تقــوم بتوصــيل هــذه النتــائج إىل األطــراف املعنيــة الــيت تعتمــد عليهــا يف اختــاذ جــل 

لعبها هذه املعايري إذا مت اسـتخدامها القرارات ورسم خمتلف السياسات وهذا ما يظهر جليا األمهية الكربى اليت ت
  بالطريقة املالئمة.

  

  

  

  

  
                                                            

"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم أعمال اإلصالح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي الماليصاحلي بوعالم،"  -1 
   .02، ص: 2010 -2009، اجلزائرعلوم التسيري، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و 3التجارية، فرع حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 

  . 28، ص: مرجع سبق ذكره، وأخرونمسعود صديقي،  -2 
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  أوال: مفهوم وأهمية المعايير المحاسبية

  للمعايري احملاسبية مفاهيم متعددة وأمهية كربى، سيتم توضيحهما فيما يلي:  

  مفهوم المعايير المحاسبية -

  للمعايري احملاسبية تعاريف عدة نذكر منها ما يلي:

ر يف احملاســـبة بأنـــه املرشـــد الرئيســـي لقيـــاس خمتلـــف العمليـــات واألحـــداث وكـــذلك جممـــل يقصـــد باملعيـــا
  1الظروف املؤثرة على املركز املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا ومن مت إيصال املعلومات إىل األطراف املعنية.

ا مناذج أو إرشادات عامة تعمل على توجيه وترشيد املمار  سة العملية يف كل   تعرف املعايري احملاسبية بأ
  2من احملاسبة وتدقيق احلسابات.

ا "حتدد املبادئ احملاسبية وقواعد تقييم وعرض املعلومات املالية.  وتعرف املعايري احملاسبية أيضا بأ
جيب  أن تعرف من قبل األطراف اآلخذة يف سلسلة املعلومات املالية (معدو احلسابات، املدققون، احملللون 

  3ستخدمون)".املاليون، امل

ا "جمموعة من املقاييس واالرشادات املرجعية   وتعرف أيضا املعايري احملاسبية من منظور احملاسبة على أ
الوضعية واحملددة، يستند عليها احملاسب يف إجناز عمله من قياس وإثبات وإفصاح عن املعلومات حول 

  4األحداث االقتصادية للمشروع".

أن املعايري احملاسبية هي عبارة عن مناذج وإرشادات تتعلق باملمارسة  مما سبق ميكن التوصل إىل   
م.    العملية حيث يرتكز عليها احملاسب واملدقق أتناء أدائهم املهام املنوطة 

  

                                                            
  1- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص: 266. 

  .30، ص: مرجع سبق ذكره، وأخرونمسعود صديقي،  -2 

"، ديوان املطبوعات اجلامعية،  IFRS/ IAS 2010/2009لنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية المحاسبة المعمقة وفقا ل"هوام مجعة،  -3
  .23، ص: 2011اجلزائر، الطبعة الثانية، 

"، - بسكرة –احن الكبرى للجنوب تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد دراسة حالة المطسليم بن رمحون، " -4
 اجلزائر، والتجارية وعلوم التسيري،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص حماسبة، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية 

  . 10، ص: 2013 -2012
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  أهمية المعايير المحاسبية  -

  1 للمعايري احملاسبية أمهية كربى تتجلى فيما يلي:

  ؛اس خمتلف األحداث املالية للمؤسسةحتديد وقيتعمل املعايري احملاسبية على  -

  ؛النتائج إىل مستعملي القوائم املالية تعمل املعايري احملاسبية على توصيل -

  ؛حتديد الطرق املناسبة للقياسمتكن املعايري احملاسبية من  -

           مــــــاد عنــــــد االعتالئمــــــة وذلــــــك مســــــتعملي القــــــوائم املاليــــــة مــــــن اختــــــاذ القــــــرارات املن املعــــــايري احملاســــــبية متكــــــ -
  على املعلومات األساسية وعلى املعيار املالئم.

  2إن غياب املعايري احملاسبية سيؤدي إىل:

اســتعمال املؤسســة لطــرق حماســبية قــد تكــون غــري ســليمة، وقــد جيعلهــا تســتخدم طــرق حماســبية متباينــة وغــري  -
  ؛ احملاسبية املستخدمة من املؤسسة موحدة، وقد يؤدي أيضا غياب املعايري احملاسبية إىل عدم ذكر الطريقة

إعداد قوائم مالية كيفية قد يصعب فهمها وبالتايل يصعب االستفادة منها سواء بالنسبة لألطراف من داخـل    -
  ؛أو من خارجها املؤسسة

  اختالف األسس اليت يـتم بنـاءا عليهـا حتديـد ومعاجلـة العمليـات واألحـداث احملاسـبية بالنسـبة ملؤسسـة واحـدة   -
أو بالنســبة لعــدة مؤسســات خمتلفــة، وبالتــايل قــد يصــعب علــى املســتثمر أو علــى األطــراف املســتفيدة مــن القيــام 

  بعملية املقارنة أو دراسة البدائل املتاحة.

  

  

  

  

  
                                                            

  1- أمني السيد أمحد لطفي، " المحاسبة والمراجعة الدولية "، مرجع سبق ذكره، ص ص: 266- 267.

 2- فارس مجيل الصويف، مرجع سبق ذكره، ص ص: 70- 71.
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  ثانيا: أهداف المعايير المحاسبية

  1داف عدة نذكر منها:لمعايري احملاسبية أهإن ل

  األهداف العامة -

  لعامة ملعايري احملاسبة فيما يلي:ميكن حصر األهداف ا

تعمــل معــايري احملاســبة علــى حتقيــق املســاواة وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تلبيــة خمتلــف احتياجــات األطــراف  -
  ؛املستعملة ملخرجات النظام احملاسيب

تعمــل معــايري احملاســبة علــى توجيــه احملاســبة حبيــث ال تعمــل علــى تفضــيل مصــاحل بعــض الفئــات علــى حســاب  -
  ؛ت أخرىفئا

  لمنفعة والرفاهية لكافة أفراد اجملتمع.ل هحتقيقإمكانية اختيار املعيار احملاسيب بناءا على  تمي -

  ثانيا: األهداف االقتصادية

إن عملية ترشيد القرارات االقتصادية املتخذة يعد من بني أهم أهداف احملاسبة، من هذا املنطلـق جيـب    
ين املعـــــايري احملاســـــبية، إال أن التقيـــــيم والقيـــــاس الـــــدقيق ملختلـــــف النتـــــائج أن ترتتـــــب آثـــــار اقتصـــــادية مـــــن وراء تبـــــ

   االقتصــادية باســتعمال املعــايري احملاســبية يعــد أمــر غــري ممكــن حتقيقــه، وذلــك بــالرغم مــن تطــور الطــرق املســتعملة 
ا قياس مدى حتقيـ ق األهـداف املرجـوة يف القياس يف خمتلف اجملاالت، إال أنه مل تتوفر أية وسيلة مباشرة من شأ

   مــن معــايري احملاســبة والصــعوبة يف ذلــك تعــود إىل أن قيــاس املنــافع املرتتبــة عــن إصــدار معــايري احملاســبة غــري متاحــة 
  يف أي حال من األحوال، إال أن أمر قياس التكاليف الناجتة يعد أسهل نسبيا.

  

  

  

  

                                                            
مقدمة لنيل  مذكرة"، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية قسنطينة بورويسة سعاد، " - 1 

  .31 -30 ، ص ص:2010 -2009، اجلزائرعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  شهادة املاجستري يف
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  المحاسبي الدولي التـــوافقالفرع الثالث: مفهوم 

  حملاسيب الدويل مفاهيم عدة ولعل أمهها:للتوافق ا

األنظمــة احملاســبية مــع بعضــها الــبعض، أي  خمتلــف حماولــة مجــع الــدويل علــى أنــه التوافــق احملاســيبيعــرف 
إعطـاء  األساسـي هيكـل منهجـي مرتـب، هدفـه ضـمنالقيام بعملية مزج وتوحيـد للممارسـات احملاسـبية املختلفـة 

ـــدف تاســـيب تشـــتمل علـــى اخنتـــائج متناســـقة. فعمليـــة التوافـــق احمل بـــار ومقارنـــة خمتلـــف األنظمـــة احملاســـبية وهـــذا 
 1العمل على مجع خمتلف تلك األنظمة.من مت املالحظة ومن مث التوصل إىل نقاط االتفاق واالختالف، و 

كما يعرف التوافق احملاسيب الدويل بأنه "حماولة تنسيق وتقريـب املمارسـات والطـرق احملاسـبية بـني الـدول 
ختلفـــة عنـــد إعـــداد القـــوائم املاليـــة وفقـــا ملعـــايري احملاســـبة املختلفـــة وبصـــورة حـــىت يســـهل مقارنتهـــا علـــى املســـتوى امل

  2الدويل".

، خاصـة بالنسـبة )Irréversible(ويعرف التوافق احملاسيب الدويل أيضا على "أنه مسار ال رجعيـة فيـه 
رفــع أهــم احلــواجز الــيت تعيــق املقارنــات الدوليــة،    للشــركات املتعــددة اجلنســيات، الــيت جيــب أن تــتمكن مبوجبــه مــن 

حىت وإن كانت املقارنة الكاملة مستحيلة. ألنـه حـىت وإن كانـت القـوائم املاليـة معـدة باالسـتناد إىل معـايري دوليـة 
ا ستعكس حتما اخلصوصيات الوطنية (قانونية   3ثقافية)". -إال أ

، قـــــــــــام   الـــدويلحملاســـيبااملفــــــاهيم الســـــــابقة للتوافــــــق  مالعيف اســـت فرقـــةلتجنـــب عمليـــة اخللــــــط وعــــــدم الت
املراحل اليت تعكسها هذه املفاهيم إىل ثـــــــالث مراحل، املرحلـة  بتصنيف Picper   & Samules كـــــــــــــل مـن

املرحلـة الثانيـة وهـي مرحلـة  إىلهي عملية مقارنة بني األنظمة احملاسبية املختلفة للدول، ومـن مث االنتقـال  األوىل 
مــن املعــايري املتفــق عليهــا، أمــا املرحلــة الثالثــة واألخــرية فهــي  إنتــاج جمموعــة حيــث يــتم يف هــذه املرحلــة  التوافــق،

  4مرحلة التوحيد.

مما سبق ميكن التوصل إىل أن التوافق احملاسيب الدويل هـو عبـارة عـن عمليـة دمـج ومـزج خمتلـف األنظمـة 
د   ف الوصول إىل قوائم مالية تتميز بقابلية املقارنة على الصعيد الدويل.احملاسبية 

                                                            
   .229حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 

 2- مسعود صديقي، وأخرون،  مرجع سبق ذكره، ص: 29.

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة - بالتطبيق على حالة الجزائر –مؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية أهمية إصالح النظام المحاسبي للمدين بن بلغيث، "  -3
   .105، ص: 2004سبتمرب  اجلزائر، يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،   الدكتوراه

   .229حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص:  -4
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  محاسبي الدوليالمطلب الثاني: مزايا التوافق ال

ص من عدد ـــــهو حماولة احلد أو التقلي ى املستوى الدويلـــــاحملاسيب عل ال ميكن اعتبار أن التوافق
 لـــة ولعدعدمت يب الدويل مزاياـــاسوفقط، وإمنا للتوافق احمل التطبيقات احملاسبية املوجودة على املستوى احمللي

  1 أمهها:

     علـــى التحســـني مـــن عمليـــة اختـــاد القـــرار بالنســـبة للمســـتثمرين اللـــذين يســـعون التوافـــق احملاســـيب الـــدويل يعمـــل  -
  ؛بالدهم ل دود اجلغرافيةاحلإىل العمل خارج 

  ؛املعلومات املقارنة لنتائج عمليات الشركات يف خمتلف الدولالزيادة يف يوفر التوافق احملاسيب الدويل  -

  ؛شركات متعددة اجلنسياتالزيادة من إمكانية االطالع على عمليات  يساعد التوافق احملاسيب الدويل يف  -

يساعد التوافق احملاسيب الدويل يف فـتح آفـاق االسـتثمار الـدويل، وهـذا مـن خـالل تـوفري معلومـات ماليـة تتميـز  -
  ؛قابليتها للمقارنة وبالتايل القضاء على سوء الفهم املتعلق بإمكانية االعتماد على القوائم املالية األجنبيةب

مينح التوافق احملاسيب الدويل الثقة يف القوائم املالية، فإذا مت أخد على سبيل املثال الشركة األم اليت متلـك فـروع    -
  ؛واملال واجلهد من خالل قيامها بإعداد قوائم مالية مفهومةا ستوفر الكثري من الوقت يف اخلارج فإ

يعمــل التوافــق احملاســيب الــدويل علــى تســهيل عمليــة التحليــل املــايل للشــركات، وذلــك مــن خــالل زيــادة عــدد  -
املطلعني واملؤهلني للقيام بفحص القوائم املالية لبلد أجنـيب، وهـذا سـيعمل علـى تعزيـز الثقـة بالشـركات األجنبيـة، 

  ؛بالتايل تشجيع االستثمار الدويلو 

يســاعد التوافــق احملاســيب الــدويل يف عمليــة اختــاد قــرارات االســتثمار وهــذا راجــع إىل إمكانيــة وثــوق املســتثمرين  -
  ؛، وهذا بالطبع سيزيد من كفاءة أسواق رأي املالواحملللني املاليني يف التقارير املالية

خمتلــف ميكنهــا أن تتماشــى و ز وجــود معــايري حماســبية عامليــة النطــاق يــز ععلــى ت يســاعد التوافــق احملاســيب الــدويل -
      األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة إضــافة إىل القــوانني املختلفــة، ومــن الفوائــد املتوقعــة مــن حتقيــق التوافــق الــدويل

  يف املعايري احملاسبية ما يلي:

  

                                                            
  1- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص ص: 272- 273- 274.



إطار املعايري الدولية العالقة السببية بني التدقيق واحملاسبة يف        الفصل الثالث                                

138 

 

ـا وهـذا - مـن خـالل إزالـة االزدواج يف البيانـات واملعلومـات املاليـة  التقليل من التكاليف املتعلقة باألنظمة وإدار
  ؛شورةنامل

  التسهيل يف عملية االتصال والتقليل من درجة الغموض يف تفسري املعلومات املالية.  -

  مما سبق ميكن القول أن للتوافق الدويل يف املعايري احملاسبية له خاصيتان أساسيتان ومها:

  ؛تجارة الدولية والنمو االقتصاديتسهيل عملية السيعمل على  -

  الرفع من كفاءة أسوق رأس املال العالية. حتقيق التوافق احملاسيب الدويل سيعمل على  -

  المحاسبي الدوليالمطلب الثالث: العوائق التي تواجه عملية التوافق 

حــديات والعوائــق حتقيــق التوافــق احملاســيب الــدويل لــيس بــاألمر اهلــني، وهــذا راجــع إىل وجــود مجلــة مــن الت
فلكل دولة خصوصيتها وهذا األمر الذي يصعب من إمكانية التغلب على هذه التحديات والوصول إىل التوفق 

 احملاسيب الدويل ولعل أهم هذه العوائق ما يلي:

 1اختالفات األنظمة االقتصادية والسياسية الفرع األول:

     فيهــا، وأهــداف  نشــطكــأي نظــام اجتمــاعي آخــر تعكــس احملاســبة وبشــكل كبــري حاجــات البيئــة الــيت ت
ـــة احتياجـــات تلـــك البيئـــة، ومبـــا أن أهـــداف امل مـــن احملاســـبة متعـــددة، فـــإن  توقعـــةأي نظـــام حماســـيب مرتبطـــة بتلبي

اســــات احملاســــبية يف بعــــض أن السي Belkaoui. يقــــول ووارد متوقــــع يف األنظمــــة احملاســــبية أمــــر   االختالفــــات
يتم صياغتها للحصول على أهداف اقتصـادية أو سياسـية تتماشـى مـع األنظمـة االقتصـادية والسياسـية  وقاتاأل

ــا داخــل الدولــة، ومبــا أن أمــل الوصــول إىل تطبيــق نظــام اقتصــادي وسياســي دويل واحــد يبقــى ضــعيفا،  املعمــول 
قتصادية والسياسية ستستمر يف العمـل كعـائق أمـام عمليـة التوافـق فإنه من املتوقع أن االختالفات يف األنظمة اال

  .احملاسيب الدويل

أن مشــــــكلة االختالفــــــات البيئيــــــة تــــــؤدي بالضــــــرورة إىل اختالفــــــات يف األهــــــداف  Queenanويــــــرى 
م يؤمنون وبشكل كبـري أن النشـاط اجليـ د واملواقف، فإذا مث أخذ رجال األعمال األوروبيون على سبيل املثال فإ

    م االســتفادة منهــا يــتيف الســنوات الــيت تكــون فيهــا األربــاح مرتفعــة وهــذا حــىت  جيــب أن حيجــز جــزءا مــن األربــاح
ة. هــذا مــا دعــاهم إىل تكــوين مــا يعــرف باالحتياطــات الســرية والــيت تدنيــيف الســنوات الــيت تكــون فيهــا األربــاح م

  احلال لن يكون من السهل تغيري مثل هذه املفاهيم.ينظر إليها يف عديد الدول الصناعية بنظرة عادية، وبطبيعة 
                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص: 233.
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  1القـــوميـــة الفرع الثاني:

     غلبـــا مـــا متنـــع القوميـــة البلـــد مـــن النظـــر بشـــكل موضـــوعي إىل األفكـــار واملمارســـات الـــيت تنشـــأ وتتطـــور
اصـة ببلـد أخـر قد توجد رغبة عامة لتبين املبادئ واملمارسات اخل ،رغم مالئمتها لذلك البلدوهذا من بلد آلخر 

بـالطرق احملاسـبية  العمـلضمن ثقافات العديد من الدول واليت قد تكون مسة هامـة ألنـه تشـكل خـط دفـاع ضـد 
  والتقارير املالية الغري مناسبة للبيئة احمللية.

ومــن الصــور الــيت تتجلــى فيهــا القوميــة هــو الــرفض التــام ملختلــف املمارســات الســائدة يف بلــد آخــر دون 
عتبــار املزايــا النظريــة والتطبيقيــة املتعــددة الــيت ميكــن أن متنحهــا تلــك املمارســات، وغالبــا مــا تظهــر األخــذ بعــني اال

ــا تــرى أن املعــايري احملاســبية الدوليــة الصــادرة عــن جلنــة املعــايري احملاســبية  جليــا هــذه احلالــة يف البلــدان الناميــة إذ أ
ـا أيضـا ال تعطـي اهتمامـا كافيـا أة األمريكية وبريطانيـا، و الدولية متحيزة للممارسات املطبقة يف الواليات املتحد
  غري كافية وغري مالئمة لتلبية تلك االحتياجات. دالحتياجات البيئة احمللية للدول النامية وبالتايل فهي تع

ويف حقيقــة األمــر إن بعــض الــدول الناميــة تفتــد إىل احملاســبة املتطــورة وبالتــايل فهــي ال متلــك إال القليــل 
  دمه لعملية إصدار املعايري احملاسبية الدولية.لتق

ينــتج عــن حتقيــق عمليــة التوافــق الــدويل للمعــايري احملاســبية تكــاليف خمتلفــة للمهنيــني وتكــاليف ســيادية، 
ا الوطنيــة عنــد اعتمادهــا يف حســاب الضــرائب النوعيــة علــى أرقــام حيــث   كانــت الــدول تفقــد الــبعض مــن ســياد

واألمــر نفســه ينطبــق علــى املهنيــني اللــذين ميلكــون طــرقهم الــيت تعــارفوا عليهــا وال حماســبية مفروضــة مــن اخلــارج، 
م.   ميلكوا االستعداد الكايف لتغيري ممارسا

األخرى للقومية اليت تظهر جليا يف البلدان املتقدمة عندما تقوم تلـك الـدول بتغيـري املعـايري  وجهومن األ
ا واليت مث إعدادها بعناية وقتا طويال وكان ظهورها نتيجة الطلب املتزايد عليهـا مـن قبـل  تطلبتو  احمللية اخلاصة 

مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة وجـودة تلك اجملتمعات، ويف مثل هذه احلاالت قد تكون املعايري احمللية أعلى درجـة 
تطبيـــق املعـــايري  يعـــدمتطلبـــات اخلاصـــة، وبالتـــايل لل هـــاحتقيقإمكانيـــة وهـــذا مـــن منظـــور مالئمتهـــا للبيئـــة الوطنيـــة و 

مـــن درجـــة جـــودة أنظمـــة احملاســـبة  يعمـــل علـــى التخفـــيض احملاســـبية الدوليـــة عوضـــا عـــن املعـــايري احملليـــة ميكـــن أن 
طريــق ل هــذه املشــاكل عــن ثــ، ويعــد هــذا الوضــع غــري مقبــول وميكــن حــل معلــى املســتوى احمللــياملطبقــة بالفعــل 

بـدال مـن السـعي حنـو حتقيـق  سـبيل املثـال التوافـق األورويبحتقيق التوافق على املستوى اإلقليمـي علـى اللجوء إىل 
ا   . توافق دويل من شأنه التقليل من جودة وكفاءة النظم احملاسبية املعمول 

                                                            
  1- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص ص: 274- 275- 276.
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  نـــظام الضرائـب  الفرع الثالث:

املصــادر األساســية الــيت تتطلــب اخلــدمات احملاســبية، ومبــا أن أهــم الــدول أحــد  مجيــع تعــد الضــرائب يف
املبـــــادئ  خمتلـــــف ئب خيتلـــــف بـــــاختالف البلـــــد، فإنـــــه مـــــن املتوقـــــع أن تكـــــون هنـــــاك اختالفـــــات يفنظـــــام الضـــــرا

   1 .الدويل واملمارسات احملاسبية املستعملة على الصعيد

  2مجموعة المستخدمين المعنيين الفرع الرابع:

دة األمريكيـة يف كل من الواليات املتحـوهذا  احملاسيبالنظام  املستثمر يعد املستخدم الرئيسي ملخرجات
واململكــة املتحــدة، أمــا يف أملانيــا فتعــد الســلطات الضــريبية هــي صــاحب احلصــة األكــرب، ويف بلــدان أخــرى علــى 

ال يوجــد اتفــاق علــى متطلبــات جمموعــة املســتخدمني أو وجــود فــســبيل املثــال فرنســا تعــد احلكومــة هــي األســاس، 
  عملية التوافق الدويل. حنوقدم ترتيب هلا ومن مث فقد تكون هناك عوائق تقف أمام حتقيق ت

يف حالة وجود أسواق رأس املال العاملية فإن املستثمر الدويل سوف يأخذ الرتتيب األعلى على جمموعة  
  كل املستخدمني، حيث أن جمموعـة املسـتخدمني املختلفـة تطلـب عـادة معلومـات خمتلفـة، فاملسـتثمرون يبحثـون 

 تـاجمليـة اختـاد قـرارات االسـتثمار، أمـا السـلطات الضـريبية فهـي حتعن معلومات مالئمة ومفيدة تساعدهم يف ع
قــوائم ماليــة أعــدت وفــق  تــاجاألنظمــة والتشــريعات الضــريبية، أمــا عــن احلكومــات فهــي حت وفــققــوائم ماليــة معــدة 

 فــإناملعــايري احملليــة، بينمــا فئــة العــاملني وممثلــيهم فهــم حيتــاجون إىل معلومــات ذات طــابع االجتمــاعي، ولــذلك 
يعـد  منوذج حماسيب حمدد يستطيع أن يوفر الكم اهلائل من املعلومات والتقارير املالية املتنوعة الوصول إىل إمكانية

، فـاختالف أهـداف املسـتخدمني اللـذين يـرون أن املعلومـات احملاسـبية مطلب صعب التحقيـق علـى أرض الواقـع
  النماذج املختلفة.  استمرار وجود بالضرورة أن ختدمهم سينتج عن هذا من واجبها

  

  

  

  

  
                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص: 234.

  2- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"،  مرجع سبق ذكره، ص: 276.
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  1التقصير في عملية التنفيذ وااللتزام الفرع الخامس:

ـــا  ليســـتبعـــض الـــدول  هـــو وجـــود، احملاســـيب الـــدويلالعوائـــق الـــيت حتـــول أمـــام التوافـــق أهـــم مـــن بـــني 
 منظمات سواء كانت حكومية أو غري حكومية مسؤولة عن عملية اإلشراف ومراقبة مدى التـزام الـدول باملعـايري

تطبيق  اإلشراف علىعملية اليت تقوم ب SEXمريكا مثال جند بورصة األوراق املالية أاحملاسبية املقبولة، ففي دولة 
، ومبا أن هـذه اجلهـات  FSEوراق املاليةاملعايري احملاسبية املقبولة ومراقبتها، ويف بريطانيا يوجد احتاد بورصات األ

ـا، فمـواملنظمات لعبة دورا هاما ورئيسيا يف شـر  ـا سـتلعب دورا ن عية املعـايري احملاسـبية املقبولـة  مـا الشـك فيـه أ
يف حالـــة تبنيهـــا للمعـــايري الدوليـــة، والـــزام املؤسســـات الـــيت تشـــرف عليهـــا بضـــرورة االمتثـــال هلـــذه  فعـــاالناجحـــا و 

كات احملاسـبية ، جيعـل أمـر إلـزام الشـر الـدول الناميـةاصـة خباملعايري، ولكن غياب هذه املنظمات يف عديد الـدول و 
  لتلك الدول بتطبيق املعايري الدولية أمرا صعبا.

ـا فكـرة متحيـزة ومـن بيـنهم  احملاسـيب إن هناك من ينقـد عمليـة التوافـق الـذي  Bristonالـدويل ويـرى أ
الدويل ال تليب احتياجات الدول النامية، بل علـى عكـس ذلـك هـي عمليـة إدراك احملاسيب يرى أن عملية التوافق 

جعلها أكثر مالئمـة وتـداخل، واحملاسـبون األمريكيـون العمل على  األنظمة احملاسبية ألمريكا وبريطانيا و لنواقص
  والربيطانيون بدورهم يفرضون بطريقة تدرجيية هذا النظام على الدول النامية.

بة وهذا لصعو جانبا فقد طلب من احملاسبني ترك فكرة الوصول إىل نظام حماسيب عاملي  Fantlأما عن 
إمكانيـــة االختالفـــات، وبالتـــايل  احلـــد مـــنحتقيـــق ذلـــك، فهـــو يـــرى أن تعزيـــز التعـــاون الـــدويل لـــه دور أساســـي يف 

وينصح احملاسبني أيضا بضرورة فهـم أفضـل  احملاسيب الدويلالتغلب على خمتلف العوائق اليت تواجه عملية التوافق 
خـرى، مـع احملاسـبني بالـدول األ متينـةكـوين عالقـات االقتصـادية واحملاسـبية، والعمـل علـى تخمتلف النظم لتفاعل 

تشكيل هيئة دولية تتكون من احملاسبني واالقتصاديني والسياسـيني واألسـاتذة اجلـامعيني  إىل ضرورة وينادي أيضا
    وطلـــب ، قائمـــةاألنظمـــة احملاســـبية الـــيت تســـاعد يف عمليـــة تســـوية االختالفـــات ال خمتلـــف تصـــنيف ســـهر  علـــىت

  العزوف عن فكرة الوصول إىل نظام حماسيب عاملي.من احملاسبني 

  

  

 

                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص ص:235- 236.
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  االختالف في التشريعات والنظم القانونية الفرع السادس:

يعد تدخل احلكومات يف مهنة احملاسبة يف عديد الدول أمر وارد، حبيث يكون هذا التدخل بشكل        
ية، ألن إصدارها يتطلب سن قوانني أو بآخر فقد يكون هذا التدخل حىت على مستوى إصدار املعايري احملاسب

باإلضافة إىل إصدار تشريعات. من هذا املنطلق تنشأ مشاكل متعددة إذ هناك عدد من احلكومات ال ترغب   
دف إصدار معايري حماسبية أو القيام  ا احمللية،          يف القيام بعملية تغيري على مستوى قوانينها وتشريعا

حيول دون حتقيق التوافق احملاسيب الدويل. من هذا املنطلق تعتمد عديد الشركات  بتبين معايري، هذا األمر
متعددة اجلنسيات على فكرة إصدار نوعني من التقارير املالية، تستند يف األوىل على املعايري احملاسبية الدولية 

   1 شريعية للبلد.وأما يف الثانية فتعتمد  يف إعدادها على تلبية خمتلف االحتياجات القانونية والت

  الشروط التي تضعها بعض المنظمات المهنية لمزاولة مهنة المحاسبة الفرع السابع:

الدويل جند الشـروط الصـارمة الـيت تضـعها  احملاسيب عملية التوافق دون حتقيق حتولومن بني العوائق اليت 
     مليـــة احملاســـبة املهنيـــة، ومـــن األمثلـــة بعـــض املنظمـــات املهنيـــة ملزاولـــة مهنـــة احملاســـبة والـــيت تعمـــل علـــى احلـــد مـــن عا

اللـذين يقومـون و على احملاسبني األجانب  1976على ذلك جند اشرتاط املنظمة املهنية للمحاسبة يف فرنسا سنة 
مــن أجــل  مبزاولــة مهنــة احملاســبة يف فرنســا أن يقومــوا باجتيــاز امتحــان ســنوي وهــذا قبــل حصــوهلم علــى الرتخــيص

ـتم مبـؤهالت املـدققني، حيـث  EECجنـد اجملموعـة االقتصـادية األوروبيـة ، وكـذلك مزاولة املهنة والـيت أصـبحت 
مزاولـة احملاسـبني األجانـب للمهنـة يف دول إمكانيـة قد تضمن التوجيه الثامن عددا مـن التحفظـات والقيـود علـى 

  2 اجملموعة األوروبية.

  3االختالف في نقاط البدءالفرع الثامن: 

تـــأثري النظـــام القـــانوين ألحـــد البلـــدان علـــى املعـــايري احملاســـبية واحـــدة مـــن أهـــم ثـــل اخـــتالف مســـتويات مي
بـدء خمتلفـة، حمطـات الـدويل ولكـن مـن احملاسـيب العوامل اليت تدل على أن الدول متجهة يف طريق حتقيق التوافـق 

ا ليست بالضرورة تسري بنفس    والسرعة. النهجوأ

  

                                                            
"،  EXPLORATION LIMITEDBP الممارسة المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد المحاسبي العالمي حالةشعيب شنوف، " -1 

  .99 -98، ص ص: 2007 -2006 اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

   .234حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص:  -2

  3- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص ص: 277- 278.
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ويل بعني االعتبار التطـور التـارخيي للمحاسـبة يف أي بلـد إذا  الداحملاسيب يجب أن تأخذ عملية التوافق ف
خــرى، كانــت تريــد أن ينــتج مــن املمارســات احملاســبية لــذلك البلــد توجــه حنــو املمارســات احملاســبية يف البلــدان األ

املعــايري احملاســبية الصــادرة مــن طــرف تنظيمــات القطــاع اخلــاص قــد  عمالفالبلــدان الــيت متلــك تــاريخ طويــل يف اســت
جتـــد أن مســـار اســـتخدام املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة مالئمـــا هلـــا للعمـــل بـــه، بينمـــا الـــدول األخـــرى الـــيت تســـتعمل 
القــوانني الصــادرة عــن احلكومــة جتــد أن هــذا املســار غــري مالئمــا هلــا ممــا يــدفعها إىل البحــث عــن مصــار أخــر قــد 

ن احلصول على تطبيقات حماسـبية وتقـارير ماليـة حيتاج إىل الكثري من اإلعداد والتخطيط وهذا إذا ما كانوا يريدو 
  متوافقة مع الدول اليت تنتهج مسار املعايري احملاسبية الدولية.

ومن أمهية مبا كان معرفة أن الدول خمتلفة األوضاع وال يصـح معـاملتهم معاملـة واحـدة، فعمليـة التطـوير 
ط البدئ املختلفة، وتربز أمهيـة اجيب مراعاة نقبعناية وحذر فائقني فليس املهم نقطة الوصول، بل  بىنن تأجيب 

       مــــر عنــــد القيــــام مبقارنــــة بــــني الــــدول الناميــــة والــــدول املتقدمــــة فاســــتخدام نفــــس األنظمــــة يف دول معينــــة هــــذا األ
 ال يســـتلزم بالضـــرورة أن تكـــون تلـــك الـــدول هلـــا نفـــس نقطـــة البـــدء، وال نفـــس معـــدل التقـــدم يف عمليـــة التوافـــق

  .الدويل احملاسيب

  اختالف لغات الدول الفرع التاسع:

عــائق أمــام ســهولة فهــم واســتيعاب املفــاهيم  شــكليــرى الكثــريون أن االخــتالف يف لغــات الــدول قــد ي
والكلمات اليت تعكس جوانب فنية يف احملاسبة، هذا األمر دعا جلنة معايري احملاسبية الدولية اللجوء إىل التعريف 

تتجنـــب الفهـــم اخلـــاطئ حــىت عنـــد وضـــعها للمعــايري احملاســـبية وهـــذا  فـــائقنيباملصــطلحات الفنيـــة بعنايـــة وحــرص 
  1للمعايري من قبل الدول املختلفة. 

  2القصور في تعريف أهداف القوائم المالية الفرع العاشر:

أهداف القوائم املاليـة، فتقـرتح جلنـة معـايري فيما يتعلق بيف حتديد تعريف متفق عليه واضخ يوجد قصور 
املستثمرين، كما ترى اللجنـة أيضـا أن اهلـدف ميتـد  متطلباتأن هدف القوائم املالية هو خدمة  دولية احملاسبة ال
ـــااحلكومـــات وا متطلبـــاتملني واملقرضـــني، ولكـــن اللجنـــة مل تـــوفر ااهتمامـــات العـــأيضـــا ليشـــمل  بتلـــك  حتياجا

  ذات صلة. تطلباتفرض الضرائب أو غريها من املعملية  من أجلالقوائم سواء 

  
                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص: 235.
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االجتماعيــة  هــدافالتخطــيط أو لأل هــدافففــي الــدول الناميــة تعــد البيانــات االقتصــادية املســتعملة أل
عامـل جـد هـام يف التــأثري علـى درجـة الثقــة يف املعـايري احملاسـبية، وهــذا نـاتج عـن اخنفــاض درجـة التعقيـد احملاســيب 

القـوائم املاليـة لتحقيـق أهـداف االدارة ، كمـا قـد توجـه منتشـرتلك الدول، فقد توجـد احملاسـبة االبداعيـة بشـكل ل
ا ختدم اقتصاد    .البلداليت ينظر إليها على أ

اململكــة املتحــدة وأســرتاليا هــو إعطــاء صــورة عادلــة عــن نتيجــة كــل مــن إن اهلــدف مــن القــوائم املاليــة يف  
ملاليـة هـو إعطـاء عـرض أعمال املؤسسة ومركزها املـايل، أمـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة فاهلـدف مـن القـوائم ا

عادل للوضع املايل  للمؤسسة ونتائج أعماهلـا إضـافة إىل عـرض خمتلـف التغـريات احلاصـلة يف املركـز املـايل تطبيقـا 
للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ويف بعض الدول األخرى اهلدف من القـوائم املاليـة هـو تقـدمي املعلومـات الـيت 

  يتطلبها قانون الشركات.

خــتالف الرئيســية لال إن االخــتالف الواضــح يف حتديــد أهــداف القــوائم املاليــة يعــد مــن أســبابلــذلك فــ
حتقيـــق التوافـــق الـــدويل  الـــيت حتـــول دونأهـــم العوائـــق  بـــني ويعـــد مـــن الكبـــري يف املمارســـات احملاســـبية الوطنيـــة بـــل

ى تطــوير معــايري حماســبية للمحاسـبة، فــإذا تعــذر االتفــاق علـى هــدف القــوائم املاليــة فلـيس مــن املمكــن العمــل علـ
  متفق عليها وتلقى قبوال من طرف كافة مستخدمي القوائم املالية.

  1الخالفات بين التنظيمات الفرع الحادي عشر:

 احملاســيب هنــاك اختالفــات عديــدة بــني التنظيمــات العامــة واخلاصــة الــيت هلــا عالقــة بعمليــة حتقيــق التوافــق
 وحات، فلكل تنظيم اجتاهه اخلاص أو القـوة جتـاه حتقيـق عمليـة التوافـقالدويل وهذا فيما يتعلق باألهداف والطم

  الـــدويل والعمـــل  احملاســـيب الـــدويل، وفكرتـــه اخلاصـــة والـــيت اســـتنادا عليهـــا يـــتم الرتكيـــز علـــى حتقيـــق التوافـــق احملاســـيب
األمـــر كـــذلك للممارســـات احملاســـبية املالئمـــة و  اخلاصـــة  هعلـــى حتقيـــق منافعـــه وهـــذا يعـــين أن لكـــل تنظـــيم توقعاتـــ

  بالنسبة لإلفصاح املايل. 

زيـادة متطلبـات اإلفصـاح للشـركات متعـددة اجلنسـيات  غـب يفمم املتحـدة تر فعلى سبيل املثال هيئة األ
ا تلك الشركات، أما فيما خيـص منظمـة ولكن يبقى هذا ضمن إطار  مراعات مصاحل الدول النامية اليت تعمل 

ا ت مقر الشركات متعـددة ا نظر إىل االفصاح من زاوية نظر الدول املتقدمة اليت التعاون االقتصادي والتنمية فإ
ا بطريقة خمتلفة. اجلنسيات،   وهذا يعين أنه من املمكن أن تنظر كل من املنظمتني إىل احلالة ذا

  
                                                            

 1- أمني السيد أمحد لطفي، "المحاسبة والمراجعة الدولية"، نفس املرجع السابق، ص: 278.
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 جمـرد عوائـق جيـب تبقـى لكنهـا ،الـدويل احملاسـيب إن مثل هـذه اخلالفـات ال متنـع بالضـرورة حتقيـق التوافـق
التغلـب عليهـا، وتعـد االستشـارات مـن اجلهـود واضـحة للتقليـل مـن تلـك اخلالفـات، ومثـل هـذا  العمل من أجـل

       إذا مــــا كانــــت املنظمــــات ال تريــــد الوصــــول إىل أنظمــــة حماســــبية ودوليــــة مرقعــــة للغايــــة وهــــذا مهــــم  يعــــدالتنســــيق 
  مع فواصل ضعيفة. 

  الدولي واإلقليمي  الصعيدينمحاسبي على الفق تواالالجهود المبذولة لتحقيق المطلب الرابع: 

إن الوصول إىل التطبيق األمثل للمعايري احملاسبية الدولية يتطلب تكاتف جهود خمتلف املنظمات 
  العاملية واإلقليمية على حد سواء وهذا حىت تلقى املعايري قبول وانتشار واسع بني خمتلف دول العامل.

  العامة المنظمات العالمية الفرع األول:

  املنظمات العاملية العامة كل من املنظمات التالية: ضمت

 )UN( األمـــم المتحدة أوال:

لقد ظهر اهتمام األمم املتحدة بالتوافق احملاسيب الدويل من خالل قيام جمموعة من األشخاص   
اجملموعة بضرورة  البارزين، بدراسة تأثري الشركات متعددة اجلنسيات على االقتصاد العاملي، حيث نادت هذه

  وضع نظام دويل يتميز بقابلية مقارنته ملختلف املعايري والتقارير احملاسبية املالية، وقد أكدت أيضا اجملموعة 
دف  على ضرورة القيام بتشكيل جمموعة من اخلرباء املختصني يف املعايري والتقارير الدولية للمحاسبة وذلك 

وقد مت 1978ر املالية، وقد م تشكيل فريق من اخلرباء وكان ذلك سنة وضع نظام دويل موحد إلعداد التقاري
مندوب يعمل كهيئة دولية تعىن باملسائل احملاسبية والعمل من أجل توفري  34بالفعل إنشاء فري عمل يضم 

عمل معلومات تتميز بقابليتها للمقارنة إضافة إىل إعداد تقارير، ويتم اإلفصاح عنها يف قوائم الشركات اليت ت
  1 ضمن دول متعددة، وترفع هذه اجملموعة التقرير الذي تعده  إىل األمني العام لألمم املتحدة.

  

  

  

                                                            
  1- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص: 237.
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   OECD(1( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ثانيا:

ـــ 1960تعــد منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة منظمــة شــبه حكوميــة تأسســت ســنة    دولــة،  24، وب
واليابـان والواليـات املتحـدة ودول الكومونولـث، هـذه اللجنـة منبثقـة مـن اجملموعـة وهي معظم دول أوروبـا الغربيـة 

بنـاءا علـى مشـروع مارشـال، ولقـد قامـت منظمـة االقتصــادي  1948االقتصـادية األوربيـة والـيت مت تأسسـت سـنة 
ث قامـت . حي1975والتنمية بتأسيس جلنة عن االستثمار الدويل واملشروعات متعددة اجلنسية وكان ذلك سنة 

ـا  هذه اللجنـة بـاقرتاح خطـوط عمـل عريضـة وذلـك مـن أجـل تأسـيس معـايري حتكـم خمتلـف األنشـطة الـيت تقـوم 
الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات وتتضـــمن خطـــوط العمـــل االفصـــاح عـــن خمتلـــف املعلومـــات أو املنافســـة، التمويـــل، 

بإلزاميــة التطبيـــق، ولكــن حكومـــات  الضــرائب، العمالـــة، والعالقــات الصـــناعية، هــذه اخلطـــوط الرئيســية ال تتميـــز
  دول األعضاء أكدت على ضرورة أخد خمتلف التوصيات بعني االعتبار  وذلك ملا هلا من أمهية.

ـدف إىل حتقيـق  ـا  إن ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أهداف عدة فهي تفوق التقريـر املـايل، إذ أ
  النمو االقتصادي والتطور االجتماعي.

  المنظمات العالمية الخاصة ي:الفرع الثان

  تضم املنظمات العاملية اخلاصة كل من املنظمات التالية:

 )IASC(لجنة معايير المحاسبة الدولية  أوال:

     منظمــة مســتقلة هــدفها األساســي هــو إعــداد معــايري ميكــن اســتعماهلا  تعــد جلنــة معــايري احملاســبة الدوليــة
هــذه  يلتشــك مت قــدلالعــامل، و  قطــارلقــوائم املاليــة يف خمتلــف ألمــن طــرف الشــركات واملؤسســات لــدى إعــدادها 

وكنـدا وأملانيـا  اتفاق بني املنظمات احملاسبية يف كل مـن اسـرتاليا وفرنسـا وكان ذلك بناءا على 1973اللجنة سنة 
 متضـــ 1983واليابـــان واملكســـيك وهولنـــدا واململكـــة املتحـــدة وايرلنـــدا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. ويف ســـنة 

   ، وابتـــداء IFACعضـــوية اللجنـــة كـــل مـــن املنظمـــات احملاســـبية املهنيـــة األعضـــاء يف االحتـــاد الـــدويل للمحاســـبني 
   موصــل عــدد األعضــاء 1999دولــة ويف ســنة  85ميثلــون منظمــة  116أصــبحت اللجنــة تضــم  1996مــن ســنة 

 املعـايري الدوليــة عمالأمـر اســت أصــبح دقـلميثلــون مليـوين حماســب، و و بلـدان  104عضـوا مــن  143يف املنظمـة إىل 
  2املنظمات أو الدول اليت مل تنضم إىل عضوية اللجنة بعد.شائعا بني 

                                                            
  1- ثناء القباين، " المحاسبة الدولية "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2005، ص: 08.

  .107 -106مرجع سبق ذكره، ص ص: "،  المحاسبة الدولية ومعاييرها حسني القاضي، مـأمون محدان، " -2 
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  1ولقد مرت معايري احملاسبة الدولية مبحطات تارخيية متعددة ولعل أمهها كان يف:

مــة األصــول       : قامــت جلنــة معــايري احملاســبة الدوليــة بإصــدار أول معيــارين، األول مــرتبط بتدنيــة قي1975ســنة  -
  ؛والثاين مرتبط باملعلومة يف القوائم املالية اخلتامية -االهتالك -

مت االقــرار بــأن جلنــة معــايري احملاســبة الدوليــة هــي اهليئــة واجلهــة الوحيــدة املخولــة بالقيــام بعمليــة : 1982ســنة  -
  يف االحتــاد الــدويل للمحاســبني  التوحيــد احملاســيب الــدويل ومــن مت تــويل عمليــة إصــدار املعــايري، كمــا أن كــل عضــو

  ؛هو بالضرورة عضو جلنة معايري احملاسبة الدولية

  ؛مت نشر اإلطار التصوري لعملية إعداد وعرض القوائم املالية :1989سنة  -

مت إعادة هيكلة جلنة معايري احملاسبة الدولية، وأصبحت جملس معايري احملاسبة الدولية، وهذا  :2001أفريل  -
املعايري الدولية للتقارير بمعيار مت استبداهلا  41والبالغة  IASعايري احملاسبة اليت كان يطلق عليها اسم يعين أن م

   ؛IFRSاملالية 

بلجنــة التفســريات للمعــايري الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة   SICمت اســتبدال جلنــة التفســريات  :2002ســنة  -
IFRIC؛  

  يري وتقدمي خمتلف التفسريات املرتبطة باملعايري.االستمرار يف عملية إصدار املعا -

  2قد حدد دستور اللجنة أهدافها كما يلي:لو 

ـا يف  - ـا عمليـة صياغة ونشـر معـايري احملاسـبة الـيت جيـب التقيـد      عـرض القـوائم املاليـة والـرتويج لقبوهلـا والعمـل 
  ؛يف مجيع أحناء العامل

ــا يف عمليــة عــرض القــوائم العمــل بصــورة عامــة علــى حتســني وتناســق ا - ملعــايري احملاســبية واالجــراءات املرتبطــة 
  املالية.

  

  

                                                            
  .42رون، مرجع سبق ذكره، ص: مسعود صديقي، وأخ -1 

  2- طارق عبد العال محاد، " المحاسبة الدولية "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 2011، ص: 14.
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ــا  جلنــة معــايري احملاســبة الدوليــةحصــل توت ــا عــن طريــق عمليــة بيــع املنشــورات كمــا أ علــى خمتلــف إيرادا
سسـات االحتاد الدويل للمحاسبني وبعض املنظمات احملاسبية والشركات واملؤ طرف تتحصل على دعم مايل من 

عمال اللجنة من طرف جملس ميثل ثالث عشرة دولة يقوم االحتاد الدويل أومنشآت التدقيق الكربى، ويتم إدارة 
باإلضافة إىل ممثلني عن جلنة التنسيق الدويل جلمعيات احملللـني املـاليني واحتـاد الشـركات املهيمنـة وذلك بتعيينهم، 

  FASB.1ملدراء املاليني وهيئة معايري احملاسبة الدولية يف أمريكا الصناعية يف سويسرا واجلمعية الدولية ملعاهد ا

اجمللس االستشـاري الـدويل مـا يعـرف بـبتأسيس  ،1995يف سنة  جلنة معايري احملاسبة الدوليةوقد قامت 
رزين يف املناصب الرئيسية يف مهنة احملاسبة ومستعملي القـوائم املاليـة، ويكمـن امن األشخاص الب الذي يتكون و 

    دور اجمللــس االستشــاري يف عمليــة تعزيــز قبــول املعــايري احملاســبية الدوليــة والرفــع مــن مصــداقية عمــل اللجنــة، وهــذا
  2من خالل:

  ؛إعادة النظر يف اخلطط واالسرتاتيجيات املنتهجة من قبل اجمللس االستشاري والتعليق عليها -

   ؛يف تنفيذ أعماله وحتقيق األهداف املسطرةي االستشار اجمللس  جناعة إعداد تقرير سنوي يوضحالقيام ب -

وقبوهلا يف أوساط املهنة ومسـتعملي القـوائم املاليـة وأطـراف  معايري احملاسبة الدولية دعم املشاركة يف عمل جلنة -
  ؛أخرى ذات صلة

دون املســـــاس  جلنـــــة معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة وذلـــــكلعمـــــل  ضـــــروريالســـــعي حنـــــو احلصـــــول علـــــى التمويـــــل ال -
  ؛تقالهلاباس

  يف املوازنة والقوائم املالية للجنة معايري احملاسبة الدولية.اجمللس االستشاري الدويل إعادة نظر  -

  

  

  

  

                                                            
  1- حسني القاضي، مـأمون محدان، مرجع سبق ذكره، ص: 107. 

  2- حسني القاضي، مـأمون محدان، نفس املرجع السابق، ص: 107. 
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  1:فيما يليإجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية  تتمثل

      باإلضـــافةيقـــوم اجمللـــس االستشـــاري الـــدويل بتشـــكيل جلنـــة دوليـــة توجيهيـــة، يقـــوم برتأســـها ممثـــل عـــن اجمللـــس  -
         ممثلـــــني عـــــن منظمـــــات حماســـــبية لـــــثالث دول كحـــــد أدىن، كمـــــا أن اللجنـــــة التوجيهيـــــة قـــــد تتضـــــمن ممثلـــــنيإىل 
أو اجملموعـة االستشـارية أو ذات اخلـربة يف موضـوع  االستشـاري الـدويل خـرى املمثلـة يف اجمللـساألنظمـات املعن 
  ؛حمدد

ـا القضـايا املرتبطـة باملوضـوع وتقـوم مبراجعتهـا   خمتلـفحتديـد العمل علـى تقوم اللجنة التوجيهية ب - تأخـذ كمـا أ
بعمليـة إعـداد وعـرض البيانـات املاليـة حـول  رتبطـةامل جلنة معـايري احملاسـبة الدوليـةتطبيق إطار عمل بعني االعتبار 
          حملليـــــةأيضــــا بدراســــة املتطلبـــــات واملمارســــات احملاســــبية االتوجيهيـــــة باملوضـــــوع، وتقــــوم اللجنــــة  تعلقــــةالقضــــايا امل

أو اإلقليمية مبا فيها خمتلف املعاجلات احملاسبية اليت قد تكون مالئمة ملختلف الظروف، وبعد ذلك تقوم اللجنـة 
  النقاط؛أهم التوجيهية بتقدمي موجز يتضمن 

لجنـة على موجز النقـاط األساسـية، تقـوم الاالستشاري الدويل بعدما تتلقى اللجنة التوجيهية تعليقات اجمللس  -
املبـادئ األساسـية الـيت تشـكل أسـاس مسـودة العـرض وتشـرح خمتلـف احللـول يضم خمتلف بتحضري بيان متهيدي 

الـيت أدت إىل قبوهلـا أو رفضـها وقـد متتـد هـذه الفـرتة باإلضـافة إىل األسـباب ها بعني االعتبـار ذالبديلة اليت مث أخ
  عادة إىل أربعة شهور؛

  بيــان العــرض التمهيــدي باملبــادئ األساســية وتوافــق ب املرتبطــةالتعليقــات خمتلــف تقــوم اللجنــة التوجيهيــة مبراجعــة  -
مـن أجـل املوافقـة عليـه، والـذي يـثم االستشـاري الـدويل على البيان النهائي باملبادئ الذي يثم تقدميه  للمجلـس 

ح ويتــاح هــذا البيــان اســتخدامه كأســاس إلعــداد مســودة عــرض باملعيــار احملاســيب الــدويل املقــرتح أو التعــديل املقــرت 
  النهائي للعموم دون القيام بنشره بصورة رمسية؛

بعـد  االستشـاري الـدويل تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد مسـودة عـرض متهيديـة للموافقـة عليهـا مـن قبـل اجمللـس -
عـرض، ي أعضاء اجمللـس علـى األقـل وبعـد ذلـك يـثم نشـر مسـودة الثالتنقيح على أن يتم املوافقة عليه من قبل ثل

  مــن شــهر كحــد أدىن عــادة وتطلــب التعليقــات مــن قبــل مجيــع األطــراف املهتمــة خــالل فــرتة العــرض والــيت تــرتاوح 
  ؛إىل ستة أشهر

                                                            
  .109 -108، ص ص: 2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، "،  المحاسبة الدولية ومعاييرها مـأمون محدان، " حسني القاضي، -1
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تقـوم بإعـداد خمطـط املعيـار احملاسـيب الـدويل مـن مت تقوم اللجنة التوجيهية بإعادة النظر فيما خيـص التعليقـات و  -
، وبعــد التنقــيح، وموافقــة ثالثــة أربــاع أعضــاء اجمللــس علــى األقــل، تــتم هلقيــام اجمللــس االستشــاري الــدويل مبراجعتــ

  .احملاسيب الدويل عملية نشر املعيار

أن احلاجة للموضوع حمل الدراسـة تظهـر مشـاورات  االستشاري الدويل يف هذه املرحلة قد يقرر اجمللس   
مـــر يـــق عليهـــا وقـــد يقتضـــي األإضـــافية أو ميكـــن أن يـــؤدي بشـــكل أفضـــل مـــن خـــالل إصـــدار ورقـــة مناقشـــة للتعل

  إصدار أكثر من مسودة عرض واحدة قبل وضع خمطط املعيار احملاسيب الدويل.

    وضع جلنة توجيهيـة لتـدرس إذا كانـت معـايري احملاسـبة الدوليـة حتتـاجاالستشاري الدويل وقد يقر اجمللس   
نوية فقـد يـأمر اجمللـس اللجنـة التوجيهيـة إىل تعديل لتتماشى والتطورات املستجدة، أما فيما خيص التنقيحات الثا

  ن تقوم بنشر بيان متهيدي باملبادئ.أبإعداد مسودة العرض دون 

ملعــايري احملاســبية الدوليــة معــاجلتني حماســبيتني للعمليــات واألحــداث يف بعــض احلــاالت الــيت تطــرح فيهــا او   
ـــا املعاجلـــة البديلـــة معاجلـــة الرئيســـية وتصـــمم املعاكاملتماثلـــة، يـــتم تصـــميم إحـــدى املعاجلـــات   جلـــة األخـــرى علـــى أ

ا.   املسوح 

إصدار أيـة تفسـريات للمعـايري احملاسـبية الدوليـة، كمـا متنـع أيضـا ب القيام ومتنع السياسة احلالية للجنة من  
  .احملاسبية الدولية اهليئة اإلدارية من إعطاء أية إرشادات تتعلق مبعىن املعايري

  ع معايري احملاسبة الدولية.ويلخص الشكل التايل إجراءات وض  
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  إجراءات وضع معايري احملاسبة الدولية :)06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .31مسعود صديقي، وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر:
  

  

  

وضوعاملبالقضايا املرتبطةحتديد

القيام بدراسة مقارنة ملختلف 
 املمارسات الوطنية

اريةاالستشعقد مشاورات مع اهليئة   

القيام بنشر بيان العرض التمهيدي 
 (مسودة العرض) 

يام اجمللس لق إعداد خمطط املعيار احملاسيب الدويل
 االستشاري الدويل مبراجعته

ر القيام بتحليل آراء ووجهات نظ
األعضاء

املوافقة على املعيار

نشر املعيار احملاسيب الدويل
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  ميثل اجلدول التايل املعايري احملاسبية الدولية وفق آخر اإلصدارات.

 وفق آخر اإلصدارات )IAS /IFRS(يري احملاسبية الدولية املعا: )04(الجدول رقم 

  المالحظات  تاريخ نشر المعيار  عنوان المعيار رقم المعيار

1  IAS  1975- 1-1  عرض القوائم املالية  
 خالل مراجعة املعيار سنة SIC 18حل املعيار حمل التفسري 

2003  

2  IAS  حل املعيار حمل التفسري  1975-10-1  املخزون SIC 1  خالل مراجعة املعيار سنة
2003  

3  IAS  حل حمله املعياران    1977- 1-1  (ألغي) القوائم املالية املوحدة IAS 27و IAS 28 1989منذ سنة  

4  IAS   االستهالكحماسبة  -  
واليت متت   38IASو  IAS 22و IAS 16حل حمله املعايري

  1998مراجعتها سنة 

5  IAS  
ها يف القوائماملعلومات الواجب اإلفصاح عن

  (ألغي) املالية
  1997منذ سنة  IAS 1حل حمله املعيار   1977- 1-1

6 IAS  حل حمله املعيار   -  )ألغي( ة لتغريات األسعارياحملاسب اتاالستجابIAS 15 

7  IAS  1992كانت تسمى قائمة التغريات يف املركز املايل حىت سنة   1978-10-1  قائمة التدفقات النقدية 

8  IAS  اتياسات احملاسبية، التغريات يف التقدير الس
  1978- 2-1  ، األخطاءةاحملاسبي

وذلك خالل  SIC 18و SIC 2حل املعيار حمل التفسريين 
  2003مراجعة املعيار سنة 

9 IAS   38حل حمله املعيار  -  (ألغي) البحث والتطويرنفقات IAS  1999منذ سنة  

10  IAS   عمللالالحقةاحملتملة واألحداثاألحداث
  1980- 1-1  القوائم املالية

كان يسمى األحداث الالحقة لتاريخ إعداد امليزانية حىت سنة 
2005  

11  IAS  سيحل حمله املعيار  1980- 1-1  قاوالتعقود املIFRS 15    2017-1 - 1ابتداء من 

12  IAS  21مث سحب التفسري   1979- 7-1  ضرائب الدخل SIC  12بعد دجمه يف املعيار IAS  

13  IAS  

وااللتزامات املتداولةصول املتداولةعرض األ
  (ألغي)

  

  IAS 1حل حمله املعيار  -
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14 IAS  
  (ألغي) اإلبالغ القطاعي

  
  2009- 1 -1ابتداءا من   IFRS 8حل حمله املعيار  1983- 1-1

15  IAS  
يف مستوياتتغرياتآثاراملعلومات اليت تعكس
  ألغي) ( األسعار

1-1 -1978  
  اعتباراوذلك  2003ل املراجعة سنة مت سحب املعيار خال

  2005-1-1من 

16  IAS   6مت دمج التفسريات  1983- 1-1  واملعدات لتجهيزاتاملمتلكات، احماسبة SIC14 و SIC23 و SIC  يف املعيار
2005-1- 1وذلك اعتبارا من  2003سنة  تهخالل مراجع

17 IAS   1984- 1-1  اإلجيارعقود  -  

18  IAS  15سيحل حمله املعيار  1984- 1-1  اإليراد IFRS   2017 -1- 1ابتداءا من  

19 IAS  1985- 1-1  لتقاعدمنافع ا  -  

20  IAS  املنح احلكومية واإلفصاحناحملاسبة ع      
  عن املساعدات احلكومية

1-1 -1984  -  

21  IAS  آثار التغريات يف أسعار صرفاحملاسبة عن
  1985- 1-1  العملة األجنبية

  SIC 30 وSIC 19 وSIC 11تفسرياتحل املعيار حمل ال

  2003خالل مراجعة املعيار سنة 

22  IAS  3حل حمله املعيار   1985-11-1  (ألغي) األعمال حماسبة اندماج IFRS وتفسرياته  

23 IAS  1986- 1-1  تكاليف االقرتاض  
وذلك بعد مراجعة املعيار  SIC 2حل املعيار حمل التفسري 

  2003سنة 

24  IAS  1986- 1-1  األطراف ذات العالقة اإلفصاح عن  -  

25  IAS  39حل حمله املعياران   -  (ألغي) احملاسبة عن االستثمارات  IAS40 و IAS    2001منذ سنة 

26  IAS  1987- 1-1  احملاسبة واإلبالغ عن خطط املنافع احملددة  -  

27  IAS  يف الشركاتاملنفصلةاملوحدة و القوائم املالية
  1990- 1-1  التابعة

خالل مراجعة املعيار  SIC 33ل املعيار حمل التفسري ح
  2003سنة

28  IAS   االستثمارات يف الشركات الشقيقةاحملاسبة عن
  والعقود املشرتكة

  SIC 33 وSIC 20 وSIC 3حل املعيار حمل التفسريات   1990- 1-1
  IAS 31وحل حمل املعيار

29 IAS  1990- 1-1  اإلبالغ املايل يف االقتصاديات نشطة التضخم  
                                 

      نحتت املعياري SIC 19حمل التفسري  21حل املعيار 
21 IAS29 و IAS والتفسري SIC  
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30 IAS  
االفصاح يف القوائم املالية للبنوك واملؤسسات

ة امل   (ألغي)الية املتشا
 2005- 8-18منذ IFRS 7حل حمله املعيار  1991- 1-1

31 IAS  
احلقوق يف العقود املشرتكةاإلفصاح املايل عن

  (ألغي)
  2013- 1-1ابتداءا من  IAS 28املعيار حمله حل  1992- 1-1

32 IAS  1996- 1-1  اإلفصاح والعرض -األدوات املالية  
فيما يتعلق  IAS 32حمل املعيار  7IFRSحل املعيار 

  باإلفصاح فقط

33 IAS  24حل املعيار حمل التفسري   1999- 1-1  عائد السهم  SIC  خالل مراجعة املعيار سنة
2003  

34 IAS  1999- 7-1  التقارير املالية املرحلية  -  

35 IAS  5حل حمله املعيار   1999- 7-1  (ألغي) العمليات غري املستمرة IFRS  2005- 1-1ابتداءا من  

36 IAS  1999- 7-1  االخنفاض يف قيمة األصول  -  

37 IAS  األصولو صات، االلتزامات الطارئة،املخص
  احملتملة

1-7 -1999  -  

38 IAS  1980- 1-1  األصول غري امللموسة  
خالل مراجعة املعيار  SIC 33حل املعيار حمل التفسري 

2003  

39 IAS   9سيحل املعيار   1980- 1-1  االعرتاف والقياس –األدوات املالية IFRS  حمل املعيار ابتداءا          
  2018 -1-1 من

40 IAS  2001- 1-1  املمتلكات املستثمرة  -  

41 IAS  2003- 1-1  الزراعة  -  

1 IFRS 8حل حمل التفسري  2004- 1-1  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية للمرة األوىل SIC  

IFRS 2  2005- 1-1  الدفعات املرتكزة على األسهم  -  

IFRS 3  22يارحل حمل املع  2004-3-31  األعمال اندماج IAS  

IFRS 4  2005- 1-1  عقود التأمني  -  

IFRS 5  األصول غري املتداولة املقتناة للبيع والعمليات
  غري املستمرة

  IAS 35حل حمل املعيار  2005- 1-1

IFRS 6  2006- 1-1  التنقيب عن املوارد املعدنية وتقييمها  -  
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IFRS 7  32 حل حمل املعيار  2007- 1-1  فصاحاتاال -األدوات املالية IAS فصاحات فقطفيما يتعلق باال  

IFRS 8  14حل حمل املعيار 2006-11-30  القطاعات التشغيلية IAS  

IFRS 9  39سيحل حمل املعيار   2018- 1-1  األدوات املالية IAS  2018-1- 1ابتداءا من  

IFRS10  2013- 1-1  القوائم املالية املوحدة  
املوحدة  فيما يتعلق بالقوائم املالية IAS 28حل حمل املعيار

  SIC 12فقط وألغى التفسري 

IFRS11  13ألغى املعيار التفسري  2013- 1-1  الرتتيبات املشرتكة SIC  

IFRS12  2013- 1-1  اإلفصاح عن احلقوق يف املنشآت األخرى  -  

IFRS13  2013- 1-1  القياس بالقيمة العادلة  -  

IFRS14  2016- 1-1  احلسابات املؤجلة املنتظمة  -  

IFRS15  11سيحل حمل املعيارين  2017- 1-1  ن العقود مع العمالءاإليراد م IAS 18و IAS  

" مطبوعة جامعية، مطبعة جامعة قاصدي 2015مختصر المعايير المحاسبية الدولية خالد مجال اجلعارات، " المصدر:
 -147، ص ص: 2014مرباح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، اجلزائر، 

150.  

  (IASB) ثانيا: مجلس معايير المحاسبة الدولية

يعـــــد جملـــــس معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة هيئـــــة مســـــتقلة مكلفـــــة بعمليـــــة إعـــــداد معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة   
IAS /IFRS عضــوا مهمــتهم األساســية القيــام بعمليــة حتديــد  19، تــرتأس اجمللــس جلنــة تتكــون مــن تســعة عشــر
جمللــس  14عمليــة التوحيــد واعتمــاد خمتلــف امليزانيــات باإلضــافة إىل تعيــني األعضــاء األربعــة عشــر األولويــات يف

م إذ يشـــرتط  12املعـــايري احملاســـبة الدوليـــة مـــن بيـــنهم اثـــىن عشـــر عضـــوا       دائمـــا يـــتم اختيـــارهم علـــى أســـاس خـــرب
خمتصـــني  يف عمليـــة إعـــداد  أن يكـــون مخســـة مـــنهم خمتصـــني يف عمليـــة مراقبـــة احلســـابات وثالثـــة أعضـــاء آخـــرين

           الكشــــــوف املاليــــــة، باإلضــــــافة إىل ثــــــالث  أعضــــــاء آخــــــرين مــــــن مســــــتعملي القــــــوائم وفــــــرد واحــــــد علــــــى األقــــــل 
   1من األكادمييني.

  

  
                                                            

1 - E.DUCSSE et Autre, Traduit vers L’Arabe Par:BEHAR Hasna," Les Normes Comptable 

Internationales",  Pages Bleues, 2010, P: 09. 
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  1أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية -

ــا يقــوم جملــس معــايري احملاســبة الدوليــة بالعمــل علــى تطــوير جمموعــة مــن املعــايري احملا - ســبية الدوليــة تتميــز جبود
العاليــة وقابليتهــا للفهــم والــيت حتتــاج بــدورها إىل معلومــات ذات جــودة عاليــة وشــفافة وقابلــة للمقارنــة حــىت متكــن 
املســـتثمرين ومســـتعملي القـــوائم املاليـــة اآلخـــرين يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات ورســـم السياســـات املســـتقبلية وبالتـــايل 

  ؛خدمة الصاحل العام

  م االستعمال والتطبيق الصارم للمعايري احملاسبية الدولية؛تدعي -

  األخذ بعني االعتبار متطلبات الدول النامية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؛ -

إىل حلـول تتميـز بـاجلودة  IAS /IFRSالعمل على حتويل املعايري احملاسبية الوطنية واملعـايري احملاسـبية الدوليـة  -
     العالية.

  حقيق هذه األهداف يقوم جملس املعايري احملاسبية الدولية باملهام اآلتية:ولت

يتحمل املسؤولية التامة عن خمتلـف األمـور الفنيـة املتعلقـة مبجلـس املعـايري احملاسـبية الدوليـة مبـا يف ذلـك عمليـة  -
       املعارضــة، باإلضــافةومســودات العــرض الــيت حتتــوي علــى اآلراء  IAS /IFRSإعــداد املعــايري احملاســبية الدوليــة 

  ؛إىل املوافقة األخرية على خمتلف التفسريات اليت قامت جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية بإصدارها

قيـام جملـس املعـايري احملاســبية الدوليـة بنشـر مســودة العـرض اخلاصـة جبميـع املشــاريع، باإلضـافة إىل القيـام بنشــر  -
وثـــائق مناقشـــات أخـــرى وهـــذا حـــىت يـــتمكن اجلمهـــور مـــن االطـــالع علـــى كافـــة مســـودة بيانـــات املبـــادئ أو أيـــة 

  املشاريع الكربى؛

      ميلــــك اجمللــــس حريــــة التصــــرف فيمــــا يتعلــــق بربنــــامج عمــــل جملــــس املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة الفــــين، باإلضــــافة  -
للمجلس أيضا السـعي مـن أجـل  إىل تعيني املهمات املتعلقة باألمور الفنية وتنظيم طريقة سري العمل، كما ميكن

على أحباث مفصلة سـواء مـن مصـادر خارجيـة أو أعمـال أخـرى هليئـات وضـع املعـايري الوطنيـة أو أيـة   احلصول 
   منظمات أخرى.

  

  

                                                            
  1- أمحد حلمي مجعة، "الريادية في المحاسبة والتدقيق"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 2011، ص ص: 41- 42.
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  )IFAC(ثالثا: االتحاد الدولي للمحاسبين 

، 1977ســنة  لقــد تولــد االحتــاد الــدويل للمحاســبني عــن جلنــة التنســيق الــدويل ملهنــة احملاســبة وكــان ذلــك
    دولـــة واللـــذين ميثلـــون أكثـــر  49منظمـــة مهنيـــة مــن  63حيــث مت توقيـــع االتفـــاق علـــى تأســـيس املنظمــة مـــن قبـــل 

من نصـف مليـون حماسـب قـانوين، يعـد االحتـاد منظمـة تعـىن بـاألمور احملاسـبية، يبلـغ عـدد أعضـاء االحتـاد الـدويل 
وأكثــر مــن مليــونني ونصــف حماســب حــول العــامل، دولــة  118عضــو واللــذين ميتلــون جمتمعــني  157للمحاســبني 

يعملون متحـدين مـن أجـل تطـوير املمارسـة احملاسـبية عـرب خمتلـف أحنـاء العـامل وهـذا عـن طريـق تشـجيع اسـتعمال 
  1معايري متوافقة متكن من تقدمي خدمات عالية اجلودة بشكل مستمر ختدم الصاحل العام.

  2قبل اللجان اآلتية: يتم تنفيذ عمل االحتاد الدويل للمحاسبني من

  لجنة التعليم -

ـــة مهنـــة التـــدقيق، باإلضـــافة  ـــتم بوضـــع معـــايري التعلـــيم والتـــدريب التـــأهيلي الضـــروري ملزاول     وهـــي جلنـــة 
  إىل التعليم املهين املستمر ملختلف أعضاء املهنة على أن يوافق اجمللس على بيانات اللجنة.

  لجنة السلوك المهني -

معـــايري أداب الســـلوك املهـــين وتعمـــل علـــى قبوهلـــا وتعزيـــز قيمتهـــا مـــن طـــرف  وهـــي جلنـــة ختـــتص بوضـــع
  املنظمات األعضاء وهذا مبوافقة جملس االحتاد.

  لجنة المحاسبة المالية واإلدارية -

ــــيت ترفــــع  ــــة املالئمــــة ال ــــة وهــــذا عــــن طريــــق إجيــــاد البيئ ــــة واإلداري ــــة تقــــوم بتطــــوير احملاســــبة املالي          وهــــي جلن
اءة احملاســبني اإلداريــني يف اجملتمــع ومتلــك صــالحيات إصــدار البيانــات الالزمــة نيابــة عــن جملــس مــن مســتوى كفــ

  االحتاد.

  

  

                                                            
الدولية للمراجعة، جامعة "، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري معايير المراجعة الدوليةبن أعمارة منصور، حويل حممد، " -1

   .08، ص: 2011ديسمرب  14 -13سعد دحلب البليدة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

  2- حسني القاضي، مـأمون محدان، الطبعة األوىل/ اإلصدار األول، مرجع سبق ذكره، ص ص: 110- 111.
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  لجنة القطاع العام -

ـــدف إىل حتســـني اإلدارة املاليـــة للقطـــاع العـــام وقدرتــــه  وهـــي جلنـــة تقـــوم بوضـــع املعـــايري والـــربامج الــــيت 
  احملاسبية مبا يف ذلك: 

  ؛التدقيق والعمل على تدعيم قبوهلا الطوعيوضع معايري احملاسبة و  -

ا تشجيع البحث والتعليم -   ؛العمل على وضع برامج من شأ

  العمل على تسهيل عملية تبادل املعلومات بني املنظمات األعضاء واألطراف األخرى املهتمة. -

  الفرع الثالث: المنظمات اإلقليمية العامة

  ت التالية:تضم املنظمات االقليمية العامة املنظما

 1(EEC)أوال: المجموعة االقتصادية األوروبية 

تعرف اجملموعة االقتصادية األوروبية بالسوق املشرتكة وهـي منظمـة فـوق احلكومـة مقيـدة بعشـرة أعضـاء 
ـــدا، لوكســـمربج،  ـــدامنارك، ، إيرالن ـــا، اململكـــة املتحـــدة، بلجيكـــا، اليونـــان، ال ـــة، إيطالي وهـــم: فرنســـا، أملانيـــا الغربي

، يرتبط وجود هذه اجملموعة باألعضاء املشاركني فيها والذين عليهم متثيل جنسيات الدول األعضاء لفـرتة هولندا
  حمدودة.

     لقـــد قامــــت اجملموعــــة االقتصــــادية األوروبيـــة بإصــــدار مثانيــــة تقــــارير حماســـبية تتعلــــق مبختلــــف األحــــداث 
علـق بـالقوى العاملـة واالنـدماج واسـتبدال األسـهم اليت مرت، ومـن بـني أهـم هـذه التقـارير التقريـر الرابـع والـذي يت

  واحتياجات اإلصدار باإلضافة إىل تأثري العمال عن طريق خمتلف النقابات العمالية.

      ولقــــد قامــــت اجملموعــــة االقتصــــادية االوروبيــــة أيضــــا بــــاقرتاح ســــتة تقــــارير ومــــن بــــني أهــــم هــــذه التقــــارير 
       وحــــدة، أمــــا عــــن التقــــارير األخــــرى فهــــي تتعلــــق بتنظــــيم اإلدارة باإلضــــافة هــــو التقريــــر املــــرتبط بــــالقوائم املاليــــة امل

إىل خمتلــف الدراســات الــيت ينبغــي علــى مــدقق احلســابات احلصــول عليهــا، والقــوائم املؤقتــة واملعلومــات األخــرى 
  املتعلقة باالستثمارات والعمالة.

  

                                                            
  1- ثناء القباين، مرجع سبق ذكره، ص: 06.
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   AAC( 1(ثانيا: مجلس المحاسبة اإلفريقي 

، واملتعلق باألنظمة 1979حملاسبة االفريقي عن املؤمتر الذي انعقد باجلزائر سنة لقد متخض جملس ا  
بلد يقع مقره االجتماعي بكينشاسا عاصمة مجهورية الكونغو الدميقراطية.  27احملاسبية يضم هذا اجمللس 

هذا اجمللس  بني خمتلف األنظمة احملاسبية للبلدان االفريقية، يشجع هدف اجمللس األساسي هو إجياد توافق
     على القيام بالبحوث والدراسات املرتبطة باحملاسبة واجملاالت األحرى ذات العالقة، من هذا املنطلق  أيضا

مت تشكيل جلنة تعرف باللجنة التقنية اإلفريقية للتوحيد احملاسيب هدفها األساسي هو التحضري ملشروع حماسيب 
ن اإلفريقية، وقد مت نشر النظام احملاسيب اإلفريقي املرجعي فعليا إفريقي مرجعي يصلح تطبيقه على كافة البلدا

، ولكن عدم متثيل اجمللس احملاسيب اإلفريقي لكافة التيارات الفكرية واهليئات احملاسبية اإلفريقية 1985سنة 
ظام، هداف املرجوة من هذا الناألاملختلفة هذا األمر كان مبثابة عائق حال أمام النجاح يف الوصول إىل 

باإلضافة إىل هذا العائق يعد وجود ماضي استعماري أيضا من بني أهم العوائق اليت أدت إىل عدم جناح هذا 
  النظام.

  الفرع الرابع: المنظمات اإلقليمية الخاصة

   2تضم املنظمات االقليمية اخلاصة كل من املنظمات التالية:  

 (AIC)     أوال: مؤتمر المحاسبة األمريكي 

، وعقــــب هــــذا التــــاريخ مت عقــــد عــــدة 1949اد مــــؤمتر احملاســــبة األمريكــــي للمــــرة األوىل يف ســــنة مت انعقــــ 
ــتم إحـــدى هــذه اللجـــان الفر  عيــة باملصـــطلحات الفنيـــة، مــؤمترات ومت إنشـــاء عــدد مـــن اللجــان الفرعيـــة، حيـــث 

حات إىل العمـــل علــــى عمليـــة توحيــــد املصـــطلحات يف أمريكـــا ووضــــع قـــاموس يضــــم خمتلـــف املصــــطل باإلضـــافة
احملاســــبية باللغــــات اإلجنليزيــــة والربتغاليــــة واإلســــبانية، وتتــــوىل جلنــــة فرعيــــة أخــــرى االهتمــــام بعمليــــة تبــــادل الطلبــــة 

  واألساتذة اجلامعيني بني عدد من البلدان، وتوجد أيضا جلنة فرعية أخرى تعىن باملبادئ واملعايري احملاسبية.   

  

  

  
                                                            

   .24بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص: صاحلي -1

  2- حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص ص: 242- 243- 244.
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  (UEC) ثانيا: اتحاد المحاسبين األوروبيين

،  تتكـون عضـويته مـن املنظمـات املهنيـة للمحاسـبة والـيت 1951تأسس احتاد احملاسبني األوروبيـني سـنة 
دولة، جيتمع االحتاد مرة واحدة كل ثالث أو أربـع سـنوات، يعـد اهلـدف األساسـي  20متثل يف جمملها أكثر من 

ضــافة إىل تســهيل عمليــة تبــادل اآلراء لالحتــاد تســهيل متطلبــات الــدخول إىل املهنــة بالنســبة للــدول األعضــاء باإل
  وتنقل املدققني بني الدول األعضاء.

، حتــث عنــوان "التوحيــد احملاســيب والتكامــل 1953قــام احتــاد احملاســبني األوروبيــني بعقــد أول مــؤمتر ســنة 
االقتصادي" حيث عمل املـؤمتر علـى تشـكيل جلنـة هـدفها الرئيسـي هـو التحقيـق يف إمكانيـة وضـع دليـل حماسـيب 

ورويب، فقــد كــان يف ذلــك الوقــت ينظــر إىل اخلطــة والــدليل واحملاســيب علــى أنــه وســيلة تســاعد يف حتقيــق التوافــق أ
بدأ االحتاد فعليا بإصدار جملة االحتاد األورويب، وقـد سـامهت بشـكل فعـال يف التقليـل  1966احملاسيب، ويف سنة 

 عضاء. من االختالفات يف املمارسات احملاسبية بني خمتلف الدول األ

 (AFA)ثالثا: جمعية أمم جنوب شرق آسيا التحاد المحاسبين 

، تتكــون عضــويتها مــن اهليئــات 1977مت تأســيس مجعيــة أمــم جنــوب شــرق آســيا الحتــاد احملاســبني ســنة  
احملاســـبية يف رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا، والـــيت كانـــت عندئـــذ تتمثـــل يف الـــدول التاليـــة: إندونيســـيا وماليزيـــا 

  .1978لفلبني وتايالند، وقد قامت اجلمعية بعقد أول مؤمتر هلا يف سنة وسنغافورة ا

     قـــد قامـــت مجعيـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا الحتـــاد احملاســـبني بإصـــدار أول معـــايري حماســـبية وكـــان ذلـــك   
  . 1980، أما عن معايري التدقيق فكان إصدارها األول سنة 1979يف سنة 

ا مجعية أمم جنو    ب شرق آسيا الحتاد احملاسبني هي يف احلقيقة مكملة للجهـود الـيت اجلهود اليت تقوم 
ا جلنة معايري احملاسبة الدولية واالحتاد الدويل للمحاسـبني، وتعـد أيضـا مصـدرا يعكـس وجهـات نظـر دول  تقوم 
    جنــوب شــرق آســيا  فيمــا خيــص وضــع املعــايري الدوليــة مــن قبــل اجملمــوعتني، وذلــك باإلضــافة إىل عمــل اجلمعيــة 
ــتم أيضــا بتوافــق التعلــيم وتعمــل أيضــا  ــا اخلاصــة و علــى التعــديل يف املعــايري احملاســبية الدوليــة مبــا يــتالءم ومتطلبا

  على تطوير قانون يتعلق بسلوكيات املهنة ممكن أن يطبق على خمتلف الدول األعضاء.
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 )   CAPA(رابعا: اتحاد محاسبي آسيا والمحيط الهادي 

هيئـة  28، ويضـم االحتـاد أكثـر مـن 1957اد حماسـيب آسـيا واحملـيط اهلـادي يف سـنة احتـ لقـد مت تأسـيس 
    دولــة، ويعــد اهلــدف األساســي الحتــاد حماســيب آســيا واحملــيط اهلــادي هــو العمــل 20حماســبة والــيت متثــل يف جمملهــا 

اد بالتعــاون جلنــة علــى تطــوير مهنــة احملاســبة علــى املســتوى اإلقليمــي وجعلهــا ذات معــايري متجانســة، يقــوم االحتــ
معــايري احملاســبة الدوليــة واالحتــاد الــدويل للمحاســبني وذلــك يف إطــار تســهيل عمليــة وضــع معــايري حماســبية دوليــة 
مقبولـــة عمومـــا، مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار عنـــد القيـــام بإعـــداد املعـــايري احملاســـبة والتـــدقيق الدوليـــة أهـــم الظـــروف 

  ة.اليت تواجهها بالدول النامي   والتحديات

  (ASCA) خامسا: الجمعية العربية للمحاسبين القانونيين

   ، وقد قامت بعقد أول مؤمتر هلا يف سنة 1965مت تأسيس اجلمعية العربية للمحاسبني القانونيني سنة 
وتتكون اجلمعية من عضوية اهليئة  1970، وقامت بإصدار أول معايري للتدقيق وكان ذلك يف سنة 1965

  عربية.املهنية بالدول ال
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  خالصة 

  مت التوصل من خالل هذا الفصل إىل مجلة من النقاط ولعل أمهها:

تعــد معــايري التــدقيق الدوليــة مبثابــة إطــار متجــانس ميكــن تطبيقــه علــى خمتلــف املســتويات املهنيــة الدوليــة وهــي  -
  ؛قابلة للتعديل كلما اقتضى األمر ذلك

     لدوليـة هـو إعطـاء املـدقق درجـة تأكيـد معقولـة حـول خلـو البيانـات املاليـةإن اهلدف الرئيسـي ملعـايري التـدقيق ا -
ا أن تـــأثر علـــى الـــرأي الفـــين احملايـــد للمـــدقق  وتعمـــل أيضـــا علـــى تظليـــل مـــن االحنرافـــات اجلوهريـــة والـــيت مـــن شـــأ

  ؛مستعمليها

صدار اإلرشادات اليت توضـح تتوىل جلنة تطبيقات التدقيق الدولية مهمة إصدار معايري التدقيق باإلضافة إىل إ -
  طريقة تطبيقها وهي جلنة تابعة يف األساس إىل االحتاد الدويل للمحاسبني؛

يلعب جملس املعايري الدوليـة للتـدقيق دور جـد مهـم يكمـن يف تطـوير معـايري وإرشـادات مرتبطـة بعمليـة تـدقيق  -
علقــــة باملعلومــــات املاليــــة والغــــري املاليــــة القــــوائم املاليــــة وخــــدمات الـــــتأكد األخــــرى، أو اخلــــدمات ذات الصــــلة املت

  باإلضافة إىل تقرير معايري للرقابة على اجلودة اليت ترتبط بعملية إجراء وأداء تلك اخلدمات؛

  تتطلب عملية إصدار معايري التدقيق الدولية مجلة من اإلجراءات؛ -

نظيمية، يتعلـق بعناصـر القـوائم املاليـة، وتعتـرب تعد املعايري احملاسبية مبثابة بيان كتايب يتم إصداره من قبل هيئة ت -
املعـــايري احملاســـبية كـــأداة لإلفصـــاح والقيـــاس والتقيـــيم احملاســـيب وهـــي تلقـــى قبـــول عـــام لـــدى األطـــراف املســـتخدمة 

  للقوائم املالية؛

  إن وجود نظام حماسيب دويل من شانه العمل على حتقيق عدة مزايا؛ -

  يقة فالتدقيق يكمل احملاسبة ولكن هذا ال مينـع وجـود نقـاط اخـتالف بينهمـا،يربط التدقيق باحملاسبة عالقة وث -
  من منطلق التكامل يتضح االرتباط العضوي بني معايري التدقيق الدولية ومعايري احملاسبة الدولية؛ 

ا احلد من االختالفات والفروقات الواضحة يف األ - نظمة تعد عملية التوافق احملاسيب عملية جد مهمة من شأ
احملاســبية، ولكــن هــذه العمليــة لقيــة عــدة حتــديات، إن وجــود منظمــات عامليــة وإقليميــة ســيمكن مــن كســر هــذه 

  احلواجز أو التقليل منها وبالتايل إمكانية الوصول إىل معايري حماسبية دولية عالية االنتشار والقبول. 
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ق نظـام حماسـيب مـايل جديـد نقطـة حتـول جـد يعترب تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية من خالل تطبي  
هامـــة، مـــن هـــذا املنطلـــق ســـيتم التطـــرق يف الفصـــل الرابـــع إىل دراســـة اســـتجابة أداء مـــدقق احلســـابات اجلزائـــري 

 للمعايري احملاسبية الدولية.

 



 

 

 

 

 

  

 الجزائري الحسابات مدقق أداء فصل الرابع: استجابةال
 الدولية المحاسبية للمعايير
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  الدولية الفصل الرابع: استجابة أداء مدقق الحسابات الجزائري للمعايير المحاسبية

  تمهيد

      ال ميكــــن إنكــــار أن انتهــــاج اجلزائــــر للمعــــايري احملاســــبية الدوليــــة يعــــد نقطــــة جــــد هامــــة حتســــب للجزائــــر   
السـوق الضـرورية، فبعـد مـرور ال عليها  يف مسارها حنو االنفتاح على العامل اخلـارجي ومواكبـة العوملـة ومتطلبـات 

سنوات على تطبيق اجلزائر للمعايري احملاسبية الدوليـة ال بـد مـن الوقـوف وقفـة تقيـيم يـتم مـن خالهلـا دراسـة  ست
مبهنــة فبعــد التطــرق إىل أهــم األمــور املرتبطــة  ،اســتجابة أداء مــدقق احلســابات اجلزائــري للمعــايري احملاســبية الدوليــة

يف اجلانـب النظـري سـيتم  املعايري احملاسبية الدوليـة ، معايري التدقيق الدولية  و ساباتمدقق احلتدقيق احلسابات، 
إســقاطها علــى أرض الواقــع وذلــك عــن طريــق دراســة تطبيقيــة واملتمثلــة يف اســتبيان مت تقســيمه إىل مخســة حمــاور 

تطــرق إليهــا بالدراســة والتحليــل يضــم احملــور األول عينــة الدراســة بينمــا تضــم احملــاور األربعــة الباقيــة أســئلة ســيتم ال
حبيــث اســتهدفت هــذه الدراســة عينــة مكونــة مــن فئتــني ومهــا فئــة املهنيــني وفئــة األكــادمييني وهــذا حملاولــة تســليط 

  الضوء على آراء كال الفئتني وبالتايل حتليل الفروقات يف اآلراء إذا وجدت.

        الدوليــــة املنتهجــــة مــــن قبــــل اجلزائــــر لدراســــة مــــدى اســــتجابة أداء مــــدقق احلســــابات للمعــــايري احملاســــبية  
  مت تقسيم هذا الفصل إىل النقاط التالية:

  ؛منهجية الدراسة التطبيقية -

  ؛إعداد االستبيان وتفرغ بياناته -

  دراسة وحتليل نتائج االستبيان. -
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  المبحث األول: منهجية الدراسة التطبيقية

املهنيــــني وفئــــة األكــــادمييني، مت االنطــــالق يف عمليــــة توزيــــع  مشلــــت الدراســــة التطبيقيــــة فئتــــني ومهــــا فئــــة   
ـــدف الوصـــول إىل أكـــرب عينـــة ممكنـــة والعمـــل      االســـتمارات دون القيـــام بالتحديـــد املســـبق حلجـــم العينـــة وهـــذا 
       علــــى اســــرتجاع مــــا ميكــــن اســــرتجاعه مــــن االســــتمارات، للدراســــة عــــدة حــــدود ومعوقــــات حتــــول دون الوصــــول 

جمتمـــع الدراســـة، عينـــة الدراســـة  ، مـــن هـــذا املنطلـــق ســـيتم التطـــرق يف هـــذا املبحـــث إىلاملرغـــوب فيهـــاإىل النقـــاط 
   باإلضافة إىل حدود ومعوقات الدراسة.

  المطلب األول: مجتمع الدراسة

  يتكون جمتمع الدراسة من الفئتني التاليتني:  

  الفئة األولى: المهنيين

  زاولة املهن التالية:قد مشلت هذه الفئة املهنيني املرخصني ملل

جــدول املصــنف الــوطين للخــرباء احملاســبني،  خبــري حماســب، حمــافظ حســابات وحماســب معتمــد واملســجلني يف -
عـن وزارة  وذلـك طبقـا للقـرار الصـادر الغرفة الوطنية حملافظي احلسـابات، واملنظمـة الوطنيـة للمحاسـبني املعتمـدين

حملــــدد لقــــوائم املهنيــــني املســــجلني يف جــــداول املصــــنف الــــوطين وا 2015أوت  04املــــؤرخ يف  111املاليــــة رقــــم  
للخــرباء احملاســـبني، والغرفـــة الوطنيـــة حملـــافظي احلســـابات، واملنظمــة الوطنيـــة للمحاســـبني املعتمـــدين وذلـــك بعنـــوان 

  .2015نشاط 

  الفئة الثانية: األكاديميين

ة أو قـــريبني مـــن هـــذا التخصـــص وقـــد مشلـــت هـــذه الفئـــة األكـــادمييني املهتمـــني مبجـــال التـــدقيق واحملاســـب
  وتتكون هذه الفئة من:

  األساتذة اجلامعني، طلبة الدكتوراه، وطلبة املاجستري واملاسرت.  - 

إن اهلدف من وراء تقسيم جمتمع الدراسة إىل فئة املهنيني واألكادمييني هو حماولة الدمج بني آراء هذه    
اشـرة مهامـه دون االرتكـاز علـى رصـيد نظـري خيـول لـه القيـام الفئتني من منطلق أنه ال ميكن ملدقق احلسـابات مب

بكـــل مـــن معـــايري التـــدقيق باملهـــام املنوطـــة بـــه علـــى أكمـــل وجـــه، هـــذا باإلضـــافة إىل أن موضـــوع الدراســـة مـــرتبط 
  واليت ينبغي التمكن منها نظريا قبل االنتقال إىل مرحلة جتسيدها على أرض الواقع.واحملاسبة الدولية 
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  : عينة الدراسةالمطلب الثاني

مل يتم التحديد املسبق لعينة الدراسة، بل مت االجتاه إىل توزيع أكرب قدر ممكـن مـن االسـتمارات والعمـل 
ــدف بلــوغ نســبة مقبولــة تعكــس جمتمــع الدراســة ،علــى اســرتجاع مــا ميكــن اســرتجاعه ويعــود الســبب وراء  وهــذا 

  عدم التحديد املسبق حلجم العينة  إىل األسباب التالية:

  ني؛يعدم االهتمام الواضح باجلانب العلمي األكادميي من قبل بعض املهن -

  ؛التماطل والعزوف عن اإلجابة على االستمارات من قبل بعض أفراد العينة -

  .عدم االستجابة املطلقة لبعض أفراد العينة -

  تالية:لقد مت إتباع يف عملية توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة الوسائل ال  

  االتصال الشخصي باملهنيني واألكادمييني؛ -

  إرسال استمارات االستبيان عن طريق الربيد اإللكرتوين؛ -

  االستعانة ببعض األكادمييني واملهنيني يف عملية توزيع االستمارات.   -

 مبا أن طرق توزيـع اسـتمارات االسـتبيان تنوعـت وتعـددت، فطـرق حتصـيلها أيضـا كـان هلـا أشـكال عـدة  
  وهي كاآليت:

اسرتجاع االسـتمارات بطريقـة مباشـرة مـن املهنيـني واألكـادمييني وذلـك عـن طريـق التوجـه إىل مقـر االجتمـاعي  -
  للمهنيني، واجلامعات بالنسبة لألكادمييني؛

     احلصــول علــى االســتمارات عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين، وهــذا بالنســبة لألشــخاص الــذي مت التواصــل معهــم -
  هذا األخري؛ عن طريق

دف حتصيلها. - م يف عملية توزيع االستمارات وهذا    االتصال باألكادمييني واملهنيني اللذين مت االستعانة 

  يوضح اجلدول التايل اإلحصائيات املرتبطة باستمارات االستبيان.
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  االحصائيات املرتبطة باستمارات االستبيان :)05(الجدول رقم                

  %النسبة   التكرار  البيان

  100  161  االستمارات الموزعة

  60,87  98  االستمارات الغير مسترجعة

  0,62  1  االستمارات الملغاة

  0  0  االستمارات الواردة بعد انقضاء اآلجال

  38,51  62  االستمارات الصالحة لالعتماد

  انات.من إعداد الطالبة باالعتماد على عملية فرز البي المصدر:               

  وهو كاآليت: االحصائيات املرتبطة باستمارات االستبيانمتثيل  )07(يوضح الشكل رقم 

  االحصائيات املرتبطة باستمارات االستبيانمتثيل  :)07(لشكل رقم ا             

  
   .)05( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:            
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، والنقاط املالحظة من اجلدول       حصائيات املرتبطة باستمارات االستبياناال) 05(يوضح اجلدول رقم 
  هي كاآليت:

  ؛ %100استمارة واليت متثل نسبة  161قدر عدد االستمارات املوزعة بـ  -

إمجايل االستمارات  من %60,87 استمارة واليت متثل نسبة 98 بلغ عدد االستمارات الغري املسرتجعة -
  ؛ذه النسبة أن استجابة أفراد عينة الدراسة كانت ضعيفةاملوزعة وتوضح ه

إمجايل االستمارات املوزعة  من %0,62بلغ عدد االستمارات امللغاة استمارة واحدة واليت متثل نسبة  -
وتوضح هذه النسبة أن جل االستمارات راعت الشروط الواجب توفرها يف االستمارة حىت يتم اعتمادها 

  ؛للدراسة

  ؛الم أي استمارة بعد انقضاء اآلجال احملددةمل يتم است-

إمجايل االستمارات  من %38,51استمارة واليت متثل نسبة  62بلغ عدد االستمارات الصاحلة لالعتماد  -
  .املوزعة وتوضح هذه النسبة أيضا أن استجابة أفراد عينة الدراسة كانت ضعيفة

  المطلب الثالث: حدود الدراسة

حدود منها حدود مكانيـة، حـدود زمانيـة، حـدود بشـرية باإلضـافة إىل احلـدود لقد مشلت الدراسة عدة 
  املوضوعية وسيتم توضيحها فيما يلي:

  الحدود المكانية للدراسة -

إن اهلدف من وراء هذه الدراسة هو استبانة مـدى اسـتجابة أداء مـدقق احلسـابات اجلزائـري إىل املعـايري   
حنصرت حدود الدراسة على احلدود اجلغرافية للجمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة احملاسبية الدولية، من هذا املنطلق ا

الشــعبية، وقــد مشلــت الدراســة واليــات عــدة وهــذا مــن منطلــق حماولــة اســتهداف أكــرب عينــة مكنــة، ولكــن رفــض 
الواليـات وخباصة فئة املهنيني قلص من عـدد  ،العديد من أفراد العينة عرب خمتلف الواليات التجاوب مع الدراسة

، فكانــت االســتجابة مــن الواليــات التاليــة وهــي: واليــة مســتغامن، واليــة تيبــازة، واليــة اجلزائــر العاصــمة، تجاوبــةامل
  والية بومرداس، والية سطيف ووالية تلمسان.
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  الحدود الزمنية للدراسة -

 01إىل غايــة  2016جــانفي  20لقــد امتــدت احلــدود الزمنيــة للدراســة امليدانيــة مــن الفــرتة املمتــدة مــن   
مـــاي مـــن نفـــس الســـنة  وهـــذا انطالقـــا مـــن إعـــداد وحتضـــري االســـتبيان مـــرورا بعمليـــة التوزيـــع ووصـــوال إىل مرحلـــة 

  اسرتجاع االستمارات والقيام بتحليل النتائج.

  الحدود الموضوعية للدراسة - 

تـــدقيق، تطبيقـــات املعـــايري لقـــد ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى احملـــاور املتعلقـــة باملعـــايري احملاســـبية الدوليـــة، ال  
  وعملية التدقيق، باإلضافة إىل التعريج على مستقبل املهنة باجلزائر.

  الحدود البشرية للدراسة -

لقد مشلت هذه الدراسة كل من املهنيني واللذين ميلكون خربة يف جمال التدقيق واحملاسبة، باإلضافة                
  ات ومؤهالت علمية يف نفس التخصص أو قريب منه.إىل األكادمييني اللذين ميتلكون شهاد

  المطلب الرابع: معوقات الدراسة

  جبملة من التحديات والصعوبات ولعل أمهها: يف أرض الواقع لقد اصطدمت الدراسة   

التجــاوب الســليب لــبعض أفــراد عينــة الدراســة، وخبصــوص املهنيــني وذلــك رغــم اإلحلــاح الشــديد علــى اســرتجاع  -
  ؛وزعة، والتأكيد على أمهية املعلومات اليت متنحها هذه الفئة خلدمة أغراض البحثاالستمارات امل

التماطـــل امللمـــوس مـــن قبـــل بعـــض أفـــراد العينـــة رغـــم مـــنحهم الوقـــت الكـــايف لإلجابـــة علـــى االســـتمارة والقيـــام  -
  ؛بزيارات متكررة هلم

  ؛إىل عدد من الوالياتعدم جتاوب الكثري من أفراد العينة األمر الذي استدعى إىل التنقل  -

  التأخر يف اإلجابة على االستمارات األمر الذي دفع إىل متديد احلدود الزمنية للدراسة.  -
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  المبحث الثاني: إعداد االستبيان وتفريغ بياناته

تعــد عمليــة إعــداد االســتبيان عمليــة جــد هامــة فهــي الــيت حتــدد معــامل الدراســة التطبيقيــة وبالتــايل جيــب   
      ذه املرحلـــة العنايـــة الالزمـــة، كمـــا جيـــب تصـــميم هيكـــل االســـتبيان بطريقـــة مناســـبة متكـــن مـــن الوصـــولإعطـــاء هـــ

إىل األهـــداف املرســـومة، تتطلـــب عمليـــة تفريـــغ البيانـــات اســـتعمال بـــرامج حمـــددة يســـتطيع الباحـــث مـــن خالهلـــا 
عــــداد االســــتبيان، هيكــــل الوصــــول إىل نتــــائج دقيقــــة يعــــول عليهــــا، وعليــــه ســــيتم التطــــرق يف هــــذا املبحــــث إىل إ

  االستبيان باإلضافة إىل عملية تفريغ البيانات.

  المطلب األول: إعداد االستبيان

    تعــد مرحلــة إعــداد االســتبيان مــن األمهيــة مبــا كــان، كــون هــذه املرحلــة حتــدد طريقــة ســري الدراســة وعليــه
  مث إعطاء هذه املرحلة الكثري من احلرص والعناية وهذا من خالل:

ء األسئلة طابع البساطة والوضوح، وهذا لتفادي أي التباس أو غموض قد يصعب إيضاحه ألفراد عينة إعطا -
  ؛الدراسة

  ؛األخذ بعني االعتبار عند صياغة األسئلة، كثرة مشاغل فئة املهنيني -

  ؛الرتكيز على حالة اجلزائرمع ربط األسئلة املصاغة مع اجلانب النظري  -

كـــن مـــن األســـئلة، دون إشـــعار أفـــراد العينـــة بامللـــل، وبالتـــايل التخفـــيض مـــن نســـب حماولـــة طـــرح أكـــرب قـــدر مم -
  ؛العزوف عن اإلجابة

  االعتماد األكرب يف االستبيان كان على األسئلة املغلقة وهذا راجع إىل األسباب اآلتية الذكر:

  ل أفـــراد عينـــة الدراســـة يف األســـئلة املغلقـــة تكـــون االختيـــارات حمـــدودة وبالتـــايل تســـهيل عمليـــة اإلجابـــة مـــن قبـــ -
  ؛على االستبيان

  ؛احلد من اإلجابات العشوائية واليت تكون مرتبطة عادة باألسئلة املفتوحة -

       التقلــــيص مــــن حجــــم االســــتبيان فكلمــــا كــــان عــــدد األســــئلة املفتوحــــة كبــــريا كلمــــا انعكــــس ذلــــك بالســــلب  -
  ؛على حجم االستبيان

ســـتغناء عـــن األســـئلة املفتوحـــة بـــل مث صـــياغة عـــدد حمـــدود مـــن األســـئلة لكـــن هـــذا األمـــر ال يعـــين بالضـــرورة اال -
دف توضيح آفاق ومستقبل عملية    ؛يةاجلزائر يف البيئة  تدقيق احلساباتاملفتوحة وهذا 
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ـــدف    بعـــد االنتهـــاء مـــن مرحلـــة إعـــداد االســـتبيان مث عرضـــه علـــى األســـاتذة ذوي االختصـــاص وهـــذا 
  حظات اليت ختدم أهداف الدراسة.احلصول على خمتلف التوجيهات واملال

  المطلب الثاني: هيكل االستبيان 

لقد صمم هيكل االسـتبيان بطريقـة تسـمح بالوصـول إىل األهـداف املرسـومة، فقـد مت تقسـيم االسـتبيان       
  إىل عدة حماور احملور األول متعلق بعينة الدراسة أما احملاور الباقية فتضم جمموعة من األسئلة.

  ل: توزيع األسئلةالفرع األو 

بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة إعــداد االســتبيان واحلصــول علــى خمتلــف التوجيهــات واملالحظــات مت التوصــل        
  إىل الشكل التايل لالستبيان:

  لقد مت توزيع األسئلة على مخس حماور وهي كاآليت:

  المحور األول: عينة الدراسة

والــيت تتمثــل يف: اجلــنس، العمــر، املؤهــل العلمــي، ويتضــمن هــذا احملــور معلومــات حــول عينــة الدراســة  
  املستوى الوظيفي، باإلضافة إىل اخلربة املهنية.

  المحور الثاني: تبني المعايير المحاسبية الدولية

  أسئلة متعلق بتبين املعايري احملاسبية الدولية. 08لقد تضمن هذا احملور   

  المحور الثالث: متطلبات عملية التدقيق

  .تدقيق احلساباتأسئلة مرتبطة مبتطلبات عملية  10هذا احملور لقد تضمن    

  يةالجزائر  البيئة المحور الرابع: تطبيقات المعايير والتدقيق في

  .يةاجلزائر  البيئةيف  تدقيق احلساباتأسئلة مرتبطة بتطبيقات املعايري و  06لقد ضم هذا احملور   
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  البيئة الجزائريةي ف تدقيق الحساباتالمحور الخامس: مستقبل عملية 

ا توضـيح مسـتقبل عمليــة  04لقـد ضـم هــذا احملـور    ، يــةاجلزائر  البيئـة يف تـدقيق احلســاباتأســئلة مـن شــأ
  وهي مقسمة كاآليت:

   ؛أسئلة مفتوحة 03 -

  سؤال واحد مغلق. -

  1الفرع الثاني: المقاييس المستخدمة في الدراسة

  ية:لقد مت االستعانة يف الدراسة باملقاييس التال  

  أوال: المقاييس اإلسمية

دف املساعدة على إدخاهلا إىل الربنـامج اإلحصـائي لقد    ، SPSSمت منح هذه املقاييس أرقام وذلك 
باإلضافة إىل تسهيل متييزها فهي ال تقبل الرتتيب تصاعديا أو تنازليا على سـبيل املثـال ميكـن إعطـاء املتغـري ذكـر 

  ثى.، أو ميكن إعطاؤه للمتغري أن1الرقم 

  ثانيا: مقاييس ترتيبية

بـدورها أرقـام حـىت يتسـىن  تمنحـ قـدمت االستعانة مبقيـاس ليكـرت اخلماسـي، و لقد يف املقاييس الرتتيبية 
    يـــدل الـــرقم األكـــرب علـــى مســـتوى تـــرتييب أعلـــى، كإعطـــاء موافـــق بشـــدةحبيـــث إدخاهلـــا إىل الربنـــامج اإلحصـــائي، 

  .5الرقم 

تتيح إمكانية اسـتخدام معظـم األسـاليب واالختبـارات اإلحصـائية مثـل إن استخدام املقاييس الرتتيبية س
. أمــا عــن اســتخدام املقــاييس ، االختبــارات املعلميــة واالختبــارات الالمعلميــةالوســط احلســايب، االحنــراف املعيــاري

 مسـتوى اإلمسية فهي متكن من استعمال التكرارات والنسب املئوية واملنوال فقط وبالتايل فهي تعد أقـل درجـة يف
  القياس إذا ما مت مقارنتها باملقاييس الرتتيبية.

  

                                                            
  .249 -248 :ص سايج فايز، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  إن اهلدف األساسي من وراء وضع قيم رقمية هو حتديد اجتاه آراء العينة ويتم حتديدها كاآليت:

  ؛يتم حتديد اجتاه آراء العينة عن طريق استخدام املتوسط املرجح في حالة المقاييس الترتيبية: -

  يتم حتديد اجتاه آراء العينة عن طريق حساب املنوال.مية: في حالة المقاييس اإلس -

              LIKERT SCALEولقـــد مت االعتمـــاد يف عمليـــة إعـــداد أســـئلة االســـتبيان علـــى مقيـــاس ليكـــرت 
  من مخس درجات، وهذا من أجل حتديد اجتاه آراء أفراد العينة حول عناصر االستبيان.

  كرت اخلماسي مت انتهاج املراحل التالية:دف حساب املتوسط املرجح ملقاس ليو 

" نـاقص 5"الـرقم  واليت متثـل  اخلماسي تحديد املدى والذي يساوي أعلى درجة يف مقياس ليكرتب القيام مت -
  " وبالتايل:1" الرقم أدىن درجة يف املقياس وهي

  ؛4=1-5املدى يساوي 

  جات وبالتايل:عدد الدر  /تحديد طول املدى والذي يساوي املدىالقيام بمت  -

  ؛0,8=4/5طول املدى يساوي 

" وهـــذا مـــن أجـــل 1والـــيت متثـــل "اخلماســـي إىل أدىن درجـــة يف مقيـــاس ليكـــرت  0,8مت القيـــام بإضـــافة العـــدد  -
  حتديد احلد األعلى، واحلدود الباقية هي موضحة يف اجلدول التايل:

  اسي: معايري حتديد االجتاه اخلاصة مبقياس ليكرت اخلم)06الجدول رقم (

 موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق غير موافق بشدة التصنيف

  5  4  3  2  1  الدرجة

المتوسط 
  المرجح

]1- 1.80]  ]1.80- 2.60] ]2.60- 3.40] ]3.40- 4.20] ]4.20- 5 [ 

  .249سايج فايز، مرجع سبق ذكره، ص :  المصدر:
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  الفرع الثالث: صدق االستبيان

 ALPHAات االستبيان مت استخدام معامل الثباتدف التحقق من درجة تباث فقر 

CRONBACH،   ة، فإنه ويوضح معامل الثبات أنه يف حالة إعادة تطبيق االستبيان يف ظروف مشا
      سيوصل إىل نفس النتائج واالستنتاجات، مع العلم  أن املعامل ينحصر بني الصفر والواحد وكلما اقرتب

  عالية. من الواحد دل على درجة الثبات ال

          باحملور األولرتبطة ككل ماعدا البيانات امل  االستبيان بعد استخدام معامل الثبات علىو 
          بلغت نسبة الصدق يف هذه الدراسةأي  0.71املعامل يقدر بــ قد أظهرت النتائج أن  ،(عينة الدراسة)

 )71 (%،  ا أن تعكس مستوى جيد من ثبات أداة القياس، فهي تفوق احلد وهي نسبة تعد جيدة وبإمكا
  والذي يشرتط أن يكون أداة مجع البيانات صادقة. 0.60األدىن والذي يقدر بــ 

   2الفرع الرابع: اختبار طبيعة التوزيع 

حتديد طبيعة توزيع البيانات إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال مت استخدام اختبار  دف   
وذلك عند مستوى الداللة  Kolmogorov-Smirnov Test One-Sampleمسري نوف  - كوملوجروف

05,0=sig.  

  ؛الفرضية الصفرية: البيانات املتاحة تتبع التوزيع الطبيعي -

  الفرضية البديلة: البيانات املتاحة ال تتبع التوزيع الطبيعي. -

مل التوزيع الطبيعي  مسري نوف على االستبيان ككل أظهرت النتائج معا -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار  
كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري والفروقات املوجبة والسالبة كما أوضحت نتائج االختبار أيضا مستوى 

القائلة بأن البيانات املتاحة  ، وهذا يعين قبول الفرضية الصفرية05,0من  وهو أكرب ،sig= 28,0 الداللة
  تتبع التوزيع الطبيعي.

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.

  .222 -221ص ص: ، 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، "SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام حمفوظ جودة، " -2 

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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على االستبيان ككل بل مت تطبيقه على كل  مسري نوف -كوملوجروفبيق اختبار  مل يتم االكتفاء بتط  
دف حتديد نوع االختبار املالئم (االختبار املعلمي     متغري يراد دراسته وهذا حىت يتسىن معرفة طبيعة توزيعه 

  أم االختبار الالمعلمي).

  المطلب الثالث: عملية تفريغ البيانات

الذي يتيح جمموعة من األساليب  SPSSيانات استعمال برامج مثل برنامج تتطلب عملية تفريغ الب  
اإلحصائية اليت تستعمل يف حتليل نتائج االستبيان وبالتايل متكن من الوصول إىل نتائج دقيقة ميكن االعتماد 

ملية والذي يتيح فرصة متثيل خمتلف البيانات وبالتايل تسهيل ع EXELعليها وميكن أيضا استعمال برنامج 
  املالحظة والتحليل.

  الفرع األول: معالجة نتائج االستبيان

والذي  SPSS 20يتطلب معاجلة نتائج االستبيان استعمال جمموعة من الربامج كالربنامج اإلحصائي  
يساعد يف عملية حتليل النتائج وهذا عن طريق إتاحة مجلة من األساليب اإلحصائية كاملنوال والنسب املئوية، 

 EXEL 2010وبرنامج ، احلسايب، االحنراف املعياري، االختبارات املعلمية واالختبارات الالمعلميةاملتوسط 
  والذي ميكن من متثيل خمتلف اجلداول وبالتايل تسهيل عملية املالحظة والتحليل. 

  أوال: معالجة البيانات

ة معاجلة البيانات وذلك    عقب االنتهاء من مرحلة جتميع استمارات االستبيان مت االنتقال إىل مرحل   
       ،EXEL 2010بربنامج  أيضا االستعانة، وقد مت SPSS 20عن طريق إدخاهلا إىل الربنامج اإلحصائي 

  .وبالتايل التحليل تسهل عملية املالحظة وهذا حىت بيانيا يف عملية متثيل خمتلف اجلداول

  األساليب اإلحصائية المستعملة ثانيا:

 SPSS 20ج االستبيان إدخال إجابات أفراد عينة الدراسة إىل الربنامج اإلحصائي يتطلب حتليل نتائ  

استعمال جمموعة من األساليب اإلحصائية وهذا ميكن من الوصول إىل نتائج دقيقة  والذي من خالله ميكن
  يعول عليها واألساليب املستعملة هي كاآليت:
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  المنوال والنسب المئوية -

وهو من مقاييس النزعة املركزية أما عن 3ة األكثر تكرارا أو الظاهرة األكثر شيوعا"ميثل املنوال "القيم  
النسب املئوية فتستعمل لتمثيل هذه التكرارات يف شكل نسب مئوية، ويتم استعماهلا لتحديد اجتاه إجابات 

  ينة الدراسة بالنسبة للعينة ككل.أفراد ع

  المتوسط الحسابي -

دف حتديد االجتاه العام  يعد املتوسط احلسايب أيضا   من مقاييس النزعة املركزية، يتم استعماله 
إلجابات أفراد عينة الدراسة فقد مت حتديد املتوسط احلسايب لكل عبارة من عبارات احملور باإلضافة إىل حتديد 

  املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور.

  االنحراف المعياري -

    اييس التشتت وأكثرها استعماال فهو ميثل درجة احنراف القيم يعد االحنراف املعياري من بني مق  
عن املتوسط احلسايب، فقد مت حتديد االحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور باإلضافة إىل حتديد 

    االحنراف املعياري جلميع فقرات احملور.

  االختبارات المعلمية -

املعلمية وذلك يف ظل توفر الشروط الالزمة لذلك كأن يكون لقد مت القيام مبجموعة من االختبارات   
   توزيع املتغري املراد إجراء االختبار عليه طبيعي، أو أن يكون تباين املتغري املراد إجراء االختبار علية لكل فئة 

ا هي كاآليت:   من الفئات متساويا، ومن بني االختبارات املعلمية اليت مت القيام 

   "T"اختبار  -

حيث  وذلك الختبار مساواة متوسط متغري االختبار لقيمة ثابتة للعينة الواحدة" T"مت القيام باختبار
  يتم حتديد القيمة الثابتة من خالل مجع قيم األوزان يف مقياس ليكرت اخلماسي وتقسيمها على أعلى وزن  

وذلك الختبار مساواة  للعينات املستقلة "T" باختبارباإلضافة إىل القيام ، 3يف املقياس وتقدر هذه القيمة بـ 
  متوسط متغري االختبار لعينتني أو فئتني مستقلتني.

  

                                                            
  . 170، ص: 2010، دار اجلامد للنشر والتوزيع، عمان، بدون الطبعة، " SPSS "القياس والتقويم منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجةنبيل مجعة صاحل النجار،  -3
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  "Levene" اختبار ليفين -

يتم القيام باختبار ليفني لتحديد جتانس التباين ملتغري االختبار بالنسبة لفئات الدراسة وبالتايل إمكانية   
  ي.الوثوق يف نتائج اختبار حتليل التباين االحاد

    " ANOVA" تحليل التباين األحادي -

       مت القيام باختبار حتليل التباين األحادي وذلك الختبار مساواة متوسط متغري االختبار لعينتني   
  أو فئتني مستقلتني.

  االختبارات الالمعلمية -

ارات املعلمية كأن يتم القيام باالختبارات الالمعلمية وذلك يف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باختب  
يكون توزيع املتغري املراد إجراء االختبار عليه غري طبيعي، أو أن يكون تباين املتغري املراد إجراء االختبار علية 
لكل فئة من الفئات غري متساويا، فلو مت التغاضي عن استيفاء الشروط الالزمة للقيام باالختبارات  املعلمية 

نتائج غري دقيقة تقود إىل بناء استنتاجات مضللة فمن األحسن التضحية بقدر  ومت إجراؤها فسيتم التوصل إىل
من الدقة الذي متنحه االختبارات املعلمية عوضا عن احلصول على نتائج خاطئة من القيام باختبار املعلمي 

ا هي كاآليت:   ومن بني االختبارات الالمعلمية اليت مت القيام 

  "Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample" فنو  سمير -كولموجروف  اختبار  -

ذا االختبار    حتديد طبيعة توزيع البيانات إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال. دف يتم القيام 

  "Mann-Whitney"مان ويتني  اختبار -

ذا االختبار      .للعينات املستقلة "T" يف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باختباريتم القيام 

  "Kruskal-Walis"والس  -كروسكال   ختبارا -

 الشروط استفاءوهذا يف حالة عدم   Kruskal-Walisوالس  -كروسكال  ختباريتم القيام با
  الالزمة للقيام باختبار حتليل التباين األحادي.
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  المبحث الثالث: دراسة وتحليل نتائج االستبيان

     مال طـــرق وأســـاليب إحصـــائية متعـــددة وذلـــكتطلبـــت خطـــوت دراســـة وحتليـــل نتـــائج االســـتبيان اســـتع
 EXELباإلضافة إىل استعمال برنامج  SPSS 20عن طريق إدخال البيانات املتاحة إىل الربنامج اإلحصائي 

وذلك لتحليل خمتلف حماور االستبيان، حيث سيتم يف هذا املبحث التطرق إىل دراسة وحتليـل مـا يلـي:  ،2010
سـنوات مـن التطبيـق يف البيئـة اجلزائريـة،  سـتعـايري احملاسـبية الدوليـة بعـد مـرور عرض خصائص عينة الدراسـة، امل

متطلبات عملية تدقيق احلسابات، تطبيقات املعايري الدولية وتدقيق احلسـابات يف البيئـة اجلزائريـة، مسـتقبل مهنـة 
  .يةاجلزائر البيئة تدقيق احلسابات يف 

  المطلب األول: عرض خصائص عينة الدراسة

ح عملية عرض خصائص عينة الدراسة واملرتبطة باجلنس، العمر، املؤهل العلمي، املستوى توض  
م على فهم حمتوى االستبيان  الوظيفي، باإلضافة إىل اخلربة املهنية، مدى كفاءة أفراد عينة الدراسة وقدر

  وبالتايل تقدمي إجابات مالئمة.

  الفرع األول: الجنس

كل من الذكور و واإلناث يف الدراسة امليدانية، يوضح اجلدول يوضح هذا العنصر طبيعة مشاركة  
  التايل، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس وهي كاآليت:

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس :)07(الجدول رقم 

    

  

  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:                                

  

  

  %النسبة   التكرار  الجنس

  74,2  46  ذكر

  25,8  16  أنثى

  100  62  المجموع
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  متثيل أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس وهو كاآليت: )08(يوضح الشكل رقم 

  متثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس ):08(لشكل رقم ا                              

 
 

   .)07( باالعتماد على اجلدول رقممن إعداد الطالبة  المصدر:
  

    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس ويتضح جليا أن نسبة الذكور  )07(يوضح اجلدول رقم 
بينما ، ذكر 46ومتتل هذه النسبة  ، %74,2يف عينة الدراسة تفوق نسبة اإلناث، فقد بلغت نسبة الذكور 

  أنثى.16ومتثل هذه النسبة  ، %25,8 بلغت نسبة اإلناث

تأكد املعطيات سابقة الذكر أن أغلبية املهتمني بالتدقيق واحملاسبة هم من فئة الذكور وقد يرجع ذلك    
إىل طبيعة املهنة واملسؤوليات املرتتبة عنها باإلضافة إىل صعوبتها األمر الذي قد جيعل هذه املهنة حكرا         

  على الذكور.

  الفرع الثاني: العمر

  الفئة العمرية يف الدراسة إىل الفئات التالية:لقد مت تقسم 

سنة، الفئة الثانية وهي متثل الفئة اليت ترتاوح  30الفئة األوىل وهي متثل الفئة اليت يقل عمرها عن 
سنة، أما عن الفئة الرابعة  50و 40سنة، الفئة الثالثة وهي الفئة اليت ترتاوح أعمارها بني  40و 30أعمارها بني 
سنة، يوضح اجلدول التايل، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  50فئة اليت تفوق أعمارها فهي متثل ال
  وهي كاآليت:
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    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر :)08(الجدول رقم                   

  

  

  

  

  

    

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  لعمر وهي كاآليت:يوضح الشكل التايل متثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا

  لعمرمتثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا :)09(لشكل رقم ا

  

    .)08( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:
 

  %النسبة   التكرار  العمر

  32,3  20  سنة 30أقل من 

  33,9  21  سنة 40إلى  30من 

  11,3  07  ةسن 50إلى  40من 

  22,6  14  سنة 50أكثر من 

  100  62  المجموع
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر، والنقاط املالحظة من اجلدول         )08(يوضح اجلدول رقم   
  هي كاآليت:

فردا من إمجايل أفراد عينة  20أي ما يعادل ،  %32,3سنة، متثل نسبة تقدر بـ  30الفئة العمرية األقل من  -
  ؛دراسةال

   وهي تعد أكرب نسبة ، %33,9سنة، متثل نسبة تقدر بـ  40إىل  30الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها من  -
  ؛فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة 21أي تعادل هذه النسبة  من الفئات العمرية املشاركة يف الدراسة

وهي تعد أقل نسبة     ، %11,3متثل نسبة تقدر بـ  سنة، 50إىل  40الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها من  -
  ؛أفراد من إمجايل أفراد عينة الدراسة 07 من الفئات العمرية املشاركة يف الدراسة أ ي تعادل هذه النسبة

فردا من إمجايل أفراد  14أي ما يعادل ،  %22,6متثل نسبة تقدر بـ سنة،  50الفئة العمرية األكرب من  -
  .عينة الدراسة

  لفرع الثالث: المؤهل العلميا

لقد اختلفت وتنوعت املؤهالت العلمية اليت ميلكها أفراد عينة الدراسة بني حاملي شهادات ليسانس،   
، طلبة الدكتوراهو  حاملي الشهادات املهنيةاملاجستري واملاسرت واملتحصلني على درجة الدكتوراه باإلضافة إىل 

  ل التايل، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي وهي كاآليت:يوضح اجلدو  طلبة املاجستري واملاسرت،
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي :)09(الجدول رقم              

  

  

  

  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  ملؤهل العلمي وهي كاآليت:يوضح الشكل التايل متثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا

  ملؤهل العلميمتثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا :)10(لشكل رقم ا

  
    .)09( على اجلدول رقممن إعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:

  
  

  %النسبة   التكرار  المؤهل العلمي

  16,1  10  ليسانس

  46,8  29 ماجستير أو ماستر

  12,9  08  دكتوراه

  24,2  15  آخر

  100  62  عالمجمو 
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واملتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )09(ميكن مالحظة النقاط التالية من خالل اجلدول رقم 
  املؤهل العلمي وهي كاآليت:

أفـراد مـن إمجـايل  10أي مـا يعـادل ،  %16,1متثـل نسـبة أفـراد عينـة الدراسـة احلـائزين علـى شـهادة ليسـانس  -
خاصة بفئة املهنيني فقـط ألن فئـة األكـادمييني املسـتهدفني ميلكـون مؤهـل علمـي وهذه النسبة أفراد عينة الدراسة 

األســاتذة اجلــامعني، طلبــة الــدكتوراه، وطلبــة املاجســتري واملاســرت وهــو مــا  أعلــى  مــن شــهادة ليســانس فهــو يضــم
  ؛سبق ذكره

وهـذه النسـبة توضـح جليـا    ،% 46,8 متثل نسبة أفراد عينة الدراسة احلائزين على شهادة ماجستري أو ماسـرت -
ـــا فئـــة األكـــادمييني باإلضـــافة  ـــة الدراســـة حاصـــلة علـــى شـــهادة ماجســـتري أو ماســـرت (واملقصـــود هن ـــة عين      أن أغلبي

  ؛فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة 29أي ما يعادل  إىل بعض املهنيني)،

أفراد من إمجايل أفـراد  08أي ما يعادل  ،% 12,9 اهمتثل نسبة أفراد عينة الدراسة احلائزين على درجة دكتور  -
   ؛عينة الدراسة

         وهـــــذه %24,2متثـــــل نســـــبة أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة اللـــــذين ميلكـــــون مؤهـــــل علمـــــي آخـــــر (شـــــهادات مهنيـــــة)  -
  فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة.  15متثل هذه النسبة ما يعادل و  هي خاصة بفئة املهنيني،

  : المستوى الوظيفيالفرع الرابع

لقد تنوع املستوى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة فمنهم املهنيني (خبري حماسب، حمافظ حسابات،   
يوضح اجلدول التايل، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى الوظيفي كادمييني، حماسب معتمد)، ومنهم األ

  وهي كاآليت:
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  ع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى الوظيفيتوزي :)10(الجدول رقم              

  .SPSSجات برنامج من إعداد الطالبة باالعتماد على خمر  المصدر:

 ملستوى الوظيفي وهي كاآليت:يوضح الشكل التايل متثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا

  ملستوى الوظيفيمتثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا ):11لشكل رقم (ا

 
    .)10( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: 

  
 

 

  %النسبة   التكرار  المستوى الوظيفي

  المهنيين

  08  خبير محاسب

38  

12,9  

  37,1  23  محافظ حسابات  61,3

  11,3  07  محاسب معتمد

  38,7  38,7  24  24  أكاديمي  األكاديميين

  100  62  المجموع
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أفـــراد عينـــة الدراســـة حســـب املســـتوى الـــوظيفي، والنقـــاط الـــيت ميكـــن توزيـــع  )10(يوضـــح اجلـــدول رقـــم 
  مالحظتها من اجلدول هي كاآليت:

أفـــراد          08أي مـــا يعـــادل  ،% 12,9متثـــل نســـبة أفـــراد عينـــة الدراســـة اللـــذين يشـــغلون وظيفـــة خبـــري حماســـب  -
  ؛من إمجايل أفراد عينة الدراسة

فـــرد        23، أي مــا يعــادل % 37,1شـــغلون وظيفــة حمــافظ حســـابات متثــل نســبة أفــراد عينـــة الدراســة اللــذين ي -
  ؛من إمجايل أفراد عينة الدراسة

أفـــراد         07، أي مــا يعـــادل % 11,3متثــل نســـبة أفــراد عينـــة الدراســـة اللــذين يشـــغلون وظيفــة حماســـب معتمـــد  -
  ؛من إمجايل أفراد عينة الدراسة

فـردا مـن إمجـايل أفـراد  38، أي مـا يعـادل % 61,3ثلـون فئـة املهنيـني متثل نسـبة أفـراد عينـة الدراسـة اللـذين مي -
  ؛عينة الدراسة

   ،% 38,7متثل نسبة أفراد عينة الدراسة اللذين يشغلون وظيفة أكادميي واللذين ميثلون فئة األكادمييني  -
  .فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة 24أي ما يعادل 

اد عينة الدراسة اللذين يشغلون وظيفة حمافظ حسابات متقاربة جدا ميكن مالحظة أيضا أن نسبة أفر   
  مع نسبة أفراد عينة الدراسة اللذين يشغلون وظيفة أكادميي واللذين ميثلون فئة األكادمييني.

 الفرع الخامس: الخبرة المهنية

   لقد مت تقسم اخلربة املهنية يف الدراسة إىل الفئات التالية: 

ا عن الفئة األوىل وهي مت سنوات، الفئة الثانية وهي متثل الفئة اليت ترتاوح  5ثل الفئة اليت تقل خرب
ا بني  ا بني  10و 5خرب سنة، أما عن الفئة الرابعة  15و 10سنوات، الفئة الثالثة وهي الفئة اليت ترتاوح خرب

ا  نة الدراسة حسب اخلربة املهنية سنة، يوضح اجلدول التايل، توزيع أفراد عي 15فهي متثل الفئة اليت تفوق خرب
  وهي كاآليت:
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية :)11(الجدول رقم               

  

  

  

  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  خلربة املهنية وهي كاآليت:يوضح الشكل التايل متثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا

  اخلربة املهنيةمتثيل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  :)12(لشكل رقم ا

 
    .)11( تماد على اجلدول رقممن إعداد الطالبة باالع المصدر:

  
  
  

  %النسبة   التكرار  المؤهل العملي

  37,1  23  سنوات 5أقل من 

  22,6  14 سنوات 10إلى  5من 

  12,9  08  سنة 15إلى  10من 

  27,4  17  سنة 15أكثر من 

  100  62  جموعالم
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واملتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )11(ميكن مالحظة النقاط التالية من خالل اجلدول رقم 
  اخلربة املهنية وهي كاآليت:

فردا        23، أي ما يعادل % 37,1سنوات  5متثل نسبة أفراد عينة الدراسة اللذين ميلكون خربة أقل من  -
ا تضمن األكادمييني من طلبة الدكتوراه املاجستري  من إمجايل أفراد عينة الدراسة وهي تشكل أكرب نسبة أل

  ؛واملاسرت  واللذين ميكن اعتبارهم معدومي اخلربة باإلضافة إىل بعض املهنيني اللذين ال ميلكون الكثري من اخلربة

فـردا   14، أي مـا يعـادل % 22,6 سـنوات 10إىل  5متثل نسبة أفراد عينة الدراسة اللذين ميلكون خـربة مـن  -
  ؛من إمجايل أفراد عينة الدراسة

أفـراد     08، أي مـا يعـادل % 12,9سـنة  15إىل  10متثل نسبة أفراد عينـة الدراسـة اللـذين ميلكـون خـربة مـن  -
  ؛من إمجايل أفراد عينة الدراسة

فــردا       17، أي مــا يعــادل %  27,4ســنة  15متثــل نســبة أفــراد عينــة الدراســة اللــذين ميلكــون خــربة أكثــر مــن  -
  .من إمجايل أفراد عينة الدراسة

  من التطبيق في البيئة الجزائرية سنوات ستمرور بعد المطلب الثاني: المعايير المحاسبية الدولية 

زائريـة   مـن التطبيـق يف البيئـة اجل سـنوات سـتبعـد مـرور مت تقسيم احملور املتعلق باملعـايري احملاسـبية الدوليـة   
إىل عدة فروع مت فيها دراسـة وحتليـل أهـم املتطلبـات الالزمـة لضـمان اسـتمرارية التطبيـق األمثـل للمعـايري احملاسـبية 
الدوليــة يف البيئــة اجلزائريــة، باإلضــافة إىل دراســة االهتمــام الــذي توليــه املعــايري احملاســبية الدوليــة بفئــة املســتثمرين، 

 لى أهم العوائق اليت تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدولية.وبعدها مت التعريج يف األخري ع

  ضمان استمرارية التطبيق األمثل للمعايير المحاسبية الدولية في البيئة الجزائرية الفرع األول: متطلبات

طبيــق األمثــل ظهــرت إجابــات أفــراد عينــة الدراســة حــول األســئلة املتعلقــة مبتطلبــات ضــمان اســتمرارية الت  
  للمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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التطبيق األمثل  ضمان استمرارية نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات :)12(الجدول رقم 
  يف البيئة اجلزائريةللمعايري احملاسبية الدولية 

03( تواجدة ضمن امللحق رقمتكرارات ونسب اإلجابات م(    

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

  

المتوسط  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

يعــد تبــين املعــايري احملاســبية الدوليــة أمــر حتمــي -1
ملواكبــة العوملــة ومتطلبــات الســوق وحتقيــق االنــدماج 

  بني البيئتني احمللية والدولية
  3 موافق بشدة  0,66  4,45

حيتـــــــــاج احملاســـــــــب إىل دورات تكوينيـــــــــة حـــــــــىت -2
يــــــتمكن    مــــــن تطبيــــــق املعــــــايري احملاســــــبية الدوليــــــة 

  بصورة مثلى
  1 موافق بشدة  0,56  4,69

تســتلزم عمليــة تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليـــة -3
بـــــــاجلزائر مجلــــــــة مــــــــن األنظمـــــــة والقــــــــوانني املنظمــــــــة 

ريبية،  مـــــــن جهـــــــة للمحاســـــــبة، كالتشـــــــريعات الضـــــــ
  والقانون التجاري    من جهة أخرى

  2 موافق بشدة  0,53  4,48

يســـتحيل تطبيـــق املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة دون -4
  وجود قاعدة نظرية مرجعية

  4  موافق  0,73  4,12

املتوســــط العــــام واالحنــــراف املعيــــاري اخلــــاص جبميــــع
  الفقرات

  موافق بشدة  0,35  4,43

  .SPSSالبة باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الط المصدر:
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ميكن املالحظة جليا أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتجه حنو املوافقة  )12(من خالل اجلدول رقم 
يف البيئة التطبيق األمثل للمعايري احملاسبية الدولية  ضمان استمراريةوبشدة على مجيع الفقرات املتعلقة مبتطلبات 

والذي يندرج ضمن الفئة األخرية يف مقياس ليكرت  4,43بلغت قيمة املتوسط احلسايب اجلزائرية، فقد 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة  ] 5 -4.20[اخلماسي 

وهذه القيمة تدل على وجود قدر عال من التجانس أي أن جل إجابات أفراد عينة  0,35االحنراف املعياري 
  لدراسة كانت تتجه حنو عبارة موافق بشدة. ا

أوال: يعد تبني المعايير المحاسبية الدولية أمر حتمي لمواكبة العولمة ومتطلبات السوق وتحقيق 
  االندماج بين البيئتين المحلية والدولية

من إمجايل أفراد عينة الدراسة حتت خانة موافق بشدة على أن عملية تبين  % 50جاءت إجابة   
     ايري احملاسبية الدولية تعد أمر حتمي وهذا للنهوض باالقتصاد اجلزائري واللحاق مبوجة العوملة والتماشياملع

مع متطلبات السوق باإلضافة إىل حتقيق نوع من االندماج بني البيئتني الداخلية واخلارجية، كما قد أجاب 
          عل نسبة إمجايل املوافقني ككل تقدرمن إمجايل أفراد عينة الدراسة بعبارة موافق هذا ما جي % 48,4

  .% 98,4بـ 

وتندرج هذه القيمة ضمن الفئة اخلامسة يف مقياس  4,45أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة  ] 5 -4.20[ليكرت اخلماسي 
وهذه القيمة تدل على وجود جتانس أي أن جل إجابات أفراد عينة الدراسة كانت  0,66االحنراف املعياري 

  تتجه حنو عبارة موافق بشدة. 

ثانيا: يحتاج المحاسب إلى دورات تكوينية حتى يتمكن من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بصورة 
  مثلى

احملاسب على دورات تكوينية من إمجايل أفراد عينة الدراسة على ضرورة حصول  % 72,6وافق بشدة 
مبوافق، وهذا يعين أن  %  25,8وهذا حىت يتسىن له تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بطريقة مثلى، وأجاب 

  .%  98,4إمجايل املوافقني يقدر بــ
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وتقع هذه القيمة ضمن الفئة اخلامسة يف مقياس ليكرت  4,69بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة  ] 5 -4.20[اخلماسي 

وهذه القيمة تدل على وجود جتانس أي أن أغلبية إجابات أفراد عينة الدراسة جاءت  0,56االحنراف املعياري 
  يف خانة موافق بشدة. 

من األنظمة والقوانين المنظمة ثالثا: تستلزم عملية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالجزائر جملة 
  للمحاسبة، كالتشريعات الضريبية، من جهة والقانون التجاري من جهة أخرى

على أن عملية تبين ملعايري احملاسبية الدولية حتتاج      إمجايل أفراد عينة الدراسة من  % 50وافق بشدة   
     ريعات الضريبية من جهة والقانون التجاري إىل جمموعة من األنظمة والقوانني املنظمة ملهنة احملاسبة كالتش

من جهة أخرى وهذا حىت تتمكن اجلزائر من مواكبة التغيري املستمر املصاحب لتبين املعايري احملاسبية الدولية، 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة بعبارة موافق هذا ما جيعل نسبة إمجايل املوافقني   % 48,4وقد جاءت إجابة 

     % 1,6، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة % 98,4 ككل تقدر بـ
  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة .

وهي قيمة حمصورة يف الفئة اخلامسة من مقياس ليكرت  4,48بلغت قيمة املتوسط احلسايب لقد 
وهذه  0,53كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري   واليت تعكس إجابة موافق بشدة، ] 5 -4.20[اخلماسي 

  القيمة تدل على وجود جتانس يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفراد عينة الدراسة. 

  رابعا: يستحيل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية دون وجود قاعدة نظرية مرجعية

سة على أنه يستحيل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية دون من إمجايل أفراد عينة الدرا % 50لقد وافق   
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة  % 32,3وجاءت إجابات  ،وجود قاعدة نظرية مرجعية

  .% 16,1، بينما بلغت نسبة احملايدين % 82,3موافق بشدة وعلية، بلغت نسبة املوافقني ككل 

وهي قيمة حمصورة يف الفئة الرابعة من مقياس ليكرت  4,12بلغ  أما عن املتوسط احلسايب فقد
وهذه  0,73واليت تعرب عن إجابة موافق، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري  [4.20 -3.40[اخلماسي

القيمة تدل على وجود تشتت نسيب يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل تنحصر بني اإلجابتني موافق 
  وافق وهذا يعين رضا وموافقة أفراد عينة الدراسة. بشدة وم
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ضمان حول متطلبات بعد القيام بتحليل نتائج إجابات إمجايل أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة 
اختبار متوسط يف البيئة اجلزائرية، سيتم االنتقال إىل التطبيق األمثل للمعايري احملاسبية الدولية  استمرارية

ذه املتطلبات من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني، وهذا عن طريق اإلجابات اإلمجال القيام باختبار ية املتعلقة 
t :للعينة البسيطة وذلك على مستوى مجيع الفقرات، حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية  

       ة يف البيئة اجلزائرية لمعايري احملاسبية الدوليل التطبيق األمثل ضمان استمرارية :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛ال حيتاج إىل متطلبات خاصة

حيتاج     لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل التطبيق األمثل ضمان استمرارية :H1 البديلة الفرضية -
  إىل متطلبات خاصة.

  ينبالنسبة للمهني التحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج االختبارأوال: 

 املتعلقة اإلمجالية اإلجابات للعينة الواحدة جيب أن يتبع متوسط tحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
اجلزائرية بالنسبة للمهنيني التوزيع  البيئة الدولية يف احملاسبية للمعايري األمثل التطبيق ضمان استمرارية مبتطلبات

عينة كبرية  30م العينة وتعد العينة من احلجم الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حج
دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل نتائج دقيقة،  احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  وإلثبات

ضمان  مبتطلبات املتعلقة اإلمجالية اإلجاباتمسري نوف على متوسط  -فكوملوجرو   بعد تطبيق اختبار
أوضحت نتائج االختبار  اجلزائرية بالنسبة للمهنيني، البيئة الدولية يف احملاسبية للمعايري األمثل التطبيق استمرارية

  ع الطبيعي.بأن البيانات تتبع التوزي، وهذا يعين 05,0من كرب وهو أ ، sig=10,0 أن مستوى الداللة

  ومبا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.

اخلاصة بالفرع  ملتوسط إجابات الفقراتيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري   
  األول واملتعلقة بفئة املهنيني.

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األول واالحنراف املعياري  املتوسط احلسايب: )13( الجدول رقم
  واملتعلقة بفئة املهنيني

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

 متوسط إجابات الفقرات
  بالفرع األولالخاصة 

38  4,41  0,37  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

واملتعلقة بفئة ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األول  "T" نتائج اختباردول التايل يوضح اجل
  املهنيني.

واملتعلقة بفئة ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األول  "T" نتائج اختبار: )14(الجدول رقم 
  املهنيني

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

 بات الفقراتمتوسط إجا
  بالفرع األولالخاصة 

23,35  0,00  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  هي كاآليت: )14( واجلدول رقم )13(النقاط املالحظة من اجلدول رقم   

أكرب من قيمة املتوسط وهي قيمة  4,41لقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات املهنيني 
 ، وهذا يدل على أن تقييم فئة املهنيني0,37، كما قدر االحنراف معياري بـ 3ايب املفرتض والذي يساوي احلس

  .الفرع األول كان إجيابيااخلاصة بلفقرات ا ملتوسط إجابات
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وهي ذات داللة  =t)23,35(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tظهرت قيمة 
يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بأن  0,05أصغر من  sigقيمة الداللة  ، ومبا أن=α)0,00(إحصائية 

ال حيتاج إىل متطلبات خاصة وهذا لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل التطبيق األمثل ضمان استمرارية
  من وجهة نظر املهنيني وقبول الفرضية البديلة. 

  بالنسبة لألكاديميين للوثوق بنتائج االختبار ثانيا: التحقق من توفر الشروط الالزمة

 املتعلقة اإلمجالية اإلجابات للعينة الواحدة جيب أن يتبع متوسط tحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
اجلزائرية بالنسبة لألكادمييني  البيئة يف  الدولية احملاسبية للمعايري األمثل التطبيق ضمان استمرارية مبتطلبات

ال ميكن االستعاضة عن هذا الشرط وللتأكد من طبيعة  30يعي، ومبا أن عينة األكادمييني أقل من التوزيع الطب
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  -كوملوجروف باختبارسيتم القيام  التوزيع

 طبيقالت مبتطلبات املتعلقة اإلمجالية اإلجاباتمسري نوف على متوسط  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
أن        أوضحت نتائج االختبار اجلزائرية بالنسبة لألكادمييني، البيئة الدولية يف احملاسبية للمعايري األمثل

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من كرب وهو أ ،sig=50,0 مستوى الداللة

  عض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.ومبا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها الب

اخلاصة بالفرع  توسط إجابات الفقراتيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري مل
  األول واملتعلقة بفئة األكادمييني.

ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األول املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )15(الجدول رقم 
  لقة بفئة األكادميينيواملتع

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

متوسط إجابات 
بالفرع الخاصة  الفقرات

  األول
24  4,47  0,33  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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واملتعلقة بفئة ألول ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع ا "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل 
  األكادمييني.

واملتعلقة بفئة ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األول  "T" نتائج اختبار: )16(الجدول رقم 
  األكادمييني

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

 متوسط إجابات الفقرات
  بالفرع األولالخاصة 

21,49  0,00  

  .د الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارمن إعداالمصدر: 

  ما يلي: )16(واجلدول رقم  )15(يوضح اجلدول رقم   

أكرب من قيمة املتوسط وهي قيمة  4,47بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات األكادمييني 
قييم فئة ، وهذا يدل على أن ت0,33، كما قدر االحنراف معياري بـ 3احلسايب املفرتض والذي يساوي 

  .لفقرات الفرع األول كان إجيابيا األكادمييني

وهي ذات داللة  =t)21,49(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tوقد بلغت قيمة 
وقبول الفرضية يتم رفض الفرضية الصفرية  0,05أصغر من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,00(إحصائية 

         حيتاج لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل التطبيق األمثل استمرارية ضمانالبديلة القائلة بأن 
 إىل متطلبات خاصة وهذا من وجهة نظر األكادمييني.

  اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:وهذا من أجل  ANOVAسيتم االنتقال إىل إجراء اختبار 

التطبيق  ضمان استمرارية ات داللة إحصائية من حيث أنال توجد فروقات ذ :H0 الصفرية الفرضية -
حيتاج إىل متطلبات خاصة تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل األمثل

  ؛واألكادمييني)
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 يق األمثلالتطب ضمان استمراريةيوجد فروقات ذات داللة إحصائية من حيث أن : H1 البديلة الفرضية -
حيتاج إىل متطلبات خاصة تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل

  واألكادمييني).

       ANOVA  تحليل التباين األحاديالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار  -

 اإلمجالية اإلجابات متوسط جيب أن يكون ن األحاديحتليل التبايحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
اجلزائرية لكل جمتمع         البيئة يف  الدولية احملاسبية للمعايري األمثل التطبيق ضمان استمرارية مبتطلبات املتعلقة

من جمتمعات اجملموعة يتبع التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد 
عينة كبرية احلجم وذلك بالنسبة لكل جمموعة ومبا أنه يف حالة كرب حجم العينة قد تكون  15العينة من احلجم 

 sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  -كوملوجروف اختبار النتائج دقيقة فمن األفضل إجراء

  .ميكن االعتماد عليهاوذلك لضمان الوصول إىل نتائج 

 اإلجاباتمتوسط الشرط بالنسبة لكل من الفئتني املهنية واألكادميية واتضح أن مت التحقق من هذا 
اجلزائرية بالنسبة  البيئة الدولية يف احملاسبية للمعايري األمثل التطبيق ضمان استمرارية مبتطلبات املتعلقة اإلمجالية

  للفئتني يتبع التوزيع الطبيعي.

دف التحقق من شرط متاثل التباينات يف     كل جمموعة مت إجراء اختبار ليفني لفحص جتانس التباين و
ويوضح اجلدول  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  األول بالنسبة بالفرع اخلاصة الفقرات إجابات ملتوسط

  التايل نتائج هذا االختبار.

األول  بالفرع اخلاصة الفقرات إجابات اختبار ليفني لفحص جتانس التباين ملتوسطنتائج  :)17(الجدول رقم 
  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  بالنسبة

  2درجة الحرية   1درجة الحرية   Fالقيمة   البيان
مستوى 
  الداللة

)sig(  

 متوسط إجابات الفقرات
  بالفرع األولالخاصة 

0,05  1  60  0,81  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  ما يلي:  )17(خالل اجلدول رقم  يتضح جليا من

 sig وبلغت قيمة ،=F )0,05(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة   
 ، وبالتايل يتضح من خالل هذا االختبار أن تباين متوسط0,05 وهي أكرب من sig =0,81 ،القيمة

  .(املهنيني واألكادمييني)الدراسة  لفئات األول متساوي بالنسبة بالفرع  اخلاصة الفقرات إجابات

  ومبا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.

  .ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع األولحتليل التباين األحادي،  يوضح اجلدول التايل

األول  بالفرع اخلاصة الفقرات إجابات ملتوسطحادي، حتليل التباين األ نتائج اختبار :)18(الجدول رقم 
  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  بالنسبة

  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

مجموع 
Fقيمة متوسط المربعات  المربعات

 مستوى الداللة 
(sig)  

  0,49 0,47  0,06  0,06  1 بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

60  7,77  0,13      

        7,83  61  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي:  )18(يتضح جليا من خالل اجلدول رقم   

 sig وبلغت قيمة ،=F )0,49(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة   
القائلة بأنه ال توجد فروقات ذات  ، ومن مت نقبل الفرضية الصفرية0,05 وهي أكرب من sig  =0,49 ،القيمة

حيتاج   لمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل التطبيق األمثل ضمان استمرارية داللة إحصائية من حيث أن
  .إىل متطلبات خاصة تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)
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  يتضح من خالل نتائج االختبارات السابقة ما يلي:  

 بينها على أن يعين وجود إمجاعرفض الفرضية الصفرية من قبل فئات الدراسة أي املهنيني واألكادمييني  -
  ؛حيتاج إىل متطلبات خاصةلمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية ل التطبيق األمثل ضمان استمرارية

  ؛لفقرات الفرع األول كان إجيابيا همتقييمأن يني واألكادمييني نتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات امله -

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسطات أراء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود   -
  وجهات نظرهم.  اتفاق يف

  الفرع الثاني: المعايير المحاسبية الدولية وفئة المستثمرين

املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية وفئة املستثمرين كما  انت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤالك
  هو موضح يف اجلدول التايل:

  نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول املعايري احملاسبية الدولية وفئة املستثمرين: )19(الجدول رقم 

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    صائيةالمؤشرات اإلح

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تــويل املعــايري احملاســبية الدوليــة اهتمــام كبــري بفئــة املســتثمرين-1
وتشجعهم، وهـذا مـن خـالل مـنحهم الثقـة يف املعلومـات املاليـة 

  املقدمة هلم من طرف املؤسسات

  موافق بشدة  0,64  4,09

  .SPSSطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد ال المصدر:
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أوال: تولي المعايير المحاسبية الدولية اهتمام كبير بفئة المستثمرين وتشجعهم، وهذا من خالل منحهم 
    الثقة في المعلومات المالية المقدمة لهم من طرف المؤسسات

بية الدولية تويل اهتمام كبري  لفئة من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن املعايري احملاس % 67,7وافق 
املستثمرين وهذا من خالل منحهم الثقة يف القوائم املالية املعدة وفق املعايري احملاسبية الدولية واليت تتميز 
بالشفافية وقابلية املقارنة وبالتايل متكن املستثمرين من اختاذ القرارات املناسبة ورسم خمتلف السياسات 

ا توفر هلم الكثري من الوقت واملال واجلهد املبذول يف إعداد قوائم مالية مفهومة يف حالة املستقبلية، كما أ
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة  % 22,6وجاءت إجابات االستثمار خارج احلدود اجلغرافية للبلد، 

، % 6,5ة احملايدين ، بينما بلغت نسب% 90,3حتت عبارة موافق بشدة وعلية، بلغت نسبة املوافقني ككل 
  .% 3,2ونسبة الغري موافقني بلغت 

وهذه القيمة حمصورة ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت  4,09لقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
وهذه  0,64واليت تعرب عن إجابة موافق، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري  [4.20 -3.40[اخلماسي 

نسيب يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل تنحصر بني اإلجابتني موافق القيمة تدل على وجود تشتت 
  بشدة وموافق وهذا يعين رضا وموافقة أفراد عينة الدراسة.

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآل   . (املهنيني واألكادمييني)راء بني أفراد عينة الدراسة االختبارات وذلك 

  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
بالنسبة  باملعايري احملاسبية الدولية وفئة املستثمرينالسؤال اخلاص  أن يتبع يعول عليها ومن بني هذه الشروط

التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم  للمهنيني
دف اختيار االختبار املالئم وب 30 التايل الوصول عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  إىل نتائج دقيقة، وإلثبات
0,05=sig.  
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باملعايري احملاسبية الدولية وفئة مسري نوف على السؤال اخلاص  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
، 05,0من أقل وهو  ،sig=00,0 مستوى الداللةأوضحت نتائج االختبار أن  بالنسبة للمهنيني، املستثمرين
  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.وهذا يعين 

  بالنسبة لألكاديميين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 باملعايري احملاسبية الدولية وفئة املستثمريناخلاص  السؤال ميكن االعتماد عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

وذلك عند مسري نوف  -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات
  .sig=0,05مستوى الداللة 

فئة باملعايري احملاسبية الدولية و مسري نوف على السؤال اخلاص  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
بأن ، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  ،sig=00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة ،املستثمرين

  البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.

-Mann مان ويتين  ختباريف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام با

Whitney  هذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية:و  ةالمعلميالختبار من االوهو  

ال يوجد فرق من حيث أن املعايري احملاسبية الدولية تويل اهتمام كبري بفئة  :H0 الصفرية الفرضية -
ا متنحهم الثقة يف املعلومات املالية املقدمة هلم من طرف املؤسسات بني فئات الدراسة  املستثمرين، كما أ

   ؛مييني)(املهنيني واألكاد

يوجد فرق من حيث أن املعايري احملاسبية الدولية تويل اهتمام كبري بفئة املستثمرين،  : H1 البديلة الفرضية -
ا متنحهم الثقة يف املعلومات املالية املقدمة هلم من طرف املؤسسات بني فئات الدراسة (املهنيني  كما أ

  واألكادمييني).

للسؤال اخلاص باملعايري احملاسبية الدولية وفئة يب واالحنراف املعياري يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسا
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). املستثمرين

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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للسؤال اخلاص باملعايري احملاسبية الدولية وفئة املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )20(الجدول رقم 
  راسة (املهنيني واألكادمييني) واملتعلقة بفئات الد املستثمرين

  المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة  فئات الدراسة  البيان

 الخاص السؤال
 المحاسبية بالمعايير

 وفئة الدولية
  المستثمرين

  0,63  4,02  38  المهنيين

  0,65  4,20  24  األكاديميين

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

  ما يلي: )20(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,20 ،4,02املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,65، 0,63قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل 

  .تقييما إجيابيا كان  احملاسبية الدولية وفئة املستثمرين اخلاص باملعايريتقييمهم للسؤال 

اخلاص باملعايري احملاسبية  للسؤالMann-Whitney مان ويتين نتائج اختبار وضح اجلداول التالية ت
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). الدولية وفئة املستثمرين

 اخلاص للسؤال (املهنيني واألكادمييني)كل من فئات الدراسة النتائج املتعلقة برتب  : )21(الجدول رقم 
  املستثمرين وفئة الدولية احملاسبية باملعايري

  مجموع الرتب  متوسطات الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  1123,00  29,55  38  المهنيين

  830,00  34,58  24  األكاديميين

      62  المجموع

  .لى نتائج االختبارمن إعداد الطالبة باالعتماد عالمصدر: 
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  املستثمرين وفئة الدولية احملاسبية باملعايري اخلاص مان ويتين للسؤالنتيجة اإلحصائي : )22(الجدول رقم 

   الخاص بالمعايير المحاسبية الدولية وفئة المستثمرين لسؤالا

382,00  
1123,00 

1,29-   
19, 0 

    

Mann-Whitney   U 

Wilcoxon W 

Z 

Signification 

 asymptotique (bilatérale) 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  هي كاآليت: )22(واجلدول رقم ) 21(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح جليا      واملتعلق برتب كل من الفئتني  )21(أظهر اجلدول رقم 
أما        34,58بينما بلغ متوسط رتب األكادمييني  ،29,55سط رتب املهنيني بلغ من خالل اجلدول أن متو 
وهذا بالنسبة لفئة املهنيني أما عن فئة األكادمييني فقد بلغ جمموع الرتب  1123,00 عن جمموع الرتب فقد بلغ

ا    .830,00اخلاص 

  فهو يوضح ما يلي: )22(أما عن اجلدول رقم 

 بينما بلغت قيمة اختبار، 382,00 القيمة Mann-Whitney  ن وينيتما بلغت نتيجة اإلحصائي

بينما بلغ ، - 1,29 أي التوزيع الطبيعي القيمة Zوبلغت القيمة  ،1123,00القيمة  Wilcoxon ويلكوكسون
 القائلة الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05وهي أكرب من  α = )0,19(القيمة  sig الداللة مستوى قيمة

ا متنحهم الثقة ال يوج   د فرق من حيث أن املعايري احملاسبية الدولية تويل اهتمام كبري بفئة املستثمرين، كما أ
  .يف املعلومات املالية املقدمة هلم من طرف املؤسسات بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

للسؤال اخلاص باملعايري احملاسبية  همتقييمسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن توضح قيم املتو  -
  ؛كان إجيابيا  الدولية وفئة املستثمرين

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أراء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود   -
  اتفاق يف وجهات نظرهم. 

  العوائق التي تقف أمام نجاح الجزائر في تبني المعايير المحاسبية الدوليةالفرع الثالث: 

حول األسئلة املتعلقة بالعوائق اليت تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين انت إجابات أفراد عينة الدراسة ك
  كما هو موضح يف اجلدول التايل:  املعايري احملاسبية الدولية
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 تبين يف اجلزائر جناح أمام تقف اليت العوائق نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول: )23(الجدول رقم     
  الدولية احملاسبية املعايري

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه   
العام 
  للعينة

  

المتوسط  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

غيــــاب الســــوق املــــايل الكفــــؤ بــــاجلزائر حيــــول دون -1
تشـجيع االسـتثمار وبالتــايل يشـكل حتــدي أمـام النجــاح 

  يف تبين املعايري احملاسبية الدولية
  2  موافق  0,93  4,01

تتسم املعايري احملاسبية الدولية بالتطور والتحـديث، -2
ال تـــتمكن منظومتنـــا احملاســـبية احلاليـــة مـــن احتـــواء هـــذا 

تطــــــــــــــور ومواكبتــــــــــــــه دون إحــــــــــــــداث أي تعــــــــــــــديالت ال
  على املنظومة

  1  موافق  0,87  4,08

تبـــين املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة هـــو بالضـــرورة كســـر -3
ـــــــــر ـــــــــود واحلـــــــــدود، وعـــــــــدم انضـــــــــمام اجلزائ ـــــــــة القي  لكاف
إىل منظمة التجارة العاملية يعد إخفاق حبد ذاته يف تبين 

  هذه املعايري

  3  دحماي  1,01  3,01

املتوســـــــط العـــــــام واالحنـــــــراف املعيـــــــاري اخلـــــــاص جبميـــــــع
  الفقرات

  موافق  0,65  3,70

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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       ميكن املالحظة أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتجه حنو املوافقة  )23(من خالل اجلدول رقم 
، فقد بلغت الدولية احملاسبية املعايري تبين يف اجلزائر جناح أمام تقف اليت ة بالعوائقعلى مجيع الفقرات املتعلق

 [4.20 -3.40[والذي يندرج ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكرت اخلماسي  3,70قيمة املتوسط احلسايب 
وهذه  0,65واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق ، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري 

  القيمة تدل على وجود جتانس أي أن جل إجابات أفراد عينة الدراسة كانت تتجه حنو عبارة موافق. 

أوال: غياب السوق المالي الكفؤ بالجزائر يحول دون تشجيع االستثمار وبالتالي يشكل تحدي أمام 
  النجاح في تبني المعايير المحاسبية الدولية

عينة الدراسة على أن غياب السوق املايل الكفؤ باجلزائر يقف حاجز من إمجايل أفراد  % 48,4وافق 
أمام تشجيع عملية االستثمار وبالتايل يعد حتدي أمام جناح اجلزائر يف عملية تبين املعايري احملاسبية الدولية، 

فراد عينة ، أما عن إجابات أ%  80,7مبوافق بشدة، وهذا يعين أن إمجايل املوافقني يقدر بـ  %  32,3وأجاب 
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، وقد  % 11,3الدراسة اليت محلت عبارة غري موافق فقد بلغت نسبة 

  .%  8,1جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد بنسبة بلغت  

 مقياس وتقع هذه القيمة ضمن الفئة الرابعة يف 4,01أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق، كما قد بلغت قيمة  [4.20 -3.40[ليكرت اخلماسي 
  وهذه القيمة تدل  على تشتت أي عدم جتانس إجابات أفراد عينة الدراسة. 0,93االحنراف املعياري 

تنا المحاسبية الحالية         ثانيا: تتسم المعايير المحاسبية الدولية بالتطور والتحديث، ال تتمكن منظوم
  من احتواء هذا التطور ومواكبته دون إحداث أي تعديالت على المنظومة

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن املعايري احملاسبية الدولية تتميز بالتطور  % 48,4وافق بشدة 
ون القيام بأية تعديالت على املنظومة، والتحديث، ال ميكن ملنظومتنا احملاسبية احلالية من احتواء هذا التطور د

        من أفراد عينة الدراسة بعبارة موافق بشدة، وهذا يعين أن إمجايل املوافقني يقدر  % 33,9وقد أجاب 
       % 8,1، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة غري موافق فقد بلغت نسبة % 82,3بـ 

عينة الدراسة، وقد جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد بنسبة من إمجايل إجابات أفراد 
  .% 9,7بلغت  
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وتقع هذه القيمة ضمن الفئة الرابعة يف مقياس  4,08أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت 
لغت قيمة واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق، كما قد ب [4.20 -3.40[ ليكرت اخلماسي

وهذه القيمة تدل على وجود تشتت وهذا يعين عدم جتانس إجابات أفراد عينة  0,87االحنراف املعياري 
  الدراسة. 

ثالثا: تبني المعايير المحاسبية الدولية هو بالضرورة كسر لكافة القيود والحدود، وعدم انضمام الجزائر    
  في تبني هذه المعاييرإلى منظمة التجارة العالمية يعد إخفاق بحد ذاته 

تبين املعايري احملاسبية الدولية      من إمجايل أفراد عينة الدراسة باحلياد على أن عملية  % 32,3أجاب 
هو بالضرورة كسر لكافة القيود واحلدود، وعدم انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية يعد إخفاق حبد ذاته   

من أفراد عينة الدراسة بعبارة  غري موافق، أما عن إجابات أفراد  % 29,0 ، وقد أجابيف تبين هذه املعايري
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، وقد  % 27,4عينة الدراسة اليت محلت عبارة موافق فقد بلغت نسبة 

ات ، أما عن إجاب %  6,5جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة موافق بشدة بنسبة بلغت  
  .% 4,8أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة غري موافق بشدة فقد بلغت نسبة 

وتقع هذه القيمة ضمن الفئة الثالثة يف مقياس ليكرت  3,01بلغت قيمة املتوسط احلسايب القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة حمايد، كما قد بلغت قيمة االحنراف  [3.40 -2.60[اخلماسي 

  وهذه القيمة تدل على وجود تشتت كبري وعدم جتانس يف إجابات أفراد عينة الدراسة.  1,01ياري املع

 تقف اليت حول العوائقبعد القيام بتحليل نتائج إجابات إمجايل أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة 
متوسط اإلجابات اإلمجالية املتعلقة اختبار ، سيتم االنتقال إىل الدولية احملاسبية املعايري تبين اجلزائر يف جناح أمام

للعينة البسيطة وذلك       tالقيام باختبار ذه العوائق وذلك من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني، وهذا عن طريق 
  على مستوى مجيع الفقرات، حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:

  ؛اح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدوليةعوائق تقف أمام جنال توجد  :H0 الصفرية الفرضية -

  .عوائق تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدوليةتوجد  :H1 البديلة الفرضية -
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  بالنسبة للمهنيين التحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج االختبارأوال: 

اخلاصة  إجابات الفقرات الواحدة جيب أن يتبع متوسطللعينة  tحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
بالفرع الثالث بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة 

دف اختيار االختبار  30وتعد العينة من احلجم  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 
وذلك مسري نوف  -كوملوجروف  باختبارذلك سيتم القيام   الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثباتاملالئم وبالتايل

  .sig=0,05عند مستوى الداللة 

اخلاصة بالفرع الثالث  إجابات الفقراتمسري نوف على متوسط  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
، وهذا 05,0من كرب وهو أ ،igs=32,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني،

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.يعين 

  ومبا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.

اخلاصة بالفرع  ملتوسط إجابات الفقراتيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  املتعلقة بفئة املهنيني.الثالث و 

اخلاصة بالفرع الثالث  ملتوسط إجابات الفقراتاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )24(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئة املهنيني

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

متوسط إجابات 
الخاصة   الفقرات

  ثالثبالفرع ال
38  3,73  0,56  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارصدر: الم

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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بالفرع الثالث واملتعلقة بفئة  اخلاصة ملتوسط إجابات الفقرات" T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل 
  املهنيني.

  نيبالفرع الثالث واملتعلقة بفئة املهني اخلاصة ملتوسط إجابات الفقرات" T" نتائج اختبار: )25(الجدول رقم 

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

 متوسط إجابات الفقرات
  ثالثبالفرع الالخاصة   

8,03  0,00  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )25(واجلدول رقم  )24(نالحظ من خالل اجلدول رقم   

أكرب من قيمة املتوسط وهذه القيمة هي  3,73جابات املهنيني بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إ
، وهذا يدل على أن تقييم فئة 0,56، وقد بلغ االحنراف معياري قيمة 3احلسايب املفرتض والذي يساوي 

  .كان إجيابيا  بالفرع الثالث ألسئلة اخلاصةاملهنيني ل

وهي ذات داللة  =t)8,03(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tظهرت قيمة 
    يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه  0,05أصغر من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,00(إحصائية 
عوائق تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدولية وهذا من وجهة نظر املهنيني، وقبول ال توجد 

  . الفرضية البديلة

  بالنسبة لألكاديميين ن توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج االختبارالتحقق مثانيا: 

اخلاصة  إجابات الفقرات متوسط للعينة الواحدة جيب أن يتبع tحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
       - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالفرع الثالث بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة نوف  مسري
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اخلاصة بالفرع الثالث  إجابات الفقراتمسري نوف على متوسط  -اختبار كوملوجروف بعد تطبيق
، وهذا 05,0من كرب وهو أ ،sig=17,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني،

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.يعين 

  ميكن الوثوق بنتائج االختبار. ا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعضومب

اخلاصة بالفرع  ملتوسط إجابات الفقراتيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  الثالث واملتعلقة بفئة األكادمييني.

اخلاصة بالفرع الثالث  ملتوسط إجابات الفقراتاملعياري املتوسط احلسايب واالحنراف : )26(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئة األكادمييني

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

 متوسط إجابات الفقرات
  ثالثبالفرع الالخاصة  

24  3,65  0,78  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

بالفرع الثالث واملتعلقة بفئة ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة  "T" نتائج اختبارلتايل يوضح اجلدول ا
  األكادمييني.

بالفرع الثالث واملتعلقة بفئة ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة  "T" نتائج اختبار: )27(الجدول رقم          
  األكادمييني

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

 متوسط إجابات الفقرات
  ثالثبالفرع الالخاصة  

4,08  0,00  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
                                                            

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  ما يلي: )27(واجلدول رقم  )26(نالحظ من خالل اجلدول رقم   

سط أكرب من قيمة املتو وهذه القيمة هي  3,65بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات املهنيني 
فئة ، وهذا يدل على أن تقييم 0,78، وقد بلغ االحنراف معياري قيمة 3احلسايب املفرتض والذي يساوي 

  .كان إجيابياألسئلة اخلاصة بالفرع الثالث  ل األكادمييني

وهي ذات داللة  =t)4,03(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tظهرت قيمة 
   يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه  0,05أصغر من  sigمة الداللة ،  ومبا أن قي=α)0,00(إحصائية 
عوائق تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدولية وهذا من وجهة نظر األكادمييني، وقبول ال توجد 

  . الفرضية البديلة

  ة التالية:، وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائيANOVA ختبارا سيتم استخدام

عوائق تقف أمام جناح ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من حيث وجود  :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدولية

ئق تقف أمام جناح اجلزائر     عوامن حيث وجود  توجد فروقات ذات داللة إحصائية: H1 البديلة الفرضية -
  تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).  يف تبين املعايري احملاسبية الدولية

      ANOVA  تحليل التباين األحاديالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار  -

إجابات الفقرات  يتبع متوسط جيب أن حتليل التباين األحاديحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
بالفرع الثالث لكل جمتمع من جمتمعات اجملموعة التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة عن هذا اخلاصة 

  عينة كبرية احلجم وذلك بالنسبة لكل جمموعة ومبا أنه  15الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
وذلك مسري نوف  -كوملوجروف اختبار ئج دقيقة فمن األفضل إجراءيف حالة كرب حجم العينة قد تكون النتا

  .ميكن االعتماد عليهاوذلك لضمان الوصول إىل نتائج  sig=0,05عند مستوى الداللة 

إجابات  مت التحقق من هذا الشرط بالنسبة لكل من الفئتني املهنية واألكادميية واتضح أن متوسط
  بة للفئتني يتبع التوزيع الطبيعي.بالفرع الثالث بالنسالفقرات اخلاصة 

دف التحقق من شرط متاثل التباينات يف كل جمموعة مت إجراء اختبار ليفني لفحص جتانس التباين    و
ويوضح اجلدول  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  الثالث بالنسبة بالفرع اخلاصة الفقرات إجابات ملتوسط

  التايل نتائج هذا االختبار.
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 اخلاصة الفقرات إجابات اختبار ليفني لفحص جتانس التباين ملتوسط نتائج :)28(دول رقم الج
  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  الثالث بالنسبة بالفرع

  مستوى الداللة  2درجة الحرية   1درجة الحرية   Fالقيمة   البيان
)sig(  

 متوسط إجابات الفقرات
  الثالثبالفرع الخاصة 

6,41  1  60  0,01  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي:  )28(يتضح جليا من خالل اجلدول رقم 

 sig وبلغت قيمة ،=F )6,41(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة   
 إجابات تبار أن تباين متوسط، وبالتايل يتضح من خالل هذا االخ0,05 من قلوهي أ sig  =0,01 ،القيمة

  .(املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  األول غري متساوي بالنسبة بالفرع  اخلاصة الفقرات

بالرغم من استيفاء شرط عشوائية العينة وعدم اعتماد قيم أفرادها على بعضها البعض إال أن شرط 
  تائج حتليل التباين األحادي.جتانس التباين غري حمقق وبالتايل ال ميكن االعتماد على ن

وهو من االختبارات  Kruskal-Walisوالس  -كروسكال  ختبارا وبالتايل سيتم استخدام 
      املعلمية  حتليل التباين األحادي  وهذا االختباراتبديال لنظريه من  االختبارحبيث يعد هذا  الالمعلمية 

وسيتم اختبار صحة من الفرضية  حتليل التباين األحادي الالزمة للقيام باختبار الشروط استفاءيف حالة عدم 
  اإلحصائية التالية:

عوائق تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري ال يوجد فرق من حيث وجود  :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) احملاسبية الدولية

عوائق تقف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية حيث وجود يوجد فرق من : H1 البديلة الفرضية -
  بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). الدولية
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 الفقرات إجابات ملتوسط Kruskal-Walisوالس  -كروسكالنتائج اختبار  وضح اجلداول التالية ت
  األكادمييني).الثالث واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني و  بالفرع اخلاصة

(املهنيني واألكادمييني) واملتعلقة النتائج اخلاصة برتب كل من فئات الدراسة : )29(الجدول رقم 
  مبتوسط إجابات الفقرات اخلاصة بالفرع الثالث

  متوسط الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  32,17  38  المهنيين

  30,44  24  األكاديميين

    62  المجموع

  .طالبة باالعتماد على نتائج االختبارمن إعداد الالمصدر: 

والس واملتعلقة مبتوسط إجابات الفقرات اخلاصة  - كروسكالنتيجة اإلحصائي  : )30(الجدول رقم 
  بالفرع الثالث

   الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط

0,14  
1 

0,70   

    

Khi-deux   

ddl   

Signification 

asymptotique  

  .الطالبة باالعتماد على نتائج االختبار من إعدادالمصدر: 
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  هي كاآليت: )30(واجلدول رقم  )29(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح واملتعلق مبتوسط رتب كل من الفئتني  )29(أظهر اجلدول رقم 
  .30,44غ متوسط رتب األكادمييني بينما بل ،32,17جليا من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

  فهو يوضح ما يلي: )30(أما عن اجلدول رقم 

القيمة  sig الداللة بينما بلغ مستوى قيمة، 0,14 القيمة والس - كروسكال بلغت نتيجة اإلحصائي
)0,70( = α  ال يوجد فرق من حيث وجود  القائلة الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05وهي أكرب من

  .بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) قف أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدوليةعوائق ت

  يتضح من خالل نتائج االختبارات السابقة ما يلي:

بينها على أنه  يعين وجود إمجاعرفض الفرضية الصفرية من قبل فئات الدراسة أي املهنيني واألكادمييني  -
  ؛أمام جناح اجلزائر يف تبين املعايري احملاسبية الدوليةعوائق تقف توجد 

ملتوسط إجابات الفقرات  همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛كان إجيابيابالفرع الثالث  اخلاصة 

مييني يدل على وجود إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أراء املهنيني واألكاد  -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 
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  المطلب الثالث: متطلبات عملية تدقيق الحسابات 

مت تقســيم احملــور املتعلــق مبتطلبــات عمليــة تــدقيق احلســابات إىل عــدة فــروع مت فيهــا دراســة وحتليــل أهــم 
ســـابات والبيئـــة  التنافســـية، مراحـــل وخطـــوات تنفيـــذ عمليـــة تـــدقيق احلســـابات، باإلضـــافة إىل دراســـة مـــدقق احل

وبعدها مت التعريج  على طريقة حتديد أتعاب مدقق احلسابات، ومن بعدها مت التطرق إىل رضا مدقق احلسابات 
على األتعاب الـيت يتقاضـاها، باإلضـافة إىل حتليـل إنصـاف املشـرع اجلزائـري ملـدقق احلسـابات مـن ناحيـة احلقـوق 

ىل مــــدى التــــزام املشــــرع اجلزائــــري بتطبيــــق القــــوانني الردعيــــة يف حــــق مــــدقق والواجبــــات، ويف األخــــري مت التطــــرق إ
  احلسابات.  

  الفرع األول: مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق الحسابات

ظهــــرت إجابــــات أفــــراد عينــــة الدراســــة حــــول األســــئلة املتعلقــــة مبراحــــل وخطــــوات تنفيــــذ عمليــــة تــــدقيق   
  احلسابات كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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  مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلساباتنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)31(الجدول رقم 

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

  

المتوسط  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

يعــد التخطــيط الســليم للتــدقيق أداة للرقابــة فهــو -1
يســــــاعد علــــــى حتديــــــد االحنرافــــــات وبالتــــــايل إمكانيــــــة 

  عالجها
  03 موافق بشدة  0,61  4,29

تســــــاعد عمليــــــة دراســــــة وتقيــــــيم أنظمــــــة الرقابــــــة -2
الداخليـــة يف حتديـــد أســـلوب وبرنـــامج التـــدقيق املتبـــع، 

  باإلضافة إىل حتديد حجم عينة الدراسة
  04 موافق بشدة  0,54  4,25

وجــود نظــام رقابــة داخليــة ســليم مــن شــأنه احلــد  -3
  من احتمال وجود األخطاء

  02 موافق بشدة  0,72  4,37

يـــــتلخص جـــــوهر عمليـــــة التـــــدقيق يف مجـــــع أدلـــــة -4
  اإلثبات املالئمة ومن مت تقوميها بصورة موضوعية

  05  موافق  0,75  4,16

احل التدقيقمبا أن التقرير هو آخر مرحلة من مر  -5
فيجب أن يتضمن وبصريح العبارة الرأي الفـين احملايـد 
ملــــدقق احلســــابات عــــن عدالــــة القــــوائم املاليــــة ومتثيلهــــا 

  للمركز املايل للعميل

  01 موافق بشدة  0,61  4,46

املتوســـــط العـــــام واالحنـــــراف املعيـــــاري اخلـــــاص جبميـــــع
  الفقرات

  موافق بشدة  0,39  4,30

  .SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الطالبة  المصدر:
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ميكن املالحظة أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتجه حنو املوافقة بشدة     )31(من خالل اجلدول رقم 
راحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلسابات، فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب على مجيع الفقرات املتعلقة مب

واليت توضح أن اإلجابة ] 5 -4.20[ألخرية يف مقياس ليكرت اخلماسي والذي يندرج ضمن الفئة ا 4,30
وهذه القيمة تدل على وجود  0,39تنحصر ضمن درجة موافق بشدة ، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري 

  درجة عالية من التجانس أي أن جل إجابات أفراد عينة الدراسة كانت تتجه حنو عبارة موافق بشدة. 

لتخطيط السليم للتدقيق أداة للرقابة فهو يساعد على تحديد االنحرافات وبالتالي إمكانية أوال: يعد ا
  عالجها

على أن التخطيط السليم يعد مبثابة أداة للرقابة فهو إمجايل أفراد عينة الدراسة من  % 54,8وافق 
ملناسب، وقد جاءت يساعد على حتديد خمتلف االحنرافات وهذا سيساعد على إمكانية عالجها ويف الوقت ا

من إمجايل أفراد عينة الدراسة بعبارة موافق بشدة هذا ما جيعل نسبة إمجايل املوافقني ككل  % 37,1إجابة 
      % 8,1، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة % 91,9بـ  تقدر

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة .

وهي قيمة حمصورة يف الفئة اخلامسة من مقياس  4,29بلغت فقد  قيمة املتوسط احلسايبأما عن 
 0,61واليت تعكس إجابة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري ] 5 - 4.20[ليكرت اخلماسي 

د عينة وهذه القيمة تدل على وجود تشتت ضعيف يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفرا
  الدراسة. 

ثانيا: تساعد عملية دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تحديد أسلوب وبرنامج التدقيق المتبع، 
  باإلضافة إلى تحديد حجم عينة الدراسة

على أن عملية دراسة وتقييم إمجايل أفراد عينة الدراسة حتت عبارة موافق من  % 64,5جاءت إجابة 
ة يعد من األمهية مبا كان فهو يساعد على حتديد أسلوب وبرنامج التدقيق املتبع فاملعروف نظام الرقابة الداخلي

أنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية قوي ومثني قلت االحنرافات واألخطاء وبالتايل إمكانية استغناء مدقق 
   وقد جاءت إجابة احلسابات على أسلوب التدقيق التفصيلي وبالتايل التقليص من حجم عينة الدراسة، 

    من إمجايل أفراد عينة الدراسة بعبارة موافق بشدة هذا ما جيعل نسبة إمجايل املوافقني ككل تقدر  % 30,6
من إمجايل  % 4,8، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة % 95,1بـ 

  إجابات أفراد عينة الدراسة .
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وهي قيمة حمصورة يف الفئة اخلامسة من مقياس  4,25بلغت فقد  ملتوسط احلسايبقيمة اأما عن 
 0,54واليت تعكس إجابة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري ] 5 -4.20[ ليكرت اخلماسي

 وهذه القيمة تدل على وجود تشتت ضعيف يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفراد عينة
  الدراسة. 

  ثالثا: وجود نظام رقابة داخلية سليم من شأنه الحد من احتمال وجود األخطاء

على أن وجود نظام رقابة داخلي سليم من شأنه إمجايل أفراد عينة الدراسة من  % 48,4وافق بشدة 
   افة احلد من احتمال وجود األخطاء فهو يعد مبثابة ضمان على صحة وسالمة الدفاتر والسجالت، باإلض

من إمجايل أفراد  % 43,5إىل أنه مينح تأكيد على أن العمليات تسيري وفق طريقة آمنة، وقد جاءت إجابة 
، أما عن إجابات أفراد % 91,9عينة الدراسة بعبارة موافق هذا ما جيعل نسبة إمجايل املوافقني ككل تقدر بـ 

من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، أما عن  % 4,8عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة 
من إمجايل إجابات  % 3,2إجابات أفراد عينة الدراسة اليت جاءت حتت عبارة غري موافق فقد بلغت نسبة 

  أفراد عينة الدراسة.

وهي تدخل ضمن الفئة اخلامسة من مقياس ليكرت  4,37القيمة  قيمة املتوسط احلسايببلغت 
وتدل  0,72واليت تعكس إجابة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري ] 5 -4.20[اخلماسي 

  هذه القيمة على وجود تشتت نسيب يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفراد عينة الدراسة. 

  ضوعيةرابعا: يتلخص جوهر عملية التدقيق في جمع أدلة اإلثبات المالئمة ومن تم تقويمها بصورة مو 

على أن جوهر عملية التدقيق يتمثل يف مجع أدلة إمجايل أفراد عينة الدراسة من  % 56,5وافق 
اإلثبات املناسبة ومن مت العمل على تقوميها بصورة موضوعية وهذا حىت متكن مدقق احلسابات من رسم صورة 

ات اليت جاءت حتت عبارة موافق بشدة واضحة حول عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل، أما عن اإلجاب
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، هذا ما جيعل نسبة إمجايل املوافقني ككل  % 32,3فقد بلغت نسبة 

       % 6,5، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة % 88,8تقدر بـ 
لدراسة، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت جاءت حتت عبارة غري موافق من إمجايل إجابات أفراد عينة ا

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 4,8فقد بلغت نسبة 
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وهي قيمة حمصورة ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت  4,16القيمة املتوسط احلسايب بلغت قيمة 
وتدل هذه  0,75فق، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري واليت تعكس إجابة موا [4.20 -3.40[اخلماسي 

  القيمة على وجود تشتت نسيب يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفراد عينة الدراسة.

خامسا: بما أن التقرير هو آخر مرحلة من مراحل التدقيق فيجب أن يتضمن وبصريح العبارة الرأي 
  سابات عن عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي للعميلالفني المحايد لمدقق الح

على أن إعداد التقرير إمجايل أفراد عينة الدراسة حتت عبارة موافق بشدة من  % 53,2جاءت إجابة 
يعد آخر مرحلة  من مراحل التدقيق وبالتايل جيب أن تضمن وبصريح العبارة الرأي الفين احملايد عن عدالة 

ملالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل، وهذا حىت تتمكن عدة أطراف تعتمد على التقرير املعد من قبل القوائم ا
ا املستقبلية، لذلك يعد تضمن التقرير لرأي املدقق من األمهية  ا ورسم سياسا مدقق احلسابات من اختاذ قرارا

عبارة موافق هذا ما جيعل نسبة إمجايل من إمجايل أفراد عينة الدراسة ب % 40,3مبكان، وقد جاءت إجابة 
، أما عن إجابات أفراد عينة الدراسة اليت محلت عبارة حمايد فقد بلغت نسبة % 93,5املوافقني ككل تقدر بـ 

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 6,5

س ليكرت وهي قيمة حمصورة يف الفئة اخلامسة من مقيا 4,46 قيمة املتوسط احلسايب القيمةبلغت 
وهذه  0,61واليت تعكس إجابة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري  ] 5 -4.20[ اخلماسي

  القيمة تدل على وجود تشتت ضعيف يف معظم إجابات أفراد عينة الدراسة وبالتايل رضا أفراد عينة الدراسة. 

يتم االنتقال إىل القيام ببعض بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة س
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    . (املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  المستقلة للعينات tالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار أوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

اخلاصة  متوسط إجابات الفقراتاملستقلة جيب أن يتبع  اتللعين t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
   بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  راحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلساباتمب

طبيعة  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من 30عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
 باختبارذلك سيتم القيام  دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثباتالتوزيع 

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف
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راحل وخطوات اخلاصة مب إجابات الفقراتمسري نوف على متوسط  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
 ، sig=16,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة النسبة للمهنيني،ب تنفيذ عملية تدقيق احلسابات

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من كرب وهو أ

راحل وخطوات اخلاصة مب متوسط إجابات الفقراتومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. هنينيتنفيذ عملية تدقيق احلسابات بالنسبة للم

  بالنسبة لألكاديميين -

اخلاصة  متوسط إجابات الفقراتاملستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
ك سيتم القيام ذل بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات راحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلساباتمب

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبار

راحل وخطوات اخلاصة مب إجابات الفقراتمسري نوف على متوسط  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، تنفيذ عملية تدقيق احلسابات

13,0=sig،  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من كرب هو أو  

راحل وخطوات اخلاصة مب متوسط إجابات الفقراتومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. تنفيذ عملية تدقيق احلسابات بالنسبة لألكادمييني

راحل اخلاصة مب متوسط إجابات الفقراتإىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين إضافتا   
  (املهنيني واألكادمييني). وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلسابات متساويا بالنسبة لكال الفئتني

 يةاملستقلة وهو يعد من االختبارات املعلم للعينات t بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام اختبار
دف  ذه املراحل وذلك من وجهة نظر فئات وهذا  اختبار تساوي متوسط اإلجابات اإلمجالية املتعلقة 

  حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية: ،(املهنيني واألكادمييني)الدراسة 

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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مبراحل ال يوجد فرق من حيث أن تنفيذ عملية تدقيق احلسابات يتطلب املرور  :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛وخطوات حمددة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

يوجد فرق من حيث أن تنفيذ عملية تدقيق احلسابات يتطلب املرور مبراحل  :H1 البديلة الفرضية -
  وخطوات حمددة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).

راحل اخلاصة مب ملتوسط إجابات الفقرات رييوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعيا
  لدراسة (املهنيني واألكادمييني).واملتعلقة بفئات ا وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلسابات

راحل وخطوات اخلاصة مب ملتوسط إجابات الفقرات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )32(الجدول رقم 
  ئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) واملتعلقة بف تنفيذ عملية تدقيق احلسابات

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة  فئات الدراسة  البيان

 متوسط إجابات الفقرات
مراحل الخاصة ب

وخطوات تنفيذ عملية 
  تدقيق الحسابات

  0,38  4,30  38  المهنيين

  0,43  4,32  24  األكاديميين

  .على نتائج االختبارمن إعداد الطالبة باالعتماد المصدر: 

  ما يلي: )32(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,32 ،4,30املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,42، 0,38قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

  .تقييما إجيابيا احلسابات كان تدقيق عملية تنفيذ وخطوات مبراحل اخلاصة الفقرات إجابات تقييمهم ملتوسط

تساوي وعدم  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
واملتعلقة  راحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلساباتمب ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة تساوي التباينات

  بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).
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تساوي وعدم تساوي  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختبار:)33(الجدول رقم 
واملتعلقة بفئات  راحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق احلساباتمب ملتوسط إجابات الفقرات اخلاصة التباينات

  كادمييني)الدراسة (املهنيني واأل

  البيان
 اختبار ليفين لتجانس التباين

لتساوي  Tاختبار 
  المتوسطات

F sig  T  sig  

متوسط إجابات 
الخاصة الفقرات 

مراحل وخطوات ب
تنفيذ عملية تدقيق 

  الحسابات

تساوي تباين 
  الفئتين

1,15  0,28  2,38-  0,81  

عدم تساوي 
  تباين الفئتين

    2,32-  0,81  

  .البة باالعتماد على نتائج االختبارمن إعداد الطالمصدر: 

  ) ما يلي:33(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

لقد مت اختبار جتانس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت 
وهذا من أجل حتديد على أي اختبار سيتم االعتماد هل على اختبار  sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T  يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T الفئتني وكانت النتائج كاآليت:تباين تساوي  ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )1,15(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fظهرت قيم 
   Tاختبار سيتم االعتماد على ، ومن مت 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,28(إحصائية 

  يف حالة تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)- 2,38(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,81(إحصائية 

قيق احلسابات يتطلب املرور مبراحل وخطوات حمددة بني فئات ال يوجد فرق من حيث أن تنفيذ عملية تد
  الدراسة (املهنيني واألكادمييني). 
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

توسط إجابات الفقرات مل همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛إجيابياكان   لية تدقيق احلساباتراحل وخطوات تنفيذ عماخلاصة مب

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات املهنيني واألكادمييني يدل على وجود  -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 

  الفرع الثاني: مدقق الحسابات والبيئة التنافسية

التنافســية كمــا هــو  والبيئــة اتاحلســاب دققمبــ ظهــرت إجابــات أفــراد عينــة الدراســة حــول الســؤال املتعلــق  
  موضح يف اجلدول التايل:

التنافسية والبيئة احلسابات دققمب السؤال املتعلقنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)34(الجدول رقم 

  )03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم �

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  ةالعام للعين

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

علــــى مــــدقق احلســــابات احلفــــاظ علــــى اســــتقالليته -1
وموضوعيته يف ظل البيئة التنافسية ملهنة التدقيق، وعـدم 

ا املساس بسمعته   قبوله أي مهمة من شأ
 موافق بشدة  0,59  4,50

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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أوال: على مدقق الحسابات الحفاظ على استقالليته وموضوعيته في ظل البيئة التنافسية لمهنة التدقيق، 
  وعدم قبوله أي مهمة من شأنها المساس بسمعته

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أنه جيب على مدقق احلسابات عدم التأثر  % 54,8وافق بشدة  
ا أن تأثر بالبيئة التنافسية بشكل سليب وي قبل مهمة تدقيق احلسابات مع علمه املسبق بأن هذه املهمة من شأ
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة  % 40,3وجاءت إجابات على مسعته ومستقبله املهين، 

 ، ونسبة الغري% 4,8، بينما بلغت نسبة احملايدين %  95,1موافق، وعلية بلغت نسبة إمجايل املوافقني 
  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 3,2موافقني بلغت 

وهي تدخل ضمن الفئة اخلامسة من مقياس ليكرت  4,50أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت 
وهذه  0,59واليت تعكس إجابة موافق بشدة، ، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري ] 5 -4.20[اخلماسي 

  جتانس يف اإلجابات وبالتايل رضا وموافقة أفراد عينة الدراسة. القيمة تدل على وجود 

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةالتحقق من أوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 نينيالتنافسية بالنسبة للمه والبيئة احلسابات دققمب السؤال املتعلق يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

عينة   30التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل نتائج  كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة نوف  مسري - كوملوجروف  باختبارذلك سيتم القيام  دقيقة، وإلثبات

 التنافسية والبيئة احلسابات دققمب مسري نوف على السؤال املتعلق -ر كوملوجروفبعد تطبيق اختبا
، وهذا 05,0من أقل وهو  ، sig=00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني،

  عي.بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبييعين 

  
                                                            

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  بالنسبة لألكاديميين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
بالنسبة لألكادمييني  التنافسية والبيئة احلسابات دققمب السؤال املتعلق يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  -كوملوجروف باختبارم القيام ذلك سيت التوزيع الطبيعي، وإلثبات
0,05=sig.  

 التنافسية والبيئة احلسابات دققمب مسري نوف على السؤال املتعلق -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
، وهذا 05,0من أقل وهو  ،sig =00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني،

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. يعين

-Mann مان ويتين  ختباريف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام با

Whitney  وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية: ةالمعلميالختبار من االوهو  

دقق احلسابات حيافظ على استقالليته وموضوعيته     ال يوجد فرق من حيث أن م :H0 الصفرية الفرضية -
ا املساس بسمعته بني فئات الدراسة     يف ظل البيئة التنافسية ملهنة التدقيق، فهو ال يقبل مهمة من شأ

   ؛(املهنيني واألكادمييني)

ه يف ظل يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات حيافظ على استقالليته وموضوعيت: H1 البديلة الفرضية -
ا املساس بسمعته بني فئات الدراسة           البيئة التنافسية ملهنة التدقيق، فهو ال يقبل مهمة من شأ

  (املهنيني واألكادمييني).

 والبيئة احلسابات دققمب للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  املهنيني واألكادمييني).واملتعلقة بفئات الدراسة ( التنافسية

  

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 التنافسية والبيئة احلسابات دققمب للسؤال اخلاصاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )35(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

  الخاص السؤال
 الحسابات قبمدق

  التنافسية والبيئة

  0,59  4,39  38  المهنيين

  0,56  4,66  24  األكاديميين

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

  ما يلي: )35( يتضح من خالل اجلدول رقم

ا بلغت كم 4,66 ،4,39املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,56، 0,59قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

  .تقييما إجيابيا كان  التنافسية والبيئة احلسابات دققمباخلاص تقييمهم للسؤال 

 ساباتاحل دققمب اخلاص للسؤالMann-Whitney مان ويتين نتائج اختبار وضح اجلداول التالية ت
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). التنافسية والبيئة

دقق مب اخلاص للسؤال (املهنيني واألكادمييني)النتائج املتعلقة برتب كل من فئات الدراسة : )36(الجدول رقم 
  التنافسية والبيئة احلسابات

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  1081,50  28,46  38  نالمهنيي

  871,50  36,31  24  األكاديميين

      62  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  التنافسية والبيئة دقق احلساباتمب اخلاص للسؤال مان ويتيننتيجة اإلحصائي : )37(الجدول رقم 

          مدقق الحساباتبالخاص  لسؤالا
  افسيةالتن والبيئة

 

340,50    
1081,50    

1,90-  

0,057      

Mann-Whitney   U 

Wilcoxon W 

Z 

Signification 

 asymptotique (bilatérale) 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  هي كاآليت:) 37(واجلدول رقم  )36( النقاط املالحظة من اجلدول رقم

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح جليا      لق برتب كل من الفئتني واملتع )36(أظهر اجلدول رقم 
أما        36,31بينما بلغ متوسط رتب األكادمييني  ،28,46من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

الرتب  وهذا بالنسبة لفئة املهنيني أما عن فئة األكادمييني فقد بلغ جمموع 1081,50 عن جمموع الرتب فقد بلغ
ا    .871,50اخلاص 

  فهو يوضح ما يلي: )37(أما عن اجلدول رقم 

بينما بلغت قيمة اختبار ، 340,50 القيمة Mann-Whitney مان وينيت بلغت نتيجة اإلحصائي
بينما بلغ ، -1,90 أي التوزيع الطبيعي القيمة Zوبلغت القيمة  ،1081,50القيمة   Wilcoxon ويلكوكسن

 القائلة الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05وهي أكرب من  α = )0,057(القيمة  sig ةالدالل مستوى قيمة
ا متنحهم الثقة    ال يوجد فرق من حيث أن املعايري احملاسبية الدولية تويل اهتمام كبري بفئة املستثمرين، كما أ

  .ملهنيني واألكادمييني)يف املعلومات املالية املقدمة هلم من طرف املؤسسات بني فئات الدراسة (ا

  

  

  



اسبية الدوليةاستجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري احمل                                  الفصل الرابع  

227 

 

  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

 احلسابات دققمبللسؤال اخلاص  همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛كان إجيابيا  التنافسية والبيئة

ء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أرا -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 

  الفرع الثالث: تحديد أتعاب مدقق الحسابات

كمــا هــو   احلســابات مــدققتحديــد أتعــاب ب ظهــرت إجابــات أفــراد عينــة الدراســة حــول الســؤال املتعلــق  
  موضح يف اجلدول التايل:

احلسابات مدققتحديد أتعاب ب السؤال املتعلقة حول نتائج إجابات أفراد عينة الدراس :)38(الجدول رقم 

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

يتقاضــــى مــــدقق احلســــابات أتعــــاب ثابتــــة غــــري قابلــــة -1
  ها من قبل اجلمعية العامةللزيادة يتم حتديد

  موافق  1,06  3,45

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  العامة الجمعية قبل من تحديدها يتم للزيادة قابلة غير ثابتة أتعاب الحسابات مدقق أوال: يتقاضى

تقاضى أتعاب ثابتة غري من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن مدقق احلسابات ي % 33,9وافق  
قابلة للزيادة أي أن األتعاب اليت يتقاضاها املدقق غري مرتبطة بالنتائج اليت يتوصل إليها أو بالوقت الذي 

من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة  % 25,8وجاءت إجابات يستغرقه للقيام مبهمة تدقيق احلسابات، 
 17,7، بينما بلغت نسبة املوافقني بشدة % 21,0ني فقد قدرت بـ حتت عبارة حمايد، أما عن نسبة الغري موافق

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 1,6، ونسبة الغري موافقني بشدة %
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وهي تدخل ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكرت  3,45أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت 
تنحصر ضمن درجة موافق، كما قد بلغت قيمة االحنراف  واليت توضح أن اإلجابة [4.20 -3.40[اخلماسي 
وهذه القيمة تدل على تشتت كبري يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر يف خانة  1,06املعياري 

  موافق قد توزعت على باقي االقرتاحات األربعة. 

تقال إىل القيام ببعض بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االن
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  المستقلة للعينات tالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار أوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

تحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال  لة جيب أن يتبعاملستق للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
       - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، وإلثبات احلسابات مدقق

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف 

 احلسابات مدققتحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال مسري نوف على  -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
، وهذا 05,0من قل وهو أ ، sig=01,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني،

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.يعين 

 30ولكن يف هذه احلالة ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
وبالتايل ال تؤثر طبيعة التوزيع تأثريا كبريا على نتائج البحث  38فئة املهنيني بـ عينة كبرية احلجم ويقدر حجم 

  وبالتايل ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة.

احلسابات بالنسبة  مدققتحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال ومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  بنتائج االختبار.مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق  للمهنيني

  

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  بالنسبة لألكاديميين -

تحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال املستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
    -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات احلسابات مدقق

  .sig=0,05لة وذلك عند مستوى الدالمسري نوف 

 احلسابات مدققتحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال مسري نوف على  -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
، 05,0من   كربوهو أ ، sig=27,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني،

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.وهذا يعين 

احلسابات بالنسبة  مدققتحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال قيم متغري االختبار أي ومبا أن العينة عشوائية و 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. لألكادمييني

 مدققتحديد أتعاب ب املتعلقالسؤال إضافتا إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين   
  (املهنيني واألكادمييني). احلسابات متساويا بالنسبة لكال الفئتني

 املستقلة وهو يعد من االختبارات املعلمية للعينات t بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام اختبار
دف  وذلك بالنسبة لفئات  احلسابات مدققتحديد أتعاب ب املتعلقاختبار تساوي متوسط السؤال وهذا 

  ر الفرضية اإلحصائية التالية:حيث سيتم اختبا ،(املهنيني واألكادمييني)الدراسة 

ال يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات يتقاضى أتعاب ثابتة غري قابلة للزيادة  :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛يتم حتديدها من قبل اجلمعية العامة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

تقاضى أتعاب ثابتة غري قابلة للزيادة يتم يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات ي :H1 البديلة الفرضية -
  حتديدها من قبل اجلمعية العامة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).

 مدققتحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال  يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). احلسابات

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 احلسابات مدققتحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )39(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة  فئات الدراسة  البيان

 بتحديد الخاص السؤال
  الحسابات مدقق أتعاب

  1,05  3,60  38  المهنيين

  1,06  3,20  24  األكاديميين

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )39(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   3,20 ،3,60املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 06,1، 1,05 واألكادمييني على التوايل  قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني

تقييما إجيابيا، بينما كان تقييم األكادمييني  كان  احلسابات مدققتحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال تقييم املهنيني 
  .تقييما حمايدا

اوي وعدم تس افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
             واملتعلقة بفئات الدراسة  احلسابات مدققتحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال  تساوي التباينات

  (املهنيني واألكادمييني).
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تساوي وعدم تساوي  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختبار:)40( الجدول رقم
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) احلسابات مدققتحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال  التباينات

  البيان
لتساوي  Tاختبار  اختبار ليفين لتجانس التباين

  المتوسطات

F sig  T  sig  

 الخاص السؤال
 أتعاب بتحديد
  الحسابات مدقق

تساوي تباين 
  الفئتين

0,13  0,71  1,44  0,15  

عدم تساوي 
  تباين الفئتين

    1,43  0,15  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )40(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

لقد مت اختبار جتانس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت 
ار سيتم االعتماد هل على اختبار وهذا من أجل حتديد على أي اختب sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T الفئتني وكانت النتائج كاآليت:تباين تساوي  ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )0,13(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fظهرت قيم 
 Tسيتم االعتماد على اختبار ، ومن مت يتم 0,05 أكرب من sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,71(إحصائية 

  يف حالة تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)1,44(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,15(إحصائية 

يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات يتقاضى أتعاب ثابتة غري قابلة للزيادة يتم حتديدها من قبل ال 
  اجلمعية العامة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). 
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

تحديد أتعاب ب اخلاصللسؤال  همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛حمايداكان   احلسابات مدقق

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات املهنيني واألكادمييني يدل على وجود   -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 

  الفرع الرابع: رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي يتقاضاها

ــ   رضــا مــدقق احلســابات علــى األتعــاب الــيت ب ة الدراســة حــول الســؤال اخلــاصظهــرت إجابــات أفــراد عين
  كما هو موضح يف اجلدول التايل:  يتقاضاها

        رضا مدقق احلسابات ب السؤال اخلاصنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)41(الجدول رقم 
  األتعاب اليت يتقاضاها على 

03( من امللحق رقمتكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ض(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ـــــيت يتقاضـــــاها مـــــدقق احلســـــابات ال تقـــــدر -1 األتعـــــاب ال
  اجلهد املبذول من طرفه

  موافق  1,02  3,67

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  وال: األتعاب التي يتقاضاها مدقق الحسابات ال تقدر الجهد المبذول من طرفهأ

من إمجايل أفراد عينة الدراسة باحلياد على أن األتعاب اليت يتقاضاها مدقق  % 38,7أجاب 
من إمجايل إجابات أفراد عينة  % 27,4وجاءت إجابات احلسابات ال تقدر اجلهد الكبري املبذول من طرفه ، 

، وعلية بلغت نسبة إمجايل % 25,8ة حتت عبارة موافق، أما عن نسبة املوافقني بشدة فقد بلغت الدراس
من إمجايل  % 3,2، ونسبة الغري موافقني بشدة % 4,8، بينما بلغت نسبة الغري موافقني % 53,2املوافقني 

  إجابات أفراد عينة الدراسة.
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ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكرت وهي تدخل  3,67بلغت قيمة املتوسط احلسايب القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق، كما قد بلغت قيمة االحنراف  [4.20 -3.40[اخلماسي 
وهذه القيمة تدل على تشتت كبري يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر يف خانة  1,02املعياري 

  األربعة.حمايد قد توزعت على باقي االقرتاحات 

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  النسبة للمهنيينب -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاهاب السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

   عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة   بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة
دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل  30من احلجم  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

وذلك عند مستوى مسري نوف  -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثبات
  .sig=0,05الداللة 

رضا مدقق احلسابات على األتعاب ب مسري نوف على السؤال اخلاص -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
   أكرب وهو  ، sig=06,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني، اليت يتقاضاها

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من 

  وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.ومبا أن العينة عشوائية 

اختبار متوسط اإلجابات ب ظل توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام يف
ذا السؤال وذلك من وجهة نظر املهنيني، وهذا عن طريق  للعينة البسيطة، حيث  tالقيام باختبار املتعلقة 

  تم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:سي

  

  
                                                            

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  ؛راض على األتعاب اليت يتقاضاهامدقق احلسابات  :H0 الصفرية الفرضية -

  .راض على األتعاب اليت يتقاضاها مدقق احلسابات غري: H1 البديلة الفرضية -

  أوال: بالنسبة للمهنيين

   رضا مدقق احلسابات ب سؤال اخلاصلليوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  واملتعلقة بفئة املهنيني.على األتعاب اليت يتقاضاها 

رضا مدقق احلسابات       ب للسؤال اخلاص املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )42(الجدول رقم         
  واملتعلقة بفئة املهنيني على األتعاب اليت يتقاضاها

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  عدد الفئة  البيان

رضا       ب الخاصالسؤال 
مدقق الحسابات على األتعاب 

  التي يتقاضاها
38  4,00  0,98  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت ب للسؤال اخلاص "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل 
  املتعلقة بفئة املهنيني.و  يتقاضاها

 رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاهاب للسؤال اخلاص "T" نتائج اختبار: )43( الجدول رقم
  واملتعلقة بفئة املهنيني

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

رضا        ب الخاصالسؤال 
مدقق الحسابات  على األتعاب 

  هاالتي يتقاضا
6,24  0,00  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  هي كاآليت: )43(واجلدول رقم  )42(النقاط املالحظة من اجلدول رقم   

أكرب من قيمة وهذه القيمة هي  4,00ظهرت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات املهنيني بالقيمة 
، وهذا يدل على أن تقييم فئة 0,98، كما قدر االحنراف معياري بـ 3اوي املتوسط احلسايب املفرتض والذي يس

  .إجيايبتقييم كان   رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاهاب اخلاص للسؤال املهنيني

وهي ذات داللة  =t)6,24(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tظهرت قيمة 
مدقق  يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أصغر من  sigيمة الداللة ، ومبا أن ق=α)0,00(إحصائية 

  . راض على األتعاب اليت يتقاضاها وهذا من وجهة نظر املهنيني وقبول الفرضية البديلةاحلسابات 

  بالنسبة لألكاديميين -

نتائج دقيقة  يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل
 رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاهاب السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

وذلك عند مسري نوف  -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات
  .sig=0,05مستوى الداللة 

           رضا مدقق احلسابات ب مسري نوف على السؤال اخلاص - فكوملوجرو   بعد تطبيق اختبار
 ، sig=01,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، على األتعاب اليت يتقاضاها

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من أقل وهو 

  تبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية:، وهذا الخANOVA ختبارا سيتم استخدام

راض        ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من حيث أن مدقق احلسابات  :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) على األتعاب اليت يتقاضاها

         راض أن مدقق احلسابات من حيث  توجد فروقات ذات داللة إحصائية :H1 البديلة الفرضية -
  بني فئات الدراسة بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).  على األتعاب اليت يتقاضاها

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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      ANOVA  تحليل التباين األحاديالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار  -

رضا مدقق ب يتبع السؤال اخلاصجيب أن  حتليل التباين األحاديحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
لكل جمتمع من جمتمعات اجملموعة التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن  احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاها

عينة كبرية احلجم وذلك بالنسبة لكل  15االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
فر فيها هذا الشرط فبالتايل طبيعة التوزيع ال توثر بدرجة كبرية على النتائج جمموعة ومبا أن كل من الفئتني يتو 

  املتوصل إليها.

دف التحقق من شرط متاثل التباينات يف كل جمموعة مت إجراء اختبار ليفني لفحص جتانس التباين    و
             سة لفئات الدرا بالنسبة رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاهاب للسؤال اخلاص

  ويوضح اجلدول التايل نتائج هذا االختبار. (املهنيني واألكادمييني)

رضا مدقق احلسابات           ب للسؤال اخلاصاختبار ليفني لفحص جتانس التباين نتائج  :)44(الجدول رقم      
  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  بالنسبة على األتعاب اليت يتقاضاها

  مستوى الداللة 2درجة الحرية  1درجة الحرية   Fالقيمة   بيانال
)sig(  

رضا  مدقق ب الخاصالسؤال 
الحسابات على األتعاب     

  التي يتقاضاها
0,84  1  60  0,36  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي:  )44(يتضح جليا من خالل اجلدول رقم 

 sig وبلغت قيمة ،=F )0,84(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة   
 اخلاص ، وبالتايل يتضح من خالل هذا االختبار أن تباين السؤال0,05 وهي أكرب من sig  =0,36 ،القيمة
  .دمييني)(املهنيني واألكالفئات الدراسة  يتقاضاها متساوي بالنسبة اليت األتعاب على احلسابات مدقق  برضا

   رضا مدقق احلسابات ب للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  واملتعلقة بفئة األكادمييني.  على األتعاب اليت يتقاضاها
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رضا مدقق احلسابات على األتعاب ب للسؤال اخلاصاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )45(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئة األكادمييني قاضاهااليت يت

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

رضا       ب الخاصالسؤال 
مدقق الحسابات على األتعاب 

  التي يتقاضاها
24  3,16  0,86  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

  لي:ما ي )45(يتضح من خالل اجلدول رقم 

      أكرب وهذه القيمة هي  3,16بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات األكادمييني القيمة 
، وهذا يدل على أن 0,86، كما قدر االحنراف معياري بـ 3من قيمة املتوسط احلسايب املفرتض والذي يساوي 

  تقييم حمايد.كان   اليت يتقاضاها رضا مدقق احلسابات على األتعابب اخلاص للسؤال األكادميينيتقييم فئة 

   رضا مدقق احلسابات ب اخلاص للسؤالحتليل التباين األحادي  نتائج اختبار يوضح اجلدول التايل
  .اليت يتقاضاها على األتعاب
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ب رضا مدقق احلسابات على األتعاب اخلاص للسؤال نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: )46(الجدول رقم 
  يتقاضاها اليت

مجموع   درجات الحرية  مصدر التباين
  المربعات

Fقيمة متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة 
(sig)  

  0,00 11,49  10,21  10,21  1 بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

60  53,33  0,88      

        63,54  61  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )46(ل رقم يالحظ من اجلدو 

 sig وبلغت قيمة ،=F )11,49(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة 
، ومن مت يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروقات 0,05 منأقل وهي  sig = 0,00، القيمة

تعزى بني فئات الدراسة  ليت يتقاضاهاراض على األتعاب اذات داللة إحصائية من حيث أن مدقق احلسابات 
  .(املهنيني واألكادمييني) وقبول الفرضية البديلة

  يتضح من خالل نتائج االختبارات السابقة ما يلي:

  ؛رفض الفرضية الصفرية القائلة بأن مدقق احلسابات راض على األتعاب اليت يتقاضاها من قبل املهنيني -

للسؤال ابات املهنيني واألكادمييني أن هناك اختالف يف تقييمهم توضح قيم املتوسطات احلسابية إلج -
رضا مدقق احلسابات على األتعاب اليت يتقاضاها فتقييم املهنيني كان تقييما إجيابيا بينما تقييم باخلاص 

  ؛األكادمييني كان تقييما حمايدا

دمييني يدل على عدم وجود اتفاق إن وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسطات أراء املهنيني واألكا -
  يف  وجهات نظرهم. 
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  الفرع الخامس: إنصاف المشرع الجزائري لمدقق الحسابات من ناحية الحقوق والواجبات     

     احلســابات ملــدقق اجلزائــري املشــرع إنصــافب ظهــرت إجابــات أفــراد عينــة الدراســة حــول الســؤال اخلــاص  
  وضح يف اجلدول التايل:كما هو م  والواجبات احلقوق ناحية من

 ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب السؤال اخلاصنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)47(الجدول رقم 
  والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  نةالعام للعي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

املشـــرع اجلزائـــري أنصـــف مـــدقق احلســـابات مـــن ناحيـــة -1
  احلقوق والواجبات

  حمايد  0,84  3,00

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  أوال: المشرع الجزائري أنصف مدقق الحسابات من ناحية الحقوق والواجبات   

من إمجايل أفراد عينة الدراسة باحلياد على أن املشرع اجلزائري قد أنصف مدقق  % 48,4أجاب 
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة  % 25,8وجاءت إجابات احلسابات من ناحية احلقوق والواجبات، 

افقني بشدة ، بينما بلغت نسبة الغري مو % 19,4حتت عبارة موافق، أما عن نسبة غري املوافقني فقد بلغت 
  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 1,6، ونسبة املوافقني بشدة بلغت % 4,8

وهي تدخل ضمن الفئة الثالثة يف مقياس ليكرت  3,00قدرت قيمة املتوسط احلسايب بالقيمة 
اف واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة حمايد، كما قد بلغت قيمة االحنر  [3.40 -2.60[اخلماسي 
وهذه القيمة تدل على تشتت يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر يف خانة حمايد  0,84املعياري 

   قد توزعت على باقي االقرتاحات األربعة.
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بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد ال   .(املهنيني واألكادمييني)فروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة االختبارات وذلك 

  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب السؤال اخلاص  هذه الشروط أن يتبعيعول عليها ومن بني

بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  عن هذا الشرط بكرب حجم  والواجبات احلقوق
دف اختيار  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 30العينة وتعد العينة من احلجم 

مسري نوف  - كوملوجروف  باختبارذلك سيتم القيام  االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثبات
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة 

 ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب مسري نوف على السؤال اخلاص -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني، والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات

09,0= sig،  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من أكرب وهو  

  ومبا أن العينة عشوائية وقيم أفرادها ال تعتمد على بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار.

اختبار متوسط اإلجابات ب للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام ظل توفر الشروط الالزمة يف
ذا السؤال وذلك من وجهة نظر املهنيني، وهذا عن طريق  للعينة البسيطة، حيث  tالقيام باختبار املتعلقة 

  سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:

     ؛والواجبات احلقوق ناحية من تاحلسابا مدقق أنصف اجلزائري املشرع :H0 الصفرية الفرضية -

   .  املشرع اجلزائري مل ينصف مدقق احلسابات من ناحية احلقوق والواجبات: H1 البديلة الفرضية -

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 اجلزائري املشرع إنصافب للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  املتعلقة بفئة املهنيني.و والواجبات  احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق

 اجلزائري املشرع إنصافب للسؤال اخلاص املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )48(الجدول رقم         
  واملتعلقة بفئة املهنيني والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق

 المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

 المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
 ناحية الحسابات من لمدقق الجزائري

  والواجبات الحقوق
38  3,02  0,94  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

   احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب للسؤال اخلاص "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل 
  املهنيني. واملتعلقة بفئة والواجبات احلقوق ناحية من

 ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب للسؤال اخلاص "T" نتائج اختبار: )49(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئة املهنيني والواجبات احلقوق

  البيان
  3المتوسط االفتراضي= 

  T (sig) داللة  T قيمة

 الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
 الحقوق ةناحي الحسابات من لمدقق

  والواجبات
0,17  0,86  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  هي كاآليت: )49(واجلدول رقم  )48(النقاط املالحظة من اجلدول رقم   

أكرب من قيمة وهذه القيمة هي  3,02بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلمجايل إجابات املهنيني القيمة 
، وهذا يدل على أن تقييم فئة 0,94، وقدر االحنراف معياري بـ 3 املفرتض والذي يساوي املتوسط احلسايب

تقييما كان   والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب اخلاص للسؤال املهنيني
  حمايدا.

ت داللة وهي ذا =t)0,17( ، بقيمة=α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tظهرت قيمة 
 ، وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة:0,05أكرب من  sig، ومبا أن قيمة الداللة =α)0,86(إحصائية 
  . وهذا من وجهة نظر املهنيني والواجبات احلقوق ناحية احلسابات من مدقق أنصف اجلزائري املشرع

  بالنسبة لألكاديميين -

فر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة يتطلب القيام باالختبارات املعلمية تتو 
 ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

   - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات والواجبات احلقوق
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة نوف  مسري

   احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب مسري نوف على السؤال اخلاص -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
          أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، والواجبات احلقوق ناحية من
00,0= sig،  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.هذا يعين ، و 05,0من أقل وهو  

  ، وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية:ANOVA ختبارا سيتم استخدام

 مدقق أنصف اجلزائري ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من حيث أن املشرع :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)والواجبات تعزى بني  احلقوق ناحية من احلسابات

 مدقق أنصف اجلزائري توجد فروقات ذات داللة إحصائية من حيث أن املشرع :H1 البديلة الفرضية -
  والواجبات تعزى بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). احلقوق ناحية من احلسابات

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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      ANOVA  تحليل التباين األحاديختبار التحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج ا -

 املشرع إنصافب السؤال اخلاصجيب أن يتبع  حتليل التباين األحاديحىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار 
لكل جمتمع من جمتمعات اجملموعة التوزيع الطبيعي،  والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري

عينة كبرية احلجم وذلك  15شرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم حبيث ميكن االستعاضة عن هذا ال
بالنسبة لكل جمموعة ومبا أن كل من الفئتني يتوفر فيها هذا الشرط فبالتايل طبيعة التوزيع ال توثر بدرجة كبرية 

  على النتائج املتوصل إليها.

دف التحقق من شرط متاثل التباينات يف كل جمموعة مت إجراء   اختبار ليفني لفحص جتانس التباين  و
لفئات الدراسة  بالنسبة والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع إنصافب للسؤال اخلاص

  ويوضح اجلدول التايل نتائج هذا االختبار. (املهنيني واألكادمييني)

 اجلزائري املشرع إنصافب ال اخلاصللسؤ  اختبار ليفني لفحص جتانس التباين نتائج :)50(الجدول رقم  
  (املهنيني واألكادمييني)لفئات الدراسة  بالنسبة والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق

  مستوى الداللة 2درجة الحرية  1درجة الحرية   Fالقيمة   البيان
)sig(  

        الخاصالسؤال 

 الجزائري المشرع بإنصاف
 ناحية الحسابات من لمدقق

  والواجبات الحقوق

  

4,32  

  

1  60  0,04  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي:  )50(يتضح جليا من خالل اجلدول رقم 

 sig وبلغت قيمة ،=F )4,32(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fبلغت قيمة   
 اخلاص السؤالتايل يتضح من خالل هذا االختبار أن تباين ، وبال0,05 من قلوهي أ sig =0,04 ،القيمة

لفئات الدراسة  غري متساوي بالنسبة والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع بإنصاف
   .(املهنيني واألكادمييني)



اسبية الدوليةاستجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري احمل                                  الفصل الرابع  

244 

 

أن شرط  بالرغم من استيفاء شرط عشوائية العينة وعدم اعتماد قيم أفرادها على بعضها البعض إال
  جتانس التباين غري حمقق وبالتايل ال ميكن االعتماد على نتائج حتليل التباين األحادي.

وهو من االختبارات الالمعلمية  Kruskal-Walisوالس  -كروسكال  ختبارا وعليه سيتم استخدام 
وهذا يف حالة عدم  املعلمية  حتليل التباين األحادي  االختباراتبديال لنظريه من  االختبارحبيث يعد هذا  

وسيتما اختبار صحة من الفرضية اإلحصائية  الالزمة للقيام باختبار حتليل التباين األحادي  الشروط استفاء
  التالية:

 ناحية من احلسابات مدقق أنصف اجلزائري ال يوجد فرق من حيث أن املشرع :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛ واألكادمييني)والواجبات بني فئات الدراسة (املهنيني احلقوق

 احلقوق ناحية من احلسابات مدقق أنصف اجلزائري يوجد فرق من حيث أن املشرع: H1 البديلة الفرضية -
  والواجبات بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).

 اجلزائري املشرع بإنصاف اخلاص للسؤاليوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  واملتعلقة بفئة األكادمييني. والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات قملدق

 ملدقق اجلزائري املشرع بإنصاف للسؤال اخلاصاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )51(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئة األكادميينيوالواجبات  احلقوق ناحية من احلسابات

 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي  عدد الفئة  البيان

 المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
 ناحية الحسابات من لمدقق الجزائري

  والواجبات الحقوق
24  2,95  0,69  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
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  ما يلي: )51(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت قيمة االحنراف املعياري   2,95قيمة األكادمييني ال إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
       احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع بإنصاف اخلاصيدل على أن تقييم األكادمييني للسؤال  وهذا 0,69
  .تقييما حمايدا كان  والواجبات احلقوق ناحية من

 بإنصاف صاخلا للسؤال Kruskal-Walisوالس  -كروسكالنتائج اختبار  وضح اجلداول التالية ت
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع

 اخلاص للسؤال (املهنيني واألكادمييني)النتائج املتعلقة برتب كل من فئات الدراسة : )52(الجدول رقم 
  والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري املشرع بإنصاف

  متوسط الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  32,12  38  المهنيين

  30,52  24  األكاديميين

    62  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

 ملدقق اجلزائري املشرع بإنصاف اخلاص للسؤال والس - كروسكالنتيجة اإلحصائي  : )53(الجدول رقم 
  والواجبات احلقوق ناحية من باتاحلسا

 لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاص السؤال
  والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات

 

0,13  
1 

0,71   

    

Khi-deux   

ddl   

Signification 

asymptotique  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  هي كاآليت: )53(واجلدول رقم  )52(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح واملتعلق مبتوسط رتب كل من الفئتني  )52(أظهر اجلدول رقم 
  .30,52بينما بلغ متوسط رتب األكادمييني  ،32,12جليا من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

  فهو يوضح ما يلي: )53( أما عن اجلدول رقم

القيمة  sig الداللة بينما بلغ مستوى قيمة، 0,13 القيمة والس - كروسكال ت نتيجة اإلحصائيبلغ
)0,71( = α  ال يوجد فرق من حيث أن املشرع القائلة الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05وهي أكرب من 

  .نيني واألكادمييني)والواجبات بني فئات الدراسة (امله احلقوق ناحية من احلسابات مدقق أنصف اجلزائري

  يتضح من خالل نتائج االختبارات السابقة ما يلي:

      والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات مدقق أنصف اجلزائري املشرعقبول الفرضية الصفرية القائلة بأن  -
  ؛من قبل املهنيني

 املشرع بإنصاف لسؤال اخلاصل همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛حمايداكان   والواجبات احلقوق ناحية من احلسابات ملدقق اجلزائري

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أراء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود   -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 
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  ق القوانين الردعية في حق مدقق الحسابات الفرع السادس: التزام المشرع الجزائري بتطبي

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق القوانني الردعية     ب ظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال اخلاص  
  يف حق مدقق احلسابات كما هو موضح يف اجلدول التايل:

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق ب السؤال اخلاصنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)54(الجدول رقم 
القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
 العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اتاملشـــرع اجلزائـــري جـــدي مـــن حيـــث أخـــذ اإلجـــراء -1
الالزمــة  يف حــق مــدقق احلســابات والــيت قــد تصــل إىل حــد 
الســجن يف حــال اكتشــاف األضــرار  الناجتــة عــن األخطــاء 

  والالمباالة اليت ارتكبها عند ممارسة املهام املنوطة به

  موافق  0,92  3,79

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 قد والتي الحسابات مدقق حق في  الالزمة اإلجراءات أخذ حيث من جدي الجزائري المشرع أوال:
 عند ارتكبها التي والالمباالة األخطاء عن الناتجة  األضرار اكتشاف حال في السجن حد إلى تصل

  به  المنوطة المهام ممارسة

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن املشرع اجلزائري جدي من حيث أخد   % 46,8لقد وافق 
كافت التدابري الالزمة يف حق مدقق احلسابات واليت قد تصل إىل حالة السجن وذلك يف حالة ما إذا مت 
اكتشاف األضرار الناجتة عن األخطاء واإلمهال والالمباالة اليت ارتكبها مدقق احلسابات أثناء أداء مهامه، 

رة حمايد، أما عن نسبة املوافقني من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبا % 25,8وجاءت إجابات 
، ونسبة الغري املوافقني بشدة بلغت أيضا % 3,2، بينما بلغت نسبة الغري موافقني % 21,0بشدة فقد بلغت 

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، إذا ميكن املالحظة جليا أن نسبة إمجايل املوافقني ككل تقدر  % 3,2
  .% 67,8بـ 
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وهي تدخل ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكرت اخلماسي            3,79سط احلسايب القيمة بلغت قيمة املتو 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق، كما قد بلغت قيمة االحنراف املعياري  [4.20 -3.40[

ظهر يف خانة وهذه القيمة تدل على وجود تشتت كبري يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل ت 0,92
  موافق قد توزعت على باقي االقرتاحات األربعة.

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  المستقلة للعينات tالشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار  التحقق من توفرأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

التزام املشرع ب السؤال اخلاصاملستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
ذلك  اتبالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، وإلثب اجلزائري بتطبيق القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارسيتم القيام 

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق القوانني ب مسري نوف على السؤال اخلاص -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
         ةأوضحت نتائج االختبار أن مستوى الدالل بالنسبة للمهنيني، الردعية يف حق مدقق احلسابات

00,0= sig،  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  

عينة كبرية احلجم ومبا  30ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
  ذا الشرط.فبالتايل ميكن الوصول إىل نتائج يعول عليها دون حتقق ه 38أن فئة املهنيني تقدر بـ 

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق القوانني ب السؤال اخلاصومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. الردعية يف حق مدقق احلسابات بالنسبة للمهنيني

  بالنسبة لألكاديميين -

التزام املشرع ب السؤال اخلاصاملستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
ذلك  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات اجلزائري بتطبيق القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارسيتم القيام 

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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التزام املشرع اجلزائري بتطبيق القوانني ب السؤال اخلاص مسري نوف على -وجروفكومل  بعد تطبيق اختبار
 =08,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، الردعية يف حق مدقق احلسابات

sig، بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من كرب وهو أ  

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق القوانني ب السؤال اخلاصة وقيم متغري االختبار أي ومبا أن العينة عشوائي
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. الردعية يف حق مدقق احلسابات بالنسبة لألكادمييني

اجلزائري بتطبيق التزام املشرع ب السؤال اخلاصإضافتا إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين   
  (املهنيني واألكادمييني). القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات متساويا بالنسبة لكال الفئتني

 املستقلة وهو يعد من االختبارات املعلمية للعينات t بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام اختبار  
دف  ع اجلزائري بتطبيق القوانني الردعية يف حق التزام املشر ب السؤال اخلاصاختبار تساوي متوسط وهذا 

  حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية: ،(املهنيني واألكادمييني)بني فئات الدراسة  مدقق احلسابات

 حق يف الردعية القوانني يلتزم بتطبيق اجلزائري ال يوجد فرق من حيث أن املشرع :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛ات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)احلسابات بني فئ مدقق

 مدقق حق يف الردعية القوانني يلتزم بتطبيق اجلزائري يوجد فرق من حيث أن املشرع :H1 البديلة الفرضية -
  احلسابات بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).

زام املشرع اجلزائري التب للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). بتطبيق القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

  

  

  

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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التزام املشرع اجلزائري بتطبيق ب للسؤال اخلاص املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )55(الجدول رقم 
  علقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) واملت القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

       الخاص السؤال
 الجزائري المشرع بالتزام
   الردعية القوانين بتطبيق

  الحسابات مدقق حق في

  0,85  4,02  38  المهنيين

  0,92  3,41  24  األكاديميين

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )55( يتضح من خالل اجلدول رقم

كما بلغت   3,41 ،4,02 املهنيني واألكادمييني على التوايل إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  مالقي وهذه 0,92، 0,85قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

تقييما  احلسابات كان مدقق حق يف الردعية القوانني بتطبيق اجلزائري املشرع بالتزام اخلاص تقييمهم للسؤال
  .إجيابيا

تساوي وعدم  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
 احلسابات مدقق حق يف الردعية القوانني بتطبيق ائرياجلز  املشرع بالتزام اخلاص للسؤال تساوي التباينات

  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).
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تساوي وعدم تساوي  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختبار:)56(الجدول رقم 
واملتعلقة  احلسابات مدقق حق يف دعيةالر  القوانني بتطبيق اجلزائري املشرع بالتزام اخلاص للسؤال التباينات

  بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

  البيان
 اختبار ليفين لتجانس التباين

لتساوي  Tاختبار 
  المتوسطات

F sig  T  sig  

    الخاص السؤال
 المشرع بالتزام

 بتطبيق الجزائري
    الردعية القوانين
 مدقق حق في

  الحسابات

تساوي تباين 
  تينالفئ

1,85  0,17  2,64  0,01  

عدم تساوي 
  تباين الفئتين

    2,59  0,01  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )56(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

لقد مت اختبار جتانس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت 
وهذا من أجل حتديد على أي اختبار سيتم االعتماد هل على اختبار  sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T الفئتني وكانت النتائج كاآليت:تباين تساوي  ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )1,85(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fظهرت قيم 
    Tسيتم االعتماد على اختبار  ، ومنه 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,17(حصائية إ

  يف حالة تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)2,64(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أقل من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,01(إحصائية 

احلسابات بني فئات  مدقق حق يف الردعية القوانني يلتزم بتطبيق اجلزائري ال يوجد فرق من حيث أن املشرع
  الدراسة (املهنيني واألكادمييني) وقبول الفرضية البديلة. 
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابق ما يلي:

التزام املشرع اجلزائري بتطبيق بللسؤال اخلاص  همتقييمط احلسايب إلجابات املهنيني أن توضح قيم املتوس -
األكادمييني  قيم املتوسط احلسايب إلجابات أما عن تقييما إجيابيا كان القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات

  ؛فتوضح أن تقييمهم للسؤال كان أقرب للحياد

  املهنيني واألكادمييني يدل على عدم وجود اتفاق تام يف وجهات نظرهم.  إن وجود فرق بني متوسطات أراء -

  المطلب الرابع: تطبيقات المعايير الدولية وتدقيق الحسابات في البيئة الجزائرية

  مت تقســيم احملــور املتعلــق بتطبيقــات املعــايري الدوليــة وتــدقيق احلســابات يف البيئــة اجلزائريــة إىل عــدة فــروع 
ة وحتليــل تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة وإلزاميــة رفــع مــدقق احلســابات مــن مؤهالتــه التكنولوجيــا، مت فيهــا دراســ

باإلضــافة إىل دراســة الثقــة الــيت متنحهــا املعــايري احملاســبية الدوليــة ملســتعملي القــوائم املاليــة يف التقــارير الــيت يعــدها 
ومعــايري التــدقيق، ومت التطــرق أيضــا إىل تقيــد مــدقق مــدقق احلســابات، وبعــدها مت التعــريج علــى مــدقق احلســابات 

احلسابات بتطبيق معايري التدقيق الدولية، وبعدها مت التطرق إىل املعـايري احملاسـبية الدوليـة وجـودة املعلومـات، ويف 
 األخري مت دراسة العالقة بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية.

  لمعايير المحاسبية الدولية وإلزامية رفع مدقق الحسابات من مؤهالته التكنولوجياالفرع األول: تطبيق ا

ظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال املتعلقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وإلزامية رفع   
  مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)57(دول رقم الج    
     وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تطبيــــــــق اجلزائــــــــر للمعــــــــايري احملاســــــــبية الدوليــــــــة تلــــــــزم  -1
علـــــــى مـــــــدقق احلســـــــابات الرفـــــــع مـــــــن مؤهالتـــــــه املتعلقـــــــة 

  بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
 موافق بشدة  0,50  4,51

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 المتعلقة مؤهالته من الرفع الحسابات مدقق على تلزم الدولية المحاسبية للمعايير الجزائر طبيقت أوال:
 واالتصال  المعلومات بتكنولوجيا

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق اجلزائر للمعايري احملاسبية  % 51,6لقد وافق بشدة 
ه املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال وهذا حىت يتسىن الدولية تلزم على مدقق احلسابات الرفع من مؤهالت

من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة  % 48,4وجاءت إجابات له التطبيق األمثل للمعايري احملاسبية الدولية، 
  .% 100حتت عبارة موافق، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل 

ي تدخل ضمن الفئة اخلامسة يف مقياس ليكرت وه 4,41بلغت قيمة املتوسط احلسايب القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة  ] 5 -4.20[ اخلماسي  

ا من التجانس يف معظم إجابات أفراد عينة  0,50االحنراف املعياري  وهذه القيمة تعكس درجة البأس 
يارين األول والثاين وبالتايل يعد هذا دليل على رضا أفراد عينة الدراسة أي أن اإلجابات احنصرت بني اخل

  الدراسة.

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 
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  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
زامية رفع مدقق السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وإل يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  عن هذا الشرط  احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا
دف  30بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

 -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  تائج دقيقة، وإلثباتاختيار االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل ن
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف 

مسري نوف على السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية  -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
حت نتائج االختبار أن مستوى أوض بالنسبة للمهنيني، وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  ، sig=00,0 الداللة

  بالنسبة لألكاديميين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وإلزامية رفع مدقق  ن يتبعيعول عليها ومن بني هذه الشروط أ

 باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات من مؤهالته التكنولوجيا احلسابات
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف

ري نوف على السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية مس - كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار 
         أوضحت نتائج االختبار بالنسبة لألكادمييني، وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  ،sig =00,0 أن مستوى الداللة

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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-Mann مان ويتين  ختبار ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام بايف

Whitney  وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية: ةالمعلميالختبار من االوهو  

مدقق  تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تلزم على ال يوجد فرق من حيث أن :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) احلسابات الرفع من مؤهالته التكنولوجيا

تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تلزم على مدقق احلسابات يوجد فرق من حيث أن : H1 البديلة الفرضية -
  بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). الرفع من مؤهالته التكنولوجيا

بتطبيق املعايري احملاسبية  للسؤال اخلاصوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ي
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). الدولية وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية  ل اخلاصللسؤااملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )58(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

بتطبيق  الخاصالسؤال 
 الدولية المحاسبية المعايير
 مدقق رفع اميةوإلز 

 مؤهالته من الحسابات
  التكنولوجيا

  0,50  4,44  38  المهنيين

  0,49  4,62  24  األكاديميين

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

  ما يلي: )58(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,62 ،4,44ايل املهنيني واألكادمييني على التو  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,49، 0,50قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

التكنولوجيا   مؤهالته من احلسابات مدقق رفع وإلزامية الدولية احملاسبية املعايري اخلاص بتطبيق تقييمهم للسؤال
  .تقييما إجيابيا كان
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بتطبيق املعايري  اخلاص للسؤالMann-Whitney مان ويتين نتائج اختبار ول التالية وضح اجلدات
واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني  احملاسبية الدولية وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  واألكادمييني).

      اخلاص للسؤال ملهنيني واألكادمييني)(االنتائج املتعلقة برتب كل من فئات الدراسة : )59(الجدول رقم     

  بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وإلزامية رفع مدقق احلسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  1116,00  29,37  38  المهنيين

  837,00  34,88  24  األكاديميين

      62  المجموع

  .اد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارمن إعدالمصدر: 

 رفع وإلزامية الدولية احملاسبية املعايري بتطبيق اخلاص للسؤال مان ويتيننتيجة اإلحصائي : )60(الجدول رقم 
  التكنولوجيا مؤهالته من احلسابات مدقق

 وإلزامية الدولية المحاسبية المعايير بتطبيق الخاص السؤال
  التكنولوجيا مؤهالته من الحسابات مدقق رفع

  

375,00    
1116,00      

1,35-    

 0,17      

Mann-Whitney   U 

Wilcoxon W 

Z 

Signification 

 asymptotique (bilatérale) 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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  هي كاآليت: )60(واجلدول رقم  )59(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح جليا       واملتعلق برتب كل من الفئتني  )59(دول رقم أظهر اجل
أما عن  34,88بينما بلغ متوسط رتب األكادمييني  ،29,37من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

 فقد بلغ جمموع الرتب وهذا بالنسبة لفئة املهنيني أما عن فئة األكادمييني 1116,00 جمموع الرتب فقد بلغ
ا    .837,00اخلاص 

  فهو يوضح ما يلي: )60(أما عن اجلدول رقم 

بينما بلغت قيمة اختبار ، 375,00 القيمة  Mann-Whitneyبلغت نتيجة اإلحصائي مان وينيت
بينما ، -1,35 أي التوزيع الطبيعي القيمة Zوبلغت القيمة  ،1116,00القيمة   Wilcoxon ويلكوكسون

 الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05وهي أكرب من  α = )0,17(القيمة  sig الداللة ستوى قيمةبلغ م
تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تلزم على مدقق احلسابات الرفع من مؤهالته  ال يوجد فرق من حيث أن القائلة

  .بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) التكنولوجيا

  ل نتائج االختبار السابقة ما يلي:يتضح من خال

 املعايري اخلاص بتطبيقللسؤال  همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛كان إجيابياالتكنولوجيا   مؤهالته من احلسابات مدقق رفع وإلزامية الدولية احملاسبية

 متوسط رتب أراء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني  -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 
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الفرع الثاني: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعزيـز ثقـة مسـتعملي القـوائم الماليـة فـي التقـارير المعـدة   
  من قبل مدقق الحسابات

 ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز ظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال املتعلق  
  ت كما هو موضح يف اجلدول التايل:احلسابا مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي

السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)61(الجدول رقم 
  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم ليمستعم ثقة وتعزيز

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تطبيـــق اجلزائـــر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة ســـيعزز ثقـــة -1
  املستخدمني يف التقارير املعدة من قبل مدقق احلسابات

  موافق بشدة  0,47  4,32

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 قبل من المعدة التقارير في المستخدمين ثقة سيعزز الدولية المحاسبية للمعايير الجزائر تطبيق أوال:
  الحسابات  مدقق

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية  % 67,7لقد وافق 
سيعمل على التعزيز من ثقة مستعملي القوائم املالية يف التقارير املالية املعدة من طرف مدقق احلسابات وهذا 

املقارنة ومن باب شفافية وقابلية تقدمي معلومة مالية تتميز بالراجع إىل أن املعايري احملاسبية الدولية تعمل على 
أن عمل املدقق يبدأ بانتهاء عمل احملاسب فالتقرير املعد من قبل املدقق حول بيانات قد مت إعدادها باستعمال 

من إمجايل إجابات أفراد  % 32,3وجاءت إجابات معايري حماسبية دولية من شأنه رفع الثقة يف هذا التقرير، 
  .% 100وافق بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل عينة الدراسة حتت عبارة م
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وهي تدخل ضمن الفئة اخلامسة يف مقياس ليكرت  4,32بلغت قيمة املتوسط احلسايب القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، كما قد بلغت قيمة ] 5 -4.20[ اخلماسي  

ا من التجانس يف معظم إجابات أفراد عينة وهذه القيمة ت 0,47االحنراف املعياري  عكس درجة البأس 
الدراسة أي أن اإلجابات احنصرت بني اخليارين األول والثاين وبالتايل يعد هذا دليل على رضا أفراد عينة 

  الدراسة.

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة االختبا   .(املهنيني واألكادمييني)رات وذلك 

  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

قيقة يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج د
 مستعملي ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم
عينة كبرية احلجم ولكن يفضل  30ينة من احلجم االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد الع

دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثبات ذلك سيتم  التأكد من طبيعة التوزيع 
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارالقيام 

 بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز لسؤال اخلاصمسري نوف على ا -اختبار كوملوجروف بعد تطبيق
أوضحت نتائج  بالنسبة للمهنيني، احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة

بأن البيانات ال تتبع التوزيع ، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  ، sig=00,0 أن مستوى الداللة االختبار
  الطبيعي.

  

  

  

  
                                                            

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  بالنسبة لألكاديميين -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 مستعملي ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

ذلك  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم
  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف باختبارسيتم القيام 

 بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز مسري نوف على السؤال اخلاص -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
أوضحت نتائج  بالنسبة لألكادمييني، احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة

بأن البيانات ال تتبع التوزيع ، وهذا يعين 05,0من أقل وهو  ، sig=00,0 االختبار أن مستوى الداللة
  الطبيعي.

-Mann مان ويتين  رختبايف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام با

Whitney  وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية: ةالمعلميالختبار من االوهو  

 ثقة الدولية يعزز احملاسبية للمعايري اجلزائر تطبيق أن ال يوجد فرق من حيث :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛دراسة (املهنيني واألكادمييني)بني فئات ال احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املستخدمني

 ثقة الدولية يعزز احملاسبية للمعايري اجلزائر تطبيقيوجد فرق من حيث أن : H1 البديلة الفرضية -
  بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املستخدمني

بتطبيق املعايري احملاسبية  للسؤال اخلاصراف املعياري يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحن
واملتعلقة بفئات الدراسة  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة الدولية وتعزيز

  (املهنيني واألكادمييني).

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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يق املعايري احملاسبية الدولية بتطب للسؤال اخلاصاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )62( الجدول رقم
  واملتعلقة بفئات الدراسة  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة وتعزيز

  (املهنيني واألكادمييني)

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

بتطبيق  الخاصالسؤال 
ية الدولية المعايير المحاسب

 مستعملي ثقة وتعزيز
 التقارير في المالية القوائم
 مدقق قبل من  المعدة

  الحسابات

  0,49  4,39  38  المهنيين

  0,41  4,20  24  األكاديميين

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

  ما يلي: )62(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,20 ،4,39املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات يباحلسا املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,41، 0,49قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل 

 املعدة تقاريرال يف املالية القوائم مستعملي ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيزاخلاص  تقييمهم للسؤال
  .تقييما إجيابيا كان  احلسابات مدقق قبل من

بتطبيق املعايري  اخلاص للسؤالMann-Whitney مان ويتين نتائج اختبار وضح اجلداول التالية ت
واملتعلقة بفئات  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة احملاسبية الدولية وتعزيز

  (املهنيني واألكادمييني). الدراسة
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      اخلاص للسؤال (املهنيني واألكادمييني)النتائج املتعلقة برتب كل من فئات الدراسة : )63(الجدول رقم   

  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  الفئة عدد  فئات الدراسة

  1282,00  33,74  38  المهنيين

  671,00  27,96  24  األكاديميين

      62  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

 ثقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز اخلاص للسؤال مان ويتيننتيجة اإلحصائي : )64(الجدول رقم 
  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي

الدولية        المحاسبية المعايير بتطبيق الخاص السؤال
     المعدة التقارير في المالية القوائم مستعملي ثقة وتعزيز

  الحسابات مدقق قبل من

  

371,00    
671,00      

1,51-    

 0,12      

Mann-Whitney   U 

Wilcoxon W 

Z 

Signification 

 asymptotique (bilatérale) 

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  هي كاآليت: )64(واجلدول رقم  )63(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

يا      (املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح جلواملتعلق برتب كل من الفئتني  )63(أظهر اجلدول رقم 
أما عن  27,96 بينما بلغ متوسط رتب األكادمييني ،33,74من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

وهذا بالنسبة لفئة املهنيني أما عن فئة األكادمييني فقد بلغ جمموع الرتب  1282,00 جمموع الرتب فقد بلغ
ا    .671,00اخلاص 
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 واليت بلغت  Mann-Whitney صائي مان وينيتفأظهر نتيجة اإلح )64( أما عن اجلدول رقم

     Zوبلغت القيمة  ،671,00القيمة  Wilcoxon بينما بلغت قيمة اختبار ويلكوكسن، 371,00 القيمة

    وهي أكرب  α = )0,12(القيمة  sig الداللة بينما بلغ مستوى قيمة، - 1,51 أي التوزيع الطبيعي القيمة
 احملاسبية للمعايري اجلزائر تطبيق أن ال يوجد فرق من حيث القائلة الصفرية ةالفرضي قبول يتم وعليه 0,05من 

بني فئات الدراسة (املهنيني  احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املستخدمني ثقة الدولية يعزز
 واألكادمييني).

  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

بتطبيق املعايري  اخلاصللسؤال  همتقييمإلجابات املهنيني واألكادمييني أن  توضح قيم املتوسطات احلسابية -
 مؤهالته من احلسابات مدقق قبل من املعدة التقارير يف املالية القوائم مستعملي ثقة احملاسبية الدولية وتعزيز

  ؛كان إجيابياالتكنولوجيا  

اء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أر   -
  اتفاق يف  وجهات نظرهم. 

  الفرع الثالث: مدقق الحسابات ومعايير التدقيق 

التدقيق كما هو  ومعايري احلسابات ظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال املتعلق مبدقق  
  موضح يف اجلدول التايل:
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  التدقيق  ومعايري احلسابات السؤال اخلاص مبدققأفراد عينة الدراسة حول  نتائج إجابات :)65(الجدول رقم 

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

علــــــــــى مــــــــــدقق احلســــــــــابات أن يشــــــــــري يف تقريــــــــــره -1
  إىل معايري التدقيق اليت اعتمدها عند أداء مهامه

  موافق  0,79  3,88

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  مهامه  أداء عند اعتمدها التي التدقيق معايير إلى تقريره في يشير أن الحسابات مدقق على أوال:

اسة على ضرورة إشارة مدقق احلسابات يف تقريره          من إمجايل أفراد عينة الدر  % 56,5لقد وافق 
من إمجايل إجابات  % 19,4وجاءت إجابات إىل معايري التدقيق اليت اعتمد عليها عند أدائه املهام املنوطة به، 

بينما جاءت ، % 75,9أفراد عينة الدراسة حتت عبارة موافق بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل 
من إمجايل إجابات أفراد % 6,5حتت عبارة حمايد، أما عن نسبة الغري موافقني فقد بلغت  % 17,7إجابات 

  عينة الدراسة.

وتدخل هذه القيمة ضمن الفئة الرابعة يف مقياس ليكرت  3,88ظهرت قيمة املتوسط احلسايب بالقيمة 
كما قد بلغت قيمة االحنراف واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق،   [4.20 -3.40[اخلماسي  
    يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر  وهذه القيمة تدل على وجود  تشتت 0,79املعياري 

  يف خانة موافق قد توزعت على باقي االقرتاحات األربعة.

ض بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببع
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 
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  المستقلة للعينات tالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار أوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

 احلسابات مبدقق لسؤال اخلاصااملستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
مسري نوف  - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، وإلثبات التدقيق ومعايري

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة 

 التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق مسري نوف على السؤال اخلاص -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
، وهذا 05,0من أقل وهو  ، sig=00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة لمهنيني،بالنسبة ل

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.يعين 

عينة كبرية احلجم ومبا  30ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
  لوصول إىل نتائج يعول عليها دون حتقق هذا الشرط.فبالتايل ميكن ا 38أن فئة املهنيني تقدر بـ 

 التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق السؤال اخلاصومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. بالنسبة للمهنيني

  بالنسبة لألكاديميين -

 احلسابات مبدقق السؤال اخلاصاملستقلة جيب أن يتبع  للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
       - كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات التدقيق ومعايري

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف 

 التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق صالسؤال اخلا مسري نوف على -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
، وهذا 05,0من كرب وهو أ ، sig=22,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني،

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.يعين 

 التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق السؤال اخلاصومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. بالنسبة لألكادمييني

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.

  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 ومعايري احلسابات مبدقق السؤال اخلاصإضافتا إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين   
  (املهنيني واألكادمييني). التدقيق متساويا بالنسبة لكال الفئتني

 املستقلة وهو يعد من االختبارات املعلمية للعينات t اختبار بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام
دف  بني فئات الدراسة  التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق السؤال اخلاصاختبار تساوي متوسط وهذا 

  حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية: ،(املهنيني واألكادمييني)

على مدقق احلسابات اإلشارة يف تقريره إىل معايري أنه  ال يوجد فرق من حيث :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) التدقيق اليت اعتمدها عند أداء مهامه

على مدقق احلسابات اإلشارة يف تقريره إىل معايري التدقيق يوجد فرق من حيث أنه  :H1 البديلة الفرضية -
  ني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).ب اليت اعتمدها عند أداء مهامه

 ومعايري احلسابات مبدقق للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). التدقيق

 التدقيق ومعايري احلسابات ققمبد للسؤال اخلاص املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )66(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) 

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

      الخاصالسؤال 

 ومعايير الحسابات بمدقق
  التدقيق

  0,62  4,13  38  المهنيين

  0,88  3,50  24  األكاديميين

  .د الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارمن إعداالمصدر: 

  ما يلي: )66(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت قيم   3,50 ،4,13املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
لى أن تقييمهم تدل ع القيم وهذه 0,88، 0,62االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

  .تقييما إجيابيا كان  التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق اخلاص للسؤال
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تساوي وعدم  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
 واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق اخلاص للسؤال تساوي التباينات

  واألكادمييني).

تساوي وعدم تساوي  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختبار: )67(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) التدقيق ومعايري احلسابات مبدقق اخلاص للسؤال التباينات

  البيان
 اختبار ليفين لتجانس التباين

وي لتسا Tاختبار 
  المتوسطات

F sig  T  sig  

   الخاصالسؤال 

 الحسابات بمدقق
  التدقيق ومعايير

تساوي تباين 
  الفئتين

8,15  0,00  3,29  0,00  

عدم تساوي 
  تباين الفئتين

    3,05  0,00  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )67(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

اختبار جتانس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت لقد مت 
وهذا من أجل حتديد على أي اختبار سيتم االعتماد هل على اختبار  sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T نتائج كاآليت:الفئتني وكانت التباين تساوي  ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )8,15(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fظهرت قيم 
      Tسيتم االعتماد على اختبار  ، ومنه 0,05 أقل من sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,00(إحصائية 

  يف حالة عدم تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)3,05(، القيمة =α)0,05( لةاحملسوبة عند مستوى الدال tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أقل من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,00(إحصائية 

على مدقق احلسابات اإلشارة يف تقريره إىل معايري التدقيق اليت اعتمدها عند أداء ال يوجد فرق من حيث أنه 
  الدراسة (املهنيني واألكادمييني) وقبول الفرضية البديلة. بني فئات  مهامه
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابق ما يلي:

 ومعايري احلسابات مبدقق للسؤال اخلاص همتقييمتوضح قيم املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني أن  - -
كادمييني فتوضح أن تقييمهم للسؤال كان األ قيم املتوسط احلسايب إلجابات أما عن تقييما إجيابيا كان التدقيق

  ؛أقرب للحياد

  إن وجود فرق بني متوسطات أراء املهنيني واألكادمييني يدل على عدم وجود اتفاق تام يف وجهات نظرهم.  -

  الفرع الرابع: مدقق الحسابات وتقيده بتطبيق معايير التدقيق الدولية

معايري  بتطبيق وتقيده احلسابات املتعلق مبدققظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال   
  ة كما هو موضح يف اجلدول التايل:التدقيق الدولي

 بتطبيق وتقيده احلسابات السؤال املتعلق مبدققنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)68(الجدول رقم   
  معايري التدقيق الدولية

 03( قمتكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق ر(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مـــدقق احلســـابات ال يتقيـــد باملعـــايري الدوليـــة للتـــدقيق -1
أثنــــاء إعــــداده للتقريــــر، وذلــــك يف ظــــل غيــــاب النصــــوص 

  القانونية والتشريعات اجلزائرية املتعلقة بإلزامية التطبيق
  حمايد  1,05  3,25

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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مدقق الحسابات ال يتقيد بالمعايير الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقرير، وذلك في ظل غياب  أوال:
  النصوص القانونية والتشريعات الجزائرية المتعلقة بإلزامية التطبيق 

 أفراد عينة الدراسة على أن مدقق احلسابات اجلزائري ال يتقيد مبعايري من إمجايل % 32,3وافق 
التدقيق الدولية وهذا راجع لغياب النصوص القانونية والتشريعات اجلزائرية اليت تفرض على مدقق احلسابات 

 مرحلة إعداد التقيد باملعايري الدولية للتدقيق يف خمتلف مراحل عملية التدقيق بدآ من مرحلة ختطيط ووصوال إىل
من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة غري  % 32,3وجاءت إجابات التقرير حول عدالة القوائم، 

 % 12,9حتت عبارة حمايد، أما عن نسبة املوافقني بشدة فقد بلغت  % 22,6بينما جاءت إجابات موافق، 
  .% 45,2ايل املوافقني ككل من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة، إذا بلغت نسبة إمج

وتدخل هذه القيمة ضمن الفئة الثالثة يف مقياس ليكرت  3,25ظهرت قيمة املتوسط احلسايب بالقيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة حمايد، كما قد بلغت قيمة االحنراف  [3.40 -2.60[اخلماسي  

 يف اإلجابات أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر    وهذه القيمة تدل على وجود  تشتت عايل 1,05املعياري 
  يف خانة حمايد قد توزعت على باقي االقرتاحات األربعة.

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة   .(املهنيني واألكادمييني) االختبارات وذلك 

  المستقلة للعينات tالتحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبار أوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

 احلسابات السؤال اخلاص مبدقق املستقلة جيب أن يتبع للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
 باختبارذلك سيتم القيام  لمهنيني التوزيع الطبيعي، وإلثباتبالنسبة ل معايري التدقيق الدولية بتطبيق وتقيده

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف

 بتطبيق وتقيده احلسابات مسري نوف على السؤال اخلاص مبدقق -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
أقل          وهو  ، sig=00,0 ن مستوى الداللةأوضحت نتائج االختبار أ بالنسبة للمهنيني، معايري التدقيق الدولية

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من 

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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عينة كبرية احلجم ومبا  30ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
  ليها دون حتقق هذا الشرط.فبالتايل ميكن الوصول إىل نتائج يعول ع 38أن فئة املهنيني تقدر بـ 

معايري  بتطبيق وتقيده احلسابات السؤال اخلاص مبدققومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. التدقيق الدولية بالنسبة للمهنيني

  بالنسبة لألكاديميين -

 احلسابات السؤال اخلاص مبدقق املستقلة جيب أن يتبع للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
 باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات معايري التدقيق الدولية بتطبيق وتقيده

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف

 بتطبيق وتقيده احلسابات لى السؤال اخلاص مبدققمسري نوف ع -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
وهو  ، sig=16,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، معايري التدقيق الدولية

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من أكرب 

معايري  بتطبيق وتقيده احلسابات خلاص مبدققالسؤال اومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. التدقيق الدولية بالنسبة لألكادمييني

 وتقيده احلسابات السؤال اخلاص مبدققإضافتا إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين   
  (املهنيني واألكادمييني). سبة لكال الفئتنيمعايري التدقيق الدولية متساويا بالن بتطبيق

 املستقلة وهو يعد من االختبارات املعلمية للعينات t بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام اختبار  
دف   معايري التدقيق الدولية بني بتطبيق وتقيده احلسابات السؤال املتعلق مبدققاختبار تساوي متوسط وهذا 

  حيث سيتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية: ،ني واألكادمييني)(املهنيفئات الدراسة 

ال يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات ال يتقيد مبعايري التدقيق الدولية وذلك     :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛يف ظل غياب إلزامية التطبيق بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

   فرق من حيث أن مدقق احلسابات ال يتقيد مبعايري التدقيق الدولية وذلك يوجد  :H1 البديلة الفرضية -
 يف ظل غياب إلزامية التطبيق بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 وتقيده احلسابات للسؤال اخلاص مبدقق يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). معايري التدقيق الدولية بتطبيق

 بتطبيق وتقيده احلسابات للسؤال اخلاص مبدقق املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )69(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)  معايري التدقيق الدولية

 المعياري االنحراف سابيالمتوسط الح  عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

       الخاص السؤال
 وتقيده الحسابات بمدقق
 التدقيق معايير بتطبيق

  الدولية

  1,02  3,23  38  المهنيين

  1,12  3,29  24  األكاديميين

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )69(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   3,29 ،3,23املهنيني واألكادمييني على التوايل  إلجابات حلسايبا املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 1,12، 1,02قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

  .تقييما حمايدا الدولية كان التدقيق معايري بتطبيق وتقيده احلسابات مبدقق اخلاص تقييمهم للسؤال

تساوي وعدم  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
واملتعلقة بفئات  الدولية التدقيق معايري بتطبيق وتقيده احلسابات مبدقق اخلاص للسؤال تساوي التباينات

  الدراسة (املهنيني واألكادمييني).
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تساوي وعدم تساوي  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختبار: )70(الجدول رقم 
واملتعلقة بفئات الدراسة  الدولية التدقيق معايري بتطبيق وتقيده احلسابات مبدقق اخلاص للسؤال التباينات

  (املهنيني واألكادمييني)

  البيان
 اختبار ليفين لتجانس التباين

لتساوي  Tاختبار 
  المتوسطات

F sig  T  sig  

  الخاص لسؤالا
 بمدقق

 الحسابات
 بتطبيق وتقيده
 التدقيق معايير

  الدولية

تساوي تباين 
  الفئتين

0,04  0,83  0,19-  0,84  

عدم تساوي تباين 
  الفئتين

    0,19-  0,84  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )70(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

ر جتانس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت لقد مت اختبا
وهذا من أجل حتديد على أي اختبار سيتم االعتماد هل على اختبار  sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T كاآليت:  الفئتني وكانت النتائج تباين تساوي ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )0,04(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة F ةظهرت قيم
    Tسيتم االعتماد على اختبار  ، ومنه 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,83(إحصائية 

  يف حالة تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)- 0,19(، القيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,84(إحصائية 

ال يوجد فرق من حيث أن مدقق احلسابات ال يتقيد مبعايري التدقيق الدولية وذلك يف ظل غياب إلزامية 
  هنيني واألكادمييني). التطبيق بني فئات الدراسة (امل
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابق ما يلي:

 احلسابات للسؤال اخلاص مبدقق همتقييمتوضح قيم املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛تقييما حمايدا كان الدولية التدقيق معايري بتطبيق وتقيده

  هنيني واألكادمييني يدل على وجود اتفاق يف وجهات نظرهم. إن عدم وجود فرق بني متوسطات أراء امل -

  الفرع الخامس: المعايير المحاسبية الدولية وجودة المعلومات 

  املعلومات وجودة الدولية احملاسبية ظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال املتعلق باملعايري  
  كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 وجودة الدولية احملاسبية السؤال املتعلق باملعايريتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول ن :)71(الجدول رقم 
  املعلومات

03( تكرارات ونسب اإلجابات متواجدة ضمن امللحق رقم(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اســــبية الدوليــــة علــــى حتســــني جــــودةتعمــــل املعــــايري احمل -1
  املعلومات احملاسبية، وهذا سينعكس على التقرير وجودته

 موافق بشدة  0,68  4,38

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 سينعكس        وهذا المحاسبية، المعلومات جودة تحسين على الدولية المحاسبية المعايير تعمل أوال:
  وجودته  التقرير على

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية  % 48,4لقد وافق 
ا،  وجاءت إجابات سيعمل على حتسني جودة املعلومات احملاسبية وهذا سينعكس على جودة التقرير بشأ

موافق بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني   من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة % 46,8
حتت عبارة غري موافق، أما عن نسبة احملايدين فقد بلغت  % 3,2بينما جاءت إجابات ، % 95,2ككل 

  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة. % 1,6
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وتدخل هذه القيمة ضمن الفئة اخلامسة من مقياس  4,38بلغت قيمة املتوسط احلسايب القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق بشدة، أما عن قيمة ] 5 -4.20[ليكرت اخلماسي 

وهذه القيمة تدل على وجود تشتت نسيب يف اإلجابات أي أن  0,68االحنراف املعياري فقد بلغت القيمة 
  باقي اإلجابات اليت مل تظهر يف خانة موافق قد توزعت على االقرتاحات الثالثة.

لقيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض بعد ا
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  التحقق من توفر الشروط الالزمة للقيام باالختبارات المعمليةأوال: 

  نبالنسبة للمهنيي -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
 املعلومات احملاسبية وجودة الدولية احملاسبية باملعايري السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

   هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، حبيث ميكن االستعاضة  عن 
دف اختيار االختبار املالئم وبالتايل  30من احلجم  عينة كبرية احلجم ولكن يفضل التأكد من طبيعة التوزيع 

وذلك عند مستوى مسري نوف  -كوملوجروف باختبارذلك سيتم القيام  الوصول إىل نتائج دقيقة، وإلثبات
  .sig=0,05الداللة 

 وجودة الدولية احملاسبية باملعايري مسري نوف على السؤال اخلاص -كوملوجروف  طبيق اختباربعد ت
أقل      وهو  ، sig=00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة احملاسبية بالنسبة للمهنيني، املعلومات

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من 

  ديميينبالنسبة لألكا -

يتطلب القيام باالختبارات املعلمية توفر مجلة من الشروط وهذا حىت ميكن الوصول إىل نتائج دقيقة 
احملاسبية  املعلومات وجودة الدولية احملاسبية باملعايري السؤال اخلاص يعول عليها ومن بني هذه الشروط أن يتبع

وذلك عند مسري نوف  -كوملوجروف  باختبارالقيام  ذلك سيتم بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات
  .sig=0,05مستوى الداللة 

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 وجودة الدولية احملاسبية مسري نوف على السؤال اخلاص باملعايري -كوملوجروف  بعد تطبيق اختبار
   أقل وهو  ، sig=01,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، املعلومات احملاسبية

  بأن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من 

-Mann مان ويتين  ختباريف ظل غياب الشروط الالزمة للقيام باالختبارات املعلمية سيتم القيام با

Whitney  وهذا الختبار صحة من الفرضية اإلحصائية التالية: ةالمعلميالختبار من االوهو  

املعايري احملاسبية الدولية حتسن من جودة املعلومات  أن يوجد فرق من حيث ال :H0 الصفرية الفرضية -
   ؛احملاسبية وهذا سينعكس على التقرير وجودته بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

يوجد فرق من حيث أن املعايري احملاسبية الدولية حتسن من جودة املعلومات : H1 البديلة الفرضية -
  هذا سينعكس على التقرير وجودته بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).احملاسبية و 

 الدولية احملاسبية باملعايري للسؤال اخلاصيوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
  احملاسبية واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني). املعلومات وجودة

 وجودة الدولية احملاسبية باملعايري للسؤال اخلاصاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري : )72(الجدول رقم 
  احملاسبية واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني) املعلومات

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

 بالمعايير الخاصالسؤال 
 وجودة يةالدول المحاسبية

  المحاسبية المعلومات

  0,66  4,34  38  المهنيين

  0,72  4,45  24  األكاديميين

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

  

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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  ما يلي: )72(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,45 ،4,34 املهنيني واألكادمييني على التوايل إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,72، 0,66قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل  

  .تقييما إجيابيا احملاسبية كان املعلومات وجودة الدولية احملاسبية باملعايري اخلاص تقييمهم للسؤال

 احملاسبية باملعايري اخلاص للسؤالMann-Whitney مان ويتين نتائج اختبار وضح اجلداول التالية ت
  لدراسة (املهنيني واألكادمييني).احملاسبية واملتعلقة بفئات ا املعلومات وجودة الدولية

      اخلاص للسؤال (املهنيني واألكادمييني)النتائج املتعلقة برتب كل من فئات الدراسة : )73(الجدول رقم 

  احملاسبية لوماتاملع وجودة الدولية احملاسبية باملعايري

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الفئة  فئات الدراسة

  1142,50  30,07  38  المهنيين

  810,50  33,77  24  األكاديميين

      62  المجموع

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 
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 املعلومات وجودة الدولية احملاسبية ايريباملع اخلاص للسؤال مان ويتيننتيجة اإلحصائي : )74(الجدول رقم 
  احملاسبية

 الدولية المحاسبية بالمعايير الخاص السؤال
  المحاسبية المعلومات وجودة

 

401,50    
1142,50      

8,89-    

 0,37      

Mann-Whitney   U 

Wilcoxon W 

Z 

Signification 

 asymptotique (bilatérale) 

  .اد على نتائج االختبارمن إعداد الطالبة باالعتمالمصدر: 

  هي كاآليت: )74(واجلدول رقم  )73(النقاط املالحظة من اجلدول رقم 

(املهنيني واألكادمييني)، حيث يتضح جليا      واملتعلق برتب كل من الفئتني  )73(أظهر اجلدول رقم 
أما عن  33,77ني بينما بلغ متوسط رتب األكادميي ،30,07من خالل اجلدول أن متوسط رتب املهنيني بلغ 

وهذا بالنسبة لفئة املهنيني أما عن فئة األكادمييني فقد بلغ جمموع الرتب  1142,50 جمموع الرتب فقد بلغ
ا    .810,50اخلاص 

 واليت بلغت   Mann-Whitneyفأظهر نتيجة اإلحصائي مان وينيت )74( أما عن اجلدول رقم

 Zوبلغت القيمة  ،1142,50القيمة   Wilcoxonونبينما بلغت قيمة اختبار ويلكوكس، 401,50 القيمة

    وهي أكرب  α = )0,37(القيمة  sig الداللة بينما بلغ مستوى قيمة ،- 8,89 أي التوزيع الطبيعي القيمة
املعايري احملاسبية الدولية حتسن  أن ال يوجد فرق من حيث القائلة الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0,05من 

  ات احملاسبية وهذا سينعكس على التقرير وجودته بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).من جودة املعلوم

  

  

  

 



اسبية الدوليةاستجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري احمل                                  الفصل الرابع  

278 

 

  يتضح من خالل نتائج االختبار السابقة ما يلي:

 احملاسبية باملعايري اخلاصللسؤال  همتقييمتوضح قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛كان إجيابيااحملاسبية   لوماتاملع وجودة الدولية

إن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب أراء املهنيني واألكادمييني يدل على وجود  -
  اتفاق يف وجهات نظرهم. 

  الفرع السادس: عالقة المعايير المحاسبية الدولية بمعايير التدقيق الدولية 

 التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية املعايري ؤال املتعلق بعالقةظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة حول الس  
  كما هو موضح يف اجلدول التايل:  الدولية

 الدولية احملاسبية املعايري السؤال املتعلق بعالقةنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول  :)75(الجدول رقم 
  الدولية التدقيق مبعايري

03( ة ضمن امللحق رقمتكرارات ونسب اإلجابات متواجد(  

  

  العبارة

    المؤشرات اإلحصائية

االتجاه    
  العام للعينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

هناك عالقة ارتباط وثيقة بني املعايري احملاسبية الدوليـة -1
  ومعايري التدقيق الدولية

  موافق  0,64  4,06

  .SPSSت برنامج من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجا المصدر:

  هناك عالقة ارتباط وثيقة بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الدولية أوال:

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بني كل من املعايري  % 62,9وافق 
إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة  من % 22,6 وجاءت إجاباتاحملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية، 

    % 1,6بينما جاءت إجابات ، % 85,5حتت عبارة موافق بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل 
  من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة غري موافق.
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      ة الرابعة وتدخل هذه القيمة ضمن الفئ 4,06أما عن قيمة املتوسط احلسايب فقد بلغت القيمة 
واليت توضح أن اإلجابة تنحصر ضمن درجة موافق، أما عن   [4.20 -3.40[يف مقياس ليكرت اخلماسي 

  وهذه القيمة تدل على وجود  تشتت نسيب يف اإلجابات  0,64قيمة االحنراف املعياري فقد بلغت القيمة 
  ى االقرتاحات الثالثة.أي أن باقي اإلجابات اليت مل تظهر يف خانة موافق قد توزعت عل

بعد القيام بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة سيتم االنتقال إىل القيام ببعض 
ذه حتديد الفروقات يف اآلراء بني أفراد عينة الدراسة    .(املهنيني واألكادمييني)االختبارات وذلك 

  المستقلة للعينات tار التحقق من توفر الشروط الالزمة للوثوق بنتائج اختبأوال: 

  بالنسبة للمهنيين -

 املعايري السؤال اخلاص بعالقة املستقلة جيب أن يتبع للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
 باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة للمهنيني التوزيع الطبيعي، وإلثبات الدولية التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة وف مسري ن - كوملوجروف

 مبعايري الدولية احملاسبية املعايري مسري نوف على السؤال اخلاص بعالقة -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
أقل          وهو  ، sig=00,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة للمهنيني، الدولية التدقيق

  البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.بأن ، وهذا يعين 0,05من 

عينة كبرية احلجم ومبا  30ميكن االستعاضة عن هذا الشرط بكرب حجم العينة وتعد العينة من احلجم 
  فبالتايل ميكن الوصول إىل نتائج يعول عليها دون حتقق هذا الشرط. 38أن فئة املهنيني تقدر بـ 

 مبعايري الدولية احملاسبية املعايري السؤال اخلاص بعالقةأي ومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. الدولية بالنسبة للمهنيني التدقيق

  بالنسبة لألكاديميين -

 املعايري السؤال اخلاص بعالقة املستقلة جيب أن يتبع للعينات t حىت ميكن الوثوق بنتائج اختبار
 باختبارذلك سيتم القيام  بالنسبة لألكادمييني التوزيع الطبيعي، وإلثبات الدولية التدقيق مبعايري الدولية اسبيةاحمل

  .sig=0,05وذلك عند مستوى الداللة مسري نوف  - كوملوجروف

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 مبعايري الدولية احملاسبية املعايري مسري نوف على السؤال اخلاص بعالقة -اختبار كوملوجروفبعد تطبيق 
أكرب      وهو  ، sig=14,0 أوضحت نتائج االختبار أن مستوى الداللة بالنسبة لألكادمييني، الدولية التدقيق

  بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.، وهذا يعين 0,05من 

 مبعايري الدولية احملاسبية املعايري السؤال اخلاص بعالقةومبا أن العينة عشوائية وقيم متغري االختبار أي 
  مستقلة عن بعضها البعض ميكن الوثوق بنتائج االختبار. الدولية بالنسبة لألكادمييني التدقيق

 الدولية احملاسبية املعايري السؤال اخلاص بعالقةإضافتا إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يكون تباين   
  دمييني).(املهنيني واألكا الدولية متساويا بالنسبة لكال الفئتني التدقيق مبعايري

 املستقلة وهو يعد من االختبارات املعلمية للعينات t بعد توفر الشروط الالزمة سيتم القيام اختبار
دف        املعلومات احملاسبية  وجودة الدولية احملاسبية باملعايري السؤال اخلاصاختبار تساوي متوسط وهذا 

  ختبار الفرضية اإلحصائية التالية:حيث سيتم ا ،(املهنيني واألكادمييني)فئات الدراسة  بني

ال يوجد فرق من حيث أنه توجد عالقة ارتباط بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري  :H0 الصفرية الفرضية -
  ؛التدقيق الدولية بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)

املعايري احملاسبية الدولية ومعايري  يوجد فرق من حيث أنه توجد عالقة ارتباط بني :H1 البديلة الفرضية -
 التدقيق الدولية بني فئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني).

 الدولية احملاسبية باملعايري للسؤال اخلاص يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري
  مييني).واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكاد املعلومات احملاسبية وجودة

  

  

  

  

  

                                                            
  - نتائج االختبار موجودة ضمن امللحق رقم 02.
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 وجودة الدولية احملاسبية باملعايري للسؤال اخلاص املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري: )76(الجدول رقم 
  واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني واألكادمييني)  املعلومات احملاسبية

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  عدد الفئة فئات الدراسة  البيان

       اصالخ السؤال
 المحاسبية المعايير بعالقة

 التدقيق بمعايير الدولية
  الدولية

  0,59  4,02  38  المهنيين

  0,74  4,12  24  األكاديميين

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )76(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كما بلغت   4,12 ،4,02كادمييني على التوايل املهنيني واأل إلجابات احلسايب املتوسط قيمة بلغت
تدل على أن  القيم وهذه 0,74، 0,59قيم االحنراف املعياري لكل من املهنيني واألكادمييني على التوايل 

  .إجيابياتقييما  كان  الدولية التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية املعايري بعالقة اخلاص تقييمهم للسؤال

تساوي وعدم  افرتاضللعينات املستقلة وهذا يف حاليت  "T" نتائج اختباريوضح اجلدول التايل   
واملتعلقة بفئات الدراسة  الدولية التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية املعايري بعالقة اخلاص للسؤال تساوي التباينات

  (املهنيني واألكادمييني).
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تساوي وعدم تساوي  افرتاضوهذا يف حاليت  للعينات املستقلة "T" نتائج اختبار:)77(الجدول رقم 
واملتعلقة بفئات الدراسة (املهنيني  الدولية التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية املعايري بعالقة اخلاص للسؤال التباينات

  واألكادمييني)

  البيان
 اختبار ليفين لتجانس التباين

لتساوي  Tاختبار 
  المتوسطات

F sig  T  sig  

  الخاص السؤال
 المعايير بعالقة

 المحاسبية
 بمعايير الدولية
 الدولية التدقيق

تساوي تباين 
  الفئتين

4,85  0,03  0,57-  0,56  

عدم تساوي تباين 
  الفئتين

    0,55-  0,58  

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج االختبارالمصدر: 

  ما يلي: )77(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

نس التباين للفئتني وهذا عن طريق إجراء اختبار ليفني لتجانس التباين فقد مت لقد مت اختبار جتا
وهذا من أجل حتديد على أي اختبار سيتم االعتماد هل على اختبار  sigومستوى داللتها  Fحساب قيمة 

T يف حالة تساوي تباين الفئتني أم اختبار T يت:الفئتني وكانت النتائج كاآلتباين تساوي  ميف حالة عد  

وهي ذات داللة = F )4,85(، بقيمة =α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة Fظهرت قيم 
يف حالة  Tسيتم االعتماد على اختبار ، ومنه 0,05أقل من  sig، ومبا أن قيمة الداللة =α)0,03( إحصائية

  عدم تساوي تباين الفئتني. 

وهي ذات داللة  =t)- 0,55(يمة ، الق=α)0,05( احملسوبة عند مستوى الداللة tبلغت قيمة 
، ومن مت يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة: 0,05أكرب من  sig،  ومبا أن قيمة الداللة =α)0,58(إحصائية 

ال يوجد فرق من حيث أنه توجد عالقة ارتباط بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية بني فئات 
  دمييني). الدراسة (املهنيني واألكا
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  يتضح من خالل نتائج االختبار السابق ما يلي:

 املعايري بعالقةللسؤال اخلاص  همتقييمتوضح قيم املتوسط احلسايب إلجابات املهنيني واألكادمييني أن  -
  ؛إجيابياتقييما  كان الدولية التدقيق مبعايري الدولية احملاسبية

  واألكادمييني يدل على وجود اتفاق يف وجهات نظرهم.  إن عدم وجود فرق بني متوسطات أراء املهنيني -

   البيئة الجزائرية المطلب الخامس: مستقبل مهنة تدقيق الحسابات في

ثالث أسئلة مفتوحة  يةاجلزائر البيئة لقد تضمن احملور املتعلق مبستقبل مهنة تدقيق احلسابات يف 
         وضع أسئلة مفتوحة هو حماولة توضيح أراء كل باإلضافة إىل سؤال مغلق مقدم بثالث اقرتاحات، والغرض من

م ملستقبل مهنة التدقيق باجلزائر، فكانت نتائج الفرز كاآليت:   من املهنيني واألكادمييني حول توقعا

فـــردا         33، أي مـــا يعـــادل % 53,22متثـــل نســـبة أفـــراد عينـــة الدراســـة اللـــذين أجـــابوا علـــى األســـئلة املفتوحـــة  -
  أفراد عينة الدراسة وهي موزعة على املهنيني واألكادمييني كاآليت: من إمجايل

فـردا  مـن إمجـايل  15 ، أي ما يعادل% 39,47قدرت نسبة املهنيني اللذين أجابوا على األسئلة املفتوحة بـ  - 
  ؛املهنيني

فــردا مــن إمجــايل  18، أي مــا يعــادل % 75قــدرت نســبة األكــادمييني اللــذين أجــابوا علــى األســئلة املفتوحــة بـــ  -
  ؛األكادمييني

مل  مما سبق ميكن املالحظة جليا أن نسبة مشاركة املهنيني أقل بكثري مـن نسـبة مشـاركة األكـادمييني أي  
  تكن هناك استجابة واسعة من فئة املهنيني فيما خيص اإلجابة على األسئلة املفتوحة.
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ير المحاســبية الدوليــة مــن شــأنه الرفــع مــن قــدرة مــن وجهــة نظــركم انتهــاج الجزائــر للمعــاي الفــرع األول:
  وكفاءة مدقق الحسابات فيصبح شأنه شأن المدققين األجانب؟

  حول التايل: % 53,22 لقد متحورت إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة أي  

ى نقطة حتسب للجزائر ال عليها، ولكن جيب فهم حمتو انتهاج اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية  يعد
هذه املعايري وكيفية تطبيقها وتكييفها مع البيئة اجلزائرية باإلضافة إىل ضمان االستمرارية يف التكوين ألن املعايري 

  الدولية دائمة التطور والتجديد. احملاسبية

 ال ميكن إنكار العالقة الغري املباشرة بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية لكن لضمان 
وصول مدقق احلسابات اجلزائري إىل درجة مدقق احلسابات األجنيب جيب تطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر جنبا   
إىل جنب مع تطوير النظام احملاسيب املايل، فاملدقق اجلزائري حاله حال املدقق األجنيب لكن تبقى القضية قضية 

  تأهيل وخربة وجدية فقط.

  مهنة تدقيق الحسابات بالجزائر في ظل المعايير المحاسبية الدولية؟كيف ترون مستقل   الفرع الثاني:

  حول التايل: % 53,22 لقد متحورت إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة أي

لقــد استبشــر وتفــاءل إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتقبل مهنــة تــدقيق احلســابات بــاجلزائر طاملــا       
ـم أمجعـوا علـى أن املعـايري احملاسـبية الدوليـة ستسـاهم يف تطـوير كفـاءة أن املهنة حتث وصـاية وزارة املا ليـة، كمـا أ

املدققني ولكـن شـريطة اسـتمرارية التكيـف مـع خمتلـف املسـتجدات الدوليـة، فعمليـة تبـين املعـايري احملاسـبية الدوليـة    
يئـــة البيئـــة احملاســـبية ال دوليـــة لكـــن مـــازال عليهـــا بـــدل مـــن طـــرف احلكومـــة اجلزائريـــة يعـــد نقطـــة هامـــة يف ســـبيل 

دف تطوير مهنة تدقيق احلسابات وهذا من خالل حتمية تطبيق معايري التدقيق الدولية.   جمهودات كبرية 

الفرع الثالث: من وجهـة نظـركم هـل سياسـة التقشـف التـي انتهجتهـا الجزائـر مـؤخرا مـن الممكـن أن تـأثر 
  نعم، فمن أي ناحية سيتأثر هذا األخير؟مستقبال على عمل مدقق الحسابات؟ إذا كان الجواب 

لقد تراوحت إجابات أفراد عينة الدراسة بني من أيد تأثري سياسة التقشف اليت انتهجتها اجلزائـر مـؤخرا 
على مستقبل عمل مدقق احلسابات وبـني مـن عـارض تـأثري هـذه السياسـة علـى مهنـة مـدقق احلسـابات فكانـت 

  :نسب اإلجابات بني مؤيد ومعارض كاآليت
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  أوال: بالنسبة للمهنيين

         اللــــــذين أجــــــابوا   أفــــــراد  مــــــن إمجــــــايل املهنيــــــني 04، أي مــــــا يعــــــادل مــــــن املهنيــــــني % 26,66 لقــــــد أجــــــاب -
  على األسئلة املفتوحة  بتأييد تأثري سياسة التقشف على مستقبل عمل مدقق احلسابات وهذا من خالل:

شـأنه التـأثري علـى مسـتقبل عمـل مـدقق احلسـابات وهـذا       إن انتهاج اجلزائر مؤخرا لسياسـة التقشـف مـن 
عــن طريــق كثــرة عمليــات التهــرب الضــرييب وعــدم التصــريح بالنتــائج والتغلــيط وبالتــايل تــأثر رأي مــدقق احلســابات 

، 2015حــول عدالــة القــوائم املاليــة ومتثيلهــا للمركــز املــايل للعميــل، باإلضــافة إىل مــا جــاء بــه قــانون املاليــة لســنة 
ا تقلـــيص عمـــل مـــدقق احلســـابات وبالتـــايل رغبـــت العديـــد    2016      علـــى التـــوايل مـــن إجـــراءات الـــيت مـــن شـــأ

  من املهنيني توقيف النشاط. 

اللـذين أجـابوا  علـى األسـئلة  فردا من إمجايل املهنيـني 11، أي ما يعادل من املهنيني % 73,33لقد أجاب  -
  شف على مستقبل عمل مدقق احلسابات.املفتوحة  بعدم تأييد تأثري سياسة التق

  ثانيا: بالنسبة لألكاديميين

األكـــادمييني اللـــذين أجـــابوا      أفـــراد  مـــن إمجـــايل  05 ، أي مـــا يعـــادلمـــن األكـــادمييني % 27,77لقـــد أجـــاب  -
  على األسئلة املفتوحة بتأييد تأثري سياسة التقشف على مستقبل عمل مدقق احلسابات وهذا من خالل:

ج اجلزائر مؤخرا لسياسـة التقشـف مـن شـأنه التـأثري علـى مسـتقبل عمـل مـدقق احلسـابات وهـذا       إن انتها 
عــن طريــق كثــرة عمليــات التهــرب الضــرييب وعــدم التصــريح بالنتــائج والتغلــيط وبالتــايل تــأثر رأي مــدقق احلســابات 

  حول عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل. 

األكـــادمييني اللـــذين أجـــابوا       فـــردا مـــن إمجـــايل  13، أي مـــا يعـــادل  مـــن األكـــادمييني % 72,22لقـــد أجـــاب  -
على األسئلة املفتوحة  بعدم تأييد تأثري سياسة التقشـف علـى مسـتقبل عمـل مـدقق احلسـابات وهـذا مـن خـالل 

       كمهــــا مجلــــة اعتبــــار سياســــة التقشــــف مــــاهي إال سياســــة ظرفيــــة بينمــــا تــــدقيق احلســــابات هــــي عمليــــة تقنيــــة حت
  من القواعد واألسس وبالتايل فهي عملية دائمة.

      التقشـــف إذا ممـــا ســـبق ميكـــن القـــول أن هنـــاك إمجـــاع مـــن قبـــل املهنيـــني واألكـــادمييني علـــى أن سياســـة  
  احلسابات. مدقق عمل على مستقبال ال تأثر مؤخرا اجلزائر انتهجتها اليت
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  عملية تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية كانت عمليةالرابع: مما سبق هل ترون أن الفرع 

  حمضر هلا                 مفروضة               مستعجلة

  يوضح اجلدول التايل، إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال املتعلق بالفرع الرابع وهي كاآليت:

  الدراسة على السؤال املتعلق بالفرع الرابعتوزيع إجابات أفراد عينة  :)78(الجدول رقم           

  

  

  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

وهو   لى السؤال املتعلق بالفرع الرابعتوزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمتثيل  )13(يوضح الشكل رقم 
  كاآليت:

  

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة   التكرار  البيان

  17,7  11  مستعجلة

  71,0  44  مفروضة

  11,3  07  محضر لها

  100  62  المجموع
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  إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال املتعلق بالفرع الرابعمتثيل توزيع  :)13(لشكل رقم ا

  
    .)78( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:

  
السؤال املتعلق بالفرع الرابع، والنقاط  توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على )78(يوضح اجلدول رقم 

  اليت ميكن مالحظتها من اجلدول هي كاآليت:

متثـــل نســـبة أفـــراد عينـــة الدراســـة اللـــذين يـــرون أن عمليـــة تبـــين اجلزائـــر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة كانـــت عمليـــة  -
  ؛فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة 11أي ما يعادل  ،% 17,7مستعجلة 

يـــرون أن عمليـــة تبـــين اجلزائـــر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة كانـــت عمليـــة ســـبة أفـــراد عينـــة الدراســـة اللـــذين متثـــل ن -
  ؛فردا من إمجايل أفراد عينة الدراسة 44، أي ما يعادل % 71,0 مفروضة

عمليـة حمضـر  يرون أن عملية تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية كانـتمتثل نسبة أفراد عينة الدراسة اللذين  -
  .أفراد من إمجايل أفراد عينة الدراسة 07، أي ما يعادل % 11,3هلا 

يالحظ مما سبق أن هناك إمجاع من قبل أفراد عينة الدراسة أن عملية تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية   
  الدولية كانت عملية مفروضة.

السؤال اخلاص بالفرع  حولوحدة واحدة بعد القيام بتحليل نتائج إجابات إمجايل أفراد عينة الدراسة ك
ذا السؤال وذلك من وجهة نظر كل من املهنيني  حتليلالرابع، سيتم االنتقال إىل  اإلجابات املتعلقة 

  واألكادمييني.



اسبية الدوليةاستجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري احمل                                  الفصل الرابع  

288 

 

  أوال: بالنسبة للمهنيين

  يوضح اجلدول التايل، إجابات املهنيني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع وهي كاآليت:

  توزيع إجابات املهنيني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع :)79(م الجدول رق

  

  

  

  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:                                  

  

  وهو كاآليت: توزيع إجابات املهنيني على السؤال املتعلق بالفرع الرابعمتثيل  )14(ضح الشكل رقم يو 

  إجابات املهنيني على السؤال املتعلق بالفرع الرابعمتثيل توزيع  :)14(لشكل رقم ا      

  
    .)79( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:

  %النسبة   التكرار  البيان

  21,1  08  مستعجلة

  71,1  27  مفروضة

  7,9  03  محضر لها

  100  38  المجموع
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وزيع إجابات املهنيني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع، والنقاط اليت ميكن ت )79( يوضح اجلدول رقم
  مالحظتها من اجلدول هي كاآليت:

 متثـــل نســـبة املهنيـــني اللـــذين يـــرون أن عمليـــة تبـــين اجلزائـــر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة كانـــت عمليـــة مســـتعجلة       -
  ؛أفراد من إمجايل املهنيني 08أي ما يعادل  ،% 21,1

 71,1 يرون أن عملية تبـين اجلزائـر للمعـايري احملاسـبية الدوليـة كانـت عمليـة مفروضـةمتثل نسبة املهنيني اللذين  -
  ؛فردا من إمجايل املهنيني 27، أي ما يعادل %

   يـــرون أن عمليـــة تبـــين اجلزائـــر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة كانـــت عمليـــة حمضـــر هلـــا    متثـــل نســـبة املهنيـــني اللـــذين  -
  أفراد من إمجايل املهنيني. 03، أي ما يعادل % 07,9

مما سبق ميكن القول أن املهنيني اللذين مل يـرون أن عمليـة تبـين اجلزائـر للمعـايري احملاسـبية الدوليـة كانـت   
 عملية مفروضة اجتهوا إىل اعتبار أن عمليـة تبـين اجلزائـر للمعـايري احملاسـبية الدوليـة كانـت عمليـة مسـتعجلة أي مل

  يتم التحضري هلا كما ينبغي.

  ثانيا: بالنسبة لألكاديميين

  يوضح اجلدول التايل، إجابات األكادمييني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع وهي كاآليت:

  توزيع إجابات األكادمييني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع :)80(الجدول رقم 

  

  

  

 

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:                                

  %النسبة   التكرار  البيان

  12,5  03  مستعجلة

  70,8  17  مفروضة

  16,7  04  محضر لها

  100  24  المجموع
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وهو   توزيع إجابات األكادمييني على السؤال املتعلق بالفرع الرابعمتثيل  )15(يوضح الشكل رقم 
  كاآليت:

  إجابات األكادمييني على السؤال املتعلق بالفرع الرابعمتثيل توزيع  :)15(لشكل رقم ا

 
   .)80( من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر:

  
توزيع إجابات األكادمييني على السؤال املتعلق بالفرع الرابع، والنقاط اليت  )80(يوضح اجلدول رقم 

  ميكن مالحظتها من اجلدول هي كاآليت:

متثــل نســبة األكــادمييني اللــذين يــرون أن عمليــة تبــين اجلزائــر للمعــايري احملاســبية الدوليــة كانــت عمليــة مســتعجلة  -
  ؛ األكادميينيأفراد من إمجايل  03 أي ما يعادل ،% 12,5

 وضــة   يــرون أن عمليــة تبــين اجلزائــر للمعــايري احملاســبية الدوليــة كانــت عمليــة مفر اللــذين  األكــادميينيمتثــل نســبة  -
  ؛ فردا من إمجايل األكادمييني 17، أي ما يعادل % 70,8

يــرون أن عمليــة تبــين اجلزائــر للمعــايري احملاســبية الدوليــة كانــت عمليــة حمضــر هلــا   اللــذين  األكــادميينيمتثــل نســبة  -
  أفراد من إمجايل األكادمييني. 04، أي ما يعادل % 16,7

ين مل يــرون أن عمليــة تبــين اجلزائــر للمعــايري احملاســبية الدوليــة  ممــا ســبق ميكــن القــول أن األكــادمييني اللــذ
كانت عملية مفروضة اجتهوا إىل اعتبار أن عملية تبـين اجلزائـر للمعـايري احملاسـبية الدوليـة كانـت عمليـة حمضـر هلـا 

  أي كانت عملية مدوسة من كل النواحي.
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  خالصة

  ل أمهها:مت التوصل من خالل هذا الفصل إىل مجلة من النقاط ولع

لقد أكد أفراد عينة الدراسة (املهنيني واألكادمييني) على أنه لضمان استمرارية التطبيق األمثل للمعايري  -
احملاسبية الدولية يف البيئة اجلزائرية البد من توفر متطلبات خاصة كاستمرار تكوين احملاسبني بصورة تضمن هلم 

ري احملاسبية الدولية، باإلضافة إىل القيام بالتعديالت الضرورية           التكيف واملستجدات احلاصلة على مستوى املعاي
م أمجعوا على أنه ال ميكن إنكار  على األنظمة والقوانني اجلزائرية ملا يتماشى والتطورات الدولية، كما أ

االستثمار عن طريق  االهتمام الكبري الذي توليه املعايري احملاسبية الدولية بفئة املستثمرين فهي تشجعهم على
منحهم الثقة يف املعلومات املالية املقدمة هلم، وأكدوا أنه على اجلزائر التغلب على التحديات اليت حتول بينها 

يف تبين املعايري احملاسبية الدولية إذ عليها العمل جبد من أجل تفعيل دور السوق املايل باإلضافة  وبني جناحها
الت على املنظومة احملاسبية لتتماشى والتطورات احلاصلة على مستوى املعايري إىل االستمرار يف إضفاء تعدي

يئة املناخ املالئم لالنضمام إىل منظمة التجارة  احملاسبية الدولية وعليها أيضا التفكري جديا والعمل على 
  العاملية.

تدقيق احلسابات يتطلب املرور  لقد أمجع أفراد عينة الدراسة (املهنيني واألكادمييني) على أن تنفيذ عملية -
مبراحل حمددة، كما أكدوا أيضا على ضرورة حتلي مدقق احلسابات باالستقاللية واملوضوعية وعدم تأثره بالبيئة 
التنافسية، واتفقوا أيضا على أن اجلمعية العامة هي املسؤول عن حتديد أتعاب مدقق احلسابات لكن مدقق 

ا ال تقدر اجلهد املبذول من قبله، وترى احلسابات اجلزائري غري راض على ا ألتعاب اليت يتقاضاها فهو يرى أ
أيضا جل أغلبية عينة الدراسة أن املشرع اجلزائري أنصف مدقق احلسابات من ناحية احلقوق والواجبات وهو 

  جدي أيضا  من خالل االلتزام بتطبيق القوانني الردعية يف حق مدقق احلسابات.

أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تلزم على مدقق احلسابات  لقد أمجع أيضا جل -
الرفع من مؤهالته التكنولوجيا، باإلضافة إىل أن تطبيق املعايري ستعزز ثقة مستعملي القوائم املالية يف التقارير 

    على مدقق احلسابات اإلشارة املعدة من طرف مدقق احلسابات، ويرى أيضا أفراد عينة الدراسة على أنه 
إىل معايري التدقيق اليت اعتمدها عند أداء مهامه، وقد أمجعوا أيضا على أن مدقق احلسابات ال يتقيد مبعايري 
التدقيق الدولية وذلك يف ظل غياب إلزامية التطبيق وأكدوا أيضا على الدور الذي تلعبه املعايري احملاسبية الدولية 

دة املعلومات وبالتايل جودة التقرير حوهلا وأشاروا إىل العالقة الوثيقة اليت تربط املعايري يف التحسني من جو 
  احملاسبية الدولية مبعايري التدقيق الدولية.
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لقد أمجع أفراد عينة الدراسة على وجود عالقة قوية وغري مباشرة جتمع بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري و  -
أكدوا على ضرورة تطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر جنبا  إىل جنب مع تطوير النظام احملاسيب التدقيق الدولية و 

املايل وهذا حىت يرقى مدقق احلسابات اجلزائري إىل درجة مدقق احلسابات األجنيب فاملدقق اجلزائري حاله حال 
، كما أن أفراد عينة الدراسة املدقق األجنيب لكن يكمن االختالف بينهما يف التأهيل واخلربة واجلدية فقط

ا تساهم استبشروا خريا مبستقبل مهنة تدقيق احلسابات يف ظل املعايري احملاسبية الدولية         وأكدوا على أ
يف التطوير من كفاءة املدققني وذلك شريطة االستمرار يف التكيف واملستجدات الدولية والوصول إىل حتمية 

ة، كما أمجع أفراد عينة الدراسة أيضا على أن سياسة التقشف املنتهجة من قبل تطبيق معايري التدقيق الدولي
اجلزائر مؤخرا ال ميكنها أن تأثر على عمل مدقق احلسابات بأي شكل من األشكال، ويف األخري أمجع املهنيني 

من قبل رارا مفروضا واألكادمييني على تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية مل يكن خيارا مدروسا بل كان ق
 الظروف احمليطة باجلزائر.
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  الخاتمة

    تعد مهنة تدقيق احلسابات وليدة التطور احلاصل على مر العصور، فبعد ختلي أصحاب األموال
م بالصورة  م، واجتاههم إىل البحث عن أشخاص أكفاء للقيام بإدارة أعماهلم وتسيري ممتلكا عن إدارة ممتلكا

هذا باملؤسسة تسري بطريقة مالئمة، من مت ضرورة حصوهلم على تأكيد بأن كل األمور املتعلقة املثلى، ومن 
املنطلق برز الدور اهلام ملهنة تدقيق احلسابات ألنه يعمل على إعطاء الصورة الواضحة حول عدالة القوائم املالية 

  وبالتايل متكن أرباب األعمال وجهات عدة أخرى على اختاذ القرارات ورسم خمتلف السياسات املستقبلية.

هة الوحيدة املخولة للقيام مبهنة تدقيق احلسابات، ومن هذا األساس كان     يعد مدقق احلسابات اجل
لزاما على املشرع اجلزائري ضبط هذه املهنة بقواعد وحدود وهذا بالفعل ما قام به فبعد صدور عدة قوانني 

حملاسب املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واو  2010جوان  29املؤرخ يف  01 -10صدر قانون 
  .املعتمد

يعد تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل نقطة حتول جد هامة حنو 
اقتصاد السوق وفتح آفاق االستثمار من خالل توفري املناخ املالئم، تعمل عديد املنظمات العاملية واإلقليمية 

حماسبية دولية عالية االنتشار ل وحماولة الوصول إىل معايري جاهدة من أجل التقليل من الفروقات بني الدو 
ا فتعترب والقبول من االختالفات أو التقليص احلد  العمل على عملية التوافق احملاسيب عملية جد مهمة من شأ

  عدة حتديات.ب جتسيد هذه العملية على أرض الواقع يصطدم والفروقات الواضحة يف األنظمة احملاسبية، ولكن

  نتائج اختبار الفرضيات -

بعد معاجلة املوضوع بشقيه النظري واملتمثل يف الفصول الثالث األوىل والتطبيقي واملتمثل يف دراسة   
استجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري احملاسبية الدولية وذلك عن طريق حتليل خمتلف حماور االستبيان   

  النتائج التالية:إىل فروض مت التوصل أثناء القيام باختبار ال

الفرضـــية األولـــى: ال يقـــدم تـــدقيق الحســـابات ضـــمان كـــافي علـــى خلـــو القـــوائم الماليـــة مـــن االنحرافـــات 
  والتالعبات

باإلطار النظري العام لتدقيق احلسـابات يتضـح جليـا بـأن مهنـة من خالل دراسة الفصل األول واملتعلق   
ف علـى خلـو القـوائم املاليـة مـن االحنرافـات والتالعبـات والغـش، تدقيق احلسابات ال ميكنها أن تقدم ضـمان كـا

  وهذا ما يعاب على مهنة تدقيق احلسابات وهذا األمر راجع لعدة أسباب ولعل أمهها:
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        عـــــدم كفايـــــة املعلومـــــات املوجـــــودة بالـــــدفاتر والســـــجالت للوصـــــول إىل احلقـــــائق ممـــــا يـــــدفع باملـــــدقق للبحـــــث  -
  ؛شخاص قد يكونوا أطراف أساسيني ومشاركني يف عملية الغش والتالعبعن معلومات إضافية من أ

قــد يلجــأ مــدقق احلســابات إىل البحــث عــن أدلــة اإلثبــات مــن مصــادر خارجيــة وهــذا راجــع إىل عــدم كفايــة  -
ومالئمة األدلة ومن مت قد حيصـل علـى أدلـة غـري سـليمة تقـود بالضـرورة بنـاء رأي قـد يكـون خـاطئ حـول عدالـة 

  ملالية ومتثيلها للمركز املايل للعميل.القوائم ا

من هذا املنطلق على مدقق احلسابات أخد كافة التدابري الالزمة من أجل ضمان الوصول إىل إبداء   
  رأي سليم مبين على قناعة ثابتة خبلو القوائم املالية من االحنرافات والتالعبات، وتتمثل هذه التدابري فيما يلي: 

  ؛السليم لعملية تدقيق احلسابات جيب القيام بالتخطيط -

  ؛جيب التحقق أيضا من نطاق عملية تدقيق احلسابات ويتم هذا بعد االطالع على الدفاتر والسجالت -

   ؛جيب أيضا دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة -

ا تدعيم  إضافة إىل ما سبق ذكره جيب مجع أدلة اإلثبات املالئمة وبإتباع الطرق التكنولوجية - واليت من شأ
  رأي مدقق احلسابات حول عدالة القوائم املالية.

بعد قيام مدقق احلسابات بكافة التدابري الالزمة ميكن القول بأنه قد بذل العناية املهنية الالزمة وبالتايل   
  ميكن الوثوق وبدرجة كبرية بالقرار الذي توصل إليه.

 املالية     القوائم خلو على كايف  ضمان احلسابات ال يقدم تدقيق بأن مما سبق يتم قبول الفرضية القائلة  
  والتالعبات. االحنرافات من

الفرضية الثانية: ال يتلقى مدقق الحسابات أي صعوبات عند أدائه المهام المنوطة به، وذلك بحكم 
  المؤهالت  العلمية والعملية التي يملكها

صل الثاين من الدراسة ميكن القول بأنه بالفعل يعد من خالل التطرق إىل مدقق احلسابات يف الف 
مدقق احلسابات شخص مؤهل للقيام بعملية تدقيق احلسابات وهذا حبكم املؤهالت العلمية والعملية اليت 

ا وقد فصل فيها املشرع اجلزائري يف املقرر            املوافقة واملتضمن ،1999 مارس 24 يف املؤرخ يتمتع 
 وحمافظ احملاسب اخلبري مهنة ممارسة يف احلق ختول اليت املهنية اخلربة شروط وكذا الشهاداتو  اإلجازات على

  املعتمد. واحملاسب احلسابات
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وبطبيعة احلال قد يتعرض مدقق احلسابات أثناء أدائه املهام املنوطة به إىل جمموعة من الصعوبات 
ت   ها وميكن توضيح هذه العراقيل يف ما يلي:التعد املؤهالت اليت ميلها مدقق احلسابات كافية جملا

قد يواجه مدقق احلسابات صعوبة يف احلصول على املعلومات واملستندات الضرورية اليت ختول له القيام  -
  ؛مبهمته على أكمل وجه

  ؛قد يطلب مدقق احلسابات احلصول على االستفسارات والتوضيحات الالزمة لكنه ال يتحصل عليها -

قق احلسابات يف بعض األحيان االستعانة خببري ولكنه قد يقابل بالرفض من قبل جملس يتطلب عمل مد -
  ؛اإلدارة

من حق مدقق احلسابات احلصول على نسخة من اإلخطارات املقدمة إىل املسامهني لكن يف بعض األحيان  -
    ؛قد ال حيصل عليها ويف هذه احلالة يتضح ملدقق احلسابات وجود تالعب من قبل اإلدارة

قد تقوم اإلدارة بغزل مدقق احلسابات من مهامه دون منحه حق مناقشة قرار عزله وبالتايل قد يطبق يف حقه  -
الغزل التعسفي ومن هذا الباب كان لزاما على املشرع اجلزائري سن قانون حيمي فيه مدقق احلسابات من العزل 

    ؛متس بسمعته التعسفي وبالتايل محاية مدقق احلسابات من اإلساءة اليت قد

  ومن بني العراقيل اليت تواجه مدقق احلسابات أيضا هو عدم دعوته للمشاركة يف اجتماعات جملس اإلدارة.  -

 أدائه عند صعوبات أي احلسابات مدقق يتلقى وبالتايل ومما سبق يتم نفي الفرضية القائلة بأنه ال
  ميلكها. اليت يةوالعمل العلمية  املؤهالت حبكم وذلك به، املنوطة املهام

  الدولية المعايير بيئة في والتدقيق المحاسبة بين تربط عالقة هناك نعمالفرضية الثالثة: 

الدولية اتضح  املعايري إطار يف واحملاسبة التدقيق بني السببية بعد التطرق يف الفصل الثالث إىل العالقة   
عايري الدولية، فعمل مدقق احلسابات ينطلق بعد انتهاء جليا وجود عالقة متينة تربط احملاسبة بالتدقيق يف بيئة امل

  عمل احملاسب وبالتايل فمدقق احلسابات يقوم بإضفاء الثقة على القوائم املالية املعدة من قبل احملاسب.

أما من منطلق الدولية فهناك عالقة ارتباط وثيقة أيضا بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق   
وهذا راجع إىل أن عملية التأسيس ملعايري تدقيق دولية جيب أن يسبقها عملية بناء معايري حماسبية  الدولية،
  دولية.
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 مبعايري الدولية احملاسبية املعايري وأكدت أيضا إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال املتعلق بعالقة  
ري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية، حيث الدولية على أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بني املعاي التدقيق
من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن هناك عالقة ارتباط وثيقة بني كل  من املعايري احملاسبية  % 62,9وافق 

من إمجايل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة  % 22,6 وجاءت إجاباتالدولية ومعايري التدقيق الدولية، 
  ، وهذا يتوافق مع ما جاء يف الفصل الثالث.% 85,5بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل  موافق

 املعايري بيئة يف والتدقيق احملاسبة بني تربط عالقة هناك الفرضية القائلة بأن قبولوبالتايل ومما سبق يتم   
  .الدولية

  الجزائري الحسابات مدقق كفاءة  من فعالر  على الدولية المحاسبية المعايير تعملالفرضية الرابعة: 

 احلسابات مدقق أداء يتضح جليا من خالل النتائج املتوصل إليها يف الفصل الرابع واملتعلق باستجابة  
الدولية، أن املعايري احملاسبية الدولية ترفع من كفاءة مدقق احلسابات فهي تقدم له  احملاسبية للمعايري اجلزائري

 اكتشاف يف املدقق ستساعد األمور هذه بالشفافية واملصداقية وقابلية املقارنة وبالتايل كلمعلومات مالية تتميز 
    أكرب ثقة سيمنح دولية حماسبية معايري وفق معدة مالية قوائم تدقيق فكرة إىل باإلضافة والتالعبات االحنرافات

  جودته. من ويرفع املدقق تقرير يف

 وجودة الدولية احملاسبية سة حول السؤال املتعلق باملعايريقد أوضحت إجابات أفراد عينة الدرا  
ا العمل على حتسني جودة املعلومات وهذا سينعكس على تقرير  املعلومات أن املعايري احملاسبية الدولية من شأ
    مدقق احلسابات وجودته وبالتايل فاملعايري احملاسبية الدولية ترفع من كفاءة مدقق احلسابات، فقد وافق

من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية سيعمل على حتسني  % 48,4
ا،  من إمجايل  % 46,8وجاءت إجابات جودة املعلومات احملاسبية وهذا سينعكس على جودة التقرير بشأ
  .% 95,2ايل املوافقني ككل إجابات أفراد عينة الدراسة حتت عبارة موافق بشدة، أي بلغت نسبة إمج
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كما أوضحت أيضا إجابات أفراد عينة الدراسة حول السؤال اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية وتعزيز ثقة   
أن املعايري احملاسبية الدولية هلا دور هام من حيث  مستعملي القوائم املالية يف التقارير املعدة من قبل مدقق احلسابات

قة مستعملي القوائم املالية يف التقارير املعدة من قبل مدقق احلسابات وبالتايل الرفع من كفاءة مدقق تعزيز ث
من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية  % 67,7احلسابات، فقد وافق 

رير املالية املعدة من طرف مدقق احلسابات وهذا سيعمل على التعزيز من ثقة مستعملي القوائم املالية يف التقا
راجع إىل أن املعايري احملاسبية الدولية تعمل على تقدمي معلومة مالية تتميز بالشفافية وقابلية املقارنة ومن باب 
أن عمل املدقق يبدأ بانتهاء عمل احملاسب فالتقرير املعد من قبل املدقق حول بيانات قد مت إعدادها باستعمال 

من إمجايل إجابات أفراد  % 32,3وجاءت إجابات عايري حماسبية دولية من شأنه رفع الثقة يف هذا التقرير، م
  .% 100عينة الدراسة حتت عبارة موافق بشدة، أي بلغت نسبة إمجايل املوافقني ككل 

 دقق احلساباتمما تقدم يتم قبول الفرضية القائلة بأن املعايري احملاسبية تعمل على الرفع من كفاءة م  
  .اجلزائري

  عرض نتائج الدراسة -

بعد القيام بعرض ودراسة اجلانب النظري والذي مت فيه التطرق إىل اإلطار النظري العام لتدقيق   
احلسابات، مدقق احلسابات، باإلضافة إىل التعريج على دراسة العالقة بني التدقيق واحملاسبة يف إطار املعايري 

واجلانب التطبيقي والذي مت من خالله دراسة استجابة أداء مدقق احلسابات اجلزائري للمعايري الدولية، 
  احملاسبية الدولية، مت التوصل إىل النتائج التالية:

ا مهنة دائمة  - تعترب مهنة تدقيق احلسابات وليدة التطور احلاصل يف شىت امليادين، وبالتايل ميكن القول أ
  ؛التطور والتحديث

  ؛تبحث مهنة تدقيق احلسابات عن الوصول إىل حتقيق الرفاهية جلميع أفراد اجملتمع -

ج خمتلف السياسات املستقبلية -   ؛تعد مهنة تدقيق احلسابات الفيصل يف عملية اختاذ القرارات ورسم 

كما أنه   ،ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إىل عملية التدقيق من خالهلالتدقيق احلسابات عدة أنواع  -
  ؛يستند على جمموعة من فروض

ال ميكن التأكيد والقول بأن عملية تدقيق احلسابات تعد ضمان كايف على خلو القوائم املالية من األخطاء  -
  ؛واالحنرافات والتالعبات
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     يتطلب القيام مبهنة تدقيق احلسابات إتباع عدة خطوات تبدأ بعملية التخطيط السليم ومن مت تنتقل  -
ىل عملية فحص نظام الرقابة الداخلية، ومن مت مجع أدلة اإلثبات املالئمة، ويف األخري وبناءا على األدلة إ

  ؛يتوصل مدقق احلسابات إىل إبداء الرأي الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية

وإبداء رأيه املهين  يعد مدقق احلسابات الشخص الوحيد املؤهل واملخول للقيام بعملية فحص القوائم املالية -
احملايد حول عدالتها ومطابقتها مع أحكام التشريع املعمول به، ومن مت نقل النتائج املتوصل إليها إىل األطراف 

  ؛املعنية يف شكل تقرير

حىت يتمكن مدقق احلسابات من أداء مهنة تدقيق احلسابات على أكمل وجه، جيب أن يتحلى جبملة        -
  ؛ة إىل امتالكه لقدر واف من املؤهالت العلمية والعمليةمن الصفات باإلضاف

تربط مدقق احلسابات عالقات عدة مع جهات خمتلفة، وذلك حبكم عمله فهناك من يأخذ منها معلومات  -
     تساعده يف الوصول إىل إبداء الرأي الفين احملايد، وهناك جهات أخرى تستند على التقرير املعد من قبله 

  ؛اذ القرارات ورسم السياسات املستقبليةيف عملية اخت

      تعترب اجلمعية العامة املسؤولة عن تعيني مدقق احلسابات من بني قائمة املهنيني املعتمدين واملسجلني  -
  ؛يف جدول الغرفة الوطنية وذلك بناء على دفرت شروط

  ؛سابات للجمعية العامةكما يعود أيضا عزل مدقق احلسابات وتعيني آخر للقيام مبهام تدقيق احل  -

ميلك مدقق احلسابات حبكم أدائه مهمة تدقيق احلسابات عدة حقوق ويف املقابل عليه أداء عدة واجبات،  -
  ؛قد فصل فيها املشرع اجلزائري

اون مدقق احلسابات ومتاطله وعدم التزامه بأداء املهام املخول له حبكم القانون، قد يتعرض لتحمل  - إن 
  ؛ة االضرار اليت أحلقها بالغريمسؤولية نتيج

يأخذ مدقق احلسابات أجر ثابت عن أدائه ملهمة تدقيق احلسابات، تقوم اجلمعية العامة بتحديد وذلك         -
يف بداية مهمته، إذا األتعاب اليت يتقاضاها مدقق احلسابات ال ترتبط بأي شكل من األشكال بالنتائج 

  ؛احملققة

لدولية إطار متجانس من املمكن تطبيقها على خمتلف املستويات الدولية، كما أن تعترب معايري التدقيق ا -
ة التطورات احلاصلة على خمتلف  ا دائمة التطور والتحديث وهذا حىت تتمكن من جما ا األساسية أ ميز

  ؛األصعدة
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خلو القوائم املالية       اهلدف األساسي من وراء اعتماد معايري التدقيق الدولية هو إعطاء تأكيد معقول على  -
ا أن تؤثر على رأي مدقق احلسابات وبالتايل إمكانية  من االحنرافات اجلوهرية والتالعبات، واليت من شأ

  ؛خروجه بقرار ال يعكس حقيقة عدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل

يري التدقيق الدولية، باإلضافة إىل توليها تعد جلنة تطبيقات التدقيق الدولية املسؤولة عن مهمة إصدار معا -
   ؛مهمة إصدار اإلرشادات املتعلقة بطريقة تطبيقها

أما عن مهمة تطوير املعايري واإلرشادات املعلقة بعملية تدقيق القوائم املالية وخدمات التأكد األخرى،          -
ية فتقع على عاتق جملس املعايري الدولية للتدقيق، أو اخلدمات ذات الصلة املتعلقة باملعلومات املالية والغري املال

   ؛باإلضافة إىل تويل مهمة تقرير معايري للرقابة على جودة اليت تعلق بعملية إجراء واداء تلك اخلدمات

  ؛ال يكمن االستهانة بعملية إصدار معايري التدقيق الدولية، فهذه العملية تتطلب القيام جبملة من اإلجراءات -

ا األساسية هي تلقيها القبول العام لدى االطراف تعترب ا - ملعايري احملاسبية مبثابة أداة لإلفصاح والقياس، ميز
  ؛املستخدمة للقوائم املالية

  ؛إن وجود نظام حماسيب دويل من شأنه العمل على توفري عدة مزايا -

  نهما ياط ال مينع وجود اختالف بهناك عالقة ارتباط وثيقة جتمع بني التدقيق واحملاسبة، ولكن هذا االرتب -
  ؛يف عدة نقاط

من باب ارتباط معايري التدقيق مبعايري احملاسبية، هناك أيضا ارتباط عضوي بني بني معايري التدقيق الدولية  -
  ؛واملعايري احملاسبية الدولية

قات بني األنظمة تعمل عديد املنظمات العاملية واإلقليمية جاهدة من أجل احلد من االختالفات والفرو  -
  احملاسبية الدولية، ولكن جتسيد عملية التوافق احملاسيب الدويل على أرض الواقع يصطدم جبملة من التحديات.
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  (المهنيين واألكاديميين) على ما يلي:لقد أجمع أفراد عينة الدراسة 

جلزائرية، جيب ضمان توفري مجلة          لضمان استمرارية التطبيق األمثل للمعايري احملاسبية الدولية يف البيئة ا -
من املتطلبات اخلاصة، مثل: تكوين احملاسبني بصورة تتيح هلم إمكانية التأقلم  وأهم املستجدات احلاصلة، 

  ؛إضفاء تعديالت على األنظمة والقوانني اجلزائرية لتتماشى والتطورات الدولية احلاصلة

تثمرين العناية الالزمة وذلك من خالل منحهم الثقة يف املعلومات املالية تقدم املعايري احملاسبية الدولية للمس -
  ؛املقدمة هلم من طرف املؤسسات

ة التحديات اليت حتول بينها وبني جناحها يف تبين املعايري احملاسبية  - على اجلزائر العمل جاهدة من أجل جما
 اجلزائري، باإلضافة إىل ضرورة التفكري جديا الدولية ولعل أهم هذه التحديات هو تفعيل دور السوق املايل

  ؛والعمل على االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

  ؛يتطلب تنفيذ عملية تدقيق احلسابات املرور مبراحل ممنهجة -

ا التأثري على مسعته -   ؛على مدقق احلسابات عدم التأثر بالبيئة التنافسية وبالتايل عدم قبول أي مهنة من شأ

  ؛قق احلسابات غري راض على األتعاب اليت يتقاضاها من قبل اجلمعية العامةمد -

لقد أنصف املشرع اجلزائري مدقق احلسابات من ناحية احلقوق والواجبات، كما أنه جدي من حيث أخذ  -
     ؛اإلجراءات الالزمة يف حق مدقق احلسابات

  ؛رتبطة بتكنولوجيا املعلوماتجيب على مدقق احلسابات العمل على الرفع من مؤهالته امل -

يعمل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على تعزيز ثقة مستعملي القوائم املالية يف التقارير املعدة من طرف  -
  ؛مدقق احلسابات

  ؛على مدقق احلسابات اإلشارة إىل معايري التدقيق اليت اعتمدها عند أداء مهمة تدقيق احلسابات -

زائري ال يتقيد مبعايري التدقيق الدولية وذلك يف ظل غياب النصوص والتشريعات اخلاصة مدقق احلسابات اجل -
  ؛بإلزامية التطبيق

  ؛للمعايري احملاسبية الدولية دور هام يف التحسني من جودة املعلومات ومن مت جودة التقرير -

  ؛يةهناك عالقة وثيقة بني املعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدول -
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  ؛جيب تطوير مهنة تدقيق احلسابات يف اجلزائر جنبا إىل جنب مع تطوير النظام احملاسيب املايل -

   ؛ال خيتلف مدقق احلسابات اجلزائري عن مدقق احلسابات األجنيب إال يف قضية التأهيل واخلربة واجلدية -

فهي تساهم يف الرفع من كفاءة مدقق للمعايري احملاسبية الدولية دور هام يف تطوير مهنة تدقيق احلسابات  -
  ؛احلسابات

  ؛جيب وصول اجلزائر إىل حتمية تطبيق معايري التدقيق الدولية -

  ؛على عمل مدقق احلساباتاجلزائر ال تؤثر سياسة التقشف املنتهجة مؤخرا من قبل  -

لى اجلزائر من قبل الظروف مل تكن عملية تبين املعايري احملاسبية الدولية عملية اختيارية بل كانت مفروضة ع -
  .ااحمليطة 

  التوصيات -

  على ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن اخلروج بالتوصيات التالية:  

جيب صدور قانون يلزم احملاسب اخلضوع إىل دورات تكوينية مربجمة بدقة اهلدف من ورائها هو اطالعه        -
   ؛لدويلعلى أهم التغريات احلاصلة يف اإلطار احملاسيب ا

  ؛جيب تكييف األنظمة والقوانني املنظمة للمحاسبة مع املستجدات الدولية -

إن انتهاج اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية يلزم عليها تفيل دور السوق املايل، وبالتايل ميكن القول أن اجلزائر  -
   ؛قد أحرزت تقدما ملموسا حنو البيئة الدولية

مين حتدد فيه التوقيت املالئم النضمامها ملنظمة التجارة العاملية، ومن هذا املنطق على اجلزائر وضع جدول ز  -
يئة البيئة االقتصادية اجلزائرية هلذا احلدث    ؛تكتف جهودها حنو 

جيب على املشرع اجلزائري إعادة النظر يف طريقة حتديد األتعاب اليت يتقاضاه مدقق احلسابات، فأغلبية  -
   راضون على األتعاب اليت يتقاضوها فمن وجهة نظرهم هي ال تعكس اجلهد املبذول مدققي احلسابات غري

م   ؛من طرفهم، وبالتايل هذا األمر قد يؤثر سلبا على أداء املهام املنوطة 

  ؛جيب خضوع مدقق احلسابات إىل دورات تكوينية متكنه من الرفع من مؤهالته التكنولوجيا -
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املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ و  2010جوان  29املؤرخ يف  01- 10لقد تزامن صدور قانون  -
، وهذا 2010جانفي  01 يفلنظام حماسيب مايل جديد، ا  انطالق تطبيق مع احلسابات واحملاسب املعتمد

يوضح أن املشرع اجلزائري مذرك ألن تطبيق نظام حماسيب مايل جديد جيب أن يتبع بتعديالت على مهنة تدقيق 
 ال يعد كايف بل كان لزاما على املشرع اجلزائري إصدار قانون يتم  01- 10ات، ولكن صدور قانون احلساب

من خالل ضبط مهنة تدقيق احلسابات وفق معايري التدقيق الدولية، ومن هذا املنطلق على اجلزائر جتسيد فكرة 
  تطبيق معاير التدقيق الدولية على أرض الواقع.

  آفاق الدراسة -

ضوع الدراسة ركز على مدقق احلاسبات يف إطار تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية، مبا أن مو 
 باإلضافة إىل التعريج على معايري التدقيق الدولية، فهناك عدة آفاق ملواصلة البحث وتطوير يف هذا املوضوع 

  ضيع وهي كاآليت: أو دراسة جوانب أخرى ذات عالقة، ومن هذا املنطلق سيتم اقرتاح مجلة من املوا

  ؛مستقبل النظام احملاسيب املايل يف حالة عدم تكييفه واملستجدات الدولية -

  ؛تبين اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية وضرورة تكييفها مع البيئة احمللية -

  ؛مستقبل مهنة تدقيق احلسابات يف ظل معايري التدقيق الدولية -

  احلاسبات يف إطار التطبيق األول ملعايري التدقيق الدولية.  الصعوبات والتحديات اليت تواجه مدقق -

 

 ىــم بفضل اهللا تعالــت



   

  قائمة المراجع
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  قائمة المراجع

  أوال: المراجع باللغة العربية

  الكتب .أ

  

"، دار الكتب  أساسيات المحاسبة المالية والتكاليف والمراجعةأبو الفتوح علي فضالة، "  .1
 .1996العلمية، القاهرة، بدون طبعة، 
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   .2015للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 

"، دار  تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنةأمحد حلمي مجعة، "  .4
   .2009، صفاء للشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل

 -اإلداري -الحكومي -االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخليأمحد حلمي مجعة، " .5
  .2009 "، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،المنشآت الصغيرة -الخاص البيئي

ة "، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعالتدقيق الحديث للحساباتأمحد حلمي مجعة، " .6
  .1999األوىل، 

"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الريادية في المحاسبة والتدقيقأمحد حلمي مجعة، " .7
   .2011األوىل، 

"، دار الصفاء، عمان، الطبعة األوىل،  المدخل الحديث لتدقيق الحساباتأمحد حلمي مجعة، " .8
2000.   

"، دار صفاء ا للمعايير الدولية للتدقيقالمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقأمحد حلمي مجعة، " .9
   .2012للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 
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، "المراجعة: مدخل متكامل"ألفني أرينز، جيمس لوبك، ترمجة حممد حممد عبد القادر الديسطي،   .10
   .بدون سنة دار املريخ للنشر، الرياض،

"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة  ةالمحاسبة والمراجعة الدولي أمني السيد أمحد لطفي، "  .11
   .2010األوىل، 

الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون  "التطورات الحديثة في المراجعة"،أمني السيد أمحد لطفي،   .12
   .2007طبعة، 

"، الدار Sarbanes-Oxleyالمراجعة وخدمات التأكد بعد قانون أمني السيد أمحد لطفي، "  .13
  .2008، الطبعة األوىل، اجلامعية، اإلسكندرية

   .2009الطبعة األوىل،  ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،" فلسفة المراجعة"أمني السيد أمحد لطفي،   .14

"، الدار اجلامعية، ممارسة المراجعة في ضوء المقاييس المرجعيةأمني السيد أمحد لطفي، "  .15
  . 2011االسكندرية، الطبعة األوىل،

 ،دار وائل للنشر والتوزيع"،  تدقيق الحسابات اإلطار النظري "، هاين العزب، إيهاب نظمي  .16
  .2012، ، الطبعة األوىلعمان

"، دار مكتبة تدقيق ومراجعة الحساباتتوفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اهلادي أسحق املصري، "  .17
   .2014الطبعة األوىل، عمان، الكندي للنشر والتوزيع، 

  .2005الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة،  "،المحاسبة الدولية ثناء القباين، "   .18

"، املكتبة العصرية، مصر، الطبعة أساسيات المراجعة: مدخل معاصرحامت حممد الشيشيين، "   .19
  .2007األوىل، 

"، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىل، أصول المراجعةحامد طلبة حممد أبو هيبة، "  .20
2011.  

إلطار النظري امراجعة الحسابات المتقدمة " ، يوسف القاضي حسني أمحد دحدوح، حسني  .21
،  - اإلصدار األول- الطبعة األوىل ،، عمانللنشر والتوزيع "، دار الثقافة واإلجراءات العملية

2009 .  



 قائمة املراجع                                                                                                   

307 

 

"،  أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدوليةحسني القاضي، حسني دحدوح، "   .22
  .1999 ة األوىل،مؤسسة الوراق، عمان، الطبع

دار الثقافة للنشر والتوزيع، "،  المحاسبة الدولية ومعاييرها حسني القاضي، مـأمون محدان، "  .23
   .2008عمان، الطبعة األوىل/ اإلصدار األول، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، "،  المحاسبة الدولية ومعاييرها حسني القاضي، مـأمون محدان، "  .24
  .2011 عمان، الطبعة الثانية،

"، الدار المراجعة المتقدمة في بينة األعمال المعاصرةحسني عبيد، شحاتة السيد شحاتة، "   .25
  .2007 -2006اجلامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 

"، دار املستقبل للنشر علم تدقيق الحسابات النظري والعملي خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، "   .26
  .2009والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

"، دار وائل للنشر  -الناحية النظرية والعملية  -علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهللا، "   .27
  .2004والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة، 

"، دار وائل للنشر  -الناحية النظرية والعملية  -علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهللا، "   .28
   .2007والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة، 

"، دار وائل للنشر والتوزيع، -الناحية النظرية  - علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهللا، "  .29
 .1999عمان، الطبعة األوىل، 

"، دار وائل، عمان، -الناحية النظرية والعملية  - علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهللا، "  .30
  .2000الطبعة األوىل، 

ق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي التدقيخلف عبد اهللا الواردات، "   .31
   .2006 ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،الدولية "

"، IIA دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عنخلف عبد اهللا الواردات، "   .32
  .2014الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

دار املسرية للنشر والتوزيع  "،علم تدقيق الحسابات النظري، "وأخرونرأفت سالمة حممود،   .33
   .2011ألوىل، ، الطبعة اعمان ،والطباعة
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دار املسرية للنشر والتوزيع  "،علم تدقيق الحسابات العملي، "وأخرونرأفت سالمة حممود،   .34
   .2011والطباعة، عمان، الطبعة األوىل، 

"، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىل، علم تدقيق الحسابات" زهري احلدرب،  .35
2010.  
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 "، املكتب اجلامعي احلديث، الرقابة والمراجعة الداخلية " عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،  .43
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  .2014"، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، العامة

"،  دراسة متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، " .49
   .2009املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، بدون طبعة، 
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، دار " SPSS "القياس والتقويم منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجةنبيل مجعة صاحل النجار،   .62
  . 2010اجلامد للنشر والتوزيع، عمان، بدون الطبعة، 
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  األطروحات والرسائل الجامعية ب.

  أطروحات الدكتوراه - 1
  

"، أطروحة مقدمة أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبيسايج فايز، "  .1
، كلية العلوم االقتصادية 2 ، ختصص علوم التسيري، جامعة البليدةلنيل درجة الدكتوراه يف علوم التسيري

  .2015 -2014والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

الممارسة المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد المحاسبي شعيب شنوف، " .2
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة BP EXPLORATION LIMITED العالمي حالة

يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، الدكتوراه 
2006 - 2007.  

، أطروحة "الرقابة المالية على البلدية في الجزائر: دراسة تحليلية ونقدية"عبد القادر موفق،  .3
اج خلضر باتنة، كلية مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، شعبة تسيري املؤسسات، جامعة احل

  .2015 -2014 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر،

أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية مدين بن بلغيث، "  .4
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، - بالتطبيق على حالة الجزائر –

 .2004عة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، سبتمرب جام
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  مذكرات ماجستير - 2
  

تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي المالي سليم بن رمحون، " .1
متطلبات  "، مذكرة مقدمة الستكمال-بسكرة –الجديد دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب 
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  . 2013 - 2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 
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"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، تصادية بوالية قسنطينةمن المؤسسات االق

  .2010 -2009جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

أعمال اإلصالح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي صاحلي بوعالم،"  .3
مة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، فرع حماسبة وتدقيق، "، مذكرة مقدالمالي

   .2010 -2009، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 

دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية شدري معمر سعاد، " .4
"، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علوم التسيري، فرع مالية املؤسسة، سة حالة: سونلغازدرا

   .2009 -2008جامعة أمحد بوقرة، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجارية، اجلزائر، 

  ة الدوليةتقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبي حكيمة مناعي، " .5
"، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احملاسبة،  ختصص حماسبة، في الجزائر 

   .2009 -2008وم التسيري، اجلزائر، جامعة احلاج خلضر، كلية العلوم االقتصادية وعل

       التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها حممد أمني مازون، " .6
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، فرع حماسبة في الجزائر

   .2011 - 2010وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري قسم العلوم التجارية، اجلزائر، 

املاجستري  "، مذكرة لنيل شهادةمسؤولية مندوب الحسابات في شركة المساهمةمعيزي خالدية، " .7
تلمسان ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر،  -يف قانون مسؤولية املهنيني، جامعة أيب بكر بلقايد

2011 - 2012.  
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مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية دراسة مقارنة حمي الدين حممود عمر، " .8
ادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص "، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شه(حالة الجزائر)

املالية واحملاسبة، املركز اجلامعي باملدية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 
2007 - 2008.  

  ج. المجالت والجرائد

  

كلية "، جملة الدراسات االقتصادية واملالية،  واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائراألزهر عزة، " .1
  .2012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي،  اجلزائر، العدد اخلامس، 

" مطبوعة جامعية، مطبعة 2015مختصر المعايير المحاسبية الدولية خالد مجال اجلعارات، " .2
التجارية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم

  .2014اجلزائر، 

المراجعة والرقابة على المال العام في المؤسسات اإلدارية العمومية كأداة ساملي ياسني، " .3
"، جملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية، إصالح وترشيد عمليات اإلنفاق الحكومي

  . 2014 سابع جويليةالتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن، اجلزائر، العدد ال

  د. المؤتمرات

  

مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية براق حممد، قمان عمر، " .1
، ملتقى وطين حول واقع وأفاق النظام احملاسيب "بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

معة الوادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جا املايل
   .2013 /05 /06 -05وعلوم التسيري، اجلزائر، 

"، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب معايير المراجعة الدوليةبن أعمارة منصور، حويل حممد، " .2
عد دحلب البليدة،  يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة، جامعة س املايل

   .2011ديسمرب  14 -13كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، 
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  ه. القوانين والتشريعات

  

، 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008 جويلية 24 املؤرخ يف 02 -08أمر رقم  .1
  .2008سنة  42 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم 

، املتضمن 1966يونيو سنة  18املوافق لـ  1386صفر  08املؤرخ يف  156 -66األمر رقم  .2
   قانون العقوبات املعدل واملتمم.

، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ 2010جوان  29، املؤرخ يف 01-10القانون رقم  .3
 11، بتاريخ 42رية اجلزائرية العدد احلسابات واحملاسب املعتمد، الصادر باجلريدة الرمسية للجمهو 

   .2010جويلية 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ ، 1991أفريل  27املؤرخ يف ، 08-91القانون رقم  .4
 01، بتاريخ 20العدد للجمهورية اجلزائرية الصادر باجلريدة الرمسية احلسابات واحملاسب املعتمد، 

  .1991 ماي

، 59 /75، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08 -93املرسوم التشريعي رقم  .5
املتضمن القانون التجاري، استدراك اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رقم 

  .1993سنة  43

، املتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط 1999مارس  24املقرر املؤرخ يف  .6
 ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اخلربة املهنية اليت

ماي  02، بتاريخ 32الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 
1999.   
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  –مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

  التسيير علوم و التجارية ، كلية العلوم االقتصادية

  مالية والمحاسبةقسم: العلوم ال

  تخصص: التدقيق والنظام المحاسبي المالي الجديد

  

  استمـــارة استبيـــان

نــي المعــايير مردوديــة مــدقق الحســابات فــي ظــل تبيف إطــار حتضــري أطروحــة دكتــوراه حتــث عنــوان: "
ـدف هـذه الدراسـة إىل حماولـة إبـراز تـأثري "، -دراسـة حالـة الجزائـر -) IAS /IFRS( المحاسبية الدوليـة

تبـــين املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة مســـتقبال علـــى مـــدقق احلســـابات  يف اجلزائـــر تنبـــع أمهيـــة هـــذه الدراســـة مـــن أمهيـــة 
   انــات املاليــة الــيت يــتم جتهيزهــا مــن قبــل مــدقق احلســاباتالتــدقيق كونــه وســيلة ختــدم عــدة أطــراف تعتمــد علــى البي

ـــا كمهنيـــني     يف عمليـــة اختـــاد القـــرارات ورســـم السياســـات املســـتقبلية، ســـوف تســـاعدنا املعلومـــات الـــيت تزودوننـــا 
  أو أكادمييني يف حتقيق األهداف املنشودة من وراء هذه الدراسة.

ضـــوعية، ونتعهـــد لكـــم بـــأن حتـــاط مســـامهاتكم نلـــتمس مـــنكم اإلجابـــة علـــى األســـئلة بكـــل صـــدق ومو 
ا ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.   بالسرية التامة، وأ

  تقبلوا منا فائق عبارات االحرتام والتقدير.

  

  تونســـي نـــجاة   الباحثـة:                                                                                     
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  المحور األول: عينة الدراسة

  

  ) يف املربع املناسبxالرجاء وضع عالمة (

  

  أنثـى            ذكـر                                                             الجنس: 

  سنة   40 إىل 30من        سنة                         30أقل من          العمر:  

  سنة 50أكثر من          سنة                           50إىل  40من               

  ماجستري أو ماسرت                             ليسانس              المؤهل العلمي: 

         آخر                                    دكتوراه                                 

  حمافظ حسابات                              خبري حماسب  المستوى الوظيفي: 

  أكادميي           حماسب معتمد                                                     

  سنوات 10إىل  5من                              سنوات 5أقل من    ة المهنية:الخبر  

  سنة 15أكثر من                                  سنة  15إىل  10من                 
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  المحور الثاني: تبني المعايير المحاسبية الدولية

  البيـــان
موافق غير 

  موافق بشدة موافق  محايد  موافقغير   بشدة

يعــد تبــين املعــايري احملاســبية الدوليــة أمــر حتمــي -1
ملواكبــة العوملــة ومتطلبــات الســوق وحتقيــق االنــدماج 

  بني البيئتني احمللية والدولية

          

حيتـــــــــــــــــــاج احملاســـــــــــــــــــب إىل دورات تكوينيـــــــــــــــــــة  -2
حـــىت يـــتمكن مـــن تطبيـــق املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة 

  بصورة مثلى

          

زم عمليــة تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــةتســتل -3
بـــــــاجلزائر مجلـــــــة مـــــــن األنظمـــــــة والقـــــــوانني املنظمـــــــة 
للمحاســـــــبة، كالتشـــــــريعات الضـــــــريبية،  مـــــــن جهـــــــة 

  والقانون التجاري من جهة أخرى

          

يســتحيل تطبيــق املعـــايري احملاســبية الدوليـــة دون -4
  وجود قاعدة نظرية مرجعية

          

اسـبية الدوليـة اهتمـام كبـري بفئـةتويل املعايري احمل -5
املســـتثمرين وتشـــجعهم، وهـــذا مـــن خـــالل مـــنحهم 
الثقــــة يف املعلومــــات املاليــــة املقدمــــة هلــــم مــــن طــــرف 

  املؤسسات

          

غيـاب الســوق املـايل الكفــؤ بـاجلزائر حيــول دون -6
تشـــــجيع االســـــتثمار وبالتـــــايل يشـــــكل حتـــــدي أمـــــام 

  يةالنجاح يف تبين املعايري احملاسبية الدول
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تتســــم املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة بــــالتطور والتحــــديث،  -7

ال تتمكن منظومتنا احملاسبية احلالية مـن احتـواء هـذا التطـور 

  ومواكبته دون إحداث أي تعديالت على املنظومة

        

تبين املعايري احملاسبية الدوليـة هـو بالضـرورة كسـر لكافـة  -8

مام اجلزائــر إىل منظمــة التجــارة القيــود واحلــدود، وعــدم انضــ

  العاملية يعد إخفاق حبد ذاته يف تبين هذه املعايري

        

  المحور الثالث: متطلبات عملية تدقيق الحسابات

  البيـــان
موافق غير 

  موافق بشدة موافق  محايد  موافقغير   بشدة

يعد التخطيط السليم للتـدقيق أداة للرقابـة فهـو -1
ــــد االحن ــــة يســــاعد علــــى حتدي ــــايل إمكاني رافــــات وبالت

  عالجها

        

تســـــاعد عمليـــــة دراســـــة وتقيـــــيم أنظمـــــة الرقابـــــة -2
الداخليــة يف حتديــد أســلوب وبرنــامج التــدقيق املتبــع، 

  باإلضافة إىل حتديد حجم عينة الدراسة

        

وجود نظـام رقابـة داخليـة سـليم مـن شـأنه احلـد  -3
  من احتمال وجود األخطاء

        

يــــتلخص جــــوهر عمليــــة التــــدقيق يف مجــــع أدلــــة -4
  اإلثبات املالئمة ومن مث تقوميها بصورة موضوعية
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مبـــــا أن التقريـــــر هـــــو آخـــــر مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل -5
التـــدقيق فيجـــب أن يتضـــمن وبصـــريح العبـــارة الـــرأي 
الفــــين احملايــــد ملــــدقق احلســــابات عــــن عدالــــة القــــوائم 

  عميل املالية ومتثيلها للمركز املايل لل

        

علـى مـدقق احلسـابات احلفـاظ علـى اسـتقالليته -6
وموضـــوعيته يف ظـــل البيئـــة التنافســـية ملهنـــة التـــدقيق، 

ا املساس بسمعته   وعدم قبوله أي مهمة من شأ

        

ــــة غــــري -7 يتقاضــــى مــــدقق احلســــابات أتعــــاب ثابت
  قابلة للزيادة يتم حتديدها من قبل اجلمعية العامة

        

ـــــــيت يتقاضـــــــاها مـــــــدقق احلســـــــابات األتعـــــــاب  -8 ال
  ال تقدر اجلهد املبذول من طرفه

        

املشـــــــرع اجلزائـــــــري أنصـــــــف مـــــــدقق احلســـــــابات  -9
  من ناحية احلقوق والواجبات

        

املشــــــرع اجلزائــــــري جــــــدي مــــــن حيــــــث أخــــــذ -10
اإلجــراءات الالزمــة  يف حــق مــدقق احلســابات والــيت 

شـــــــاف قـــــــد تصـــــــل إىل حـــــــد الســـــــجن يف حـــــــال اكت
األضـــــــــــرار  الناجتـــــــــــة عـــــــــــن األخطـــــــــــاء والالمبـــــــــــاالة 

  اليت ارتكبها عند ممارسة املهام املنوطة به
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  يةالجزائر البيئة المحور الرابع: تطبيقات المعايير وتدقيق الحسابات في 

  البيـــان
موافق غير 

  بشدة
  موافق بشدة موافق  محايد  موافقغير 

احملاســـبية الدوليـــة تلــــزم تطبيـــق اجلزائـــر للمعــــايري -1
علـــى مـــدقق احلســـابات الرفـــع مـــن مؤهالتـــه املتعلقـــة 

  بتكنولوجيا املعلومات واالتصال

          

تطبيـق اجلزائـر للمعـايري احملاسـبية الدوليـة سـيعزز -2
ثقــة املســتخدمني يف التقــارير املعــدة مــن قبــل مــدقق 

  احلسابات

          

ــــــى مــــــدقق احلســــــابات أن يشــــــري يف تقريــــــره  -3 عل
  إىل معايري التدقيق اليت اعتمدها عند أداء مهامه

          

مــــــدقق احلســــــابات ال يتقيــــــد باملعــــــايري الدوليــــــة -4
للتدقيق أثنـاء إعـداده للتقريـر، وذلـك يف ظـل غيـاب 
النصـــــوص القانونيـــــة والتشـــــريعات اجلزائريـــــة املتعلقـــــة 

  بإلزامية التطبيق

          

حتســــنيتعمــــل املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة علــــى -5
جـــودة املعلومـــات احملاســـبية، وهـــذا ســـينعكس علـــى 

  التقرير وجودته 

          

هناك عالقـة ارتبـاط وثيقـة بـني املعـايري احملاسـبية -6
  الدولية ومعايري التدقيق الدولية 
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  يةالجزائر البيئة المحور الخامس: مستقبل عملية تدقيق الحسابات في 

للمعايري احملاسبية الدولية من شأنه الرفـع مـن قـدرة وكفـاءة مـدقق احلسـابات من وجهة نظركم انتهاج اجلزائر  -1
  فيصبح شأنه شأن املدققني األجانب؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................  

  كيف ترون مستقل مهنة تدقيق احلسابات باجلزائر يف ظل املعايري احملاسبية الدولية؟  -2

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................  

من وجهة نظركم هل سياسة التقشف اليت انتهجتها اجلزائر مؤخرا من املمكـن أن تـأثر مسـتقبال علـى عمـل  -3
  مدقق احلسابات؟

  إذا كان اجلواب نعم، فمن أي ناحية سيتأثر هذا األخري؟

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................  

  احملاسبية الدولية كانت عملية: مما سبق هل ترون أن عملية تبين اجلزائر للمعايري -4

  حمضر هلا                       مفروضة                       مستعجلة
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     األول بالمحور المرتبطة البيانات ماعدا ككل  لالستبيان كرونباخ  ألفا الثبات معامل اختبار نتائج -
  )الدراسة عينة(

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d’éléments 

,712 25

 

  سمير نوف على االستبيان ككل -كولموجروف  اختبارنتائج  -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
لاالستبيان كك   
N 62

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 110,3226
Ecart-type 7,30321

Différences les plus 
extrêmes 

Absolue ,080
Positive ,077
Négative -,080

Z de Kolmogorov-Smirnov ,628
Signification asymptotique (bilatérale) ,825
a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 

  

 سنوات من التطبيق في البيئة الجزائريةست المطلب الثاني: المعايير المحاسبية الدولية بعد مرور 

  البيئة الجزائريةفي لية التطبيق األمثل للمعايير المحاسبية الدو  استمرارية ضمان الفرع األول: متطلبات

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يعد تبني المعايير المحاسبية الدولية أمر  -1
حتمي لمواكبة العولمة ومتطلبات السوق وتحقيق 

 االندماج بين البيئتين المحلية والدولية
62 1,00 5,00 4,4516 ,66966

N valide (listwise) 62     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يحتاج المحاسب إلى دورات تكوينية حتى  -2
يتمكن من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

 بصورة مثلى
62 2,00 5,00 4,6935 ,56070

N valide (listwise) 62     

  
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تستلزم عملية تطبيق المعايير المحاسبية  -3
الدولية بالجزائر جملة من األنظمة والقوانين 
المنظمة للمحاسبة، كالتشريعات الضريبية، 

 من جهة والقانون التجاري من جهة أخرى

62 3,00 5,00 4,4839 ,53537

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يستحيل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية  -4
 دون وجود قاعدة نظرية مرجعية

62 2,00 5,00 4,1290 ,73516

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

المتوسط العام واالنحراف المعياري الخاص 
 بجميع الفقرات

62 3,25 5,00 4,4395 ,35840

N valide (listwise) 62     
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ضمان  بمتطلبات المتعلقة اإلجمالية اإلجاباتمتوسط لسمير نوف  -اختبار كولموجروف نتائج -
  الجزائرية بالنسبة للمهنيين البيئة الدولية في المحاسبية للمعايير األمثل التطبيق استمرارية

 

 بالنسبة للمهنيين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

بالفرع األولالخاصة  الفقرات إجابات  متوسط 38 4,4145 ,37343 ,06058

 

  والمتعلقة بفئة المهنيينلمتوسط إجابات الفقرات الخاصة بالفرع األول  "T" اختبارنتائج  -
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

     إجابات  متوسط
بالفرع الخاصة  الفقرات

 األول

23,350 37 ,000 1,41447 1,2917 1,5372

 

 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 بالفرع األولالخاصة  متوسط إجابات الفقرات 

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,4145

Ecart-type ,37343

Différences les plus extrêmes 

Absolue ,196

Positive ,132

Négative -,196

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,207

Signification asymptotique (bilatérale) ,108

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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ضمان  بمتطلبات المتعلقة اإلجمالية اإلجاباتمتوسط ل سمير نوف -اختبار كولموجروف نتائج -
  كاديميينالجزائرية بالنسبة لأل البيئة الدولية في المحاسبية للمعايير األمثل التطبيق استمرارية

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

ولبالفرع األالخاصة  متوسط إجابات الفقرات   

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,4792

Ecart-type ,33716

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,168

Positive ,168

Négative -,164

Z de Kolmogorov-Smirnov ,825

Signification asymptotique (bilatérale) ,505

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

  بالنسبة لألكاديميين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

24 بالفرع األولالخاصة  الفقرات إجابات متوسط 4,4792 ,33716 ,06882

 

 

  كاديميينالمتعلقة بفئة األو لمتوسط إجابات الفقرات الخاصة بالفرع األول  "T" اختبارنتائج  -
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

      إجابات  متوسط
بالفرع الخاصة  الفقرات

 األول

21,492 23 ,000 1,47917 1,3368 1,6215
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 األول بالنسبة بالفرع الخاصة الفقرات إجابات اختبار ليفين لفحص تجانس التباين لمتوسطنتائج  -
  (المهنيين واألكاديميين)لفئات الدراسة 

 

Test d'homogénéité des variances 

بالفرع األولالخاصة  الفقرات إجابات  متوسط
Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

,056 1 60 ,813

  

لفئات  بالنسبة بالفرع األولالخاصة  متوسط إجابات الفقراتل تحليل التباين األحادياختبار نتائج  -
  (المهنيين واألكاديميين)الدراسة 

 

ANOVA à 1 facteur 

 بالفرع األولالخاصة  الفقرات إجابات  متوسط

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,062 1 ,062 ,475 ,493

Intra-groupes 7,774 60 ,130   

Total 7,836 61    

 

  الفرع الثاني: المعايير المحاسبية الدولية وفئة المستثمرين

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تولي المعايير المحاسبية الدولية اهتمام   -1
كبير بفئة المستثمرين وتشجعهم، وهذا 
من خالل منحهم الثقة في المعلومات المالية 

 المقدمة لهم من طرف المؤسسات

62 2,00 5,00 4,0968 ,64553

N valide (listwise) 62     
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السؤال المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وفئة  لىسمير نوف ع -اختبار كولموجروفنتائج  -
  المستثمرين

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

ئة السؤال المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وف 
 المستثمرين

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,0263

Ecart-type ,63616

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,352

Positive ,332

Négative -,352

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,169

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  كاديميينبالنسبة لأل -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

ئة السؤال المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وف 
 المستثمرين

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,2083

Ecart-type ,65801

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,334

Positive ,333

Négative -,334

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,637

Signification asymptotique (bilatérale) ,009

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة للمهنيين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

ال المتعلق بالمعايير السؤ 
المحاسبية الدولية وفئة 

 المستثمرين

38 2,00 5,00 4,0263 ,63616

N valide (listwise) 38     

 

  بالنسبة لألكاديميين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

السؤال المتعلق بالمعايير 
لدولية وفئة المحاسبية ا

 المستثمرين

24 2,00 5,00 4,2083 ,65801

N valide (listwise) 24     

 
الخاص بالمعايير المحاسبية الدولية وفئة  للسؤالMann-Whitney مان ويتني نتائج اختبار  -

  والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين) المستثمرين
 

Rangs 

يالمستوى الوظيف   N Rang moyen Somme des rangs 

محاسبية السؤال المتعلق بالمعايير ال
 الدولية وفئة المستثمرين

38 المهنيين 29,55 1123,00

24 األكاديميين 34,58 830,00

62 المجموع
  

 

 
 

  
 



 02امللحق                                                                                                      

333 

 

Testa 

 السؤال المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وفئة المستثمرين 
U de Mann-Whitney 382,000

W de Wilcoxon 1123,000

Z -1,299

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,194

a. Critère de regroupement :المستوى الوظيفي 
 

  الفرع الثالث: العوائق التي تقف أمام نجاح الجزائر في تبني المعايير المحاسبية الدولية

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

غياب السوق المالي الكفؤ بالجزائر يحول دون  -1
تشجيع االستثمار وبالتالي يشكل تحدي أمام النجاح في 

 تبني المعايير المحاسبية الدولية

62 2,00 5,00 4,0161 ,93198

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تتسم المعايير المحاسبية الدولية بالتطور  -2
والتحديث، ال تتمكن منظومتنا المحاسبية الحالية من 
 احتواء هذا التطور ومواكبته دون إحداث أي تعديالت

 على المنظومة

62 2,00 5,00 4,0806 ,87400

N valide (listwise) 62     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تبني المعايير المحاسبية الدولية هو بالضرورة كسر  -3
لكافة القيود والحدود، وعدم انضمام الجزائر إلى 
منظمة التجارة العالمية يعد إخفاق بحد ذاته في تبني 

 هذه المعايير

62 1,00 5,00 3,0161 1,01613

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

المتوسط العام واالنحراف المعياري الخاص بجميع 
 الفقرات

62 2,00 5,00 3,7043 ,65315

N valide (listwise) 62     

 

 بالنسبة الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسطلسمير نوف  -اختبار كولموجروف نتائج -
   للمهنيين

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط   

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,7368

Ecart-type ,56504

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,155

Positive ,155

Négative -,118

Z de Kolmogorov-Smirnov ,954

Signification asymptotique (bilatérale) ,323

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة للمهنيينالمؤشرات اإلحصائية  -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

38 الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط 3,7368 ,56504 ,09166

 

  بالفرع الثالث والمتعلقة بفئة المهنيين الخاصة لمتوسط إجابات الفقرات" T" نتائج اختبار -
 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

 الفقرات إجابات متوسط
 الثالث بالفرع الخاصة

8,039 37 ,000 ,73684 ,5511 ,9226

 

 بالنسبة الثالث عبالفر  الخاصة الفقرات إجابات متوسطلسمير نوف  -اختبار كولموجروف نتائج -
  لألكاديميين

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط   

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,6528

Ecart-type ,78315

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,224

Positive ,200

Négative -,224

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,099

Signification asymptotique (bilatérale) ,179

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة لألكاديميين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط 24 3,6528 ,78315 ,15986

 

 

  كاديميينبالفرع الثالث والمتعلقة بفئة األ الخاصة لمتوسط إجابات الفقرات" T" نتائج اختبار -
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 الفقرات إجابات متوسط
 الثالث بالفرع الخاصة

4,083 23 ,000 ,65278 ,3221 ,9835

 

 بالنسبةالثالث  عبالفر  الخاصة الفقرات إجابات لمتوسطاختبار ليفين لفحص تجانس التباين نتائج  -
  (المهنيين واألكاديميين)لفئات الدراسة 

 

Test d'homogénéité des variances 

 الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط

Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

6,413 1 60 ,014
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 بالفرع الخاصة الفقرات اتإجاب لمتوسط Kruskal-Walisوالس  -كروسكالاختبار  نتائج  -
  الثالث والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)

 

Rangs 

 N Rang moyen المستوى الوظيفي 

لثالثا بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط  

32,17 38 المهنيين

30,44 24 األكاديميين

 62 المجموع
 

 
 

Testa,b 

الثالث بالفرع الخاصة الفقرات إجابات متوسط   

Khi-deux ,140

ddl 1

Signification asymptotique ,708

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : المستوى الوظيفي 
 

  المطلب الثالث: متطلبات عملية تدقيق الحسابات 

  الفرع األول: مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق الحسابات

  حصائيةالمؤشرات اإل -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يعد التخطيط السليم للتدقيق أداة للرقابة  -1
فهو يساعد على تحديد االنحرافات وبالتالي إمكانية 

 عالجها
62 3,00 5,00 4,2903 ,61102

N valide (listwise) 62     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تساعد عملية دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية  -2
 في تحديد أسلوب وبرنامج التدقيق المتبع، باإلضافة

 إلى تحديد حجم عينة الدراسة
62 3,00 5,00 4,2581 ,54126

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

 وجود نظام رقابة داخلية سليم من شأنه الحد -3
 من احتمال وجود األخطاء

62 2,00 5,00 4,3710 ,72956

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

عملية التدقيق في جمع أدلة اإلثبات  يتلخص جوهر -4
 المالئمة ومن تم تقويمها بصورة موضوعية

62 2,00 5,00 4,1613 ,75081

N valide (listwise) 62     

 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

بما أن التقرير هو آخر مرحلة من مراحل التدقيق  -5
من وبصريح العبارة الرأي الفني المحايد فيجب أن يتض

لمدقق الحسابات عن عدالة القوائم المالية وتمثيلها 
 للمركز المالي للعميل

62 3,00 5,00 4,4677 ,61983

N valide (listwise) 62     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

اف المعياري الخاص بجميع المتوسط العام واالنحر 
 الفقرات

62 3,20 5,00 4,3097 ,39947

N valide (listwise) 62     

 

مراحل وخطوات تنفيذ الخاصة ب إجابات الفقراتمتوسط لسمير نوف  -اختبار كولموجروف نتائج -
  عملية تدقيق الحسابات

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

وات مراحل وخطالخاصة ب متوسط إجابات الفقرات 
 تنفيذ عملية تدقيق الحسابات

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,3000

Ecart-type ,38274

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,182

Positive ,111

Négative -,182

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,122

Signification asymptotique (bilatérale) ,161

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 لألكاديميينبالنسبة  -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
نفيذ مراحل وخطوات تالخاصة ب متوسط إجابات الفقرات 

باتعملية تدقيق الحسا  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,3250

Ecart-type ,43264

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,237

Positive ,136

Négative -,237

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,163

Signification asymptotique (bilatérale) ,133

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق الخاصة ب متوسط إجابات الفقراتل المؤشرات اإلحصائية -
  الحسابات والمتعلق بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)

 

Statistiques de groupe 

يالمستوى الوظيف   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

الخاصة  متوسط إجابات الفقرات
مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق ب

 الحسابات

38 المهنيين 4,3000 ,38274 ,06209

24 األكاديميين 4,3250 ,43264 ,08831

 

 تساوي وعدم تساوي التباينات افتراضللعينات المستقلة وهذا في حالتي  "T" اختبار نتائج -

والمتعلقة بفئات  مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق الحساباتب الفقرات الخاصة لمتوسط إجابات
  الدراسة (المهنيين واألكاديميين)
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Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérie

ure 

M3 

Hypothèse de 

variances égales 

1,152 ,288 -,238 60 ,813 -,02500 ,10497 -,23497 ,18497

Hypothèse de 

variances inégales 

  
-,232 44,585 ,818 -,02500 ,10795 -,24248 ,19248

M3 =مراحل وخطوات تنفيذ عملية تدقيق الحساباتالخاصة ب متوسط إجابات الفقرات  

  الفرع الثاني: مدقق الحسابات والبيئة التنافسية

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

على استقالليته  على مدقق الحسابات الحفاظ -1
في ظل البيئة التنافسية لمهنة التدقيق، وموضوعيته 

 وعدم قبوله أي مهمة من شأنها المساس بسمعته
62 3,00 5,00 4,5000 ,59368

N valide (listwise) 62     
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   التنافسية والبيئة الحسابات مدققب سمير نوف للسؤال المتعلق -اختبار كولموجروف نتائج -

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

سيةالتناف والبيئة الحسابات مدققب السؤال المتعلق   

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,3947

Ecart-type ,59455

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,299

Positive ,299

Négative -,293

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,845

Signification asymptotique (bilatérale) ,002

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  كاديميينبالنسبة لأل -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

سيةالتناف والبيئة الحسابات مدققب السؤال المتعلق   

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,6667

Ecart-type ,56466

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,431

Positive ,277

Négative -,431

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,111

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة للمهنيين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

38 التنافسية والبيئة الحسابات مدققب السؤال المتعلق 3,00 5,00 4,3947 ,59455

N valide (listwise) 38     

 

  بالنسبة لألكاديميين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

24 التنافسية والبيئة الحسابات مدققب السؤال المتعلق 3,00 5,00 4,6667 ,56466

N valide (listwise) 24     

 

 التنافسية والبيئة الحسابات مدققب الخاص للسؤالMann-Whitney مان ويتني نتائج اختبار  -
  ة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)والمتعلق

 

Rangs 

يالمستوى الوظيف   N Rang moyen Somme des rangs 

 الحسابات مدققب السؤال المتعلق
 التنافسية والبيئة

38 المهنيين 28,46 1081,50

24 األكاديميين 36,31 871,50

62 المجموع
  

  
 

Testa 

التنافسية البيئةو  الحسابات مدققب السؤال المتعلق   

U de Mann-Whitney 340,500

W de Wilcoxon 1081,500

Z -1,903

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,057

a. Critère de regroupement : المستوى الوظيفي 
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  الفرع الثالث: تحديد أتعاب مدقق الحسابات

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يتقاضى مدقق الحسابات أتعاب ثابتة غير قابلة  -1
 للزيادة يتم تحديدها من قبل الجمعية العامة

62 1,00 5,00 3,4516 1,06629

N valide (listwise) 62     

 

  الحسابات قمدقتحديد أتعاب ب المتعلقلسؤال سمير نوف ل -اختبار كولموجروفنتائج  -

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

الحسابات مدققتحديد أتعاب ب المتعلقالسؤال    

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,6053

Ecart-type 1,05368

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,251

Positive ,147

Négative -,251

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,549

Signification asymptotique (bilatérale) ,016

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  كاديميينبالنسبة لأل -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

الحسابات مدققيد أتعاب تحدب المتعلقالسؤال    

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,2083

Ecart-type 1,06237

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,203

Positive ,203

Négative -,172

Z de Kolmogorov-Smirnov ,993

Signification asymptotique (bilatérale) ,277

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

والمتعلق بفئات الدراسة  الحسابات مدققتحديد أتعاب بخاص اللسؤال ل المؤشرات اإلحصائية -
  (المهنيين واألكاديميين)

 

Statistiques de groupe 

يالمستوى الوظيف   N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

عاب تحديد أتب خاصالالسؤال 
الحسابات مدقق  

38 المهنيين 3,6053 1,05368 ,17093

24 األكاديميين 3,2083 1,06237 ,21685

 

 تساوي وعدم تساوي التباينات افتراضللعينات المستقلة وهذا في حالتي  "T" اختبارنتائج  -

  فئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)والمتعلقة ب الحسابات مدققتحديد أتعاب ب الخاصللسؤال 
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Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% de 

la différence 

Inférieur

e 

Supérie

ure 

Q15 

Hypothèse de 

variances 

égales 

,139 ,710 1,440 60 ,155 ,39693 ,27560 -,15435 ,94821

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

1,438 48,758 ,157 ,39693 ,27612 -,15803 ,95189

  Q15 =الحسابات مدقق أتعاب بتحديد الخاص السؤال  

  الفرع الرابع: رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي يتقاضاها  

  المؤشرات اإلحصائية -  
  

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

األتعاب التي يتقاضاها مدقق الحسابات  -1
 ال تقدر الجهد المبذول من طرفه

62 1,00 5,00 3,6774 1,02067

N valide (listwise) 62     
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رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي ب لسؤال الخاصلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  بالنسبة للمهنيين يتقاضاها

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

      رضا مدقق الحسابات على األتعابب الخاصالسؤال  
 التي يتقاضاها

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,0000

Ecart-type ,98639

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,213

Positive ,155

Négative -,213

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,314

Signification asymptotique (bilatérale) ,063

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  بالنسبة للمهنيين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

      رضا مدقق الحسابات ب الخاصالسؤال 
 التي يتقاضاها على األتعاب

38 4,0000 ,98639 ,16001

 

والمتعلقة  رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي يتقاضاهاب للسؤال الخاص "T" اختبارنتائج  -
  بفئة المهنيين

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

رضا ب الخاصالسؤال 
مدقق الحسابات على 

 التي يتقاضاها األتعاب

6,249 37 ,000 1,00000 ,6758 1,3242
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رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي ب لسؤال الخاصلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  كاديميينبالنسبة لأل يتقاضاها

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

لتي ا رضا مدقق الحسابات على األتعابب الخاصالسؤال  
 يتقاضاها

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,1667

Ecart-type ,86811

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,326

Positive ,326

Négative -,299

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,598

Signification asymptotique (bilatérale) ,012

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي ب للسؤال الخاصاختبار ليفين لفحص تجانس التباين نتائج  -
  يين واألكاديميين)(المهنلفئات الدراسة  بالنسبة يتقاضاها

 

Test d'homogénéité des variances 

 التي يتقاضاه رضا مدقق الحسابات على األتعابب الخاصالسؤال 

Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

,848 1 60 ,361

 

  بالنسبة لألكاديميين  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

رضا مدقق الحسابات ب الخاصالسؤال 
 التي يتقاضاه على األتعاب

24 1,00 5,00 3,1667 ,86811

N valide (listwise) 24     
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رضا مدقق الحسابات على األتعاب التي ب الخاص للسؤال نتائج اختبار تحليل التباين األحادي -
  يتقاضاها

 

ANOVA à 1 facteur 

 التي يتقاضاه رضا مدقق الحسابات على األتعابب الخاصالسؤال 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 10,215 1 10,215 11,492 ,001

Intra-groupes 53,333 60 ,889   

Total 63,548 61    

 

  لحسابات من ناحية الحقوق والواجبات     الفرع الخامس: إنصاف المشرع الجزائري لمدقق ا

  المؤشرات اإلحصائية -  
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

المشرع الجزائري أنصف مدقق  -1
  الحسابات من ناحية الحقوق والواجبات

62 1,00 5,00 3,0000 ,84930

N valide (listwise) 62     
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 لمدقق الجزائري المشرع إنصافب لسؤال الخاصلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  بالنسبة للمهنيين والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال  
والواجبات الحقوق ناحية الحسابات من  

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,0263

Ecart-type ,94402

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,199

Positive ,169

Négative -,199

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,229

Signification asymptotique (bilatérale) ,097

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

  بالنسبة للمهنيين المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

 المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
      الحسابات لمدقق الجزائري

 والواجبات الحقوق ناحية من

38 3,0263 ,94402 ,15314
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 الحقوق ناحية من الحسابات لمدقق الجزائري المشرع إنصافب للسؤال الخاص "T" اختبارنتائج  -
  والمتعلقة بفئة المهنيين والواجبات

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

 المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
 الحسابات لمدقق الجزائري

 والواجبات الحقوق ناحية من

,172 37 ,864 ,02632 -,2840 ,3366

 

 لمدقق الجزائري المشرع إنصافب لسؤال الخاصلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  كاديميينبالنسبة لأل والواجبات الحقوق ناحية من اباتالحس

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال  
والواجبات الحقوق ناحية من  الحسابات  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 2,9583

Ecart-type ,69025

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,357

Positive ,309

Négative -,357

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,751

Signification asymptotique (bilatérale) ,004

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 لمدقق الجزائري المشرع إنصافب للسؤال الخاص لتبايناختبار ليفين لفحص تجانس انتائج  -
  (المهنيين واألكاديميين)لفئات الدراسة  بالنسبة والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات

 

Test d'homogénéité des variances 

 والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 

Statistique de 

Levene 

ddl1 ddl2 Signification 

4,321 1 60 ,042

 

  المؤشرات اإلحصائية بالنسبة لألكاديميين -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

 لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال 
 والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات

24 1,00 4,00 2,9583 ,69025

N valide (listwise) 24     

  

 الجزائري المشرع بإنصاف الخاص للسؤال Kruskal-Walisوالس  - كروسكالنتائج اختبار   -
  والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين) والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات لمدقق

 

Rangs 

 N Rang moyen المستوى الوظيفي 

 لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف صالخاالسؤال 
 والواجبات الحقوق ناحية من الحسابات

32,12 38 المهنيين

30,52 24 األكاديميين

 62 المجموع
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Testa,b 

 قوقالح ناحية من الحسابات لمدقق الجزائري المشرع بإنصاف الخاصالسؤال  
 والواجبات

Khi-deux ,134

ddl 1

Signification asymptotique ,715

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : المستوى الوظيفي 
 

  الفرع السادس: التزام المشرع الجزائري بتطبيق القوانين الردعية في حق مدقق الحسابات 

  المؤشرات اإلحصائية -  
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

المشرع الجزائري جدي من حيث أخذ اإلجراءات  -1
 الالزمة في حق مدقق الحسابات والتي قد تصل

عن  الناتجة إلى حد السجن في حال اكتشاف األضرار
األخطاء والالمباالة التي ارتكبها عند ممارسة المهام 

 المنوطة به

62 1,00 5,00 3,7903 ,92572

N valide (listwise) 62     
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التزام المشرع الجزائري بتطبيق ب سمير نوف على السؤال الخاص -اختبار كولموجروفنتائج  -
  القوانين الردعية في حق مدقق الحسابات

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

ن القواني التزام المشرع الجزائري بتطبيقب السؤال الخاص 
 الردعية في حق مدقق الحسابات

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,0263

Ecart-type ,85383

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,330

Positive ,249

Négative -,330

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,033

Signification asymptotique (bilatérale) ,001

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  كاديميينبالنسبة لأل -
 
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

القوانين  التزام المشرع الجزائري بتطبيقب السؤال الخاص 
 الردعية في حق مدقق الحسابات

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,4167

Ecart-type ,92861

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,257

Positive ,257

Négative -,243

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,257

Signification asymptotique (bilatérale) ,085

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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التزام المشرع الجزائري بتطبيق القوانين الردعية في حق مدقق ب خاصاللسؤال ل المؤشرات اإلحصائية -
  والمتعلق بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين) الحسابات

 

Statistiques de groupe 

فيالمستوى الوظي   N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

 التزامب ل الخاصالسؤا
بيق المشرع الجزائري بتط
ق القوانين الردعية في ح
 مدقق الحسابات

38 المهنيين 4,0263 ,85383 ,13851

24 األكاديميين 3,4167 ,92861 ,18955

 

للعينات المستقلة وهذا في حالتي افتراض تساوي وعدم تساوي التباينات  "T" نتائج اختبار -
والمتعلقة  مشرع الجزائري بتطبيق القوانين الردعية في حق مدقق الحساباتللسؤال الخاص بالتزام ال

  بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)
 

Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene 

sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéra

le) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

Q18 

Hypothèse de 

variances 

égales 

1,853 ,179 2,647 60 ,010 ,60965 ,23029 ,14900 1,07030

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

2,597 45,972 ,013 ,60965 ,23477 ,13708 1,08221

  8Q1 =التزام المشرع الجزائري بتطبيق القوانين الردعية في حق مدقق الحساباتب السؤال الخاص 
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  المطلب الرابع: تطبيقات المعايير الدولية وتدقيق الحسابات في البيئة الجزائرية

  دقق الحسابات من مؤهالته التكنولوجياالفرع األول: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإلزامية رفع م

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تطبيق الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية تلزم  -1
على مدقق الحسابات الرفع من مؤهالته المتعلقة 

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصال
62 4,00 5,00 4,5161 ,50382

N valide (listwise) 62     

لسؤال الخاص بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإلزامية لسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  رفع مدقق الحسابات من مؤهالته التكنولوجيا

 بالنسبة للمهنيين  -

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 وإلزامية ليةالدو  المحاسبية بتطبيق المعايير الخاصالسؤال  
التكنولوجيا مؤهالته من الحسابات مدقق رفع  

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,4474

Ecart-type ,50390

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,365

Positive ,365

Négative -,311

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,252

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  
  
  
  
  



 02امللحق                                                                                                      

357 

 

 كاديميينبالنسبة لأل -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 لزاميةوإ ليةالدو  المحاسبية بتطبيق المعايير الخاصالسؤال  
االتكنولوجي مؤهالته من الحسابات مدقق رفع  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,6250

Ecart-type ,49454

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,401

Positive ,272

Négative -,401

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,964

Signification asymptotique (bilatérale) ,001

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإلزامية رفع مدقق  للسؤال الخاص المؤشرات اإلحصائية -
  الحسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  بالنسبة للمهنيين -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

 الدولية المحاسبية بتطبيق المعايير الخاصالسؤال 
 االتكنولوجي مؤهالته من الحسابات مدقق رفع وإلزامية

38 4,00 5,00 4,4474 ,50390

N valide (listwise) 38     

 

 بالنسبة لألكاديميين -
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

 الدولية المحاسبية بتطبيق المعايير الخاصالسؤال 
 االتكنولوجي مؤهالته من الحسابات مدقق رفع وإلزامية

24 4,00 5,00 4,6250 ,49454

N valide (listwise) 24     

 

 



 02امللحق                                                                                                      

358 

 

ة الدولية بتطبيق المعايير المحاسبي الخاص للسؤالMann-Whitney مان ويتني نتائج اختبار  -
والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين  وإلزامية رفع مدقق الحسابات من مؤهالته التكنولوجيا

  واألكاديميين)
 

Rangs 

يالمستوى الوظيف   N Rang moyen Somme des rangs 

 بتطبيق المعايير الخاصالسؤال 
 مدقق رفع وإلزامية الدولية المحاسبية
 اجيالتكنولو  مؤهالته من الحسابات

38 المهنيين 29,37 1116,00

24 األكاديميين 34,88 837,00

62 المجموع
  

 
 

Testa 

   الحسابات ققمد رفع وإلزامية الدولية المحاسبية بتطبيق المعايير الخاصالسؤال  
االتكنولوجي مؤهالته من      

U de Mann-Whitney 375,000

W de Wilcoxon 1116,000

Z -1,352

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,176

a. Critère de regroupement : المستوى الوظيفي 
 

الفرع الثاني: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعزيـز ثقـة مسـتعملي القـوائم الماليـة فـي التقـارير المعـدة   
  من قبل مدقق الحسابات

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تطبيق الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية سيعزز  -1
ثقة المستخدمين في التقارير المعدة من قبل مدقق 

 الحسابات
62 4,00 5,00 4,3226 ,47128

N valide (listwise) 62     
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 طبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعزيزبت لسؤال الخاصلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في المالية القوائم مستعملي ثقة

  بالنسبة للمهنيين  -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 لية وتعزيزبتطبيق المعايير المحاسبية الدو  السؤال الخاص 
 قبل من ةالمعد التقارير في المالية القوائم مستعملي ثقة

الحسابات مدقق  

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,3947

Ecart-type ,49536

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,393

Positive ,393

Négative -,284

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,420

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

  بالنسبة لألكاديميين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 لية وتعزيزبتطبيق المعايير المحاسبية الدو  السؤال الخاص 
 قبل من ةالمعد التقارير في المالية القوائم مستعملي ثقة

الحسابات مدقق  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,2083

Ecart-type ,41485

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,484

Positive ,484

Négative -,308

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,371

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 القوائم مستعملي ثقة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز للسؤال الخاص المؤشرات اإلحصائية -
   الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في المالية

 بالنسبة للمهنيين -

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

بتطبيق المعايير المحاسبية  السؤال الخاص
 المالية القوائم مستعملي ثقة الدولية وتعزيز

 الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في

38 4,00 5,00 4,3947 ,49536

N valide (listwise) 38     

 بالنسبة لألكاديميين -
 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

بتطبيق المعايير المحاسبية  السؤال الخاص
 المالية القوائم مستعملي ثقة الدولية وتعزيز

 الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في

24 4,00 5,00 4,2083 ,41485

N valide (listwise) 24     

 

بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية  الخاص للسؤالMann-Whitney مان ويتني نتائج اختبار  -
والمتعلقة بفئات  الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في المالية القوائم مستعملي ثقة وتعزيز

  الدراسة (المهنيين واألكاديميين)
 

Rangs 

يالمستوى الوظيف   N Rang moyen Somme des rangs 

ق المعايير المحاسبية بتطبي السؤال الخاص
 المالية القوائم مستعملي ثقة الدولية وتعزيز

 مدقق قبل من المعدة التقارير في
 الحسابات

38 المهنيين 33,74 1282,00

24 األكاديميين 27,96 671,00

62 المجموع
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Testa 

 وائمالق تعمليمس ثقة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز السؤال الخاص 
الحسابات مدقق قبل من المعدة التقارير في   المالية  

U de Mann-Whitney 371,000

W de Wilcoxon 671,000

Z -1,517

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,129

a. Critère de regroupement : المستوى الوظيفي   

  الفرع الثالث: مدقق الحسابات ومعايير التدقيق 

 لمؤشرات اإلحصائيةا -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

في تقريره إلى  على مدقق الحسابات أن يشير -1
 معايير التدقيق التي اعتمدها عند أداء مهامه

62 2,00 5,00 3,8871 ,79145

N valide (listwise) 62     

 

   التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق لسؤال الخاصلير نوف سم -اختبار كولموجروفنتائج  -

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 
 التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق السؤال الخاص

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,1316

Ecart-type ,62259

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,347

Positive ,347

Négative -,337

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,138

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة لألكاديميين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق السؤال الخاص   

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,5000

Ecart-type ,88465

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,214

Positive ,214

Négative -,214

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,049

Signification asymptotique (bilatérale) ,222

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  

والمتعلقة بفئات  التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق السؤال الخاص للسؤال الخاص المؤشرات اإلحصائية -
  الدراسة (المهنيين واألكاديميين)

 

Statistiques de groupe 

فيالمستوى الوظي   N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

 بمدقق السؤال الخاص
 التدقيق ومعايير الحسابات

38 المهنيين 4,1316 ,62259 ,10100

24 األكاديميين 3,5000 ,88465 ,18058
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 تساوي التبايناتتساوي وعدم  افتراضللعينات المستقلة وهذا في حالتي  "T" نتائج اختبار -

  والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين) التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق الخاص للسؤال
 

Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% de 

la différence 

Inférieur

e 

Supérie

ure 

Q21 

Hypothèse de 

variances égales 
8,155 ,006 3,299 60 ,002 ,63158 ,19143 ,24866 1,01449

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

3,053 37,367 ,004 ,63158 ,20690 ,21249 1,05067

 

 21 Q =التدقيق ومعايير الحسابات بمدقق السؤال الخاص 

  الفرع الرابع: مدقق الحسابات وتقيده بتطبيق معايير التدقيق الدولية

  المؤشرات اإلحصائية -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

يتقيد بالمعايير الدولية مدقق الحسابات ال  -1
للتدقيق أثناء إعداده للتقرير، وذلك في ظل غياب 
النصوص القانونية والتشريعات الجزائرية المتعلقة 

 بإلزامية التطبيق

62 2,00 5,00 3,2581 1,05482

N valide (listwise) 62     
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معايير  بتطبيق وتقيده تالحسابا لسؤال الخاص بمدققلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  التدقيق الدولية

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

معايير  بتطبيق وتقيده الحسابات السؤال الخاص بمدقق 
 التدقيق الدولية

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,2368

Ecart-type 1,02494

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,272

Positive ,228

Négative -,272

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,675

Signification asymptotique (bilatérale) ,007

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  بالنسبة لألكاديميين -

 
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

معايير  قبتطبي وتقيده الحسابات السؤال الخاص بمدقق 
 التدقيق الدولية

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,2917

Ecart-type 1,12208

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,228

Positive ,228

Négative -,144

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,115

Signification asymptotique (bilatérale) ,167

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 معايير التدقيق الدولية بتطبيق وتقيده الحسابات للسؤال الخاص بمدققالمؤشرات اإلحصائية  -
 ن واألكاديميين)والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيي

Statistiques de groupe 

فيالمستوى الوظي   N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

 السؤال الخاص بمدقق
 بتطبيق وتقيده الحسابات

 معايير التدقيق الدولية

38 المهنيين 3,2368 1,02494 ,16627

24 األكاديميين 3,2917 1,12208 ,22904

  

 تساوي وعدم تساوي التباينات افتراضللعينات المستقلة وهذا في حالتي  "T" رنتائج اختبا -

والمتعلقة بفئات الدراسة  الدولية التدقيق معايير بتطبيق وتقيده الحسابات بمدقق الخاص للسؤال
  (المهنيين واألكاديميين)

 

Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene 

sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale)

Différen

ce 

moyenn

e 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

Q22 

Hypothèse de 

variances 

égales 

,045 ,832 -,198 60 ,844 -,05482 ,27722 -,60935 ,49970

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,194 45,733 ,847 -,05482 ,28303 -,62462 ,51497

22 Q= معايير التدقيق الدولية بتطبيق وتقيده الحسابات السؤال الخاص بمدقق  
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  الفرع الخامس: المعايير المحاسبية الدولية وجودة المعلومات 

 ائيةالمؤشرات اإلحص -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تعمل المعايير المحاسبية الدولية على تحسين جـودة  -1
علــى التقريـــر    المعلومــات المحاســـبية، وهــذا ســـينعكس 

 وجودته
62 2,00 5,00 4,3871 ,68604

N valide (listwise) 62     
 

 وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير لسؤال الخاصلسمير نوف  -وفاختبار كولموجر  نتائج -
  المحاسبية المعلومات

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 المعلومات وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص 
 المحاسبية

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,3421

Ecart-type ,66886

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,274

Positive ,274

Négative -,258

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,692

Signification asymptotique (bilatérale) ,007

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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  بالنسبة لألكاديميين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص 
المحاسبية المعلومات  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,4583

Ecart-type ,72106

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,315

Positive ,226

Négative -,315

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,545

Signification asymptotique (bilatérale) ,017

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

  

  المحاسبية  علوماتالم وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير الخاصللسؤال المؤشرات اإلحصائية  -

  بالنسبة للمهنيين -
 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص
 المحاسبية المعلومات

38 2,00 5,00 4,3421 ,66886

N valide (listwise) 38     

 

  بالنسبة لألكاديميين -
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص
 المحاسبية المعلومات

24 2,00 5,00 4,4583 ,72106

N valide (listwise) 24     
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 وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير الخاص للسؤالMann-Whitney مان ويتني نتائج اختبار  -
  المحاسبية والمتعلقة بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين) المعلومات

 

Rangs 

يالمستوى الوظيف   N Rang moyen Somme des rangs 

 الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص
 المحاسبية المعلومات وجودة

38 المهنيين 30,07 1142,50

24 األكاديميين 33,77 810,50

62 المجموع
  

 

Testa 

يةالمحاسب المعلومات وجودة الدولية المحاسبية بالمعايير السؤال الخاص   

U de Mann-Whitney 401,500

W de Wilcoxon 1142,500

Z -,889

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,374

a. Critère de regroupement : Niveau 

 

  القة المعايير المحاسبية الدولية بمعايير التدقيق الدولية الفرع السادس: ع
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

هناك عالقة ارتباط وثيقة بين المعايير المحاسبية  -1
 الدولية ومعايير التدقيق الدولية

62 2,00 5,00 4,0645 ,64961

N valide (listwise) 62     
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 بمعايير الدولية المحاسبية المعايير لسؤال الخاص بعالقةلسمير نوف  -اختبار كولموجروفنتائج  -
  الدولية التدقيق

  بالنسبة للمهنيين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 بمعايير الدولية المحاسبية المعايير السؤال الخاص بعالقة 
 الدولية التدقيق

N 38

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,0263

Ecart-type ,59215

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,377

Positive ,360

Négative -,377

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,324

Signification asymptotique (bilatérale) ,000

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

 

  بالنسبة لألكاديميين -
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 بمعايير الدولية المحاسبية المعايير السؤال الخاص بعالقة 
الدولية التدقيق  

N 24

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 4,1250

Ecart-type ,74089

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,234

Positive ,234

Négative -,225

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,145

Signification asymptotique (bilatérale) ,145

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 الدولية التدقيق بمعايير الدولية المحاسبية المعايير بعالقة لخاصللسؤال ا المؤشرات اإلحصائية -
  والمتعلق بفئات الدراسة (المهنيين واألكاديميين)

 

Statistiques de groupe 

فيالمستوى الوظي   N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne

 المعايير السؤال الخاص بعالقة
 بمعايير الدولية المحاسبية

 الدولية دقيقالت

38 المهنيين 4,0263 ,59215 ,09606

24 األكاديميين 4,1250 ,74089 ,15123

 

 تساوي وعدم تساوي التباينات افتراضللعينات المستقلة وهذا في حالتي  "T" نتائج اختبار -

الدراسة  والمتعلقة بفئات الدولية التدقيق بمعايير الدولية المحاسبية المعايير بعالقة الخاص للسؤال
  (المهنيين واألكاديميين)

 

Test d'échantillons indépendants

 Test de Levene 

sur l'égalité 

des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale)

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

Q24 

Hypothèse de 

variances 

égales 

4,853 ,031 -,579 60 ,564 -,09868 ,17031 -,43935 ,24198

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-,551 41,140 ,585 -,09868 ,17916 -,46047 ,26310

 

24 Q= الدولية التدقيق بمعايير الدولية بيةالمحاس المعايير بعالقة السؤال الخاص  
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  عرض خصائص عينة الدراسةالمحور األول: 

 
 

 العمر
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنة 30أقل من   20 32,3 32,3 32,3

سنة 40إلى  30من   21 33,9 33,9 66,1

سنة 50إلى  40من   7 11,3 11,3 77,4

سنة 50أكثر من   14 22,6 22,6 100,0

62 المجموع 100,0 100,0  

  

  

 

 

 الجنس
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

46 ذكر 74,2 74,2 74,2

16 أنثى 25,8 25,8 100,0

62 المجموع 100,0 100,0  

 المؤهل العلمي
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

10 ليسانس 16,1 16,1 16,1

29 ماجستير أو ماستر 46,8 46,8 62,9

8 دكتوراه 12,9 12,9 75,8

15 آخر 24,2 24,2 100,0

62 المجموع 100,0 100,0  
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 المستوى الوظيفي
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

8 خبير محاسب 12,9 12,9 12,9

23 محافظ حسابات 37,1 37,1 50,0

7 محاسب معتمد 11,3 11,3 61,3

24 أكاديمي 38,7 38,7 100,0

62 المجموع 100,0 100,0  

 

 الخبرة المهنية
 Effectifs Pourcentage Poucentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنوات 5أقل من   23 37,1 37,1 37,1

سنوات 10لى إ 5من   14 22,6 22,6 59,7

سنة 15إلى  10من   8 12,9 12,9 72,6

سنة 15أكثر من   17 27,4 27,4 100,0

62 المجموع 100,0 100,0 
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  سنوات من التطبيق في البيئة الجزائرية ستالمعايير المحاسبية الدولية بعد مرور  المحور الثاني:

رقم 
 المحور

التكرار   األسئلة
 النسبةو 

التكرار   اإلجابات
والنسبة 
  غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق موافق بشدة اإلجماليين

 المحور الثاني 

  62  1  0  0  30  31  ت  السؤال األول

%  50  48,4 0  0  1,6  100  

  62  0  1  0  16  45  ت  السؤال الثاني

%  72,6  25,8 0  1,6  0  100  

  62  0  0  1  30  31  ت  السؤال الثالث

%  50  48,4 1,6  0  0  100  

  62  0  1  10  31  20  ت  السؤال الرابع

%  32,3  50  10,6 1,6  0  100  

  62  0  2  4  42  14  ت السؤال الخامس

%  22,6  67,7 6,5  3,2  0  100  

  62  0  7  5  30  20  ت السؤال السادس

%  32,3  48,4 8,1  11,3  0  100  

  62  0  5  6  30  21  ت  السؤال السابع

%  33,9  48,4 9,7  8,1  0  100  

  62  3  18  20  17  4  ت  السؤال الثامن

%  6,5  27,4 32,3  29  4,8  100  
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  متطلبات عملية تدقيق الحساباتلمحور الثالث: ا

رقم 
 المحور

التكرار   األسئلة
 والنسبة

التكرار   اإلجابات
والنسبة 
  غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق موافق بشدة اإلجماليين

 المحور الثالث 

  62  0  0  5  34  23  ت  السؤال األول

%  37,1  54,8 8,1  0  0  100  

  62  0  0  3  40  19  ت  السؤال الثاني

%  30,6  64,5 4,8  0  0  100  

  62  0  2  3  27  30  ت  السؤال الثالث

%  48,4  43,5 4,8  3,2  0  100  

  62  0  3  4  35  20  ت  السؤال الرابع

%  32,3  56,5 6,5  4,8  0  100  

  62  0  0  4  25  33  ت السؤال الخامس

%  53,2  40,3 6,5  0  0  100  

  62  0  0  3  25  34  ت السؤال السادس

%  54,8  40,3 4,8  0  0  100  

  62  1  13  16  21  11  ت  السؤال السابع

%  17,7  33,9 25,8 21,0  1,6  100  

  62  2  3  24  17  16  ت  السؤال الثامن

%  25,8  27,4 38,7  4,8  3,2  100  
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قم ر 
 المحور

التكرار   األسئلة
 والنسبة

التكرار   اإلجابات
والنسبة 
  غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق موافق بشدة اإلجماليين

 المحور الثالث 

  62  3  12  30  16  1  ت  السؤال التاسع

%  1,6  25,8 48,4 19,4  4,8  100  

  62  2  2  16  29  13  ت  السؤال العاشر

%  21,0  46,8 25,8 3,2  3,2  100  
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   تطبيقات المعايير الدولية وتدقيق الحسابات في البيئة الجزائرية المحور الرابع:

رقم 
 المحور

التكرار   األسئلة
 والنسبة

التكرار   اإلجابات
والنسبة 
  غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق موافق بشدة اإلجماليين

 المحور الرابع 

  62  0  0  0  30  32  ت  السؤال األول

%  51,6  48,4 0  0  0  100  

  62  0  0  0  42  20  ت  السؤال الثاني

%  32,3  67,7 0  0  0  100  

  62  0  4  11  35  12  ت  السؤال الثالث

%  19,4  56,5 17,7 6,5  0  100  

  62  0  20  14  20  8  ت  السؤال الرابع

%  12,9  32,3 22,6 32,3  0  100  

  62  0  2  1  30  29  ت السؤال الخامس

%  46,8  48,4 1,6  3,2  0  100  

  62  0  1  8  39  14  ت السؤال السادس

%  22,6  62,9 12,9 1,6  0  100  
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  البيئة الجزائريةمستقبل مهنة تدقيق الحسابات في  المحور الخامس:

  الفرع الرابع
 

)واألكاديميين المهنيين( الدراسة لفئات بالنسبة السؤال المتعلق بالفرع الرابع
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

11 مستعجلة 17,7 17,7 17,7

44 مفروضة 71,0 71,0 88,7

7 محضر لها 11,3 11,3 100,0

وعمالمج  62 100,0 100,0
 

 
 

 للمهنيين بالنسبة السؤال المتعلق بالفرع الرابع

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

8 مستعجلة 21,1 21,1 21,1

27 مفروضة 71,1 71,1 92,1

3 محضر لها 7,9 7,9 100,0

وعمالمج  38 100,0 100,0
 

 
 

 لألكاديميين بالنسبة السؤال المتعلق بالفرع الرابع

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

3 مستعجلة 12,5 12,5 12,5

17 مفروضة 70,8 70,8 83,3

4 محضر لها 16,7 16,7 100,0

وعمالمج  24 100,0 100,0
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