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 ر وتقديــــــــــــر ــــــ شك
 

وجل عز  هلل  آله    احلمد  وعلى  حممد  سيدان  على  والسالم  والصالة  نعمته  عظيم  على  أشكره 
   .وصحبه وسلم

الدكت إىل  واالمتنان  التقدير  وعظيم  الشكر  خبالص  بقبوله  الذي    زوزي  حممدور  أتقدم  شرفين 
هذه   على  واإلشراف  العمل  األطروحة املتابعة  إجناز  مدة  طوال  توجيهاته  وصربه  على  أشكره  ، كما 
 .القيمة وحتفيزه على إمتام العمل

جلميع   بشكري  أتقدم  أن  يفوتين  ال  الدكتوراهكما  جلنة  لنا من   األساتذة يف  قدموه  ما  على 
إىل  توجيهات  اخلاص  وشكري  اللذينكل  ،  وتصويب    األساتذة  االستبانة  حتكيم  يف  هذا أسهموا 

 ، يف كل من جامعة غرداية وورقلة.، دون أن أنسى زمالء الدفعة على تعاوهنم معناالعمل

للسادة األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة وإثراء هذه   والشكر موصول أيضاً 
       ها.تعب قرائتها وتقييماألطروحة وحتملهم ل

على استمارة االستبانة يف    ا جلميع املهنيني واألكادمييني الذين أجابو ابلشكر اجلزيل  كما أتقدم  
 .خمتلف مناطق اجلزائر
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 امللخص: 

يف  هذه  هدفت   املؤثرة  العوامل  حتديد  إىل  اجلزائرية،  حتسني  الدراسة  األعمال  ببيئة  املايل  التدقيق  جودة 
أسفر عن مما  ابالستناد إىل مراجعة األدبيات النظرية والتطبيقية،  و ياً،  دة اخلدمة حملتشخيص واقع جو   انطالقاً من

رض مت ع  ، ضمن ثالث جمموعات مصنفةً حمتمل التأثري يف اجلودة   ( عامالً 55) يتضمن إطار متكامل   حماولة اقرتاح
جمال يف  ني  األكادمييني املختص( استبانة على عينة من املهنيني و 900بتوزيع أكثر من )  ستطالع اآلراءالاملقرتح  

اجلزائر مناطق  مبختلف  املايل  والتدقيق  )   احملاسبة  الفرتة  )(2021-2020خالل  منها  اسرتجع  حيث   ،268 )
   (. SPSS, v22)  برجمية   استبانة مت حتليل بياانهتا ابستخدام

مع وجود تفاوت يف دلت النتائج على وجود أثر جلميع العوامل املقرتحة يف اجلودة مبجموعاهتا الثالث،  
تراوح ما بني "د التأثري  "ال رجة  اجلودة    متثلتكما  عايل جداً"،  ال عايل" و  األكثر أتثريًا يف  ابملعرفة العوامل اخلمسة 

مهنة، ومواكبة املستجدات اليت تتعلق هبا، ابإلضافة إىل املنظمة للمبعايري احملاسبة والتدقيق املتعارف عليها والقوانني  
، واملالئمة  الكافية  اإلثباتوهرية اليت مت اكتشافها، وكذا احلصول على أدلة  خطاء والتحريفات اجلاإلبالغ عن األ 

 فضالً على التقرير عن نقاط الضعف اجلوهرية يف نظام الرقابة الداخلية. 

النتائج على وجود اتفاق يف اآلراء بني املهنيني واألكادمييني خبصوص أتثري اإلطار املقرتح   أسفرت كذلك  
 عدم وجود اختالف يف اآلراء بني املهنيني يف مكاتب حمافظة احلساابت مقارنة ابملهنيني ضاً  اجلودة، واتضح أييف

وجود اختالف يف اآلراء بني املستجيبني من عينة الدراسة تبعاً ملتغري تَبني  يف مكاتب اخلربة احملاسبية، يف املقابل  
 فئة الذكور.   ب   فئة اإلانث مقارنة  اجلنس، حيث لقي اإلطار املقرتح دعماً أكرب من

التحليل العاملي التوكيدي من وبتطبيق  ،  هذا وقد توصلت الدراسة من خالل النمذجة ابملعادالت البنائية
الثانية   استيفاء  الدرجة  البياانت  مقبولة مطابقة    لدرجة املقرتح    األمنوذجإىل  التعديالت امليدانية  مع  إجراء  بعد   ،

لقياس جودة   األمنوذج صالحية    مت التأكد من حيث  ،  ( Amos, v.22)جمية اإلحصائية  رب الابستخدام    املمكنة
 ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني.التدقيق املايل  

اجلودة   واقع  تشخيص  إثر  اإلصالحاتحمليًّا  وعلى  استكمال  بضرورة  الدراسة  ملهن  أوصت  اجلوهرية 
د دور مشرتك للمهنيني واألكادمييني للمسامهة يف تفعيل احلوافز اليت تساعد اإي ايل، انطالقاً من احملاسبة والتدقيق امل

التشريعية االستجابة األطر  املؤسساتية و لهياكل  مبا يتيح ل  ها، على حتسني اجلودة وتدارك أوجه القصور اليت حتد من
 ية.ئر زاببيئة األعمال اجل  املهنية ابلشكل الذي يعلها تساهم يف حتسني اجلودةعايري  للم

:   الكلمات اجلودة،    املفتاحية  على  رقابة  اجلودة،  يف  مؤثرة  عوامل  املايل،  التدقيق  جودة  مايل،  هياكل مدقق 
 تشريعية، تنظيم املهنة، حمافظة احلساابت. أطر  مؤسساتية و 
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Abstract : 

This study aims to identify the factors affecting the quality of financial 

auditing in the business environment in Algeria, based on the diagnosis of the 

reality of service quality at the local level, and based on a review of theoretical 

and applied literature, which resulted in an attempt to suggest an integrated 

framework that includes (55) potential factors affecting quality, classified into 

three groups. The proposal was presented to survey opinions by distributing 

more than (900) questionnaires to a sample of professionals and academics 

specialized in the field of accounting and financial auditing in various regions of 

Algeria during the period (2020-2021), from which (268) questionnaires were 

analysed using (SPSS, v22) software. 

The results indicated the existence of an impact of the three groups of 

proposed factors on quality, with a variation in the degree of impact ranging 

from "high" to "very high". The five most important factors affecting quality 

were: knowledge of generally accepted accounting and auditing standards and 

laws regulating the profession; keeping abreast of new developments related to 

them; communicating errors and material misstatements that have been 

discovered, obtaining sufficient and appropriate evidence, in addition to 

reporting fundamental deficiencies in internal control. 

Furthermore, the results indicated the existence of a consensus between 

professionals and academics regarding the impact of the proposed framework on 

quality. It turns out also out that there is no difference in opinions between 

professionals in the statutory auditors’ offices compared to professionals in 

accounting expertise offices. On the other hand, it was found that there is a 

difference in opinions between the respondents in the study sample according to 

the gender variable; the proposed framework received more support from the 

female category compared to the male one. 

The study concluded, by modelling with structural equations, and by 

applying Second-order Confirmatory Factor Analysis to the achievement of an 

acceptable degree of compliance with the data by the proposed model after 

making the possible modifications using statistical software (Amos, v.22), where 

the validity of the model was verified to measure the financial audit quality in 

the Algerian business environment from the point of view of professionals and 

academics. 
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Following the diagnosis of the reality of quality at the local level, the 

study recommended the need to complete the fundamental reforms in the 

accounting and financial auditing professions, based on the search for a common 

role for professionals and academics to activate the incentives that help 

improving quality and remedy deficiencies that may limit them, in order to 

enable the institutional structures and legislative frameworks to meet the 

professional standards as to contribute to improving the quality of the business 

environment in Algeria. 

Keywords: financial auditor, financial audit quality, factors affecting the 

quality, quality control, institutional structures and legislative frameworks, 

regulation of the profession, Statutory auditing.  
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 ة م دـ مق 

 أ  
 

 توطئة:  -أ
مهنة خدمة    تعد  املايل  مصمم  ع دواف  ذاتالتدقيق  املعلومات    ةاقتصادية  خماطر  ألتقليل  صحاب اجتاه 

عملية منهجية أتخذ   وفق  املدققني املاليني فضالً عن سلوكياهتم املهنية،معارف ومهارات  د على  ، ابالعتماةحاملصل
للعم اخلاصة  االحتياجات  االعتبار  السوق   الء، بعني  لقيود  وختضع  للمالحظة  قابلة  غري  النتيجة  تكون  حيث 

أتثري   إىل  اامل  املنظماتابإلضافة  على  جناح ملهنةشرفة  يعل  مما  يتوقهملا  ،  م نة  على  خمتلف ف  لثقة  اكتساهبا  دى 
التدقيق املايلم جودة  و فهخيتلف م أصحاب املصلحة، حيث    سوق   وجهات نظر املشاركني يف   ابختالف  خدمة 

املختلفةالتدقيق   وتوقعاهتم  أدوارهم  إصدارهم بسبب  عند  االعتبارات  تلك  مراعاة  املهنة  ممارسي  على  يتعني  إذ   ،
 للتدقيق مبوثوقية كفيلة إبزالة أي تضليل ملستخدميها.   اجلوهريةاملسائل  ئم عن   واملالكايف لالتقارير تعكس اإلبالغ  

لتكرار   تفادايً  جراء   االقتصـاد  طالتالتـي    الوقائعمـن  العديد  وهذا  والعشرين  احلادي  القرن  مطلع  العاملي 
اقة وورلد كوم رون للطشركة إنار  ياهنيار شركات كربى يف كل من دول شرق آسيا والوالايت املتحدة على غرار اهن

املالية على   العاملي   التدقيق  مكتبلالتصاالت يف أعقاب فضيحة   الفضائح  آرثر أندرسون، حيث أسفرت تلك 
، لتشمل بعدها 2002إجراء تغريات تنظيمية استهلت بقانون ساربنز أوكسلي يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة 

واسرتاليا أوراب  يف  عديدة  اوعل،  هاري غو   دول  ) ى  الفرتة  وبعد  الدويل  تغيرياً 2007-2002لصعيد  عرفت  اليت   )
للحد من وقوع الفضائح املالية، وابلرغم من تلك اإلجراءات إال أهنا مل حتول سعياً  تنظيمياً ملهن احملاسبة والتدقيق  

حول الشـكوك    ألة إاثرة س م، لتربز مرة أخرى  2008دون وقوع األزمة املالية اليت شهدها االقتصاد العاملي سنة  
مدى قدرة املدققني على إصدار أحكام مهنية خبصوص حول  تقارير التدقيق املايل وموثوقيتها وابألخص    مصداقية

، تستجيب الحتياجات مستخدميها على اختالف مصاحلهم، وتطلعاهتم يف أتدية اخلدمة 1مصداقية القوائم املالية
حدوث األزمات والفضائح املالية لعدم   ة يني وحتميلهم مسؤولي املالىل املدققني إ توجيه االهتام  ث متيحجبودة عالية،  

املهنية   املبادئ واملعايري  تنص عليه  املهنية وفق ما  بواجباهتم  تدقيق مايل قدرهتم على االضطالع  إبجراء عمليات 
ق بسمعة مهنة برياً حليه ضرراً كلهين، مما ترتب عامل  كو السيما ما تعلق منها ابالمتثال لقواعد السل  مستقلة وموثوقة

 ،للمهنة  ستمرةنشؤ ضغوط متزايدة وانتقادات م  التدقيق املايل يف مجيع أحناء العامل، وأسفرت تلك التداعيات عن
 يف  ةير اجلوه  اتإلثبات وجود حاالت الغش والتحريف وتزايد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد املدققني املاليني، تبعاً 

ار العديد من الشركات األمريكية الكبرية ابلرغم من تدقيق قوائمها املالية من طرف عد اهني، السيما بةالقوائم املالي
 أكرب مكاتب التدقيق املايل. 

االهتمام الكايف بتحسني اجلودة، حيث متثل مطلباً ضرورايً لكافة  ءويقتضي التغلب على تلك الضغوط إيال
أاألطراف،   تضييق  ية  مهوتكمن  يف  التوقعفاجلودة  بني  جوة  إمكانية ات  بتعزيز  التدقيق  يف  املصلحة  أصحاب 

 
1 Kandemir, Hatice Kubra. "The EU law on auditing and the role of auditors in the global financial crisis of 

2008." International Journal of Disclosure and Governance 10.3 (2013): p 228. 
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املهنية ابملعايري  االلتزام  على  التأكيد  خالل  من  املالية  القوائم  يف  واألخطاء  املخالفات  على   اكتشاف  والتنافس 
ة هتدد املهن  أحد املخاطر اليتتعد    أساس تقدمي القيمة املضافة لتحسني اجلودة كبديل للمنافسة على األتعاب واليت 

 حوكمة من أتثري سلب على استقالل املدققني ونطاق إجراءات التدقيق، كما تساهم اجلودة أيضاً يف جتسيد    ا ملا هل
الوكالة و   الشركات املتعاملني أبسواق املال من خالل  بتخفيض صراعات  الثقة لدى  الفساد املايل زايدة  احلد من 

 . قيق املايلد بعض الشركات حمل الت  ل يطا  واإلداري الذي
إدارة   تغيري أساليب   سفر عن املهنة، حيث أ  إىل الرفع من حتدايتاالقتصاد الرقمي  ظهور  هذا وقد أدى    
مما   ،عرب اإلنرتنت ويف الوقت الفعلي  وأصبح اإلفصاح املايل يتم إلكرتونياً   ،إيصال املعلومات املاليةطرق  و ،  األعمال

لتحقيق التزامن مع اإلفصاح مبا يتطلبه من سرعة مر ستمل تدقيق الاتستخدم تكنولوجيا يب لأسا  استدعى استحداث 
املعلومات   حجم  ضخامة  عن  فضالً  الفعلي  الوقت  عنها،    املاليةتضاهي  مستمر    حقيق لتاملفصح  ودة جل ضمان 

املقدمة املعلومات  ال  ، ومصداقية  يف    تطورنتيجة  حصل  التدقيقالذي  والتحول  عملية  إىل الدقيق  تال  نم ،  تقليدي 
عقائالقيق  د تال الى  م  هبدف  املناسبالتكنولوجيا  الوقت  يف  املعلومات  من  املزيد  على   ، كاستجابةحلصول 
املعاصرة،  حتياجات  ال املنظمات  أعمال  بيئة  يف  املصلحة  للمدققنيأصحاب  املهنة  حتدايت  من  ترفع   واليت 

ا حييط هبا من خماطر يف مو والكافية    املالئمة  التدقيقدلة  أ  ييموتقمجع  السيما يف  بتكار طرق جديدة  مبطالبتهم اب
املالية، القوائم  خبصوص  تقاريرهم  ألمهية  إصدار  مراعاهتم  املتعلقة    مع  القرارات  هلاختاذ  والتمويل  ذه ابالستثمار 

توى سم  على   سواء  التدقيق املايل جودة    موضوع   واستمرارها، مما يفسر االهتمام املتزايد الذي حضي به   الشركات
نية فيما يتعلق ابلعديد من املقرتحات لتحسني اجلودة، على غرار مقرتحات  دارات املهية أو اإلص األحباث األكادمي

العام   املتحدة  اململكة  يف  املالية  التقارير  جملس  من  العام 2008كل  األوربية  للمفوضية  اخلضراء"  و"الورقة   ،
جملس اإلشراف على   قرتحمث م،  2014  العاملتأكيد الدويل  او   دقيقجملس معايري الت، ابإلضافة إىل مقرتح  2010

تعىن ابلتدقيق اليت  احملاسبة  العام    مكاتب  األمريكية  املتحدة  الوالايت  العامة يف  للشركات  ، هبدف 2015املايل 
 تا قرتحامل  حيث تعد هذه  .واحلفاظ عليهاالتدقيق املايل  حتسني جودة  حتديد العوامل اليت تساهم يف  العمل على  

" الذي حذر من أتثري املنافسة على نطاق Cohen لى غرار تقرير جلنة " ابجلودة ع  قارير تعىن تمبثابة استجابة إىل  
احلصة  لتنمية  ووسيلة  اخلدمة  سوق  تنافسية يف  ميزة  لتحقيق  إسرتاتيجية  أداة  اجلودة  تعترب  التدقيق، حيث  جودة 

كل لهدف  ترب اجلودةالتدقيق تع مالء. ويف سوق خدماتع لاالء السوقية وحتسني معدالت الرحبية وحتقيق رضاء وو 
، وأحد جماالت التمايز بني مكاتب التدقيق، فاملنافسة على أساس اجلودة كبديل للمنافسة السعرية تؤدي نيمارسامل

 .2إىل زايدة جذب العمالء، وتدعم مصداقية تقارير املدقق ودرجة االعتماد عليها

 
،  )أطلع  etwww.alukah.n  ع :ح على املوق، متا 21  ص ،  0920،  ةارنمقرية  ظدراسة ن  ، دولة قطر  جعة والتدقيق يفاملرا  جودة أعمال   قييمت،  مد مظهر أمحدحممد حم  2
 . (13/03/2017 ه يومليع

http://www.alukah.net/
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التداعيات   هذه  خضم  املستاط   اليتويف  على  املهنة  العاملي،و لت  اجلزائر    ى  تكن  عن  مل  تلك مبنأى 
املستجدات احلاصلة يف بيئة األعمال الدولية وما تعلق مبهن احملاسبة والتدقيق املايل، حيث شهدت هي األخرى 

 يت اجنرلاو ،  2002فضائح الفساد املايل اليت أعاقت التنمية االقتصادية، ولعل أمهها كان قضية بنك اخلليفة سنة  
خسارة حبوايل ع  إفالس جمم  عليها الحقاً  اخلواص  واملستثمرين  اجلزائرية  الدولة  مما كلف  أبكمله  اخلليفة  شركات 

 تساهم بـــواليت  .  20093علن بعدها عن فضيحة شركة الطاقة سوانطراك سنة  ( مليار دوالر أمريكي، مث أ  05)
سبب وقوع ما ويعزى   ،يةدول األوربلمهم للطاقة ابلنسبة ل  دمور  ، فضالً على أهنا تعدمن صادرات البالد  % 97

، مما يشري نح الصفقاتاخلاصة مبإىل عدم االمتثال للوائح التنظيمية  (  2و    1سوانطراك )  اصطلح عليه بفضيحيت 
ارة دإللس ا إىل غياب املساءلة عن جودة  أعمال التدقيق املايل والرقابة عليها، فضالً عن غياب الدور اإلشرايف جملا

جلا اضطالع  اب  نوعدم  املنالتدقيق  هبا،  لدور  بعض وط  األخرى  هي  اجلزائر  شهدت  الفضائح  تلك  إثر  وعلى 
، حيث مت اعتماد النظام املايل احملاسب وفق 2007املساعي إلصالح مهن احملاسبة والتدقيق املايل بدًء من العام  

الل خاملهنة من  ادة تنظيم  ع ، إ2010مث تالها سنة    ،اسبة( املستمد من املعايري الدولية للمح11-07القانون )
 ( القانون  للتدقيق  01-10إصدار  اجلزائرية  املعايري  اعتماد  ابإلضافة إىل  املايل،  والتدقيق  احملاسبة  مبهن  املتعلق   )

تعدد  2016سنة   جناعة  مدى  حول  التساؤل  يثري  مما  و   اهلياكل ،  أفرزهتا األطر  املؤسساتية  اليت  التشريعية 
لبيئة  يف إرساء و   ت اليت طالت املهنة،احإلصالا التدقيق املايل فيها، اقع  األعمال اجلزائرية كفيل بتحسني جودة 

 وبناءا على ما سبق ذكره ميكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو اآليت : 

 إشكالية الدراسة :   -ب
نيني هرية من وجهة نظر املئاز اجل  ما هي العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال 

 ادمييني؟واألك
 وللتمكن من اإلجابة على اإلشكالية واإلحاطة هبا بشكل أعمق مت جتزئتها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية : 

 األسئلة الفرعية :   -ت

التدقيق املايل كفيل بتحقيق اساألطر  املؤسساتية و اهلياكل  . هل تعدد  1 املنظمة ملهنة  عايري للم   اهتتجابالتشريعية 
 ؟ يعلها تساهم يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائريةلشكل الذي  املهنية اب

يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال   وفريق عمله  . هل يوجد أثر للعوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايل2
 اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني؟ 

يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من  يق املايلقبيئة التد  علقة بواقع تيوجد أثر للعوامل امل له .3
 وجهة نظر املهنيني واألكادمييني؟

 
3 Chama, B. Anti-Corruption Tabloid Journalism in Africa. Springer, (2019).  P P 59-60. 
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يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال   هل يوجد أثر للعوامل ذات الصلة بوقائع عمليات التدقيق املايل .  4
 ؟ األكادميينيو وجهة نظر املهنيني   نم  ئريةاجلزا

هل يوجد اختالف يف اآلراء بني املهنيني واألكادمييني خبصوص حتديد العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق .  5
 اجلزائرية؟بيئة األعمال  ب  املايل

التصنيف املهين،  نكل م تغريات  هل يوجد أثر للخصائص الوظيفية للمستجيبني من عينة املهنيني فيما يتعلق مب .6
 لعوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل ببية األعمال اجلزائرية؟ ايف حتديد    ب الوظيفي، صاملن

هل يوجد أثر للخصائص الشخصية والوظيفية للمستجيبني من عينة الدراسة املتمثلة يف كل من اخلربة املهنية،   .7
دقيق املايل ببية األعمال تني جودة الثرة يف حتسؤ يف حتديد العوامل امل  ،جلنس، املؤهل العلمي، اومنطقة مزاولة املهنة

 اجلزائرية؟ 

لقياس جودة التدقيق   يثبت صالحيتهمبا    امليدانيةاملقرتح جلودة املطابقة مع البياانت    األمنوذج. ما مدى استيفاء  8
   ؟املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني

 فرضيات الدراسة :  -ث
التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق املايل إال أهنا ال تستجيب للمعايري األطر  املؤسساتية و اهلياكل  عدد  رغم من تلاب  1

 املهنية ابلشكل الذي يعلها تساهم يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية؛
ق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية لتدقيودة اسني ج يف حتفريق عمله  و   ايل ملاقق  د تؤثر العوامل املرتبطة خبصائص امل.  2

 من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني؛

يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة   تؤثر العوامل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل  .3
 نظر املهنيني واألكادمييني؛ 

يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من   ق املايليات التدقيلمل املتصلة بوقائع عماو الع  تؤثر.  4
 وجهة نظر املهنيني واألكادمييني؛

ال يوجد اختالف يف اآلراء بني املهنيني واألكادمييني خبصوص حتديد العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق   .5
 زائرية؛جلل ااببيئة األعم   املايل

أثر  6 يوجد  الو ل.  مبظيلخصائص  يتعلق  فيما  املهنيني  عينة  من  للمستجيبني  املهين تغريات  فية  التصنيف  من  كل 
 واملنصب الوظيفي يف حتديد العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية؛
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يف    ة سة املتمثلعينة الدرا  وظيفية للمستجيبني من لاة و ييوجد أثر للخصائص الشخص. ابستثناء متغري اجلنس ال  7
كل من اخلربة املهنية، ومنطقة مزاولة املهنة، املؤهل العلمي، يف حتديد العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل 

 ببيئة األعمال اجلزائرية؛
فق حة و املقرت ت  اليد علتتطويره ابهذا بعد  و   ،يةانودة مطابقة مقبولة مع البياانت امليد جل املقرتح    األمنوذج   استيفاء.  8

ا أثبت صالحيته لقياس جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني  مم(،  Amosبرجمية )
 واألكادمييني. 

 مربرات اختيار املوضوع :  -ج  
 مت اختيار موضوع البحث وفقاً لالعتبارات التالية : 

  ؛ دكتوراهوين يف الجلنة التك  لبواضيع املقرتحة من قملاة  ئم. كان ضمن قا1

 . نظراً لألمهية اليت حيظى هبا املوضوع يف الوقت الراهن على الصعيدين احمللي والدويل؛ 2

 . لكونه موضوع جامع للتخصص واتصافه ابلتجديد املستمر.3

 أمهية الدراسة :   -ح

وطبيعة التدقيق    صوص نتائج خب   الشركات حمل التدقيق   يف ة  لح. هلا أثر ابلغ على قرارات خمتلف أصحاب املص1
االقتصادي  الوضع  يف  أتثريها  على  فضالً  املالية،  القوائم  وعدالة  صدق  حول  املايل  املدقق  يصدره  الذي  الرأي 

 واالجتماعي للمجتمع؛ 

ها يف تطوير ممارسة نم  دة فااجلزائرية، واالست  عمالالتأكيد على أمهية التوسع يف تطبيق هذا املفهوم يف بيئة األ.  2
 ؛ جودة التدقيق املايل  حتسنيوابلتايل  املايل،    ة التدقيقنهم

. حماولة حتديد مدى أتثر اجلودة ابملستجدات التنظيمية اليت طرأت على بيئة التدقيق املايل يف اجلزائر، خبصوص 3
ف ائر للتكيز جليا بكيفية استجابة انمضي  وحالتغيري التنظيمي واإلصالح ملهن احملاسبة والتدقيق املايل، وفق معامل ت

 ل التوحيد الدويل اليت تطال مهن احملاسبة والتدقيق املايل؛ مع أعما

عام 4 بشكل  اجلزائر  يف  املايل  التدقيق  خدمة  جودة  حتسني  يف  الدراسة  هذه  نتائج  من  االستفادة  إمكانية   .
 ومكاتب التدقيق املايل بشكل خاص. 

 أهداف الدراسة :   -خ
 : التالية    األهداف  ق يقلتحالدراسة  الل هذه  خ  ن م  ىعسن
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التدقيق املايل والعوامل املؤثرة  جل  مناقشة اإلطار النظري  .1 على ضوء الدراسات السابقة النظرية   حتسينها  يفودة 
 ؛والتطبيقية واألطر املقرتحة جلودة التدقيق املايل من قبل املنظمات املهنية الدولية

العوامل املؤثرة يف .2 ودة اخلدمة حملياً ابالعتماد على حتليل جخيص واقع  شت  انطالقاً مناجلودة    نيس حت  حتديد 
 التشريعية املنظمة للمهنة؛ األطر  املؤسساتية و   اهلياكل مدى مسامهة  ومناقشة  

ي سفر   ودة اجلحتسني   يف لعوامل املؤثرة  إطار متكامل لحتديد استكمال اجلهود املبذولة سابقا مبحاولة التوصل إىل   .3
 ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني.ايل  يق املتدقلا  جودةوذج قابل لقياس  من  اءبنعن  

 حدود الدراسة :  -د
اجلزائرية    األعمال  ببيئة  املايل  التدقيق  املؤثرة يف حتسني جودة  العوامل  البحث يف موضوع حتديد  يقتضي 

 دراسته يف إطار احلدود التالية :

ا .1 الدراسة:    ةيظر لناحلدود  هذه  حتديد  لع  تقتصر  املؤثرة  لاى  املايل  حتسني    يفعوامل  التدقيق  مت جودة  واليت 
ابإلضافة إىل العوامل ،  إدراجها ضمن ثالث جمموعات تعىن بكل من العوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايل

املتصلة بوقائع   العوامل  املايل، فضاًل عن  التدقيق  بيئة  املايل الت  ت اليعماملتعلقة بواقع  ى أخر   ة هج، من  دقيق 
حيث "التدقيق القانوين" أو "التـدقيق اخلارجي"    ات الدالة على مهنة صطلحاملخمتلف  د ابلتدقيق املايل  قصو امل

فــي إشــارة  تعترب كلها مرتادفات تعىن مبمارسة مهنة حمافظة احلساابت   ملمارسها وهو ببيئة األعمال اجلزائــرية 
 ؛  املســتقل اخلارجيين هاملو   لشــخص املؤهلا

يف   املتخصصني  تم من خالل هذه الدراسة استطالع آراء عينة عشوائية من األكادميينيي  كانية :احلدود امل .2
يف  ببيئة األعمال اجلزائرية  جمال احملاسبة والتدقيق املايل ابجلامعات وكذا حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني  

 غرب؛لاجلنوب ا  ب الشرقي؛و نط؛ الشمال الغرب؛ اجلسو لا  ي؛ة الشمال الشرقطقمن منكل 
 إىل غاية   2021االستبانة أربعة أشهر من سبتمرب    استغرقت فرتة توزيع واسرتجاع استمارة  احلدود الزمانية : .3

 . 2021جانفي 

 منهج الدراسة :  -ذ
يف االستنباطي    جهناملد  مت اعتما  متنوعة، حيث علمية مناهج مت اعتماد الدراسة خلصوصية موضوع نظرا 

و إلا  صياغة تششكالية  يف  حملياً كذا  التدقيق  خدمة  جودة  واقع  العلمي و ،  خيص  اإلطار  لبناء  االستقرائي  املنهج 
املنظمات   وكذا إصدارات   أدبيات احملاسبة والتدقيق املايل على خمتلف    ابالعتماد الدراسة وأهدافها    إشكالية ألبعاد  

 التارخيي يف استعراضاملنهج  و لدراسة،  مشكلة ا  ري سفت   ك هبدف الوصول إىللذو   ،سةرااملرتبطة مبوضوع الد  املهنية
وحماولة حتديد العوامل   املايل  التدقيقجودة  مفاهيم    التحليلي لعرض ومناقشةالدراسات السابقة، واملنهج الوصفي  

 ل حتليل وقياس العوام  فدهب   يةانوإىل جانب ذلك مت استخدام املنهج التجريب يف الدراسة امليد   املؤثرة يف حتسينها



 ة م دـ مق 

 خ  
 

يف اجل  املؤثرة  )ــودة  حتسني  منهجية  مع  يتناسب  مجع    (، IMRADوهذا  أداة  عن  استخدام فتم    البياانتأما 
  ة.االستباناستمارة  

 الدراسة :  صعوابت  -ر
 لة لصخصوصية املوضوع لكونه يتسم ابلشمولية واالتساع إذ ترتبط جودة التدقيق املايل بكل املواضيع ذات ا.  1
تع اب عن  انهيك  اجلد لتدقيق،  مداخل  لعدم  د  األكادميية ودة  األوساط  بني  هلا  حمدد  مفهوم  حول  اتفاق  وجود 

السابقة اليت استطعنا  الدراسات  واملهنية، مما تطلب منا مسح أوسع وحماولة االطالع على أكرب قدر ممكن من 
الدراسة احلالية، األمر الذي اس أكثر للبحث وقت    ا يف املرحلة األوىلنم  رقتغاحلصول عليها، من أجل تصميم 

 مما كان خمطط له.   بكثري
حسب   .2 ابألكادمييني  تتعلق  جاهزة  معطيات  قاعدة  وجود  السرب االختصاص  عدم  ملتطلبات   تستجيب 

 اجلهد والوقت املستغرق؛ االقتصاد يف  لباحث  اإللكرتوين لآلراء مبا يتيح ل
امل .3 االلكرتوين(  )الربيد  البياانت  دقة  ضماب   ةلقتععدم  املسجلة  ع  ن ملهنيني  اقوائمهم  مواقع  الوطنية لى  لغرفة 

معهم  للتواصل  أكرب  ووقت  جهد  بذل  تطلب  مما  احملاسبني،  للخرباء  الوطين  واملصف  احلساابت  حملافظي 
 وين إلكرتونية أخرى ليست مسجلة ابلقوائم الرمسية هلم؛ ابعن

اإلرسال من  االستبانة    اإلجابة على  خبصوص(  نييمياداالستجابة من طريف العينة )املهنيني واألك  ةضعف نسب .4
 األول، مما استدعى ارسال رسائل للتذكري واإلحلاح املستمر. 

 
 الدراسة :  هيكل -ز 
 

يف   املؤثرة  العوامل  حتديد  يف  واملتمثل  الدراسة  هدف  املايل  حتسني  لتحقيق  التدقيق  األعمال جودة  ببيئة 
 يل : لنحو التاراسة على اد  مت تصميم هيكل الني يدميكامن وجهة نظر املهنيني واأل  يةاجلزائر 

النظرية والتطبيقية    األول لعرض األدبيات  البابرئيسني، حبيث خصصنا    اببنيقمنا بتقسيم الدراسة إىل    
 للدراسة ومت ذلك يف فصلني. 

، سينهاحت  يف   رةابإلطار املفاهيمي جلودة التدقيق املايل والعوامل املؤث  األول يعىن   البابمن    الفصل األول 
مت تسليط كما    ،، وحتليل الطلب عليها وفق النظرايت املفسرة هلاأمهيتهاو   التدقيق املايل  ة مفاهيم جود  بعرض  اً بدء

املهنية الدولية فيما خيص تنظيم املهنة لتحسني اجلودة، هذا وقد مت تصنيف   نظمات بعض امل  جهود الضوء على  
رتبطة خبصائص املدقق املايل مل املللعوا  وىلألخصصنا ا  حيث ،  وعاتمجم   ثة الاجلودة إىل ث  حتسني  العوامل املؤثرة يف



 ة م دـ مق 

 د  
 

العوامل املتصلة بوقائع   ة الثالث  تضمنت عىن ابلعوامل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل، يف حني  ت  ةالثانيو   ،فريق عملهو 
 عمليات التدقيق املايل. 

الل عدة وضوع من خملابقة اليت عاجلت االس  يةيقالتطبالدراسات  األول يتناول    الباب  ن م  الثانالفصل  
الدراسة مبتغريات  عالقة  هلا  التطبيقية جوانب  الدراسات  إليها  توصلت  اليت  النتائج  فيها ألهم  التطرق  مت  حيث   ،

املؤثرة يف ،  السابقة املايل والعوامل  التدقيق  والعربية والدوليةحتسينه  واليت حبثت يف موضوع جودة  احمللية  ، ا ابلبيئة 
  .  حتسينها يف التدقيق املايل خبصوص اجلودة والعوامل املؤثرة يفالفاعلة ف األطراف  لتعكس وجهة نظر خمت  يتلوا

حتسني وى الدراسة امليدانية كمحاولة لتحديد العوامل املؤثرة يف  لعرض حمتالثاين    البابيف املقابل خصصنا   
 ني.صل ف  منتض والذي    يةاجلزائر ببيئة األعمال  جودة التدقيق املايل  

الثالث   يف ثاين ال  الباب   ن مالفصل  اخلدمة  وجودة  املايل  للتدقيق  التنظيمي  اإلطار  تشخيص  تضمن   
اجلزائر، إذ حاولنا استخالص العوامل املؤثرة يف اجلودة ببعديها االياب والسلب املستمدة من اإلطار التنظيمي ملهنة 

التشريعية ذات العالقة يف   األطرتية و ااملؤسساهلياكل  ة  امهسمو   ور التدقيق املايل يف اجلزائر، وتسليط الضوء على د
 حتسني اجلودة والرقابة عليها. 

الرابع   يليه   الباب من  الفصل  مث  وأدواهتا،  الدراسة  منهجية  بعرض  بداًء  امليدانية  ابلدراسة  يعىن  الثاين 
مجعه من   ل اإلحصائي ملا مت ليحتالى  توصيف لوقائع اختبار فرضيات الدراسة واإلجابة على أسئلتها ابالعتماد عل

ابسبي من اانت  جمموعة  إىل  األخري  يف  لنتوصل  ومناقشتها،  الدراسة  نتائج  عرض  مت  حيث  االستبانة،  تمارة 
على،  االستنتاجات األعمال   فضاًل  ببيئة  واألكادمييني  املهنيني  نظر  وجهة  من  اجلودة  يقيس  للدراسة  منوذج  بناء 

 .اجلزائرية

 
 



 

 

 
 
 

  : ولال  الباب

ة ودلج طبيقية ت لدبيات النظرية وا ال
   التدقيق المالي والعوامل المؤثرة في

 تحسينها 
 

 



 

 

 

 

 
 : الول  الفصل 

جودة التدقيق المالي  اإلطار النظري ل
تحسينها  العوامل المؤثرة فيو    
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 متهيد 

لتحليل اب يلاملسنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق ا  
ويف هذا الصدد يه الدراسات األكادميية السابقة وكذا مقرتحات املنظمات املهنية، لا توصلت إ اًء على منبواملناقشة 
تصنيف العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل إىل جمموعات متناسقة، قمنا ابعتماد التصنيف الذي وهبدف  
 احملاسبة جمال  واختاذ القرار يف  هين  ملاحلكم  اب  ىناليت تع حباث  أل لح  رت قملار  طا( ضمن اإل Bonner Sarahقدمته )

املهمة؛  ؛  )املدقق  وهي  أساسية  جمموعات  ثالثة  إىل  األداء  على  املؤثرة  املتغريات  صنفت  حيث  املايل،  والتدقيق 
 املهمة   يف أداء  ( رراقلا  خذمن ي صدر احلكم املهين )مت  يتصف هبا ابخلصائص اليت    دققتتعلق متغريات املإذ  البيئة(،  

تداخل مهام يف حد ذاهتا، على سبيل املثال    عمال التدقيق املايل أتنفيذ  ب  مةتتعلق متغريات امله  ، بينماةثل املعرفم
بعملية التدقيق املايل، واليت أثناء قيامه    دققتتعلق املتغريات البيئية ابلظروف احمليطة ابمل يف حني  تعقيدها.  و   التدقيق

 . 1 ختاذ القرارااملهين و   دار احلكمص إيف حتديد معايري   سياسأ  كلتتحكم بش
 

قبل من  التدقيق املايل  جودة  به    حتضى االهتمام الكبري الذي  من    نه على الرغم  أباإلشارة    جتدر يف املقابل  
املهنية  املو الباحثني   أهنإ  ءسواعلى حد  املستثمرين  كذا  و نظمات  تعريف    م ال  يتوصلوا إىل  لمل  ق حق  ةدو ج لوقياس 

حتسني العوامل املؤثرة يف  نه ينبغي الرتكيز على جمموعة واسعة من  ىل االستنتاج أبيؤدي إ ، مما  معال ااالعرتاف والقبول  
نتائج األدبيات السابقة تشري أبن جودة التدقيق املايل ، ابعتبار أن 2ا للحصول على صورة متعددة األبعاد هل  اجلودة

و و مفهوم معقد   األبعاد،  يلاب   ك لكذ متعدد  اليت  للعوامل  تتعنسبة  أهنا  اجلقد  يف  متعددة ودؤثر  أيضاً  هي  احملققة  ة 
األبعاد. وتفسري ذلك يعود للعديد من اللوائح التنظيمية اجلديدة اليت أضافت بدورها أبعاداً أخرى جملموعة العوامل 

 .3املؤثرة بينما عزز البعض اآلخر األبعاد املوجودة من قبل 
جودة حتسني  يف العوامل املؤثرة   ن من عدد ممكربك تحديد أ ل (Corina-laoneI) ثتحبهذا الصدد  يف و 

 :  4 النتائج التالية   ، وتوصلت إىل إياد حلول دقيقة وواقعية لتحسينها  التدقيق املايل شريطة 
يل حلتلا  أنإىل تعقيد التحليل مبعىن    ماؤدي دائيجودة التدقيق    يفاليت تؤثر  العوامل  كثرة  تحديد القائم على  ال  -1

 ن؛غري ممكل ماالعو الشامل هلذه  
 .اليت يصعب اكتشافهاالعوامل  بسبب أتثريات    ضاً تكون النتائج متناقضة يف بعض األحيان، أي  -2

 
1 Bonner, Sarah E. "Judgment and decision-making research in accounting." Accounting Horizons, vol  13, n°4, 

1999, p 390. 
2 Grabner, I., Vienna, W. U., & Haesebrouck, K. Literature Review The Effect of Audit Culture on Audit 

Quality, 2019,  p 1. 
3 Beattie, Vivien, Stella Fearnley, and Tony Hines. "Perceptions of factors affecting audit quality in the post-

SOX UK regulatory environment." Accounting and Business Research 43.1 (2013): p 70. 
4 CHERSAN, Ionela-Corina. "Audit Quality and Several of Its Determinants." Audit Financiar, vol 17, no 1, 

2019, P 94. 



 حتسينها يف ةر ل املؤثامالعو ايل و قيق املتد دة الو ي جلاإلطار النظر  ل األو ل  ــــــ الفص

4 

. من 1 التحديد املالئم جلودة التدقيق املايل وللعوامل املؤثرة فيهايف كيفية يكمن التحدي ما جعل نوع من   
الواقع   أثبتللقياس بينما  تها  قابليسهوله  صوص  اع خببطاناحملسوبة بسهولة    يةمكلاس  املقايي  تعطيقد  انحية أخرى  

املثايل يف إشراك خمتلف أصحاب املصلحة والتعاون من أجل تطوير قد يتمثل النهج  لذلك  .  2أبهنا ليست جمدية 
 .3مالع اليت حتضى ابلقبول ا  جودة التدقيق  العوامل املؤثرة يف حتسني واالتفاق على جمموعة من  

الناحيةعلما    من  ميا  أنه  بسبب   استنتاجكن  لعملية  اجلودة،  يف  تتحكم  اليت  العوامل  أتثري  يف  اختالف 
اخلصائص    التدقيق  مكاتبأو    التدقيق  عمالءخصائص    اختالف عن  يقومون   للمدققني السلوكية  فضالً  الذين 

 . 4املايل   التدقيق  مكاتب نيابة عن    املهمةبتنفيذ  
 أحد أصحاب املصلحة من التدقيقنظر  إىل وجهة م و ويعزى كل مفه اجلودة م و هفم د ميكن أن يتعد حبيث 

فيما يتعلق مبا   ماً واجملتمع وجهات نظر خمتلفة متا  اتقد يكون لدى املستخدمني واملدققني واملنظم  حبكم أنهاملايل،  
 رب تعتسبيل املثال قد    لىع   .ةوداملستخدمة لتقييم اجل  العوامل، مما قد يؤثر على نوع  املناسبةتدقيق  اليشكل جودة  

مب  ملهنيةا  اتاملنظم اجلودة  عايل  لالتدقيق  التدقيق  عملية  استيفاء  لدى  املهنيةالمتثال  يعتقد   ،لمعايري  قد  بينما 
أخطاء    القوائم  يمستخدم وجود  عدم  تعين  العالية  التدقيق  جودة  أن  يمم،  جوهريةوحتريفات  املالية  بوجود ا  فيد 

البدء يف تقييم كيفية أتثر املايل  دقيق  الت  جودةسني  حت  تملة التأثري يفاحملل  م او عللاجة إىل فهم أفضل  احل من أجل 
 .5ودة حتسني اجل

التدقيق  املفاهيمي جلودة  اإلطار  الضوء على  لتسليط  الدراسة  الفصل من  وبناء عليه قد مت ختصيص هذا 
  :  ربعة مباحث التالية األاملايل والعوامل املؤثرة يف حتسينها، وفق  

 املفهوم واألمهية والنظرايت املفسرة للطلب عليها؛   ، يق املايلقد جودة التحث األول : بملا
 املبحث الثاين : العوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايل وفريق عمله املؤثرة يف حتسني اجلودة؛ 

 ؛ ةدو جل املبحث الثالث : العوامل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل املؤثرة يف حتسني ا
 ذ عمليات التدقيق املايل املؤثرة يف حتسني اجلودة.نفيبوقائع ت  ل املتصلةماملبحث الرابع : العو ا
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audit quality indicators: Implications for policy making and standard-setting." Research in accounting 

regulation 29.1 (2017): 79-89. 
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4 Ionela-Corina chersan, Op.Cit., P 100. 
5 Anisa Stewart & Stephen F, Associated with Audit Quality, Journal of Business and Economic Perspectives 

{JBEP}, volume XLII, n° 2, 2015, p 18. 
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 : جودة التدقيق المالي، المفهوم والهمية والنظريات المفسرة للطلب عليها  المبحث الول  
 

خالل           من  املبحث    نسعى  موجز  إىل  هذا  اعرض  جبودة م  هيا فم لل  جرائيةاإل لتعاريف  لبعض  الصلة  ذات 
 تسليط الضوءودة التدقيق املايل من خالل  جل  أهم املفاهيم املقرتحة  وحتليل عرضببحث  امل  يعىنكما    يلدقيق املاتلا

يتناول   كمااملنظمات املهنية الدولية،  بعض  مفهوم اجلودة وفق منظور    كما نستعرض،  ةاألكادمييبعض الرؤى  على  
التدق  املبحث  املصمل  ايل ملا   يقأمهية جودة  املايل  حتكذا  و   ، ةحل ختلف أصحاب  التدقيق  الطلب على جودة  يف ليل 

 بعض النظرايت املفسرة هلا.ضوء  

 تعاريف إجرائية ذات عالقة جبودة التدقيق املايل  املطلب األول :  
 يل اامل تصلة جبودة التدقيق  امللمفاهيم  لاإلجرائية    التعاريف عرض بعض  إىل  من خالل هذا املطلب    هندف  

املفاهيم ذات الصلة املباشرة جبودة التدقيق املايل، يف حني شمل ول يالعنصر األعتبار أن ابعنصرين خمتلفني،  منض
 مفاهيم ذات الصلة الغري مباشرة جبودة التدقيق املايل.    يتضمن العنصر الثاين 

 
 : مفاهيم ذات الصلة املباشرة  جبودة التدقيق املايلأوالً  

 اجلودة :   .1
" واليت معناها طبيعة الشيء Qualities"  كلمة الالتينيةالن  مشتقة م  ة " كلم Qualityمصطلح "ك   ةدو اجل

املورد،   وودرجة صالحه، وه منه سواء كان )املؤسسة،  املستفيدة  اجلهة  له ابختالف  النظر  نسب خيتلف  مفهوم 
حاجات املستهلك يف   اعبشإله  اجلودة أبهنا تتوج(  Edward Deming)العميل، اجملتمع، وغريه(، وقد عرف  

 .1ستقبلاضر واملحلا
قياساً  للخدمة   املميزةذه الصعوبة انجتة عن اخلصائص ه جودة اخلدمة،   تعريفناك صعوبة يف هجودة اخلدمة : .2
معيار لدرجة تطابق األداء   ي هفاجلودة    العميل، جلودة اخلدمة تركز على مدخل    احلديثةف  يوالتعار   املادية لسلع  اب

،  2ا لألداء الفعلي هله  العميل وإدراك  ي الفرق بني توقعاتهأو    ،اخلدمة  هذمع توقعات العمالء هلة  مدخل ل  الفعلي
 وهي:   لجودة متوقعة لناك ثالثة مستوايت  هومن التعريف السابق يتضح أن  

 ؛(عميل راضي )جودة مرضية ←= إدراك العميل لألداء الناتج   توقعات العميل  ✓
 ؛ (متميزة  يد )جودة عس عميل    ← داء الناتج  لأل  ليم لعإدراك ا <  توقعات العميل ✓
 . (عميل مستاء )جودة رديئة ←إدراك العميل لألداء الناتج  >   توقعات العميل ✓

 
،  2010،  ، األردنعيللنشر والتوز دار احلامد  ،  خلدميةا ية و لعلسا ات  سساملؤ   نظيمية يفقية والتبيالنظرية والتط  األسس  ،TQM)املة )الش  ودةإدارة اجلوي،  بن عيشا  أمحد   1

 .  21-20ص  ص
 . 15، ص 1520اق، ، العر 23دد الع ،ورجملة املنصن، نة وهرا يلفنادق مبدا يف بعض   ميدانية ة ن، دراسالزابئ ى والءعل ا هري ة وأتثيقفند مة الدهيبة، جودة اخلليازيد و   2
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، صحاب املصلحة اجتاه ألتقليل خماطر املعلومات    ةاقتصادية مصمم  ع دواف  ذات خدمة    هو" التدقيق املايل :    .3
على   ومهارات  ابالعتماد  امل معارف  اف  نييلااملدققني  سلوكياهتم  عن  بعني   وفق  هنية،ملضالً  أتخذ  منهجية  عملية 

ابإلضافة حيث تكون النتيجة غري قابلة للمالحظة وختضع لقيود السوق    الء، االعتبار االحتياجات اخلاصة للعم
 .1"املشرفة على املهنة  نظماتاملإىل أتثري  

 جودة التدقيق املايل :   .4
ن أمهيتها ملا وتكم واملتجددةهمة امل يع ضااملو  نمو  نسبياً  ةاحلديثيم هاملفان م يل املاق التدقي جودة مو همف يعد           

ومظللة   خطرية  نتائج  من  تطبيقها  عدم  على  القرارات   ملستخدمي يرتتب  متخذي  خاصة  املايل،  التدقيق  تقارير 
ما تقدمه ع يف كل  تمجملا   ممامييز أي مهمة هو حتملها مسؤولياهتا أ ن، ألن مااملستثمريوواضعي السياسات وكذلك  

مهنة التدقيق املايل يتمثل حتقيق اجلودة واحملافظة عليها اهلدف املشرتك ملمارسي املهنة وكذلك   يف خدمات، و   نم
أعماله  نتيجة  الثقة يف  يؤدي إىل زايدة  بشكل  ومحايته  املدقق  أداء  لذلك  2حتسني  واستنادا  جودة ،  شهد مفهوم 

ابلغ اهتمام  املايل  قبل  م  يةمهأل ا  التدقيق  املهنةاملشر   نظماتامل   اذ وك باحثني  الن  على  أنه  ،فة  يوجد مفهوم   مع  ال 
 3" لرغم من عقود من البحث، انهيك عن كيفية قياسهايتفق عليه اب  واضح وحمدد

أبن سبب عدم وجود االتفاق حول مفهوم جودة التدقيق، يعود الختالف األطراف  ( نور وآخرون)ويؤكد     
يرى اجلودة   املايل  املدقق، ف4ملقصود ابجلودة عما هو ا  ظور خمتلف نمحبيث أن لكل طرف    ق،قيد تلاة  املعنية بعملي

املهنية  املعايري  ظل  يف  منظم  موضوعي  أبسلوب  التدقيق  عملية  إمتام  على  حرصه  يف  تكمن  نظره  وجهة  من 
التدقيق أكثر م تنفيذ  القانونية، وذلك من خالل االهتمام إبجراءات  يف حني ترى إدارة ،  جهئاتنن  واملسؤوليات 

ودة تكمن يف إضفاء الثقة على القوائم املالية وأتكيد وفائها ملسؤولياهتا يف إدارة املوارد اجليق أن  التدقحمل    شركةلا
االقتصادية للمؤسسة، بينما ترى بقية األطراف املستفيدة األخرى أن اجلودة هي أتكيد صدق القوائم املالية اليت 

 .5 اختاذ قراراهتميف اهت امو عل يعتمدون على م
لطبيعة خدمة سبب عدم االتفاق حول مفهوم جودة التدقيق املايل (  Sulaiman)أيضاً وفقاً لــ    د يرجع ق          

تتسم به من تعقيد يف املهام، حبيث   قاطع إال من طرف بشكل  ميكن احلكم على جودهتا  ال  التدقيق املايل وما 
 .6املهنيني املمارسني 

 
1 KNECHEL, W. Robert. Audit quality and regulation. International Journal of Auditing, 2016, vol. 20, no 3, 

p. 219. 
العاملالرقات  عينة من اهليئيقي يف  بعي، حبث تطناء االصط كاذ اد الميق ابعتة التدق د، جود محم  نيسبد احلع  وفقرب، معن سامي جبار   2 ة  لجمحتادي،  الية االمليوان الرقابة اة يف دابية 

 .  35ص ،  2016، قا، العر 34عدد ، ال11لد ، اجملاليةمية و سباحمات اسدر 
3 Dickins, Denise, Rebecca G. Fay, and John Reisch. Measuring and communicating audit quality: The new 

AQIs. The CPA Journal, vol. 84, no 9, 2014, P 16. 
  ن،املثاجمللد  ا  ، يةومال  يةدراسات حماسب  جملة قيق جودة التدقيق،  ق يف حتقيهنة التدمل ئات املنظمة  يل دور اهليرتح لتفعقذج مو إمن  لف، خ  نوري   هيب صالححسن والل د  اسراء كاظم عبي  4

   . 264 263، ص ص 2013عراق، ، ال23 العدد
 . 7، ص 7200 ر،مص  ية،معاجلا ، الدارتة احلسااب جعمتقدمة يف مرا دراسات سيد شحاته، ه الحاتأمحد عبيد، ش  ر، حسنيو أمحد ن 5

6 Sulaiman Noor Adwa, Audit Quality in Practice : A Study of Perceptions of Auditors, Audit Committee 

Members and Quality Inspectors. A thesis Doctor Philosophy Business, School University of Manchester, 

2011, P 49. 
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أوضح  ي ذ  اقيس  ويف          ا  صلة  الحملمعهد  )قانونيني  اسبني  إجنلرتا  أنه  (ICAEWيف  على  مهما كانت ، 
ممارسني على    تعتمد   مهنةاملايل، من املهم عدم إغفال حقيقة أن التدقيق هو    اإلبالغالتنظيمية ومتطلبات    املرجعية

 .1بشر 
   : اجلودةعلى  قابة  الر  .2

التحقق   ملتبعة من جراءات اإل ا، ومجيع السياسات و ايلملا  يقالتدق  التنظيم اإلداري ملكتب  تتمثل يف  أجل 
أدا حتكم  اليت  العالقة  ذات  واألنظمة  املهنية،  ابملعايري  ابملكتب  العاملني  التزام  من  معقولة  عند ئبدرجة  املهين  هم 

املكتب   والتزام  املهنة،  وآداب  وسلوك  قواعد  ذلك  يف  مبا  املكتب،  لعمالء  املهنية  اخلدمات  ليت ا  مة ظنألابتقدمي 
2هنة ملحتكم مزاولة ا

. 
 : مفاهيم ذات الصلة الغي املباشرة  جبودة التدقيق املايل  اً نياث
 
املالية :1 القوائم  تتصف    هي  .جودة  اليت  املالية  واملوثوقيةالقوائم  التحيز و   وابالكتمال  معلوماهتا ابملالءمة   عدم 

عن كوهنا   األخطاء،  فضال  من  معلوما حبيث  خالية  القد ال  ا هلت  توفر  على  أو  رة  املركز   وص خبص تأكيد  لاتنبؤ 
 .3االقتصادي واألداء األساسي للشركة

 .إدارة األرابح :2
 :4مت تعريف إدارة األرابح بطرق خمتلفة نعرض منها ما يلي 

 تدخل متعمد يف عملية إعداد التقارير املالية اخلارجية بنية حتقيق بعض املكاسب اخلاصة" هي  "األول :  
رادات اليت تظهرها القوائم املالية وال حيقق مزااي اقتصادية حقيقية، ياإلثر على  ؤ يقوم به اإلدارة و ك تسلو "  :  الثان

 وقد يؤدي يف الواقع إىل أضرار يف األجل الطويل" 
  : هيكلة الثالث  وإعادة  املالية  القوائم  إعداد  يف  الشخصي  احلكم  ابستخدام  املديرون  يقوم  عندما  "تتحقق 

ني خبصوص األداء االقتصادي للشركة، أو إلبرام عقود ل املسامهإما لتضلي  ةيل القوائم املاليعد ت  فدهب،  العمليات
 تعتمد على األرقام احملاسبية"   

 
1 Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), (2002). 'Audit Quality' Auditing and 

Assurance Faculty. London: 2002, P 2. 
سبة  )مهنة احملا  اململكة  ة يفسبااحمل  ير تطو   لعاشرة لسب الثانية  ة  الندو ،  "اليمن  نني يفسبني القانو حملار ات من وجهة نظاحلسااب  ةجودة مراجع  ؤثرة يفعوامل امللان، "اعلي جرب   حممد   2

 .14-13ص ص  ،2010اي م 19و  18ومي ي  ض،اير ود، العسلك ة املمعوالعشرون(، جاوحتدايت القرن احلادي  ةلسعوديا العربية ة كيف اململ
3 Gaynor, Lisa Milici, KELTON, Andrea Seaton, MERCER, Molly, et al. Understanding the relation between 

financial reporting quality and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2016, vol. 35, no 4, 

p 33. 
لعدد  ، ا45لد  اجمل  ة،ريدسكنالعة امجا -لعلميةللبحوث اة  لة كلية التجار جمية،  دراسة تطبيقمع    -حت إدارة األراب ى عمليالاخلارجية عة  املراجعثر جودة  أ عيسى،    مل حممدري كامس    4

 . 13، ص 2008، ، مصر2
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االفرتاض  كما انطالقا من  املايل،  التدقيق  جلودة  األرابح كمقياس  التدقيق مؤشر جودة  أدبيات  تستخدم 
يقيد اجلودة  عايل  التدقيق  أبن  االنتهازيةألا  ةر ادإ  القائل  منوذج   تستند   ا أهنالعلم    عم،  رابح  إىل  القياس  ذلك  يف 

(Jones  ابعتباره ) 1األكثر فعالية يف تقدير املستحقات االختيارية وقياس إدارة األرابح  األمنوذج. 
 ،فضةخ ناملودة التدقيق املايل جل الباحثني على أهنا مؤشر بعض من قبل  تستخدم :  . إعادة عرض القوائم املالية3

لوجهة  ولكن   أبن  ،ظر هذهنلاخالفا  أخرى  دراسات  بعض   عملية  ترى  يف  تعزى  قد  املالية  القوائم  عرض  إعادة 
احلاالت ليس إىل قصور يف اإلعداد لتلك القوائم أو إخفاق املدقق املايل يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف تلك 

وفري خاصية وذلك لت  املاضية  تاو يف السن  تطبيقه  متا  عم  ةنقار ية مبالقوائم، بل إىل التغيريات يف السياسات احملاس
 2قابلية القوائم املالية للمقارنة لعدة سنوات متتالية

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال الشركة ومراقبتها على أعلى مستوى من   .حوكمة الشركات : 4  هي 
 . 3والشفافيةهة  نزالاة و أجل حتقيق أهدافها، والوفاء ابملعايري الالزمة للمسؤولي

بني ما تنص عليه معايري التدقيق فيما يتعلق مبهمة املدقق املايل وبني توقعات   الفجوة هي    ات : ة التوقعو ج ف.  5
املايل املدقق  يقدمه  ما  خبصوص  املالية  البياانت  املشاكل مستخدمي  أهم  من  واحدة  التوقعات  فجوة  وتعد   ،

 :4ا وعني ومهن   ميكن تقسيمها إىل  حيث،  يلااملوالتحدايت اليت تواجه مهنة التدقيق  
املعقولية :  -أ املدقق   فجوة  ما يستطيع  املايل إجنازه وبني  املدقق  اجملتمع من  يتوقع  التباين بني ما  نتيجة  وتنشأ 

 إجنازه بشكل معقول. 
وبني   ايل امل  قدقوتنشأ نتيجة التباين بني التوقعات املعقولة للمجتمع ملا يب أن يقوم به امل   فجوة األداء :-ب

وة األداء إىل فجوة تنشأ نتيجة لقصور املعايري املهنية، وفجوة تنشأ نتيجة للقصور تقسيم فجوقد مت    ، يلأدائه الفع
 يف أداء املدقق املايل نفسه. 

 : جودة التدقيق املايل وفق رؤى أكادميية املطلب الثان  
 

على ما سبق ذكره س         امليتم من خالل  بناءاً  التعر ستا  بطل هذا  جودة  املايليقد اض مفهوم  وفق وتقيمه    ق 
أكادميية،   نظر  يتموجهة  للجودة  حيث  أكادميي  تعريف  من (  DeAngleo)  للباحثة  تقدمي  تقييمه  ونستعرض 

نه أعتبار  اب اليت تعىن ابجلودة  األكادميية  ملا حضي به من اهتمام يف الدراسات    ،رؤى ابحثني آخرينالتطرق ل خالل  

 
1 DeFond, Mark, and Jieying Zhang. "A review of archival auditing research." Journal of accounting and 

economics 58.2-3 (2014): p 287. 
 . 47. ص 1520سورية،  ،قت، جامعة دمشقيق احلسااباه يف تد ر دكتو ة وحر أط  ،(يقيةب )دراسة تطالتدقيق ة التدقيق يف جودخماطر  أثر تقييم  هني،شا عصام تركي  2
 . 498، ص 4201شق، مشق، دمامعة دج  ،لو أل جلزء اا –ة راجعامل أصول دحدوح،  حسني القاضي وحسني 3

  ص  ،2010،  1ء  خاص، اجلز   41العدد    ،نصورملا   ةجمل،  2009  تشرين  25-24لعاشر  ا  املؤمتر العلمي توقع،  ليص فجوة ال  تقق يف معايري التدقيي، دور  ر كامل الدو   ليعمر ع4
 126-125 ص
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عض التعاريف اليت تناولت اجلودة من زوااي الثاين بتقدمي ب  رالعنصيف    مو نقمث  ،  وع اجلودةوضم مبتهأن  من أوائل م
 أخرى. 

 ( جلودة التدقيق املايل DeAngleo: حتليل ومناقشة تعريف )  أوالً 

 سوقاالحتمال املشرتك الذي مت تقييمه من قبل ال  " أبهنا  جودة التدقيق املايل(  DeAngleo)  عرفت           
 .  1ه من خالل تقريره" عنواإلبالغ  ام احملاسب للعميل  يف النظ  تشاف خرق كاب   املايل دقق  امل  وم يق ن  أب

املفهوم، أوضح   املالية  أبن   ( Ding)أتكيداً على هذا  القوائم  التحريف اجلوهري واألخطاء يف  اكتشاف 
على مدى   فقا يف التقرير يتو عنهغ  الباإلللنظام احملاسب للعميل يقتصر على القدرة الفنية للمدقق، أما إمكانية  

بينما استقاللي العميل،  بتغري حجم شركة  تتغري  للمدقق اثبتة وال  الفنية  القدرة  املدقق، لذلك يفرتض أن تكون  ة 
 .2اجلودة يعرب عنها بدالة استقاللية املدقق 

تاج إن  ليةمعر بربط كفاءة أو قدرة املدقق على اكتشاف األخطاء بشكل مباشفكرة    (Sirois)وأضاف  
اليت  فيها خي  التدقيق  املكلفة،  املدقق    تار  اإلنتاج  مدخالت  أمثل  حنو  يف على  )  ممثلة  يف اجلهد  املستغرق   الوقت 

املايل  حتدد بشكل مباشر قدرة  اليت  التدقيق( والتكنولوجيا   اكتشاف األخطاء اجلوهريةاملدقق  ، يف حني أن على 
)االستقاللية املتصورة(   بلوغها  املايل    ق قد هنية يب على املة ذحال  س عكتلاستقاللية املدقق تتعدى إنتاج التدقيق  

االقتصادية واالجتماعية والشخصية اليت  من خالل مواجهته ل التدقيق، أل لضغوط  ن متارس عليه من قبل عمالء 
 .  3لديه حوافز لإلبالغ عن نتائج التدقيق بصدق أكرب   خيلق  املايل  استقالل املدقق

)ال  من  شوآخرون   هللا   عبدويرى كل  حتقق  أبن  ا  ط ر (  قدرات   لتحريفات اكتشاف  على  يعتمد  اجلوهرية 
اكتشاف  على  غريه  من  قدرة  أكثر  يكون  اجليد  والتدريب  األفضل  اخلربة  لديه  الذي  فاملدقق  املدقق،  ومهارات 

يف  املكتشفة  واألخطاء  اجلوهرية  التحريفات  عن  اإلبالغ  يف  املتمثل  الثاين  الشرط  أما  الية، امل  ائمو قال  األخطاء، 
دقق الذي يتمتع ابستقاللية أكثر من غريه يكون لديه قدرة أفضل يف اإلبالغ عن دقق، فامل لية املالقتفيقاس ابس

األخطاء املكتشفة، ويتأثر اكتشاف األخطاء أيضا بكيفية تنفيذ فريق التدقيق لعملية التدقيق، وبنظام رقابة اجلودة 
 .   4املطبق

( أبنه مل حيدد DeAngleoقدمته )دة الذي  و جليف تقييمه لتعريف ا  (Francis)من جهة أخرى يرى  
 نياً حيدد ضم، فضالً على أنه  لعوامل املتعددة اليت تؤثر على قدرة املدقق على اكتشاف البياانت غري الصحيحةا

 
1 Linda Elisabeth DeAngelo, Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, 

nᵒ2, 1981, P 186. 
2 Ding , Rong & Jia , Yaping, Auditor mergers , audit Quality and audit. fees :   Evidence from the 

Pricewaterhouse Coopers merger in the UK, J .Account. Public Policy 31, 2012 , P.73. 
3 Sirois, Louis-Philippe, Marmousez, Sophie, et Simunic, Dan A. Proposition d’une nouvelle approche de la 

relation entre la taille de l’auditeur et la qualité de l’audit : l’importance de la technologie d’audit. Comptabilité-

Contrôle-Audit, Tome 22,  Volume 3, 2016, P 114. 
الثام، اجملبيةاسلة البحوث احملجمية،  دراسة ميدان  -يةيمنيق للمكاتب الل التدق اة جودة أعمابلعي، رقوهيب الض و د هللا  ض العبراي   4 ة،  بية السعوديلكة العر مامل  ل، و ألد ا عد، النلد 

 . 36، ص 2007
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عن بدالً  التدقيق  الغش  جودة  من  متصلة  يف  سلسلة  املدقق  أن  املتحدة ، كما  ابكت  الوالايت  ق ر خلا  شافملزم 
 .1شاً ارتكب غ   يعد قد الية وإالملاد ابلقوائم  املوجو 

)  ذاتويف   أوضح  العـزمالسياق  أب أبو  املن  (  الواقع  تطبيقهيصـعب    التدقيقجلـودة    ينظر ال  فهومهذا  يف 
 ا هعن  التقرير  اجلوهرية املوجودة ابلقوائم املالية ومن مث  والتحريفاتلألخطاء    املدقق، ألن تقدير درجة كشف  العملي

ان تقدير حجم اخلطاء والتحريفات اجلوهرية املوجودة ابلقوائم املالية يف اإلمكأن يكون    ا مأوهل؛  ف على أمرينوقيت
بعملية  القيام  أثناء  اجلوهرية  والتحريفات  األخطاء  اكتشاف  الثاين  األمر  أما  التدقيق،  بعملية  القيام  قبل  مقدماً 

ا،  التدقيق نسبة األخطاء  استخراج  يتم  املتوقع   إىل فة  شتملكمث  املؤ   ، ةاألخطاء  هنومن  أن  تقدير كد  اك صعوبة يف 
حجم األخطاء واملخالفات اجلوهرية املوجودة ابلقوائم املالية قبل البدء بعملية التدقيق، وابلتايل يصعب تقدير درجة 

 .2هوم اجلودة التشغيلية للتدقيق وفقاً هلذا املف
ذلك          على  التعر   القصور   هأوج  د أح   أبن   (Sulaiman)  وأضافت  مس  ف يهلذا  أن   تقاريرتخدمي  هو 

واستقاللية   الفنية  الكفاءة  تقييم  إىل  حباجة  و التدقيق  أوراق املدققني،  وفحص  تقييم  يتطلب  الفنية  الكفاءة  تقييم 
التدقيق املعمول هبا العمل مع معايري وإرشادات  التدقيق ومقارنة مدى جودة  ستخدمي مل  وهذا غري متاح   ،عمل 

يتم من خالل عملية واهليئة  التدقيق    ةنُتظهر مه  لذلك   ، قدقيالت  ريار تق الذي  العمل  أو مالءمة  التنظيمية جودة 
أو    (AIU)هيئة تدقيق احلساابت ابململكة املتحدة    مراجعة النظراء والتفتيش من قبل هيئة تنظيمية مستقلة مثل

 .3( PCAOB)  كيةمريأل ة اابلوالايت املتحد  اإلشراف على مكاتب احملاسبة العامةجملس  
ذع  ككذل    على  التعر قب  قيودحيث    ،(Knechel)يف  ات  يتضمن  أبنه  يف كونه  يرى  ال   تتمثل 

 فضاًل على أن مع منوذج خماطر التدقيق الذي يستخدم لتوجيه التدقيق ويعكس تصورات املدقق،  يستجيب ويتوافق  
فإن الظروف،    ض ع ودة الفعلية يف باجليم  يق تإذا فشل السوق يف ئاً، و خاط قد يكون    صور املشاركني يف السوق ت
لذلك قد يكون من املثري لالهتمام اختبار ما إذا    ،ودة الفعلية يف تلك املواقفاجلعكس  يلن    التدقيقصور جودة  ت

على الرغم من " أبنه،  (Knechel) وضحأيف املقابل  .4الفعلية  التدقيقاملدركة تعكس جودة  التدقيقكانت جودة 
 )الكفاءة واالستقالل(،  مهمني جلودة التدقيق   املنيعيد  حتد يف    يفهار عتمن خالل  الباحثة  قت  ُوف  د فق   هذه القيود،

أن  احتمال  من  يزيد  وفق  تطوير  يتم  مبا  التدقيق  الشاملة   جودة  اجلودة  لقياس  األفضل  البديل  هو  عمل  إطار 
 .5"للتدقيق

 
1 Francis, Jere R. "A framework for understanding and researching audit quality." Auditing: A journal of 

practice & theory, vol 30, no 2, 2011, 127. 
إ   2 حسني  قمساعيلطارق  سباعي  أمحد  دراسة  طب،  ل،  ج قيج  ذ مناو   واملعحتليلية  الرقا و اس  اخلارجيةدة  احلسااب  بة  احمل  ،تعلى  و جملة  والتأمنيااسبة  العددإلدارة  مصر،  60  ،   ،

 . 6ص  ،2003
3 Sulaiman Noor Adwa, Audit Quality in Practice : A Study of Perceptions of Auditors, Audit Committee 

Members and Quality Inspectors,  Op.Cit., P 43. 
4 Li Dang, “Assessing Actual Audit Quality”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for 

the degree of Doctor of Philosophy. Drexel Univ, Philadelphia, USA, 2004, P 18. 
5 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature." Auditing: A Journal of 

Practice & Theory, vol 32, sp1, 2012, P 388. 
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تقييم    أن عملية   ى لال يتفقون عاجمل  هذا يف   حثني معظم البا  على أن  (Manita)أكد   السياق  نفس ويف               
الدراسات حاول الباحثون فهم  بعضيف و ه، واستقاللاملدقق املايل  كفاءة   ومها على مفهومني أساسيني رتكزودة ياجل
امل اجل املايلودة من خالل جودة  أن  دقق  املالية األخرية وإفالس شرك، إال   Arthur)  العاملية   التدقيق  ةالفضائح 

Andersen)  إىل حتول يف تفكري اجلودة،   ى أد  ، مماودةاجل فهم  يف    حدهيف لو التعر   اذ ه   ة كفايو عدم مالءمة  بت  أث
 .1التدقيق املايل عملية  ل ة  يخارج  عوامل والذي كان حىت ذلك الوقت يستند إىل  

أبنه    ( DeFond)وأضاف            املدققني  مؤكداً  أن  يف  شك  يوجد  خلو    مسئولون ال  التأكد من   موائالقعن 
اجلاليامل األخطاء  من  مزااي    أننا إال  ية،  ر هو ة  يقلل من  التوصيف  أن هذا  واليت  اجلنعتقد  العالية،  جمرد تتجاوز  ودة 

ذوي املدققني  توقع من  ي  ، بل أنهةاملالي  القوائمجودة  واإلبالغ عنها لضمان  (  GAAP)الكشف عن انتهاكات  
أال   العالية  التأكد اجلودة  على  إذ  تقتصر مهامهم  ليارات  خلات  ناا كما  )  متسقةيل  معلاحملاسبية   (GAAPمع 

حمل   االقتصاد األساسي للشركة واقع    مبوثوقيةاملالية تعكس    القوائمأتكيد أكرب على أن  بل تتعداها بتقدمي  ،  فحسب
 .2التدقيق

 : عرض تعاريف أخرى تناولت جودة التدقيق املايل من زوااي أخرى   اثنياً 
خصائص األداء املهين للمدقق اليت يف  تتمثل  "  اهنأب  املايل   لتدقيقة اجود  (هديومن جهة أخرى عرف )م        

 .3تشبع حاجات مستخدمي القوائم املالية"
أبن   سبق  مما  خالل زايدة مصداقي  القوائمحتسني جودة    تسهم يف  التدقيقجودة  ويتضح  تها، املالية من 

جودة   مكوانت  التدقيق هي أحد  جودة  فإن  يتطابق مع    .4ة يلاملا  القوائموابلتايل  ما  املختألاوهذا  جلودطر  ة لفة 
 .5تؤكد أن تقييم جودة التدقيق ميثل حتداي متعدد األبعاد من الناحية النظرية والعمليةالتدقيق املايل اليت  

أوضح   وقد  جودة    ن أب  ( Sutton)  هذا  فهم  أو  املايلتعريف  ابختالف   التدقيق  نظر   خيتلف  وجهات 
بسبب أدوارهم وتوقعاهتم  اتب التدقيق(،دقيق؛ مكمالء التع  ؛ي القوائم املاليةدمتخسم )يق التدق سوق  املشاركني يف

ال ميكن تعريفها ابملعىن الكمي الدقيق، كما   التدقيق املايلوابلتايل من املهم إدراك أن مدخالت جودة  .  6املختلفة 
 .7اً بيقر هو احلال يف عملية تنتج كمية كبرية من املنتجات امللموسة املتطابقة ت

 
1 Manita, Riadh, Makram Chemangui. "Les approches d'evaluation et les indicateurs de mesure de la qualite 

d'audit: Une revue critique."COMPTABILITE ET ENVIRONNEMENT. 2010, P 2. 
2 DeFond, Mark, and Jieying Zhang. "A review of archival auditing research" Journal of Accounting and 

Economics, vol. 58, no 2, 2014, P 280. 
   .  367، ص 5102ر، العراق، ر اخلامس عشابملؤمت   صاخلاد عدل، اعةجلاماقتصادية  لعلوم االل  لة كلية بغدادجمدمي، دة ملفهوم قجدي  اءة ة التدقيق، قر مد، جود مي حممود حمكر عبد ال  3

4 DeFond, Mark, and Jieying Zhang. "A review of archival auditing research" Op.Cit., P 276 
5 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature." Op.Cit., P 389. 
6  Sutton, Steve G. "Toward an understanding of the factors affecting the quality of the audit process." Decision 

Sciences, vol. 24, no 1, 1993, P 90.   
7 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature."  Op.Cit., P 391. 
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أخر          جهة  املايلجودة    العزم( )أبو    رى ي  ى من  يف    التدقيق  يتميزتكمن  اليت  املهين  اخلصائص  الرأي  هبا 
العملية االقتصادية  ، وذلـك فـي حـدود القيـوداحتياجات مستخدمي القوائم املاليةإشـباع    حققمبـا يـ   دقق املايلللم

 .1التدقيق املايل لبيئة  
 من   مرحلة  كل  املدققني املاليني خالل  أحكام  دة جو   على  دم تعت  التدقيق  جودة  (Knechel)  رى ي  حني يف          
 األدلة  على  واحلصول  التحليلية،   اإلجراءات  وتنفيذ   املخاطر   تقييم  أثناء  املثال  سبيل  )على   التدقيق،  مراحل

 نو كاملدققني ت أحكام أن ر ابتابع التدقيق وتقييم نتائجه، أثناء اليقني الرتفاع مستوى عدم ويعزى ذلك  وتقييمها(،
العوامل  2الفردي والذي ميكن أن يؤثر سلبا على جودة أحكامهم   املعريف   تحيزلل  عرضةً  . واقرتح تطبيق مجلة من 

ميكن أن تسهم يف التخفيف من   أدلة التدقيق  والتنوع يف خلربة واملساءلة  كالرقابة على جودة التدقيق واالستعانة اب
 .3آاثر ذلك التحيز

رج عرب سلسلة متصلة من عمليات التدقيق املنخفضة إىل د تتتدقيق  لا  أن جودة   (Francis)ح  رت قيو ا  ذ ه
 .  4متعدد العوامل إطار يها واليت تندرج ضمن ف  العوامل املؤثرة من  عامل اجلودة العالية، وأن اجلودة تتأثر بكل  

املقابل           التدقيقإىل أن    (Moizer)  أشاريف  سوف   قيالتدق  نتائجعلى    تمد تع  يتال  مؤشرات قياس جودة 
الذين ال يستطيعون مراقبة    ، (مثالً   مستخدمي القوائم املالية ك)   غالب من قبل املشاركني يف السوق دم يف التستخ

وعلى العكس من ذلك فإن املشاركني يف السوق الذين ميكنهم مراقبة عملية التدقيق   ، عملية التدقيق بشكل مباشر
مباشر التدقيقو   ،يققد التعمالء  ك )  بشكل  أ  فو س   ،(مكاتب  على  يركزون  بعمليات   املؤشراتكثر  تتعلق  اليت 
 5التدقيق املايل. 

 ،جودة أكثر قابلية للقياسلالفعلية، فإن إدراك السوق ل   التدقيق املايل على الرغم من صعوبة قياس جودة  
 نو مة، فستكبكفاءة ت ع  متتت  سوقإذا كانت ال  والتدقيقميكن مالحظة استجابة السوق ملعلومات احملاسبة  حبيث  

قد يستفيد الباحثون من فهم أفضل للعالقة بني جودة  ،الفعلية  التدقيقجديرة جبودة    ماً للسوق دائ  ملدركةودة ااجل
املتصورة واملتغريات األخرى ألن نتائج دراسات اجلودة املدركة للتدقيق ميكن تطبيقها على أسئلة البحث   التدقيق

املدركة من قبل  التدقيق املايلجودة  أبن ( ,CharlesPiot) حض و ، حيث أ6الفعلية  ققيتد لا ودة املتعلقة بقضااي ج
  .7الفعلية ودة  اجلاملالية ال تقل أمهية عن    القوائممستخدمي  

 ( أوضح  أخرى  جهة  أبKrishnan et.alمن  أحسن   املقاييسن  (  يف  هي  اإلدراك  على  القائمة 
 ، وبناًء عليه لى التصوراتمباشر ع  ثري بشكل أتلال ميكنه ادقق  مل ن األ  قيتدقاألحوال مقاييس غري مباشرة جلودة ال

 
 . 4، ص هرجع سبق ذكر م، آخرونو  عيلاإمس  سنيح طارق  1

2 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature." Op.Cit., P 397. 
3 Ibid., P 394. 
4 Francis, Jere R. "A framework for understanding and researching audit quality." Op.Cit., P  127. 
5 Sutton, Steve G. Op.Cit., p. 90. 
6 Li Dang, Op.Cit., P 18. 
7 Piot, Charles "Agency costs and audit quality : evidence from France" European  Accounting Review 10.3 

(2001): P 468. 
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التدقيقحتديد    ميكن جلودة  اإلدراك   أبعاد  على  أوضح،  1ابالعتماد  االجتاه  ذات  خمرجات   أبن   ( Aghaei)  ويف 
ند ر عتباعاال  التدقيق هلا أتثريات مهمة على جودة التدقيق ألن أصحاب املصلحة غالباً ما يتم أخذ املخرجات يف 

على جودة   باً املثال، من احملتمل أن يُنظر إىل تقرير املدقق على أنه يؤثر إيابلى سبيل  تدقيق. علا  تقييمهم جلودة
 .2التدقيق إذا كان من الواضح أنه يعكس نتائج التدقيق

 

 مهنية منظمات : جودة التدقيق املايل وفق رؤى    لثطلب الثاامل

استعراض           مت  املايل و دة  جو   مو مفهبعد ما  و ي قتالتدقيق  نظر  مه وفق  نسعى من خالل هذا أكادميية،  جهة 
بعرض    األوىل  الزاوية  يف  هنتم  زويتني خمتلفتني، حبيث  وفق  الدولية  املهنية  املنظمات  إىل رؤى  التطرق  إىل  املطلب 

 ة الثانية بتسليطاويالز   لخال مفاهيم جودة التدقيق املايل حبسب وجهة نظر تلك املنظمات املهنية، بينما يتم من  
 تلك املنظمات املهنية خبصوص مؤشرات قياس جودة التدقيق املايل. مقرتحات  ضوء على لا
 

 أوالً :  مفاهيم تعىن جبودة التدقيق املايل 
 

رقم   التدقيق  معايري  نشرة  عام    4أوضحت  القانونيني  احملاسبني  جممع  أصدرها  ابن "جودة   1974اليت 
جمموعة من االعتبارات املتعلقة ابلرقابة على ل تطبيق  ومن خال   ق يقزام مبعايري التد لتاال   ل خال  التدقيق تتحقق من 

 .3التدقيق"  مكاتب اجلودة يف  
جمموعة من قواعد ومعايري   إبتباعجودة التدقيق ال تتعلق فقط    ، أبن (ICAEW)من جهة أخرى أفاد  

املهنية   ألحكام درون ايص  ن يابملهنيني الذ   ودةجلا  طبتتر   ، بل مفيدةدائما  قد ال تكون القواعد اإلضافية  ، فالتدقيق
ومعقدة   يف  ةاملناسب صعبة  ولظروف  تتحمل  مكاتبتتمكن  ،  أن  عليها  اجلودة  يفمسؤولي  التدقيق من حتقيق   اهتا 
 .4لدى املدققني واحملافظة عليها   املناسبةاملهارات    تعزيز

يتوافق مع مقاربة مكتب املساءلة للحكو           التدقيق   جودة أن    ربت(، الذي اعGAOة )يكيمر ألامة  وهو ما 
لتوفري أتكيد معقول أبن   ،(GAASاملتعارف عليها )  التدقيقملعايري    طبقاً قيام املدقق إبجراء التدقيق    تعكس  املايل

ذات    القوائم واإلفصاحات  املدققة  مت  العالقةاملالية  أي   (،GAAP)  لــ   قاً وف  عرضها  قد  من  خالية  تكون  وأن 
 .5اخلطأ   وأالغش بسبب  كان  سواء  ري  هو ف جحتري

 
1 KRISHNAN, Jagan, KRISHNAN, Jayanthi, et SONG, Hakjoon. PCAOB international inspections and audit 

quality. The Accounting Review, 2016, vol. 92, no 5, p. 145. 
2 AGHAEI CHADEGANI, Arezoo. Review of studies on audit quality, International Conference on 

Humanities, Society and Culture, IACSIT Press, Singapore, IPEDR , Vol n°20, 2011, P 314. 
 . 465، ص 2014، جامعة دمشق، دمشق، ولزء األ اجل –راجعة ملأصول احدوح،  اضي وحسني دحسني الق  3

4 ICAEW, Op.Cit., P 2. 
5 Government Accountability Office (GAO). Public Accounting Firms: Required Study on the  Potential 

Effects of Mandatory Audit Firm Rotation. GAO Report No. 04-216. November. Washington, DC: 

Government Printing Office. 2003. P 13.https://www.gao.gov/new.items/d04216.pdf 
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أبن  (ICAEW)وأوضح           احلامسة،  العوامل  من  عدد  على  تعتمد  التدقيق  املدققني   جودة  يف  تتمثل 
، والكفاءة املهيناحلكم  ترشيد  القيادة اجليدة، و ،  ، وحوكمة شركات العمالءاشركات التدقيق وعملياهتو وتدريبهم،  

عمل، والرقابة الفعالة على اجلودة املناسبة لل   ارساتماملء، و المعال  مع  ات املناسبةقعاللاو ة،  ، والقيم األخالقياملهنية
 .1عمليات التدقيقمراجعة  ومتابعة  
النظرويف ذات السياق           النحو الذي اقرتحته إطار جلبناء  اليت ترى أبن    نتفق مع وجهة  التدقيق على  ودة 

(ICAEW)عن يعرب  أوسع    ،  دب ف  تعرت   اليتلجودة  لرؤية  التفاعل  العوامل قيق  تد الشركة    ل خاتأثري  هذه  بني 
 .2املايل   جودة التدقيقاليت تؤثر يف  بيئة التدقيق  لالداخلية واخلارجية املختلفة  

أشار           املقابل  املاليةيف  التقارير  املتحدة    جملس  وحدة    (FRC)ابململكة  قدمته  رئيسي  تعريف   تدقيق إىل 
املايلا  دةو ج   سنيحتيتطلب  "  احلساابت أدل  ل و صاحل   لتدقيق  املتدقيالة  على  االستنتاجات الئمة والكافية  ق  لدعم 

التدقيق وإ التدقيق املايل ضمن  ، كما تتموضوعية ومناسبةصدار أحكام مهنية  اليت يستند إليها تقرير   اً أيض   جودة 
قبل   وكاملة من  مناسبة  تقارير  مبدققامل إعداد  املاليني  التد ميكن  ا  ني  م  اإلدارة سلجمو   قيقجلنة  أداء  لياهتم و ؤ سمن 

 .3املطلوب" شكل  لاب
يعرف   أخرى  جهة  املتحدة جملس    من  الوالايت  يف  العامة  الشركات  تدقيق  مكاتب  على  اإلشراف 
التدقيق  (PCAOB)  األمريكية تتمثل يف  املايل،   جودة  تلبية احتياجات املستثمرين إبجراء عمليات تدقيق   أبهنا 

اإلفصاحات ذات و البياانت املالية  خبصوص  قيق  نة التد جل  عم  الفعال   االتصال   لخال  ن م، و مايل مستقلة وموثوقة
 .4املتعلقة مبؤشرات استمرارية االستغالل تحذيرات  الالصلة؛ ضمان الرقابة الداخلية؛ و 

 بع تيوأنه    الثامن،  الدويل   احملاسب  جاء به املعياريتماشى مع    يالحظ على وجه التحديد أن هذا التعريف ما   
(كذلك على أنه ابإلضافة PCAOB) يؤكد أيضا احتياجات العمالء، على  كيزولديه تر  جئقائم على النتاال هجنملا

جلودة  هامة  حمددات  تعترب  مجيعها  أن  حيث  والعمليات،  املدخالت  يف  النظر  يتم  أن  يب  النتائج،  تقييم  إىل 
 .5التدقيق

اعتمدها يف مت  ليت  ملداخل اا  داملايل، يتضح تعد يق  تدقلادة  ومن خالل استعراض البحوث اليت تناولت جو         
تعريف اجلودة، فمنهم من ربط بني جودة التدقيق واحتمال اكتشاف املدقق لألخطاء يف القوائم املالية، يف حني 

 
1 ICAEW, Op.Cit., P 9. 
2 Sulaiman Noor Adwa, Audit Quality in Practice : A Study of Perceptions of Auditors, Audit Committee 

Members and Quality Inspectors. Op.Cit., P 56. 
3 FRC, 2006a. Promoting audit quality. Discussion Paper. London: Financial Reporting Council, 2006, P 19. 
4 Public Company Accounting Oversight Board,  DISCUSSION – AUDIT QUALITY INDICATORS, MAY 

15-16, 2013, P P 3-4. 
5 Gaynor, Lisa Milici, et al. "Understanding the relation between financial reporting quality and audit 

quality." Auditing: A Journal of Practice & Theory 35.4 (2016): P 7. 
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بت تتحسن  التدقيق  جودة  أبن  اثلث  فريق  يرى  بينما  املهنية،  ابملعايري  االلتزام  مبدى  اجلودة  آخر  اجتاه   ق حقيربط 
 .1قيقلية التد فة يف عماك   األطراف املشرتكةاف  أهد 

دولية تعىن ابملؤشرات اليت ميكن استخدامها   منظمات قد مت إصدار عدد من  املقرتحات من قبل  هذا و 
 يةسويسر الهيئة الرقابة الفيدرالية  (،  NBA)  الرابطة املهنية اهلولندية للمحاسبني  :2لقياس جودة التدقيق املايل وهي 

التقار FAOA)  يققد التعلى   املتحدة   املالية  ري(، جملس  التدقيق  (، جملسFRC)  ابململكة  على مكاتب  الرقابة 
 العامة الكندي  املساءلةجملس  (،  CAQ(، مركز جودة التدقيق ابلوالايت املتحدة )PCAOBللشركات العامة )

(CPABاحمل هيئة  )ال  نياسب(،  ونيوزيلندا  أسرتاليا  من  هيئ(CAANZقانونني  ت،  واحملاسبة الشيم  ظنة  ركات 
)غنسب املالية(،  CRAAافورة  األوراق  هليئات  الدولية  اجمل(،  IOSCO)  املنظمة  إىل  مل لس  ابإلضافة  عايري الدويل 

 .3ولكن مل يتم التوصل بعد إىل توافق يف اآلراء ،  )IAASB(التدقيق والتأكيد  
 قياس جودة التدقيق املايل مؤشرات    : اثنياً  

ذكر  سبق  ملا  فوفقا  املؤثرة يف أطر مقرت بتقدمي    ةديية عد منظمات مهن  درتاب  د ق ه  العوامل  خبصوص  حة 
 حتسني جودة التدقيق املايل، وعليه سنحاول عرض بعضها على النحو التايل :  

متمما لألنظمة يعترب  جلودة التدقيق راً إطا  اقرتح:  ( FRC, 2008) جملس التقارير املالية يف اململكة املتحدة .1
ومعدي القوائم  ،  التدقيق، وجلان  املدققني املالينيواصل الفعال بني  لتا  تعزيز  ىل إ يهدف  السابقة،  ة  يهيتوجلادئ  واملبا

عوامل مخسة    اجلودة  إطارلتقييم جودة التدقيق املايل، ويشمل  ، واملستثمرين، وغريهم من أصحاب املصلحة  املالية
 :4 يلي املايل، ومشلت ما  تدقيق  ال  جودة ميكن أن تعزز   مؤثرة 

 تدقيق؛لا  مكتب الثقافة داخل    -1
 التدقيق؛   ملوظفياملهارات والصفات الشخصية    -2
 ؛فعالية عملية التدقيق  -3
 التدقيق؛ موثوقية وفائدة تقارير    -4
  املدققني.العوامل اخلارجة عن سيطرة    -5
2.( الدويل  والتأكيد  التدقيق  معايي  تحي  2014سنة    مقرتح   إطار   صدارأ    : (IAASBجملس  ن مضث 
مرت ألف  صو  عوامل  )املدخطباربعة  واملة  و الت  والتفاعالت  البيئيةعالخرجات  األساسية وامل  السمات  ابعتبارها   )

اليت تسهم يف عمليات   ترتبط عوامل املدخالت بدرجة أكرب خبصائص جودة كما  ،  عالية اجلودة  التدقيقالالزمة 

 
بيقيفي ديوان الرقابة  طحبث ت  ق،ة التدقييله يف جودة عم الوقت وأثر   يب إدارة لأسا  ام خدتابسا  فيذهنلتدقيق وتعملية ا  يطختطسني حممد،  عبد احلويرف وموفق  اس هعب  شيماء   1
     . 53، ص 1520لعراقن ، ا33دد ع، ال10 اجمللد  ، ماليةو   يةسباسات حمار ة دجمل، ديملالية االحتاا

2 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1607_Update_of_Overview_of_AQIs.pdf 
3 Semba, Hu Dan. "THE REGULATOR'S VIEW OF AUDIT QUALITY: A FOCUS ON IAASB'S PROPOSED 

FRAMEWORK FROM THE PERSPECTIVE OF INSTITUTIONAL THEORY." Academy of Accounting & 

Financial Studies Journal , vol. 20, no 3. 2016, P 37. 
4 Financial Reporting Council, The audit quality framework, FRC, London: 2008, P 1.   
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معرفة وخربة املدققني   ضافة إىلإلاملهنية للمدققني، اب   ت ايكسلو الو   املهنية والقيم  خالقاأل مبا يف ذلك    املدقق املايل 
ا، تتوافق مع القانون والتنظيم واملعايري املعمول هب اليت    ؛ وكذلك فعالية عملية التدقيق وإجراءات مراقبة اجلودة املاليني

ات يعترب رجخ ملابطة  املرتب  عوامل المن حيث  ، و مع أصحاب املصلحة املعنينيابلشكل املناسب  التفاعل  فضالً عن  
املناسب    املايلق  قد املتقرير   الوقت  جودة  الرئيسة  املخرجةهو  يف  حتقيق  يف  يساهم  قد  مما  املايل،  هذه   .التدقيق 

، مثل البيئيةالعوامل    اعترب  ، أيضاً التفاعالت ميكن أن تسمح بوجود عالقة ديناميكية بني املدخالت واملخرجات 
أهنا تؤثر على كفاءة ابعتبار  عالية    دة تدقيقو ج   يمية، مهمة لتحقيقنظلتاو   عيةحوكمة الشركات واملتطلبات التشري

 .1عملية التدقيق 
مقرتح ،  2015  العامأصدر يف  :    (PCAOBالعامة )  اإلشراف على مكاتب تدقيق الشركاتجملس  .  3

املايل يتكون التدقيق  التدقيقلتحسني  مؤشراً حمتمالً    28من    جلودة   دة جو   ساقي  مؤشراتصنف  حيث ي  ،جودة 
، واليت ميكن عرضها ضمن اجلدول التدقيق، وعملية التدقيق، ونتائج التدقيق مهين: ةرئيسي اتئف التدقيق إىل ثالث

 :2التايل 
 (PCAOB)( : يتضمن مؤشرات قياس جودة التدقيق املايل املقرتحة من قبل 01اجلدول رقم )

لية التدقيق مع نتائج التدقيق   مهين التدقيق  
يادة  قل لالثقافة األخالقية   ة : يلملاالقوائم ا

 كتب : ابمل
 الصفات اليت يتميز هبا املدققني املاليني : 

أتثري تكرار األخطاء على إعادة عرض   .21
 القوائم املالية 

نتائج التحقيق يف مدى   .13
 استقاللية موظفي املكتب 

 استقطاب موظفي تدقيق أكفاء .1
 

التقارير املالية خبصوص االحتيال   .22
 ى االنتهازية األخر ات وكيلسوال

 ختصيص عمل الشركاء .2 حلوافز : ا

االستدالل على جودة التدقيق مبقاييس   .23
 جودة التقارير املالية 

 تقييم اجلودة واملكافآت .14
 

 ختصيص عمل املدراء واملوظفني .3
 

 الرقابة الداخلية : 
 

أتعاب التدقيق، اجلهد،   .15
 خماطر العميل 

 التدقيق ة و اسبابحملاملعرفة الفنية .4
 

اسب على نقاط  وقت املنغ يف ال ال باإل   .24
 الضعف اجلوهرية يف نظام الرقابة الداخلية 

 االستقالل : 
 

األفراد ذوي الكفاءات واملعارف  .5
 املتخصصة 

االمتثال ملتطلبات  .16 استمرارية االستغالل : 
 االستقالل 

 :   الكفاءات

 
1 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 2014. A framework for Audit Quality:  Key 

Elements that Create an Environment for Audit Quality. February 2014. Available at  www .iaasb.org 
2 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2015a), Concept Release on Audit Quality  

Indicators, PCAOB Release No. 2015-005,  P 7, PCAOB, Washington, DC, available at: http://  

pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket%20041/Release_2015_005.pdf 
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اي  اإلبالغ يف الوقت املناسب عن القضا  .25
اال  لقة تعملا على  يف مت س ابلقدرة    رارية 

 ل االستغال

 اكتساب اخلربة املهنية لدى املدققني  .6 البنية التحتية : 

االستثمار يف البنية التحتية  .17 االتصاالت بني املدققني وجلنة التدقيق : 
 الداعمة ملراقبة اجلودة 

 ختصص املدققني ابلصناعة .7

ة  ي لقال نتائج التحقيق فيما يتعلق ابست.26
 ء جلنة التدقيق عضاأ

 تناوب املدققني.8 عاجلة : اقبة واملر ملا

نتائج الرقابة الداخلية  .18 اإلنفاذ والتقاضي : 
 جلودة مكاتب التدقيق 

 تقدير حجم أعمال التدقيق املمركزة.9

و   PCAOBإجراءات اإلنفاذ لــ .27
SEC 

عدد ساعات التدريب املخصصة  .PCAOB 10نتائج تفتيش  .19
 قني للمدق

 الرتكيز على :  اختبار الكفاءة املهنية  .20 قاضي تل اإلجراءات اخلاصة اب .28
 ساعات التدقيق ومناطق اخلطر.11 
ختصيص ساعات التدقيق وفق مراحل  .12 

 التدقيق 
PCAOB, Release No. 2015-005, Concept Release on Audit Quality Indicators, 2015, p 13.    املصدر :

 
 ف املستفيدة منهاطراواأل  ملايلا  أمهية جودة التدقيق   :  عبار الب  املطل 

خالل    من  املطلب  يتم  عنصرينالتطرق  هذا  حبيث  خمتلفني  إىل  جودة   برازإباألول  العنصر  يعىن  ،  أمهية 
لثاين من هذا املطلب أهم األطراف اليت يفرتض أن حتقيق عنصر اال   حيدد  يف حني التدقيق املايل من زوااي خمتلفة،  

 . جه متعددةو ابملنفعة أب   ا عليهود  يع  ةدجلو ا
 التدقيق املايل  : أمهية جودة   أوالً 

 

وانتقادات م متزايدة  السنوات األخرية ضغوطا  املايل يف  التدقيق  وجود  ستمرة،واجهت مهنة  أثبت من  ملا 
ني، خصوصا اليامل  ققنييف القوائم املالية، وتزايد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد املد جوهرية  اتحلاالت غش وحتريف 

تع م  ضر بعد  الشركاتالعديد  ا  ن  أكرب األمريكية  من  للتدقيق  املالية  قوائمها  خضوع  من  ابلرغم  للفشل  لكبرية 
مكاتب التدقيق، وللتغلب على تلك الضغوط يب االهتمام جبودة التدقيق، واليت متثل مطلبا ضروراي لكافة أطراف 

 :   1عملية التدقيق على النحو التايل

 
عبامان  عثر  فجع  1 الشريف  العزيز،  املؤثد  جودة  ةر لعوامل  املراجعني  ةملراجعا   يف  نظر  وجهة  در   من  ميداساخلارجني،  عي  ة انية  ام  منة  نعلى  وال  ملراجعةكاتب  اخلرطو ييف    جملةم،  ة 
 . 6ص ، 2017دان، ، السو 27، العدد 7لد اجمل، معة النيلنيليا، جاعلدراسات الا
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ودة أحد املكوانت الفرعية لفجوة التوقعات متثل فجوة اجللتدقيق :  قعات يف او تيف تضييق فجوة الام  سهإلا  -1
يف التدقيق، حيث عرف أحد الباحثني فجوة اجلودة أبهنا االختالف بني توقعات كل من املستخدمني واملدققني 

ا تلك  وتشكيل  تكوين  وعوامل  املؤداة  التدقيق  خدمات  جودة  و ةدجلو اجتاه  لوج أن  ،  الرئيس  هو دو السبب  ها 
معايري التدقيق ومعايري اجلودة املتعارف عليها، لذلك يعد حتسني   مقارنة مبتطلبات دقق  ء الفعلي للمفاض األدااخن

 . 1جودة خدمات التدقيق أحد أساليب تضييق فجوة التوقعات 
ن أتثري ملا هلا م   هنة التدقيق املايل م  ددهت   ليت تعترب املنافسة على األتعاب أحد املخاطر اأداة تنافسية جيدة :    -2

إىل التحذير من (  Cohen)  إجراءات التدقيق وجودته، وهذا ما دفع جلنة و الل املدققني ونطاق  سلب على استق
أتثري املنافسة على نطاق جودة التدقيق، حيث تعترب اجلودة أداة إسرتاتيجية جيدة لتحقيق ميزة تنافسية يف سوق 

ووس السوقية وحت  يةنمتل  يلةاخلدمة  العمالء. ويف سوق خدمات حتقيق رضاء  و الرحبية    ني معدالت ساحلصة  ووالء 
التدقيق تعترب اجلودة هدف كل ممارس، وأحد جماالت التمايز بني مكاتب التدقيق، فاملنافسة على أساس اجلودة  

للمنافسة   األتعاب  كبديل  مصدابتخفيض  وتدعم  العمالء،  جذب  زايدة  إىل  ودرجة   يرار قت  قيةتؤدي  املدقق 
 .2ماد عليها تعاال
، املايل  التدقيقإجراءات    وتطبيق  لتحديد   إرشادات  املهنية  املعايري  د تع :    ابملعايي املهنية أتكيد االلتزام    -3

على   داءاأل حتسني   إىل  فهتد وإجراءات  سياسات  على  اجلودة  رقابة  معايريوابألخص املعايري   وحتتوي هذه
مال،تدقيقال  ومكاتب  فراداأل  مستوى جودة  مبستوى  التدقيق  عملية  أداء  يؤكد  املدققني كما  متسك   ئم 

 .3ابملعايري املهنية
4-  : املالية  القوائم  املخالفات واألخطاء يف  اكتشاف  إمكانية  واملخالفات  حضي  تعزيز  األخطاء  اكتشاف 

 اأن املدققني الذين يعملون وفقات الكربى، إذ  ن الشركالعديد م  لشوالباحثني عقب ف  مني نظملامن  أبمهية ابلغة  
 .  4عايري اجلودة يقومون ابكتشاف األخطاء واملخالفات املوجودة يف القوائم املالية بشكل أفضل مل

الوكالة  -5 صراعات  واألوكال بني املصاحل  يف  التعارض   زاد كلما أنه يفرتض:    ختفيض  )اإلدارة(    ليصيل 
 عالية،  جودةذات  خدمات تقدم التدقيق اليت مكاتب إىل احلاجة زادتوالوكالة،  ة تكلف  زادتكلما  (نيُ املسامه)

 إذاو  ،ةلاوك ال  تكاليففيها  ضئيلة، وابلتايل تنخفض   املصاحل يف التعارض درجةفيها  تكون   اليت الشركات بعكس
 الصراعات، تلك حدة  ختفيض على والذي يساعد التدقيق   وجود من د الب فإنه صراعات،لا  هذه بوجود سلمنا

 
 .265ص ، ق ذكرهب جع سمر ، نخرو وآ حسن   كاظم عبيداسراء   1
،  )أطلع  th.neukawww.al  قع :و على امل، متاح  21، ص  0920،  ةمقارن  ةي نظر راسة  د  ، يف دولة قطر  عمال املراجعة والتدقيقأ جودة    يمتقيمحد،  أ  مد حممد مظهر حم   2

 . (13/03/2017وم عليه ي
 .265ص  ،بق ذكرهسرجع م ن،و آخر و  حسن  دكاظم عبي  اسراء  3
، ص  2016لعراق،  ا،  1العدد    ،6اجمللد  ،  تصاديةقية واالاإلدار   للعلوم  ثىنملاجملة    ، رييبص الضفحعلية عملية اليق اخلارجي يف زايدة فا قة التدوددور جل،  ص يجدعان فرقد ف    4

51 . 

http://www.alukah.net/
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 طرديه قةعال هناك أن  أيعالية،    جودة  ذوماسة إىل تدقيق  اعات كلما كانت احلاجة  الصر  حدة شتدتاما  كل  وأنه
 .1املايل   لتدقيقالعليا جلودة ا  وايتعلى املست  والطلب الوكالة اتعار ص بني
جمموعة من املبادئ والقواعد  حوكمة الشركات يتضمن مفهوم :    الشركات   حوكمة مفهوم    جتسيد املسامهة يف    -6

وتساهم  2كة شر لل د يداء اجللأل  األساسية اليت تنظم جمموعة من اآلليات لتطبيقها وهذه املبادئ ميكن أن تعد مقياس
 : ما يلي   قييف حتق

التدقيق وخلق بيئة مناسبة تشجع على تقدمي أعمال التدقيق جبودة عالية وتنمية املهارات والقدرات تقليل خطر    -
 . 3ملمارسي املهنة

 جتنب القائمني أبعمال التدقيق املايل من العقوابت املهنية. -
املايل واإل  -7 الفساد  أو ضعفو ج ارتباط وثيقة بني  ة  قالع   هناك  ي :دار احلد من  ظاهرة وجو و التدقيق    دة  د 

الفساد املايل واإلداري يف املؤسسات االقتصادية، فعندما يكون التدقيق فعال وكفوء فانه يساهم بشكل فاعل يف 
املالي العمليات  مترير  يسهل  فانه  ضعيف  التدقيق  إذا كان  أما  واإلداري  املايل  الفساد  من  و احلد   غري  ةاحملاسبية 

 . 4د املايل واإلداري الفسا  ا حلدوثسببا رئيس  ن روعة وبذلك يكو شامل
 : زايدة الثقة لدى املتعاملني أبسواق املال  -8  

دو  التدقيق  جودة  فعال  ياً أساسراً  تلعب  على  احلفاظ  حيث   ةييف  املال  عمليات   أسواق  تؤدي  أن  ميكن 
تتم وف  املايلالتدقيق   التنفيذ   ةيلاع لا  دقيقلتا  ةملعايري جود  قاً اليت  ومساعدة بية  اسمعايري احململناسب لل ا  إىل تشجيع 
مبا يرفع من ،  5املالية موثوقة وشفافة ومفيدة يف السوق   قوائمهايف ضمان أن تكون    اليت تقوم ابإلفصاحاجلهات  

ابلتدفقا املتعلق  اخلطر  ارتفاع  حالة  يف  خاصة  املال  أبسواق  املالية  القوائم  مستخدمي  اثقة  ات   عة وقتمللنقدية 
ما يتعلق ابلتوقعات املستقبلية سريفع طلبها على املدققني ذوي اجلودة طر فية من اخلة املرتفع جر لشركات ذات الد فا

العالية وذلك هبدف زايدة ثقة املتعاملني يف أسواق املال مبحتوى قوائمها املالية والشك أن القوائم املالية املصادق 
لتدقيق مما لو مت تدقيقها كة حمل االشر   أسهم   سعار أ  لىانعكاس إياب ع ا  هل  ة يجودة عالوي  عليها من قبل مدققني ذ

 
   .266-265ص ، ص ذكرهق  مرجع سبآخرون، حسن و   ء كاظم عبيداسرا  1
 .51 ، صسبق ذكرهمرجع  ل،ص د في رق ف  ندعاج  2

،  إلداريةواة  اديالعلوم االقتصجملة  ،  (حبث ميداين )  الحتادياملالية  ا لرقابة  ديوان ايق يف  دقلتا  ةبة جود اق ز ر لتعزية  شاركة ابملعرف، متطلبات املوآخرون  الطه امل  فىمحان مصطر لعبد ا 3
 .151 ، ص2015راق، لع، ا86، العدد 21لد اجمل

  ية القتصاد للعلوم ا  ة الكوتجملني،  املدققن  م  رةانة خمتي عيف  ملية  ع  إلداري، دراسةاربة الفساد املايل وا حمها يف  ثر تدقيق وأ لاوكمة جبودة  قة نظام احلعبد، عال  رحيد  ر،كو شد معو س   4
   .   235، ص 2016، 42دد العواسط العراق، جامعة   ،واإلدارية

5 Neri, Lorenzo, and Antonella Russo. "A framework for audit quality: Critical Analysis." Business and 

Management Review, vol 3. n° 9 (2014):  P 25 . 
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من خالل التقارير   يتحققأبن االستقرار املايل العاملي  (  IAASB)  كما يرى  .1قلأ بواسطة مدققني ذوي جودة  
 . 2ةيلاامل اريرلتقتعزيز الثقة يف جودة إعداد ا  تسهم يفعالية اجلودة وأن عمليات التدقيق ميكن أن  

علىامل  اتشركلابالستثمار  ل  املستثمرين  ارقر تكز  ير   ال  احلديث  العصرويف   املال  أسواق  يف  قراءة   سعرة 
امل للشركة  املالية  ي  سعرة البياانت  بل  املايل  رأي    اختيار  على مدىأيضا  ستند  فحسب،  لديه   الذياملؤهل  املدقق 

إصدا على  أكثر    ر القدرة  و   اقتصاداً رأي  إقناعا أكثللوقت  نظام  يع   ،لىثامل  املال ق  اسو أ  ويف   ،ر  عن   اإلفصاح د 
و امل املعلومات  حتديد  نظام  ويشكل  تشغيلية،  آلية  أهم  ذلك  عنها فصاح  اإلعلومات  من  إذا   ، جزءا هاما  وابلتايل 

يف   املستثمرون  املايل  جودةشكك  أنشطة  التدقيق  فإن  حتسني   التدقيق،  يف  املتمثل  الغرض  حتقق  أن  ميكن  ال 
 .3ل افعالية سوق رأس امل  يقعي   مماقية،  صداامل

عل            أن  وبناًء  ميكن استخالص  أمهيتها مبا تقدمه ألصحاب ى ما سبق  املايل تستمد  التدقيق  جودة 
مستوى   وعلى  القيمة،  إضافة  خالل  من  االقتصادي  املستوى  على  واجملتمع ككل  من االجتماعي  املصلحة 

الصحيح  ابلشكل  بدورها  القيام  اجملاجت  خالل  للمتطلباتست االو   ع متاه  )املهنا  جابة  بقواعاللتز ية  السلوك ام  د 
حبماية اليت تعىن  لتزامات  ابإلالسيما ما تعلق منها   ، مما قد يدعم حتقيق املسؤولية االجتماعية املهين واألخالقي(

 لشركات حمل التدقيق املايل. دى القق التنمية املستدامة حت ، مبا يكفلالبيئة

 يق املايلق دجودة الت  سنيحت من    ة ديفت سملطراف ااأل:    اً نياث
 

ه حمل اهتمام خمتلف نأأي    أوجه متعددة ه  جوهر   مصطلح يتضمن يفنه  أب املايل  قتدقيمفهوم جودة ال  يتميز  
من خمرجات عملية التدقيق واملتمثلة يف تقرير املدقق املايل   تها ودة أمهياجل  تستمد، و 4املستفيدين من عملية التدقيق 

 فإن جودة التدقيق ياساهتم، وابلتايلقراراهتم ورسم س  اختاذ   عليه يفنيياملستخدمني اخلارج  ن م  ريثعتمد الكي يوالذ 
 :   5على النحو اآلين طراف املستفيدة من عملية التدقيق، وميكن بيان هذه األطراف مصلحة مشرتكة جلميع األ 

 ابح ر أ  س بشكل اياب علىعكينس اتقدمهيت ال اهتمام مكاتب التدقيق جبودة اخلدماتإن   مكاتب التدقيق : -أ
الت مكات ال  علىدقيق  ب  ويناملدى  ت  ابهطويل  قد  اليت  واملهنية  القانونية  يف    عن   نجراملساءلة  تقصري   أعمالأي 

 
ية،  ار ندكالسا   عية،ملدار اجلا، اشركاتال حلد من اهنيار  جعة واجبودة املراقاء  رتابت " مدخل لالب احلساقالقيات مراأخضوابط    د شحاته، ياته الس على وشح ب نصر  هالو ا  دعب   1
 .140-139، ص ص 2013صر، م

2 Simnett, R., Carson, E., & Vanstraelen, A. International archival auditing and assurance research: Trends, 

methodological issues, and opportunities. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35(3), 2016, p 9. 
3 WU, Fuhui, GAO, Jie, WANG, Shixuan, et al. Audit quality and its affecting factors: A literature review from 

the perspective of accounting firms. In : 2016 13th International Conference on Service Systems and Service 

Management (ICSSSM). IEEE, 2016. P. 1. 
لد  ، اجملقيةيوالتدق  اسبيةلوم احمللعل  سب اة احمل لجم،  امليةلعاالقتصادية ا  ذج مقرتح يف ظل األزمات و ت، أمنابقب احلساار جودة أداء م   الشركات على ر حوكمة  ثأس،  وا ن  دعبيد  راف  4

 . 14، ص 2016عراق، ل، ا45لعدد ا ،23
،  تصاديةجملة العلوم االق  ،طوم"ر ية اخلالتدقيق بو لاعلى مكاتب  ة  راسة ميداني، "دهينملاء اداأل   قيةتر يف    اابت ودورهيق احلسادقمؤشرات جودة ت   ،امحد  الرب و موسيباح  مص    5

 .   165، ص 2016دان، ، السو 1 د، العد17جمللد جيا، الو نو تكل لوم واعلن للسودا ا جامعة
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ن جودة التدقيق تؤدي إىل أ على االلتزام ابملعايري املهنية الدولية والقوانني ذات الصلة و   التأكيد التدقيق من خالل  
 .1التنافسية  هتا ميز ن  م  مبا يعزز تدقيق  ال  تبمك ةع حتسني مسر و تطوي
القوائم املالية، وابلتايل فإن تنفيذ عملية   تعترب إدارة الشركة املسئولة عن إعداد  ل التدقيق : لشركة حمإدارة ا  -ب

اخلط وضع  يف  يساعدها  لديها، كما  والضعف  القوة  نقاط  حتديد  من  ميكنها  ممكنة  جودة  أبعلى  ط التدقيق 
فإن تقانحن  وم  ،ةملستقبليا ا قد يؤثر على أسعار األسهم اخلاصة فعل يف السوق مم  له ردودر املدقق  ير ية أخرى 

 .2ابلشركة
يضمن وفاء املهنة   املايل ترى املنظمات املهنية أن حتقيق اجلودة عند تنفيذ مهمة التدقيق    املهنية:   املنظمات   -ت

  وقوانني هتدفار معايريت إىل إصد ع سير املهنة، لذا  طو ت  يف   مهكما تسا  ،3ةكافة األطراف املعني  مبسـؤولياهتا جتـاه
مكاتب التدقيق هبا، من أجل احملافظة على املصلحة   إىل تنظيم مهنة التدقيق وحتسني جودهتا ومتابعة مدى التزام

 .   4العامة ومحاية مسعتها ومنافسة املهن األخرى 
:   -ث  ال  البنوك   ومؤسسات  البنوك  بشكل  تمو تعتمد  اعل  ريبكيل  املى  منح خاو   ملدققة،ا  اليةلقوائم  يف   صة 
 .5بياً على جودة قراراهتمتؤثر إياجودة التدقيق  لبنكية، ومما الشك فيه أن تسهيالت القروض والا

:  -ج التسهيالت   الدائنون  تقدمي  خيص  فيما  املايل،  املدقق  طرف  من  املدققة  املالية  ابلقوائم  الدائنون  يهتم 
ر يف مدى استجابة قراراهتم يف منح دقيق املايل تؤثودة الت شك أن ج ال و تلك القوائم،    على ا  اءنب  للعمالء   نيةاالئتما

 .6االئتمان
، منها عديدةغراض  أل تعتمد األجهزة احلكومية على القوائم املالية املدققة    األجهزة احلكومية : ت و نظماامل  -ح

اإل وتقرير  الضرائب،  وفرض  والرقابة،  لبعض  عاان التخطيط  األجهزة  ،  تعاناصل ات  تتكومية إىلحلاوتسعى  أن  م  
مجيع األطراف ذات الصلة كذا  دي، و اط االقتصاوفَقاً ملستوى عاٍل من اجلودة من أجل محاية النش  أعمال التدقيق

 .7التدقيقوالعالقة بعملية  

 

 
 

 . 605ص  ،  2018اق، ر ع، ال108لعدد ، ا24جمللد ، اداريةواإل ية ادصقتااللوم  ع جملة ال، التدقيق دةللمدقق على جو  املهينخصائص الشك ثي أت  فاضل الطائي،  بشرى  1
 .14  ، ص ع سبق ذكرهمرج حممد على جربان،  2
 .368 ص  ،بق ذكره مرجع س حممد، ود محم  الكرمي  دبع  3

وم  لعماجستري يف    مذكرة ،  اابتقيب احلسان مر م  نةي عيف  بيقهطق دراسة تة التدقيودنعكاساته على جابت واراقب احلساين ململها   التخصص  وري،الَكـا  يطالب محود   انقحـط   4
 .42، ص  2017ة القادسية، العراق، عة، جامسباحملا

 لد جمل، اذي قارة جامعة  لجم،  ذي قار(  -ان ميس  -ةكاتب البصر ية ملدان، )دراسة مييةاجلنوب   ةقيق املنطقتد ملكاتب  التدقيق    وى جودةياس مسترون، ق آخ و   يمح بد الر ع  رميد الكعب   5
 .   7، ص 2014عراق، ل، ا1د عدل، ا9

   .6،  صمرجع سبق ذكره ،العزيزد لشريف عبا جعفر عثمان  6

،  34/35لعدد  ا  مد خيضر بسكرة،معة حم، جانسانيةم االعلو جملة الاجعة،  ية للمر نيئات املهاهلدميية و ات األكا سل الدراعة يف ظاملراجة  ودج   م، مفهو كو سردفاتح  و   موسى رمحاين   7
   .195ص  ،2014
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 : النظرايت املفسرة للطلب على جودة التدقيق املايل  اخلامساملطلب  
 

على  لا  وتفسري حتليل    إىل ب  ل ط ملا  هذا  خاللمن  هندف    التطلب  املايل  جودة  التأصيل وء  ض  يف دقيق 
  ل من نظرية الوكالة والنظرية املؤسسية.كمنظور  ودة وفق  اجلالنظري لسبب نشؤ الطلب على  

 : نظرية الوكالة   أوالً 
 

 ني، جيار خلااملصلحة  اب  تنشأ مشاكل املخاطر األخالقية من عدم تناسق املعلومات بني املديرين وأصح 
امل األخص  وال سوعلى  يوف  دائنني.امهني  بدوره  ألصحاب وهذا  تسمح  مالية  بياانت  إلصدار  حوافز  للمديرين  ر 

تؤدي إمكانية التحقق املكلفة من البياانت املالية بدورها إىل مطالبة اإلدارة بتأكيد طرف ، و مبراقبة أفعاهلماملصلحة  
املا البياانت  ا  ، دلعال  كشبمعروضة    ليةاثلث مستقل أبن  يعين أن  صرا زايد يف ح تلمما   إىلسيؤدي    ة الوكالع  دة 

وابلتايل  اثلث،  طرف  من  أكرب  ضمان  على  جب املطا  تزداد  الطلب  أعلىلبة  تدقيق  ونظراً ودة  بني   التعارض ألن    ، 
 حث بلتمام اب هاال  املصدر األساسي حلوافز العميل للمطالبة جبودة تدقيق عالية، فمن الطبيعي  يل واألصيل هو الوك
 .1الوكالة اتج عن  تظارب املصاحل النو   ايلامل تدقيق  لاالصلة بني جودة  يف  

من على كل    دول العامل ويعتمد يف معظم    ،ق قوائمها املالية بتدقيالقانون    الشركات ملزمة مبوجب وعليه ف
دي إلجراء صاقتالا  يرالترب د  جن   ويف املقابل  ،عدد املوظفنيو ، مثل إمجايل األصول  هاالقانوين للشركة وحجم   الشكل
تؤد  الوكالة  ةمشكليف    ملايلا  التدقيق الطرفني    تعارضإىل    ي اليت  لكال  املختلفة  على (،  والوكيل)األصيل  املصاحل 

، إال أن الوكيل مييل إىل همصلحة موكلمبا حيقق  لوفاء  ا يتحمل مهمة  ل  املالكالرغم من أن الوكيل يوظف من قبل  
  .2فرصةأتيحت له اللما ك  ةنكمم  درجة ى قصأباخلاصة    حتقيق مصاحله

ظر الن  وفق ع نطاق نظرية الوكالة  يتوسل  مبقرتح يهدف (  Freeman)  م تقد  الدواعيك  لت  ر ظهور على إثو 
على أهنا عامل مغلق يُنظر  حمل التدقيق املنظمةهلذه النظرية مل يعد يُنظر إىل  قاً مجيع أصحاب املصلحة. وفمراعاة يف 

عتبار أن اب  ،ة يف بيئتهاح حاب املصلع مجيع أصم   منظمة تبين عالقاتك   كنلو   ،واهمن سدو   لمسامهني لفيه إال  
وهو ما ينعكس على . تأثر بتحقيق أهداف املنظمةتأو  ؤثرت من شأهنا أناألطراف اليت كل   همأصحاب املصلحة 

على   قق د ملا  تصر دورقين  ميكن أ ال  ومن هذا املنطلق  .  املاليةاملعلومات    من  أصحاب املصلحة   اختاذ القرار لكل
يع توسيعها لتشمل مج يب   ، ولكنفحسب اإلدارة  أعدهتااليت   الية القوائم املة لوقية وعدا حول موثني طمأنة املسامه

أن يتطور التدقيق من مهمة تركز بشكل أساسي على احتياجات املسامهني إىل يفرتض  لذلك  أصحاب املصلحة.  
 .3املصلحة   حابتوقعات أصمجيع  حول تلبية   تركز  مهمة

 
1 DeFond, Mark, and Jieying Zhang. . Op.Cit., p 284. 
2 Tritschler, Jonas. Audit quality: Association between published reporting errors and audit firm characteristics. 

Springer Science & Business Media, 2013, P 7. 
3 Manita, Riadh, et al. "The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance  

" Technological Forecasting and Social Change, vol 150 (2020): p 2. 
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على عندما تكون مشاكل األودة  اجلذوي  ليني  عايل على املدققني املا  توقع طلب ي  نظرية الوكالة  ضوءى  عل
ويرجع ،  أحد أهم القرارات اليت تتخذها أي شركة  للشركات  املايل دقق  امل يعترب اختيار  لذلك  .  1الوكالة أكثر حدة 

البياانت امل يقلل من أنه    اعتبارلى  ع  ،ذو مسعة طيبة  مايل  ققد م  ة من قبلاليذلك إىل الفوائد الناجتة عن تدقيق 
دقق املف املرتفعة للوكالة على اختيار  ز الشركات ذات التكالييتحفلنظرية الوكالة    تؤسس كما  ،  علوماتخماطر امل 

عقدة مل ا  تالشركاخاصة يف  يل واألصيل  الوك  ما بني  تعارضالعايل اجلودة لتعزيز حوكمة الشركات وابلتايل تقليل  ال
 .2امهني صاحل املسدارة عن مإلأن ختتلف مصاحل ا  كن مي  ثيح

للمدر ألمهية    اً ونظر   التقديرية  احملاسبية    اء السلطة  السياسة  امللكية  على  ذات  الشركات  ، املختلطةيف 
احملاسبية أعلىاملدراء    ميلسيكون  أبنه    (Piot, Charles)  يعتقد  العملية   ، كما قد تسهمإىل معاجلة خمرجات 

نه من املفيد تقليل طريف الوكالة أب  د كال قد ي ، و بشكل كبري  كالة الو   كاليف ت  من   يف الزايدةية  ر ديتق لا  السلطةه  هذ 
قد يرغب ، و ميكن للمالكني حتسني استثماراهتم من خالل زايدة التحكم يف قيمة الشركة، و اتاملعلوم   ثلاعدم مت

، ني اخلارجينياه املسامه جتحوافز السندات  ية  لبت  و أ  ة أجورهمايد يف ختفيف إشارة األداء اخلاصة هبم، إما لز راء  املد 
 .3األرقام احملاسبية   مععلومات  املاثل  ني من احملتمل أن تقلل جودة التدقيق من عدم مت احلالت  يف كلتا 

   

لنظرية   بياً نس  ايً قو راً  أن تقدم الشركات غري املدرجة يف البورصة اختبا (Lennox)من جهة أخرى يتوقع  
 .4ة لسببنيكالالو 
الشركات غري   .1 ختضع  ل  ال  ماملدرجة  قلمراقبة  األ ن  سوق  قيمة  بل  تكون  قد  وابلتايل  املالية،  على وراق  الرقابة 

 كرب من الشركات املدرجة.أ  التدقيق
تكون   .2 ما  اإلدارة عادة  أن ملكية  املدرجة، يف حني  غري  الشركات  داخل  اإلدارة  ملكية  يف  تباين كبري  هناك 

 ة. رجد مل لشركات ا امنخفضة يف
جزء من كفاءة العميل، ضا  أي يعد    التدقيق  ن الطلب على جودةأب  (DeFond)رتض  فيمن انحية أخرى    

قدر  يشري إىل  التدقيقوالذي  جودة  من  املطلوب  املستوى  حتقيق  على  العميل  الكبرية يف   ،ة  التغيريات  بدافع من 
5. (SOX)قانون    الطلب اليت يفرضها 

  

الحظت سياق  ( DeFond) وكما  جلايري غت   يف  الت  التدقيق  إدخاهل  يت نة  امت  يف  املتحدةا   لوالايت 
بواسطة   زاي(SOX)األمريكية  حتاول  املطلوبة  التغيريات  فإن  على  دة  ،  حتسني   التدقيقجودة  الطلب  خالل  من 

 .1التدقيقإدارة العميل وابلتايل زايدة طلب العميل على جودة  
 

1 Lennox, Clive. "Management ownership and audit firm size." Contemporary Accounting Research   22.1 

(2005): 205-227. 
2 FADALY, Dina S. Determinants of auditor choice in emerging markets: evidence from Saudi Arabia. The 

Business & Management Review, 2018, vol. 9, no 3, p. 65. 
3 Piot, Charles. "Agency costs and audit quality: evidence from France." European Accounting Review 10.3 

(2001): 468-469- 
4 LENNOX, Clive. Op.Cit., p. 225 
5 DeFond, Mark et al, Op.Cit., 278. 
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مل بيئية  وابعتتأثر    ليالوكلدى  التدقيق  دة  جو   صو خبص   اضلةفملان  ( أبet al Hurleyافرتضت دراسة )
 جودة  مستوى شكل كبري من متوسط  أدلة على أن املخاطر تقلل ب  وأظهرت النتائج،  حتمال اخلسارة()املخاطر وا

السوق.    الوكيل لدى    املطلوب  التدقيق يف  متاح  مدقق  أفضل  تعيني  احتمالية  أن   ضاً أيالً  دلي  وقدمتومن  على 
ا  ا عله تفاو   اخلسارة   مالاحت مع  أقل  يقلل ملبدرجة  احت  خاطر  تعيني  من  متاح.    رة اإلدامال  مدقق  ودلت ألفضل 

املخاطرة وجتنب اخلسارة يؤثران   تفادي على أن  الً  خاطر وإمكانية اخلسارة، دلياملتوظيف عاملي  بناًء على    النتائج
   .2الوكيل لدى  املايل  جودة التدقيق  على  طلب  العلى  

ن الس  ني املالي  قني املدقهبا    م االرتباطات اليت يقو   عضخت أخرى قد  ظر  من وجهة  تأثر  وق، حبيث تلشروط 
ابلعوامل النفسية )الدافع، واإلقناع، واملواقف(، اليت ال يكون   املدققني قرارات الشركات العميلة فيما يتعلق ابختيار  

ملوارد ا  ا. وابملثل تعدليهع   ملع لااألحيان  من  ممكن دائما، مما يعل من املستحيل يف كثري  يقاً  تقديرها الكمي دق
ابلنظر دم خدمات عالية اجلودة،  حىت لو كان يق  املتاحيف اختيار املدقق    ماً مه  داً العميلة قيالية املتاحة للشركات  امل

 .3املرتفعة واليت ال ميكن أن تدفعها بعض فئات الشركات العميلة   األتعاب   قيمة إىل  
 إياب  طارتبا  ي يرتبطقيق الطوعد ت أن الطلب على الإىل  (  Carey et al)ة  هذا وقد أشارت نتائج دراس

ا النوع من املراقبة ابإلضافة إىل جهودها اخلاصة ملراقبة ابلرافعة املالية مما يشري إىل أن املؤسسات املالية تطلب هذ 
 .  4الشركة وعملياهتا 

الية ملاة بني الرافعة  القلع ا  ىلعقانونية  ال  يف أتثري البيئة(  Broye, et alويف ذات السياق حبثت دراسة )
الرافعة املالية و عايل اجلودة  أن العالقة بني اختيار املدقق    ودلت النتائج على   وروبية.ل أدو   عشرةدقق يف  تيار املواخ

 ري شي مماوتعزى تلك االختالفات إىل خصوصية البيئة القانونية لكل دولة، . الدولعرب  فاً كبرياً لشركة ختتلف اختالل
الوكالة. التعارض بني طريف  من مشاكل    لتدقيق للتخفيف على اب  لطعملية ال  ممعايري واضحة حتك  ود وج  م د إىل ع 

و  االضايف  التحليل  اقرتاحويف  تعرض    بعد  واختيار للمساءلة    املايل  دققامل مؤشر  املالية  الرافعة  بني  العالقة  لقياس 
دة التدقيق لب على جو طل ، زاد ااإلفصاحات  لبتطمو   الدائننيوق  نه كلما زادت محاية حق أبنتائج  أفادت الاملدقق.  

بني   العالقةله أتثري سلب على    لمساءلةل  املايل  دققاملفإن تعرض    ويف املقابلكات عالية االستدانة.  من قبل الشر 
 .5املدقق الرافعة املالية واختيار  

بشكل كبري   ؤثرت  أن  ن كاليت مي  الة خفض تكاليف الوك  تكمن يف   للتدقيق املايلالشرعية النظرية  لذلك ف
امل ا  على للتوازن  الكبريةايل  دور  ،  لشركات  يتمثل  أدق  املايل وبصورة  مت   التدقيق  عدم  من  احلد  املعلومات اثل  يف 

 
1 Ghafran, Chaudhry, and Noel O'Sullivan. "The impact of audit committee expertise on audit quality: Evidence 

from UK audit fees." The British Accounting Review 49.6 (2017): P 579. 
2Hurley, Patrick J., et al. "The Impact of Risk and the Potential for Loss on Managers’ Demand for Audit 

Quality " Northeastern U. D’Amore-McKim School of Business Research Paper 3425666 (2020). 
3 CHERSAN Ionela-Corina, Op.Cit., P 103. 
4 Niskanen, Mervi, Jukka Karjalainen, and Jyrki Niskanen. "Demand for audit quality in private firms: Evidence 

on ownership effects." International Journal of Auditing 15.1 (2011): p 47. 
5 Broye, Géraldine, and Laurent Weill. "Does leverage influence auditor choice? A cross-country analysis  

." Applied Financial Economics 18.9 (2008): 715-731. 
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. مما يعل بالغ املايلاإلدارة )الوكيل( يف اإل، والتقليل إىل أدىن حد من اخلسارة املتبقية الناجتة عن انتهازية  احملاسبية
تض  ملراقبة  ةئيسيالر   ة ليآلا  مبثابة الوكالة  ية  ظر ن  ق فو املايل    قيقالتد  املصاتنظيم  الوكالة. ارب  تكاليف  وخفض  حل 

كذلك تغيري يف   يستدعيالوكاالت    صراعات قد يف سياسة املراقبة، فإن التغيري يف شدة  وجود توازن متعا  ابفرتاض و 
 .1للتدقيق املايل اجلودة املقبولة 

من وجهة و ،  أو إمهال أو حتيزاتء  ن أي أخطاو داملالية    لومات ملعا  اج تنإودة إىل  اجليشري التدقيق العايل  
 .2راقبة لتوفري ضمان ملستخدمي املعلومات املالية يات املآلحد  أاملالية   القوائم  تدقيق  فهي تعتربنظرية الوكالة،  

  ( Cadbury)  ةنمن قبل جلية  والعمليات اإلدار   الرقابةمت االعرتاف أبمهية التدقيق عايل اجلودة يف حتسني  
ف املال تقل  يساعد يف  وهوابلتايل  املعلومات.    يل تكلفة رأس  تقليل خماطر  طريق  التدقيق  مما يعل من عن   عملية 

يتم استخدام التدقيق من قبل الشركات لتقليل   حيث راقبة والتحكم يف الشركة  لتحسني املآلية  مبثابة  عالية اجلودة  
 .3نمهو ساملاو   ملمّولون ا اتكلفة الوكالة اليت يتحمله 

دى توافق مب  والذي يرتبط  التدقيقتوى معني من جودة  الشركات تتطلب مسون أن  الباحثح  رت قاهذا وقد   
 جودة التدقيق معني من  مستوى  تقدمي  يف    متخصص كل منهم    املاليني  املدققني أن    ابفرتاض  ، مصاحل املالكاإلدارة و 

 ، حيث يكون نيري املدققيغ إىل تابلضرورة  دي  يؤ س  ةدو  من اجلمعني تغيري يف الطلب على مستوى  وأي  للعمالء،  
  .4ليت مت ذكرها لتغيري املدققني هو أحد أكثر األسباب شيوًعا ااملقدمة   التدقيقجودة  مبستوى    عدم الرضا 

 : النظرية املؤسسية   اثنيا
 

التنظيمية  د  تع منظور  الرقابة  املؤسسيةوفق  امل النظرية  الضغط  أشكال  من  القسريؤسس شكاًل   نم  ي 
أننطم احل  لق  يو كالتنظيم  م   التماثل   شرتطمي  يف  ابملوارد، قابل  واملساءلة  املنظمة  املنظمات حيث    إمداد  تدرك 

إىل  املكافآت   احلاجة  لتأمني  املؤسسية  للضغوط  اخلضوع  ومتيل إىل  املقبولة  للممارسات  اجملتمعية  االلتزام ابملعايري 
العقوبة   أتسيس أو   ىل ان يسعى إ  أن الكييف   ي للنظرية املؤسسيةساسألاأ  املبد   مثليت  وضمان االستمرار،وجتنب 

الداخلت بيئة معينة من خالل االستجابة للضغوط  ، ية واخلارجية وتكييف نفسه حملاكاة من حوله عزيز شرعيته يف 
ابلقواعد   االلتزام  خالل  من  املؤسسية  للضغوط  وإجراءاهتا  وسياساهتا  املنظمة  هيكل  يستجيب  سرية القوهكذا 

 
1 Piot, Charles Op.Cit., P 468. 
2 Aghaei Chadegani, Op.Cit., P 314. 
3 Iskandar, Takiah Mohd, M. M. Rahmat, and Hashanah Ismail. "The relationship between audit client 

satisfaction and audit quality attributes: Case of Malaysian listed companies." International Journal of 

Economics and Management 4.1 (2010): p 158. 
4 Woo, E-Sah, and Hian Chye Koh. "Factors associated with auditor changes: a Singapore study." Accounting 

and Business Research, vol 31, no 2 ,2001, P 135. 
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املعياريالتو   يةسسؤ امل أدى  ،ةوقعات  قانون  حيث  ظهو (  SOX)  سن  هياكل إىل  أعمال   ر  ملراقبة  تنظيمية جديدة 
 .1الذاتية  التدقيقالتدقيق وإخضاع التدقيق يف هناية املطاف جلودة    كاتب مالتدقيق لضمان شرعية 

ات األخالقية رك الش  ةثقاف  ن أل ي،  العديد من املنظرين أبن وجود ثقافة مؤسسية أخالقية أمر ضرور   يعتقد
لوك إىل س  ضاكربى فحسب، بل تؤدي أيلقانونية أو غري األخالقية الئح الشركات غري انب فضاعلى جتعد اسال ت

على   ماسيستمر النشاط غري القانوين وغري األخالقي دائولكن   ،أخالقي أكثر مالءمة على مجيع مستوايت الشركة
 .2ةيلثمتاقية  أخالالرغم من وجود ثقافة مؤسسية  

 

التكما   املؤسسيةوفق    كنولوجي لتا  طور يعترب  هذه   النظرية  ملثل  املدققني  واستجاابت  خارجية،  صدمة 
لالرتباط يف كل   ومقدار الوقت املخصص دقيق  مكتب التتعد ثقافة  كما    .3العمل املؤسسيجوهر    والصدمات ه

أهم  تنظيم  و   مهمة  من  التدريبية  االدورات  يف  املاعمأل االسهامات  تؤثر  و كلفة  امل  ة يؤسسل   جودة  سني حت  يف اليت 
يت هلا أتثري إياب على العمل املؤسسي ال آلليات    التدقيق  مكاتب   يف   املدققني   يستجيب  قيق. من املرجح أنالتد 

تقوم   عندما  التدقيق  املكاتب جودة  على   بتقاسم   تلك  القائمة  التدقيق  أدوات  البتكار  املخصصة  الثقافات 
 من   كفيلة ابحلد ت  كياسلو نشؤ إىل  ص للتدقيقصخلوقت املا موازنةتؤدي ضغوط   أن ن كمي قابلامليف التكنولوجيا.  
 .4جودة التدقيق

اإل مل  طاريشمل  التدقيقاملؤسسي  القانونية    املايل   هنة  املسؤوليات  حيدد  الذي  القانوين  للمدقق النظام 
احملاسبة    املنظمات ممارسات  تنظم  اليت  املااملؤسسية  التدقيق  ربت  يت لا  فالبحوث   يل، والتدقيق  جودة  صائص خب ط 

،  ق مايل عايل اجلودةكتب تدقيم  تار ىل أن الشركات اليت لديها جمالس إدارة أقوى ختة تشري عموما إس اإلدار جمال
 .5املتعلقة ابستمرارية استغالل العميل   التدقيقتقارير    إصدار عقب املدققني كما أهنا أقل ميال إىل فصل  

  وافق ا تتأهن  على  املدققني تجارب  ليت تشري  لااحلوكمة    مقتضيات   عض ب  لقك على األهنامن انحية أخرى  
جلان التدقيق إىل أن تكون مسؤولة عن تعيني   إانطةن أنه يتم  على سبيل املثال على الرغم م،  مع النظرية املؤسسية

 .6ية لمع  هذه الي يفهم، إال أن اإلدارة ال تزال تعترب هلا دور رئيسء مهاموإهنااملاليني    املدققني
 على أهنا مبثابةجودة التدقيق  بشأن  خماوف  دت  بأاملتعددة اليت    طراف ال اإىل    (onttSu)  أشار هذا وقد  

مصدر مهم للطلب على عمليات التدقيق أييت و ،  مشاركني رئيسني  ممارسي التدقيقليت يكون فيها  للسوق ا  إشارة
 

1 Krishnan, Ranjani, and Michelle H. Yetman. "Institutional drivers of reporting decisions in nonprofit 

hospitals." Journal of Accounting Research, vol 49, no 4, 2011, P 6. 
2 Schwartz, Mark S. "Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements." Business 

Horizons 56.1 (2013), p 40. 
3 Witte, Annie L. "Institutional Work in Non-Global Network Firms: How In-Charge Auditors Engage 

With Technology-Based Audit Tools to Influence the Audit." Available at SSRN 3627661 (2020). P 1. 
4 Witte, Annie L. Op.Cit., P 2. 
5 REZAEE, Zabihollah, ABERNATHY, John, CAUSHOLLI, Monika, et al. Comments of the Auditing 

Standards Committee of the Auditing Section of the American Accounting Association on PCAOB Concept 

Release on Audit Quality Indicators, No. 2015-005, July 1, 2015: Participating Committee Members. Current 

Issues in Auditing, vol. 10, no 1, 2015 p. C 16. 
6 Cohen, Jeffrey, Ganesh Krishnamoorthy, and Arnie Wright. "Corporate governance in the post‐Sarbanes 

‐Oxley era: Auditors’ experiences." Contemporary Accounting Research, vol 27, no 3, 2010, P 783. 
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  ياً قسري  كاً يل مشار معيكون الويف الغالب    ،ةبو لمات املطخلد من أطراف اثلثة تدفع فقط بشكل غري مباشر مقابل ا
لفيدرالية ووكاالت تصنيف واجلهات املاحنة ا(  SEC)  مثل   نظمات املشرفة على املهنةاملو ما تتطلبه  يف السوق، وه

 .1املالية   القوائمجل احلصول على رأي بشأن  ألتدقيق ال  مكاتبالسندات للمشاركة يف خدمات  
يت تعتمد عليها ا املؤسسات اليت متارسهلقسرية الا  ؤسسية يف الضغوطملا  وطغ ضلرئيسية لال  تتمثل املصادر  

تتميز  احملاكية )جعل الشركة تقلد اآلخرين عندما تكون البيئة  الشركة فيما يتعلق ابملوارد النادرة واملهمة، والضغوط  
 .2تنشأ من املهنة أساًسا    (، والضغوط املعياريةبعدم اليقني

الدولية   عايري احملاسبة مو (  ISA)  لدولية لتدقيق اعايري امب  ل اليت تبنت العم  وللد ا  د د عارتفاع    سري ميكن تف
(IAS والتقارير املالية )  الدولية  (IFRS  )واليت ترتكز اجلديدة    يةنظرية املؤسسال  على ضوء  ، يع أحناء العامليف مج

 ،املعياري  لثماالقسري، التماثل  تال)  ةاملهني  ت رساتفسري جتانس املنظمات واملمايتم من خالهلا  ثالثة مفاهيم  على  
على التوايل من صادرة ،  (IAS)  معايري احملاسبة الدوليةو ،  (ISA)معايري التدقيق الدولية  فمثالً    . (اةحملاك ماثل ابوالت

اخلاصة   منظمات  (  IAASB)و  (  IFAC)املنظمات  عن  صادرة  أهنا  الدول وابعتبار  على  حتسب 
التماثل أن   ا يشري إىلمتثال هلا، وهو م ابال مة قانوانً ز لليست م  فونيةكو فرنال ل و د ل ول أبن االقجنلوساكسون ميكن األ

احلالة  القسري   هذه  التبينما  .  حمققغري  يف  ايكمن  معايري  ماثل  أن  حقيقة  يف  و ISA)ملعياري   )  (IAS  )
 ، مستغلة يف ذلكاملعلا   ع أحناءمجييف    الية واحملاسبية من خالهلا تتظافر اجلهود لتوحيد األعمال امل  اليت(  IFRSو)
متارسها و   هااعتمادخبصوص  وط  غضال ال  اليت  الدويل   دوليةاملنظمات  النقد  وصندوق  العاملية  التجارة  منظمة  مثل 
 .3لبنك الدويل وا

جهة أخرى املؤسسي  يتم  الصنييف    من  الواقع  إىل  إضافًة  االعتبار  النظرية احل  األخذ يف  إىل حتليل  اجة 
املشرفة احلكومية  ات  نظماملاليت تبذهلا    هود اجلن  غم مر لاب وذلك    ،تدقيقال  وقس  يف   نب الطلب جا  االقتصادية من 

الصني على   التدقيق يف  ملتطلبات ل  مهنة  الصني راً  نظو   للمهنة،  الدولية   ة ارساملم  الستجابة  التدقيق يف  سوق  ألن 
اجلودة على    بسنال  ض خنفاالاب   التدقيقسوق  الطلب يف    حيث يتسم،  خدمات التدقيق  عمالء   طلب يعتمد على  

 .4لطلب السوق تلبيًة    العالية ودة  حيرصون على التدقيق ابجل  ملاليني ال املدققني اإن  ا السبب فنتيجة هلذ و  العالية،
املايل  تسع التدقيق  مهنة  وجودها،  ى  على  الشرعية  من إلضفاء  للمهنة  إقناع   ملا  يف  راسخة  مصلحة 

مشاركة كذا  و   املهنة  شرفة علىملانظمات  املصدارات  إ  يف   ك لذيتجلى  و   . نيابملدققاملستخدمني أبنه ميكن الوثوق  

 
1 Sutton, Steve G. Op.Cit., P 90. 
2 Krishnan, Ranjani, and Michelle H. Yetman. Op.Cit., P 6. 
3 Djamel KHOUATRA, Mohamed El-Habib MERHOUM,   ÉLABORATION D'UN RÉFÉRENTIEL 

D'AUDIT FINANCIER EN ALGÉRIE PAR MIMÉTISME : INTÉRÊT DU CADRE THÉORIQUE DE LA 

TÉTRANORMALISATION, 2016,  p 11. 
4 WU, Fuhui, GAO, Jie, WANG, Shixuan, et al. Op.Cit., p. 5. 
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التابعة هلا واليتلجال فيتعىن اب  ان  و اهتما   والذي يعكسإنرون    أعقب فضيحةلنقاش الذي  اب  ،هالتدقيق   حاً اضماً 
 . 1ماية املهنةمنها حل  سعياً  املايل   جودة التدقيق  بتحسني

املدققني  ن  أ   علما  ،ع قو تسبب فجوة الت  يةقض  أهم  يحتيال هاال   ميكن القول إن املسؤولية عن اكتشافو 
املسؤولية    سابقا كانوا   هذه  أن  إال  االحتيال،  عن  الكشف  عن  املباشرة  املسؤولية  منها  يتحملون  معايري أعفتهم 
 د جهو   جه تت، وابلتايل قد  نيزايدة التعقيد املؤسسي الذي يواجهه املدقق  إىل  هذا اإلعفاء   يعزى قد  و .  حقاً ال  التدقيق

النهاية  ملا  يعضوا يف  املدقص لعايري  مقار احل  بنقني،  الة  األوسع اص تحقيق  العام  واضعحيث    ، حل  املعايري   ي حياول 
يد خماطر االحتيال وتقييمها للمساعدة يف اكتشاف االحتيال يف مساعدة املدققني من خالل توفري منوذج لتحد 

على الرغم   ،يةرسة العملام يف امل  دققنيامل   اعد يس  ال   األمنوذج  ن أثبتت أب العديد من الدراسات    لكن  ،معايري التدقيق
 .2األمنوذج لفضائح احملاسبية واالحتيال هي اختبار لفعالية  لتوقع فإن سلسلة من امن فجوة ا

سبيل )  على  للتدقيق  الدويل  املعيار  به  جاء  الذي  للمدقق  املعدل  التقرير  أي 701املثال  يتضمن  ال   )
شرفة ت املنظماامللفة لكن  ابت املختعلى احلسا  ااحتساهبا وختصيصه  يةيفكو   لنسبيةية اتفصيل حول مقدار األمه

خر ومن شركة جتادل أبن األمهية النسبية ختضع للحكم املهين للمدقق وقد تتفاوت من شخص إىل آ  على املهنة 
 بل اقيف امل   ، لكن إىل أخرى حسب احلجم والقطاع وطبيعة النشاط وابلتايل ليس هناك جدوى من اإلفصاح عنها

اإلفصر ي أن  البعض  تفصيال  ح ا ى  خبصوص  عن  النسبيةت  مهمة   األمهية  معلومات  يقدم  سوف  املدقق  تقرير  يف 
عل قدرهتم  من  وحيسن  الشركة  ى للمستخدمني  خبصوص  القرار  قبل اختاذ  من  رغبة  عدم  هناك  أن  يبدو  ولكن   ،

عن  نظمات  امل اإلفصاح  يف  التدقيق  ملعايري  الواضعة  تفصمعلوم املهنية  النسبص خبة  يليات  األمهية  ويكتفون   ةيوص 
 .3و "كافة النواحي اجلوهرية"   "أتكيد معقول"   ح بذكر مصطل

  ( أشار  مربرة(  Roberts et alوقد  الغري  املهنية  اهليمنة  بوصفه  ذلك  ترفض إىل  املهنة  أن  حيث   ،
ي قام به ذ الل  معلحجم ا  ة حولاإلفصاح عن قضااي وتفاصيل مهمة يف تقرير املدقق رغبة يف االحتفاظ ابلسري

م اب  ،املدقق مطالبة لتزامن  تابإلفص  ني املدقق  ع  عن  االختيار اح  وطريقة  احلجم  حيث  من  العينة  حول  فصيالت 
 . 4وحجم األخطاء املكتشفة فيها

تعد   حيث  ،ودةابجل نقاش يتعلق  الإدارة االنطباع والشرعية هلا أمهية أساسية عندما يكون  ن  وعليه يتضح أب 
للصور   هنة امللى  ع  ملشرفة ا  ماتنظامل اعلى    تعتمديت  لا  ة حساسة  على  واحلفاظ  خب إنشاء  أنشطتها صوص  نطباع 

العامة التوقعات  مع  اختصاصها   لتتوافق  حتديد  عملية  عن  يف  احملاهوالدفاع  مهنة  تويل  وتتخذ ،  أمهية كبرية  سبة 
 Humphrey et)  تر أشا   يث ح  .دة و اجلعند طرح أسئلة حول  السيما  مبادرات للدفاع عن "صورهتا" وتعزيزها  

 
1 Holm, Claus, and Mahbub Zaman. "Regulating audit quality: Restoring trust and legitimacy." Accounting 

forum. Vol. 36. No. 1. Taylor & Francis, 2012.  P 59. 
2 Suyanto, Suyanto. "The disappearance of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection in Auditing 

Standards." The Indonesian Journal of Accounting Research 19.2 (2016). P : 131-160. 
 . 64ص ،  2018 ،فلسطني ،2لعدد ، ا26 لد اجمل ة،صريفملوا اليةامللة الدراسات جمحتياجات املستخدمني، اب سيفي  هلملعدل : ا  دقق احلساابتقل، تقرير مساهر ع 3
 فسه. ن 4
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alعندم جود  ا(  األعلى  ةتصبح  املثل  هي  به    التدقيق  يربط  لاملعرتف  أن  املرجح  فمن  هذه   املدققنيلممارسة، 
واخلطاب   املؤسسيةابالالصورة  للضغوط  ومستجابة  أخرى  ،  انحية  املنظمن  ينخرط  واملهنينيعندما  إدارة ني  يف   

وتعزيز   املصلحف  يتهم ووضعهم،شرع  دةوزاي  ةاملشوهرهتم  جل معاجلة صو أل ودة  اجلالصور  العإن  يتم لباً  امة غاة  ما 
 .1 لكامنةاملصلحة اخلاصة ا  اإلعالن عن يتم  ال  ما  يف املقابل غالباً نها بعبارات علنية يف بياانهتم، ولكن  لتعبري عا

( أشار  أخرى  انحية  أبنهSteven et alمن  الـ   (  املاضية  15خالل  مت سنة  عوملة  يف   زايدة شهدان 
والسؤال هو ما إذا    ،والتدقيقلمحاسبة  ل  وليةالد   عايري امل لطلب على  ة اإىل زايد   كلوقد أدى ذ   ، املال  أسر   قاو أس

عالية اجلودة إذا كانت اهلياكل املؤسسية األساسية ال كافية لضمان تقدمي تقارير مالية    الدوليةكانت هذه املعايري  
الدويل يف التوحيد    من أعمال  ى و الشكوك حول اجلد   ثري ا يممساسي.  ل أشكب  اجلهات الرمسية الوطنيةتزال حتددها  

املايل،  احملا والتدقيق  األساسية  سبة  املؤسسية  السمات  فإن  املعايري  وضع  إىل  ابإلضافة  و   للقوائمألنه  ملية عاملالية 
مثل   املهنة  لىع  ةفر شت املنظمااملوكذا  النظام القانوين،  طبيعة  و   واإلنفاذ تتعلق ابحلوكمة والرقابة الداخلية،تدقيقها  

 .2بة العامة ق املالية وهيئات الرقارانظيم األو ت  هيئات
 

حتليل مدى اعتبار ، وابالعتماد على  ( يف اململكة املتحدةFRC)  جلودة من قبلايف حماولة لتقييم مقرتح  و 
املهنيةنظماامل اواملستثمرين    لتدقيقل  ت  هذا  املعلى كفاية  املخاوف  ملعاجلة  جبودتعلق ملقرتح   .املايل  قدقيالت  ة ة 
إدارةاد ابستخو  عالا  م  والشرعية كإطار  املصلحة  نطباع  أصحاب  استجاابت  لتحليل  دراسة مل  نتائج  أشارت 
(Holm et al أبن )  مقرتح   (FRC  )  مما ية واخلربة املهنية وتسويق التدقيق  الشفافعوامل مهمة ك  على  هتركيز أغفل

أبن   واملFRC)يشري  األ  كش بكزت  ر   خرىألااملهنية  مات  نظ(  القضااي  على  اليتل ساسي  رمبا  هتد      داً يتشكل 
تشارك يف إدارة الصور  نظمات املشرفة على املهنةاملن أب بشكل عام ا يفيد مم. لتدقيق املايلهنة املتجارية للمصاحل ال

 قة الث  ةستعاد الها  نممحاولة  ك  ،قيق يف حماولة لتصحيح الصورة املشوهة وزايدة شرعيتها ومكانتهاوتعزيز جودة التد 
(، التوفيق بني مطالب أصحاب املصلحة FRCمثل )ة  هننظمة للمنظمات املعلى امليتعني  ه  نأ  يف حنيوالشرعية،  

 .3األحيان  عارضة يف غالب املتو املعقدة  
 

الثاني   بخصا:  المبحث  المرتبطة  عمله  العوامل  وفريق  المالي  المدقق  في ئص   المؤثرة 
 ي. جودة التدقيق المالتحسين 

 
بطة خبصائص املدقق املايل وفريق  أثر بعوامل مرتتاملايل ت  ة التدقيقدو السابقة إىل أن ج   اتاسر د ل ارت اشأ

رتبطة الدراسة لتسليط الضوء ابلعرض والتحليل على أهم العوامل املعمله، ولذلك مت ختصيص هذا املبحث من  
 

1 Holm, Claus, et al. Op.Cit., P 53. 
2 MAIJOOR, Steven et VANSTRAELEN, Ann. “Research opportunities in auditing in the EU,” 

revisited. Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol. 31, no 1, 2012, p 116. 
3 Holm, Claus, et al. Op.Cit.,   P 51. 



 حتسينها يف ةر ل املؤثامالعو ايل و قيق املتد دة الو ي جلاإلطار النظر  ل األو ل  ــــــ الفص

30 

عاد األب  م أهحيث نعتقد أن    ،يلا ملا  لتدقيقودة اخبصائص املدقق املايل وفريق عمله، وحتديد أتثريها يف حتسني ج 
: التعليم العايل املتخصص؛ التدريب املهين؛ اخلربة املهنية؛ التعليم املهين املستمر؛   ثل يفتتم  ية لتلك العوامللرئيسا

 يتم مناقشتها يف ضوء نتائج الدراسات السابقة : واليت س االستقالل الذهين والظاهري.
 

نتائج دراسة ) أتاال  ى لع  ( Chadeganiدلت  املصلححصفاق بني جمموعات  صائص خة على أن  اب 
ويف ذات السياق أسفرت نتائج دراسة )النوايسة(    .1ودةاجلحتسني  العوامل املؤثرة يف  هي من بني أهم    قيقالتد فريق  

ة بنسل  داعمبا ي  تدقيقأتثرياً يف جودة التدقيق املايل هي العوامل املرتبطة بفريق عمل ال  أكثر العوامليف األردن أبن  
(74,40 %)2. 
 عليم العايل املتخصص : التألول  لب اطامل

 

املعاصرة  التدقيق املايل واحملاسبة  اليت تقتضيها مهنة  التدقيق املايل االستجابة للمتطلبات  يتوقع من مهين 
لني صاحلان بني  كون مأبن ي  ،ت العوملة والتطور السريع يف بيئة األعمال واالقتصاد الرقمييف ظل تداعياالسيما  

مما يكسبهم املعارف والقيم واملهارات، واليت   ،لتدقيق املايلاحملاسبة وا  ال خصصة يف جممعية املتا على الشهادات اجل
املعرفة مبعايري احملاسبة واملتمثلة يف  دقيق املايل،  تعد من بني العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التمتطلبات  نعتقد أبهنا  
املا املوالتدقيق  املنظمة و ا  يهلع  تعارف يل  املعلوم عاملو   لمهنةل  القوانني  بتكنولوجيا  احملاسبيةرفة  إىل    ات   ابإلضافة 

تحليل اكتساب مهارات العمل اجلماعي؛ اختاذ القرار؛ االتصال؛ ال  فضالً عن   استيعاب السلوك والقيم األخالقية
العوامل يف  هل  مل تحملاتأثري  قش ال، هذا وسناوالتفكري االنتقادي؛ وتقدمي حلول للمشاكل املطروحة ء نتائج و ضذه 

  .السابقةلدراسات  ا
نقص الكفاءة املهنية للمدقق املايل واملتمثلة يف املعرفة الكافية واملتخصصة يف جماالت احملاسبة ر أن  ابعتبا

ه بستلذي يكالوك  الس  ابإلضافة إىل  تطبيق تلك املعرفة يف احلاالت والظروف املختلفة  يف   ات املهار كذا  والتدقيق، و 
 اختالف مستوى جودة القوائم  ء املدققني مما يؤثر يفإىل حدوث تفاوت يف أدا  دييؤ تدريب،  لادقق من التعليم و امل

املدققة  يتوقع 3املالية  حيث  يسهم  .  املتخصص    أن  العايل  الطالنيمتكيف  التعليم  إتقان    من  النظري اجلانب  ب 
العملي تطبيق  لل  ة األوليةيست والقدرات األسااار هملا  اكتساب صلة و واملعرفة األساسية الضرورية للتخصص ذي ال 

 .4من التعليم  املكتسبةللمعارف  
ملهارات والكفاءات الفنية اليت يكتسبها املدققني من خالل التدريب أثناء العمل واملؤهالت املهنية ألن ا

ع قو احملاسبة، مما يت  يف ص  ص خت عايل معليم  كن أن يتم تعزيزها من خالل املعرفة التفصيلية املكتسبة جراء تلقي تمي
احلاصلني على شهادة جامعية يف احملاسبة فهم أعمق وأكثر سهولة لقضااي إعداد دققني املاليني  ن لدى امل أبن يكو 

 
1 Christensen, Brant E., et al. Op.Cit., ,[online] Available at: https://www.business.unsw.edu.au/ AboutSite 

/Schools-Site/AccountingSite/Documents /B.% 20Christensen.. 2013. 
 . 514-390ص ص  . هسبق ذكر مرجع ة، س النواي ابراهيمحممد  2
 .030، ص جع سبق ذكره مر ، حنةق أبو زيد الشرز  3

4 Gu, Jianmin, Xueping Li, and Lihua Wang. Higher education in China. Springer Singapore, P 94. 

https://www.business.unsw.edu.au/
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يب أن تبدأ . على هذا األساس  1عية تناسب التخصص املالية من أولئك الذين ليس لديهم شهادة جام  القوائم
الطلبة اجلامعيني ابعتبارهم عايل مبا يؤثر على  ليم الة التعرحلم   لتدقيق املايل من اة  ئييب  ات يف للتغري االستجابة السريعة  

 .2املهنيني احملتملني يف املستقبل 
السياق  و  ذات  أن  يف  الشهاداتيعتقد  على  جوديالتعليمية    احلصول  العملضمن  وي ة  املستوى عترب  ، 

اإلنتاجية    يالتعليم بني  الفجوة  لسد  خلصت    ،3ة عقو تاملو ية  الفعلوسيلة  إlliottE)دراسة  حيث  املهارة ىل  (  أن 
املايلللاألساسية   املهنة"  هي  مدقق  دخول  قبل  التعلم  تعلم كيفية  أن    ،4"  إىل  اإلشارة   نظمات  املمعظم  وجتدر 

  شرتطت  بل سب  شهادة جامعية ملزاولة املهنة فحيف مجيع أحناء العامل ال تتطلب  ق  والتدقياحملاسبة  املشرفة على مهنة  
يف أحد الفروع ذات الصلة إبدارة األعمال،   االت احملاسبة أوصة يف جم ليها متخص ع   الشهادة املتحصلن  كو ت  ن أ

سبيل   القانونينياحملهد  امع  الذكرعلى  :  اسبني  من  كل  إفريق ، (HKICPA)  هونج كونج   يف   يا جنوب 
(SAICA  ،)( امعه  ،(NZICA)  أسرتالياو   نيوزيلندا  ،(ICAA2أسرتاليا  كندا   ينينونلقاا  اسبنيحملد   يف 
(ACIC) .5. 

إىل أنشتكما   النتائج أيضاً  ادة جامعية متخصصة يف احملاسبة هم أكثر املدققني احلاصلني على شه  ري 
مقارنة مع احلاصلني على شهادة جامعية   احتمااًل للكشف عن التالعب يف األرابح وفرض أتعاب أعلى للتدقيق،

 .6يف العلوم االجتماعية 
يل يف العراق على جودة ت املدقق املاالأتثري مؤهعرفة مدى  ملة )لبىن ابراهيم(  اسدر   تع سأخرى  هة  ج  من

ر املتوصل إليها أبن املدقق الذي يكتسب مؤهالت تعليم عالية وال تتوف  التدقيق املايل، وأفادت أهم االستنتاجات
من خالل  ح، ويتض 7قلأمؤهالت م  هل  نايل مميق املفيه املبادئ األخالقية يكون أتثريه السلب أكرب على جودة التدق

ال   جودة التدقيق، كما أن  8ا ابستقالله كفاءة املهنية للمدقق املايل من دون اكتماهله النتيجة صعوبة تصور ال ذ ه
 . 9علق جبودة األشخاص وتعليمهم واملعايري األخالقية تتعلق يف املقام األول مبعايري التدقيق ولكن تت

 

 
1 Chu, Jenny, Annita Florou, and Peter F. Pope. "Does Accounting Education add Value in Auditing? 
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2 Ridley, Jeffrey. Creative and Innovative Auditing. Routledge, 2017, P 288. 
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 مهنة املنظمة للالقوانني  ف عليها و ر اسبة والتدقيق املتعاحملا  مبعاييعرفة : امل   أوالً 
 

 ،داً أكثر تعقيوالتدقيق  مهنة احملاسبة  إىل أن العوملة جعلت من    (Coenenberg et al) أشارت دراسة  
متحيث   بشكل  املدققني  من  احملاسبة  يُتوقع  مبعايري  دراية  على  يكونوا  أن  املايلزايد  إ الدو   والتدقيق  جانلية   بىل 

أخرى من   حناء قواعد واملمارسات والثقافات يف أ لك ال، وكذ اخلاصة بكل دولةات  واملمارس  نيانة العميقة ابلقو رفعملا
   .1والتدقيق  هذه االجتاهات متثل حتداي كبريا لتعليم احملاسبة  ، مما يعل العامل

 ن ، ودلت النتائج أب ن ادسو ال  ايل يفق امل( العوامل املؤثرة على جودة التدقيمصباح الربتناولت دراسة )كما  
للمـدقالت  كان   أمهها العلمـي  املايل أهيل  والتدقيق  احملاسـبة  تناولت دراسة )2ق وإملامـه مبعـايري  املقابل   ,Anis، يف 

Ahmed  املايل يف   يف تطوير املهارات املتعلقة ابحملاسبة وجودة التدقيق  العايلالعالقة بني فجوات التعليم  ( اختبار 
أ   مصر،  سلنا  ت هر ظ حيث  وجود عالقة  امل  املعرفة نقص  بني  ية كبرية  بلتائج  امل لدى   املنظمةوانني  لقاب  اليني دققني 

 .  3املايل   وجودة التدقيقلمهنة  ل
املايل من ء عن خدمات التدقيق رضا العمالمدى يف ( Iskandar et al)دراسة   تحبثمن انحية أخرى  

 نأب النتائج  حيث أفادت  .   ماليزاييف  املايل  دة التدقيقجو ت  اسمبا  قاهتوعال  حمل التدقيقإدارة الشركة    نظر  وجهة
بشكل  ر  يرتبط  العمالء  خبصائص  ضا  ل كبري  التدقيق  دى  معينة  أمهها  فريق  من  مباملايل كان  احملاسبة عايري  املعرفة 

 .4املايل   والتدقيق
 : املعرفة بتكنولوجيا املعلومات احملاسبية   اً نياث
 

أ عل  (gCoenenber)يؤكد   إاثرة  ات  يري تغلان  ى  بي  مام تهلالاألكثر  مهنيف  احملاسبة  ئة  هي يق  والتدقة 
، والتدقيق املايللقد أثر كالمها ابلفعل يف احملاسبة    ،تدويل األعمال والتطور السريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات

ى تعليم و تحمو   لشأن شككرا بتفاعل مبحيدث اللذلك من املهم أن    ، هلما أتثري أكرب يف املستقبل  لكن سيكون
أصدر االحتاد الدويل للمحاسبني  حيث .5يف املستقبل والتدقيق بةعالية ملهنة احملاسجودة ضمان  أجل  نم  املدققني

(IFAC ( رقم املعيار  املعلوما401(  نظم  بيئة  الذي يعىن ابلتدقيق يف  االلكرتونية، سنة  (  احملاسبية   2004ت 
يتمكن من   حىت اللكرتونية  احملاسبية  علومات املارفة الكافية بنظم  عمل ا  لكتأن مي  ملدقق( على ا 4وجاء يف الفقرة رقم )

نظم  بيئة  طبيعة  على  الكافية  املعرفة  تعتمد  حيث  املنجز  العمل  ومراجعة  والرقابة  والتوجيه  واالشراف  التخطيط 
 .6اسبية االلكرتونية املعلومات احمل
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لبنان  و  نتائجيف  دلت  اإليأتاملدققني ابللدى  ي  عو   د و جو إىل  (   et alHashem)دراسة    أيضاً  اب ثري 
تكنولوجيا  ال حتسني املعلومات  ستخدام  التدقيق   يف  من    جودة  به  تتصف  ملا  البياانت   ةدقاملايل،  إخراج  يف 

وقت تكلفة التدقيق وحجم ال   ختفيض   فضاًل عن .  وتوثيقها  التدقيقوتصنيفها، كما تعمل على حتسني أداء أعمال  
   .1تدقيق للتحليلية  لاحتسني اإلجراءات   ىلإ ة  افض ابإلل  العم  املستغرق يف 

التعليم مؤسسات  بني فجوات    ( معرفة مدى وجود االرتباطAnis, Ahmedدراسة )  هذا وقد حاولت 
 ارتباط قوي وسلب وجود  على  النتائج  إذ أسفرت    دائهم.أجودة  لدى املدققني املاليني و يف تطوير املهارات    العايل 
 .  2املايل   وجودة التدقيقيني  املال  دققنيامل   ى د ل   علومات احملاسبيةمل ا  ياجتكنولو رفة بنقص املعبني  

أيضاً يف الكويت خلصت نتائج دراسة )فيصل املطريي( إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطوير مهارات 
 .3لدى املدققني املاليني يف ضبط جودة التدقيق املايل تكنولوجيا املعلومات  

 األخالقية   يملقاو   ك السلو   تيعاب: اس  اً اثلث
كن التدقيق ابحملافظة عوكي واألخالقي املدقق  سلاللتأهيل  ا  مي  لى قواعد السلوك من حتسني جودة عملية 

، وأهم هذه الصفات اليت 4ه املهين املهين، فاملدقق يب أن تتوفر فيه صفات شخصية وأخالقية تؤهله ألداء واجب
الدويل حددها   التعليم  ا  ىن يع ي  ذ ال (،IES4)  رقم  معيار  املهين  للقيم ألابلتعليم  و   ويل  اقف، واملو األخالق  املهنية 

امل أن  على  ينص  املهنةاألبادئ  حيث  ألخالقيات  يف   ساسية  وهي   مخسة  تتمثل   ،املوضوعية  ،النزاهة  :  حمددات 
 .5؛ والسلوك املهين احملافظة على السر املهينية الواجبة؛  والكفاءة املهنية والعنا

ذات األ  راجد إبضرورة    (lArowoshegbe et a)  ةسراد  ت أوصاق  السي  ويف  والقيم   ة قيالخالسلوك 
ملا له من تعليم األخالقيات  أن  على  أكدت الدراسة أيضاً  يف اجلامعات النيجريية، و للمهنة كمادة علمية تدرس  

 .6وبعد منح االعتماد ملزاولة املهنةقبل  ن  أمهية، يب أن يكو 
اهتمت   أيضاً  الصني  ابختبار   ,ang et algqiinXDu)  دراسةيف  بنيلا(  ي التعليم  ستوىامل  عالقة 

. وابلتطبيق  اليةامل  قدرهتم على اكتشاف التحريفات  وبنيرأس املال البشري  ل  ماً مه  انً ابعتباره مكو املاليني    قنيمدقلل
شاهدة ( م16  651وإبمجايل )  ، 2014إىل    2003من  املدرجة يف سوق املال، للفرتة    على عينة من الشركات

الاأل  سوق ن  م املالية  الدراسة    حليلالت  وبعد  ،نيةيصوراق  املايل  يتعليم ال  ستوىاملأن    إىلتوصلت  يرتبط   للمدقق 
ن التعليم العايل ميكن أن ، مما يشري إىل أالتحريفات املالية )جودة التدقيق املايل(  احتمال وجودمع  بشكل سلب  

 على   ذلك يعتمد  ، لكنت املاليةاف وجودة التحرياطر  خم  من   ف فهلم وخي الستقوا  دققني املالينيمل اأخالقيات  من يعزز  
 

1 Hashem, Boutheina, and Hiyam Sujud. "The Impact of using iT on the Quality of Auditing in Lebanon  

." International Research Journal of Finance and Economics 178 (2020). pp 131-143. 
2 Anis, Ahmed. Op.Cit., P P 337-351. 

 . 93، ص ره ع سبق ذكج ر مض املطريي، صل دبيان عو في  3
 . 89 ص  ،2017، ، األردني ر العلماالعصا ، داروىل ألا ة الطبع ،باسو ى احل عل قيق احلساابت تدأمحد حيي عياصرة،  4

5 Handbook 2017 (IAESB), Handbook of International Education Pronouncements, International 

Accounting Education standards Board. 2017, p 54. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/2017-

Handbook-of-International-Education-Pronouncements.PDF. 
6 Arowoshegbe, Amos O., Emmanuel Uniamikogbo, and Gina Atu. "Accounting Ethics and Audit Quality in 

Nigeria." Asian Journal of Economics, Business and Accounting , vol 4, n°2 (2017): 1-15. 
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العالقة بني ( اختبار  Anis, Ahmedيف مصر تناولت دراسة ) .1خريي مؤسسات التعليم العايل جودة    مدى 
قة عال ود وجعلى النتائج  إذ كشفت  أدائهم.جودة لدى املدققني املاليني و رات يف تطوير املها  العايل فجوات التعليم 

 .  2املايل   وجودة التدقيقوالقيم األخالقية   م للسلوك استيعاهبيف  يني  ني املالى املدققد ل   ة بني أوجه القصور ري بك  يةبسل
األردن  و   اسرتا  (Yaser Saleh et al)أشار  يف  خطة  وضع  إىل  حيتاج  السوق  أن  للتعلم إىل  تيجية 

اليت   املهين  والسلوكق  الاألساسية يف األخ   ئدابامل  لصياغةيني  األخالقي من قبل جلنة من اخلرباء املاليني واألكادمي
إدارة األرابح.  ها اعتماديب   الدراسة إىل    يف  املهنية مع الرتكيز   ياتمناقشة أمهية أخالقمن هذا املطلق هدفت 

الدويل  التعليم  معيار  )  على  اواب (،IES4رقم  للشركات  املاليني  احملاسبني  من  عينة  آراء  على  يف ملدرجالعتماد  ة 
الن،  ا مع ة  رصو ب نتائج  أ ر د أشارت  إىل  قواعد اسة  احملاس  ن  املعيار  أخالقيات  وفق  ) بة  أتثري هام  (،IES4رقم  هلا 

 .3وإياب على إدارة األرابح 
تقدمي حلول تصال؛ التحليل والتفكي االنتقادي و القرار؛ اال  اختاذ ؛: اكتساب مهارات العمل اجلماعي  اً رابع
 املطروحة مشاكل  لل 

هارات مل  مكتسبني  مهنيني  شركاءبشكل متزايد    ةة املتغري ة العاملييدلب البيئة االقتصاتطت  (IFAC)لـ    قاً وف
ل مع والعمل اجلماعي والقيادة ومهارات حل املشكالت واملهارات التحليلية ومهارات التعام  عامة مثل االتصال 

 نياملدقق  عرفة تصورات مب   ت تمها  ، ورةسنغاف   يف (  Uyar, Ali et al)  هذا الصدد أجريت دراسة ويف   .4اآلخرين
اخلربة   املاليني  ذوي  امله  من  وامل حول  والسلوكيات  عارات  خريارف  ميتلكها  أن  يب  اليت  اجلامعة   ي املهنية 

األخالق ني هي  رات اليت يتوقع أن ميتلكها اخلرياملهامن أهم  أشارت النتائج إىل أن  ، و احملاسبةاملتخصصني يف  
 .5يز الذايت دي وإدارة الوقت والتحفاقنتي واالل يصال والتفكري التحلتاالت  اومهار   الصدق والعمل اجلماعي و 

املستحقات االختيارية أتثري لشركاء االرتباط على    ( وجود Porumb et alدراسة )  أظهرت نتائج أملانيا  يف     
على القدرة  و   مة هملاات  ار قر ال  أن املدققني الذين لديهم القدرة على اختاذ   دلت النتائج أيضاً على   كما لعمالئهم.  

 .6املايل  جودة التدقيق  هلم أتثري مهم يف حتسني   ع العمالءم التفاوض
 

 
1 Du, Xingqiang, Jingwei Yin, and Fei Hou. "Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from 
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يف تطوير الكفاءات   العايل فجوات التعليم  ( يف مدى أتثري  Ahmed, Anisيف املقابل حبثت دراسة )
 احملاسبة   مييني يفداكألوا  هنينيمن املمن خالل سرب لآلراء لعينة    وجودة التدقيق املايل.  خريي احملاسبةاملطلوبة يف  

واخلاصة  جلامعاتاب  تدقيقالو  مصر  العامة  أل   ،يف  وسالب  قوي  أتثري  وجود  على  النتائج  يف ودلت  القصور  وجه 
وهي   معينة  )اختاذ مهارات  املش  ومهاراتاالنتقادي؛  والتفكري    ؛القرار  :  وجودة االتصال(،  ومهارات  اكل؛  حل 

  .  1املايل   التدقيق
التصال هلا ارات ادي ومهاقتنفكري االت التمهاراأبن  (Yanti et al)دراسة  جائنت كشفت  اونيسييف إند

يف اململكة  (  Senan, N)كذلك أجريت دراسة    .2ل اكتشاف االحتيايف    املايلقدرة املدقق  كبري يف حتسني    أتثري
مدى  تناولت   ،السعوديةالعربية   سوق  تقييم  للمتطلبات  احملاسبة  تعليم  السعالعم  مالءمة  خالل   نم  ،ديو ل 

لآلر  ثالث  ءااستطالع  من   مشل  املصلحة    فئات  والتدقيق(  واألساتذةالطالب  )أصحاب  احملاسبة  ومن .  ومهين 
 ة قدر ابلنية والعملية املرتبطة  هناك حاجة حمددة لتحسني بعض املهارات الفأبن    الدراسةإليها  توصلت  النتائج اليت  

 .3ةفو أل ملاوغري    عقدة ل املشكالت املواملعرفة الالزمة حل
 
 

   ينامله   : التدريب  املطلب الثان
 

يت أبنه  انعتقد  يؤمن  أن  لتنفيذ وقع  الالزمة  والقدرات  املهارات  من  جملموعة  املدققني  اكتساب  املهين  لتدريب 
يف املناسب  اجلودة  مبستوى  التدقيق  املهار عملية  تلك  وتشمل  املايل،  التدقيق  لتكنولوجيا  السريع  التطور  ظل  ات  

جراءات التحليلية لتخطيط استخدام اإلالتحكم يف    ابإلضافة إىل  لكرتوين إلادام أساليب التدقيق  خستا  كم يفتحال
ى ذكرها ابلتفصيل يف القدرة على تقييم أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة. هذا وسنأيت علوكذا    التدقيق وحتديد توقيته

 ما يلي : 
 من املعرفة اليت يب ثري  الك  يرتك  ا ، ممملايل اكتساهباا  ققد ملا  على ب  يت يمن املعرفة ال   ءاً يوفر التعليم جز 

التعلم   النظري والعملي   بني  اً مزي  متثلاليت    الربامجمت تصميم  لذلك    ،4املهنة   مبزاولةاكتساهبا من خالل  التدريب 
رفة النظرية عامل  ين ب املهدريلتا  سدي. و 5املايل   اد املؤهلني القادرين على إجراء عمليات التدقيقلضمان جودة األفر 

 .6لذلك يسد التدريب املهين الفجوة اليت تركها التعليم األكادميي   معاً،ة واملمارسة ريبني النظ  رسة ويمعام يف امل

 
1 Anis, Ahmed. " Op.Cit., P P 337-351. 
2 Yanti, Harti Budi, C. D. Astuti, and Haryo Kuntjoro. "Do Indonesian’s Auditors Lack Moral 

Competence?." KnE Social Sciences (2018): p 197. 
3 Senan, N. "Convenience of accounting education for the requirements of Saudi labour market: An empirical 

study." Management Science Letters 9.11 (2019): 1919-1932. 
4 Van Linden, Christophe, and Kris Hardies. "Entrance requirements to the audit profession within the EU and 

audit quality." International Journal of Auditing, vol  22, n° 3, 2018, P : 362. 
5 Marriott, Neil, et al. "Students' Perceptions of Work-Based Training and Examination-Based Learning Relating 

to the Professional Competence of Auditors and the Impact of Regulatory Changes on Audit Training in the 

UK." Accounting Education: an international journal, vol 20, no 2, 2011, P 135. 
6 Chen, Yahn-Shir, Chung-Cheng Yang, and Yi-Fang Yang. "Higher Academic Qualifications, Professional 

Training and Operating Performance of Audit Firms." Sustainability 12.3 (2020): p 1255. 
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عملية  هو  التدريب  أن  إىل  البشرية  املوارد  إدارة  أحباث  اخلربات   تشري  على  احلصول  من  املوظفني  متكن 
تدريب أ اليبد   ، حيث يميةظفسية التندرة التناقل عمل واحلفاظ على االء  اأد  لتحسني يرها  وتطو   والسلوكيات واملهارات  

من االحتياجات التشغيلية للشركة للنهوض ابلقدرات املهنية للموظفني، مثل املعرفة واملهارة والسلوك لتعزيز جودة 
 1. املايلالتدقيق  

السياق   ذات  القانونينيا  قدميف  للمحاسبني  األمريكي  )ملعهد   AICPA  )جودة خص  لمر  ريقت بشأن 
. أعماهلمعلى جودة    املالينيدريب املدققني  مهية أتثري تكومية ويشري إىل أ حلنية احها املنظمات املهرت اليت تق  قيتدقال

( أنه كلما Lee)الحظ  األمريكي   يقعلى سوق التدقساعة تدريب    ( 150) قاعدة  فرض  حتليل آاثر  و تقييم  ويف  
 2006  يف سنة  (FRC)ع مقرتح  ق م ما يتطاب  وهاملايل، و   التدقيق  ة دجو ت  ع  ارتفدققني ارتفع مستوى تدريب امل 

اكتساب  خب بعامل  اجلودة  أتثر  أمهية  على  يؤكد  حيث  املايل،  التدقيق  جودة  املؤثرة على  العوامل  املهارات صوص 
 .2هين التدقيق املايل قدم لشركاء وموالتدريب املوالصفات الشخصية  

 

 ق اإللكرتون دقي تلاب  ليادام أساستخ   : التحكم يف   أوالً 
 

ملعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الوقت الفعلي يم تشغيل نظم ا( إىل واقع تعمoli et alThott)  ارشأ
التدقيق مبساعدة احل البياانت اإللكرتونية، مما أدى إىل فرض تكنولوجيا  التدقيق املعممة وتبادل  اسوب وبرجميات 

يش مهين.  متطلب  الوجعلها  علري  ابملستقانايلبا  ى طلب  للتنبؤ  إمكا  لبت  حيإىل  أن  اإللالتد   لنية  كرتوين قيق 
)املستمر( يف هناية املطاف حمل تقرير التدقيق الصادر يف هناية العام. وابلتايل يتعني على مهين التدقيق املايل تطوير 

توفري  ضا يز وأيمتمق قيد فريق تصيص ات لتقدمي خدمات تدقيق متسقة وعالية اجلودة، من خالل ختهارات واخلرب امل
 .3وجيا الناشئة يف التدقيق املايلهلم ابستخدام التكنول  سبريب املناد تال

، املدققني املالينيمن جودة اخلدمات اليت يقدمها   من أجل تقييم ما ميكن القيام به لضمان مستوى عايلو 
 :4ا يلي لت م واليت مش،  2022-2018  للفرتة   اإلسرتاتيجية  ه( أهدافPCAOBحدد )
 ع وعالج أوجه القصور؛ والكشف والرد   ة ني الوقايل اجلمع بال جودة التدقيق من خ سنيحت ➢
يف  توقع   ➢ املستمر  املهنية  بيئة  التغيري  هلااملمارسة  واملخاطر   ،واالستجابة  الناشئة  التكنولوجيات  ذلك  يف  مبا 

 ت الصلة. والفرص ذا
ددها ح   اليت   اإلسرتاتيجيةف  اهد أل اعتبار   اال األخذ يفبضرورة    (CHERSANويف ذات السياق ترى )

(OBPCA)  جودة لتحسني    األمثل  األسلوب   حيث تعترب أبن  ،ت هلا يف حبثهاائج اليت توصلتنواليت تتوافق مع ال

 
1 Chen, Yahn-Shir, et al, Op.Cit., P 1255. 
2 Yi-Fang Yang, Yahn-Shir Chen,"Quality moderates market competition: evidence of Taiwanese service 

industry", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 33 Issue: 9, 2016, P 1334. 
3 Thottoli, Mohammed Muneerali, K. V. Thomas, and Essia Ries Ahmed. "Adoption of Audit Software by Audit 

Firms: A Qualitative Study." Journal of Information and Computational Science 9.9-768 (2019): p 272. 
4 PCAOB, Strategic Plan 2018-2022. https://pcaobus.org/About/Administration/Documents/Strategic  %20  

Plans/Draft-2018-2022.pdf accessed at 01/011/2019.   
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 عن طريق ربط حمتوى الربامج والدورات التدريبية  املاليني  دققني جودة التدريب األويل واملستمر للم  و ه التدقيق املايل 
 .1ايل حللواقع االقتصادي ااب  ني صصخ ن املتوبة ماملطل
التدقيق املايل إىل أن جودة  (  جواهر السبيعي)خلصت دراسة  لعربية السعودية  ملكة ايف املمن انحية أخرى         

حيث أن   التدقيقتكنولوجيا املعلومات يف عملية    وأعضاء مكتبه على استخدام  املايل  املدققتزيد كلما زاد تدريب  
 .2نه زايدة جودهتا ن شأها مرض منغلوا  التدقيقة عملية  يمهأب  قدقامل   معرفةأتهيل و 

 
 : التحكم يف استخدام اإلجراءات التحليلية لتخطيط التدقيق وحتديد توقيته   اً اثني

 

تحديد طبيعة ومدى وتوقيت العمل لخطيط  بعض اإلجراءات التحليلية يف مرحلة الت  يستخدم املدقق املايل 
القيا بهالذي يتعني  أثناء تمااليت تتطلب اه  اجملاالت   على حتديد  ة القدر   لمدقق املايل ل  لككذ   وتتيح  ، م  ماً خاصاً 

التدقيق  أبنه   .3عملية  يعين  بني مما  تناقضات  أي  معاجلة  التحليلية  اإلجراءات  تنفيذ  عند  املدققني  على  يب 
 متوقعاهتسني دقة  حت  نيققد مللى ا، وعفوإقرارات اإلدارة كمؤشر على زايدة خماطر التحري  قاً مسبالتوقعات املعدة  

فهمخال  نم اال  كيفية  ل  البيئة  ببياانتارتباط  للعميل  و املالية  هقتصادية  حول    راً نظ،  توقعاهتم  يقارنون  املدققني  ألن 
بيئة ثيالت اإلدارة نفسها، فإن الطبيعة املعقدة واملتطورة لمت  مع ري املؤشرات املالية وغري املالية مبرور الوقت  يكيفية تغ

املد   مو ليا  لاألعما حاجة  من  تطققتزيد  إىل  توقعاني  ف  ليست  توير  أيضدقيقة  للتكيف  قابلة  بل  مع   اً حسب، 
  .4ظروف العمل املتغرية 

قية بتطبيق  مدى التزام مكاتب التدقيق العرا( مبعرفة  ,et al Matroodويف ذات السياق اهتمت دراسة )
ام اإلجراءات  د أثر استخ  ى لالتعرف ع(، وكذلك 520)  قم ر لدويل يار ااملنصوص عليها يف املعالتحليلية اإلجراءات 

يف    التحليلية العراقي  املدقق  قبل  اجلوهرية  اكتشافمن  واألخطاء  على    ،الغش  النتائج  استخدام وأسفرت  أن 
عب ملا له من أثر كبري يف الكشف عن التال  عملية التدقيق ت  جراءات التحليلية يساعد املدقق يف ختطيط وتوقياإل
أالنتائ  ت وكشف  ،املالية  ائمقو ال  يف   لتحريفوا أبنيضاً ج  تطبيقاح  التدريب  غياب    دون    نيالعراقياملدققني    ل 
 .5جراءات التحليلية اإلستخدام  ال

يلية يف عملية التدقيق تطبيق اإلجراءات التحلواقع  يف  (  et al Kritzinger)دراسة  ويف املقابل حققت  
يف   بار مديري التدقيقت مع كمقابالاء  ر جابياانت من خالل  ال  مجع   مت قيا، و يإفر   نوب املاليني جبدققنياملمن قبل  
ن املدققني يف جنوب إفريقيا يدركون أن اإلجراءات التحليلية تضيف قيمة أبنتائج  وأظهرت ال.  ةتدقيق كبري   مكاتب

 
1 CHERSAN, Ionela-Corina. Op.Cit., P P 101-102. 

املعلومم تكنولو ا ستخدا  ثرأ   ي،يعالسب  جواهر   2 ميدانية علي مكات  ارجية،خل راجعة املاات علي جودة  جيا  املراجعة يفدراسة  من  يندرج ض حبث  ،  يةود سعلربية اعلة ا ململكا  ب 
 . 2، ص 2011، عربية السعوديةلكة الاملمسعود،  مللك ه ااألعمال جبامعإدارة  ةجستري، كلياهادة املشات نيل بمتطل

3 Matrood, Adnan Kadhum, and Naeem Sabah Khilkhal. "The Impact of Applying Analytical Procedures by 

External Auditor in Accordance with Isa 520 on Audit Performance Improvement: An Exploratory Study in the 

Iraqi Audit Firms and Companies." Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23.1 (2019): p 5. 
4 Brewster, Billy E., How a Systems Perspective Improves Knowledge Acquisition and Performance in 

Analytical Procedures (November 4, 2010). Accounting Review, Vol. 86, No. 3, 2011, p 1, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=1703023 
5 Matrood, Adnan Kadhum, and Naeem Sabah Khilkhal. Op.Cit., P 1-21. 
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ي   التدقيقإىل   استخدامها  التدقيقوأن  وفعالية  أن    ،عزز كفاءة  على  النتائج  دلت  جنيققدامل كما  يف  قيا ير فإ  وبن 
العوامل اليت هلا أتثري على استخدام   وأن من بني   ،ة التدقيقة يف مجيع مراحل عملييليتحلالءات  ار جيستخدمون اإل 

دام املتزايد للمعلومات غري واالستخ   ؛التقدم التكنولوجي  سرعة: منهجية خماطر األعمال؛  هي  اإلجراءات التحليلية
 .1يةلاملا  موائالق  ةوثوقياملالية لتقييم مدى م 

أ  ابلذكر  الدرا  ن واجلدير  أشبعض  قد  وجودسات  إيل  القصور  لعا  ارت  أوجه  من  يف ديد  املدققني  لدى 
التحليلية    استخدام سامهت اإلجراءات  املنطلق  هذا  من  املناسب،  املهين  احلكم  استخالص  يف  منها   واالستفادة 
 اإلجراءات  مملدققني يف استخدا ا  ءداأ  لتحسني   بديلة ( يف اختبار فعالية تقنيات تدريب  Moreno et alدراسة )
يفةالتحليلي األخذ  مع  املعقدة،    االعتبار  ،  التحليلية  لإلجراءات  والتكرارية  املتسلسلة   تاستخدم حيث  الطبيعة 

عل والتدريب  عملي  )مثال  املعرفة  الكتساب  خمتلفتني  املشكالت(  آليتني  حل  يتم  ى  ذلك  اآلليوبعد  تني دمج 
أسل  الابعتماد  الوب  وأظهرت  متدرب  ل كل  ايتذ شرح  علقت ن  أبائج  تنال.  القائمة  التدريب  العملي ى  نية  املثال 

األخرى   كل تقنيات التدريبالشرح الذايت تفوق يف األداء  أسلوب  مع    واملدجمة  ،والتدريب على حل املشكالت
 .2ليليةاإلجراءات التحتطبيق  ل

 
   ة  م املالئ فية و اإلثبات الكا: القدرة على تقييم أدلة    اً اثلث

 

التدقيق املدلى تقييم أاملدقق عل  ةميكن القول أبن قدر  شخصية واخلصائص ال  اتهار ايل تتوقف على املة 
األدلة  للم ونوع  حبجم  املتعلق  املهين  احلكم  إصدار  يف  رأي  لالالزمة  دققني  مربر  التدقيق  تكوين  عداد إلبشكل 

من خالل انتقادية  وا بنزعة  فصيتوقع منهم أن يتهم  غري   نممعرفة  ر  كثواألن املدققني املتمرسني  مما يفيد أب   ،3تقرير ال
 .4أدلة التدقيقأعلى درجات الشك املهين أثناء تقييم    ممارسة

دقق املايل ( حتديد أثر املؤهالت األكادميية واملهنية للمZakari et alحاولت دراسة )  هذا الصدد يف  و 
األدلة التدقيعلى    وحجمها   واتساق  أدلة  حي جودة  تق،  مت  البياان  ةتبانسام  ميص ث  ت بتصورااملتعلقة    تجلمع 

املاليامل وامل ني  دققني  والداخليني  احلكو اخلارجيني  املاليني  ليبيا  مينيدققني  مدى    يف  الثالثة خبصوص  العوامل  أتثري 
 لة داق األواتس  ن املؤهالت املهنية واألكادميية للمدققأبتائج الدراسة  نوأظهرت    .جودة أدلة التدقيقاملختارة على  

املة  لى جود مباشر عري ثمجيعها هلا أتمها،  ج حو  التدقيق  منوذج   وأرايضية    صيغة  ويف ظل عدم وجود .  5ايل أدلة 

 
1 Kritzinger, J., and Karin Barac. "The application of analytical procedures in the audit process: A South frican 

perspective." Southern African Business Review 21.1 (2017): p 243. 
2 Moreno, Kimberly, Sudip Bhattacharjee, and Duane M. Brandon. "The effectiveness of alternative training 

techniques on analytical procedures performance." Available at SSRN (2005). https://ssrn. com/ abstract 

=739785 
3 Zakari, Mohamed, and Karim Menacere. "The challenges of the quality of audit evidence in Libya." African 

Journal of Accounting, Auditing and Finance 1.1 (2012): p 5. 
4 Putra, Gede Sanjaya Adi, and Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra. "The effect of auditor experience, type 

of personality and fraud auditing training on auditors ability in fraud detecting with professional skepticism as a 

mediation variable." International research journal of management, IT and social sciences 6.2 (2019): p 33. 
5 Zakari, Mohamed, Op.Cit., P 3-24. 

https://ssrn/
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 املهنية للتدقيقيري املعامع احلكم املهين  مبدى اتساق  ة هذه األخرية يرتبطجود  التدقيق، فإنحمدد لتقييم جودة أدلة 
 .1قق د ات املخالقيعلى أ  فضالً احملاسبية    ستنداتوامل

 

، تتوقع أبهنا ذات معرفة وسلوكرة و مها  ( عشرون et al r, AliUyaراسة )د  اقرتحت من جهة أخرى  
ييم ، حيث مت عرض املقرتح للتقسنغافورة   يف  املعاصرة  ملزاولة مهنة التدقيق  أمهية يف تعليم وتدريب حديثي التخرج

طريق من  املمشل  راء  لآلاستطالع    عن  املاليني  ادققني  مجيع   النتائجت  هر ظ أو   .خلربةذوي   هاراتوامل  عارف ملا  أن 
هو تعزيز قدرة   لتدريب ل النسبية  وكان أعالها درجة من حيث األمهية    ،ملهنة التدقيق  ة مهمحة تعد  والسلوكيات املقرت 

املايل  التدقيق  أدلة  تقييم  على  مدى  وقد  هذا   .2املدققني  تقدير  االعتماد  قوةيعتمد  ودرجة  األدلة  ا عليه  وأمهية 
حيث أوصت   .ى خربته وكفاءته يف املهنةين علاملب  للمدقق املايلصي  شخال تهادجالاو   نها على التقديربي  لةاضفوامل

العراق تعىن   برامج تدريب إعداد  دراسة )صدام هاشم( بضرورة    وبشكل املالني للمدققني    اإلثبات مهية أدلة  أب  يف 
املهنية اخلربة  حديثي  للمدققني  أجل رفع   خاص  املدقق  ة  جه  منق  يالتدق  جودة   من  ع يف وقو ال  من   ايل ملاومحاية 

 .3اله أخطاء نتيجة إمه 
 

 

 املطلب الثالث : اخلربة املهنية 
 

 يفهندف من خالل هذا املطلب التطرق إىل حمددات اخلربة املهنية للمدقق املايل ابعتبارها عوامل مؤثرة  
الت فشل دة عدد حا اياألخرية كنتيجة لز   ة نو اآل  مام يف االهتاجلودة. حيث تعد خربة املدقق املايل من القضااي ذات  

كثري من الدول وعدم اكتشاف الغش واملخالفات يف القوائم املالية، وأحد األسباب هو تكليف ق يف عدد  تدقيلا
 ا علىللكفاءة وفاعلية أداء املدقق املايل وينظر هلل مهم  عاموتعترب اخلربة    ،مدققني حديثي اخلربة أبعمال التدقيق

العلمي ال  فئكاتأهنا   املهنية  ريف تع   يوجد ال  كما  ،تأهيل  العام، وذلك لعدم إمكانية  حمدد للخربة   حيظى ابلقبول 
ر ولتوضيح أث  .مالحظتها بصورة مباشرة، مما يستوجب ربطها مبتغريات ميكن مالحظتها مثل عدد سنوات اخلربة

الدراسات   بعض  املايل، عمدت  التدقيق  جودة  على  )ل  ةيلبد   تغرياتإىل ماخلربة  وهي  اجلودة  احلكم ر تقياس  شد 
 .4لى حل املشاكل واكتشاف التحريف يف القوائم املالية( وقدرته عدقق، ماملهين لل 

 ا بنجاح من خالل يتم اكتساهبو   ،5املهين والتدريب  وظيفة التعليم  نتاج اخلربة املهنية هي يف املقام األول  
 

 
1 Augustine, O. Enofe, et al. "Impact of Audit Evidence on Auditor’s Report." Research Journal of Finance 

and Accounting. ISSN (2013): 2222-1697. 
2 Uyar, Ali, and Ali Haydar Gungormus. Op.Cit., P  33. 

العدد    ، 1لد  ، اجملنيالدان  لةجم،  ةالدولي  ق دقي التيري لية وفقا ملعا ايد حول القوائم املاحمل لرأي اا  ت وإبداءابمة أدلة اإلثكفاية ومالئ  تقييم  يف رجي  ااخل  دققملور ادطع هاشم،  صدام كا 3
 517-498 ص، ص   2018 ق،، العرا14

الرضا 4 يف و قيق  تدال   ودةج  دداتسلمان، حم  فاضل محدد  الغرابوي ورائ  د عزيزود وحازم عبن سعحس  عبد  )دراسر ا احلساابت اخلأداء مدقق    أثرها  ية آلراء عينة من  عاستطالة  جي 
 . 48، ص 2020 العراق،  ،1، العدد 1 اجمللد ، نسانيةإللعلوم اامعة لكوت اجل ال ة ليك جملة   ،(رجياخلا يقوشركات التدق  مكاتب

5 West, Brian P. Professionalism and accounting rules. First published in the Taylor & Francis e-

Library,Routledge, London , 2003. P 146.  



 حتسينها يف ةر ل املؤثامالعو ايل و قيق املتد دة الو ي جلاإلطار النظر  ل األو ل  ــــــ الفص

40 

( Hilmi)لـ  ا  وفقً   ،1ل ميب القائم على العر د تالو   نالمتحا على امزيج متسلسل ودقيق من التعلم القائم    
 .2املالحظة املباشرة أو املشاركة يف حدث ونشاط حقيقي   خالل  املعرفة املكتسبة مني  ه  اخلربة فإن  

 احلصول على االعتماد  مي واجتاز امتحان الذي بلغ املستوى التعلي املرتشحأن يكون   دولمعظم الشرتط ت
معتمد قبل يل آخر  مدقق ما حتت مسؤولية  بها  تسقد اكل  معخربة يف ال  لديه   ن و كين  أب  املايل دقق  ملزاولة مهنة امل

معظم أن    حيث جندإىل أخرى،  دولة  ختتلف متطلبات اخلربة من  املايل. كما    منحه الرتخيص ملزاولة مهنة التدقيق
 مكاتب يف  ة  خلرب ا  باكتسا  ل الدو بعض    طرت شت، بينما  سنتني إىل ثالث سنواتمهنية ما بني    خربة   طرت شت  الدول 

أو التدقيق الداخلي  )ابحملاسبة و   ذات صلة  أخرى   هيئات  من ربة  خلا  يف حني تقبل دول أخرى   ،قوالتدقي  ةاسباحمل
 .3إخل(   ...   احلكوميةاحملاسبة  
لــ  إاملدقق   يعد   (Wright)  ووفقا  مهنية  خربة  اجلهة ذو  خماطر  تقييم  على  بقدرة كبرية  يتمتع  ذا كان 

أحكام   إبصدار ذوي اخلربة  يني  املدققني املال  ك يتصفذلك  ،4تملة حملاألخطاء املالية ا  فا تشاكو تدقيق  عة للاخلاض
، 5خربة   ابملدققني املاليني األقلمقارنة    النوعية  علوماتء امل انتقايف  مستوى أعلى من االهتمام  و نسبياً    ةجيد مهنية  

 راتدو ال أثناء  ع س شكل أو اه يكتسب بعد   وما ة  عجلاما   يفبه  يتم اكتساهناك حد أدىن من املعرفة   أن   مما يشري إىل 
املتخ واملمار   دريبيةالت ختص  ،صصة سة  اليت  املعرفة  من  األخرى  األنواع  احملاسبية وهي    التدقيق  جمال  أما  املسائل 

  .6اخلربة  خالل   من فإهنا تكتسب   مال،وثقافة األعالقطاعية  أو املعارف   ة واملعقدةالصعب
يق يعد ضاء فريق التدقهنية ألعاملاخلربة    ل واد( إىل أن عاماجل  عبد  د اسة )عمرات دخلصيف هذا الصدد  و 

حدى وسائل حتسينها، حيث يؤدي إىل رفع من العوامل اجلوهرية املؤثرة يف جودة عملية التدقيق املايل، بل يعد إ
تشكل   يت لا  ية ساألسا  دداتق يف مجيع مراحل عملية التدقيق، مبا يربر البحث عن احملمستوى األداء املهين للمدق

 .  7املايل ق  ة للمدقيناخلربة امله
اخلربة بعدد يشري إىل ربط  واخلربة احلقيقية فاملصطلح األول    نتيجة األقدميةخلربة  ايز بني  يب التمي  حيث

ا اليت يقضيها املدقق يف مكتبه أما اخلربة  املمارسة أوالسنوات   حلقيقية فهي ال تعتمد على مقياس عدد سنوات 

 
1 Marriott, Neil, et al. "Students' Perceptions of Work-Based Training and Examination-Based Learning Relating 

to the Professional Competence of Auditors and the Impact of Regulatory Changes on Audit Training in the 

UK." Accounting Education: an international journal, vol 20, no 2, 2011, P 138. 
2 Putra, Gede Sanjaya Adi, et al. Op.Cit., P 34. 
3 Louwers, Ramsay, Sinason, Strawser, Thibodeau..  Auditting & Assurance Service : 7th Edition. Mc Graw 

Hill Education : USA, 2018, p 28. 
4 Imen Thabet, Auditor skills, traits and knowledge evidence from Tunisia, International Journal of 

Accounting and Economics Studies, vol 5, no 1, 2017, P  8. 
5 Putra, Gede Sanjaya Adi, et al. Op.Cit., P 34. 

،  2014ر،  ، اجلزائ2العدد    ،قتصاديحث االباالة  لجمرب،  غواملتونس  ،  ة بني اجلزائردراسة مقارن رب العرب، غان امللدابت يف باسي ملراجع احلعلمي والعملتأهيل اللر، اعمي  قشري   6
 .311ص 

،  مالعآت األ نش رين يف ممثقرارات املستثر ذلك على  راجعة وأة املليعم   ودةج  سنيحتارجي ىف  مراجع اخللل خلربة املهنية  يات ادور متغ  اد،اجلو بد  عبد الغفار ع  ماد سيدع   7
 .  11، ص 2013هرة، ة القامعجا،  ةحملاسبا  يف   جستريا ل على درجة املرسالة مقدمة للحصو 
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أختعتبل  ،  بفحساء  األد مقاييس  على  املشكالت لتا  على القدرة  و املعرفة  و   يم كالتعل  ىر مد  مع  وكذلك عامل   ، 
 .  1تؤثر على جودة التدقيق   تغريات كلهاهذه امل، فحجم وعدد أنشطة العمالء املتعاقد معهم

أكد  مع  يتفق  ما  التدقيق  ن  أب  ( Bonner et al)دراسة  عليه    ت وهو  ممارسة  سنوات   كوني  لنعدد 
ملمارسة املعرفة والقدرات الالزمة  يتمثل يف  ذلك    عن ياًل  بد ح الدراسة  قرت وتقيق.  تد لايف جمال  خربة  ل  لالً و عق م   شراً مؤ 

لتدقيق  المهمة   ستفضي  وأبهنا  للخربة  أفضل كمحددات  خمت2تنبؤات  أنواع  ثالثة  ابستخالص  يفيد  ما  من ،  لفة 
 :   3ايل لتالنحو ا  ى وميكن حتديدها عل  ة فلختملاتجارب  ب والاملعرفة من خالل التعليم الرمسي والعمل والتدري

املعرفة أن يكون جمال مع  النوع األول :  -1 املدقق عاماً، كاملعرفة أبساسيات احملاسبة والتدقيق، مبا يف ذلك  رفة 
 يفية تدفق املعامالت من خالل نظام املعلومات احملاسب. مبعايري احملاسبة والتدقيق املتعارف عليها، وك

عية، ويتم اكتساهبا من خالل العمل أو لصناعات القطاملتعلقة اب ا  الفرعية   ت املعرفة ابلتخصصا  :   اين لثاالنوع    -  2
 معينة، وهذا النوع من املعرفة يقل احتمال اكتساهبا من خالل التعليم  التدريب يف اختصاصات حمددة لصناعات

وى ستلديهم م  نيع املدققني الذيمج  ى لد ة  بة مكتسملعرفالعام أو اخلربة ومن مث فمن غري املرجح أن تكون تلك ا
 ة. اخلرب   ن معني م

النوع الثالث : املعرفة العامة يف قطاع األعمال، هذا النوع من املعرفة من املرجح أن حيدد اخلربة يف بعض مهام  -3
 اإلدارة يف جماالت معينة.   التدقيق مثل فهم توجهات ودوافع 

على معرفة ة  ضمن القدر يتوالذي    ة مى حل املشكالت العا لعة  در قربة الة للخمن العوامل األخرى احملدد و 
ذوي ال من  فاملدققني  األسباب  وحتليل  البياانت  وتفسري  صحيحة   عالقات  معرفية  قاعدة  ميتلكون  والذين  اخلربة 

ن كو لين ميت الذ ن املدققني إ كل لن يكونوا خرباء يف بعض املهام وابملثل فالقدرة على حل املشا   إىل ولكنهم يفتقرون  
 .4يكون أداءهم ضعيف يف بعض املهام معريف سليم س سلديهم أساس  ولكن لي  ل درة على حل املشاكقلا

 وانطالقاً مما سبق ذكره نعتقد أبن املدققني ذوي اخلربة املهنية هم من ميتلكون املعارف والقدرات التالية : 
العميل  )نشاط/قطاع(  بصناعة  املتخصصة  بشر تى  عل  القدرةإىل    ابالضافة  املعرفة  املهين  احلكم  وتقييهفيد  م م 

القدرة على حتديد وفهم أوجه القصور مبراقبة اجلودة وتطوير إجراءات مناسبة فضالً عن    عقدة احملاسبية امل  التقديرات
  :   ايلعلى النحو التسنتطرق هلا ابلتفصيل  و ، هذا  ملعاجلتها

 

  بصناعة العميل   املتخصصةاملعرفة  :    أوالً 
 

مبKend)  م تقد  املتخص صو ح خب رت ق(  املعرفة  الشركة ذإ  مفاده،   ة صص  التد   ا كانت  ولديها   قيقحمل  كبرية 
، أما وليس فقط املعرفة ابلقطاع  حتديداً لديه معرفة جيدة هبذه الشركة    دققهيكل معقد، فمن األفضل أن يكون امل 

 
م  ية العلو لكسبة وتدقيق،  ية ختصص حمالوم جتار عوم،  عله  اتور دكوحة  ر ، أطزائرحالة اجل   سة، دراSCFملايل  اسيب االنظام احملضوء  يف   يف اجلزائر  القانون  التدقيق ى،  يسيق بن عرق   1

 . 259ص  ،2018 ، جلزائرا ،2 بليدةالتسيري، جامعة دية والتجارية وعلوم ال ا االقتص 
2 Bonner, Sarah E., and Barry L. Lewis. "Determinants of auditor expertise." Journal of accounting research, 

no 28, 1990, P 6. 
   .610، ص 7120راق، ، الع001لعدد ا  ،32 داجملل  ،ةاريواإلدة لوم االقتصاديجملة العدقيق الداخلي، تودة ال ج  دقق علىمل ا أتثري خربة   عبد الرزاق، وعمار ريى خض شر ب  3

4 Bonner, Sarah E., and Barry L. Lewis. Op.Cit., P 6 
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  . 1بذاهتا شركة  لفة ابر عاملن  مأكثر    لشركةبصناعة ا  دقق خمتصفمن املهم أن يكون املاحلجم  صغرية    ةإذا كانت الشرك
اليت مشلها    ( 80%)  قد اعتربتة أخرى فحيومن ان  العامة األمريكية  استطالع اآلراء اليت من كربايت الشركات 

مكتبأبن    (GAO)  أجراه العميل  التدقيق    خربة  مؤشر بصناعة  ينبغي    يعد  عند  مهم  مكتب   اختيار مراعاته 
 .2التدقيق املايل 

تنعكس  ااخلرب   كذلك  يف  مهمة   قدرة   على  يققدتلة  علبط  يةبه هيكلش  أداء  تعتمد  متفوقة  املعرفة ريقة  ى 
ابجملال اخلاصة  جيد  وهي  ، الرتاكمية  بشكل  معينة  مهمة  ألداء  املمارسة  خالل  من  املكتسبة  هذا 3القدرة  ويف   ،

القدرة   يف   ني صاملتخص  غري   على   يتميزون  العميل   املتخصصني يف صناعة دققني املاليني  امل   التأكد من أنمت  الصدد  
عن أوجه   اإلبالغيف تقييم مكوانت خماطر التدقيق، ويف  و لية  نفيذ اإلجراءات التحليت  يف و خطاء  ألا اكتشاف  على  

توثق أن   التجريبية  األدلة  فإن  الداخلية وابملثل  الرقابة  مرتبطة بشكل إياب ابالمتثال لصناع اب   اخلربةالقصور يف  ة 
مدققني   يهلد   ذي ال   التدقيق  مكتب ن  أب  (enbergttRi)  س السياق يؤكد نف  يف و  . 4ماً مو ولة عملعايري التدقيق املقب

اليت تكون أكثر دقة وفعالية ي، سالعميل يف صناعة  متخصصني   التدقيق  كون قادر على اختيار وتنفيذ إجراءات 
فس ر نكرات  نمينجم  دقيق  يف التالكفاءة واخلربة     الصناعة، مما يفيد أبن حتصيلني يفتخصص مقارنة مبن هم غري م

 .5سنوات عديدة لصناعات لا  يف بعض   قيإجراءات التدق
 

( مبعرفة العوامل املؤثرة على جودة التدقيق املايل وأثرها على كفاءة األزرق وآخرون يف ليبا اهتمت دراسة )
آ  سرب  على  ابالعتماد  املهين  ط األداء  ابلعاصمة  املتواجدة  املايل  التدقيق  مكاتب  استهدف  و رابلسراء  ت ل توص، 

 . 6املؤثرة على جودة التدقيق املايل  أكثر العوامل ن  يل كانت معمناعة الصباسة إىل أن اخلربة  ر د ال
 

ختصص مكتب التدقيق يف صناعة معينة وإن كان خيفض   ( أبن عبد الوهاب علي وآخرون يف املقابل يرى )
عدم   نالتدقيق الناجتة ع  بت كام  ر ة خماط زايد  التدقيق ويرفع كفاءهتا إال أنه يف ذات الوقت يؤدي إىل   من تكاليف 

حصة  نو الت يف  هلوفقاً .  7ا مالئهعع   ( دراسة  أشارت  االهتمام  تعميم  Manita et alذا  عدم  بضرورة   وتوحيد( 
تايل فإن املعرفة الدقيقة ابختصاص كل وابل،  مجيع األفراد والفرق اليت تشكلهعلى    التدقيق املايل  مكتباختصاص  

ملطلوبة حلل ، اعتمادا على املعرفة اةدعلى ح  قيقتد   كل ارتباطف مع  يكتي  يقر شكيل فمكن تفرد ستجعل من امل
 

1 Mahdi Salehi, Mostafa Bahrami and Fatemeh Alizadeh, The effect of academic education on employers’ 

satisfaction and audit quality in Iran, NDUSTRIAL AND COMMERCIAL TRAINING, vol  48, no 5, 2016, P 

251. 
،  0162  ، ليبيا، 4  العدد  ،عرفةجملة املت،  ي احلساابعمراجر  ظو نن مم  اجعةر مبكتب املمرتبطة    ملنية لتأثري عواة ميداراجعة: دراسامل   ودةج  البشري غيث،حممد  و   هد علي اندي الخ 2

   .14ص
3 Imen Thabet, Op.Cit., P 7. 
4 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature, Op.Cit., P 393. 
5 Sarwoko, Iman, et al. "An empirical analysis of auditor's industry specialization, auditor's independence and 

audit procedures on audit quality: evidence from indonesia." Procedia-Social and Behavioral Sciences 164, 

2014, P 272. 
ومسري  أسامة   6 ا،  هلولالب األزرق  املرا  ملؤثرةالعوامل  اخلارججعيف جودة  وأثرهاة  اداأل  اءة كفعلى    ية  )در ملاء  ميدانيةهين  االس(،  اسة  اجلزءذ اتجملة  طرابلس،  7العدد    لثاين،ا  ،   ،

 . 30ص  ،2014

   .122ص  ، ذكرهق سبع جمر لي، ع نصر وهاب العبد  7
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معينة به.  مشاكل  ثالثة مستوايت: وابلتايل    مرتبطة  على  االعتبار  الكفاءة يف  مفهوم  يؤخذ  أن  اختصاص   يب 
ة كر شى  تو سعلى م لمهمةاملنفذ لواختصاص الفريق    التدقيق،  مكتب اختصاص    ،الفردياملايل على املستوى    املدقق
 .1معينة

 

 املعقدة فهم وتقييم التقديرات احملاسبية  ترشيد احلكم املهين بلى  ع القدرة  :  اً اثني
 

الذين   يتم قياس مدى رشد احلكم املهين للمدقق املايل بدرجة االتفاق يف قرارات املدققني املاليني اآلخرين 
القا يقكمة  ياملهن  عايري يؤدون نفس املهمة، أو مبعرفة مدى االلتزام ابمل  لتقييم جودة   نياجه املدققو ي  . حيث2ر ار س 

بناًء   ،املالية بشكل متزايد للخطر  القوائمالتقديرات احملاسبية املعقدة، وهذا يعرض جودة    ة يف تدقيقمشاكل كبري 
 ى لرين ع  قادنيأن يكون املدقق(  et al Griffith)قرتح  ي،  نيبها املدققحتليالت األخطاء احملددة اليت يرتك  على

 .3املايل ادر من أجل حتسني جودة التدقيق  متنوعة من املصن جمموعة  م علوماتمل ابشكل أوسع ودمج    كريلتفا
لة نتقادي لدى املدقق أثناء تقييم القيم العادعلى أن التفكري اال  (Griffith et alمن انحية أخرى أكد ) 

أن حيسن   املعقولة  من  ميكن  التقديرات غري  التدقيق  سنيحتى  عل  ذلككس  ع وين  هلا، حتديد  هذهشريت  .4جودة    
  .5تغيري أساسي يف طريقة تفكري املدققني احلكم املهين ميكن حتقيقه من خالل    إىل أن هدف حتسنيلنتائج  ا

البيئية، اإلجرائية، املتخصصة( يؤدي إن اكتساب املدقق املايل للمعرفة أبنواعها املختلفة )املعرفة ا   لعامة، 
ة ابلقوائم املالية وابلتايل ء الوارد ألخطاات الغش و االكتشاف حا    زايدة قدرته علىمث  ن ومة  ياملهن  خربتهإىل زايدة  

مبثابة   تعد اخلربة العملية والعلمية للمدقق واحلس التدقيقيكما  .  6اختاذ القرارات واألحكام املهنية املناسبة ملعاجلتها 
ن أ  ليم حيثس  احلكم الشخصي بشكل  ماخد ستاطاعته  ابست  احلاجز الختاذ أحكام سليمة إذ أنه ليس كل مدقق 

هي نتاج خربات عملية ابلدرجة األساس وأتهيل علمي وحس تدقيقي واليت هي حلقة الشخصية  حكام  أغلب األ
 .7متصلة متكاملة واليت قد يفتقر إليها بعض املدققني 

 ترشيد احلكم يف ةليدو ل دقيق ا التاهتمت دراسة )علي النعامي وآخرون( مبعرفة دور معايري رى  من انحية أخ  
عتماد على سرب لآلراء مشل املهنيني مبكاتب التدقيق بقطاع غزة، حيث ال، ابيف فلسطني   املالينيقني للمدقينهامل

املؤثرة يف جود العوامل  أهم  املهنية تعد من  الكفاءة  النتائج أبن  املتابعة أظهرت  للمدقق، وتساهم  املهين  ة احلكم 
 

1 Manita, Riadh, and Makram Chemangui, Les approches d'evaluation et les indicateurs de mesure de la qualite 

d'audit: Une revue critique, COMPTABILITE ET ENVIRONNEMENT, 2007, P 3. 
   .135  ص ، رجع سبق ذكرهمعبد الوهاب نصر علي،  2

3 Griffith, Emily E., et al. "Auditor mindsets and audits of complex estimates." Journal of Accounting 

Research 53.1 (2015): 49-77. 
4 Griffith, Emily E., et al. Op.Cit., P 49-77. 
5 Bucaro, Anthony C. "Enhancing auditors' critical thinking in audits of complex estimates.  " Accounting, 

Organizations and Society 73 (2019): 35-49. 
 .  14 ص  ،مرجع سبق ذكره واد، غفار عبد اجلد العب عماد سيد  6
  ،110عدد  ، ال25  اجمللد ،  يةار دواإلة  يد تصااالق  ومجملة العليق،  ه على جودة تقرير التدقسوانعكاق  ية للمدقصخ الش   األحكام  ن، احلد منعبد الرمح  حممد ء  عادم و هي ابرا  لبىن زيد   7

 .    609ص ، 2019 العراق،
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واإلش و الدقيقة  والتوظير د تالو   ةالرقابراف  والفحص  التقلية  والرتقي  فيب  د  ليف  املخمن  التأكد رجة  وعدم  اطرة 
 .1وابلتايل ترشيد احلكم املهين للمدقق املايل 

 مناسبة ملعاجلتها  حتديد وفهم أوجه القصور مبراقبة اجلودة وتطوير إجراءات  : القدرة على    اً اثلث
الكافية واملالئمة   هنيةملءة اكفالاو اخلربة  أمهية توفر  ى  لع  )ISQC 1(ودة  املعيار الدويل ملراقبة اجل  أشار   
تحديد وفهم مشكالت مراقبة اجلودة وتطوير السياسات ل  مكتب التدقيقاملسؤول عن نظام مراقبة اجلودة يف  دى  ل

 قيدقلتاجودة     على يف نظام مراقبة اجلودة له أتثري سلبعاجلة أوجة القصور  حبكم أن عدم م،  2واإلجراءات املناسبة
 .3املايل 

جهة   اهتمخأ من  )ت  رى  بتلخSrinivasanدراسة  جمموعة    يص(  يف  ورد  ما  التفتيش   تقاريرأهم 
ريكية يف كل من الوالايت املتحدة األم املشرفة على الرقابة على جودة مكاتب التدقيق  املنظمات ملختلف    والفحص 

حيث أفادت نتائج .  ند هلدقيق ابتلة منها يف بيئة افادست االو ربتها  قل جت، لنأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة والياابن و 
تتعلق بشكل أساسي بنقاط   يف خمتلف الدول ن أوجه القصور يف التفتيش اليت يتم حتديدها بشكل شائع  راسة أب الد 

على   يب. وابلتايل دولةكل  أن تعزى خلصوصية بيئة التدقيق يف    وض ع   بشكل عام، مهنة التدقيق  أداء  الضعف يف 
فحص التقديرات وقضااي األحكام تعىن بإجراءات سياسات و  وضع  د قيق ابهلنتد جودة ال ىملكلفة ابلرقابة علا ئةيهلا

ما أفادت ك.  اجلودةحيث مت حتديد نقاط الضعف يف هذا اجملال يف معظم التقارير املتعلقة بنتائج فحص  املهنية  
اجراء دراسة ، و ينامله  شكلاممارسة  تأكيد على  لاو ،  طرا ى املخئم علتطوير برانمج تفتيش قا  النتائج أيضاً بضرورة

 .4كاتب التدقيق اسة التناوب اإللزامي مليسلتقييم  
ميكن للمدققني معاجلة أوجه القصور يف ختطيط التدقيق على أفضل وجه من خالل تعزيز مشاركة وعليه  

من ة ركه املشاذ ه تزيد مثل وابلتايل  ،اطتبر يط لال طالتخيف   اءواملدر  والً ويف الوقت املناسب من قبل الشركاءأكثر مش 
بتقييم املخاطر بشكل صحيح وتعديل هنج تدقيق الشركة )طبيعة ومدى وتوقيت االختبارات( ق قد احتمالية قيام امل 

يق أثناء مرحلة التخطيط على ضمان أن تؤكد سيساعد إشراك شريك ومدير فريق التدق  ، حيث حسب االقتضاء
، قرب هناية العام  دوثها اليت يتزامن ح   سيما تلك   ال تينية،  و ر يف املعامالت غري ال  يقدقتال  دقة  على   خطط التدقيق

 5عامالت غري مالئمة. ملاإلدارة    احملاسب من قبل  ليتسجحيث تشهد أحياانً ال
 

،  اث والدراساتة لألحبوحدس املفتقلجملة جامعة ا تطبيقية"،    ة "دراسةز اع غقط  يفني  ققللمد   كم املهينرشيد احلت  قيق الدولية يف التد، دور معايري رجتىل مامي وأمحد كمالي النعع 1
 .252 - 227ص ص  ،2016طني، لس، ف39، العدد 1اجمللد 

2 International standard on quality control (ISQC) 1: Quality control for firms that perform audits and 

reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements (2009). Retrieved 08 

-06-2019, P 53, from http://www.ifac.org/sites/ default/files/downloads/a007–2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf 
3 Aobdia, Daniel. "The economic consequences of audit firms’ quality control system 

deficiencies." Management Science 66.7 (2020): 2883-2905. 
4 Ragothaman, Srinivasan, Theodore J. Mock, and Rajendra P. Srivastava. "A review and evaluation of audit 

quality oversight." Indian Accounting Review, Forthcoming (2014), p 18. http://ssrn.com/abstract=2469941 
5 https://www.journalofaccountancy.com/issues/2001/apr/top10auditdeficiencies.html revised 20-11-2020. 

http://ssrn.com/abstract=2469941
https://www.journalofaccountancy.com/issues/2001/apr/top10auditdeficiencies.html
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 املطلب الرابع : التعليم املهين املستمر

ا دهليت تشها  لتطورات املتسارعة  ةجتيكن  هتمامات اال د التعليم املهين املستمر للمدقق املايل من القضااي ذيع
مواكبة  تقتضو املهنة   استقالل ي  هتديدات  استفحال  نتيجة  األخالقي  السلوك  بتعزيز  تعلق  ما  سواء  مستجداهتا 

ري احملاسبة والتدقيق والقوانني ذات الصلة، فضاًل لذي تشهده معاياملدقق، أو ما تعلق منها ابلتعديالت والتطوير ا
تطرق إىل اجملاالت هذا املطلب الهندف من خالل  مات. لذلكلو يا املع جو ستمرة لتطور تكنولملاة بعاة املتحتمي على

 اليت تتطلب من املدقق املايل تعليم منهي مستمر ابعتبارها عوامل مؤثرة يف حتسني اجلودة. 
م   إىل  اإلشارة  املهنية  جتدر  املنظمات  حيث ساعي  الصدد،  هذا  املعهد    يف  للاألملقام  املاليني   قني دقماين 

 ه نتائج ىخدمات التدقيق على أعلى مستوى ممكن وكانت إحد ت األخرية لضمان جودة واسنه يف الد و بزايدة جه
لـ األملاين    املايلاملدقق    ص يؤكد على ضرورة ختصي  الذي  تنظيم املهنةل  الرتكيز على التعليم املهين املستمر. وفقاً   هي

امه ز لإابإلضافة إىل  املستمر  م  للتعلي  تاسنو ثالث  غضون  يف    عةسا  (021)أو    السنةساعة على األقل يف    (40)
الصلة   األدبيات  طالع علىابإل ي.  1ذات  املتحدةابشرتط  كذلك   ( 120)  التدقيق  شركاءمن    األمريكية  لوالايت 

 ص صخت  وان أن تيتتطلب جلنة اإلشراف املايل يف   ، يف حنيسنوات  ثالثفرتة  يف    التعليم املهين املستمر  من   ساعة
 ( 24)   سنوات وأن يكون لديهم  ثالثة يف كل  اعس  (100)الشركات العامة    يقىن بتدقعتمكاتب التدقيق اليت  

 .2ساعة كحد أدىن يف كل عام 
دقق واملهين املستمر للم التأهيل العلمي  توصلت دراسة )سارة حممد وآخرون( إىل أن    ويف ذات السياق 

 .3هتجود  ويساهم يف حتسني  يل املا  قدقيالتء  قلل من أخطا املايل ابلسودان ي
 

  والقيم األخالقيةزيز السلوك املهين  : تع  أوالً 

اختبار   من املرتشحني النجاح يف   املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة والتدقيق املايل أغلب    تشرتط
ا ما يض، مب املهنةملمارسة  الرتاخيص  حلصوهلم على  املهين  سلوك  والمقياس األخالق   اققني د ملن أن  ملاليني حديثي   

ملارت ال املهما خيص  هلم من كفاية  االمت  قابليةلديهم    نةرسة  ملا  املهنية  للوائح ثال لألخالق  جيد  واستيعاب  إطالع 
استمرارهم يف كيف نضمن  ا يثري االهتمام  مدونة قواعد السلوك املهين الصادر عن املنظمات املهنية لدوهلم، لكن م 

تطبيق  إللتزام بل  املايل   لتدقيقمكاتب ااملاسة لدى    ة اجاحل  كد على ؤ يمما    .4األخالقيةري  عايملا  هلذه   متثال احملافظة واال
املستمرالت املهين  جمال    عليم  السيف  خالل  تعزيز  من  األخالقية  والقيم  املهين  األساسية لوك  املفاهيم  على   التأكيد 

 
1 COENENBERG, Adolf Gerhard, HALLER, Axel, et MARTEN, Kai-Uwe. Op.Cit., P 376. 
2 Chen, Yahn-Shir, Yi-Fang Yang, and Lee-Wen Yang. "The IT productivity paradox: Effects of training in audit 

firms." Human Systems Management 31.3-4 (2012): p 243. 
لة  جمودان،  سارجيني ابلخلاجعني ااتب املر كومي، ومجعة القاملرا   انيو د   ىنية علادمي  دراسة،  اجعة اخلارجيةحتسني جودة تقارير املر   لية يف ليجعة التح ار رون، دور املمه حممد وآخ سارة بر    3

 .561، ص 0162 ، السودان،2دد ، الع71، اجمللد ةصاديقتالعلوم اال
4 Haugen, Susan, and Lucretia Mattson. "Continuing ethics education is critical to improving professional 

conduct of auditors." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, vol 8, n° 1/2, 2005, P 18. 
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يب   ياالت. أحليف أغلب امعمول به  وه  ماك  عليك"يب   والفلسفة العامة والتوقعات بدالً من الرتكيز على "ال 
 حلوائال تعدو كوهنا  لدى املدققني عوضاً أن يروهنا  يشكل قناعة    منهج فكري   ك والقواعد مدونة السلو أن تصبح  

ا1تضم جمموعة من القواعد لتعليم املهين املستمر يف تعزيز السلوك املهين لدى ، وهو ما يعكس يف احملصلة أمهية 
ساعد على يدقق الداخلي  ملل ر  املهين املستمعليم  ن التأ   إىل(  Yaser AL frijat)نتائج    ت ار أش   ، حيث دققنيامل

املهنية املهارات  األخالقية  تنمية  والقيم  املهين  السلوك  بتعزيز  منها  تعلق  ما  السرقة   السيما  ومكافحة  لكشف 
 .2باتنتقادي يف تقييم أدلة اإلثمهارات التفكري االكذا  ال و واالحتي

املهين ن التعلم  أب  Shoommuangpak)  )دراسة    إليه  تتوصل ما    جهذه النتائ  تدعمرى  خأة  حيمن ان  
وإياب   بشكل كبري  يرتبط  التدقيق بتحسني  املستمر  املمارسات و   3. املايل  جودة  استيعاب  من  املدققني  لتمكني 

امل )  ناسبةاألخالقية  دراسة  التدقيق  (let a Haugenأوصت  اليت   عن ة  لأمثشة  ومناق  عرض ب  مكاتب  احلاالت 
وصيانة بيئة مثالية لتحديث  تعد  التعليم املهين املستمر  أن ورشات  ، من منطلق  قدة خالقية مع أ  ى قضاايلعحتتوي  
 .4على األخالق والسلوك املهين   ذات حمتوى متميز للمحافظة  برامج  تتضمن   إذا كانت  للمدققني ةاألخالقي  املعايري 

  الصلة  ت  ني ذاانو ق الة والتدقيق و اسبحملا  يييف معاجدات  مواكبة املست اثنياً : 

د أهم حمددات التطوير املهين الذي يسمح للمدقق املايل ابكتساب الكفاءة هين املستمر أح ميثل التعليم امل
ا وسلوكيات  أخالقيات  بقواعد  وإملامه  الالزمني  ابجلودة والتأهيل  التدقيق  عملية  ألداء  ضرورية  ملهنة كمتطلبات 

وير الذايت ألساليب أدائه لعمله، من دقق املايل ابلتطيام امل ق  مهيةى ألع  (Cohenرير جلنة )تق  كد أ   ثبة، حي ملطلو ا
  ( lderE)ويرى  .  5خالل مواكبته للتغريات السريعة يف جمال مهنة التدقيق املايل وفق برامج التعليم املهين املستمر

التعمل  االستجابةيب على املدققني  أبنه   اتطلبات  أو كشرط   ، ةاملهن  ةسر تراخيصهم ملما   على  ظاحف لل   ملستمر ليم 
جودة خدمة التدقيق أكرب لتحسني  حتمال  ابمستمر   مهين  تعليم  التدقيق املايل توفر مهنة    حبيث   لتجديد الرتخيص 

 ةحملاسبال ارف الواسعة واملتغرية ابستمرار يف جمااملع من  جموعة  مب  على اطالع دائماملدققني املاليني  املناسبة وإلبقاء  
ال  ث حبي  .6واجلباية   يقدقلتاو  املهينتعيهدف  إىل    ليم  احلالية يف   املاليني  ني دققامل حتديث معرفة  املستمر  ابلتطورات 

 
1 Wyatt, Arthur R. "Accounting professionalism-They just don't get it!." Accounting horizons, vol 18, n° 1 , 

2004, p : 45-54. 
2 Yaser Saleh AL frijat, Compliance with Continuing Professional Development (IES7) of Internal Auditor and 

Quality of Internal Audit Function, Accounting and Finance Research, Vol. 9, No. 1; 2020, p 28. 
3 Hussein, Fuad Elmahedi, Mustafa Mohd Hanefah, and Khaled Ali Endaya. "Audit team characteristics, and 

external environment audit factors: Effects on audit quality in Libya." East African Scholars Journal of 

Economics, Business and Management, vol 3, n° 10, 2020, p 8. 
4 Haugen, Susanet al. Op.Cit., P 20. 

    .311 ص  ،ق ذكره ب سجع مر ، هاتحاته السيد شح عبد الوهاب نصر علي، ش   5
6 Yi-Fang Yang, Yahn-Shir Chen,"Quality moderates market competition: evidence of Taiwanese service 

industry", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 33 Issue: 9, 2016, P 1338. 
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احملاسبة ويزيد اي  امن خالل التعليم املستمر سيحصل املدقق على فهم أعمق لقض أي  املنهجية وإجراءات التدقيق.  
 .1أعماله جودة   من  نسحي امبيق  تدقال  اتجراءاخلاصة إبلمهارات  ل اكتسابه من

 تكنولوجيا املعلومات املستمرة لتطور  ملتابعة  ا  لثاً :اث

طريق  عن  املهنة  تطوير  يف  بشكل كبري  املايل  التدقيق  جمال  يف  اإللكرتونية  احلواسيب  استخدام  أسهم 
املهنية    ى لعي  ور ر من الض أصبح  لعديدة وأمهها اختصار اجلهد والوقت، ومن هذا املنطلق  االستفادة من مميزاهتا ا

كنولوجيا التدقيق املايل ال تكنولوجيا املعلومات بشكل عام ويف جمال ت طورات اليت تستجد يف جم تالمواكبة  واملهنيني
ولذلك ، 2على هذه التطورات بشكل خاص، حيث يعد الذكاء اإلصطناعي والنظم اخلبرية أحد مظاهر االستدالل

تعم األخرية  السنوات  يف  تبمت  سيايم  املستمعتلا  اتسين  املهين  ابعتباره  ظماتناملقبل  من    رليم  تشكل  املهنية  ا 
لك التغريات اليت يواجهها املدققني املاليني يف جماالت املعرفة بتكنولوجيا املعلومات والطلب على ضمان استجابة لت

   .3ايت الدول تصادقال ة  سيفالتنا  لقدرةالرأي العام واحلاجة إىل الرفع من اقبل  املساءلة من  اجلودة، ابالضافة إىل  
أسفر عن التطور من التدقيق التقليدي   ات يف بيئة األعمال املعاصرة تكنولوجيا املعلومدم يف تقالأن  ا  مك

مل حتدايً  شكل  مما  الفعلي  الوقت  يف  املستمر(  )التدقيق  اإللكرتوين  التدقيق  املايل إىل  التدقيق  على .  4هنة   أوجب 
املايل التدقيق  امل   ج امبر   وضع رة  ضرو   مكاتب  املهين  املتسار مب  تعىن   مرتسالتعليم  التغريات  تكنولوجيا واكبة  يف  عة 

 . اتاملعلوم 
دراسة أهتمت  متصل  سياق  املستمر إب(  Yaser AL frijat)  ويف  املهين  للتطوير  االمتثال  أمهية  براز 

 اسب احملر الدويل للتعليم اعيمل ابات طلتة ملقياساً مبدى االستجاب وعالقته جبودة التدقيق الداخليللمدققني الداخليني 
(، هذا وقد مشلت الدراسة أربعة IFACحملاسب الدويل التابع لـ )معايري التعليم االصادر عن جملس    (IES 7)م  رق

نتائج إيابية فيما يتعلق أبمهية التطوير املهين إىل  دراسة  ال توصلت  دول عربية هي األردن، الكويت، قطر ولبنان، و 
املستمكيز عرت ال  خالل   ن م  الداخلي   التدقيق  ة دجو   ني يف حتسستمر  امل املتابعة  املتعلقة  لى  للتغيريات  ابلربجميات رة 

 . 5احلديثة يف ممارسات التدقيق الداخلي   وتكنولوجيا املعلومات   التطبيقية للحواسيب
 

 
1 Dyah Setyaningrum et al. The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation, 

International Research Journal of Business Studies, Vol. 6, No. 2, 2013, P 92. 
امعة  جلنسانية  علوم االلجملة ا  ساابت"،بة احلاقمر ب  تيف مكا   ة انية ميداسالنهوض به "در كوردستان/العراق وسبل    م إقلي يف    املهينب سلتعليم احملاع استمرار ايين، واق عالن  حلفا   مسة اب    2

 .2114، ص 2017اق، لعر ، ا4، العدد 5اجمللد  ،زاخو
3 Laksmi, Ayu Chairina. "CPD for members of auditing profession in Indonesia: providers’ point of 

view." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, vol 18, n° 2, 2014, p 126. 
4 Byrnes, Paul Eric, et al. "Evolution of Auditing: From the Traditional Approach to the Future 

Audit1." Continuous Auditing. Emerald Publishing Limited, 2018., p 285  https://doi.org/10.1108/978-1-

78743-413-420181014 
5 Yaser Saleh AL frijat, Op.Cit., P 28. 

https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181014
https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181014
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 لمدقق املايلالذهين والظاهري لل  ستقالاالاملطلب اخلامس :  

كادميية لدراسات األ قيت اهتمام كبري من ا ل يتلاو ودة  جلاؤثرة يف  عوامل املال  هم أ   ن ايل مقق امليعترب استقالل املد 
نسعى حيث واالصدارات املهنية وخاصة فيما يتعلق بفجوة التوقعات والتهديدات اليت قد يتعرض هلا املدقق املايل. 

 ضن خالل استعراض بعم  ،يلا ملدقيق اة التملطلب إىل إبراز أمهية االستقالل يف التأثري على جود من خالل هذا ا
لا  اخلصائص عمدقللسلوكية  املايل  املهين حنو  لى  ق  السلوك  قواعد  ملدونة  لتقييم و   االمتثال  املهين  الشك  ممارسة 

اجلوهرية والتحريفات  األخطاء  عن  والكشف  إىل    املخاطر  فحص   التفكريابإلضافة  عند  واملوضوعية  االنتقادي 
 نها.ع  رريتقلتابة اية وكوتقييم القوائم املال
 احلكم   ممارسة من خالله    املدقق ذي يستطيع  ألساسي ال املطلب ا  أبنهالستقالل  لر  ينظه  كر ذ   سبق وفقا ملا  

، التدقيقجلودة  ها  تعريفسياق  يف    ( (DeAngelo، وهذا ما أكدت عليه دراسةاملهين مبوضوعية ودون أي أتثري
اءة الفنية لدى الكفن  عتبار أ ا  املايل على   لتدقيقا  دةو جل   الثاين ؤشر  املايل مبثابة املاستقالل املدقق    حيث أدرجت 

والذي اإلبالغ عن أي خرق مكتشف  دون العزم على  قق ال تكفي لوحدها الكتشاف التحريفات اجلوهرية  املد 
عالية ل  اأساس   يعد  تدقيق  جودة  أن  و   .1تقدمي  استقالل  ييفرتض  ين املهكم  احل  يتأثرعندما  للتهديد  املدقق  تعرض 

الل يتعامل ممن  لية بدال  ا احله املصعلى حنو غري مالئم مب  يلامل مدقق  املواقف  أن  مصاحل مستخدمي مبا يضمن  ع 
 .2املالية  القوائم

الورقة اخلضراء أبن   األوربية يف  املفوضية  جهة أخرى أكدت  للمستمن  قانوين  ثمرين التدقيق هو ضمان 
واألطراف   مصلحة    األخرى واملقرضني  لديهم  يف اقتصاالذين  التدقيق،    ةكشر ال  دية  أ   ك ولذلحمل  يكون ن  ينبغي 

  .3التدقيق املايل س الثابت لبيئة  تقالل هو األسااالس
يف تعزيز عمليات تدقيق عالية اجلودة عن طريق التقليل إىل   استقالل املدقق املايل   ويتمثل أحد أهداف 

 ة سر مما يب على املدقق    ك ذلل   .املايلدقق  املكن من احتمال أن تؤثر أي عوامل خارجية على أحكام  أدىن حد مم
القرارات بطريقة غري متحيزة وموضوعية، حىت عندما القدرة والرغبة يف اويب أن يكون لديه    ينهامل  الشك ختاذ 

 يعترب وفقوهذا ما    .4التدقيق  مكتب و   تكون قرارات املدقق ضد مصاحل إدارة عميل التدقيق أو ضد مصاحل املدقق
دقق امل   الل استقنظر إىليه وال يب أن  كري فتو دقق  ملا  عن شخصية  عية بعيدةو ضمو ة  له مسأنأبية  النظرية املوضوع

للم فيها  احلكم  يرتك  ذهنية  مسألة  أنه  على  موضوعية دقق  نفسه  مسألة  أهنا  على  هلا  النظر  يب  وإمنا  نفسه، 
 .5ددة قواعد ومعايري حم   حتكمها 

 
1 Tritschler, Jonas. Op.Cit., P 27. 
2 Johnstone, Karla, Audrey Gramling, and Larry E. Rittenberg. Auditing: a risk-based approach to conducting 

a quality audit. Cengage learning, ninth edition, Cengage Learning, United States, 2013, P 18. 
3 EUROPEENNE, DANS L'UNION, and PISTES DE REFLEXION POUR L'AVENIR. "Livre vert." Libérer le 

potentiel des industries culturelles et creatives (2010), p 11. 
4 Johnstone, Karla, Audrey Gramling, and Larry E. Rittenberg. Op.Cit., P 17. 

 . 20، ص 2017 ، اجلزائر،71العدد  ،انيةنسإل اة و عيجتمادراسات االدميية للكا األاحلساابت،  مراجع  على استقاللثرة ملؤ مر، العوامل اديلمي ع و براق حممد   5
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طراف أل اب   ضاً ي أ شرة فحسب، بل يتعلقابم  يةنف املعطراأل ل  ممه ريعد االستقالل أمال  ابإلضافة إىل ذلك  
   .1مالء اآلخرينالثالثة، وخاصة الع

هليكل شكالً  احلايل  الوقت  يف  املتحدة  الوالايت  التدقيق تستخدم  اثلث حيث   سوق  طرف  يستند إىل 
قيق د تالت  ارتباط الصات مناق  ي ر مث ي  العامة   للشركاتتقييم احتياجات التدقيق  للتدقيق بيقوم مكتب املفتش العام 

وجود مكتب املفتش حيث يشري  .  دفع أتعاهبم وإهناء مهامهمص يف تعيني املدققني و ت وخيكياانت  لاهذه    مع  املايل
   .2ز االستقالل لتعزي  احلكومي أبن نظام الطرف الثالث أو التخصيص أمر ممكن   التدقيق املايل العام يف سوق  

 

 هينوك امل: االمتثال ملدونة قواعد السل   أوالً 

 

التدقيق املا أخالقيات املهنة تؤثر  ن  أ   إىل (  al te Haeridistiaسة )راد  ت ص لخ يل، وهذا على جودة 
التدقيق وفقاً     ئم القوا  ملا تتضمنهيعين أبن استمرار املدقق يف االمتثال ملدونة قواعد السلوك املهين، ستكون نتائج 

 .3املالية
السياق   ذات  مد أتثري  دراسةب(  Alrabba)   اهتمتويف  احلالخأل ا  ةون  جودة  على   املهين   مكقيات 

اكتشاف   لت إىل أن اجلوانب املختلفة للمدققني هلا أتثريات متنوعة على قدرهتم علىاألردن. وتوص  لمدققني يفل
الواضح    حيث.  املالية  القوائمأي معلومات غري صحيحة يف   أن سالمة وموضوعية واستقاللية املدققني كان من 

الدراسة أن مجيع   مع ذلك اكتشفتو الصحيحة.    الية غريمل الحظة املعلومات ام  ىعلة  ر ابلقد   فضعي  طترتبط ارتبا
اليت القواعد  مثل  التدقيق  ملهنة  األخالقية  وحتديد    اجلوانب  اإلعالن،  حقوق  املؤسسات األتعابحتكم  واسم   ،

 .4ة املالي  ابلقوائمتحريف القدرة املدقق على حتديد    يف   وشكلها، هلا أتثري كبري 
 

 الشك املهين    رسة مما:    اً اثني
 

( يف تقريره السنوي عن نتائج الرقابة على IFIAR) تدقيق املستقلني يل ملنظمي مهنة الى الدو تد املن ضح و أ
ة وراء العديد من أوجه أحد العوامل الكامنأبن  ،  2014جودة مكاتب التدقيق يف بعض الدول األعضاء للعام  

يف   هو القصور  املايل  مم عدم ك   التدقيق  أالة  سر افاية  أثناء  املهين  لذلك  دقيقلتا  أعمال   ء ادشك  واستناداً  أكد ، 
(IFIARأب )  املالية   القوائمتدقيق  جودة  حتسني  يسهم بشكل كبري يف    دققني مل لدى االشك املهين  ممارسة  ن تعزيز

 
1 ARRUÑADA, Benito. Audit quality: attributes, private safeguards and the role of regulation. European 

Accounting Review, vol. 9, no 2, 2000, p. 206. 
2 Hurley, Patrick J., Brian W. Mayhew, and Kara Obermire. "Realigning Auditors' Accountability: 

Experimental Evidence." (2017), P10. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2688417 
3 Haeridistia, Nurlita, and Agustin Fadjarenie. "The Effect Of Independence, Professional Ethics & Auditor 

Experience On Audit Quality." International Journal Of Scientific & Technology Research 8.02 (2019). 
4 Alrabba, Hussein Mohammed. "MEASURING THE IMPACT OF CODE OF ETHICS ON THE QUALITY 

OF AUDITORS’PROFESSIONAL JUDGMENT." Journal of Governance and Regulation, vol 5.4 (2016). 
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مركز   دك أ  ام ك  .1ايل ق املالتدقيالتدقيق، ابلنظر إىل تكرار أوجه القصور يف  تب  كاوينبغي أن يكون أولوية قصوى مل
املوضوعية   ات درج  ألعلى  ني املدققعلى ضرورة ممارسة  (  CAQ)ة  ايت املتحدة األمريكيوالل ابايل  مل ا  جودة التدقيق

 .2املايل   ودة التدقيقج لتحقيق    ا وحدهلال تكفي   املايلللمدقق    املهنيةالكفاءة    على اعتبار أنوالشك املهين  

 الذي يتبناه  ك املهينشلتوى اهو اخنفاض مس  لاتيحال تشاف ايف اكأحد أسباب فشل املدقق  كما يعد  
فريق التدقيق متمكن من االستخدام مل يكن  إذا    واليت مفادها،(  IAASB)  إرشاداتوهذا يتفق مع    .3ني املدقق

على االستنتاج   وال الحتيال  اكتشاف ا  تلك القدرة علىميللطعن يف أتكيدات اإلدارة فلن  املناسب للشك املهين  
 .4دل عاض بشكل ر عاملالية للكيان ت  مئاقو ال   ن أب   وقاملوث

الشك املهين للمدقق على جودة التدقيق صائص  ( إىل وجود أتثري خل رى الطائيشبتوصلت دراسة )وقد  
العراقية، أي أن ممارسة الشك املهين تؤدي إىل  التدقيق  التدقيق املايل من خالل املايل يف مكاتب   حتسني جودة 

األخطاء ااجلو   اكتشاف  األ ع  ةجتنالهرية  أو  االحتيال  مما  طخن  احليؤ اء  اىل  ا  فاظدي  ثقة  مبهنة على  املايل  جملتمع 
 .5التدقيق املايل 

و  املستوى   يف  مبا  االستقالل،  إىل   ابإلضافة  العوامل  من   ابلعديد  املدقق  شك  يتأثر  أن  ميكنهذا  ذلك 
 ،قيقتد لا  مكتب  وثقافة  دقيق،تلا  ل حمشركة  لا  ل ماأع   ومعرفة  املوظفني  على  واإلشراف  والتدريب،  للمدقق،  التعليمي

التدقيق  قةالوع  املستويني   على   لالستقاللية  يكون  قدمما يدل على أنه  .  التدقيق  وجلان  العمالء   ةار إد  مع  مكتب 
 .6التدقيق املايل   جودة و   املدقق  شك   على  أتثري   املظهر،  أو  الواقع  يف واملؤسسي،  الفردي

 
 التقرير عنها  ةابلية وكتاقوائم املوتقييم ال  صحف   ند ع ضوعية واملو التفكي االنتقادي  اثلثاً :  

 
السابقة إىل أن ضعف موضوعية املدقق ونزاهته يرتبط بعوامل خمتلفة من أبرزها تقدمي   لدراسات أشارت ا

املدقق  مدة  طول  و   االستشاريةدمات  اخل س حيازة  التدقيق  ومنافسة  إىل  وق  العميل  ابإلضافة  حجم وكذا  حجم 
األخاليكو قد  ه  يوعلق.  دقيلت ا  مكتب للثقافة  داخل  يقن  أتثري كبري    بات مكة  املدققالتدقيق  استنتاجات   على 

 
1 International Forum of Independent Audit Regulators Report on 2014 Survey of Inspection Findings 

March 3, 2015, P 3. 
2 Centre for audit quality, External Auditor Assessment Tool: A Reference for Audit Committees, 2017, P 8.  
3 Putra, Gede Sanjaya Adi, et al. Op.Cit., P 33. 
4 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) , A Framework for Audit Quality, New 

York, NY : IAASB, 2013, P 26.  
 . 597، ص ذكرهبق مرجع سعثمان، الدين  ءلطائي وعالا  بشرى  5

6 Mills, P. W., et al. Enhancing Audit Quality: Canadian Perspective-Auditor Independence. Discussion 

Paper prepared by the Independence Working Group (IWG) of the under a collaborative initiative by the 

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) and the Canadian Public Accountability Board (CPAB), 

2012, p 9. 
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دراسة )التويري وآخرون( أوضحت نتائج  ويف هذا الصدد    .1التدقيقجودة    مما ينعكس علىونزاهته،  ته  وموضوعي
 صح: املوضوعية عند ف  يهة  ديو ة السع لعربياملايل ابململكة االثة عوامل مؤثرة يف جودة التدقيق  أكثر ثمن بني    هأن

أوصى الباحثان بضرورة اهتمام مكاتب التدقيق يجة  نتهذه الوعلى ضوء  ،  لتقرير عنهالية وكتابة االقوائم املا  وتقييم
املالية واستقالل مكتب التدقيق عن الشركة حمل   اللتزام ابملوضوعية وأخالقيات املهنة عند فحص وتقييم القوائماب

 .2يقالتدق
 اهتمتالدراسات قد    على الرغم من أن بعض نه  أب  (Fatima rTahiدراسة )  أفادت   ى ر أخة  يمن انح

نزاهة املدقق  املوضوعية  خذ يف االعتبار أتثري أتمل    ا، إال أهن موضوعية املدقق  وفق منظور قية  لثقافة األخالاب  ،على 
 هدح مفارت قعن م نتائج التحليل    رتفسأو قية.  األخالوالنزاهة والثقافة    دققرتباط الوثيق بني موضوعية املاال  لوجود

وم األخالقية  الثقافة  نأن  على  تؤثر  املدقق  و وضوعية  املدقق  قد  زاهة  املهنية ابلتايل  املمارسة  على  آاثر  هلا  يكون 
 .3التدقيق يف نيجرياي  مكاتبوثقافات 

 
ثر بدرجة ؤ ي  قنيقاملد ى  لد ية  وضوعاإللتزام ابملأن    (Furiady et al)  ت نتائج دراسةأظهر يف إندونسيا  و 

املايل ة  جود   سني حتيف    عالية قدرةت   لكوهنا.  التدقيق  من  على    عزز  املهنة املدققني  يتأثروا    ممارسة  أن  دون  بنزاهة 
 .4بضغوط الطرف اآلخر 

جودة التدقيق   في تحسينق المالي  بيئة التدقيواقع  : أثر العوامل المتعلقة ب  الثالثالمبحث  
 المالي 

العو يط  لست  إىل  املبحثهذا    هندف من خالل املتعماالضوء على  بواقع لقل  امل  ة  التدقيق   ، وإبرازايلبيئة 
املايل  مدى  التدقيق  جودة  حتسني  يف  مما،  أتثريها  واصدارت   به  فادتأ  انطالقا  األكادميية  الدراسات  من  العديد 

املهنية   املتعلق  خبصوص املنظمات  ابلعوامل  املايل  التدقيق  جودة  أتثر  ببيإمكانية  التة  أكد   حيث ايل،  ملاق  قيدئة 
(FRC)   هنة  تنظيمية ملالبيئة  المن بينها  ل خارجة عن سيطرة املدققني واليت  أثر كذلك بعواملتدقيق تتا  أن جودة

املهنة ميكن أن حيسن ن تنظيم  أب   القائم على فكرة مفادها (  Knechel)  وهو ما يتوافق مع تنظري .  5املايل لتدقيق  ا
 

1 Tahir, Fatima Alfa. "Exploring the Influence of Ethical Culture and Auditor Objectivity on Auditor 

Integrity among Nigerian Auditors: A Proposed Study." (ICAS) 18-20 September,  (2017) , Malaysia. 
الرمحان   2 الناوير التعبد  املراجعة  ،فعاين ي وحسن  املرافيها من وج  عوامل املؤثرةللة  يليلحتنية  ا دراسة ميدارجية  خل ا  جودة  نظر  االقتصاملامعة اج  ، جملةني عجهة  العزيز  د  لك عبد 

 . 552-219ص ، ص 0082 ،عوديةبية السة العر لكم امل ،1عدد لا، 22لد جملواإلدارة، ا
3 Tahir, Fatima Alfa. "Exploring the Influence of Ethical Culture and Auditor Objectivity on Auditor Integrity 

among Nigerian Auditors: A Proposed Study." International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2017 

18-20 September 2017, Putrajaya, Malaysia  (2017). P : 24-29 
4 Furiady, Olivia, and Ratnawati Kurnia. "The effect of work experiences, competency, motivation, 

accountability and objectivity towards audit quality." Procedia-Social and Behavioral Sciences 211 (2015): 

328-335. 
5 Financial Reporting Council, The audit quality framework, FRC, London: 2008, P 7.   
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ج غري املقصودة التنظيم والنتائ يق وشكلدقة الت يعبط تائج التنظيم على ن فوقتت ا، حيثد منهمن اجلودة كما قد حي 
املهنة    اليت ال مفر منها تنظيم  تنظيمية تعىن مبهام املدقق إجراء أي تغيريات  واقرتح عند    .1أبكملها  جراء إعادة 

ودة بدال من أن اجل  مند  ة قد حتسلبي  أن يراعى عدم وجود أي أتثرياتو اإلطار التنظيمي  أ  يقالتدقوهيكل سوق  
 .2نهاسحت

أكادميية أو مقرتحات منظمات مهنية   تعرب عن رؤى   تصل به من أدبيات سابقة للتنظري السابق وما اقا  فو و 
من   جمموعة   حتديداستنباط و ر عن  أسف  ، الذينظريالتأصيل  إىل فهم أعمق للوخلصنا من خالهلا  متت مراجعتها،  

املتعلقة ابل املؤثر تدقلل  يةمالتنظيبيئة  العوامل  املايل  اإدراجه  مت ، واليت  اجلودة  يف حتسني  ةيق  ضمن  التالية :ا   ألبعاد 
الثقافة فضاًل عن  الرقابة على اجلودة ابإلضافة إىل  تعزيز االستقاللو  حتسني الكفاءة املهنيةكل من  تنظيم متطلبات  

  . ايلقيق املالتد   حوكمة الشركات حملوكذا    ظيمية ملكاتب التدقيق املايل التن
 

 فاءة املهنية كحتسني ال  اتم متطلبيظ املطلب األول : تن

خال  من  إىل    لنسعى  املطلب  على  هذا  الضوء  املهنية  تسليط  الكفاءة  حتسني  متطلبات  تنظيم   يف دور 
تعليم    انطالقااجلودة    حتسني وطرق  مناهج  من  من حتديث  املتخصص  العايل  للتعليم  ملا  اجلامعة  دور احملاسبة يف 

يفف مؤهلني  خ  دداإع   عال  عن  ابقتدار  ة  املهن  ةسر ملما ريني  تعرب  على ى  د م واليت  للحصول  املتطلبات  صرامة 
قل املايل، من منطلق نلتدقيق  الدولية الكربى ل  كاتبامل االعتماد ملزاولة املهنة، كما نتطرق أيضا إىل أمهية اعتماد  

يف   قد تسهم  اكما أهن   ،ةكاتب احملليلدى امل  ةودجلاني  حتسيف  م  ابالعتماد على أسلوب احملاكاة مما قد يسهاخلربات  
تاج إىل تنظيم يضبط تلك املنافسة وفق آلية تقدمي القيمة املضافة ال على حساب حتيف سوق التدقيق  خلق منافسة 

 اجلودة من خالل ختفيض االتعاب. 

 قتصادي الا  قعامع الو الءم مبا يت لمحاسبة والتدقيق  وطرق التعليم العايل لمناهج   ديثحت :    أوالً 
التحداي  مهنة    ليت ا  األخرية   ت إن  املايل والتدقي  احملاسبة تواجه  والسلوك   ق  واإلشراف  ابملساءلة  واملتعلقة 

وتدريب   جيد  تعليم  إىل  احلاجة  على  الضوء  تسلط  الشركات،  وحوكمة  بيئة تتطلب  حيث  .  املهنينياألخالقي 
الاألعمال   لديهم  ماليني  مدققني  اقدرة  املعاصرة  واسعة   كتساب اب ف  كيتلعلى  التعامل مع   ن مكنهم  مت  مهارات 

ا مثل  املسؤولحتدايت  والقيادة  املاليةلعوملة  التكنولوجيا  يف  السريع  والتقدم  املشكالت حيث    .3ة  إحدى  تتعلق 
توظيف وإمكانية  الكفاءة  بتطوير  املرتبطة  فجوة اخلريني    الرئيسية  وجود  يف  املايل  التدقيق  مهنة  ب  ملمارسة    نيما 

اجلامعات و ر خ  ات ءكفا املهنةتقتضي  اليت جات  ايحتااليي  مزاولة  التعليم إذا  .  ها  إىل أن مؤسسات  النتائج  تشري 

 
1 KNECHEL, W. Robert. Audit quality and regulation. International Journal of Auditing, Op.Cit., P 215. 
2 Quick, Reiner. "EC green paper proposals and audit quality." Accounting in Europe 9.1 (2012),  p 18. 
3 Lubbe, Ilse, L. Peta Myers, and Annelien van Rooyen. "Introduction to Special Issue: Challenges for 

Academics Educating Accounting Professionals in South Africa." (2020): 1-5. 
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اخلريني  توظيف  من أجل  الكفاءات  تطوير  لتعزيز  اسرتاتيجيات  ابستخدام  معنية  توظي و   ،العايل  قابلية  ف تعتمد 
عل العامل  أحناء  مجيع  يف  وتطوير كفاءاهتم  شعو اخلريني  قوي  ى  التعاو اكتبالابر  وممارسات  التعليميف  املطبقة   نر    

مع متطلبات السوق اليت تتسم قة  ومتواف  ة التعليم العايل يف جمال احملاسبة شامل  مناهجكون  تأن    يب كما    .1ايل الع
 .2حمتملني  مدققني مالينيني الذين سيصبحون ابلديناميكية واليت تتغري بسرعة إلنتاج اخلري

احملاسبعام  صنت  الصدد   هذا  ويف          تعليم  الكع  الدولية   ةيري  أن  تف لى  املهنية  ثالثة اءة  تكامل  على  شتمل 
هلدف من وابعتبار أن ا  وعليه؛ والقيم واألخالق واملواقف املهنية.  مهنية: الكفاءة الفنية؛ مهارات    جوانب رئيسية

احمل ليصبحوا  تعليم  مناسب  بشكل  احملاسبة  خريي  إعداد  هو  هذه   لكلذ   ،نيمؤهلي  نينيهماسبة  اندماج  يعد 
  .3لتجهيز الطلبة بشكل أفضل لتحقيق هذا اهلدف   وفري أساس قويال يتجزأ من تءا الثة جز لثكوانت املا

أخرى   العربيمن انحية  اململكة  احملاسبة يف  خريي  توظيف  قابلية  لتقييم  دراسة  السعوديةأجريت  من   ،ة 
مدى  تقييم  احملا  خالل  التعليم  ب  لم ع  رص فوفري  تلسب  مالءمة  احملاسبة  مء  انخلريي  سو تطعلى  العمل لبات  ق 

مشل  ،السعودي لآلراء  سرب  على  احملاسبة    ابالعتماد  تعليم  يف  املصلحة  أصحاب  من  واألساتذة الطالب  )ثالثة 
يفجلعل  و   ،(احملاسبة  وممتهين العايل  التعليم  احملاسبةمناهج  ختصص  العمل  تذا    سوق  يف  عالية  أفادفائدة  ت ، 

حتسني بعض املهارات الفنية   يب   ، كما بةيف مناهج احملاسحملاسبة  ابرتبطة  ملايع  ضادراج بعض املو إ  رة رو ضراسة ب الد 
بتحليل املرتبطة  احملاسبية  وتقييم  والعملية  املعلومات  ونظم  على    ،املخاطر  مثل  فضال  مهارات  على   ةقدر التوفري 

 .4التحسني   ن مد  زيمج إىل حتتا  وحل املشكالت املعقدة وغري املألوفة اليتحتديد 
يم جتريب ملهارات التوظيف خلريي احملاسبة راء تقيإىل إج  (Mamecheدراسة )  دت لصدد عم ا  ويف هذا 
وخريني مشارًكا من أساتذة جامعات ومهنيني   419مشل االستطالع آراء   حيث( يف تونس  IESمبوجب معايري )

ية ر ارات الفكهنمية املتبسبة يف تونس مسحت  ااحملم  يمج تعلن براجدد من اجلامعات التونسية، وأظهرت النتائج أ
التعامل مع اآلخرين مبثابة احللقة الضعيفة و   االتصال   اعتربت مهاراتيف املقابل  و   ،والعامة بشكل كبري   والتنظيمية

 .5يع املستجيبني لربانمج تعليم احملاسبة يف تونس مبوافقة مج
ا تعليم  طرق  تغيري  فإن  جهة أخرى  وتطحملاسمن  شأن   ال   هاير و بة  خريج  يف حتسني   يقل  اجلامعة   يودة 

دراس أشارت  )حيث  طرق Wahab, Roslanة  أبن  املعتمد   (  احملاسبة  التكنولوجيا    ة تعليم  خطوة يف تعد  على 

 
1 Abelha, Marta, et al. "Graduate Employability and Competence Development in Higher Education—A 

Systematic Literature Review Using PRISMA." Sustainability 12.15 (2020): 5900. 
2 TANDIONTONG, Mathius, et al. Op.Cit., P 4. 
3 Smith, B. N. Facilitating collaborative learning in accounting students: a cross-institutional study of 

perceptions and experiences of group work in university accounting education. Diss. University of 

Tasmania, 2017. P 302. 
4 Senan, N. "Convenience of accounting education for the requirements of Saudi labour market: An empirical 

study." Management Science Letters 9.11 (2019): p 1930. 
5 Mameche, Youcef, Mohamed Ali Omr, and Najet Hassine. "Compliance of Accounting Education Programs 

with International Accounting Education Standards: The Case of IES 3 in Tunisia." Eurasian Journal of 

Educational Research 85 (2020): 225-246. 
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ذوي اخلربة العالية يف تكنولوجيا املعلومات واجلودة االجتاه الصحيح لتلبية طلب الصناعة على احملاسبني احملرتفني  
 .1ية العال

 ة ولة املهن زاتماد مل ع : صرامة متطلبات اال   اً يناث
 

بشدة  املاليني  حوافز    تتأثر  مستوى  املدققني  ي  االرتباط على  اليت  التدقيق  عمل   ،ؤدوهنا وعمليات  بعقود 
المع    املدققني املنظمات  تدقيقمكاتب  قبل  من  إنشاؤها  مت  اليت  حتديد  املهنية،  واحلوافز  يتم  ذلك  إىل   ابإلضافة 

تتأثر  كما  ،  املدققني يعمل فيها  ليتا  مكاتب التدقيقمن قبل    ري حد كب  ىل إى املستوى اجلزئي  عل  يقدقتءات الإجرا
 .2قانونية يف أي بلدمبا يف ذلك البيئة ال املايل   التدقيقمهنة  نظمات املشرفة على  ملابهذه اإلجراءات  

التنظيم يف وضع شروط صا انت  ةنهامل  زاولة رمة ملمن هذا املنطلق ينظر إىل أمهية دور  ء اقمبا يكفل جودة 
ويف ذات السياق وعلى غرار ،  من شأنه أن يساهم يف حتسني جودة التدقيق املايل  الذي املهنة و   ة ني ملزاولشحاملرت 

الرتخيص ملزاولة العالقة بني صرامة متطلبات  اختبار  يف  (   et alVan)  حبث  التنظيم الصادر عن االحتاد األورب
 وجودة التدقيق(  ريب أطولعلمية أعلى وفرتة تد ةادشهلى  ول عصاحل )حتاد األوروب ال ا لدو  يف  ايلق املالتدقيمهنة 

وكشفت رة األرابح،  االختيارية بغرض إداستحقات  املو املايل، من خالل تقييم العالقة بني تلك املتطلبات املهنية  
متطلبات    املتوصلالنتائج   أن  إىل  مقارن  شهادةإليها  باملاجستري  ارتبا  نسايسلال  ةادشهة   ودة جب  قوثي  طترتبط 

دول االحتاد قل يف  لعمالء التدقيق كانت أ  االختياريةستحقات  املأن  ، كما  ة املدققةيف البياانت املالي  حقاتستامل
وهو .  3زاولة مهنة التدقيق املايل ملللحصول على ترخيص    سنوات  ثالثةتقل عن    فرتة تدريب الشرتط  اليت ت  األورب

 العوامل   كأحدص ملمارسة املهنة خيالرت   رج أد  الذي،  الدويلد  كيق والتأ يقمعايري التد   جمللس  ة دو اجل  مقرتح  فق معما يت
راد مؤهلني ويستجيبون بشكل أف  قبل   يف حتسني جودة التدقيق املايل، ومبثابة ضمان أبن اخلدمة تؤدى من  املؤثرة

 .4ة العام  صلحةمناسب ملا هو ضروري مبا يراعي دور املهنة يف خدمة امل 

 ولية الكبية دقيق الدلتكاتب امل  : منح الرتاخيص  اً لثاث

األار أش التدقيق  احملاكاة مع مكاتب  الدراسات ألمهية  العديد من  ملا هلا من جتربة دولية ت  الكربى  ربعة 
لتقدمي خد  احمللية،  تؤهلها  التدقيق  جودة أعلى من مكاتب  الباحثني بناءا عليه  و مات ذات   منح  أبن  يرى بعض 

  (  ,al etGunnأظهرت نتائج دراسة ) اجلودة، حيث  م يف حتسنيسهلكبار يا  التدقيق األربعة  اتبملكص  يالرتاخ
عات العاملية أو ميتلك خربة يف إجراء عمليات تدقيق للمجمو   دقق عندما ميتلك امل  على أن جودة التدقيق تكون أ

 
1 Wahab, Roslan Abdul, et al. "Technology-Based Accounting Education: Evidence on Acceptance and 

Usage." Advanced Science Letters 23.8 (2017): 7737-7741. 
2  FRANCIS, Jere R. Op.Cit., P 125. 
3  Van Linden, Christophe, et al. Op.Cit., P : 360-373. 

4  IASB, I. A. (2014). A framework for audit quality:  Op.Cit., P 36. 
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. ويف 1ة املشارك  ربة يفاخلنوعني من  ال ال ك  كو ميتلمة، أالعميل شركة فرعية مه فيه ميتلك  الذيخربة خاصة يف البلد 
 %) مبكتب عاملي تساهم بنسبة يعوض( مبصر إىل أن ارتباط مكتب التدقيق احمللراسة ) خلصت د نفس السياق

 .2ملنظم، يف تقليل خماطر التدقيق غري ا(67
التدقيق   أن ن  و يني ير يتوانعمالء التدقيق اللإىل أن    (Vaicekauskas)  دراسة  نتائج  أشارت   يف املقابل

التدقيق الدولية من ت جودة أعلى من تلك  التدقيق احمللية ذا  كاتب م  من قبل  م د املايل املق  اليت تقدمها شركات 
امل القيمة  )معيار  الضريبية  ابملخاطر  املتعلقة  الرؤى  املتصورة   ضافة(،حيث  والكفاءة  تدقيقهم  يف  الشريك  مشاركة 

 .3تدقيق(اء الملساعدي التدقيق )معايري أد
املشرتك وحتسني   املايل  قة بني تفعيل التدقيقبل( مبعرفة أثر العالاجل  وبأراسة )د  هتمتذات السياق ايف  و    

املصرية و  األعمال  بيئة  املايل يف  التدقيق  التدقيق  خلصت جودة  اإللزامي يساهم يف حتسني   ملايل ا  إىل أن  املشرتك 
    .4تدقيقلاالكربى ضمن طريف    ةيامللعاتدقيق  تب الجودة التدقيق املايل شريطة وجود أحد مكا

 التدقيق على أساس تقدمي القيمة املضافة   املنافسة يف سوق : إرساء قواعد    اً رابع

من   ،مل تتحقق حتسينات كبرية يف الفعالية  اجلودة ما  ختفيض إىل  تعاب  قد تؤدي اجلهود املبذولة خلفض األ
ت كبرية يف الكفاءة. يناس حتتتحقق   ما مل تعاب تفاع األار  ىلإ  ةاجلود  تحسنيانحية أخرى قد تؤدي اجلهود املبذولة ل

يف حني أن   ايً، ؤدي إىل توازن قابل للتطبيق اقتصادي اجلودة دون التفكري يف التكلفة قد ال  بتحسني    وعليه فاملطالبة 
ة يب نهاملن  لقول أبفضل ابشأن التكلفة، فقد يكون من األ  اهتماماً قد تكون أقل    فة على املهنةاملشر   املنظمات

التدقيق  ايضةمبق   نياً تعرتف ضمواليت    "،لقيمةا  ىلأن "تنافس ع العالقة   أن   مما يدل على  .5مقابل فوائده   تكاليف 
 .6املايل   مة املضافة للتدقيقهي احملدد احلقيقي للقي ابخلدمة املقدمة  اجلودة والرضاحتسني  بني  

التدقيق    تكمنهذا و  خل داملصلحة  ا  ل خمتلف أصحاب ن قبم  راطخ ملدارة ااة إلاستخدامه كأد  يف قيمة 
ن القيمة املضافة لعملية التدقيق تتمثل يف زايدة ثقة الطرف الثالث يف القوائم  أ   يفرتض  ليهوع  .7نظمة وخارجها امل

مة القي ن فشل املدقق املايل يف حتقيقإ ومن انحية أخرى ف  ،وهريةوالتحريفات اجلخطاء أهنا خالية من األ  على املالية 

 
1 Gunn, Joshua L., and Paul N. Michas. "Auditor multinational expertise and audit quality." The Accounting 

Review 93.4 (2018): 203-224. 
قم  ، العدد ر 45، اجمللد رقم  يةدر نسكاإل معة  ا، جلعلميةبحوث ا للة  لة كلية التجار جمت،  راجع احلسااب ملهينودة األداء املة على جمغري املنظ  عةاملراج  ر ممارسةثعوض، أ   ال حممدأم   2

 .  2، ص 2008، مصر، 2
3 Vaicekauskas, Darius. "Differences between audit quality provided by international and local audit firms: the 

research on audit clients’ perceptions in the audit market of Lithuania." Ekonomika 93 (2014): 157-173. 
ة طنطا،  رة جامعاكلية التج   ،ةحملاسبيالبحوث ا   جملة"،  تطبيقيةدراسة  "  صرم   هنية يف مل ة امارساملاجعة يف بيئة  كة على جودة عملية املر املشرت   عةر املراجثأ ،  حممود أمحداجلبل جنوى  أبو   4

 .  160-113ص  ،1 العدد
5 Knechel, W. Robert. "Audit quality and regulation." Op.Cit., P 215. 
6 M. FELA Ayachi, Les facteurs impactant la qualité du commissariat aux comptes Une analyse à partir du 

contexte de l’audit légal dans les entreprises en Algérie, Revue Algérienne d’Economie de gestion Vol. 12, N° 

: 02(2019) , P 56. 
7 KNECHEL, W. Robert. Audit quality and regulation, Op.Cit., P 219. 
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أثناء ابلتعويض عن الضرر الناتج عن امهاله  ثالث ملطالبته  الطرف ال  منقضائية    ىله قد يعرضه لدعاو مع لة  افضامل
 .1أداء مهامه 
جودته،  م  من و  يؤدي إىل حتسني  املايل  التدقيق  ينطلق احلد من خماطر  القيمة ؤدي ذلك إىل  فقد  زايدة 

دور ن  مما يعزز م  قة، لية املدقاوائم املقلدرجة االعتماد على ا  فعترت تتايل  وابل  املضافة اليت حتققها عملية التدقيق املايل، 
يف حتقيق يساهم    وابلتايل مهنة التدقيق املايل يف عملية توجيه وختصيص االستثمارات يف جماالت خمتلفة للمجتمع،  

املايل االستغالل   التدقيق  جودة  حتسني  فإن  أخرى  انحية  ومن  اجملتمع،  ملوارد  يؤداألمثل  إىل    لقدرة ا  ع فا رتاي 
 .  2ق املايل قينة التد هالتنافسية مل

و  املتحدة    هيئة   تتوقع هذا  اململكة  يف  املالية  إب السوق  القيام  التدقيق  أبن  عمليات  املشرتكة املايل  جراء 
ظر ا ينم ك  .3وحتسني جودة التدقيق يف اململكة املتحدة التدقيق  تركيز سوق  ختفيض  و نافسة  املتعزيز  تسمح باإللزامية  

اليت   ظممع  إىل  قيمة املتدقيق  لا  يف إطار   ا مت أدئه  املهام  لـ "الشك املهين" ابعتبار  مضافة    شرتك ذات  أهنا مكرسة 
 .4الضروري للتعبري عن رأي التدقيق

وبعد   املتحدة  اململكة  اللإصدار  يف  جملس  العادلة تقرير  التجارة  مكتب  قام  التدقيق،  سوق  عن  وردات 
التدقيق   سوق  للالقانإبحالة  اململكة  ال  اتركشوين  يف  إ ملاكبرية  امل  ىلتحدة  تعنجلنة  اليت  قانون افسة.  مبوجب  ىن 

ابلتدخل يف حال طال سوق التدقيق موانع أو قيود تعيق املنافسة، مما يستدعي تدخلها   2002املؤسسات لعام  
 .5رى أخت ائيهن قبل  ءات مة تلك املوانع إما عن طريق تقدمي سبل االنصاف نفسها أو التوصية إبجراإىل إزال

 االعرتاف ابلعالقة التفاعلية ميكن تعزيزها إذا متأبن قيمة التدقيق    (chelneKأوضح )  ىمن انحية أخر 
 ي حتد وهذا خيلق    ،عملية التدقيق  يذتنظيم وختطيط وتنفاالعتبار يف    بعنيالتعاونية بني العميل واملدقق وأخذت    أو

ن عمليات التدقيق تكو   قد :    قدقيتلانتيجة  ملصلحة من  ا  ابح صأبيتعلق  فيما  ال سيما    املايل   ملهنة التدقيق  صعب 
بشكل مناسب للتغلب على عيوب املعلومات النسبية، ولكن دقق املايل  العميل واملثر فعالية وكفاءة إذا تعاون  أك

 ض قو ي  ن التعاو ذا  ه   ن ى أبإذا رأ  القيمة   عملية التدقيق على أهنا عالية  در قد ال يقالتدقيق  لثالث لعملية  االطرف  
 .6ايل ملا  استقاللية املدقق

أخرى  انح  نم اجلديدةلوجيا  التكنو   أسهمت ية  والذكاء حتليل  )  مثل الرقمية  الضخمة،  البياانت 
تتيح حيث  املهام املتكررة.    ل اختصار بعض ، من خالتغيري الطريقة اليت سيتم هبا التدقيق  يف (  ...إخلاالصطناعي

 
 .21ص  ، ذكرهق مرجع سبخرون، أمحد حممد نور وآ 1
 .38ص سابق، الع رجامل 2

3 Paul A. Griffin†, David H. Lont‡, Stephani A. Mason§ & Carol Pomare, Are Two Sets of Eyes More Costly 

Than One? Large-Sample Evidence on Joint versus Single Audits in the European Union, 

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairseasiaprod/production-tcm-public/4521c74097ad4831a92920336d99fa 

fb 
4 MAZARS : A GUIDE TO JOINT AUDIT. For a more effective audit market p10. https://www.aph.gov.au/ 

DocumentStore.ashx?id=3f3cdca3-bb83-445c-810e-041d814495e1&subId=672308 
5 Beattie, Vivien, et al. Op.Cit., P 57. 
6 Knechel, W. Robert, Edward Thomas, and Matthew Driskill. "Understanding financial auditing from a service 

perspective." Accounting, Organizations and Society 81 (2020): 101080. P 18.   
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اجلديدالتكنولوجيا   للمالرقمية  ل  قدرري  وفت  دققني ة  الوقت  من  ببعقل كبري  خالل   التدقيقإجراءات  ض  يام   من 
بشكل كبري من تقلل  الرقمية  التكنولوجيا  ا يعل  مم  ،خلوارزمياتابسهولة حتليلها  مما يتيح  لبياانت  ل  ة اآللي  املخرجات 
تحكم الى  لع   ة ر قد ر  ثكأ قق  فيصبح املد   ، ختصيص مزيد من الوقت لتفسري البياانتومتنح املدقق  ،  دقيقالتتكاليف  

 .1لعميل للمدقق تقدمي القيمة املضافة لميكن   امليزة  ومن خالل هذه  يقت احلقيقلو يل يف امعيف بياانت ال 

 املطلب الثان : تنظيم متطلبات تعزيز االستقالل 

 ايل يفب إىل تسليط الضوء على دور تنظيم متطلبات تعزيز استقاللية املدقق املهذا املطل   ل نسعى من خال 
ابالضافة وقوع هتديد األلفة بني طريف التدقيق،  دة معينة تفاداي لامي مللز االاوب  نتالتطبيق  من خالل    ة دو جلا  حتسني 

من معني  بعية اقتصادية لعميل  ت  تاليف نشؤإىل منع تقدمي اخلدمات االستشارية لعمالء التدقيق املايل، فضال عن  
مجالية للمكتب مما الا  ملداخيلابل مقارنة  لك العميذ  ن م  تبكيل اململداخاألمهية النسبية    قبل مكتب التدقيق جراء

 العميل. ذلك  ض من استقالل املدقق مقابل احملافظة على حصة املداخيل املعتربة من  يقو 
ة أبعاد ميكن من خالهلا تقييم أثر استقاللية املدقق أربع  (Tepalagul, et al)  هذا وقد حددت دراسة   

جودة  املايل   ما  أهنر  اتبعاب يق،  التدقعلى  بقدر  مبا  هتدياثتعد  هلا لالستقالل  ت اد بة  أن  إال  املقابل    ،  بعض يف 
املايل املدقق  على حتسني كفاءة  :  ،  التأثريات  يلي  فيما  األبعاد  هذه  تكمن  اخلدمات غري حيث  العميل،  )أمهية 

 .2(التدقيق  كاتب علقة ابلتدقيق، حيازة املدقق املايل، وارتباط العميل مباملت
 :3فيما يلي دقق املايل  ل املاستقالاحلد من    ملؤثرة يف ا  العوامل  دحية أخرى ميكن حتديانن  م           
   لنفس العميل؛   ابلتزامن مع التدقيق املايل تقدمي اخلدمات االستشارية 
 تقطاب العمالء اجلدد؛ املنافسة الغري أخالقية الس 
 ؛يققل التد ة عميمتديد حيازة املدقق ألكثر من مخسة سنوات يف خدم 
 قعابه نسبة معتربة من الدخل اإلمجايل للمدقلدرجة أن متثل أت  ل معنيمي على عري باملدقق بشكل كعتماد  ا ،

املدققحيث   يتلقاها  اليت  األعلى  التدقيق  رسوم  أن  إىل  التجريبية  النتائج  قني تشري  العميل   بني  ترابط  ختلق  د 
 .4دققني وامل

 :   لييما يف  يل تقالل املدقق املااس  يزعز ترة يف  املؤثيف املقابل ميكن حتديد العوامل  

 
1 Manita, Riadh, et al. 2020, Op.Cit., p p  4-5. 

2 Tepalagul, Nopmanee, and Ling Lin. "Auditor independence and audit quality: A literature review." Journal of 

Accounting, Auditing & Finance, vol 30, no 1, 2015, P 102. 
  لسطني، مذكرة ماجستري يف ف  -غزة  اعني يف قطي ناجعني القانو ية على املر تطبيقية ميدانة  اسر ، دجيخلار ااملراجع    وحياد   ةيلؤثرة على استقالمل املالعواقمان،  بو لة أحممد أسام   3

 .205 ص  ،2007ني، طسفل مويل، لتاحملاسبة وا
4 Sulong, Zunaidah, et al. "Managerial Ownership, leverage and audit quality impact on firm performance: 

evidence from the Malaysian ace market." Accounting & Taxation 5.1 (2013): p 59. 
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 ملايل يتوافق مع متطلبات املهنة كلما أثر إيااب على االستقاللية لمي والعملي للمدقق اكلما كان التأهيل الع
 ؛1والعكس صحيح 

 ميله من ع  ستقالل املدقق واليت من أكثرها استفحال ما حيصل عليه املدقق من أتعابكثرية تلك املؤثرات يف ا
أوباقم  اءو س التدقيق  خدمة  األا  ريها من غ  ل  األتخلدمات  تلك  ولكنها خرى،  ضوابط حمددة  هلا  ليس  عاب 

ألتع حمددة  ضوابط  بوضع  املستمرة  املطالب  من  الرغم  وعلى  وعميله،  املدقق  بني  االتفاق  على  اب تتوقف 
 .  2لدراسة والبحث ا  نم ريثىل الكتاج إالتدقيق، أو أن تتوىل جهة اثلثة حتديدها، إال أن الوضع ال يزال حي

 االلزامي   تناوبال:    الً و أ

التدقيق املايل أحد العوامل احملتملة التأثري على اجلودة، واليت أاثرت جداًل اوب االليعد التن زامي ملكاتب 
 بني د  قالتعا  فرتة   املؤيدون يرون أهنا تؤثر أتثرياً إيابيا على اجلودة، ابعتبار أن طولواسع ما بني مؤيد ومعارض، ف

التدقيق املايلم ن استقاللية املدقق وختلق نوعاً من العالقات الشخصية لتدقيق ال تضماشركة حمل  الوإدارة    كتب 
يعكس فشل املدقق املايل يف إصدار رأي   اليت قد ختل بعملية التدقيق، وتتيح للشركة إمكانية التالعب أبرابحها مما

لزام بتقييد إلملصاحبة لا   التكلفة  ن بل ابلعكس يرون أ   ،كلذ  لى عإثبات  ن أي  مناسب، أما املعارضون فال يدو 
مدة العالقة التعاقدية بني املدقق والعميل تفوق املنافع املتوقعة، فمعرفة املدقق بكيفية تطبيق النظام احملاسب ونظام 

يف القوائم  ةيهر و جليفات االتحر الداخلية تشكل عوامل حامسة يف حتديد مدى قدرته على اكتشاف األخطاء و   الرقابة
 .        3الليتهيعكس مدى استق  عنها، مما غ واالبال  ةاملالي

ميكن اعتبار إدخال القواعد اخلاصة بتناوب املدققني وتلك اليت   أبنه (Ionela-Corina)  ترى  يف املقابل
أو   التدقيقتقلل  جودة  لضمان  وسيلة  األلفة  هتديد  على  يف  .4تقضي  السياق  ذات  املاملم  ويف  ثت حب  دةتح لكة 

الدراسة شركاء التدقيق واملدراء يف جودة التدقيق، ومشلت عينة عادة تنظيم املهنة  أثر إ  ( يفBeattie et al)دراسة 
زامي للمدقق خبمسة سنوات اختالف يف وجهة املاليني للشركات حمل التدقيق، حيث أاثر حتديد مدة التناوب اإلل

اطر مما سيزيد من خم،  بقصرها  ون ث يعتقد يحلتناوب  ل ة سنوات  مخ  ة مد   ني املدققنتقد  نظر طريف عينة الدراسة، إذ ا
التدق سبعة فشل  إىل  متدد  أبن  ويقرتحون  للمدقق  تعلم  فرتة  مبثابة  هي  احليازة  مدة  أن  ابعتبار  ذلك  ويربرون  يق. 

التناوب  سنوات، يف امل  ما زادت   اذإق  دقمامي لل اإللز قابل يعارضون املدراء املاليني هذا املقرتح ويعتربون أن مدة 
 .5ودة التدقيق املايل جب   خل نوات ستس  على مخسة

 
 . 22ص ،   ع سبق ذكره مرج ق حممد وديلمي عمر، ابر   1
املقارنة ألدراسة ميري،  تو ال ن  االرمح  د بع   2 يقدمها    األخرى   ت عاب اخلدماأتراجعة و تعاب  املر   راجع املاليت  املؤثر اجعة و لعميل  ا لكاملم  تطبيق على هما :  ي فة  العوامل  جملة  ة،  حدت ملة 

 . 10، ص 2009ة، امللكة العربية السعودي لثاين،ا  ع، العددسا، اجمللد التث احملاسبيةالبحو 

ت  ثر أ  ي، مالتمي   ن سم حهاش 3 الد عدم  لل وران اإلبين  يف جودا مدقق اخللزامي  األ التدقي  ة رجي  يف  دراسة ميدان  -ء  خطاق واكتشاف  اية  العق دلت شركات ومكاتب    ية ة كللجمراقية،  يق 
 . 15، ص 0182 ،43ق، العدد ، العرا علومن اجلامـعة للديافر ال

4 Ionela-Corina  chersan, Audit Quality and Several of Its Determinants, Audit Financiar, vol 17, no. 1(153), 

2019, P 103. 
5 Beattie, Vivien, et al. Op.Cit., P 75. 
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، وأتثري التدقيقله أتثري إياب على جودة  دققني  اإللزامي للم  التناوبتشري النتائج إىل أن  يف مصر أيضا  
ققني د ملا  ور ظمن من  تأثرياصة ابلعميل، وأتثري إياب على استقاللية املدققني. كما مت حتديد السلب على املعرفة اخل

 . 1دقق وجودة التدقيق املايل ني التناوب اإللزامي للم عالقة بعلى ال  األتعاب تماد على  عاعة واالنصللتخصص يف ال
امل  ابريطانيويف   العوامل  الستكشاف  املهنة  تنظيم  أثر  يف  دراسة  يف حبثت  املايل  التدقيق  جودة  على  ؤثرة 

قانون  أعقاب   عمدت (  SOX)سن  مشل   ها ور دب  ة املتحد كة  ململا  حيث  تنظيم  وحوكمة   ايل امل لتدقيق  ا  إلعادة 
وأالشركات بينها   سفرت ،  من  اجلودة كان  على  مهمة  أتثري  درجة  هلا  عوامل  تسعة  حتديد  على  الدراسة  نتائج 
 . 2االلزامي للمدقق املايل   التناوب

 

عميله   ع م ق  دقملل  وىلة األالسن  يف   التدقيقأن عمليات  ( إىل  Bellخلصت نتائج دراسة )ن انحية أخرى  م
اخنفاض وجود  أيضا على  ودلت نتائجها    بعد ذلك.  تتحسن بشكل كبري   هالكنة  ودخفض للج نمتعرف مستوى  

لسنة ل  التدقيق متييزها عن جودة  إىل درجة ال ميكن   داً طويلة ج مدة التناوب االلزامي  عندما تكون   التدقيقيف جودة  
الع   ، كمااألوىل التدقيق مع  ارتباط  اأن  ا  منحىن تعليمي كبري يف   لب تطيجلديد  ميل  لعمالء  لوىل، خاصةً ألالسنة 

 .3 أو املدرجني يف البورصةاألكثر تعقيدا ار و الكب
 

 يل لنفس العم   التدقيق املايلابلتزامن مع  :  منع تقدمي اخلدمات االستشارية  اً  اثني
  

( شركة  إفالس  حالة  تكرار  جب(  Enronلتفادي  األمريكي  الكوجنرس  امل ملة  تقدم  ماية حل   تحارت قمن 
ي، كاايلاملدقق  ملا  استقاللية مقرتح  ضمنها  من  األخرى ن  واخلدمات  املايل  التدقيق  خدمات  بني  ابلفصل  قضي 

اين خمتلفة ابختالف مقرتحات دعم رية كما عرف هذا املصطلح معخبالفها واليت يصطلح عليها ابخلدمات االستشا
ت منع  ترى  املقرتحات  فبعض  الداخليمث  نةعيم خدمات  قدمي  االستقالل،  التدقيق  تقدو   ل  اخلدمات   مي منع 

علومات وهي اليت وافق عليها مكاتب التدقيق اخلمسة الكبار الء التدقيق وتصميم وتنفيذ نظم املاالستشارية لعم
مي ، بينما أعقبتها مقرتحات أخرى لتكون أكثر مشواًل حبيث يتم منع تقد (AICPA) ضافة لــ )يف ذلك الوقت( ابال

  .4ف التدقيق املايل ال خبت  ماديع اخلمج
)  الصدد ا  هذ ويف    دراسة  إدراك  Liempd Vanحبثت  مدى  يف  املصلحة  (  التدقيق أصحاب  من 

العميل على االستقالل يف املظهر ألثر التوريد املتزامن للخدمات االستشارية مع خدمات التدقيق لنفس    لدمنارك اب
 والتدقيق   االستشارية ت  ما خد لل  مناز ما بني التوريد املت  ب سل  ارتباط   وجودعلى  النتائج  دلت  حيث  للمدقق املايل،  

العميل نفل لصنف    س  يعزى  اختالف  وجود  مع  املايل،  للمدقق  املظهر  يف  املصلحة ا صواالستقالل  من   حب 
 

1 Anis, Ahmed. Op.Cit., P P 105-120.  
2 Beattie, Vivien, et al. Op.Cit., P 75  
3 Bell, Timothy B., Monika Causholli, and W. Robert Knechel. "Audit firm tenure, non‐audit services, and 

internal assessments of audit quality, USA, 2015, p 38. DOI: 10.1111/1475-679X.12078 visted 19/05/2020. 
    .051 ، ص ذكره  قب مرجع س، حاتهاته السيد ش ب نصر علي، شح هالو ابد ع  4
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القائمني على توريد خدمات التدقيق عن التدقيق    مكاتبلفصل بني موظفي  ن االتدقيق، كما أشارت الدراسة أب
صالساو ،  االستشاريةدمات  خلا  نمو ديقممن  ريهم  غ على  يات  حناد  جلنة   إىل   االستشارية دمات  اخلتقدمي  املوافقة 

 .1دقق يف تعزيز استقاللية املوفق متطلبات لوائح االحتاد االورب، ال حيقق الفائدة املرجوة منه   التدقيق
العالقة ص أثر  خي   اميفصورهم  ت  ديد لتححملل ائتماين ومايل  (  300)  لـآراء  استطالع  يف  من جهة أخرى  

كلتا   كشفت النتائج أبنالبحرين.  املايل بدولة  جودة التدقيق  على  قيق  التد   مكتب قيق وحجم  التد   نة الية جلعفبني  
 .2التدقيق  جودة  من    ختفضتقاللية املدقق وابلتايل  على اس  يؤثر  االستشارية اخلدمات  ان ترى أبن تقدمي  اجملموعت

النتيجة  و  هذه  در تتفق  )مع  أجريت  et al emieydAاسة  اليت  أفاح  نيجراي  يف (  أبيث  نتائجها  تق دت  دمي ن 
 نظمات املشرفة على املهنةامليف احلد من جودة التدقيق املايل، وأوصى الباحثني  له أتثري كبري    االستشارية دمات  اخل
 .3ل يس العمة لنفالتوريد املتزامن خلدمات التدقيق مع اخلدمات االستشاريمن    نع مكاتب التدقيقمب

 

 يل ن العم ع  قتصادي الا: االستقالل    اً اثلث
 

وهي فيما يتعلق ابستقالل املدقق،  واملستثمرين    نظمات املشرفة على املهنةامل   خرى تثري قلقهناك مسألة أ 
 ، حيث تقابل هذه املسألة ودةاجلعلى  الء التدقيق  لعماملدققني  قبل  من    ة املقدم  اخلدمات االستشاريةأتثري  مدى  
مع االقتصادية  للعالقة  ز  يتعز   ستشارية اخلدمات االمن  املدقق    ب عاأتدة  ايز   تان، األوىل ترى يف ضعار مت  يت نظربوجه

أبن املعرفة اخلاصة التدقيق، بينما ترى وجهة نظر األخرى  من جودة  حيد  من استقاللية املدقق و عمالئه، مما يضعف 
مت  و لعميل  اب اال  تقدمي  من   اكتساهبااليت  أن  ميء  المللع  يةستشار اخلدمات  من ن  سوحت  قدقيتلاعملية    تدعم كن 

 .4هتا جود
( أن ارتفاع نسبة مسامهة شركة العميل يف االيراد الكلي ملكتب التدقيق Knappدراسة )حت  أوضوعليه  

على   وابلتايل  سلبية  بصورة  املدقق  استقالل  على  يؤثر  ما  النسبية  غالباً  األمهية  ارتفاع  أن  حيث  التدقيق،  جودة 
العمسامهمل ملكتباال  يف ل  ية  الكلي  املدق ي لتدقيق  ا  يراد  لضغوط  عل  معرضاً  واستبداله ق  عزله  خيشى  جتعله  قوية 

ا التأثري  احتمال  من  تزيد  وابلتايل  للمهنة  التنافسية  البيئة  ظل  يف  وخاصة  آخر  مايل  استقالل مبدقق  على  لسلب 
 .5ملايل املدقق ا

  ياً حبث  ماً تمالقيت اه  واليت   يققد التتنازل عن جودة  ال  ىلإ   ملدققنيدفع اأحد العوامل احملتملة اليت تفإن    عليهو 
احملصلة من تعاب األوالعميل. الفكرة األساسية يف هذه الدراسات هي أن  دقق هي الروابط االقتصادية بني املاً ري كب

 
1 Van Liempd, D., Quick, R., & Warming‐Rasmussen, B. Auditor‐provided nonaudit services: 

Post‐EU‐regulation evidence from Denmark. International Journal of Auditing, vol 23, n° 1, 2019, p : 1-19. 
2 Al-Ajmi, Jasim. "Audit firm, corporate governance, and audit quality: Evidence from Bahrain." Advances in 

accounting, vol 25, n° 1, 2009, p : 64-74. 
3 Adeyemi, Semiu Babatunde, Okwy Okpala, and Eyesan Leslie Dabor. "Factors affecting audit quality in 

Nigeria." International Journal of Business and Social Science vol 3, n° 20, 2012. 
4 Bell, Timothy B., et al. Op.Cit.,  p 14.    

    .124، ص رهسبق ذك عمرج،  شحاتهد ته السيعلي، شحا هاب نصر عبد الو  5
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االستشارية   مدى  اخلدمات  الرو تعكس  امل ابط  وجود  بني  أن  والعميل،    دققاالقتصادي   اط بتاالر   زايدةابعتبار 
  .1دقق استقالل امل  خالل هتديد   ن م  التدقيق  ةصادي يقلل من جودقتاال

اليت ألتعاب التدقيق التدفق املستمر  منحد  ضوابط لل( إىل أن "وضع PCAOBأشار )  ويف هذا الصدد
 ؤيةوفق ر ق إىل حد كبري من آاثر ضغط اإلدارة ويقدم فرصة  قد حيصل عليها املدقق من عميل واحد سيحرر املدق

وجود أتثري مهم لالستقالل االقتصادي   نتائج علىال  أيضا دلت يف بريطانيا  و   .2ركة " شلاملالية ل  القوائمى  عل  دةيجد 
  .3اجلودة   يف حتسنيعن العميل  للمدقق املايل  

يت قد يتعرض هلا استقالل املدقق املايل، وهبدف الواسعة حول التهديدات ال  املخاوف بناءا علىيف املقابل 
يف العامل، حيث   لشركاتاليت طالت اسلسلة من االهنيارات    قب ع  املدقق   ةهيف نزايثقون  الك  امل ن  ا ك  اإذما    معرفة

، خبصوص مدى إدراكهم لتأثري انةمن خالل استباملستثمرون    ( إىل سرب آراءDart, Eleanor)دراسة  عمدت  
تشارية ساملايل واألعمال اال  ققيتد لمات اد خ دمي  ، ممثلة يف تقلعميلعن ااستقاللية املدقق  ديد  هت   يف ثالث عالقات  

األجل التناوب االلزامي بعد مدة طويلة  و   ،على العميلللمدقق املايل  د االقتصادي  عتما، وااللنفس العميل  لتزامناب
من يعتربان    األعمال االستشاريةقدمي خدمات  ن االعتماد االقتصادي وتأب النتائج  وأظهرت  بني املدقق والعميل.  

 .4جل األطويلة  زمي ملدة االل  وبتنالاب  ةنمقار اللية املدقق تقاس  ى لعدات  دي تهال  أخطر
املنطلق   هذا  )  أفادتومن  عميل  (IFACإرشادات  يكون  عندما  ع ،  شركة   األتعاب   وتفوق  امة التدقيق 

 مكتب اليت تلقها    األتعابمن إمجايل  (  %  15)   ر منسنتني متتاليتني أكث  يف غضون من هذا العميل  املقبوضة  
 .5التدقيق املايل رة عميل  للمكلفني إبدا  املعطيات  ذهح عن هصف يأن  ى مكتب التدقيق  لع  ب وجت، يقيقالتد 

 

 : التدقيق املشرتك االلزامي   اً رابع

مجيع   وأصحاب املصلحة اآلخرين يف   نظمات املشرفة على املهنةاملأدت الفضائح املالية األخرية إىل قيام  
الت مهنة  ابنتقاد  العامل  عؤ والتسادقيق  أحناء  املدققإما  ل  فعلي يبو جتسيني  ليا املني  ذا كان  ستقاللية الا  ملتطلبات  اً ن 

قيام املفوضية االهتمام بعمالء التدقيق. أدى هذا  خبصوص القوائم املالية ل  عادل  مهين  رأي  إلبداءواخلربة واحلافز  
، 2010ة يف عام  ادر الص  ضراءخلاة  قر و حتت عنوان ال املايل   جودة التدقيق  إىل تقدمي مقرتحات لتحسني   األوروبية

 
1 Asthana, Sharad C., and Jeff P. Boone. "Abnormal audit fee and audit quality."Auditing: A Journal of 

Practice & Theory 31.3 (2012): p 1. 
2 Public Company Accounting Oversight Board . Concept Release on Auditor Independence and Audit 

Firm Rotation, Release No. 2011-006 August  16, 2011,  p 2. Available at : https://pcaobus.org/Rulemaking  

/Docket037/Release_2011-006.pdf 
3 Beattie, Vivien, et al, Op.Cit., P 66. 
4 Dart, Eleanor. "UK investors’ perceptions of auditor independence." The British Accounting Review  , vol 43, 

n° 3, 2011, p : 173-185. 
5 Hay, David C. "Audit fee research on issues related to ethics." Current Issues in Auditing, vol 11, n° 2 , 2017,  

p A3. 
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اكتشاف املدققني    كفاءة لتحسني  ت  آليا  دة ع   مشلت  ال  التحريفات  على  يف  و   قوائماجلوهرية  على املالية  حتفيزهم 
تحسني كفاءة املدقق املشرتك لاملايل  هي ممارسة التدقيق  املقرتحة  اآلليات  ومن بني تلك    يف تقاريرهم،   ها إلبالغ عنا

وتشجيعها على   ةصغري ال تدقيق  ال  ملكاتب  ةرصة الفحتامن خالل  املايل  يق  قلتد ق او ركيز سليل ت واستقالليته، وتق
 .1تدقيق شركات كبرية 

املشرتك هو تدقيق القوائم املالية من طرف مكتب تدقيق مايل مستقلني عن بعضهما البعض،   املايل   التدقيق
ومجع حيث يشرتكان يف ختط التدقيق والفحص  وتنفيذ عملية  تقريقو وي،  تااإلثب  أدلة  يط  على  سوايً  تدقيق   رعان 

ن يعمال ويتوصل معاً إىل ولية بصورة تضامنية عن الرأي املقدم يف ذلك التقرير، ويب أمعاً املسئ ند، ويتحمالاحو 
 هما جزء أو كل عملية التدقيق رأي موحد، وذلك من خالل تقسيم مهام عملية التدقيق بينهما حبيث يؤدي كل من

 .2املايل 
اليت    نأعلى  (  Zerni et al)دراسة  ج  ائنت  دلت  ويدالسيف   نالشركات  التد اعتمدت  املايل قيق  ظام 

من    املشرتك أعلى  بدرجة  تتمتع  يف  األرابح    يف  التحفظالطوعي  و االختياريةستحقات  املواخنفاض  حققت ، 
أ ائتمانية  اخنفاض  تصنيفات  احتمال  مع  إفالس خعلى  اطر  مها  املقبل  ابلعام  تت  ركا لشقارنة   ب مكتلف  كاليت 

 .  3تدقيق واحد
 ابلتدقيق الفردي قد أدى إىل مقارنةالتدقيق املشرتك ن أب ( لنعيميابمسة ات نتائج دراسة )ص لخ ق لعراا يفو 

دى هذا التدقيق أ  يف املقابلو بعض الصعوابت،    املدققني املاليني  بعض األعباء اإلضافية، كما واجه  البنوكحّتمل  
أد حتسني  الاملشرتك إىل  اجملاالت   يلاملا  تدقيقاء  تشخكميو   يف عدد من  املدققني لية  استقال  تعزيز  ها يفأمه  يصن 

وعليه على كال املكتبني يف آن واحد،    نتيجة توزيع العمل بني مكتبني وصعوبة ممارسة الضغوط من العميلاملاليني  
مكاتب  ف من  مكتبني  املاختيار  سيايل  التدقيق  التدقيق  أعمال  يف  إ واشرتاكهما  احلؤدي  خربات   علىول  صىل 

ابلرتكيز   مدقق مايل   تم بكفاءة أكثر بسبب قيام كلته األعمال سق فإن أداء هذ ال التدقيعمتوزيع أ  ةمتنوعة، نتيج
 .4على أعمال حمددة 

 مكتب   يرى بيل املثال  ماية استقاللية املدقق. على سكفيل حب  هالتدقيق املشرتك أبن  امؤيدو لذلك يتحجج  
تعزز    حيث املايل دقيق  التال حوكمة  شكدم من أق تق املشرتك هي شكل ميقتد ال  تملياع  ن ( أبMazars)  التدقيق

 
1 Mahmoud, N., and Hebatallah Abd El Salam Badawy. "Effect of joint audit on audit quality: Empirical 

evidence from companies listed on the Egyptian stock exchange." International Journal of Accounting and 

Financial Reporting , vol 5, n° 2, 2015, p 196. 
لة  اجمل،  ةسة ميدانيدرا  -ة يندا ة األعمال السو ي ببيئراجع اخلارجامل  ريرملشرتكة يف تقراجعة امد، أثر امل حماحلسن    عمر السرو ن عيسى  الرمحا   حق عبدأسد  م حمعمر و   د أمح  حممد  دمآ 2
    .286، ص 2019، راسات واألحباث، األردندفاد للر  ، مركز2 دد، الع6جمللد ، اواألعمالية لالقتصاد امللعا

3 Zerni, Mikko, et al. "Do joint audits improve audit quality? Evidence from voluntary joint audits." European 

Accounting Review, vol 21, n° 4, 2012, p : 731-765. 
النعيمي،  ابمسة فاحل 4 املش  صعرت التدقيق  بني  التوابك  التدقيط ت  أداء  وحتسني  استطبيق  )دراسة  ومرا ار ص امل   إدارات   ء راعية آلالق  يفقب احلف  ة  لجملعراق(،  ا/وردستانإقليم ك  ساابت 

 . 541-514ص ص ، 2002، اقالعر  ، 2العدد  ، 5لد جملا أربيل،  –رنسية ية الفمعة اللبناناجلا،  ةزانست العلمي اىڵقه
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املدققني وقدر  استقاللية  املهنيةعلى    هتمبشكل خاص من  نظرهم  عن وجهة  وجود اختالف يف   الدفاع  يف حال 
   .1التدقيق املايل  حمل   الشركة وجهات النظر مع  

ك  شرت قيق املد تاعتمدت نظام الاليت  ات  شركلأن ا  ى( عل let aGhanemدراسة ) دلت النتائج  مصر    يف
النتائج أيضاً وكشفت  .  مكتب تدقيق واحدمن الشركات اليت مت تدقيقها من قبل  ألرابح  ا   يفظاً  حتفأكثر    كانت 

فروق  نع وجود  مستوايت    ة كبري   عدم  اليت    يف   تحفظ اليف  الشركات  بني  املشرتك تعاألرابح  التدقيق  نظام  تمد 
ال  ثري على أتوجود  م  دعب   ضاً أيالنتائج  دت  ا فأو .  يعابلطو   رنةقا م  ياإللزام تدقيق املشرتك والتحفظ يف العالقة بني 

 . 2تعزى إىل التغيري يف حجم مكاتب التدقيق املايل األرابح  
لفة التدقيق مع أتثري ضئيل زيد من تكي  هأنجة  حب  التدقيق املشرتك  اعتماد  امعارضو تذرع  يمن انحية أخرى  

حد كبري. رية للجدل إىل  شرتك مسألة مثاملتدقيق  العمليات    داعتمامما جعل من    ،ايل امل  قالتدقيجودة    يف حتسني
خبصوص  على  التعليق  رسائل  اتسمت    حيث األوربية  املفوضية  اخلضراء،  مقرتح  مكاتبالورقة  قبل  من   مبعارضة 

بشكل عام   الصغرىق  يقتد ال  بته مكاقابلتلزامي بينما  اإل  شرتكاملتدقيق  اليات  جراء عملإلر  االكب  ةالتدقيق األربع
 .3أييد لتاب

التدقيق  (  Lesage et al)  دراسة   نتائج أثبتت    املقابل يف   تعاب يرتبط أبالدمنارك  يف  املشرتك  املايل  أن 
 ارتفاع أتعاب أن    إىل يشري  مما  ،  ضعيف  االختيارية االرتباط بني التدقيق املشرتك واملستحقات    كان  حنييف  أعلى،  

 .4الية ع   ة جودة تدقيق مايلور ضر لاب   سيعكال   يلااملالتدقيق  

 اجلودة   على رقابة الطلبات  لب الثالث : تنظيم متطامل

أعمال  جودة  على  الرقابة  متطلبات  تنظيم  دور  على  الضوء  تسليط  إىل  املطلب  هذا  خالل  من  نسعى 
الداخلية واخلارجية للجودة اب التدقيق يف حتسني اجلودة، من خالل تفعيل ا أتعاب إىل    ة شار اإل  فة إىل إلضاملراقبة 

إ ضر و   التدقيق صيغة يورة  حتديد   اد  يف  واجلودةتراعي  التكلفة  بني  ما  التوازن  إىل  ها  ابالضافة  الوقت ،  كفاية 
  . املخصص للتدقيق، فضال عن تفعيل املساءلة القانونية للمدقق املايل

 جلودة التدقيق  اخلية واخلارجيةراقبة الدامل تفعيل  :    أوالً 

 
1 Zerni, Mikko, et al. Op.Cit., P 732. 
2 Mahmoud, N., et al. Op.Cit., p : 195-207. 
3 Zerni, Mikko, et al. Op.Cit., p 732. 
4 Lesage, Cédric, Nicole VS Ratzinger-Sakel, and Jaana Kettunen. "Consequences of the abandonment of 

mandatory joint audit: An empirical study of audit costs and audit quality effects." European Accounting 

Review, vol 26, n° 2, 2017,  p : 311-339. 
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ابالرقا  عمليةحتضى   جلودخليلداة  واخلارجية  اباب  التدقيق  ة ة  حيث  هتمام  لمقرتحاأشارت  لغ  تحسني ت 
ى جودة التدقيق ابعتبارها علالرقابة الداخلية واخلارجية  ضرورة الرتكيز على  دولية إىل    لستة منظمات مهنيةجلودة  ا

 .1ودة التدقيق املايل ج  حتسني ؤثرة يفاملعوامل  من ال
الصدد   هذا  فيتناHai Phan)ة  سادر   جنتائ  أظهرت ويف  يف  الداخليمراق  الأعم أبن    م(  اجلودة  ة بة 

على رقابة  مسألة ال  أدبيات التدقيق أبن يف املقابل أوضحت   .2املايل  كبرية على جودة التدقيق  تؤثر بدرجة اخلارجية و 
املشرفة على   اتمظنملاو ة(،  ملالي: احلكومة )وزارة اممثلًة فيما يلي    مستوايت ثالثة  تتم على    أنميكن  جودة التدقيق  

الداخلية  مراقبة اجلودة تضطلع هذه اجلهات مبهمة يب أن وعليه  ،  املايل  التدقيقمكاتب كذا و  ، يلا دقيق املتلمهنة ا
 . 3املايل  اخلارجية ألعمال التدقيقو 

 الرقابة الداخلية على اجلودة:  -1

ارجية خلريات يف الظروف التغاب  نبؤتلمح اب يسيز متمتقيمي  منظور  يتم تطوير نظام ضمان اجلودة بناًء على  
التدقيق مبشاكل تقييم اخلصائص املطلوبة للعوامل اليت تؤثر   مكتب ام يف  ر هذا النظيرتبط تطويحيث    ،داخليةالو 

كما   ،يهاوضع قواعد الرقابة الداخلية جلودة العمل واحلفاظ عل  التدقيق  يتعني على مكاتب   إذ   .التدقيقعلى جودة  
تدقيق املناسبة العمليات    ؤدون ملعينة وموظفيها يقيق اتدال  اتب كم  جلودة االعتقاد أبن ابة  راقمنظام    رسخي  يب أن

 .4ملتطلبات القوانني املعمول هبا  قاً وف
 املدققني املالينيوجود عالقة ايابية بني مراقبة أداء ويف هذا الصدد دلت نتائج دراسة )مسري عيسى( على 

 املدققني املاليني أن مراقبة أداء    ري ذلك فس، وتايلملق وجودة التدقيق اقيتد لب اتمبكدة  و اجل  على ي  تيش الداخلوالتف
املتعارف عليها عند تنفيذ   التدقيقحنو االلتزام مبعايري   املدققني، يدفع  مبكتب التدقيقعلى اجلودة  ي والتفتيش الداخل

 .5ملايل التدقيق ا جودة   ، مما ينعكس ايابياً علىالتدقيقمهام عملية  
م ال توفر مستوى شفافية كافياً لنظا تدقيق الليتواينسوق ال يفدقيق لتا مكاتبالنتائج أن  فتكش  وقد  هذا

وف لديها.  اجلودة  احملددة،  قاً مراقبة  التقييم  امل نصف  حوايل  قدم    حيث   ملعايري  يف  املكاتب كفاية  علومات عدد 
نظام مراقبة اجلودة يفال لفهم   ةاألربع  تباملكاز  ييميكن مت  وابلتايل .  قدقيالت  ق جودةحتقي  وكيفية  املكاتب  ضرورية 

 
1 Federation of European Accountants, Overview of Audit Quality Indicators Initiatives, 

https://www.accountan cyeurope.eu/wp-content/uploads/1607_Update_of_Overview_of_AQIs.pdf 
2 Hai, Phan Thanh. "The research of factors affecting the quality of audit activities: Empirical evidence in 

Vietnam." International Journal of Business and Management, vol 11, n° 3, 2016, p : 83-94. 
3 Xalmuratovich, Bayjanov Sarsengali, and Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna. "AUDIT QUALITY 

CONTROL: METHODS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDIT WORK." International 

Engineering Journal For Research & Development, vol 5, n° 2, 2020, p 1. 
4 Sabauri, Levan. "Ways for the Development of the Audit Quality Control System through the Analysis of 

Ongoing Problems, Experience and Challenges: Example of the Republic of Georgia." International Journal of 

Economics and Management Engineering, vol 13, n° 6, 2019, p 827. 
 .43 ص  ، بق ذكرهمرجع سيسى،  كامل حممد عريمس  5
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املا للتدقير  االكب تقدم  يل  ق  أهنا  على  ليتوانيا  وشفافية.  اكتماالً أكثر  تقارير  يف  احمللية مكاتب    خبالف   التدقيق 
 ليت اخلدمة ودة اأكثر فعالية جل ، واليت اندراً ما تساهم يف تقييمالصغرى اليت تتسم تقايرها ابلغموض وعدم االكتمال

 .1التدقيقمكاتب  مها  د تق

 :   لى اجلودة ية )التفتيش( عة اخلارجابالرق  -2

  ( PCAOB)مراقبة  إىل  ة  اخلاضع إىل أن مكاتب التدقيق    توصلت دراسة يف الوالايت املتحدة األمريكية
 ةاريتمر سمؤشر اودة )مل مؤثرة يف اجلبعوامت قياسها    ،عمليات تدقيق عالية اجلودة واليت مسحت له ابلتفتيش تقدم  

واالبالاالست نقا   غغالل،  نظام   الضعف ط  عن  يف  أقل(  اجلوهرية  أرابح  وإدارة  الداخلية،  مبالرقابة  مقارنة  كاتب ، 
 .2بتفتيشها (  PCAOB)التدقيق اليت مل تسمح لـ  

يق عمليات تدق  تؤدي(  PCAOB)لتفتيش    ةاخلاضع  مكاتب التدقيقن  أب(  Lamoreaux)  كما أكد 
أعل جودة  من  ذات  اللذياأولئك  ى  تفخيضعو   ن  لعمليات  أشار.  (BPCAO)ش  يتن  عملي  حيث  أن  ات إىل 

لتعهدات  (  PCAOB)  لـ  التفتيش شاملة  مراجعة  على  وابلتايل مكاتب  تنطوي  اجلودة،  مراقبة  ونظام  التدقيق 
 .3تدقيق لمكتب ااملهام املؤداة من قبل القصور يف  أوجه  حتديد نقاط الضعف و 

خلص   يفو   السياق  دراذات  )ت  ا( إىل  t al, esonrCaسة  جودة  تز تلأن  بدء عمليات د  دادقيق  بعد 
 يف على أن أتثري عمليات التفتيش  ، فضاًل  الكبار  ملكاتب التدقيق األربعةيش، وأن هذا التأثري أقوى ابلنسبة  التفت

 .4خيتلف ابختالف خصائص التفتيش  التدقيقجودة  
أخرى   انحية  دمن  نتائج  )أشارت  لدى   فاض اخن ن  أب(  t alen, eChristensراسة  القصور   أوجه 

 .5تعد عامل مؤثر يف حتسني اجلودة العالية   (PCAOB)التفتيش لــ  لة يف تقارير  قيق املسجتد كاتب الم

 :  أتعاب التدقيقاً  اثني

من ختفيض   فاملخاو بديالً جلهد التدقيق ابإلضافة إىل خماطر التدقيق، وابلتايل فإن    التدقيق  أتعابمتثل  
الناجتة لتقليل اخلسارة    قيقالتد   ووقت   جهد ل من  دقق يقلامل يعل    د ق  ،ةاثبت  التدقيقاطر  خمء  قاب  عم  دقيقالت   بأتعا
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3 Liu, Guoping, and Jerry Sun. "Did the SEC administrative proceedings against Chinese auditors affect audit 

quality?." Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol 37, n°  ,2019 p 3. 
4 Carson, Elizabeth, et al. "The effect of national inspection regimes on audit quality." Available at SSRN 
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5 Christensen, Brant E, et al. Understanding audit quality : Insights from audit partners and 
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املثال    .1االرتباط  عن سبيل  من    إدراجيتم    قد على  معظم   لكن،  التدقيق  أتعاب  ضمن  املخاطرجمموعة كبرية 
 ماشى معتيجهود التدقيق )مبا    من   زيد ملة عن اانجت  املرتفعة  ألتعاب اكانت  ما  الدراسات غري قادرة على التمييز إذا  

   .2(   صافيةخسارة  واليت تعترب  لمخاطر )لجمرد عالوة  أو ببساطة  العالية(،  التدقيقودة  ج

يفرتض ملية معقدة بشكل عام، حيث  املايل ع   التدقيقكمؤشر جلودة    أتعاب التدقيقاستخدام    لذلك يعد
حالة زايدة   )يف  طرخاة املو عال  ا أيض  كسقد تع  نهاولك  هد، اجلمن    زيد ملبذل اتؤدي إىل    قد   العالية  األتعابأن  

. بغض النظر عن املدققابط االقتصادي وابلتايل إضعاف استقالل  العميل( أو حىت سوء التخطيط أو الرت   خماطر
التدقيق على جودة   بتفسري أتثري تسعري  املرتبطة  الالتدقيقالصعوبة   فاضاخن   وأن زايدة  أبقول  ، فإنه من الصعب 

يتم تعيني أعلى عندما  أتعاب تدقيق  حتملوقع  قد يكون من املت .3ايل ملقيق اتد لاسن من جودة حيأن  كن مي بتعااأل
  .4عالية ال ودة  اجل  يذو من  املدقق  

أن أتعاب التدقيق كان هلا أتثري سلب ولكن غري مهم على أحد األحباث  أظهرت نتائج  من جهة أخرى  
تأكد من لل  ، تعابأللاألمثل    دار قامل على    ق يمكاتب التدقن حتصل  أ رة  بضرو   باحثنيال صى  وأو ير التدقيق.  أتخر تقر 

ن أب   )FRC(  ما أشار له مقرتح، وهو ما يتفق مع  5ودة التدقيقجبلمساومة  تفادايً لأهنا ال تنفق أكثر من الالزم  
بسبب   ،ري الئقل غبشك  ةالكافي  تثبااإليد مجع أدلة  تقيتتأثر بفعالية عملية التدقيق واليت من بينها    جودة التدقيق

 .6املالية   ط الضغو 
وقد )نتائج  أظهرت    هذا  وجود  Matozzaدراسة  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  لدى (  مهمة  قابلية 

 األعمال املرتفعة املخاطر،   ، ما يعل املدققني يف بيئةاليت تعرضت لإلفالس لتبين إدارة أرابح تصاعدية الشركات  
املقهتمون  ي األ يف  بام  أتعاب    مخاطرلل  ةو عالج  م دول  التالً  بد،  تدقيقلاضمن  جهود  توسيع  لتقييد من  دقيق 

ابألر  األوىل    ،ابحالتالعب  السنة  يف  العميلخاصة  مع  تؤدي  لالرتباط  ذلك  من  النقيض  على  التدقيق   أتعاب. 
املعينني   املدققني  قبل  السليمة من  الشركات  املفروضة على  فعالتدقي  إىل جهود يثاً  حد املرتفعة  دي إىل ؤ يا  مم،  ةق 
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نام مفادها أن أتعاب التدقيق تعد أحد دراسة أجريت بدولة فيت  و ما يتوافق مع نتائجهو   .1رابح ألاجودة  حتسني  
 . 2جودة التدقيق املايل حتسني العوامل املؤثرة يف 

   املايل  كفاية الوقت املخصص ملهام التدقيق:    اً اثلث

مراعاة القيام هبا، مع  يتعني    خرى اليتألق أو املهمة االتدقيمة  مله   داحملد   الوقتالزمنية أبهنا    ةوازنامل  عرفت  
أشارت بعض الدراسات إىل   ومن هذا املنطلق ،  3همة  املتكاليف املهمة ومستوى املوظفني ذوي اخلربة املعينني يف  

مؤثر   التدقيق كعامل  عملية  يف  املستغرق  الوقت  استخدام  مي  يفإمكانية  حبيث  الجودهتا،  بو كن  عجقول  ة القود 
التدقيق    علي يفلف ستنفذ املة بني الوقت اطردي قد ال يرتبط الوقت املستغرق يف   يف املقابل،  ة احملققةوداجلو عملية 

عمليات  تعقيد  مثل  أخرى  عوامل  حتكمه  قد  التدقيق  يف  املستغرق  الوقت  يف  الزايدة  أن  لسبب  جبودته  التدقيق 
إذا مل   املايل هتديداً   لتدقيقا  جودةجه  او تلذلك قد    .4ق التدقيال  أعم   ز ة اجناكفاء  يق أو اخنفاض يفالشركة حمل التدق

واملد  للشركاء  بوقت كاف  االلتزام  التخطيط  راء يتم  مرحلة  املفضل  )  يف  النهج  املايل  يعكس  على للتدقيق  القائم 
 .5ر(املخاط 

تعامل مع ال  على ن قادري  كونوايب أن ي اجلودةذوي ن املدققني  أب   يف بعض مكاتب التدقيق الشركاءرى  يو 
. 6الفريق مهمةتسهيل  من مثوقت إيابياً يف تسريع التعلم و ال  ضغطيساهم أن ميكن   هليوع، جهادهإو العمل  عبء

يكون دافع قد  قد يكون الضغط وسيلة لإلبداع والكفاءة إذا ما كانت األهداف قابلة للتحقيق، لكنه  يف املقابل  
 .7قيقة للتحابلري قغهداف نت األلتصرف إذا ما كا ا  للغش وسوء

، وتتجسد الثقافة جودة التدقيق  يفتؤثر    التدقيق  مكاتب  الثقافة داخلأن     (FRC)د أكأخرى    ةمن انحي
، مع للتعامل مع القضااي الصعبة عند نشوئهادققني  لشركاء واملل التدقيق كفاية الوقت واملوارد مكاتب أن تضمن يف 

  .8جودة التدقيق سلب على    ا أتثريهل  ات والقرارات اليت اءجر إلل   ءو اللج  لية يف االعتبارات املاضمان عدم تسبب  
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التدقيق ولكنه ليس حتسني  حيد من    الزمنية  املوازنةضغط  هذا وقد أشارت دراسة سويدية إىل أن   جودة 
 لتدقيقكات اوكذلك خصائص شر   (واخلربة، فخصائص املدقق واملتمثلة يف )نوع اجلنس والرتبة  ؤثراملعامل الوحيد  ال

على جودة عوامل حمتملة التأثري  أيضا  قت( هي   املزيد من الو ملدققني ا  وطلب   يققد الت  مكتب وحجم  مالء  عال  )عدد 
أن  املايل  التدقيق إىل  الدراسة  وخلصت  ضغ املدققني  ،  يواجهون  مييلون    من أعلى    طالذين  الزمنية  للقيام املوازنة 

اابل ختسلوكيات  ابليت  يف ثلتممة  ودجلل  وسوء   الء معل امن  ة  يفعضال تفسريات  الوقبول    نه،ألوا  السابق  ع وقيالت  ة 
ختصيص ط طلب  ارتب، يف حني دلت النتائج على ااملستغرق يف كل مهمة تدقيق الوقت  م اإلبالغ عن عدب  االمتثال

 املزيدطلب    قل ميالً إىلاألهم  مع أن املدققني األكثر خربة  إياب جبودة التدقيق،    طارتبا  لتدقيقل  املزيد من الوقت 
   .1ت لوق من ا

مشاركة  ساعات  عدد  من    ختفضالتدقيق    تبدراسات أبن مكاإحدى ال ج  فت نتائ شكمن انحية أخرى  
يف هناية السنة املالية مما ينعكس يف اخنفاض   املتزامنةرتباطات  االكثرة  نتيجة لتدقيق  العمليات    يفكبار املدققني  

يف   قر غاملست  يعالساحلجم  تعترب ايت  ال  (AOBCP)  نظر  وجهةدعم  وهو ما ي  ،2ضغط العملودة الناجتة عن  اجل
(  et al Zabihollahدراسة )  تر شاأيف املقابل    .3املايل جودة التدقيق  على    ة ر ثؤ العوامل املد  أح كالتدقيق  عملية  

يق التدقودة  جلت األفضل  املؤشرا  ابعتبارها لتدقيق  لاجلودة والفعالية الشاملة  اسرتاتيجيات    إىل اعتماد الرتكيز على
ختلف مراحل عملية ملالتدقيق    مكاتبصصها  لعمل اليت ختلساعات ا  يةة املئو بسز الوحيد على النكيالرت   من  بدال

التدقيق يعد أحد   ا،يف تيالند (  Worapanخلصت دراسة )  ويف هذا الصدد .4التدقيق إىل أن ختصيص موارد 
ة ودثر يف جؤ تواليت بدورها  تدقيق  ال  تائجني على   وقو هلا أتثري إياب حمددات التخطيط االسرتاتيجي للتدقيق اليت  

 .5قيق املايل التد 
 

 : تفعيل املساءلة القانونية للمدقق املايل  اً بعار 
األحكام  ي وتربير  توثيق  عمليات    طشر   التدقيق  بيئةيف  املهنية  عد  ألداء  وف  التدقيقأساسي   قاالالزمة 

من حيث   قني دقاملداء  أ   اسم يف سياق تقييمح  مر أ ءلة  ان املسيل فإ وابلتا  ، اجلودة  مراقبةو ملتطلبات معايري التدقيق  
التدقيق  ارتباطات  املوكلة لكل عضو من فريق التدقيق أو على مستوى  املهام  سواء على مستوى  هم  جودة أحكام

 .6قيتهم املهنية لرت   احملدد الرئيسيتعترب واليت    بشكل أمشل،املايل  
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  املالية   ائمالقو   يقتدق  ائجتن  أسفرت  االت اليتاحليف  ءلة  اللمس  الينياملدققني امل  عرضت  العمليةمن الناحية  
ا االحتيال، مثل    لضرر عن  عن  الناجتة  اجلوهرية  واألخطاء  العمالء  إفالس  القيم   )حاالت  يف  اخنفاض كبري  أو 

بع تتبع  معينة  ضالسوقية(  تدقيق  يتعلق    استنتاجات  تعديل  وجود  عدم  أو  سليم  غري  استمرارية)رأي   مبؤشر 
التنظيميع  ف د ي  مما  .تغالل(االس لف  واألطرا  ةابجلهات  عالثالثة  عقوابت  املالينيلى  فرض  خالل   املدققني  من 

 .1إلغاء الرتاخيص وأو إصدار عقوابت أ  األضرار بتعويض عن  وقد يكون ذلك  ،  حمل التدقيق  الشركات
إىل أحداث غحيث   أندرسون  آرثر  العاملي  التدقيق  ابلكا تعرض مكتب  فريت مساره  يوم مل،   12  في 

ة ويف يوم هرية خالل تدقيق شركة انرون للطاققع يف أخطاء جو تدقيق و الفريق  ن  أ   ن املكتب أعل  2001رب  يسمد
أعلنت احملكمة   2002مارس    14أعلن أن فريق التدقيق أتلف عدة واثئق هامة مث يف يوم    2002جانفي    10

أن   ية حبجة ملون العار ناهنيار شركة ا  ةليؤو مس لهميحتو قيق  التد   كتب اإلجرامي مل  الفيدرالية األمريكية توجيه هتمة الفعل
تسببت عديدة  أخطاء  فضال عن وقوع  املناسبة لذلك،    لذين تولوا عملية تدقيق الشركة مل يقدموا اجلودةاملدققني ا

 .2يف تضليل السوق املالية 
لـــ املساءلة    اهلدف   فإن  (Bergsteiner)  وفقاً  من  هو    نيةالقانو من  اكياسلو الاحلد  أسلبيلت  غ ة  ري و 

فيها   املسلاو ققني  مد للاملرغوب  التحسني  ال  ةظواحملافتمر  سعي إىل  فيه  املهين  سلوك  على  اإلمكان املرغوب  ، قدر 
أتثري املساءلة مدى    يف   ات دراسإحدى الحبثت    ويف هذا الصدد   . املهين واالمتثال له يف املستقبللسلوك  اب  وااللتزام

املاليني   ققني د املأن    لنتائج إىل صت اخل و  . خزون مل ا  تلفخماطر    واجهة م  لة ايف ح لينيا امل   ني مدققاملهين لل   م كاحلعلى  
للمساءلة   أمشل اخلاضعني  وإملام  صحيحة  مهنية  أحكام  اللذينن  مأعلى  و   يصدرون  خيضعون   املدققني  ال 

وجود  و   .3للمساءلة  إىل  وآخرون(  )الشحاده  دراسة  نتائج  أسفرت  األردن  لتفعييف  مهم  املأتثري  ة ونيلقاناساءلة  ل 
القانونية اءلة  ن صرامة نظام املسأب(  Driraأوضحت دراسة )كما    4ق املايل. التدقية  سني جودحتقق املايل يف  للمد 
 قاً مسباجلديد  عميل  الاختبار  كون أكثر حرصاً وأتين يف  ملمارسته للشك املهين وي  ميوالً   أكثر  املايل   املدقق  يعل

 .5يلعمالقبول  أو    رفض   ختاذ قرارال
 

 
1 PEECHER, Mark E., SOLOMON, Ira, et TROTMAN, Ken T. An accountability framework for financial 

statement auditors and related research questions. Accounting, Organizations and Society, 2013, vol. 38, no 8, 

p. 602. 
، اململكة  1، العدد 9 د اجملل ،ةاحملاسبي ث جملة البحو ، فاءة السوق(ة اختباريه لكاسدر ) ية ود السع وق األسهم على س ع جرا اجعة ومسعة املة املر ومات عن جود ملعلر اد آل عباس، أثحمم  2
 .  12 ص ، 2008، ية لعربية السعودا

3 KASSAWAT, M. Paulina. Big 4 Global Networks: Degree of Homogeneity of Audit Quality. Economics, 

2015, vol. 29, no 1, p p 22-23. 
أم  املهيدي    عرب بنامعة ال، جليةااملو   ةقتصاديالث االبحو ة  جملاألردنية،  ارجي يف بيئة األعمال  خلدقيق التمكاتب ا  ءاطوير جودة أدو، جماالت ت ده وعمران عبشحالش ااق  رز د ال بع   4

 .  11 ، ص2016، اجلزائر، 1 ، العدد 3ي، اجمللد اقالبو 
5 Drira, Mohamed. Essais sur les décisions d’acceptation des nouveaux clients et de reconduction des clients 

existants des cabinets d’audit. Diss. thèse  Philosophiae Doctor , en administration, Spécialisation : Sciences 

comptables, France, 2010. 
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 التدقيقب  ة ملكاتيم : الثقافة التنظي بع  لرالب اطامل

تصور   للافة  ق ثالميكن  عالتنظيمية  والقيم شركة  املكتوبة  وغري  املكتوبة  القواعد  على  تشتمل  أهنا  لى 
اليت تشكل تطلعات   اليومية  .  تخدمةطرق االتصال املسا يف ذلك  وممارسات املوظفني مبواملعتقدات واملمارسات 

 مكاتب سلوك وأداء موظفي  على دافع و ر  كن أن تؤثمينظيمية  تلاسبة أن الثقافة احملا   الجم   اث يف حباأل   تظهركما  
 األمهية النسبية  األحكام املهنية للمدقق خبصوص حتديد بشكل عام، وكذلك قرارات وإجراءات حمددة مثل    التدقيق

املؤشرات   لى بعضء عالضو   تسليط  ب إىل خالل هذا املطل   من هذا املنطلق هندف من  .1املايل   واستقالل املدقق
التدقيق املايل ابعتبارها عوامل حمتملة التأثري يف حتسني اجلودة، واملتمثلة يف تنظيمية ملكاتب  افة الثقتعكس ال  اليت

 لتالية : العوامل ا

 : مسعة مكتب التدقيق  أوالً 

املكب  يقصد اسم  تداول ورواج  املايل  التدقيق  العمالسمعة مكتب  ما بني  أنه  ء علتب  ات خدمقدم  ي ى 
ىل وجود عالقة طردية بني مسعة مكتب التدقيق إ لدراسات  صلت العديد من اطار تو إل  هذا ايفو جودة مميزة.    ذات

التدقيق البعض يرى    ،وجودة  املالية واحلكم على جودهتا، لعدم بإال أن  القوائم  تقييم مستخدمي  عدم اجلزم بدقة 
عمال لعمالء على أ بب حيكم السوهلذا ا  ، جلودة التدقيقختلفة  املايت  و املست  ا بني كافية للتمييز م امتالكهم اخلربة ال

أي اعتماد السمعة كمقياس للحكم على   ،تب تتمتع بشهرة ومسعة ذات جودة عاليةالتدقيق املنجزة من قبل مكا
 .2جودة أداء عملية التدقيق

غ بشكل باللإل  احتماالً كثر  األهم  اجليدة  عة  ن املدققني ذوي السم أب  (Blumكشفت دراسة )حيث  
ولئك فض للجودة مقارنة أب خامل سلوك  اللالخنراط يف    قل احتماال األو   موازنة الوقتقعة يف  تو دات املايعن الز   مسبق

 والتزام املدققني مبمارسة الشكوجود صلة سببية بني السمعة  أيضاً    أظهرت النتائجو ،  سيئةالذين يتمتعون بسمعة  
 .3املهين

ناء مسعة طيبة بل فز  حا  لديهن املدقق  أب   مفادها   ةييف اجلودة من فرضق  قد ملا  عة مسثري  أتح  رت قم نطلق  يهذا و 
مما أدى إىل حد كبري،    مالحظة أن عملية التدقيق غري قابلة للذلك ابعتبار و  ،يف تقدمي عمليات تدقيق عالية اجلودة

املدقق  وظيف  تإىل   اأساسي    مؤشركمسعة  اجليدة عملسا  اتذق  يدقتالتب  مكا  ستفيد تقد  ه  وعليجلودة.  على  ة 
السمعة يف حد عاب التدقيق، من جهة أخرى ال ميكن أن تكون  ت أعلى حتصيل    اوقدرهت  ةيقالسو   اهصص حرتفاع  اب

للم هي  ذاهتا   الوحيد  املاليني  احلافز  بيئية أخرى    حيث،  ودةاجلعلى  افظة  حملل دققني  بعوامل  السمعة  على تتأثر 
 

1 Chow, Chee W., Joanna L. Ho, and Sandra C. Vera-Munoz. "Exploring the extent and determinants of 

knowledge sharing in audit engagements." Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 15.2 (2008): p 

143. 
 .64ص ، جع سبق ذكرهمر رون، خسن سعود وآ ح  د الرضاعب  2

3 Blum, Emily S., Richard C. Hatfield, and Richard W. Houston. "The Effect of Staff Auditor Reputation on 

Behavior Related to Audit Quality." (2020). P 1-38 
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ء سو خصائص خماطر  الءلعما ىلدأو   ، م يف وسائل اإلعالكرب أ  ضغطاً  عمالء لاجه او ي احلاالت اليتيف سبيل املثال 
 .1وكذلك عند وجود إمكانية لتناوب املدققني املاليني ،  السمعة

نتائج خلصت  وقد  )  هذا  مظهردراسة  تعد  أب (  حممد  املايل  التدقيق  ملكتب  املهنية  السمعة  أهم ن  من 
. من انحية أخرى  2طرق   يف دولة  قهتمة ابلتدقيراف املألط ظر ا نوجهة   حبسب التدقيق املايل  العوامل املؤثرة يف جودة 

)كش دراسة  نتائج  أنه  Dinarjito et alفت  على  الكبار  اب(  األربعة  التدقيق  مكاتب  سيطرت  من  على لرغم 
 ا ضأي ت  ا أخفق قة هي أهن ن احلقي إال أ  ،نتيجة شهرهتا ومسعتها الكبرية  الدول يف معظم  املايل  سوق خدمات التدقيق  

   .3األقل السمعة  ت  غرية واملتوسطة ذاكاتب التدقيق الصنة مبار مق ،ودةجلعالية ا خدمات  تقدمي   يفرات معدة  
ليبيا  و  على    بتحديد   (األزرق وآخرون )دراسة    اهتمتيف  املايل وأثرها  التدقيق  جودة  املؤثرة على  العوامل 

 استخدما  لن أكثر العوامتعد م  رتهوشه  املايل  تدقيقأن مسعة مكتب الوأسفرت النتائج على  كفاءة األداء املهين،  
على أنه من بني دراسة )التويري وآخرون(    دلت نتائج   قابليف املو .  4مقارنة بباقي العوامل دققني الليبيني  دى امل ل

هي : عربية السعودية  ابململكة ال  العمالء بني مكاتب التدقيق املايللدى  أكثر ثالثة عوامل مؤثرة يف قرار التفضيل  
 .5ة والشهرة ملكتب التدقيق؛ مث السمعيقعاب التدقأتعميل؛ و لابني مكتب التدقيق و   قابلس ا  لمالتعا

 : حجم مكتب التدقيق  اً اثني
 

التدقيق،   املهمة واملؤثرة على جودة  العوامل  التدقيق أحد  التنظيمي ملكتب  اهليكل  كرب   حيث يؤدييعد 
ب لالذي يتط  مريمي األظنتوسيع اهليكل الت  ىل إ  اامليع يا و لحم  تةطروعه وتطوير أنشحجم مكتب التدقيق وزايدة ف 

 يعدابعتباره  اهليكل التنظيمي    أمهية ىل  ( إAICPA)م أعمال التدقيق مبهنية وجودة عالية، حيث أشار  اجناز مها 
 .  6جودة التدقيق   حتسني تعتمدها مكاتب التدقيق يف سبيل  أن    الوسائل اليت ينبغي  ضمن

، هباارتفاع أتعاى بسبب  كرب ال  لتدقيقا  مكاتبقيق أفضل يف  تد ال  ةجود  ن أب  اتدراسل ابعض    تفرتض كما  
املتخصصة    حيث  ابملعرفة  مرتبطة  أهنا  املبذولة  يعتقد  التدقيق.  واجلهود  املاليني  يف  املدققني  يعل   مكاتب يف  مما 

  .7ومةحمس   ت ليسقة  العالاألدلة على هذه  ن  إال أ   ،الكربى أكثر قدرة على اكتشاف األخطاء اجلوهريةالتدقيق  

 
1 Bergner, Jason, Blair B. Marquardt, and Partha Mohapatra. "The auditor reputation cycle: A synthesis of the 

literature." International Journal of Auditing 24.2 (2020): pp 292-293. 
   .4، ص هكر جع سبق ذ ر ممظهر أمحد،  حممد  2

3 Dinarjito, Agung, and Luhur Febriansyah. "Analysis Of The Effect Of Public Accounting Firms Reputation On 

Audit Quality." INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOL 

9, ISSUE 01, JANUARY 2020, p  
 .  30، ص بق ذكره س مرجع  ل،  البهلو ريمة األزرق ومسأسا  4

 .192ص  ره،سبق ذكع رجم ،افعاينن لن اي وحسر التويالرمحان عبد  5

 . 47 ، ص2020، ذكرهجع سبق ر موآخرون،  ود حسن سع  بد الرضاع  6
7 Noor Adwa Sulaiman, Fatimah Mat Yasin and Rusnah Muhamad, Perspectives of Audit Quality: An Analysis, 

Asian Journal of Accounting Perspectives, Vol. 11, n° 1, 2018,  P 9. 
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بني املدققني الليبيني حول   يف اآلراءختالف  جود اإىل و   ( وآخرون   ق)األزر ة  دراس لت  صو ت  هذا الصدديف  و 
من بني أهم العوامل املؤثرة على حجم املكتب كان  العوامل املؤثرة على جودة التدقيق املايل وأمهيتها النسبية، وأن  

قل األهم    ارالكب  ةعربألقيق ا د تال  مكاتبعمالء    أبن   ساتلدرااإحدى    نتائجكما كشفت    .1ايل جودة التدقيق امل
يف املكاتب املدققني    يعكس قدرة  مما.  املكاتب األخرىمقارنة بعمالء  قا  الح  عرض القوائم املاليةعادة  إل  تماالاح

 ىل إ  ماً دو   النظر  نميك  ( الelaIon  chersan)  لـ   فقاو و   .2بعمليات تدقيق عالية اجلودة   على القيام األربعة الكبار  
التدقيق،  و جعلى    مؤثراً   د عامالً يعدقيق  لتا  مكاتبأن كرب حجم   أصبح من الواضح بشكل متزايد أن   حيثدة 

تدريب املدققني املاليني هو حمدد اجلودة، لذلك ينبغي أن رأس ماله البشري مما يعين أن مستوى تقييم املكتب على 
املدقق املالنييهتم  بض التدق  ومكاتبني    يت  هموظفي مل  ينامله  تطويرابل  ريةبشال  ةمينتالمان  يق  متطلبات مبا  جاوز 

 .3املهنيةلتدريب اليت تفرضها املنظمات  ا
، فقد حول عالقة حجم مكتب التدقيق ابجلودة  لرغم من اإلبالغ عن نتائج متباينةبق وابوبناء على ما س

كاتب ملنة ابملدققني من اار مق  فاءةكأكثر    ى همالتدقيق الكرب   تب مكامن    املدققني أظهرت األحباث السابقة أن  
تدقيق   تب املكالقدرة    ابلنظر  رى صغال يرتبط جبودة  الصارم، والذي  التدريب  املهرة وتوفري  املوظفني  توظيف  على 

التجانس الداخلي حتقق    مبدى  ا االفرتاض مرهون هذ صحة  ن  أب،  (Benoît Pigé)   من جهة أخرى ترى   .4عالية 
اللية إال إذا  ن أكثر كفاءة واستقتكو   ن أ ى  رب لكا  مكاتبال ميكن لل   أنهار  عتباب .ىكرب ال  يقتدقمكاتب الكل    دىل

إذا مل يتم التحقق من و   .فروع املكتب داخل كل  ملعتمدة  مارسات ااملانس وتوحيد ألساليب العمل و كان هناك جت
ية مل لقالتساالو ة  كفاءوال  قالتدقي  مكاتبجم  فسه، فإن فرضية االرتباط بني حفروع املكتب نهذا التجانس بني  

 .5تعد منطقية 

 تب التدقيق  الثقافة األخالقية ملك:    اً اثلث
 

أهنا   على  للشركة  األخالقية  الثقافة  تعريف  من ميكن  التنظيمية    جزء  السلوك  يتعز تتيح  اليت  الثقافة  ز 
 هي كة  لشر ل  خالقيةة األثقافالأن  (  vinoTre)  يقرتح حيث  .  6األخالقي ومتنع السلوك غري األخالقي بني املوظفني 

ا  جزء الثقافة  للألمن  م  ةكر شوسع  عليها  احلفاظ  معقد ويتم  تفاعل  خالل  رمسية    ن  القيادة ومواءمة  بني  ما 

 
 . 30ص ، ذكره مرجع سبق  لبهلول،ومسري األزرق ا مةساأ 1

2 Eshleman, John Daniel, and Peng Guo. "Do Big 4 auditors provide higher audit quality after controlling for the 

endogenous choice of auditor?." Auditing: A Journal of Practice & Theory 33.4 (2014): 197-219. 
3 Ionela-Corina chersan, Op.Cit., P 102. 
4 Noor Adwa Sulaiman et al, Op.Cit., P 6. 
5 Pigé Benoît, “Les enjeux du marché de l'audit”, Revue Française de Gestion, vol. 29, n° 147, 2003, P 94. 
6 Chadegani, A. A., & Jari, A. Corporate ethical culture: Review of literature and introducing pp model. 

Procedia Economics and Finance, vol 36, (2016). p 59. 
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سلوك كاستلهام ال  ،ةغري الرمسيال   واألنظمةوأنظمة املكافآت وبرامج التدريب    التنظيمية والرقابة  ياكلاهلالسياسات و و 
 . 1  عايري األخالقيةوامل  النظراءمن  

ذاتيفو  املاليني  اقفو مو وقيم    تاأخالقي  (IAASB)  أدرج   اق السي    املك  املدققني  العناصر  ونة ضمن 
التدقيق، مؤكداً على أهنا  ورد ضمن مقرتح كما    .2التدقيق  مبكاتبتتأثر ابلثقافة السائدة    ملدخالت جودة عملية 

ث يحالتدقيق    مبكاتب  دةم تعاملة  فالثقا  بينهااملايل كان من    جودة التدقيقعوامل مؤثرة يف  ( مخسة  FRC)  اجلودة لـ
 ، ومكافأهتا  واحملافظة عليها التدقيق خلق بيئة يتم فيها تقييم اجلودة العالية    مكاتب ات ثقافة  عض مؤشر ب  تتضمن

ضمان عن  ، فضال  ضمان توفر الوقت واملوارد الكافية للشركاء واملوظفني للتعامل مع القضااي الصعبةابإلضافة إىل  
تصميم من خالل    ق يف الشركةفعالية عملية التدقيب  رى لة األخ ثمتتعلق األ و   ،رارهستموا  عميللقبول اوية لأنظمة ق

املعايري األخالقية واالستقاللية وتطبيق  الفين،  الدعم  التدقيق، وتوافر  املثال معايري   .3منهجية وأدوات  على سبيل 
نظمة ملثقافة ا  ن ، كلها تعرب عالعمل  كانيف م  السلوكعمل و تعلقة بساعات ال، والتوقعات املواالنتماء للشركة  اللباس

 .4لسلوك توقعاهتا بشأن او 
أخرى  و  جهة  )من  دراسة   األخالقية  التنظيمية  والثقافة  احلقيقية   القيادة   مقاييس  أن  (Morrisأظهرت 

 ىلإ   ري شمما ي  .دقيقودة الت خفضة جل السلوكيات امل   ارتكاب  عن   املدققني املسؤولني   بتصورات  ، بياً سل  طاً ارتبا  مرتبطة
به(،مثال  )  أصيلة   أهنا   على  ادهتميق  إىل  سونو ؤ املر   ينظر  عندما   أنه  الثقافة   من   كجزء أنفسهم  ويرون  يقتدى 

التدقيق،  األخالقية السلوكيات    يقل  ملكتب  ارتكاب  من تكرار  حتد  السياق  و   .5اجلودة   اليت  ذات   أوضحيف 
(Kaptein يقوم املرؤوسون ب ) 6مهل  قدوة   مهنأابعتبار رؤسائهم  ل ة  قيألخالاوغري    القيةسلوكيات األخ ال  تقليد . 

املقابل   اإلشراف مصط  يشري يف  أسلوب  إىل  التدقيق  مكتب  إدارة  مستوى  على  األخالقية"  "الثقافة  لح 
التدقيق.   فريق  أو رئيس  التدقيق  فريق  املسؤول عن  الشريك  أو  يتمتعحيث  للمدير  الذي  املسؤول  الشريك   يركز 

أخالقية على  عالي  بثقافة  اعاليفة  الرت   لتدقيقة  خالل  بشكل  ي كمن  على أكز  امل  رب  الشك  من ممارسة  بداًل  هين 
من انحية أخرى فإن الشريك املسؤول الذي يفتقد لثقافة و   ،ختصيص وقت التدقيق  حيث من  كفاءة  لاالنشغال اب

 .7دقيقالتلية  اعلى فعكيزه  لوقت أكثر من تر التكلفة وفعالية ا  ختفيضأخالقية عالية فإنه يركز بشكل أكرب على  

 
1 Schwartz, M. S.Op.Cit, p 40. 
2 International Auditing and Assurance Standards Board (2013)   p 19, “A Framework for Audit Quality” ,Con 

sultation Paper  , International Federation of Accountants, New York, available at http:// www .ifac. org/ 

sites/default/files/publications/files/A%20Framework%20for%20Audit%20Quality.pdf.  

Accessed on July 10, 2019. 
3 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature Op.Cit., p p 388-389. 
4 Grabner, I., Vienna, W. U., & Haesebrouck, K. Literature Review The Effect of Audit Culture on Audit 

Quality, . 2019, p 3. 
5 Morris, Jan Taylor. "The impact of authentic leadership and ethical firm culture on auditor behavior." Journal 

of Behavioral Studies in Business, vol 7 (2014): p 1. 
6 Tahir, Fatima Alfa. Op.Cit., P 27. 
7 NOVIYANTI, Suzy et WINATA, Lanita. The Role of" Tone at The Top" and Knowledge of Fraud on 

Auditors’ Professional Skeptical Behavior. Contemporary Management Research, vol. 11, no 1, 2015,.P 57. 
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إىل  )  اً قوف و لك  ذ   ابالضافة  النThomsلـ  تعترب  األخال(  القادة سا  مقياأيضاً  قية  زاهة  تكريس  لكيفية 
ا  التمييزلألخالق و  يتالسليم من  لسلوك  ما بني  مبا  وابلتايل ميكن   ،املهينالسلوك  قواعد  مع مدونة  طابق  اخلاطئ 

يتم حماكاهتا من ث  ي حبشركات  للاألساسية    قيمال  ضمن  يةقخالأل اهة االنز   إدراج ا من خالل  إثبات نزاهته  شركاتلل
 .1أصحاب املصلحة اآلخرون  ها  ويدركنياملوظف   قبل

وقد  الدراساتكشفت    هذا  حتكم أب  إحدى  اليت  القواعد  مثل  التدقيق  ملهنة  األخالقية  اجلوانب  مجيع  ن 
واسم   العمولة،  وحتديد  اإلعالن،  الالشر حقوق  وأشكاهلا  ااألتعاب    ىلإ  ةفضاإلابية،  قانونكات  تتعلق يتلاألخرى    

ظهر أ كما    .2املالية  لقوائمات املوجودة ابتحريفالأتثري كبري على قدرة املدقق على حتديد  ا  ، هلخلدمات االستشاريةاب
ها مهأضح أبن  ، اتالتدقيق املايلستة عوامل تؤثر على جودة    حتديد (  et al Nguyenيف دراسة )منوذج البحث  

 .3ني قمدق ة لل ياملهن  القخاأل
ن  أيضاً  ي  ( أنه من املرجح  Gold)  ة ئج دراساتأفادت   املكتب تبىن  ي عن األخطاء عندما  نيبلغ املدقق أن 

تشجيع  أخالقية  ثقافة   يتم  األخالقي  يستوعب  عندما  و   4ابملعرفة شاركة  املحيث  السلوك  مع القادة  ويتواصلون 
اس  بفعالية،  ممرؤوسيه اآلخروننيملوظف يلتزم  تلك حبما    ما األخالقية  افةالثق  ية  وهذا  مع  ي  ،  لتعلم اة  رينظتفق 

 . 5من الرؤساء والتوجيهالقدوة    الستلهامابلتعلم واملالحظة األفراد  اليت تربط سلوك  االجتماعي  

 : اعتماد أسلوب املشاركة ابملعرفة بني أعضاء املكتب  اً رابع

من   مهيما بينف   منية أو الصرحية( الضة )عرفملد ا فرااألا  من خالهليتبادل  اليت  العملية    هي املشاركة ابملعرفة  
جدي معارف  خلق  مالحظتها  أجل  ميكن  وال  اجلماعي   ، مباشرةدة،  إىل  الفردي  العمل  من  االنتقال  وتقتضي 

فضاب الصرحية،  املعرفة  مع  تتالءم  اليت  الداخلية  واالرشادات  الواثئق  التد الً ستخدام  أساليب  استخدام  عن  ريب  
 .6ألفراد معاً ظمة وانصلحة اململلضمنية وفقاً عرفة اامل نشر    افق مع  تتو واحلوار اليت

 ، الصرحيةعرفة  امل  ضمن ( فيما يتعلق مبتطلبات القيمة العادلة  GAAP)  ـ بعرفة  امل   تندرج على سبيل املثال  
ق  توافتديرات التق  ما إذا كانت هذهؤى املدقق حول كيفية تطوير إدارة العميل لتقديرات القيمة العادلة و ر  بينما تعد

 .7ضمنية  ةفمعر   مبثابة(  GAAP)ع  م

 
1 Tahir, Fatima Alfa. Op.Cit., P 27. 
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(2020): 763-772. 
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ميكن أن   حبيث ، بينهم ى مدى تعاون املدققني وتبادل املعرفةدقيق عالية اجلودة عليعتمد تقدمي عمليات تو 
مهم يف   عامل  علماً أن املعرفة الضمنية تعد ،  1فرق التدقيق ذات طبيعة ضمنية  بني أعضاءتكون املعرفة املشرتكة  

 .2يل املا  لتدقيقودة امتييز ج
ملعرفة اب املشاركةمبادرات رمسية لتعزيز عن الكربى  لشركات العامليةد من اديالع  نت لعأ  ويف سياق ذي صلة 

ملعرفة إىل االعتقاد أبن اجلمع بني جمموعة كاملة من ابملشاركة  اسلوب  أبهذا االهتمام الواسع  عزى  يو   هابني موظفي
، وتتجنب تواجهها  اليت ل  للمشاك  ل و يف اياد حل ت  الشركا ية  فعال  زيد من هتم يومعرفتهم وخربا  مهارات املوظفني 

و بذلك   األخطاء  تؤدي  تتكرار  أن  ميكن  مثلما  املمارسات  أفضل  زايدة ابشاركة  املتبين  إىل  املوظفني  بني  ملعرفة 
التد  عملية  ونزاهة  وكفاءة  فعالية  تعزز  أن  ميكن  فإهنا  التنظيمية،  إصد قيق  الفعالية  خالل  ارأ   ار من  يق قلتد ي 

 . 3باسنملا
مهام ألو  املد   يةلاع فبقيق  د تلا  داء  ميتلك  أن  املعرفة  يب  واملعرفة  مبقق  والتدقيق،  احملاسبة  صناعة بعايري 

  .4...إخل   الداخليةالعمالء ونظام الرقابة    ، واملعرفة اخلاصة ابلعميل مثل نظام املعلومات احملاسبية، وموظفي العمالء
 راً نظيمي دو فآت واهليكل التواملكا،  علوماتملاظفني، وأنظمة   املو بني  واصلتة، واللشخصيامل مثل الثقة اتلعب عو 

إل  ماً مه إمكانيات  توفري  وابلتايل  املوظفني،  بني  العالقات  حتديد  دون  زالة  يف  حتول  اليت  أسلوب العقبات  إجناح 
 .5ملعرفة ابشاركة  امل

أسلوب  دشجع اعتمانع أو تمت أن  اً يضأميكن  ظيميةأن الثقافة التنحيث يعتقد بعض األكادمييني واملهنيني 
مكاتب التدقيق  لرغم من أن هذه النتائج واملالحظات مل تكن موجهة إىل  ابعلى أنه    عون يتطلو   ،ملعرفةاب  ركةشاملا

ن م  مكتب ثقافية للكلما زادت املعايري ال  مفادهلتوقع  ساً  أو عمليات التدقيق يف حد ذاهتا، إال أهنا توفر أسا  املايل
انيع اكتتشج الو لتعزيز  أو    ةلياملسؤو   ب صلتقلد منافة كمصدر  ر ملعاز  إىل   نيملدققاب  ذلكأدى  ا  ظيفي، كلم األمن 

 .6عن األعضاء اآلخرين يف فريق التدقيقلديهم من معرفة  ما  احتكار  
وقد   )هذا  أن  et al Vera‐Munozأوضح  مبوضوع(  مكات  االهتمام  يف  ابملعرفة  التدقيق املشاركة  ب 

 :7التايل   و مها على النح ينيئيس ر املنيعىل ع إ يرج  املايل

 
أو   حدس   شكلجلى غالبا يف حيث تت  ة ريقة منهجيبط عليها  ب احلصول عراد ويص ية لألفذج عقلاومنة ياعتياد  ترساا مماهنتُعرَّف على أمن املعرفة التنظيمية و  هي فرعة ة الضمنيفر املع   1
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 مكاتبتوسيع وتكثيف الضغوط على  يفالبيئة التنظيمية احلالية ومعايري التدقيق اجلديدة  سهمتأ العامل األول :
 جودة وفعالية وكفاءة عملية التدقيق. حسني  لت التدقيق املايل

ية لم عيلي من  صف جبزء تفيه    عضوكل  ع  ضطلي  يققيق تد ر ف  ، ءالعمالمع  تباطات  ر االتتضمن معظم    العامل الثان :
يقتض،  التدقيق المما  يف  واخلربة  ي  املعرفة  توزيع  من عادة  األعمال،   خبصوص كل  ومنوذج  والصناعة،  العميل،  بيئة 

فة ملعر اب شاركة  املاعتماد أسلوب  ساعد  يبني أعضاء فريق التدقيق. وابلتايل ميكن أن    يوالعمليات بشكل غري متساو 
الاتمك االستفادة م  يلا امل  دقيقتب  املمار   واملعرفةت  املهارا  نيف  احملرتفني.  وأفضل  املنطلق سات ملوظفيها  من هذا 

جناح  املايل   يعترب  التدقيق  املأ  اعتماد   يف   مكاتب  فعال  ابشاركة  سلوب  بشكل  ميزة   عاململعرفة  يكسبها  مهم 
 اليف. تكالو ت  وقلافيض  ختحيث ملموسة من    كاسب معلى  فضالً عن حصول املكتب  ،  تنافسية

بال  كاتبمب ملعرفة  اب  شاركةاملئج إىل أن  نتاال  أشارت   دد هذا الص يف  و  تحسني تدقيق مرتبطة بشكل إياب 
التدقيق كما يتجلى   يف   سلبيةصدار آراء تدقيق  احتمال أكثر إلو   االختيارية  املستحقاتاخنفاض  يف  ذلك  جودة 

تقليص يف  ذلك  ح  يتضو لى  عأبطة بكفاءة تدقيق  رتم  قيتدقلا  اتب ك مبفة  أن مشاركة املعر   أيضاً   وجدكما  .  تيوان 
التدقيق. واألهم من ذلك أن كال من جودة التدقيق العالية وكفاءة التدقيق ترتبط يف اصدار تقارير  خري  فرتات أت

 ني يف حتسساعد  لة للمعرفة قد تملعرفة، مما يشري إىل أن املشاركة الفعاابشاركة  املنفس الوقت مبستوايت أعلى من  
  .  1قيقق وكفاءة التد التدقيدة  جو 

ديوان الرقابة املالية االحتادي إىل وجود عالقات ارتباط بني أسلوب قية على  بيتطراق توصلت دراسة  الع  يف
أثر إلدارة  ( إىل وجودة الطراونة وآخرون يف األردن توصلت دراسة )و . 2املشاركة ابملعرفة وحتسني جودة التدقيق املايل 

( من التباين يف تطبيق املعايري %  66,2)تفسر ما نسبته    ملعرفةا  ن إدارةأ   اسبية، حبيثيري احملعاق املييف تطبعرفة  امل
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على بناء ثقافة تنظيمية تعزز االستخدام األمثل ألبعاد   ،احملاسبية ابلبنوك التجارية

  3 إدارة املعرفة.

 يقلتدقات حمل  لشركاخلامس : حوكمة ااملطلب ا

حوكمة الشركات حمل التدقيق املايل، حماولني على آليات  ء  سليط الضو ت طلب إىلملهندف من خالل هذا ا 
التدقيق املايل  ارهإبراز دو  ، حيث تتمثل تلك اآلليات يف فعالية نظام الرقابة والتدقيق الداخلي، يف حتسني جودة 

وق  ءات الرقابة هليئة سرااج الً عن  ضفان التدقيق،  يني وجلال املنياملدقق بني    صال املتبادل ماابإلضافة إىل فعالية االت
متابعة أعمال مكاتب التدقيق يف ارتباطاهتا مع الشركات املدرجة يف   صدد   يف اليت تندرج    ة األوراق املالية والبورص

 .البورصة
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 : فعالية نظام الرقابة والتدقيق الداخلي   أوالً  
ا أن  جتدر  إىل  يتضمن سنوي  ير  ر قت  تقدمي   تالشركا  إدارةمسؤويل  ى  لعض  ر ف(  SOX) نون  اقإلشارة 

يعد نظام الرقابة الداخلية الفعال    ابعتبار أن   .1املالية   القوائم  على إعدادالداخلية    نظام الرقابةلفعالية    املم شتقيي
وابي  ضرور  املناسب  الوقت  يف  املعامالت  احلماكذا  و   ،صحيحالشكل  للتسجيل  ويف  األصول   دإعدا  ة لنهايية 

ومبا أن   املايل،   جودة التدقيق  يف حتسني ية تؤثر  الداخل  الرقابة نظام  فعالية    نأ   كيد على أتميكن ال. بعد ذلك  يرار قالت
املسامهني،    خيدم ذلك   على مصلحة  الضروري  تستثمر يف    الشركات  يكون من  ابنظام  أن  الداخلية   طرق لالرقابة 
 . 2املثلى

ز يعز ت  تسهم يف  ية الداخل  ةبالرقافعالية نظام    ن أب  (Shanszadehة )اسدر أظهرت نتائج    ويف هذا الصدد
من انحية     .3بدرجة أعلى   املالية   القوائم  اجلوهرية وموثوقيةاكتشاف األخطاء  احتمال    ويكون،  املايللتدقيق  جودة ا
 حد  يعتمد إىل لشركات  ا ألصول    فراداألأن مدى اختالس  إىل    (Koomson et alدراسة )نتائج    تشري أخرى  
 .4تلك الشركات يف  داخلية  القابة  لر ا  نظام وفعالية  لقوة    مهور ى تص لكبري ع

طا ن جودة الرقابة الداخلية ترتبط ارتباأب(  Oussii et al)نتائج دراسة    ت كشف يف تونس  من جهة أخرى  
عالية   وبدرجة  جوددى  مب إياب  مراقبة  ضمان  ومستوى  الداخلي،  التدقيق  وظيفة  الداخكفاءة  التدقيق  لي، ة 

 .5الداخلي ونتائجه رانمج التدقيق  راجعة بم  دقيق يف تلومشاركة جلنة ا  عة ابمت  إىل  ةإلضافاب
( العديد من الدراسات االستقصائية لفهم تطور مهنة IIAأجرى معهد املدققني الداخليني )  وبناءا عليه

العامل.   أحناء  مجيع  يف  الداخلي  أجر و التدقيق  استطالع  أحدث  املتوقع   اهيف  من  ت  كان  منأن  اطشهد  ق لشر قة 
 وابلرغمأنه  على  ما دلت النتائج  نبي  ، م التدقيق الداخليأهم التغيريات يف تنظي(  MENAا )يقسط ومشال إفرياألو 
أن غالبية املنطقة قد أدخلت إصالحات على وظيفة التدقيق الداخلي، إال أنه ال يزال يتعني القيام ابملزيد من من  

إبدارة   ا فيما يتعلقة، ال سيمرياالستشا  ماملها الداخلي يف    يقدقتك الاإشر   اذ ك و   ،ةتقالل واملوضوعيأجل ضمان االس
 .6مة املخاطر والرقابة واحلوك

أخرى   انحية  الدراسات  تشري  من  لبعضهما بعض  بديلني  اخلارجي  والتدقيق  الداخلي  التدقيق  أن  إىل 
 خالل تفعيلهما   من ا  مهبين  امل يفالتك  حيققاق ميكن أن  تشري دراسات أخرى إىل أن نوعي التدقي  ، بينماالبعض
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أكثر   لديها أقسام للتدقيق الداخليأن الشركات اليت  ، وعليه يالحظ  املراقبةزيد من  املإىل  شركات  لا  اجةة حليبتل
تتصف بتحفظ حماسب أعلى كما يتصف موظفيها و أكرب، ونسب رحبية وسيولة أعلى،    نافسيةتتميز بقدرة ت،  فعالية

 .1أفضل إدارية  رقابة  ختضع ل ايلابلت، و تامن غريها من الشركى  علأاءة  ف وى كستمبة  يإدارهتا احملاسبو 
الصدد   هذا  )نتائج    تكشفويف  التدقيق  (  Jachi Mosesدراسة  وظيفة  وموضوعية  أخالقيات  أن 

 نماذج التشغيلية أوضحت الدراسة احلاجة إىل حتسني الحيث  الداخلي ترتبط بشكل إياب ابلشفافية واملساءلة.  
حيقق   من أهنا تتصرف حبكمة مبا   يق الداخلي والتأكد تدقال  موظفي  ةل ي من أجل مساءالداخليق  لتدقاتوجه    اليت

ويتعارض مع املصلحة   باً معي  لإلدارةسيما يف احلاالت اليت يكون فيها السلوك األخالقي العام    ال  العامةاملصلحة  
 .2العامة 

بتقييم   اهتمت  دراسة  الد استخويف  التدقيق  قبلاخلي  دام  املدرجةاألسرت   كاتالشر   من  البور يف  الية   صة  
أن   مما يدل علىواستخدام التدقيق الداخلي.    املايل  ط إياب بني مستوى أتعاب التدقيقارتباوجود  بأفادت النتائج  
ا مم،  (املايل )اخلارجي تفعيل تدقيقها  أكرب يف    ، تساهم بشكلداخليةنظام رقابتها اليف  لديها فعالية  الشركات اليت  

  .3قمن التدقي  نيكال النوع ة  ون أمهيكر يري هذه الشركات يد د م ن أ   لى عيدل  
 

 : فعالية االتصال املتبادل ما بني املدقق وجلنة التدقيق    اً اثني
 

واليت من   املايل تتأثر كذلك بعوامل خارجة عن سيطرة املدققني  أن جودة التدقيق   (FRC)أكد  
(  CAQاد )فأيف املقابل    .4لتدقيقا  ة أثناءد د القضااي احمل  امل مع لتعيف ا  القويةنية و يق النشيطة املهجلان التدقبينها  

لنزاهة واملوضوعية دقق املايل وتسعى لتقيمه فيما يتعلق مبدى ممارسته لمع امل أن تتفاعل على جلنة التدقيق    أبنه يتعني 
بت إنرون واليت عقأ   اليت  ةتنظيميات الالتغيري إىل أن    ( Beattie)توصلت دراسة  ويف هذا الصدد    .5والشك املهين

أمهية يف التأثري على جودة   التنظيمية  عملية التدقيق من بني أكثر العوامل يف    أكرباي  مركز را  دقيق دو لتجلان ا  تحمن
   .6التدقيق املايل 
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أخرى   انحية  نتائج  من  اإلند   البحثأظهرت  البورصة  يف  املدرجة  املالية  غري  الشركات   أبن ونيسية،  يف 
جلخصا هل  ايلاملقيق  د التنة  ئص  اإلدارة  جو كبأتثري    اوجملس  على  آلحيث    .1التدقيقدة  ري  استطالع  راء أظهر 

وهو ما يتوافق مع   .2ن جلنة التدقيق الفعالة تعزز جودة تقارير التدقيقيف البحرين أب حملل ائتماين ومايل  (  300)
التدقيق اليتاليت تشري  النتائج   ل قألاأبهنا    فاحملاسبية تتصالية و املربة  كون اخلميتل  تتكون من أعضاء  إىل أن جلان 

مك لتغيري  حاحتمااًل  يف  املايل  التدقيق  الداخليةتب  الرقابة  بنظام  فعالية  خبصوص  سلب  لرأي  إصداره  هذا   3. الة 
مبقارنة   يتعلق  فيما  التدقيق  جلنة  مع  املسبق  التواصل  يكون  أن  الوقت  وميكن  احلللاملتوقع  مقدار  للعام  ايل تدقيق 

مفعال  لوقتاقدار  مب املاضي  للعام  على  شؤ لي  التدقيجو را  التخطيط   قدة  التدقيقالسليم،    يف  فريق  ، وختصيص 
  .4للسنة احلاليةوالتنفيذ، واإلشراف على عملية التدقيق  

ن رؤساء جلان التدقيق كانوا أكثر قدرة على أب   (Schroeder et alخلصت دراسة )ويف هذا الصدد  
أكثر ويعتربوهنا  تدقيق  فريق الن قبل  لتدقيق ما  عمليات  ءابكيفية أدمام أكرب  تاه  ولوني يث  حب  ،دقيقراقبة عملية التم

   .5على مستوى الشركة   املرتبطة بنتائج التدقيقلعوامل  اب  مقارنةاملايل  أمهية جلودة التدقيق  
االمتثال  (Shbeilatدراسة )  اهتمت من جهة أخرى    رقم   يل الدو   التدقيق  ت معيار تطلبامل  بتقييم مدى 

، وقياس مدى مسامهته يف حتسني احلوكمةولني عن  مع املسؤ   يني قني املالدقالت املاصذي يعىن بفعالية اتل ا  ( 260)
 التدقيق، فضالً االتصال املتبادل بني املدققني األردنيني وجلنة  حيث دلت النتائج على عدم فعالية  ،  التدقيقجودة  

التدقيق ال   خبصوصعمالئهم  ة   وإدار نيقشأ خالفات بني املدقتن  دمانعط هبا  املنو  تضطلع ابلدور  على أن جلان 
سياسة  ابإلضافة إىل غياباملديرين أتهيل نقص ذلك إىل الدراسة أوعزت قد و احملاسبية. ق املعاجلة ت يف طر اخليارا

  دمع   عن فضالً   ،ةروتيني  ا كوهنا املدققني ال تعدو االجتماعات مع  كما أن  أعضاء جملس اإلدارة،    انتقاء واضحة يف  
 .6ورصة البيف  األوراق املالية    ةيئهل قاب ر لوا  اإلشرايفالدور    ة يفاك
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 : ةاألوراق املالية والبورص: اجراءات الرقابة هليئة سوق    اً اثلث

التدقيق ) الرقابة على  ماليزايAOBألغى جملس  املالية يف  هليئة األوراق  التابع  التدقيق   (  ترخيص مكتب 
(Wong Weng Foo ) يري االمتثال ملعاعدم    ببسب  العامة  ت االشركق يف تدقيق  خفااإل  ةيجتن  2015ام  ع  يف

ال  املهنيةعناية  الوعدم بذل  ،  املهام أداء  التدقيق يف فرق تدقيق مؤهلة   امتالكيف ضمان  ل  فشالالزمة، فضالً عن 
 .1من حيث التدريب املتخصص بشكل مناسب،  

يف ذلك   اتدقيق صينية، مب ب اتمك  س مخ د ارية ضات إدإجراء 2012لعام ا  يف ( SEC) نفذت يف املقابل 
)االكب  ةألربع لالتابعة  التدقيق    ب اتمك تزويد  لرفضها  عمالء   (SECر،  لعشرة  تدقيق أخرى  أبوراق عمل وواثئق 

إبرام ن  هيئة األوراق املالية عإجراءات  ، وأسفرت  يف الوالايت املتحدة   ة ابلبورصةمدرجابعتبارهم شركات  صينيني  
، مما اإلنفاذ  خبصوص  والصنييكية  األمر   والايت املتحدة لا  كل من   يف املشرفة على املهنة  مات نظملان بني  تعاو   تفاقيةا

 هذه النتائج  أدتيف األخري  و   .ةالصينيمكاتب التدقيق  لوصول إىل مستندات  ( ابPCAOB)  و  (SEC)لـ    مسح
صينية من    23شطب  إىل   يف  شركة  اإلدراج  األمريكيةقائمة  أ،  البورصات  عمما  صينية م  أسهطرح    نسفر  شركة 

 .2  0122 ملتحدة خالل العامالوالايت ا  ب العام يف تاط لالكتق فواحدة  
أتثري لوائح سوق التدقيق على التعاقد مع املدققني   ختباراب(  al Li, etدراسة )  اهتمت   ويف ذات السياق 

على   اإلنفاذ  إجراءات  من  عينة  فحص  خالل  قبل  اليني  امل  دققني امل من  الصينية ق  األور اتنظيم  جلنة  من  املالية 
(CSRC)،  ادها  راسة من فرضية مفت الد لقانطو( أن عقوابتCSRC)  تغري سلوك املدقق من خالل تساهم يف

أعلى مقابل الزايدة يف   أتعابيتقاضون  أن املدققني اخلاضعني للعقوابت    يتوقع  حيث  ،بذل املزيد من العناية املهنية
 ؤهلني  املاملدققني   على تعيني   رص حت  التدقيق  ب مكات أن    شفت النتائجكو   ، يرر اد التقداإع  يف   الوقت املستغرق   مقدار

مكاتب على أن  مما يؤكد    املهام، ختصيص  ثناء  عمل أال عبء  ختفيف  ، كما تعمل على  أكثر خربة  ارتباطشركاء  و 
 .3دقيقة التاتباع هنج منسق واسرتاتيجي لتحسني جودمن خالل    يستجيبون للعقوابت التدقيق وموظفيها  

الحبث  الصدد   هذايف  و  إحدى  أتثري  د م   يفاسات  ر د ت  خدمات جودة  حتسني    يف  (SEC)إجراءات  ى 
على  و   ،اإلنفاذ  إلجراءات  ةاخلاضع  الصينية  التدقيق  مكاتب النتائج  اخنفاضدلت   االختيارية املستحقات    عدم 

ات.  ءاقبل اإلجر   بفرتة ما   رنةمقا  تجراءاعد اإلفرتة ما ب  يف   ألربعة الكبارالتابعة ل  التدقيقكاتب  الصينيني مللعمالء  ل
أي تغيريات   تسجل كما مل    ،اإلنفاذ  إلجراءاتال يعزى  ألرابح  االخنفاض يف وترية ا  اختبار الفروق إىل أن  اروأش

املعدلة  القوائمعرض  إعادة    خبصوص جوهرية   السنوية  التقارير  يف  إجراءات    ، املالية  أن  من  الرغم  (  SEC)على 
 لكن ،  الدولألوراق املالية عرب  ذ تنظيم انفا تعزيز إإىل  تشري  ني صلوالايت املتحدة والا  ن بنيو التعا  قيةفاتاملدعومة اب

 
1 Siti Rodziah Ahmad .et al.Determinants of Auditors’ Work Performance, International Journal of Financial 
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quality?." Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 37 (2019): .pp 1-5 
3 Li, Liuchuang, et al. "The effect of enforcement action on audit fees and the audit reporting lag." Accounting 

and Business Research (2020): 1-29. 
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 لدى ة املسجلة الصيني املكاتب جودة تدقيق نيحتستسهم يف مل اإلنفاذ إليها تشري إىل أن إجراءات  املتوصلالنتائج 
(PCAOB  )1. 

    ماليلاجودة التدقيق  على يمالق اليالتدق ملياتالعوامل المتصلة بعأثر  :  الرابعالمبحث 

املبحث  دفهن التدقيقإ   من خالل هذا  بعمليات  املتصلة  العوامل  على  الضوء  تسليط  حماولني   املايل  ىل 
إبدارة عالقة االرتباط مع ًء  ، متاشيا مع أهم خطوات التدقيق، بد ة التدقيق املايلجودتحسني  ب  ها إبراز عالقة ارتباط 

موارد؛ ختطيط وتقيم   ية التدقيق من : ات عمللبمتط  صيصخت ستجابة هلا من خالل  اال طر و ام املخ تقيي  العمالء مث
ا مث لبيئة  التدقيق،  أعمال  جودة  على  الرقابة  ضرورة  على  التأكيد  مع  التدقيق  عملية  تنفيذ  يتم  بعدها  لعميل، 

غ ال( الذي يعىن ابالب701)  رقم  قللتدقيدويل  االستجابة ملتطلبات اإلبالغ وإعداد التقارير ابحملاكاة مع املعيار ال
 للتدقيق.   سيةائل الرئيسعن امل

مؤشرات قياس جودة التدقيق القائمة على تقييم نتائج التدقيق  إىل أن (  Moizer)  أشار وفقاً هلذا املنطلق 
الثالث( ستخدم يف الغالب من قبل  ت التدقيق )الطرف  ية عمل  ةراقبيس إبمكاهنم مالذين ل  أصحاب املصلحة من 
مباشربشك  قيقد لتا املقاب  ،ل  امل  لويف  س شافإن  يف  عملية  لاالتدقيق  وق  ركني  مراقبة  ميكنهم  بشكل   التدقيقذين 

التحليل يتوافق  و   ،التدقيق  عملية تنفيذ  سريكزون بشكل أكرب على إجراءات    املدققني والعمالء()مباشر   مع   هذا 
دراسة   رؤس أب   أفادتاليت  (  Schroeder et al)نتائج  قدرة)ال  قيقد الت  ان جلاء  ن  أكثر  مراقع  ذين كانوا    بةلى 

التدقيق املايل جودة  نسبية أكرب يف حتسني  أمهية  ذات  التدقيق  املتصلة بعمليات  عوامل  الون  ( يعترب التدقيقعملية  
 . 2حمل التدقيق  على مستوى الشركة  القائمة على نتائج )خمرجات( التدقيقلعوامل  مقارنة اب

 الء لعم مع ا عالقاترة الاملطلب األول : إدا

 ،العوامل املؤثرة يف حتسينهاوحتديد  التدقيق املايل  ة  جل فهم أفضل جلودأل ات  اسمن الدر   د مت إجراء العدي  
 العالقة مع  خصوصا ما تعلق إبدارة ،  حبيث مل تلقى االهتمام املناسب هلااجلهة اخلاضعة للتدقيق    إغفال مت    لكن

ارة أمهية إدز  رالب إىل إبطهذا امل  ل، وعليه هندف من خال 3ققيالتد   عملية   إجناح يف  تها  على الرغم من أمهي  العمالء
التدقيق املايل. العال احملتمل هلا يف حتسني جودة  العمالء والتأثري  التطرق للعوامل املرتتبة عن   قات مع  هذا وسيتم 

 يل : إدارة العالقات مع العمالء واحملتملة التاثري يف حتسني اجلودة على النحو التا

 
 

1 Liu, Guoping, and Jerry Sun. Op.Cit.,  p 9. 
2 Sutton, Steve G, Op.Cit., p 90. 
3 Sakka, Abir, and Riadh Manita. "Les comportements de l'audité affectant la qualité de l'audit: Une étude 

exploratoire sur le marché Français." 2011. 
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 ى املعلومات والواثئق املطلوبة للحصول عل ون على التعام لتحفيزه  ء ة االتصال مع العمالالي: فع  أوالً 

يتعني على مكتب التدقيق أن يكلف الشريك املسؤول عن عملية التدقيق املايل ابلتعريف بشخصه ودوره  
ابلقدرات   لاملسؤو يك  الشر   ن يتصفيب ألدى أعضاء اإلدارة العليا يف شركة العميل واملسؤولون عن احلوكمة، و 

 .1يضطلع هبذه املهمة لالكايف الوقت  له  ات وخيصص ختول له الصالحيو فاءة  لكئمة واالامل
ونوع العميل   املشارك يف االرتباط  التدقيق  فريقن جودة  دلت نتائج إحدى الدراسات على أ   هذا الصددويف  

ت جودة ارتفع   ما ، كلقيقد تاله أثناء مجع أدلة  أن  يعين  وهذا.  قيقتد الونوع االتصال هلا أتثري إياب على مجع أدلة  
أثناء بداية كل  من الفريق املشارك  تطلبمما ي ،األدلةممكن من عدد ت إمكانية حصوله على أكرب  زاد دقيقالت فريق

  .2بناء ثقته يف التعامل مع العمالء   ارتباط تدقيق جديد،
من الء  مع لمع اات  قعالالدارة  م اجليد إبتماااله  ن ( أب,let a Hatfield)دراسة  أفادت  ويف هذا الصدد  

امل الفريق  االرتبا قبل  يف  ترفع شارك  العمالء  لدى  حوافز  خيلق  الستفسارات من    ط  واستجابتهم  تعاوهنم  مستوى 
أثناء   احملاسبية  للمستندات  وطلباته  على  املدقق  تقدمي  وي  ،اإلثباتأدلة  حصوله  يف  أعلى  حرص  املعلومات ولون 

ذلك او   ،قيقد لتل  بةطلو ملا من  اليت امي  د ق تلد  عداتسايبدون    ألهم  مع  قد    ملعلومات   ةاحملاسبياخليارات  تتعارض 
 من اكتشافها بسهولة، مما يشري إىل وجود أتثري إياب ألنشطة إدارة عالقات نيال يتمكن املدقققد    واليت  ، املفضلة

املدقق   قات بني العتمون بفهم وتنظيم الملهار اباالعت  ها يفعمليات التدقيق، واليت يب أن أيخذ   يف إجناح العمالء  
لكن من بياانت العميل قد يكون له فوائد،  كم أكرب  من أن الوصول إىل  أخرى وعلى الرغم    حيةمن ان ،  3يللعموا

احتمال ضياع الوقت الذي قد يؤدي إىل عدم الكفاءة اليت   مراعاة التدقيق والعمالء    مكاتب يب على  يف املقابل  
 .4تدقيقال  جودة  ثر على قد تؤ 

حيث االعتماد على املعلومات املعطاة من العمالء،  وعدم االفراط يف    حلذر ا  ب توخي ي  من جهة أخرى 
( يف الوالايت املتحدة األمريكية أبن االعتماد بشكل كبري على عمل غري املتخصصني Brown et alأفادت دراسة )

 .5قدقيت لا  مكاتب  جودة خدمات   سنيق حتيأن يع  شأنه   )املدققني الداخليني وموظفي العميل(، من
 االتصاالت اجليدة بني فريق التدقيق وعمالء التدقيق تعد   ( إىل أنمظهر  مد حم توصلت دراسة )  وقدا  هذ 

 .6جودة التدقيق املايل حبسب وجهة نظر األطراف املهتمة ابلتدقيق يف دولة قطرحتسني  من أهم العوامل املؤثرة يف 
 

 

 
    .149 ص  ،همرجع سبق ذكر ، وآخرون اب نصر عليالوهبد  ع  1

2 Rahim, Syamsuri, et al. "The Influence of Audit Staff Quality and Client Type on Audit Evidence Collection 

with Communication Type as Moderation." Journal of Accounting and Strategic Finance 3.1 (2020): 103-117. 
3 Hatfield, Richard C., et al. "Auditors’ Customer Relationship Management Activities and Managers’ 

Cooperation with Auditor Evidence Requests." Available at SSRN 3560921 (2020). 
4 Andiola, Lindsay M., et al. "Client Data Files and Auditor Skepticism: How Do'Dirty'Files Influence Auditors’ 

Skeptical Judgments and Actions?." Available at SSRN 3395571 (2019). 
5 Brown, Veena L., Jodi L. Gissel, and Daniel Gordon Neely. "Audit quality indicators: perceptions of junior-

level auditors", Managerial Auditing Journal, Vol. 31, No 8/9, 2016 . 
 .   4، ص 2009األلوكة، قطر،  ، شبكةة"ية مقارنر ظقطر "دراسة نيق يف دولة  راجعة والتدق امل ل اأعمة جود   ممحد، تقيي مظهر أ دمحم   6
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     طروحة امللمشاكل  ل  العمالء بتقدمي حلول   ات اجتيحابة ال جالست : ا  اً اثني

فريق المن قبل    مهام التدقيق( إىل أن جودة التدقيق تعتمد على جودة تنفيذ  Schroeder et al)أشار  
ا رض على  اتتعد مؤشر فإن األداء السليم ملهمة التدقيق وتلبية توقعات العمالء  وابلتايل، التدقيقاملشارك يف عملية 

 دلتيف املقابل    .1املايل   جودة التدقيقيف    ةامل مؤثر و ع ك   السابقة  تيااألدب  يف   اتاملتغري   هذهل  تطرقال  مت  د قمالء و لعا
ميكن  ( رضا العميل )من منظور  ن التأكيد على فلسفة خدمة العمالء أب( Aghazadeh)النتائج اليت توصل إليها 

ظر ن  من وجهة   املهين   شك ة املدقق للسار مم  ىل إ  ينظر  حيث   ، ممارسة الشك املهين لدى املدققنيأن يعيق تفعيل  
ن أب هة نظر املدققني  وج  فادت أ  ويف هذا الصدديُنظر إىل جودة التدقيق بشكل إياب.    نمايببشكل سلب    العميل

ا ، ممالتدقيقمجع أدلة  ممارسة الشك املهين أثناء    لىيثين املدققني عقد  توقع حتقيق مستوى عاٍل من رضا العمالء  
 .2يل املا  جبودة التدقيق ةاينهال  يضر يف  قد 

ال  هدفت   السياق ت  ذايف  و  العمالء، ابستطالع لدراسات  إحدى  املؤثرة يف حتقيق رضا  العوامل  تحديد 
العاملة يف إحدى املناطق الصناعية أبندونسيا،  آراء عينة من رؤساء أقسام املالية والتدقيق الداخلي يف الشركات 

لتزام ابجلودة وتطبيق اين، وااليد العمل امل  اتإلجراء  بس دقيق والتنفيذ املناالتيف    ةالسابقربة  وأظهرت النتائج أن اخل
من     .3بشكل كبري على رضا العمالء   ة ؤثر تعد عوامل م   ستجابة الحتياجات العمالءاملعايري األخالقية العالية واال

أخرى   دراسة  جهة  وجود(  Carcello et al)خلصت  حل  إىل  سري  أتثري  واالاملهمسن  حتياجات ال ة  تجابسة 
 .4يل التدقيق املا جودة  سني حتيف ضا(  ر لالعمالء )ا

مكاتب العمالء لكيفية تلبية  إدراك  يتوقف على حتديدخدمات التدقيق جودة  رضا العمالء على  كما أن
الية امل  ائمو الق  نأب  ق ثو مو عن رأي  التعبري  املدقق    من   التدقيقيف هناية  يتوقعون  العمالء  ابعتبار أن  لتوقعاهتم.    التدقيق

األخط من  يتحق  حيصلوعندما    يةاجلوهر   ءاخالية  العذلك  رضا  وقد ،  مالءق  رضا أب(  Bitner)  أوضح   هذا   ن 
 .5اخلدمة   شراءيتم اختاذ قرار  يؤدي إىل تصور اجلودة العالية خلدمات التدقيق وابلتايل    العمالء
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 والتعبي عن آرائهم   ئجلنتااناقشة  م مب السماح هلو إبالغ العمالء بقضااي التدقيق  :    اً اثلث

زايدة جهود التدقيق تنفيذ إجراءات تدقيق أكثر مشواًل من خالل  قني  ميكن للمدق  ( أبنهet al  Xiao)ى  ر ي
أدلة   وابحلصول علىللتحريفات.    هماحتمال اكتشاف  يزدادواحلصول على أدلة تدقيق أكثر مالءمة وكفاءة وابلتايل  

 قوائم الة العد و   وثوقيةم دى  بري على م ك  ة أتثريفشكون للتحريفات املكتن يجح أ ر من املاءة فتدقيق أكثر مالءمة وكف 
مما   اليت يرى بضرورة إجرائها على القوائم املالية، تعديالت  الاملالية، لذلك سيكون املدقق أقل احتمااًل للتنازل عن  

يح حصقناعهم بتإلالعميل  ارةإد عمعالية  ثر ف كأ التواصل بشكل تتيح إمكانيةالزايدة يف جهود التدقيق يستنتج أبن 
( أبنه من بني Jaffar et alدراسة )  كدت ويف هذا الصدد أ.  1املطلوبة   تعديالتملكتشفة من خالل الء اطااألخ

العمالء أبي  التدقيق املايل يف ماليزاي هو قدرة املدقق املايل على إبالغ  أهم أربعة عوامل مؤثرة يف حتسني جودة 
 .2 قارير املاليةالت بة و سابحملاتعلق  مستجدات ت
 ، املدقق  ويتم اكتشافها فيما بعد من قبلاملالية    قوائميف الريفات  اء أو حتخطأ وجود  عند    رىأخ   حية ان  من

ت اإلدارة على متطلبات إذا وافقفإدارة العميل  قبل  من  تعديلها  طلب  تقدم املدقق بيوعلى إثر ذلك اإلكتشاف  
التحالتعديل،   تصحيح  املدقالل  خن  م  ةف شاملكت  اتريفسيتم  يقرتحه  اإلدو .  ت التعديمن    قما  توافق  مل  ارة إذا 

 :3 ما يلي، فقد ينتج عن ذلك  املكتشفةتحريفات  لوترفض تصحيح ا

 تعديل طلب العن  اجع  يرت ، مما يعل املدقق  اإلدارة للتحريف املكتشفاملقدم من قبل  تربير  ابل  دققامل   قتنع قد ي
 ؛ املقرتح

  ما  و حالة  ايتم  مليف  اتفاقا  نمقق  د مل كن  إىل  للتحريف اإلد  تربير ب  دققامل تنع  يق  ومل  ،ارةدإلا مع    لتوصل  ارة 
تعديل   قبول  اإلدارة  املورفضت  فالتدقيق  املكتشفة  قرتح،  التحريفات  اإلبالغ على   تدقيقالإبصدار رأي  عليه 

  . يف تقريره  عدل امل

السياقويف   نتائج  ذات  )  أظهرت  أبet al Fontaineدراسة  التعمال  ن (  من يرييق  قد ء  املزيد  دون 
واملثري   هم،تعاون معالثقة و العالقة  لتعزيز     مبا يف ذلك حتسني االتصال ن املدققنية ممة املضافقيذات ال  ت ااخلدم

 4احلياد واالستقاللاملدقق  م  التز إلمن جهة أخرى ضاً  أيتطلعون يعمالء التدقيق    أن  لالهتمام 
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 اهلتجابة  واالساملطلب الثان : تقييم املخاطر  

تق  ومقي إبجراءات  املخايياملدقق  ع  طر م  للمنشلى  للحصول  ذلك  فهم  يف  مبا  وبيئتها،  الرقابة نظام  أة 
  القوائم وهرية يف  والتحريفات اجلخطاء  األ  اكتشاف   وهذا يتيح له حتديد خماطر العمل اليت قد تؤدي إىل  ،الداخلية

خري  األويف،  فيذهانتوحيصل على دليل على  طر  ملخا اتلك  ل  لكيان بعد ذلك يقوم املدقق بتقييم استجاابت ا  ،املالية
هذا املطلب إىل الرتكيز من خالل    نسعىوعليه    .1املخاطر تلك  بناًء على تقييم  للتدقيق    ضروريةات الجراءاإلحيدد  

 ودة. على دور املدقق يف تقييم املخاطر وكيفية االستجابة هلا ابعتبار أهنا متثل عوامل تؤثر يف حتسني اجل

 الصلة ات  جملاالت ذا  تصني يف خ ريق التدقيق ودعمه مبع ف تنو   :  أوالً 

كن منوذج التنظيم املعتمد داخل مكتب التدقيق املايل إال أن القيام هبمة التدقيق املايل يتم بواسطة  ا يمهم
الرئيسني، واملساعدين، ابال  :2فريق مكون من  املدققني  املدراء،  ت ذات جماالضافة إىل متخصصني يف  الشركاء، 

والتكنولوجيا.اجللة كص أعضاء مكتبفاءة  ك   تعد لك  ذ ل   باية،  ال  ختصيص   طتدقيق شر التدقيق على مهام عملية 
ع  ضروري  فضالً  املايل،  التدقيق  جودة  امليداين،    لىلتحسني  العمل  معايري  أحد  إىلاعتبارها  وينظر  كفاءة   هذا 

التدقيق   ينع  هالتدقيق وحتسني أدائيق  لفر   ياملعنو انب  هلا دور مهم يف رفع اجلأبن  ختصيص أعضاء فريق   كس مما 
ب أن تراعي احتياجات العمالء، ركز التنافسي ملكتب التدقيق، كما أن عملية التخصيص ي ية على املاببصورة إي 

األعضاء  وخربة  وكذلك كفاءة  اجلغرافية،  واملنطقة  الصناعة،  بنوع  املتعلقة  التدقيق  مكتب  أعضاء  تفضيالت  مث 
 . 3ئهاأدالوب طمة املامله   وطبيعة

أن  خم   ضافرتا  كما  ي  التدقيقر  ط امنوذج  األدلة  وجهالذي  ومجع  التدقيق  فكرة    قائم  ،ختطيط  أن على 
وتعتمد خماطر العميل على مدى تعقيد املعامالت   ،تتوقف على خصوصية كل عميلاملخاطرة )أي عدم اليقني(  

ختتلف   ة لذلك يجونت  ،قة و ثمو   عداد قوائم مالية إل  دارةافز اإل ر حبو ة املوجودة وميكن أن تتأثياحملاسب  نظم املعلومات و 
قائمة   الذي يعد مهنةالتدقيق  ارتباط، وتعود لطبيعة    ابختالف كل قول"  الالزمة للحصول على "ضمان معاملوارد  

لل  قابلة  وغري  مؤكدة  غري  نتيجة  تنتج  املعرفة  الالزمة  مالحظة،  على  املوارد  ع  للتدقيقوابلتايل  امل تعتمد   وظفنيلى 
 .4ومنهجيتها املستخدمة   التدقيق  وخرباته، وتكنولوجيا  ققيالتد يق  ر فللمشاركة، وقدرات    نخرياملس

الصدد   هذا  دراسة  ويف  أن  (  Cameran, et al)خلصت  حيث  إىل  من  التدقيق  فرق  التنوع  تنوع 
من   التدقيقيؤثر  والشركاء    راءواملد   املدققني وكبار    املدققنياملختلف  جودة  اهوأظ   ،املايل   على  وجود لنترت  ائج 

كذلك دلت   ،دة االرتباط )مدة احليازة( مع العمالءملاجلودة يعزى  دقيق على  التتنوع فرق    جة أتثري ر داختالف يف  
تؤثر على مدراء التدقيق   مشاركة  الذين يتسمون خبلفية تعليمية مشرتكة ونسبةاملدققني املاليني  نسبة  النتائج على أن  

 
1 Quick, Reiner. "EC green paper proposals and audit quality." Accounting in Europe 9.1 (2012): p 19. 

 .001-99، ص ص كره ذ  بقسجع مر ون، ر شرمي وآخ يد سعدبع 2

    .128-127، ص ص ذكره  قرجع سبم ، وآخرون يلالوهاب نصر ععبد   3
4 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature. Op.Cit., P 391. 
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وامل اليت أثبت لعنفس ايق بتدقكفاءة ال  لىيؤثر ع  قر أيضاً أبن تنوع الف   جائالنت  أوضحت و   ، ايلالتدقيق املجودة  
 .1املايل جبودة التدقيق  ارتباطها 

الصلة    إىل  ينظرمن جهة أخرى   التدقيق ودعمه مبختصني يف اجملاالت ذات  فريق  يندرج تنوع  أنه   على 
لية عمأثناء   زيإلرهاق وفقدان الرتكل امشاك تفادي  تدقيقفريق ال، مما يساعد التخصص وتقسيم العمل ءمبد ضمن 

يف الوالايت املتحدة   كبار املدققنيأبن  (  Brown et alضا الوظيفي، حيث كشفت دراسة )وحتقق الر يق  التدق
 وكثرة األوقات املستقطعة لالستفسار منهم حول مشاركاهتم، وابألخص يفتعدد املهام مشاكل   يواجهوناألمريكية 

أثلغني لشتتم  نياملدقق، مما يعل  م جاحلة  ري يق صغالتدق  مكاتب إمتام  اية   اخنفاض احتمال  يرجح  مما  م،  مهامهناء 
 .2بسبب تكليف املدققني مبهام متعددة يف نفس االرتباطجودة التدقيق  

 : كفاية ختطيط عملية التدقيق وتوثيقها واإلشراف على فريق التدقيق  اً اثني
 

 ( دراسة  استهدفت  العراق  أتبيا  (الكعب جعفر  يف  الذهين كن  العصف  معافم ثري  اكتشا   صر هوم  ف يف 
مشل املدققني   ء ايل، من خالل استطالع لآلراتيال فضال عن دوره يف حتسني اجلودة مبكاتب التدقيق املاطر االحخم

ا جللسات  العراقية  التدقيق  مكاتب  تنفيذ  أبن  أفادت  االستنتاجات  من  جمموعة  اىل  التوصل  ومت  لعصف املاليني 
 أنميكن    حبيث ملخاطر االحتيال  ضل  أف  تقييماء تعلى إجرا  دة املساع   لحتسني اجلودة من خال  يف  يسهم  الذهين

بتقييماهت املدققني  العصف   ميبدأ  جلسات  استخدام  وأن  االحتيال،  مثلث  فرضية  إشارات  يف  النظر  خالل  من 
أو   لاة الناجتة عن االحتيهرياجلو   ألخطاءشاف االذهين أثناء ختطيط التدقيق يؤدي إىل حتسني اجلودة من خالل اكت

 .3ظ على ثقة أصحاب املصلحة مبهنة التدقيق املايل إىل احلفادي  اء مما يؤ خطاأل
اعتمادها    يف روسيا  متصليف سياق  و  للتدقيق سنة  لوعلى غرار  الدولية  اهتمت دراسة   2017لمعايري 

(Safonova et al  )اللبحث  اب توثيق عملية  التدقيق  احر ملف  تخميف   تدقيقيف مدى أتثري  ءات ار وكذا اإلجل 
الة  لقتعامل امللفني  العمل يف    دائم واجلاريإبعداد  انطالقا من افرتاض   ،ترشيد احلكم املهين وحتسني اجلودةألوراق 

من الضروري التأكد وابلتايل  أوراق العمل،    مراجعة على    كرببدرجة أاجلودة تركز    الرقابة على عمليات    أن   مفاده
مهنة التدقيق أن  دراسة إىل  ت ال وخلص   ،دقيق الدوليةالت   ريت معاي ابتطلمل  مليات التدقيقق عتوثي  ءستيفامدى امن  

اخلربة   ابالستفادة منالتحديث والتحسني  من    إىل مزيد   تهاوحتتاج ممارسيف مرحلة التطوير األولية  الزالت  يف روسيا  
ذلك   يفمبا    ية ليالتفصعلق بعملياهتا  يت  فيما  أيضا ن  ، ولكإجراءات التدقيق بشكل عامو الدولية من حيث املنهجية  

 
1 Cameran, Mara et al. "Audit team attributes matter: How diversity affects audit quality." European 

Accounting Review, vol 27, no 4, 2018, P : 595-621 
2 Brown, Veena L., Jodi L. Gissel, and Daniel Gordon Neely. "Audit quality indicators: perceptions of junior-

level auditors", Managerial Auditing Journal, Vol. 31, No 8/9, 2016 . 
لد  جملا  داريةعلوم اإللتصاد والة االقجمال،  تيح اال  خماطر  ف اكتشعلى ا ه  تدقيق وانعكاسلعصف الذهين يف جودة ال اأتثري  ،  د العاين موصفاء أمحد حم حلو الكعب  ر عبد احلسني  عفج 3

 443-428 ، ص 2020العراق،  ،121دد ع، ال26
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التوثيقإج أيضا على    ،راءات  النتائج  التدقيق  أن  ودلت  ستيفاء ابمباشراً    طاً ارتبارتبط  يجودة وكفاءة إجناز مهمة 
 .1توثيق عملية التدقيق ملتطلبات املعايري الدولية للتدقيق

من   مهراف عليش التدقيق املايل واإل  ريقاء فضأو أع   اعدين تعترب عملية متابعة عمل املسمن انحية أخرى  
صدار التعليمات للمساعدين والتعرف على أهم إية التدقيق، كوهنا تتضمن  رة على كفاءة أداء عملأهم العوامل املؤث

أي ، وحسم  ضمن أوراق العمل  التوثيقابلرجوع إىل    املشاكل اليت تعيق التنفيذ، مث مراجعة ما مت أداءه من مهام 
يفاخ الفت  اوجه  تالف  أعضاء  بني  تتم  ي ق، كما  ير النظر  أن  يف  املب  إىل  تابعة  يؤدي  ال  مالئم  رابك إتوقيت 

األداء، حبيث ال يتم االنتقال إىل اخلطوة املوالية إال بعد مراجعة اخلطوة احلالية تفاداي الحتمال إعادة عملية التدقيق 
ومالحظات ق  التدقي  جم اءات مثل قراءة برانجر ن اإل مجموعة  ام مبأو بعض خطواهتا، وتتضمن وظيفة املتابعة القي

اب امل ختف ساعدين  ألهنا  مشاكل  ألي  البديلة  احللول  تقييم  إىل  وتقديرات إلضافة  أحكام  يف  االختالفات  من  ض 
 . 2املدققني 

 

 : استخدام تكنولوجيا حتليل البياانت الضخمة لفهم أعمال العميل وتقييم املخاطر   اً اثلث
 

 :3 بة التاليةوفق الرتكي (Connolly)ب  ايل حبس ملوجهة نظر التدقيق ا نم مةضخل اانت ايالب  تعرف
 املعامالت + العالقات + املالحظات   =البياانت الضخمة 

 حيث تتمثل املعامالت يف التطبيقات التقليدية مثل نظم ختطيط املوارد املتكامل (ERP) ونظم سلسلة التوريد 
(SCM  )العال إدارة  مونظم  العمقات  االلكرتو (  CRM)  ء الع  للشركينواملواقع  مجيعا (  Web)   ات ة  وهذه 

 اانت هيكلية.رة عن قواعد بيعبا
  أما العالقات فهي عبارة عن تفاعل األفراد مع معامالت الشركات من خالل التكنولوجيا، حيث يعد الولوج

ال  املصادر  على  أمثلة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  االنرتنت  مواقع  ميإىل  احليت  مص كن  هذه   نها ول  على 
 البياانت.

 ركات على االنرتنت واجلي ب اس على بياانهتا من خمتلف مواقع الش ت فيمكن احلصولملالحظاا خبصوص ا  مأ
 ومستشعرات احلرارة والصراف اآليل واهلواتف النقالة...اخل.

 م يفيسه  ةالضخم  ياانتأن استخدام حتليل الب  (Alsahli et alدراسة )نتائج    تظهر أ ويف هذا الصدد  
دققني من  امل ني متكمن الفهم ألعمال العميل فضال عن  ب املزيد  تسان خالل اكم   املايل،   قحتسني جودة التدقي

أكدت دراسة )أمين من جهة أخرى   .4كم املهين وصنع القراراحللقدرة على التصور وحتليل أدلة التدقيق لتوجيه  ا
 

1 Safonova, Margarita Fridrihovna, S. A. Makarenko, and Y. I. Bershitskiy. "Developing documentation in 

accordance with international audit standards in Russian practice." Espacios 39.34 (2018): 23-33. 
    137-361ص ص  ، ق ذكرهمرجع سب ب نصر علي،هاعبد الو  2

 . 6-5، ص ص 0202، مصر، 2، العدد 4لد ية، اجملدر ة اإلسكن عم، جاحملاسبيةية للبحوث ا جملة اإلسكندر ، عةجرااملاطر خمة على خمت الض انابيي خنال، أثر المد صرب أمين حم 3
4 Alsahli, Mohamad, and Hamadou Kandeh. "Effect of Big Data Analytics on Audit: An exploratory 

qualitative study of data analytics on auditors’ skills and competence, perception of professional 

judgment, audit efficiency and audit quality." Master's Thesis in Business Administration III, Department of 

Business Administration Master's Program in Accounting, ,2020. 
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أي كل ة، ته الثالثانيق مبكو قد لضخمة على خماطر التا  تياانبالجيا كنولو خنال( يف مصر على وجود آاثر جوهرية لت
 .1خطر الرقابة الداخلية وخطر االكتشاف واخلطر املالزم من  

استخدام  و  الضخمة  يتيح  التدقيقالبياانت  لباحلإياد    يف  املش لول  ابستخدام اكل  عض  املناسب  الوقت  يف 
ومعاجليف    املعلوماتية شبكات   البياانت  أ كمي  كما   ،تهامجع  استخدام حتليل  يؤ   نن  مراقبة ة  فعالي  إىل   اانتيبالدي 

 قد تنشأ أوجه القصور اليت  بعض    يع إىلسر ال  التحديد  ابالعتماد على شبكة احلواسيب من خالل تدقيق  جودة ال
 .2عملية التدقيق   أثناء تنفيذ 

 مدااستخ أمهية  غم من على الر  أنهإىل  )صربي وآخرون( خلصت نتائج دراسة من جهة أخرى يف فلسطني 
د مل ُتستغل بشكل كامل يف بيئة مهنة التدقيق، لعدم وجو   إال أهنا   ني، مة للمدقققية خللق  مخ حتليل البياانت الض

اتباعها   ميكن  حمددة  وإرشادات  عن  معايري  خارجية.  فضال  جهات  على  يتطلب  االعتماد  البياانت كما  حتليل 
 .3ل حليم هذا التدادم استخع بلية التدقيق مقارنة  عم ة يفنالكام  هنيةرفع مستوى املخاطر املمن املدققني الضخمة  

 : تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وقدرة العميل على االستمرارية يف االستغالل   اً ابعر 
 

 تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية   .1
( للمنظمات  الراعية  اللجنة  للمحاCOSOقدمت  األمريكي  للمعهد  التابعة  يف تعر يني  نالقانو سبني  ( 

الداخلية تنفيذه"  ا:أهن على  نص  ي  للرقابة  يتم  اإلعملية  قبل جملس  ، وهي الشركة  دارة واملوظفني اآلخرين يفا من 
 .4"مصممة لتوفري أتكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف املتعلقة ابلعمليات واإلبالغ واالمتثال

:   هنا منة على أثا قرته الف  الرقابة الداخلية يف و ر  خاط مل دير اقت(  400)كما عرفها املعيار الدويل للتدقيق رقم  
 املتمثل يف دف  اهلدهتا قدر اإلمكان يف الوصول إىل  السياسات واإلجراءات اليت تتبناها إدارة الشركة ملساع"كافة  

وكفوء بشكل منظم  العمل  واكت،  إدارة  ومنع  األصول  ومحاية  اإلدارة  بسياسات  االلتزام  اواملتضمنة   ل الحتياشاف 
 .5لوقت املناسب" لية موثوقة يف اعداد معلومات ما وإبية  است احملالج ودقة واكتمال الس اءخطواأل

القسم  هذا و  )ل(  404)يتطلب  فعالية(  SOXقانون  تقييم  الشركة  إدارة  الداخلية على   رقابةال  نظام  من 
د عدم وجو   ن وراء هذا الشرط هو أ قي ملنطاألساس ية. اتقييم فعالية الرقابة الداخلاملدقق إبجراء إلزام املالية و  القوائم

 
 .1ص   ذكره، جع سبقر م، حممد صربي خنالأمين  1

2 Jiang, Lingling. "Computer Audit Quality Control in Big Data Era." International Conference on Machine 

Learning and Big Data Analytics for IoT Security and Privacy. Springer, Cham, 2020. 
البياانت  مد شح تهى وفراس حمر مشماهصربي   3 املؤمتالتحدايت وا  -يق دقتال  ئة  بي يف ليالهتا  رية وحتبكالادة،  BICIT علومات واألعمال )ملوجيا اولل يف تكنو ر الدويل األلفرص، 

2020 ،) t_id=3688095bstracapers.cfm?al3/pso/pers.ssrn.comps://patht 05/11/0202طالع يخ االر ت 
4 Johnstone, Karla, Audrey Gramling, and Larry E. Rittenberg. Auditing: a risk-based approach to conducting a 

quality audit. Cengage learning, 2013, p 75. 
 .113 ة، ص   نم ثالية، الفقرة الالداخ طر والرقابةملخار اتقدي  400رقم  للتدقيق يار الدويلعامل 5

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3688095
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مي  رقابة سداخلية كافية  إىل  يؤدي  أن  القوائم  وء  كن  تزيد من إعداد  بدورها  اليت  املعلومات  خماطر  وزايدة  املالية، 
   .1تكلفة التمويل اخلارجي 

مر ابلغ أة  رقابلا  قييمتيعد  حيث  ،  املايل  التدقيقنظور  مل  اذات أمهية وفقالرقابة الداخلية    نظام  عتربوعليه ي
وحجم    اتاءإجر ديد  حت األمهية يف   للميقالتدقعينة  التدقيق  وميكن  املايل  ،  املهنية خبصوص إدقق  األحكام  صدار 

تقليل   أدى ذلك إىل،  فعالية الداخلية أكثر    رقابةكلما كانت الوعليه    .2الرقابة الداخلية نظام  تقييم  بعد  القوائم املالية  
   .3خماطر التدقيق  خفضتن  تايللواب يةجلوهر األخطاء اخماطر  

اليت أ  Ashbaugh et al)  توصلت دراسة  لصدد ا  ويف هذا الشركات  نظام عن ضعف  فيها  بلغ  ( أبن 
الرقابة   نظام  عن ضعف ا  ه يبلغ فيأقل جودة مقارنة ابلشركات اليت مل   اختيارية   الرقابة الداخلية لديها مستحقات

عل ي   مما   املالية واحملاسبة  ءيل مدراهبنقص أت ابة الداخلية  لرقعف اضين من   تعالشركات اليت تتصف اكما    الداخلية.
  .4أعلى   مدوراهننسبة  

أخرى   انحية  نتائج  من  تقييم    البحثتشري  يتم  عندما  أنه  فإن   الرقابةإىل  أضعف،  أهنا  على  الداخلية 
 ت النتائجدلوقد    ،قيدقالت  رخماط   عارتفا   يدل علىاألخطاء تكون أكثر عرضة للتأثري على األرابح املبلغ عنها، مما  

أثروجعلى    ضا يأ التدقيق  ا  يف تكي  لعملية  مهم  ود  يختبارات  لفعالية مع    ناسب تمبا  املتخلفة  الرقابة   املستوايت 
عوامل خماطر بيئة   معاينةقد يساعد  كما  للمخاطر املوجودة.    وفقاً اإلجراءات    يتم تصميمالداخلية، حيث يب أن  

 .  5ة جراءات تدقيق مكلفم إب يا القنب  جت  ومتكني املدققني من  اطراملخ  يف هذهة ختفعلى زايد  الرقبة
جود أثر هليكل أنظمة الرقابة على    ،( بفلسطنيسهيل ابو ميالةنتائج دراسة )  ويف سياق متصل أفادت

لنموذج وفقا  لــ COSO 2013) الداخلية  واملتضمن  الر   (،  األنشطة  املخاطر،  تقييم  الرقابية،  ، قابية)البيئة 
 .6املايل   حتسني جودة التدقيق يف( ملتابعةاو التصاالت، املراقبة  وا  وماتلاملع

قيام اإلدارة بتقدير املخاطر بصورة جيدة واالستجابة ويف العراق خلصت إحدى الدراسات إىل أنه عند  
ة دسني جو يف حتقل تعقد مهام التدقيق مما يسهم  يهلا على حنو مناسب يسمح بتقليل عدد أدلة التدقيق وبذلك  

 
1 Chen, Yangyang, et al. "Audit Quality and Internal Control Weakness: Evidence from SOX 404 

Disclosures." Available at SSRN 1979323 (2012). P 9. 
2 Shanszadeh, Bagher, and Narges Zolfaghari, Narges. Imapct of efficacious internal controls on audit process: 

Auditors' perspective. Review of Contemporary Business Research, 2015, vol. 4, no 2, p. 98. 
3 Shanszadeh, Bagher,  et al, Op.Cit., p. 97. 
4 Chen, Yangyang, et al.  Op.Cit., P 11. 
5 Mala, Rajni, and Parmod Chand. "Judgment and Decision‐Making Research in Auditing and Accounting: 

Future Research Implications of Person, Task, and Environment Perspective." Accounting Perspectives, vol 14, 

no 1, 2015, P  28. 
  ت اخلارجيني دققي احلساابليلية آلراء محتة  سدراي  ارجخلالتدقيق اأداء    ة دجو على حتسني    013COSO 2فقا لنموذج  ية و اخلة الرقابة الدكل أنظم يلة،  أثر هيام ابو م سهيل نعي 6

 . 1، ص 1720، 1 دد لعا ،5لد جملا، ث ألحبال لسطني التقنيةجملة جامعة ففلسطني،    -غربية  ال الضفة يف 
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ول والدفاتر التحريفات وكذلك الرقابة الفعلية على األصم بني الواجبات ملنع  ئالفصل املل اكما يعد  يق املايل،  تدقال
 .1املايل   جودة التدقيق حتسني من أنشطة الرقابة الداخلية املؤثرة يفاحملاسبية  

 تقييم قدرة العميل على االستمرارية يف االستغالل   .2

استخد  اليتم  التدقيعلقاملت  تقاريرام  بقدرة عميل  اال   قة  اليت   نسبةابل  االستغاللمرار يف  ستعلى  للشركات 
التدقيق،    ياب إتعاين من ضعف مايل كإجراء   أن هذ ملخرجات  مباشر و   املؤشر  انالحظ  ه  بخاصة    دقيو   له غري 

 ملؤشراتام  تخداسيكون ا، قد  بسبب عدم القدرة على مراقبة نتائج التدقيق، إال أنه  التدقيقجودة  على    مؤشر ك
 .2املتاح   ألفضلا   هو احلل ةغري املباشر 

ابلغ األمهية لتحسني رأس املال   راً ترب تقييم املدققني للوضع املايل للعميل وقدرته على االستمرار أمعيهذا و 
 رية قد راستماالاملدقق خبصوص  تظهر األحباث أن رأي  حيث  االجتماعي واحلفاظ على األسواق املالية املستدامة.  

 .3املالية   مالقوائمي  تخد تدقيق ومسالن مهنة  م  عواقب فورية على كل  له كون ي
جدوى استخدام رأي املدقق   ( يف سورية إىل إثباتعصام شاهنيتوصلت نتائج دراسة )ويف هذا الصدد  

 جنتائ  تشري ى  ة أخر من جه .4جودة التدقيق املايل   املايل يف مدى استمرارية العميل اخلاضع للتدقيق، كمؤشر لقياس
استمرارية  ملا  رأيأن    ىلإ  اإندونيسييف    راسةد ي  العميل يف االستغاللدقق بشأن  التدقيق   يف حتسنيؤثر  ال   جودة 

       .5املايل 

 املايل   املطلب الثالث : تنفيذ عملية التدقيق 

املا  التدقيق  عمليات  تنفيذ  وقائع  أهم  على  الضوء  تسليط  إىل  املطلب  هذا  خالل  من   يا عسيل،  هندف 
الوقائع يف مد   أهم  لتمثييث  ح  ودة،اجل ها يف حتسني  ر دو ز  رابإل التدقيق  تلك  استخدام  اإللكرتوين مما يسمح ى 

لتقييم   التحليلية  تطبيق اإلجراءات  املناسب، ابالعتماد على  الوقت  امليداين يف  العمل  التخطيط وإجراءات  إبمتام 
 ة. ئمواملال  ةي أدلة اإلثبات الكاف علىصول هلا احلن خالخماطر األخطاء اجلوهرية واليت يستطيع املدقق م

 

 
 

ة اخلاصة،  ارف العراقيعينة من املص   يفي  قطبيت  حبث  ، ل اخلارجيالتدقي  ةوداخلية لتعزيز جبة الدكوانت الرقايف متوظ وسى السعربي،  م عبد مييين، ابراه سشاين احلضى حممد  تمر    1
 .9154ص  ،2017،  العراق  ،4العدد ، 25لد اجمل ،لبجامعة اب ةلجم

2 Knechel, W. Robert, et al. "Audit quality: Insights from the academic literature." Op.Cit., P 401. 
3 Rodgers, Waymond, Andrés Guiral, and José A. Gonzalo. "Trusting/Distrusting Auditors’ 

Opinions." Sustainability 11.6 (2019): 1666. 
 . 123-122ص . ص 1520، سورية، دمشقعة احلساابت، جامتدقيق  دكتوراه يف  حة أطرو  (، تطبيقية ة ق )دراسالتدقي  جودةيف   يقدق ت اطر الخميم  ر تقي أثتركي شاهني،  عصام 4

5 Triani, Ni Nyoman Alit, and Merlyana Dwinda Yanthi. "The Effect of Audit Firms Size, Leverage, Going 

Concern Opinion, Audit Tenure, on Audit Quality in Indonesia." 23rd Asian Forum of Business Education 

(AFBE 2019). Atlantis Press, 2020. P 161. 
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 إللكرتونالتدقيق ا  : استخدام  أوالً 

مت حيث    لفهمهم لعملية التدقيقتعزيز املدققني  التدقيق اإللكرتوين على كيفية    استخدام يعتمد النجاح يف  
دور تناقش  اليت  الدراسات  من  العديد  عمليات  تكنولوجيا   إجراء  يف  واسع   على   ايل املقيق  التد   املعلومات  نطاق 

التدقيق تكنولوجيا اهو تطبيق لللكرتوين  الا  دقيقالت  ن أب   خلصتو  ملستخدمة من قبل الشركات كمفتاح لعمليات 
من التدقيق االلكرتوين  نظام    كون يتحيث  ملا يتسم به من مميزات تساعد على أداء عمليات تدقيق فعالة،  الناجحة  

كم إصدار احلوإجراءات  لة  ح ذات الصائق واللو يقايري احملاسبة والتد ومع   عدة است امللفا ملااإللكرتونية و العمل  أوراق  
 .1املهين

البياانت وتقييم  لىعالقدرة    مبدى التدقيق اإللكرتوين    استخدام جناح  هذا ويقاس    ها للحصول علىمجع 
التدقيق   واملالئمة  أدلة  خالل  الكافية  املعلومات من  تكنولوجيا  متصل اق  سي  يف و   .2يةوفعالكفاءة  ب  استخدام 

 ، يف األردن    جودة التدقيق املايلاإللكرتوين يؤثر يف حتسني   أن استخدام التدقيقىل  إ  (رعيد ممح أتوصلت دراسة )
 . 3خراج البياانت وتبويبهاإملا ميتاز به من دقة يف  
العراق   جبار(    أفادت ويف  )انظم  دراسة  نتائج  حيسأبأهم  اإللكرتوين  التدقيق  استخدام  من  ن  جودة ن 

أدق وأسرع وكذا يف إعداد أوراق العمل   تلفة بشكلملخ حلساابت اا  ق أرصدة يقتوثيقها، من خالل تد ل و عماألا
( يف فلسطني أبن استخدام التدقيق اإللكرتوين يساعد وآخرون   طالل محدون . كما أظهرت دراسة )4واملصادقات 

 5يف حتسني جودة أدلة التدقيق 
املعلومات على   يا كنولوجت  ة تحقيق يف أتثري حوكملاب(  tyterankuVe)ة  دراساهتمت    ومن انحية أخرى 

ت التدقيقأداء  بتدقيق  كنولوجيا  تعىن  اليت  التدقيق  مكاتب  قبل  من  املاليزي  املستخدمة  العام   تظهر وأ   ، القطاع 
ري ب بشكل كتؤثر  النتائج أن آليات حوكمة تكنولوجيا املعلومات مثل اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات ودعم اإلدارة  

املعلومات يف ضمان االستخدام الناجح كنولوجيا  كمة تو الدور املهم حل  ري إىليشمما    ،قيقأداء تكنولوجيا التد لى  ع
 .6التدقيقكنولوجيا  لت

 
 

 
1 Supriadi, Taufiq, et al. "Influence of auditor competency in using information technology on the success of E-

audit system implementation." EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15.10 

(2019): p 3. 
2 Supriadi, Taufiq, et al. Op.Cit., p 4. 

ة  ة، كليسب احم ص ، ختصري تاجسكرة ممذ ، سة ميدانية(لعاملة يف األردن ) دراا تدقيق الوشركات    بتدقيق لدى مكا لى جودة الترتون وأثره علكإل ايق دقالت ،حممد مرعيد زهري محأ 3
 .2015األردن،  ء،الزرقا يا جامعةلسات العالدرا

وان الرقابة  ، )دراسة ميدانية يف دي ةاسبياحملعلومات ملادة وموثوقية ثرها على جو ية احلديثة وأ قن لتائة بي ر الصإطار عنا قيق يفدت الهنة احملاسبة و واجه مدايت اليت تالتح ر، ظم شعالن جباان  4
 .105ص   .2012ق، ا، العر 3دد لع، ا2لد ، اجمليةد االقتصادارية و وم اإلعللل ىنة املثلجم، الية(ملا

، اجمللد  يةألردنية للعلوم التطبيقاجمللة  ا  فلسطني،   يفاتب التدقيق  ية لكربى مك: دراسة ميدان  ة دلاأل  دةى جو ل وأثره علكرتوين إلا  محدان، التدقيقحممد    ن شكر وعالممحدو ل  طال 5
   .179ص ، 2007 ألردن، ا  ،2 العدد، 10

6 Veerankutty, Farida, Thurasamy Ramayah, and Noor Azman Ali. "Information technology governance on audit 

technology performance among Malaysian public sector auditors." Social Sciences 7.8 (2018): 124. 
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 : استخدام اإلجراءات التحليلية لتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية   اً اثني

املعلوم "  لغرضالتحليلية   اإلجراءاتتستخدم   املتقييم  خالمالية  ات  املق دراسةل  ن  بني و بالعالقات  لة 
ا  بياانتال وغري  و 1" ملاليةاملالية  البسيطة ذ،  واملقارانت  ابإلجراءات  تبدأ  خمتلفة  وأدوات  أساليب  ابستخدام  لك 

إجراءات متطورة ومعقدة ، وتنتهي ابستخدام  املتمثلة ابالستفسار واملناقشة والبحث وإجراءات التحليالت البسيطة
اتست املتقحصااإل   بألساليخدم  والرايضية  وذلكمد ئية  احلصو هب  ة،  عدف  ث ل  درجة  أدلة لى  توفري  خالل  من  قة 

 .2داف التدقيق املايل إثبات كافية ومالئمة لتحقيق أه
، ويعزى االهتمام ابستخداماهتا إىل 3القائم على املخاطر   التدقيقمهم يف    ر إلجراءات التحليلية دو كما أن ل         

نظام الرقابة الداخلية وإىل ختفيض   دية وقصور قليالية التامللقوائم  ا  دم كفاية اإلفصاح يفوع   اريرقام التية نظعدم كفا
وتكلف التدقيق  جراءات اإل  فيها  ستخدم ي  اليت التدقيق    منهجية أن  على  (  Knechel)  أكد حيث  ،  4تهوقت 

كل  شب  التدقيقسني فعالية  حت  على   ل تعم  يةيلتفصال  اتختبار الحصائية مقرتنة اب اإلبسيطة وغري  مبا فيها الحليلية  الت
نه  ( أبPCAOBويف ذات السياق أوضح )، 5تضمن استخدام اإلجراءات التحليليةت ال   اليت ابملنهجية  ةقارنم  كبري

لتحقيق   يةختبارات التفصيلااليف بعض احلاالت ميكن أن تكون اإلجراءات التحليلية أكثر فعالية أو كفاءة من  "
 .6ة"نية معيموضوعأهداف اختبار 

اإلجراء  ضاً أي توجه  املوضو ليالتحلي  تاقد  االنتباه  ة  وسيؤدي عية  املتزايدة،  املخاطر  ذات  اجملاالت  إىل 
ان الذي يتم احلصول عليه من اإلجراءات التحليلية املوضوعية الفعالة إىل تقليل مقدار التأكيد املطلوب من الضم

جوانب من م  هف  املخاطر   مكإجراءات لتقيي  خدمة تسامل ة  يلتحليلءات احتدد اإلجراقد    كذلك   .7االختبارات األخرى 
اجلوهرية من أجل توفري أساس   التحريفات على دراية به وقد تساعد يف تقييم خماطر  دقق  ذي مل يكن امل الكيان ال 

ة ن كفاءأب(   et alBedard)  ويف نفس السياق أوضح   .8لتصميم وتنفيذ االستجاابت للمخاطر اليت مت تقييمها 
، وهو ما ميثل املالية  القوائماألخطاء يف   التعرف على أمناط  يف   ققءة املد افعلى ك ساً  عتمدان أسات  قتدقيلالية اوفع

 .9فائدة حمتملة إلجراءات حتليلية موضوعية جيدة التصميم 
لية تطبيق اإلجراءات التحليأتثري ذو أمهية لوجود  ( على Mohamed bshayreh)دراسة   ويف األردن دلت نتائج

 واإلحصائية   ضيةني جلميع األساليب الرايبضرورة استخدام املدقق   ةالدراسى  تأوص و .  تدقيق املايللا  ة جود حتسني يف

 
1 AICPA, Audit and Accounting Guide, 2018, P 117.  

 . 18، ص 0172 ، ندألر ا  زيع،و لنشر والتل سامةأ ار، داألوىل طبعة ية، الية االصطناعلعصبت استخدام الشبكايلية ابلراجعة التح مل قدور، اوعلي بن   كردودي  سهام  2
3 GLOVER, Steven M., PRAWITT, Douglas F., et DRAKE, Michael S. Between a rock and a hard place: A path 

forward for using substantive analytical procedures in auditing large P&L accounts: Commentary and 

analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2014, vol. 34, no 3, p. 162. 
لد  ، اجملراساتوالداث  ملفتوحة لألحبالقدس ا  جملة جامعة،  520رقم  الدويل    قالتدقي  ملعيار   ق وفقاقيتدال  خماطر   ضي ختفة يف  ليجراءات التحليوسعيد زابينة، دور اإل  ةو ميالأبسهيل     4

 .283ص ، 2013 ،ني، فلسط31العدد ، 2
5 GLOVER, Steven M.,  Op.Cit., p. 162. 
6 Idem. 
7 https://www.accaglobal.com/my/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources  

/p7/technical-articles/analytical-procedures.html 
8 AICPA, Audit and Accounting Guide, 2018, P 95.  
9 GLOVER, Steven M.et al, Op.Cit., p. 162. 

https://www.accaglobal.com/my/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources%20/p7/technical-articles/analytical-procedures.html
https://www.accaglobal.com/my/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources%20/p7/technical-articles/analytical-procedures.html
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 .1تدقيق املايل عملية ال   حتقيق أقرب مستوى من الكفاءة يف  واملالية من أجل

  واملالئمة   الكافية   اإلثبات: احلصول على أدلة    اً اثلث

التدقيق الدويلينص    املع  اإلثباتدلة  أن  أ   لى ع  (500)رقم    معيار  اليت و لهي  حيصل عليها املدقق   مات 
اايل  امل إىل بغرض  أساسها    لتوصل  على  يبين  املستندات، ر استنتاجات  اإلثبات  أدلة  مصادر  وتشمل  املهين،   أيه 

دقق عمل املمعظم  يتمثل  و   .2والسجالت احملاسبية املتضمنة للبياانت املالية واملعلومات املؤيدة من املصادر األخرى 
كل   حلصول على أدلة التدقيقاتشمل إجراءات  غالب  ال   ويف   ، لتدقيق وتقييمهااة  على أدل  ل يف احلصو ه  رأيإبداء  يف  

 .3( االستفسار؛  اإلجراءات التحليلية  ؛األداء  مراجعةو  ؛إعادة احلساب  ؛التأكيد   املالحظة؛  ؛التفتيشمن )
 ن، إال أ قيجلودة التدقلفاً  خمت  وممفه   يق سيعطلتدقيأن كل صاحب مصلحة يف ا  يفرتض   ومن انحية أخرى

  . 4حول تقدمي رأي مهين مناسب تدعمه األدلة الالزمة واألحكام املوضوعية   تتمحور كلها   ا يف جوهره تلك املفاهيم
التعرض للمساءلة القانونية واحلفاظ املدقق  ويعد احلصول على أدلة التدقيق الكافية عامالً جوهرايً يف أن يتجنب  

 5عته على مس 
جودةتع  ليهعو  عل  تمد  األ  ىالتدقيق  ادجودة  إجراءاتلة  عن  أات  اختبار   لناجتة  ذات  وتعد  ة مهيالتدقيق، 

التدقيق،   جلودة  ابلنسبة  خاصيتني  ينبغي    لذلكأساسية  حتقق  من  التدقيق  الـتأكد  أدلة  و و يف  موثوقية  مالءمة مها 
تنتجها   اليت  احيث    التحليلية،جراءات  اإل األدلة  األدلةدق  الص  قية إىل ملوثو تشري  اريش تو   الكامن يف  ة إىل ءمملال 

للمبادئ   قاً وف  أبهنا أعدت   ه من قبل املدقق يف تقرير   امت تقييمه  اليت  القوائم املالية فق فيه الدليل مع  املدى الذي يتوا
  .6احملاسبية املقبولة عموماً 

توفري إطار ن بينها   مواليت   لتدقيق لية اتتأثر بفعالية عم  أن جودة التدقيق   (FRC)السياق أوضح  ذاتويف   
ال يتوقع من املدقق احلصول   مع التنويه أبنه  .7بفعالية وكفاءة   الئمةمو   افيةعلى أدلة تدقيق ك  حصول للجراءات  إو 

أبن   مطلق  أتكيد  خالية من أي    القوائمعلى  اخلطأ  حتريفاتاملالية  أو  الغش  بسبب  ال   ،جوهرية  إىل  قيود ابلنظر 
ن عمليات التدقيق لى ذلك فإة عيال. عالو حتائص اال صخ بيعة أدلة التدقيق و طل  تعزى   واليت   تدقيقتأصلة يف الامل

ضما تتطلب  مطلقاً  اليت  اقتصادانً  معقولة  تكون  أهنا    ايً لن  التكاليف ستكون  ابعتبار  أفاد   .8مرتفعة  كما 
(AICPA)    يف دعم ها  وقيتثها ومو أمهيتودة أدلة التدقيق )أي  ج  تقيس"  امدى مالءمة أدلة التدقيق على أهن أبن

 
1 Mohamed Mahmoud bshayreh, The Effect of using Analytical Procedures by External Auditors on the Quality 

of External Auditing from the Perspective of Jordanian External Auditors, Research Journal of Finance and 

Accounting, Vol.5, No.10, 2014, p 57. 
2 ISA 500, http://web.ifac.org/clarity-center/isa-500  19/09/2019 
3 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2012a. Audit Evidence. Statement on Auditing 

Standards No. 122, AU-C Section 500. New York, NY: AICPA, P 395. 
4 (ICAEW), (2002). 'Audit Quality' Op.Cit., P 8. 

للطبت للوحدات املية تقرير مراقب احلساابق مصدايف   ITتخدام  س اد جابر، أثر  عطارد سع   5   ص،  2017اق،  عر ، ال110، العدد  04جمللد  ، اتصادواالق  اةدر الاجملة    ،منظاقة 
250. 

6 Francis, Jere R. "A framework for understanding and researching audit quality."  Op.Cit., P  135. 
7 Financial Reporting Council, The audit quality framework, FRC, London: 2008, P 5.   
8 TRITSCHLER, Jonas. Audit Quality: Association between published reporting errors and audit firm 

characteristics. Springer Science & Business Media, 2013, P 69. 
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حيث   ، أدلة التدقيقدد كفاية أدلة التدقيق على أهنا "تقيس كمية  ا رأي املدقق(" وحي إليهد  يت يستنلاالستنتاجات  ا
 . " 1وأيًضا جبودة أدلة التدقيق  اجلوهريةتتأثر كمية أدلة التدقيق املطلوبة بتقييم املدقق ملخاطر األخطاء  

 ن مجع وتقييم، أبصريةاملألعمال  ا  اليت أجريت يف بيئة  اح( الفت  ان عبد )إمي   خلصت دراسة  ويف هذا الصدد
يعد أحد العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل، مما يتطلب من املدقق بذل العناية املهنية الالزمة أثناء  أدلة اإلثبات

   .2دلة مرحلة ختطيط التدقيق وحتديد أدلة اإلثبات ومرحلة التنفيذ الفعلي جلمع األ
ة وإجراءات التحقق اجلوهرية حيث ات الرقاببار تخدام اختاسن طريق  ع  ول على أدلة التدقيقصحلا  كنميو  

الرقاب اختبارات  احملاسب متكن  للنظام  الفعلي  التصميم والتشغيل  يؤكد مالءمة  اثبات مبا  أدلة  ة من احلصول على 
الداخلية، الرقابة  اجلوهري  ونظام  التحقق  إجراءات  من  ومتكن  حتريفات  أدلعلى    احلصولة  عن  اثبات  هرية و جة 

   3الفحص التحليلي   هي نوعان اختبارات تفاصيل العمليات واألرصدة وإجراءاتاملالية و ئم  دة ابلقواجو مو 

 املطلب الرابع : الرقابة على جودة التدقيق

أعمال  جودة  على  الرقابة  آليات  أهم  على  الضوء  تسليط  إىل  املطلب  هذا  خالل  من  ب مكات   هندف 
( املتعلق برقابة اجلودة على القوائم املالية، 220ق رقم )دقيلدويل للتا  املعيار   اما تلك اليت نص عليهسياليق  قالتد 

  .تسهم يف تدارك النقائص احملتملة الوقوع ابلتزامن مع تنفيذ أعمال التدقيقاليت  و 

 : االمتثال للمعايي الدولية للتدقيق ومراقبة اجلودة   أوالً 
م ت عرب  اع  معايري  هنأش  قيقتد لايري  أية  شأن  املت  مستواي  ن عا  يهاألداء  اليت  هلا، ين  االمتثال  على  بناءاً  تم 

املهنية والدراسات األكادميية   إصدارات املنظمات ية التدقيق املايل ولذلك فقد حرصت  احلكم على جودة أداء عمل
تقييم مدى مال التدقيق مع استمرارية  القتجددة ململا  ياجات تا لالحءمتهعلى صياغة هيكل ملعايري  ئم  او ستخدمي 

 .4ةلياملا
( أبن األدلة الناشئة على وجود نتيجة غري مقصودة إلعادة تنظيم et al Beattie)من جهة أخرى يرى  

مهنة التدقيق قد تؤدي إىل جعل عملية التدقيق مدفوعة بشكل مفرط ابلتنظيم، حيث تشري بعض األدلة إىل أن 
إىل خفض قيمة   اً يض د، إال أنه أدى أر جيأميل وهو  االتدقيق امل   يف أداء  لثااالمت  على منتوى أالسعي لتحقيق مس

 .5املسامهة احليوية يف نزاهة التقارير املالية 

 
1 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2012a. Audit Evidence. Statement on Auditing 

Standards No. 122, AU-C Section 500. New York, NY: AICPA, P 396. 
د  ل، اجملاملنصورة جامعة  راسات التجارية،  درية لل ص جمللة املا  سة ميدانية"،راجعة "دراجودة عملية امل م  عيد تيف   اجعةر إثبات املأدلة    رو لد دراسة حتليلية  هودي،  الفتاح اجلم عبد  ان  إمي   2

 .  338، ص 2018 ر،ص ، م 4د دعال ،42

 .001، ص ذكره بق مرجع س عياصرة، يأمحد حي 3

    .125، ص رهمرجع سبق ذك  ، ش عليد الوهاب نصر عب 4
5 Beattie, Vivien, et al.  Op.Cit., p 76. 
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إىل وحبسب وجهة نظر األطراف املهتمة ابلتدقيق يف دولة قطر  (  حممد مظهرتوصلت دراسة ) املقابل  ويف  
جودة التدقيق ل املؤثرة يف  العوام  هممن أ  عد ي  دقيق املايلجودة الت  لىابة عقق والر لتدقيااللتزام ابملعايري الدولية لأن  

( إىل أن اعتماد معايري التدقيق الدولية ميكن أن يسهم يف حتسني كرمية اجلوهرويف العراق توصلت دراسة ).  1املايل 
دراسية  لاير املناهج ية وتطو قاعر ئة اليعة البلطبي جودة التدقيق املايل وهذا يتطلب دراسة املعايري الدولية وتكييفها وفقا 

 .2ق التوافق الدويلالذي ميهد لتحقي  لشكلاب
حيث  املايل،  التدقيق  جودة  يف  إياب  أتثري  ذو  عامالً  التدقيق  ملعايري  التدقيق  مكتب  امتثال  يعد  لذلك 

وضوعية لية واملالتقابالس  تمتعون اً، ييؤدي ذلك االمتثال إىل ضمان أداء املهنة بواسطة أفراد مؤهلني علمياً وعملي
الرأي اد إلب ويقومو   لفين ا  ء  لاحملايد،  واملالئمة  الكافية  املهنية  العناية  ببذل  واملهنية ن  القانونية  مبسؤولياهتم  لوفاء 

والشخصية. كما أن االلتزام مبعايري التدقيق يعين القيام أبعمال التدقيق يف شكل خمطط ومنظم يضمن حسن توزيع 
ألدلة الكافية واملالئمة لتأييد الرأي ضافة إىل جتميع اابإل ،  لداخليةا  ظام الرقابةتقييم ن  ةدقدين و ع املسا  م على املها

 .3 وإصدار تقرير التدقيق بشكل الذي يفي مبتطلبات الطرف الثالث املهين
 

 : صرامة إجراءات قبول العمالء واالحتفاظ هبم   اً اثني
ال تتميزيت لا  راراتقمن ال   عمالء يعد قرار قبول التكليف من قبل  للضغ ر ظابلصعوبة ن    تعارضة بني امل  وط اً 

ختاذ هذا القرار، ومن مث يواجه مكتب التدقيق خماطر قبول التكليف رات الرحبية واالعتبارات املهنية الالزمة ال اعتبا
 ه لبو يجة قتدية، نئر ما"وهو اخلطر الناتج من احتمال تعرض املكتب ملساءلة قانونية ومهنية ينتج عنها غالبا خسا

 4عايري التدقيق يف أداء أعمال التكليف" يلتزم املكتب مبل أال ماجود احتو  التكليف مع  ألعمال
يب أن حترص مكاتب التدقيق على تطبيق إجراءات صارمة يف انتقاء العمالء اجلدد أو يف   وفقا لذلك  

 ق املايل يقعملية التد   على جودة  يةر سلبليه آاثتب عاالستمرار مع العمالء احلاليني، حيث أن عدم االنتقاء قد يرت 
التدقيق  فاء بتوقعات مستخدمي القوائم املالية، ما يؤ تايل قصور يف الو وابل دي إىل ارتفاع املخاطر املرتبطة بعملية 

ار ستمر ابلنسبة ملكتب التدقيق واخنفاض معدل العائد املتوقع نتيجة غياب الصرامة يف انتقاء العمالء اجلدد أو اال
 .  5اليني حلاء  لعمالامع  

التدقيق إىل  مكا  مدتعمتصل    ق ويف سيا معلومات جديدة حول   تلقي عند    عمالئها  ديل حمافظ عتتب 
األقل عرضة للتعامل مع العمالء ذوي   تها هي مسعحرص أكرب على    الديه  اليت   ومكاتب التدقيق  .سلوك العميل

 

 .  4 ص ،سبق ذكره مرجعأمحد،  حممد مظهر   1
،  54، العدد  ومللعلعة  رافدين اجلامـكلية ال   جملة عراق،  الابت يف  يق احلسا قكاتب تد أداء م   جودة يف  يل دو لدقيق اتل ت اارسامم   حسني، أتثري اجلوهر وفراس عبد األمري   ة عليرميك   2
 . 25-13 ، ص :2019راق، الع
 .20ص  ، جع سبق ذكرهمر ، ن خرو وآنور   أمحد حممد 3

 .143 ص ،كرهذ  مرجع سبق ،د حيي عياصرةأمح 4
    .612ص   ،هر ذك  ع سبقرجمعلي وآخرون، عبد الوهاب نصر  5
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السيئ.   على  حيث السلوك  أيضاً  النتائج  مس  دلت  اأن  ل   ابةمبث  ي هملدقق  عة  العمالءقحمدد  من جل ا  بول  ي و ذ  دد 
 .1ية السلوك السيئ للغا

قبول وعليه   تقييم مالئمة  املايل وضع سياسات وإجراءات صارمة لغرض  التدقيق  يتوجب على مكاتب 
م ان عدالعمالء اجلدد أو االستمرار مع العمالء احلاليني، ويتعني أن يتم تصميم تلك السياسات واإلجراءات لضم

 .  2التالية   االعتبارات إال بعد مراعاة  العمالء احلاليني  ر مع رااالستم  وأمالء اجلدد  قبول الع   اتقرار   ذاختا
 نزاهة العميل وهوية ومسعة كل من مالكه ومديريه ومسؤوليه التنفيذيني؛ .1
تخصص لميل واابلع  جدارة واقتدار مكتب التدقيق املايل ومدى استجابته للمتطلبات اخلاصة ابلعميل كاملعرفة .2

ومدى اشبن لف  طه  التدقير امتالكه  املهاراالذ   يقق  يستويف  عملي  ألداء  الكايف  والوقت  الالزمة  واخلربات  ية ت 
 التدقيق املايل؛ 

امل .3 قدرة  مدى  يف  عن النظر  االستقالل  على  للمحافظة  املالئمة  األخالقية  ابملتطلبات  االلتزام  على  كتب 
 العميل.

السياق و  ذات  سن    يف  املاليةاألوراة  هيئتبنت    ،)SOX(نون  اقعقب  بدورها يوان  ت  يف  اتبورصلاو   ق 
تقرير   ابلتوقيع على ك التدقيق  يشر   واليت كان من ضمنها إلزام  اجلديدة لتحسني جودة التدقيق  اللوائحمن    ةجمموع

إثر ذلك جاءت دراسة )التدقيق.   التنظيمية  أتثري    ( لقياسHsieh et alوعلى  اللوائح  بول رات قعلى قراتلك 
االد اجلالء  معال أو  مع  د  ال استمرار  دلت  الينيحلعمالء  حيث  على   على ئج  النتا،  الصناعة  يف  املتخصصني  أن 

، أقل احتمااًل لقبول العمالء الذين لديهم املكتبمستوى الشركاء بدالً من املتخصصني يف الصناعة على مستوى  
عمالء ل اخالل قبول    خاطر منملا  ديرونيشركاء  وى الأن املتخصصني يف الصناعة على مست ، و خماطر تدقيق أعلى

التقاضي بعد   راً أقل نظ  ديهم خماطر تدقيقين للذ ا نظر الوجهة  يتوافق مع  مبا  .  )SOX(  سن قانون   لزايدة خماطر 
الصناعة على مستوى الشركاء لديهم حافز حلماية مسعتهم عند اختاذ قرارات قبول   اليت ترى أبن املتخصصني يف 

 .3العميل
التدقيق املايل هو عدم ستدالل على جودة اال هرأهم مظا  نمظهر( أنه م)حممد ة اسر ائج دتارت نشأ  كما 

 .4رتباط مع عميل ال ميتلك املكتب اخلربة الكافية الستفاء متطلبات املهمة قبول مكتب التدقيق اال
 ققنيملد ر اب معلق األت  واء، سودةاجلمباشرة على  أتثريات    هلا  قرارات قبول العمالء اجلددوعليه يتضح أبن  

وك نيصص املتخ  وغري أتخصصني  امل خلذلك  ،  العمالءتركيز  اء  رب ابلنسبة  دراسة حمافظ  اهتمت  املنطلق  هذا  من   .
(Liu, et alبتقييم )  ن كالً من ، حيث أفادت النتائج أب داجلد   الءقرارات قبول العم عن  ة  تبرت طبيعة املخاطر امل

 
1 Cook, Jonathan, et al. "Auditors are known by the companies they keep." Journal of Accounting and 

Economics (2020): 101314. 
 . 59-94 ص  ، ص2013مصر،  ،ةاإلسكندراني  -جلامعية االدار ،  ة األوىل عبملراجعة، الطحديثة يف ا لطفي، تطلعات دأمح  سيدالمني أ 2

3 Hsieh, Yu-Ting, and Chan-Jane Lin. "Audit firms' client acceptance decisions: Does partner-level industry 

expertise matter?." Auditing: A Journal of Practice & Theory 35.2 (2016): 97-120. 
 .   4، ص ع سبق ذكرهجمر د، أمحمد مظهر حم 4
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بينما   ل عمالء بو عند قق  يقالتد ى جودة  لافظة عاحملكنهم  فظ مياز احملاملتخصصني يف الصناعة وخرباء تركي جدد، 
 .1العمالء   ني الذين ليسوا متخصصني يف الصناعة وال خرباء يف تركيز حمافظناك اخنفاض يف اجلودة للمدققه

 

 : توسيع تشاور فريق التدقيق والتنسيق مع املدراء والشركاء ابملكتب   اً اثلث
الت  مكتب  على  س  املايل دقيق  يتعني  وإجراا سياوضع  إىلت  هتدف  فريق قيا  منالتأكد    ءات  أعضاء  م 

املهنيةالت القضااي  بشأن  املالئم  ابلتشاور  على   دقيق  املناقشة  التشاور  ويشمل  اخلالف،  حمل  األمور  أو  الصعبة 
ساعد يكتب، و ج املاملستوى املهين املالئم مع املدراء والشركاء ابملكتب، أو ممن لديهم اخلربة املتخصصة من خار 

مكتب ق األحكام املهنية، مما يستدعي تشجيع أعضاء  االجتهاد يف تطبيالل  خ  ودة منجلاالرتقاء اب  اور على شتال
 .    2التدقيق على طلب املشورة يف القضااي املهنية الصعبة أو اليت تكون حمل اخلالف 

فضل ، لكن ية دو اجلني  سحتعلى  ساعد  أبنه ي  التدقيقاالستشارات خارج فريق  توسيع  إىل    نياملدقق  ينظر
 3ني اخلرباء اخلارجية  ستشار ق ألمهيتها، على ادقيالت  مكتب داخل    ختصنياملاء  خلرب ا  ةستشار ا

أخرى   انحية  رقم  ومن  الدويل  التدقيق  معيار  أن (  220)ينص  على  املالية  القوائم  تدقيق  جودة  رقابة 
ة خرب األكثر    املدققني مع    األسئلة   ح طر ريق بفيف ال  خربة  تسمح لألعضاء األقل  التدقيقاملناقشة بني أعضاء فريق  

 .4تدقيقالتصال املناسب داخل فريق الكن إجراء احبيث مي
التشاور بني أعضاء فريق التدقيق الذين يسعون للحصول على االستشارة وقائع  يب أن يتم توثيق    كما 

 يب أن يكون خالف، و   ل حمكانت    و اليتعبة أوأولئك الذين متت استشارهتم والذي يتعلق ابلقضااي املهنية الص
قد اختذت واألسس اليت بنيت   م موضوع التشاور ونتائجه مبا فيها من قراراتمفصل حىت ميكن فهمل و كالتوثيق  ا

 .5عليها تلك القرارات وكيف مت تنفيذها 

 : مراجعة أوراق العمل   اً رابع
ؤثرة ملاهم العوامل  يه من ألعف  إلشرااايل و يق املتعترب عملية متابعة عمل املساعدين أو أعضاء فريق التدق

الكفا  لىع أداء عملية  جلنة  ءة  الرئيسية لفشل   (Cohen)تدقيق، حيث أشارت دراسة  العوامل  إىل أن من أهم 
عملية التدقيق هي عدم املتابعة واإلشراف على عمل املساعدين وحيدث ذلك عادة بسبب ضغوط العمل مبا ال 

 .  6التدقيق   قريبعة فامل ملتق العميكن من مراجعة أورا

 
1 Liu, Li‐Lin, et al. "New clients, audit quality, and audit partner industry expertise: Evidence from 

Taiwan." International Journal of Auditing 21.3 (2017): 288-303. 
    .152ص  ذكره،  مرجع سبق، ننصر علي وآخرو ب  هاو ال بدع  2

3 Christensen, Brant E, et al. Understanding audit quality : Insights from audit partners and 

investors, Contemporary Accounting Research, vol N° 33, N°4 ,2016.   
4 isa 220 p 16 

    .152ص  ق ذكره،سبع جمر  ، نآخرو و   نصر عليلوهاب ا  بدع  5
    .631ع السابق، ص املرج 6
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در صل تو لصدد  ا  ويف هذا  )ت  مباشر  وجود    إىل (  Secklerاسة  العمل  أ راجعات  ملأتثري  حتسني ورق   يف 
 يف أوساطغري مباشر من خالل إضفاء طابع اجتماعي    اً أيًضا أتثري   كما هلا ودة من خالل تصحيح األخطاء،  اجل

الذين   وابلتايل خطاءاأل  يرتكبون املدققني  الءاإلجرافان    .  مثل  اوقات  أورائية  ه  ق مراجعة  متي  العمل  تراكم ال  نع 
 . 1ة لنشوء ممارسات مرنة داخل فرق التدقيقء والفشل الالحق فحسب بل قد تصبح أرضية داعماألخطا

 

 يف الوقت املناسب و لتدقيق ل اجلوهرية  سائل  املاملطلب اخلامس : التقارير عن  

يف املتمثلة    هايتز أمهار إب  من خالل   التدقيق  رريى تقا للضوء عليط اهندف من خالل هذا املطلب إىل تس 
ل اجلوهرية للتدقيق ملا هلا من دور يف تعزيز القيمة اإلعالمية لتقارير املدقق اجتاه أصحاب املصلحة عن املسائ التقرير

 من و ،  (701رقم )  لدويل متاشياً مع متطلبات معيار التدقيق ا  من التدقيق مبا يسمح بتحسني جودة التدقيق املايل
الرقاوهر اجلالضعف    طاتقرير عن نقالل الخ الداخلية  ية يف نظام  عن قدرة االستمرارية يف االستغالل، والتقرير  بة 

 فضالً عن اإلبالغ عن األخطاء والتحريفات اجلوهرية اليت مت اكتشافها. 

 (701)  يل رقمالدو   وفقاً ملعيار التدقيق للتدقيق  سائل الرئيسية  امل: اإلبالغ عن    أوالً 
أمهية بنت ثقة   من ،  املايل  ققد امل تقرير    ع  يعزز  ميثل ستخ امل  كونه  فهو  املالية،  البياانت  يف  املختلفني  دمني 

التدقيق، فال يستطيع املستثمرون مثال   الوحيدة املتاحة ملستخدمي القوائم املالية واليت تصف نتائج   الوثيقة عملية 
 اإلثبات اليت توصل  لةأد   حقق من تلق للبنوك اال حي  كما   ق،لتدقياعملية  قييم  عمل املدقق لت  االطالع على أوراق 

املايلإليها   مستوىاملدقق  معرفة  أو  للحساابت   ،  املدقق  اختربها  اليت  العينة  حجم  أو  النسبية،  املختلفة،   األمهية 
  نية مهن  إف  مث  ن وميق.  التدق ملعرفة خالصة ونتائج    املايلدقق  امل  وابلتايل ليس أمام هؤالء املستخدمني سوى تقرير 

 .2ل هذا التقرير كبرية من خال  ا بدرجةدهحتدي تمي  املايلدقق  امل

املنطلق   هذا  موح من  لكونه  التدقيق  تقرير  املصلحة  أصحاب  وال    داً انتقد  عنللغاية  علومات امل  يفصح 
إىل   حةصل امل اب أصح  أشار   حيث. ا يتطلع له مستخدمي تقارير التدقيقوفقا مللشركة حمل التدقيق اباصة اهلامة اخل

 بالغ اإليب    ة التقديرات احملاسبية غري املؤكد خبصوص  اإلدارة    اتار قر املعقدة، مثل  سائل  ملاب   علقةت اململعلومات  أن ا
املدققني.    عنها قبل  وال  قرروهبذا  من  التدقيق  معايري  )  تأكيد جملس  عام  IAASBالدويل  يف  إجراء    2015( 

املد  تقرير  على  جوهرية  املتعديالت  و قق  هب ذ ايل  ال  دف لك  وثقةتعزيز  املايلبتق  نيملستخدم ا  شفافية  املدقق  ، رير 

 
1 Seckler, Christoph, Ulfert Gronewold, and Markus Reihlen. "An error management perspective on audit 

quality: Toward a multi-level model" Accounting, Organizations and Society, Vol N°62, 2October 2017 
 .61ص    ،همرجع سبق ذكر   ل،عق  اهرس 2
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حيث توجت هذه التعديالت املهمة إبصدار معيار جديد وهو ،  قوتقدمي معلومات أكثر تفصيال عن عمل املدق
 .1للتدقيق املايل   سائل الرئيسيةاملالذي يعىن ابالفصاح عن    (701)  رقم معيار التدقيق الدويل

التدقيق ة قسم مستقل حتت  إضاف  ق املايلقد ى تقرير امل طرأت عل  ليت ت االيالتعد   أهم  نمو  عنوان )أمور 
املالية، وعند حتديد تلك األمور  هي    و اهلامة(   البياانت  يتعني على   ها اليت يعتربها املدقق األكثر أمهية يف تدقيق 
ت اليت ابرية، واحلسات اجلوهاف ريللتح  ةر عاليخماط   ن أيخذ بعني االعتبار املواطن أو احلساابت اليت حتتوياملدقق أ 

عاليا طلب  تت مهنيا  تقديرات    حكما  على  أساسا  واملبنية  املدقق  قبل  احملاسبية،  من  التقديرات  مثل  الشركة  إدارة 
، وتعترب املخصصات بشكل ااملدقق ابالستجابة هل   ويتضمن هذا اجلانب وصفا ألمور التدقيق اهلامة، وكيف قام

العام كمخ اصص  تدين حتصيلها  يف   شكوكملديون  وخمصص  امل  ،  ا  زون، خ قيمة  الدعاوي  على وخمصص  ملرفوعة 
 .2نتيجة استخدام منوذج القيمة العادلة من أهم األمثلة على أمور التدقيق اهلامة الشركة، واألرابح غري املتحققة 

اوعليه   إبالغ  يتم  اليت  للبنود  مناقشة  اهلامة  التدقيق  أمور  فقرات  عن ملسؤو ستوفر  واليت  مة احلوك  لني   هبا 
بشكل خاص" واليت تعترب جوهرية ابلنسبة للبياانت املالية   ةعقد وامل  ةصعبمدقق ال ملهنية للا  األحكام"  على  تنطوي

 .3املقدم يف تقرير التدقيق   املعلومايتاحملتوى  هتدف هذه املعايري إىل زايدة  وابلتايل  

الصدد   هذا  )  ت تناول ويف  ملحملا  ئجنتالا  ييمقت  (niHosseinniakaدراسة  الد يعامل  تطلبات تملة   يل و ار 
جودة التدقيق حتسني  نتائج  ، وأظهرت الاالحتاد األوروبدول من  رتكز بشكل أساسي على  ل( اب701تدقيق رقم )لل

كل يف    ابملستحقات االختياريةمت قياسها    حيث االحتاد األوروب،  سوق  للشركات املدرجة يف  بدرجة عالية ابلنسبة  
الرئيسية قبل عام عن مسائل التدقيق  اخلربة يف الكشف    ني قدقامل لك  تمي  أينولندا،  لندا وهر يوأة  تحد امللكة  املم  من

رقم عيار  سراين تطبيق املأعلى بعد  مما جعل هاته املكاتب تفرض أتعاب تدقيق  .  ، أي قبل اعتماد املعيار2016
(701 )4. 

 
1 Christofferson, Ebba, and Karin Grönberg. "Informativeness of Key Audit Matter (KAM) Disclosures: An 

exploratory study of ISA 701 in Sweden." (2018). https://gupea.ub.gu.se/bitstream /2077/56860 /1/ 

gupea_2077_56860_1.pdf 
 46-63ص ص  ، كرهمرجع سبق ذ ساهر عقل،  2

3 Christensen, Brant E., Stevanie S. Neuman, and Sarah C. Rice. "The Loss of Information Associated with 

Binary Audit Reports: Evidence from Auditors' Internal Control and Going Concern Opinions." Contemporary 

Accounting Research 36.3 (2019): p 6. 

 
4 S Mahmoud, Hosseinniakani. "Audit regulation and auditor disclosures: Essays on the consequences of 

ISA 701." (2020). https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63229 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream%20/2077/56860%20/1/
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بتقرير   ة ديالت اخلاصللتع أثر    ودوج ب(  ح صبا   ام حسـ ) من انحية أخرى خلصت نتائج الدراسة التحليلية ل
البياانت املالية، ابإلضافة إىل حتسني   ( يف حتسني جودة تقرير املدقق701عيار رقم )املايل مبوجب امل  دققامل عن 

 .   1عملية اإلبالغ املايل، وتعزيز ثقة مستخدمي البياانت املالية املدققة يف األردن
( يعزز 701رقم )  دويل اللتدقيق  ا  تبين معيار   ( إىل أن رون وآخ  ي لهيا ع)راسة  خلصت د أيضا  يف العراق  و 

 .2التدقيق اهلامة اليت يب اإلبالغ عنها للجهات ذات العالقة من عمل املدقق املايل ويسهل عليه حتيد أمور  

 

 : اإلبالغ عن نقاط الضعف اجلوهرية لنظام الرقابة الداخلية   اثنياً 
( SOXقانون )  فرض فقد  ،  لداخليةا  ظام الرقابةخبصوص ن  ققيالتد   رتقاري  ى هباابلنظر للقيمة اليت حتظ
، ويف هذا الصدد الداخليةاجلوهرية يف نظام الرقابة  نقاط الضعف    إلبالغ عن يعىن ابعلى املدقق املايل إعداد تقرير  

 ظامن  يفهرية  اجلو   ضعف ال عن نقاط    اإلبالغ   عند ن هناك رد فعل سلب للسوق  دلت نتائج الدراسات السابقة أب
الرقاال أب   هرتظبل  ملقاا  يف .3داخلية بة  أخرى  ادراسات  إىل   لسوقن  تدقيقها  تقارير  تشري  اليت  الشركات  يكافئ 

الداخلية   الرقابة  فعالية  يف  مؤشر حتسينات  خالل  من  االستغالل  يف  االستمرار  على  قدراهتا  يف  املالءة   اتوكذا 
  بة الداخلية للعميلقالر نظام ا يف اجلوهرية ف ط الضع قا ن  نغ عالبيق اإلالتدق ُتستخدم أدبياتووفقاً لذلك . 4املالية

لداخلية غري رقابة اقدرة املدقق على اكتشاف ال  تعكس مدىهنا  ، إلودة التدقيقج  أحد العوامل املؤثرة يف حتسنيك
  .5الفعالة واإلبالغ عنها

أفاد ) للجودة أبن  PCAOBومن انحية أخرى  املقرتح  اسب عن نامللوقت  اغ يف  اإلبال( ضمن إطاره 
 .6تدقيق املايل ية يعد من العوامل املؤثرة يف حتسني جودة الم الرقابة الداخلنظا   يف وهرية  جلانقاط الضعف  

أربعة عوامل مؤثرة يف حتسني ن  أب(  Chen, et alأظهرت نتائج دراسة )ويف الوالايت املتحدة األمريكية  
يف   ممثلة  املايل  التدقيق  اح و ر  االكب  ةبعاألر يق  قدلتا  اتب كملقيق  التد   عملياتجودة  ال   تبملكجم  دققني وختصص 

 
صباح،    حسام 1 املطلب  عبد  التعديالتحممد  مدقر قبت  خلاصةا  أثر  وفساحل ا  قير  ملعيابت  التدقا  والتو قار  الديق  )ويلكيد  رقم  تقريريف حتس  (701  وجودة    دققامل  ني جودة 

 . 98-1، ص : 0182لشرق األوسط، األردن، اجامعة ل  ة األعمايل م احملاسبة كحماسبة، قس   منشورة ختصصغري ري جستماكرة  ذ م ليلية(،اسة حتر د) ملالية املدققةاانت االبي
  ، 421د  عد، ال62اجمللد    ،داريةإلوا وم االقتصادية  ة العلجمل،  ISA  017ار  معي ظل متطلبات  لية يف حمل البيئة ايف   حلساابتمراقب ا  ر دة تقريهيم، جو د إبرااي ز   ىن ب علي ل  دااي  هيا 2
 .563ص ، 2020لعراق، ا

3Francis, Jere R. "A framework for understanding and researching audit quality."  Op.Cit., p 143. 
4 Christensen, Brant E., Stevanie S. Neuman, and Sarah C. Rice. "The Loss of Information Associated with 

Binary Audit Reports: Evidence from Auditors' Internal Control and Going Concern Opinions." Contemporary 

Accounting Research 36.3 (2019): p 1. 
5 Skomra, Justyna. The impact of SEC comment letters and short selling on the demand for audit quality. 

Diss. Kent State University, 2018. P 88. 
6 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2015a), Concept Release on Audit Quality  Indic  at  

ors, Op.Cit.,  P 7.    
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مما يشري إىل   الرقابة الداخلية.  بوجود أوجه قصور يفهلا عالقة سلبية كبرية  حيازة املدقق املايل  ومدة  ة العميل  بصناع
 ل للتق  اعدهتت  بل  م.الرقابة الداخلية بشكل عابنظام  ضعف  وجود  تساعد يف تقليل احتمال  ال  أن جودة التدقيق  

 .1الرقابة الداخلية   يف نظام اجلوهرية   ضعفنقاط الن  تلفة مخم أنواع  وجود  احتمال ن  م
التدقيق وامل(  Krishnan et al)دراسة    تناولتويف سياق متصل   املاليني  دور جلان  يف اإلبالغ دققني 

الضعف اجلوهريةعن   ا  نقاط  نظام  الداخليةيف  قانون  عقبوهذا    لرقابة  أن على    جائنتال  ت دل(. و SOX)  إقرار 
التجلعات  تماجا  عدد  ارتفاع عدد  دقيق  نة  ذ وقلة  املاليةاألعضاء  اخلربة  التدقيق    وي  جلنة  نسبة  وايف  تغري زدايد 

قوائمإعادة  احتمال  ارتفاع  و املدققني   اليت    ، املالية  هاعرض  السمات  اليتهي  الشركات  فيها    متيز  اإلبالغ  عن مت 
 . بة الداخليةاجلوهرية للرقا  ضعفالط  من نقا  يناليت ال تعا شركات  لة ابمقارن  خليةداالها  رقابت  نظام نقاط ضعف يف  

  .2اإلبالغ عن نقاط ضعف الرقابة الداخليةالتدقيق و احلوكمة يف    آلياتمسامهة  على أمهية مما يدل  
 

 : التقرير عن قدرة العميل على االستمرارية يف االستغالل    اثلثاً 
رية يف تقريره، شار إىل االستمراذا أإ  يل حبيث ا  للمدقق املر مؤرقاً ير تقيف ال  مراريةلالستيعد موضوع اإلشارة  

ليت قد تتهمه أبنه أضر بسمعتها أو أثر على أسعار أسهمها سلباً أو حد من قدرهتا يف قد تتأثر عالقته مع الشركة ا
اإلشارة إىل موضوع   املايل عدم  املدقق  اختار  ولو  ائتمان،  على  ب  رتوتعث  ،مراريةاالستاحلصول  ذلك الشركة  عد 

يت  ،ةبفرت  امل عر فقد  للمسض  املايل  املستثمريندقق  أو  البنوك  قبل  من  القانونية  ذات   اءلة  األطراف  من  غريهم  أو 
    .3العالقة، كونه مل يشر يف تقريره إىل وجود مؤشرات هامة لتعثر الشركة أو إفالسها 

 رةب عن قد سا الوقت املن  غ يف بالإلا  ة أبندح للجو ملقرت ( ضمن إطاره اPCAOBأشار )  هذا الصدد ويف 
كما   .4ل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل على االستمرارية يف االستغالل يعد من العوامركة حمل التدقيق  الش

ة يف تقريره حول قدر روط  املشغري  املايل ال  املدقق  رأيل  ( أبنه ينظرChristensen, et alأشارت نتائج دراسة )
يل فعال بعدها تتحقق اجلودة العالية، ث إذا استمر العمحبي   ة،  اجلودني سمؤثر يف حت  كعامل   ارمر تساال  ى عل  لميلعا

 
1 Chen, Yangyang, et al. "Audit Quality and Internal Control Weakness: Evidence from SOX 404 

Disclosures." Available at SSRN 1979323 (2012). P 35. 
2 Krishnan, Gopal V., and Gnanakumar Visvanathan. "Reporting internal control deficiencies in the 

post‐Sarbanes‐Oxley era: the role of auditors and corporate governance." International Journal of 

Auditing 11.2 (2007): 73-90. 
 .63  ،  صسبق ذكره جعمر   ل،  عقاهر  س 3

4 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2015a), Concept Release on Audit Quality 

Indicators, Op.Cit., P 7. 
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إىل (  Triani et al)نتائج دراسة  أشارت    ويف املقابل.  1ودة فهو مؤشر على اخنفاض يف اجلإفالسه  ذا أعلن  وأما إ
 .2ا يونيسند إ يل يفاامل التدقيق  جودة   ني سحت  يف ثر  ؤ ال تل  ستغالالتقرير عن قدرة العميل على االستمرارية يف االأن  

السويف   )  ياقذات  دراسة  إوآخرون   برزان عمدت  قبل  (  من  املايل  الفشل  من  التحقق  املايل ىل   املدقق 
على تسعة شركات مسامهة ضمن   األمنوذج ابستخدام منوذج التمان املطور وأتثري ذلك على الرأي وقد مت تطبيق  

العراق لألوراق املالية للفرتة   ة( واملدرجة يف سوق ياحلسنادق وافلاملايل، ا  التحويل ،  يلا ر املاستثمات )االثالثة قطاع
( منوذج2019-2015من  ابستخدام  املايل  الفشل  قياس  مت  وقد   ،) (zeta-3)  يف تباين  هنالك  وتبني 

األ  والبعض  البحث  عينة  للشركات  املايل  الفشل  الشركات  مستوايت  من  جن ظهر أ خر  مالاحت  و يا   وذجمن األ  فقا 
ىل ذلك الفشل يف تقرير املدقق إ ماليا مل يتم االشارة  ت الفاشلة  غلب الشركاأن أاىل  اسة  در ال وصلت  ت  وقد،  عتمد امل

حد مناذج القياس املعتمدة هبذا البحث يف على أ   املايلبضرورة اعتماد املدقق  وأوصت الدراسة  عند ابداء الرأي،  
املا الفشل  مستوى  للشر فحص  للتوصل  تدقال  ل حمكات  يل  اإلا دلة  أ  اىليق  ر ليت ثبات  تدعم  قدر   مدى  يف  ة أيه 

 .3الشركات على االستمرار
 : اإلبالغ عن األخطاء والتحريفات اجلوهرية   رابعاً 

التدقيق  ل  وفقا  حتديد يف    دققني امل األساسي من    يتمثل املطلباملخاطر  مدخل    على   القائم  املعاصر نموذج 
واالستجا ملخاوتقييم  ابة  على يتعني  يهوعل.  هانعاإلبالغ    وكذا  ري وهاجل  تحريفلطر   التدقيق أدلة    عمج  نياملدقق   
واملالئمة إجراءات    الكافية  تنفيذ  خالل  املالية.    التدقيقمن  البياانت  يف  اجلوهرية  األخطاء  حالة الكتشاف  ويف 

لت  يتصلون لتحريفات اجلوهرية،  ل  ني املدقق  اكتشاف  العميل  إدارة  احريفالت  عديلمع  فض ويف حالة ر ة،  كتشفملات 
تل  اإلبالغ  يتمديل،  تعال  عميل لاإدارة   اجلوهرية  ك  عن  امل الالتحريفات  رأي  عدلة  غري  شكل  عدل. امل  التدقيقيف 

 .4واإلبالغ عنهاعديلها  وابلتايل ميكن تلخيص عملية حتقيق جودة التدقيق على أهنا اكتشاف األخطاء اجلوهرية وت 
ه من قبل الذي مت تقييماملشرتك    ال االحتم  ا " أبهن(  DeAngleo)ته  قدمالذي    ودةفهوم اجليتوافق مع م   وهذا ما 
يقوم السوق   جوهرية  كتشاف  اب  املايل دقق  امل  أبن  املاليةيف  حتريفات  خالل عنواإلبالغ  للعميل    القوائم  من  ها 

 . 5تقريره"
ف جودة  وعليه  ختتلف،  املايل    التدقيقإن  أن  املمكن  من  رقابية  تصفكوسيلة  قدرة   قدقيالتة  دجـو   حيث 

لقـوائم املالية، واحلد من عدم متاثل املعلومات بني يف ااجلوهرية  ر عن األخطاء  ف والتقريشاعلى اكت  ق التدقيية  عمل

 
1 Christensen, Brant E, et al. Understanding audit quality : Insights from audit partners and investors,  

Contemporary Accounting Research, vol N° 33, N°4 ,2016.   
2 Triani, Ni Nyoman Alit, and Merlyana Dwinda Yanthi.  Op.Cit., p 261. 

،  إلداريةاالقتصادية وام  لو عال  لةجم  ، ي على الرأ  عكاسهانا و   (3-وذج ) زيتا  دام منملايل ابستخ شل االفيف التحقق من  ساابت  حلات مراقب ااءاجر  قي،رزو   طالب  ن ومهندحة برزاصبي 3
 . 20-1(: 3) 22 ،2021، اق ، العر 3 د د، الع22لد اجمل

4 Xiao, Tusheng, Op.Cit.,  p 111. 
5 Linda Elisabeth DeAngelo, Op.Cit., P 186. 
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اليت   اإلدارة واملسامهني، ومن مث محاية مصـاحل املسامهني. ويرتبط مستوى جودة املراجعة مبستوى جودة املعلومـات 
القوائ املالتتضـمنها  ال  إىل ذلك  يف  بب  السيرجع  و ية،  م  جودة   ذوي  مدققني  رفـةمبع  تدقيقهامت    اليتة  يلاائم املو قأن 

حتتو  قلما  بني   يعالية  القائمة  الوكالة  عالقة  تكاليف  تدنية  علـى  بـالطبع  هذا  وينعكس  جوهرية،  أخطاء  على 
واإلدارة )حممد مظهر(  .1املسامهني  دراسة  نتائج  أشارت  السياق  ذات  ى دالل علستاال  مظاهر  أهم  أنه من  ويف 

صاح عنها يف تقرير املدقق لتحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية واالفهو اكتشاف األخطاء وا  ايل قيق املد تجودة ال
 .2املايل 

( وجود قصور يف إبالغ املدقق املايل ابلعراق يف العديد من سويد وآخرون ويف سياق متصل كشفت دراسة )
هرية بناء على أدلة الية من األخطاء اجلو خ  ري ة ككل غيلوائم املاكون القا تندمرأي عليل انها تعد اجملاالت ومن بي

مصر خلصت يف  و   .3بناء على عدم قدرة املدقق احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  تدقيق كافية ومناسبة، أو
أن  دراسة   إىل  عيسى(  عملية  )مسري  املايل أداء  ي  التدقيق  عالية،  ومشاكت   إىل ؤدى  جبودة   األخطاءة  عاجلاف 
 .4ا ينعكس ايابياً على جودة القوائم املالية املنشورة دارة األرابح، مممن بينها سلوك إيت  الو   يةاجلوهر   تاواملخالف 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .4ص   ،رجع سبق ذكرهمعيسى،  كامل حممد   ريمس 1
 .   4 ص  مرجع سبق ذكره،أمحد، حممد مظهر  2

،  10د ل، اجملةة وماليحماسبيت سارا دجملة  ،قدقية للت لياملعايري الدو دقق يف العراق على وفق الغ املإبلتطوير  حين، إطار مقرت  املشهداشرى جنم عبد هللاوبد يسو  درالقا  مصطفى عبد 3
   . 28، ص 2015لعراق، ا ،31عدد ال
 . 33 ص   ، هبق ذكر مرجع سيسى، مد عحم  مسري كامل 4
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 صل فخالصة ال
 

الفصل    التطرق من خالل   مت  التدقيق املايل وفق منظورين خمتلفنيإىل  هذا   ، األولخمتلف مفاهيم جودة 
ومناقشتها  املفاهيم  تلك  يث كشف استعراض  ، حت املهنيةما ى املنظؤ ر نما الثاين يعرب عن  بي  ى أكادمييةق برؤ ليتع

املصلحة من التدقيق املايل واختالف توقعاهتم، من جهة األطراف أصحاب    تعدد إىل اختالف يف الرؤى يعكس  
د ق عابلة للمالحظة مما ي قلكوهنا غري  اهتا، ذحد  ايل يف أخرى قد يعزى ذلك االختالف إىل طبيعة خدمة التدقيق امل 

 املصلحة، وكذا أهم النظرايت املفسرة هلا.  ا مت التطرق أيضاً ألمهية اجلودة لدى أصحاب  كم  م جودهتا،ييمن تق
مت   وقد  على  هذا  الضوء  يف  تسليط  املؤثرة  العوامل  السابقة، حتسني  أهم  الدراسات  من  انطالقاً  اجلودة 

خبصائص املدقق   املرتبطةالعوامل  يف    اهنوىل مألامثل  ت، تالث جمموعات ثالعوامل إىلتلك    متقسيان إىل  حيث عمد 
املايل وفريق عمله، من خالل الرتكيز على التأهيل العلمي واملهين، حيث يعد حصول املدقق املايل على مستوى 

 نية مبتابعة التعليمملهه للخربة اكتسابا كذا  ناسب، و التعليم العايل املتخصص، ابإلضافة إىل تلقيه التدريب املهين امل
اا واسململهين  بتيعستمر،  وااللتزام  االمتثال  بقضااي  يتعلق  ما  على اب كل  للمحافظة  سعياً  املهين  السلوك  قواعد 

 . حتسني اجلودة التدقيقاستقالله الذهين واملظهري من أهم العوامل املؤثرة يف 
جة العوامل نتيمن أتثري  ا  ملا هل  يل ع بيئة التدقيق املاواقل املتعلقة بوامعللة  الثاني  يف اجملموعةيف املقابل تطرقنا  

ما تعلق منها اب وما تتضمنه من قوانيني حتكم املهنة،  التنظيمية للمهنة   التدقيق خصوصاً  التنظيمية ملكاتب  لثقافة 
املايل.  وكذا   التدقيق  حمل  الشركات  األخري  حوكمة  الثأتيت  ويف  وااجملموعة  اب تليت  الثة  املعىن  بوقائع تصلعوامل  لة 

ال املد تعمليات  ب  ايل قيق  تؤثر  مباشر  حيث  واالستجابة شكل  التدقيق  لعملية  التخطيط  خالل  من  اجلودة  يف 
التنفيذ والرقابة على اجلودة  التدقيق األخرى املتمثلة يف  للتمكن من   للمخاطر بتقييمها، فضاًل على أمهية مراحل 

 . بويف الوقت املناس يق  قتد للجلوهرية  ائل اسامل   قيق حول إصدار تقارير التد 
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 :متهيد
اليت        السابقة  الدراسات  الفصل  هذا  احلاليةيتناول  الدراسة  ضمن  إطـاأمـن  ،  اعتمدت  تكـوين  ر جـل 

عديد من البحوث واليت متثلت يف ال  ،ضـوعهاسـية ملو ألساا جلوانـبا فـي توضـيح  احلالية سـةالدرا إليهد ـتنست مي مفاهي
جمالت   مقاالتسواء كانت    ةاألكادميي يف  ) علمية    منشورة  جامعية  رسائل  أو  و مذكرة  حمكمة  أطروحة ماجستري 

 ا ثة نسبييد الدراسات احليز على  رتكمع ال،  فيها  ثرةؤ امل  لعواملاو   جودة التدقيق املايل  دكتوراه(، اليت تناولت موضوع 
به   يتسم  اجلودة  ملا  مستمر، موضوع  تغيري  وفق   من  عرضها  األحدث  ومراعاة  إىل  األقدم  من  الزمين  ، التسلسل 

الدراسات   هذه  والعربية  التطبيقية،  بيئاتال  خمتلفومشلت  اجلزائرية  ابملوضوع  لو ،  منها  أكثر  ك كذلقمنا  إلملام 
 .أجنبيةية و يقية دول عرب بيئتها التطبت  مشلحيث   ،جنبيةبقة ابللغة األلسامن الدراسات اد د ع اد  عتماب

على  حرصنا  السابقة، كذلك  الدراسات  على  اعتمادان  عند  التطبيقية  البيئة  اختالف  ملراعاة  ابإلضافة 
اختيار   يف  التنوع  ألوال تمع اجملمراعاة  الدراسات  تلك  اعتمدهتا  اليت  تمهيتها  عينة  جف يف  التدقيسري  اودة  ملايل ق 

املؤ  فيها  ر ثوالعوامل  وزواايأ  من ة  واملتمثلة    بعاد  املايل  التدقيق  خدمة  من  املستفيدة  األطراف  ابختالف  يف خمتلفة 
التدقيق، املدراء املاليني، احملللني املاليني يف األسواق املا لية، )املدققني املاليني، معدي القوائم املالية، أعضاء جلان 

 . ق(والتدقي  ةيني يف ختصص احملاسبدميوكذا األكامرين  ثملستوا
الدراسات   إىل ثالث مباحث، حبيث نقدم يف املبحث األول   هذا الفصل قسيم  رى قمنا بتمن جهة أخ  

ات بينما يستعرض املبحث الثاين الدراساملايل،    العوامل املؤثرة يف جودة التدقيقالعربية اليت تناولت  السابقة ابللغة  
ال  يف  األجنبية،  للغةاببقة  السا املبحث  يعىن  مبنااثحني  الدراساقشلث  اة  احلالية، ت  الدراسة  ومقارنتها مع   لسابقة 

نعقب عليها من خالل عقد مقارنة مث    الدراسة،  هبدف معرفة آراء ووجهة نظر الباحثني السابقني حول موضوع
الد عزيز  ت  يف   ا نتائجه  االستفادة من ، والعمل على  االختالف االتفاق و بني نقاط    ري احلالية، ويف األخ   ةراسنتائج 

 سابقاهتا. عن  الدراسة احلالية  يز  أهم ما ميراز إبحناول  
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 باللغة العربية   المبحث الول : عرض الدراسات السابقة 
 

ليت اها و صول عليمتكنا من احلالسابقة ابللغة العربية، ممن  الدراسات    استعراضهذا املبحث  يتم من خالل  
موضت املسمب  نا عو ناولت  معاً  والتاقتتغرييه  علىل،  بع ل  هذا   هتا أساسيا  لوقوف  تقسيم  مت  حبيث  إبياز،  وعرضها 

العديد من العوامل املؤثرة   اهتمت بتحديدالسابقة ابللغة العربية واليت  األول خاص ابلدراسات    مطلبنياملبحث إىل  
بينما يعىن التدقيق املايل،  اقسابلدراسات الين اب االث  املطلب  يف جودة  العربية واليت  أحد أو د  ديحت رت على  صتقة 

 مل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل.   عض العواب
 

العديد من العوامل املؤثرة يف جودة   اهتمت بتحديد املطلب األول : الدراسات السابقة ابللغة العربية اليت  
 التدقيق املايل. 

املطلب   نتطرق   هذا  ال   يف  السادراسإىل  اابللغ ابقة  ت  اة  مشلت  واليت  من  عللعربية  املالديد  يف ؤثر عوامل  ة 
ال  تلك  تنوعت  حيث  املايل،  التدقيق  ومذكرات جودة  العلمية  اجملالت  يف  املقاالت  بني  ما  السابقة  دراسات 

من   لزمين اتيب  فق الرت املاجستري وأطروحات الدكتوراه وكذا املداخالت يف امللتقيات العلمية، هذا وقد مت عرضها و 
 تايل : لا األحدث وفق النحو  إىل  األقدم

 ابللغة العربية  السابقةات   : الدراسالً أو 
 :   1( بعنوان 1994دراسة )حممد يوسف سامل،    -1

 "دراسة تطبيقية على مكاتب احملاسبة واملراجعة بسلطنة عمان"  العوامل اليت تؤثر على جودة املراجعة 
قيق مكتب تد (  22)ى  عل  طبيقتلاب   التدقيق املايلة  ـودعلـى ج   ةـؤثر امل  واملاس الع يقهـدفت الدراسـة إلـى  

عمـان مايل   فـي  إشكالية متثلـت  حيث    ، بسـلطنة  قياس    الدراســة  املايل جــودة  كيفية  ثقــة أتثريها  و  التدقيق  علــى 
 فــي احلصــول   ملايل ق االتدقيــب  مكات  بــنينــافس  الدراســة مــن أن زيــادة الت تكمــن أمهيــة  املالية،  مســتخدمي القــوائم

ال ع يعملــى  املايل  أمهيــة جــودة  ظهــرــالء  للعميــل.    التدقيق  من خالل   االيــاب   األمنوذجالدراســة    اعتمدت املــؤداة 
قة عال  د وجو   مهها يف متثل أنتــائج    عدة   توصــلت الدراســة إلــى استهداف وصف وتفسري جودة التدقيق والتنبؤ هبا، و 

  يدقق السـنوات التـي   عالقة ايابيـة طرديـة بـني عـددو ،  ايلالتدقيق املة  مليدة عو ج و   التدقيقحجم مكتب    بنيإيابية  
، ويف األخري تتحسـن بزيـادة عـدد العمـالء  التدقيق املايلأن جـودة  و ،  التدقيق املايلوجـودة    املدقق املايل عمالئهفيهـا  

وطنية معـايري  وإصدار  ،  نة عمـان ـلطبس  يقلتدقاو ة  احملاسـبعلى مهنة    اف هيئة اإلشر ـوير  طورة تة بضـر أوصت الدراس
 عـايري الدوليـة، لزيـادة احلاجـة إلـى معلومـات حماسـبية ذاتاملمـع  مبا حيقق االنسجام    والتدقيقاحملاسـبة   تـنظم مهنـة
 . جودة عالية

 
نة  ، السةريجالتا راسات  دلوا  لبحوثل  جمللة العلميةا،  عمان  ملراجعة بسلطنةااسبة و مكاتب احمل  ىة تطبيقية علدراس  -اجعة  على جودة املر ر  ؤثت يت  الامل  و العامل ،  يوسف س  دمحم   1

 44 – 79. ، ص 1994،  ، مصرانحلو   معةجاابلزمالك،  ألعمال  ا وإدارة رة جالية التك،   2دد عمنة، الالثا
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النوايسة،    -2 ابراهيم  )حممد  على امل  و الع:    1( 0062دراسة  : دو ج   املؤثرة  احلساابت  تدقيق  راسة د  ة 
 نظر مدققي احلساابت اخلارجيني يف األردن  هةنية من وجدامي

التدقيق املايل من وجهة نظر املدققني  املؤثرة على جودة  العوامل  التعرف على  الدراسة إىل  هدفت هذه 
ة دو وبيان أثرها على ج ، ةقلغريات مست سة مت مخالغة سة الباملاليني يف األردن، وذلك من خالل حتليل متغريات الدرا

و   يقالتدق التاملايل  بعد  استبانة،  تصميم  مت  الدراسة  أهداف  التدقيق حقيق  ومعايري  السابقة  الدراسات  إىل  لرجوع 
مدقق (  62هنة التدقيق املايل يف األردن، اختار الباحث أخذ عينة عشوائية تتكون من )ملظم  املنقانون  ال الدولية و 

استعان الباحث ابألساليب اإلحصائية   تيل البياانحلدن، ولت ر مزاوال للمهنة يف األ  اَ ( مدقق 314أصل )  ن ايل مم
اختبار    ،الوصفية استخدام  الواحدة    Tكما  العينة  صحة   One-Sample T–Test))  ملتوسط  من  للتأكد 

ن و ك در ( من املدققني ي%  80,20سبة )فرضيات الدراسة، وبعد حتليل وتفسري البياانت دلت النتائج على أن ن
التدق التدقيق هي العوامل املرتبطة  ماوأن أكثر  ،  املايل  قيأمهية جودة  التدقيق بنسبة   يؤثر على جودة  بفريق عمل 

( يف حني أن أقل ما يؤثر على جودة التدقيق هي العوامل املرتبطة بعملية تنظيم املكتب بنسبة بلغت % 74,40)
ما يتعلق فيالتدقيق    دةعلى جو   ةيثري ذو داللة إحصائأت د  و وج   عدم   ى ائج علتت النابل دل يف املق(،  64,60 %)

التدقيق   أتعابضرورة حتديد  يت يؤديها للعميل. ويف األخري أوصى الباحث بحبجم املكتب والتنوع يف اخلدمات ال
 أن  املايل تدقيق  لاتب اعلى مك، كما ينبغي  هبا  التدقيقلتزام كافة مكاتب  إعلى أسس موضوعية والتأكد من    املايل

أتعاب  صخت من  جزء  واالتدر   ت لغااييق  قد الت ص  لل يب  املستمر  على  ملتعليم  حترص  وأن  املدققني دققني،  تعريف 
 التدقيق املايل. أبمهية جودة  

 :2( بعنوان 2008،    دراسة )عبد السالم قاسم سليمان األهدل   -3
 ميدانية "   -  ةي ظر " دراسة نيمنية  لرية ااجلمهو العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف  

، ووسـائل حتسـني جـودة فيهاجـودة التدقيق املايل والعوامـل املـؤثرة  مفاهيم لتعرف علىا ىل دراسة إل اهدفت 
املهتمــة   الدراسة يف كيفية  و   ، التدقيق املايل  بعمليةالتدقيق املايل مــن وجهــة نظــر األطــراف  حتديد متثلــت مشــكلة 

لكــل عامــل مــن وجهــة   النسبيةمهيــة  وع األثـر واألمنيـة ونـليا  هورية مجلاالتدقيق املايل يف    ة ودثرة على جل املؤ مالعوا
اســتمدت الدراســة أمهيتهــا مــن خــالل حتديــد مفهــوم جــودة   ، نظــر األطــراف املســتفيدة مــن عمليــة التدقيق املايل

رف ســتخدمي القــوائم املاليــة هبــدف التعــومومعــدي    نياملدقق   ر ــا مــن وجهــة نظــهليــؤثرة عــل املمالعواايل و التدقيق امل
املـنهج   الدراســة  انتهجــت  العوامــل.  هــذه  الوصـفي    التارخييعلــى  واملـنهج  واالسـتقرائي  التحليلي واالسـتنباطي 

ت على  البياانت  مجع  يف  )واعتمدت  إلـى  صو ت  استبانة،  ستمارةا(  125وزيع  الدراسـة  منتنـلت  أن  هــائج   مجيع ا، 

 
،  الاألعم  رة دا إ   دنية يفر األ   جمللة ا  ، ني يف األردنمدققي احلساابت اخلارجي  هة نظر وج انية من  ديت : دراسة مدقيق احلساابرة على جودة تؤثملامل  واالع  ،النوايسة   براهيم ا  مدحم   1

   .2006 األردن، ، 3لعدد ا، 2لد اجمل
، ختصص  اجستريامليل درجة  نل، حبث مقدم  "  ميدانية   -  " دراسة نظريةة  نيمالية  هوري مية يف اجل اخلارج  ةجععلى جودة املراؤثرة  العوامل امل   هدل،األقاسم سليمان    السالم  دعب  2

 . 2008 ،ر، مص وطيسأة جامع  ة،، كلية التجار حماسبة و مراجعة
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التدقيق املايل، وأن   بعمليةاألطـراف املهتمـة   التدقيق املايل توافـق علـى أن العوامـل حمـل الدراسـة تـؤثر علـى جودة 
ـة بتاملهنيـة فـي املر   ريايام ابملعـااللتز   ، وأن املايلخربة فريق عمـل التدقيق املايل مـن العوامـل املـؤثرة علـى جـودة التدقيق  

أوصـت الدراسـة بضـرورة إصدار معايري مهنية ومعـايري للرقابـة ، و التـأثري علـى جـودة التدقيق املايلث  ى مـن حيـ لـاألو 
املايل التدقيق  جودة  أبمهية  املستخدمني  توعيـة  علـى  والعمـل  املايل،  التدقيق  جـودة  مهة ملسااات  ركش  املز وإ  ،علـى 

   .التدقيق املايل  ن اجلبتشكيل  
جودة املراجعة اخلارجية دراسة ميدانية حتليلية للعوامل املؤثرة   :1  (2008،  النافعان)التوجيري و    دراسة  -4

 فيها من وجهة نظر املراجعني.
ة رفعم  دف، هبدية دينة جدة ابململكة العربية السعو مب   متواجدة  مايل   مكاتب تدقيق  (08)مشلت الدراسة  

الت  نيدققاملآراء   العوامل ذات  املؤثرة يف تفضيل ،  املايل  التدقيقة  ل على جودتمري احملثأحول  العوامل  وكذا حتديد 
مساعي   إىل  الدراسة  أشارت  النظري  اجلانب  يف  اآلخر.  دون  تدقيق  ملكتب  لتحسني   املنظماتالعمالء  املهنية 

ا املعهد  قام  حيث  املايل،  التدقيق  للمألمريكجودة  ثالثة   (AICPA)  القانونني اسبني  ح ي  تع م  إبنشاء   ىن راكز 
العربالتد جبودة   الصعيد  على  املايل، مث تاله  اخلليج قيق  التعاون يف  والتدقيق بدول جملس  احملاسبة  هيئة   كل من 
القانونني  (GCCAAO)العرب   للمحاسبني  السعودية  اهليئة  إبنشاء قسم خاص مبراقبة جودة  (SOCPA)  و 
 شركات املسامهة على التغيري رب قوانني جت  رض ام هو فسقم ما صدر عن تلك األوأهاملايل،    لتدقيقاكاتب  أداء م

الباحثان تصور نظري لتصنيف العوامل املؤثرة على جودة بعد فرتة زمنية حمددة. كما قدم    دققني املاليني اإللزامي للم 
 كله اخلدمة، وما عدا ذ م لط مبن تقدر مرتبخض األوالبع   بعضها إىل مقدم اخلدمة،زى  التدقيق املايل، حبيث يع

عامل   (35)لتحقيق هدف الدراسة صمم الباحثان استبانة تضمنت  . ومسببات أخرى  أولة جبهات  ص  فهو ذو
مدقق مايل من   (56) أتثري غطت حموري الدراسة، هذا وقد بلغ عدد املستجيبني من مكاتب التدقيق عينة الدراسة

( استما95أصل  موز (  حتليل  عد  بو   عة. رة  الوتفعملية  أفراد  إجاابت  أوضيعسري  ثالثة   أن النتائج    حت نة،  أكثر 
ه التدقيق  جودة  يف  مؤثرة  عند عوامل  واملوضوعية  التدقيق؛  جمال  يف  التدقيق  مكتب  ألعضاء  العملية  اخلربة   : ي 

العلمية ألعضاء  التقرير عنها؛ مث الكفاءة  ت اداثلة ابلشهق  متمي التدقمكتب    فحص وتقييم القوائم املالية وكتابة 
لتعامل السابق بني مكتب يف قرار التفضيل بني مكاتب التدقيق فهي : اة  وامل مؤثر ع  ر ثالثةثكاألكادميية. أما أ

أوصى  التحليل  هذا  نتائج  ضوء  وعلى  التدقيق.  ملكتب  والشهرة  السمعة  مث  التدقيق؛  وأتعاب  والعميل؛  التدقيق 
اهتمام   بضرورة  بزاييالتدقمكاتب  الباحثان  وتنميةق  املهنيةمس   دة  الكفاءة  مل  العلمية و   توى  خالل ن  لمدققني 

ابملوضو  االلتزام  مع  املستمر،  مكتب التدريب  واستقالل  املالية  القوائم  وتقييم  فحص  عند  املهنة  وأخالقيات  عية 
 تدقيق ملا عمل ال  ألداءافيان  التدقيق عن الشركة حمل التدقيق، مع التأكيد على أمهية بذل اجلهد وإعطاء الوقت الك

 . مةدمة املقدخلجودة ا  ى لما من أتثري ملحوظ عهل

 
 . 255-219، ص ص بق ذكرهسمرجع  ، اين فعسن النا ويري وحتال محان عبد الر    1
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 ابللغة العربية   احلديثة اثنياً : الدراسات  

اخلارجية وأثرها على كفاءة   :   1( 2014،  )األزرق والبهلول  دراسة  -  1 املراجعة  املؤثرة يف جودة  العوامل 
 األداء املهين )دراسة ميدانية( 

الدراسة مل  اهدفت  جو املؤث  ل لعوامعرفة  املايل وأثر دة  رة على  األداء  اءعلى كف   اهالتدقيق  ليبيا، املة  هين يف 
( استبانة على مكاتب التدقيق املايل املتواجدة ابلعاصمة طرابلس 50وزعت فيها )  وذلك من خالل دراسة ميدانية

ئية         حصابيقية اإلة التطيلربجم خدمت ا( مكتباً، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واست33والبالغ عددها )
(  (SPSS،  ة نتائج كان من أمهها وجود اختالف جوهري ذو  توصلت الدراسة إىل عد تفسريليل وال تحعد الوب

أكثر  وأن  النسبية،  وأمهيتها  املايل  التدقيق  جودة  على  املؤثرة  العوامل  حول  الليبيني  املدققني  بني  إحصائية  داللة 
ما تعد مسعة مكتب ك  ة العميل،اعربة بصنخلحجم مكتب التدقيق واا  املايل مه   لتدقيقاجودة  ة على  العوامل املؤثر 

ناعة العميل من أكثر العوامل استخدما لدى املدققني الليبيني مقارنة بباقي العوامل، ويف التدقيق وشهرته وخربته بص
إل الليبية  املهنية  املنظمات  إصدار  بضرورة  الباحثان  أوصى  ماألخري  التدقيق   علىاملؤثرة    لعوامل لقرتح  طار  جودة 

 لتحسني جودة التدقيق املايل يف ليبيا.       ليني لالمتثال له مبوجب تشريع قانوين كخطوة ا دققني املاملوإلزام    املايل
  :2  (2014دراسة )سارة بودرابلة،   –2

 . يةميدان  حماولة لتحديد العوامل اليت تتحكم يف جودة املراجعة اخلارجية : دراسة 
ايل يف بيئة األعمال اجلزائرية ومعرفة ملالتدقيق اة  يف جود  مكيد العوامل اليت تتححتد الدراسة إىل    فت د ه

)القانون  املس املايل  التدقيق  ملهنة  املنظم  القانون  قدمها  اليت  املايل.01-10امهة  التدقيق  جودة  حتسني  يف   ) 
صادية تقامت به من إصالحات اا قل إبراز ممن خال  ملايل دقيق ااجلزائر جبودة الت   استعرضت الباحثة دواعي اهتمام

االن  يف وتتقإطار  السوق  اقتصاد  حنو  املوجه  االقتصاد  من  األجنب ال  االستثمار  وجذب  اخلاص  القطاع  شجيع 
إصالحات  من  عنه  جنم  وما  للتجارة،  العاملية  للمنظمة  انضمامها  بطلب  العاملي  االقتصاد  يف  االندماج  وحماولة 

توزيع استبانة على عينة دراسة ببياانت الع  م باحثة جلل اعمدت  انب امليداين  اجل  تدقيق. يفبة والساحملات مهن  طال 
 ( من  عدد 320مكونة  بلغ  حني  يف  جزائرية،  والايت  عشرة  على  موزعني  حماسب  وخبري  حساابت  حمافظ   )

( لالستقصاء  مايل109املستجيبني  مدقق  استخدم   .(  الدراسة  فرضيات  الباالختبار  بت  ار حثة  لتحليل جمية 
ة العوامل املتعلقة أبعضاء فريق التدقيق يف حتديد ة إىل أمهيصلت الباحثو ت  التحليل  روعلى إث  ،(SPSSائي )حصاإل

املرتبة  العميل  بشركة  املتعلقة  العوامل  احتلت  بينما  التدقيق،  مبكتب  الصلة  ذات  العوامل  تلتها  مث  التدقيق  جودة 
دقيق؛ خربة لتاء فريق اعضتقالل أ ساسة عوامل ممثلة يف ة مخ إىل أمهي لدراسةاخلصت ، كما  الثالثة من حيث األمهية

 
 .35-30ص ص  ذكره، قب س مرجع البهلول، ومسري امة األزرق أس  1

احماو ودرابلة،  ب  دة حرة  سا  2 املر ودحكم يف جتتلعوامل اليت  لة لتحديد  ماة  العلة(، كلور نش م  وم )غريلعاه  دكتور ة  ، أطروحيدانيةجعة اخلارجية : دراسة    لتجاريةصادية وات وم االقية 
 .2014، غواطاألة عمار ثليجي ، جامعريعلوم التسي و 
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الداخلية لشركة العميل؛ التزام املكتب مبعايري التدقيق؛ اإلشراف اجليد على أعضاء   أعضاء الفريق؛ قوة نظام الرقابة
االهتمام  بضرورة  الباحثة  أوصت  الدراسة  نتائج  ضوء  وعلى  التدقيق.  جودمبفهو   فريق  املايل التدق  ة م  ى عل  يق 

  .واملهين  ي املستويني األكادمي
 :1(  2015يب،  )أمحد حادراسة    -3

العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر )دراسة حالة آلراء اخلرباء احملاسبني وحمافظي 
 احلساابت يف اجلزائر( 

املؤثرة    تدفه العوامل  معرفة  إىل  الدراسة  املايالتدقجودة    يف هذه  وجه  يلق  نمن  اخلرباءة    احملاسبني   ظر 
أمهيةز جلابساابت  حلا  وحمافظي العوامل األكثر  وحتديد  تساهمللوصول إىل    ائر،  ومقرتحات  يف رفع وتطوير   نتائج 

مكاتب   املايل أداء  وتوزيع،  جلزائراب   التدقيق  إعداد  مت  ميدانيا  البياانت  مجع  م  ةاستبان  ولغرض  املستهدفة  ن للفئة 
 ،(SPSS)   يةبرجم  فقإلحصائي و للتحليل ا ة  ار ( استم560منها )  ساابت وخضعتاحل   وحمافظياسبنيحملاء ااخلرب 

 دقق املايلتتمثل يف العوامل املتعلقة ابمل  التدقيق املايلوتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أهم العوامل املؤثرة على جودة  
متعلقة   ى، وعوامل أخر التدقيقل  لقة ابملؤسسة حمعتامل م، وعو التدقيق املايلوعوامل متعلقة مبكتب    ،وفريق عمله

وفقا   التدقيقأبداء عمليات    املدقق املايل ن أكثرها أمهية تتمثل يف التزام  أبو  ،التدقيقة على مهنة  شرفاملنظمات  ملاب
امل  التدقيقملعايري   استقاللية  ودعم  املهين،  السلوك  آداب  أوصتوقواعد  األخري  ويف  املايل،  ة ور ر ضبسة  الدرا  دقق 
للاملعاب  االلتزام املهنية  مكاتب  و جعلى  رقابة  الوتطبيق    قتدقييري  يف  األداء  معايري   التدقيقدة  إصدار  يف  واإلسراع 
 . يف اجلزائر التدقيقلية من قبل اهليئة املشرف على مهنة  احمل  التدقيق

بودونت،    -4 )أمساء  الت2(  2016دراسة  قياس جودة  مؤشرات  حماولة صياغة   :" ة يف ميداني  دراسةدقيق 
 " ائراجلز 

املدققني  معرفة مدى إدراكو  جلزائراب املايل ياس جودة التدقيقلقة مؤشرات  اغاولة صيحم استهدفت الدراسة  
قياس    املاليني ودرجةاجلألمهية  املؤشرات  ودة  التدقيق   املقرتحة   أتييدهم جملموعة  لقياس جودة  اعتمادها  اليت ميكن 

اإلطار النظري   إىل   ستنادابال   ةانرة استباممت تطوير است  اهتا، يفرضة واختبار  لدراساداف  ه أ  ق حقيولت   جلزائر،املايل اب
 ( 93ذات الصلة، حيث مشل توزيع االستمارة عينة مكونة من )ملوضوع الدارسة وجمموعة من الدراسات السابقة  

احلساابت،    مهين وحمافظة  احملاسبية  اخلربة  امبكاتب  )ومت  ألغر استمار (  81عتماد  نسب  ل،حليتال  اض ة  ة لتبلغ 
إدراك ووعي لدى املهنيني    وجود  أمهها  كان ة إىل عدة نتائج  الدراسوصلت  ت  وقد،  ( %  86.13)  تجابة العينةسا

على  ابحلفاظ  التدقيق  مكتب  مبساعدة  يتعلق  فيما  وخباصة  عالية،  بدرجة  التدقيق  جودة  قياس  أبمهية  اجلزائر  يف 

 
م  و ة العليل ، كشورة(مناه علوم )غري  ، أطروحة دكتور (حلساابت ا افظي  وحماسبني  حملاراء اخلرباء  اسة حالة آل اجلزائر )در يف  يةجار اخلجعة  املر جودة اة على  ر ثؤ املالعوامل  ،  ب محد حا أ  1

 .2015، زائر اجل،  3اجلزائر ة جامع  ق،ياسبة وتدق حم  ختصص  ،م التسيريو رية وعلوالتجا تصادية ق اال

علوم  و   ريةالتجاو   وم االقتصاديةكلية العل  غري منشورة(،)لثالث  ا  اه الطورر و أطروحة دكت   ، "يف اجلزائرراسة ميدانية  "دق  يتدقالودة  جرات قياس  غة مؤشايص  حماولةبودونت،  أمساء     2
 .2016جلزائر، ا بسكرة، مد خيضرحمجامعة   حماسبة، ختصص    ،يريتسلا
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ثل  واليت مت  ينةلعأفراد ا  ة تأييد غالبيبقرتحة  امل  ملؤشراتضيت اا حمك   رى،ق األخمسعته ومكانته بني مكاتب التدقي
العاملني؛يف    أمهها العمالء؛   كفاءة  العمل؛   عدد  التعاون بني   اخلربة وتنوع االختصاصات لدى فريق  تعزيز عالقة 

 . املدقق وفريقه
 %وية املعن ىمستو  ية عندعدم وجود فروق ذات داللة إحصائمن جهة أخرى دلت نتائج الدراسة على  

α≤5   الوظيفة، ؤهل،ة التدقيق تعزى إىل املتغريات الشخصية )املودية قياس جمهة حول أن ياجتاهات أفراد الع  بني 
 ، يف تعزى إىل متغري املؤهل العلمي والوظيفة  اجلزائر  املؤشرات املقرتحة لقياس جودة التدقيق يفوكذا حول    اخلربة(،

 . ىل متغري الوظيفةإ   زى تعα≤5 % ىد مستو ن ئية عة إحصاحني وجدت فروق ذات دالل
األخ يفو   ا  ري  التوصيلباتقدمت  من  مبجموعة  يف  حثة  أمهها  متثل  أجل ات  من  التدقيق  جلان  استحداث 

التدقيق مكاتب  عمل  جودة  من  وضرورة  التحقق  ووضع ،  أعماهلم  اجناز  يف  احلديثة  للتقنيات  املدققني  استخدام 
ا املهين  التعليم  أ  ملستمربرامج  الاتص يف مك اخ إنشاء قسم    ، وكذامهدائ مستوى أل حتسنيجمن  هتم  تدقيق يب 
   .املايل  بقياس جودة التدقيق

تليلي وآخرون،    -5 )طارق  املدققني 1(  2018دراسة  نظر  اخلارجي من وجهة  التدقيق  : حمددات جودة 
 اخلارجيني يف اجلزائر 

يني لاة نظر املدققني املهوج  املايل من تدقيق  لودة اة يف جمتثل هدف هذه الدراسة يف حتديد العوامل املؤثر  
حياجليف   اجلث  زائر،  يف  والتحليلي  الوصفي  املنهج  اعتماد  من مت  البحث  فرضيات  اختربت  بينما  النظري،  انب 

( من  مكونة  عشوائية  لعينة  ميدانية  دراسة  استبانة 62خالل  طريق  عن  الدراسة  بياانت  مجع  مت  مايل،  مدقق   )
وفق اخلمر ليكا  مقياس   صممت  ومشلت  )اسي،  ضمن 46ت  مصنف  عاماًل  جممث  (  متثلت وعالث   يف   ات، 

 ة التدقيق املايل، مث بيئة التدقيق املايل. خصائص كل من املدقق املايل ومكتبه، ومهم
برجمية    وفق  البياانت  معاجلة  متت  وقد  ) SPSS)كما  اختبار  استخدام  خالهلا  من  مت  حيث   ،)T-

Test البحث.   فرضيات  ختبارأجل ا  ( لعينة واحدة من 
قاللية املدقق املايل جودة التدقيق املايل هي تلك املتعلقة ابستى  ثرياً علأت  العوامل  رهرت النتائج أن أكثظ أو  

والتشريعات اخلاصة هبا، وكذا الكفاءة والسمعة اجليدة، هذا وتتجسد اجلودة عملياً عند إجناز مهام التدقيق ابجلودة 
على املهنة ال تساهم   يةية احلكومصاأبن الو   ا دلت النتائج أيضاً م، ك والتقرير  لتنفيذ اطيط و ل التخاملطلوبة يف مراح

 يق املايل، ومن أهم توصيات الدراسة هي : يف حتقيق جودة التدق
 طراف املستفيدة من خالل تفعيل االتصال يف التأكيد على أمهية حتقيق جودة التدقيق املايل ملختلف األ

 زائر؛ ابجليلاملا  لتدقيقبيئة ا

 
،  رابح ورقلةمقاصدي  ة  ، جامع1  د د، الع18لد  ، اجملالباحث  جملة ، اجلزائر  يف   جينيار اخل  ر املدققنيجهة نظو   منتدقيق اخلارجي  ودة الي، حمددات ج هوار سي  يلي طارق وسويتل 1

   .386-371 ص ص ،2018اجلزائر، 
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 اجلامعات   الل حتسني جودة برامج التعليم احملاسب يفخ  اليني من املمدققني  لللى التأهيل الدائم  عمل  الع
 وحتسني عالقة هذه األخرية ابملهنة؛

  العمل على زايدة الشفافية يف سوق التدقيق فيما يتعلق بتحديد حد أدىن لألتعاب أو نشرها، ومكافحة
 لتدقيق.ا  لى عقود ع الشخصية يف احلصول  ت قافوذ والعالل النالواستغحتكار  قضااي اال 

  
 
 

أحد أو بعض العوامل املؤثرة يف حتديد  املطلب الثان : الدراسات السابقة ابللغة العربية اليت اقتصرت على  
 جودة التدقيق املايل. 

السابقة    نتطرق الدراسات  إىل  املطلب  هذا  واليت  يف  العربية  بعضديد  حتعلى    اقتصرتابللغة  أو   أحد 
املؤثرة يف جو عال و ق  التدقي  ة دوامل  الزمين    قداملايل،  الرتتيب  وفق  عرضها  النحو مت  وفق  األحدث  األقدم إىل  من 

 التايل:
 ابللغة العربية السابقة أوالً : الدراسات  

 

 ارجية عة اخلاملراجأثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على جودة    :1  (2011،  جواهر السبيعي )دراسة    -1
  " السعوديةة  كة العربي مل يف امل  ة عة علي مكاتب املراجيداندراسة مي"

جودة   على  املؤثرة  العوامل  املعلومات كأحد  تكنولوجيا  أثر  حتليل  إىل  الدراسة  املايل هدفت  يف   التدقيق 
العربية   الوسائ  ة السعودياململكة  أهم  من  تعد  واليت  املعلومات  تكنولوجيا  أمهية  اليتبسبب  خمدتستخ  ل  تلف مها 

ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد   التدقيق،لى جودة عملية  ها عى أتثري مد ختلفة و مل يف عملياهتا ا  دقيق تال  مكاتب 
 ،يف اململكة وبعد مجع البياانت مت حتليلها ابألساليب اإلحصائية املناسبة( مدقق مايل  22)  استبانه وزعت على 

 املساعدة  ئل د الوساح أولوجيا املعلومات كنتك ن إدخال أ  على ها أمه  دل ائج نتالمن  على جمموعة  أسفرت الدراسة و 
 التدقيقز األكرب الستخدام املعاجلة اآللية يف عملية  فإن احلا  حيث   التدقيقساهم يف زايدة جودة    التدقيق عملية  يف

كذلك خلصت   ،اجلهد لوقت و هي السهولة يف احلصول على املعلومات وابلتايل السرعة يف اختاذ القرارات مما يوفر ا
وأعضاء مكتبه على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف   املدققب  زاد تدري  ماتزيد كل  قالتدقيإىل أن جودة    اسةالدر 

امل  التدقيقعملية   أن أتهيل ومعرفة  منها    املدققأبمهية عملية    دققحيث  بوالغرض  ويف ضوء   زايدة جودهتا. كفيل 
 دةمات الوار لو يل املعصو ملعلومات يف سرعة تايا  ة من تكنولوجفادتاالس  علىمل  لعأوصت الدراسة ابنتائج البحث  

إىل  منها  ابلتقارير  االستفادة  لزايدة  العامل،  أحناء  يف  تقارير  يف    مستخدميها  توصيل  تكلفة   إىل  التدقيقختفيض 
 . املدققنيلتأهيل    التكوينية  زايدة الدوراتو   مستخدميها
 

 
الساو ج  1 استأ   ي،يعب هر  تكثر  املراجعةودت علي جاملعلوما  نولوجياخدام  ميدااخلارجي  ة  املر   علي  نيةة، دراسة  العر اجعة يفمكاتب  اململكة  ن  ضمدرج  نيحبث  ،  يةالسعود  ةبي 
 . 2ص  ،2011السعودية، اململكة العربية  سعود،  امللك  عهمال جبامعلية إدارة األملاجستري، كشهادة ا ت نيل باطلتم



 ايل امل  قيق دجودة الت  ؤثرة يف امل املعو ة السابقة حول الالتطبيقي  الدراسات الثان ل  ــ ـ ـــصالف

 

114 

  ة لعربية اللغاب  احلديثة اثنياً : الدراسات  

 ق )دراسة تطبيقية( دقيق يف جودة التدقيالتم خماطر  ييأثر تق   :  1( 2015  كي الشاهني؛ر م تعصادراسة )   -1
 هدفت الدراسة إىل اختبار أثر تقييم املدقق املايل ملخاطر التدقيق على جودة التدقيق املايل يف سورية، من

ال إليه  التدقيق الذي أشار  يف   نياألمريكي لقانونينياني  جملمع احملاسب(47) قم  بيان ر خالل استخدام منوذج خطر 
إضاف1983  امالع إىل  ،  املخاطرة  تلك  لتقدير  املنطقية  للمحاكمة  املدقق  سلسلة من   .استخدام  الباحث  واتبع 

عميل تدقيق    (25)عملية تدقيق لـ  (50) اخلطوات املنهجية لتحقيق هدف الدراسة، إذ قام جبمع البياانت من  
األر يالتدقشركات  إلحدى   الكربىق  عامي   يف  بع  خالل  باحث ال  عمد حيث  ،   2012)  -  (2011سورية، 

يف مدى استمرارية العميل اخلاضع للتدقيق. واستعان  لقياس جودة التدقيق املايل ابستخدام مؤشر رأي املدقق املايل 
ات يعمليف تلك القدرة ملطر ا ايت اخلاالحندار اللوجسيت املتعدد لقياس العالقة بني مستو  الباحث ابستخدام اختبار

 ا يلي : لدراسة إىل جمموعة من النتائج نذكر منها م ا  وقد توصلت ،  املايل  قيوبني جودة التدق
 ؤثر تقييم املدقق املايل ملخاطر التدقيق على جودة التدقيق املايل أتثرياً جوهرايً؛ ي 
   الناتج اجلوهرية  التحريفات  وخطر  االكتشاف  خطر  من  االيؤثر كل  جوهرايً أتثري   ،حتيالعن  عاً  جودةل   ى 

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق بشكل مباشر   يف حتديد  ا ورمهيف د   يكمن  مها ثري أت، وان  يلاالتدقيق امل
 أكثر من مكوانت خطر التدقيق األخرى؛ 

   طأ اخل  عن  تجة الناال يؤثر تقييم املدقق املايل لكل من اخلطر املالزم، خطر الرقابة، خطر التحريفات اجلوهري
ملخاطر أتثريا إيابيا ولكنه جوهري، إذ أن لتلك اكل  تدقيق بشالجودة    ى لعر التدقيق املقبول  طوخ  واالحتيال

  ضعيف نسبيا.
 لقياس   إثبات للتدقيق، كمؤشر  اخلاضع  العميل  استمرارية  مدى  يف  املايل  املدقق  رأي  استخدام   جدوى 

 جودة التدقيق املايل؛ 
  الدر نتائج  ألتشري  املؤ   ستخداما مهية  اسة  ز   تشرابعض  لمياملالية، كمقياس  املايللتوسيكي  (، ZFC)   عثر 

 لقياس فاعلية رأي املدقق املايل يف مدى استمرارية العميل اخلاضع للتدقيق.
 

2-  ( وجودة   :2( 2015،  صباح  ؛جربوعدراسة  ختطيط  على  املراجعة  وخماطر  النسبية  األمهية  أتثي  مدى 
 " فلسطني  –  ة ارجيني يف قطاع غز خل اآلراء املراجعني  ةليلي اسة حت ر د"عملية املراجعة  

 
 .2015، ةيور جامعة دمشق، س  ساابت، تدقيق احلاه يف تور أطروحة دك  ة(،تطبيقي ةدقيق )دراسلتجودة ا  تدقيق يفلخماطر ا تقييم  أثر ، هنيشاي كصام تر ع  1
  -غزة    عيف قطا   ارجينيعني اخلاجر امل  آلراء   ةي ليلسة حتراة املراجعة )دة على ختطيط وجودة عمليعاملراجر  ية وخماط بس األمهية الن  مدى أتثري،  امل أمحد صباح س  ،عو جربد  حممو   يوسف   2
 .2015، األول اجلزء عدد الثامن،، الساتألحباث والدرا لسطني لفلة جامعة جم ،لسطني(ف
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التدقيق على ختطيط وجودة عملية  التدقيق    خماطرو ى أتثري األمهية النسبية  على مد سة للتعرف  هدفت الدرا
 ركزت، وقسمت الدراسة إىل ثالثة حماور، وعليه  استخدم املنهج الوصفي التحليليولتحقيق هدف البحث    املايل،

التد ا در إعلى    راسةلد ا خماطر  حم  قيقج  ضمن  مستقل  حيو كمتغري  األول  ث  رين،  املالزمةمل ا)ضم  وخماطر ؛  خاطر 
 اإلحصائية؛ خماطر املعاجلة االلكرتونية للبياانت؛ خماطر خماطر العينة  (، وتضمن الثاين ) وخماطر االكتشاف  ؛الرقابة

 ه ن أبن هناك بعض أوجا احثنظري أضاف البال  جلانب يف ا و   (، االرتباطات غري القانونيةو التقديرات احملاسبية والغش  
إالالقصور   تؤدي  الشك  ىليت  التدقيق منها :  املهنية    وجود خماطر يف عملية  الكفاءة  املدقق؛ نقص  استقالل  يف 

املهنية بواجب اإلشراف وهيمنتها على  املنظمات لدى املدقق؛ اخنفاض جودة األداء يف عملية التدقيق؛ وعدم قيام 
احملمه اوالتدق  اسبةنة  وعلى  ابلرق  وصخلصيق  يتعلق  ج ب افيما  على  مودة  أعمال  اجلانب اكة  ويف  التدقيق.  تب 

مدقق مايل، وهو    (147)احثان استبانة وفقا ملتطلبات الدراسة ووزعت على عينة مكونة من  التطبيقي صمم الب
املاليني للمدققني  اإلمجايل  للمهنة   العدد  غزة    املزاولني  قطاع  دليس حبيف  اسرتجعت   ، طيينالفلس  املايل   قق د املل  ب 

للتحل  ةاستبان  (118)  منها مبيلصاحلة  معاجلتها  متت  أساليب،  من  استخدم الوصفي  اإلحصاء  جموعة   ، كما 
صحة   One sample T testواحدة   العينة  الملتوسط    tاختبار   من  الدراسة  للتحقق  قام فرضيات  مث  ومن   ،

البيالباحثان ابلتحليل والتفسري ملختل  ملخاطرا  ؛يةسبالنية  مهاأل إىل أن كل من  صاليتو عليها، ل  ملتحصل ااانت  ف 
 ؛التقديرات احملاسبية  وب؛استخدام احلاس  ؛استخدام العينة اإلحصائية  ؛خماطر االكتشاف  ؛ خماطر الرقابة؛  زمةاملال

عملية   وجودة  ختطيط  على  تؤثر  القانونية  غري  واالرتباطات  دال  التدقيقالغش  مستوى  ما ك،  (0.05)لة  عند 
 يلي :   ا نتائج كان أمهها م  إىل  خلصت الدراسة

 ؛الزمة واليت حتد من قدرته على املنع الكامل لألخطاء والغشاملقيود  ال   بعض  قابة الداخليةنظام الر من  ضتي  
  قد    اكتشاف اجلوهرية  اإلجراءات  تنفيذ  عند  خاطئة  امل يتطلب  معلومات  السابق   دقققيام  التقدير  بتعديل 

 ؛ بةالرقا  ملخاطر
 كتشاف الغش والتصرفات غري القانونية اليتا  ساعده علىي ئمة قد الملشك املهين بدرجة  ا ايلدقق املسة املار مم 

 ؛ ويها القوائم املاليةتقد حت
   املايل املدقق  تقدير  وتوقيت  يؤثر  طبيعة  على  املالزمة  للمخاطر  تقديره  الرقابة مع  ومدى   اإلجراءاتملخاطر 

 .االكتشاف  طرخما لتقليل ا يام هب قجب ال ة الوااجلوهري  اإلجراءات
 ا ما يلي : الباحثان عدت توصيات كان أمههدراسة قدم لا  ء نتائج و ضوعلى   
   نظراً ألمهيتها يف حتقيق جودة   ، يف قطاع غزةالتدقيق  معايري مهنية ومعايري للرقابة على جودة    إصدار يتوجب

 التدقيق املايل؛ 
  امل امللادقق املايل  ضرورة أن ميارس  واب تجام االسد ختطلب منه استيلذي  او ت  سااباحل   تدقيقد  نعهين  شك 

 ؛ القوائم املالية على أخطاء تؤثر على احلساابت   احتواءحتمال  حيث أن فقده الشك املهين يزيد من ا لعقلي،ا
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   املتعلقة الداخلية  الرقابة  نظم  الضعف يف  نقاط  على  الرقابية  الروابط  تدعيم  ا  أبمن ضرورة  ية حملاسباملعلومات 
 ؛ملة اليت هتدد أمن تلك النظمتالية واحملحلخاطر املاماية الكافية ضد  احلفر  تو   ية لكيلكرتوناإل
  امل قد ايل  امل دقق  يب على  العينة  إذا كانت خماطر  العينة اإلحصائية عما  عند حتديد  أن أيخذ يف احلسبان 

 . دققخفضت إىل أدىن حد ممكن يقبله امل
   :1 (2017   ؛زيزعد البع  شريفجعفر عثمان الدراسة )  -3
"دراسة ميدانية على عينة من مكاتب   ر املراجعني اخلارجينيظنمن وجهة    عة املراج  ة دامل املؤثرة يف جو عو ال

 املراجعة يف والية اخلرطوم" 
، حيث ة التدقيق املايلجود   يف هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق املايل 

يف مجع الدراسة  اعتمدت  ث  حي اخلرطوم،  ة  يف والي  قايل مبكاتب التدقيم   دقق( م 62) لى  راسة عد نة ال ملت عياشت
عدد من األساليب اإلحصائية مشلت التكرارات البياانت  حتليل    استخدمت يف استمارة استبانة، كما  بياانت على  ال

  مربع كاي  تباراخيف  ات ممثلة  الفرضي  ختبار  يف اوالنسب املئوية واالحنراف املعياري، وأساليب اإلحصاء االستداليل 

(Chi- Square Test  ،) اسة إىل عدد من النتائج كان من أمهها وجود عالقة ذات داللة إحصائية الدر  توصلت
اليت  الفرتة  وطول  التدقيق،  تنظيم مكتب  يف  ممثلة  املايل  التدقيق  وجودة  التدقيق  مبكتب  الصلة  ذات  العوامل  بني 

أوصت الدراسة بتفعيل   ويف األخري.  يقب التدقتاواملنافسة بني مك  ق،دقية حمل التالشرك  ىيل لد ق املا يقضيها املدق
بتحسني جودة  الصلة  القوانني ذات  ونشر  السودان من حيث سن  والتدقيق يف  احملاسبة  تنظيم مهنة  دور جملس 

 التدقيق املايل. 
 

 ة باللغة الجنبي المبحث الثاني : عرض الدراسات السابقة
 

كنا من احلصول عليها  متاليتجنبية و ألا ابللغة    ة السابقالدراسات    ضراتعساهذا املبحث  ل  الخ  من  يتم
وعرضها إبياز، حبيث مت   هتا لوقوف على أساسيال،  من حيث متغرييه معاً املستقل والتابع  واليت تناولت موضوعنا

العديد من   د حدي اهتمت بت  واليت   ةجنبيلغة األ السابقة ابلاألول خاص ابلدراسات    مطلبنيتقسيم هذا املبحث إىل  
دراسات السابقة األجنبية واليت اقتصرت على يق املايل، بينما يعىن املطلب الثاين ابلقد جودة الت   يف ملؤثرة  ا  العوامل
 أحد أو بعض العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل.   حتديد  

 
جودة   العوامل املؤثرة يف ن  د م العدي  بتحديد مت  تاهيت  بية الاملطلب األول : الدراسات السابقة ابللغة األجن

  .قيق املايلتدال
 

عثج   1 الشري عفر  اؤ امل  امل عو ال  ،فمان  جودة  من  ثرة يف  امل ملراجعة  نظر  اخلار وجهة  عينة  د"  جينيار جعني  على  ميدانية  املر راسة  مكاتب  يفاجمن  اخلر يوال   عة  لة  جم  "، ومطة 
 . 25-1ص ، 7201السودان،  ، 27دد ع ، ال7لد اجمل، نيلنيجامعة ال -العليا دراسات  ال
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العديد من العوامل   اهتمت بتحديدابللغة األجنبية واليت  يف هذا املطلب إىل الدراسات السابقة    نتطرق

 ايل : حو التنفق الحدث و من األقدم إىل األمت مراعاة الرتتيب الزمين يف عرضها  وقد املؤثرة يف جودة التدقيق املايل، 
  نبية جاألغة  للابالسابقة الدراسات  :    أوالً 

 :Manita, Riadh, et al(  1 ,0201 )اسة  در   -1

The Quality of Audit Process: An Empirical Study with Audit Committees. 
 

دو  طالت  اليت  األخرية  املالية  الفضائح  أبن  تفيد  أساسية  فكرة  من  الدراسة  العاانطلقت  ومل ل  تكون   مل 
ومؤشرات قياسها أثري يف جودة التدقيق املايل ية احملتملة التالتقليد امل عو ال قصور تا، أبهنا دليل يثبنهل عتونس مبعز 

التدقيق.    يف أعمال  الدراسة على أمهيةتقدير مدى مالءمة  التدقيق على مستوى   هذا وقد أكدت  مراقبة جودة 
التدقيق  دة قييم جو ت ونس الذي يشجع علىت يف   األمن املايل ون ن قايه نص عل حيث أشارت إىل ما عملية التدقيق. 

 من قبل جلنة التدقيق.يل اامل
ابعتبارها التدقيق من وجهة نظر جلان التدقيق  ودة عملية  جلبناء مقاييس    ت الدراسة إىل هدفوبناء عليه  

نياً يف تونس دامي  تحقق منها يس والياملقار تلك  حلوكمة اليت تعىن جبودة التدقيق املايل. هذا وقد مت تصو أحد آليات ا
( مدراء 10د على إجراء مقابلة مع ) عتماد أبعاد نوعية وأخرى كمية، ابالعتمااب  هنج تشرشلد  ل اعتماال من خ

-2007( رؤساء جلان تدقيق، ابإلضافة إىل توزيع استماريت استبانتني خمتلفتني يف الفرتة ما بني  05لشركات و )
2008 . 

مت  )إىل  األوىل  ةبيانتاالس  توجيه  حيث  للجان 68  ورئيس  عضو  متثلت  ح  لتدقيق،ا  (  يف الايث  ستجابة 
منهم )39) االستبان( رؤساء جلا 10( عضو  توزيع  املقابل مت  التدقيق. يف  ( مدير شركة، 264على )  ةالثاني  ةن 

( على  احلصول  مت  مت  98حيث  للتحليل.  صاحلة  إجابة  اب(  الفرضيات  التحاختبار  ال ستخدام   عاملي ليل 
 . ديوكيالتشايف و االستك

ة مصنف وفق ثالث ( مقياساً للجود 27قرتح للجودة يتضمن )ار مقدمي إط ت  لنهج عنا  أسفر اتباع هذا
االستكشايف والتوكيدي الختبار صحة املقاييس املقرتحة، مت تلخيص العاملي  . وبعد تطبيق التحليل  رئيسيةمراحل  

 خاطر ذاتامليئتها؛  بو دقيق )فهم الشركة  لتت الق بعملياها تتعن( م04ودة، ) ( عوامل حمددة للج 07املقرتح يف )
ءمة الربامج واستجابتها للمخاطر احملددة؛ مستوى االتصال والتعاون لصلة واجملاالت احلساسة احملددة؛ مدى مالا

 مع جلنة التدقيق(. 
، حسبالتدقيق فعملية  بعلقة  ل املتكما كشفت النتائج أيضاً أن جودة التدقيق املايل ال تقتصر على العوام

(، ؛ تكوين وأتهيل فريق التدقيق)استقاللية املدقق وأخالقياته  الية : عوامل التممثلة ابل ق  دقودة املجب ولكن أيضاً ترتبط  

 
1 Manita, Riadh, and Najoua Elommal. "The Quality of Audit Process: An Empirical Study with Audit 

Committees." International Journal of Business 15.1 (2010).   
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)التنظيم واالشراف على واليت تتعلق بــ  لخصائص التنظيمية ملكتب التدقيق  أظهر التحليل العاملي متثيالً لوكذلك  
 (. ملدققنياقيات  وأخال  املهمة

 :t ale Beattie, Vivien,(  1 ,012 3)  اسةدر   -2

Perceptions of factors affecting audit quality in the post-SOX UK 
regulatory environment. 

 جتسدت بشكل خاص يف  "Enron"شركة  فضيحة  شهدت مهنة التدقيق املايل تغيريات تنظيمية عقب  
ظيمي مشل  تغيري تنىل إ   املتحدة   ة ململكا  عمدت   بعدها و   ،يةتحدة األمريكامل  الايت يف الو (  SOXإصدار قانون ) 

، من هذا التدقيق  مكاتب وتفتيش  التدقيق  جلان  توسيع صالحيات  مبا يف ذلك    وحوكمة الشركات،  دقيق املايلالت
من عامل    ( 36 ) لتأثري  مدى إدراك األطراف املشاركة يف التدقيق   ، لتقييم2007سنة  هذه الدراسة  املنطلق سعت  

و تلال  العوام جودة    ( SOX)بعد    ماملرحلة    ة االقتصادينظيمية  عت تدقيق  العلى  مج  املتحدة.  اململكة  يف  املايل 
بتوزيع استبانة على عينة مكونة من ) الدراسة  ( رئيس جلنة تدقيق ابلشركات 446( مدير مايل و)500بياانت 

نت كا، و كشايفتاالساملي تحليل العالفق ار الفرضيات و تبخامت   مايل.  ( مدقق439املدرجة يف اململكة املتحدة و) 
 على النحو التايل :   نتائجال
   التدقيق املايل؛ جودة    تعزز العوامل اليت    أبنه منقيمت مجيع اجملموعات تفاعل جلنة التدقيق مع املدققني 
 ثري أت  هلا درجة   عوامل  (9يد )ة بتحد اجلود  يف ( عامل مؤثر  36لــ )  الستكشايفاملي اتحليل العال  ت نتائج أفاد 

ال جودة  على  امل تمهمة  : ايلدقيق  وهي  التدقيقخ امل    جلنة  أنشطة  االقتصادية؛  ؛ التنظيميةطر  ا خامل  ؛اطر 
الأخالقيات   املايل؛ االستقالل االقتصادي    ؛ تدقيقشركة  العميلا خم؛  املدقق املايل  تناوب   للمدقق   ؛طر فقدان 

 ة التدقيق املايل؛ ودى جالرقابة علو قيق  د للت   ةدوليلا املعايري     ؛حجم شركة التدقيق
 الوااللفرت  سأ ملتنظيمئح  ) ية  بعد  مؤثرة    عواملعن    (SOXا  التدقيق  يفجديدة  تناوب  جودة  هي  املايل 

 ؛ وإدخال املعايري الدولية للتدقيق؛ (الغري متعلقة ابلتدقيقاالستشارية )املدقق املايل؛ اخلدمات  
 مع أن  متثال، اال  يد وقكبري    د إىل ح عملية    هي   يمينظالتالتغيري  جوانب    نسة أبالدرا  من عينة   ني املستجيب  يدرك 

الناتج عن التدخل املبالغ إلفراط  ما يصطلح عليه اب، وهي نتيجة تتفق مع  وفوائدها حمدودة  ها مرتفعة تكاليف
 فيه لتنظيم املهنة. 

 
 
 
 
 

 

 
1 Beattie, Vivien, et al, Perceptions of factors affecting audit quality in the post-SOX UK regulatory 

environment, Accounting and Business Research, vol. 43, no 1, 2013 . 
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 ابللغة األجنبية   احلديثة اثنياً : الدراسات  
 :and others, 20 Leena own, V(Br  1(16دراسة    -1

Audit quality indicators : perceptions of junior-level auditors         

اليت احملاسبة  مكاتب  علىشراف  جملس اإلمن قبل  2015سنة املقرتح  املايل إطار جودة التدقيق ابالعتماد على     
العامة  الشركات  بتدقيق  املتحدة    تعىن  الوالايت  يتض (PCAOB)  كيةاألمرييف  الذي  للجودة مؤشرا    28  من، 

األدبيات السابقة املتعلقة   وابلرجوع إىل   ،(املدققني؛ عمليات التدقيق؛ نتائج التدقيق  )   أبعاد :   ثةوفق ثال  ة مصنف
املايل، خلص الباحثون إىل تطوير استبانة، تتضمن ستة أبعاد ملؤشرات   جودة التدقيق  ومؤشراتابألداء الوظيفي  

 وثقته يف قدراته(، وبعملياتاملدقق  ى  لد عرفة  امل؛  وأتثرهق  قد امل مزاج  ملدققني ) ا  ائصتعىن خبص   ملايل،ادقيق  دة التجو 
التدقيق؛؛  مدققلل   فردي النشاط  )الالتدقيق   (، على هذا التدقيق  مكتبالتدقيق؛ نشاط    مكتببيئة    نشاط فريق 

تؤثر على جودة   يتال  يف اإلجراءات ريبالف كاك اختإىل احلصول على فهم ما إذا كان هنسة  درااألساس هدفت ال
خ  قيقد الت وج ل  المن  امعرفة  نظر  جودة   ملمارسةا  خبصوص  اءاخلرب   ملدققنيهة  ملؤشرات  املايلاحلالية   التدقيق 

)  ،املقرتحة األداء  جبودة  صلة  ذات  التنظيمي  النفس  علم  من  أفكار  الباحثون  استلهام  النظري  اجلانب  الرضا يف 
وا اه إلجا  ء؛ألداالوظيفي  االاد  مل ل  تصالوظيفي؛  وأضيفت  اجلالتنظيمي(  مبود قرتح  اخلاص  على ة  اإلشراف  جلس 

اجل يف  العامة.  التطبيقي  احملاسبة  الباحثانب  مهين  نيأجرى  قوائم  على  ابالعتماد  االنرتنت  عرب  رأي   استطالع 
املعتمدين    لدى التدقيق   القانونيني  احملاسبني  األوسط  ملمجعية  الغرب  الو نطقة  األمريكاملتحد  الايت يف  ل مش   ،يةة 

( مايل  (344االستطالع  االستجابلت ا  مكاتبيف    مدقق  وحتققت  الردود  %28بنسبة    ةدقيق،  فحص  وبعد   ،
على   مت الرتكيز   ، يف حتليل وتقييم نتائج الدراسة  استبانة كعينة مقبولة للدراسة،  (78)   نياإللكرتونية اعتمد الباحث

وب  التدقيق  علىشكل خامدخالت عمليات  تؤ العوام  ص  اليت  اختالف مستوايت جإىلدي  ل  التدقو   مثل   يقدة 
التد االكف عمليات  أداء  للمدققني يف  النسبية  وحجم ءة  املهنية  ومستوى خربته  املدقق  يف جنس  واالختالف  قيق 

التدقيق املايل،    تصورات املدققني   املقارنة بنيمن أجل  التدقيق،    مكتب مت تخداس  كماللممارسة العملية جلودة 
االق  بنيق  و فر الرنة  قا م و لتحليل      "U  Mann-Whitney"  اختبارة  راسد ال عينة ملتوسطة  يم  بياانت  ملختلف 

الكبرية مقابل التدقيق    مكاتب (؛ ) الذكور مقابل اإلانث)  دققني(؛ مقابل كبار املدققني حديثي اخلربة  املالدراسة : )
استقراوبعد    (. الصغرية بتناس  ،العينة  إلجاابت  ءعملية  عتج  يف   ة كاملشار إىل    لو يُ مُ   هملديدققني  امل أبن    م اشكل 

اجلنس نوع  مستوى اخلربة و تعزى إىل    اليت لتدقيق، مع بعض االختالفات  مل على حتسني جودة اع طة اليت تنشاأل
يدعمون قراراهتم ئهم و رؤساأهنم حيضون ابلتقدير من  بوظائفهم، و على رضاهم  املشاركون  ، كما عرب  كتباملحجم  و 

يف قدرهتم على   ثقتهموعن    تمدة حملياً دقيق املعتلااسبة و حملمعرفتهم مبعايري ا  لىع  ن املشاركو   ك أكد لذ يق، كالتدق  يف
كايف، وأن فرق التدريب  ال  تلقوااملشاركون أهنم    قديعت، أيضا  يف مشاركات التدقيق  ما اكتسبه من معرفة فنيةتطبيق  

 
1  Brown, Veena L., Jodi L. Gissel, and Daniel Gordon Neely. "Audit quality indicators: perceptions of junior-

level auditors", Managerial Auditing Journal, Vol. 31, No 8/9, 2016 . 
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 ققيب التد اتكمتوفر  يل اجلودة، و اع يق تدق أداء على عد اتسها لون فيالتدقيق اليت يعم مكاتب فعالة، وبيئة  التدقيق
 التدقيق. وبعد التحليل املعمق خلصت الدراسة إىل النتائج التالية : ز جودة  يتعز ملواتية لالضروف ا

   ابلرغم من ،  غري خاضعني هلاعمالئهم احلاليني  نقص املعرفة لدى املدققني ابملعايري الدولية للتدقيق حبجة أن 
عرفة ميكن أن يؤثر على ص يف امل هذا النق ،  يةري الدوليعمالء يطبقون املعاا  ديهالكبرية ل قيق  تد لا  باتمك أن  
 ؛املعرفة الفنية تعد جزء هام من جودة التدقيق الن  ، ودة يف عمليات التدقيق املستقبلية هلؤالء املشاركنياجل
 املدققني  يواجه املهام  مشاكل    كبار  اتعدد  األوقات  لالملستقطوكثرة  حول  ستفسارعة  كاهتم، ار مش  منهم 

يف صغدقالت  اتب كم  وابألخص  ايق  يعل  رية  مما  إمتام  نياملدققحلجم،  أثناء  للغاية  مشتتني  ويرجح   مهامهم، 
 ها؛ إجراءات للتخفيف من مكاتب التدقيقإذا ما مل تتخذ    ، تعدد املهامالرتباطها بجودة التدقيق   اخنفاض

   املدققني عرضة علمبا ي  ،ت الوقيتعرضون لضغط    موأهنإبجهاد  األحيان    ري من يف كث  يعملون أبهنم  يشعر  هم 
 ؛أداء التدقيق تدين مستوىيؤدي إىل   الذي   الوظيفي  االحرتاق   طرخل
  االعتماد بشكل كبري على عمل غري املتخصصني )املدققني الداخليني وموظفي العميل(، من شأنه أن يعيق

س نفخلارجي با يتم تنفيذ العمل  مل   إذا  ، خصوصاً منها  ةالكبري سيما  الالتدقيق،    مكاتب   حتسني جودة خدمات
 أو إذا مل يتم اإلشراف على العمل اخلارجي بشكل كاٍف.   التدقيق،  مكاتب املعتمدة من قبل جلودة  امعايري  

 
 

 :6et al, 201 Gonthier ,Besacier,(  1)دراسة    -2
Audit Quality Perception: Beyond the ‘Role‐Perception Gap’ 

 

ه د ه الدراسةذ فت  يف ا قي  إىل   ه  االختالفات  املهنيني  قيق التد جودة    اتمس إدراك    س  الفرنسيني   بني 
التدقيق )مدققي ومعدي القوائم املالية( ل يف نفس املبادئ املهنية والشخصية   نيشرتكو كوهنم  املشاركني يف عملية 

  ة هنيملا  تؤهالاملو التنظيم    يف  مبينه  تشابهال  ودجو لء"  النظرامن "العالقة بني    ع، مما يعين أن لديهم نو املتعارف عليها
 قا أو ُمِعد وحماولة تصنيف املهنيني وف دقق  جتاوز التصنيف الكالسيكي م   ة ضرور من    ني نطلق الباحثوا،  ةكادمييألاو 

(، لتدقيقتصنيف األفراد على أساس تصوراهتم املختلفة بغض النظر عن دورهم يف عملية ا)  ملفهوم اجملتمع املعريف
التدقيق جودة    العوامل املؤثرة يف من  عامل    ( 55)  تبيان ساة االأد  ن ضم  نيالباحثأدرج  ة  اسلدر بياانت ا  رض مجعغول

تتعلق ، وهي  رئيسية  حماور  ةثالث  ة ضمنصنفاملايل م واجلهة   دققني املاملتعلقة ابلتفاعل بني  التدقيق    عمليةب  عوامل 
للتدقيق   )م العملية    أثناءاخلاضعة  اتدقيق  فريق   صخت عوامل  و   الشركات(؛  مةحوكتدقيق،  الجلنة    ،لعميلوظفو 

إىل أعضاء   عرب االنرتنت  ةاستبان(   600)مت إرسال  هذا وقد  التدقيق،  تنظيم    عوامل تشملق؛ و التدقي  تب كمو 
للم  املنظمة )و دققني  املهنية  امل  (1790إىل  القوائم  معدي  الاليمن  اإلجاابت  عدد  ومشلت  واملقبولة ماكة،  لة 

م271) و)140)  نها(  مدقق  القوائم.  م   من  (131(  وتفس يولتحلعدي  الدر ياانب  ريل  الباحثت  اعتمد   نياسة، 

 
1 Gonthier‐Besacier, N., Hottegindre, G., & Fine‐Falcy, S. Audit Quality Perception: Beyond the 

‘Role‐Perception Gap’. International Journal of Auditing, Vol 20, N°2, 2016. 
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اهليكلية   املعادالت  اجلزئية"  REBUS-PLS"مناذج  الصغرى  املربعات  طريقة  املهنيني من   اليت تستخدم  لتصنيف 
م تخد صحة الفرضيات اس  قق من وللتح   ،ة يف إدراك جودة التدقيق املايلخمتلف  ثالث جمموعات خالل إجاابهتم إىل  

مالباحثون   ل ر اختبارا  أتثري  قيبع كاي  يف  ااس  )دورهم  املهنيني  متيز  اليت  خربهتم  التدقيقملتغريات  ومستوى  قيم وال، 
لديهم   القوائم املالية   ومعدي  يأن مدققالتدقيق. دلت أهم نتائج الدراسة على  على إدراك جودة    (بينهم  شرتكةامل
أصحاب لدى  راك  ة يف اإلديهر الفات جو تال توجد اخكما    يل،اامل   جودة التدقيقاك  ر يف إد  كبري   تشابهعام  شكل  ب

ميكن تفسري االختالفات يف إدراك جودة يف حني    ،دور الفرد يف عملية التدقيقتعزى لاملصلحة املتعلمني يف فرنسا  
يتألف  مي  ع إعالتمد جموجو وإىل  "  التدقيق  "فجوة اخلربة يف   بشكل خاص إىل مستوى اخلربة  التدقيق من معريف 

الكبري   اتب مك وتطويرها    اه أعضاؤ   يشرتك   اليت  اموظفيهو   ة التدقيق  واملعرفة  القيم  نفس  اجتماعي   ضمن يف  إطار 
 . خاص

 

أحد أو بعض العوامل املؤثرة يف   حتديد   املطلب الثان : الدراسات السابقة ابللغة األجنبية اليت اقتصرت على 
 جودة التدقيق املايل. 

 

أحد أو بعض حتديد  على     اقتصرتليت واألجنبية  اابللغة  ات السابقة  اسلدر طلب إىل اذا امله يف    قنتطر 
 :   من األقدم إىل األحدث وفق النحو التايلالعوامل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل، ومت عرضها وفق الرتتيب الزمين 

 
 ابللغة األجنبية السابقة أوالً : الدراسات  

 : et al gChen Shu-Yu(  1 ,2009)دراسة    -1
 

The association between auditor quality and human capital 
 

 ؛التحصيل العلميهدفت الدراسة الختبار العالقة بني جودة املدقق املايل ورأس املال البشري ممثال يف )
 ك لتف ال مدى اختمعرفة   إىل لباحثني (، كذلك سعى ااملهين املستمرأهيل والت ؛املهينرتخيص وال ؛ العمليف ربة اخلو 

التدقيق    كاتب( مشاهدة تعىن مب4865عينة الدراسة يف )  ايل، متثلتالتدقيق امل  تشركا كية  لالعالقة ابختالف م
من   للفرتة  غاية    1989املايل  التايواني2004إىل  املالية  لألسواق  الرقابة  جلنة  عن  صادرة  هدف ة،  ولتحقيق   ،

ية املتوصل  سائج الرئينتأشارت ال   وجيسيت، ويف األخريللد اطي املتعد ار اخلد االحن حتليل  الدراسة استخدم الباحثني  
إىل   املدقق  زايدةأن  إليها  جودة  أعلى من  مستوى  يتوافق مع  البشري  املال  رأس   املايل، كذلك   االستثمارات يف 
أتق كبري و فر وجود    النتائج  أوضحت  درجة  يف  البشري ثري  ة  املال  املد   رأس  جودة  املعلى  ت قق  الختالف   زى عايل 

 املايل التايواين.   سوق التدقيقألخرى العاملة يف  االتدقيق    ات ا من شركهدقيق العامة عن غري لتت اشركا
 

 
1 Yu-Shu Cheng et al. The  association between auditor quality and  human capital, Managerial Auditing 

Journal, Vol 24, no 6, 2009, P 523-541  . 
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 :   Eko Suyono, )1   (2012  دراسة   -2  
Determinant Factors Affecting The Audit Quality : An  Indonesian 

Perspective 

ابستطال          الباحث  املاليني دققني ملل  اءلآلر ع  قام  بـــ  امالع    مايلد ت  مكتب   (28)لني  ، اإبندونيسي  قيق 
  ( 20)( استمارة استبانة، مشلت  150)املايل، وزع    على جودة التدقيقيف التأثري    حتليل العوامل احلامسةمستهدفا  

 جوان  ىت ح  ريفيمن ف  انتظار الردودفرتة    جاكرت، استغرقت  العاصمة  يف  (08)، وجاوا الوسطىحمافظة  يف    مكتب
املالية اليت ظاهرة الفضائح    إىل ة  ري تطرقت الدراسلنظانب ا اجليف    .٪ ,3343معدل االستجابة   ن ا ث كحبي  2011

اندونيسي يف  عامي  اوقعت  شركة  2008و  2001  بني  طالت  واليت  اصن،    ، "Kimia Farma" ،  ألدويةاعة 
القرن   إندونيسياوبنك  فق نعكس  اوما    ،" Bank of Century in Indonesia"   يف  من  ثقة ل  دان عنها 

ايف   ةاملالي  تالبياان  مستخدمي الباحثملدققني  يرى أبهنا   ، حيث ربط  اليت  املايل ابلعوامل  التدقيق  حتسني جودة 
قدرة وحدد اجلودة يف ، تهمساءلاملهنية و  خربة املدقق واكتسابه لل  استقالل حامسة من حيث التأثري على اجلودة وهي 

ة االكتشاف ف قدر وتتوق  ، هاعنإلبالغ  او    للعميل اسباحملام  نظال  يف   والتحريفات   ءا األخطتشاف  كا على  املدقق  
استقالل   لالكتشاف، وكخطوة اثنية  املهارات الفنية الالزمة   هنية اليت تدعم ملعلى مدى اكتساب املدقق للخربة ا

عليه   يفرضان  للمساءلة  وخضوعه  عن املدقق  ال  اإلبالغ  واألخطاء  اكتالتحريفات  ه  شفها.يت  األساس وعلى   ذا 
خاضع و مهنية  هو طرف مستقل يتمتع خبربة    املايل دقق  امل   وا أبن فرتضأن ي  ية الت املاناالبي  ي مستخدم على  عنييت

، هذا وقد استخدم املنهج الوصفي، وبناءاً على إدراك املستخدمني جلودة خدمة التدقيق  ذلك يؤثر  مبا    للمساءلة 
نصت   ذلك  اأب   البحثفرضية  على  واملساءواخل  تقالل السن  جودة  تؤ لة  ربة  على  من لتحقول،  املايل  قالتدقيثر  ق 

  اختبار فيشر و  (،  T.Test)  واحدةاللعينة  لالفروقات املعنوية بني املتوسطات    اختبارصحة الفرضية مت استخدام  

(Fisher Test)  اتمتغري يل ك اق املالتدقيالعوامل املؤثرة على جودة متغري تبع و جودة التدقيق ك   ملعرفة العالقة بني 
على اعتبار أن كل مهمة   املهنية للمدقق على ثالثة سنوات،ل اخلربة  تقأبن ال    ث حافرتض البا هذا وقد    . ةقلمست

ويف نفس اإلطار أكد  مهمة تدقيق،  (18)  مبا يضمن للمدقق املشاركة يف حوايلشهرين،    تدقيق تستغرق حوايل
امل استقالل  مراقبة  صعوبة  على  وج الباحث  ادقق  متدقيق  لودة  استخد الً ستداملايل،  على  ذلك  يف   تالدراسا  ما 

املتمثلة يف :  بدائلالسابقة ل التدقيق  املاليةإ؛ و احملاسب؛ والتحفظ  إدارة األرابح  قياس جودة  القوائم    ، عادة عرض 
جلودة   االستبانةو   التدقيق. كتقديرات  يف  وتصميمها  الدراسة  متغريات  أبعاد  بناء  ا  عند   ج بنماذ لباحث  استعان 

املبين    ،(Behn Carvello et al, 1997)  ج ايل منوذ مل تدقيق الا  ستعمل يف قياس جودة ا  حيثسابقة،  ث  ألحبا
العمل التدقيق؛ و االمتثال ملعايري م؛ االستجابة الحتياجاهت ؛ليصناعة العميف   صالتخص  مؤشرات وهي :  على مثانية
يف   مداعتكما    .ةالشكوك املهنيو   ؛ يةلاعالخالقية  األري  اي عامل   ؛ مثقيقد لت امدراء  مشاركة  و   ؛ االلتزام ابجلودة  احلصيف؛

اياس  ق استقالل  الباحثان عامل  قدمه  الذي  املقرتح  على  حيدد (،  Mautsz, Sharaf, 1961)  ملدقق  حيث 
 

1 Suyono, Eko, Determinant factors affecting the audit quality: An Indonesian perspective, Global Review of 

accounting and Finance, vol 3, N° 2, 2012. 
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 ، كذلك يف التقريررانمج التدقيق وتنفيذ الفحص وإعداد  ب  يف وضع   ستقالل اال  وهي  املدقق يف ثالثة أبعاد  استقالل
، الذي (Kalbers, Forgathy, 1995)احثان  لبمنوذج ا  ى لءلة املدقق استند عساوم  املهنيةة  اخلرب   ي عامل  قياس

مهام التدقيق، ويدرج ثالثة أبعاد ضمن عامل مدة العمل وتكرار    ن مها طول بعدييصنف اخلربة املهنية للمدقق إىل  
واملساء املهنة  يف  والتفاين  احلافز  وهي  للمدقق  االاملساءلة  وعليجتماعلة  التة.  ضوء  إلجاابت ل  حليى  والتفسري 

دل د ملا هذا  ت ققني  تتأثر  جودة  أن    علىالبحث    نتائج  املايل  واحد  التدقيق  وقت  واخلربة   ل االستقال  بعوامليف 
املدقق    ،واملساءلة ابستقالل  جزئياً  تتأثر  خلربةومساءلكما  يكن  مل  حني  يف  جودة   ته،  على  جزئياً  أتثرياً  املدقق 

  . املايل  يقدقالتة  جود   ىعل   مؤثر عامل  أهم  ي  ه  دققامل  كانت مساءلة  بينما  دقيق،الت
 

 :et al,(Adeyemi, Semiu Babatunde,   1 2012)دراسة    -3
Factors affecting audit quality in Nigeria. 
 

نيجرياي، و  املايل يف  التدقيق  على جودة  املؤثرة  العوامل  الدراسة إىل حتديد  هذه  تهدفت  ت لبياانا  وفريمت 
قباأل من  ميثلون  مست(  430)ل  ولية  امل اب   عالقةالت  ذاجهات    ة د ع قصى  املالية إبعنية  ألطراف  التقارير  عداد 

و )  هاوتدقيق واملنظمني  واحملللني  والوسطاء  واملسامهني  ماليني  املدققني  و ذ ه .( واألكادميينيمدراء  وقد   اعتمادمت  ا 
ركات لشنوي لس  رير تق  ( 40لـ )املالية  ت  اانثانوية من البيلااانت  البي  عمج   كما مت  .تحليل قابلة لل  استبانة  ( 350)

القطاع  منشركة   (14)  غري مايل )التصنيع والتجارة( والقطاع لل  تتبع شركة  ( 26، منها )يف بورصة نيجرياي  رجةاملد 
وحتليل   املايل. الفرضيات  اختبار  إجراء  ابستخدامامت  د د تعن  أب ارات  االختبنتائج    أظهرت  ،(SPSS)  لبياانت 

  .املايل يف نيجريايدقيق  على جودة الت يف التأثري    أمهية  كثرألاالعامل    د التدقيق يعاء جلنة  ضع أى  الختصاصات لدا
 يف املايل،  من احملتمل أن يكون له أتثري كبري على جودة التدقيق    االستشارية دمات  قدمي اخلأن تأيضا  تبني    كما 
الدراسة    حني لمل جتد  نيجرياي  ملايلا  قيقالتد جودة    على ق  يالتدق  مكتب  تناوبأي أتثري  وصت أ  األخري   يفو .  يف 
نظمات املشرفة املأن تضمن  و   .تحسني جودة التقارير املاليةالتدقيق املايل لبذل اجلهود لتعزيز جودة  ضرورة  سة بالدرا

 .عميللانفس  لخدمات التدقيق ابلتزامن مع  ستشارية  االخدمات  للالتدقيق    مكاتب  توريد عدم    ،على املهنة
 :Yuan George,  an,(Sh  2 2014)دراسة    -4  

The impact of internal governance mechanisms on audit quality: a study of 

large listed companies in China. 

حبثت هذه الدراسة يف مدى وجود االرتباط بني اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات وجودة التدقيق املايل 
مدرجة يف كل من   يةينص   مالية  غري شركة  (  117)  مكونة منعينة  ل  ،(Panel Data)  معطيات  ىاد علالعتماب

املتغريات املستقلة املستخدمة لفحص العوامل متثلت    ،( 2005-2001)  الفرتةخالل  (،  وشانزان شانغهاى  بورصة )
 

1 Adeyemi, Semiu Babatunde, Okwy Okpala, and Eyesan Leslie Dabor. Factors affecting audit quality in 

Nigeria. International Journal of Business and Social Science, vol. 3, no 20. 2012.   
2 Shan, Yuan George, The impact of internal governance mechanisms on audit quality: a study of large listed 

companies in China. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 2014, vol. 

10, N° 1,  2014. 
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جملس و   ب(؛ )الدولة، األجان  لكية مليكل اوهي هثالثة آليات أساسية    وفق  التدقيقاليت من املتوقع أن ترتبط جبودة  
االجتماعات  وعد   تقلنيسامل  دراءمل اعدد  )اإلدارة   و د  السنة(،  اإلشراف  خالل  املشرفني  )جملس  اخلرباء عدد 

(، استعان الباحث يف مجع بياانت الدراسة املتعلقة ابمللكية وتكوين السنة  خالل وعدد االجتماعات  املتخصصني  
حصل   يف حني  ،يف الصنية  املالي  قار األو هيئة تنظيم  ا  شرهض ناليت تفر جة  ملدر اات  رك لشلية  لتقارير السنو اجملالس اب

 وقاعدة تداول   (CSMAR-A)سوق األوراق املالية يف الصني    معطيات من قاعدة    األخرى البياانت املالية  على  
املايل   لتدقيقاجودة  وكمة و الختبار وحتليل العالقة املفرتضة بني اآلليات الداخلية للحو.  ( CSMAR-T)  املعطيات

إياب يل والتفسري أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط ثر التحل. وعلى إسيتر اللوجا د منوذج االحنالباحث دم ستخا
من   املشرفني  بني كل  وعدد  األجنبية  املايلجودة  و   املتخصصني امللكية  أظهر  ،  التدقيق  املقابل   جملس حجم  يف 

ال  ارتباطاإلشراف   جبودة  خيفأما    تدقيق،سالب  للحوكمداخال  اآلليات  ص يما  األخرى  ذ  ةلية  يف  ملكية   لك مبا 
مل يظهر هلا أي   اإلشرافو اإلدارة    ي املستقلني، وتواتر اجتماعات جملس  راءجم جملس اإلدارة، وعدد املددولة، وحال

 ضمامها نعقب االصني  اليت قامت هبا  اإلصالحات األخرية،  وخيلص الباحث إىل أن  التدقيق املايل.  ودة  ارتباط جب
مللكية األجنبية الرتخيص ابو   جملالس اإلشراف،  مستقلني  راءمد   ضمل  مث  2001  ماارة العاملية يف علتج ة اإىل منظم

أعاقت تفعيل اآلليات   اليت، و (% 65)  ما نسبته  شديدة الرتكيز  هيمنة ونفوذ ملكية الدولةمن  لألقليات، مل تغري  
حلوكمة  املدرجة  الداخلية  وإلز الشركات  ه ،  اذ الة  يرى  العوائق  تتجاأن  بضرورة  حث  لبا ه  امل  ز و ال  رفني شنسبة 

و و   ،(% 20)خليني  الدا واملكافأة  الرتشيح  مثل  الفنية،  اللجان  من  جمموعة  املايلإنشاء  بعض التدقيق  إلزالة   ، 
بنيت عليهااألسباب   الداخلية  اليت   ء، رااملد   وعزل   يف تعيني أكرب    صالحيات جملس اإلشراف    ، مع منح السيطرة 

 وخارج الشركة. خل  دا  اإلشراف وضع  سنيحتل
 

 ابللغة األجنبية   ثة احلديسات  را: الد  اً يناث
 :1 (  et al, 2015Mahmoud Ghanem)  دراسة  -1

The Effect of Joint Audit on Audit Quality: Empirical Evidence from 

Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange . 

 

ال قدراسة  هدفت  أثريإىل  على    ايل املالتدقيق    اس  م ح  اب األر يف    ظفتحالاملشرتك  يف  كعامل  جودة ؤثر 
 2009مدرجة يف البورصة املصرية خالل الفرتة من  ة  شرك(  32التدقيق املايل، وابلتطبيق على عينة مكونة من )

مت   ليت ات  ركاالشأن  مشاهدة. قامت الدراسة على فرضية أساسية مفادها    160  ، وابالعتماد على 2013إىل  
 مكتب تدقيقمن الشركات اليت يتم تدقيقها من قبل  ح  يف األراب  ظ فأكثر حت   ني مالي  كتب تدقيق م  قبلمن  تدقيقها  
التدقيق املشرتك والتحفظ يف األرابح  ما إذا كانت العالقةهذا وقد سعت الدراسة أيضا ملعرفة  واحد.   تتأثر   بني 

 
1 Mahmoud, N., and Hebatallah Abd El Salam Badawy. "Effect of joint audit on audit quality: Empirical 

evidence from companies listed on the Egyptian stock exchange." International Journal of Accounting and 

Financial Reporting 5.2 (2015): 195-207. 
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املشرتكنظام  بنوع   الغيريالت، و لزامي(اإل بل  امق  عي طو ال)  املعتمد  التدقيق  تدقيق    بيق )مكتقد ت يف حجم مكاتب 
 ق كبري مع مكتب تدقيق صغري(، ريين( أو )مكتب تدقيق صغريين(، أو )مكتب تدقيكب

اإلفصاح السنوي للبورصة املصرية وقاعدة البياانت املصرية   جداولن  ت الدراسة ممت احلصول على بياان
(EGID  الختبار ت  وىل ألا  ة ضير فال(.  عينةيقسمت  رئيسيت  اسةلدر ا  م  فئتني  )نيإىل  مكر ش(  16،  مة  قبل دققة  ن 
ت م ويدقكتب  واحد  مدققة  (  16)   ق  مابالشرتاك  شركة  قبل  ت من  منوذج   دققكتب  الباحثني  واستخدم  مايل، 

الثانية   ةفرضيالبار  الختو .  (Basu, 1997االحندار املتعدد ابالعتماد على اإلطار املقرتح للتحفظ يف األرابح لـــ )
إىل  التنة  عيمت  قس املشرتك  فرعيتئفدقيق  لنظام  ر ش(  8):    تنيني  ختضع  واإلشرتك  املتدقيق  الكات  ( 8)لزامي 

عينة التدقيق املشرتك إىل أيضا مت تقسيم  الثالثة  ة  فرضيال الختبار  و طوعي.  الشرتك  املتدقيق  الشركات ختضع لنظام  
من قبل   ا هشركات مت تدقيق  (3) و  ،جمكبريي احل  تدقيق  كتبمن قبل  شركات مت تدقيقها م  (4) :    ثالث فئات

تدقيقتكم احل  ب  قبل م  ( 9)، وجمصغريي  تدقيقها من  مت  والثاين صغري ق  يدقكتب تشركات  األول كبري احلجم 
 احلجم.

 يف األرابح   ظأكثر حتف  اعتمدت التدقيق املشرتك كانتأن الشركات اليت    وبعد التحليل دلت النتائج على
ال تدقيقها   شركاتمن  مت  واحد ل  قب  من  اليت  تدقيق  أيضا  تانلاأفادت  و   .مكتب  فروقبئج  وجود  يف   ةكبري   عدم 

اليت    يف   تحفظ المستوايت   الشركات  بني  اإللزاماألرابح  املشرتك  التدقيق  نظام  ابلطوعي  ي تعتمد  كما .  مقارنة 
النتائج على عدم وجود فروق اليت  لشابني    رابحألا  يف   تحفظ اليف مستوايت    ة كبري   أسفرت  دقيق التمد  تعتركات 

دم وجود أتثري على العالقة بني ب اليت قامت ابلتدقيق املشرتك، مما يشري إىل عكتم املجح  مهما كان  كاملايل املشرت 
 التدقيق املشرتك والتحفظ يف األرابح يعزى إىل التغيري يف حجم مكاتب التدقيق املايل. 

 
 :et alnt E, (Christensen, Bra   1,  2016)دراسة    -2
.partners and investors om auditrfInsights  :nding audit quality staUnder 
 

إىل حتليل              استناداً  املايل،  التدقيق  أدلة أكثر مشوالً حول حمددات جودة  تقدمي  الدراسة إىل  هدفت هذه 
أسئلة   بشأن  واملستثمرين  املدققني  ومااالإجاابت  م   تبعها  ستبانة  مع  أجريابالت  قمن  عينة   من   بعضت  ميثلون 

فرق   لتزامإتقييم   مع   قياسهال واقرتاح طرق عملية  لتدقيق  ودة امفهوم جل  تقدمي ني  شاركمن املت  ب لط ، واليت  ةساالدر 
و  املشاركني التدقيق  االرتباط  خمتلف  ذكر   ، يف  إىل  وحتديد   العامة املؤشرات    ابإلضافة  اجلودة،  تدين  على  الدالة 

التدقيق  مكاتب لرقابة على  س اجمل  تيشفت بني نتائج ةتقييم العالق ، مع ودةاجلاليت حتقق  دقيقتال تب مكائص  خصا
(PCAOB)    ابلتنسيق معنيقام الباحثيف الدراسة،    املشاركنياملدققني  حتديد  غرض  لو ،  التدقيق  مكاتب وجودة  

التدقيق، الستقصاء ألحباث  لاجمللس االستشاري   من عمالء  ال  قدقيت ربة يف  يهم اخلد ممن ل عينة    التابع ملركز جودة 
 

1 Christensen, Brant E, et al. Understanding audit quality: Insights from audit partners and 

investors, Contemporary Accounting Research, vol N° 33, N°4 ,2016.   
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جودة مركز  ، وأسفر التنسيق عن قيام  (PCAOB)لتفتيش  التدقيق    مكاتب ختضع    وجبها مب   يتوالعامة  لا  اتالشرك
( دولية، كما 02تدقيق كبرية منها )  مكاتب(  06من املدققني التابعني لــ )  ( 109)   إىل  االستبانة  إبرسال  التدقيق

التنسيق   األمر ا  يخري  ابطةر   مع مت  االستبةيكيجلامعات  أرسلت  اليت  اال  ةنا،  لــ رت نعرب  من   مستثمر(  243)  نت 
اطالع  على  هم  جيدةو   الذين  شهد   مابعتبارهابلتدقيق    دراية  عمليات قد  اإلدارة   جملسيف  اء  عضأ التدقيق ك  وا 

، فضاًل سنوات  (10من )ألزيد  ألعمال  مؤهالت علمية يف جمال املال وا  ، وبصفتهم حيوزون علىللتدقيق  ةاخلاضع
حتليل التباين    نيالباحث  استخدمشكالية الدراسة واختبار فرضياهتا  ى إة علباجار. ولإل مثتهتم يف جمال االسخرب   على

نتائج وقع   ، وعلى ضوء حتليل وتفسري إجاابت عينة الدراسة خلص الباحثون إىل ( ANOVA)أحادي االجتاه  
 ما يلي:   لىرين عمثتني واملسققد ايل، حيث اتفق املامليق  ودة التدقإطار ج  حوللعينتنيفيها التباين والتوافق يف آراء ا

ة للمدقق )جودة صائص الفردياخل  املايل وابلتحديد  يف إطار جودة التدقيقالتأكيد على األمهية الكبرية للمدخالت  
اليت   املناسبة(  اخلربة  مع  والتدريب  العوامل    تعترب التأهيل  أقوى  اجلاملؤثرة  من  ابل  ودة، على  يتعلق   ياتعملوفيما 

هم أعرض القوائم املالية أبهنا من  إعادة  ، كما ينظر إىل  جودةحمدد مهم لل  للتدقيق   ط تخطيالة  يافك)املعاجلة( تعد  
 العالية، كذلك ينظرودة  مع اجلياب  ابإلالتدقيق    مكتب ، يف حني يرتبط حجم  ودةاجلتدين  املؤشرات الدالة على  

يث إذا استمر العميل ة، حبود جلاليل على  د ك   على االستمرار لعميلارة  تقريره حول قد   يف روط  شامل  ري غ ال  املدقق   رأي ل
تتحق أعلن  فعال بعدها  إذا  العالية، وأما  اجلودة  اجلإفالسه  ق  أوجه نخفضةاملودة  فهي  قلة  ترتبط ابإلياب  ، كما 

 مع اجلودة العالية.   (PCAOB)القصور الصادرة يف تقارير  
 :   يليعلى ما    نير املدققني واملستثمني  ا براء م اآل  الف يف تاالخ  بل وقع ويف املقا 

املستثمرين م جودة التدقيق املايل حبسب املدققني يتحقق ابالمتثال للمعايري املهنية للتدقيق يف حني يرى  هو مف  -
   أبن اجلودة تتحقق مبدققني مؤهلني ومدربني وهلم اخلربة املناسبة؛

ويف املقابل   ،تدقيقال  جنةلل رب  كاأل شاركة  ملالعالية ابودة  اجل   طون يربحبيث  لتدقيق  ة انلجة لكبري ة  أمهي  نياملدققويل  ي  -
 ه؛ كملأبعلى مشاركة جملس اإلدارة  بضرورة الرتكيز  املستثمرون بداًل من ذلك  يرى  

 ؛  ودةاجل  على أهنا حتد من املستثمرين  ينظر هلا  التدقيق    كتب ملالتغيريات املتكررة    -
ال  إمتام  إىل   ني املدقق  ينظر  - املوإجراءات  يق  تدقختطيط  يف  د يالعمل  املناق و لااين  السمات ت  من  ابعتبارمها  سب 

ة ستشار اجلودة، لكن يفضل احتسني  يساعد على    التدقيقاالستشارات خارج فريق  للجودة، كما أن توسيع  ة  املهم
 . نيرجيء اخلااخلرباة  ستشار التدقيق ألمهيتها، على ا  مكتب داخل    اخلرباء املختصني

 

 :et alaoui, AnisissM(   1 ,2 ,10 6)دراسة    -3
Evaluation of the perceived audit quality : study of the Tunisian context. 

 

 
1 Missaoui, Anis, and Sana Ben Ghodbane. "Evaluation of the perceived audit quality: study of the Tunisian 

context." African Journal of Accounting, Auditing and Finance 5.4 (2016): 346-368. 
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املايل يف تونس ابختيار عينة مكونة من  العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق أهم حتديدمتثل هدف الدراسة يف   
تباط ار خدام  تساوجسيت، و ل لاالبحث ابالحندار    ياتفرضمت اختبار  .  ينيلني ما( حملل 05( مكتب تدقيق و )75)

  متغريات الدراسة.    سبريمان لتحديد داللة وأمهية العالقة بني 
انتماء   أسفرت النتائج عن وجود عالقة إيابية بني جودة التدقيق املدركة وكل من العوامل املؤثرة التالية : 

ا مكاتب  ألحد  األلالدو   لتدقيقاملكتب  الكبية  م  ار،ربعة  شبكة  مع  تدقيق  تاكواالرتباط  اجلعتمب  نسيات؛ ددة 
؛ وكذا مسعة مكتب التدقيق. كما أظهرت النتائج أيضاً واكتشاف األخطاء؛  ورضا العمالء؛  التدقيق  مكتب حجم  

كالت واملش  ةملدركودة اعدم وجود عالقة بني أتعاب التدقيق واجلودة، يف املقابل تبني وجود عالقة سلبية بني اجل
 . حقةالال
 :et alnama, LilliiD-Wally(   1 ,,  2016)دراسة    -4

Assessment of Clients' Perceptions towards the Quality of Audit Services   

Offered by Auditing Firms in Botswana. 
 

التد    العمالء جلودة خدمات  إدراك  الدراسة يف مدى  ال متثل هدف هذه  تققيق  التدقمها مكديت  يق اتب 
أداء تلك املكاتب اان، وتقييم آراء العمالء خبصوص مدى رضاهم عن  سو يف بوت  رري الكبا غ و   ايل األربع الكبار امل

 وفرق التدقيق.  
البياانت من خالل توزيع )  ( استمارة استبانة على موظفي العمالء الذين يتوقع أن يكون 100مت مجع 

عايل   تفاعل  مع  املستو لديهم  املالينيملدققني اى  أ  مبثنا  التدقيق  عملية  رؤس  اء  ا  ءافيهم  يف ملقسم  واحملاسبة  الية 
وامل  واخلاصة  العامة  البورصة،  الشركات  يف  املدرجة  وغري  متثيالً  و درجة  األقرب  املوظفني  تشمل  الفئة  هذه  ابعتبار 

ع االستبانة  مشلت  وقد  هذا  املايل.  التدقيق  عمالء  إدارة  نظر  ) لوجهة  خبصائص    ل معوا(  05لى  تب مكاتتعلق 
التىن بسماعت  عوامل(  10)  التدقيق املايل، و  العمالء ت فريق  لتقييم مدى رضا  دقيق املايل ابإلضافة إىل سؤلني 

على كل من مكتب التدقيق املايل من جهة، وفريق التدقيق املايل من جهة أخرى. ومت اختبار فرضيات الدراسة 
 دد.  املتع   ابستخدام حتليل االحندار

أش   التحليل  العم ال  ارتوبعد  أن  إىل  أعلى ب  مكات  ن أب يدركون    ءالنتائج  جودة  بسمات  تتمتع  التدقيق 
التدقيق، ومكاتب التدقيق األربع الكبار تقدم خدمات ذات جودة أعلى من مكاتب التدقيق غري نسبياً من فرق  

 ذلك.   األربعة الكبار ابلرغم من عدم وجود فروق ذات داللة تعزى إىل
عالنت  دلت   التدقيق يف  أن  لى  ائج أيضاً  التدقيق  ة  بدرج  نو ضسواان راتو بعمالء  عالية ومتساوية عن أداء 

التدقيق األربع الكبار لكل من مكاتب   التدقيق. مع وجود درجة رضا أعلى لدى عمالء مكاتب  التدقيق وفرق 
 صائية.لة إحالذات د فروق    مقارنة بعمالء مكاتب التدقيق غري األربعة الكبار رغم عدم وجود

 
1 Wally-Dima, Lillian, Christian John Mbekomize, and Gobona Tobedza. "Assessment of Clients' Perceptions 

towards the Quality of Audit Services Offered by Auditing Firms in Botswana." Asian Journal of Business 

Management 8.1 (2016): 1-11. 
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رضا   جودة التدقيق املايل واليت كانت من أهم مؤشرات  ثرة يف ؤ مل العوامل ا  ن لنتائج كذلك على أ ت اكشفو  
العمالء،  الحتياجات  واستجابتها  التدقيق،  مكاتب  استقاللية  هي  التدقيق  وفرق  التدقيق  مكاتب  على  العمالء 

 . يق املايلالتدق  ةع جلنفاعل م وخربة فريق التدقيق يف الصناعة، وكذا الت
 

 : 2017d othersnahristoph C (Seckler,1 ,)دراسة   -5
An error management perspective on audit quality: Toward a multi-level 

model . 

 

دور    لتوضيح  الدراسة  هذه  أخطاء هدفت  إدارة  فهم    معقول التدقيق كمدخل    منظور  على  للحصول 
ل تطوير    يق،التدق  مكاتب اخل  دودة  اجل  ققيحت كيفية  أفضل  خالل  إلدارة   ايت ستو ملا  متعددري  ظن  منوذج من 
فرق    يةكيفيوضح    األخطاء وإجراءات  التنظيمية  اهلياكل  والعواطف التدقيق  تفاعل  الفردي  واإلدراك  واملمارسات 

وفق مقاربة   خطاء ارة األ من األدبيات األوسع إلد  لهام أفكارستاب  التدقيق،جودة    ء لتحسني للتعامل مع األخطا
علم النفس االجتماعي   نظرايت   مابستخدا  االجتماعيةو   لوكيةسلالبحوث  ا  نمضتدقيق  دمج جودة ال  لىد عتعتم

املدققني   سلوك  لفهم  والعواطف)واملعريف  وكذلك  (اإلدراك  البىن   لتحديداالجتماعية  العلوم    نظرايت،  دور   أتثري 
املفا   ىل إ صول  للو   ني على سلوك املدققية  االجتماعية واملؤسس الي اهيمالتكامل   ةيفلكي  نهجيملاتفسري  لذي يقدم 

من التحليل لشرح   متعددةستوايت  اإلجراءات التنظيمية مع السلوك الفردي للمدققني مبفاعل اهلياكل و وث تحد 
جودة   يف  املايل االختالفات  الباحث  .التدقيق  مكتب داخل    التدقيق  إدارة  ني صنف  حول  األساسية   األدبيات 

إىل األخط خمتلف  اء  حبتنيمقاربتني  األوىل  ،  تعتمد  اهلياكل   ابلرتكيز  مها وتراكء  اط خاألمنع    ىل عيث  دور  على 
غري الرمسية ال  املرنة  دور املمارساتاألخطاء من خالل    يف التعامل مع  رونة، وتركز الثانية على املواإلجراءات الرمسية

أن ميكن    ا كالمه أبن  نيلباحث ى اير   املقاربتني   تالفخم ا رغ،  خطاءملعاجلة األ يف االستجابة السريعة    لفرق التدقيق
قيرؤ   م د قي معى  من  خمتلفة  جوانب  لفهم  التحليلمة  من  خمتلفة  مستوايت  على  األخطاء  يعل  اجلة  مبا  إدارة ، 

 كتب الة ملاحل  ةسادر  أسلوب  ني هدف الدراسة استخدم الباحث  ولتحقيق املايل،    جودة التدقيقعلى    تؤثرً األخطاء  
 18لى أداة املالحظة ملدة  تماد عوابالع ،"ة"الشرك  مسا  امسه واصطلح عليهاعن  صح  أملانيا مل يف   يف   كبري  تدقيق
المقابلة،    38  وإجراءشهرًا   حتليل  إىل  لل ابإلضافة  الداخلية  ول مكتبسجالت  التشفري  ،  عملية  تحليل والدعم 
الباحثبياانت  لل  النوعي استخدم  الني اجملمعة،  التطبيقرب   احملجمية  ويف (ATLAS 7,0)  وسبة ية  ا،  خلصت ألخ   ري 

التدقيق ومن أمهها ما  مكاتبيف   إلدارة األخطاءالنظري املقرتح   األمنوذجيت تضمنها التائج نلامجلة من  ىل الدراسة إ
 يلي :

 
1 Seckler, Christoph, Ulfert Gronewold, and Markus Reihlen. "An error management perspective on audit 

quality: Toward a multi-level model" Accounting, Organizations and Society, Vol N°62, 2October 2017. 
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   التدقيق التشغيلي جلودة  التدقيق،  املايل  فهم اإلنتاج  الرمسي  الالنظر يف    يتطلبداخل فرق   نع األخطاء ملدور 
يف  غري الرمسية املرنة ال املمارسات ر يف النظ كوكذل  ي(، فيظ عكسية، التناوب الو الة  يالعمل، التغذ  اقر ة أو )مراجع

أبعاد األفق والتدبر وفق    يف   سعة ممارسة املهنة ب،  راتبة بعيدا عن التوتر)معاجلة األخطاء ب  األخطاء التعامل مع  
 ل ت متعددة من التحليايتو سل االثنني عرب معتفا  كيفية  عمإىل جنب  جنبا  ،  ، اختاذ قرارات مستنرية(خمتلفة

مكوان صحيح  تو ضيف  ت  امهت ألن  بشكل  تدرس  وال  تعمل  وقد ال  البعض،  بعضها  بعضها كمل  عن  مبعزل 
 البعض؛

   املثالية الظروف  هي  األخطاء  ذايت  الإدارة  تعزيز  نظام  عن  التنظيميةلناجتة  اجلودة مثل  )  ،لهياكل  إدارة  نظام 
يتخوقلاات  جراءلإلو   واملخاطر( اليت  )  هاذ ائية  العملأ  مراجعاتمثل  الفريق  املمارساملو   ، (ورق  لفرقات   رنة 

لخصائص الفردية )توقع ل( و اليت حتدث أثناء التدقيق  ألخطاءل)املمارسات املشرتكة للمعاجلة السريعة    التدقيق
 اء مشرتك، يسمح نبيف    لبعض ا  ابعضه  تشكيل  لتعيد   داخل فيما بينهااألخطاء( تتفاعل وتت  والتكيف مع اخلطأ  

 التدقيق؛   مكاتبداخل   يل ق املايقد جودة الت  ت االختالف يف مستواي  رحبش
   من خالل تقارير الرقابة على   اإلبالغ عن األخطاء يتجاوز  أوسع    التدقيق مفهوم   مكاتبإدارة األخطاء يف

و  اعتمادتنفيذها    وطرق   ها ر و ظه  يةلفهم كيفاجلودة،  متعدد  يتطلب  تتستواي ملا  ة مقاربة  الرتتيبات اعي  ر ، 
إدراك سفل إىل أعلى( انطالقا من املستوى الفردي بقوة  ن أ) متتأثر    واليتقيق  د تلأنشطة فرق ا  يف  خلةداتملا

، كما مع األخطاء(  التكيف)قوة توقع األخطاء واملهارات العالية يف    األخطاء  بتوجيهاملدقق وعواطفه املتعلقة  
 عديسا  كل، لذ اعيةم تجهلياكل والنظم االاة  قو بالتنظيمي    ستوىملمن اأسفل(    تتأثر ابالنتقال )من أعلى إىل 

حتسني  تنظال على  املستوايت  املتعدد  منفهم  الري  حنو   األدبيات   ابالستلهام  تكاماًل األوسع  أكثر  تفسري  ى 
 ؛ يف املمارسة العملية  التدقيقوديناميكية لكيفية إنتاج جودة  

   املهناملتركيز الرتقيم مثل    ة در اجملة  ياإلدار   ءاتاجر إلا على    ةنظمات املشرفة على   د ق كافآت  ملاو والتقييم    ةعايري 
رنة اجلوانب امل  بنفس القدر علىالرتكيز  لكن يب  ،  الرقابة على اجلودةعملي من وجهة نظر  و يكون مناسب  

ما فردي  الفتوى  املسمن  املتصاعد    ، ابالجتاه واملمارسات والعمليات الضرورية املرنة  األخطاء   توجيهتقييم  مثل  
 التدقيق.   يف نتائجه القصور  ج وراء أو   ةناب الكامبسألملعرفة ا  ي،يمتنظال  توىإىل املس  قفو 
   غري مباشر   اً أيًضا أتثري   كما هلا ودة من خالل تصحيح األخطاء،  اجل أتثري مباشر على  هلا  ورق العمل  أ مراجعات

ة مثل يوقائال  ءاتفان اإلجراتايل  لواب  . خطاءألا  يرتكبونمن خالل إضفاء طابع اجتماعي على املدققني الذين  
خصبة لنشوء أرضية  بل قد تصبح    ع تراكم األخطاء والفشل الالحق فحسبي ال متنه  ل راق العمو أ  مراجعة

 ممارسات مرنة داخل فرق التدقيق.  
 :Broberg, Pernilla, et al, 2017  1))دراسة   -6

 
1 Broberg, Pernilla, et al, Explaining the influence of time budget pressure on audit quality in Sweden, Journal 

of Management & Governance, Vol N°20, N°1, 2016. 
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nedet quality in Swiaud sure onExplaining the influence of time budget pres 

امل  ح كيفيةشر   إىل دراسة  لا  هذه هدفت              ضغط  التدقيق  أتثري  جودة  على  الزمنية  السويد املايل  وازنة  ، يف 
سؤولية املذات  شركة  ألف    250  مت مبوجبه إعفاء   0102عقب إصدار قانون سنة    ضغوطاملدققني  يواجه  حيث  

التدقيق  دودةاحمل اح  يف ،  ياإللزامالقانوين    من  العدد  أن  للشايلإلمجني  السو   يف  ، فل أ  350يبلغ    د يركات 
، مما أدى إىل نافسة ومسؤولية متزايدة للحصول على العمالء واالحتفاظ هبممل  ختضعالتدقيق    مكاتب ت  أصبحف

 يسالزمنية أكثر من أي وقت مضى جزء أسا  وازنةومن مث فقد يكون ضغط املأتعاب التدقيق،  اخنفاض حاد يف  
ء، دااألمقابل تكلفة  ودة التدقيق  املخصص جل  تقايضة الو قم   قني ابستمرار املدقلى   عويتعني   ، التدقيق  ة ارسمن مم

على   ابلسلب  ينعكس  قد  الدراسة  جودة  مما  هدف  ولتحقيق  البياانت، التدقيق،  جلمع  استبانة  الباحثون  صمم 
إرساهلحيث   إلكرتونياً مت  املدققني    ا  مجيع  واخل إىل  السويد  دين  م عتملارباء  العموميني  )غ عددهاللباو يف  ( 3596م 

من  (% 20,7) إجابة، ما يعادل نسبة (746دراسة والتحليل ابعتماد )متت الدقق، و م   (854) منهم باجاست
السويد يف  املعتمدين  التدقيقاملدققني  ولقياس جودة  الباحث  ،  ل  ثالثة مؤشرات  نياختار   منأعلى    وطضغكنتيجة 

املستغرق يف  عن الوقتواإلبالغ   ءالالعم من  ةضعيفال سرياتتفالل بو وق السابق ألوانهع يقلتو : اوهي  املوازنة الزمنية
خ  إىل  ابإلضافة  التدقيق،  يف   املدققصائص  عملية  خصائص  واخلربةوالرتبة   اجلنسنوع    متمثلة  وأيضاً   مكاتب ، 

دم ستخت العينة اإجااب  حليل ت(، ولتوعدد عمالئها وطلب املدققني املزيد من الوق  املكتب التدقيق  وهي )حجم  
بعد حتليل مناذج وجمموعة من املقاييس الوصفية و "  Chi Square "يع  كاي ترب  رابدار واختحن  مناذج االنيثحالبا

 االحندار وتفسريها توصلت الدراسة إىل مجلة من  النتائج من أمهها ما يلي : 
   ليس  الزمنية  املوازنةضغط ولكنه  التدقيق  جودة  من  على  امل د  يحالو   عامل ال   حيد  بي  دةو جلاؤثر  التدقيق  يف  ئة 

)عدد   التدقيق  مكاتب( وكذلك خصائص  واخلربةواملتمثلة يف )نوع اجلنس والرتبة    ص املدقق ئاصيدية، فخ و سلا
على جودة عوامل حمتملة التأثري  أيضا  وطلب املدققني املزيد من الوقت( هي    التدقيق  مكتبوحجم  العمالء  

 املايل؛   التدقيق
 تدقيق جودة الد من  ليت حت ت اكياسلو ابل  ما يقللمييلون    ةوازنة الزمنيامل  من ى  أعل  طيواجهون ضغ ين  ذ ال   املدققني

 بعدم اإلبالغ عن  وسوء االمتثال  الء لعممن اضعيفة  ال تفسريات  الالسابق ألوانه، وقبول    التوقيع  ة يف ثلتمماملايل  
 املستغرق يف كل مهمة تدقيق؛  الوقت

  دل ء، مما ي عدد العمالب وال الوقت   ن مزيد ملل قني املدق لب بط غري مرتبط عمالء ل من الضعيفة تفسريات االقبول
بنوع آخر من الضغوط الناشئة عن   ضافقط بل أي  املوازنة الزمنيةبضغط    طقد ال يكون مرتبهذا السلوك  أبن  

 ؛ العالقة مع العميل
 الوقت   عدم عن  التدقيق  اإلبالغ  مهام  يف  حب   املستغرق  مرتبط  يعمم  ، دقيقتال  ب مكت  جمغري   حجمكس  ا 

 ؛ السلوكا  ذ هباالمتثال    ءالواسع لسو ر  االنتشا
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   العمالء التدقيق    اليت حتد  ياتسلوكلرتبط بشكل سلب ابيعدد   هألوان  السابقالتوقيع  واملتمثلة يف  من جودة 
مع أن   قيق،دة التد إياب جبو   طارتبا  يف التدقيق  يرتبط طلب املزيد من الوقت، بينما  وعدم اإلبالغ عن الوقت

 ؛ الوقتيد من  ز ملا  طلب إىل   الً قل مياألهم    خربة  كثراألاملدققني  
 ويف املقابل اإلانث لديهم عدد أقل من العمالء ويطلبون ابنتظام املزيد من الوقت مقارنة مع الذكور  املدققني ،

نفسه  تدقيق  جودة    يؤدين اإلانث   الوقت  ويف  ا  أعلى   موازنة زمنيةضغط    يواجهونعالية   مل   كما   كور. لذ من 
 ؛ الوقت  اإلبالغ عن   علق بعدمتي  فيما   كورذ لااإلانث و   قني املدقني  ق بتوجد فرو 

  مكاتب تلف فئات  الذكور واإلانث وبني خمتدقيق بني  ال  جودة   من اليت حتد    ياتسلوكالفروق كبرية يف    وجود 
الضعيفة  ال  قبولو   هألوان  السابقلتوقيع  ابيتعلق    فيماالتدقيق   ق التدقي  مكاتب أن    كما   عمالء،ل امن  تفسريات 

 ؛ التدقيق األخرى  مكاتب من    ى أعل  مايل   قيقق جودة تدقة حتري لكبا
 املعتمدين  دققنيامل اخلرباء  يف    مشاركة  حتسلوكالأقل  اليت  من  يات  الد  يف    تدقيقجودة  واملتمثلة  قبول املايل 

 قنيدقية مقارنة ابمل منز ة الاملوازنلضغط  ، وهم أقل عرضة  دم اإلبالغ عن الوقتوع لعميل  لتفسريات الضعيفة  ال
  .نمني املعتمديالعا

 :n, Noor Adwa, (Sulaima 1 2017)  ةدراس  -7

Oversight of audit quality in the UK: insights into audit committee conduct. 

اً وفق  قيقجودة التد الرقابة على    جلنة التدقيق يف   لسلوك   أفضل  فهماحلصول على    إىلهذه الدراسة  هدفت  
الباحثة )استخدم اسة  الدر   انتاي بمع  ، وجلاينبريطا  يف   كاتر الش  كمةحو   عليه قانوننص  ا  مل شبه   ةمقابل(  22ت 

املاليني و)مع  (  11منها )منظمة   املقابالت يف مكاتب   جلان أعضاء  ( مع رؤساء و 11املدققني  التدقيق أجريت 
رئيسية :   مسائلثة  ثالاملقابالت على    ترتكز (، اهاملندن ومانشسرت وبرمنغ كل من ) يف    عينة الدراسةاألشخاص  

والتقياملفاهي  ؛در واملوا  ةرب اخل التدقيقم  جبودة  املتعلق  والسلوك  جلنة  ؛  يم  تعيني    التدقيقمشاركة   املاليني  املدققني يف 
قية يلتطبجمية اوحتليلها استعانة الباحثة ابلرب بياانت  التدقيق. ولغرض هيكلة الوعملية  تهم  ومكافآهتم وتقييم استقاللي

نتائج وقد أظهرت  ،  املقابالت  أثناء  مت مجعها  ومات اليت لعوتصنيف امل  زاعدة يف ترميللمس  (، NVivoحملوسبة )ا
 ىحمتو تقييم    هو  ولاأل   انبني:كز على جتر يعلى اجلودة  رقابة  ابل  هذه الدراسة أن سلوك جلنة التدقيق فيما يتعلق

ة لشخصيم اهتاهار مل  نيققداملعرض  امل لييم شتق  راءيتمثل يف إجين  اثالو   لتدقيق،للجنة ااملدققني    يعدها التقارير اليت  
دور جلان التدقيق كآلية مراقبة فعالة عند  ، مما يوضحاالجتماعات بني الطرفني يفالتفاعل والتواصل  أثناءوالسلوكية 

 الت رئيسيةة جماع أرب  راف علىسلوك جلنة التدقيق يف اإلشن  أظهرت النتائج أب ، كما  اإلشراف على جودة التدقيق
جبالتعملية    ةفعالي  آتفاكم  ؛ التعيني  ؛لتقالالس)ا املتعلقة  التدقيدقيق(  وفقودة  حوكمة قا  ،  قانون  به  أوصى  ملا 

للجنة التدقيق يف تلك ستعراضي  النتائج الضوء على الدور اال  تسلط  . متعارضةنتائج    يقدم بريطانياالشركات يف  
 

1 Sulaiman, Noor Adwa, Oversight of audit quality in the UK: insights into audit committee conduct, Meditari 

Accountancy Research, vol. 25, no 3, 2017. 
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ال   مما اجملاالت، احمليدل على  تتأثأ   حرت يق  ، لذلكودةاجلزيز  عت   يف  التدقيق  للجنة  دوددور  الرقابة   وكسل  فعالية  رن 
  املاليني. دققنياملجبودة رئيس جلنة التدقيق وجودة العالقة بني جلنة التدقيق و 

 :  Ahmed Anis(1 ,2017)دراسة    –  8

Auditors’ and accounting educators’ perceptions of accounting education 

gaps and audit quality in Egypt. 

يف تطوير املهارات املتعلقة ابحملاسبة وجودة   العايل وات التعليم  بني فج  العالقة  رباىل اختإ  سة اهدفت الدر 
املصري  املايل  التدقيق السوق  استمارة  ،يف  توزيع  املقابلة مع  أسلوب  الدراسة مت االعتماد على  ولتحقيق أهداف 

ع على  من  استبيان  من  (100)ينة  و شركاال  مهين  )  ققيد الت   مكاتب  يفراء  د املء  يفاألكاد  نم(  120و   مييني 
مصر  ابجلامعات  والتدقيق  احملاسبة يف  واخلاصة  آرال  ،العامة  على  الكفاءات ئهم  لحصول  التالية:  القضااي  حول 

؛ أهنا متتلكعلى    اإليهيُنظر    املطلوبة يف خريي احملاسبة؛ الكفاءات اليت خترج من كليات إدارة األعمال يف مصر 
القيا تملود  على  ا  رويطفروضة  التعلم.يني؛  ر خلكفاءات  جودة  حتسني  ميكن  عالقة   أظهرت وكيف  وجود  النتائج 

اإلنتقادي؛ والتفكري  ؛  وتكنولوجيا املعلومات  ؛القرار  )اختاذ  :  سلبية كبرية بني أوجه القصور يف مهارات معينة وهي  
القانونية حهار وم  ؛واملعرفة  املات  ااكل؛  شل  العرض  وم  ؛يالقألخ والسلوك  تاب، الكصل  او توال  قدمي؛ تلاو هارات 

النتائج تقدم الدعم للتأثري اإلياب لتضمني املهارات . مما يعين أن هذه  وجودة التدقيق  ( العموميةمهارات احملاسبة  و 
يف االتصال(  ومهارات  املشكالت،  حل  ومهارات  القرارات،  اختاذ  )مثل  احمللالتعمناهج    العامة  لتحيم   سني اسب 

 لي : ي  ا مبة  سار د صت ال أو   ري خ ألويف ا  تدقيق.لدة اجو 
  .ينبغي هليئات املهنية إعادة النظر يف سياسات التعليم والتدريب يف جمال احملاسبة 
   فيها يرغب  اليت  املهارات  بني  الفجوات  لسد  عمل  وورش  ندوات  تنظيم  املهنية  للهيئات  هم ميكن  من 

 توقع(. لاة  و املدققني )فجاتب  ك ا ملبهاليت تطهارات  ملابة و احملاس  متخصصني يف
 طاع التعليم احملاسب ابلدعوة إىل كليات إدارة األعمال احلالية واملستقبلية لتصميم مناهج قوم جلنة قي أن ت غبني

مثل أفضل؛    برانمج احملاسبة اخلاص هبا بطريقة تساعد الطالب على اكتساب املهارات الالزمة ليكونوا مدققني
  . رم املستملعلتاالت ومهارات  املشك   حل و  ياإلنتقاد   لتفكريا

 
 : et al Linden Van Christophe(  2 ,2018)ة  راسد  -9

Entrance requirements to the audit profession within the EU and audit 

quality. 

 
1 Anis, Ahmed. "Auditors’ and accounting educators’ perceptions of accounting education gaps and audit quality 

in Egypt." Journal of Accounting in Emerging Economies vol 7, n° 3, 2017, P 337-351. 
2 Van Linden, Christophe, and Kris Hardies. "Entrance requirements to the audit profession within the EU and 

audit quality." International Journal of Auditing, vol 22, no 3, 2018, P : 360-373. 
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 يف دول   يل التدقيق املا  نةهملة  و ص ملزاالرتخيالعالقة بني صرامة متطلبات  اختبار  يف    الدراسةهذه    تحبث
التدقيق(  دريب أطوللمية أعلى وفرتة تدرجة ع  ىل احلصول ع)  بو الحتاد األور ا تقييم   وجودة  املايل، من خالل 

 نأب   ضاأي، كما افرتضت الدراسة  االختيارية بغرض إدارة األرابحستحقات  املو العالقة بني تلك املتطلبات املهنية  
املهين  أداء شركة من (  3،782)  من  ةنمكو ينة  ع  ىعل  بناءاملايل،    لتدقيقادة  جبو   ابً إيا  تبطر ي  أن ميكن    القسم 

 املتوصل النتائج    مت استخدم االحندار اخلطي سبريمان، ويف األخري بينتدولة خمتلفة يف االحتاد األوروب،    ( 20)
 قايوث  طاترتبط ارتبا  سن ساليال  هادةاحلصول على شاملاجستري مقارنة    احلصول على شهادةإليها إىل أن متطلبات  

امل   ياانتبلا  يفتيارية  خالا ستحقات  املة  جبود األرابح ستحقات  املو أن  ، كما  دققةاملالية  إدارة  بغرض  االختيارية 
للحصول   سنوات  ثالثةفرتة تدريب ال تقل عن  شرتط  اليت ت  دول االحتاد األورب قل يف  لعمالء التدقيق كانت أ

مهن مزاولة  ترخيص  التدقعلى  اة  أوضح   ايل، مليق  نكذلك  ال تائت  اخد ج  وجود   أداء   ري ثأتخبصوص    فال تراسة 
 . املايل  على جودة التدقيقاملهنة  كجزء من متطلبات    القسم املهين

 :et al, Du Xingqiang (   1 ,2018)دراسة    -10
  Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from China . 

يف رأس  م مه نكو اره مابعتب ني يني املالققمد لي ل التعليم ى ملستو  ابني  ختبار العالقةا يف سة لدراه اهذ  حبثت 
البشري املهنيةاأتثري  ومدى  الية،  املخطاء  األ حدوث    مع   ،املال  العالقة  خلربة   651من )  عينة  عتماداب   .يف تلك 

من  16 مشاهدة  من  (  الفرتة  يف  الصينية  املالية  األوراق   االحندار   قتطبي  دوبع   ، 2014  إىل   2003سوق 
احتمال وجود أخطاء مع  يرتبط بشكل سلب    للمدقق املايل   ي يمتعلال  ى و تساملأن    ىلإ   ةتوصلت الدراس  ، سيتلوجال

املايل(  مالية  التدقيق  يعزز  )جودة  أن  ميكن  العايل  التعليم  أن  إىل  يشري  مما  املالينيملاأخالقيات  من  ،   دققني 
السلبية   لعالقة ا  ن مة ختفف  ينهملن اخلربة اأب يضاً  ج أتائوأظهرت الن  لية. اامل  األخطاء واستقالهلم وخيفف من خماطر  

واخلربة املهنية  ، كذلك اتضح أبن أتثري املستوى التعليمي  واألخطاء املالية  مدققني املالينيللبني املستوى التعليمي  
املالية األخطاء  جودة    يعتمد  على  يف  على  الع و   ،اجلامعةالتأهيل  يتطليلكم  يعةوطبميل  أمهية  مبا  اذ ختا  ب ته. 

لتقليل خماطر األخطاء املالية وحتسني جودة   مدققني املاليني للتظم  ل منبشك  يميلعستوى التملا  ن للرفع م  اءاتإجر 
 الليسانسعايل )ال  تعليماحلاصلني على شهادات ال  لتشجيع   نظمات املشرفة على املهنةامل  وأن تسعى  املايل،   التدقيق

التدقيو س  يف   املايل مدقق  لل ل  يأهتلا  امتحاانت جتياز  ال   ( اهلدكتور او واملاجستري   االرتباط و   الصيين،  قق  إىل  ابلنظر 
نظمات املعلى    يتعني (،  املايل  واألخطاء املالية )جودة التدقيق  للمدققني املاليني السلب )اإلياب( بني اخلربة املهنية  

املهنة على  او   املشرفة  املالية  األوراق  تنظيم  قانونيمتطل  لإدخالصينية  جلنة  ببات   ىن دألااحلد  عتبة  يد  حتد   شأنة 
املاليني، ملهنية  ا  ربةخلا  سنواتل لل   القوائمعلى    التصديق من    واليتمكن  للمدققني  املدرجة.   شركاتاملالية  الصينية 

 
1 Du, Xingqiang, Jingwei Yin, and Fei Hou. "Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from 

China." China journal of accounting research, vol 11, n° 4, 2018, P  280. 
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ني قدقملاتعيني  اجلمع بني اخلربة والتعليم عند    خذ بعني االعتبار ابأل   التدقيق املايل أوصى الباحثني لتحسني جودة  و 
  املالية.  قوائمهاعلى    من املدققني املاليني للتصديقأكثر  ني أو  نثا  على  رجة د امل  الصينية  شركاتلد اعتمن ت ملاليني، وأ ا

 

 :Cameran, Mara et al(   1 ,2018)دراسة    -11
Audit team attributes matter: How diversity affects audit quality 

 قيق ذلك تح، ولايلإيطا   يف يل امل ا  على جودة التدقيق قدقينوع فرق التري تثأت  ة معرف ىل إالدراسة  هذه    هدفت  
أن   فكرةمن  انطالقا  ،  وتطبيقه على مهنة التدقيق املايلعلم النفس وعلم االجتماع  التأصيل النظري من    تلهاممت اس

تؤثيالذ   األفرادفحسب، بل من فرق فرعية من    ىدافر ماليني  تألف من مدققني  يال  التدقيق  ق  يفر  م ر جمموعاهتن 
التدقيق  مكاتب اثنني من   على بياانت   يف مجع النيالباحث اعتمدة رضيالفك لت ءا على بنا ،يقر ى أداء الفعل تلفة ملخا

 املدققني وكبار    املدققنيتنوع فرق التدقيق من حيث املزيج املختلف من  خلصت الدراسة إىل أن  و ر.  ااألربعة الكب
ق نوع فرق التدقيثري تأت   درجة يف   ف ختالاوأظهرت النتائج وجود    ، املايل  لتدقيق ة ادجو ى  عليؤثر  والشركاء    راءواملد 

يعزى   اجلودة  العمالءملعلى  مع  احليازة(  االرتباط )مدة  أن  .  دة  النتائج على  دلت  املاليني نسبة  كذلك  املدققني 
ل إضايف حليوكت. تدقيق املايللاودة لى جر عتؤثمدراء التدقيق  مشاركة  الذين يتسمون خبلفية تعليمية مشرتكة ونسبة

جبودة التدقيق وامل اليت أثبت ارتباطها  نفس العفاءة التدقيق بفرق يؤثر على كوع النت  اً أبن ضأي  ائجتأوضحت الن
 املايل. 

 :2(  et al, 2019 Liu)  دراسة  -12

Did the SEC administrative proceedings against Chinese auditors affect 

audit quality? 

بني  اللوائح والقوانني التنظيمية  ون يف إنفاذ  ة تعا يقاىل اتفإ  تاورصبملالية والوراق ااأل  يئةأدت إجراءات ه
 (PCAOB)و  ( SEC) لـ   أتحمما    والصني ة  األمريكييف كل من الوالايت املتحدة   نظمات املشرفة على املهنةامل

من هذا .  ركبالتدقيق األربعة االتب  كالتابعة ملا  صينيةل يق ادقب التملكات  االطالع على أوراق عمل وواثئق التدقيق
جراءات جلنة األوراق املالية والبورصات على دى وجود أي أتثري إليف م البحث    إىلهذه الدراسة    سعت نطلق  ملا

 إلجراءات.  خدمات مكاتب التدقيق اخلمسة اليت ختضع هلذه اجودة  
من   ا هقيتدق  واليت مت  األمريكية  ة تحد يف الوالايت امل  ة جدر م   ة صيني( شركة  46) من  تتكون  ار عينة  يختمت ا

الصين  مكاتب  لقب اليتالتدقيق  طالتها  ية  الو .  (SEC)إجراءات    إىل  قبل ل تاحة  املبياانت  ابالستناد  ما  فرتة 

 
1 Cameran, Mara et al. "Audit team attributes matter: How diversity affects audit quality." European 

Accounting Review, vol 27, no 4, 2018, P : 595-621. 
2 Liu, Guoping, and Jerry Sun. "Did the SEC administrative proceedings against Chinese auditors affect audit 

quality?." Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 37 (2019): 100290. 
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( )2011إىل    2010اإلجراءات  اإلجراءات  بعد  ما  وفرتة  مت (.  2015إىل    2014(  الدراسة  عينة  والختيار 
 :   يةالتال  ايريع ام املاستخد 

أ  .1 تيب  مدرجة  كو ن  الشركة  الثالثة  مريكيألا املؤشرات    أحد  ضمن ن  أو   (NASDAQ)   أو(  NYSE)ة 
(NYSE American) ؛ 

 يف الصني.  ونشاطهاويب أن يكون مقر الشركة الرئيسي   .2
على     البياانت  مجع  يف  الدراسة  اعتمدت  وقد  الصيين هذا  األعمال   موقع 

(http://www.phbang.cn  )  صات لبور ا  يفعلًنا    اهلداو تشركة صينية يتم    ( 247)  ـعدة بياانت لـ قا  يوفرالذي
 Compustat North) أيًضا مجع بياانت القوائم املالية للشركات من قاعدة بياانت  كما مت  ثة.  األمريكية الثال

America)  .  الرئيسية منحيث العينة   46×    سنوات  4)أي    واتسنخالل أربعة    شاهدة م   (184)  تتكون 
 .توالالحقة لإلجراءا قةاب سلالفرتات اخالل    ركة(ش

استعمال   املايل   قدقيالت  ة جودقياس  ل و    إدارة    املستحقات   مت  لغرض  وإعادة االختيارية   عرض   األرابح، 
 اعتماد إنفاذما قبل    الفرتتنيبني    ت لإلجراءاتخضع اليت    كاتب التدقيقاملالية، ومقارنة جودة التدقيق مل  القوائم
 قيق التد   يف مقاييس جودة كبرية    تتغيريا  د و جم و د دراسة عن ع تائج ال ت ندل   وبعد التحليل  . اهبعد  ءات وما اإلجرا
من فرتة ما قبل   األمريكية  ألربعة الكبار املدرجني يف الوالايت املتحدة ة التابعة لالصينيمكاتب التدقيق  لعمالء   املايل 

ات  ءبل اإلجرارتة ما قن فض م لعمالء مل تنخفل   اريةاالختي  أن املستحقات   حيث اإلجراءات إىل ما بعد اإلجراءات. 
مفرت   ىلإ دلجراءات.  اإل  بعد  ا ة  وقد  يكن    هذا  مل  األرابح  وترية  يف  االخنفاض  أن  إىل  الفروق   بسبب اختبار 

مل   الدراسةاإلجراءات. كما  إعادة    جتد  حدوث  جوهرية يف  تغيريات  القوائمأي  السنوية   عرض  التقارير  يف  املالية 
  . عدلةامل

مغلر اب إجراءاتم  أن  و األورانة  جل  ن  املالية  الوالايت   بنيالتعاون    تفاقيةاب  ا هدعم  مت  واليتت  اصر لبو اق 
إنفاذ    ، املتحدة والصني تعزيز  تتشري إىل  املالية عرب  إجراءات  توصلالدولتنينظيم األوراق  اليت  النتائج  إال أن  ت ، 

 ني حتس يف   تساهم ابلشكل الكبري   ت مل ة والبورصاملالياراق ئة األو أن إجراءات هيتشري إىل    بشكل عام الدراسة  إليها  
الت  قتدقيال  ةجود ملكاتب  لالصينيدقيق  املايل  والتابعة  لإلجراءات  اخلاضعة  املسجلني  ة  الكبار   لدىألربعة 

PCAOB  األمريكية  املدرجني يف الوالايت املتحدة، عند تقدميها خلدمات التدقيق املايل للعمالء .  

 :  al, et Ruey-Rong ,Duh(1, 2020)اسة  در   -13

The Effects of Audit Firms' Knowledge Sharing on Audit Quality and 

Efficiency . 

 
1 Duh, Rong-Ruey, W. Robert Knechel, and Ching-Chieh Lin. "The Effects of Audit Firms' Knowledge Sharing 

on Audit Quality and Efficiency." Auditing: A Journal of Practice & Theory 39.2 (2020): 51-79. 
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على جودة وكفاءة   املايل  التدقيق  داحل مكاتب ملعرفة  اب شاركة  املأتثري    الدراسة إىل معرفة مدىهذه    هدفت 
 يف دقيق  ت   ب مكت  ( 22هنيني بــــ )امل  مشل   لآلراء  استطالع  ة عن الناجت  حنلل البياانت  ابالعتماد على .  املايل  التدقيق

تلك  التدقيق    حول عمليات وان  يت ملعرفة داخل ابشاركة  املأن    علىالنتائج    دلت.  املكاتب لعمالئهااليت أجرهتا 
التدقيق  ال  مكاتب جبودة  إياب  بشكل  مرتبطة  ذلك  تدقيق  ويتجسد  املستحقات يف  املايل،  ، اريةختياال  اخنفاض 

وجود    ضافةإلاب آراءرب إلأك  مالاحتإىل  دلت  مك.  معدلة  قيتدق  صدار  ملعرفة اب شاركة  امل  أن على    ضا أيالنتائج  ا 
يف تقدمي تقارير تأخر  مدة ال  قليص تمرتبطة بكفاءة تدقيق أعلى كما هو موضح يف  املايل  التدقيق    مكاتبداخل  

يف   ن اتبطر ة وكفاءة التدقيق تليعا لااملايل  ق  لتدقياودة  من جكل  أن  هو إشارة النتائج إىل  التدقيق. واألهم من ذلك  
ملعرفة، مما يشري إىل أن املشاركة الفعالة للمعرفة قد تساعد يف حتسني اباركة  شاملستوايت أعلى من  قت مبو لانفس  

 .جودة التدقيق وكفاءة التدقيق
 

 :  Awadallah, Emad(1 ,2020)دراسة    -14

Measuring the effectiveness of selected corporate governance practices and 

their implications for audit quality: evidence from Qatar. 

على   مدى انعكاسها فعالية ممارسات حوكمة الشركات و ب  تفيدأدلة  برصد وتقدمي  هذه الدراسة  اهتمت  
ابالطالع على ل  ليتحللالالزمة  انت  يابلع امج   مت ث  حي  ،ة التطورعسر اليت تتسم ب  قطراملايل يف دولة  جودة التدقيق  

من امجايل   مدرجة يف البورصة ( شركة جتارية غري مالية  27مكونة من )الس اإلدارة لعينة  ير جمر اق تالية و امل  ائمو الق
متثل املتغري التابع للدراسة يف جودة التدقيق   . 2016-2013، واليت تغطي فرتة أربع سنوات  ( شركة مدرجة46)
مؤشرات   ايل، من منطلق أهناق امليقد تالجودة    يف ها  الدراسة أتثري   رتضتاف  قلةتغريات مست( م08)ابل  ايل، مقامل

 قابلة لقياس فعالية ممارسة حوكمة الشركات يف قطر. 
يف   املستقلة  املتغريات  متثلت  وقد  جملس هذا  من    استقاللية  نسبة  بوجود  وتقاس  غري اإلدارة  األعضاء 

و التنفيذيني التنفيذيرئلا  اممه  اجيةازدو ؛  جملسالطضاب  يس  رئيس  مبهام  ويعرب   ملؤسسينيا  رينمثتاملسة؛  ر اداإل  عه 
املال    عنها ميتلكوهنا يف رأس  قد  اليت  مئوية من األسهم  نسبة  اإلداريةو   لشركة.اابستخدام  التدقيق جلان  ؛  امللكية 

الشركة   أعمالد  قيعت مث  ،  اصوهليل أامج إل  مغاريتحمل التدقيق واملعرب عنها ابللو   حجم الشركةاملايل يف حال وجودها؛  
وآخر متغري مستقل هو  املخزون على إمجايل أصول الشركة.  ايلاابت املدينة وإمجاحلس  يلا جبمع إمج  بحيس   والذي

الختبار فرضيات   االحندار اللوجسيت الباحث  ستخدم  ، وانسبة الدين إىل األصولب  واليت تقاسالرافعة املالية للشركة  
 سة. الدرا

 
1 Awadallah, Emad. "Measuring the effectiveness of selected corporate governance practices and their 

implications for audit quality: evidence from Qatar." Afro-Asian Journal of Finance and Accounting 10.1 

(2020): 24-47. 
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ق هلا عالقة  ان التدقيتنفيذي وجليس الئر لامهام    ةيجدواز ية جملس اإلدارة وال تقالأن اسعلى  ئج  نتالا  لت د  
أتثري كبري على   ااملؤسسيني وامللكية اإلدارية ليس هلم  امهني . كما تشري النتائج إىل أن املس املايل  كبرية جبودة التدقيق

ية على لاامل اتهورافع اقيد أعماهلع تو  حجم الشركةل من ك ري لجود أتثيف حني خلصت الدراسة إىل و جودة التدقيق. 
 . املايل   دقيقة التدو ج

 ث الثالث : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة مع اإلشارة إلى ما يميزها المبح 

 
يف   عرضها    متبية اليت العربية واألجنرنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة  ا بعقد مقهذا املبحث    يهتم        
النقا  قشةامنعلى    بق ابلرتكيزساال  املبحث مت سابقتهادراستنا عن    إظهار ما مييزمع  ية  األساس  ط بعض  ، حيث 

املبحث إىل   السابقة، والثاين يربز  ملناقشة  خصص    مطلبني، فاألولتقسيم هذا  ة احلالية دراسالمميزات  الدراسات 
 . عن الدراسات السابقة

 

 السابقة   راساتدة ال: مناقش املطلب األول  
عقد مقارنة ت السابقة يف ضوء  مناقشة الدراساإىل    لب املط  ا خالل هذ   ن معى  سادا للعرض السابق نتناس 

خمتلفة.   نواحي  من  احلالية  الدراسة  وبني  استفادة  بينها  أبعاد  حتديد  بعد  احلالية  وذلك  الدراسات الدراسة  من 
    السابقة.

 ة لسابقاسات  ن الدراأوالً : أبعاد االستفادة م
حلالية يبدأ من حيث أهنت ر أن بناء الدراسة اعتباابو   السابقة  تاراسداالستفادة من جهود ال  منانطالقا  

سابقاهتا، يقتضي هذا التأصيل ذكر بعض النواحي اليت أسهمت هبا الدراسات السابقة يف وصول الدراسة احلالية 
يدها د حت   نل البحث، وعليه ميكحموع  املوضواحي  ميع نلة جلة الشامإىل اإلحاطة بعمق والتشخيص الدقيق واملعاجل

   ي : لي  فيما
الدرا .1 على  يف  اإلطالع  أسهم  السابقة  احملكمة  سات  الدراسةملالصياغة  لعنوان   وضوع  النهائي  والضبط 

 ؛ األطروحة
ا مم،  ئهاي وإثر النظر   ه متت االستفادة من مجيع الدراسات السابقة يف استيعاب موضوع البحث واستلهام إطار  .2

 ؛سةافرتاضي للدر وذج اح منرتا ترتب عليه اق
اط تصميم االستبانة ويف حتديد ما تضمنته من عوامل حمتملة التأثري نبات السابقة يف استالدراس  ع أسهمت مجي  .3

 يف جودة التدقيق املايل؛ 
 ؛ أخذت الدراسة احلالية بتوصيات بعض الدراسات السابقة يف اإلملام ابإلشكالية وضبطها .4
  حملياً. دةصي لواقع اجلو التشخيإلطار  ل  ملناقشةوا  ليلحيف إثراء التابقة  السات  وعة من الدراسم جم  ظيف مت تو  .5
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 والعينة املقارنة من حيث اهلدف    :  اثنياً 
 املقارنة من حيث اهلدف  .1

س قياإىل هتدف   مجيع الدراسات أبن خالل حتليلنا للدراسات السابقة اليت تناولت موضوعنا، الحظنا  من
ء أبحد العوامل )على اجلودة أو االكتفا  يف ري  ثأتتملة الحململ االلعو   عتماد إطار شامل اب  ، سواءايليق املقالتد ودة  ج

 سبيل املثال خماطر التدقيق( لقياس أثرها يف جودة التدقيق املايل. 
جودة   أمهية  من  الرغم  املايلعلى  حبث  التدقيق  اليت  األحباث  من  الكبري  املوض  ت والعدد  إال يف  أن   وع، 

، وبناًء على نطاق واسع لقبول  اب   حيظى  التدقيقودة  جلف  ير عتا إىل  لو صو  يتمل تثمرين والباحثني  ملسوا  نظمات املهنيةملا
ولكن على   التدقيقجودة  مؤثر يف  واحد    عامل إىل أنه ال ينبغي الرتكيز على    (As Bedard et al)  عليه أشار 

 ة ر املؤثل  ماالعو   وابعتبار أن  .1ايل امليق  التدقودة  عاد جل باأل  متعددة   للحصول على صورة  العواملجمموعة واسعة من  
ي إطار متكامل، فإن دراستنا من حيث اهلدف ختتلف مع الدراسات السابقة اليت اقتصر دة التدقيق املايل ه جو يف

من  العديد  هدفها على قياس أثر أحد أو بعض العوامل فقط، بينما دراستنا هتدف إىل حتديد إطار متكامل يشمل 
رتاضي جديد يعكس التوجهات على تصور منوذج اف  هبنائ  مت حبيث    ، يلاامل  قري يف جودة التدقيتأثال  ل احملتملةلعواما

 النظرية للعالقة بني متغريات الدراسة. 
التقليدية   العواملالدراسات اعتمدت على    بعضفنالحظ أّن  للعوامل املؤثرة على اجلودة  كذلك ابلنسبة  

قياسه سب)عا  يف  الى  ا  ثال مليل  مكتب  نفس،  يل(املا  قيقلتد حجم  در ه  ق االسي  ويف  اعاساناك  على ت  تمدت 
وجودة األرابح(، يف املستحقات اإلختيارية،  ية التدقيق )على سبيل املثال إعادة عرض القوائم املالية،  خمرجات عمل

لى ، فضالً ع2لقياس ايف    أبخطاء  حني أن هذه العوامل قد ال تصلح لقياس جودة التدقيق على اعتبار أهنا تتسم
عبريها على جودة التدقيق املايل. كما تناولت بعض إعدادها بدالً عن ت  وجودة  ةاملاليم  ئاالقو   د تعرب عن جودةا قأهن

جودة التدقيق من منظور )جودة املدخالت، جودة العمليات، جودة املخرجات(، وينتقد هذا املنظور الدراسات  
أخرى   عوامل  أغفل  ا  ة مؤثر خارجية  ألنه  مييف  ال  التح  كاتبمل  كنجلودة  فيكالتدقيق  البم  اهم  التئيثل  شريعية ة 

 .3والتنظيمية 

املايل بني فرتتني  التدقيق  التنظيمي ملهنة  املقارنة للتغيري  الدراسات على  من جهة أخرى اعتمدت بعض 
ة ا ابلنسبه. أمر صدو   ، وبعد 2002( العام  SOX)على سبيل املثال أثر التنظيم على اجلودة قبل صدور قانون )

قناار لد  فانطلقت من  املؤثرة يف يحتد   ن كال مي  هاداة مفعستنا  العوامل  بتشخيص واقع جودة د  البدء  اجلودة دون   

 
1 Grabner, I., Vienna, W. U., & Haesebrouck, K. (2019). Literature Review The Effect of Audit Culture on 

Audit Quality, p 1. 
2  DeFond, Mark, and Jieying Zhang. "A review of archival auditing research" Journal of Accounting and 

Economics, vol. 58, no 2, 2014, P 290. 
، ص  1902،  1لعدد  ا  ،10ة" اجمللد  ية يف اجلمهورية اليمنينة ميدا اسجعة " در ار دة عملية املعلى قياس جو داء املتوازن  ألا  ةطاقب  خدامت ، أثر اسوازيين مل اا  د مسره، حسن شطسر حمماي 3

400. 
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املشرفة   واملنظماتاخلدمة حملياً وفق منظور األطر املؤسساتية والتشريعية، وذلك من خالل القوانني املنظمة للمهنة  
اجت  على  ابلرتكيز  م عليها  فستعاكاهني  يعىن ان،  احلحدي بت  األول  اد  يتوافز  املتن  منهاضليت  تستدعي وال  ةنهظيم  يت 

لت تداركها التفعيل  ينبغي  واليت  املهنة  تنظيم  يف  الكامنة  القصور  أوجه  حتديد  يستهدف  الثاين  أما  اجلودة،  حسني 
 لكوهنا حتد من حتسني اجلودة. 

  املقارنة من حيث العينة  .2

الدر تبني من خالل ع ال الساب  اساترض  تنوع  )ا  املختارة ما بني كلة  ينعقة  امل دقق ملمن  املدراء نييلاني  ؛ 
املستثمرون   املاليني؛ املنضمني؛  املسامهني؛  املاليني؛  احملللني  املالية؛  القوائم  معدي  التدقيق؛  جلان  ورؤساء  أعضاء 

التدق تقارير  أو  املالية  القوائم  من  مستمدة  بياانت  أو  للعمواألكادمييني  أسو مال أالء  يق  ق ورااأل  واقحظات من 
 املالية.

خال  ني بتوقد    اهذ  السابقاست  ل من  الدراسات  الدراسات، عراض  تلك  تناولتها  اليت  العوامل  تعدد  ة 
إىل وجود أتثري اياب لبعض تلك   ها توصلت نتائج  كما الحظنا أن بعض الدراساتودة،  اجل  يف واختالف أتثريها  

تاملقا   ويفودة،  اجل  على العوامل   وجود أتثري سخأ ت  دراسانتائج  صلت  و بل  لل رى إىل  العس  فنب   ى لعل  ماو تلك 
 الختالف  السابقة من تلك الدراسات  مربرات وتفسري ذلك التضارب يف النتائج املتوصل إليها  وقد ترجع  ودة،  اجل

التطبيقية الذي  البيئة  البلد  ابختالف  ختتلف  واليت  مه  ومستوىالدراسة    عليه  طبقت ،  تلك   يف   قيقالتد نة  تطور 
مدى   مسألةقد يثري مما د له،  التفاق على مفهوم واحدم ا ع و دقيق الت ة ع جودو  أن تعقيد موضإىل افةإلضالدول، اب 

خبصوص اجلودة وهو ما يطرح أيضاً عالقة   اتوافر القدرة املعرفية لدى فئة العينة املختارة حىت ميكن استطالع آرائه
 . جهة  من  هذاة الدراسة ة عينئدى فوقعات لارتباط اجلودة مبوضوع فجوة الت

واحد جلودة التدقيق املايل يعزى لتعدد م االتفاق على مفهوم  د ع   ب ابأس  حدأن أ  ومبا   ى ومن جهة أخر 
أصحاب املصلحة من التدقيق واليت تتعارض مصاحلها وختتلف احتياجاهتا من املهنة، مما يعل كل طرف يعرف 

 ا معلى  يك  هدمة ان خ سبب طبيعتها كظة بالحللمغري قابلة  دقيق  تة الأن عملياجلودة من وجهة نظره، فضاًل على  
ذه االعتبارات وسعياً لتحقيق هدف الدراسة اكتفت دراستنا بعينة من فئيت األكادمييني ها من سرية، حتسباً هلكمحي

اب السابقة،  الدراسات  يف  آرائهم  استطالع  مت  اليت  املصلحة  أصحاب  من  غريهم  دون  أ واملهنيني  هاعتبار  ني تن 
امل املؤثرة يف جودهتا بغض النظر ا يؤهلهم لتحديد العو مب  يل ا ق املدقيتلهنة احيث املعرفة مبمن    قدراألفئتني مها  ال

 عن ما قد حيدث من اختالف يف وجهات نظرهم.
أو يكون صوص  أما خب الدراسات األجنبية كان حجم عينتها كبري جدا  الدراسات، فمعظم  حجم عينة 

، أو ات يف تقارير التدقيقوصيتلا حجم أو  ، لاملا قحظات يف أسوااملالدد ل ع سبيل املثا)على  ليلة ت قياانالبعدد 
للرقابة على اجلودة(،   ولكن الفرتة طويلة، ليكون يف عدد أوجه القصور اليت مت ضبطها من قبل هيئات خارجية 

عوبة احلصول ب صبسب مقارنة غرية  ص تها  انت عيناألخري عدد املشاهدات كبري وال يقارن ابلدراسات العربية اليت ك 
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( أكادميي، حيث تعترب 130( مدقق مايل و)138)  ها ( من268ة دراستنا )عين  تغ ع ذلك بلمو .  انتاعلى البي
 مقبولة قياسا بنسب االستجابة للدراسات السابقة مبا فيها األجنبية.

 

 اسة ر الد  يف   تخدم املس واألدوات والربجميات  املقارنة من حيث املنهج  :    اً لثاث
 

نهج الوصفي والتحليلي وهو يف اجلانب النظري امل  دمتختسابقة  السا  بيقيةطالدراسات الت  معظمن  ا أب الحظن      
ابستخدام قمنا  كما  ما اعتمدانه يف دراستنا النظرية حيث قدمنا وصف جلودة التدقيق املايل والعوامل املؤثرة فيها،  

على  ماد تع، ابالائرز يف اجل  يل وواقع جودة اخلدمة ملاق االتدقي ملهنة ظيمي ار التنتشخيص اإلط يف املنهج االستنباطي 
 ة للمهنة وما يرتبط هبا من مراسيم رائسية وقرارات تنظيمية، ابإلضافة إىل االحصائيات الرمسية. القوانني املنظم

رت بيئات اواختاحلالة  أما يف اجلانب التطبيقي فقد استخدمت الدراسات التطبيقية السابقة منهج دراسة   
 بيئة األعمال اجلزائرية فقظ.لية  دراسة ميدانتصرت على  فاق  ةيتنا احلالساا در م ، أ أجنبيةو عربية   لفةخمتأعمال  

البياانت وامل  تنوعت طرق    ذه الدراسات يف الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية هل  ة اإلحصائيةعاجلمجع 
البيااناملطروحة،   مجع  أدوات  متثلت  )احيث  يف  االر ستمات  امل ة  بيبلةقاستبانة،   قارير وت  ، ةملاليااألسواق    اانت، 

اخليقتدقلا خبص،  (....  اأما  االجتاه ،  (T-Test)  اختبار)  مشلت  ةالقياسي دواتألوص  أحادي  التباين  حتليل 
(ANOVA)  ،اختبار  (U  Mann-Whitney)  ،،اهليكلية النماذج  املتعدد،  مربع   االحندار  اخلكاي   ....) ،

استعانة  لهليوحت   املقابلةبياانت    يكلةهل  نسبةوابل ببسالدراا  )طبيقالت  ت االربجمي  ضعات  احملوسبة    (، NVivoية 
(ATLAS 7,0)،    برجمة  ابالضافة إىل(SPSS.)  

موجهة لعينة مجع البياانت على استمارة االستبانة  أداة  فيما خيص  يف املقابل اعتمدان يف الدراسة احلالية   
املهنيني من  واألكعشوائية  و يادمي   م   االستبانةن  أ   ر ابعتباهذا  ني،  تيت لاراسة  الد  ة طبيع  ع تتناسب  متغريات   قيس 

ول فقديست كمية،  وصفية  اإلحصائية  ابملعاجلة  تعلق  استخدام    وفيما  )ل   Tاختبار  مت  الواحدة   Oneلعينة 

Samble T-Test( اختبار مان ويتين )Mann–Whitney U test) ( اختبار كروكسال واليسKruskal–

Wallis test)ستخدمة يف وخبصوص الربجميات امل  ، ذجو من األار  ختبال ابقة  طاستخدام مؤشرات امل  إىل  ضافة، ابال
 . (Excel ،SPSS, v22،  Amos, v22  2016)دراستنا، مت استخدام  

 : املقارنة من حيث النتائج   رابعاً 

ل امعو لاابية بني ة ايقعالات وجدت ، فهناك دراسالسابقة نالحظ تباينها بني الدراسات ابلنسبة للنتائج   
العالقة سلبية بني املتغريين،    ، وأخرى وجدتدقيق(ان التدقيق وجودة التجل  نيب  ملثالل ايبعلى س) املؤثرة واجلودة  

 التدقيق واجلودة(.   )على سبيل املثال حجم مكتب
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جموعاهتا ة مب دجلو حتسني ا  إىل وجود أثر جلميع العوامل املقرتحة يف يف حني خلصت نتائج الدراسة احلالية  
)ثالال املا   خصائص ث  ا  عقوا؛  يلاملدقق  عمليات قيق  د تلبيئىة  وقائع  تفاوت يف   املايل؛  وجود  املايل(، مع  التدقيق 

أسفرت نتائج األمهية النسبية للعوامل العشرة األوىل عن درجة التأثري تراوح ما بني "العايل" و "العايل جداً"، كما  
ء بني املهنيني ااآلر   فاق يفات  ىليضا عأهذا وقد دلت النتائج  ح،  طار املقرت ة لإلنوِّ الث املكمتثيل للمجموعات الث

واتضح أيضاً عدم وجود االختالف يف اآلراء بني املهنيني يف   ادمييني خبصوص أتثري اإلطار املقرتح يف اجلودة. واألك
 .بيةمكاتب حمافظة احلساابت مقارنة ابملهنيني يف مكاتب اخلربة احملاس

 اآلراء وجود اختالف يف ب  لق يتعما  في  ةلسابقت ا اسالدرا  ية مع بعضسة احلالدراال  بل اتفقت نتائجاق امليف  
ملتغري اجلنس، حيث لقي اإلطار   يعزى بني املستجيبني من عينة الدراسة  خبصوص حتديد العوامل املؤثرة يف اجلودة  

 . املقرتح دعماً أكرب من فئة اإلانث مقارنة بفئة الذكور

الائتنت  دل   كما  احل دراسج  بة  الية  يتعلق  ااقو   تشخيص فيما  حمليو جلع  املؤسساتية   أن  إىل   اً دة  األطر 
والتشريعية ملهنة التدقيق املايل ال تستجيب للمتطلبات املهنية مبا يعلها تساهم يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة  

من   ابلرغم  اجلزائرية،  تأن  األعمال  األطر  حوافتلك  إ  ى عل  تساعد  زَ تيح  اجلودة  تفعيلهما  ذا  حتسني   لكنها ا،  مت 
 .  يتم تداركهامل ما  من اجلودة إذا  حتدّ  دق  ه قصورأوج  تضمنت

السابقة،  أيضا   الدراسات  خالف  احلالية من خالل    خلصتعلى  البنائية الدراسة  ابملعادالت    النمذجة 
رجة الثانية الد من  اهلرمي    كيديو التالعاملي  التحليل  وبتطبيق  ،  (Amos, v.22جمية اإلحصائية )الرب ابستخدام  

 مال اجلزائرية من وجهة نظر املهنيني واألكادمييني. ببيئة األعيق املايل  التدق  ة لقياس جود  منوذج   بناء إىل  

 املطلب الثان : ما مييز الدراسة احلالية 
 

سا        عن  احلالية  الدراسة  مييز  ما  أهم  إبراز  إىل  املطلب  هذا  خالل  من  من نسعى  األجنبية راساد ال  بقتها  ت 
منلواحمل عديدة  ية  ابنيعلوادف  ابهل  تتعلق  نواحي  األسلوب  ة  إىل  وكذاإلضافة  الدراسة  ومنهجية  أدوات   املتبع 

 الربجميات املستخدمة. التحليل اإلحصائي و 
 

 أوالً : ابلنسبة للدراسات العربية واألجنبية 
الت  ؤثرة امل   املا تدرس العو أهن   ةنبيية واألجما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات العرب       يف   ايل مل قيق اد يف جودة 

املهين؛  جلزائرية ابلرتكيز علائة  يبلا املهين؛ احلكم  الشك  املثال  الوصفية )على سبيل  العوامل  االنتقاديى  ( التفكري 
املستحقات   املثال  سبيل  الكمية )على  احملاإلختياريةدون  العوامل  يضم كل  شامل  إطار  ضمن  ال(    من ري تأثتملة 
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ا ن أن تقيس اجلودة أببعادها العوامل اليت ال ميك  بعض  وأ  ر على أحد صت  تقمل، و كادمييني واألنينيملهوجهة نظر 
 . املختلفة
  اثنيا : ابلنسبة للدراسات احمللية       

بقة يف من خالل استعراض الدراسات السابقة ملوضوع البحث نعترب الدراسة احلالية مكملة للدراسات السا
من احلالية عن سابقاهتا  الدراسة  ما متيزت به  ديد  حت   ميكن   يلا تلواب  ، جودة التدقيق املايل  يف ة  وامل املؤثر الع  ع وضو م

 يف النقاط التالية :الدراسات احمللية 
 

، 2016متغري الزمن وما يرتبط به من تطورات تنظيمية تتعلق ابعتماد املعايري اجلزائرية للتدقيق بدأً من العام  .  1
عليم العايل الصادر العام وزاريت املالية والت  بني  كرت شامل  رار قلدور اص ان من أمهها  ليت كى اخر لتنظيمية األات ار قراوال

واملتعلق ابآلليات اجلديدة ذات الصلة بتحديد الشهادات اجلامعية لاللتحاق مبعهد التكوين املتخصص   2017
 هنةامل  ةمارسمللى االعتماد  صول عللح ت  يم االمتحاانوتنظ  وينسري التكللمهنيني وكذا الربامج البيداغوجية وآليات  

التغري   دراسة  تايللابو  هذه  عكس أثر  وعلى  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  التدقيق  جودة  على  التنظيمية  ات 
 يق،دة التدقالدراسات احمللية السابقة مل تكتفي الدراسة احلالية بدراسة األثر االياب إلعادة تنظيم املهنة على جو 

ملا أوضحه ملهنة على جودة التد ق ابلعتامليم  تنظلاغيري  تثر السلب لسة األدراىل  مدت أيضاً إ بل ع قيق املايل، وفقاً 
(Knechel)  ت  لتنظيمل  ميكن املهنة، وبناءا على    ،يضر هباكما ميكن أن  ملهنة  ا  ممارسة ر  يطو أن يساهم يف  واقع 

 ن عالناجتة    ة قصودملائج غري ايم والنتتنظال  ة التدقيق وشكل عيطب  على   عتمدياملهنة    طوير ممارسة مدى ت  أبننعتقد  
 .1املهنة  ة إعادة تنظيمعملي

األكادمييني .  2   عينة  على  ابعتمادها  السابقة  احمللية  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  تتميز  أيضاً  العينة  خبصوص 
بني( سخلرباء احملات واسااباحلني )حمافظي هنيملة اإىل عين )األساتذة اجلامعيني املختصني يف احملاسبة والتدقيق( إضافة 

اقتصر لا احمللية  عليها   تيت  األ و ،  الدراسات  به  يتميز  ملا  ابلتطورات   كادميينيذلك  متخصصة  علمية  معرفة  من 
التأثري يف  احملتملة  العوامل  إدراك  الدويل واحمللي، والقدرة على  الصعيدين  املايل على  التدقيق   جودة احلاصلة مبهنة 

اقلتد ا م  مهلدية  سالدرا  ةعينطريف  أن    يعينمما    ملايل، يق  النظراء"  "العال  ن نوًعا  بني  يف   بينهم  تشابهالود  وجلقة 
وعمالً  ةكادميياأل  تؤهالامل الكالسيكي  ب،  التصنيف  مايل  م)تجاوز  تصنيف اعتماد  وحماولة  حماسب(  أو  دقق 

املعريف حبسب  املهنيني    النظر عن دورهم يف  بغضفة  اهتم املختلتصور   ساس اد على أتصنيف األفر )  مفهوم اجملتمع 
 .2( دقيقالت  ةعملي

احمللية تتميز الدراسة احلالية عن ابقي الدراسات السابقة    (،2018تليلي وسويسي،    )طارقابستثناء دراسة  .  3  
قة تعل ملل ا)العوام  أربعة جمموعات رئيسة وهي  إىل العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل  صنيف  ت  يت عمدت إىلال

 
1 KNECHEL, W. Robert. Audit quality and regulation. International Journal of Auditing, 2016, vol. 20, no 3, 

p. 215. 
2 GONTHIER‐BESACIER, Nathalie, HOTTEGINDRE, Géraldine, et FINE‐FALCY, Sandrine. Audit Quality 

Perception: Beyond the ‘Role‐Perception Gap’. International Journal of Auditing, 2016, vol. 20, no 2, P. 186. 
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قة ابلشركة حمل التدقيق؛ العوامل املتعلقة دقيق؛ العوامل املتعلتال  قير اء فضأبع   ةتعلقملالعوامل ا  ؛املايل يق  تدقمبكتب ال
ملشرفة على مهنة التدقيق املايل ابجلزائر(، بينما اعتدت الدراسة احلالية على تصنيف العوامل املؤثرة يف نظمات اابمل

كم املهين واختاذ ابحل ىنعاليت تث الألحب   ب( أبنه األنسBonner)  ليهلذي أشارت إيف انلتصإلطار ا اجلودة وفقاً 
، حيث متت 1  )األفراد، املهمة، البيئة(  والذي يتضمن ثالثة جمموعات وهي   املايل  التدقيقرار يف جمال احملاسبة و الق

ع قاملتعلقة بواوامل  الع؛  ملدقق املايل ئص ااخبصملرتبطة  )العوامل ا  صياغتها يف الدراسة احلالية وفق التصنيف التايل :
  . التدقيق املايل(ئع عمليات  املتصلة بوقاالعوامل    ايل؛ملاالتدقيق    ةبيئ
حبيث نتفق يف هذا الصدد فيما يتعلق إبدراج بعض العوامل اليت وردت يف بعض الدراسات األجنبية والعربية  .  4

من   أبداها كل  اليت  املالحظة  أبن  (al nore. etGay)مع  تفيد  يف فالسابقة  الدراسات  لب  أغ  واليت   شلت 
بعبارة مها لنفس العوامل املؤثرة، و ادة التدقيق املايل وما يؤكد على ذلك استخد ة القوائم املالية وجو جود  نيبتمييز  ال

  القوائماد  د إع  حقيقة أن إبغفال    يفيد)جودة القوائم املالية وجودة التدقيق املايل(،    أن البحث يف كال اجملالني  أخرى 
لعمل  ليةاملا سابقة  مرحلة  التي هي  املا تدقيلا  وجودة يق  قد ة  يف  يلق  أتيت  أبهنا    اليت  يفيد  مبا  الحقة،  مفاهيم مرحلة 

تستدعي   املفهومني منفصلة  ابختالف  عوامل مؤثرة ختتلف  الدراسة    ،2حتديد  استبعدت  ذلك  على  احلالية وبناءا 
ل سبي  ىلع   ايل.امل  قلتدقياخمرجات عملية  و   يةالامل  داد القوائمت إعارجما بني خماليت تتسم بتداخل  تلك العوامل  

 إدارة األرابح...إخل(. لقوائم املالية، املستحقات اإلختيارية لغرض )إعادة عرض ا  املثال
فة ا )الثقايتضح من الدراسات السابقة احمللية أبهنا مل تغطي بعض العوامل احملتملة التأثري على اجلودة نذكر مهن.  5

 عمليات نظيم تاخلاصة بلجنة إجراءات الرقابة عزيز ، تةفر عمل اب ركة اش ب املو ملساءلة، أسليق واتدقال قية ملكاتب ألخالا
الرئيسية(،  ومراقبتها،    البورصة التدقيق  مسائل  عن  اإلبالغ  العمالء،  مع  العالقات  الدراسات إدارة  أشارت  وقد 

العو  تلك  أمهية  إىل  األجنبية  حت السابقة  يف  وابلتااجل  د ديامل  هذ ستسيل  ودة،  يفهم  الدراسة  تل  ه   جوةالف   كسد 
عمال اجلزائرية، ويتضح أيضاً من الدراسات األجنبية وجود نتائج متعارضة لتأثري يجة جديدة يف بيئة األنت  فيضتو 

دة  جو يف مل  لك العواتلك العوامل يف اجلودة، مما حيفز هذه الدراسة للقيام مبحاولة تقدمي أدلة إضافية لرصد أثر ت
 .    ايلاملالتدقيق  

منوذج افرتاضي قائم على النمذجة ابملعادالت البنائية   د اعتمامت  طار النظري  إل ار ابتخبناء وا  ق طنق مبل. فيما يتع6
التقليدي،  اإلحصائي  التحليل  اعتمدت  اليت  السابقة  الدراسات  خبالف  املعاصر  اإلحصاء  أساليب  جتسد  اليت 

ال حيث   احل استخدمت  اليالدراسة  العا ة  االي  لمتحليل  اهلرمي من  اابتخية ال ثانلادرجة  لتوكيدي  القياسية  ر     لنماذج 
ببيئة   األمنوذجو  املايل  التدقيق  جودة  قياس  يف  به  يعتد  نظري  منوذج  استخالص  مث  ومن  للدراسة،  العام  البنائي 

 األعمال اجلزائرية.  

 
1 Bonner, Sarah E. "Judgment and decision-making research in accounting." Accounting Horizons, 

vol  13, n° 4, 1999, p 390. 
2 Gaynor, Lisa Milici, KELTON, Andrea Seaton, MERCER, Molly, et al. Understanding the relation between 

financial reporting quality and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2016, vol. 35, no 4, P 

P 11-12. 
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ىل إ ابإلضافة  (  SPSS, v22)ة   استخدام برجمييف سة احلالية  . خبصوص الربجميات التطبيقية حيث مجعت الدرا7
خضاع عند إمحكات  كوأساليب إحصائية تستعمل  ابقة  مؤشرات مط  منتميز به  ت( ملا  Amos, v22)  يةجمبر 

 االفرتاضي الختبار مجيع عالقات النماذج البنائية يف آن واحد عوض دراسة كل عالقة على حدة.   األمنوذج
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 :   صة الفصلالخ
 

ة اليت وقع عليها اسات التطبيقية السابقا ورد يف بعض الدر مم  هأ  ض ومناقشة ر عل  فصال  مت من خالل هذا         
اختياران ممن متكنا من احلصول عليها، ابعتبار أهنا تطرقت ملتغريي الدراسة وطبقت يف بيئات أعمال خمتلفة، مما 

 .ةير اجلزائال  معالتدقيق املايل ببيئة األ  ة دجو حتسني ؤثرة يف يتيح لنا القدرة على حتديد العوامل امل
واستخلصنا أهم النتائج ،  السابقة  الدراسات   ة اليت اعتمدهتااخلطوات املنهجيى أهم  حاولنا الوقوف عل  وقد  

 الحقا.   يةامليداناملتوصل إليها وهذا حتسباً لعقد مقارنة بعدية مع ما توصلت إليه دراستنا  
مت  ما  على  ومناق  وبناء  واتشعرضه  النظرية  الدراسات  يف  السابققيبلتطه  دراستنا الص  ذات  ةية  مبوضوع    لة 

تكمال بناء إطار متكامل للعوامل احملتملة التأثري يف جودة التدقيق املايل اس  خالل املبحث األول  احلالية، متكنا من
 ببيئة األعمال اجلزائرية.  

ها نبي  فواالختال  هبأوجه التشا  مهالل إبراز أ كما استعرضنا يف املبحث الثاين مناقشة هذه الدراسات من خ       
كان هذا يف املطلب األول، أما يف ن حيث النتائج  وكذا م،  ات املستقلةري املتغ حجم  نهجية،  امل  من انحية اهلدف،

هبا    املطلب الثاين فقد قمنا فيه بعرض مميزات دراستنا عن الدراسات السابقة حيث أوضحنا اخلصائص اليت تتميز
م انحية  الدراسة  وطبو   ها ميتصمن  متغعيحجم  الفذ ك   اهترياة  انحية  من  واامل  رتة لك  اإلحصائي ألدروسة  سلوب 

ابلتفصيل يف املطلب   مت تناوهلا، ابإلضافة إىل مميزات أخرى  السابقةم ملعاجلة الدراسة مقارنة ابلدراسات  املستخد 
 . األخري من هذا الفصل
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 :   باب األولخالصة ال
 
، عوامل املؤثرة يف حتسينهاودة التدقيق املايل والجب  ة علقتملاهيم افمل اأهم  عرض  بالباب    من خالل هذا  ناقم

املنظمات املهنية،  نظر وجهة الثاين  يصف األول يتعلق برؤى أكادميية بينما  منظورين خمتلفني،على مركزين يف ذلك  
  .تفسريية  تما اتصل هبا من نظرايعرض    إىل   ابإلضافة،  اولني إبراز أمهيتها لدى خمتلف أصحاب املصلحةحم

راسات السابقة، الدعتماد على  ابال  رة يف حتسني اجلودةأهم العوامل املؤث  ليط الضوء علىستوقد مت    اهذ   
لعوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايل وفريق عمله، ابىل منها  و األ   علقثالث جمموعات، تت  إىل  مت تصنيفهاحيث  

للعو   بينما الثانية  اجملموعة  يف  املتتطرقنا  بوالعامل  تعىن   ،يقتدقلائة  يب  قع قة  واليت  الثالثة  اجملموعة  أتيت  األخري  ويف 
 . لة بوقائع عمليات التدقيق املايلابلعوامل املتص

اليت وقع عليها اختياران ممن   ناقشة أهم ما ورد يف بعض الدراسات التطبيقية السابقةوم  عرض   كما أوردان       
لنا القدرة   اتح ا  مم   سة وطبقت يف بيئات أعمال خمتلفة،ار الد  ي قت ملتغري ر طعتبار أهنا تاب  صول عليها،متكنا من احل

  عمال اجلزائرية.ملايل ببيئة األجودة التدقيق احتسني التأثري يف   ة امل احملتملستكمال بناء إطار متكامل للعو اعلى  

وس الثاين  يف    يتمهذا  التدقيق  تشخيص  اولة  حمب القيام  الباب  ملهنة  التنظيمي  و ملااإلطار   ة ود ج  ع قواايل 
األعمال  يف    اخلدمة من  ،  يةئر از اجلبيئة  تتضمنه  و   هياكل مبا  حبوكمة  أطرمؤسساتية  تعىن  حم  تشريعية   لالشركات 

مجلة من ط  ابسعيا الستن  التدقيق املايل والرقابة على جودة أعماهلا، نة احملاسبة و من تنظيم مله  يتصل هباالتدقيق وما  
ضمن اإلطار املقرتح   إبدراجهااجلودة، مث نقوم  حتسني    حملتملة التأثري يفاو يل  املدقيق االت  بيئةباملتعلقة بواقع  العوامل  
عدانية،  ي امل  للدراسة الدرانمل  رضويليها  وكذا  سة  هجية  الدراسة  فرضيات  اختبار  وأساليب  طرق  فيها  اقشة منمبا 
  .انتائجه

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 

 الثاني : بالبا
  التدقيق ة خدمتشخيص واقع جودة  
 ائرية ل الجز امعيئة الب  يفلي ا مال     
 ينها تحس  يتحديد العوامل المؤثرة فو     

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 الثالث : ل فصال

التدقيق تشخيص واقع جودة خدمة 
 في بيئة العمال الجزائريةالمالي 
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 متهيد 
 
تصاد قط االمنمن  ا  تحوهلة باملي ملواكبة التطورات الدوليائر حنو االندماج يف االقتصاد العاجلز   ى عمس  أسفر     
العاملية للتجارة،   ة لدى املنظمةضويالع وحماولة احلصول على    ق لسو شرتاكي إىل نظام اقتصاد االام اعلى النظ  مئالقا

علي أملى  اجلديد  التوجه  م  القيام ها  هذا  االصالحاابلعديد  مهنحيث كان  القتصادية،  ا  تن  بينها إصالح   ة من 
املايل،   والتدقيق  اعاحملاسبة  ا  ماالنظ  تمادمن خالل  القانون )نما    اسب وفقحمل املايل  دة إعا(، و 11-07ص عليه 

 وما تبعه من مراسيم وقرارات تنظيمية كان من أمهها ما   (،01-10ون )ا نص عليه القانى معل  تنظيم املهنة بناءا
  ن م  ق ابتداءً يقللتد   ئريةايري اجلزا، مث تالها اعتماد املع 2014ة  حمتوى معايري تقارير التدقيق املايل سن  رتعلق إبصدا

واملتعلق ابآلليات   2017لتعليم العايل عام  وا  ليةك بني وزاريت املاصدور القرار املشرت   فة إىل إلضا، اب2016سنة  
اجلام الشهادات  بتحديد  الصلة  ذات  لاللتحا اجلديدة  ا  قعية  وكذا  للمهنيني  املتخصص  التكوين  لربامج مبعهد 

 د ملمارسة املهنة. اعتمل على االو صح تحاانت للميم االوتنظ التكوين  البيداغوجية وآليات سري 
مت  ما سبق ذ   بناًء على  القيام  قسم  ه يف عرضكره، وما  قبل  ارتئينا  للدراسة،  والتطبيقية  النظرية  األدبيات 

التدقيقتشخيص واقع جودلمستقل، نسعى من خالله    لص نية ختصيص فابلدراسة امليدا  يف ضوء املايل    ة خدمة 
ت ركاالشمة  تعىن حبوكؤسساتية  كل موهيا أطر تشريعية  تضمنه من  ا تمب  ني اجلودة،سحت   ؤثرة يف ملا  يميةنظلتا  العوامل

مل احملتملة التأثري يف اجلودة او باط أهم العحمل التدقيق وبتنظيم مهنة التدقيق املايل والرقابة على جودة أعماهلا، الستن
 ، ولتحقيق ذلك متتدقيق املايللحمور بيئة ا  ق فو   مليدانيةا   دراسةح للطار املقرت بلورهتا وإدراجها ضمن اإل كن  واليت مي

 حث التالية : با املوفق    تقسيم هذا الفصل 
 اخلدمة؛   حتسني جودة  يق املايل يف املشرفة على مهنة التدقاملؤسساتية  اهلياكل  املبحث األول : إسهامات  

 خلدمة؛ ا  ةد جو حتسني   يفايل ق امل هنة التدقياألطر التشريعية املنظمة ملر  دو املبحث الثاين :  
  
    
 
 
 
 
 
 
 



 ئريةاز ـــ اجل  مالعأل ة ايف بيئ ـايل  ـ املـ  قالتــدقــيخدمة  قع جودة  واـص  يـ ختشــ   الفصـل الثالث

150 

إسهام   : الول  الهياكلالمبحث  عمشر ال  المؤسساتية   ات  في  فة  المالي  التدقيق  مهنة  لى 
 تحسين جودة الخدمة؛ 

 
إعادة تنظيم املهنة  ل املؤسساتية اليت أسفرت عنها عملية  هلياكا  على ضوء  ط التسلييف هذ املبحث  حناول    

رفة على مهنة شاملظمات  نيم تنظيمية تعين ابملساقرارات ومر   ن م  وما تبعه   ،01-10  انوننص عليها الق  وفق ما
للخرباء   ينواملصف الوط ، ممثلة يف اجمللس الوطين للمحاسبة واللجان التابعة له من جهة،  يل يف اجلزائرملاق االتدقي

از مدى ر بإبحث إىل  ملاهذا    خالل هذا وهندف من  ظي احلساابت من جهة أخرى.  احملاسبني والغرفة الوطنية حملاف
 ئر.ابجلزاالتدقيق املايل  يف حتسني جودة    املنظمات تلك    ةمهمسا

 
 المطلب الول : تطور تنظيم مهنة التدقيق المالي بالجزائر 

 
إىل   ابختصار  تطور  سنتطرق  اليتهممراحل  اجلزائر  يف  املايل  التدقيق  فرضتهانة  مبا  التغريا    التنظيمية  ت 

ل ستقالاالمنذ  ل ترخيية  اح املنطلق ميكن حتديد مخسة مر   هذا الد، ومن  بللوالسياسي    يقتصاداال  تماشى والتوجهي
 لتايل : ا  ي على النحواملراحل اليت مشلها التغيري التنظيمتلك  ، وميكن تلخيص  01-10إىل غاية سن القانون  

 
 ة مع احتكار الدولة هلا: بداية مسار تنظيم املهن   أوالً 

 ايل : لتالث مراحل جاءت على النحو اثر بخالل املرو   ن املهنة م  ميلتنظ  اقع و ال  اهذ   جتسدث حي
 :  1968منذ االستقالل إىل سنة    وىلاملرحلة األ  -1

كسائر املهن األخرى، حيث استمر تسيري   ضزائر ابلغمو اتسم تنظيم مهنة التدقيق املايل غادة استقالل اجل
ال امله ذات  النصوص  وفق  ابنة  ايفيا صلة  واتفاقية  ا  نلقانو ن  اال  ي ذلاألساسي  فرتة مستعفرضه  أثناء  الفرنسي  ار 

 . 1لتالاالح
اق حميط  إطار  شبه دي  تصايف  املؤسسات موجه  وانقسام  الصناعي،  النسيج  انطالق  مع  مركزاي،  كلي 

 ني مركزاي. ويف من طرف مدراء معيناآلخر  ء  ز اتيا من طرف العمال وفق هذا النظام، واجلذ  ىل جزء يسري العمومية إ
 قمل يكن للتدقي، و ميةمحاية امللكية العمو ر  دو لالدولة    احتكار ي للمؤسسات  لري الداخالتسي  ت آليا  تعكس   التنياحل

يذكر بقرار  ،  أتثري  يتم  ابملؤسسات  احلساابت  مندوب  تعيني  وزيوكان  عن  أنشئت   ر يصدر  وذلك كلما  املالية، 
ق  حيث مؤسسة،   اأن  يذكرار  نصا  يتضمن  ذلك  إلنشاء  فيه  اند م  أن) ر  يتمسحلوب  وزير   قبليينهم من  عت  اابت 

 
 . 18، ص 0012زائر، عية، اجلمات اجلااملطبوعديوان ، rsif/iasية لو الد سبية  اواملعايي احملحملاسيب املايل اجلديد النظام ا  عمقة وفقملاحملاسبة ا،  هوام مجعه  1
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يف يالحظ  وما  اختصاصا ه   املالية(  أن  املرحلة  مذه  لدىندو ت  احلساابت  اال  ب  حمددة املؤسسات  غري  شرتاكية 
 .1إلنشاء ويشار إليها كذلك ضمن قانون ا

 

اجلزائري  مت  ثيح االقتصاد  بعد  يف  يز  ما  يفباالستقالل  مرحلة  مباشرة  أوىل  دخوله  جتربة   ينبت  ولةحامب 
دو الاالنظام   و شرتاكي  قانون  ضن  وصدور  الرؤية،  يف  اخلاص،لت وح  االستثمار  املؤسسام  أم  شجيع  من  ات بقااي 
بدأ اإلعداد لنظام  1965 سنة  ويف  تسيري الذايت يف خمتلف القطاعات، مع دخول البعض منها يف منوذج ال  اخلاصة

احمل  رمركزي أكث يعتمد على قطاع  الصنايتاضمن إسرت   ةيالتنمويل  روقات يف متوضوحا  لتنطلق   عاتجية  املصنعة، 
  .التجريب  خططامل وفق  ابلشركات الوطنية  ت  االستثمارا

 :   1979إىل    1969ما بني  املرحلة الثانية   -2
املرحلة  عرفت   احلقياالهذه  الرابعينيل  يقنطالق  التنمية  مبخططي  الوطين   ، 1977-1970  القتصاد 

املرحلة   متيزت هذهكما    ، 1973وقات سنة  ر احمل  ع أسعارا فتجراء ار   اً ر ة تطو وطنيلتمويل الدر امصا  حيث شهدت
ف وعر   ، 1975 وفيها أيضا صدر أول خمطط وطين للمحاسبة سنة   ، ري االشرتاكي للمؤسساتتسيال قانون بتطبيق

ل مرة و ألئرية جلزاات العمومية احمافظة احلساابت يف املؤسسمهنة  مت تنظيمحيث  ،2تنظيممساره يف الية اد بتدقيق ال
إذ ،  1970ة  لية لسنملان ا واملتضمن قانو ، 12/1969/ 31املؤرخ يف  107-69مر رقم األ مبوجب  1970 ةسن

اابت للشركات واملؤسسات العمومية س حمافظي احلأبن يكلف وزير املالية والتخطيط بتعينيمنه ( 39نصت املادة )
مومية حصصا من لعا  املنظمات  ىد ح إ  الدولة أو  اك فيهمتل  سسات اليتاملؤ ويف  ي والتجاري،  بع الصناعذات الطا
 . 3ا وحتليل وضعية األصول واخلصومداقية حساابهتومص ية  ل التأكد من انتظامأج  من   رأس ماهلا 

مبوجب كما   رقم    مت  يف  173-70املرسوم  وواجبات  حتديد    16/11/1973  املؤرخ  حمافظ مهام 
حينها  اابتاحلس علىدائ  كمراقب  املايلاملدقق    وأعترب  املؤ ت   م  العموماسسسيري  هذه    أوكلو ية،  ت   املهنةممارسة 
 : 4تم تعينهم من بني الفئات التالية يث ية حاليبوزارة امل  ومينيني حكملوظف

املراقب للمالية؛  العامون  املاليون املراقبون  استثن  ؛ون  وبصفة  االقتضاء  وعند  املالية؛  وزارة ائية مو مفتشو  ظفو 
 ة : يلاملهام التا  ت هلمأحيلاألكفاء، وقد املالية  
  االبعدية    املراقبة العمليات  تنفيذ  أن  على  ميكن  اليت  ومالية   انعكاسات  هلا  ونكيملالية  بصفة    اقتصادية 

 قبة؛  املرا حمل  املنظمات مباشرة وغري مباشرة على تسيري 
 ألحكام املخطط؛   طبقا  احلساابت واملوازانت التقديرية  تنفيذعة ابتم 

 
االقتصاد    يف  جالندما واقتصادية  الاالصالحات ا   جملةارجية،  الداخلية واخلة  دي اقتص الات ا ظل التغري   ائر يفز اجلقيق املايل يف  ل التدبح، نظرة حو ي را وبر عدون، تاله  يد انصر دا  1

 . 80 ص  ،2008، 4لعدد ا يالعامل

 . هسفن 2
 .31/12/9619 خادر بتاري ، الص 011د ، العد31/12/1969يف   ، املؤرخ107-69 رقم، 1970ة لسنة املالي ن تضمن قانو املألمر ا زائرية،جلهورية اية للجمالرمس  دةريجلا  3
الر    4 للجمهو اجلريدة  اجلزائريمسية  مندويب    ملتعلقا  املرسوم   ،ةرية  ومهمات  للمؤ بواجبات  السساحلساابت  ال و  أ  يةمالعمو   ةيوطنات  يف  املؤ   173-70رقم    ،عموميةشبه  رخ 

 .20/11/1970در بتاريخ الصا، 98وىل، العدد ادة األمل، ا16/11/1970
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 ة؛ماليهلا أتثريات اقتصادية أو   اليت  قانونية لا ريعية أو شتلكام ااألحشروط تطبيق ص فح 
 شركة.احملاسبة العامة والتحليلية لل املستنبطة من اجلرد وحساابت النتائج  لياتعم ظام التأكد من دقة وانت 

أخ    جهة  مهنة    ى ر من  تنظيشهدت  يف  تطوراً  املايل  رقم  التدقيق  األمر  مبوجب  يف   82-71مها  املؤرخ 
تضمن او   ، 29/12/1971 مهننت  لذي  احملظيم  خة  من  احملاسب  واخلبري  مهنة الل  اسب  اختصاص كل  حتديد 
متوط  وشر  اجملممارستها، كما  إنشاء  ويض   املالية  وزير  يرأسه  الذي  للمحاسبة،  األعلى  )لس  عضوا18م  ثلون مي  ( 

 ة، كمااملهن  ة لو يص مبزاخرت ل هلم اممن  بني وحماسبان  الثة خرباء حماسمن بينهم ثاحلكومية    واملنظماتخمتلف الوزارات  
اختصاص   االهاجمللمت حتديد جماالت  يف  أمهها  ومتثل  بتما س  احملاسبة  م  قطاع  تنظيم  وتقدمي لكل  النشاطات،  من 

ة ابحملاسبة، كما ميكنه املقرتحة من النصوص املتعلق خيص املشاريع    ا مالعمومية في  املنظماتاملشورة عند طلبها من  
 .1ظيمه  وتنب سا احمليريستلختص اامة  قيام بدراسة ع ال

تدقيق املايل للموظفني احلكوميني بوزارة املالية، المة  مه  أبن تنظيم املهنة أوكلوكتقييم هلذه املرحلة نستنتج   
ل، يف لقانوين( أال وهو االستقالابة ألهم متطلب ملمارسة التدقيق املايل )اج تك أغفل االسما يعين أبن التنظيم آنذا

امل اخت  م يتالءقد    املقابل احلقد يار  املوجه    كومي معق  االقتصاد  امللك  غلبت والذي  آنذاك  طبيعة   مومية الع ية  عليه 
 للمؤسسات ومنط التسيري املركزي.

 :  1987إىل    1980املرحلة الثالثة ما بني   -3   
، ليقوعرا  شاكلما شاهبا من مو   نموية السابقة يف البالدعملية تقييم للمرحلة التأيضاً املرحلة   ذه ه  شهدت

الوطنيقسيم و ( أين مت ت1984-1980 ) ىللة األو اهليك  ةدمث إعا يف زايدة  انعكس على  ما  ة،  تفريع املؤسسات 
حلصول على ضماانت بشأن مطابقة ا  يف   ح غري فعالة جعل الرقابة بشكلها السابق تصب و   ، درجة تعقيد القطاع العام

والتشريعية   القانونية  جراءاتام اإلرت ح إطار ايف    لتسيريية اا، وضمان فعالؤسسة لألهداف املسطرة مسبق نشاط امل
ز  احلوبذلك  املراقادت  إىل  والاملبة  اجة  أتثري  تدقيقالية  وحتت  وأعاد   وظيفة أقر  الذي    1976  دستور ،  املراقبة 

 .2هاتنظيم
أصدر رقم  ملا  حيث  القانون  اجلزائري  أوكل    01/03/1980يف  املؤرخ    05-80شرع  ممارسة والذي 

حيات صالله  ئيس اجلمهورية وأسندت  ليا لر لذي وضع حتت السلطة العااسبة  لس احملجم  ية إىل الملااقبة  املر وظيفة  
ات املالية واحملاسبية اليت مليعلاكل  تعكس    اليت   احملاسباتمبراقبة خمتلف  القيام  لس احملاسبة  ختول جمل   ائيةإدارية وقض 
   .3اقيتها تها ويراقب انتظامها ومصد قديتأكد من  

 
لر لا  اجلريدة   1 تنظماأل  ية، ئر جلزا الجمهورية  مسية  املتضمن  احملر  مهنة  واخلبي يم  يف    28-71م  رق ،  حملاسبا   اسب  ا107العدد    ،29/12/1971املؤرخ  خ  ير بتاادرة  لص ، 

 .1858-1852 ص ص :  ،30/12/1971
 . 83، ص ه سبق ذكر  مرجعخرون، وآ ي عدون انصر داد   2
ارس  م  4، و املؤرخ يف  10عددلا،  01/03/9801يف    خاملؤر   05-80  ، رقماسبةن طرف جملس احملم  بةقراامليفة  ظمبمارسة و يتعلق    ننو قااجلزائرية،    مهوريةالرمسية للجيدة  جلر ا   3

 . 349-338 :  ، ص ص1980
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املعدم ك  وهرحلة  امل   هذ يز ه مي  ماو    املؤهلني ملمارسةفاية  ا  وظفني  ترا هذه  أدى إىل  همات املكم  ملهنة مما 
بب ارتفاع عددها وتنامي سبات الوطنية  لقدرة على ضمان املراقبة والتدقيق املايل لكامل الشركم وعدم ااملوكلة هل
 .  1حجمها 

(  OMCللتجارة )  لعامليةظمة انملإىل ا  اممضن ي لالرمس  اجلزائر بطلب  ذه املرحلة هو تقدممييز ه   كذلك ما
الذي يرتتب عليه االنطالق يف إعادة هيكلة تنظيم مهنة احملاسبة   جهلتو هذا ا، ومتاشياً مع  1987أفريل    30يف  

أمهية كربى ن واخلدمات  رير جتارة امله(. حيث ميثل حتOMCملتطلبات االنضمام إىل )  ب مبا يستجيوالتدقيق املايل 
دو بني الع  تع ب  خصوصاً ،  ملا ل  )دما  االتف OMCبنت  ضمن  وجسدته  النهج  هذا  اخلدمات(  جتارة  بشأن   اق 

(GATS مبا فيها خدمات مهن احملاسبة والتدقيق املايل، ما يعين أن املنظمة هتدف إىل ،) قيود اليت حتول لا إزالة كل
 .  2لعامل والتدقيق املايل بني دول ادون توريد خدمات احملاسبة  

 

 ة ا للمهنتكارهحا  ولة عنالد  ي : ختل   اً ياثن
قاللية إىل الوصاية احلكومية ممثلة يف وزارة ستاال م املهنة االنتقال من  حيث شهدت هذه الوضعية لتنظي  

 لتايل : ا  ت على النحو املالية خالل املرور مبرحلتني جاء
 :   2009إىل    1988املرحلة الرابعة ما بني    -1

ا هذه  على  استمراغل ب  للحيدوللار  تكااح  رملرحلة  و االقت  ة اة  اخلاصغصادية  القطاع  غاية  3ياب   إىل 
ابساهن متيزت  اليت  وخ ليتقاليتها  املؤسسات  التاليةة  األشكال  أحد  ضمن  التجاري  للقانون  )شركة   :  ضوعها 

 املؤرخ يف   01-88  القانون    اري(، مبوجب ابع صناعي وجتولية؛ أو مؤسسة عمومية ذات ط ؤ سحمدودة امل  مسامهة؛ 
التوجا  نضمتذي  وال  ، 12/01/1988 للمؤسسات  يلقانون  حيث االقتصا  العمومية هي  الفصل خصص    دية 

ستحداث ا  قتصادية على( منه إبلزام املؤسسات العمومية اال40، إذ نصت املادة )للرقابة يف املؤسساته  من  امنالث
  ة تنظيم تصاديقالومية اعملا  ؤسسات امل  : "يتعني على   الداخلية على النحو التايل هياكل تنظيمية تعىن بنظام الرقابة  

 . 4وتسيريها"ط سريها صفة مستمرة أمنا ب سنيراقبة يف املؤسسة، وحتصة ابملوتدعيم هياكل داخلية خا
( املادة  أشارت  ب41كما  القانون  نفس  من  ل(  ضمنيه  "ختضع تلصفة   : التايل  النص  وفق  املايل  دقيق 

العموماملؤ  اقتصادية االقتصادية  سسات  التنظيم"، مث    ا الغرضل هلذ هؤ مجهاز    به  م و ري يقي دو لتقييم  عن طريق 
املادة ألحد أهم خ أشارت   املايل عن ص اصائنفس  وتسيري   دما شددت ملدقق  إدارة  املباشر يف  تدخله  على عدم 

 
،  5، العدد  3د  ل اجمل  ،ةتجار لألعمال وادايت ااصقت جملة ايدانية،  راسة مد- اجلزائرت يفساابنة حمافظة احلهين ملهقانوين وامل الاإلطار  قيداون،    الصديق  أبو بكرورين،  ق   درويقحاج   1

 .184، ص 2018
 .209-206، ص ص  ذكره  جع سبقمر درابلة، و بسارة حدة   2
رداس،  بوم  -ةر قبو جامعـة أحممد    نشورة،جستري غري مة ماذكر ، مـستطالعية"دراسة ا" للمراجعة    ية الدولواملعايي   جلزائريتشريع ابني الة  جيار جعة اخلار امل واقع  ،  ن الصديق حممد ب 3

 . 83 ص  ،2015 ائر،ز اجل
، 8981جانفي    13خ يف  ر ، واملؤ 2العدد  ،  12/10/1988  ؤرخ يف ملا  10-88  قم ، ر االقتصاديةيهي للمؤسسات العمومية  جن التو نو القا ية،  ر ئ مهورية اجلزاالرمسية للج اجلريدة   4

 . 36ص 
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ر ل أو عمل مباشلالستغالل ابستثناء كل تدخملوالية أبنه "يتم هذا التقييم االقتصادي  ا  ة يف الفقرة املؤسسة موضح
 ت املعنية". ااملؤسس  سة أو سؤ يري امل وتس  ة إدار   يف

ابلذكر     تريخ أنواجلدير  مع  ابلتزامن  االقتصاديةلقانون  اور  صد  ه  العمومية  للمؤسسات  يف   التوجيهي 
ال12/01/1988 صدر  ب تامل  03-88  قمر   قانون ،  املسامهةعلق  رقم  صناديق  القانون  وكذا  املعدل   04-88، 

 ون التجاري. للقانواملتمم  
القصد   مث  يف    91-08رقم  ون  نار  و 27/04/1991املؤرخ  وكي،  شروط  حدد  مهنة الذي  ممارسة  فية 

اجلمعياتحملا  خلبريا وكذا  التجارية  الشركات  لدى  املعتمد  واحملاسب  احلساابت  وحمافظ  عاضدايت لتوا  اسب 
 .1املهنية   تجتماعية والنقاابالا

اجلزائر    ايل يف يق املقد تهنة الم  تح بلك أصوبذ   ارسة املهنة، روط ومعايري مملقانون على شحيث نص هذا ا
هذا وقد مت مجع ثالث تنظيمات حتت سلطة ملالية،  تابعون لوزارة اال  يونارسها املراقبون املالكان ميمستقلة، بعدما  
الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي    يه دة مستقلة و هيئة مهنية واح املعتاملصف  كما مدين.  احلساابت واحملاسبني 

 يات أخالقواملتضمن    1996  لأفري  15ؤرخ يف  امل  96- 136قم  ر م التنفيذي  و سر املدور  ص  ة رت الف  تات ذشهد 
النقابة الوطنية اء  ض عأ  طبقة علىهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت، والذي حيدد القواعد األخالقية املهنية املم

قة على فيتضمن املوا  يذل ا  1996  نة س  مقرر   ك كذل ، و 2املعتمدين افظي احلساابت واحملاسبني  للخرباء احملاسبني وحم
 .  20063  سنةوالذي مت تعديله    رسة املهنةل احلق يف مما ختو يت  روط اخلربة املهنية الزات والشهادات وشاإلجا

 

ذي يعد ارة املالية وال(، حتت وصاية وز CNCلس الوطين للمحاسبة )جملاضاً إبنشاء  متيزت هاته الفرتة أي
استشمبث هيئة  ط   اريةابة  و و   ع ب اذو  مشرت ينهمزاري  تتم  االهتمامثك.  يف  صالحياته  والتطوير   مبجال  ل  البحث 

املستمد و   ،2007( سنة  SCF. أيضاً متيزت ذات املرحلة بتبين اجلزائر للنظام احملاسب املايل )4اسباحمل  ييسوالتق
مع ومعاي من  الدولية  احملاسبة  )ايري  املايل  اإلبالغ  يتعميفشريعي  الت  ر لإلطاالً  واستكما  .RSIAS/IF)5ري  لق ا 

 . 6سبة اإللكرتونيةسك احملاشروط وكيفيات م  دد، حي 2009مرسوم تنفيذي سنة  إصدار  ام احملاسب املايل مت  ظابلن
 

 
صادرة بتاريخ  ل، ا20  ددالع،  27/04/9911ؤرخ يف  امل   91-08،  اسب املعتمداحمل و   تاابسظ احلفاسب وحماي احمل ب اخلاملتعلق مبهن    لقانوناجلزائرية،  ا  يةهور للجم  الرمسية  اجلريدة 1

  651، ص 01/05/1991
  يل أفر   51ؤرخ يف  امل   136-69  ، رقمب املعتمداحملاساحلساابت و   افظوحم  خلبي احملاسبمهنة ا  ت ون أخالقياانتضمن قنفيذي املترسوم الامل ، يةجلزائر ا  ية ور هة للجم ي لرمس يدة ار اجل2

 . 4، ص 17/04/1996رة يف ، الصاد24عدد ال 1996

اجلزائرية،  لرمسية  الاجلريدة   3 املو مقلجمهورية  يتضمن  علافرر  اقة  وكذادشهال و جازات  الى  شروط  ات  ا ااخلربة  ا  ختو ملهنية  ممل  ليت  يف  مهنا احلق  احملرسة  اخلبي  افظ  وحم  اسبة 
 . 21، ص 12/06/0602 صادرة يف ل ا، 41العدد ، 1999/ 15/03 قرر املؤرخ يف ملا  ميتم و  يعدل ،13/05/2006يف   خ ر مؤ  اسب املعتمد،ت واحمل احلسااب 

، الصادرة  56  العدد  1996سبتمرب    25  يف   املؤرخ   318-96، رقم  هماسبة وتنظيمح وطين للجمللس الاإحداث    املتضمنفيذي و تنالم  و املرس ،ةئري اجلزا ة  مسية للجمهورياجلريدة الر 4
 . 18، ص 29/09/1996 يف 
   . 3 ، ص25/11/2007 بتاريخة  در صا ل، ا74 ددالع، 25/11/0072ؤرخ يف امل 11-07، رقم  املايليب احملاسم  من النظاضت القانون امل اجلزائرية، ية للجمهوريةرمس ال يدةر اجل 5
دد  علا،  70/04/2009املؤرخ يف    110-09، رقم  يلآلا م  عالاإل  ةاسطة أنظمسبة بو احملوكيفيات مسك ا  لشروط  فيذي احملددالتن   وماملرسزائرية،  رية اجلو مسية للجمه لر ريدة ااجل  6

  . 4، ص 08/04/2009اريخ تادرة ب لص ، ا21
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 :   وما بعدها  2010املرحلة اخلامسة منذ سنة    -2  
مهنة  2010 سنة    يف تنظيم  املاأخذ  اجلزائر    يلالتدقيق  سنتنجديد    منحىيف   من   مجلة  يجة 

احملالتنفي  مملراسي وا   ني قوانلا ملهام  ذية  و   املنظمات ددة  وا ا   مزاولة شروط  املهنية  وتنظيم ياؤولملسملهنة  املهنية   ت 
وغريها،    التدقيق مكاتب   التقارير  إعداد  غرارومعايري  القانو صدإ  على  يف    10-01  نار   جوان   29املؤرخ 

 ارسة ومهام مم  شروط  دد ذي حيال  ،دماملعتاسب  حلساابت واحملاسب وحمافظ ان اخلبري احملاملتعلق مبه  2010
ية املدقق املايل واملهام املوكلة إليه   يف ماهغيريت  01-10ر القانون  عن صدو   حيث نتجحمافظ احلساابت،  

جلزائر، من  قيق يف ابة والتداملنظمات املشرفة على مهن احملاس  ةل إعادة هيكاملشرفة عليه، إذ مت  واملنظمات 
املهخالل ا الفصل بني  ا  سبا احملللخبري  ،لثالثام  نضوي هيئات  عتمد، وتساابت، واحملاسب املحلوحمافظ 

الثال املباش  حتت ث  املهن  لوز الوصاية  املالية رة  القانون  1ارة  على  انبثق  وقد  هذا  من  جمموعة    10-01، 
 من هذا الفصل.القرارات التنظيمية سنتطرق هلا ابلتفصيل ض و  املراسيم

شهدت   املرحلة أيضاً  ا متعا  2016  نةس  هذه  لاجل  ري يملعااد  )لزائرية  من  NAAتدقيق  املستوحاة   )
للتد امل الدولية  و قيقعايري  مت  ،  حيث  معايري،  أربعة  مقرر  ليشمل كل  مقررات  أربع  ضمن  إصدارها  مت  اليت 

ايري  مل يتم استكمال بقية املع  ، علماً أبنه24/09/2018للتدقيق إىل غاية    ي ر معيار جزائ  (16إصدار )
 ع يف سريالتطور التكنولوجي ال  ملواكبة  بسعي املشرع اجلزائري  ته الفرتةها  تز يك متكذل.  02022ة  ة سنحىت هناي

قانو ئبي إصدار  خالل  من  االلكرتونية  ابلتجارة  منها  تعلق  ما  السيما  األعمال  القو ة  حيدد  املتعلقة ع ان  العامة  د 
 3مات لسلع واخلد لكرتونية لابلتجارة اإل

 

 
 ه التابعة لان  جل لة وااسبحمل لوطين  س الاجملل لثان :  املطلب ا

 

إعادة   عملية  املأسفرت  وفقتنظيم  )  هنة  هيكلة  عن(  2010  ،01-10القانون  املهنية    إعادة  اهليئة 
يف  ممثلة  للخرباء  السابقة  الوطنية  املعتمدين  حم و احملاسبني    املنظمة  واحملاسبني  احلساابت  هيئة حداستابافظي  ث 

الوطين سلطة اجمللس  لختضع  جمتمعة  ث  الالث  املنظمات  ن ما أبل، عةد ح على    ثالثة من املهن التنظيمية لكل مهن
 الثالث فيما يلي :   املنظماتثل  ، وتتمسبةللمحا

 املصف الوطين للخرباء احملاسبني؛ .1
 ؛تافظي احلسااب الغرفة الوطنية حمل  .2

 
ادرة يف  ، الص 24 ددالع، 92/06/2010خ يف املؤر  01-10 رقم، دحملاسب املعتماابت واس وحمافظ احلب  احملاس ن اخلبي هتعلق مباملنون القا، يةئر زارية اجلو ه لجمية لرمساجلريدة ال 1

 .4ص  ،11/07/2010
   مواملقرر رق ،  2016بر  أكتو   11    ؤرخ يف، امل 150رقم     ررقاملو ،  2016    فري في  04   ، املؤرخ يف020رقم    .زائرية للتدقيق يي اجل عاصدار املإ  املتضمنة رات  املقرالية،  وزارة املا  2

 . 2018سبتمرب 24 ، املؤرخ يف 77رقم   ، واملقرر2017س مار  15ملؤرخ يف  ، ا23
 . 4، ص 16/50/2018 يف صادرة  ل ا، 82عدد ال، 10/05/2018 املؤرخ يف  05-18، رقم ةيلكرتوناللتجارة اابنون املتعلق القا ائرية،لجمهورية اجلز ل يةلرمسا ريدة اجل3
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 املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتدين. .3
 سبة : اجمللس الوطين للمحا  الً أو 

 التقييسهام االعتماد و ، حبيث يتوىل مملكلف ابملاليةالطة الوزير  س  تحت   حاسبةمل ل  ين وط   لس جممت إنشاء  
احملاسبيةسااحمل املهن  ومتابعة  وتنظيم  املكلفني  1ب  الوزراء  عن  ممثلني  من  ويتشكل  ال،  من  اإلحصاء، اط بــكل  قة، 

 .هين، الصناعة، التكوين امللتعليم العايلالرتبية الوطنية، التجارة، ا
س احملاسب قييلترائب، املدير املكلف ابالعام للض  مة للمالية، املديراملفتشية العا  سيرئمن    اً ضيأكل  تشوي

ة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، نوممثل عن جل  ة املالية، ابإلضافة إىل ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر،وزار لدى  
 .تبة مدير عن جملس احملاسبةوممثل بر 

فاءاتـهم يف ـكـم ل يـتم اخــتــيـارهـإلدارة املركزية و مدير اب تبة  ر على األقل    ءار ز ـو ال  ثليمم  فر يف تتـو يب أن  كما  
 . اجملال احملاسب واملايل

 :2الس الوطنية التاليةـ جملاكل جملس من  كذلك يضم اجمللس ثالثة أعضاء منتخبني عن    
 ني؛لخرباء احملاسب املصف الوطين ل 
   ؛تحلسااب ظي احملاف  الوطنيةالغرفة 
 ني املعتمدين.بطنية للمحاسو لا  مةاملنظ 

كما يتم   احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف ابملالية،  يلجمايف  فاءهتم  تم اختيارهم لكوثالثة أشخاص ي
ا أعضاء  بقرارتعيني  )م   جمللس  ملدة  ابملالية  املكلف  الوزير  الوزر بناءا  سنوات  (  6ن  من  اقرتاح  ومسؤويل على  اء 

ع عهدة قطا ان  ( كل سنتني، ويف حالة 3/1ابلثلث )   ديد تشكيلة اجمللسعلى أن يتم جت   ،ه ة أعالور كذ امل  اتظمنامل
 هدة. ، يتم استخالفه بعضو جديد حسب األشكال نفسها حىت هناية العضاءأحد األع 

اء ر آلأبن اماً  من رئيسه، عل   السنة بناءا على استدعاء لس يف مجعية عامة مرتني على األقل يفع اجملمتيو   
، كما ميكن نشر حاً مرجيس  األصوات يكون صوت الرئتساوي عدد    احلاضرين ويف حالة   لبية األعضاءغأب  تخذ ت

   .3الية مل ير املكلف ابتقارير اجمللس ودراساته وحتاليله وتوصياته بعد موافقة الوز 
  

 بة : . مهام اجمللس الوطين للمحاس1
اسبية  ة املهن احملسب وتنظيم ومتابعاالتقييس احملو   داالعتم اب   ىنتعيت  وال   ليت يضطلع هباميارس اجمللس مهامه ا

 :4يل على النحو التا 

 
 . 4، ص ق ذكرهسب مرجع ، 01-10ون نالقا  1
، العدد  2011  ةنفي سن جا   27خ يف  ر ؤ امل   24-11قم  ، ر اعد سيهة وتنظيمه وقو سبحاملل  ينالوط   لة اجمللسد تشكيدحي  رسوم التنفيذياملية،  رية اجلزائر جمهو لل  ريدة الرمسية اجل   2

   . 6-4 ص  ص، 02/02/2011 رة يف الصاد ،07
    . 6، ص بق ذكرهمرجع س ،2011ي سنة نفجا  27 املؤرخ يف   24-11م فيذي رق م التنسو ر امل   3
   . 6-5 ق، ص صملرجع السابا  4
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 مهام االعتماد :   -  أ
   الفصل فيها؛ و   الثالث  هنيةامل   املنظماتاستقبال طلبات االعتماد والتسجيل يف جداول 
 دول؛ جلايف    سجيلت لاماد و العتاحلصول على اكل املرتشحني الراغبني يف    تقييم صالحيات إجازات وشهادات 
  املهنيني يف اجلدول؛   شر قائمةنإعداد و 
 والفصل فيها؛  ة يف حق املهينيبيتأداستقبال كل الشكوى ال 
 تنظيم مراقبة اجلودة املهنية وبرجمتها؛ 
   وافقة.  ضها للمأصناف املهنيني وعر  نة املنجزة من خمتلفقوانني أخالقيات امله  عيشار ودراسة ماستقبال 

ة هنيهيكلة املنظمة امل  ادة إع  ت ( حني مت 2010 ، سنة01-10)  صدور القانون  ذن إىل أنه م  ة إلشار ا  در جتو 
 مل ينهِ   ، والذي للمحاسبة  الوطين جمللس   يف الةً ممثئة إشراف جديدة على املهنة  هي، ومّت تعيني  ح االعتمادفة مبن  ملكلّ ا

مل يتم   ادات،م االعت  همومنح  ص بالرت قيد    نو القاندار  يف تريخ إص  ذين كانوالفات املرتبصني الحلد اآلن تسوية م 
  . والتدقيق خاصة من قبل خريي اجلامعة املتخصصني يف احملاسبة  ، جدد رغم الطلب الكبريتسجيل أي مرتبصني 

التأخر   القطاعة يف ه ري الكب صالحاتإلل  يعزىهذا   اء للرتبص واليت ترمجت إبنش  وإياد صيغة جديدة فعالة   ، ذا 
التعلي املمعهد  والتدقيقسااحملهنة  مل  تخصص م  بمم  ،1بة  انعكس  االعتماتوقيف  ا  ممنح  ملمارسة   حمافظة هنةد 

 خصص اليت نص( دون البدء يف تطبيق آليات التكوين املت1991،91-08) ابت وفق إجراءات القانون سااحل
 (. 2010، 01-10ليها القانون )ع

 اسيب :تقييس احملمهام ال  -  ب
 :   ةيالتالهام  امل  التقييس  حيث يشمل  
 سبة وتدريسها؛تعلقة ابحملامات والواثئق املو غالل كل املعل تسمجع وا 
 احملاسبية؛  على حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستعمال األدوات واملسارات للعمو احتقيق أ  
   احملاسبات؛اقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس 
  أهنا؛ التوصيات بش  راء فيها وتقدمي آلاسبة وإبداء اة ابحملتبطر ملية انو قانيع النصوص الدراسة مجيع مشار 
  التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة؛  مة وبرامجأنظير املسامهة يف تطو 
 ة للتدقيق؛ دولي ال ق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايريلعودة فيما يتمتابعة وضمان مراقبة اجل 
 الدويل؛   اسبة على املستوىاملتعلقة ابحمل  تم واألدواظنت والدواألاملناهج وا  متابعة تطور 
 صالحياته.   اليت يف إطار ات  تقيكل التظاهرات واملليم  تنظ 
 مهام تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية :  -  ج

 :   شمل املهام التاليةاملهن احملاسبية فهو ي  ة عابتنظيم ومتابلنسبة ل 
 

ائر،  اجلز ،  25د  عدلا  12د  لاجمل  ،مليعا االقتصاد الاالقتصادية والتكامل يف  تصالحااإلمراجعة    ،ريل يف اجلزائاسب املا نة التدقيق احملمهة  سار مم  آفاق  ك، واقع واملال  دبع  هامل 1
 .198، ص 2018
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 احملاسبية؛  املسامهة يف ترقية املهن 
 املهنيني؛ ين وحتسني مستوى  و ة وبرامج التكمظتطوير أن  يف   امهةاملس 
 قة ابلتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل؛ ألدوات املتعلوا   نظمعة تطور املناهج والابمت 
  ة املهنية؛ ياحتيني العن متابعة وضمان 
 ؛ اائجهر نتشنو اشرة  مبمباشرة أو غري يادين املرتبطة هبا بطريقة  إجراء دراسات يف احملاسبة وامل 
 ذا التكوين؛ أخرى متعلقة هب   اجعومر تصور دعائم بيداغوجية  اسبة من خالل  التكوين يف احمل  مساعدة هيئات 
 حماسبية جديدة؛   د عة إدخال قواتنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسب 
 احملاسبني. نيي ملهنرف اصت   ع حتتتوض  اجلديدة اليتت  اليت تسمح إبعداد األدوا  القيام ابألحباث املناسبة  

 

املهنية، من   املنظمات ادة هيكلة  دت إىل إع أاليتمهن احملاسبة و   طالت  إلصالحات اليت هذا وقد أسفرت ا
مهنية   ث هيئاتإىل ثال  ظي احلساابت واحملاسبني املعتمدينفااسبني وحمخالل تفكيك املصف الوطين للخرباء احمل

فعلية يف تطوير جعلها هيكل دون مسامهة  ية ما  نامله  املنظمات   ر هتميش دو   ى لعية،  ملالإىل وزارة اونقل صالحيته  
م ملهنة ظنالقانون املالقانونيني، حيث يعتربون أبن  زائر، ما أدى إىل توجيه انتقادات من قبل  يف اجل  سبةامهن احمل

ثابة احتكار مبعد ذلك  ي  ذإ،  تهاراقب املهنة وم  ظيمتناجلمع بني  للمحاسبة   طينلمجلس الو التدقيق املايل قد خول ل
وهولل ا  صالحيات،  للمبدأ  الذي  خمالفا  امببد  يقر لدستوري  ما  لف أ  املهنيني  1السلطات بنيصل  انتقد  ، كذلك 

التنظ االجراء  هذا  ابملهنة  ير ،  يميواملهتمني  مبثابة نو حيث  املهنة    ه  شؤون  يف  مع  يتعار والذي  تدخل   ضرورةض 
ا  ات مظناملر  دو   زيز وتع  قي تدقوالاسبة  استقاللية مهنة احمل تنادي به    شرفة عليها ملاملهنية   احملاسبية  نظمات ملاوالذي 

 .2ة وليالد 
  يف اجلزائر  ةة على املهنوصاية اجلهات احلكوميويف ذات السياق أفادت نتائج دراسة )تليلي وسويسي( أبن   

نة هتطور املق  اعأ  هأبن  ظيمينتلراء ااإلجإىل هذا  ، كذلك ينظر  3املايل   دة التدقيقيف حتقيق جو   حيول دون املسامهة
الدول   لقبول عضويةيشرتط هذا األخري   إذانونيني، حاسبني القللم يل  ضمام إىل االحتاد الدو ئر حبرماهنا من االنابجلزا

ة اسدر   استطالع لآلراء أجرته  نتائج  بينما أظهرت   4هامارسيمل  هاتنظيم  صالحية  ركتو هنة  لية املاستقالاحلفاظ على  
العديد   ملحي  ظيمهنة، وهذا ما جعل التنإعادة تنظيم امل  ب املهنة عند ااستشارة أصح  متتنه مل  أب  (تويلداوز خ)فري 

التناقضات وزا  من  وصاية  حتت  احملاسبة  مهنة  جعل  وأخطرها  املالية  والتجاوزات،  يفقدهااو رة  استقالليتها   لذي 

 
 . 315ص ، 0182، 1جلزائر قوق، جامعة ااحلة يكل  ص،اخلا ص القانون ة، ختصر و نشراه علوم غري مة دكتو ، أطروح زائراجل يف افظ احلساابت نون حملا النظام الق، زة مركبحفي 1
  لثالث ور االطروحة دكتوراه  ، أط0152-  2010ة "  رت الل الفقييمية ختليلية  دراسة حت"    ائرز اجل   يفاسيب  حملح اإلصالا  ة يف ظل عمليةاقع تطوير مهنة احملاسبو لدات،  ويفريوز خ   2

 .   121ص ،  2016ورقلة، ح ابر ي مصد ة قاعادية، جامواقتص  ةيال ختصص دراسات م ،نشورة غري م
 .  380-381ص ص  ،بق ذكره سمرجع  ي، يسي هوار و س تليلي طارق و  3
ه  توراكأطروحة د "اسبني  احملاابت واخلرباء  ي احلسنة من حمافظلعي  ئيةدراسة استقصا"  ،زائرجلحملاسيب ابا  التدقيقير مهنة  و ة يف تطالدولي  لتدقيق ا  يايعتبين م  رأث   هلدى،ا  هبلويل نور 4

 .   134ص  2017 زائر، ، اجل1ف طيس سات عباحر ة فجامع ة، لعلوم التجاريدية وااة العلوم االقتص يكل  يق،دقمالية وتو   ختصص حماسبة  م التجارية،ثالث يف العلو الر و الط
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يؤكد   ، وهو ما 1مييظن تال  راءجإل ا  ذاهل   راسةالد  عينة ستجيبني من  من جمموع أفراد امل  ( 68.8 %)  حيث عارض 
مفاده، هنية  ملا  املنظمات   ة إحد تاج  استن  للقواعد  الرت ن  أب   والذي  االمتثال  على  املفرط  على القانونية  كيز  سيكون 

 .2للجودة   ى هلامة األخر حساب معاجلة اجلوانب ا
  الوطين للمحاسبة   :  اللجان التابعة للمجلس  اً اثني

 

امل الوطمل ل  تبع تأن    هنة علىنص تنظيم  جلنة يف  ممثلة    جلان متساوية األعضاء  ةمخسمحاسبة  لل  ينجلس 
اقبة  ر مجلنة و كيم،  التكوين، جلنة االنضباط والتح  املهنية، جلنة االعتماد، جلنة والواجبات  اسبية  احملات  تقييس املمارس 

 . 3اجلودة
 ة حملاسبية والواجبات املهني. جلنة تقييس املمارسات ا1

 :4الية املهام الت  تة والواجبابيساارسات احملم يس امليتق  نةىل جلتتو  
 والعناية املهنية؛  اسبيةاحملات  خيص التطبيق  لعمل فيما وضع طرق ا 
 شخص طبيعي أو معنوي خاضع لإللزام   لكملطبقة على  حتضري مشاريع آراء حول األحكام احملاسبية الوطنية ا

  ملسك احملاسبة؛ القانوين
 احملاسبية؛  ت واملساراتاعمال األدو ستاو   بتطوير  ةصااخليل تحالسات والإجناز كل الدرا 
  اسبة؛ تقييس احملإىل  دفاإلجراءات اليت هتح كل  اقرتا 
   تقدمي التوصيات بشأهنا؛و   اآلراء فيهادراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة ابحملاسبة وإبداء 
  ة؛ بسااحمل  ادينتلف ميواملنهجية يف خماألحباث النظرية    ضمان تنسيق وتلخيص 
  اسب وكذا تطبيقها التقييس احمل   يف   تصةاملنظمات الدولية املخعايري املعدة من  ملتعلقة ابملايع اآلراء  ار شم  حتضري

 املعنية.  املنظمات ابالتصال مع خمتلف  
بني   االمن  اللجنادنتقاأهم  هلذه  املوجهة  ات  خللية  تفتقد  أهنا  أ ة  ميكن  واليت  آراالستماع  تستقطب  ء ن 

ب مصلحة صحاكأ  ضافة إىل رجال األعمالاسبة والتدقيق ابإلجمال احمل  ابلبحث يف  منيتهيني املميداكواأل  نينيامله
التدقيق املايل وفق ما هو معمول به لدى )من   هو خلية االستماع،    ب ملعامل لغياولعلى أهم ا  .IFAC)5مهنة 

جلنة م إصدار  د ق نتيجة ع دقيتللائرية  ز جلا  عايري امل  يق بعض يتوقع أبن يتلقها املهنيني يف تطبالصعوابت الكبرية اليت  
يري تدقيق ذات عالقة مازالت مل تصدر بعد، وهذا ما ارتباطها مبعاغم  ، ر كاملة ضمن قرار واحد  لمعايريالتقييس ل

 
 .   012، ص هسبق ذكر  مرجعلدات، ويفريوز خ  1

2 Holm, Claus, et al. Op.Cit., P 57. 
   .4 ص  ،كرهذ  سبق عمرج، 01-01انون قلا  3
    .6 ، ص كره ذ  سبقمرجع ، ه وقواعد سريهالوطين للمحاسبة وتنظيم اجمللسة  تشكيلل د داحمل، 24-11م التنفيذي رقاملرسوم  4

لد  ، اجملتصاديةلـة إضافات اقجم،  8201-  لسنة  املهنيني  ينة منعلة  دراسة ميداني  -ساابت  ر حمافظ احلقارية تلتدقيق يف جود ائرية لز عايري اجل املتطبيق    رك، أتثراعالق مب بوز، بو نوح ل  5
 . 21 ص ،2019، 2 د، العد 3
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يري تثال املدقق لكافة املعاكد على ام، الذي يؤ 20ضمن الفقرة    200 للتدقيق رقم  يلو املعيار الد يتعارض مع نص  
 1دقيق الدولية للتري  عاي للتدقيق مستمدة من امل ملعايري اجلزائرية  منطلق أن ا  ، وهذا من قيقد تلقة اب عاللا  ة ذات دوليال

، سيكون على املهنة  فةشر ملا  املنظمات ا  تدريب ابدرت هب  بدورات  القيام   همل يسبق(  SCF)  مبا أن تطبيقو 
ت املفهوم  التجربةمن غري  ا  كرار هذه  املعايري  اعتماد  الصدد   يف التذكري    من   دب. واليقدقتللية  ئر جلزاعند  أبن   هذا 

وحمافظي احلساابت فيما يتعلق  لدى معدي القوائم املالية يف الشركات تمر  سامليل و ح يف التدريب األو القصور الواض
قائ،  (IAS-IFRS)  هيو ولية  لد ا  مرجعيتهاو (  SCF)  بــ تزال  املفهوم   ستيعابالتفسري  إال  هو  ما    ،مةواليت ال 
ني هو يف ح  يف   تغيري بسيط يف التسميةعلى أنه  لكياانت واملهنيني  ا  ن من قبل عدد م  ب احملاس  ح ال صإلل  يلشكلا

من قبل املتخصصني  ياً ي دة تدر يد اجل املايل  التدقيقحىت ميكن تبين ثقافة  وابلتايل  حقيقي.واقع األمر تغيري جوهري 
 يري عام  كامل كن نشر  مم  أقرب وقت  يف   بة اسللمحاجمللس الوطين  واصل  ييب أن  حبيث  ،  (NAA)  قبل تطبيق

(NAA) ،2عليها عن طريق التنظيم وإطالق برانمج تدريب ي  لرمسطابع انهائي وإضفاء القبل اعتمادها ال. 
 :   جلنة االعتماد  .  2  
 :تية  تماد املهام اآلع جلنة اال وىل تت  حيث  
   العتماد؛جمال معاجلة ملفات اإعداد طرق العمل يف 
  ملعتمد؛ وحمافظ احلساابت واحملاسب اب  ساخلبري احملا  ةناق مبهتح لالل اسبري و حتديد معاي 
 ؛ عتماد اال  بات ضمان تسيري طل 
  حتضري ملفات االعتماد؛ 
 املهنيني املعتمدين.   قوائممان متابعة ونشر  ض 
 :   ينو كجلنة الت.  3

 :املهام اآلتية    ىلتتو   فهي  لجنة التكوينابلنسبة ل           
 ؛نيو ل التكجما ص خي مال فيإعداد طرق العم  
  ؛ املشاركة يف الرتبصاتت  ادراسة ملف 
 ؛اتبصتابعة الدائمة للرت امل  ضمان 
  ؛ املعتمدة   ةتب احملــاسـباتــوجــيـه املرتبصني إىل مك 
 ؛لرتبصتسليم شهادات هناية ا 
 الدولية؛  ملعايري احملاسبيةبرامج التكوين يف جمال ا  حتضري 

 
د  دعال،  6اجمللد رقم  ،  اساتلبحوث والدر ية ل تنمة اإلدارة والجمل(،  ني القانونيقنين املدق لعينة م  ةميداني  )دراسة  لتدقيقل  يةئر ا  اجلز رييعاين املتب ، حتسني جودة  بوزيدة محيد وسايج فايز 1

   . 39 ص ،2017اجلزائر، ، 11
2 Ayadi, Abdelkader, Youcef Belguet. "Rapprochement Entre La Pratique De L’audit L’égal Et Les Normes 

Algériennes D’audit (naa) En Algérie Cas: Naa 210/Accord Sur Les Termes Des Missions D’audit." 

Economiques des Business et Commerce, N°: 06 Septembre, 2018, P 553. 
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  احملاسبة؛ ت  اليف خمتلف جما  ةاملتخصص  د ه اعمل واخرى  التعاون مع هياكل التكوين األ 
  واع التكوين؛ نــل أكلـ  االمتحان جلــان  املشاركة يف تعيني 
   بة؛ اخلـاصـة بتكوين مهين احملاسمعطيات للمعايري الدولية  وضع بـنـك 
   ميادين احملاسبة والتدقيق. خمتلف  ايم دراسية ومؤمترات وورشات عمل يفتقيات وألمتنظيم 

ين يف ضعف تكو   بنيللمحاس  الدويل   لالحتاداجلزائر  مام  نضاتائج عدم  ح نضتتيني  هنامل  ن كويت  خيص  فيما
التدقيق املايل حيث يتوقف  رسي ممما جلزائر بشكل  ا  التدقيق يف  مهنةتطوير  و أداء املدققني  توى  الرفع من مسهنة 

العام  نذ مهنة تنظيم امل رملثال أقا لسبيى . عل1والعملية  الكفاءة العلمية  دولية لزايدةبرامج تكوين على اعتماد عال ف
احل يف أربع قرارات تنظيمية حبيث تضمن كل قرار اعتماد أربعة مر   عرب   زائرية للتدقيقري اجلملعايااعتماد  ،  2016

التنظيم    ، دون 2ليني بتطبيقهاققني املا تلزم املد   ( معيار 16داد هذه الدراسة إىل )عإ د إىل غاية  معايري ليصل العد 
 .3هبا ل  مضح كيفية الع و ت  يةتكوين  تار لدو ق  ملسبا
 

 :  والتـحكـيم  جلنـة االنضـباط  .  4
 :4النضـباط والتـحكـيم املهام اآلتية اـة  جلنتتـوىل  

 ؛ املصاحلةو   اط والتحكيمإعداد طرق العمل فيما خيص جمال االنضب 
   كبة رتاألخالقية امل  وأ تقنية  وال  ةهنيملعد ايبية لكل خمالفة أو إخالل ابلقوات التأدابحلاال املتعلقة    امللفات دراسة

 مهامهم؛ من املهنيني خالل أتدية
  األحكام يف ميدان التحكيم واالنضباط؛ء حول  رااآل   حتضري مشاريع 
 العمالء؛يني و صاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني املهنمل اوالوقاية و   ضمان دور أساسي يف جمال االستشارة 
 ني؛نيهمل ابنيحلة  ضمان مهام الوقاية واملصا 
 بعة، مع اإلشارة هلذه العقوابت. راوالية من الدرجة الثالثة  الذي تعرضوا لعقوابت أتديب  نييملفات املهن  نييحت 

( إىل عدم وجود Ali-abdessamedت دراسة )وخبصوص مهام جلنة االنضباط والتحكيم فقد أشار 
هن اخلدمات م  لللمهتمني مبجا  ننه ميكأب  ،كذل  يفة  دلستنية، مانني اليت حتكم األخالقيات املهتطبيق صارم للقو 

بي يف  اجلزائرية  احملاسبية  األعمال  أن ياالقئة  دون  احملاسبة  مبهن  تعىن  مكاتب  انتشار  من  للتأكد  ميدانية  مبعاينة  م 

 
، 2015ئر، ، اجلزا 2، العدد 1 لد، اجملق والتسوي راالبتكاجملة  ،لدوليةا  يقدق تيري ال اعوم اليةاملات احملاسبية يف اجلزائر بني اإلصالح لتدقيق ا اقع مهنةو  وصاحل إلياس،ريي جليلية زوه 1

 . 95ص 
   ه. رجع سبق ذكر م ق.قيدللت ة ائري ز عايري اجل ار املدصإ املتضمنة رارات  املق، ارة املاليةوز  2
،  2019زائر،  ، اجل)(01، العدد  14د  ، اجملللة معارفجمئرية،  ق اجلزا التدقي  يريعامولية و د لق التدقيا  منظور معايري   اخلارجي يف اجلزائر بني  لتدقيقا حدو رضا، و ا ية إميان، وجخاليف 3

 .  474ص 
سة  ممار   لسب املعتمد خالوحمافظ احلساابت واحملا  حملاسبا  ف اخلبي ر طاملرتكبة من  التأديبية    لدرجة األخطاء د  داحمل  ذيتنفيل ا رسوم  املئرية،  از جلية للجمهورية االرمس   اجلريدة    4
   .19، ص 16/01/2013 ، الصادرة يف3العدد  ،13/01/2013خ بتاري 31-10رقم  ،قابلهااليت ت عقوابتالا كذو يفتهم ظو 
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ض تعار ، وهذا ما ي1قوائم املهنيني املعتمدين(  قانونية ملزاولة املهنة )ليسوا مسجلني ضمن   ص راءها تراخيميتلك مد 
ر امل   صنمع   القانو   57  مقادة  "تنج01-10  ن من  أنه  على  تنص  حيث  احملا،  اخلرباء  أعمال  وحمافظي   سبنيز 

حىت وإن كانوا ضمن  ةيياهتم الشخص احلساابت واحملاسبني املعتمدين حتت أمسائهم الشخصية اخلاصة وحتت مسؤول
أمس  أيه  تقبل  وال  األحكامشركة،  مراعاة  عليهم  ويب  مستعارة،  مهن  ةتنظيميوال  ةونيانلق ا  اء  حتكم  وكذا   همتاليت 
 . 2أو املنظمة الوطنية ة طنيالوطين أو الغرفة الو   النظام الداخلي للمصف

 جلنة مراقبة اجلودة :   .5
 :اآلتية لع ابملهام  طضجلودة فهي تابلنسبة للجنة مراقبة ا       

  ال جودة اخلدمات؛ إعداد طرق العمل يف جم 
 ة؛وداجل  ة يف جماليميالتنظ  وص صن لع اريمشا إبداء اآلراء واقرتاح 
 لة ملهين احملاسبة؛ ضمان جودة التدقيق املوك 
 معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛  دداإع 
 دمات؛ عداد طرق العمل يف جمال جودة اخلإ 
 كاتب؛ اليت تسمح بضمان مراقبة خدمات امل  لتدابري ا  إعداد 
 ؛ القياتخأل او ية  لستقالضمان متابعة مدى احرتام قواعد اال 
 قبة اجلودة؛ رام مهنيني من أجل ضمان مهااقبني املختارين من بني املر ملإعداد قائمة ا 
 ا للمهام واألخالقيات والتصرفات  التقنية  اجلودة  حول  التحلي هبا يف ا  ليت حيب علىتنظيم ملتقيات  ملهنيني 

 عالقات مع العمالء. جمال االستشارة وال
اسبية منها التدقيق  لرقابة على خمتلف مهن احملاب   ةحاسبوطين للم لا  اجمللسيف    ةثلمم  دولةويف اجلزائر تقوم ال

مما ،  يةومكحغري  ال  هنيةامل   املنظماتمهمة الرقابة على أداءها إىل    أوكلتعكس الدول األجنلوساكسون اليت    يلاامل
ك انهي  .3ل املتقدمة و د ل هنة يف املا  عرفهذي تبعد إىل املستوى ال  ترتقيجلزائر مل   اباملايلمهنة التدقيق  إىل أن    يشري

املهنة )القانون  نتعلى أنه ابلرغم من أن   أ لدى اجمللس الوطين للمحاسبة جلنة ( نص على أن تنش01-10ظيم 
( سنوات على تقنينها، 10مرور )، رغم 4ومنا هذاابملهام املوكلة هلا إىل ي عرية مل تضطل لكن هذه األخمراقبة اجلودة 

أمهوما هلا م جودحت  يفية  ن  املا   ةسني  نتوه .يلالتدقيق  له  يتوافق ما توصلت  ن ( أبائج دراسة )فارس سعيديذا 

 
1 Omar Ali-abdessamed, Requirements  For  Improving The External Audit Quality In Algeria, journal of 

economic and financial studies, Vol 8, N 1, Universite of El Oued, algeria, P 295. 
 .10ص   ،سبق ذكره جعمر ، 01-10قانون لا  2
،  ، اجمللد الثامنالبشرية  ملواردا  ة وإدارةيمالبحث يف تن  جملة وحدة،  واحمللية فيهاة  ليو الدت  نظماوجهود امل  خلارجيا  يقابة جودة التدقدة، رقوأحططاش نشيان  لرمحالعايب عبد ا 3

 . 60 ، ص2016 ئر، اجلزا، العدد األول
امة  التدقيق كدع: احملاسبة و طينلو ا قى  لتامل-  ة ميدانيةدراس  -  ا هتهنة ورفع كفاءوير املزائر يف تط ابجل  جعةة ملهنة املرا املنظم  ت مهة اهليئاسا، مدى مد البشري م وايل حمصرية وغقاسم ن 4

     .1، ص  2016، اجلزائر لتسيري، اوعلوم   لتجاريةعلوم االو  يةد القتصاا لومة العليارس ابملدية ك، جامعة حيي فاجلزائرية ؤسسات ملستثمار اباللتحسني ا
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التدقيق املايل تقدمها وفق ما   اخلدمات اليتابجلزائر ال زالت بعيدة عن جتسيد مفهوم اجلودة يف   معظم مكاتب 
 .1ة يلائم املاو قل اقيق  ى تد برقابة اجلودة عل  ( واملتعلق220يل رقم )نص عليه معيار التدقيق الدو 

 

 ق املايلمهنة التدقي   املشرفة على   املنظمات ث :  لثالااملطلب   
 

على  عي  الضوء  بتسليط  املطلب  التدقيق    املنظماتىن هذا  مهنة  على  مباشر  بشكل  والاملشرفة   يت املايل، 
احلساابت   يظية حملافنط و فة الالغر ف الوطين للخرباء احملاسبني و ومها املص  يصنفها تنظيم املهنة إىل هيئتني خمتلفتني

 ل التايل : التفصي  وفق
 سبنيالوطين للخرباء احملصف ا: امل   أوالً 

ء منتخبني اض( أع9وطين )وهو هيئة تشرف على شؤون مهنة اخلربة احملاسبية يف اجلزائر، يضم جملسها ال  
املعتمدين واملس احملمن بني األعضاء  الوطين للخرباء  امل   لثموتت  بنياسجلني يف جدول املصف  الوطين   ف صمهام 

 :2يلي   يماف
 لمصف الوطين وتسيريها؛ة لابعة والغري املنقولة التإدارة األمالك املنقول 
  العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ   ة على اجلمعي  إقفال احلساابت السنوية عند هناية كل سنة مالية وعرضها

 ؛ اليةاملالية املو   السنة ومشروع موازنة السنةميزانية  
 طرف اجلمعية العامة؛ رة من  ر ية املقاملهن  ت اشرتاكاال  ليحتص 
 الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ علقة ابجملال  ملتل اتعميم نتائج األشغا  انضم 
 هنة؛ ملاقة مبصاحل  تنظيم ملتقيات تكوين هلا عال 
  مية ومجيع السلطات وكذا الغري؛ عمو ال   املنظماتدى  متثيل املصف الوطين ل 
 ؛ الدولية املماثلة  تاملنظما  سبني لدىاحملا  ءين للخرباطو صف الامل  متثيل 
 احملاسبنيلوطين للخرباء  ف المصداد النظام الداخلي لعإ. 

  

 : الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت   اً اثني
 

ه توهي  عليئة  ا  ى شرف  حمافظة  مهنة  يضشؤون  اجلزائر،  يف  )حلساابت  الوطين  جملسها  أع9م  ضاء ( 
ا الجلمعمنتخبني من  بنياع ية  امل ألا  مة من  وامل د عتمعضاء  الغرفة  ين  يف جدول  احلساسجلني   ابتالوطنية حملافظي 

 :3تمثل مهام الغرفة الوطنية فيما يلي وت
 

"دراسة    220  مويل رقلدراجعة ا ملايف ظل معيار  ة اخلارجية  خدمات املراجعة  ودجبة  قاية ر ل حتسني فعاطلبات  تم  اجلزائر بتوفي  قيق يفمكاتب التد  تزامال  مدىرس سعيدي،  فا 1
 . 1، ص 1520، ائرلبليدة، اجلز ي علي ابسجامعة لوني، وتدقيق  ص حماسبةص ورة، خت غري منش جستري ماة كر ذ "، مئر از اجلق يف  قيمن مكاتب التدحالة عينة 

  22  يفرخ  املؤ   25-11رقم    ،سيهوقواعد  بني وصالحياته  سااء احلرب وطين للخلا صف  لوطين للملة اجمللس اتشكياحملدد ل  ذيفينالت م  رسو ملازائرية،  ية اجلر و مه دة الرمسية للج اجلري    2
   . 8 ص ،2011 لسنة  7عدد ال، 2011  انفي سنةج 27لـ  املوافقه  1432 امع رصف

  22خ يف  املؤر   26-11رقم    ،سيه  دوقواع  تهوصالحيا  ت افظي احلساابالوطنية حمل  غرفةالوطين للس  لاجمل  لةتشكيلدد  احملي  لتنفيذا  وماملرسزائرية،  رية اجلمسية للجمهو الر   يدةاجلر    3
   . 11ص  ،2011لسنة  7 العدد، 2011نة  انفي سج 27ـ لوافق ملا ه  1432 امصفر ع
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 الوطنية حملافظي احلساابت وتسيريها؛رفة  غلل التابعةة  إدارة األمالك املنقولة والغري املنقول 
 فقة بكشف تنفيذ نوية مر سة الية العامعمها على اجلضر ية وعمال  فال احلساابت السنوية عند هناية كل سنةقإ

 املالية املوالية؛   سنةال   ة السنة ومشروع موازنةميزاني
  حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ 
 املهنة ونشرها وتوزيعها؛   املتعلقة ابجملال الذي تغطيه  تائج األشغالن  ضمان تعميم 
 املهنة؛   حل اعالقة مبص  ا ين هلتكو   تنظيم ملتقيات 
 لوزير املكلف ابملالية؛ ن اص م لية متثل املهنة برتخيكل منظمة جهوية أو دو   يف  راطخناال 
 الغري؛   ع السلطات وكذايالعمومية ومج  املنظمات الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت لدى    متثيل 
   ؛ ةلملماثية االدول  املنظمات لدى  حملافظي احلساابت    يةالوطنالغرفة  متثيل 
 ت.طنية حملافظي احلساابغرفة الو لاخلي لام الد ظنلإعداد ا  

الثاني :   المالي في  الر  و د المبحث  التدقيق  المنظمة لمهنة  التشريعية  جودة  تحسين  طر 
 الخدمة

 

سيتضمن هذا   ، م مهنة التدقيق املايلاألحكام القانونية املتعلقة بتنظيو النصوص    ف لحتليل خمت  انطالقا من 
للتد التنظ  راإلطا شة  قانوم  رضحث عاملب املايلقيمي  العو   يق  ببيئةابعتباره يعكس  املتعلقة  املايل واليت يقتد ال  امل  ق 

فرضيات الدراسة وقياس أثرها   د ركات ضمن أح نسعى من خالهلا إىل إدراج أبعاد تتعلق بتنظيم املهنة وحوكمة الش
بتنظيم متطلبات  العالقة    بعاد ذات األ  ف لتتنباط خمسا  اولة ى حملنسعوعليه  ،  ميدانياً   جلزائرابيق املايل  جودة التدق  يف

زيز االستقالل وكذا كل املتطلبات اليت من شأهنا حتسني جودة أعمال التدقيق تعو   ةيحتسني الكفاءة املهن  كل من
ما تعلق منها ابألبعاد املرتبطة ب  ،يل بشكل عاماملا ل حمت  كاتنظيم مكاتب التدقيق املايل وحوكمة الشر وخصوصاً 

  .يلقيق املاد تلا
 
  هنة ملا  ةالقانونية ملمارس  شكالواأل  املايل دقق املم  مهاول : املطلب األ

 

صنفني ومها   ىليم املهنة إ يتضمن هذا املطلب التعريف مبمارسي مهنة التدقيق املايل، حيث يصنفهم تنظ 
حمافظ وكذا  احملاسبني  املاخلرباء  املدقق  مهام  عرض  يتم  احلساابت، كما  احلصولابلومتط  يلا ي  الرتخلع  ت  يص ى 

 زائر.    جلاب  ةإلطار التنظيمي للمهنهنة وفق ما نص عليه ا اولة املز مل
 

 : ممارسي مهنة التدقيق املايل يف اجلزائر   أوالً 
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لقانوين أوكل صالحية ن املشرع ااجلزائر أبنظيمي ملهنة التدقيق املايل يف تلعة اإلطار ايتضح من خالل مراج
  :  يل اتعلى النحو ال  01-10ن  ما ورد يف نص القانو   نيني وفقهن املفئتني م  ىل املايل إ   قيالتدقدمة  ممارسة خ 

على   ةقدمهمة املصا  "كل شخص ميارس بصفة عادية ابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته،  هو  حمافظ احلساابت : .1
 "1بهمطابقتها ألحكام التشريع املعمول  امها و وانتظ  واملنظماتصحة حساابت الشركات  

بصفةمي"كل شخص    هو  :  بساحملا  يباخل.2 اخلاص    ارس  مسؤوليته مهمة  عادية ابمسه  وفحص   مظيتنوحتت 
علها القانون واليت   صيت ناالت اليف احل  واملنظمات وتقومي وحتليل احملاسـبة وخمتلف أنواع احلساابت للمؤسسات  

 مهنةمارسة  القانون ملهذا    اردة يفالو   مألحكا اة ااابت ويؤهل مع مراعة تعاقدية خلربة احلسكلفه هبذه املهمة بصفت
 "2حمافظ احلساابت 

 ، ويؤهل لتقدمي واملنظماتلقيام ابلتدقيق املايل واحملاسب للشركات  هل الوحيد لملؤ ب ايعد اخلبري احملاسكما  
ل واالجتم  واملنظماتركات  شلاستشارات  املايل  امليدان  مهمة  يف  وتعد  واالقتصادي،  احملاسب اعي  سا أسا  خبري 

مؤ ظرفي  ة ممه ايت  ة تقة  على  احملاسب خلعني  املتعاق  بري  يعلم  أتثأن  مبدى  معه  الدين  اإلدارية ما تزاري  والتصرفات  هتم 
 .3والتسيـريية اليت هلا عالقة مبهمته

ن  مهامه اليت ال يسمح أب للخبري احملاسب إضافة إىل أسـند    التنظيم  أن  حف أعاله يتضومن خالل التعاري
رغم  بةحملاساملهام بني مهن اا يعكس تداخل يف  ق املايل(، ميت )التدقساابحلافظة  حما  ةمه ام مبالقييؤديها غريه،  

امل  املنظماتبني  الفصل  حماولة   التدقيق املايل )اهناملشرفة على  جلزائر ميارس من طرف ا   لقانوين( يفتان. ما يعل 
عن   بري ف إىل التعدكالمها يه  أن   ي أت،  ساابحلا  افظي وحم ومها اخلرباء احملاسبني   املستقلني   الينيمن املدققني املفئتان  
احلسـاابت   ة مهنة حمافظ  يف ممارسة التداخل املوجود  مما يعل  ،  4دقيقان حمل التلكية لابلقوائم املالي  يتعلقفيما  الرأي  

حني   يف  ،اننيالقو سن    نتيجة اإلفراط يف لتعقيد  تتسم ابائر  يف اجلز   املايلة التدقيق  نجتعل مه  اب اليتبـبني األس  من
يعد إبقاء املهنة متارس من طرف فئتني لك  لذ   ،نياخلرباء احملاسبلفئة وإحدة وهم    املغرب موكلةو نة يف تونس  هملاأن  

الناتج   ضاء املهنة واخللط وسوء الفهم لدى اجلمهور عأ التشتت بني  من املهنيني من أوجه القصور اليت تبقي على  
املهنيني لدى  األلقاب  اختالف  ال ا  يف  اخللتد ا  اذ ه أن  ا  كم،  عن  يملهام  اش  عجع  العلملهنيني  التعاون  مي لى 

  .5بينهم   والعملي فيما 
 : مهام املدقق املايل )حمافظ احلساابت(   اً اثني

 ضطلع حمافظ احلساابت ابملهام التالية : ي  ، على أن01-10( من القانون  23نصت املادة ) 

 
 . 7 ، صهذكر مرجع سبق ، 01-10نون االق  1
 . 6ابق، ص جع الساملر   2
 . 7-6ص ص   ،هفسن  3

4 BELHADJ AHMED, L'audit financier et comptable en Algérie: mission légale et nécessité managériale. 

Journal of Academic Finance, vol. 8, n° 01, 2017  p 36.  

  ، 1اجمللد    ،ةواحملاسبي  يةلعلوم املالة البحوث يف الجم  " ربغوامل  سزائر، تون ني اجلب   نة دراسة مقار "ربرب العبلدان املغ  ت يف اابي ملراجع احلسوالعمل  ي أهيل العلملتا ،ريقيعمر ش  5
  .  29-28ص ص ،  2016، اجلزائر، 1 لعددا
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 وصحيحة    هد يش منتظمة  السنوية  احلساابت  متومطاأبن  لنمابقة  السنة  م ع  ائجتا  انمل اليات  وكذا  ألمر صرمة 
 ؛ واملنظماتكات  لشر ت اممتلكا وضعية املالية و ابلنسبة لل

 تق يف  املبينة  للمعلومات  ومطابقتها  السنوية  احلساابت  صحة  التسيرييفحص  املسريون ا  رير  يقدمه   لذي 
 ؛ حاملي احلصصأو  الشركاء    و أللمسامهني  

 تقريري شكل  يف  رأيه  ا  ةباقلر ا  اءاتر جإحول    خاص  بدي  عليها منملالداخلية  اإلدارة    صادق  وجملس جملس 
 ؛ سريأو امل  املديرين

 بني املؤسسات   وعة هلا أتابال  املنظماتقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو  ي
  مباشرة؛ ريغ   ة أومباشر   مصاحل   عنيةاملسريين للشركة امل   قائمني ابإلدارة أواليت تكون فيها لل   واملنظمات

 ص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن نق  بكللة  ولة املؤهو هيئة املداعية العامة أملسريين واجلمم اليع
 و اهليئة؛يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أ

  هبا دون   لملعمو د اع ايئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقو ذه املهام فحص قيم وواثئق الشركة أو اهلص ه ختو
 . دخل يف التسيريتلا

  املهنة     ملمارسة  ال القانونيةاألشك:    اً اثلث
مكاتب    در جت إدارة  خالل  من  املهنة  مزاولة  يف  اخليار  أتح  املهنة  تنظيم  أن  إىل  ملالكاإلشارة   اهفردية 

 جتمع أو شركات تدقيق وفق التايل : املسجلني ضمن القوائم املهنية أو يف شكل 
 املايل  قي قالتد  كاتب. م1

يف شكل مكاتب ون تك أن اسبة ميكن رسة مهن احمل، أبن مما01-10( من القانون  12ضحت املادة )و أ 
تسيريه حلسابه اخلاص وحتت   ىل تب واحد يتو لألفراد حبيث يسند لكل من اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت مك

      ع. ميكن أن يتم التسيري يف شكل شركة أو جتم مسؤوليته، كما  
للقراقفو و  ائم  قو   دد ي حيلية، والذن وزارة املاالصادرة ع  2020/ 01/ 23يف    ؤرخ ملا  2020/ 03رقم    ر اً 

واخلرباء احملاسبني املسجلني  ،ظي احلساابتاملهنيني من حمافظي احلساابت واملسجلني يف جداول الغرفة الوطنية حملاف
طبيعي ص  خ ش( 2577) إىل ه ار أعالقر لا شري ي يثح  ، 2020صف الوطين للخرباء احملاسبني لسنة يف جداول امل 

( 323)  (، منهمبصفة فرديةت يف شكل مكاتب  حمافظة احلساابنة  مه  تدقيق املايل )ممارسة لامهنة  زاولة  معتمد مل
)ابإلضافة حماسب  ا  خبري  مهنة  مهتلإىل  ممارسة  احلق  له  خيول  املايل  التدقيق  انة  لتعاقدي/اخلدمات دقيق 

 .1االستشارية(
 
 
 

 
1 http://www.cn-onec.dz/images/TableauCAC2020.pdf, http://www.cn-onec.dz/images/TableauEC2020.pdf 

http://www.cn-onec.dz/images/TableauCAC2020.pdf
http://www.cn-onec.dz/images/TableauEC2020.pdf
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 يل اق املتدقي لا  شركات .  2
تأسيس شركات بارسة املهنة  ني ممنويملعلألشخاص ا  أبنه ميكن   همن  ( 46) ادة  امل  يف   01/10  انونقال   أجاز   

ستثناء األشكال األخرى كة ابمنفعة مشرت   تاجتمعات ذ  أومسامهة أو ذات مسؤولية حمدودة أو شركات مدنية  
 :حيث  رية،  ائز اجل  ء اجلنسيةاكالشر   مجيع  ىون لدن يكشريطة أ   ملمارسة مهنهم كل على حدة   شركاتلل
 شركات حمافظة احلساابت"؛  " أو احملاسبيةات اخلربة  شرك "حسب صنف املهنة إىل قيقالتد س شركات  تؤس" 
 اضاأع(  2/3)  ثلثي  يكونأن    يب على  املهنة   ةاحملدد  القوائميف    فرديةبصفة    مسجلنيقل  ألئها  ألعضاء 

 رأس املال؛   (2/3ل ثلثي )األق  علىوميتلكون   فنكل صحسب   ةبلمحاسين لمن اجمللس الوط  املعتمدين
 لديهم اجلنسية  ن  أب   قوائم املهنينييف    ني املسجلغري  و   ين معتمد لشركاء الغري  ا  من  ( 3/ 1)  على الثلث   يشرتط

 ؛لي الشهادات اجلامعيةما ائرية ومن حاجلز 
   جيب ملا يلي   تسفيها أن ت  طيشرت   يل اامل  التدقيقشركات  االعتماد ابلنسبة لعلى  للحصول يف املقابل: 
  ري؛لقانون التجاقواعد ا  احرتام 
 احملاسب أو حمافظ احلساابت؛   ري باخل  هتدف ملمارسة مهنة 
   فقط؛   هنينيني يف قوائم املالشركاء املسجليديرها    أويسريها 
 ؛ تمدينغري املععلى األعضاء    القبليةتم املوافقة  ت 
   مسامهات متتلك  املؤس  ماليةال  الشركات    البنكيةأو    يةر ا التجأو    ةيعالصناسات  يف  هلا   ليساليت    يةاملدنأو 

  ؛عالقة ابملهنة
 اخلاص؛   ابمسهممبهام أو التعاقد  القيام  ألعضاء هذه الشركات  كن  مي  ال 
 تعارة. ء مسأمساأية  وال تقبل    الشخصية  مسؤوليتهمحتت   تااء يف الشرك تنجز أعمال األعض 

 

رقم   القرار  إىل  املالية،عالصادرة    2020/ 01/ 23يف    خر ؤ امل  2020/ 03وابلرجوع  وزارة  حيدد    ن  قوائم  والذي 
 بني املسجلنيابت واملسجلني يف جداول الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت، واخلرباء احملاسسااحل فظيني من حمااملهني

 يلا امل دقيقتللشركة   (14)  ، حيث يشري القرار أعاله إىل2020لسنة يف جداول املصف الوطين للخرباء احملاسبني 
حملا حتت  ظف)شركات  احلساابت  اة  الشخص  منهمسمى  )التدقيق   كاتشر   ( 08)  املعنوي(،  احملاسبية  للخربة 

 .1التعاقدي/اخلدمات االستشارية(
 

 دقيق املايل  مهنة الت  مارسة مل   صيالرتخ  طلبات : مت  املطلب الثان
 

فق ما و يها أي مرتشح  فو ستي  ب أني   طلبات مت املهنة إىل  مارسةعلى الرتخيص ملة احلصول  ختضع عملي
أغلب الدول، واجلزائر كغريها من الدول أملت من يف  ول به  معم ات  ، وهذه املتطلبللمهنة  قانون املنظمال نص عليه  

 
1 http://www.cn-onec.dz/images/TableauCAC2020.pdf, http://www.cn-onec.dz/images/TableauEC2020.pdf 

http://www.cn-onec.dz/images/TableauCAC2020.pdf
http://www.cn-onec.dz/images/TableauEC2020.pdf
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حناول استعراض   ،مزاولة املهنة  أي مرتشح يرغب يف   وفيهاات اليت يب أن يستبللة من املتطخالل تنظيم املهنة مج
  و التايل :   حنى اله علتنمما تضأهم  ومناقشة  

 املهنة   رتخيص ملمارسة لايم متطلبات  أوالً : عرض وتقي 

 : املهنة    الرتخيص ملمارسةمتطلبات    عرض   -1

القانون    الثامنة املادة    نصت  املا توافرها    جبوالااملتطلبات    على   01-10من  التدقيق  مهنة  ممارسي  يل يف 
 :1يلي   ا ملمرتشح  لك  يفاءإبستمت حتديدها  )حمافظة احلساابت( واليت  

 ؛ ريةاجلزائ   ةاجلنسي 
 ؛ ف مبعادلتها من الشهاداتت أو ما يعرت سااباحلاجلزائرية حملافظة  دة  شهاعلى ال  ولاحلص 
 ؛يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية 
 املهنة؛ ابرتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف    حقه حكم   صدر يف ي  مل 
 و يف احملاسبني أ  طين للخرباءف الو ص امل  جال يف مس  ن و أن يكو   ة يلاابمل  كلفمن الوزير امل  االعتماد  حاصل على

 ساابت، وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون؛ احل  فظياالوطنية حمل الغرفة  
 01-10قانون ادسة من السلاملادة ايف  املنصوص عليها ؤدي اليمني  ي . 

 

 :   مهنة التدقيق املايلممارسة   متطلبات  تقييم  -2
 

  

: ز جلاسية  اجلن  -1.2 من  لع  ائرية  الرغم  التدق  أنى  مهنة  اجلزائري  تمداع  املايل يق  تنظيم  لاملعايري  قيق لتد ة 
(NAA) ستوحاة من املعايري الدولية لتدقيقامل (ISAبعدما سبق وأن طبق ال ،)حملاسب املستمد من ا  نظام املايل

احملاسبي الاملعايري  حنو،  ةدولية  االجتاه  ابلرغبة يف  يوحي  اامل  مما  لو د ل سعى  احملاسب  د توحي يل  لكن    ةأعمال  والتدقيق، 
ىت اآلن مل تقم بتحرير ممارسة مهنة التدقيق املايل من خالل ن اجلزائر حأب  ؤكدشرط اجلنسية ما ي ح من تتض ملفارقة  ا

 ذيال د هذا أحد أوجه القصور يف تنظيم املهنة  لذين ال حيملون اجلنسية اجلزائرية، حيث يع ا  على األجانب حظرها  
االجلاتوجه    مع  ضر تعاي حنو  االقتصاد نزائر  يف  وحي  دماج  انضما العاملي  دون  مول  إىل  انظممها  العاملية لتج ة  ارة 
(OMC )2يف املقابل مبا أن وضع املهنيني   .3قسبة والتدقي، رغم أن االنضمام يشرتط حترير اخلدمات مبا فيها احملا

والتدقيق  مبكاتب   يعاحملاسبة  اجلزائر  يف  حيثريبنقص كاين  املايل  من  منارهتم  د ق   ،  ية، الدول  املكاتبسة  فعلى 
 ى حصة سوقية عاملية كبرية جدا، من هذا املنطلق يرىاليت تسيطر على،  كرب التدقيق األربعة ال  تبمكاخاصة  

 
 . 5، ص هبق ذكر س مرجع، 01-01القانون   1

2 KHOUATRA, Djamel et MERHOUM, Mohamed El-Habib. ÉLABORATION D’UN RÉFÉRENTIEL 

D’AUDIT FINANCIER EN ALGÉRIE PAR MIMÉTISME: INTÉRÊT DU CADRE THÉORIQUE DE 

LATÉTRANORMALISATION.  http://intercostos.org/documentos/congreso-15/KHOUATRA-1.pdf  

01/09/2019  
3 Ibid. 

http://intercostos.org/documentos/congreso-15/KHOUATRA-1.pdf
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 املكاتب اجلزائر سيؤدي إىل إضعاف  لدخول إىل سوق اخلدمات احملاسبية يف  من ا  نيتمك ال( يف  ن سحنون وآخرو )
ع ، م انبألجاألسواق لفتح مثل هذه  ة الرتيث يف  زائريالسلطات اجل  ا ما يتطلب منذ ه هن، و الرا  تالوق  ة يفاحمللي

تنافسية   تعزيز  على  الوطنية  مكاتبالعمل  احملاسبية  املقابل    .1اخلدمات   ىإحد أبن    (ROOMAIJ)يعتقد  يف 
املال   قواستقرار أسوا  ة ني ثقحتس  يف مثل  تت  ة، أعقاب الفضائح املالية واألزمة املالي  يف اليت برزت  القضااي الرئيسية  

 . 2والتدقيق املايل حملاسبة  ا  رسة مهنممايف  هنج متعدد اجلنسيات  ل  تفضيمن خالل  العاملية 
الدولية  يقالتدق مكاتب بعضاحل مع تربطهم عالقات ومص تحن أصبنة اآلامله ممارسيالكثري من  أن اجلدير ابلذكرو 

يف   هلا  فروع  بفتح  بدأت  و اجلز اليت  ابلذ جلاائر  فدوللا  املكاتبأن    ركدير  هلا  اليت  اجلزاية  يف  مكتب روع   : هي    ئر 

(KPMG)   بتمكو   (Deloitte et Touche )    ومكتب(Price Waterhouse Coopers  وتقتصر  ،)
يت  ارسة مهنارة املالية، دون أن متلك حق ممواإلشراف والتكوين برتخيص من وز ية  الستشار ا  دماتاخل  ميدمهامها على تق

   .3()التدقيق املايل ةربة احملاسبي خلات و ساابحلا افظةحم
 املؤهلة للممارسة مهنة التدقيق املايل  ة  ئرياجلزاشهادة  على الصول  .احل2.2

دة خبري مزاولة مهنة التدقيق تقتضي احلصول على شها نزائر على أينص تنظيم مهنة التدقيق املايل يف اجل  
النج حم بعد  حساابت  حمافظ  أو  يفاسب  مسااح  تكوينملبول  الق  ةقب  التعليم  ريظن تابعة  مله  مبعهد  نة املتخصص 

ـهادة أو أكـثر أو أي ش  شهادة الليسانسلى  ع  ية والذي يشرتط أن يكون املرتشح حاصلالامل  ارةلتابع لوز احملاسب ا
ة؛ بسا)احملة : صصات التاليعادلتها، وتكون ضمن أحد التخ عليها من اخلارج أو معرتف مب حصل  مت أخـرى  ةيامعـج

 مع ثالثة سنوات بكالورايبشهادة القل  ألاى  عليها عل  قد مت احلصول واليت يكون    الية؛ التدقيق(،ملة واملالية؛ ابساحملا
 . 4تعليم عايل 

 املتخصص   تعليم العايل.احلصول على مستوى ال1.2.2
قا ألحكام يبوتط  07/03/2017   خ يف  املؤر  وزاريت املالية والتعليم العايل وفقاً للقرار الوزاري املشرتك بني

ابدر املشرع اجلزائري لتحديد قائمة   16/04/2011ملؤرخ يف  ا  72-11رقم    سوم التنفيذيمن املر   3  رقم  دةاامل
حملاسب واليت ختول ة االلتحاق مبعهد التعليم املتخصص ملهنة اقباركة يف مساالشهادات اجلامعية اليت متنح حق املش 

مهنة   ممارسة  واخلاباساحل  ةظافحماحلق يف  )احملاسب  ةرب ت  املايل(،  لتدقياية  يكون  ق  أن  على املرتشح متحصعلى  ل 
 لو ها، مت احلص نس أو أكثر أو أي شهادة جامعية أخرى متحصل عليها من اخلارج ومعرتف مبعادلتيسااللدة  شها

ببكالوراي   األقل  على  ا  سنوات،  3  زائد عليها  أحد  احمليف  )احملاسبة؛  التالية  وااسلتخصصات  ية؛ لاامل  لية؛ املبة 

 
سحنبون  1 ن  ونعجة  اآل ب وبوفليح  املتوقعة  يل،  ال نضمالالاثر  ملنظمة  ) تجارة  م  ا  ىلع  ( OMCالعاملية  احملسوق  امل سيل  ظيف  ة  اسبخلدمات  إصالح  احملاسباسات  اجلزائهن  يف    ، رية 

 .22،  ص 8012 ر،ئاجلزا  ، 1دد ، الع10، اجمللد انيةسات االجتماعية و االنساة للدر ياالكادمي
2 MAIJOOR, Steven et VANSTRAELEN, Ann. “Research opportunities in auditing in the EU,” 

revisited. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2012, vol. 31, no 1, p. 119. 
 .239، ص مرجع سبق ذكرهلة، ابة بودر حدسارة    3
الشهل  احملدد  املشرتك  يالوزار   القرار  ائرية، ز اجلة  ي لجمهور ل  يةالرمس   دةاجلري   4 اجلاقائمة  متدات  اليت  انح  امعية  مبعه  مسابقةملشاركة يف  حق  ملتعليم  لاد  االلتحاق  هنة  املتخصص 

 .21، ص 30/07/7012 خي الصادرة بتار ، 2ادة رقم ، امل45العدد  ،بةسااحمل
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شها  التدقيق(، تصنيف  مت  اللسانس  كما  متنح   دات  املشاركاليت  يفحق  مة  التعليم سابق  مبعهد  االلتحاق  ة 
 :1وفق اآليت   املتخصص 

 نظام كالسيكي :   –أ  
 ة؛ ة؛ مالية؛ حماسبة وماليتخصصات التالية : حماسبلتجارية ضمن أحد الا  العلومس يف  ليسان 
  حماسبة؛ مالية؛  : صصات التالية  ختد الن أح م ض   تسيريم الليسانس يف علو 
 مايل؛  ات التالية : علوم مالية؛ اقتصادتخصصال  أحدصادية ضمن  لعلوم االقتليسانس يف ا 
 )ل م د( : نظام ليسانس، ماسرت، دكتوراه    –ب  
 باية.  جو اسبة  حم   ؛ة التالية : حماسبة وتدقيق؛ حماسبة ومالييف العلوم التجارية ضمن أحد التخصصات    انسسيل 

 

ني قق قد يكون لدى املد اجلودة، ألنه  من  سن  حت  ة ميكن أن د مبثابة فرصعتقد أبنه يعنم هلذا املتطلب  يوكتقي           
اء مهامهم مما يسهل عليهم أد  ، فهم أعمق  والتدقيق  سبة ااحمل  خصصة يفشهادة جامعية مت احلاصلني على  املاليني  
 Chu)نتائج دراسة إليه    ع ما توصلتمذا ما يتوافق هو  ،2ص التخص يف غريدات من حاملي الشهابغريهم  مقارنة 

et al)  املدقأب على  ااحل  قني ن  يف صلني  متخصصة  جامعية  أكثر    احملاسبة  شهادة  عن هم  الكشف  على  قدرة 
قد كما و   .3يف العلوم االجتماعية تخصصة  ية مجامعمقارنة بنظرائهم احلاصلني على شهادة    ح عب يف األرابالتال

أ   ن( أبنه منو التويري وآخر )  دراسة  ئجاتنظهرت  أ الت  امل مؤثرة يف كثر ثالثة عو بني  ادقيجودة  يل ابململكة ملاق 
  ..4األكادميية   تاثلة ابلشهادالعربية السعودية هي الكفاءة العلمية ألعضاء مكتب التدقيق متم

النجلانالقسم األول من اوع إىل ما سبق ذكره يف  ويف سياق ذي صلة وابلرج   ال، ي ير ظب   ويه إىل ضرورةنتب 
الع  وطرق مناهج    حتديث لالتعليم  والتدقيقايل  نتائج ا  مب  لمحاسبة  أشارت  حيث  االقتصادي،  الواقع  مع  يتالءم 

الت( أبن  ديلمي عمردراسة ) ال تستجيب بشكل ئرية  اجلزا  ابجلامعات  والتدقيق املايلاحملاسبة    ل اعليم يف جمبرامج 
 .5يف الواقع  ايل ملالتدقيق ا  ةملهن مليةجيد لالحتياجات الع 

 تخصص التكوين امل  اثنياً : آليات 
 تخصص ملهن احملاسب التعليم املهد  مبعمسابقة االلتحاق   .1

ب للمشاركة يف مسابقة االلتحاق مبعهد و لختصاص املطيؤهل املرتشح بعد استيفائه للشهادة العلمية واال
ون يق مايل؛ قانلية وحماسبة؛ تدقاالتالية : )م   سيقاييف امل  ةكتابيرات  حملاسب الجتياز اختباليم املتخصص ملهن االتع

ا عاموجباية؛  تقتصاد  أو لوجكنو ؛  يعادل  عام  معدل  على  املرتشح  حصول  وبعد  لغات(،  واإلحصاء؛  اإلعالم  يا 

 
 املرجع نفسه.   1

2 Chu, J. e. Op.Cit., P 12. 

3 Chu, J., Florou, et al .Op.Cit., P 24. 
 . 255-219 ص  ، صكرهرجع سبق ذ م، نوآخرو   نعبد الرمحا ي التوير  4
ن  ب  يبة عة حس امعلوم تسيري، ج علوم غري منشورة ختصص    هدكتورا ة  ، أطروحرئ اسة حالة اجلز درا-الدوليةيي املراجعة  عام  ل  ظيف  اليةراجعة املداء املأ  نيحنو حتس ي عمر،  ديلم 5

 .  254، ص 2017زائر، ف، اجلشل لاب يبوعل
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قبوله20/10ين )ر شق عشرة من عيفو  يتم  الكتاب  تتمث  ( يف االختبار  الشفوية واليت   يفل  الجتياز االختبارات 
انتهاء اختبارات عد  وب  ت، فظ احلسااباحملاسب وحمامبهن اخلبري  ول حماور مرتبطة  ح مقابلة تدور   ن مرتشح ضامل  مقييت

( نقطة 80اب وأخرى على )تكنقطة يف ال  (240املسابقة حيتسب لكل مرتشح خضع لالختبارين عالمة على )
 .1يف الشفوي 

 وين النظري : لتك. ا2
ا  مسابقة  يف  النجاح  مباللت بعد  الهعحاق  ملهن    متعليد  الط ااملتخصص  يتلقى  نحملاسب  تكوينا  ظراي الب 

)احملاسبة ( مقياس تغطي احملاور التالية :  34يدرس فيها الطالب )  2ة ملدة ثالثة سنواتسبيااحمل  يف اخلربة متخصصا  
واإلملاو  والرايضيات  االقتصاد  والتدقيق؛  واالية  واإلدارة  القانون  املحصاء؛  تكنهنيةألخالقيات  مات و ل املعجيا  و لو ؛ 

 . 3  (2390ل إىل )عي إمجايل يصاللغات(، حبجم سا و واالتصال  
( مقياس 23)قابل ابلنسبة حملافظة احلساابت يتلقى الطالب أيضاً تكوين ملدة عامني يدرس فيها  امل  يف  

 ا، كم4( 6601)ــ  ب  دريق تصاد وتكنولوجيا املعلومات(، حبجم ساعي  طي احملاور املذكورة أعاله ابستثناء )االقغت
التكوينيت تربص    خلل  ) ميدا النظري  ملدة  يف كل(  4ين  يؤدي  أسابيع  اسنة  اخلربة لب  لطا ه  مكتب  أو  شركة  يف 

احملا مصاحل  لدى  أو  احلساابت،  حمافظة  أو  واملالياحملاسبية  يف   ة سبة  ينشط  خاص  أو  عمومي  اقتصادي  لكيان 
 .5ع االقتصادي القطا 

احملاسب ملتخصص ملهن  اغوجية للتكوين اد للربامج البي  د د احملرتك  شملاري االوز أغفل القرار  من جهة أخرى  
تإدرا  مقياس  احلساابتيا  لوجكنو ج  حملافظ  املتخصص  التكوين  برانمج  ضمن  احملاسبية  أمهي  املعلومات  تها رغم 

 ، ساياملقذات  سابقة الدخول ملعهد التكوين املتخصص يف  يثري التساؤل هو اختبار املرتشحني يف م  ما و   .نةللمه
ن كفاءة أو التأكيد أب   يب لق  نطمن هذا امل  .6 احملاسب النظري للخبريلتكوين  ابرانمج    نمت إدراجه ضم  ه نعلما أب

ب مباشر  بشكل  ترتبط  األخطاء  اكتشاف  على  املدقق  التدققدرة  أمثل   قيعملية  حنو  على  املدقق  فيها  خيتار  اليت 
املكلفةمدخ  اإلنتاج  ا  ؛الت  )الوقت  اجلهد  يفملستأي  املاو يق(  التدق  غرق  حتدّ لتكنولوجيا  اليت  بشكل ستخدمة،  د 
 ، وابلنظر إىل أمهية تكنولوجيا املعلومات ملهنة حمافظة 7األخطاء اجلوهرية   تشافاك  على قق املايل  ر قدرة املد مباش

 
مرجع    ،ةباحملاس ة  خصص ملهنتد التعليم امل لتحاق مبعهيف مسابقة اال  كةار شاملق  نح حية اليت متاجلامع  تداد لقائمة الشهااحملد  اري املشرتكالوز ار  القر زائرية،  ورية اجلهرمسية للجم الجلريدة  ا 1

 .13، ص سبق ذكره 
  ، 12/70/2012، املؤرخ يف  828-12  رقم   ، وسيه  ظيمهوتنملهن احملاسب  ملتخصص  اد التعليم  عهإنشاء متضمن  امل  لتنفيذيرسوم ا امل  ،يةئر زا جلاهورية  مجلل  رمسية الاجلريدة     2

 .14، ص 07/2012/ 25ريخ ، الصادرة بتا29م قة ر ادامل ،43العدد 
 سه. نفاملرجع    3
ادة  سب وشهخلبي احملادة اشهاد احلصول على  تخصص قصالتكوين املج  ذا برامتكوين وكلة سي اكيفيلي  احملددك  رت ش ملزاري او لر ا القرا  ، رية اجلزائريةاجلريدة الرمسية للجمهو    4

 .17ص  ،03/07/7201 صادرة بتاريخ، ال 2ة رقم ، املاد45رقم  دعدل، ا07/30/1720رخ يف املؤ   ،تاابحمافظ احلس 
وشهادة حمافظ  اسب  ة اخلبري احملشهادلى  قصد احلصول ع  املتخصص  مج التكوينرا وكذا ب   التكوين  يفية سريكدد لياحملك  شرت ملا  يالوزار   رقراال  ،ةريمهورية اجلزائاجلريدة الرمسية للج    5
 . 20ص ، رهكرجع سبق ذ م ابت،اسحلا

 . 19-17ص ص رجع السابق،  امل 6
7 Sirois, Louis-Philippe, et al, Op.Cit., P 114. 
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اياحلساابت،   أوجه  أحد  التكوين  برانمج  ضمن  إغفاهلا  ال عل  املهنة،  تنظيم  يف  حتقيق لقصور  يعيق  ة جود  ذي 
امليقد الت يتوافق   ، ايلق  ما  نت  وهو  له  خلصت  ما  )عمع  دراسة  بعدائج  زين(  تد يسى  وجود  حمل كا   ريبم  افظ ف 

احملاسبية االلكرتونية، وهذا ما   ت انظم املعلوماحلساابت يف اجلزائر مبا يؤهله للتدقيق املايل للمؤسسات املستخدمة ل
العمل  نتيجة ندرة ورشات هذا اجملال، يف  خربته لة قل اتهدمخ  دةاجه العديد من املعيقات اليت تقلل من جو يعله يو 

وجود جتارة إلكرتونية انشئة يف اجلزائر تتطلب استعداد مهنة احملاسبة ضل    ا يفخصوص.  1ين صصة يف التكو املتخ
 ةر االتج  ة يف الشركات العامل اليني يف اجلزائر لتدقيق  لعدم أتهيل املدققني امل  ابلنظركيف معها،  تليق املايل لوالتدق

 .2هتم احلاليةاية يف ظل مهار نو لكرت اال
 ين : املهبص  الرت   .3

يف   إىل  10-01القانون    أشار  يرغبون  الذين  األشخاص  يف  توافرها  الواجب  العملي  التأهيل  شروط 
يعترب خبري حماسبا مرتبصا أو حمافظ : "  على ما يلي  منه  ( 77)   يني، إذ نصت املادة نهاالعتماد كماحلصول على  

م  ا ص مرتب  اابت حس اذ ه  فهوم يف  القانون،  الذي تبع  ملا  النظرتشح  و التكوين  املطلوب  ط املقبول مري  ة جلنرف  ن 
 ".يمظنعن طريق التالتكوين للمجلس الوطين للمحاسبة للقيام برتبص مهين طبقا للشروط احملددة  

ل تقباساباابت  احلساحملاسبني وحمافظي  اخلرباء    10-01ون  قانال  من   (78)   ألزمت املادة   من جهة أخرى 
هبم، وم  م بصني وأتطريهرت امل الرت نحهم مقابل ذوالتكفل  ارف  الةبص، ويف حلك منحة  املربر يرتتب ض  لتأطري غري 

 .عة للمجلس الوطين للمحاسبةباالتحكيم الت على املهين عقوبة أتديبية تصدرها جلنة االنضباط و 
يذاي حيدد فمرسوما تن  2011  سنة  هناية   صدر يففقد  رتبص املهين،  املتعلق ابل  لتنظيم اجلديدوخبصوص ا      

ال  ية كيفشروط و  امل سري  للخبري احملرتبص  ا سب  اهين  الرتبص اخلاص ابملهنتني وحمافظ  حلساابت، حيث فصل بني 
 :3 وذلك على النحو التايل

   حماسب  خلابلنسبة حصـولبري  الدراسـ  ه بعـد  شـهادة  احملعلى  فـي  العليـا  واملات  املعمقـة  ء إجـرا  هنميك  ة اليـاسـبة 
 عامني؛   ة ملد احملاسبية  ربة  اخلركة  تقل أو لدى شى خبيـر حماسب مسد بص املهين لـرت لا
 ءإجــرا  هــي احملاســبة والتــدقيق ميكــنف  ات العليــا علــى شــهادة الدراســ  ه نســبة حملـــافظ احلســاابت بعـــد حصــولابل 

 مني. ا ملدة ع  حساابت   ةافظ كة حمر ش  قل أو مست  ــدى حمافظ حساابتللتــربص املهنــي  ا
 
 

 
جملة  زائر،  جلا  ظي احلساابت يف ن حمافراء عينة مية آلليلدراسة حت  -نية اللكرتو ااملعلومات  م   ظل نظراجعة يفملت على ااحلساابحمافظ  ة  در ق  ىين، مد د لر ايد نو قاسى زين، أمحد  عي 1

 . 74 ص ،2017،  10، العدد 1د ل ، اجملئري، اجلزاد امحه خلظر الو معة الشهيد  ، جاواملالية يةاد صقتاالسات  االدر 
  ،ابح ورقلةصدي مر اقة  ة وجباية، جامعحماسب  نشورة، ختصصري مم غ ة دكتوراه علو ، أطروح ريف اجلزائ  يةلكرتونتجارة اإلل بيئة ا  ة يف ظلخلارجيا  عةاجر ت املايدحت  صاحل،و  محيدات  2

 . 142-141ص ص  ،2017 ئر،زااجل
  ، املرتبصنيحملاسبني ااحلساابت و ي  وحمافظ   حملاسبني اخلرباء  ع أجر اال ودفقبستوا  املهين   صرتبي الس   شروط وكيفيةل  احملدد  التنفيذيملرسوم  ائرية،  زاورية اجلهم الرمسية للج   اجلريدة 3

 .20-18  ص-ص  ، 18 ية غاىلإ 02د من املوا ،65 العدد 2011/11/24يف، املؤرخ  11-394 رقم
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 املهين :   بصأتطي الرت  .1.3
حبيث يكون من املهنيني املسجلني يف جداول رتبص  مشرف على الة بتعيني  اسبلمح يقوم اجمللس الوطين ل

حلد قل، وال يتعدى ا( سنتني على األ2ت منذ )حملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلساابا  طين للخرباءاملصف الو 
املكتب اء  أعبطط  توفرة وخممكانيات املاالعتبار اإل  ف، مع األخذ بعنير بصني لكل مشرت م  ( 5)   خبمسة   ىاألقص

  .  ومقر إقامة املرتبص وتوفر املشرفني على الرتبص ومراقب الرتبص
إىل  ر من طرف املشرف على الرتبصسداسي إرسال تقرير تربص مؤشرتبص خالل كل ملاا يب على مك

ية أو اسبحملة اركة اخلرب املكتب أو ش  ل املنجزة يف جزء يعاجل األعما   محاسبة يتضمنل ل  وطين س اللن ابجملتكويجلنة ال
 .  1الرتبص ى لمع املشرف عشركة حمافظة احلساابت، وجزء آخر يعاجل موضوع البحث احملدد ابالتفاق  

       املهينبص  الرقابة على الرت   .2.3
بتعي الوطين للمحاسبة  البة لكل مرتبص و بسابلنبص  رت للراقب  ني ميقوم اجمللس  جمللس رتبص، يقوم اعد هناية فرتة 

  :أحد احلاالت الثالثة التالية    ص اللتزاماته ويقرر رتباملاء  طريقة أد  بتقييم
  هنايـة ا   تسـليم شــهادة  اختتلالتــربص  فــي  املتـربص  بقبــول  تسـمح  أو حمافظة   ـانامتحـ  بـارات ـي  احملاسبية  اخلربة 

 ابت؛حلساا
  و جلزء منها؛اإلمجالية أ  نسبة للفرتة ص ابلبالرت دة هناية  اهض تسليم شفر  
 يستدعى بناءا على رأي جلنة التكوين ابجمللس الوطين للمحاسبة  حدةاملدة سنة و جديدة  ربص  ت  ة رت فديد  مت ،

 املهنية وتعميقها.الهلا املرتبص إىل حتسني معارفه التقنية و خ   من
مؤسسات تعليمية ثابة  املايل مبقيق  التد   مكاتبلرتا  جنقانونيني يف إلاسبني  احملا  معهد   عتربيف هذا السياق ي      

فيكو  التدر ن  املدققنييها  جلميع  املهين  املسار  من  يتجزأ  ال  جزًءا  املهين  والتطوير  هذ   ،يب  التدريب   اوسيشمل 
 .2مة واالختبار والتقييمطوير املستمر املراقبة املنتظوالت

 املستمر   التأهيل املهين   ت ومتطلبا  ص يخالرت   ارات اختب  اثلثاً : 
   ى الرتخيصمة للحصول عل تبارات الالز . االخ1

 اإلمتحان النهائي    .1.1
احلسااب  حمافظ  شهادة  على  للحصول  النهائي  االمتحان  اخليتضمن  وشهادة  اختبارات  بت  احملاسب  ري 

سبة املعمقة اعليا يف احملل ا اساتالدر  ةدى شهاة علاانت النهائيالطالب بعد جناحه يف االمتحكتابية وشفوية، حيصل 
سات العليا يف احملاسبة والتدقيق ابلنسبة حملافظ احلساابت )تعكس دراال   ادةاسب، وشهللخبري احمل  الية ابلنسبةوامل

 
الرمس اجل   1 للجمهوريةريدة  سي    شروط لدد  احملالتنفيذي    ماملرسو ،  جلزائريةا  ية  واستين هاملرتبص  الوكيفيات  أجرودل  باق  احملااخلربا  فع  وحماس ء  احلبني  واحملاسافظي  بني  سابت 
 .  19ص ، 30/70/2011رة بتاريخ ، الصاد14م ، املادة رق65د عد ل، اية زائر مهورية اجلية للج مسلر ، اجلريدة ا42/11/0112املؤرخ يف ، 933-11رقم  ،رتبصني امل

2 Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Op.Cit., P 10. 
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ا والعمالتأهيل  التدقيق  ي للعلمي  مهنة  ملمارسة  الرتخيص  على  و   للحصول  الوطين املايل(،  اجمللس  يسلمها  اليت 
 .1سبةلمحال

دى استيعاب ر م تباالخعد وسيلة املهنة، إذ يشح ملمارسة لنسبة للمرت حلة اب ر آخر ممتحان  إل ا  حيث يعترب   
للمهارات الالزمة ملمارس املتخصصة ومدى امتالكه  املهنة، و الطالب للمعرفة  لتايل استعداده ملواجهة املشاكل ابة 

 . 2إياد احللول الالزمة هلاالعملية و 
 

 ملهنة : ا  ةلملزاو خيص  الرت   .2.1
املاهتضي ممارسة مقت التدقيق  الد احلصول على     يف اجلزائريل نة  للمحاسبة والتدقيق العات  راسشهادة  ليا 

العليا  الدراسات  شهادة  أو  احلساابت  حملافظي  ا  ابلنسبة  احملاسبني،ملللمحاسبة  للخرباء  ابلنسبة  واملالية  مع   عمقة 
التطبي الرتبص  بشهادة هناية  النجاح يف  ىلإ   إلضافةاب  ،يظاملنا  قيالتتويج  احمل  ينهــائال  المتحانا  أو للخربة  اسبية 

كما .  8/203على أن ال تقل أي من النقطتني عن    10/20حلصول على معدل عام  عد ات باابافظة احلسحم
 ض يفرت   كانو حيز التنفيذ،  خصص ملهن احملاسب مل يدخل  النظري مبعهد التعليم املتأن التكـوين  ـى  ل إ  اإلشارة در  جت

ي اأن  الثالع لبدأ  به يف  سنة ثمل  األخري من  ولكـن2019  ي  القول  ،  اجلز أب   ميكـن  التنظـيم    من  ائرن  هـذا  خالل 
ق قد للتأهيـل العلمــي والعملــي للم  ام أكربمتهنا تويل اهالدولية، كو   تستجيب للمتطلباتاجلديـد للمهنـة حتـاول أن  

 . ين تربص مهوعامني  ي  ر نظــ  ني تكوين ما ت، عسنوا  ة عق أربستغر حبيث أصبح التكوين املتخصص ي، املايل
املاإل   تضمن السياق    ذات  يف و  التدقيقجل ح  قرت طار  التدقيق والتأكيد الذي قدمه    املايل   ودة  جملس معايري 

قيق التد عمليات    لتأديةودة، ومبثابة ضمان  اجلني  حتسيؤثر يف    اعاماًل أساسيًّ   هنة ابعتبارهململزاولة ا  صالرتخي  ،الدويل
قيق يف خدمة لتد ة امهنإىل دور    ضروري ابلنظر ناسب ملا هو  ستجيبون بشكل موي  ، نيأفراد مؤهل  ليل من قباملا

 .4املصلحة العامة 
-08السابق    موقيف منح االعتماد وفق التنظيت  تنتج أنه مت يف املقابل خبصوص الرتخيص ملزاولة املهنة نس

الب 91 دون  التكو ،  آليات  وفق  العمل  يف  ادء  املهم  أن  دنعتقحيث    ،ص ملتخصين  من  اجلاه  عن   وانبلتحدث 
مبثابة إشارة للجودة، ولكنها   الرتخيصتُعد متطلبات    ، كما 5 منظور متوازنقدمي ت تايلنون، وابلالسلبية للقااإليابية و 

 ةمفاضلام  مأ ترخيص أكثر صرامة    متطلباتفرض    يريدون    الذينني املنظم  يضع   ، مباجز أمام املنافسة او ثري أيًضا حت
    .6 ز السوقللحد من تركيعزيز املنافسة  ت  و أ  العمالءاية  مح بني  صعبة  

 

 
 14.ص ، جع سبق ذكرهمر  ،هسري و  ظيمهنحملاسب وت ملهن ا ص خص د التعليم املت اء معهتضمن إنشامليذي  تنفاملرسوم ال  ،ةجلزائرياللجمهورية ة الرمسي اجلريدة 1
   . 9ص  ،ق ذكره ب سرجع م ،شريقيعمر  2

 .14ص  ، رهمرجع سبق ذك ،ه وسريهم اسب وتنظيحململهن ا  املتخصص م التعلي  اء معهدمن إنشتض مل ا ي لتنفيذا سوماملر  ، ةورية اجلزائرياجلريدة الرمسية للجمه   3
4 IASB, I. A. Op.Cit., P 36. 
5 ARENS, Alvin A. et ELDER, Randal J. Perspectives on auditing education after Sarbanes-Oxley. Issues in 

Accounting Education, vol. 21, no 4, 2006, p 347. 
6 Van Linden, Christophe, et al. Op.Cit., P 370. 
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 أهيل املهين املستمر تال  بات. متطل 2
 . التعليم املهين املستمر 1.2

مستمر يف معهد   مهينليم  ساابت واخلرباء احملاسبني من برامج تعحليد حمافظي اينص التنظيم على أن يستف  
مله املتخصص  احملالتعليم  التكبمدفع  ابل  قم   اسبن  خدمات  الذيو لغ  املتواصل  حتديده    ين  يتداو يتم  أن  ل بعد 

اإل رأالترة  داجملس  وأيخذ  احملاسبة  ملهين  املتواصل  ابلتكوين  اخلاصة  املشاريع  يف  للمعهد  اابع  اجمللس  لمي علي  
تكون   لملتواصا  نيو لتكا  يع ار تكوين املتواصل أحد أعضائه، علما أبن مشوالبيداغوجي للمعهد والذي يعد مدير ال

كوين املتواصل واليت ختضع ملوافقة التيع  شار ل تنفيذ مت مسمى أعما عام للمعهد حت يقدمه املدير ال  ح ضمن مقرت 
دو  تتوج  أن  على  للمحاسبة،  الوطين  التكويناجمللس  اا  رات  مبوضوع  تتعلق  تقييمية  ابختبارات  لتكوين ملتواصل 

 .1ح النجا   لةاح   يف   هدعامل وتسمح ابحلصول على شهادة مينحها  
املشرع   مل  الكن  والتحديث    يل املادقق  امل  يلزم جلزائري،  واكتفى ستماملابلتطوير  اجملبت  ر  الوطين كليف  لس 

2لتدقيقاة أو  حملاسبما تعلق منها ابعايري الدولية سواء  ملالتقنيات واتابعة تطوير  مبللمحاسبة واللجان املنبثقة عنه  
  .

التعليم أن  نستنتج  اامل  وعليه  اضطال  فيتوقتمر  سملهين  مدى  امل  ععلى  التعليم  مبهامه معهد  أبن   تخصص  علماً 
-10قانون ، على الرغم من أن آليات العمل به نص عليها ال 2020ل به إىل غاية مطلع سنة لعمأ ايبد ملعهد مل ا

ة هنملايم  نظت  هاسراين مفعول النصوص القانونية اليت تضمن، مما يثري التساؤل حول اجلدوى من  2010نة  س  01
أثناء املرحلة االنتقالية يطول أكثر   ةينائستثاالت االعل العمل ابحلدارها، ما ي ا ابلتزامن مع إص همل يتم تفعيل  امإذا  

 من املتوقع.   
لتكوين يف املعهد دون ا  حملاسب ستثنائية للحصول على شهادة اخلبري اا  العمل كحالة فمثالً يف اجلزائر مت  

تحان ة عن طريق امبصفة انتقالياخلبري احملاسب    ةصول على شهادحلاالل  من خ  اذسب وهحملااملتخصص ملهنة ا
إبجراء هذا ح فقط حملافظي احلساابت املتحصلني على شهادة هناية الرتبص لدى خبري حماسب  يسم يث  ي حهنائ

وآخر  الا اختبار كتاب  من  يتكون  والذي  الكتامتحان  االمتحان  يف  النجاح  يب  حبيث   قطرين  ع  ب شفهي 
له بعدها    20من    10معدل    ى صول علاحل الشفهللسماح  النجا إبجراء  ادة اخلبري شه  له   نحح فيهما متي وبعد 

 .3 حماسب املهنة كخبري   مارسةاحملاسب اليت يسمح له بعدها بطلب االعتماد مل
 

نة  امله ميأن تنظ قّ دأبصفة عين ما يهو و ، 4اخلربة املهنية شرط أغفلنة هامليالحظ أبن تنظيم  . اخلربة املهنية :22.
واليت   ،غم أمهية اخلربة املهنية يف التدقيق، ر مادعتول على االية كشرط للحصاخلربة املهندىن من  دراج حد أإأمهل  

املدقّ  جتربة  من  فحصتكتسب  يف  االبياان  ق  املت  مدة  طول  حيث  من  عدد  الية  وكذلك  مت ملمارسة،  اليت  املهام 

 
 .14-11  ، ص ص كرهذ  سبقه وسريه، اسب وتنظيم تخصص ملهن احململا  معلي لتهد اعإنشاء م ناملتصم  ييذاملرسوم التنف  ائرية،مهورية اجلز للج ية اجلريدة الرمس  1
 .143ص ،  جع سبق ذكرهمر هبلويل نور اهلدى،   2

 . 604-459ص ، ص ذكره رجع سبقمرضا،  جاوحدو، ان ميإيفية الخ  3
   . 469ص   السابق، املرجع 4
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 املقرتح كونه  (HOLM)د  ملتحدة، انتقالية ابململكة امللس التقارير ادة جملاجلو   حملقرت   ييمهويف حماولة تق،  1ؤها إجرا
يف إخفاقات    ة دققني للخرب املهنية، وأوضح كيف يتسبب افتقار امل   هتمءة املدققني دون أن يتطرق خلرب لى كفاد عأك 
أن   ةيف حقيق   ودةجلا  ة إطارشر ابماوله  م تنمل يت  الذي   وجه القصور تمثل  ناءا عليه يبو   اليت وقعت.  األزمة املصرفيةك

 .2غري مؤهلني لديهم خربة تقل عن ثالث سنوات  قني مدقيقوم هبا  واجه العميل  تدقيق اليت تال  مهام معظم 

 
 بعاد استقالله وآليات تعيينه أل  اً قفو   قق املايل:  مسؤوليات املدلث  املطلب الثا

 

امل  هذا  يهتم   املدقق  بتوضيح مسؤوليات  ات حبذ خ أحيث    ايل،املطلب  أنقلسب  ثالثة  )مدنية؛ و انون  اع 
 آليات تعينه.   يعرض استقالله وفق األطر التشريعية، مث    عاد أب علىيط الضوء كما يتم تسل  ة؛ أتديبية(،جزائي

 
 يلاملدقق املا : مسؤوليات    أوالً 

 

املاملارس  مي وعل  مهنته حتت مسؤوليته  ايلدقق  يعملون حتت مسؤوليتهى  اخلاصة   ،هيمساعد من    كل من 
أتديبية،  و  : مسؤولية مدنية، جزائية  وهي   املسؤوليات  من   نواع أ  ثالثة  ئر إىليف اجلزااملايل    قخيضع املدق  يهلعبناًء  و 

 .3دون النتائج  مبهمته ويلتزم بتوفري الوسائل   ة ة عن العناياملسؤولية العام   يتحمل  املدقق املايل أن    كما 
 املسؤولية املدنية .  1

امليعد   األ  مسؤوال   ايلاملدقق  يرتكبها    ء خطاعن  مهامه ثأاليت  أتدية  ابلت  ناء  سواءويتحمل  جتاه   ضامن، 
وال و  أ  ن الكيا للمهنة،  املنظم  القانون  النامجة عن خمالفة أحكام  الغري، األضرار  أو  فيما وليؤ سم  يتربأ من  اهليئة  ته 
ذه هب ة  ر جملس اإلدا  غ لبأ   أنه ه، و تمهية مللعادنه قام ابملتطلبات اأب  أثبت يها إال إذا  املخالفات اليت مل يشرتك ف  خيص 

تتماملخالفات مل  وإن  مالئمة تها  معاجل  ،  األقرب  معية اجل  يف   بصفة  إ  العامة  بعد  حالة عليها  طالعهانعقادا  ويف   ،
 .4لدى احملكمة املختصة   ل اجلمهوريةأطلع وكي  هنيثبت أ   ه أن، فعليمعاينة خمالفة

)وطبقا   الالقانو من    (14مكرر   715للمادة  املا ن  إ ف،  زائريجلا  تجاري ن  إزا  يل املدقق  سواء  ء مسؤول 
، وال يكون مهامهممارسة    أثناءعن األخطاء والالمباالة اليت قد يرتكبها    مجةلنار اعن األضرا  إزاء الغري،الشركة أو  

اليت يرتكبها القائمون ابإلدار   ن عؤوال مدنيا  مس  ها يف ف عنإال إذا مل يكشاإلدارة  ة أو أعضاء جملس  املخالفات 
 .5ليها غم اّطالعه عرية ر وكيل اجلمهو لالعامة أو   يةعم للج  ريرهقت

 
1 Hari Setiyawati ,Diah Iskandar, Gustita Arnawati Putri, THE FACTORS THAT AFFECT THE AUDIT 

QUALITY, EPRA International Journal of Economic and Business Review, Vol n°8, Issue -1, January 2020, 

P A49.     
2 HOLM, Claus et ZAMAN, Mahbub. Op.Cit., P-P 56-57. 

 . مرجع سبق ذكره ، 59دة ، املا 01-10نون لقاا  3
 . ع سبق ذكرهرجم . 61 دةاملا  ، 01-10ون القان  4
   .191، ص 14ر  ر مك 715ة ي، املاد ر ئلتجاري اجلزاالقانون ا  5
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 ة : ائي جلز . املسؤولية ا2
لية سؤو ملا  ب يتحمالنحمافظ احلساابت واخلبري احملاس   ، على أن01-10  من القانون (  62) املادة  نصت 

اجل اإلجراءات  لقانون  طبقا  ابلتزااجلزائية  القيام  يف  تقصري  جتاه كل  امل  ا مك،  وينقان  مزائية  )داتنص  من 825ة   )
دج   000,00 20ة مالية ترتاوح ما بني  رامع غ م إىل سنتني  من ستة أشهر  عقوبة السجن  ن التجاري على انو قال

ال  000,00 500إىل   هاتني  إبحدة  أو  حملدج،  وافا عقوبتني  أو  عمداً  منحوا  الذين  احلساابت  على فقوا  ظي 
اليت وردت يف  ا الصحيحة  املعمللج   قدمة ملاارير  التقلبياانت غري  العامة  إلغادية  للبت يف  األفضليعوة  ة يف ء حق 

 . 1املسامهني اكتتاب  
 . املسؤولية التأديبية : 3

احرتا يف  تقصري  أتديبية كل  لعقوبة  يعرض  الو يشكل خطأ مهين  قواعد  وكل جام  واألخالقية  املهنية  بات 
سجلة ميف شكل شركة    يو معن  ي أوعيبشخص ط كان  حلساابت وسواء  اخلبري احملاسب وحمافظ ا  إمهال صادر عن 

نية حملافظي احلساابت، حيث تعرض األخطاء أمام جلنة لوط ة اغرفبني أو الخرباء احملاسصف الوطين لليف جدول امل 
للمج والتحكيم  لاالنضباط  الوطين  التأدم للس  اإلجراء  يعترب  فيها، كما  للبت  دعوى حاسبة  عن  مستقالً  يب 

 .2ت أو حمافظ احلسااب باخلبري احملاس   دفوعة ضر ملا  ئيةناجلوااملسؤولية املدنية  
 وترتتب عليها عقوابت وفق التايل :  درجات إىل  نيةف األخطاء امله تم تصنيهذا وي 

 عقوبة اإلنذار وتتمثل فيما يلي : اهب على مرتكب. أخطاء من الدرجة األوىل وترتت1.3
 اذبة؛راجع كتصريح مب 
 ؛ مهامهم ة سممار خالل  ةالغرف أو  تصريح ابالنتماء إىل املصف 
 املبنية  أبي أو  يا  يا أو شفهاملهين كتاب  ة الصادرة عنغري املؤسس  قاداتتاالن بني    شكل آخر بغرض اإلخالل ابلثقة 

 الزابئن وزمالئه قصد إزاحتهم؛
 ه خالل ممارسة نشاطه. جتاه أحد زمالئا ص االحرتامقن 

 :   تمثل فيما يلي تو بيخ  التو   ةبا عقو تكبهأخطاء من الدرجة الثانية ويقرر يف حق مر .  2.3
  ؛ جة األوىلخطاء من الدر يف حالة تكرار 
 ؛  املوجهني من اجمللس الوطين للمحاسبةبصنيملرت اب رفض التكفل 
 ؛عمول بهفتح مكتب ال يتطابق مع التنظيم امل 

 ؛همعيات العامة ولالنتخاابت أو عدم متثيلاملهين عن حضور اجتماعني متتاليني للج يابغلا   
 ورها؛ اليت قام حبضأو الغرفة و  رة ينظمها املصفهااركة يف كل تظش يف املمصار  عم دفدع 

 
 .442 ص  ،825دة اامل  ائري،ز ون التجاري اجلالقان  1
التأديبيألخطة اي احملدد لدرجالتنفيذ  املرسومة،  ري اجلزائ  لجمهورية للرمسية  ريدة ااجل 2 املعتمد خاحمل و ت  ااباحلس   سب وحمافظاحملا  ي ب تكبة من طرف اخلة املر اء  الل ممارسة  اسب 

   .19-81، ص ص 16/10/2013 يف صادرة  ل ا، 3لعدد ا ، ، 13/01/2013بتاريخ  13-10، رقم لهابيت تقا ال لعقوابت ا  وظيفتهم وكذا 
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 لث ( أشهر وتتم 6ء من الدرجة الثالثة ويرتتب على مرتكبها عقوبة التوقيف املؤقت ملدة أقصاها )خطا. أ3.3
 فيما يلي : 

 ؛ الثانية يف حالة تكرار خطاء من الدرجة 

 ؛ خطاء يف االحتفاظ ابألرشيف 

 ؛ ت مسؤوليتهزة حتجأعمال غري من يفم املهين تال اخلتعمسا 
 ين؛  مهمنيب أت أو اكتتاشرتاك املهينعدم دفع اال 
 يف جدول املصف الوطين أو  نيليني غري مسجمقاولة األعمال املتعلقة ابملهنة من املهين مع أشخاص معنويني أو طبيع 

 ؛الغرفة الوطنية
 لوطنية.  امصف والغرفة لل طنيةالو  سلااجمل نحهاستعمال ختم غري مطابق للنموذج الذي مت 

 عقوبة الشطب من اجلدول وتتمثل فيما يلي : ها تكبمر  قرر يف حق ة الرابعة ويطاء من الدرج. أخ4.3
 ثالثة؛ يف حالة تكرار خطاء من الدرجة ال 
 ملهين؛ السر ا ءإفشا 
 أو مبالغ فيها؛   إصدار إجازات خاطئة أو مزورة 
 نة؛ هت املقياالخأواعد س بقتصرفات متعمدة مكررة مت 
 توقيف؛مدة ال هنة خاللملممارسة ا 
 هنة دون مكتب مهينة املممارس  . 
  

لبطاقة املهنية  او دة التسجيل  هذا ويقتضي الشطب من اجلدول تسليم اجمللس الوطين للمحاسبة اخلتم الندي وشها  
 املعين بقرار التوقيف املؤقت. بعد أن يقوم اجمللس بتبليغ

قق ملدقيد على ا، يرفع ال01-10ن القانون  ( م72ملادة رقم )ا أنه ومبوجب  ىلإ شارة  اإل  ر درى جتة أخمن انحي 
 ايل خبصوص احملافظة على السر املهين يف احلاالت التالية : امل
 

 ؛نييحتقيق قضائ بعد فتح حبث أو 
 ى الواثئق املقررة؛ مبقتضى واجب إطالع اإلدارة اجلبائية عل 
  كله؛ بناًءا على إرادة مو 
 التحكيم.جلنة االنضباط و   م ه للشهادة أماؤ ااستدعيتم    ا عندم 

 

ي على أنه يعاقب ابلسجن من ستة أشهر إىل سنتني لقانون التجار ن ا( م830وقد نصت املادة )ا  كم
ندوب للحساابت تني فقط، كل مهاتني العقوب  ى ألف دينار جزائري، أو إبحد   اتألف إىل مئ  وبغرامة من عشرون

عن ل الدولة  يكشف إىل وكيأو الذي مل    ا عن حالة الشركةه ذبة أو أتكيد اك  وماتمعل  ءاط مد إعيتع  )مدقق مايل( 
 ع االجرامية اليت علم هبا. قائالو 
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اللذان  ا  أن حمافظي  إىلويف ذات السياق أشارت دراسة )العيد خرياين(     كاان يشرفا على رقابة حلساابت 
ل بنك حا ة وأتكيدها عنبمعلومات كاذ  ء اطوإع  بالغإلاعدم    نحة متت متابعتهما جباخلليفة قبل إفالسه، قد  بنك  
تاخلليف عدم  وعن  لة،  اوكيبليغهما  اليتجلمل  ابملالحظات  حساابت   هورية  عملهم كمحافظي  خالل  رصداها 

رغم و   ، ليت مل تكن إجراميةلك الوقائع اللتبليغ عن ت  ا "مل يكن هناك داع يف حينهاماملتهمني اهن ابلبنك، حيث قال  
فشال ذريعا   ناك ن هكا   نقول أبنهأنه ميكن أن  اجلزائر إال    ولبنك   الك البنكعدة تقارير مل  يف رفعاها    يت لظات التحفا

 ئرية من قضااي الفساد املايل واإلداري، از األعمال اجل، ونظراً ملا شهدته بيئة  1ا هبنوط  ابلدور املضطلع  للمهنة ومل ت
تفعيدر  جت أمهية  إىل  الصدد  هذا  يف  املاإلشارة  ملللنية  قانو لا  سألة ل  املايل  يفمدقق  أتثري  من  هلا  جودةا  حتسني    

 خدماته. 
 

 ستقالل املدقق املايلا  عاد: أب  اً اثني
 

د من خالله احلاالت اليت تتناىف د ح الً كاماًل  هبدف حتقيق استقالل املدقق املايل، خصص تنظيم املهنة فص 
 عمالء : لا  لدى   يينهعت  ل دونحتو   املوانع اليت مهنة التدقيق املايل وكذا    مع ممارسة 

 تنايف : ت الال.حا1
اجلأك   املشرع  ضر د  على  توفر  زائري  على ستاال  شرطورة  منه  وحرصاً  املايل  للمدقق  والظاهري  الذهين  قالل 

   :2ايل للمهنة تتعارض مع احلاالت التالية ملاولة املدقق  حتقيق ذلك يرى أبن مزا
 رية واملهنية؛املعامالت التجابكلف  يل مكو   يط أو ل وسكل نشاط جتاري، خصوصاً إذا كان يف شك 
 ؛ نوينة خضوع قارتتب عليه صلعمل مأجور ت  كل 
  جاري؛ تل القانون اكل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف 
 ؛لي مس العى نفد لد سب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتماجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملا 
  انية؛ برمل  ة كل عهد 
   تخبة.ملنة ا ذية للمجالس احمللينفيالت  املنظماتانتخابية يف  هدة  عكل 

الثة السنوات على ثلبص، طيلة ارفض كل مهمة لدى الزابئن الذين تعامل معهم أثناء فرتة الرت ابإلضافة إىل  
 .3بصرت لاى  علشرف ملاة من  مسبقفقة صرحية  ربصه املهين، ما مل حيظى مبوااألقل اليت تلي انتهاء ت

لبحث يف جمال احملاسبة بصفة م واعليالتأبن مهام    01-10قانون  ( من ال64)   املادة رقمأوضحت    دهذا وق
يم والبحث يف يدعو إىل االستنتاج الضمين أبن مهام التعل  ا احملاسبة، متعاقدية أو تكميلية ال تتناىف مع ممارسة مهن  

 
أطروحة   ، اجلزائر منوذجايل، حالة ااإلداري وامل اد فسلة اهر ن ظام قيق للحد ة للتديلدو لى املعايي التماد عساابت ابالعاحل  جعيء املهين ملراة األدادية دعم جو أمهالعيد،  خرياين  1

 .   73، ص 2019ورقلة،   -ح  دي مراب امعة قاصجتسيري،  علوم الارية و تج الم و والعل ة يصاداالقتم ة، كلية العلو لوم، ختصص حماسبة وجبايعتوراه دك

 . 11 ص  ،مرجع سبق ذكره، 64م ، املادة رق 01-01ن القانو  2
مرجع  ، رتبصنيسبني املواحملا ساابتاحل ي فظا ني وحمبسااء احملرب ودفع أجر اخل  الرتبص املهين واستقبال  ات سريفيشروط وكيل دداحملنفيذي املرسوم الت ة اجلزائرية، ريهو مللجة رمسيلاجلريدة ا  3

 . 19، ص ذكره ق سب
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التنايف   لة من حاالتأن هذه احلار  . واجلدير ابلذكالتدقيق املايل  ةسة مهنار مم   مع   ىفناتتجمال احملاسبة بصفة دائمة  
( رون خآ إميان و فية  خاليتمام وتساؤل بعض األحباث مبجال احملاسبة والتدقيق، حيث أشارت دراسة )ت اهاثر د أق

الة التنايف حب  منهاتعلق    اوصا م ل خصض القضااي املهنية بشيء من التفصياول بعمل يتنإىل أن تنظيم املهنة ابجلزائر  
 .1التدقيق  عمل يف مكتبالا بني التدريس و م

 

 :   انعملو .حاالت ا2
)املدقق املايل( لدى   تافظ احلسااب حاالت موانع تعيني حم   6مكرر  715حدد القانون التجاري اجلزائري يف املادة 

 :2لنحو التايل شركات املسامهة على ا
 واألصها األقارب  حالة  حىتيف  الد ر  الق  ،ابعةالر   ةجر   ذلك  و اويشمل  ابإلدارة  املأع ئمني  جملس  ديرين ضاء 

 الشركة؛   اقبةمر   لس ضافة إىل جمابإل
 املراقبة جملس  أو  املديرين  جملس  أعضاء  وكذلك  ابإلدارة  الق  القائمون  جملس ئاوأزواج  وأعضاء  ابإلدارة  مون 

جمل أو  عشر  املديرين  متلك  اليت  للشركات  املراقبة  رأ10/ 1)س  مال (  أو  شلا  س  ال  اذإركة  هذه  ركة شكانت 
 لشركة؛ س مال هذه ا( رأ 10/ 1ر )عشنفسها متلك 

  اً، إما من األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط دائم غري نشاط حمافظ احلساابت على أجرة أو مرتباج  أزو
 و من جملس املراقبة؛ قائمني ابإلدارة أو أعضاء جملس املديرين ألا
 سنوات  يف أجل مخس  ت  ف حمافظ احلساابئوظائف غري وظا  محبك  أجرة  ةكالشر   حتهماألشخاص اللذين من

 ئفهم؛وظا  اءاهن  ء من تريخ ابتدا
 أجل مخس سنوات ابتداء  يف   و املديرين، األشخاص اللذين كانوا قائمني ابإلدارة أو أعضاء يف جملس املراقبة أ 

 ائفهم. من تريخ اهناء وظ
ملدقق اليت تربط األسرية  املالية وا  العالقات   كانت   اكلم  أبنه   ى ر ليت تظر اويف هذا السياق نتفق مع وجهة الن

 .3استقالله   عزز ذلك منل كلما أقيق تدقبعميل الاملايل  
ابت لدى العمالء جاءت على النحو اس حمافظ احل( حاالت أخرى متنع تعيني 01-10أضاف القانون )  

  التايل :  
   أو غري مباشرة؛   بصفة مباشرة   تامسامه فيها    كميتل  اليت القيام مهنيا مبراقبة حساابت الشركات 
 سامهة واإلانبة عن املسريين؛ابملأو  رة بصفة مباش  تسيري سواء  قيام أبعمال ال 
 تسيري؛ لاعلى أعمال    قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام املراقبة القبلية 
 ؛ عليهاسة أو اهليئة املراقبة أو االشراف  قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤس 

 
 . 946، ص ذكره سبق رجعميفية إميان، خال   1
   .981ص ،  ذكره مرجع سبق  زائري،جلا لقانون التجاري ا 2

3 DICKINS, Denise, JOHNSON-SNYDER, Anna J., et REISCH, John T. Selecting an auditor for Bradco using 

indicators of audit quality. Journal of Accounting Education, 2018, vol. 45, p. 33. 
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 هتا؛ يراقب حساابكة أو هيئة  قضائي لدى شر   خبري  جبائي أو مهمة   ر مستشا  فة يظ و سة  ار مم 
 ؛أجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالثة سنوات من انتهاء عهدتهم  نصب شغل م 
 ماتنظملوالشركات  ويني للقيام ابلتدقيق املايل لحلساابت كأشخاص طبيعيني أو معنني حمافظي ايعال ميكن ت 

أ يفحتصلوا    يتلا امتي  وها على أجور  أو  مثل    ازاتأتعاب  أو  أخرى  أوالقروض  ل ات خالبيقتس  الضماانت 
 ؛ (66)املادة    الثالثة السنوات األخرية أو يكون له فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة 

  ة ينو نقاال  هتم ابون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصالسعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى الز
ي شكل من مال أستعا اات أخرى وكذ أو امتياز   نح تعويضاتأو متخفيض األتعاب  بث عن الزابئن  ح بأو ال

 (؛ 70أشكال االشهار لدى اجلمهور )املادة  
 األقل اليت تلي انتهاء   ات علىالسنو   هم أثناء فرتة الرتبص، طيلة الثالثةعم لذين تعامل  كل مهمة لدى الزابئن ا

 .1بصمن املشرف على الرت   مسبقة ة صرحية  قفمبواحيظى   ما مل هين،تربصه امل
 

 يل : ملاق اتناوب االلزامي للمدق لا  .3
يث أقر املشرع ح   دقق املايل،استجاب تنظيم املهنة ملتطلب آخر نعتقد أبنه يعمل على تعزيز استقالل امل  

التغيري   أو  التناوب  عليه بضرورة  نصت  ما  وفق  املايل  للمدقق  ر املا  اإللزامي  من  27)  مقدة  ، 01-10قانون  ل ا( 
قابل  (03بثالث )احلساابت    افظيث حددت عهدة حمح تعيني نفس ديد م لتجة لسنوات  رة واحدة، وال ميكن 

 ات. ( سنو 03حمافظ احلساابت إال بعد مضي ثالث )
ح  ال اويف  عدم  اهلية  أو  الشركة  على حساابت  ) ملصادقة  سنتني  املراقبة خالل  ماليت02ئة  مت(  تني، تاليني 

ري جتديد عهدة ال ي  الةاحلك، ويف هذه  ليمياً بذلاملختص إق  ورية الم وكيل اجلمه عفظ احلساابت إ ا على حمنيعتي
 حمافظ احلساابت. 

ي حملافظ راسة )سارة بودرابلة( أبن التغيري اإللزامد  هنيني أجرته هذا وقد أظهرت نتائج استطالع آلراء امل 
أ ( سنوات، ي06حلساابت كل ستة ) ا املعد  اليت ساهم  نه امل  لبات طتحد  اجلهبية  التنظيم  حتسني للمهنة يف  ديد  ا 

 . 2املايلمدقق  لل  هين األداء امل  جودة 
جاوز ستة سنوات، أبهنا تعد أحد تتيل ملدة ال مما سبق ذكره ميكن االستنتاج أبن إلزامية التغيري للمدقق املا  
لتقليل من ىن اق يف حدها األد قعتبار أهنا حت ا  ، على ايلملادقيق  الت   جودةتنظيمية احملتملة التأثري يف حتسني العوامل ال

ق بني املدقق ومسؤويل إدارة العميل، والذي يهدد موضوعية واستقاللية املدق  عالقة ال  طول الناتج عن    خطر األلفة 
 سة النظرية. ما مت التطرق له يف القسم األول من الدرا  قفاملايل، و 

 
 

 
جع  ر م ، رتبصنيملواحملاسبني ا  اسبني وحمافظي احلساابتاء احملرب أجر اخل ع فواستقبال ود رتبص املهينكيفيات سري الو  وطر شل دداحمل التنفيذي  ملرسوما ة، هورية اجلزائرية للجمريدة الرمسياجل  1

 . 19ص ، ره ذك سبق

 .256-525، ص ص  رهذكجع سبق  مر ابلة، ر حدة بودسارة  2
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 :   (ينلتضامك )ا.التدقيق املايل املشرت 4
ا رقمملنصت  القانون  (  2كرر  م  732)   ادة  يتعني التجاري علمن  أنه  الشركى  على  تعيني ابضة  القات   

املالية، فإن القانون املتعلق   تانوك واملؤسس، وكذلك ابلنسبة للب1حمافظان للحساابت على األقل ملراقبة حساابهتا 
ها، اييس اليت حتددقوعلى أساس امل  ةصرفيامل  ة نجي اللذ رأ كل بنك أو مؤسسة مالية وبعد أخ   قرض يربلنقد والاب

مر ينطبق على فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية املعتمدة س األونف ت  فظان للحسااباألقل حما  بتعيني على
 .  2ابجلزائر 

 ل واحدتعيني أكثر من حمافظ حساابت فإن كعندما تقرر شركة أو هيئة    29رقم    ت املادةر احيث أش
 . 01-10ون ن ألحكام القااً قمته طبمه سر م ميامنه

ة حمل التدقيق ابعتبارمها احملددان الرئيسيان إلجراء للشركاط  لنشجم وأمهية امعياري احلتنظيم إىل  وأشار ال
 التايل :   ية وهو ما يستنتج ضمنياً من النص القانوين عو شرتك بصفة طالتدقيق املايل امل

وأمهية حجمها  حساابت، حبسب    كثر من حمافظ أ  تعيني   اتم ظناملأو  كات  ميكن لألجهزة التداولية للشر 
الكيان رس كل  ميا، و ى وجه اخلصوص اطاهتا علنش املتضامنني مهمته على جمموع  حمافظ من حمافظي احلساابت 

 داد تقاريرهم القانونية بصفة مشرتكة حيث ويتعني على حمافظي احلساابت املتضامنني إع   ،ت مسؤوليتهاملراقب حت
 . 3الختالف احىت يف حالة    مهن آرائع  اهين فو عرب ي

تائج دراسة )رفيف خدية( أبن إجراءات تطبيق  ظهرت ند أ فق  قيق اجملمعات ملشرع بتد اهتمام ا  ويف سياق
حتت احملاسب  التجميع  تفصيعملية  إىل  ا  لاج  ودلت  اجلزائري،  املشرع  طرف  من  أكثر  أن ودقة  على  أيضاً  لنتائج 

 را لتعقد هذهاجملمع نظت شركات  ي حساابمشرتكة حملافظ  د على تقارير ام تابالع  تتم  زلغا ونس  معالتدقيق املايل جمل
مفهوم احلوكمة   قاىل أن تطبي  ةالباحث  ترة املعطيات وتداخلها ما يعلها تفتقر للجودة املطلوبة، وخلص ية وكثعملال

 .4لزمة بتطبيقهمن خالل تفعيل القوانني املحيتاج اىل إرادة من الدولة 
ان مو  وابأخ  ةيحن  وقائر ل رى  إىل  واإل  الفساد  عجوع  ابلباملايل  الصناعداري  انك  والتجاري  ي ائر جلز ي 

(AICB  فقد  ،)  ساابت لبنك  ، أبن حمافظي احل2003اللجنة املصرفية يف شهر جويلية  مت إعالم (AICB ،)
االج للحساابت  اخلطي  االثبات  سنة  أبلغوا  لنشاط  إجراء  2002تماعية  وأعلنوا  و ذير حت ،  أيخ لاايً  مل   ه ذ ذي 

تهمني مبا فيهم مدراء البنك جناية تبديد اب املرتكب امور هبا مبوج جزة واملأربة املنبعد اخل االعتبار، و نياملسامهني بع
نار جزائري يف شهر مليار دي  13ية ببنك اجلزائر اخلارجي تقدر  لاتشاف ثغرة مأموال عمومية، وهذا على إثر اك

 
 . 221ص   ذكره، قسب مرجع ، 4مكرر  715دة زائري، املااجل  اريالقانون التج  1

  11-03قم ر لألمر  واملتمم ملعدل ا  ،26/08/0012 خ يفاملؤر  40-10ألمر رقم من ا  100، املادة رقم ضر د والقنققانون الب  ألمر املتعلقاجلزائرية،  ة للجمهورية ايرمسلة ايد اجلر   2
 . 26/08/2003 يف   املؤرخ 

  1، املواد من  11رقم    العدد  ،61/02/1201  املؤرخ يف   73-11رقم    ،تحملافظ احلساابة  نيمتضاالهنة  مارسة املتعلق مبملا  رسوم التنفيذياملية،  رية اجلزائر جمهو لل   ريدة الرمسيةاجل 3
 .6ص   ،20/02/2011اريخ بت، الصادرة 4 إىل 

طور  روحة دكتوراه  أط ،  زلغاونمع سسة حالة جمدرا-اتعمتفعيل حوكمة اجملها يف  جلزائر ودور يف اعة  ت مهنة املراجإصالحا   لمعة يف ظاجمل ملالية  لقوائم اامراجعة  خدية،  رفيف   4
 .III، ص 2018ر، ، اجلزائ 2امعة البليدة جدقيق،  وتحماسبة   صص منشورة، ختاثلث غري
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فت2007جويلية   وبعد  أن موظفنيبت  لقضية،ا  يف  قيقتحال ح  ،  وكذا  ني  ق  زابئن  ومسؤولني  مجابلبنك  وفروا  يع د 
الوطين من خالالية الحتياالالوسائل   الضرر ابالقتصاد  اخلارجي وإحلاق  اجلزائر  بنك  قر بتزاز سيولة   ض و ل تقدمي 

 .1دون ضماانت 
قضية  وقائع  إىل  املش(،  AICB)   وابالستناد  املايل  التدقيق  أبن  قابضة ل ا  ركاتللش  يمااإللز رتك  نعتقد 

العوا  كوالبنو  امل هو أحد  املد عززة الستمل  من قالل  املايل  مما   اكتسابل  خال  قق  التدقيق  التضامين ملكتب  الطابع 
لة لتأثري املفرط ن قبل العميل لتقويض موضوعية املدقق كمحاو م ممارسة ضغوط يقلل من خطر املضايقة الناجتة عن 

تعد من  واليت  رأيه  ا  ة ر املؤث  اتد يد لتها  نيب  على  استقالل  وموضوعيتمليف  ومن دقق  مر   ه،  قيد  منطلق  التكلفة اعاة 
 لكبري. ى بضرورة تعميم التدقيق املايل املشرتك على شركات املسامهة ذات احلجم ائد، نر لعال امقاب
 ل بشك  تؤثر  ،ةخالقيري أزم تطبيق معاينة احملاسبة والتدقيق يستلإن توفر ممارسني أكفاء مله:    ات املهنةقيالخأ.5
 القوائم. املستعملة هلذه    حل األطرافمصالى  مر الذي ينعكس عهو األ ها، و دقيقتاملالية أو    لقوائمااص يف إعداد  خ

ا ومعززة للثقة هب لية هلا أمهية ابلغة كمواصفات مؤهلة ألصحاالقي واالستقالكفاءة املهنية والسلوك األخال وهلذا فإن 
أداء مهامهم  يالحقاالسي  تذا  ويف  ،2عند  املهيف  ظ، ما  تنظيم  أوكن  أنه  مهمةة رغم  ال  ل  الداإصدار  خلي نظام 

دة حمددة أغفلت ضرورة إصدار مدونة جدي ، إال أن هذه األخرية  2010ظي احلساابت سنة  حملاف  نية لوط للغرفة ا
أ3( 2010،  01-10ون )منذ صدور القان  وك املهين وملزمة للمهنينيلسلل  2015ركتوب، علما أهنا قدمت يف 
يات املهنة ابجلريدة ألخالقون  قانبصفة رمسية كاعتمادها  ام، لعدم  اإللز   ها تفتقد لصفةنات املهنة لكيقألخالونة  د م

املهنة  يتم تطوير قانون أخالقيات  التنفيذي ملامنذ تعديل    الرمسية. حبيث مل   15املؤرخ يف    136-96 رقم  رسوم 
قانون   أهم  رغم كونهسنة  ون  ر عش كثر من  أل  هلييتم تعد   مل   والذي نة،  أخالقيات امله  املتعلق بقانون  1996يل  فر أ

ن من علماً أب   .4العاملية  للمهنة وأتثره ابملستجدات  املعاصرةاملتطلبات   بته ملسايرةاتجاس  ضرورة مع  و يم املهنة  نظلت
مأح للمحاا هد  الوطين  اجمللس  ودرام  استقبال  هي  أخسبة  قوانني  مشاريع  املنجسة  املهنة  مالقيات  خمتزة   فلن 

 .5موافقةليني وعرضها لنهف املأصنا
 حتديدها  :   وإجراءات  قق املايل أتعاب املد .6

يوافق    ن لأبن املدقق  يات حتديد األتعاب من أهم العوامل املؤثرة يف استقالل املدقق املايل، ويفرتض  آل  تعد 
ا حييط هبا مو   ووقت  د جه  ن ممة  هامله  مايل إذا مل تكن أتعابه تستويف ما تتطلبعلى عقد االرتباط ألي عملية تدقيق  

 
الث  لثا  رلطو ا  وراهت أطروحة دكنية"،  ا دمي، "دراسة  ائريةة اجلز ت االقتصاديؤسسااملواإلداري يف    املايل  دد من الفساحلخاطر وا دارة املإجعة يف  ن املرا ية جلاال فع،  يالالو   دبي عحي 1

 .107 ص، 2020،  اجلزائر ،ية خلظر الواد ة، جامعة محغري منشور 

      .  59، ص ه ر كق ذ جع سبمر وصاحل إلياس، زوهريي جليلية  2
 .   1، ص 0162، سبق ذكرهع مرج ري، مد البش حموغوايل  نصرية   قاسم  3
   .153، ص هرجع سبق ذكر مب، مركحفيزة  4

 . 5ص  ، كرهمرجع سبق ذ قواعد سريه، و نظيمه وتلمحاسبة ل جمللس الوطيندد تشكيلة ام التنفيذي حي سو ر مل، ا ية زائر مهورية اجلية للج مسلر اجلريدة ا
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وتقدمي ما يرتتب عليها من تقارير يف الوقت طلوبة املدة مهمته ابجلو   جل إجنازه كحافز ألتكون لخماطر، حبيث   نم
  املناسب. 

ملا نصت عل املادة ) وفقاً  القانون  37يه  أحيلت01-10( من  فقد  أتعاب اصالحيات حت   ،  ملدقق ديد 
و ة أأجر أن يتلقى أي ق املايل كن للمدقوال مي ة ابملداوالت، فاهليئة املكل وأامة  الع ةيع اجلم  إىل املايل يف بداية مهمته 

مهمته.  امتي إطار  يف  املنفقة  والتعويضات  األتعاب  ابستثناء  شكله  يكن  مهما  ميكناز  ال  هذه   هكما  احتساب 
 .ملعنيةا  ةئياهلو  أ  كةى أساس النتائج املالية احملققة من الشر األتعاب أبي حال من األحوال عل

ناقصة، ابعتبارها تبدأ ت املرايا جما تنطبق عليه على أهندقق املايلعاب امل يات حتديد أتلكن تلخيص آ ميو 
يت على قاً لآلليات القانونية لتعيني املدقق )سنأ يبه العميل تطابستجابة املدقق ملقتضيات دفرت الشروط الذي يقدم

ملتضمن املايل ا  قدمي عرضهمته، تىل تقييمه ملهإق واستـنادا  قد على امل  نيعتث يي حب  (،ذكرها ابلتفصيل يف الفرع املوايل
ألتقدير  املتعه  للم اب  املهنية  واملؤهالت  املرصودة  املوارد  واملتضمن  التقين  عرضه  رفقة  وبرانهمة  عمل م تدخلني  ج 

جلنة تقييم    مو قعدها توب  ،رقريلتا  اع خلتامية الواجب تقدميها وأخريا آجال إيد مفصل والتقارير التمهيدية اخلاصة وا
نا بعرض  العروض،  حستائج  الرتتيبلتقييم  عل  ب  جالتنازيل  على التسي  هازى  وعرضها  مبعاينتها  للقيام  املؤهل  ري 

 حمافظي حساابت مت إنتقاؤهم مسبقا.  ويني حمافظ أاجلمعية العامة قصد الفصل يف تع
صوص مصطلح خبا ورد فيها  مل  ةملهنيم اظنتمني بملهت(، وجهت انتقادات من ا37املادة )   على نص عطفاً  

ااهل ابيئة  يش  ملداوالت، ملكلفة  قد  ااهلمل  والذي  هذا يئات  املراقبة،  جملس  أو  املديرين  أو  اإلدارة  ملسرية كمجلس 
ية العامة، اليت تعد صاحبة األحقية يف املشرع عن اسناد مهمة حتديد األتعاب للجمع  لراجعا من قباالجتاه يعد ت

 تعيني  وىلتت  العامة هي من اجلمعية    عتبار أن( اب 08-91نون السابق  ال به وفق القو معان م جه ك و تلهذا ا)  لكذ
من جهة أخرى. يف حني   ةهي أعلى هيئحمافظ احلساابت هذا من جهة، وهي اهليئة املؤهلة املكلفة ابملداوالت، و 

حتديد مهمة  اسناد  امل  يعد  شأنه  من  التسيري  هيئات  إىل  حياع  ريثلتأواس  سااألتعاب  افظ حم واستقاللية    ةيدلى 
إبمكان املشرع إىل جانب هذا االجتاه إعادة العمل وكان    ات،جلهبعية هلاته اة خضوع وتله يف حال، ويعاحلساابت

 .1نز وع من التوابسلم األتعاب إلحداث ن
ا أتعاب حمافظ  حتديد  أن  سلم مر واجلدير ابلذكر  وفق  حيسب  السابق كان  يف   ىمبقتضي،  عج حلساابت 

امل  يف  ر ؤ القرار  وا2006/ 06/12خ  املعدل  اململتمم  ،  يف  للقرار  و 1994/ 09/ 07ؤرخ  بسلم تعلامل،  أتعاب   ق 
 حملافظي احلساابت. 

( رقم  املادة  أشارت  السياق  ذات  امل08ويف  من  التنف(  رقم  ذ يرسوم  تتوافق  32-11ي  أن  يب  أبنه   ،
و  ي اآلجال  اليت  احلساالوسائل  حمافظ  يرصدها  أن  مابمله  ل للتكفابت  ب  املناا  عمة  تكون  سألتعاب  اليت  حمل بة 

 
ما قيد  اجمل   بد ع 1 االلية  تقاس ى  ددري،  ضوء    حلساابتحمافظ  اجملاإلنسانيةالعلوم    جملة،  01-01  القانون على  العدد  31د  ل،  منتوري  جامعة  ،  2،    اجلزائر،  ، 1ينة  طنقس اإلخوة 

 . 51ص ، 2020



 ئريةاز ـــ اجل  مالعأل ة ايف بيئ ـايل  ـ املـ  قالتــدقــيخدمة  قع جودة  واـص  يـ ختشــ   الفصـل الثالث

185 

الية موافقة لعهدة حمافظة احلساابت مع مراعاة احلفاظ على املعايري ية متتمالات  دة ثالثة سنو للمهمة مل ييم مايل  تق
 .1على أساسها التقييم املبدئي  عدية اليت متالقا

م على  ذكره  بناءا  سبق  املدققا  أتعاب  حتديد  آليات  اساش أايل،  امل  من  أجرته  ل   عتطالر  حدى إآلراء 
املدقق املايل من حيث األتعاب اليت يتقاضاها، فهم    ينصف ي ملائر املشرع اجلز    ترى أبنة املهنينيأبن فئالدراسات  

 الطريقة احلالية لتقاضي . أما2أتعاب  ى عاتق املدقق ال يتوافق مع ما يتقاضاه من لعية امللقاة يرون أن حجم املسؤول
 على  تساعد   اهن، ألالتدقيق املايل  جودة  ىسلب عل  لبشك   تؤثر  اهنا   علىنياملهني  أكثر  ع مج فأ  املايل  قاملدق  بعاأت

ضمان ب  (ELA AyachiF)أوصت دراسة  ، ويف هذا الصدد  3التحايل وخلق منافسة تتناىف مع أخالقيات املهنة 
واالجت  املاليني  دققنيامل أتعاب   املهنية  اجلهود  مع  تتوافق  امل ر ك  يضمنخمطط    ىمبستو هاد  حبيث  وشرف  قق د امة 

)حتديد حد أدىن هلا أو تعاب  ألالتدقيق سواء ما تعلق اب   وقس  يف دة الشفافية  ايى ز العمل عل  ، من خالل 4ايل امل
النفوذ والعالقاا  السلبية مثلوحماربة املمارسات    (نشرها صول على عقود ة يف احلت الشخصيالحتكار واستغالل 

 .  5التدقيق
جع  المما  ح   تعرف  نياملهني  نيب  عالقة ل  ااتوترا  بسبب  الدا  بنيلصراعات  امل  ناجتة  ومن أصحاب  صاحل، 

ليت يصفها ا ل احملاسبيةسية اليت ولدت هذه الصراعات، هو احتكار جمموعة من املهنيني ألهم األعماالرئي بابألسا
يق املايل قد تطات للباتر ر ابظفال  يف  (، واملتمثلةParadis comptables)  بينيعادة أصحاب املهنة جبنات احملاس

 :6لق بـعتت
 اإلسالو   الشركات منها  رتاتيجية  طنية  الشركة  ار نطسو نذكر  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  وفروعها،  اجلزائرية  ك 

 .لغاز...إخلللكهرابء وا
 ؛ ية وشركات التأمنيلية واملصرفا ؤسسات املامل 
 ختلف قطاعاهتاجنبية مبلشركات األا . 

سة الرتكيز لى املنافها يغلب عئن عند استقطاب الزاب نافسة من أجل ملاال يف جم يل املا دققعندما يدخل امل   
الستقطاب   ةسايدة املنافجودة التدقيق املايل، كما أن اعتماد مكاتب التدقيق على ز   يفتعاب وهو ما يؤثر  األلى  ع

 قو لتعيني مدقأ  بعاتض األيفسبب خت وء باملايل، س فز لدى الزابئن لتغيري املدققالزابئن اجلدد، ميكن أن يكون حا

 
  ، ص 02/02/2011 يفلصادرة ا 07قم لعدد ر ا ،27/01/1012 خ يف املؤر  23-11، حلساابتملتعلق بتعيني حمافظي اانفيذي لتملرسوم اا ة اجلزائرية، ية للجمهورياجلريدة الرمس  1

24 

ص    ،2016  ر،، اجلزائ6  ، العدد4لد  ستغامن، اجملد ابن ابديس مميحلابد  ع  امعةج ،  بوادكس  دفاتر  ةلجمشرع اجلزائري،  ت واملدقق احلساابج، محلا وروبة احممد اجناة وب  تونسي   2
171. 

الجو لشالش عائشة،  بن سعيد حممد   3 كلية بغداد  جملة    عني متوشنت،ية  لوال ني اخلارجيني  املدقق  ر من وجهة نظة  ميداني  ات دراسةسة املؤسين حوكمطار تب إ  يف ي  جاخلار   ق يتدقدة 
 . 269، ص 2015لث واألربعون ثاال عددال عة،مادية اجلااالقتص  ملو للع

4 FELA Ayachi, Les facteurs impactant la qualité du commissariat aux comptes Une analyse à partir du contexte 

de l’audit légal dans les entreprises en Algérie, Revue Algérienne d’Economie de gestion, Vol. 12, N° : 

02(2019) , P 67. 

   .138ص ،كره ذ  رجع سبقمري، وسويسي هوا تليلي طارق 5
 . 49-93ص ص  ، همرجع سبق ذكر  هري جليلة، صاحل إلياس،و ز   6
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رض املدقق املايل لفقدان استقالليته وينعكس ذلك عما ي،  يهال  وحتقيق ما تصبو  العميلء إلدارة  ثر والمايل يكون أك
 .  1على جودة التدقيق املايل 

 

 : آليات تعيني املدقق املايل    اً اثلث
ق املهم  التطرق  من  املايلبل  املدقق  تعيني  آليات  حتإىل  ا  و   ات مظنواملكات  ر شلديد  مبوجااملعنية  ب مللزمة 

 :   يت ملايل وهي كاآلاملدقق ابتعيني    القانون
 ؛ 2( SPAشركات املسامهة ) -1
 ؛3قني املاليني( قد ثنني من املالبنوك واملؤسسات املالية )ملزمة بتعيني على األقل إ -2
ال -3 العمومية ذات  البحث والطابع الصناعي والتجاري وماملؤسسات   تماعيجال امان  الض   تائة وهيتنميراكز 

 ؛4ستقلة الغري مية  موماملؤسسات الع   اري وكذاابع التج عمومية ذات الط وين الاوالدو 
 ؛5التعاضدايت االجتماعية  -4
 ؛6اجلمعيات والنقاابت  -5
 .7ماليني دينار أعماهلا عشرة  ودة اليت يعادل أو يفوق رقم  دسؤولية احملالشركات ذات امل -6
    

 ركات اليت ودة والشية احملد وذات املسؤول  لشخص الوحيد ا  تاؤسسات ذملا  13-10نون  يف املقابل أعفى القا
أعم  املايلن عشرة  ا عاهليقل رقم  املدقق  على حساابهتا من طرف  التصديق  دينار  قانون   حبيث أدخل.  8ماليني 

اليت مت إنشاؤها يف شكل  خالهلا من    أعفى   ريات كبريةتغي  2010لعام    ةياملال أو (  EURL)  بعض الشركات 
(SARL )    أو(SPA )  يتجا ليتا ال  أعماهلا ز  و   علىرسال  خارج  السنوي  رقم  املضاف  م  ماليني شع  ةالقيمة  رة 

 .9املايل دقق  امل اللتزام بتعيني  من ا  ،دينار
ن ما  وحبسب  أخرى  انحية  املر من  عليه  رقم  و سص  التـنفيذي  بتعيني    32-11م  احلساابت فظ  حمااملتعلق 

بغية تعيني   فرت شروطإعداد د  املؤهلة  ري أو اهليئةسسري أو املامل  بملكتأو ا  ةر اإلدالس  )املدقق املايل(، يب على جم

 
،  1عدد  ال،  9لد  ، اجملف وعلي الشلة بن ب بيحس ، جامعة  نسانيةة واالت االجتماعيراسا للداألكادميية  ،  حلساابتاالل مراجع  تقعلى اس  املؤثرة   لالعوام  مي عمر،د وديلمحم  اق ر ب   1

 .   22، ص 2017ر، اجلزائ
 .  188ص   ،مرجع سبق ذكره، 4مكرر  715ي، املادة ر اجلزائي ن التجار و نالقا 2
 .539 ص   ، رجع سبق ذكرهملقرض، اق ابلنقد و عل ون املتة، القانياجلزائر مهورية ية للجمس لر ا ةاجلريد  3
اجلالرمسياجلريدة  4 للجمهورية  الا  رية،ئا ز ة  تعينيق  علتامل ي  نفيذتملرسوم  احل  بكيفيات  يف  حمافظي  العم سؤ امل ساابت  ذاتومسات  والتجار   ية  الصناعي  البح الطابع  ومراكز    ميةوالتنث  ي 
 . 14ص  ، ذكره جع سبق مر مستقلة،  لغرية اؤسسات العموميكذا املو ع التجاري اب ذات الطلعمومية  ادواوين اعي والاالجتمن ما لض اهيئات و 
 .  1792، ص هر سبق ذكع مرج ،عيةاماضدايت االجتيتعلق ابلتعالقانون رية،  ائز جلة اريجمهو لالرمسية لريدة جلا 5
 .  651 ، صهذكر مرجع سبق مد، ب املعتس ابت واحملاساافظ احلاسب وحمبري احمل مبهن اخلتعلق امل ن  نو االق ة،ير زائة اجلري لرمسية للجمهو اجلريدة ا6
املادة  26/07/0052  الصادر يف   50-05، رقم  0520يلي لسنة  املالية التكم ن  نو ا ن قضماملت  األمر  ية، جلزائر ا  يةلرمسية للجمهور ريدة ااجل7 ريخ  تا، الصادرة ب 52، العدد  12، 

 .  5 ص، 26/07/2005
   .5ق، ص ع الساباملرج 8

9 KHOUATRA Djamel, et al, Op.Cit., p 7. 
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حافحم مظ  لعهدة ساابت  دورة  آخر  إقفال  بعد  شهر  أقصاه  أجل  يف  وذلك  العامة  اجلمعية  طرف  أو  ن   حمافظ 
 : 1يلي  احلساابت يب أن يتضمن دفرت الشروط ما   فظياحم
  خلارج؛ جلزائر ويف ااوفروعها يف    ا هتوحدالة و متا احملقاهتعرض عن اهليئة أو املؤسسة وملح 
 املع م والخص  والتاينات  أو   الصادرةات  حفظملالحظات  حمافظ  أبداها  اليت  السابقة  الدورات  حساابت  عن 

إبدماج   ذا كان الكيان يقوم احلساابت للفروع إ  ي، وكذا حمافظ أو حمافظمنتهية عهداهتاحلساابت امل  يحمافظ
 احلساابت؛

  ادها؛ واجب إعد قارير الت والتابحمافظة احلسا ملوضوع مهمة  ةلصجعية املف ر صر املعنالا 
  ارية الواجب تقدميها؛إلدق االواثئ 
   منوذج رسالة الرتشح؛ 
  ؛اللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعيةقتوضعية االس  منوذج التصريح الشريف الذي يبـني 
  ؛ةنهامل   ارسة مم  ل دونحيو   منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع 
    التقنية.املهنية و   اإلمكانياتو املؤهالت 

ترخيص مكتوب من الكيان لتمكينه من القيام بتقييم   ت املرتشح على سااباحلبعد ذلك يتحصل حمافظ  
ا الواثئق أو له ابالطالع على ما أييت خالل أجل حيدده د  ححلساابت يسم مهمة حمافظ  فرت الشروط دون نقل 

 نسخها:
 وفروعه؛   ن االكي  ظيمنت 
 قة؛لسنوات السابساابت لحلافظي اير حم ار قت 
  مة؛ ملهم اأخرى ضرورية لتقييمات  معلو 

املو    املتضمن  عرضه  يف  احلساابت  حمافظ  يقدم  ملهمته،  تقييمه  إىل  املرصودواستـنادا  املهنية    ة ارد  واملؤهالت 
 التقرير.  ع ا آجال إيدا ري خ أها و تقدمي  بلواجاة  ميمفصل والتقارير التمهيدية اخلاصة واخلتاللمتدخلني وبرانمج عمل  

بتعيني    ؤسسات وامل  املنظمات تقوم   أفظ  حماامللزمة  هذه للحساابت  وتقوم  العروض،  تقييم  جلنة  بتشكيل  أكثر  و 
يام مبعاينتها وعرضها على اجلمعية تيب التنازيل على جهاز التسيري املؤهل للقرت قييم حسب الاللجنة بعرض نتائج الت

 فظيحمادد يب أن يعادل ع ري أنه سبقا، غإنتقاؤهم محساابت مت  يظ أو حمافظافحم  تعيني يف  لصالفد قص ة العام
   .2مع تعيينهماحلساابت املزمع استشارهتم على األقل ثالث مرات عدد حمافظي احلساابت املز 

 

 
،  02/02/2011لصادرة يف ا 07قم  ر  ، العدد27/01/1102خ يف املؤر  32-11، رقم حلساابتا  ظيفحما تعيني باملتعلق  تنفيذيلام  ملرسو ا زائرية، ية اجلية للجمهور الرمسدة  اجلري 1

   23ص 
 .24 ، ص مرجع سبق ذكره ساابت، حمافظي احل  نيلق بتعيذي املتعي م التنفملرسو ا  ائرية، ز اجلة يلجمهور ل يةالرمس دة اجلري 2
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ب على ي   ا  كمنوينيشح املهنيني كأشخاص طبيعيني أو أشخاص معحيث يب أن حيدد دفرت الشروط إمكانية تر 
ي إىل نفس املكتب أو ال ينتم  أبنط  قاللية كما يشرت أ االستيف ومبد حرتام حاالت التناية املزاإتوضيح  ص  و صاخل

 عمول هبا. إىل نفس الشبكة املهنية طبقا ألحكام التشريع امل
أجل  من  يل تسمح بتنقيط العرض التقين والعرض املا ن يتضمن دفرت الشروط كل التوضيحات اليت ب أ يو 

 يل. ط اإلمجا نقيالت( سلم  2/3لثي ) ين عن ثرض التقتنقيط الع  يب أال يقل ساابت، كما احل  ظ تيار حمافخا
ؤسسة املعنية خالل أجل مل للهيئة أو ايرسل حمافظ احلساابت املقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة    

 نه.أايم بعد تريخ وصل استالم تبليغ تعي( 08أقصاه مثانية )
ية معأو مل تتمكن اجلشاورات  شلت املي، إذا فار لقانون التج امن    4مكرر    715  املادة  ماكحأل قا  وطب

مقر اهليئة    ةممن رئيس حمكن تعيني حمافظ احلساابت ألي سبب كان، يعني حمافظ احلساابت مبوجب أمر العامة م
 املسؤول األول للكيان.   أو املؤسسة بناء على عريضة من

دفرت شروط   إبعداد  املؤسسةاهليئة أو  ته ال تلزم  د ملنتهية عها  تابحلسافظ اا حمعهدة  ديد  هذا ويف حالة جت 
  د.  جدي

 

 ير املدقق املايلر اى معايي تق:  مؤشرات اجلودة وفق اعتماد املعايي اجلزائرية للتدقيق وحمتو   الرابعاملطلب  
 

وكذا   يق املايل، دقتللرية  زائجلا  عايري امل   اليت أقرت اعتماديص القرارات التنظيمية  يتم وفق هذا املطلب تشخ
تقييم أثرها على واقع جودة التدقيق املايل، من   هذا هبدف ، و ايلرير املدقق امل يري تقاتوى معايت حددت حمتلك ال

التنظيخالل التحليل بعرض اإل  بعض نتائج الدراسات السابقة من جهة، واملناقشة والتقييم ابالستدالل ب  يمطار 
 . من جهة أخرى

 
 تدقيقي اجلزائرية لل املعاي  وفق اعتمادة  دو مؤشرات اجل :  الً و أ

 
م   املهنة،  تنظيم  للتدقيقااعتماد  ،  2016  عامنذ  أقّر  اجلزائرية  مراحل    ملعايري  قرارات    ضمنعرب  أربعة 

رًا، معيا(  16ية إعداد هذه الدراسة، إىل )إىل غا  العدد،  كل قرار اعتماد أربعة معايري ليصل  نة، حبيث تضمّ تنظيمي
 :1 التالية يري اع ت املمشل ثيح

 
 
 
 

 
   ق ذكره. رجع سبم دقيق.لت ل ةئري زااجل  ر املعايرية إصدان متض امل القرارات ، ملاليةوزارة ا 1
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 قدقي للتعايي اجلزائرية  ة املقائم (: 1.3اجلدول رقم )
 التصنيف  املعيار اجلزائري للتدقيق الرقم
 املسؤوليات اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق 210

 واثئق التدقيق 230
 تقييم اخلطر واالستجابة  وفات املاليةختطيط تدقيق الكش 300

 اءطخير األقد ت يف
   قنعة صر املعنالا 500

 
 
 
 
 
 

 أدلة اإلثبات 

 صةخا  راتاعتبا  –اصر املقنعة  عنال 501
 التأكيدات اخلارجية  505
 ة األرصدة االفتتاحي  –مهام التدقيق األولية   510
 التحليليةاءات  ر جاإل 520
 السرب يف التدقيق 530
فيها  540 مبا  احملاسبية  التقديرات  احلقيقيقيل ل  سبيةاحملا  ت قديراالت  تدقيق   ة مة 

 هبا   ملتعلقة الواردة ا  واملعلومات
 احلساابت واألحداث الالحقة فال  إق بعد أحداث تقع   560
 إستمرارية اإلستغالل  570
 كتابيةالتصرحيات ال 580
 مل اآلخرين دة من عاالستفا إستخدام أعمال املدققني الداخليني 610

 ققاملد طرف    نم معني بري  إستخدام أعمال خ 620
 ر التقاري داروإصنتائج التدقيق  ملالية لكشوف اقرير التدقيق للرأي وتاأتسيس   700

 من إعداد الطالب ابالعتماد على قرارات اإلصدار لوزارة املالية 
 

لالهتملوا أن  ام ثري  اجلز   املنظمات م  يف  املهنة  على  ) املشرفة  اعتمدت  أبهنا  املهنيني NAAائر  وإلزام   ) 
توقع يأعاله،  الفقرة  يف  يه مت اإلشارة إلكما و .  1مل هبا وينية توضح كيفية العتك  بق لدورات املس  مالتنظي  نو د  بيقهابتط
املعايري كاملة يف مرحلة    من املهن  واحدةعدم إصدار  يواجهون سيجعل  تطبيق بعض اص  يني  ملعايري عوبة كبرية يف 

للتدقيق منفصاجلزائر  نظرا الرتبية  بعضها،  بع  قة مازالتعال  تايق ذتدق  ري يمبعا  اطهالة عن  ما مل تصدر  د، وهذا 
، الذي يؤكد على امتثال املدّقق لكافة املعايري 20ضمن الفقرة    200ق رقم  دقيللتاملعيار الدويل  مع نص  تعارض  ي

كما   .2يق دقلتل  رية للتدقيق مستمدة من املعايري الدولية ة ابلتدقيق، وهذا حبكم أن املعايري اجلزائقية ذات العالالدول
تم ما بني املعايري اجلزائرية    تطابق شبه ود  وج  لية للتدقيق إىل والدو   زائريةبني املعايري اجل  قارنة تعىن ابمل  اسة ر د  أشارت 

 
1 AYADI Abdelkader, Youcef BELGUET Op.Cit., p 553.    

 .39ص   ،هكر ذ  قرجع يب م يز،يج فاسابوزيدة محيد و  2
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ئرية، ابإلضافة إىل وجود لدولية هي أكثر تفصيالً من املعايري اجلزاا  أن املعايري والدولية للتدقيق، ابستثناء مالحظة  
اجلزائرية عايري  ار امل ل عبد القادر( إبصد بكيح)صت دراسة  أو   ى ر خمن جهة أ   .1حاتطلصاملاختالف يف بعض  

 .2إجبارية و قرارات يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، حىت تكون ملزمة و مراسيم أ ضمنيق  للتدق
 

 ر املدقق املايل : مؤشرات اجلودة مبحتوى معايي تقاري  اً نياث
 

، قد يجلزائر شرع اام خاص من امل حضيت ابهتم  قيق أبهنا التد   رقارية لتبسنة ابلملهنيالحظ من خالل تنظيم ا
ما   واملالية، وهية، ابعتبارها تعكس رأي املدقق املايل اجتاه مدى صدق وعدالة القوائم  ا من أمههل  ملا يعزى ذلك  

ا القرارات ملختلف أصحاب  املايل، حيث أصدرت وز يؤثر يف توجيه  التدقيق  د د حي سوماً  مر   ة يالاملة  ار ملصلحة من 
التد ي يتطل والذلتدقيق املايل  تقارير اري توى معايحم لتزام هبا، والبالغ عددها مخسة جلزائر اإل اب  قيقب من مكاتب 

 :      3عشر معياراً جاءت على النحو التايل 
 عام للتعبري عن الرأي؛ ير الر قالت 
 ؛ دجمةمل ااابت  احلسأي حول احلساابت املدعمة و لتعبري عن الر معيار تقرير ا 
 تفاقيات املنظمة؛اال  لتقرير حو ال  ر ايمع 
 أو عشرة تعويضات؛   على مخسة ألايلحول املبلغ اإلمج تقرير  يار المع 
 مستخدمني؛ معيار التقرير حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة لل 
 ة؛ كر  الشة يفصاألخرية والنتيجة حسب السهم أو حسب احل  التقرير حول تطور نتيجة السنوات اخلمسةار  يعم 
   ت الرقابة الداخلية؛ ءاار حول إجر قريتلامعيار 
   غالل؛ ستاال  ر حول استمراريةالتقريمعيار 
  معيار التقرير املتعلق حبيازة أسهم الضمان؛ 
 ال؛ ملاية رفع رأس  معيار التقرير املتعلق بعمل 
   رأس املال؛ معيار التقرير املتعلق بعملية ختفيض 
 ى؛ أخر  ةلو م منقر قيمعيار التقرير املتعلق إبصدا 
 سهم؛ ابح األعلى أر ق بتوزيع التسبيقات  تعلامللتقرير  ر اايعم 
 تعلق بتحويل الشركات ذات األسهم؛ املير  تقر معيار ال 

 
،  1  ، العدد12لد  ، اجملقتصادجملة جديد اال،  ق"يتدقللرية  ئيري اجلزا املعا  نمة  دراسة حالة عينولية "نظريهتا الدمع    قيقجلزائرية للتدعايري امل مقارن للدختحية، موعبانة فبأمال و   فياش 1

 . 119ص   ،2017 ر،اجلزائ
الق 2 تب بكيحل عبد  اAISيق )دقلتل  ة الدولي  ايرياملع  ين ادر، أمهية  ا ( يف  ،  رئزا ، اجل18العدد    ،14لد  الشلف، اجملمعة  جا  ، مشال إفريقياصادايت  تجملة اقة،  رياجلزائ   قتصادية اللبيئة 

 .131، ص 2018
 .12ص ، 30/04/2014 يفر  ادص ال  24 ددالع، 14/06/0132ؤرخ يف ، امل رير حمافظ احلساابتايي تقعاحملتوى م د القرار احملد اجلزائرية،ية للجمهورية مس لر ادة رياجل 3
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 راقبة.ملات والشركات  معيار التقرير املتعلق ابلفروع واملسامها 
يوم (  15)  قل قبلاأل  ى ه علأعال   ذكورة املدقق املايل بتسليم التقارير املمن انحية أخرى ألزم تنظيم املهنة  

املؤهلة، وأن يتم ذلك يف مقر الشركة حمل   ة التداول هيئأو  أو غري العادية  عادية  امة الاجلمعية الع   قاد اجتماع ع من ان
 .1التدقيق مقابل وصل استالم

التقارير، خلصت درا قييم حمتوي  ت  ومن منطلق احملتو معايري هذه  املعلوم سة )اببنات وآخرون( أبن  ايت ى 
املالية، وإبشارات   ة القوائمراء قاح للمستعملني يف االفص   توفرعلومات، اليتر ثـري ابمل ــي اجلزائ فيلا امل  قاملدق  رلتقري

اإل  يف  وانضباطها  املؤسسة،  يف  التسيري  جودة  ابلتشر تلحول  لنشعيزام  املنظمة  )لبو .  2اطها ات  يرى  املقابل  ز يف 
كشركة لوطين  تصاد ازهنا يف االقالقة هلا و م لشركة عايلملا  دققر امل ير قبني تفرق  ن تنظيم املهنة مل يوآخرون( ونظراً أل 

 عمال، علماً علق مبؤسسة ذات الشخص وحيد أو مسؤولية حمدودة قد ال حتقق أدىن رقم أوتقرير يت  مثالً سوانطراك  
ومن   ، مهيتهأل  س يلا و هلز  مياصة ابجلمعيات نظراً لطابعها اخلاص واملن التنظيم فرق فقط يف مضمون التقارير اخلأب

 . 3الف يف مستوايت النشاط االقتصادي اعي االختير  مل   ر املدقق املايل تقاري  بية يفاألمهية النسأن معيار    جهنا يستنت
اهلامشي( راسة )حممد  تمرارية االستغالل، فقد خلصت دساملؤسسة على  تقرير حول قدرة االأما خبصوص    

م إىل  املهنية من  اإلصدارات  أن  ونشعايري   ابالستماصخلا  دقيقالت  تار   اإلشارة    ةارير ة  تتضمن  ملسؤ الصرحيمل  ولية ة 
امل يتعلق  في  ايلاملدقق  الك  الشركةبقدرة  ما  لإلفصاح  مقاييس  توضح  مل  أهنا  االستمرارية، كما  أي على  عن  ايف 

 ةتعلقامل  قيقالتد   شراتستمرارية ابإلضافة إىل أن معايري وناال  على الشركة  اث أو ظروف قد تثري الشك بقدرة  د حأ
 .4على االستمراريةالشركة يم قدرة  تقييف  دقق ويستعني به  شد امل راً ير وذجاً أو إطا تتضمن من مل ستمرارية  ابال
 

 الفساد املايل واإلداري   تئرية وحتداي : واقع حوكمة الشركات اجلزا اخلامساملطلب  
 

هذ   خالل  من  تسليطيتم  املطلب  ال  ا  حوكمة  واقع  على  اجلشركا الضوء  املايل  دقيتلاحمل  رية  ئاز ت  ن مق 
بعض   جهة، كما  عرص  املايل ومؤشر   وقائع   يتم  الفساد  و ات  اليت اإل  حوكمة   داري  آلليات  أساسياً  حتدايً  تشكل 

 التدقيق املايل.   ةنال سيما ملهالشركات يف اجلزائر من جهة أخرى 
 ركات اجلزائرية : واقع حوكمة الش  أوالً   

نعقاد أول ليات اىل فعاابجلزائر، إ واملتوسطة ةات الصغري ؤسسمللاشد الر  مكاق احل مليثتعود اخللفية التارخيية 
للمؤسسات يف شهر جويلية سنة  ابجلزائر  يل  دو   ملتقى  الراشد  تبلورت فكرة 2007حول احلكم  إعداد   ، حيث 

 
 . 22ص  ،30/04/2014صادرة بتاريخ ال  42دد لع، ا12/01/4120 ؤرخ يف ملا  ،افظ احلساابت ارير حمية تسليم تقلكيفدد القرار احمل ،زائريةجللجمهورية ال الرمسية اجلريدة  1
قاصدي  معة  جا  ،7، العدد  ديةاالقتصا  ية للتنميةئر ة اجلزااجمللة،  ياستكشافدراسة    زائر؛ اجل  يف   تحلساابا  افظير حمقر املعلومايت لتصر دادي عدون، احملتوى  نات، انبلرمحان ابا  عبد 2

 . 127ص  ،2017ة، اجلزائر، بورقل  مرابح 
 . 22، ص كره مرجع سبق ذ ك، ار مب القوعز، بو نوح لب 3
ن  بيقية يف اليمارنة تطق"دراسة مة  ريالستمرا سة على اسرة املؤ قييم قد ابت لتساحلا  يمراجع  لبن قدمة متخوالفنية املس  كفاية املؤشرات املالية  مدىي،  مش ائل اهلا د  حممد حممود 4
 . XVI ، ص2014، 3جلزائر ا عةمجا  ق،تدقيو ص حماسبة ة، ختص ر و نشراه علوم غري مة دكتو ائر"، أطروحاجلز و 
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للمؤسسة، ابعتبارها ك  قميثا الراشد  الجزائري للحكم  ولتجسيد  امللتقى،   ت لعتفا   رةفكأول توصية صادرة عن 
هلا ضمن فريق عمل ف ممثالً  كليوت   الدعم املادي، بتسخري   قليدية والصناعة التواملتوسطة    ت الصغرية سسا ؤ ملزارة او 

ملؤسسات، ليتم اإلعالن عن إصدار هذا ا  منتدى رؤساءيتشكل من مجعية حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة و 
 . 03/2009/ 11اق يف امليث

 :   1التايل   على النحو   ة شد للمؤسسالرا  ماحلكهوم  فم تقدمياق بهذا وقد استهل امليث 
ية وجمموعة من التدابري العملية الكفيلة يف آن واحد، لضمان لسفة تسيري ن فة عللمؤسسة هو عبار لراشد  حلكم اا

 ؤسسة بواسطة : ملوتنافسية ا  استدامة
 الفاعلة يف املؤسسة؛   تعريف حقوق وواجبات األطراف 
  ك.ذل  ىلعتبة  املرت   تؤوليا املستقاسم الصالحيات و  

تصامليثا  ويهدف حتت  وضع  إىل  املق  اخلاصاجلزائر ؤسسات  رف  جية  وسيلة  اً زئية  مبسطة   أو كلياً  عملية 
ع يف مسعى يهدف إىل جتسيد هذه املبادئ و ر سسة قصد الش تسمح بفهم املبادئ األساسية للحكم الراشد للمؤ 

امليثاق كوثيقة  أرض  على هذا  ويندرج  و مرج  الواقع.  ها د صم عية  يفر  املؤسساناو تم  م  ويستهدف  تل  أساساً ، 
يرتك اجملال للمؤسسات األخرى خيار استعماله أو اللجوء إىل اخلاصة و   سطة تو سات الصغرية واملاملؤس  أولية   وبصفة 

 ى. مصادر أخر 
 :  2جه بصفة خاصة إىل للميثاق مسعى حر وتطوعي، وهو مو   االنضمام   رب حيث أعت

  ح إىل فرض ما تطم اطها كاستمرارية نش دميومة و ىل يت تصبو إوال  ، ةخلاصطة اسو توامل  غرية جمموع املؤسسات الص
 ي وتنافسي، تلعب فيه دور احملرك للتنمية الوطنية؛ قتصاد عصر ن اضم  نفسها

 أو تلك اليت تتهيأ لذلك.   ،يف البورصة  املؤسسات املسامهة 
 :3هي ى أربعة مبادئ أساسية و احلكم الراشد عل  يف املقابل يرتكز

 خيف  اصناإل ااحل  ص فيما  على  وأداء حل صول  اخل  قوق  اب الواجبات  وكذا ألطرااصة  الشريكة،  يازات متاال  ف 
 لتزامات املرتبطة هبم؛ واال
 للج والصريح  الواضح  التحديد  حيث  من  يتالشفافية  فيما  الصالحيات لعميع  وكذا  والواجبات  ابحلقوق  ق 

 عن ذلك؛   ؤوليات املرتتبةواملس
 قامسة؛ددة وغري متطة أهداف حم سى حدة بواعل  فر ط كل    وليةؤ سمديد ل حتاملساءلة من خال 
  عنه.    لام طرف آخر عن االلتزام الذي هو مسؤو يعد حماسباً أم يك  شر   احملاسبة حبيث كل طرف 

 
 .  61، ص 0920ائر، ، اجلز ئرزا جل اسة يف س ؤ للمراشد  ال ميثاق احلكم   طة والصناعة التقليدية، سواملتو ة ت الصغري اسوزارة املؤس 1
 . 19ق، ص ابرجع السامل 2
   .27السابق، ص املرجع  3
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ملي وكتقيم  اوعليه  احلكم  الص ر لثاق  عبد  )علي  دراسة  أفادت  ابمد(  اشد،  مبادئ لعديد  وجود  متطلبات  من 
ميثا يف  احلاحلوكمة  اق  ل ار لكم  مد اجل  ة سلمؤسشد  سط ر زائرية  بشكل  فجة  رغمحي كإشارات  كعدم   ،هاأمهيت  قط 

ذوي وافياً   فاً وص  تضمينه أعضاء  إىل  ابإلشارة  اكتفى  حيث  اإلدارة  جملس  عضو  ومؤهالت  ملواصفات  خربة    
لتاومهار  ومفصل  دقيق  شرح  وجود  عدم  إىل  ابإلضافة  تشكيلها،  عددها كيفية  اإلدارة،  جملس    تها يبركت  لجان 

  .  1مها هامو 
 

بت  دالصد هذا    ويف نتائج دراسة ر، حيث أثزائجلحوكمة الشركات ابعالية  قييم فاهتمت دراسات عديدة  بتت 
ما أتثري مثلة يف جملس اإلدارة وجلنة التدقيق بل هلتاحلوكمة امل  )فداق أمينة( بعدم وجودة أتثري إياب لكل من آلييت 

دراسة ينة الئرية علشركات اجلزاال تشجع ا   اآلليتنيهاتني  نيعين أا  مم   يل،ااملق  سلب يف الطلب على جودة التدقي
قيق املايل ذو جودة عالية بسبب عدم كفاءة أعضاء كل من جملس اإلدارة وجلنة التد   دقيق مايل ى تعل  على الطلب 

الداخلية  حو  الرقابية  اإلجراءات  اجتاه  النتائج  يادهم  ودلت  الشركات.  هذه  يف  جتذر   ودج و   على  ضاً أي املعتمدة 
خال  دراملل من  و مج ء  بني  املديرعهم  اإلدارة،    ورئيس  العام   ظيفيت  اليع  مماجملس  عدم  حلوكمة كس  اجليد  تطبيق 

 طبيق آليات)عائشة لشالش( على وجود أثر لت  ةست نتائج درا.  من جهة أخرى دل 2الشركات االقتصادية اجلزائرية
لكل د أثر  تم وجو يل فيما مل يتدقيق املالني جودة احتس  ىلية عداخللا  رقابةم الملتمثلة يف جملس اإلدارة ونظااحلوكمة ا

 .  3ق الداخلي  والتدقيمهني سامن رقابة امل
( إىل وجود أثر حيي عبد الالوي)  نتائج دراسةوخبصوص فعالية جلان التدقيق، فقد دلت أهم  يف املقابل   

جل لدور  إدار فعال  يف  املايل  التدقيق  واان  املخاطر  الحلد  ة  املاسفمن  املإلداو   ايلد  يف  االقاري  تصادية ؤسسات 
)كما    .4ئريةاجلزا دراسة  يف عصامش  بعالأشارت  بشكل كبري  يساهم  التدقيق  جلان  به  تقوم  الذي  العمل  أبن   )

  .  5كات املسامهة ر شر املالية لضبط جودة التقاري
 مهة است املشركا  ى لمنة عة هيئيس جملس اإلدار اجمليد كموش( إىل فرض ر   يف حني أشارت دراسة )عبد

التنفيذية، وهو ما يتعارض متاما ية منها و قابالر ي السلطة فيها،  لى هرمسيطر عزائر، حيث ي بورصة اجليف املدرجة  
لتنفيذية والرقابية ة إىل توضيح وإقامة التوازن بني السلطات ايسعى بصفة أسامع ممارسات اإلدارة الرشيدة اليت تس

ج دراسة ت نتائد أظهر . وق6املصلحة راف أصحاب  طوكافة األ ني  مها املساحلصملمة  خدا  هذ يف إدارة الشركات، و 
 

 . 216-197، ص 2014، اجلزائر، 2العدد ،  18جمللد ا  ،االقتصادية معهد العلوم جملة األردن، ع  م ةارنمقاسة ر د -زائر يف اجل ت اسسطار حوكمة املؤ عمر، إعبد الصمد  علي 1
  ارسة العلي، املدةباس نشورة، ختصص حمغري م  كرة ماجستري، مذ ية""دراسة ميدان  خلارجيةااملراجعة    دة على جو   قتصاديةالائرية اات اجلز املؤسس ة  كمحو   آليات  ي أتثينة،  أمفداق   2

 . XII، ص 2009ائر، ز اجل رة، جاللت
ميدانية"بين حوكمة املؤسسات "در تإطار    يفالتدقيق    ة جودش عائشة،  لشال 3 اليابسال عة اجليمال، جامعإدارة أ، ختصص  منشورة   غري م  و راه علو تدك  طروحة أ  ،اسة  سيدي    -يل 
 . 214ص  ،2018، عباس، اجلزائربل
 2020، ذكره قسب مرجع الالوي،  ي عبدحي 4
عة  مسبة، جاية وحماصص مالخت ،  رةو ري منش غ  لث طور اثه  أطروحة دكتورا ،  امهة "دراسة ميدانية"س ات املرك الية لشملادة التقارير  ق يف ضبط جو ة جلان التدقيمهسا مم،  صاش عالبع 5

 X. ، ص 2019ئر، ، اجلزاةاج البوير حل حمند أوأكلي 
ر،  جلزائا  ،1، العدد  7د  ، اجمللتكامل االقتصاديل جملة ا،  منوذجا(  رئبورصة اجلزا   املدرجة يف   زائر )الشركاتجلا  ة يف ديقتصاؤسسات اال يف امل   ةموكقع ممارسات احلوش، وا د اجمليد كمعب 6

   . 103، ص 2019
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اة(  ائش)نساب ع تبين  قبلأن  للتدقيق من  املهنية  املعايري  ظل احرتام  املايل يف  للتدقيق  احل  لشركة  ابت اسحمافظي 
لل اخل  ة لحل مشك  ىلع  رة قد امل   املايل بادئ احلوكمة هبا، كما أن للتدقيق  ميكن أن يساهم بدرجة عالية يف إرساء م

تفوق مقدرة حمافظي احلساابت   اوتة، حيث متفجة  ملقدرة تكون بدر هذه ا  ني لكناملسامه ارة و ي بني اإلدقاألخال
 .1يف الشركات العامة  هتممبقدر   ةنمقار اخلاصة على تفعيل تطبيقات احلوكمة يف الشركات  

ئج اكشفت نت  د فق   ،تالشركمة اكو حعزيز  يف تمدى مسامهة البورصة اجلزائرية    ى وخبصوص من جهة أخر 
م مالمح نظام حوكمة الشركات، إذ يقتصر ائر يف رسجلز ة اواضح لدور بورص  ن غياب موش( ع)عبد اجمليد ك دراسة  

ظيم ومراقبة عمليات البورصة، تنظيمية والرقابية اليت تضطلع هبا جلنة تنلاعض األحكام  دورها يف الرقابة على تنفيذ ب
ا لى سبب هذ ولعر، تؤثر يف األسعا كن أن اليت ميية املهمة، و وغري املال  ت املاليةومالعنشر امل ة يفيبك اً اسأسواملتعلقة  

وصت به دراسة )عائشة لشالش( أ  ق مع أهم ما . وهذا ما يتواف2الغياب يرجع أساساً إىل الركود ايل تعرفه البورصة 
تفعو  ضرورة  ال هو  وتطوير  وخاصيل  اجلزائر  يف  املايل  السوق  العتبااب  بورصة ة  من ااخلارجية  بة  اقر ر  طرف   ملمارسة 

 . 3ل حوكمة الشركاتجية لتفعيار اخل  من أهم اآلليات ية تعد املال  األسواق
 الزايدة حوكمة الشركات يساهم يف   ئ بادإرساء م  ( إىل أنمحيدي سعيد ويف ذات السياق أشارت دراسة )

 ه املعلومات، فصاح عن هذمستوى اإل  دة ايز و ية،  املال  فالكشو يف    ت احملاسبية الواردة ة وموثوقية املعلوما يف مصداقي
ة بني املسريين واملسامهني، وهذا ما ينعكس ابإلياب على كفاءة لة الوكالمشكحل   أنه يساهم يف  افة إىل ابإلض
املالية،األسو  تقوم  إ   اق  الذي  والتنظيمي  الرقاب  الدور  أن  يرقى إىلال  اجلزائر ال  الشركات يف  حوكمة  ى تو مس  به 

امللعطتلا نو جر ات  لضعف  ة  البورصأظرا  استجاداء  وعدم  لة  من لمعلوم بتها  احملاسبية  اة،  جه  ات  لعائلي والطابع 
 . 4للشركات الذي مييز البيئة االقتصادية يف اجلزائر من جهة أخرى

دراسة )أخرى    ةمن انحي نتائج  وجخليدة عاب دلت  ارتبا( على  السليم حلوكمود  التطبيق  ة ط قوي بني 
املايل، دقيتلاودة  ني ج بو   شركاتال آ  ق  والتمن جم  لشركات ليات حوكمة احيث تعمل  اإلدارة  ادقيلس  لداخلي، ق 
م واآلليات املتوقعة منه يف ا هكل طرف امل  جلان التدقيق ورقابة اجلودة للتدقيق املايل بتفاعل وتكامل حبيث يؤديو 

 . 5ية الملا  تقاريرال  ةد وجو  ايل ملكات، من أجل حتقيق جودة خدمات التدقيق اظل حوكمة الشر 
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 . VIص ، 2019 ، ، اجلزائر2ة  البليد ق، جامعةيبة وتدق صص حماسرة، خت شو من
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 . 289 ص  ،2016جلزائر، 
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 ائرواإلداري ابجلز   املايللفساد : حتدايت وقائع ا  اً نياث
يف    ومكافحته  الفساد  من  للوقاية  املؤسساتية  للهياكل  خمتصر  بعرض  الفرع  هذا  مع يهتم  قدمي ت  اجلزائر، 

 ايل.  ملا  قيق تد الل  داري الذي يطال بعض الشركات والبنوك حممؤشرات تربز وقائع الفساد املايل واإل
 د : ة يف مكافحة الفساسساتيؤ امل  ياكل اهل  -  1

إطار مؤسس ن  وم املساءلة  لض  ايتأجل إرساء  أتسيس بعض مان  اجلزائرية مت  األعمال  بيئة  والشفافية يف 
 : ة من الفساد ومكافحته واملتمثلة فيما يلي  ياسساتية للوقاهلياكل املؤ 
 
 حته : مكافاهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و  .1.1
 :  1ة ام التاليملهاب  ، واليت تضطلع01-06ون القان  د ومكافحته مبوجب الفسا   ن للوقاية مية  نط و اهليئة ال  

  اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد؛ 
  د؛ اس قاية من الفتقدمي توجيهات ختص الو 
 ؛وضع برامج تسمح بتوعية وحتسيس املواطنني 
   الفساد؛   عة من وقائقايو لاشف و الك  ىلعساعد  أن تمجع ومركزة واستغالل كل معلومة ميكن 
  دارية؛ اإل  ءاتقانونية واإلجرايات الي لآللالتقييم الدور 
  التصرحيا وكذا  احملليني  ابملنتخبني  اخلاصة  ابملمتلكات  التصرحيات  ببتلقي  اخلاصة  العموميني   ض عت  األعوان 

 اسة يف الدولة؛ الذين يشغلون مناصب حس 
 فساد؛ ل وقائع ال و حترايت ح   شرة ابملة و األد  عدف مجمة هب االستعانة ابلنيابة العا 
   ال يف امليدان؛ م عألبعة النشاطات واق ومتاالتنسيأتمني 
  السهر على تعزيز التنسيق بني القطاعات؛ 
 عمال املنجزة. وتقييم األ  ثحو اصة ابلبنشاطات اخلاحلث على كل ال 

ساد فاية من الللوق ة وطنيهيئة   س" تؤس( : 202، نصت املادة ) 2016نة يل الدستوري لسويف إطار التعد    
 .2هوريةجلم س الة توضع لدى رئية مستقإداري  ته، وهي سلطة ومكافح

 

قامت  حيث  األكادميية،  الدراسات  اهتمام  اهليئة  هذه  إنشاء  شكل  وقد  )فاط   هذا  عثماين   ة مدراسة 
القا النصوص  خمتلف  بتحليل  إىل وآخرون(  خلصت  ذلك  وبعد  للهيئة،  املنشئة  اسنونية  أبنف م  جتنتا   ة يئهلا  اده، 

اء كان ذلك يف اجلانب العضوي جهات، سو   عدةمن  سلطة التنفيذية  تبع للفحته تالفساد ومكا  للوقاية من   الوطنية
ة، ما هو إال ستقاللية. وأن تكريسها يف النصوص القانونيالصورية هذه اأو اجلانب الوظيفي، وابلتايل خلصت إىل  

 
  ، 80/03/0620بتاريخ    الصادر  ،14، العدد  20/20/2006  ، املؤرخ يف 10-06م   ، رقومكافحته  الفساد  نابلوقاية مق  املتعل  القانون  ،زائريةورية اجلللجمه   يةمسلر اريدة  جلا  1

 . 15-04ص ص 
 . 35، ص 07/03/0162 خر بتاري ، الصاد14عدد ال، 60/03/1602 يف   ملؤرخ ا  01-16، رقم رياملتضمن التعديل الدستو   لقانونا  زائرية، جلاة للجمهورية ريدة الرمسياجل  2
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افحته إذا  اد ومك ن الفس يف الوقاية مية اهليئة  لوى من فعااجلد   ل حو   ل تساؤ لا  يثار   عليه . وبناءا  1ذات طابع تزييين
 .ةئقبة من اهليت التنفيذية واليت من املفرتض أن هذه األخرية هي ذاهتا تكون حمل مرااية اجلهاوص  حتت كانت  

 
 الديوان املركزي لقمع الفساد :  .2.1

خ املؤر   426-11سي رقم رائ  م و سب مر مبوج د االفس  لقمعأيضاً مت إنشاء الديوان املركزي  السياق  يف ذات  
 :2كلف ابملالية على أن يضطلع ابملهام التالية الوزير املطة  سل  وضع الديوان حتتيث مت ، ح08/12/0112يف  
   ؛ استغاللهال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك و ع فابلكشف عن أمجع كل معلومة تسمح 
  ة؛ ضائية املختصاجلهات الق   مثول أماملل  اهيرتكبلة ما حإساد و الف  مجع األدلة والقيام بتحقيقات يف وقائع 
   فساد وتبادل املعلومات مبناسبة التحقيقات اجلارية؛ ات مكافحة ال هيئمع  التعاون والتساند   ويرتط 
  ملختصة. على السلطات ا  ت اليت يتوالهاافظة على حسن سري التحرايحملااء من شأنه  اقرتاح كل اجر 

ن الفساد قاية م ار الو سساتية يف إط ياكل املؤ هل عديد من اال ث اد استحاء و شن إم من لرغويف ذات الصدد واب
وجملس   ،لقمع الفسادضمنها اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان املركزي  يت يندرج  والته  ومكافح

عا )زايد  دراسة  أشارت  فقد  هذه  احملاسبة،  تعدد  أن  إىل  يسد    واملنظماتدل(  ا مل  مالعمل  ةلناحيمن  هة جاو ية 
مية اجلزائرية جمتمعة تعاين منه يف شركات العمو ال  يهاي واليت ال تزال فدار واإل  رة الفساد املايل لية لظاه عيقية وفحق

اجلوانب ويربز ذلك من خال و معظم  املناطة ملختلف  صقل حمدودية  الصالحيات  لوقاية من لفة اباملك  اهليئاتور 
السيم ومكافحته،  يفالفساد  ا  ا  ال القا  ر اطلإل  ارهاقتفظل  تذ نوين  يضمن  اجلهي  وتكامل  بناسق  خمود  تلف ني 

 .3ابةعمليات الرقسة مار املتدخلني مل
 اجمللس األعلى للمحاسبة :  .3.1

ساد، ن الفهلياكل املؤسساتية اليت مت إنشائها للحد ما  على أنه أحدميكن اعتبار أتسيس جملس احملاسبة  
اسبة احمل  لساملهمة العامة جمل  ة إىل أن باحملاس  مبجلس  قل ملتعا  32-90انون  الق  ( من03حيث أشارت املادة رقم )

ال  يف  ابقياتنحصر  الال م  هيلرقابة  وكل  العمومية  واملرافق  اإلقليمية  واجلماعات  الدولة  ملالية  لقو حقة  ختضع  د عائة 
  :  4يلي  ا ميساد فالف  لنا وظيفة اجمللس كآلية للوقاية من  تجلى ، وتالقانون اإلداري واحملاسبة العمومية

 دولة العمومية واجلماعات اإلقليمية ال   الك قة أبملليات املتع لعم صة اب حول شرعية احلساابت اخلا ة الالحق  رقابةلا
 ومطابقتها ومسك جرد عنها؛ 

 
ص ص :   2020  زائر، اجل،  26عدد  لا،  7، اجمللد  جملة الرتاثرية والواقع،  تو دسلة اؤيالر   افحته: بنياد ومكسفالية للوقاية من  الوطن   لية اهليئةستقال، اونبيل بورماين عثماين    فاطمة   1

379-389. 
رقم  العدد    08/12/1012ؤرخ يف  امل   264-11رقم   ،هسي   فيةد وتنظيمه وكيع الفساماملركزي لقن  الديوا  لتشكيلة  دي احملدالرائس  ملرسوما  ة،ريئ اجلزا  ةيهور للجم  يةاجلريدة الرمس   2

 .11ص ، 14/12/2011خ يتار ب  ادرة ص ال 68
 . 12، ص 2020، ئر ، اجلزا1العدد   ،6جمللد ، ااسيةم السيلو لعوا احلقوق  ث يفالبحو ة جملواملايل،  ومكافحة الفساد اإلداري  لوقايةل اهليئات  ددعادل، دور تعزايد   3
، العراق،  40العدد    ، 13لد  جمل، اداريةإلالقتصادية واري للعلوم اجملة الغ،  "تهفحكا مات  جي اتيرت أاثره واسبابه،  سأ،  اري يف اجلزائرواإلد  فساد املايلال"  جم، مد مخيسي بن ر حم 4

 . 90، ص 2016
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 ملرجوة منها إىل املرافق  بقا للغاية ااإلقليمية ط   اليت متنحها الدولة واجلماعات  تال املساعدايرقب حدود استعم
 ة العمومي؛ات اخلدمعضع لتبمية ختو م عيئة  كل ب  ىلية واعمومال
 ام ومبادئ املوازنة املالية القانونية؛ حكأب  لتزامصري أو عدم اإلتق ي  أ  يراقب 
  فيه اجمللسقابته ويرفعه إىل رئيس اجلمهورية، يستعرض  ر   فيها نتائج  وخيتم اجمللس مهامه بتقارير سنوية يلخص  

 من صالحياته. اقبتها ضر تدخل م  اليت  ةيملعمو ال او مري األتسي  كل املعلومات املتعمقة حبالة 
 

املتعلق مبجلس احملاسبة،   20-95دل واملتمم لألمر  املع  02-10  مراأل  لذكر هو ما ورد يف ر ابجلديوا
ض النظر عن أحكام الفقرة األوىل وص املادة الثامنة، حيث أفادت الفقرة " بغ ص من تعديل خب  وابلتحديد ما جاء

ل اجل  كبن  ضعخي  أعاله ال  احملبة جماقر زائر  الذي يطرح  1سبة" الس  األمر  الغرض  ل كبتساؤ .   ء ورامن  ريا عما هو 
فكيف خترج    ذلك،  مباشرة  بصفة  العمومية  األموال  تسيري  على  تشرف  وطنية  رقامبؤسسة  نطاق  جملس   ةبمن 

 أن ىلإ   اتح( يت فيز ماسة ) ت در ليته، فقد أشار مدى تبعية اجمللس واستقالومن انحية أخرى، وخبصوص   .2احملاسبة
احمل الس اسبةجملس  هيمنة  من  إعد التنلطة  يعاين  خالل  من  السنوي  تقر اد  فيذية  رائسة يره  ملؤسسة  يسلمه  الذي 

 . 3ر االستشاري له و د حمدودية ال  اجلمهورية ليبقى حبيس األدراج، فضالً على
ه نب ففقدام بسباع لال اامل  ى لعقابة  الر   جملس احملاسبة يف   ه يتضح عدم فاعلية دور وبناءا على ما سبق ذكر  

املالية اليت تسعى للحد من الفساد املايل   خيص الرقابة ما  في  سسايت عدمي اجلدوى ل مؤ هيك  اللية اليت جتعله لالستق
 واإلداري.  

 ائراملايل واإلداري ابجلز  دفساوقائع المؤشرات    –  2
اوتة، ف رجات متول بد د لامن    عديدلا  طالت   اليت قضااي الفساد املايل واإلداري  عن  نأى  مبمل تكن اجلزائر  

لتنمية االقتصادية، وكان أمهها قضية بنك ليت أعاقت اي ادار لفساد املايل واإلئح افضا  ث شهدت هي األخرى حي
سنة   واليت  2002اخلليفة  ال ،  عليه  مما  حاجنر  أبكمله  اخلليفة  شركات  جممع  إفالس  اجلزائرية قاً  الدولة  كلف 

اخلوا حبار خسص  واملستثمرين  دو يلم(  05)  يلاو ة  أمر ار  أيالر  مث  فضيكي،  عن  بعدها  شعلن  احملروقات ركة  حة 
 له مبا ال يق، انهيك عن قضية الفساد املتعلقة مبشروع الطريق السيار والذي قدرة تكلفت20094نة  ك سسوانطرا

   .5مليار دوالر  12عن  
 

فإن  أخرى  انحية  ح  ومن  من  اجلزائر  الفساتريب  مدركات  مؤشر  بنييث  دول د  العامل لا     تصدره  يذ ، 
الدوليةلامنظمة   ل امل  أحد  ، قد يكونشفافية  ايم  تقيعايري املوضوعية  آليات دور خمتلف  هلياكل املؤسساتية مبا فيها 

ركة يف القطاع يصنف املؤشر مستوايت الفساد املد عام، حيث    ل مكافحته بشكاحلوكمة يف الوقاية من الفساد و 

 
الرياجل1 ، 17/07/1995  يفخ  املؤر   20-95قم  ألمر ر ل واملتمم املعد، ا26/08/2010يف  املؤرخ    02-10رقم    ،ةاحملاسبق مبجلس  ل ر املتعاألم ة،زائرياجلة  ريو للجمه   ةيرمسدة 
 .01/09/2010 يف دراالص  50دد عال
 . 281ص ، 2016 ر،اجلزائ ،14لعدد ا، 7لد اجمل ية،السياسو  يةوننم القاو لالعجملة ، ية يف اجلزائردستورية للرقابة املال  ةأساسي ية اسبة كآلقات، جملس احملأمحد سوي 2
 . 270، ص 0220اجلزائر،  ،2، العدد 5، اجمللد سانناإل  منلألرية  ئلة اجلزااجملة،  يعتباالستقالل وال ري بنياسبة اجلزائاحمللس  زييت فاتح، جمم  3

4 Chama, B. Op.Cit., P 59-60. 
 .081 ص  ، ق ذكرهبسجع مر ي، و حيي عبد الال 5
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ؤشر مقياس امل  تخدم األعمال، هذا ويساء رجال  ر تطالع آإىل اس  ةإلضافاب  ءااخلرب   قييمة وفق تدول  180العام لــ  
بدرجة على استشراء الفساد    0(، حيث يدل املؤشر عند الدرجة  100إىل    0)من  ال يرتاوح  جم   ضمن الفساد  

ه يف ل  جة در لكلي من الفساد. وقد سجل املؤشر أعلى  اخللو ا  100 حني يعكس املؤشر عند الدرجة  يف  عالية
املقابل كانت درجة. يف   86ـ ا بجة مث تلتها فنلند در  87يق الدامنارك بــتحقزيلندا و و دولة نيل من كل ، 2019ام علا

 12و 9سجلت على التوايل الدرجات  ثن وسوراي حيالدرجات الدنيا له لكل من دولة الصومال وجنوب السودا
إىل   2010ما بني    للفرتة  فافيةشلامنظمة  ر  شؤ مفق  و   هايبخبصوص اجلزائر فاجلدول املوايل يلخص ترت. أما  13و

 : 1التايل نحو  ق ال، وف2019
 ( : يعرض الرتتيب الدويل للجزائر حبسب مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية 2.3م )رق  اجلدول

 عدد الدول  الرتتيب الدويل ؤشر ت املاجدر  السنوات 
2010 29 110 177 
2011 29 112 183 
2012 34 105 174 
2013 36 94 175 
2014 36 100 174 
2015 36 88 165 
2016 34 108 173 
2017 33 112 180 
2018 35 105 180 
2019 35 106 180 

 2019-2010لشفافية الدولية للفرتة ما بني ا قارير منظمة املصدر : من إعداد الطالب ابالعتماد على ت
 

مؤشر مد  أن  نالحظ  أعاله  اجلدول  خالل  سجCPI)  داالفس   ركات من  للت  أحسن   ل (  يف   زائرجرتيب 
ق ذات مؤشر، من أصل ترتيب درجة وف  36سجلة  م  88ة  ، حيث صنفت يف املرتب2015  العقد األخري سنة

 29قة  حمق  112، إذ صنفت يف املرتبة  2011هلا سنة    بت أسوء ترتيدولة يف العامل، يف حني شهد   165مشل  
أعاله مدى تفاقم اجلدول    س عام يعك وبشكل    .تيبالرت   اه للة مشدو   183(، من جمموع  CPIدرجة وفق مؤشر )

(، خالل CPIابالستناد إىل ما حققته اجلزائر من درجات وفق مؤشر )اجلزائر، و   يف  اريفساد املايل واإلدة الظاهر 
و  (، وه50مقياس املؤشر )عدم حتقيق متوسط    (، ما يشري إىل 36-29ليت كانت ضمن اجملال )او   عقد املاضي ال

اري، ملايل واإلدد افسااحلد من ظاهرة ال  ر يفزائات احلوكمة يف اجلعلية آليا  عدم فنضران  ةهجمن و يفسر    ن يل أب كف

 
1 https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results visted 31-03-2020 

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results
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عنه   ينتج  وما  األجنب  املستثمر  جذب  على  عاجزة  يعلها  ما  تداعيات  وهو  التنمية حتمن  حتقيق  دون  ول 
 االقتصادية.

وكم لهذا  ) حاولة  دراسة  أفادت  الفساد  واقع  اجلير العم  وليدتقييم  أبن  تبنئاز (  حزمة  ر  اآلليامت   تن 
الق و انونواإلجراءات  املؤسساتيية  ماهلياكل  أة  الفسن  منع  املفسدين جل  من  حيد  مل  ذلك  أن  إال  ومكافحته،  اد 

يتخذون مظاهر   للفسلكوهنم  معاق  دامتعددة  دون  حتول  آليات خمتلفة  وراء  استشراء  ويتخفون  على  فضالً  باهتم، 
اع لقطبل تعاده ليطال ا  لعام اع امقتصراً على القطمل يعد    ث فة، حبياملختل  ع اجملتمت  ا قب ط بني  بري الفساد بشكل ك

   .1اخلاص
وكمة الشركات مبا ح  ية يف جمال وبشكل عام يثري موضوع الفساد املايل واإلداري مسألة أخرى ال تقل أمه

ف على ريا يتوقبحتداي كتشكل   انعتقد أبهن ث ح، حيوائ للانعدام آلية فعالة إلنفاذ القوانني وا فيها التدقيق املايل وهي
إرادة التنفيقية  حقي  وجود  السلطات  و ذيةمن  ا،  ستبقى  عدمية إال  املؤسساتية  واهلياكل  والتنظيمية  التشريعية  ألطر 

 اجلدوى. 
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 :   الفصل  ة خالص
 اخلدمة يف   ة واقع جودو   املايل قيق  اإلطار التنظيمي ملهنة التد تشخيص  اولة  حقمنا من خالل هذا الفصل مب 

 هياكلئة التدقيق املايل مبا تتضمنه من  تعلقة ببيامل  املللمهنة يعكس العو ي  يمظر التنئر، من منطلق أن اإلطا از اجل
التدقيق املايل نة احملاسبة و من تنظيم مله  يتصل هباالتدقيق وما    ل الشركات حم  تشريعية تعىن حبوكمة   أطر مؤسساتية و 

  : ايللتاجاء يف هذا الفصل وفق النحو    ا ميكن تلخيص م  هيوعل هلا،ام عودة ألى ج والرقابة ع
تعكس الرغبة يف االندماج ضمن ندرج ضمن مساعي ي قد  إعادة تنظيم املهنة يف اجلزائر أن  نعلى الرغم م

العاملي  االقتص التجارة  ن ماد  ملنظمة  االنضمام  طلب  هبدف   خالل  األ  العاملية  االستثمارات  ة جنبياستقطاب 
على الصعيد ور املهنة  تط  كبةد غري كافية ملوا تع ة  و صاد الوطين، إال أن هذه اخلطتقاص دعماً لالخلاطاع  الق  ع يجوتش

والتدقي احملاسبة  جمال  يف  الدويل  التوحيد  أعمال  ومسايرة  خالدويل  املايل،  إفرازاو ص ق  متليه  ما  إىل  وابلنضر    ت صاً 
املعاصر  التكنولوجيا  تداعيات  من  ومالعوملة  يرت ة  منعليه  بتا  إلخم  ا  جتارة  انشئة،  رت ك اطر  تفاق  فضالً ونية   معلى 

ق، ه الوقائع جمتمعة متلي على اجلزائر ضرورة حترير خدمة مهن احملاسبة والتدقياري، كل هذ إلدوا رة الفساد املايلاهظ 
 ةيالتشريع  ر ط األة و ساتياملؤس  اهلياكل ا فيها السوق املايل، ألن  عيل مبادئ وآليات حوكمة الشركات مبف توإرساء و 

إىل أن نا من خالل هذا الفصل بشكل عام  خلصحيث    ري املهنية.ايعمل اطلبات  املايل ال تستجيب ملت  قالتدقيملهنة  
من اجلودة   قد حتدّ   عيلها، كما يتضمن أوجه قصورفتإذا ما مت    حتسني اجلودة  علىتساعد    تنظيم املهنة يتيح حوافزَ 

 دة رائر حيتاج إىل إزاجلااحملاسبة والتدقيق املايل يف    ة إصالح مهنةيلمتتويج ع  ن أ    إىل يشري   . مما مل يتم تداركها  ما   إذا
إياد دور   نم، انطالقاً  اجلوهرية ملهن احملاسبة والتدقيق املايل حقيقية من السلطة التنفيذية الستكمال اإلصالحات

صور اليت قل وتدارك أوجه ا ة جلودني اسحتعلى   ساعد تفعيل احلوافز اليت تمييني للمسامهة يف مشرتك للمهنيني واألكاد
يتيح مبا  منها،  والط لأل  حتد  املؤسساتية  االستجابيعيتشر ر  يف ة  تساهم  يعلها  الذي  ابلشكل  املهنية  للمتطلبات  ة 

 . ةيمال اجلزائر حتسني اجلودة ببيئة األع
 لماالعو   بعض  طااستنبعن    املايل  العوامل املتعلقة ببيئة التدقيق  من انحية أخرى أسفرت عملية تشخيص

زائرية، واليت ميكن عرضها على النحو األعمال اجلئة  ببيالتدقيق املايل    دة جو    نعتقد بتأثريها احملتمل يف يتلالتنظيمية ا
 التايل : 

اجلودة، وكذلك التأكيد   لى الرقابة عهنية؛ تعزيز االستقالل؛  ملاني الكفاءة  تنظيم متطلبات كل من : حتس
الث أمهية  مل ميظالتن  قافةعلى  املايل   بكاتية  على    التدقيق  الشركإفضالً  حوكمة  املايلحم ت  ابراز  التدقيق  حل  يث . 

أبن   املؤثرة  نعتقد  العوامل  بعض  يتضمن  األبعاد  هذه  بعد من  حتسنيكل  ا  يف  التدقيق  ببيئةجودة  ألعمال ا  ملايل 
 اجلزائرية.  

ضمن   ةنالتنظيمي للمه  ع لواقمن ا  ةطستنبل املصل املوايل على إدراج مجلة من العوامالف يف  عمل  هذا وسن
اجلودة، مث حتسني  بيئة التدقيق املايل واحملتملة التأثري يف  ل متعلقة بوامكع  دانية، وابلتحديديامل  اإلطار املقرتح للدراسة

  .ااقشة نتائجهنقوم بعرض ومن



 

 

 
 

 الفصل الرابع : 
تحسين جودة   ل المؤثرة فيتحديد العوام

عينة   ءآلراقا   فو  انيا  ميد التدقيق المالي
 ن والكاديميين ي ي من المهن
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 متهيد : 
أهم املفاهيم لنظري يف القسم السابق من خالل عرض ومناقشة  لتأصيل اب اوانمتت اإلحاطة جبمت    ماد بع 

ابملوضوع،  على    املتعلقة  التشخيصلاوبناء  اإلطار  من  املستخلصة  جودنتائج  لواقع  حملياً ي  اخلدمة  استنتاج   ة  مت 
الاإلط  لو ص تار  اإلحص  يف   ض ر سنستعوعليه    . ةسلدراري  التحليل  الفصل  خالل   ة،امليدانيلبياانت  ل  ئي اهذا  من 

مييني نيني واألكادهعينة من امللجراء استطالع لآلراء  إب وهذا  على بيئة األعمال اجلزائرية،    اإلطار التصوري   إسقاط 
جما يف  والتاملختصني  احملاسبة  املايل  ل  حت خبدقيق  يف  ملاوامل  الع  ديدصوص  التد سحتؤثرة  جودة  ببيئة  يقني  املايل  ق 

 . يةئر ااألعمال اجلز 
 

الفصل  يف  سنتطرق    وعليه عرض هذا  و مل  إىل  الدراسة،  وعينتها، وصف  نهجية  الدراسة  جمتمع  أفراد 
 . ا وثباهتاستخدمة وخطوات إعدادها، ومدى صدقهملااة الدراسة  ابإلضافة إىل أد

وصف الفصل  يتضمن هذا  تقننيعباملت  واتطخل ل  كما  يف  الدراسة  ة  األساليب   أدوات  وكذا  وتطبيقها، 
عرض لتحليل البياانت امليدانية واختبار فرضياهتا والنتائج إىل  ابإلضافة  ملستخدمة،  ة ابيقوالربجميات التط  يةائصاإلح

 جمرايت مناقشتها.و   توصل إليها امل
 

 :   اليةتلاباحث  للم  الدراسة امليدانية تبعاً   ذكره، سيتم عرضوفقاً ملا سبق   
      

 ؛ اواهتوأدامليدانية  سة  رالدامنهجية  املبحث األول :                     
 ؛ حتليل متغريات وأبعاد الدراسة  املبحث الثاين : عرض نتائج           

 الدراسة.  مناقشة نتائجو   البنائي  األمنوذج   يميقاختبار وت:  املبحث الثالث  
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 اوأدواتهنية اديم الة دراس لا نهجية: م المبحث الول   

كما يوضح كيفية بناء جملتمع وعينة الدراسة،  ف  ص و و   ،راسة امليدانيةلد ا  يةملنهجعرض  ناول هذا املبحث  يت
والكيفية ها وثباهتا،  تصميمها، وطرق التحقق من صدقيف  ة  بعتجراءات املأداة الدراسة جلمع البياانت الالزمة، واإل

 مت   ل البياانت اليت ليحت  اإلحصائية املستخدمة يف   ساليبألض اعر إىل    فة اضابإل،  نيةاد ي ة املدراسهبا ال   أجريتاليت  
 ق أهداف الدراسة. عها لتحقيمج

  امليدانية   لدراسة اإلطار املنهجي لاملطلب األول :    

 ة ين أمهله مملا   املوضوع طبيعةراعاة   على الباحث مامليدانية يتعنير املنهجي للدراسة  طا ديد اإل وء حت يف ض
البياانت اليت ستجمع بط و   مصادر ذلك، وأمهها   يف  تساعد  اليت واألدوات  ملستخدم، ااملنهج   تيارخا ابلغة يف يعة 

املستخدمة  واألساليب   هذ اإلحصائية  خالل  ومن  الفرضيات،  سنالختبار  املطلب  اإلطار ق  طر تا  إىل  ابلتفصيل 
 النحو التايل :   وفقراسة امليدانية  دلاملنهجي ل

 اسة الدر   ةي منهج :  أوالً 
.I   خدم : تاملنهج املس 

الد أهداف  حتقيق  أجل  املاب  قمنا  سةرامن  انهستخدام  املنهج لوصفج  استخدام  مت  التحليلي، كما  ي 
ا وهو  الدراسة  من  التطبيقي  القسم  يف  الذي  التجريب  اإلستيملنهج  بني  ارتباط  وجود  حقيقة  إىل  النظري ند  طار 

الت الواقع  وبني  قله،  طبيقي  للبحث  القسيف   ا نمحيث  إبجر   م  تشخيص  االتطبيقي  حمء  اخلدمة  جودة   اً ليلواقع 
جودة التدقيق  يد العوامل املؤثرة يف حتسني  د حت   دفهب  ميدانياً إسقاطه  عملنا على  مث  ي  صور التستكمال اإلطار  ال
 .زائريةعمال اجلاأل  ببيئةملايل  ا

.II    ت الدراسة مصادر بياان: 
     : امهو لبياانت  ا  ن م  سني أسا  صنفني اعتمدت الدراسة على    

 انوية : ت الثانالبيا .1
البياانت   بنمت    يت ال وهي  يف  واملقاالت اإل   اء توظيفها  الكتب  يف  مصادرها  وتتمثل  للدراسة،  النظري  طار 

اليت تعىن ابحملاسبة ظمات املهنية إصدارات املن  عن املاجستري فضالً  اتر كتوراه ومذكوكذا أطروحات الد  واملداخالت
لعربية ابللغة ا  بقةلسااث والدراسات احب ألاب   اليت تعىناإلنرتنت    على شبكة  ةلكرتونياإل ع  قاو امل  وكذا  .املايلقيق  والتد 

 واألجنبية ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 
 البياانت األولية :  .2
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على عن طريق توزيع استمارة استبانة  مجعها    مت ، حيث  التحليل اإلحصائيخدم لغرض  ستتليت  ياانت اوهي الب
 حث. بلاعينة  
 الدراسة    ة جمتمع وعين   :  ااثني
 : جمتمع الدراسة    .1

 : تني ومها  فئ  من   ن جمتمع الدراسةكو يت
ملدرجني ضمن نة واهملا  ممارسة م  وتشمل شركاء التدقيق املايل )أصحاب املكاتب(، املرخص هل  فئة املهنيني :   -أ

املهنيني   وحمافظي  قوائم  احملاسبني  العا  ني دققامل   ىلإ ضافة  ابإلاحلساابت(،  )اخلرباء  املكاتب ماملاليني  بتلك  لني 
 ني؛ ومساعديهم(. ققني رئيسمد   اء؛ نية )شركاء؛ مدر هاملم  مبختلف رتبه

:    -ب األكادمييني  افئة  ذوي  اجلامعيني  األساتذة  يف  األ وتتمثل  طلبة ادكملؤهالت  دكتوراه؛  )ماجستري؛  ميية 
، تخصص ببعض اجلامعات اجلزائريةلبني من هذا اير قو ال يل أا ملقيق االتد املتخصصني يف املالية واحملاسبة و   وراه( دكت

   ين؛ حماضرين؛ تعليم عايل(.ني؛ مساعد ؤقت)م  صنفني كأساتذة :ملوا
 عينة الدراسة :    .2

ا  اجملتمع  حجم  لكرب  وكذا نظراً  وعدال  ملدروس  العينة  ألفراد  اجلغرايف  وجودتوزيع  دقيقة   م  إحصائيات 
حجمي حتد مت  فقد  للمجتمع،   وفقا  د  )عم  لعينة   جم ح   حلساب   ick and Fidell, 2007nTabach )1ادلة 

      N > 50+8mلية :  ضية التالراية العينة وفق الصيغ ا

 حيث : 
 N   : متثل حجم العينة املراد حتديده؛ 

 (m)     : ثري يفالتأتقل )العوامل احملتملة  ( متغري مس55ية )من الدراسة احلالات املستقلة وتتضري غعدد املت  ثلمي 
 املايل(.   قيقالتد جودة  

 يل :  تا الق  ميكن حساب عينة الدراسة وفيه  لوعN   =  50(+55x8) تصبح    لتايل وابN  =490  
وقد من    هذا  عشوائية  عينة  اختيار  توزيعاجملمت  مشلها  ا900)   من  أكثر  تمعني  إلتمس(  كرتونية ارة 

خمتلف   ىمت توزيعها عل  ة لعينيد لجلامثيل  الت  مناصفًة بني كال العينتني، ومن أجل  ، (Google drive)بواسطة
الوطن ال (جهات  ا،  قيشر الشمال  الشمال  ا  ب، لغر الوسط،  الغرباجلنوب  واجلنوب  على )لشرقي،  ابالعتماد   ،

دفة  سته، م(Gmail, LinkedIn, Facebook)ن  م  لونية مشلت كشبكة اإلنرتنت وعن طريق مواقع إلكرت 
املهين ألفراد   أو  الشخصي  التواصل االجتماعي او يف أحد مرها  شن  ضافة إىلإلاب نة،  العيالربيد  ظى حي   ره ابعتبا  قع 

ممن   إىل  سبو ينتمبتابعني  العينةن  أدانه   طريف  الرابط  يف  2وفق  التوزيع  عملية  بدأت  وقد  هذا   ،25/09/2020 ،
ها ت منحيث اسرتجع، 15/01/2021ر ونصف إىل غاية  توزيع واالسرتجاع حوايل ثالثة أشهال  ستمرت عمليةوا

 
1 Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics , Pearson fallucation Inc. ,United States 
of America, 2007. p.123. 
2 https://www.facebook.com/groups/1505907056333094  published  on 06/11/2020 at 11-17 minutes in the 

morning .   

https://www.facebook.com/groups/1505907056333094
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است268) استجابة    ،نةبا(  و) 138)متثل  مهين  وجت130(  أكادميي،  الاإلر  د (  أن  إىل  علىيع  توز شارة   اقتصر 
الوقائية   اإلجراءات  بسبب  الورقية  النسخة  يشمل  أن  دون  اإللكرتونية  التنفيذ يحالنسخة  جائحة مواج  يف  ز  هة 

(covid 19ت واليت  مع  (،  مما  إجراء  زامنت  امليدانية،  احال  الدراسة  ا  ع يز التو دام  ختسدون  طريقة  تسليم لوفق 
بسبب عدم توزيع النسخة الورقية، حيث مت   انت ملغاة تبااس  عن ذلك عدم وجودب  رتت  قدواالستالم املباشر، و 

لفت انتباه اجمليبني   ة من دقة يفا تتميز به االستمارة االلكرتونيمل   للغرض التحلياعتماد االستباانت املسرتجعة كلها  
 و موضح وفق اجلدول التايل :  هجاعها، كما  رت ساها قبل  كل  تابجااإل  م لإلمتا

 ستباانت املوزعة واملسرتجعة واملقبولة للتحليل الد ا: عد( 1.4) ل رقم دو جلا
االستباانت   البيان 

 املوزعة 
االستباانت  
 املسرتجعة 

ت  تباانسالا
 امللغاة 

لة  االستباانت املقبو 
 للتحليل 

 نسبة االستباانت 
 وزعة  امل املقبولة إىل 

 28,89 % 130 0 130 450 ني األكادميي
 % 30,67 138 0 138 450 املهنيني 
 % 29,78 268 0 268 900 اإلمجايل 

 ونيةرت لكبناء على قاعدة بياانت االستبانة اإل املصدر : من إعداد الطالب
 

 اهتا  : متغيات الدراسة وإجراءالثان  لبطامل
 

املطلب    يهتم مبتغري ابهذا  التعريف  مدعمة  لاو قلة  املست  ةلدراسات  يوضح  بتابعة  النظري   األمنوذج شكل 
( SPSSاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل اإلحصائي لربجمية )  رض يع  كما لدراسة،  منه ا  لق نطي تالذ 

 (. Amosوفق برجمية )  يالبنائ  األمنوذج طبقة يف اختبار  امل ةرات املطابقوكذا خمتلف مؤش
 

 اسة الدر أوالً : متغيات  

الفصل   اً ضمنبق سا  ليت مت تصنيفها او  تقلةاملس املتغريات أتثري مدى ىعل إىل التعرف ةسار الد  هذه فد هت
النظري  )التأهي  األول  عمله  وفريق  املايل  املدقق  خبصائص  مرتبطة  عوامل  واإىل  العلمي  واالستقالل(،   عمليلل 

ستقالل والرقابة الاهنية وتعزيز  ملااءة  الكف   نين حتسكل متنظيم متطلبات  (بيئة التدقيق املايل    قع واوعوامل تتعلق ب
اجلودة  الثقافةافضابإل  على  إىل  ملتنظال  ة  املايل  يمية  التدقيق  التدقيق(،  كاتب  حمل  الشركات  على وحوكمة   فضاًل 

ر ير قوالت نفيذ، ابإلضافة إىل التخطيط والتمع العمالء املايل )إدارة العالقات  التدقيق يات لعموقائع ة بالعوامل املتصل 
ول إىل حتديد العوامل املؤثرة يل الوصلتا وابدقيق املايل،  لت ا  جودةحتسني  التابع واملتمثل يف   ريغ املت ( على  قيقد الت  عن
 ي ميكن تصوره وفقلذ وا لدراسة، املقرتح ل األمنوذجى ا علءبنا يةائر ز اجلببئة األعمال جودة التدقيق املايل بحتسني يف 

 : الشكل التايل  
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 راسة د لل العام  ذج و من األ( : 1.4)م  ل رقالشك

 
 الب املصدر : من إعداد الط 

 

 قية واألساليب املستخدمة يف التحليل اإلحصائي طبيالتات  : الربجمي  اً نياث

االعتماد    مت  الدراسة  أهداف  الربجميلتحقيق  )التطب  ت اعلى  ابسMicrosoft officeيقية   تخدام( 
ويبها عرض البياانت وتبخيص   ا، وهذا فيم2016  ( إصدارExcelو )  (Word)  ةممثلة يف كل من برجمي احلاسوب

 نية.لبيال اشكاذا بعض األوك ،   جداوليف
  جمموعة   حجمية تتيبر   وهي (،  22اإلصدار رقم ) (  SPSS)ولتحليل البياانت املتحصل عليها مت استخدام    

أو   ،عيارية...إخلملافات  حنراالطات، اتوسواء كانت وصفية مثل: التكرارات، املئية سإلحصا كبرية من االختبارات ا 
املوضوع فقد مت حتديد واملدي  حاالتباين األو   ط،االرتباستداللية مثل : معامالت  ا تعدد...إخل، وبناء على طبيعة 

  املقاييس اإلحصائية التالية :
 هذا  خذ أي حيث نية،نة املطبقة يف الدراسة امليداات االستباه حلساب ثباخ حيث مت استخداما كرونبف اختبار أل

 أكرب؛  ثبات يعين ذافه الواحد  من باقرت  ماوكل والواحد، الصفر بني  جملالاقيمته يف   ملاعامل
 هدفة؛ة املستسعينة الدرا ألفراد والوظيفية الشخصية الصفات على املئوية للتعرف والنسب التكرارات 
 بتير ت يف يساعد  هنأ العلم مع  ،بعد  أو رةقف كل حنو الدراسة عينة اجتاهات رفة ح ملعاملرج احلساب املتوسط 

 جح؛ ر م متوسط أعلى حسب فقراتلا
 باملعيار  افر حناال فقرة،   حنو الدراسة عينة   من  فراداأل  استجاابت احنراف مدى على التعرف غيةي  كما كل 

 همتقي تاقرتب الدراسة، وكما هو معلوم كلما عينةفئيت  ما خيص آراءيف التشتت أيضا  ريااملعي حنرافيوضح اال 
 أكرب، أو احد الو  تساوي قيمته تكان إذا أما تشتتها، وعدم تجااباإل زييفيد برتك شرؤ م  فهو الصفر من

 وتشتتها؛  اإلجاابت تركيز عدم يعين فذلك
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   اختبارT  ل ( الواحدة  الختباستختم  ي(  One Samble T-Testلعينة  الدراسةدامه  فرضيات  للمتغري   ار 
 الواحد؛

   مليك  يو -شابيو  را بواختف  و ينمس  –كوملوكروف  اختبار ا  نللتحقق  اأن  تتبع  اللبياانت  ألتوزيع  ، الم  طبيعي 
إذا تت  تتبع نت  كا  حبيث  ال  أهنا  حال  ويف  املعلمية  اإلحصائية  االختبارات  استخدام  يتم  الطبيعي  بع التوزيع 

 ات اإلحصائية الالمعلمية؛ عندها يب استخدام االختبار   لطبيعي، االتوزيع  

  يتيناختبار مان و  (Mann–Whitney U test ) عان تبت  لتني النتني مستقالفروق بني عي  ختبار يستخدم ال
 الطبيعي؛   وزيع التما  بيانته

 ( اختبار كروكسال واليسKruskal–Wallis test ) لة اليت املستق  تة من العيناالختبار الفروق بني جمموع
 وزيع الطبيعي. ال تتبع بيناهتا للت

تطبيق التحليل العاملي هبدف    (، 22رقم )  ارد صاإل  (AMOS)  برجميةدام  ويف مرحلة أخرى مت استخ  
الثن  م  توكيديلا متغريات  ةانيالدرجة  بتقدير  وذلك  االحتمال    األمنوذج،  طريقة   Maximum)  األقصىوفق 

Likelihood)  ، االستكشايف يتلخص العاملي  لتحليل  ا  منالعاملي التوكيدي بدالً    التحليل  ر  اختيابب يفوالس
هيم احملددة مفالل  مية بنية اهلر للج  يف منوذ   واملتمثلي انطلقنا منه  ري الذ ظطار النة اإلحص   ت من نتثب  ننريد أ ننا  يف أ

قوم على تنظري سابق، ايف ال يشاملي االستكللعوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل يف حني أن التحليل الع 
طابقة اليت رات املشعن طريق مؤ   ض رت فعاملي املل ا  وذجاألمنيتم احلكم على صحة  حيث  اعيه عند وجوده،  وال ير 

مؤشرات املطابقة، فقد مت انتقاء أمهها نظراً لتعدد وتباين  و ، ت اليت انطلق منهاياانالب  األمنوذج د ميثل  ح   أي تدل إىل  
ة ثالثتتكون من أسلوب إحصائي و   وهي  ةت البنائيابملعادالصني يف النمذجة  من املتخص  د وصيات العدي وفقا لت

 :1تايل لاالنحو    قاملطابقة وف  تار مؤش  ت من اعجممو 
 لي عامال  لنموذجلة  بقطااملشرات  اثلثاً : مؤ 

.I     مؤشرات املطابقة املطلقة 
    (SRMRجذر متوسط مربعات البواقي املعيارية )مؤشر   .1
حتو عي على  مصيمل  من  لل كل  والتغاير  التباين  إىل علفوفة  املفرتض  للنموذج  املصفوفة  وذات  وفيت مصف   ينة 

رتباط، أي الفرق العام اال  الت ة ملعاملقطالبواقي املؤشر هو مقياس متوسط  ن هذا املأ اط، ما يعين  بتر اال  مالت ا عم
( 0.10ؤشر اليت تقل عن )تدل قيم املو ج املفرتض.  بني االرتباطات املالحظة للعينة واالرتباطات املتوقعة للنموذ 

 على مطابقة جيدة عموماً. 
 ( GFIة )قباملطا  جودةمؤشر حسن أو  .2

للنموذج املناظر له. وميكن توضح   ها ي تفسري اضرت االف  وذج من األتغاير اليت يستطيع  باين والتل على نسبة الد ي
2)  دور معامل االرتباط املتعدد  يؤدي نه  أداللته يف  

R)  اليت ع  لتباين يف املتغري التاب اعلى نسبة    هتدل قيمت  يثح

 
لعدد  ا  ،7د ل ، اجملةيبو والرت  يةالعلوم النفس جملةالعاملي التوكيدي،   لتحليلواالنمذجة  فبتوظي   ))سينجفقا لنموذج لم التنظيمي و تعال  نيةب  صدق ر غزة، تقديمد تيحمأ و  بوبكـر ساخي 1

 . 293-292ص  ، ص 2018ئر، ، اجلزا2
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املستقلة. املتغريات  ه اوح  ويرت   تفسرها  أ 1-0)   ن ماملؤشر    اذ جمال  حبيث  ال  ن (  تدل القيم  الواحد  من  على   قريبة 
وكإيدج  مطابقة )   داترشاة،  تتجاوز  أو  تساوي  اليت  املؤشر  قيم  فإن  عملية،  مطابقة 0.90تقريبية  على  تدل   )
 بياانت. لاملفرتض ل  جاألمنوذ 

1  (RMSEAاالقرتاب )رتبيعي ملتوسط خطأ  ر الاجلذ .3
 :   

 ية يفع ويتمثل يف كالقرتاب يف اجملتمسبان خطأ احلحيث أيخذ يف ا  ، األمنوذج  واقي يف ابلبيعىن هذا املؤشر  
ى لالصفر دل ع (، كلما اقرتب من 1-0بياانت العينة ملصفوفة تغاير اجملتمع األصل، ترتاوح قيمته ما بني ) بقة مطا

أحبيث  ،  ةأفضل مطابق أقل  )إذا كانت  جيدة    ( 0.05و تساوي  على مطابقة   انت، البيا  وذج مع للنم دل ذلك 
لقيم اليت أما ابلنسبة ل اجملتمع، معقول يف   رب قاوجود خطأ ت( تدل على  0.08-0.05)ما بني اوح  اليت ترت القيم و 

 ( بني  ما  على  0.10-0.08ترتاوح  تدل  غري كافي(  جتامطابقة  وإذا  املؤشر  زتو ة،  على 0.10)  قيم  دلت   )
2)  ي مربعر كاشر ما يقوم به مؤشة سيئة. يصحح هذا املؤ مطابق

X  ) لعينة، ية كرب حجم اموذج لكفاللن  ض فمن ر
 م قراره على اجملتمع. ميتعمؤشر استداليل ميكن    وهو

 
II  )مؤشرات املطابقة املقارنة )التزايدية 

1( مربع كاي   .CIMN )  األس وهو  اإلحصا:  الذي  ا  ي ئلوب  العاملوحيد  التحليل  التوكيدي، يستعمله  لي 
املطال حسن  تقدير مدى  او فبني مص بقة  قياس  للع  نيلتبافة  املقيدة  موالتغاير غري  والتغاينة وبني  التباين   ير صفوفة 
 مفادها أنه   لنموذج االفرتاضي، واستعمال هذا املؤشر يستهدف اختبار الداللة اإلحصائية للفرضية الصفرية واليت ل

اإلحصاء   يفهود  هو مع  عكس ماعلى  قيقي املناظر له يف اجملتمع، و وبني احل  االفرتاضي  األمنوذجني  بال يوجد فرق  
دالة احصائياً. وإذا كانت قيمة املؤشر تساوي الصفر   ري غ  أن تكون قيمة كاي مربعباحث إىل  التقليدي يتطلع ال

   ازدادت املطابقة سوء.ر  ت قيمة املؤشدوكلما ازدا  يفيد ذلك بتطابق تم للنموذج مع البياانت،
    (NFIمؤشر املطابقة املعياري ) .2

الف  عرب ي   العدم وقيم  ة قيم  بني  ق ر عن  ح قيم هذا و ارت ع للنموذج املفرتض، وتة كاي مربكاي مربع لنموذج 
 فرتض. ( تدل على مطابقة جيدة للنموذج امل0.90(، حبيث أن القيم اليت تتجاوز )1-0املؤشر من )

 :2   (IFIزايدي )ملطابقة التر اشمؤ .3

مالءمت  األمنوذج تفوق    مدى  يعكس يف  علاالفرتاضي  منوذج   ي د لقاع ا  ذج و األمنى  ه  يكون  ما  عادة  الذي 
 (. 0.90املقبولة للمطابقة هي أكرب أو تساوي )  مة يقالل املقارنة بينهما والي، من خصفر 

 
 

ص  ،2018  ،1، العدد  51، اجمللد  عيةية واالجتمالعلوم اإلنسانل  قةر لشاا  امعةج جملة  ية،  جتماعال ام  نائية يف العلو ت البجة ابملعاداللنمذم اعزوز، استخدا  اهلامشي  عبد الناصر  1
305. 

 . 131-310ص   -ص  ، قاملرجع الساب  2
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   1(TLIلويس( )-مؤشر املطابقة غي املعياري )اتكر.4
قابية، ع   دالةعلى    ( مالعد  وذج من أاملستقل أو    األمنوذجنموذج قاعدي )ة ب عن منطق املقارناملؤشر فضالً   ي هذا و وينط

املفرتض( بدون جدوى، أي بدون أن تؤدي   األمنوذج  يف رتات حرة )لتقدير قيمتها  برامتضيف    األمنوذج عند تعقيد  
املفرتض.   ج األمنوذ تعقيد    عويض أثررتض، وذلك لتفللنموذج املهذه اإلضافة إىل أي حتسني يف مستوى املطابقة  

 . (CFI)  ة مؤشر شاكلوأتويل داللة قيمه تسري على 
    (CFIشر املطابقة املقارن )ؤ م.5

نة، ويقوم منطقه مبقارنة كاي مربع للنموذج املفرتض بقيمة كاي مربع ار ق ى املل املؤشرات القائمة علأفضن  يعد م
وكق  املستقل  علمية  للنموذج  هذاتاعدة  على  و   نطبق  املقار املؤشر  فإن مؤشرات  األخرى  تتعدى   نة  اليت  القيمة 

 . (1-0م هذا املؤشر ترتاوح من ) قية معقولة للنموذج املفرتض علما أن  قبمطا على   ل د ن أن تميك  ( 0.90)
.III  مؤشرات املطابقة االقتصادية 

 :  (PGFIمؤشر حسن املطابقة االقتصادي )  .1
 فر والواحد الصحيح وكلما ارتفعت قيمته لص حمصورة بني ا  ( وهو وأيخد قيمGFIر ) شو تعديل ملؤ هذا املؤشر ه

أ   يدل ) أ  وذج األمن  نعلى  مؤشر  يصحح  املؤشر  وهذا  بساطة  تعقيد  IFGكثر  درجة  من  غ 2ج األمنوذ (  نه أ  ري. 
حلجم   ين  األمنوذجحساس  للنموذج، كما  املقاسة  أو  املالحظة  املتغريات  تتجااملفرتض أي عدد  أن  قيمته   زو بغي 

 .3للبياانت  األمنوذجودة مطابقة  اللة على ج( للد 0.6)  ( ومن األفضل 0.5)
 :  (PNFIعياري االقتصادي )مل قة ابطاملامؤشر  .2

( وهو أيخذ يف NFIنائية بديلة، وهذا املؤشر هو تعديل ملؤشر )ب ذج بني منا ة املقاربةملؤشر يف حالا يستخدم هذا
احلرية   درجات  للاحلسبان  مستو ح املطلوبة  على  معصول  مطابقة  قي  ني ى  حمصورة  وأيخد  والواحد م  الصفر  بني 

 . 4أكثر بساطة   األمنوذج   أن   ى لدل عته يميتفعت قا ار الصحيح وكلم 
امل  مقارنة   ؤشر يعمل  الذ   األمنوذج   على  الباحث  يني  النظري  يفرتضها  اليت  العالقات  السيئ   ألمنوذج اب طوي على 

العدم  أ) ااملتغري منوذج  أو  أمنوذج  لبياانت  ستقلةملات  العدم ميثل   األمنوذج إن  نة،  العي( من حيث متثيله  املستقل أو 
 5على عدم وجود عالقات بني املتغريات   ة لالدارفة  طتلة املاحلا

مع   األمنوذج ل املوايل الذي يوضح ابلتفصيل مؤشرات مطابقة  دو جل ن االستعانة ابيح أكثر ميكللتوضهذا و  
 ملا أعد ألجل قياسه.   ذجمنو األاحلكم على مدى صالحية    من خالهلا   ة اليت ميكنعرض قيمها املعياري

 
 

  ع وزيلت ر واشسرية للندار امل نما طبعة األوىل، ع ال relLiليزرل    spss مة تها بتوظيف حز ومنهجي  اي، مفاهيمهيدوالتوك ستكشايفالعاملي احليل الالتة، غز تين  د بوزايمأحم 1
 .238-229ص ص ،  2012طباعة، الو 

 263ص   سبق ذكره، ع مرجر، امالسيد ع  رصعبد النا 2
 .236، ص ذكرهسبق جع مر  Lirelزرل   لي pss sوظيف حزمة بتهجيتها يمها ومنهدي، مفاوالتوكيكشايف ستالا  يالعامل ل حليالت، زة مد بوزاين تيغأحم 3
 642 ص  ،  ،سبق ذكره مرجع، رمعاالناصر السيد  عبد4
 . 237ص  ،ذكره  بقس جعر م،  elriL   ليزرل spss ظيف حزمة مفاهيمها ومنهجيتها بتو  وكيدي، لتكشايف واتسالعاملي اال التحليل زة، مد بوزاين تيغحمأ 5
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 ات املطابقة وقيمها النموذجية ر م مؤشضح أهو ي   ( 2.4)م اجلدول رق

املعيارية   القيمة قة مؤشرات املطاب   
ابلعربية ة لغالداللة ابل  اإلختصار  

ة اإلحصائية األسلوب اإلحصائي الوحيد يف النمذجة القائم على الدالل  

أن يكون غري دال  
 CMIN مربع كاي  إحصائيا 

 مؤشرات املطابقة املطلقة 

0,8 ≥ 
لبواقي ابعات سط مر و تجذر مشر ؤ م

 SRMR املعيارية 

 GFI ة سن املطابقمؤشر ح ≥ 0,9

 RMSEA ط خطأ االقرتابوستاجلذر الرتبيعي مل ≤ 0,08

التزايدية مؤشرات املطابقة   

يدي تزاال مؤشر املطابقة ≥ 0,9  IFI 

 TLI مؤشر توكر لويس ≥ 0,9

شر املطابقة املقارن ؤ م ≥ 0,9  CFI 

ية د االقتصة اقبات املطامؤشر   

5إىل  1ن ملقيم ا  CMIN/DF مربع كاي املعياري 

 PGFI ة االقتصادي حسن املطابق شرمؤ  ≥ 0,5

0,  5  PNFI مؤشر املطابقة املعياري االقتصادي ≥
 PCFI ياالقتصاداملقارن مؤشر املطابقة  ≥ 0,5

 

يف النمذجة والتحليل العاملي  ظبتو  ))سينج ج لنموذ قا فو لتنظيمي ية التعلم اغزة، تقدير صدق بنيتبوبكـر ساخي وأحممد  املصدر : 
 . 296-295ص  ، ص 2018، اجلزائر، 2، العدد 7  الرتبوية، اجمللدعلوم النفسية و ي، جملة الالتوكيد

 يتهاوصالحأداة الدراسة    املطلب الثالث : 
لو  مجعها يراد اليت البياانت طبيعة ىلع بناءا اال ة،الدراس يف املتبع  لمنهجوفقا  على تما عمت  ة تمار سا  د 

للدراسة واجتاه آراء   يةظر بني األدبيات النلتطابق  س مدى ايف قيا  ضوع خصوصية املو نظرا لتناسبها مع   تبانة،ساال
 الشخصية، املقابالت طريق عن  ايهلع احلصول بةصعو  عينة الدراسة خبصوص املوضوع حمل البحث وهذا بسبب

اابالعتم االستبانة تصميم مت  هيلوع ااسال اتراسد لاد على  والعنت ليتبقة  املايل  التدقيق  جودة  وامل اولت موضوع 
 .والقوانني املنظمة للمهنة  يةهنعلى املعايري املفضاًل    رة فيهااملؤث

 

  تصميم أداة الدراسة )االستبانة(    أوالً :  
يف   (ن وآخرو   يهد نخالد ا)  وابالعتماد على مقرتح  فرنسية،لانة ابللغتني العربية و مارة االستباتمت تصميم اس

االعتبارات عند تصميم االستب  راعاة م متمثلمجلة من  العبانة،  وضوح  وتوظ ة يف  وقصرها  فاهيم معتادة م  يف ارات 
اخ على  املشاركني  يساعد  متدرج  مقياس  واستخدام  املستجيبني  اإلجابلدى  و   ةتيار  عن املناسبة،  االبتعاد  كذلك 

املركلئاألس األسئلة  أو  اإلحيائية  وتفاة  اصي  ي دبة،  املستطيالسلبسئلة  ألاغة  لدى  ذهين  تشتت  من  تسببه  ملا  لع ة 
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الفهم واإلجابة، حيث مت   طلع آرائهمعىن بقصد التسهيل على املستمل ا  لتباس أو غموض يف جتنباً ألي او   1آرائهم 
 .تيب املنهجي يف تسلسل األفكاررت مراعاة ال املوضوع، مع حماور جتمل   ن الستبانة ضمعرض أسئلة ا

 وفق النحو التايل :   رئيسنيمني سق  تبانةاالس  وتضمنت 
:  -أ األول  ابمل   القسم  الشخصويعىن  ألفرا  يةعلومات  )الد  والوظيفية  ويتضمن  املستجوبة  أسئلة 09عينة   )

املؤه العمر؛  اجلنس؛  متغري  من  بكل  اتتعلق  العلمي؛  اخلربة لل  من  تخصص؛  ؛  املهنة  املهنة؛ قطاملهنية؛  مزاولة  ة 
  .املهينيف  نصيفي والتاملنصب الوظ 

، وقد  جلزائريةا  الببيئة األعمايل  دة التدقيق املو ج حتسني  يف  العوامل املؤثرة    مقرتحويتضمن    ان :ثسم الالق -ب
 ت كما يلي : ( أبعاد جاء05ن كل منها )( عبارة، حيث مت تقسيمه إىل ثالثة حماور رئيسية، تضم55مشل ) 
قياس .1 التدقالعوامل    أداة  املايلاملؤثرة يف جودة  عمله: ق املد  صائصب   رتبطةامل  يق  املايل وفريق  مت   ق 

ا  تصميم العايل    ( أبعاد وهي 05)حملور وفق  هذا  التعليم املهين ت املالتعليم  املهنية،  التدريب املهين، اخلربة  خصص، 
وفق ايل يوضح تصنيف تلك العبارات  تل( عبارة، واجلدول ا16)هذه األبعاد    ، حيث تتضمناملستمر، واالستقالل

 و التايل : حى النول علأل ور ااحمل  دأبعا
 رات لكل بعدلعبا ر األول وعدد ابعاد احملو : يوضح أ( 3.4)اجلدول رقم 

 وفريق عمله  ور األول : العوامل املرتبطة بصائص املدقق املايلاحمل
  ليم العايل تع ال األبعاد 

 املتخصص 
 التدريب 

 املهين
 اخلربة

 نية هامل
التعليم املهين  

 املستمر
 ع جممو  الستقالل ا

 رات ابالع
 16 3 3 3 3 4 عبارات لعدد ا

 داد الطالب املصدر : من إع
مت تصميم هذا   بيئة التدقيق املايل :واقع  التدقيق املايل واملتعلقة ب  دة جو وامل املؤثرة يف  أداة قياس الع .2

) احمل وفق   حت  أبعاد  ( 05ور  من  متطلبات كل  تنظيم  االنيسوهي  تعزيز  املهنية،  الكفاءة  علرقالاستقالل،     ىبة 
الاجلود التدقيق، وحوكقاثة،  التنظيمية ملكاتب  التدقيق،    مة الشركاتفة  ( عبارة 20)  ادبعإذ تتضمن هذه األحمل 

 حو التايل : نثاين على الواجلدول التايل يوضح تصنيف تلك العبارات وفق أبعاد  احملور ال
 

 د بع ل كعبارات لبعاد احملور الثان وعدد الأ حض: يو ( 4.4)اجلدول رقم 
 املايل  بيئة التدقيقواقع  العوامل املتعلقة ب ان :ر الثو احمل

 تطلبات تنظيم م  بعاد ألا
  ءة فاحتسني الك
 املهنية 

تنظيم متطلبات  
 تعزيز االستقالل 

تنظيم متطلبات  
الرقابة على  

 اجلودة

نظيمية  ت الثقافة ال
 تب التدقيق ملكا

حوكمة  
حمل   ت االشرك

 قيق التد

 جمموع 
 العبارات 

 20 4 4 4 4 4 رات اب عدد الع
 صدر : من إعداد الطالب امل

 
، ص  2016يا،  ، ليب4لعدد  ا  لة املعرفةجم  ،تساابحلعي اجمنظور مراعة من  جا ر رتبطة مبكتب املوامل مية لتأثري عيدانة مملراجعة: دراسجودة ا   ،البشري غيث د  يه وحمم علي اند  دخال 1

22. 
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  عمليات التدقيق املايل :وقائع  ة بصلاليل ذات  دقيق املارة يف جودة التوامل املؤثأداة قياس الع .3
 

الستجابة هلا، تنفيذ ا و املخاطر    عمالء، تقييمعالقات مع ال ل وهي إدارة ا( أبعاد  05مت تصميم هذا احملور وفق  )
ا اعمليات  الر ايلمللتدقيق  علاق،  اجلبة  يف تقارير  الدة،  و ى  اجلوهرية  املسائل  تتضمن التدقيق،    عن  هذه   حيث 

 و التايل : اجلدول التايل يوضح تصنيف تلك العبارات وفق أبعاد  احملور الثالث على النحو   رة( عبا19األبعاد ) 
 

 دعبارات لكل بع الثالث وعدد ال رو : يوضح أبعاد احمل( 5.4)اجلدول رقم 
 عمليات التدقيق املايل وقائع لصلة با ذات  عواملاللث : الثا  احملور

ع  ة العالقات مار إد األبعاد 
 العمالء 

اطر  خاملتقييم 
 واالستجابة هلا 

تنفيذ عملية  
 التدقيق 

الرقابة على  
 جودة التدقيق 

  لعن املسائر تقاريال
   التدقيق يف اجلوهرية 

 جمموع 
 ات ر االعب

 19 4 4 4 4 3 عدد العبارات 
 لب الطا ادن إعد ر : ماملصد

 

 ليكارت اسقيمل  وفقا ومصممة لقةمغ املستقل غريأبعاد املت لكل أو الفقرات ا ولقد جاءت األسئلةذ ه
( على 4    =  1-5املدى )   موذلك بتقسي  الدراسة، وبناءا عليه مت حساب طول الفئة  هذه مع  اخلماسي لتناسبه

طات احلسابية املرجحة، كما ساملتو بقية ى ها علتعميمكذا يتم  ، وه0.80    =(  5  ÷  4(، أي )5) عدد الفئات 
ري املستقل على املتغري التابع ويعرب عنها رايضياً ابلصيغة تغمل عن مدى أتثري ا وهي نسبة تعربسبة التأثريمت حساب ن

 التالية : 
 %  60ثري  التأ  ماد نسبة، هذا وقد مت اعتX  100  للسؤال  نأعلى وز   ÷املتوسط احلساب املرجح      =أثري  الت  نسبة

عدمية مرفوضة ال ة  حيث ستكون الفرضيالواحدة،    عينة" لل Tبار "( من أجل إجراء اخت3للمتوسط املرجح )  وافقةامل
 ل ليكارت اخلماسي :   عينة وفق جمال قييم آراء اعند هذا املستوى، واجلدول التايل يوضح املقاييس املستخدمة لت

 ارت اخلماسي ك اس ليق مقيوفيبني ملستجم آراء ا: مؤشرات تقيي( 6.4)اجلدول رقم 
 وصف التأثي  نسبة التأثي  وسط املرجح فئات املت األوزان  الرأي 

 أتثي ضعيف جداً  % 36 - % 20.00 1.80إىل  1 1 فق بشدة وام غي
 أتثي ضعيف   % 52 - % 36.20 2.60-1.81 2 غي موافق 

 ط أتثي متوس % 68 - % 52.20 3.40-2.61 3 حمايد 
 أتثي عايل  % 84 - % 68.20 4.20-3.41 4 موافق

 عايل جداً  أتثي % 100 - % 84.20 5-4.21 5 موافق بشدة 
 من إعداد الطالب : دراملص
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   )احملكمني صدق(الظاهري   الصدق   اثنياً :
 

 ألساتذةا من جمموعة  على وفقرات أبعاد نم تضمنته مبا مت عرضها االستبانة، قصد  من لتأكد وهبدف ا
 بداءإل  لك ظي احلساابت(، وذافاملهنيني )حم جمموعة من  و  ابجلامعة اجلزائريةاملايل   التدقيقو اسبة  احمل  يف  صصنياملتخ

  :حيث   من االستبانة آرائهم خبصوص مضمون 
 االستبانة؛ أداة لفقرات ةغويالل الصياغة وصحة سالمة مدى  
 الدراسة؛ جملاالت ناسبتهامو  الفقرات مشولية 
 ضمنه؛ تندرج الذي  د للبع  لفقرةا انتماء مدى 
 بةاسمن يروهنا  قد  أخرى تعديالت أو مالحظات أي . 

 الستمارة أغلب احملكمني عليها اتفق اليت التعديالت  احملكمون مت إجراء ا اهبد أ اليت لتوجيهاتوعماًل اب
 قد بانة  االست تكون  لكوبذ  بعض الفقرات، ذف؛ إضافةح  ؛لتعديلاب أو ابلصياغة  ما تعلق منها  ءسوا  تبانةساال

 مت  ذيال ل  ابلشك سةثة للدرااحملاور الثال  ( بعد وفق 15مدرجة ضمن ) فقرة  )55 (النهائي كلهاشيف   تتضمن
 .الدراسة أداة بتصميم املتعلق العنصر يف عرضه

 
 انة ثبات االستب  :  اثلثاً 

ال عطي ستنة  االستبا  تناقضها، حيث يوضح ما إذا كانت   استقرار أداة الدراسة وعدمبات مدى  ثيقيس 
االعتماد يف   ومتعلى نفس العينة،  إذا مت تطبيقه   حالة ما  حتمال مساوي لقيمة املعامل احملسوب يف ائج اب النت  فسن

ثبات الداخلي ويعرب سائل قياس الو رب أحد أهم  هذه الدراسة على معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ والذي يعت
 ابلصيغة التالية :   هعن

 
 

 
 ثل : حيث مي

: n    انة؛ الستبا  فقراتعدد 
 : Viتباين نتيجة الفقرات؛ 
 : Vtالستبانة.ين الكلي لالتبا 

 
 

 ثبات استمارة االستبانة عن النتائج الواردة يف اجلدول التايل : ر  باهذا وقد أسفر اخت 
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 )الفا كرونباخ(  ةمعامالت ثبات األداة حسب معادل  وضحي : ( 7.4)رقم اجلدول  
عدد  ر البعد / احملو 

 ت عباراال
 ألفا  ملمعا

 اخبكورن
 معامل 
 الصدق 

 0.847 0.719 4 خصص  التعليم العايل املت
 0.826 0.683 3 دريب املهين الت 

 0.849 0.722 3 اخلربة املهنية 
 0.827 0.685 3 التعليم املهين املستمر 

 0.837 0.702 3 ل الاالستق 
 0.954 0.912 16 ملهوفريق ع ة بصائص املدققعوامل املرتبطلااحملور األول : 

 0.744 0.555 4 يم متطلبات حتسني الكفاءة املهنية ظتن
 0.815 0.665 4 ل ات تعزيز االستقالتنظيم متطلب

 0.848 0.720 4 اجلودة الرقابة علىتنظيم متطلبات 
 0.845 0.715 4 التدقيق  تبملكاالثقافة التنظيمية 

 0.864 0.748 4 ت حمل التدقيقشركالاحوكمة 
 0.943 0.891 20 بيئة التدقيق املايل واقع تعلقة بملامل االعو  : لثانور ااحمل

 0.856 0.734 3 قات مع العمالءإدارة العال
 0.875 0.767 4 تقييم املخاطر واالستجابة هلا 

 0.848 0.720 4 عملية التدقيق تنفيذ 
 0.863 0.745 4 تدقيق  الرقابة على جودة ال

 0.903 0.816 4      تدقيقالة يف وهريسائل اجلعن املقارير الت 
 0.958 0.919 19 التدقيق املايل  عملياتوقائع  ب مل املتصلةالعوااحملور الثالث : 

 0.978 0.957 55 التدقيق املايل  جودة تحسني ع حماور الدراسة : العوامل املؤثرة في يمج
 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  بلالطاد من إعدااملصدر : 

من رقاجلد   يتضح  ق  (4-7)م  ول  الدراسةيأن  حملاور  ألفا كرونباخ  معامل  ب  م  التوايلالثالثة  على   لغت 
 %  95.70أي ما ميثل    0.957(، يف حني بلغت قيمة املعامل للدراسة ككل  0.919  ،0.891،  0.912)

ا معامل  يساوي  مقابل  الذي  متث0.978لصدق  وهي  قيم  ،  ألمل  جيدة  داللة  ذات  تعترب  الدرتفعة  راسة غراض 
لدراسة فإن ا  انة على نفس عينةة توزيع االستبلو مت إعادعليها يف تعميم النتائج، مبعىن أنه    دعتماكن اال ميحبيث  
 سوف يعيدون نفس اإلجابة األوىل.   %  95.70نسبة  

 الدراسة  حليل متغيرات وأبعاد تثاني : عرض نتائج المبحث ال

عنها املعاجلة اإلحصائية املطبقة   أسفرت اليت  ج  لنتائرضا لياانت وعللب  تفصيلياً   ا املبحث حتليالً ذ تضمن ه ي
 ج وفق الداللة اإلحصائية املستنبطة.ائليل ومناقشة النتاسة، ومن مث حتعينة الدر   على
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 عينة الدراسة للمستجيبني من  الشخصية والوظيفية  وصف اخلصائص  األول :    املطلب

لالوظيو لشخصية  ا  صائص حتليل اخلطلب بوصف و امل  ا هذ عىن  ي   الدراسة   ني من ستجيبملفية  دف هب  عينة 
البياانت   طبيعةعن  و   همصورة واضحة عن  إعطاء  ايللتواب   ،هبذه العينةاسية املتعلقة  قائق األسالتعرف على بعض احل

ليل اجلزء األول من استمارة حتخالل    سني خمتصني أم غري ذلك، وهذا منوهنا صادرة من ممار اليت تتم معاجلتها ك
ا  ثلة يف تسعواملتم  يبني لالستطالعليت ختص املستجاومات  ملعلاب   تعلقة وامل  الستبانةا  ، العمرجلنس،  متغريات وهي 

العلميؤهامل ال  املهنية،  لتخصص،  مزاولة  الوظيفي  نصبامل،  اخلربة  ومنطقة  الو ،  املنصب  املهين، املهنة،  والتصنيف  ظيفي 
 :   ة لى حد متغري ع   وفق كل   الدراسة   يتخصائص عينرض عيتم ي وفيما يل

 دراسةللمستجيبني من عينة الصائص الشخصية  خلوصف ا :  والً أ

  غي اجلنس  العينة حسب مت   وصف    .1

 ا يلي:ل والعرض البياين محصائي وصف خصائص عينة الدراسة حسب متغري اجلنس وفق اجلدو لتحليل اإلا  أظهر

 نس ي اجلب متغ حسعينة  صف الو  : (2.4)الشكل رقم   نة حسب متغي اجلنس يالع يعتوز   : ( 8.4)اجلدول رقم 

 املتغي  التكرار النسبة 
 الذكور  189 70,5
 اإلانث  79 29,5
ع اجملمو  268 100   

 

  على خمرجات ابالعتماد الطالب من إعداد مصدر : 
(SPSS) 

 ري إىلتشنس،  ري اجل حسب متغ  ه يالحظ أن توزيع عينة الدراسةين أعالمن خالل اجلدول والعرض البيا
يف حني   %  71نسبة  ر  ، حيث ميثل الذكو لعينة املدروسةانث وفق ااستجابة أعلى لدى الذكور مقارنة ابإل  ةنسب

ة ا يتعلق بتدريس وامتهان احملاسبمن قبل الذكور فيم  ، والذي قد يفسر إقبال أكثر %  29بلغت نسبة اإلانث  
لنسب ، ويف املقابل قد يعزى تفسر العزوف اثإلانرنة ابقام  كورالذ   ت ع خصوصياقيق املايل، نظراً ملالئمتها مد والت

  مبجال التخصص على املستويني األكادميي واملهين.  ة  والضغوط املرتبط  ث إىل اإلجهاد لإلان

 سب متغي العمر : وصف العينة ح   .2

ين ياض البوالعر اجلدول    ة الدراسة حسب متغري العمر وفقنائص عيي لخص التحليل االحصائي لوصف خص
 يت : اآل
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 : (3.4)الشكل رقم : ( 9.4)اجلدول رقم 
 حسب متغي العمر  نةوصف العي  العمر لعينة حسب متغي ا توزيع

 

 النسبة  التكرار  اجملال
 13,8 37 30أقل من  

 51,5 138 40إىل   30من  
 21,3 57 50إىل   41من  

 13,4 36 50  أكثر من
 100 268 اجملموع 

13.80 %

51.50 %

21.30 %

13.40 %
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 سنة   أكثر من  سنة   إىل    من  سنة   إىل    من  سنة   أقل من  

 

ابالعتماد على    الطالبمن إعداد :  راملصد
 ( SPSS) رجات خم

 
أن نسبة أعاله أبن توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر، تشري إىل    يندول والعرض البيايتضح من اجل

و نس  40  إىل  30  بني أعمارهم وحاترت   لعينة ا داأفر  من  %  51,50 ترت   %  21,30  نسبةة،  الذين  اوح من 
 نسبة تتعدى مل، و %  13,80  سنة بنسبة  30األقل من   العمرية الفئة تليها مث    ،سنة  50  إىل   41ني  رهم بماأع

 بعد  ساسيةاأل واملالحظة،  %  13, 40سنة نسبة  50 األكثر من   العمرية الفئة إىل ينتمون  الذين العينة تدامفر 
 سنة،  40  تفوق   م ال اره عمأ  عستطالاليبني لجمن املست  %  65أكثر من    أن هي   ةالعين مفردات أعمار ءااستقر 

يزال   ال  أبنه  يشري  مهينمس مأمامهمما  تع طويل، ار  الشخصحيث  أراءهم  جودة   يةترب  يف  املؤثرة  العوامل  اجتاه 
مبتغري العمر، يف املقابل   تتأثر  لوكية املؤثرة يف اجلودة لكوهناستقرار العوامل السالتدقيق املايل أمر مهم يعكس مدى ا

تنقد ي العينة مع جمت  لثيل كث متحي   مننة  العي  وععكس  الدراسةجماالت األعمار جتانس  قية مبا يدعم مصدا  مع 
  .   النتائج

 وصف العينة حسب متغي املؤهل العلمي :   .3

والعرض   اجلدولة حسب متغري املؤهل العلمي وفق  خصائص عينة الدراس  أظهر التحليل االحصائي وصف
 البياين ما يلي : 

 
 
 
 



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

217 

 : (4.4)رقم    لكشال : (10.4)رقم   اجلدول
 ي لممتغي املؤهل العصف العينة حسب و  ل العلميتوزيع العينة حسب متغي املؤه

 النسبة  التكرار  املؤهل العلمي 
 16.79 45 ليسانس 
 20.89 56 ماسرت 

 5.98 16 ماجستي 
 51.86 139 دكتوراه 
 4.48 12 أخرى 

  100 268 موع اجمل
 

 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالباد د من إع:  صدرملا
خال والعر من  اجلدول  السابقل  البياين  العلمي، ي  ض  املؤهل  متغري  حسب  الدراسة  عينة  توزيع  أن  تضح 

كادمييني ضمن عينة الدراسة، ركة األشهادة الدكتوراه والذي يعكس مشاحاصلني على    %  51,86تشري إىل أن  
 5,98ة  املاجستري نسب  املي شهادة ثل حمي، بينما  %  20,89املاسرت بنسبة    شهادة  ي لحام  توايللى العيليها    مث

حني % يف  احلب  ،  نسبة  الليسانلغت  شهادة  على  املؤه%  16,79  ساصلني  بلغت  وقد  هذا  األخرى ،  الت 
لى عحاصلني  من عينة الدراسة    %  95,52أبن    فا الوص لكن بشكل عام يتبني من خالل هذ   . %  4,48

 يعكس جودة املعلومات املقدمة.   ايل ممعا  ليمعتادة  شه
 ص العلمي : سب متغي التخص ف العينة ح وص  .4

العلمي  ص  ي لخ التخصص  الدراسة حسب متغري  وفق اجلدول التحليل االحصائي وصف خصائص عينة 
 البياين على النحو التايل : والعرض  

 :  ( 5.4)الشكل رقم   : (11.4) م دول رقاجل
 علمي ال خصصالتوصف العينة حسب متغي  علمي لا خصص تالي غتسب مينة حعوزيع ال ت

 النسبة  رار التك صص العلمي التخ
 43,30 116 بة حماس

 18,70 50 مالية 
 33,20 89 تدقيق 
 4,80 13 أخرى 
   100 268 ع اجملمو 

 ( SPSS)  رجاتخمد على  ابالعتما  الطالبمن إعداد صدر : امل
ي، تشري عينة الدراسة حسب متغري التخصص العلم  توزيع ن  ه أب ال  أعلبيايناوالعرض  يتضح من اجلدول  

املرتبطة يهم ختصصات علمية هلا عالقة مباشرة مبهنة التدقيق املايل واخلدمات  لد د العينة هم ممن   أن معظم أفراإىل 
 سبةت نغلما ب، بين(؛ تدقيقمباشرة ابملهنة )حماسبة؛ مالية  عالقة  من أفراد العينة هلم  %  95,20أن  هبا، حيث  
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يد أبن عينة الدراسة يف، مما  العينة دار أف من  %  4,80ل  ة من اجملامن ذوي التخصصات األخرى القريب  جيبنيتاملس
ملوزعة اتبانة  دقيق املايل من خالل أسئلة االسجودة الت حتسني  يف    مؤهلة للتعبري عن مدى إدراكها للعوامل املؤثرة

 . ةلدراسه اهذ  يف يها اد علم االعت  ةيعزز إمكانيعليها، مما  
   لعينة الدراسة  ستجيبني من لم ل اثنياً : وصف اخلصائص الوظيفية  

 سب متغي اخلربة املهنية : ح   وصف العينة  .1
رض اخلربة املهنية وفق اجلدول والعالدراسة حسب متغري  أظهر التحليل االحصائي وصف خصائص عينة  

 اين ما يلي : يالب
 : (6.4)  ل رقمكالش :  (12.4)اجلدول رقم 

 هنية تغي اخلربة امل عينة حسب موصف ال ينة حسب متغي اخلربة املهنيةعيع ال توز 
 النسبة  التكرار  نية ه اخلربة امل

 25 67 5أقل من  
 27.6 74 10إىل   5من  
 23.1 62 15ىل  إ  11من  
 24.3 65 15ر من  أكث

  100 268 اجملموع 

 

اد على  م العتاب  بطاللاداد من إع ملصدر : ا
 ( SPSS) خمرجات 

 
الدراسة حسب متغري اخلربة املهنية، يشري   نةيتضح أن توزيع عي لبياين السابق  ل والعرض امن خالل اجلدو 

عتماد آرائهم بدرجة ابيسمح    ( سنوات، مما ال05نية ال تفوق )ينة ميلكون خربة مهمن أفراد الع  %  25إىل أن  
، ( سنة15ثر من )( إىل أك06ميتلكون خربات متفاوتة، ترتاوح من ) ةالعينة من قيبتامل % 75أن حني    عالية، يف

األق الفئة  يف   در وهم  خربة كافية  ذوي  ابعتبارهم  أعلى،  موضوعية  حنو  اإلجاابت  توجيه  التدقيق على  جمال   
 دمات ذات الصلة. واخل
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 غي املهنة : تحسب م   وصف العينة  .2
البياين وفق اجلدول والعرض    املهنةحسب متغري    دراسةال  ةعينص  صائوصف خي  الحصائي لخص التحليل ا

 :   ى النحو التايلعل
 :  ( 7.4)الشكل رقم   : (13.4)اجلدول رقم 

 حسب متغي املهنة وصف العينة  توزيع العينة حسب متغي املهنة 
 النسبة  التكرار  املهنة 

 37,30 100 ت احلساابحمافظة 

 14,20 38 اخلربة احملاسبية 
 48,50 130 ي ادميأك
  100 268 جملموعا
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تماد على  عابال  الطالبإعداد من املصدر : 
 ( SPSS) خمرجات 

البياين أعاله أبن  الدراس  يتضح من اجلدول والعرض  أ توزيع عينة  املهنة، يشري إىل  متغري  ن ما ة حسب 
ث ميكن فظة احلساابت؛ اخلربة احملاسبية(، حيا )حمايلملق اقيلتد هنة ام  ارسون أفراد العينة مي  من  %  51,50ارب  قي

آرائهأن   بينمت  متكون  للمهنة،  إمكانية تقدمي آراء علمية   %  48,50يشكل األكادمييني    ماحيزة  مما يشري إىل 
   هتا. جودحتسني  والعوامل املؤثرة يف    موضوعية حول املهنة

 : ي  ظيفب الو نص ي املوصف لعينة املهنيني حسب متغ  .3
املهنينيلالتح  ظهرأ عينة  خصائص  وصف  االحصائي  متغري   يل  الوظيف  حسب  اجلدول املنصب  وفق  ي 

 ض البياين ما يلي : عر وال
 : (8.4)الشكل رقم   :  (14.4)اجلدول رقم 

 ي املنصبغوفق متوصف عينة املهنيني   تغي املنصبينة املهنيني وفق م توزيع ع 

 نسبة ال تكرار ال املنصب الوظيفية 
حب  ا)ص  يكشر 

 مكتب( 
71 51.44 

 18.85 26 مدير تدقيق 
 18.11 25 رئيسي   مدقق

 11.60 16 دقق مساعد م
  100 138 موعاجمل

51.44 %

18.85 %

18.11 %

11.60 %

 مساعد مدقق  مدقق رئيسي  مدير التدقيق   صاحب مكتب شريك  

 
 ( SPSS)  خمرجات  ابالعتماد على   طالبالمن إعداد املصدر : 
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ب الوظيفي، صاملن غري تب محس سة الدراة يع عينالبياين السابقني يتضح أن توز  ضوالعر  من خالل اجلدول
دقيق املايل، إال أهنا سجلت نسب متفاوتة، لتتشكل منها فريق الوظيفية اليت ياملناصب ا  أظهر متثيل العينة ملختلف
على التوايل    جاء  كاء، مثهم مالكي مكتب التدقيق أو الشر   من أفراد العينة  %  51.44حيث بلغت أعلى نسبة  

وظيفي املنصب ال  ، بينما كان %  18.11 الرئيسني بنسبة  نيملدققوا  ،%  18.85  بنسبةق  التدقيكل من مدراء  
تدقيق إمكانية ، ورمبا قد يساعد هذا التنوع يف متثيل فريق ال%  11.60دققني بنسبة  املثيالً هو مساعدي  األقل مت

يف  حتدي  املؤثرة  العوامل  التد جودحتسني  د  املنقة  نظر كل  وجهة  من  املايل  اليق   عملية يف    ركةشاامليفية  وظ اصب 
 صل إليها. تائج املتو التدقيق املايل مبا يدعم مصداقية الن

 ي منطقة مزاولة املهنة : تغ وصف العينة حسب م.4  

 منطقة مزاولة املهنة وفق اجلدول الدراسة حسب متغري  ي لخص التحليل االحصائي وصف خصائص عينة  
 البياين على النحو التايل :   ضوالعر 

 : (9.4)قم  ل ر كالش : (15.4)م رقجلدول  ا
 اولة املهنة مز حسب متغي منطقة وصف العينة  نة زاولة املهتوزيع العينة حسب متغي منطقة م

 النسبة  التكرار  املهنة 
 18.30 49 الشمال الشرقي 

 47.70 128 ط الوس

 14.20 38 ل الغريب الشما
 15.30 41 قي اجلنوب الشر 

 4.50 12 اجلنوب الغريب 
   100 268 عاجملمو 

 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبن إعداد مدر : ملصا
 

، إذ يالحظ املهنةقني توزيع عينة الدراسة حسب متغري منطقة مزاولة  ابلعرض البياين السيبني اجلدول وا
 مث   %  47.70لت منطقة الوسط أعلى نسبة  جحيث س  مناطق الوطن لكن بنسب متفاوتة،   ثيل العينة ملختلفمت
بنسبة    قمناط   ايلو التى  عل  الهتات الشرقي  الشمال  ا  ،%  18.30كل من  بنسبة  واجلنوب  ، %  15.30لشرقي 

سر ، ورمبا قد يف%  4.50، يف حني س جلت أدىن نسبة ملنطقة اجلنوب الغرب  %  14.20رب بنسبة لغوالشمال ا
عن غريها   زتتمي  وسطلة اطقمن   أنثالً تبار متناسب مع جمتمع الدراسة على اعل من اهذا التفاوت يف التمثيل نوعاً 
 واجلامعات.لتدقيق املايل  ى ملكاتب امن مناطق الوطن بتمركز أعل
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  ودة جلايق عمله يف حتسني  العوامل املرتبطة بصائص املدقق وفر أتثي  حتليل نتائج لب الثان :  طامل

ص ئخبصا بطةتملر ا امل العو  يدوص حتد ليل النتائج املتحصل عليها خبصحتعرض   يتم من خالل هذا املطلب 
يل وفقاً خلمسة أبعاد وهي : )التعليم ا جودة التدقيق امل  حتسنيثريها يف  اس درجة أتاملدقق املايل وفريق عمله واليت تق
امله التدريب  املتخصص؛  املهنيةالعايل  اخلربة  واالسين؛  املستمر  املهين  التعليم  الفرضية   ،تقالل(؛  صحة  اختبار  مث 

وتكون   ،عينة الواحدةل( لOne Sample T-Testستخدام اختبار ) ستبانة ابالمن ا  اين ثال  ور حمل قة ابعلة املتالثاني
احملسوبة أكرب   (T)قيمة املطلقة لــ  جودة التدقيق املايل، إذا كانت الحتسني  عبارات( املقرتحة مؤثرة يف  الالعوامل )

اليت اجلدول  (T)من   أو عندما يكون 1.96تساوي )  ية  ا (،  يفوق اإلج (  RII)  يةسبالنمهية  ألمؤشر  العينة  ابت 
ومبستوى   %  60أقل من  (  RII)ان  ك  مل غري مؤثرة إذا، وتكون العوا0.05أقل من    داللة ومبستوى    %  60

من    داللة تكون0.05أقل  املقابل  ويف  حمايد  ،  العينة  يف  آراء  العوامل  أتثري  خبصوص  إذا  وداجلة  مستوى كة  ان 
 .   0.05أكرب من   الداللة 

 ها ادتبعاً ألبعجلودة  يف حتسني امله  يل وفريق ع العوامل املرتبطة بصائص املدقق املا  أتثيجة  ر دد  ديحت  :     والً أ
العوامل املرتبطة   لألبعاد اليت تشمل  يتم من خالل هذا الفرع عرض وحتليل نتائج التحليل اإلحصائي تبعاً 

صاء الوصفي يتم حتديد ح ت اإل شراؤ م م داستخ ، وابدة و اجل  حتسني  وفريق عمله واملؤثرة يف  يل ق املاخبصائص املدق
 : ق اجلدول التايل  ه ضمن حموره وفبعد وترتيبدرجة أمهية كل  

 حتسني اجلودة يق عمله يف املدقق املايل وفر  العوامل املرتبطة بصائص: ملخص نتائج درجة أتثي (16.4)اجلدول رقم 
 ترتيب 
 داألبعا

 درجة أمهية 
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

راف حناال
 ريياملعا

وسط ملتا
 سايب حلا

 الرقم  أبعاد احملور األول 

 1 ملتخصص ا التعليم العايل 4,51 0,494 90,11 ايل جداً ع 1
 2 التدريب املهين  4,32 0,623 86,42 عايل جداً  4
 3 اخلربة املهنية  4,19 0,699 83,88 عايل  5
 4 تمر التعليم املهين املس 4,38 0,613 87,59 عايل جداً  2
 5 االستقالل  4,38 0,632 87,56 اً جد عايل 3

 فريق عمله و  طة بصائص املدققالعوامل املرتب 4,37 0,511 87,30 عايل جداً 
 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبمن إعداد املصدر : 

ر  اجلدول  من  )يتبني  عين16. 4قم  من  املستجيبني  أن  الدر (  املاة  العوامل  أن  على  يوافقون  رتبطة سة 
ا املوافقة على هذ  حيث بلغ متوسط  ،جداً  الية بدرجة عودة اجل حتسني ق عمله تؤثر يف  ي وفر ايل مل ق ادقامل صائص خب

من اجملال )من هذا املتوسط ض  وقع   هذا وقد (،  0.511( وابحنراف معياري متوسط نسبياً قدره ) 4.37احملور )
اامل  ائص صة خب رتبطاملعوامل  لل   عايل جداً الالتأثري  درجة  ى  ل يدل ع  (، مما 5إىل    4.21  ايل وفريق عمله يف ملدقق 
 نظر املستجيبني من عينة الدراسة.ة  اجلزائرية من وجهببيئة األعمال  يق املايل  جودة التدق حتسني
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ة ياألمه  مؤشرتخصص تصدر الرتتيب حيث حقق  التعليم العايل املوقد أظهرت اإلجاابت كذلك أبن بعد  
 بنسبة أتثريواألخرية كانت لبعد اخلربة املهنية    ةخلامسة ابرتاملأن  حني    يف (،  %  90.11)   عالية جداً نسبة أتثري  

و %  83.88) مرج (،  حساب  ) ح  مبتوسط  املستمر 4.19قدره  املهين  التعليم  من  أبعاد كل  حصلت  بينما   ،)
( على %  86.42،  %  87.56  ، %  87.59ربة )متقابنسب    درجة األمهيةهين على  تقالل والتدريب املواالس
 . التوايل

 طةابلعوامل املرتب  دراسة املتعلقة من عينة الالتحليل اإلحصائي آلراء املستجيبني    ج نتائ  عرض تنس  لي ا يوفيم
 لكل بعد على حدة.   خبصائص املدقق املايل وفريق عمله تبعاً 

 ني جودة التدقيق املايل  سيف حت  تخصص للمدقق املايل وفريق عملهالتعليم العايل امل  أتثي  .1
التعيساه العليم  أتصص  خ ملتا  ايلم  أربهيف  وفق  عمله  وفريق  املايل  املدقق  ت يل  عوامل  بعة  تحصيل تعلق 

علقة ا يلي النتائج املتجودة التدقيق املايل وفيمحتسني  السلوك األخالقي تعد مؤثرة يف  يعاب  ستاعرفة العلمية و امل
  هبا.

 جلودة ا  حتسني  أثر التعليم العايل املتخصص يف  نتائج :  (17.4)اجلدول رقم 
 ب تيتر 
 مل عوالا

 ة أمهية جدر 
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

ف االحنرا
 املعياري

املتوسط 
 يب احلسا

 الرقم  من احملور األول  ولاأل عبارات البعد 

و املعرفة   4,70 0,607 94,00 عايل جداً  1 احملاسبة  والقوانمبعايري  عليها  املتعارف  امل التدقيق  ظمة نني 
 للمهنة 

1 

 2 ا املعلومات احملاسبية ينولوج بتك رفةعامل 4,41 0,679 88,20 عايل جداً  4
 3 ألخالقية ا اب السلوك والقيماستيع 4,47 0,667 89,40 عايل جداً  2
العمل اجل 4,44 0,725 88,80 عايل جداً  3 القراراكتساب مهارات  ؛ االتصال؛ التحليل ماعي؛ اختاذ 

 طروحةامل لمشاكلل ولحلتقدمي و  ينتقادوالتفكري اال
4 

 التعليم العايل املتخصص  4,51 0,494 90,11  جداً ايلع 
 ( SPSS)  على خمرجات ابالعتماد  طالبالن إعداد ماملصدر : 

اجلدول  إليها  يشري  اإلحصائي كما  التحليل  نتائج  احلساب   (  17.4)  رقم   أظهرت  املتوسط  العام أن   
املؤثرة يف   العايلو اجلني  حتسللعوامل  التعليم  بعد  له كان مبقدار مريق عوف  ايلاملقق  للمد   صصاملتخ   دة من خالل 

(، مما يعين وجود تباين بسيط 0.49هو ) ه  حول العوامل أعال جاابت العينة  املعياري إل (، وأن االحنراف  4.51)
احل املتوسط  حول  اإلجاابت  وأن  بني  األساب،  لمؤشر  العوامل  مهية  للجو تلك  (، %  90.11)   بلغ   دةابلنسبة 

أن كل   أيضا  "بدر   ضيتح   حةاملقرت ل  وام العويالحظ  جداً أتجة  عايل  الغالبيثري  أن  يعين  وهذا  العظمى "  ة 
   اجلودة.حتسني  ات التعليم العايل املتخصص يف سبون حول أتثري مكتلمستجيبني يتفقل

اإلجاابت ك   أظهرت  أعلى  وقد  أن  مبعايري  أت  درجةذلك  املعرفة  يف  متثلت  املتعارف باحملاسثري  والتدقيق  ة 
وال لنظمملا  قواننيعليها  حينهلمة  بة،  أمهيتها  لغ ث  أن%  94)نسبة    مؤشر  حني  يف  نسبة    (،  كانت   أمهيةأقل 

 األمهية  كانت  ( متثلت يف املعرفة بتكنولوجيا احملاسبة، بينما4.41اب مرجح قدره )حس(، ومبتوسط  %  88.20)
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العمل اجل  خالقيةستيعاب السلوك والقيم األال  بيةالنس صال؛ االت  ؛ رراالقختاذ  ا  ماعي؛ واكتساب مهارات كل من 
 التوايل. ى  ( عل%  88.8و   %  89.4)  املطروحة   لمشاكل ول لحلتقدمي لتحليل والتفكري االنتقادي و ا

ت التكوين املتخصص اليت تؤيد آلياد يعلها  هذا قعينة الدراسة  اجتاه  ن  االستنتاج أبىل  ؤدي إوهو ما ي
تخصص لنيل االعتماد ملزاولة ين املالتكو  دعه مول إىلدخ شح لل ، واليت تشرتط يف املرت 01-10ون نا القانص عليه

ن ضمن ختصص )احملاسبة؛ املالية؛ التدقيق(، ألمهية دور كو فما فوق واليت ت  شهادة الليسانسحصوله على  املهنة،  
 األويل   العلمي  أهيلقيق التحتيف  خالقي  لوك األب املعرفة العلمية واستيعاب السيل املتخصص يف اكساالتعليم العا

 ايل. ه مبا يسهم يف حتسني جودة التدقيق املليق عم وفر يل املق المدقل

  وفريق عمله يف حتسني جودة التدقيق املايل  ايل ملهين للمدقق املثي التدريب اأت.2  
املهين  التدريب  ا  يساهم  املدقق  أتهيل  ثالث  يف  خالل  من  عمله  وفريق  اكتسابه   عكست عوامل  ملايل 

  وفيما يلي النتائج املتعلقة هبا.  ةود اجلني  سحت يفري التأثة  حمتمل   ملهارات مهنية تعد
 حتسني اجلودة يف   ينأثر التدريب امله: نتائج (18.4)جلدول رقم ا

 ترتيب 
 العوامل 

 درجة أمهية 
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

حنراف اال
 املعياري

توسط امل
 احلسايب 

 الرقم  حملور األول امن  نالبعد الثا  عوامل

 1 أساليب التدقيق اإللكرتوين مستخدايف ا مك تحال 4,13 0,942 82,60 عايل  3
استخدا 4,36 0,702 87,20  جداً عايل 2 يف  لتخطيطم  التحكم  التحليلية  التدقيق  اإلجراءات 

 وحتديد توقيته 
2 

 3 املالئمة و  لكافيةا اإلثباتلقدرة على تقييم أدلة ا 4,47 0,721 89,40 عايل جداً  1
 املهين  بريلتدا 4,32 0,623 86,42 عايل جداً  

 ( SPSS)  خمرجات  ابالعتماد على   الطالبمن إعداد صدر : امل

الن  خالل   ودة مناجل أن املتوسط احلساب العام للعوامل املؤثرة يف    ( 18.4)دول  جلتائج املعروضة ابتبني 
 ة حولنيلعت اجاابإل   عياري (، وأن االحنراف امل 4.32قدار )مب ه كان  املهين للمدقق املايل وفريق عملبعد التدريب  

 األمهية   مؤشر، وأن  بول املتوسط احلسابني اإلجاابت حباين بسيط  (، مما يعين وجود ت0.62مل أعاله هو )االعو 
كانت   اإلجاابت تكراراً لكل العبارات  يالحظ أيضا أن أكثر(، و %  86.42اجلودة بلغ )   ابلنسبة ميع العوامل  جل
أتثري   حول   متفقةلمستجيبني  العضمى ل  لغالبيةا أن  ا يعينذ هو   " اً يل جد عا أتثري    " و "أتثري عايلا بني درجات "م

 اجلودة.حتسني   دريب املهين يفالت
القدرة  وق  نسبة أتثري متثلت يف  أعلى  اتضح من خالل اإلجاابت كذلك أن  أدلة  د  تقييم   ثباتاإلعلى 

، (%  82.6نت ) اك  ةمهيأ سبة  ن  أن أقل(، يف حني  %  89.4)ة  ينسبتها اليأمهغت  ل، حيث بواملالئمة  الكافية
لكرتوين، بينما وصلت اإلأساليب التدقيق    حكم يف استخدامثلت يف الت( مت4.13ومبتوسط حساب مرجح قدره )

  (. %  87.2)   بــ  يق وحتديد توقيتهليلية لتخطيط التدقالتحكم يف استخدام اإلجراءات التح  أمهيةنسبة  



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

224 

حصل  و هذا   على قد  املهين  التدريب  أمخ  ضمن  ن م  بعةالرا  بةاملرت  بعد  خصائص بسة  أتثري  تعكس  عاد 
 التدقيق املايل.   جودةحتسني  يف    وفريق عمله املدقق املايل 

صص اليت التكوين املتخ  ليات آ ذات السياق يتضح أبن املستجيبني من عينة الدراسة يؤيدون ضمنياً  يف
لدى سنتني  ملدة  ظامي  ن مهين  تربص    ةبعمتاإىل    نةة املهملزاولاملرتشحني  علق إبلزامية  ت فيما ياملهنة  تنظيم  نص عليها  

خيضعون عند إمتامه لالمتحان النهائي قصد ،  بةاسلس الوطين للمحعينه من قبل اجملنيني يتم تمهين أو شركة مه
على   وهلمحصاشرة عقب  بطوة موأتيت هاته اخلة اخلبري احملاسب  ظ احلساابت أو شهاداحلصول على شهادة حماف

الد واملالية  املعمّ اسبة  احمليف  عليا  الراسات  شهادة  احملاسبةأو  قة  ل  والتدقيق  يف  معهد  املتخصصمن  ملهنة   لتعليم 
    .احملاسبة

 لتدقيق املايل  أتثي اخلربة املهنية للمدقق املايل وفريق عمله يف حتسني جودة ا.3
سني حتى  عل  قدرته  شري إىل وفريق عمله وفق ثالث عوامل تيلق املامح اكتساب اخلربة املهنية للمدقيس

  وفيما يلي النتائج املتعلقة هبا.  ،ودةجلا
 حتسني اجلودة ة للمدقق املايل وفريق عمله يف نيأثر اخلربة امله ( : نتائج4.19)جلدول رقم ا

 ترتيب 
 العوامل 

 ية درجة أمه
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

ط املتوس
 يب ااحلس

 الرقم  عبارات البعد الثالث 

 1 فة املتخصصة بصناعة )نشاط( العميلر املع 4,12 0,908 82,40  عايل 3
 2 رشيد احلكم املهين بفهم وتقييم التقديرات احملاسبية املعقدة ت القدرة على 4,24 0,851 84,80 اً عايل جد 1
وفهم   4,22 0,857 84,40 ايل جداً ع 2 حتديد  على  االقدرة  إجل أوجه  وتطوير  اجلودة  مبراقبة  راءات قصور 

 ها تاجل ملع اسبة من
3 

 اخلربة املهنية  4,19 0,699 83,88 ايلع     
 ( SPSS)  رجاتخم  ابالعتماد على   لبالطامن إعداد  املصدر : 

اجلدول إليها  يشري  اإلحصائي كما  التحليل  نتائج  املت4.19)  رقم  أوضحت  أن  العام (  احلساب  وسط 
(، 4.19عمله كانت مبقدار )  وفريقايل  ملاق  مدقية للهنة املودة من خالل بعد اخلرب اجلحتسني    ثرة يفللعوامل املؤ 
االحنر  املعيار وأن  العياف  إلجاابت  أي  العوامل  حول  )عال نة  هو  بني 0.69ه  بسيط  تباين  وجود  يعين  مما   ،)
(، ويالحظ أيضا %  83.88غت )لجودة بل ل  ابلنسبةتلك العوامل    أمهيةاحلساب، وأن  حول املتوسط    اإلجاابت

أن الغالبية   " وهذا يعينداً عايل ج ثري أت" و "أتثري عايلبني " ما تراوح حة رت املق واملعلا ل لك نسبيةالمهية األ مؤشر أن 
 اجلودة.   حتسني اخلربة املهنية يف اكتساب  حول أتثري عوامل    متفقة ى للمستجيبني ظمالع

م ييتقم و  بفههينكم املمتثلت يف القدرة على ترشيد احل ةينسب أمهيةرت اإلجاابت كذلك أن أعلى وقد أظه 
ب  تقديراالت حيث  املعقدة،  ) احملاسبية  حني %  84.8لغت  يف  نسبة    (،  أقل  )   مهيةأأن  ، (%  82.4كانت 

القدرة على   أمهيةت العميل، بينما وصل  ( متثلت يف املعرفة املتخصصة بنشاط4.12ومبتوسط حساب مرجح قدره ) 
 (. % 84.4)  بةنس  هاتاجلملعاسبة  منراءات  قصور مبراقبة اجلودة وتطوير إجل أوجه احتديد وفهم 

 بعد   كآِخر   عايل" إال أنه جاء  ريله على درجة "أتث رغم حصو ملهنية  د اخلربة ااإلشارة إىل أن بع هذا وجتدر  
حتسني  يف  ريالتأث  عوامل حمتملة  تضمنعمله واليت ت  ملدقق املايل وفريقخصائص ا  ترتيب األبعاد اليت تعكس  ضمن

د متطلبات أح عتباره  اب  اخلربة املهنيةاكتساب  حد أدىن من    جدرا إلهنة  ملام  نظيتفال  غ يفسر إب، وهو ما قد  ودةاجل
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فحص   ق يفن جتربة املدقّ واليت تكتسب م  ،رغم أمهية اخلربة املهنية يف التدقيق،  زاوله املهنةمل  ول على االعتمادحلصا
ط حيث  من  املالية  مدة البياانت  ال   ول  املهام  عدد  وكذلك  مت  املمارسة،  إنعكس  ا  امم  ، راؤهاإجيت  راك دعلى 

 . ةسني اجلود املستجيبني للعوامل املؤثرة يف حت

 ر للمدقق املايل وفريق عمله يف حتسني جودة التدقيق املايل  تمعليم املهين املس أتثي الت.4

ا املسيتيح  املهين  و لتعليم  عمله  وفريق  املايل  للمدقق  عوامل ثل  اً فقتمر  إمكانية  الث  بة مواك  مقرتحة 
  لقة هبا. تائج املتعوفيما يلي الن  أعماله، ه بتحسني جودة  ل يسمح مبا    ةيهناملجدات  ستامل

 ودة  اجل حتسنيائج أثر التعليم املهين املستمر للمدقق املايل وفريق عمله يف نت( : 4.20ول رقم )اجلد
 ترتيب 

  وامل الع
 درجة أمهية 

 التأثي 
 مؤشر 

(RII ) 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 سايب احل

 الرقم  ور األول ن احملم ابعر لا  بعدال مل واع

 1 قية خالملهين والقيم األتعزيز السلوك ا 4,37 0,740 87,40 عايل جداً  2
 2 والقوانني ذات الصلة احملاسبة والتدقيق مواكبة املستجدات يف معايري  4,59 0,673 91,80 عايل جداً  1
 3 وماتلعملا اولوجي كنتطور تاملتابعة املستمرة ل 4,19 0,913 83,80 عايل  3

مر هين املستالتعليم امل 4,38 0,613 87,59 يل جداً اع   
 ( SPSS)  عتماد على خمرجاتالاب  الطالبن إعداد ماملصدر : 

من   ودةاجلحتسني  لعام للعوامل املؤثرة يف  املتوسط احلساب ا  ( أن4.20تبني النتائج املعروضة ابجلدول )
ينة جاابت الع(، وأن االحنراف املعياري إل4.38بلغ )  عمله  وفريق  ايلاملمدقق  للستمر  عليم املهين املخالل بعد الت

أمهية  ، مما يعين وجود تباين بسيط بني اإلجاابت حول املتوسط احلساب، وأن (0.61العوامل هو )  خبصوص مجيع
العوام )ل  ابلنسبةل  مجيع  بلغت  ويال %  87.59لجودة  تكرا(،  اإلجاابت  أكثر  أن  أيضا  لكحظ   راتالعبال  راً 

بني خبصوص جياملست  لدى غالبيةشري إىل اتفاق  " وهذا ياً أتثري عايل جد " و "أتثري عايلدرجات "  ا بنيوحت م ار ت
 . ايلالتدقيق امل  أتثري التعليم املهين املستمر يف حتسني جودة 

من  تبني  نسبة    كذلك  أعلى  أبن  اإلجاابت  معايت ت  مهيةأخالل  يف  املستجدات  مبواكبة  احملعلق  سبة اري 
ب  واننيوالق  قيدقالتو  الصلة، حيث  )ذات  ن(، يف حني%  91.8لغت  أقل  أن  (، %  83.8)   كانت   أمهية سبة   

حقق مؤشر ا  يا املعلومات، بينم( متثلت يف املتابعة املستمرة لتطور تكنولوج4.19حساب مرجح قدره )  سطومبتو 
 (. %  87.4)  نسبة  األخالقية  موالقي  السلوك املهين  أمهية

ص ثل أتثري خصائسة أبعاد متمخضمن  على املرتبة الثانية من  ستمر  ملهين ام امليلتعال  ل بعدحص  ا وقد هذ 
 جودة التدقيق املايل. حتسني  ريق عمله يف  وفاملدقق املايل 

   حتسني جودة التدقيق املايل   ايل وفريق عمله يف أتثي استقالل املدقق امل.5

تعز ي وفريق  زيتم  املايل  املدقق  املهين  اب تعىن  وامل  ع  ثثال  خالل  منعمله    استقالل  يف لسلوك  تساهم 
  هبا. ة  النتائج املتعلق  وفيما يلي ،ايللتدقيق املحتسني جودة ا
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 ودة  اجل ريق عمله يف حتسني ملدقق املايل وف ا ( : نتائج أثر استقالل 4.21اجلدول رقم )
 ترتيب 
  العوامل 

 ية درجة أمه
 أثي ت ال

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 عياريامل

 توسط امل
 ايب ساحل

 الرقم  من احملور األول  اخلامسعد بال  ملواع

 1 قواعد السلوك املهين  نةاالمتثال ملدو  4,43 0,769 88,60 عايل جداً  2
فات خاطر والكشف عن األخطاء والتحرياملهين لتقييم امل   ممارسة الشك 4,26 0,890 85,20 عايل جداً  3

 وهريةاجل
2 

واملادقالنت ا  كريالتف 4,44 0,729 88,80 عايل جداً  1 املال ي  القوائم  وتقييم  فحص  عند  وكتابة  وضوعية  ية 
 التقرير عنها 

3 

 االستقالل  4,38 0,632 87,56 عايل جداً  
 ( SPSS)  رجاتابالعتماد على خم  الطالبمن إعداد املصدر : 

املتوسط4.21ن اجلدول رقم )يظهر م لعوامل بعد  ب احلسا  ( أن  العام  يل اامل   لمدققل  املهين   االستقالل 
( 0.63) سط حنراف معياري متو ( واب 3الفرضي )ط احلساب ( أي أنه أكرب من املتوس4.38يساوي )  هق عملريفو 

االنتقادي واملوضو  التفكري  املتعلق مبمارسة  العامل  التقري  عية عند فحص وتقييموقد حصل  املالية وكتابة  ر القوائم 
)  عياري م  فحنرااب ( و 4.44)ه  ب قدر على املرتبة األوىل مبتوسط حسا  عنها (، يف املقابل 0.729متوسط نسبياً 

نسبمش أقل  العامللت  أتثري  املتعلق    ة  األخطاء مبالثاين  عن  والكشف  املخاطر  لتقييم  املهين  الشك  مارسة 
اجل ) والتحريفات  بـ  )(%  85.2وهرية  قدره  مرجح  حساب  ومبتوسط  وأن4.26،  يساوي   (  املعياري  االحنراف 

بين0.89) املل  يةبالنس  يةاألمه  رمؤشبلغ    ما(،  السلوك  قواعد  ملقياس   ووفقاً   ،(%  85.2)  بــ   هينالمتثال ملدونة 
   اً". ية "أتثري عايل جد ماسي فإن مجيع العوامل املدرجة ضمن بعد االستقالل حصلت على درجة أمهخلليكارت ا

 
  ايلاململدقق  العوامل املرتبطة بصائص انية االثية  اختبار الفرض:    اثنياً 

اله   ن دف مهلا   املهنيفذه  نظر كل من  وجهة  حول مدى  ني واألكادرضية هو معرفة  العوامل مييني  أتثري 
( T)إجراء اختبار  ، ولتحقيق ذلك مت  تبطة خبصائص املدقق املايل وفريق عمله يف حتسني جودة التدقيق املايلر امل

 :   تايل الحو  ق النوف ثانيةالق من صحة الفرضية اإلحصائية  قة للتحللعينة الواحد
0Hجودة حتسني  عمله و   يقملدقق املايل وفر رتبطة خبصائص العوامل املا  بنيذات داللة إحصائية    عالقةتوجد    : ال

 ؛ جلزائريةببيئة األعمال ا  نيمن وجهة نظر املهنيني واألكادميياملايل التدقيق  
1H  توجد د   عالقة :  إ ذات  خب  بني صائية  حاللة  املرتبطة  االعوامل  املصائص  جودة حتسني  و عمله  ق  يوفر   يل ملا دقق 

 . زائريةجلببيئة األعمال ا   واألكادميينيظر املهنينيمن وجهة ناملايل التدقيق  
( وعند مستوى 3هي ) مع قيمته الفرضية و ويقوم هذا االختبار على مقارنة املتوسط احلساب لكل حمور   

 :   يةتالدة الاع فق القويتم قبول الفرضية أو رفضها و   %  5اوي  يس  αالداللة 
  العدم  فرضيةض  فر  (0H  )البديلة من   ة أكربوباحملس(  T)  قة لــت القيمة املطل إذا كان(  1H)  وقبول الفرضية 

 ؛ (α ≥ 0.05)  أو إذا كانت (  T) لــ القيمة اجلدولية
 رضية العدمقبول ف  (0H  ) فض الفرضية البديلةور  (H1  )مة املطلقة لــينت القإذا كا  (T  )من   صغراحملسوبة أ 

 . (α ≤ 0.05)  أو إذا كانت   (T) ـلـ وليةداجل  لقيمةا



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

227 

(، ولقد مت عرض نتائج 1.96بــــ )  267رية  جة حودر   %  5  لداللةية عند مستوى ااجلدول(  T) وتقدر قيمة
   من اجلدول التايل :ض  الثانيةاختبار الفرضية  

 
 نية  ثاضية ال" للعينة الواحدة ابلنسبة للفر Tتبار "( : نتائج اخ4.22جدول رقم ) 

ر  راالق
 ائي حصإلا

 
 لداللة ا

 مستوى 
 الداللة 

 قيمة 
T 

 الرقم  لمحور األولدة ليف حتسني اجلو  لعوامل املؤثرةا احلسايب  املتوسط

 
 
 
 
 
 
 رفض 
 فرضية
 العدم

 1 لمهنة املنظمة ل نيالقواناسبة والتدقيق املتعارف عليها و عرفة مبعايري احملامل 4,70 45,755 000, دال
 2 املعلومات احملاسبية  اولوجيكنبتفة عر امل 4,41 34,106 000, دال
 3 قية ك والقيم األخالاستيعاب السلو  4,47 36,005 000, دال
الق 4,44 32,628 000, دال اختاذ  اجلماعي؛  العمل  مهارات  التحاكتساب  االتصال؛  ليل رار؛ 

 املطروحة مشاكللل ولحلتقدمي والتفكري االنتقادي و 
4 

ص صاملتخ   ايلالعم عليالت  4,51 49.91 000, دال  
 5 إللكرتويناليب التدقيق ااستخدام أس التحكم يف  4,13 19,703 000, دال
لتخطيط 4,36 31,670 000, دال التحليلية  اإلجراءات  استخدام  يف  وحتديد ال التحكم  تدقيق 

 ه توقيت
6 

 7 مة املالئو  الكافية اإلثباتتقييم أدلة  ىدرة علالق 4,47 33,385 000, دال
7294.3 000, دال  التدريب املهين  4,32 
 8 للعمي صناعة )نشاط( ارفة املتخصصة ب املع 4,12 20,180 000, دال
وت 4,24 23,911 000, دال بفهم  املهين  احلكم  ترشيد  على  احملالقدرة  التقديرات  اسبية قييم 

 املعقدة 
9 

جراءات  إطوير  وتة  وداجلبة  مبراقر  القصو   القدرة على حتديد وفهم أوجه 4,22 23,313 000, دال
 مناسبة ملعاجلتها 

10 

هنية اخلربة امل 4,19 27.951 000, دال  
 11 تعزيز السلوك املهين والقيم األخالقية  4,37 30,217 000, دال
 12 والقوانني ذات الصلة  لتدقيقملستجدات يف معايري احملاسبة وامواكبة ا 4,59 38,560 000, دال
 13 مرة لتطور تكنولوجيا املعلوماتت املس عةابملت ا 4,19 21,271 000, دال
6.83 000, دال ر ستمعليم املهين املالت  4,38 59  
 14 االمتثال ملدونة قواعد السلوك املهين  4,43 30,513 000, دال
لتقييم 4,26 23,186 000, دال املهين  الشك  األخطاء  ط املخا  ممارسة  عن  والكشف  ر 

 ية هر ت اجلو والتحريفا
15 

اعند فحص وتالتفكري االنتقادي واملوضوعية   4,44 32,327 000, لدا القوائم  ملالية وكتابة  قييم 
 رير عنها التق

16 

 االستقالل  4,38 35.672 000, دال
عملهطة بصائص املدقق املايل وفريق العوامل املرتب 4,37 43.702 000, دال  

 ( SPSS)  اتخمرج  لى تماد عابالع  الطالبمن إعداد ملصدر : ا

ميت اجلد   نبني  يف  املتحصل عليها  النتائج  ) خالل  املتوسط 4.22ول رقم  أن  لكل ع  (  عبارات   بارة احلساب  من 
قيمة   (، وقد بلغت3لفرضي واملقدر بـ )املتوسط احلساب ا  احملور الثاين والذي يعىن ابلفرضية الثانية ظهر أكرب من

وبة لكل احملس(  T)على أن القيمة املطلقة لــ    أيضاً ج  ائلنتا  دلت كما    (،4.37)  ملتوسط احلساب جلميع العباراتا
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( T)ــ  ل(، حيث بلغت القيمة املطلقة  1.96اجلدولية واملقدرة بــ )(  T)قيمة  من    احملور هي أكربارة من عبارات  عب
ااحملسوبة جمل املرتبطة خبصائص  العوامل  الثاين  املدقق  موع   ول داجل  منني  تبك يذل(، وك 43.703   =ملايل )احملور 

واملقدرة بــ احملور األول  ضمن  وامل املقرتحة  العكل عامل من  احملسوبة لقيمة الداللة )مستوى املعنوية(  أبن    ه أعال
ه، الورة أع وحبسب قاعدة قبول الفرضية املذك ،  (0.05اضية وهي ) ( ظهرت أقل من قيمة الداللة االفرت 0.000)

إحصائية   اللة توجد عالقة ذات دواليت مفادها :    (1H)  لة ديالبة  رضيل الفبو وق(  0H)يتم رفض الفرضية العدمية  
امل  نيب املدق العوامل  و رتبطة بصائص  عمله  املايل وفريق  داللة املايل  التدقيق جودة  حتسني  ق  مستوى  عند   ،
(0.05 ≤ α) . 

    دةو اجل  حتسني   ايل يف بيئة التدقيق املواقع  ملتعلقة باعوامل  ال  حتليل نتائج أتثيالثالث :    املطلب

واقع بالعوامل املتعلقة    ها خبصوص حتديد ملتحصل عليحتليل النتائج اعرض و الل هذا املطلب  خم من  يت
أب خلمسة  وفقاً  أتثريها  درجة  قياس  ويتم  املايل،  التدقيق  متطلبيئة  تنظيم  وهي  الكفاءة عاد  )حتسني  من  بات كل 

تعاملهن االستقز ية؛  جوديز  على  الرقابة  التد الل؛  امل قية  وحوكمة ظالتن  فة قاالث؛  ايل ق  املايل،  التدقيق  ملكاتب  يمية 
" Tستخدام اختبار "من االستبانة اب  الثاين ة الثالثة املتعلقة ابحملور  اختبار صحة الفرضي  ل التدقيق(، مث الشركات حم

ية مهألر اؤشمن  ا يكو دمايل عن جودة التدقيق امل سني  حتثرة يف  ؤ رتحة م وتكون العوامل )العبارات( املق   ،الواحدةللعينة 
 أمهيتها ت ثرة إذا كانكون العوامل غري مؤ ، وت0.05قل من أ  داللةوى ومبست % 60إلجاابت العينة يفوق   ةسبينال

من    ةالنسبي من    داللةومبستوى    %  60أقل  تك0.05أقل  املقابل  ويف  أت،  خبصوص  حمايدة  العينة  آراء  ثري ون 
 .   0.05من    أكرب   ةل دالال  وى مستكان    ذاايل إجودة التدقيق املسني  حتوامل يف  عال

 ودة تبعاً ألبعادهااجلحتسني  ايل يف  بيئة التدقيق املع  واقاملتعلقة ب  العواملي  أتثحتديد درجة  :    أوالً 
هذا   خالل  من  وحت  العنصر يتم  التحليلعرض  نتائج  اليت    ليل  لألبعاد  تبعاً  مست اإلحصائي   مهةاعكس 

درجة  يتم حتديد  دة، وابستخدام مؤشرات اإلحصاء الوصفيو  اجلسني حتيف    ايل يق املدقئة التبيواقع مل املتعلقة بالعوا
 وره وفق اجلدول التايل : بعد وترتيبه ضمن حم  أمهية كل 

 ة د اجلو حتسني ة ببيئة التدقيق املايل يف العوامل املتعلق ي ( : ملخص نتائج درجة أتث 4.23اجلدول رقم )
 ترتيب 

  ألبعادا
 مؤشر  درجة األمهية 

(RII ) 
 رافحناال
 عياريملا

املتوسط 
 احلسايب 

 الرقم  أبعاد احملور الثان 

 1 يم متطلبات حتسني الكفاءة املهنية تنظ 4,11 0,638 82,11 أتثي عايل  4
 2 عزيز االستقالل تنظيم متطلبات ت 4,05 0,732 80,97 أتثي عايل  5
 3 ةوداجلعلى  بةالرقا تنظيم متطلبات 4,36 0,589 87,13 جداً  أتثي عايل 1
 4 تب التدقيق ظيمية ملكاالثقافة التن 4,19 0,640 83,71 عايل  أتثي 3
 5 حوكمة الشركات حمل التدقيق 4,28 0,618 85,67 أتثي عايل جداً  2

ملايل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق ا العوامل 4,20 0,516 83,92 أتثي عايل   
 ( SPSS)  ترجالى خمع عتمادابال  الطالبمن إعداد  املصدر : 
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العوامل   أبعاد افقون على أن  ينة الدراسة يو جيبني من عاملستغالبية  ( أن  23. 4ن اجلدول رقم )ميتضح  
ب املايل  واقع  املتعلقة  التدقيق  اجليف  تؤثر  بيئة  املودةحتسني  متوسط  بلغ  حيث   ، ( احملور  هذا  على  ( 4.20وافقة 

، "أتثري عايل"  ذات  جة األمهيةر دضمن  ط  وسملتا  هذاندرج  وي(،  0.516توسط نسبياً قدره )معياري م  ف ابحنراو 
 . سني اجلودةتدقيق املايل يف حتبواقع بيئة ال  ل املتعلقة لعوامل

التاجلابة على  وقد دلت اإلجاابت أيضاً على أن بعد تنظيم متطلبات الرق دقيق املايل تصدر ترتيب ودة 
نت املرتبة اخلامسة واألخرية اابل كقامل يف  ،  (%  87.13)   ية بــأمهية نسبين حيث حقق  ور الثا حملضمن ا  األبعاد
متطلباتنلبعد   تعزيز  ظيم  )االستقت  بنسبة  )%  80.97الل  قدره  مرجح  حساب  ومبتوسط  بينما 4.05(،   ،)

حوكمة   من  أبعاد كل  التدقيحصلت  حمل  ملالشركات  التنظيمية  والثقافة  املايل  اق  امللكاتب  وتنظيم  تدقيق  ايل 
( %  82.11،  %  83.71  ،%  85.67تقدر بــ )نسبية متقاربة    أمهيةى  علية  هناملفاءة  لكسني امتطلبات حت

 ايل.على التو 
نس   يلي  خبصوفيما  الدراسة  عينة  من  املستجيبني  آلراء  اإلحصائي  التحليل  نتائج  العوامل تعرض  وص 

 . ةدبعد على ح  عا لكلبيئة التدقيق املايل تبواقع  ة باملتعلق
 ة يف حتسني جودة التدقيق املايل ياملهنة  اءلكفا  سنيات حتلبيم متط درجة أتثي تنظ .1

التدقيق املايل وفق أربعة عوامل تنظيمية  لكفاءة املهنية يف  تطلبات حتسني اهم تنظيم ميسا حتسني جودة 
  لنتائج املتعلقة هبا.ما أييت ايوف ،دةو حتسني اجلد حمتملة التأثري يف التدقيق املايل تع  بيئةعكس واقع  ت

 اجلودة  حتسني ة يف تنظيم متطلبات حتسني الكفاءة املهني ر ئج أثتان ( : 4.24)رقم   ولاجلد
 ترتيب 
  العوامل 

 ة درجة أمهي
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 الرقم  ر الثان بعد األول من احملو عوامل ال 

ا يتالءم مع  قيق مبتدال ة و سبمحايل للعاليم الديث مناهج وطرق التعحت 4,45 0,740 89,00 عايل جداً  1
 الواقع االقتصادي 

1 

 2 عتماد ملزاولة املهنة صرامة متطلبات اال 4,24 0,883 84,80 ايل جداً ع 2
 3 لية الكبرية كاتب التدقيق الدو منح الرتاخيص مل 3,62 1,262 72,40 عايل  4
 4 املضافة  ةالقيم دمي تق اسأس ق علىقيق التدقواعد املنافسة يف سو إرساء  4,11 0,937 82,20 عايل  3

الكفاءة املهنية متطلبات حتسني تنظيم  4,11 0,638 82,11 عايل       
 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبمن إعداد ملصدر : ا

جودة حتسني  ؤثرة يف  لعوامل امل لالعام  ( أن املتوسط احلساب  24. 4رقم )املعروضة ابجلدول    تبني النتائج
ماملايلق  التدقي تنظبعل  خالن    بلغيد  املهنية  الكفاءة  حتسني  متطلبات  و 4.11)  م  امل (،  االحنراف  عياري أن 

ط إلجاابت حول املتوس(، مما يعين وجود تباين بسيط بني ا 0.63ينة خبصوص مجيع العوامل هو )إلجاابت الع
ت اباإلجار  كثن أ أ   يضا حظ أيال(، و %  82.11لجودة بلغت )ل  ةابلنسبمل  اع العو أتثري مجي   أمهية احلساب، وأن  

 لدى غالبية وهذا يشري إىل اتفاق  "  أتثري عايل جداً "" و  أتثري عايلني درجات "تكراراً لكل العبارات تراوحت ما ب
 اجلودة. حتسني  املهنية يف  بات حتسني الكفاءة  املستجيبني خبصوص أتثري تنظيم متطل
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اإلمتبني    كذلك  خالل  أعلى  ن  أبن  وطر اهمنيث  حد بت  تتعلقة  ينسبة  أمهيجاابت  العايل   ق ج  التعليم 
(، يف حني أن أقل نسبة %  89)  بة أتثري نسلغت  تصادي، حيث بمع الواقع االقا يتالءم  للمحاسبة والتدقيق مب

( ومبتوسط%  72.4أتثري كانت   ،)  ( قدره  مرجح  مل3.62حساب  الرتاخيص  منح  يف  متثلت  ا(  تدقيق لكاتب 
قواعد نة وإرساء  صرامة متطلبات االعتماد ملزاولة امله  كل من ل  ةينسبالية  األمهر  جل مؤشسولية الكربى، بينما  الد 

 ( على التوايل.%  82.2و    %  84.8ى أساس تقدمي القيمة املضافة ) يف سوق التدقيق عل  املنافسة
 كسعاد تعرابعة من بني مخسة أبملرتبة الاة على  م متطلبات حتسني الكفاءة املهنيتنظيقابل حاز بعد  يف امل 

 ق املايل. جودة التدقيحتسني  التدقيق املايل يف    بيئة  قع وامل  وا عأتثري

 ز االستقالل يف حتسني جودة التدقيق املايل  تنظيم متطلبات تعزيدرجة أتثي    .2
وامل تنظيمية أربعة عم  ضقرتح يمل  اً  جودة التدقيق املايل وفقزيز االستقالل حتسني يتيح تنظيم متطلبات تع

ال املايل يفرتض أتثريها  االشركو   يقتدقالتب   مكابني عالقة  تضبط  التدقيق  يت وفيما أي  ، ودةجلحتسني ايف  ت حمل 
  قة هبا.النتائج املتعل

 دة حتسني اجلو قالل يف  ( : نتائج أثر تنظيم متطلبات تعزيز االست4.25اجلدول رقم )
 ترتيب 
  العوامل 

 درجة أمهية 
 لتأثي ا

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

 سطاملتو 
 ايب احلس

 الرقم  ثان من احملور الثان لبعد ا ال ل وامع

 1 تتجاوز ستة سنوات ب االلزامي ملدة الالتناو  3,94 1,148 78,80 عايل  3
 2 لتدقيق املايل  الستشارية لعمالء امنع تقدمي اخلدمات ا 3,82 1,218 76,40 عايل  4
 3 يل عمال عنيق التدق ب ي ملكتاالستقالل االقتصاد 4,37 0,808 87,40 عايل جداً  1
 4 ت املسامهة والبنوكااللزامي لشركا املشرتك التدقيق املايل 4,07 0,915 81,40 عايل  2

 تنظيم متطلبات تعزيز االستقالل  4,05 0,732 80,97 عايل    
 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  لبالطامن إعداد در : املص

املتوس25. 4رقم )ن اجلدول  ميظهر   العاب ط احلس( أن  تنظبع ل  واملعام    استقالل  يد  تعزيز  م متطلبات 
املا ا ع ملدقق  وفريق  )يل  يساوي  من  4.05مله  أكرب  أنه  أي   )( الفرضي  احلساب  معياري 3املتوسط  وابحنراف   )

 ( حصل0.732متوسط  وقد  اب   (  املتعلق  التدقالعامل  ملكتب  االقتصادي  عن  الستقالل  املرتبة   على  لعميلايق 
رت اخلماسي قياس ليكا (، ووفقاً مل 0.808نسبياً )  كبريعياري  م راف  حنواب (  4.37)   قدره  بسط حسا األوىل مبتو 

نع ل الثاين املتعلق مبالعام  أمهية مشلت أقل نسبة  "، يف املقابل  أتثري عايل جداً "أمهية  جة  العامل حصل على در   فإن
املالتعاقدي  قالتدقيتقدمي اخلدمات االستشارية ) التدقيق  بـ( لعمالء  ب مرجح ا سط حستو مب، و (%  76.4ـ ) ــ ايل 

يشري إىل كرب التباين بني إجاابت (، مما  1.21بـــ )  معترب حيث قدر   عياري كان( وأن االحنراف امل3.82قدره ) 
 ( القابضةة )املسامه ات كمي لشر التدقيق املايل املشرتك االلزا ية النسبية لكل منبلغ مؤشر األمهاملستجيبني، يف حني 

 التوايل.  ( على %  78.8و    %  81.4اوز ستة سنوات )جال تتة  دي ملاملز وب االنا، والتوالبنوك
ساهم يف ياملستجيبني أبن تنظيم متطلبات االستقالل  غالبية  عة لدى  جاابت إىل وجود قناوعليه تشري اإل

 .ملايل ببيئة األعمال اجلزائريةسني جودة التدقيق احت



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

231 

 ق املايل  ي التدقة  ود جسني حت  دة يفو على اجلظيم متطلبات الرقابة  أتثي تن  ةدرج.3

الرقا متطلبات  تنظيم  اجليتيح  على  جودة بة  حتسني  وف  ودة  املايل  تضبط التدقيق  تنظيمية  عوامل  أربعة  ق 
شرفة على امل  نظماتوامليل  فيها الشركات حمل التدقيق املا   التدقيق املايل مبابيئة  واقع  العالقة بني مكاتب التدقيق و 

  هبا. ة  لق تع املئج  النتا  ما أييتملهنة، وفيا
 ودة  اجل يف حتسني ى اجلودة  لبات الرقابة عل( : نتائج تنظيم متط4.26اجلدول رقم )

 ترتيب 
  العوامل 

 درجة أمهية 
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

ملتوسط ا
 احلسايب 

 م قالر  ن مل البعد الثالث من احملور الثاعوا

 1 واخلارجية  ةداخليالة وداجلبة مراق يلتفع  4,37 0,761 87,40 عايل جداً  2
 2 يط هبا من خماطرجهد ووقت املهمة وما حي ألتعاب معتناسب ا 4,37 0,804 87,40 عايل جداً  3
 3 قيق املخصص ملهام التد كفاية الوقت 4,38 0,806 87,60 عايل جداً  1
 4 قالقانونية للمدقفعيل املساءلة ت 4,29 0,820 85,80 عايل جداً  4

داً ج ايلع داً ايل جع   ودةتنظيم متطلبات الرقابة على اجل 4,36 0,589   
 ( SPSS)  رجاتابالعتماد على خم  الطالبمن إعداد املصدر : 

رقابة على جودة أعمال املدقق لتنظيم متطلبات ال  ( أن املتوسط احلساب العام 4.26يبني اجلدول رقم ) 
و امل أنه  4.36)  ريق عمله يساوي فايل  معياري متوسط 3)  لفرضي ا  ب سااحلسط  املتو ن  أكرب م( أي  ( وابحنراف 
وقد هذا  "،  أتثري عايل جداً "   أمهيةلى درجة  حصل ع  هذا البعداسي فإن  كارت اخلموفقاً ملقياس لي( و 0.589)

 مبتوسط حساب املرتبة األوىل   ى ايل علالوقت املخصص ملهام التدقيق املاملتمثل يف كفاية    (3حصل العامل رقم ) 
تمثل يف تفعيل لعامل املقل نسبة أتثري ل كانت أ(، يف املقابل  0.806نسبياً ) ري كبري  يامعاف  ر ابحن( و 4.38قدره )

املايل  )املساءلة   ا%  85.80القانونية للمدقق  العاملني   87.40أتثري )   ألول والثاين بنسبة(، يف حني تساوى 
املهمة وما حييط هبا   ووقت  هد ج  مع   ابتع سب األناتجية و الداخلية واخلار مراقبة اجلودة    تفعيل  (، املتمثلني يف%

و   0.761كان معترب حيث قدر بـــ )  ( وأن االحنراف املعياري4.37دره )سط حساب مرجح ق ، ومبتو من خماطر
 بني إجاابت املستجيبني.ري إىل وجود تباين  ( على التوايل، مما يش0.804

يتبني  على ماوبناءا   ن تنظيم متطلبات أبدراك  إ  هملدي  يبنيملستجا  ت أبنمن خالل اإلجااب  سبق ذكره 
 .مال اجلزائريةتدقيق املايل ببيئة األع جودة اليساعد على حتسني   الرقابة على اجلودة 

 تدقيق املايل  ق يف حتسني جودة الدرجة أتثي الثقافة التنظيمية ملكاتب التدقي .4

عوامل تنظيمية    أربعة ل  الن خم   ايل ق املقية التد ق على حتسني جودملكاتب التدقي  ةتنظيميتعمل الثقافة ال
مكات بني  العالقة  ورأس  تضبط  التدقيق  البب  ومع عمالئهاماهلا  جهة،  وفيما أييت   شري من  جهة أخرى،  من 

  النتائج املتعلقة هبا.
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 ة حتسني اجلوديف   لتدقيق أثر الثقافة التنظيمية ملكاتب ا( : نتائج 4.27قم )اجلدول ر 
 ترتيب 
  العوامل 

 مهية أ درجة
 ي أثالت 

  رشمؤ 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 الرقم  حملور الثان من ا رابعالبعد ال عوامل

 1 مسعة مكتب التدقيق  4,16 0,916 83,20 عايل  3
 2 لتدقيق حجم مكتب ا 3,87 1,041 77,40 عايل  4
 3 دقيقالقية ملكتب التالثقافة األخ 4,38 0,758 87,60 عايل جداً  1
 4 كتب ة بني أعضاء املاعتماد أسلوب املشاركة ابملعرف 4,33 0,733 86,60 داً  جعايل 2

 الثقافة التنظيمية ملكاتب التدقيق  4,19 0,640 83,71 عايل        
 ( SPSS)  رجاتابالعتماد على خم  لبالطامن إعداد املصدر : 

ودة من اجلني  سحت يف    ة ملؤثر ا  امل للعو   ام ب الع ن املتوسط احلسا ( أ4.27جلدول )روضة ابتبني النتائج املع
(، 3أنه جتاوز املتوسط احلساب الفرضي )( مما يعين  4.19يل بلغ ) دقيق املا يمية ملكاتب التخالل بعد الثقافة التنظ
ن بسيط إىل وجود تباي  ذا يشري (، وه 0.64صوص مجيع العوامل هو )إلجاابت العينة خب   وأن االحنراف املعياري 

افة ل يف الثق متثأمهية نسبية  مؤشر  بني من خالل اإلجاابت أبن أعلى  توقد    ، حلسابا   وسط املت  ول اابت حبني اإلج 
ال ملكاتب  باألخالقية  حيث  املايل،  نسبة كان%  87.6) نسبة  لغ  تدقيق  أقل  أن  حني  يف   ،)( (، %  77.4ت 

التدقيق املمحبجم    ( تتعلق 3.87ط حساب مرجح قدره )ومبتوس النيت األمهبلغ ايل، بينما  كتب   نلكل مة  سبية 
( على %  83.2و    %  86.6ق املايل ) تب التدقياملكتب ومسعة مكأسلوب املشاركة ابملعرفة بني أعضاء    داعتما

 التوايل. 
ا لكل   أتثري" و "أتثري عايلبني درجات "لعبارات تراوحت ما  ويالحظ أيضا أن أكثر اإلجاابت تكراراً 

العوامل    ةأمهي" وأن  جداً   عايل اتفاق %  83.71ت )غدة بلو جلني احسلت  لنسبةابللبعد  مجيع  (، وهذا يشري إىل 
 ية ملكاتب التدقيق يف حتسني اجلودة. ص أتثري الثقافة التنظيميبني خبصو املستج  ى غالبيةلد 
 حتسني جودة التدقيق املايل  ات حمل التدقيق يف  درجة أتثي حوكمة الشرك.5

التدقيا   جودة التدقيق يف حتسني ة الشركات حمل  مهم حوكتس ربعة عوامل رقابية تعزز أخالل    ن ايل مملق 
  وفيما أييت النتائج املتعلقة هبا.ة الشركات حمل التدقيق،  جية حلوكمالداخلية واخلار دور اآلليات  

 حتسني اجلودة حمل التدقيق يف   أثر حوكمة الشركات ( : نتائج4.28اجلدول رقم )
 رتيب ت
  عوامل لا

 ية درجة أمه
 التأثي 

 ر مؤش
(RII ) 

ف رااالحن
 ير ااملعي 

وسط تامل
 احلسايب 

 رقم ال حملور الثان اخلامس من االبعد  عوامل

 1 فعالية نظام الرقابة والتدقيق الداخلي 4,46 0,655 89,20 يل جداً عا 1
 2 ة مالية رب هبم خللبية أعضاء جملس اإلدارة واكتسااستقالل غا  4,18 0,851 83,60 عايل  3
 3 بادل ما بني املدقق وجلنة التدقيق تل املاص االت يةعالف 4,34 0,789 86,80 عايل جداً  2
 4 اخلاصة بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعزيز إجراءات الرقابة  4,15 0,950 83,00 عايل  4

وكمة الشركات حمل التدقيقح 4,28 0,618 85,67 عايل جداً     
 ( SPSS)  رجاتابالعتماد على خم  الطالبإعداد  نمدر : املص
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اجلر  يظه رقدمن  لع28. 4)  مول  العام  احلساب  املتوسط  أن  حوكمة  (  بعد  حموامل  التدقيق الشركات  ل 
( )4.28املايل  الفرضي  احلساب  املتوسط  من  أكرب  أنه  أي  معياري 3(  وابحنراف   )   ( ووف0.618متوسط  قاً ( 

امل عصل الح   ، وقد "جداً عايل    أتثري"  أمهيةعلى درجة    مة الشركات حصلكبعد حو ملقياس ليكارت اخلماسي فإن  
 89.2ة )ينسبلغ مؤشر أمهيته الحيث بلى املرتبة األوىل  الداخلي عرقابة والتدقيق  ( املتعلق بفعالية نظام ال1رقم )

أقل نسبة    مشلتل  (، يف املقاب0.655توسط نسبياً )وابحنراف معياري م  ( 4.46مبتوسط حساب قدره )و (،   %
ت  ثلاملتم  (4العامل رقم )  أمهية البورصاالرق  تاإجراءز  عزييف  بــبة اخلاصة بلجنة تنظيم عمليات   83ــ )ة ومراقبتها 
قد (% ومبتوسط حساب مرجح   ،( ) 4.15ره  بـــ  قدر  حيث  معترب  املعياري كان  االحنراف  وأن  مما 0.950(   ،)

ما   لتبادملاتصال الة افعالي نلكل م األمهية النسبيةبلغت ، يف حني ستجيبنيالتباين املعترب بني إجاابت امليشري إىل 
 83.6و    %  86.8إىل )  اليةدارة واكتساهبم خلربة م ء جملس اإل الل غالبية أعضااستق، و بني املدقق وجلنة التدقيق

 ( على التوايل. %
 

لشركات الصلة حبوكمة ا  مل ذاتاملستجيبني أبن العواغالبية  دى  ت إىل وجود قناعة ل وعليه تشري اإلجااب
 .املايل ببيئة األعمال اجلزائرية  قلتدقيا  جودة  نيحتس م يف  اهقيق تسحمل التد 

 

    بواقع بيئة التدقيق املايل  العوامل املتعلقةلثالثة االفرضية  اختبار  :    نياً اث
 

 و التايل : حفق النو   الثانيةحة الفرضية اإلحصائية  الواحدة الختبار ص   للعينة  (T)مت إجراء االختبار  
0H:  املايل قيق التد جودة حتسني بيئة التدقيق املايل و واقع ملتعلقة باوامل علا بنية ائية إحص لذات دال  عالقةال توجد 

 ؛ببيئة األعمال اجلزائرية  واألكادميينيمن وجهة نظر املهنيني  
1H  املايلالتدقيق  ة  جود حتسني  ايل و قيق املبيئة التد واقع  عوامل املتعلقة بال   بنيلة إحصائية  ذات دال  عالقة: توجد 

 .ببيئة األعمال اجلزائرية  ينيميألكاد او نيني  هامل  ة نظر جهمن و 
تط امت  قاعدة  القر بيق نفس  إليها سابقاً   ارختاذ  الثالثة من عدمه، واجلدول   املشار  الفرضية  قبول  خبصوص 

 ئج االختبار. التايل يعرض نتا
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 ة لثة الثاابلنسبة للفرضيللعينة الواحدة  "Tار "( : نتائج اختب 4.29جدول رقم )
  رارالق

 ي ئإلحصاا
 مستوى  لة الدال 

 الداللة 
 قيمة 
T 

املتوسط 
 سايب احل

 الرقم  ان حتسني اجلودة للمحور الثؤثرة يف العوامل امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رفض 
 فرضية
 العدم

وطرق   4,45 32,093 000, دال مناهج  والتدقحتديث  للمحاسبة  العايل  مباالتعليم  مع   يق  يتالءم 
 ع االقتصادي الواق

1 

 2 طلبات االعتماد ملزاولة املهنة تامة مر ص 4,24 22,897 000, دال
 3 الدولية الكبرية لرتاخيص ملكاتب التدقيق منح ا 3,62 8,086 000, الد

 4 على أساس تقدمي القيمة املضافة سة يف سوق التدقيق إرساء قواعد املناف 4,11 19,418 000, دال
ة ملهنيا اءةالكف نيات حتستنظيم متطلب 4,11 28.377 000, لدا  

 5 تة سنواتدة ال تتجاوز سالتناوب االلزامي مل 3,94 13,355 000, دال
 6 املايل منع تقدمي اخلدمات االستشارية لعمالء التدقيق  3,82 10,984 000, دال

 7 العميل  قيق عناالستقالل االقتصادي ملكتب التد 4,37 27,736 000 لدا
 8 امي لشركات املسامهة والبنوكز االل كاملشرت  ايليق املدق الت 4,07 19,155 000, دال
متطلبات تعزيز االستقالل تنظيم  4,05 23.465 000, دال  
 9 جية تفعيل مراقبة اجلودة الداخلية واخلار  4,37 29,533 000, دال
 10 هبا من خماطر املهمة وما حييط د ووقتتناسب األتعاب مع جه 4,37 27,952 000, دال

 11 الوقت املخصص ملهام التدقيق  كفاية 4,38 28,120 000 الد
 12 ققاملساءلة القانونية للمدتفعيل  4,29 25,836 000, دال
 تنظيم متطلبات حتسني اجلودة 4,36 37.731 000, دال

 13 مسعة مكتب التدقيق  4,16 20,736 000, الد
 14 تب التدقيق حجم مك 3,87 13,618 000, دال
 15 ألخالقية ملكتب التدقيقاقافة ث لا 4,38 29,897 000 دال
 16  أعضاء املكتب وب املشاركة ابملعرفة بنيعتماد أسلا 4,33 29,752 000, دال
ملكاتب التدقيق الثقافة التنظيمية  4,19 30.350 000, دال  

 17 اخليبة والتدقيق الدام الرقفعالية نظا 4,46 36,465 000, الد
 18 مالية  أعضاء جملس اإلدارة واكتساهبم خلربة ةغالبي لستقالا 4,18 22,680 000, دال
 19 املتبادل ما بني املدقق وجلنة التدقيق فعالية االتصال  4,34 27,854 000 دال
 20 ورصة ومراقبتها بيات الالرقابة اخلاصة بلجنة تنظيم عملتعزيز إجراءات  4,15 19,879 000, دال
لتدقيقاحمل  تاالشركة وكمح 4,28 34.027 000, دال  
لتدقيق املايلقع بيئة امل املتعلقة بواالعوا 4,20 37.977 000, دال  

 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبمن إعداد  املصدر : 
ا خالل  من  علييتضح  املتحصل  )لنتائج  رقم  اجلدول  يف  امل4.29ها  أن  ا(  لكل  حلتوسط   مل العواساب 

أظهرت   (، حيث3قدر بـ )أكرب من املتوسط احلساب الفرضي وامل  ي أنهأ  (، 4.20)   لغب  ور حملا  هذا  املدرجة ضمن
( T)ة  ور هي أكرب من قيماحملالعوامل اليت مشلها  من    عاملاحملسوبة لكل  (  T)املطلقة لــ  نتائج أيضاً أبن القيمة  ال

بيئة التدقيق واقع  قة بلاملتع  للعواما  موعة جملوباحملس  (T) لــ  ملطلقة  ذ بلغت القيمة اإ(،  1.96اجلدولية واملقدرة بــ )
قيمة الداللة )مستوى املعنوية( احملسوبة ه أبن  تبني من اجلدول أعال لك ي(، وكذ 37.977   =ر الثاين  املايل )احملو 

بــ ) احملور    عوامل املقرتحة ضمناللكل عامل من   هي ة االفرتاضية و من قيمة الدالل  لهرت أق( ظ 0.000واملقدرة 
 رضية البديلةوقبول الف(  0H)ة العدمية  رضية املذكورة أعاله، يتم رفض الفرضيفول البقاعدة  ق  سب ، وحب(.050)
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(1H  )يلي :    واليت بيئ امل العوامل    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بنيتنص على ما  بواقع  التتعلقة  ق ي دقة 
 . (α  ≥ 0.05)، عند مستوى داللة  املايل  لتدقيقاجودة  حتسني  املايل و 

 
 ودة اجلحتسني    املايل يفعمليات التدقيق  وقائع العوامل املتصلة بنتائج أتثي    حتليل :رابع  اللب  ملطا

 
املطلب  يتم م     و ن خالل هذا  املتعلقةعرض  عليها  املتحصل  النتائج  ذا  حتليل  العوامل  ببتحديد  الصلة  وقائع ت 

التدقيق   يف    ،املايلعمليات  أتثريها  درجة  قياس  )إدارة خل فقاً  و   ملايلا  قيقالتد   دة جو سني  حتويتم  وهي  أبعاد  مسة 
ا مع  االعالقات  تقييم  والعمالء،  تنفيذ عململخاطر  هلا،  الرقابة على  الستجابة  التدقيق،  عن تقارير  الودة،  اجليات 
الفرضية  وم ابنق، مث  تدقيق(لل  يةاملسائل اجلوهر  حيث   ،الواحدة" للعينة  Tام اختبار "د ستخاب  الرابعةختبار صحة 

األودة عندما يكون  حتسني اجليف    ة مؤثر   ةح ملقرت ا  املالعو   عد ت الإل  ةالنسبيمهية  مؤشر  يفوق  جاابت   %  60عينة 
ومبستوى   %  60ن  أقل م مهية النسبية  مؤشر األ، وتكون العوامل غري مؤثرة إذا كان 0.05أقل من  داللة ومبستوى  

جودة التدقيق املايل   نيحتس   يف   عواملالري  ص أتثصو يدة خباملقابل تكون آراء العينة حما  ، ويف0.05أقل من    داللة
  .   0.05ن  أكرب م   الداللة   إذا كان مستوى 

 هاودة تبعاً ألبعادجلحتسني اعمليات التدقيق املايل يف وقائع  العوامل املتصلة بثي  درجة أتحتديد  :    أوالً 
هذا   خالل  من  تبعاً    وحتليلعرض    العنصر يتم  اإلحصائي  التحليل   لمالعوال  تشماليت  د  لألبعانتائج 

بصاملت املايل  وقائع  لة  التدقيق  التأثري  واحملعمليات  و اجلحتسني  يف  تملة  إثر  ودة،  اإلحصاء استخداعلى  مؤشرات  م 
 دول التايل : ضمن حموره وفق اجل  الوصفي يتم حتديد درجة أمهية كل بعد وترتيبه

 ودة  اجلحتسني   يل يفاق امل يقالتد اتملي عائع وقتصلة بالعوامل املنتائج درجة أتثي  ص : ملخ (4.30اجلدول رقم )
 ترتيب 
 األبعاد

 رجة أمهية د
 ي التأث

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 الرقم  أبعاد احملور الثالث 

 1 ة العالقات مع العمالء إدار  4,25 0,691 84,90 عايل جداً  5
 2 هلا جابة ستر واالتقييم املخاط  4,34 0,585 86,79  جداً عايل 3
 3 يقتنفيذ عملية التدق  4,34 0,550 86,85  جداً يلاع 2
 4 جودة التدقيق الرقابة على  4,27 0,606 85,39 اً عايل جد 4
 5 دقيق لتلسائل اجلوهرية عن املتقارير ال 4,44 0,564 88,81 عايل جداً  1

  ايليق املدقات التالعوامل املتصلة بوقائع عملي 4,33 0,493 86,63 عايل جداً      
 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبإعداد  نمر : دصامل

على أن العوامل املتصلة   وافقتستجيبني من عينة الدراسة  املغالبية  ( أن  30. 4قم )اجلدول ر   نالحظ من
امل  وقائع ب التدقيق  تؤثر  عمليات  اجلايل  حتسني  حيث يف  م  ودة،  )تبلغ  احملور  هذا  على  املوافقة  ( 4.33وسط 

ا يدل (، مم5إىل    4.21جملال )من  (، ويندرج هذا املتوسط ضمن ا0.493ه ) ر سط قد و تاري معيف م حنراواب
"على   أمهية  جداً"أتثري  درجة  ا  عايل  هبا  حضيت  املاليت  عمليالعوامل  بوقائع  ل تصلة  املايل  التدقيق  دى ت 

 املستجيبني من عينة الدراسة. 
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لتدقيق لعن املسائل اجلوهرية  رير  ا يل تقاقق املدامل   صدارإب  ملتعلق ابعد  الهرت اإلجاابت كذلك أبن  ظ وقد أ
حي قد   الرتتيب  حقق  تصدر  المؤشث  أمهيته  إدارة %  88.81)ة  ينسبر  لبعد  األخرية  املرتبة  بينما كانت   ،)

(، يف حني حصلت 4.25ره ) (، ومبتوسط حساب مرجح قد %  84.90)  أمهيةالء بنسبة  العالقات مع العم
لرقابة على هلا مث ا  خاطر واالستجابة فيذ عملية التدقيق املايل وتقييم امل نمن ت  ل كلقة بتعاملالث و لثور ابقية أبعاد احمل 
 لى التوايل.( ع%  85.39،  %  86.79 ، %  86.85متقاربة ) أمهيةاملايل على نسب    جودة التدقيق
ة لصاملت  ملعواة ابللق املتع  اء املستجيبني من عينة الدراسةر ائي آل يلي نستعرض نتائج التحليل اإلحصوفيما  

 عد على حدة. عمليات التدقيق املايل تبعا لكل بئع  اوقب
 يف حتسني جودة التدقيق املايل    ارة العالقات مع العمالء مسامهة إد  .1

ة تضبط العالقة يل سلوكالتدقيق املايل وفق ثالثة عوام مالء يف حتسني جودة تساعد إدارة العالقات مع الع 
ال التدقيقق املشاركة يف االرتباط من جهة، والشيالتدق  قل فر خال من  ايل  املتدقيق  ما بني مكتب  عن   ركة حمل 

لعوامل ايهتم وتنوع مناصبهم من جهة أخرى، حيث يفرتض أن تكون من بني اممثليها على اختالف مستو طريق  
  ا.هب   تعلقةملج النتائا  وحتليل وفيما أييت عرض    ، ودةحتسني اجل  ثرة يفاملؤ ائع عمليات التدقيق املايل  املتصلة بوق

 ودة اجل ء يف حتسني  مع العمال إدارة العالقات  ( : نتائج أثر مسامهة 4.31جلدول رقم )ا
 ب ترتي

 العوامل 
 درجة أمهية 

 التأثي 
 مؤشر  
(RII ) 

االحنراف 
 ياملعيار 

املتوسط 
 احلسايب 

 رقم لا ثالث عد األول من احملور العوامل الب

اعاف 4,42 0,712 88,40 عايل جداً  1 مع  صاالتلية  للحصول على    عمالءلال  التعاون  لتحفيزهم على 
 املطلوبة  علومات والواثئقامل

1 

النت  4,19 0,865 83,80 عايل  2 ائج والتعبري  إبالغ العمالء بقضااي التدقيق والسماح هلم مبناقشة 
 ائهمعن آر 

2 

 3 طروحةملل المشاكل  حلولتجابة الحتياجات العمالء بتقدمي ساال 4,12 0,969 82,40 عايل  3
قات مع العمالءإدارة العال 4,25 0,691 84,90 يل جداً اع    

 ( SPSS)  تماد على خمرجاتابالع  الطالبمن إعداد : املصدر 
ودة اجل  حتسني   ساب العام للعوامل املؤثرة يف( أن املتوسط احل4.31تبني النتائج املعروضة ابجلدول رقم )

صوص مجيع االحنراف املعياري إلجاابت العينة خب   ن (، وأ4.25غ )بلء  العمالع  قات م من خالل بعد إدارة العال
 يةمؤشر األمهتباين بسيط بني اإلجاابت حول املتوسط احلساب، وأن    (، مما يشري إىل وجود0.691مل هو ) العوا

ل امو لعلكل ا  تكراراً ويالحظ أيضا أن أكثر اإلجاابت    (،%  84.90اجلودة بلغ )لتحسني    ابلنسبةميع العوامل  جل
املستجيبني   لدى غالبية إىل اتفاق  وهذا يشري  "ثري عايل جداً أت" و "أتثري عايلاوحت ما بني درجات "ر تحة  رت قامل

 جلودة. خبصوص أتثري إدارة العالقات مع العمالء يف حتسني ا
 على يزهم  حفالء لتاالتصال مع العمتتعلق بفعالية    أمهية درجة من خالل اإلجاابت أبن أعلى  كذلك تبني   

  ةأمهييف حني أن أقل نسبة (، % 88.40)نسبة لغت يث ب، حعلى املعلومات والواثئق املطلوبة ل للحصو  نلتعاو ا
العمالء بتقدمي   الستجابة الحتياجات ايف  ( متثلت  4.12(، ومبتوسط حساب مرجح قدره )%  82.40كانت ) 
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ا بينما  ةملطروححلول للمشاكل  العبالإل  األمهية  بلغ مؤشر،  النتائج م والس  قيالتدق  ضاايء بق مالغ  اح هلم مبناقشة 
 (. %  83.80)  نسبة  آرائهموالتعبري عن 

املستجيبني  ه أبدى  وقد  العمالءذا  مع  العالقة  إدارة  أتثري  خبصوص  إياب  اجتاه  العينة  حتسني   من  يف 
اإلاجلودة،   من  العايل  املستوى  يعكس  الضابطة  ل دراك  وهذا  العوامل  أبمهية  ملعالقا   إلدارةديهم،   يف  ء العمالع  ة 

 سني جودة التدقيق املايل. حت
 يق املايل هلا يف حتسني جودة التدقالستجابة  دارة املخاطر وامسامهة إ.2

خالل أربعة عوامل فنية تعكس   التدقيق املايل من   تساعد إدارة املخاطر واالستجابة هلا يف حتسني جودة
وفيما أييت   ، ودةاجلاهم يف حتسني سمبا ي ه مهام اءألد  مؤهل و   كفء ري  تب التدقيق املايل لرأس مال بشكتالك مام

  هبا.  املتعلقة   وحتليل النتائج  عرض
 ودة اجل ( : مسامهة إدارة املخاطر واالستجابة هلا يف حتسني 4.32اجلدول رقم )

 يب ترت
 العوامل 

 ية درجة أمه
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

اف االحنر 
 ياريعامل

املتوسط 
 احلسايب 

 قم ر ال لث اث ور الاحمل ن منثا بعد العوامل ال 

اجملاالت ذات    الرتب ودعمه مبختصني يف  من خمتلف  وع فريق التدقيقتن 4,44 0,653 88,80 عايل جداً  1
 الصلة 

1 

 2 تدقيقوتوثيقها واإلشراف على فريق ال طيط عملية التدقيقكفاية خت 4,38 0,706 87,60 عايل جداً  3
الضخمة لفهم أعمال العميل وتقييم    ياانتب لليل احتيا  نولوجتكتخدام  اس 4,12 0,964 82,40 عايل  4

 خاطر امل
3 

 4 ية نظام الرقابة الداخلية والقدرة على استمرارية االستغالل تقييم فعال 4,42 0,685 88,40 جداً عايل  2
 هلا  ةستجابتقييم املخاطر واال 4,34 0,585 86,79 عايل جداً   

 ( SPSS)  رجاتخم  على تماد عابال  لبالطامن إعداد املصدر : 
( رقم  اجلدول  من  املتوس32. 4يظهر  أن  العام(  احلساب  ب  ط  واالستلعوامل  املخاطر  تقييم  هلا عد  جابة 

(4.34 ( الفرضي  احلساب  املتوسط  أكرب من  أنه  أي  و 3(  متو (  معياري  )ابحنراف  ملقياس 0.585سط  ووفقاً   )
وقد حصل العامل هذا  "،  داً ج عايل    أتثري "و  ة ذأمهي  شر مؤ على  املخاطر حصل  تقييم  سي فإن بعد  ات اخلمليكار 
على املرتبة األوىل   ختصني يف اجملاالت ذات الصلةمن خمتلف الرتب ودعمه مب  ق التدقيقتنوع فريتعلق ب( امل1رقم )

بلغ مؤش نسبة  ر  حيث  )(،   %  88.8)أمهيته  قدره  حساب  وابحن4.44مبتوسط  نسبياً (  معياري متوسط  راف 
يف 0.653) أقلل مشل  ملقابا  (،  )  يةمهأسبة  ن  ت  رقم  يف  3العامل  املتمثل  حت استخد (  تكنولوجيا  البياام  انت ليل 

ا أعمال  لفهم  املخاطر الضخمة  وتقييم  )   لعميل  قدر %  82.4بــــ  مرجح  حساب  ومبتوسط   ،)( وأن 4.12ه   )
يف   يبني،جتاملس  تجااببني إ   املعترب(، مما يشري إىل التباين  0.964)بـــ    راف املعياري كان معترب حيث قدر االحن

وتقييم   ،على فريق التدقيق تدقيق وتوثيقها واإلشرافعملية ال كفاية ختطيطمن    بلغ مؤشر األمهية النسبية لكلحني 
 يل.اى التو ( عل%  88.4و   %  87.6)االستغالل  درة على استمرارية  فعالية نظام الرقابة الداخلية والق
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قنوعليه تشري اإلجاابت إىل و  بتقييم املخا   تجيبنيساملية  لبغا   ة لدى اعجود  الصلة  العوامل ذات  طر أبن 
 .ملايل ببيئة األعمال اجلزائريةيف حتسني جودة التدقيق اا تساهم  واالستجابة هل

     ودة اجليف حتسني    ملايلا  دور تنفيذ عملية التدقيق  .3
مكتب   ءأعضا ةر سر قد تفية مل فنواربعة عمن خالل أ اجلودةيف حتسني ايل املقيق يساهم تنفيذ عملية التد 

وفيما أييت عرض  اجلودة،يف حتسني  احلامسة  منطلق أمهيتها    عالية من   العمليات مبهنيةالتدقيق املايل يف أداء خمتلف  
  . وحتليل النتائج املتعلقة هبا

   ودة اجل  ني يف حتس( : دور تنفيذ عمليات التدقيق 4.33اجلدول رقم )
 ترتيب 

 العوامل 
 ة ة أمهيدرج

 ي التأث
 شر مؤ 

(RII ) 
حنراف اال

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب 

 الرقم  الثالث  من احملور البعد الثالث لعوام

 1 استخدام التدقيق االلكرتوين  4,05 0,939 81,00 عايل  4
 2 يداين يف الوقت املناسب مللعمل اإمتام ختطيط التدقيق وإجراءات ا 4,36 0,702 87,20 عايل جداً   3
 3 ةاألخطاء اجلوهرييق اإلجراءات التحليلية لتقيم خماطر بتط 4,41 0,683 88,20   داً عايل ج 2
 4  املالئمة اإلثبات الكافية و احلصول على أدلة  4,55 0,625 91,00 يل جداً  عا 1

 تنفيذ عملية التدقيق املايل  4,34 0,550 86,85 اً عايل جد  
 ( SPSS)  اترجعلى خمابالعتماد   الطالبمن إعداد :  راملصد

دة و اجلحتسني  ل املؤثرة يف  ام للعواموسط احلساب الع ( أن املت4.33املعروضة ابجلدول رقم )  نتائجلاتبني  
إلجاابت العينة خبصوص مجيع االحنراف املعياري  (، وأن  4.34بلغ )  املايل   من خالل بعد تنفيذ عمليات التدقيق

 مؤشر أمهيةسط احلساب، وأن  و املت  ل و ابت حجااإلبني    يطاين بس(، مما يشري إىل وجود تب0.550)  امل هوالعو 
ال )اجل  لتحسنيابلنسبة  عمليات  تنفيذ  بلغ  ويال%  86.85ودة  لكل (،  تكراراً  اإلجاابت  أكثر  أن  أيضا  حظ 

اتفاق لدى غالبية املستجيبني   ري إىل" وهذا يشأتثري عايل جداً " و "أتثري عايل درجات "العبارات تراوحت ما بني
 جلودة. يف حتسني ا التدقيق املايل   عمليات  ئع اة بوقلصاملت  ملعواري ال ثصوص أتخب

، واملالئمة  الكافية  اإلثباتحلصول على أدلة  تتعلق اب   أمهية   اإلجاابت أبن أعلى نسبة   من خالل كما تبني 
( 4.05توسط حساب مرجح قدره )(، ومب%  81، يف حني أن أقل نسبة كانت )(%  91)نسبة  لغت  ث بحي

عمل امليداين يف جراءات الطيط التدقيق وإ إمتام ختكل من    أمهية بلغت  ، بينما  ويناللكرت ا  تدقيق الام  استخد   ثلت يف مت
( على %  88.2  و  %  87.2)  نسبةرية  ملناسب وتطبيق اإلجراءات التحليلية لتقيم خماطر األخطاء اجلوهالوقت ا
 التوايل. 

تنفيذ عمليات بصلة  لذات ا  ل لعواما  أبنيبني  تجة املساابت إىل وجود قناعة لدى غالبيجري اإل تشو   هذا   
 . ية ببيئة األعمال اجلزائر قيق املايلحتسني جودة التد تساهم يف  التدقيق  

 
   دور الرقابة على اجلودة يف حتسني جودة التدقيق املايل .4
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التدقيع  ةالرقاب  همتسا جودة  حتسني  يف  اجلودة  املا لى  أخالقيةيلق  عوامل  أربعة  خالل  من   تعكس   
املهنية ابعتبار أهنا األحكام    لق هبا من إصدارلتدقيق املايل يف قبول املهام وما تعامكتب    ء أعضا  دى ط ل نضبااال
  هبا.   وفيما أييت عرض وحتليل النتائج املتعلقة ،  ودةاجلاهم يف حتسني  تس

   ودة اجلودة يف حتسني على اجل ( : نتائج مسامهة الرقابة 4.34)اجلدول رقم 
 ترتيب 

  لعواملا
 ية أمهدرجة 
 ي ثالتأ

  رمؤش
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 حلسايب ا

 م الرق ع من احملور الثالث بعد الراب عوامل ال 

 1 ودةللتدقيق ومراقبة اجلاالمتثال للمعايري الدولية  4,43 0,759 88,60 عايل جداً   1
 2 مفاظ هبة إجراءات قبول العمالء واالحت مصرا 4,18 0,877 83,60 عايل  4
 3 ابملكتب والشركاء سيق مع املدراء توسيع تشاور فريق التدقيق والتن 4,19 0,792 83,80  عايل 3
 4 تدقيق مراجعة أوراق العمل من طرف شركاء ومدراء مكتب ال 4,28 0,787 85,60 عايل  2

املايل  تدقيقلجودة االرقابة على  4,27 0,606 85,39 عايل        
 ( SPSS)  رجاتخم  د على ماعتابال  بالالط اد من إعد املصدر : 

 

 التدقيق املايل   جودةلعوامل بعد الرقابة على  ب العام  ن املتوسط احلسا( أ4.34يظهر من اجلدول رقم )
احلس  ،( 4.27) بلغ   املتوسط  من  أكرب  أنه  )أي  الفرضي  واب 3اب   ) ( متوسط  معياري  ووف0.606حنراف  قاً ( 

قم "، وقد حصل العامل ر أتثري عايل" مهية أدرجة  ىصل علح  ودة ى اجلعلرقابة ياس ليكارت اخلماسي فإن بعد القمل
(، %  88.6نسبة )ؤشر أمهية بعلى املرتبة األوىل مب يق ومراقبة اجلودة  للمعايري الدولية للتدق  المتثال اب ( املتعلق  1)

حساب )   مبتوسط  م4.43قدره  معياري  وابحنراف  ن(  )ستوسط  حني  0.759بياً  يف  أقل(،  ة  يسبن  أمهية   مشلت 
ح (، ومبتوسط حساب مرج %  83.6ــــ )بواالحتفاظ هبم  صرامة إجراءات قبول العمالء  تمثل يف  ( امل2)  ل رقم امالع

لى وجود تباين معترب بني (، ما يعرب ع0.877)( وأن االحنراف املعياري كان معترب حيث قدر بـــ  4.18قدره )
فريق التدقيق والتنسيق مع املدراء   ر تشاو   عيتوسن  م  لكلة  يسبنلا  مهيةبلغ مؤشر األيبني، يف املقابل  جاملست  إجاابت 

( %  85.6و    %  83.8إىل )   اء ومدراء مكتب التدقيقأوراق العمل من طرف شرك   ، ومراجعة الشركاء ابملكتبو 
 على التوايل.

اإلجاابتو  تشري  وجود    عليه  امل  اتفاقإىل  غالبية  ابلرقا  ستجيبنيلدى  الصلة  ذات  العوامل  علىأبن   بة 
 . زائريةدة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلو سني جحتم يف اهتس  جلودةا

لديهم إدراك عايل أبمهية الرقابة على اجلودة يف   نة الدراسةضح أبن املستجيبني من عييت  الصدد  هذايف  و 
يف ق  تتفاليت ة احملليتوصيات الدراسات السابقة نياً ميدون ضيؤ قد يفسر أبهنم  ملايل، وهو ما سني جودة التدقيق احت
أب مض مع املؤسساتية    ن ها  اهلياكل  قصور  أوجه  املهاأحد  على  الرقيتمثل  نة  ملشرفة  تفعيل عملية  عدم  على يف  ابة 

ذا إال ما  وهذا يف ح ،  جلنة مراقبة اجلودة  يفرتض أن تضطلع هبا اجلودة ال سيما ما تعلق منها ابلرقابة اخلارجية اليت  
من مسؤولياهتا. من قبل مكاتب التدقيق ابعتبار أهنا    ةطواعي  ىتؤد  ة وداجلعلى    يةالداخلافرتضنا جدالً أبن الرقابة  

اليت طالت شركات   بدليل قضااي الفساد املايل واإلداري يف اجلزائر  اجلودة حملياً انعكس سلباً على واقع    ي األمر الذ 
تو  قبل مكاتب  تدقيقها من  أجنبيةز ج  دقيقبنوك مت  يع،  ائرية وليست  ال هاجل  هتماما  عدمكس  وهو ما  ية صو ات 
دة وفق القانون نص على الرقابة على اجلو عي الذي يد اإلطار التشريألة اجلودة، وما يدلل على ذلك هو وجو سمب
دت األمر على ذلك بل تعداه حني عم امليدان، وال يقتصرإال أهنا مل جتسد على ،  2010(، منذ سنة 10-01)

        . التدقيق املايلاملعيار املتعلق ابلرقابة على جودة    اضمنه  ن كومل يق  دقية للترياجلزائة املالية إىل إصدار املعايري  ر وزا
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 لتدقيق يف حتسني جودة التدقيق املايل  ئل اجلوهرية لساعن املتقارير  الدور    .5
 أربعة  جودة التدقيق املايل من خالل ني يف حتسق  يدقت لعن املسائل اجلوهرية ل  ه لتقارير املدقق  دار يساهم إص 

  املتعلقة هبا.  ل النتائجأييت عرض وحتلي  وفيما  لجودة،ابلنسبة ل  قارير التدقيقتمهية  أ تفسر  يةتقنوامل  ع
   ودة اجل حتسني لتدقيق يف  عن املسائل اجلوهرية لتقارير ال( : نتائج 4.35رقم )ول  اجلد

 يب ترت
 العوامل 

 درجة أمهية 
 التأثي 

 مؤشر 
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

سط املتو 
 يب سااحل

 الرقم  ن احملور الثالث مامس خلالبعد ا املعو 

لإلبالغ عن مسائل التدقيق   701قم   ر معيار التدقيق الدويل  اعتماد 4,25 0,804 85,00 عايل جداً   4
 الرئيسية 

1 

 2 لرقابة الداخلية انظام  قرير عن نقاط الضعف اجلوهرية يفالت  4,50 0,668 90,00 عايل جداً   2
 3 قدرة العميل على استمرارية االستغالل  ير عنر قالت  4,44 0,703 88,80   عايل جداً  3
 4 خطاء والتحريفات اجلوهرية اليت مت اكتشافها األ اإلبالغ عن 4,56 0,624 91,20   عايل جداً  1

    قالتدقي تقارير عن املسائل اجلوهرية يف ال 4,44 0,564 88,81 عايل جداً  
 ( SPSS)  اترجخم  د على ماابالعت  الطالبمن إعداد املصدر : 

بعد إصدار ب صلةذات الالعام للعوامل احلساب  املتوسط قيمة( 4.35 النتائج املعروضة ابجلدول رقم )نيتب
املسائل اجلوهرية يف  تقارير  ال العينة خب(، وأن االحن4.44)  بلغحيث  التدقيق  عن  املعياري إلجاابت  صوص راف 

غ هذا وقد بلابت حول املتوسط احلساب، ااإلج   ني سيط بب  اينود تبوج  إىل  (، مما يشري 0.564ع العوامل هو )يمج
(، ويالحظ أيضا أن أكثر اإلجاابت تكراراً %  88.81اجلودة )  سني حتتقارير التدقيق يف  ل  النسبيةمؤشر األمهية  

 خبصوص  ستجيبنيهذا يشري إىل اتفاق غالبية املو "  جداً أتثري عايل  "  أمهية ذات ول درجة  العبارات متركزت ح  لكل
 اجلودة. لتدقيق يف حتسني  املسائل اجلوهرية ل  نعرير  ا قتال  ثريأت

تب  خالكما  من  أعلى  ني  أبن  اإلجاابت  النسبية  قيمل  األمهية  ملؤشر  األخطاء اب تتعلق  ة  عن  إلبالغ 
 85كانت )   أمهيةحني أن أقل نسبة    (، يف%  91.2) نسبة  لغ  ، حيث باكتشافها  ت اجلوهرية اليت متوالتحريفا

التدقيق( متثلت  4.25)قدره    ح  مرج اب حس  توسطومب(،  % اعتماد معيار  غ عن لإلبال  (701)الدويل رقم    يف 
التدقيق ا بينما  يسيةلرئمسائل  نقااالتقكل من  لة  ينسبال  بلغ مؤشر األمهية،  الضعف اجلوهرية يفرير عن   نظام ط 
 .يلالتواى  عل (%  88.8و    %  90) يل على استمرارية االستغالل  م رة الع عن قد و الرقابة الداخلية  

 عن املسائل  تقاريرال  ب فيما يتعلق بتأثريجتاه إيا لعينة قد أبدو ا املستجيبني من ا  غالبية  يشري إىل أن  امم  
املة لتقارير شامل المن اإلدراك لديهم، أبمهية العو   كس املستوى املرتفع وهذا يعلتدقيق يف حتسني اجلودة،  اجلوهرية ل
التميكن    ا كم  .ايلاملدقيق  لتجودة احتسني    املدقق يف  للعينة ابملوافقة  التوجه  اعتمافسري هذا  املعيار ضمنية على   د 

للتدقيق رقم   جهة ق. وهو ما يشري من  ( الذي يعىن ابلتقرير عن املسائل اهلامة أو الرئييسية للتدقي701)الدويل 
 . املايل  قة لدى مستخدمي تقارير التدقيقثزيز الأخرى إىل حرص العينة على تع 

   املايلعمليات التدقيق  بوقائع   ذات الصلةالعوامل  الرابعة  ة  يالفرض  راختبا:    اً اثني
الرابع  (Tائي )حصاإل مت إجراء االختبار   الفرضية اإلحصائية  الواحدة الختبار صحة  النحو للعينة  ة وفق 

 :   التايل



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

241 

0H  جودة   حتسني و   ملايلا  قيقالتد  ات عمليع  وقائالعوامل ذات الصلة ب  بنية  يإحصائ  ذات داللة  عالقة: ال توجد
 ؛ األعمال اجلزائرية  ببيئة  ينيهنيني واألكادميمن وجهة نظر امل املايل التدقيق  

1H:    إحصائية    عالقة توجد داللة  ب  بني ذات  الصلة  ذات  املوقائع  العوامل  التدقيق  و عمليات  جودة حتسني  ايل 
 . ئريةزااجلعمال  ألبيئة اب  ة نظر املهنيني واألكادميينيهمن وج املايلالتدقيق  

القراري تطبمت إلي  ق نفس قاعدة اختاذ  الف  خبصوص  ها سابقاً املشار  الرابعة من عدمهقبول  اجلدول ، و رضية 
 املوايل يعرض نتائج االختبار. 

 بعة ة الواحدة ابلنسبة للفرضية الرا" للعينTج اختبار "( : نتائ4.36جدول رقم )
رار  قال

 اإلحصائي 
 مستوى  الداللة 

 داللة ال
 مة قي

T 
سط تو امل
 ايب ساحل

 الرقم  ر الثالثعوامل املؤثرة يف حتسني اجلودة للمحو لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رفض 
 فرضية
 العدم

الت 4,42 32,621 000, الد لتحفيزهم على  العمالء  املفعالية االتصال مع  علومات والواثئق عاون للحصول على 
 املطلوبة 

1 

 2 شة النتائج والتعبري عن آرائهمقمبنا مماح هللسوا تدقيقالقضااي إبالغ العمالء ب  4,19 22,590 000, دال
 3 بتقدمي حلول للمشاكل املطروحة الءتجابة الحتياجات العم االس 4,12 18,966 000, الد

الءة العالقات مع العم إدار  4,25 29.486 000, دال  
 4 لصلةا ت ذاتالايف اجمل مبختصنيالتدقيق من خمتلف الرتب ودعمه  ع فريقتنو  4,44 36,004 000, دال
 5 يقتدقواإلشراف على فريق الوتوثيقها عملية التدقيق  كفاية ختطيط 4,38 32,002 000, دال
 6 العميل وتقييم املخاطر الضخمة لفهم أعمال استخدام تكنولوجيا حتليل البياانت 4,12 19,008 000 دال
 7 تمرارية االستغالل سعلى ا ة القدر و  ليةالداخة الرقاب تقييم فعالية نظام  4,42 33,966 000, دال
9137.4 000, دال الستجابة هلا ملخاطر واتقييم ا 4,34   
 8 استخدام التدقيق االلكرتوين  4,05 18,351 000, دال
 9 وقت املناسب ل يف االتدقيق وإجراءات العمل امليداينإمتام ختطيط  4,36 31,670 000, دال
 10 ة لتقيم خماطر األخطاء اجلوهريةيتحليللااءات جر اإلطبيق ت 4,41 33,702 000 دال
 11 ملالئمة والكافية ق اصول على أدلة التدقياحل 4,55 40,663 000, دال
   قيقتنفيذ عملية التد 4,34 39.922 000, دال
 12 لتدقيق ومراقبة اجلودةلدولية االمتثال للمعايري ال 4,43 30,907 000, دال

 13 ت قبول العمالء واالحتفاظ هبماإجراء ةصرام 4,18 22,008 000, لدا
 14 تنسيق مع املدراء والشركاء ابملكتب والتشاور فريق التدقيق  توسيع 4,19 24,617 000 الد

51 دقيق ل من طرف شركاء ومدراء مكتب الت مراجعة أوراق العم 4,28 26,529 000, دال  
ق قيلتدودة اج بة علىالرقا 4,27 34.291 000, دال  

 16 ية مسائل التدقيق الرئيس بالغ عن لإل 701دويل رقم اعتماد معيار التدقيق ال 4,25 25,517 000, لاد
 17 خلية نظام الرقابة الدا التقرير عن نقاط الضعف اجلوهرية يف 4,50 36,875 000, دال
 18 ل غالاالست عن قدرة العميل على استمرارية رالتقري 4,44 33,529 000 دال

 19 ها مت اكتشافاجلوهرية اليت  اإلبالغ عن األخطاء والتحريفات 4,56 41,025 000, لدا
.77841 000, دال  التقارير عن املسائل اجلوهرية يف التدقيق 4,44 
23444. 000, دال املايلاملتصلة بوقائع عمليات التدقيق العوامل  4,33   

 ( SPSS)  ترجالى خمع عتمادابال  الطالبمن إعداد املصدر : 
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اجلميتضح   يف  عليها  املتحصل  النتائج  خالل  )ن  رقم  املتوس(  36. 4دول  لكل  أن  احلساب  اوامعالط  ملدرجة ل 
الثالث    ضمن الفرضي    قد جتاووزتاحملور  بـ ) املتوسط احلساب  املتوسط احلساب   ث حي(،  3واملقدر  قيمة  بلغت 

النتائ  كما (،  4.33)   واملعالميع  جل أيضاً أظهرت  ا  ج  لــقلاملط  مةلقيأبن   عواملمن  امل  احملسوبة لكل ع(  T)  ة 
قاحمل من  أكرب  هي  بــ ا(  T)يمة  ور  واملقدرة  املطلقة  1.96)   جلدولية  القيمة  بلغت  إذ  جملموع (  T)لــ  (،  احملسوبة 

 ه أبنال دول أعتبني من اجل (، وكذلك ي44.234   =لثالث  التدقيق املايل )احملور ا  ملياتبوقائع عصلة  ل املتالعوام
حيث   ،(0.000واملقدرة بــ )  ها حمور ضمن    لعوامل املقرتحة اوى املعنوية( احملسوبة لكل عامل من  تة )مسلالدال   مةقي

ض الفرضية املذكورة أعاله، يتم رفوحبسب قاعدة قبول  ،(0.05أقل من قيمة الداللة االفرتاضية وهي )يتضح أبهنا 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية يلي :  لى ما ع  تنصليت وا (1H) لة البدي وقبول الفرضية( 0H)ية العدمية ضالفر 
  0.05)، عند مستوى داللة  املايل  التدقيقجودة  حتسني   و ق املايل ي دقئع عمليات التتصلة بوقاالعوامل امل  بني

≤  α). 

 ملايلجودة التدقيق ا حتسنيؤثرة يف  مل وامل العل  األمهية النسبيةنتائج    ارنةمقاملطلب اخلامس : 

إجهب التم  ملزيد ا  راءدف  نحن  الستنباط  سعياً  العامة  للنتائج  قمناليل  جزئية  خالل    تائج  املطلب من  هذا 
مل يف املستوى األول ني خمتلفني، حيث نعج األمهية النسبية للعوامل املؤثرة يف حتسني اجلودة على مستويمبقارنة نتائ
واملتضمنة مجيع العوامل فيما بينها  ليات( معة؛ اليئالبدقق؛ مل )ا الثية للمجموعات الثاألمهية النسب نتائج إىل مقارنة 

نق ا اململقرتحة، كما  يف  املقوم  إبجراء  الثاين  ) ستوى  اجلودة  حتسني  يف  املؤثرة  العوامل  مجيع  مستوى  على   55ارنة 
  ل(.  عام

 دة جلو سني احترة يف  للعوامل املؤثث  جملموعات الثالامستوى  على  رنة نتائج األمهية النسبية أوالً : مقا
جودة حتسني  عوامل املؤثرة يف  بتحديد الذكر واليت تعىن  ى نتائج التحليل اإلحصائي السابقة اللماد عتعابال

 انه لتلخيص أمهها وفق التايل : نطالق من اجلدول أدميكن اال،  التدقيق املايل من وجهة نظر طريف عينة الدراسة
 

 الثالث  مبجموعاهتا  املؤثرة يف حتسني اجلودة  عوامل لل سبية لنة األمهيا أتثي  درجةاملقارنة بني   ( :4.37قم )ر جدول 
 ترتيب 
 العوامل 

 ة أمهية درج
 التأثي 

 ى مستو 
 الداللة 

 قيمة 
T 

مؤشر    
(RII ) 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 سايب احل

 الرقم  حماور الدراسة 

0343.7 000, عايل جداً   1 لهعموفريق صاص املدقق املايل خ 4,37 0,511 87,30   1 
.77937 000, يل عا 3 يق املايل واقع بيئة التدق 4,20 0,516 83,92   2 
 3 وقائع عمليات التدقيق املايل  4,33 0,493 86,63 44.234 000,   عايل جداً  2

قيق املايل دجودة الت العوامل املؤثرة يف حتسني 4,30 0.606 86,00 42.123 000, عايل جداً    
 ( SPSS)  جاتر على خمد تماابالع  بالطال من إعداداملصدر : 
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( 4.30) بلغ  اجلودة  حتسني   يع العوامل املؤثرة يفب العام جلمملتوسط احلسا( أن ا37. 4يظهر من اجلدول رقم )
ال احلساب  املتوسط  من  أكرب  أنه  )أي  وابحنراف  3فرضي   ) ( متوسط  مل 0.606معياري  ووفقاً  ليكا (  ت ر قياس 

عايل "  أتثري  تراوحت ما بني  أمهيةت على درجة  ل حص  دةو يف اجل  ةؤثر ل امل املعو ث لاجملموعات الثال إن  اخلماسي ف
جداً وعايل  حيث   العوامل    "،  عملهاملرتبحصلت  وفريق  املايل  املدقق  خبصاص  األوىل    طة  املرتبة  أمهية   مبؤشرعلى 

 مشلت  (، يف حني0.511وسط )ف معياري متا( وابحنر 4.37مبتوسط حساب قدره )(،  %  87.3)  نسبية بلغ 
( 4.2حساب مرجح قدره )   (، ومبتوسط %  83.92بــــ )   بيئة التدقيق املايل واقع  املتعلقة ب  عواملل اثري  أت  ية أمهقل  أ

تباين كبري بني إجاابت   يعرب على عدم وجود   (، ما 0.516وأن االحنراف املعياري كان متوسط حيث قدر بـــ ) 
ة  ينسبمهية  ى املرتبة الثانية وأبلايل عملقيق اتد ال  مليات ع  وقائعبالعوامل ذات الصلة  قابل حصلت  ملبني، يف ااملستجي

بــ تقد  )مبتوسط  (،  %  86.63)  ر  قدره  واب4.33حساب   ) ( متوسط  معياري  إىل 0.493حنراف  يشري  مما   ،)
 .ني آراء املستجيبنيوجود تباين بسيط ب

ع ين مجأب  ميينيادألك ني وانين املهلعظمى للمستجيبني مالغالبية ا  ى قناعة لد   وعليه تشري اإلجاابت إىل وجود
عمليات التدقيق املايل( وقائع ايل، بيئة التدقيق املواقع  دقق املايل، ث )خصائص امل الثال  جموعاهتا العوامل املقرتحة مب 

حيث حصلت   ا، مهية أتثريهأيف درجة    عمال اجلزائرية، مع وجود تفاوت يق املايل ببيئة األتؤثر يف حتسني جودة التدق
صائص املدقق املرتبطة خب   حضيت العوامل" يف حني  عايل"  أتثري   ملايل على درجة ادقيق  تليئة اب  اقع و قة بعل ل املتالعوام

"، وميكن عايل جداً "  ريأمهية أتث   على درجة عمليات التدقيق املايل    قائعو فريق عمله، والعوامل ذات الصلة باملايل و 
 اآلتية :   رجة أمهيتهادبها حبسب  عرض ترتي

 وفريق عمله؛  املايل  قاملدقص  صابطة خبرتمل املالعوا  .1
 ايل؛ التدقيق امل  عمليات وقائع  العوامل ذات الصلة ب  .2
 بيئة التدقيق املايل. واقع  علقة بالعوامل املت  .3

 املؤثرة يف حتسني اجلودة   ية النسبية للعوامل اثنياً : مقارنة نتائج األمه

وهذا عامل(،    55جمتمعة )  لثالثا  عاهتامو جمبرتحة  ق املامل  رتيب إىل مجيع العو تلرجوع إىل  ملقابل وابيف ا
ملؤشر   النسوفقاً  أسفرأمهيتها  عوامل  حت   بية،  عشرة  أهم  امل اديد  املايل  ألوىل  التدقيق  جودة  حتسني  يف  بيئة  بؤثرة 
 :   أدانه  ل الل اجلدو ة واليت يتم عرضها من خالتالي  جالنتائزائرية على  األعمال اجل
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 امل يف حتسني جودة التدقيق املايل و رة  عأهم عش  أتثيد ائج حتدينت( : 4.38جلدول رقم )ا
 تيب تر 

 العوامل 
مؤشر    

(RII ) 
االحنراف 
 املعياري

ملتوسط ا
 جمموعة  دقيق املايل جودة التحتسني ترتيب أهم عشرة عوامل مؤثرة يف  احلسايب 

 عوامل ال
 األوىل  نة هة للماملنظم واننيلقعليها واف  ملتعار بة والتدقيق اايري احملاس عملعرفة مبا 4,70 0,607 94,00 1
 األوىل  وانني ذات الصلة اسبة والتدقيق والقيف معايري احمل ة املستجدات مواكب 4,59 0,673 91,80 2
 الثالثة  هرية اليت مت اكتشافها اء والتحريفات اجلو اإلبالغ عن األخط 4,56 0,624 91,20 3
ثالثة ال ئمةواملالة ت الكافيباة اإلثحلصول على أدلا 4,55 0,625 91,00 4  
الثة الث  الرقابة الداخلية رية يف نظام الضعف اجلوه التقرير عن نقاط 4,50 0,668 90,00 5  
وىل األ استيعاب السلوك والقيم األخالقية  4,47 0,667 89,40 6  
 األوىل  ئمة افية واملالك إلثبات الاالقدرة على تقييم أدلة  4,47 0,721 89,40 7
 الثانية  ة والتدقيق الداخليبالرقانظام  ةفعالي  4,46 0,655 89,20 8

مناهج   4,45 0,740 89,00 9 العايل  حتديث  التعليم  الواقع وطرق  مع  يتالءم  مبا  والتدقيق  للمحاسبة 
 االقتصادي 

 الثانية 

اجلماعي؛   4,44 0,725 88,80 10 العمل  مهارات  القاكتساب  االتصالر اختاذ  والار؛  التحليل  تفكري ؛ 
 املطروحة مشاكللول للحقدمي تو نتقادي اال

 األوىل 

 ( SPSS)  جاتتماد على خمر ابالع  الطالبمن إعداد املصدر : 

، (4.38)رقم  ن خالل اجلدول  م  اجلودة حتسني  أتثريها يف  أمهية  رتتيب العوامل حبسب درجة  ل  اً وفق  يتبني
 :   إمكانية استنتاج ما يلي 

 يها عايري احملاسبة والتدقيق املتعارف علرفة مبابملع  ت متثل  دة يف اجلو   اً أتثري   عواملعشرة  هم  أ  أبننتائج  لتظهر ا
املوالقوانني ل  املستج لنظمة  ومواكبة  والتحريمهنة،  األخطاء  عن  اإلبالغ  إىل  ابإلضافة  هبا،  تتعلق  اليت  فات دات 

لضعف انقاط ن لتقرير عا  علىوالكافية، فضالً ق املالئمة يدلة التدقمت اكتشافها، وكذا احلصول على أاجلوهرية اليت  
 .ة يف نظام الرقابة الداخليةيجلوهر ا

 اإلثباتالقدرة على تقييم أدلة  األخالقية، وكذا  تيعاب السلوك والقيم  سما تعلق اب  ضمنها أيضاً   وكان من 
ي؛ اعل اجلمات كل من العماكتساب مهار و الداخلي،  فعالية نظام الرقابة والتدقيق    ئمة، ابإلضافة إىل واملال  الكافية

 ؛ طروحةامللول للمشاكل  احل تحليل والتفكري االنتقادي وتقدمي  لال؛ ااالتص  ؛ لقرارا  اختاذ
 
 ة لإلطار املقرتح، نسبية لعشرة عوامل األوىل عن متثيالً للمجموعات الثالث املكوناألمهية ال  نتائجفرت  أس

بينها يف ن التمثيإال أهنا سجلت تفاوت  ة املرتبط  وامل عال لصاحل  كرب مهية أ حيث أظهرت أ  للمجموعات،  لسب 
عمليات التدقيق املايل وامل املتصلة بوقائع  ة بكل من الع(، مقارن%  50ئص املدقق املايل وفريق عمله بنسبة )اخبص
   .(%  20) بــ  يئة التدقيق املايل والعوامل املتعلقة بواقع ب (،%  30بــ )
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  دراسةعينة ال  من نييبة للمستج في الوظي  تعلقة ابخلصائص لفروق املاس : اختبار  املطلب الساد

طريف عينة الدراسة فية للمستجيبني من  الشخصية والوظياملتغريات  هذا املطلب دراسة مدى أتثري    يتناول
 الختبارات اعلى إجراء    جودة التدقيق املايل، ابالعتماد املؤثرة يف حتسني    )املهنيني واألكادمييني(، يف حتديد العوامل

ملع مداإلحصائية  فرو ى  رفة  دذق  وجود  إحصال ات  التائية  لة  قياس  يتم  حيث  املتغريات،  لتلك  على عزى  فروق 
خمتلفينيم األول  سويني  مستوى  ،  اعلى  الوظيفي،  املنصب  املهين؛  التصنيف  )املهنة؛  الوظيفية  خلربة اخلصائص 

منط علىاملهنية؛  والثاين  املهنة(،  مزاولة  الشخصيااخلص مستوى    قة  املؤ ئص  )اجلنس؛  العة  التخصلمهل  ص ي؛ 
        (.يلعلما

اإلطار   أتثيبصوص  طريف العينة    ف يف اآلراء بنيختالاالوجود  مدى   د لتحدي  اختبار الفرضية اخلامسة  :   أوالً 
   اجلزائرية.ايل ببيئة األعمال  جودة التدقيق املحتسني  يف  املقفرح  

مييني( داألكاو   نيني؛ه)امل  العينةريف  ق آراء ط ملعرفة مدى توافالفرضية    ابة على هذه من خالل اإلج نسعى  
أتثري   لخبصوص  املقرتح  امل اإلطار  يف  لعوامل  التدقيق  حتسني  ؤثرة  اإلحصائي املايلجودة  االختبار  معرفة  وألجل   ،

الفرضي على  لإلجابة  اختاملناسب  استخدام  يتم  من ة،  للتأكد  الطبيعي،  التوزيع  ب  بار  توزيع  يتبع يأن  العينة  اانت 
،  ( Two Independent samples( لعينتني مستقلتني )T)تبار  خاك مع  ذل سب  ايث يتني، حع الطبيعالتوزي

ال كانت  تتبوإذا  ال  التبياانت  مانع  الالمعلمي  االختبار  ابستخدام  نقوم  الطبيعي،  )-وزيع  annM-ويتين 

Whitney U test.)  

(  1H  و  0Hئني )ز جإىل    ية صائحاإل ية  فرضلبتجزئة ااختبار التوزيع الطبيعي    يتم إجراء   :.اختبار اعتدالية التوزيع  أ
الداللة االفرتاضي فإننا نرفض ستوى  أقل من م  ققاحملتوى الداللة  إذا كان مسحبيث  ،  0.05عند مستوى داللة  

 و التايل : حديل وفق النل الفرض الصفري ونرفض الفرض البوإال فإننا نقب،  ل  الفرض الصفري ونقبل الفرض البدي
 0رية  الفرضية الصفH  :هنة تتبع التوزيع الطبيعي؛ ملغري اتقاً ملوفنة  يت العبياان 
   1البديلة  الفرضيةH  :هنة ال تتبع التوزيع الطبيعي.  املة وفقاً ملتغريبياانت العين 

 ل التايل : و ار وفق اجلد ويتم عرض نتائج االختب
 

نة( عيع تبعاً ملتغي املهنة )طريف الار اعتدالية التوزي( : نتائج اختب.439اجلدول رقم )  
ينوف مس  -ف  رو ككوملو  يليك و  -شابيو    طريف 

 العينة 
التابع  تغي ملا  

لة ال الد ة احلرية درج الداللة  النتيجة  درجة احلرية   لنتيجة ا   
العوامل املؤثرة يف حتسني   أكادميي  0,864 130 0,000 0,192 130 0,000

ايل جودة التدقيق امل  مهين 0,871 138 0,000 0.172 138 0,000 
 ( SPSS)  خمرجاتابالعتماد على    بالطالد امن إعد :  دراملص
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( 0.192وي )ألكادمييني تسالعينة ا  وفمسين -كوملوكروف ضح أن قيمة اختبار  تاله يدول أعل اجلالمن خ
(، يف 0.05للفرضية الصفرية )   الداللة أدىن من مستوى    و(، وه0.000)   داللة( ومبستوى  130رية )بدرجة ح

قيمة  أن  يتبني  ل  املقابل  امليعاالختبار  )هنة  تساوي  بدرج0.172نيني   )( حرية  عند138ة   داللة مستوى    ( 
مستوى  0.000) من  أقل  أيضاً  وهي  )للفرض  اللة الد(،  الصفرية  وبن0.05ية  فإ(،  عليه  الفرض اء  نرفض  ننا 

 التوزيع الطبيعي.  انت العينة ال تتبع الصفري ونقبل الفرض البديل والذي يفيد أبن بيا
اإلطار املقرتح   ص خبصو   ادميينيواألك   املهنينيآلراء بنيفة مدى اختالف ار أجل مع  ن مويتين :  -ناختبار ما  -ب

 وفق النحو التايل : اخلامسة  اإلحصائية  الفرضية  دة، يتم صياغة  و حتسني اجلللعوامل املؤثرة يف  
0H  ني حتسيف    ة امل املؤثر و الع  حتديد واألكادمييني خبصوص  آراء املهنيني  بنية  ذات داللة إحصائي  فروق :ال توجد 

 ؛ (α  ≥ 0.05)توى الداللة  سعند م  زائريةل اجلابيئة األعم باملايل  جودة التدقيق  
1H  توجد ا  بني لة إحصائية  ذات دال  روق ف:  املؤثرة يف    حتديدألكادمييني خبصوص  ملهنيني واآراء  حتسني العوامل 

 . (α  ≥ 0.05)ة  ل عند مستوى الدال  عمال اجلزائريةببيئة األق املايل  جودة التدقي
 : تايل  لق اجلدول اختبار وفم عرض نتائج االتوي 

يف العينة( هنة )طر بعاً ملتغي املإلحصائية ت( : نتائج مستوى فروق الداللة ا.440) ل رقم اجلدو   
 توى الداللة مس ويتين -ختبار مان ا جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  طريف العينة  املتغي التابع 
حتسني   العوامل املؤثرة يف 

 املايل   قالتدقي ةجود
 0.685 8719.50 17735.50 136.43 130 يون األكادمي

 18310.50 132.68 138 املهنيون 
 ( SPSS)  رجاتماد على خمابالعت  بالطالمن إعداد املصدر : 

(، وهي أكرب 0.685)  الداللة   ( عند مستوى8719.50من اجلدول السابق نالحظ أن قيمة االختبار تساوي )
فرضية الصفرية اليت تنص على ل قبل اديلة ونة البينرفض الفرض(، ومنه 0.05ة الصفرية )يللفرض ةلالدال ستوى ممن 
العوامل املؤثرة يف حتسني أتثري ني واألكادمييني خبصوص درجة  راء املهنيآ بنيية  ات داللة إحصائذ  فروق وجد  ال تأنه 

كادمييني يني واألآلراء بني املهناف يف  الت ال يوجد اخ  (، ومنه نؤكد أبنه :0.05داللة ) ودة عند مستوى الجلا
 .ةعمال اجلزائرية األ ببيئ   املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل  عواملديد الصوص حت ب
 

 من عينة املهنيني   للمستجيبني  الفروق املرتبطة ابخلصائص الوظيفية لتحديد    ر الفرضية السادسةاختبا  اثنياً : 
    واملنصب الوظيفي بصوص أتثي اإلطار املقرتح يف حتسني جودة   املهين   يفل من التصنفيما يتعلق مبتغيات ك

 ؛دقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائريةتال  
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 هين لعينة املهنيني ملتغي التصنيف املالفروق وفقاً    اختبار.1
ؤثرة مل املوالعا يتعلق ابينة املهنيني فيمني املستجيبني من عاآلراء بمن أجل اختبار مدى وجود فروق يف  

نة ساابت مقار احلتب التدقيق املايل )مكاتب حمافظة  ا ملك ف املهين لتصني ملتغري اايل وفقاً  حتسني جودة التدقيق امليف
 بيعي ومن مث اختياروزيع الطع نفس اخلطوات السابقة الذكر، فيما يتعلق ابختبار التة احملاسبية(، نتبمبكاتب اخلرب 

  . ئي املناسباالختبار االحصا

(  1H  و  0Hضية اإلحصائية إىل جزئني )ر ة الفي بتجزئلطبيع التوزيع ا  ء اختباريتم إجرا  دالية التوزيع :ت ار اع ب.اختأ
رفض داللة احملقق أقل من مستوى الداللة االفرتاضي فإننا نث إذا كان مستوى ال ، حبي0.05اللة  ند مستوى دع

  : حو التايل رفض الفرض البديل وفق الننفري و صرض اللفا  فإننا نقبل رض البديل، وإال  ض الصفري ونقبل الفالفر 
 0فرية  ة الصالفرضيH  :لطبيعي؛ تتبع التوزيع ايف املهين  ت عينة املهنيني وفقاً ملتغري التصنانبيا 
 1بديلة  الفرضية الH  :طبيعي.ال تتبع التوزيع الاملهين    بياانت عينة املهنيني وفقاً ملتغري التصنيف 

 

 ل التايل : و اجلد   ار وفق تبخض نتائج االويتم عر 

ف املهين لعينة املهنيني وفقاً ملتغي التصني علتوزيدالية ار اعتتائج اختبا ( : ن41.4اجلدول رقم )  
نوف مسي   -وملوكروف  ك ويليك  -شابيو   املتغي التابع  التصنيف املهين 

درجة   الداللة 
 احلرية 

درجة   الداللة  النتيجة 
ية احلر   

 النتيجة 

0,000 100 0, 619  0,000 001 ت سااباحلحمافظة مكاتب  0,885  يف  ل املؤثرة العوام 
قيق  دة الت سني جودحت

 املايل  
0,000 38 0,229 0,000 83 سبية حما  اخلربةاتب مك 0,825   

 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبإعداد  مناملصدر : 

من   ايتبني  اختاجلدول  قيمة  أبن  النياملهنية  ينلع  مسينوف  -كوملوكروف  بار  لسابق  حمافظة ع   مبكاتب  املني 
لة ستوى الدال(، وهي أقل من م0.000)  داللة ومبستوى    ( 100)ة حرية  بدرج  ( 0.196وي )اابت تسااحلس

الص )للفرضية  ي0.05فرية  العاملني (، كما  املهنيني  لعينة  االختبار  قيمة  أن  أيضاً  احملاسبية مبكاتب    تبني  اخلربة 
ية للفرضالداللة     من مستوى(، وهي أيضاً أقل  0.000)   ةدالل   مبستوى و   ( 38جة حرية )( بدر 0.229ساوي )ي

) الصف ا0.05رية  الفرض  نرفض  فإننا  عليه  وبناء  ونقب(،  البديل لصفري  الفرض  بي  ل  أبن  يفيد  عينة والذي  اانت 
 زيع الطبيعي. تبع التو املهنيني وفقاً ملتغري التصنيف املهين ال ت

يد حتد ص  هنيني خبصو عينة امل آلراء بني املستجيبني من  ا الف  تمدى اخة  رفمن أجل مع  ويتين :-تبار ماناخ  -ب
يف املهين، يتم صياغة الفرضية وفقاً ملتغري التصنمال اجلزائرية  ببيئة األع ؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل  مل امل االعو 

 تايل : اإلحصائية وفق النحو ال
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0H:    ؤثرة يف عوامل املال حتديد  املهنيني خبصوص    ةعين  نيبني متجسآراء امل  يفت داللة إحصائية  ذا  فروقال توجد
 ؛(α ≥ 0.05)ند مستوى داللة  ع  تصنيف املهين ملتغري ال  تعزى   ببيئة األعمال اجلزائريةاملايل    تدقيقجودة السني حت
1H  توجد داللة إحصائية    فروق :  امل  يف ذات  املهنيني    ستجيبني آراء  عينة  املؤثر العو حتديد  خبصوص  من   يفة  امل 

 .(α ≥ 0.05)عند مستوى داللة    ملهين اصنيف  غري التى ملتتعز   زائريةعمال اجلببيئة األالتدقيق املايل    جودة  حتسني
 فق اجلدول التايل : ائج االختبار و يتم عرض نتو 

ملهين ملتغي التصنيف انة املهنيني وفقاً ائية لعي( : نتائج مستوى فروق الداللة اإلحص .442اجلدول رقم )  
 متغي  التابع  غي املت

 التصنيف املهين
 وسطمت العدد 

 ب الرت
 جمموع 

 رتب ال
 ختبارا
 ين توي-انم

مستوى  
 الداللة 

يف حتسني   العوامل املؤثرة  
 ملايل جودة التدقيق ا

  6781.50 67.82 100 احلساابت  مكاتب حمافظة 
1731.50 

 
 2809.50 73.93 38 احملاسبية اخلربة   مكاتب 0.411

 ( SPSS)  تماد على خمرجاتعابال  الطالبد دامن إعدر : املص
من  ي الس تبني  أ اجلدول  قيمة  ابق  ) باالختن  تساوي  الدالل1731.50ار  مستوى  عند   )(  (، 0.411ة 

الصفرية اليت الفرضية (، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل 0.05ية الصفرية )ستوى الداللة للفرضوهي أكرب من م
وامل العد  حتديخبصوص  ملهنيني  ستجيبني من عينة اراء املآ  يف   ةإحصائية  لذات دال  روق فال توجد  لى أنه  تنص ع

  0.05)عند مستوى داللة    ينتغري التصنيف امله تعزى مل  زائريةاألعمال اجلببيئة  يف حتسني جودة التدقيق املايل    ؤثرةامل

≤   α) هنيني ملنة اي من عبنيجيست آراء امل  يفاللة إحصائية  ذات د  فروقال توجد    ى أنه :، ووفقاً لذلك نؤكد عل
يف تغي التصنتعزى مل   ببيئة األعمال اجلزائريةايل  يق املة التدق جودرة يف حتسني مل املؤثالعواحتديد  بصوص  

 . (α  ≥ 0.05)عند مستوى داللة    مقارنة مبكاتب اخلربة احملاسبية(   تب حمافظة احلساابت املهين )مكا
 :   هنينيامل  ةعين دى  ل  في نصب الوظيق تبعاً ملتغي املالفرو   اختبار.2

 مل املؤثرة من عينة املهنيني فيما يتعلق ابلعوا  تجيبنيني املسراء بروق يف اآل ى وجود فمن أجل اختبار مد
نصب املع بياانت متغري  الية توزيعاً ملتغري املنصب الوظيفي، نقوم أواًل ابختبار اعتد التدقيق املايل تب  يف حتسني جودة 

one-ي )داألحالتباين  ليل ااختبار حت  استخدام  تبع التوزيع الطبيعي، يتمتنة  يانت العابيإذا كانت    ، حبيث الوظيفي

way ANOVAتتبع ملعات )عيناتقارنة ثالث جممو ( مل البياانت ال ،  تغري مستقل واحد ( فأكثر  وإذا كانت 
  .(isWall-uskalKrواليس )-كروسكالالختبار الالمعلمي  ستخدام ا تتبع التوزيع الطبيعي، نقوم اب

(  1H  و  0Hلفرضية اإلحصائية إىل جزئني )اجزئة  بيعي بتع الطبار التوزيجراء اختيتم إ  اعتدالية التوزيع :  بار ت.اخأ
نا نرفض الداللة احملقق أقل من مستوى الداللة االفرتاضي فإن  حبيث إذا كان مستوى،  0.05ى داللة  عند مستو 

 : التايلوفق النحو  البديلة  ة الصفرية ونرفض الفرضية  يفرضل نقبل ا  اننة، وإال فإبل الفرضية البديللفرضية الصفرية ونقا
  0صفرية  لضية االفرH  : ًعي؛تتبع التوزيع الطبيملنصب الوظيفي   ملتغري ابياانت عينة املهنيني تبعا 
   1الفرضية البديلةH  : ًعي.تبع التوزيع الطبيملنصب الوظيفي ال تملتغري ا  بياانت عينة املهنيني تبعا 

 ار وفق اجلدول التايل : بختالنتائج ا  رضويتم ع
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وظيفي الية التوزيع تبعاً ملتغي املنصب الدر اعتج اختبا نتائ  : ( 4.43قم )اجلدول ر   
ف مسينو   -وكروف  كومل ويليك  -شابيو  غي مت   

 املنصب الوظيفي 
 املتغي التابع 

رية درجة احل الداللة  يجة النت  حلرية درجة ا الداللة    النتيجة  
0,000 71 0, 351 رة يف  العوامل املؤث شريك  0,901 71 0,000 

سني جودة حت  
املايل   تدقيقلا  

ق مدير تدقي 0,742 26 0,000 0,269 26 0,000  
سي مدقق رئي 0,850 25 0,002 0,239 25 0,001  
 مساعد مدقق  0,894 16 0,064 0,166 16 * 0,200

 ( SPSS)  عتماد على خمرجاتابال  الطالبن إعداد مملصدر : ا
ربعة فئات ملتغري أبني    حيدة من ة الو ئدقق هي الفاعدي املاله يتضح لنا أبن فئة مسعل أو ل اجلدال خ  من

اليت  الوظيفي  قيماملنصب  الداللة وفق 0.05وى داللة أكرب من )اختبارها مبست   ظهرت  (، حيث بلغ مستوى 
سج0.200)  مسينوف  -كوملوكروف  اختبار   بينما  حب(،  داللة  مستوى  اختبار  لت   كي ويل -يوبشاسب 

ايالتوز اانهتا  بع بيتيدة اليت تفئة الوح(، وابعتبار هاته ال0.064) لثالثة  ع الطبيعي، يف حني ظهرت قيم الفئات 
نرفض   ليه فإننافهذا يدل على أهنا ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبناء ع(،  0.05لة أقل من )خرى مبستوى دال األ

بع ال تت  صب الوظيفي غري املنعينة املهنيني تبعاً ملت  انتاأبن بي  د في يل والذي يونقبل الفرض البد   الفرض الصفري 
 طبيعي. لزيع االتو 

 من عينة املهنيني خبصوص راء بني املستجيبنيمدى اختالف اآل أجل معرفة منواليس : -اختبار كروسكال -ب
حتسني   يف  املؤثرة  التد العوامل  اجودة  ببيئة  املايل  اجلزائرية  قيق  ملتغألعمال  صياغة يلوظ ااملنصب    ريتبعاً  يتم  في، 

  : التايل  وفق النحو  إلحصائيةالفرضية ا
0H:  وامل املؤثرة يف العحتديد  ني خبصوص  من عينة املهنيستجيبني  ملآراء ا  يفذات داللة إحصائية    فروقجد  و ال ت

 ؛ (α ≥ 0.05)ة  لالند مستوى دع املنصب الوظيفي  تعزى ملتغري   زائريةعمال اجلببيئة األحتسني جودة التدقيق املايل  
1H  توجد دال  فروق :  خبصوص    ةن عينجيبني مستامل  آراء  يف ية  لة إحصائذات  املؤثحتديد  املهنيني  يف العوامل  رة 

 ؛ (α ≥ 0.05)داللة    عند مستوى  تعزى ملتغري املنصب الوظيفي  مال اجلزائريةببيئة األعاملايل     جودة التدقيقحتسني
 ايل : تالفق اجلدول  نتائج االختبار و   ويتم عرض

يني تبعاً ملتغي املنصب الوظيفي نامله ة لعينة حصائيالداللة اإلوى فروق ( : نتائج مست4.44رقم )  لدو جلا  
 متغي  ع تغي التابامل

 الوظيفي  املنصب
 سطمتو  العدد 

 الرتب 
 قيمة 

 االختبار
درجة  
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

 ملؤثرة العوامل ا
 دة يف حتسني جو 

 التدقيق املايل 

  66.48 71 شريك 
5,685 

 
3 

 
 84.96 26 مدير تدقيق  0.128

 61.08 25 سي يمدقق رئ
 70.94 16 ساعد مدقق م

 ( SPSS)  لى خمرجاتابالعتماد ع  لبالطاإعداد من املصدر : 
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د مستوى ( عن3حرية تساوي )  ( وبدرجة5,685ن اجلدول السابق نالحظ أن قيمة االختبار تساوي )م
نقبل و ديلة  ضية البالفر   ض ، ومنه نرف(0.05ة )للفرضية الصفري  الداللة   ىستو ممن    كرب أ ي  (، وه0.128)  الداللة 

أ على  تنص  اليت  الصفرية  ال  الفرضية  دالل  فروق   توجدنه  إحصائية  ذات  املهنيني املآراء    يف ة  عينة  من  ستجيبني 
  املنصب الوظيفيريتغ ملتعزى    ةيئر عمال اجلزاببيئة األاملايل    حتسني جودة التدقيقملؤثرة يف  العوامل احتديد  خبصوص  

مس الدالعند  )توى  لذلك ووفق  ،(0.05لة  :   نؤكد  اً  أنه  إح   فروق   توجد   ال   على  داللة  راء آ  يف صائية  ذات 
املهنيني    ستجيبني امل عينة  التدقيقحتديد  بصوص  من  املؤثرة يف حتسني جودة  األعمال بب املايل    العوامل  يئة 

 ؛(α ≥ 0.05)اللة دوى  تعند مس ييفملنصب الوظتعزى ملتغي ا  ريةاجلزائ

ي واملنصب الوظيفيف املهين  تني خبصوص الفروق وفقاً ملتغري التصنياجلزئرضيتني  ر الفااختبنتائج  من خالل  وعليه  
مي املهنيني  :لعينة  يلي  مبا  أعاله  السادسة  الفرضية  على  اإلجابة  أثر  كن  يوجد  الوظيفية   ال  للخصائص 

عين من  املهنينيللمستجيبني  يتعليف  ة  املت مب  ق ما  التصنيف  من  واملغيات كل  الوظيفهين  حت  ينصب  ديد يف 
 . ةعمال اجلزائري ببيئة األ املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل   عواملال
  

 ةللمستجيبني من عينالوظيفية  و الشخصية  طة ابخلصائص  الفروق املرتبلتحديد    ر الفرضية السابعةاختبااثلثاً :  
العلمي  و ة مزاولة املهنة  ومنطق   ،اخلربة املهنية  ،اجلنسمن  كل    ت تغيامب   لق ا يتعفيم   ةالدراس بصوص املؤهل 

 زائرية؛ ئة األعمال اجلببي  املايل   أتثي اإلطار املقرتح يف حتسني جودة التدقيق 

 
 للمستجيبني من عينة الدراسة   الفروق املرتبطة ابخلصائص الشخصية   اختبار.1

 :   راسةدعينة الدى  ل  املهنية    اخلربةغيتبعاً ملت  ق الفرو   اختبار  .1.1
لعوامل اتحديد  من عينة الدراسة فيما يتعلق ب  جيبني ست املاء بنير روق يف اآلى وجود ف من أجل اختبار مد 

حتسني  امل يف  املايل ؤثرة  التدقيق  الذ جودة  السابقة  اخلطوات  نفس  نتبع  املهنية،  اخلربة  ملتغري  وفقاً  يتعلق   فيما  كر، 
   ر االحصائي املناسب.  اتيار االختبمن مث اخو الطبيعي ع  بار التوزي تابخ

(  1H  و  0Hية إىل جزئني )ية اإلحصائاختبار التوزيع الطبيعي بتجزئة الفرض  إجراء تم  ي  :  توزيعلاعتدالية ا.اختبار  أ
 فإننا نرفض   الداللة االفرتاضي  ، حبيث إذا كان مستوى الداللة احملقق أقل من مستوى0.05داللة    عند مستوى

 لة وفق النحو التايل: يالبد  ضيةالفر نرفض  و ة الصفرية  ل الفرضيالبديلة، وإال فإننا نقب  قبل الفرضيةصفرية ونللفرضية اا
 0ة  الفرضية الصفريH  :ربة املهنية تتبع التوزيع الطبيعي؛ة وفقاً ملتغري اخلت عينة الدراسبياان 
   1الفرضية البديلةH  :لطبيعي. ابع التوزيع  ية ال تتنربة املهخل ملتغري ااً ت عينة الدراسة وفق بياان 

 يل : التا  ل وفق اجلدو   االختبار ويتم عرض نتائج  
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ة املهنية اً ملتغي اخلرب لتوزيع تبع( : نتائج اختبار اعتدالية ا4.45قم )ر دول  اجل  
مسينوف   -وف  كوملوكر  ويليك  -شابيو   املتغي التابع  اخلربة املهنية  

لداللة ا اللة لدا النتيجة  درجة احلرية   احلرية   ةدرج  لنتيجة ا   
سنة  5من   أقل 0,866 67 0,000 0,148 67 0,001  رة ؤثل امللعواما 

 حتسني جودة  يف
 التدقيق املايل 

10إىل   5  من 0,863 74 0,000 0,212 74 0,000  
15إىل   11من   0,875 62 0,000 0,176 62 0,000  
سنة  15أكثر من   0,850 65 0,000 0,217 65 0,000  

 ( SPSS)  د على خمرجاتاابالعتم   البالط إعداد  منصدر : ملا
رت مبستوى ظهمسينوف   –كوملوكروف  ربة املهنية وفق اختبار  ت اخلااليع جمن مجأبدول أعاله  ح من اجليتض

على نفس   ويليك -وشابي   (، هذا وقد أسفر اختبار 0.05لة اإلحصائية للفرضية وهي ) ة أقل من قيمة الدالدالل
اانت يأبن بيد   تفواليت  ةضية البديل قبل الفر نرفض الفرضية الصفرية ون   عليه فإننا  وبناء  ره،كالسابق ذ ة  توى الداللمس

 يع الطبيعي. ال تتبع التوز   ة املهنيةعينة الدراسة وفقاً ملتغري اخلرب 
:  -بار كروسكالاخت   -ب املسواليس  بني  اآلراء  اختالف  مدى  معرفة  أجل  الدمن  عينة  من  راسة تجيبني 

ربة املهنية، يتم ري اخلتغ اً ملة تبعيال اجلزائر ئة األعمجودة التدقيق املايل ببي  رة يف حتسني امل املؤثو العديد  حت  خبصوص 
 النحو التايل : صائية وفق  صياغة الفرضية اإلح 

0H:    ثرة يف العوامل املؤ حتديد  ستجيبني من عينة الدراسة خبصوص  آراء امل  يف ذات داللة إحصائية    فروق ال توجد
 ؛ (α ≥ 0.05)لة  دال  ستوى عند م  ة املهنيةغري اخلرب تعزى ملت  عمال اجلزائريةببيئة األيل  دقيق املا تجودة ال نيحتس

1H  توجد إ   فروق :  امل  يفحصائية  ذات داللة  الدراسة  ستجيبني آراء  عينة  املؤثرة يف حتديد  خبصوص   من  العوامل 
 . (α ≥ 0.05)اللة  دعند مستوى    ة املهنيةغري اخلرب تتعزى مل  ريةيئة األعمال اجلزائببحتسني جودة التدقيق املايل  

 : تايل  ال  دول فق اجلو االختبار    رض نتائج ويتم ع
 

ملتغي اخلربة املهنية ينة الدراسة تبعاً  ة اإلحصائية لعروق الدالل( : نتائج مستوى ف4.46اجلدول رقم )  
 متغي  املتغي التابع 

 اخلربة املهنية 
 متوسط لعدد ا

 الرتب 
 يمة ق

 اراالختب
درجة  

 رية احل
  مستوى
 الداللة 

 عوامل املؤثرة لا
 جودة يف حتسني 

 دقيق املايل الت

  126.65 67 وات سن  5من أقل  
,9041 
 

   
3 

 
 133.28 74 ات سنو  10إىل  5من    0,593

 133.86 62 نة س 15إىل   11من 
 144.58 65 سنة  15أكثر من 

 ( SPSS)  جاتر تماد على خمابالع  الطالبإعداد من املصدر : 
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أعميتبني   اجلدول  تسالن  االختبار  قيمة  أبن  )ه  وبدرجة1,904اوي  ) تساو حرية    (  عن3ي  مستوى   د ( 
أكرب من 0,593))  الداللة  وهي  الد   ،  امستوى  للفرضية  )اللة  ومن0.05لصفرية  و (،  البديلة  الفرضية  نرفض  ه 

ة الدراسة نجيبني من عيستراء املآ   يفائية  حصات داللة إذ  فروقتوجد  أنه ال  نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على  
ند ع  ربة املهنيةملتغري اخل  تعزى  ببيئة األعمال اجلزائريةاملايل    تدقيقال  جودةسني  حتملؤثرة يف  لعوامل ااحتديد  خبصوص  

تجيبني س آراء امل يفصائية  ذات داللة إح  فروق توجد ال (، ووفقاً لذلك نؤكد على أنه : 0.05مستوى الداللة ) 
تعزى   ةيزائر اجل  عمال ة األئببي املايل  التدقيق  املؤثرة يف حتسني جودة    ل العوامديد  حت ة بصوص  سنة الدراعيمن  

 (. α  ≥ 0.05)توى داللة  عند مس   ملتغي اخلربة املهنية 

 

 عينة الدراسة : دى تبعاً ملتغي منطقة مزاولة املهنة لالفروق    اختبار.2.1
لعوامل اتحديد  اسة فيما يتعلق بر من عينة الد ستجيبني  ملاء بني ار فروق يف اآلل اختبار مدى وجود  من أج  
يتعلق  لسابقة الذكر، فيما نفس اخلطوات ا هنة، نتبع املايل تبعاً ملتغري منطقة مزاولة امل تدقيقالجودة سني  حتملؤثرة يف ا

   ائي املناسب.  ابختبار التوزيع الطبيعي ومن مث اختيار االختبار االحص 

  ( 1H  و  0Hئني )ىل جز إاإلحصائية  الفرضية  التوزيع الطبيعي بتجزئة    جراء اختباريتم إ  ع :يية التوز الختبار اعتد.اأ
االفرتاضي فإننا نرفض   ل من مستوى الداللة اللة احملقق أقمستوى الد   ، حبيث إذا كان 0.05عند مستوى داللة  

 النحو التايل:   البديلة وفقالفرضية    ضرية ونرفصفالفرضية ال، وإال فإننا نقبل  الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة
 0لصفرية  الفرضية اH  : عي؛وزيع الطبيملتغري منطقة مزاولة املهنة تتبع الت  تبعاً ة  لدراسينة اعبياانت 
 1بديلة  الفرضية الH  : ع الطبيعي. ينة الدراسة تبعاً ملتغري منطقة مزاولة املهنة ال تتبع التوزيبياانت ع 

 تايل : اجلدول ال  تبار وفق خض نتائج االويتم عر 
 

نطقة مزاولة املهنة م تغي ملبعاً زيع ت و تدالية التختبار اع( : نتائج ا.447ول رقم )داجل  
نوف مسي   -كوملوكروف   ويليك  -شابيو  مزاولة املهنة منطقة    غي التابع املت   

 النتيجة  درجة احلرية  الداللة  النتيجة  درجة احلرية  الداللة 
0,000 49 0,180 0,000 49 0, 478 الشرقي  الشمال  امل املؤثرة يف  و الع 

دة  حتسني جو 
يق املايل التدق  

 الوسط  0,904 128 0,000 0,160 128 0,000
0,001 38 0, 419 الغريب الشمال  0,825 38 0,000   
 اجلنوب الشرقي  0,783 41 0,002 0,249 41 0,000
0,200 12 0,179 0,139 21 ريب اجلنوب الغ 0,895   

 ( SPSS)  لى خمرجاتعابالعتماد   الطالباد د من إع:  دراملص
خال اجلدولمن  يتض   ل  ملنا    حأعاله  اجلنطأبن  بنيقة  من  الوحيدة  املنطقة  هي  الغرب  منا نوب  بقية  طق  

اليت   اختبارها  الوطن  قيم  ) ظهرت  من  أكرب  داللة  اختب0.05مبستوى  وفق  الداللة  مستوى  بلغ  حيث  ار (، 
بينما  (0.200)  نوفمسي   -كوملوكروف   مستوىس ،  (، 0.139)   ويليك -شابيو اختبار    داللة حبسب  جلت 
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مواب منعتبارها  التوزيع    ملهنةا  زاولةطقة  بياانهتا  تتبع  اليت  يفالوحيدة  قيمالطبيعي،  ظهرت  حني  األربعة     املناطق 
 ضإننا نرفف  وبناء عليهالتوزيع الطبيعي،    (، فهذا يدل على أهنا ال تتبع 0.05ألخرى مبستوى داللة أقل من )ا

تغري منطقة مزاولة املهنة ال تتبع ملبعاً  ت  دراسةنة الين بياانت عتفيد أب  ل الفرضية البديلة واليت بالصفرية ونقالفرضية  
 بيعي. لتوزيع الطا

سة من أجل معرفة مدى اختالف اآلراء بني املستجيبني من عينة الدراواليس :  -ر كروسكالاختبا  -ب
م  يتهنة،  ة امللمنطقة مزاو ملتغري    األعمال اجلزائرية تبعاً   ملايل ببيئةالتدقيق ا  سني جودة حت ملؤثرة يف  خبصوص العوامل ا

  : ة الفرضية اإلحصائية وفق النحو التايل غصيا
0H:  يف   العوامل املؤثرةحتديد  ستجيبني من عينة الدراسة خبصوص  آراء امل  يف داللة إحصائية    ذات  فروق توجد    ال

 ≥  0.05)  ستوى داللة عند م   نةتغري منطقة مزاولة املهملتعزى    ائريةعمال اجلز ببيئة األ  دقيق املايل حتسني جودة الت 

α)؛ 
1Hت ا  يفذات داللة إحصائية    فروق جد  و :  الدراسستجيبني  ملآراء  عينة  املؤثرة يف العو حتديد  ة خبصوص  من  امل 

 ≥  0.05)داللة  ند مستوى  ع  املهنة  لة منطقة مزاو تعزى ملتغري    ائريةببيئة األعمال اجلز حتسني جودة التدقيق املايل  

α)؛ 
 :   لتايل افق اجلدول  ختبار و ويتم عرض نتائج اال

مزاولة املهنة  تبعاً ملتغي منطقةلعينة الدراسة اإلحصائية ( : نتائج مستوى فروق الداللة .448) م ول رقاجلد  
 متغي  التابع املتغي 

 منطقة مزاولة املهنة 
 متوسط دد الع 

 الرتب 
 ة قيم

 االختبار
رجة  د

 ة ي احلر 
مستوى  

 لداللة ا
 

 وامل املؤثرة عال
 ودة يف حتسني ج

 قيق املايل التد 

  144.47 49 ي ل الشرقالشما
 

3,814 

 
 
4 

 
  
0,432 

 125.22 128 الوسط 
 140.18 38 لغرب الشمال ا

 144.79 41 اجلنوب الشرقي 
 139.63 12 اجلنوب الغرب 

 ( SPSS)  خمرجات  ى عتماد علالاب  الطالب من إعداداملصدر : 

( عند مستوى 4تساوي )   حرية  وبدرجة   (3,814ار تساوي )ة االختبدول السابق نالحظ أن قيممن اجل
(، ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل 0.05ة )لة للفرضية الصفريمن مستوى الدال  كرب ، وهي أ (0,432)  الداللة 

ا الصفرية  الالفرضية  أنه  على  تنص  داللةذ  فروق توجد    ليت  امل  يف إحصائية    ات  الدراسة ت سآراء  عينة  من  جيبني 
ة مزاولة املهنة زى ملتغري منطقتع زائريةببيئة األعمال اجلودة التدقيق املايل  جسني رة يف حتاملؤث العوامليد حتد صوص  خب
)عن الداللة  مستوى  : 0.05د  أنه  على  نؤكد  لذلك  ووفقاً  إحصتوجد    ال   (،  داللة  ذات  يف فروق   اءآر   ائية 

عينباملستجي  الدراسة ب ني من  املؤثحتديد  صوص  ة  ارة يف حتالعوامل  األعمال   ة ببيئ  املايل   تدقيق لسني جودة 
 (.α  ≥ 0.05)ى داللة  عند مستو  ملهنةة مزاولة اتعزى ملتغي منطق اجلزائرية  
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 :   الدراسة  لدى عينة   الفروق تبعاً ملتغي املؤهل العلمي  راختبا.3.1  

مل االعو تحديد  يتعلق ب  ني من عينة الدراسة فيما ببني املستجي   اآلراء يف   ود فروق وجختبار مدى  ان أجل  م
ملتغري  ني حتسؤثرة يفامل تبعاً  املايل  التدقيق  ال جودة  نتبع نفس  املؤهل  اعلمي،  السابقة  يتعلق اخلطوات  فيما  لذكر، 

   سب.  اتبار االحصائي املنابختبار التوزيع الطبيعي ومن مث اختيار االخ

(  1H  و  0H)  جزئني ية إىل  حصائإل الفرضية ا  ي بتجزئةء اختبار التوزيع الطبيع ايتم إجر   يع :ية التوز لاار اعتدتب.اخأ
وى الداللة االفرتاضي فإننا نرفض احملقق أقل من مستمستوى الداللة    ث إذا كان ، حبي0.05عند مستوى داللة  

 ديلة وفق النحو التايل: بض الفرضية الرية ونرففصرضية اللفننا نقبل اإية البديلة، وإال فالفرضية الصفرية ونقبل الفرض
   0الصفرية  الفرضيةH:  لطبيعي؛التوزيع اسة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي تتبع  االدر   ت عينةبياان 
 1البديلة    الفرضيةH  :الطبيعي. ت عينة الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي ال تتبع التوزيع  بياان 

 يل : دول التاجلر وفق اباتائج االختنويتم عرض  
ل العلمي هاملؤ  ملتغي تبعاً  ية التوزيعر اعتدال( : نتائج اختبا .449قم )ر اجلدول    

مسينوف   -كوملوكروف   ويليك  -شابيو  تغي التابع امل املؤهل العلمي   

داللة ال  النتيجة  درجة احلرية  الداللة  النتيجة  درجة احلرية  
0,000 45 0,188 0,000 54 نس سالي 0,864  رة يف  ل املؤثمعوا ال 

دة  و حتسني ج
 التدقيق املايل 

0,000 56 0, 182  0,000 65  0, 486  ماسرت  
 ماجستي  0,896 16 0,070 0,174 16 0,200
ه دكتورا 0,871 139 0,000 0,188 139 0,000  
 أخرى  0,869 12 0,063 0,261 12 0,024

 ( SPSS)  خمرجات  لى ابالعتماد ع  الطالبمن إعداد املصدر : 
اجلد   بنييت أبن  من  أعاله  املا اول  بدرجة  العلمي  هو ملؤهل  ال  جستري  مو املؤهل  بحيد  بني  ان  ؤهالت ملقية 

اختبار  قيم  ظهرت  الذي  مبستوىالعلمية  )  ه  من  أكرب  م0.05داللة  بلغ  حيث  اختبار (،  وفق  الداللة  ستوى 
بينما  0.200)  مسينوف  -كوملوكروف   داللة حب(،  مستوى  اختبار  س سجلت  (، 0.070)   ك يليو -يو ابشب 
قيمن مؤهل واحد دال يف حني  أوبناء على   األربلعلميااملؤهالت    ظهرت  األ ة  دالة، أي مبستوى عة  خرى غري 
زيع الطبيعي، وبناء عليه فإننا نرفض الفرض الصفري هنا ال تتبع التو ، فهذا يدل على أ(0.05ن )داللة أقل م

 . الطبيعي  العلمي ال تتبع التوزيع  ل ملتغري املؤه ة تبعاً سدرانة العين بياانت أب   البديل والذي يفيد   ونقبل الفرض
:  وال-كالكروس  راختبا  -ب اميس  بني  اآلراء  اختالف  مدى  معرفة  أجل  الدراسملستجيبنين  عينة  من  ة  

غة م صيايتل العلمي،  ؤهة تبعاً ملتغري املاملؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائريخبصوص العوامل  
 النحو التايل :   اإلحصائية وفق لفرضية  ا
0H:   ل املؤثرة يف العوامد  حتديستجيبني من عينة الدراسة خبصوص  ملراء اآ   يف ية  إحصائ  ذات داللة  فروق وجد  ال ت

 ؛ (α ≥ 0.05)د مستوى داللة  عن تعزى ملتغري املؤهل العلمي  ببيئة األعمال اجلزائريةاملايل  ني جودة التدقيق  حتس
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1H  : املآ  يفة إحصائية  ات داللذ  وق فر جد  تو عينة  راء  املالعو   د حتدي خبصوص  الدراسة  ستجيبني من   يف ؤثرة  امل 
 . (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة   ميتغري املؤهل العلتعزى مل  جلزائريةألعمال اببيئة احتسني جودة التدقيق املايل  

 اجلدول التايل : ويتم عرض نتائج االختبار وفق  
مي العل لتغي املؤهتبعاً ملإلحصائية لعينة الدراسة افروق الداللة مستوى  جتائ ( : ن4.50ول رقم )داجل  

 متغي  تابع لغي ا املت
 منطقة مزاولة املهنة 

 متوسط د العد
 الرتب 

 قيمة 
 باراالخت

درجة  
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

 العوامل املؤثرة 
 يف حتسني جودة 
 التدقيق املايل 

  130.22 45 ليسانس 
1,991 

 

 
4 

 

 
0,737 
 

 140.84 56 اسرت م
 113.81 16 اجستي م
 134.77 139 كتوراه د 
 145.46 12 خرى أ

 ( SPSS)  خمرجات  تماد على ابالع  الطالبمن إعداد املصدر : 
السابق  م اجلدول  ) ن  تساوي  االختبار  قيمة  أن  )1,991نالحظ  تساوي  حرية  وبدرجة  مستوى (  4(  عند 

نقبل و ة البديلة  ض الفرضي(، ومنه نرف0.05لصفرية )االلة للفرضية  توى الدسن ممكرب  أ  (، وهي 0,737)   الداللة 
ال  ر الصف  الفرضية أنه  على  تنص  اليت  داللة  ذا  فروق توجد  ية  عياملآراء    يف إحصائية  ت  من  الدراسة ستجيبني  نة 

 دعنؤهل العلمي  غري املتمل تعزى يةال اجلزائر عمببيئة األق املايل  العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيحتديد خبصوص  
يبني ستج آراء امل يفذات داللة إحصائية   وقر ف وجدت  ال :  ى أنهلذلك نؤكد عووفقاً ل (، 0.05مستوى الداللة ) 

تعزى   يةببيئة األعمال اجلزائر املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل    العوامل حتديد  وص  عينة الدراسة بص من  
  (.α ≥ 0.05)لة  الى دمستو  ندع  ل العلميؤهملتغي امل

 

 : اسة الدر   ةلدى عين   نستغي اجلالفروق تبعاً ملاختبار  .4.1
أجل م يف    ن  فروق  وجود  مدى  العوااختبار  املؤث حتديد  يف  مل  جودةرة  املايل    حتسني  ملتغري التدقيق  تبعاً 

بياان اعتدالية توزيع  اة لسبابلنت متغري اجلنس  اجلنس، نقوم أوالً ابختبار  بياانت إذا كا  ثيودة، حبجلتحسني  نت 
(،  Two Independent samplesلتني )ق مستلعينتني  (Tر )ااختبتخدام  ، يتم اسنة تتبع التوزيع الطبيعييالع

اوإذ كانت  مان  الطبيعي،   التوزيعتتبع  ال  لبياانت  ا  الالمعلمي  االختبار  ابستخدام  )-نقوم  Mann-ويتين 

test Whitney U.)  

(  1H  و  0H)  ة إىل جزئني اإلحصائيالطبيعي بتجزئة الفرضية    ختبار التوزيعإجراء ا  تمي  يع :وز تدالية التاع .اختبار  أ
اضي فإننا نرفض وى الداللة االفرت حملقق أقل من مستلداللة ا ، حبيث إذا كان مستوى ا0.05وى داللة  تند مسع

 : التايل  النحو    قوفلبديل  ا  نرفض الفرضو  نقبل الفرض الصفري  الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، وإال فإننا
  0ية الصفرية  ضالفرH  :الطبيعي؛  علتوزيتتبع ا  اجلنس  عاً ملتغري لعينة تببياانت ا 
   1الفرضية البديلةH  :زيع الطبيعي.نس ال تتبع التو تبعاً ملتغري اجل  ت العينةبياان 
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نس جلزيع تبعاً ملتغي ا ( : نتائج اختبار اعتدالية التو 4.51اجلدول رقم )  
ف و نمسي   -  وفكوملوكر  ويليك  -وشابي   س اجلن   املتغي التابع  

ة الدالل حلرية درجة ا  جة يالنت  داللة ال  رية حلرجة اد   النتيجة  
ني  ل املؤثرة يف حتسالعوام اإلانث  0,812 79 0,000 0,217 79 0,000

كور الذ  0,888 189 0,000 0.155 189 0,000 جودة التدقيق املايل   
 ( SPSS)  جاتعلى خمر  ادالعتم اب  الطالبداد إعمن املصدر : 

( بدرجة 0.217اإلانث تساوي )  لعينة  ينوفمس  -ف  و كوملوكر ار  يمة اختبح من اجلدول أعاله أبن قضيت
(، يف املقابل 0.05للفرضية الصفرية )  الداللة ى  وهي أقل من مستو   (،0.000)   داللة ى  ( ومبستو 79حرية )

(، 0.000)   داللة  ى( عند مستو 179حرية )  ةرج( بد 0.155ر يساوي )كو االختبار لعينة الذ يتبني أن قيمة  
أقل موهي أيض  ونقبل   ةصفريال  يةفرض(، وبناء عليه فإننا نرفض ال 0.05ية )ر الصف  للفرضيةاللة  د ال ن مستوى  اً 

 ع الطبيعي. فيد أبن بياانت العينة تبعاً ملتغري اجلنس ال تتبع التوزي ت  يت وال  ة،البديل  يةضالفر 
يد د حت ة خبصوص  ة الدراسء بني املستجيبني من عيناى اختالف اآلر عرفة مدمل  من أج  :  ويتين-مان  ار اختب  -ب

اال ببيئة  ةملؤثر عوامل  املايل  التدقيق  جودة  حتسني  تبعاً   األعمال  يف  ي  اجلزائرية  اجلنس،  الفرضية ملتغري  صياغة  تم 
 اإلحصائية وفق النحو التايل : 

0H:    يف العوامل املؤثرة  حتديد    ص الدراسة خبصو   من عينة   نيستجيباملآراء    يف ة  ئيذات داللة إحصا  روق ف ال توجد
 ؛(α ≥ 0.05) الداللة    ند مستوىع  تعزى ملتغري اجلنس  عمال اجلزائريةأليئة اببايل  يق املقجودة التد  حتسني

1H  توجد امل  يفذات داللة إحصائية    وق فر :  الدراسة خبصآراء  عينة  احتديد  وص  ستجيبني من  ؤثرة يف ملالعوامل 
 .(α ≥ 0.05) اللة  ى الد و عند مست  نستغري اجلتعزى مل  عمال اجلزائريةألببيئة املايل  تدقيق الا  جودة  سنيحت

 يل : دول التاويتم عرض نتائج االختبار وفق اجل
ستوى فروق الداللة اإلحصائية تبعاً ملتغي اجلنس ( : نتائج م4.52)اجلدول رقم   

 متغي  بع املتغي التا
 اجلنس 

مستوى   ويتين -بار مان اخت رتب ل ا جمموع  تب متوسط الر  دد الع 
 الداللة 

يف حتسني  املؤثرة العوامل 
 ملايل تدقيق ادة الو ج

  11924 150.94 79 اإلانث 
6167 

 
 24122 127.63 189 ر الذكو  0.021

 ( SPSS)  ابالعتماد على خمرجات  الطالبن إعداد ماملصدر : 
ا  ند( ع6167)بار تساوي  ختنالحظ أن قيمة اال  من اجلدول السابق (، وهي 0.021ملعنوية )مستوى 

 تنص ديلة اليتض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البفنه نر (، وم0.05ة )يرضية الصفر للف  اللةالدأقل من مستوى  
حتسني املؤثرة يف  ستجيبني من عينة الدراسة خبصوص العوامل  آراء امل  يف ة إحصائية  ذات دالل  فروق جد  تو على أنه  

 كذلك  ويتبني  هذا    ،(0.05لة )توى الدالعند مس  عزى ملتغري اجلنست  ال اجلزائريةة األعمئبيبايل  املة التدقيق  ودج
سط الذكور الذي وهو أكرب من متو   ،(150.94يساوي )  ى اإلانثأبن متوسط الرتب لد من اجلدول أعاله،  
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بفئة مقارنة    ثة اإلانفئم أكرب من  دعح للجودة قد حضي ب(، مما يشري إىل أن اإلطار املقرت 127.63يساوي )
ستجيبني من عينة الدراسة ء املاآر   يفحصائية  لة إالذات د   فروق  توجد:    وفقاً لذلك نؤكد على أنهو الذكور،  

عند   تعزى ملتغي اجلنس   ببيئة األعمال اجلزائرية قيق املايل  جودة التدحتسني    عوامل املؤثرة يف الحتديد  بصوص  
   كور.اإلانث مقارنة بفئة الذ   ة اً أكرب من فئ رتح دعم قامل طار  اإلحيث لقي    ، (α ≥ 0.05)توى داللة  مس

لوظيفية ارتبطة ابخلصائص  فروق املخبصوص ال أعاله،  فرضيات اجلزئية    ربعةاألار  اختبئج  ل نتاعليه من خالو 
ي، العلمل  هنة، املؤهملة، ومنطقة مزاولة اللمستجيبني من عينة الدراسة املتمثلة يف كل من اخلربة املهني  الشخصيةو 
العوااجلنس يفو  املؤثرة يف حتسني جودةم حتديد  بب  التدقيق  ل  األياملايل  ائة  لذلك نؤكد علىيةر جلزائعمال     ، ووفقاً 

  : مابأنه  ال  ستثناء  اجلنس  للخ يو تغي  أثر  اجد  الدراسة صائص  عينة  من  للمستجيبني  والوظيفية  لشخصية 
املهنيةاملتمثلة يف كل   اخلربة  مزاولم  ،من  اا املهنة،  ة  نطقة  املؤثرة يف حتيلعلمي، يف حتدملؤهل  العوامل  سني د 

 .اجلزائرية  ل ألعماببيئة اايل  ملالتدقيق ا  جودة
  

 لدراسة ي ومناقشة نتائج االبنائ  األمنوذج  ر وتقييماختبا  املبحث الثالث : 

كامل تد إطار مديحماولة حت   يفتمثل  واملللدراسة،    املقرتح   األمنوذج سنحاول من خالل هذا املبحث اختبار   
 ،نظر عينة من املهنيني واألكادمييني  ةن وجهمائرية  اجلز   ليئة األعماملايل ببيف حتسني جودة التدقيق ا  امل املؤثرة للعو 

خ من  استخدام  وذلك  البنائية،امل الل  )   عادالت  برجمية  على  اجلزء   (،Amos, v22وابالعتماد  يف  نقوم  كما 
 لدراسة. من هذه ا ةاملستخلصج  قشة النتائناحث مبين من هذا البالثا

 التوكيدي   عاملي الحليل  التم  اابستخد  ائيالبن  وذجاألمن اختبار  :    األول لب  طامل

حتسني   العوامل املؤثرة يف   تحديدلاملقرتح    منوذجاألدى صالحية  اختبار مىل  إهذا املطلب   هندف من خالل  
املايل   التدقيق  األ بجودة  اجلزائرية  بيئة  املوجمن  عمال  نظر  واأل هنهة  وذادميينيكيني  خال،  من  استخدام   ل لك 

العامل التوكيالتحليل  الدر ي  من  الثجدي  و انيةة  على  تابالع،  )ماد  تتم  (،Amos, v22برجمية  عملية   حيث 
مرحلاالخت وفق  األو بار  املرحلة  يف  القياسية  تني،  النماذج  ابختبار  البدء  يتم  جمموعلىل  من ،  حدةلى  عة  كل 

اء ة يف بنقياسيل النماذج ا تلك ميع تم يف املرحلة الثانية جت ي، وبعدها بنائي العامللنموذج ال املكونةث موعات الثالاجمل
 البنائي العام.   منوذجاأل

 التدقيق املايل جودة    وامل املؤثرة يف حتسنيللعالقياسي   ألمنوذجلي  ملي التوكيد التحليل العا  : نتائج   أوالً 
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ح املقرت   لإلطارث املكونة  العات الثقياسية للمجمو ل لنماذج اا  تقييم  وىلاأل  يف املرحلة   يتم  ره كما سبق ذك
ذج للتأكد هذه النما  من خالل اختباركل جمموعة على حدة، وذلك  قيق املايل  د التة  جودسني يف حت مل املؤثرة عوالل

راسة د تكامل لل ملا  البنائي  ذج األمنو يتم اختبار    ، مث يف املرحلة الثانيةعلى قياس جودة التدقيق املايل  اقدرهت من مدى  
م النمواملكون  الثالثان  واجلالقياسية  ذج  ابل،  نتادير  أن  املئذكر  الج  املرحلة   ثانيةرحلة  نتائج  جناح  مبدى  مرتبطة 

عات إلجابة على مدى ارتباط اجملمو يف ا يفه لتفسري البياانت  لعاملي التوكيدي يتم توظ التحليل اىل، ابعتبار أن  األو 
ني بتحس  (قيق املايليات التد تدقيق املايل، وقائع عمللبيئة ااملايل، واقع    قئص املدقصا )خ  لتالية  ا  للعوامل  الثالث

جودة حتسني   ديد العوامل املؤثرة يفيف حت  األمنوذجضية صالحية  ، ومن مثة إثبات مدى صحة فر يق املايلقالتد   جودة 
      التدقيق املايل.

ه خالل  من  وهندف  التهذا  إىل  املرحلة  مقحذه  مدى  من  النمطاق  لكلابقة  القياسية  من عجممو   ذج  ة 
 املستجيبني من عينةاليت مت مجعها من  امليدانية  لبياانت  امع  ،  املقرتحاضي  رت منوذج االفألكونة لالثالث جمموعات امل

انطالالدرا املتغريات،  تلك  حول  )األبعاد سة  الكامنة  املتغريات  بني  العالقة  دراسة  من  املشا(  قا  دة ه ابملتغريات 
اء ط من أخ كامن  متغري   ل ، وتطويق كالكامنة  على تفسري املتغريات  رية خاألل( ومدى قدرة هذه  م/ العوا  ات)الفقر 

 . القياس
 

طة بصائص املدقق املايل وفريق عوامل املرتبلل املقرتح ياسي الق ألمنوذجللي التوكيدي نتائج التحليل العام  .1  
 عمله 

املرتبطة خبصائص   لماجلودة ابلعواحتسني    وذج قياسمنأمطابقة  ى  يد مد د ا التحليل حتسيتم من خالل هذ 
التعليم اد )مسة أبع خب،  ار النظري ، والذي مت حتديده بناًء على اإلط نيةاامليد بياانت  مع ال   وفريق عمله املايل    املدقق

تلقي املتخصص،  امل  العايل  املهين  التعليم  اخلربة  اكتساب  املهين،  الالتدريب  االستقالل  والظذهينستمر،   ي(.هر ا  
وضح البنية لتملوايل  الشكل  تعني ابنسة،  سقرتح للدراامل  وذجاألمن ري الذي استند إليه  ظ نبت من صحة اإلطار الثوللت

 يل وفريق عمله. املا   ل املرتبطة خبصائص املدقق العاملية للعوام
 ودة  اجل  حتسني يف املؤثرة مله ع وفريق ايلامل املدقق بطة بصائص املرت  لعواملاحملدد ل قرتح املالقياسي   األمنوذج(: 10.4الشكل رقم )

 
 (Amos v.22) ات  لى خمرجماد عالب ابالعتعداد الط ملصدر : من إا



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

259 

أعاله الشكل  خالل  من  خب تغري  امل  أبن  يتضح  يعىن  وذج منأميثل    وفريق عملهاملايل  املدقق  صائص  الذي 
لتعليم أن بعد ا  ر ابعتبا،  طار النظري طه من اإل باستن، مت اةدرجة الثانيمن الللتحليل العاملي التوكيدي اهلرمي    يقياس

امل يتالعايل  التدريب واخل  ،قرات()ف  واملعبع  ر شبع على أتخصص  يتشبع كل من بعد  ربة والتعليم املهين يف حني 
    .   عواملعلى ثالث   ذا استقالل املدققستمر وكامل

 ،السابق  األمنوذج  ىوكيدي عللتملي االعا  تطبيق التحليلمت    (،Amos, v22)عتماد على برجمية  وابال
من   )الشكل  خالل  ويتضح  امللقا  ج األمنوذ أن    (10.4رقم  خالل  أظهر    قرتحياسي  التحليلمن  املرفقة   نتائج 

- = e18إبشارة سالبة بـقيمة )ملهين(  )بعد التدريب اللمتغري الكامن  ين  التبا  قيمة يرتقد إىل    ( 05)رقم  ابمللحق  
 ، ةانيرجة الثي من الد اهلرم   لعاملي فق هذا البناء او   1ائي غري مقبولةص اإلحدير  تقلنتائج ان  ا يفيد أب ، مم(0.020

هو من هذا التحليل  تبار أن اهلدف  ، وابعوفريق عملهاملايل   القياسي خلصائص املدقق  األمنوذج عديل  تتوجب  مما يس
العوامل   مباشرحتسني    يف املؤثرة  حتديد  بشكل  املتغريات    ،اجلودة  وليست   ،ل(مالعواات/قر )الف   شاهدةاملوهي 

مسة اخل  األبعاد  انصهار  مت قبولاملنطلق    امن هذ ،  مباشر  غري   دة بشكل اجلو قيس  ليت تاات الكامنة )األبعاد(  املتغري 
 حل لتثالثة يف البنية العاملية إىل الثانية،  الثالث من الدرجة ال)احملاور(  ات  النزال اجملموع، بانةاالستيف  املدرجة   عشر

 للعوامإدراج ام  ويت  األوىل الدرجة    من  نةكمتغريات كام، وتصبح  اهلاختزااليت مت    شرع مسة  اخل  اد األبع  حمل   ذلكب
 البنائي  األمنوذج بسيط تعقيد  توهذا لغرض  الثانية،  يل كمتغري عام من الدرجة  جودة التدقيق املا  يف حتسني املؤثرة  

الة من بني ح  هذه   وقد تعد   .ثةلالثا  رجةلد من ابدال    نيةرمي من الدرجة الثاحيث يصبح منوذج ه  للدراسة  العام
من صحته ا أتكدان  هو م ، و 2من الدرجة الثالثة   ة اهلرميةيلعاملنماذج اال  ام ة استخد ندر   سبب   تفسر حاالت عديدة  

قابل   املفرتض   األمنوذج على    قتطبيابل غري  أنه  على  نتائجه  دلت  الثالثة  حيث  الدرجة  وفق  أن للقياس  ابعتبار   ،
توجب عوامل يال عض  تزال لببيق االختط  ، وعندإىل أدىن حد ممكن لماختزال العواعلى    تقوم   مليعا التحليل العة  طبي
العوامل ح حال كانت  يف  أبكمله  البعد  املد   ذف  املتبقية  ضمن )الفقرات(  ث  بعدها   رجة  من  وذلك الثأقل  ة، 

التحليل  )  نتائج  وفقا ملقرتح   العاملي  استجابة لشروط   بعد  ن أي أ ادها  مف   يتوال(  Guadagnoli et alدراسة 
مستقرا واثبتا بغض النظر   يكون  ( 0.80)   عن قل  بع ال يأن كل تشيث  ى ثالث تشبعات أو أكثر حبلينطوي ع

 .  3نة عن حجم العي
 
مؤشر ول بقية  لألتقييم  املطابقة  متثيليت  المنوذج  ات  مدى  القيم امليدانيةت  للبياان  هتعكس  إىل  وابلرجوع   ،

امل  قة رفية واملة من الربجماملستخرج  قة طابرات املققة ومؤشلقيم احملقد مقارنة ما بني اع( ميكن  5حق رقم )ل ضمن 
   ق اجلدول التايل : فو   ريةاملعيا

 
 .270ص ، مرجع سبق ذكرهتيغزة،   بوزايند  أحمم 1

 .176ص ، ابقع السرجامل  2

 . 24، ص ابق جع الس ر امل 3
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 ودة حتسني اجليف دقق وفريق عمله  املرتبطة بصائص امل العوامل  أثر قرتح لقياساملمنوذج ألل ( : مؤشرات املطابقة53.4)اجلدول رقم 
ققة يمة احملالق  القرار  ة املعياري  ةالقيم  بقة امؤشرات املط   

لعربية الداللة ابللغة اب ر اإلختصا   
 
ابق مطغي   

 

356, 93  CMIN كاي مربع  كلما كانت أقل 

,000 0,  05  P- value ستوى الداللة م     غري دال  ≥

 DF    درجة احلرية  أكرب من الصفر 99

 CMIN/DF ارية املعي  عكاي مرب      5إىل  1من    3,597 مطابق 

ذر متوسط مربعات البواقي ج ≤ 0,1   036, مطابق   RMR 

طابق م  0,0 85 مربعات البواقي املعيارية  متوسطجذر  ≤ 0,1     SRMR 

مطابق غي  GFI مؤشر حسن املطابقة       ≥ 0,9   858, 

ذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاباجل   ≤ 0,08     099, غي مطابق   RMSEA 

طابق م  ,625   0,  5  PGFI االقتصادي  سن املطابقةح مؤشر      ≥

,0   711, مطابق   5  PCFI قارن االقتصادي مل بقة ااملطان شر حسمؤ       ≥

,0   677, مطابق   5  PNFI املعياري االقتصادي مؤشر املطابقة      ≥
 TLI ؤشر توكر لويسم      ≥ 0,9   832, غي مطابق

 IFI ي التزايد ةقؤشر املطابم      ≥ 0,9   863, غي مطابق

بقاغي مط  CFI ملقارن ابقة ا مؤشر املط ≥ 0,9   862, 

ابقمطغي   NFI مؤشر املطابقة املعياري  ≥ 0,9   820, 

 (Amos v.22) ابالعتماد على خمرجات  ملصدر : من إعداد الطالب  ا

 

ق قائص املد صالقياسي خل   ألمنوذجايتضح أن    ( 53.4ل املعروضة يف اجلدول رقم ) من خالل نتائج التحلي
وفر  مطابقة  ياملايل  حقق  أنه  رغم  عمله  ج كم  املؤشرات  بعض لق  مربمتوس   ذر ؤشر  بقيمة عط  املعيارية  البواقي  ات 

أن قيمة  حيث يتضح  ،  كثر املؤشرات أمهيةأع  كنه مل يستويف املطابقة م، لاليت يعكس مطابقة جيدة (  0.036)
، أيضا غريمطابقة  علها مما ي  (0,000)د مستوى  نعوهي دالة    (99)ية  ( وبدرجة حر 356,39كاي مربع بلغت )

املعيارية واحمل  ( حيث0.099)  ابالقرت ا  خطاء  وسطبيعي ملتالرت   اجلذر القيمة   0.08إىل    0.05ددة بني  جتاوز 
طابقة واملواملطابقة التزايدي،  ،كل من توكر لويساملقارنة حيث ظهرت مؤشرات    طابقةوكذلك ابلنسبة ملؤشرات امل

وهي 0.820،  0.862  ، 0.863  ، 0.832) ة  قيمباري  عيامل  طابقة ملوا  ، ملقارن ا من    (  االقأقل  علد يمة  لى الة 
  .(0.90أكرب أو تساوي )  ة املطابقة دجو 

لبنيتض   بناء على ما سبق ذكرهو  املطابقة  املدقح أن مؤشرات  املرتبطة خبصائص  العوامل  املايل على ية  ق 
لة على الدا  بعيدة عن احملكات املعياريةو   سيئةهرت  ة ظ يجة الثانر د رمي من ال كيدي اهلالعاملي التو   األمنوذجشاكلة  

املقرتح   األمنوذجالت على  تعدي  دخالإائي العام دون  البن  األمنوذجإدراج هذا املتغري ضمن    تعذر ي  عليهو   ابقة،ملطا
عند  مل تراعى القصور اليت اك أوجه حيث تعد هذه اخلطوة مهمة الستدر   دانية،املي تحسني جودة مطابقته للبياانتل
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على مراعاة أن تكون التعديالت هلا   ةربجميبل الق  حة منقرت يالت امل عد عند األخذ ابلت، مع احلرص  وذجمناألبناء  
 .ة لمقبو   ة وعملي  ةنظري  اتفسري ت

 

املقياس  وإلعادةوبناًء على ذلك   ملقرت   لبياانته،  األمنوذجطابقة  هبدف حتقيق جودة م  توصيف  حات وفقاً 
 درجة   نتيت كاال  الفقرات()عوامل    ( 09)بعاد الكامنة وحذف  األتزال  مر اخأل ث تطلب احي(  Amosية )برجم

 موضح ابلشكل املوايل :  كما هو(،  0.70لى )أقل من  ( وبعضها غري مث0.50ا ضعيفة )أقل من هتشبع

 ودة  اجل  ني حتس يف ؤثرة املعمله  يقاملايل وفر املدقق  املرتبطة بصائصلعوامل احملدد ل عدل املالقياسي   األمنوذج(: 11.4رقم )  الشكل

 

 (Amos v.22) ات  خمرج  لى ماد ععتطالب ابالملصدر : من إعداد الا

 

الشكل  يتبني   )من  التعديلبع   القياسي   األمنوذج أن    (11.4رقم  البعد،  أصبح    د  صوص خب و أحادي 
املتغريات تشبع  )ابستث  ،درجات  العامل رقم  ابمل(  8ناء  يعىن  املالذي  لنشاعرفة  كانت يث  حالعميل،  ط  تخصصة 

تتعلق ابإلطار النظري، وكذلك لقرب   باراتالعت  ه فدم حذ ع   اارأتينك  ومع ذل(  0.49تشبعه ضعيفة نسبيا )ة  درج
 تراوحت ما  ، إذ عموماالعوامل جيدة  (، يف حني كانت درجات تشبع ابقي  0.50)   ل للقبو   من احلد األدىن مته  قي

( بــ  درجة  أكرب  للعامل  0.81بني   ) ( على قد ال(  9رقم  ار ت   رة  احلكم  احملا  هين ملشيد  التقديرات  وتقييم  سبية بفهم 
بــ )شامل إالعو   قلوأة،  قد عامل خدام أساليب التدقيق  ي يشري إىل التحكم يف است( الذ 5( للعامل رقم )0.64باعاً 

اجملال    ت واحنصر ،  اإللكرتوين يف  العوامل  ابقي  السابقتنيتشبعات  القيمتني  بني  يقع  تصبح،  الذي  لبنية ا  وعليه 
عوامل التتكون من  أحادية البعد و   تعديلعد الب  ملايلاق  ئص املدققياسي للعوامل املرتبطة خبصاج الوذ مناملية لألعال

 التالية: عة  السب
 ستخدام أساليب التدقيق اإللكرتوين؛ التحكم يف ا 
 يته؛ قتحليلية لتخطيط التدقيق وحتديد تو م يف استخدام أساليب اإلجراءات الالتحك 
  كافية واملالئمة؛ ت البام أدلة اإلثييعلى تق  رة القد 
 ل؛مي ط العانشتخصصة باملعرفة امل 
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 دة؛ لتقديرات احملاسبية املعقلى ترشيد احلكم املهين بفهم وتقييم اعقدرة  ال 
     اسبة ملعاجلتها؛ مبراقبة اجلودة وتطوير إجراءات منالقدرة على حتديد وفهم أوجه القصور 
  لتحريفات اجلوهرية. ء واطاكشف عن األخلاخاطر و امل لتقييم  ينممارسة الشك امله 
امليلقوع إىل اوابلرج    امللحق رقم )رب من الخرجة  ستم  ال ( مي5جمية واملرفقة ضمن  قيم كن عقد مقارنة ما بني 
  وفق اجلدول التايل :  لتعديل،  قبل وبعد اؤشرات املطابقة  ملاحملققة 

 ودة جلسني ا حت يفعمله   رتبطة بصائص املدقق وفريقامل مل والعياس أثر اقاملعدل لج منوذ ألة لق( : مؤشرات املطاب54.4جلدول رقم )ا
لقرار ا القيمة بعد   

 التعديل
 القيمة قبل  

ديلالتع  
رات املطابقة مؤش القيمة املعيارية   

ة الداللة ابللغة ابلعربي  اإلختصار  
 

 مطابق 
 

10,72 356, 93  CMIN كاي مربع  كلما كانت أقل 

,707 0,000 0,  05 ري دال غ ≥  P- value لة الدالى مستو  

 DF    ة رية احلدرج ن الصفرأكرب م 99 14

ابق طم  CMIN/DF املعيارية  كاي مربع 5إىل  1من  3,597 766, 

 RMR  جذر متوسط مربعات البواقي ≤ 0,1 036, 016 مطابق 

 SRMR  يةذر متوسط مربعات البواقي املعيار ج ≤ 0,1 0,058 0,022 مطابق 

ابق مط املطابقة  ر حسنؤشم ≥ 0,9 858, 989   GFI 

توسط خطأ االقرتابيعي ملالرتبر اجلذ ≤ 0,08 099, 000, مطابق    RMSEA 

,0 625, 494, غي مطابق  5  PGFI ن املطابقة االقتصادي مؤشر حس ≥

,0 711, 667, مطابق   5  PCFI رن االقتصادي مؤشر حسن املطابقة املقا ≥

,0 677, 656, مطابق   5  PNFI اديالقتص ا قة املعياريبشر املطامؤ  ≥
 TLI ويسل توكر ؤشرم ≥ 0,9 832, 1,000 مطابق 

ابق طم  IFI طابقة التزايدي مؤشر امل      ≥ 0,9   863, 1,000 

بق مطا  CFI ن مؤشر املطابقة املقار  ≥ 0,9 862, 1,000 

 NFI ر املطابقة املعياري مؤش ≥ 0,9 820, 985, مطابق 

 (Amos v.22)   رجاتخم  العتماد على الطالب ابد من إعدا  :  ملصدرا

 

خاليتبني   نتائج من  يف ملعرو ا  تحليلال  ل  )  ضة  رقم  تطابق  (  54.4اجلدول  مؤشرات  مع   ألمنوذج اأن 
( وبدرجة حرية 10,72)  بــ   قيمة كاي مربع   ظهرت، حيث  ةبدرجة ممتاز   دانية استوفت املعايري احملددة البياانت املي

،  ينةلعت امع بياانالقياسي    األمنوذج س تطابق  ا يعكمم   (P=0,707ة )يلة إحصائداغري  مته  قي( و 14تساوي )
اجلذر الرتبيعي مؤشر  حقق فس السياق ويف ن (،0,766)  قبولة بــ يف احلدود امل مة مربع كاي املعيارية يق اءت جكما  

ته مجاءت قي  ماك   (0.08)ن  ابعتبار أن حد القبول هو أقل م(  0,000كاملة )مطابقة   أ االقرتابملتوسط خط 
دا  يةاالحتمال على ق0.966لة )غري  أ وك ،  جوذ األمنقة  بول مطاب ( مما يدل  املقارنة ظ ذلك  املطابقة  هرت مؤشرات 

ال  مطابقة القيمة  واملطابقة توكر لويس،  ( حيث جاءت مؤشرات كل من  0.900دالة أكرب من )كاملة ابعتبار 
على التوايل وهي   ( 9850,،  1,000  ، 1,000  ،1,000)ة  يمعياري بقمل ملطابقة املقارن، واملطابقة اواالتزايدي،
 ة. تاز طابقة ممتعكس م
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البواقي  مؤشر جذر متوسكل من  أيضاً  ابقة جيدة  طم  قحقوقد    ذاه ذر متوسط مؤشر جو ط مربعات 
فقد دية  صااالقتلنسبة ملؤشرات املطابقة  ابأما    ،على التوايل(  0.022و    0.016املعيارية بقيمة )البواقي  مربعات  

حسن  متوىف كل  اس مؤشر  ااملن  ومؤشر  طابقة  االقتصادي  و   6670,)صادي  االقتي  ار عيامل   املطابقةملقارن 
( 0.494حيث ظهر بــ )مؤشر حسن املطابقة االقتصادي ثل االستثناء الوحيد يف متبينما   ،على التوايل (6560,

يتضح أن م  قة، بشكل عاب ئج املطاتاوحتليل نض  وبناء على عر (  ≥ 0,5القبول )  حد   رغم أنه كان قريب جداً من
ومنه ،  كانت جيدة  هتبطة خبصائص املدقق املايل وفريق عملر ل امللعوامل   لملعد ا  يج القياسمنوذ مؤشرات املطابقة لأل

املطابقة الذي ظهر هب  الستنتاج أبن ميكن ا الدر   األمنوذجا  مؤشرات ضعف  جة الثانية للعوامل العاملي اهلرمي من 
خبصائص   رتبظةل املماالعو   نيةحادي لبالعاملي األ   األمنوذجد  تدعم اعتما  ه  وفريق عمليلدقق املا ملصائص اة خبطاملرتب

لعوامل املرتبطة امفهوم ، مما يدل على أن مع البياانت املدانية ا يتسق هباليت طابقة املدة و جلاملدقق املايل وفريق عمله 
جودة التدقيق   صاحل لقياس   جوذ األمنلتايل  واب،  بعادألمتعدد ايس  تصف ابلتجانس وليريق عمله  خبصائص املدقق وف

 ي العام. ئالبنا  وذج مناألمن  ه ض وإدراجاملايل

 يل عوامل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املالل  املقرتح  القياسي   ألمنوذجللتوكيدي  نتائج التحليل العاملي ا  .2
واقع علقة بتابلعوامل امل  س اجلودةيامنوذج قأة  مدى مطابقة بياانت عين   يتم من خالل هذا التحليل حتديد 

املايل،   بيئة مت   التدقيق  ا  ناءً ب  ديده  حتوالذي  النظريإل على  يتكون من مخسة    حيث  ،طار  بتنظيم    أبعادأنه  تتعلق 
كاتب التدقيق املايل، على اجلودة، الثقافة التنظيمية ملالرقابة    حتسني الكفاءة، تعزيز االستقالل،) ات كل من  متطلب
لقياس   ج منوذ األذا  ه   الحيةد صإىل أتكيالل هذا التحليل هذا ونسعى من خ  ، (دقيق املايلتت حمل الكامة الشر حوك

الذي لشكل املوايل نستعني اباملقرتح للدراسة،  األمنوذج  ر النظري الذي استند إليهوللتثبت من صحة اإلطا ،اجلودة
 . ايل ملالتدقيق ا  ع ببيئةة العاملية للعوامل املتعلقة بواقيوضح البني

ودة  اجل حتسني يف املؤثرة   ق املايلالتدقي ة ع بيئبواق  قةملتعلا  للعوامد ل داحمل قرتح امل القياسي  األمنوذج :( .412ل رقم )كالش  

 

 (Amos v.22) د الطالب ابالعتماد على خمرجات  ملصدر : من إعدا ا



 ني  يميادمن املهنيني واألك نةي وفقاً آلراء عانياً املايل ميد ق ة التدقيحتسني جود  ؤثرة يف ل املما: حتديد العو  علرابصل االف

264 

منوذج أل  ثيق املايل ميقالتد   يئةب  واقع علقة بل املتلعوام ه أبن املتغري الذي يعىن ابيتضح من خالل الشكل أعال 
ويتضمن مخسة أبعاد   استنباطه من اإلطار النظري،  انية، مت ثجة الالدر   منرمي  اهل  التوكيديقياسي للتحليل العاملي  

 ري كل منها يتشبع على أربع فقرات.     للمتغ
  

سابق، لا  ذجمنو األوكيدي على  ي الت(، مت تطبيق التحليل العاملAmos, v22)وابالعتماد على برجمية  
املياسالق  وذج األمنأن    ( 12.4الشكل رقم )ن خالل  م  ويتضح نتائج  بقة سيئة مامط هر  أظ ح  قرت ي  أهم ن خالل 

لدرجة تشبع العوامل على أبعادها، وهذا ابلنظر إىل الشكل ابإلضافة  ابق  اليت تظهر على الشكل الس  ؤشراتامل
التوايل وهي أقل من حد ى  ( عل48و    34)يمة  ( بق19( و ) 17م )رق  حيث تظهر درجة تشبع العامللسابق،  ا

    . املطابقة  تحسنيفها لحذ تطلب ا ي(، مم0.50القبول )
، وابلرجوع إىل امليدانيةللبياانت    األمنوذجمدى متثيل  اليت تعكس  طابقة للنموذج  ولتقييم بقية مؤشرات امل

م املستخرجة  ر القيم  امللحق  ضمن  واملرفقة  الربجمية  ميكن  5)  قمن  مقعق (  القي  ارنةد  بني  ومؤشرات م  ما  احملققة 
   ايل : لتدول ااجلوفق   ريةاملعيا  املطابقة

 جودة. حتسني يف املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل العوامل  أثر قرتح لقياساملمنوذج أل( : مؤشرات املطابقة ل55.4دول رقم )اجل
احملققة القيمة   القرار  املطابقة ت مؤشرا القيمة املعيارية    

ربية لعة ابللغة ابلالدال   اإلختصار  
 

 غي مطابق 
 

لنت أقكا  اكلم 464,62  CMIN ربع كاي م 

,000 0,  50  P- value ى الداللة مستو      غري دال  ≥

 DF    درجة احلرية  أكرب من الصفر 165

 CMIN/DF يارية املع كاي مربع   5إىل  1من    2,816 مطابق 

البواقي  ط مربعاتوسجذر مت ≤ 0,1   053, مطابق   RMR 

بق مطا  SRMR  ياريةع قي املبوالربعات اجذر متوسط م ≤ 0,1   063, 

حسن املطابقة مؤشر       ≥ 0,9   852, غي مطابق  GFI 

ابقغي مط  RMSEA  اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب   ≤ 0,08     082, 

مطابق    ,669   0,  5  PGFI ادي تصبقة االقطامؤشر حسن امل      ≥

,0   721, مطابق   5  PCFI تصادي القاملقارن مؤشر حسن املطابقة ا      ≥

,0   662, مطابق   5  PNFI عياري االقتصاديمؤشر املطابقة امل      ≥
 TLI مؤشر توكر لويس      ≥ 0,9   805,  مطابقغي

 IFI مؤشر املطابقة التزايدي       ≥ 0,9   833, غي مطابق

مطابق يغ  CFI قارن ة املبقمؤشر املطا ≥ 0,9   830, 

 NFI ي عيار قة املاباملط ؤشرم ≥ 0,9   763, غي مطابق

 (Amos v.22) عتماد على خمرجات  من إعداد الطالب ابالملصدر : ا
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للعوامل املتعلقة القياسي    األمنوذج ( يتضح أن  55.4من خالل نتائج التحليل املعروضة يف اجلدول رقم )
رية بقيمة ااملعيواقي  لبعات امربر متوسط  ابقة لبعض املؤشرات كمؤشر جذق مطحقرغم أنه    يل ادقيق امللتبيئة ا  اقع بو 
طابقة مع أكثر املؤشرات أمهية، حيث يتضح أن قيمة  جيدة، لكنه مل يستويف امل( اليت يعكس مطابقة  0.063)

، ا غريمطابقةهمما يعل(  0,000)   توى( وهي دالة عند مس165جة حرية )( وبدر 464,62كاي مربع بلغت ) 
خطاء  أيضا  ملتوسط  الرتبيعي  املعيارية  ااوز  جتحيث    (0.082)  باالقرتا  اجلذر  بني  لقيمة  ىل إ   0.05واحملددة 

ي، واملطابقة التزايد ؤشرات املطابقة املقارنة حيث ظهرت مؤشرات كل من توكر لويس،  وكذلك ابلنسبة مل  0.08
الدالة ( وهي أقل من القيمة  0.763،  0.830  ،0.833  ،0.805بقيمة ) ي  املعيار قة  واملطابقة املقارن، واملطاب

 . (0.90)أو تساوي    أكرب   ة طابقاملجودة  لى  ع
البنائي العام دون إدخال تعديالت على   األمنوذجتغري ضمن  ذكره يتعذر إدراج هذا امل  وبناء على ما سبق

حيث تطلب األمر (  Amosات برجمية )حاً ملقرت فقية، و يدانني جودة مطابقته للبياانت املاملقرتح لتحس  األمنوذج
األبع الكاماختزال  دل )ا  ملعا(  13)وحذف    نةاد  اليت كانت  ضعيفة  فقرات(  تشبعها  من  رجة  ( 0.50)أقل 
وامل، وبعد كما مت أيضاً إجراء ثالث ارتباطات ألخطاء القياس لبعض الع(،  0.70مثلى )أقل من    وبعضها غري 

 قياسي ال  وذج ألمناض بنية  بيانته، والشكل املوايل يعر   ة معيدملطابقة ج  ج ذ األمنو ء  فا استالت متإجراء تلك التعدي
 بعد التعديل :   بيئة التدقيق املايل   ع لواق

 ودة  اجل حتسني  يفاملؤثرة   املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل لعواملل  احملدداملعدل القياسي   وذجاألمن (: 13.4الشكل رقم )

 
 

 (Amos v.22) ت  رجاخم  العتماد على الطالب ابد دا : من إع ملصدرا

الش من  )يتبني  رقم  أصبح  قال  ذج ألمنو ا  أن  (13.4كل  التعديل  بعد  البعد،  ياسي  وخبصوص أحادي 
، حيث  يليشري إىل تفعيل املساءلة القانونية للمدقق املا( الذي  28ات، ابستثناء العامل رقم )درجات تشبع املتغري 
تشبعه درجة  نس  كانت  ذلكو (  0.48)  يابضعيفة  ي  مع  اال  هحذف  تممل  ابإلطار  تتعلق  و عتبارات  ك كذللنظري، 
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ا  قيمتهب  لقر  )حل من  للقبول  األدىن  يف 0.50د  حني كان(،  العوام  ابقي  تشبع  درجات  إذ ت  عموما،  جيدة  ل 
قق د ملل ما بني الية االتصال املتبادالذي ينص على فعا(  35( للعامل رقم )0.80تراوحت ما بني أكرب درجة بــ )

نص على تناسب األتعاب مع ي الذي  ( 26) مقامل ر للع ( 0.51)  بــ  تشبعاً أقل العوامل   جاء، و يلا تدقيق املال ةوجلن
، واحنصرت تشبعات ابقي العوامل يف اجملال الذي يقع بني القيمتني اطرملهمة وما حييط هبا من خمجهد ووقت ا

ت وعليه  العاملية  السابقتني،  البنية  ال صبح  للعو قيللنموذج  بيب  املتعلقة  ملااسي  املايلواقع  التدقيق  ال  ئة  تعديل بعد 
 لتالية: اوامل  بعة عسلمن ا  كون تي
 القيمة املضافة؛   ق التدقيق على أساس تقدمي افسة يف سو إرساء قواعد املن 
 تفعيل مراقبة اجلودة الداخلية واخلارجية؛ 
   من خماطر؛ املهمة وما حييط هبا  تناسب األتعاب مع جهد ووقت 
 ق املايل؛ التدقي  امملخصص ملها  ت اية الوقكف 
  ؛ املايل  قللمدق ية  القانون  تفعيل املساءلة 
 الداخلي؛  لية نظام الرقابة والتدقيقافع 
   ما بني املدقق املايل وجلنة التدقيق.فعالية االتصال املتبادل 
حملققة ا  بني القيما  ممقارنة    قد ( ميكن ع 5) رفقة ضمن امللحق رقم  وابلرجوع إىل القيم املستخرجة من الربجمية وامل   
  :    لتايل دول اجلوفق ال،  د التعديقبل وبع ؤشرات املطابقة  مل

 ودة. حتسني اجل يف املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل لعوامل ياس أثر اقمنوذج املعدل لألطابقة لمؤشرات امل ( : 56.4اجلدول رقم )
د القيمة بع القرار   

 التعديل
ل القيمة قب  
 التعديل

يمة  ق ال  
رية عياامل  

ة املطابق اتمؤشر   
لعربية الداللة ابللغة اب ختصار اإل   

 
ق مطاب  
 

 X) كاي مربع  كلما كانت أقل 464,62 17,745
2) CMIN 

,088 ,000 0,  05  P- value (Pv) مستوى الداللة  غري دال  ≥

 DF    درجة احلرية  أكرب من الصفر 165 11

5إىل  1من  2,816 1,613 مطابق   CMIN/DF يارية ملعا ي مربعاك 

بق مطا قي وات الببعامتوسط مر جذر  ≤ 0,1 053, 024,   RMR 

ابق طم ت البواقي املعيارية وسط مربعاجذر مت ≤ 0,1 063, 035,   SRMR 

 GFI مؤشر حسن املطابقة  ≥ 0,9 852, 983, مطابق 

بارت ط خطأ االقجلذر الرتبيعي ملتوسا       ≤ 0,08       082, 048, مطابق    RMSEA 

ي مطابقغ  ,386 ,669 0,  5  PGFI ادي ة االقتصمؤشر حسن املطابق ≥

,0 721, 518, مطابق   5  PCFI ن االقتصادي قة املقار مؤشر حسن املطاب ≥

,0 662, 508, مطابق   5  PNFI مؤشر املطابقة املعياري االقتصادي ≥
 TLI كر لويسمؤشر تو  ≥ 0,9 805, 978, مطابق 

 IFI يدي قة التزاابؤشر املطم      ≥ 0,9   833, 989, مطابق 

 CFI ن ملقار بقة ا طار املمؤش ≥ 0,9 830, 988, مطابق 

 NFI طابقة املعياري مؤشر امل ≥ 0,9 763, 970, مطابق 

 (Amos v.22) صدر : من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  ملا
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 سي القيا  ذج و األمنابق  تط  تن مؤشراأ (  56.4رقم )   املعروضة يف اجلدول   من خالل نتائج التحليليتبني  
جة ممتازة، وفت املعايري احملددة بدر انية استمع البياانت امليد   يق املايلقالتد   بيئة  قع ة بواعلقامل املتاملعدل املتعلق ابلعو 

بــ   مربع  كاي  قيمة  ظهرت  )  ( 17.74)حيث  تساوي  حرية  دالة  11وبدرجة  غري  وقيمته  إحصائية ( 
(P=0,088  )يف   يةار املعياي  ة مربع ك ت العينة، كما جاءت قيممع بياان  سيالقيا  ذج منو األابق  تط  ىلع  دل مما ي 

بــ  و احلد  كاملة مطابقة   عي ملتوسط خطأ االقرتاباجلذر الرتبي  اق حقق مؤشر السي  ذاتويف    (1,613) د املقبولة 
 ( مما 0,485لة )دامالية غري  اءت قيمته االحتكما ج  ، (0.08( ابعتبار أن حد القبول هو أقل من )0,048)

أظ األمنوذجقة  قبول مطاب  لىيدل ع  وكذلك  امل بق املطاات  هرت مؤشر ،  الد مطابقة    قارنةة  القيمة  ابعتبار  الة كاملة 
 ( من  م0.9أكرب  جاءت  حيث  لويس،  (  توكر  من  التزايدي،ؤشرات كل  واملطابقة   واملطابقة  املقارن،  واملطابقة 

 ة. طابقة ممتاز م  تعكس   يل وهياو على الت  ( 9700, 0,988،  0,989،  0,978)املعياري بقيمة  
 

بواقي  شر جذر متوسط مربعات الت البواقي ومؤ امربع  متوسطر  شر جذ مؤ   من   اً كل أيض حقق    هذا وقد 
مبؤشرات املطابقة االقتصادية فقد   وفيما يتعلق ( على التوايل،  0,035و    0,024بقيمة ) يدة  مطابقة جاملعيارية  

حس املطابقةاستوىف كل من مؤشر  اا  ن  االقتصاديامل  شرقتصادي ومؤ الملقارن  املعياري    و  5180,)  مةقي  طابقة 
( 0,386دي حيث ظهر بــ ) ؤشر حسن املطابقة االقتصايف م  ، بينما متثل االستثناء الوحيد يلالتوا  على  ( 5080,

ذج و من أللقة  اباملطؤشرات  يتبني أن م بقة،  لنتائج املطامن حتليل    تقدم وبناء على ما    (≥ 0,5) أن حد القبول    علما 
ودة س ج صاحل لقيا األمنوذج، وابلتايل يدةجموما اءت عج  ملايل ق اة التدقيمل املتعلقة بواقع بيئلعوالعدل امل يقياسال

 . البنائي العام  األمنوذجإدراجه ضمن  ن  ميكو  ،التدقيق املايل
 

 ايلق امللتدقي ا  ع عملياتائملتصلة بوقعوامل الل   املقرتح القياسي    ألمنوذجلنتائج التحليل العاملي التوكيدي   .1
 

ال العيوضح  التحليل  أدانه  التشكل  ل وكياملي  للعوامل  قرتح  املي  ساالقيوذج  منألدي  باحملدد  قائع و املتصلة 
املا التدقيق  الدراسات السابقة إىل املؤثرة يف حتسني اجلودة  يلعمليات  للتدقيق وكذا  الدولية  املعايري  ، حيث تشري 

 نفيذ تا، هل تجابةالسخاطر وامع العمالء، تقييم امل ة العالقات  ار ي )إداد وهعب مخسة أغري ن هذا املتية أن يتضمإمكان
هذا  من خالل ل اجلوهرية(، وهو ما هندف إىل أتكيده  ودة، التقارير عن املسائملية التدقيق املايل، الرقابة على اجلع

 ايل : لتفق الشكل او   فرتاضياال  األمنوذجهذا  صالحية  مدى التحليل، والتحقق من 
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ودة  اجلسني حت يفاملؤثرة  ئع عمليات التدقيق املايلاة بوق ملتصلا  عوامللل  ح احملددي املقرت قياسلا   جاألمنوذ (: .414)م  قالشكل ر   

 

 (Amos v.22) : من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات  ملصدر ا

 

الذي    املتغري  الشكل أعاله أبن  امليعىن اب  يتضح من خالل  التدبي  ع ائ قبو لة  صتلعوامل  املايل ميثل   يققئة 
ري النظري مت تضمني املتغ ار  ابالستناد إىل اإلط و الدرجة الثانية،    مي من اهلر   ديلتوكيي ال العاملوذج قياسي للتحليمن

ي حيث يفرتض أن بعد إدارة العالقات مع العمالء يتشبع على ثالث عوامل، يف حني يتشبع ابقمخسة أبعاد،  
       عوامل لكل بعد.ع  على أرب ذكر  للسابقة اا  اد األربعةاألبع

السابق،   منوذجاأليق التحليل العاملي التوكيدي على  بطمت ت  (،Amos, v22)ية  على برجموابالعتماد  
من   )خالل  ويتضح  رقم  املقرتح    األمنوذج أن    (14.4الشكل  نتائج أظهر  القياسي  خالل  من  سيئة  مطابقة 

ل لشكظر إىل اوهذا ابلنادها،  العوامل على أبع  بع جة تشاً لدر قأخرى وف  هة ومن ج،  ه  ل أعالاملؤشرات على الشك
 (  63  ؛  52؛  66؛  65( بقيمة ) 49؛44؛  42؛  39) رقم    واملتظهر درجة تشبع الع  ثالامل  لى سبيعلق،  ابالس

و  التوايل  جتاوزت  على  أهنا  من  ) لل  األدىن  د احلابلرغم  جاءت    (0.50قبول  احللكنها  من  األأقل  للقبو د  ل مثل 
 قة.  ها لتحسني املطابذفح دعىاستا  مم،  (0.70)

 
ىل ، وابلرجوع إ يدانيةاملت  للبياان  األمنوذج تعكس مدى متثيل  اليت  نموذجقة للاباملط   راتبقية مؤشولتقييم  

( رقم  امللحق  ضمن  واملرفقة  الربجمية  من  املستخرجة  ومؤ 5القيم  احملققة  القيم  بني  ما  مقارنة  عقد  ميكن   شرات( 
 :   ايللتول افق اجلدو  عياريةامل   املطابقة
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 ودة اجلحتسني يف  قيقعمليات التداملتصلة بوقائع  العواملثر أح لقياس قرت املوذج من ألقة لابرات املط( : مؤش 57.4قم )اجلدول ر 
 مؤشرات املطابقة  القيمة املعيارية  القيمة احملققة  القرار 

 اإلختصار  الداللة ابللغة ابلعربية 
 

مطابق  غي  
 

كانت أقل  اكلم 399,559  CMIN ربع ي ماك 

,000 0,  05 ال غري د ≥  P- value لة لدالتوى امس     

 DF    درجة احلرية  أكرب من الصفر 147

ق مطاب  CMIN/DF املعيارية  كاي مربع   5إىل  1من    2,718 

 RMR جذر متوسط مربعات البواقي  ≤ 0,1   036, مطابق 

 SRMR  ريةايبواقي املع لمربعات اط جذر متوس ≤ 0,1   058, مطابق 

قة طابامل ر حسنؤشم      ≥ 0,9   864, غي مطابق  GFI 

بقغي مطا قرتابتوسط خطأ االالرتبيعي مل اجلذر   ≤ 0,08     080,    RMSEA 

,0   669, مطابق   5  PGFI مؤشر حسن املطابقة االقتصادي       ≥

,0   763, مطابق   5  PCFI قتصادي قارن االامل املطابقة  مؤشر حسن      ≥

ابق مط  ,717   0,  5  PNFI اديقتص اال عياريملطابقة ا مؤشر امل      ≥
طابقغي م  TLI ر توكر لويسمؤش      ≥ 0,9   869, 

بقغي مطا  IFI مؤشر املطابقة التزايدي       ≥ 0,9   889, 

 CFI مؤشر املطابقة املقارن  ≥ 0,9   888, غي مطابق

طابقغي م  NFI ياري ملعا  ر املطابقةشمؤ  ≥ 0,9   835, 

 (Amos v.22) رجات  ى خمعل عتماداللطالب ابمن إعداد ا ملصدر : ا

 

صلة القياسي للعوامل املت  األمنوذج ( يتضح أن  57.4اجلدول رقم )   املعروضة يف خالل نتائج التحليل    من
عيارية امل قيوامربعات الب  ذر متوسطج  ت كمؤشر شراالتدقيق املايل رغم أنه حقق مطابقة لبعض املؤ  بوقائع عمليات 

 ة، حيث يتضح أنة مع أكثر املؤشرات أمهيتويف املطابقسمل ي  لكنه ة،  ة جيد بقيعكس مطا( اليت  0.058بقيمة )
)قيمة كاي   بلغت  )399,56مربع  حرية  وبدرجة  الداللة (  147(  قيمة  إىل  مستوى للمؤشر    وابلنظر  عند 

وى تسا( حيث 0.080اء االقرتاب ) خط  سط تو لرتبيعي ملااجلذر  ء جايف حني ق، مطاب غري يتضح أنه ( 0,000)
غري ابقة املقارنة  ؤشرات املطميف حني ظهرت    0.08إىل    0.05ددة بني  ملعيارية واحملاقيمة  لل لقبو حد م  لىمع أع

 ، 0.869،0.889)مة  واملطابقة املقارن، واملطابقة املعياري بقيواملطابقة التزايدي،  كل من توكر لويس،  ل  مطابقة 
 (. 0.90)تساوي    و كرب أد أب حتد اليت  ة  املطابق  على جودة   ل من القيمة الدالة أق   هي و   (0.835،  0.888

البنائي العام دون إدخال تعديالت على   األمنوذجري ضمن  هذا املتغ   ره يتعذر إدراج وبناء على ما سبق ذك
تطلب األمر   حيث  (Amosرجمية )بقرتحات  مل  وفقاً نية،  املقرتح لتحسني جودة مطابقته للبياانت امليدا  األمنوذج
ااختزال   و األبعاد  )حذلكامنة  ع 11ف  اليت كانت  ر )الفقامل  (  )أقات(  ضعيفة  تشبعها  من  درجة  ( 0.50ل 
، وبعد وامللبعض العكما مت أيضاً إجراء ثالث ارتباطات ألخطاء القياس  (،  0.70لى )أقل من  ا غري مثوبعضه

ي ياسالق  ج وذ األمنية  بن  عرض  يوالشكل املوايلنته،  ع بيام  طابقة جيدةمل  منوذج األتفاء  مت اسإجراء تلك التعديالت  
  ايل بعد التعديل : مليات التدقيق املعقائع لو 
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القياسي املعدل واحملدد للعوامل املتصلة بوقائع عمليات التدقيق املايل املؤثرة يف حتسني اجلودة     منوذجاأل(: .415الشكل رقم )  

 

 (Amos v.22) خمرجات    اد على تم ب ابالعلداد الطاإع: من صدر ملا

 

الش  يتبني     رقكمن  )ل  أن  15.4م  بع  ألمنوذجا(  أحالقياسي  أصبح  التعديل  البعد،  د  وأن كل ادي 
للقبول امالمع األدىن  احلد  جتاوزت  حيث  عالية،  الكامن كانت  واملتغري  العوامل  بني  التشبع(  )قيم  االرتباط  ت 
، املايل  لتدقيقات ايائع عململتصلة بوقاملعدل للعوامل اس  ج القياوذ منب ألر دق التقالص قق ايد بتح (، مما يف0.5)

إمتام ختطيط التدقيق على  ( الذي ينص  45م )رق  ( للعامل 0.72رجة بــ )ما بني أكرب دا  تشبعاهتحيث تراوحت  
( 48)  قملعامل ر ل(  0.55)  ــ ب  تشبعاً ل  أقل العوام  يف املقابل ظهروإجراءات العمل امليداين يف الوقت املناسب،  

يف اجملال الذي يقع عات ابقي العوامل  ، واحنصرت تشبجلودةااقبة  ر قيق ومللتد   الدوليةل للمعايري  يفيد ابالمتثاذي  ال
التدقيق املايل  عمليات ع ائبوقصلة لقيمتني السابقتني، وعليه تصبح البنية العاملية للنموذج القياسي للعوامل املتني اب

 التالية:   ةلثمانيا  عواملال   يتكون منل  تعديبعد ال
  االت ذات الصلة؛ مه ابملختصني يف اجملعتب ودر تلف الن خمماملايل يق التدقيق  تنوع فر 
 التدقيق؛  فريقوتوثيقها واإلشراف على   املايل  يقلتدقكفاية ختطيط عملية ا 
    ؛ستغاللتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية والقدرة على استمرارية اال 
 اسب؛ الوقت املن  لعمل امليداين يف ا  جراءاتوإ لتدقيق  ام ختطيط  اإمت 
 ؛األخطاء اجلوهرية  ليلية لتقييم خماطرحت التاإلجراءيق ابتط 
 ت الكافية واملالئمة؛ثبااحلصول على أدلة اإل 
  االمتثال للمعايري الدولية للتدقيق ومراقبة اجلودة؛ 
   سية. ئيقيق الر د سائل التم  غ عن لالبال  701اعتماد معيار التدقيق الدويل رقم 

احملققة  القيم  عقد مقارنة ما بني( ميكن 5لحق رقم ) ملضمن ا ملرفقة ة وايالربجم ملستخرجة منإىل القيم انظر لابو 
  وفق اجلدول التايل :  قبل وبعد التعديل،  ملطابقة  ات اؤشر مل
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 سني اجلودة. يف حت يق املايل دقالتت ئع عمليااتصلة بوقمل اوامل لعا لقياسوذج املعدل من أل( : مؤشرات املطابقة ل58.4اجلدول رقم )

لقرار ا بعد قيمة  ال   
عديلت لا  

لقيمة قبل ا  
يلالتعد   

 القيمة  
 املعيارية 

 مؤشرات املطابقة 
داللة ابللغة ابلعربية ال  اإلختصار  

 
 مطابق 

 

 CMIN كاي مربع  كلما كانت أقل 399,559 22,475

,167 ,000 0,  05 ل  داغري ≥  P- value الداللة ى مستو  

 DF    درجة احلرية  أكرب من الصفر 147 17

ابق مط 5إىل  1 نم 2,718 1,322   CMIN/DF املعيارية  بعكاي مر  

 RMR جذر متوسط مربعات البواقي  ≤ 0,1 036, 013, مطابق 

 SRMR جذر متوسط مربعات البواقي املعيارية  ≤ 0,1 058, 028, مطابق 

ملطابقة اؤشر حسن م ≥ 0,9 864, 980, مطابق   GFI 

ابق مط ط خطأ االقرتابسملتو  يعلرتبي ذر ااجل          ≤ 0,08       080, 035,    RMSEA 

,0 669, 463 , مطابق   5  PGFI ابقة االقتصادي سن املطمؤشر ح ≥

,0 763, 603, مطابق   5  PCFI مؤشر حسن املطابقة املقارن االقتصادي  ≥

,0 717, 589, مطابق   5  PNFI ديصاري االقتاقة املعي ابر املطمؤش ≥
 TLI يستوكر لو  مؤشر ≥ 0,9 869, 988 مطابق 

ق بامط  IFI تزايدي مؤشر املطابقة ال      ≥ 0,9   889, 993, 

 CFI مؤشر املطابقة املقارن  ≥ 0,9 888, 993, مطابق 

 NFI مؤشر املطابقة املعياري  ≥ 0,9 835, 971, مطابق 

 (Amos v.22) رجات  خمماد على  عتب اباللطالملصدر : من إعداد اا

التحليل تشري معطيات    سيالقيا  األمنوذجتطابق  أن مؤشرات  (  58.4رقم )   ل اجلدو ة يف  املعروض  نتائج 
املتعلق   املتابلعوااملعدل  املايل  عملياتع  ائبوقصلة  مل  امليدانية    التدقيق  البياانت  احملددة قد  مع  املعايري  استوفت 

ممتازة لنتخالف  بدرجة  اا  قبل لت ائج  مربعظهر يث  ح  ، التعديل  حليل  قيمة كاي  )  ت  ح(  22,47بــ  رية وبدرجة 
لقياسي مع بياانت العينة،  ا  األمنوذجعلى تطابق    يدل( مما  P=0,167ائية )مته غري دالة إحصي( وق17)ساوي  ت

 يالرتبيع ذراجل ق مؤشرالسياق حق  ذات ( ويف 1,322كما جاءت قيمة مربع كاي املعيارية يف احلدود املقبولة بــ ) 
ا جاءت قيمته  ( كم0.08أقل من )  وبول هقلحد ا  ار أن ( ابعتب0,035)  ازة بــ ممتمطابقة  ابالقرت أ اخطملتوسط  

مطابقة  ، وكذلك أظهرت مؤشرات املطابقة املقارنة  األمنوذجقبول مطابقة    ا يعزز( مم0,728مالية غري دالة )االحت
قة التزايدي، واملطابلويس،  توكر  من  ل  مؤشرات ك  حيث جاءت(  0.900من )  كاملة ابعتبار القيمة الدالة أكرب

وهي تعكس ايل  ( على التو 9710,،  0,993  ، 0,993  ، 0,988)قة املعياري بقيمة  باملطاو   قارن، ة امل واملطابق
 مطابقة ممتازة. 

اقي  مربعات البو   أيضاً كل من مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي ومؤشر جذر متوسطحقق    هذا وقد 
قد القتصادية فاابقة  طات امل مبؤشر ا يتعلق  ( على التوايل، وفيم0,028و    0,013)   مة قيب   جيدة  مطابقة  ةرياملعيا

و   6030,)  قيمة   ادي ومؤشر املطابقة املعياري االقتصاديقارن االقتصاملطابقة امل  استوىف كل من مؤشر حسن 
( 0,463)بــ  رظهادي حيث  صقة االقتاباملط ر حسن ( على التوايل، بينما متثل االستثناء الوحيد يف مؤش5890,

م ضح لنا بشكل عا ، يتليل لنتائج املطابقةلى ما تقدم من حتعبناء  و   (≥ 0,5ول )حد القب  م من اقرتابه من ابلرغ
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، جيدة  كانت املعدل احملدد للعوامل املتصلة بوقائع عمليات التدقيق املايل،    منوذج القياسيؤشرات املطابقة لألم   أن
 . ما ي الع لبنائا  منوذجاألإدراجه ضمن    ميكن املايل و تدقيق  الة  قياس جودل صاحل    ذج و األمنلتايل  واب

  

 جودة التدقيق املايل امل املؤثرة يف حتسني  عو للالبنائي    ألمنوذجل  ديل العاملي التوكي: نتائج التحلي  اً نياث
 

امل الثالث  للمجموعات  القياسية  النماذج  صالحية  من  التحقق  مت  ما    العام   البنائي  ذجو للنمكونة  بعد 
إا  هذ و  من    لدخابعد  نشاهتمطابقحسن    لتطوير  ا عليهالتعديالت  مجلة  يلي  ع  ر ،  املرحلفيما  وهي يف  الثانية،  ة 

املتكامل والذي ميثل أحد أهداف الدراسة، حبيث يتم إدراج النماذج القياسية املعدلة ائي  نالب  األمنوذجمرحلة بناء  
 تغريني املقة ما بتم بدراسة العالوالذي يهم للدراسة  اعالالبنائي    األمنوذجا  يتجسد لدينربطها مع بعضها البعض لو 
وعات العوامل املكونة له واملدرجة ضمن األبعاد جممجودة التدقيق املايل و ثرة يف حتسني  ملتمثل يف العوامل املؤ العام  ا

تبار اخف وهذا هبد  أدانه،ض  و ر املع الشكل وفق مت اخضاعه دفعة واحدة للفحص والتحليل   حيث ،الكامنة الثالثة
عالقوج مدى  ت  فرضيا من    تدقيقلاجودة  سني  حتبني    اطارتب  اتود  وبني كل  املرتبطة  العو املايل  صائص خبامل 

وفر  املايل  عملهاملدقق  إىل    يق  بواقع  ابإلضافة  املتعلقة  و العوامل  املايل،  التدقيق  بكذا  بيئة  املتصلة  قائع و العوامل 
التدقي املايلعمليات  احل  ن م،  ق  جو كأجل  يعرض   ،دانيةاملي  بياانتال مع    العام   نائيالب  األمنوذج طابقة  م  دة م على 

 امل للدراسة : لبنائي املتكا  األمنوذج لشكل املوايل  ا

 ببيئة األعمال اجلزائرية   جودة التدقيق املايلحتسني البنائي املتكامل للعوامل املؤثرة يف   األمنوذج ( : 16.4)  الشكل رقم

 
                (Amos v.22) ت  على خمرجا مادتعابالطالب  لإعداد ا منملصدر : ا
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أبعاده  أبن  ق بالسا  ل كالشن  مبني  يت على  العوامل  تشبعات  الثالثة قيم  )متراوحت    ا  إىل 0.50ن   )
مرتفعة   ليت كانت ( وا0.81) أغلبها  اليت و   يف  بعواملها  تربطها  اليت  القوية  العالقات  لقياسهامبا يعكس    ،ضفت 

ل سبابلن  كذلك امللعو لتشبعات  ال  درجات ة  العام  العامل  على  الكامنة  امللعوامابتمثل  امل  يفثؤ ل  جودة   رة  حتسني 
لنا أن قيم  حيث عة ومتقاربة نوعا ما،  كانت مرتفالتدقيق املايل   ااالرتباط ما بني    يظهر  الكامنة  لثالث املتغريات 

الب)املدقق العمليات(  ،  ايئة،  التابع وهو  قيمها  قع جلودة قد و واملتغري  حيث ظهر   ،املقبولرتباط  الاجمال    من ضت 
قيمة كل   قدرت يف حني  ،  (0.85ودة بــ )بواقع بيئة التدقيق املايل وحتسني اجل  تعلقة مل امل االعو   ما بني   طأقوى ارتبا

بــ )وامل  ق املايل والعوقائع عمليات التدقيالعوامل املتصلة بمن   ( 0.81و    0.84املرتبطة خبصائص املدقق املايل 
التقارب حيث تشرتك   قالصد  وهئي، و البناالصدق    ةوهذا يدل على حتقق أحد أدل ،  مرتفعة  يموهي ق  يلاعلى التو 

 مل املؤثرة يف فهوم واحد وهو العوالعام وتندرج ضمن م احملددة للعامل االثالث يف قياس العوامل    العوامل الكامنة
 .  جودة التدقيق املايلحتسني

 راوحتليت تتحديد وااالرتفاع النسب ملربع معامالت ال  يتبني  ( 16.4)شكل رقم  اللنظر إىل  اب   يف املقابل  
اين أو جمال عادها الثالث )التبب فقرات( على أالعوامل )الى تشبع  تو ( على مس%  66( إىل )%  25)ن  مسبها  ن

وال الفقرة  بني  املشرتكة  النظرية  أعاله    .1بعد( الداللة  الشكل  من  أيضاً  قيم    ن أب ويتضح  العواتشمجيع  على مبع  ل 
الكامنة متغ ا  رياهتا  األوىل من  احل جتا  لدرجة  وهو  0.50)  بولق لل  ىند األ  د وزت  الصدق   حتقق  على  مؤشر(  أدلة 

ه كلما زادت قيم تشبعات املتغريات ا أن، علميق املايلالتدق  جودة حتسني  ؤثرة يف للعوامل امل البنائي ألمنوذج ل  لتقاربا
الكامنة   العوامل  ذلعلى  دل  صدق  عك  كلما  الالى  الدراسةالتساق  ملقياس  تداخلي  أال  حيث يب  قيمة،   قل 

 .2( 0.70بــ )( كحد أدىن وتقدر القيمة املثلى هلا  00.5)   نبعات عالتش
ا دقق املايل وفريق عمله يساوي امل   ملرتبطة خبصائص ل ثبات العوامل ااملثبات فنجد أن معأما خبصوص 

اين من تب  %  66لك أبن  ، مما يعين ذ3قبولة عد قيمة مت ( لكنها  .070ملعتمد )وهو أقل من املعيار ا  ( 0.66)
ؤثرة يف حتسني ملمثل يف العوامل االعامل الكامن العام املت ا ئص املدقق املايل وفريق عمله يفسرهاة خبص طاملرتبامل و الع

امل جو  التدقيق  التدقي  %  70وكذلك    ايل، دة  بيئة  بواقع  املتعلقة  العوامل  تباين  ومن  املايل  تب  %  72ق  ين امن 
هذه   تدل و   ، ثرة يف حتسني جودة التدقيق املايلؤ ل املمالعوا  رمهاسايل، تفمليات التدقيق املل املتصلة بوقائع ع العوام

بناء و  ددة للعوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل.اهلرمية احمل   للبنيةالتقاربدق  لص تفاع االنسب على مدى ار 
 يتوفر على   ملايل االتدقيق  ة ني جودس حتة يف املؤثر   لعوامللي اهلرمي احملدد لمالعا يئالبنا  ذجو األمنأن  ىل إ خنلص    يهىعل

 
 .298، ص رهسبق ذك ع مرجتيغزة، د  مي وأحم بكـر ساخبو  1
  ددة األزهر، الع، جامعلة كلية الرتبيةجمودية، سععربية اللاة يف اململك  جامعة تبوك طالب  عند عينة من ةامعلج لب لانتماء الطقياس املناء العاملي الب ليمان وآخرون، د سخال شاهر2
  .179ر،  ص ، مص 2015، (ين ء الثا ز اجل 165)
ة  ليلة الدو جملا،  يل بليبيالعمل والتأه ارة اعلى موظفي وز  قيةبية تطسدرا، كيدي ي التو لم التحليل العادام اإلدارة ابستخ ليةفاع ذج املقرتح لقياس ة النمو يصالحختبار ا  بركات،  وال سعيدن 3

   :ط التايل الراب   لىع اح تم، 43-31ص  ، ص1 دد، الع1اجمللد ، رة والعلوم اإلنسانيةالإلد
 https://ejournal.lucp.net/index.php/ijmhs/article/view/835 
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( 06)  ألمنوذج ابمجايل  اإل ة الرتباطات أخطاء القياس بلغ عددها  ابلنسب  أما     صدق والثبات.مستوى جيد من ال 
لعوامل املرتبطة خبصائص ل  ابلنسبة  اس خطاء القيجراء أي ارتباطات ألإ أخطاء القياس، حيث مل يتم    بني  ات ارتباط 

ل املتصلة بوقائع ة التدقيق املايل والعوامكل من العوامل املتعلقة بواقع بيئ  نتم تض نيح  ه، يفعملق وفرياملدقق املايل 
يف   كون نتيجة لتماثل العوامل املقاسة )الفقرات(د ت ق ى التوايل، واليت عل(  03)؛  (  03)  يل عمليات التدقيق املا

 .1يف طريقة القياس  ا هأو متاثلة الصياغ
( 55ل من أصل )( عام33وص اختزال العوامل مت حذف )صخب ملي العليل التحا طبيعةمتاشيا مع  أيضاً   

مشلها )  عامل  مت حذف  حيث  املقرتح،  عو 09اإلطار  خبصائص املتتعلق ابلعوامل  ( عامل  16)  من   امل(  رتبطة 
العو   كمااملدقق املايل،   املتعل مت اختزال  مت   ذلك وك عوامل،  (  07( عامل إىل ) 20تدقيق املايل من ) لاببيئة    قةامل 

نيته باملقرتح يف  األمنوذجامل، ليصبح  و ( ع08( إىل )19ق املايل من ) امل املتعلقة بوقائع عمليات التدقيعو لال از ختا
بياانته   مع   بنائيال  ألمنوذجل  لتقييم مدى جودة مؤشرات املطابقة و ( عامل.  22من )  ونعد التعديالت يتكالنهائية ب

يارية املعمقارنة ما بني القيم  عقد  ل (  6رفقة ضمن امللحق رقم )ة وامليجملرب ة من اجستخر املالقيم  امليدانية، يتم معاينة  
 ائي للعوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل نمنوذج البلألطابقة  ؤشرات اململققة  احململؤشرات املطابقة وبني القيم  

     :التايل ل  وفق اجلدو 
 مل للدراسة املتكا يائبن وذج المن لأل ة( : مؤشرات املطابق59.4اجلدول رقم )

ققة القيمة احمل القرار  رات املطابقة مؤش القيمة املعيارية    
ية الداللة ابللغة ابلعرب   اإلختصار  

 
مطابق  غي  

 

لما كانت أقلك 335,077  CMIN كاي مربع  

,000 0,  05 ال غري د ≥  P- value ة اللى الدتو مس     

 DF    رية درجة احل أكرب من الصفر 200

بق طام  CMIN/DF ية املعيار  كاي مربع   5إىل  1من    1,675 

 RMR جذر متوسط مربعات البواقي  ≤ 0,1   030, مطابق 

ابق مط ت البواقي املعيارية اجذر متوسط مربع  ≤ 0,1   0,049   SRMR 

ة قطابن املحسمؤشر       ≥ 0,9   0,900 مطابق   GFI 

اباالقرت  أطخ سطي ملتو علرتبي اجلذر ا   ≤ 0,08     050, مطابق    RMSEA 

,0   711, مطابق   5  PGFI االقتصادي  مؤشر حسن املطابقة      ≥

,0   817, مطابق   5  PCFI ادي صبقة املقارن االقتمؤشر حسن املطا      ≥

,0   755, مطابق   5  PNFI ديقتصااالاملعياري  مؤشر املطابقة      ≥
 TLI لويس مؤشر توكر      ≥ 0,9   935, مطابق 

بق طام  IFI ايدي مؤشر املطابقة التز       ≥ 0,9   944, 

 CFI مؤشر املطابقة املقارن  ≥ 0,9   944, مطابق 

قابغي مط  NFI ياري عمؤشر املطابقة امل ≥ 0,9   872, 

 (Amos v.22) ى خمرجات  ملصدر : من إعداد الطالب ابالعتماد علا

 
 . 20ص ،  ، اجلزائر1 ، العدد 4، اجمللد بويةرت ية وال فس علوم النلاجملة  طبيقي، ي تقوميي وتل نظر حتلي :لقياس اات دو ات أجوثبات در  ير صدقدقت حديثة يف توجهات احممد تيغزة،  1
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املعروضة يفتشري معطيات   التحليل  اجلنتائج  لإىل  (  59.4)   ول رقمد  املطابقة  حسن  منوذج ألمؤشرات 
 مع البياانت منوذجاأل مطابقة حبسن  ادتأف عشرةثنىت إ مؤشرات من جمموع  عشرةأن   بشكل عام، ويالحظ البنائي

هو ما و ،  (0.000)إحصائيا  ة  الدهي  و   ( 335.07)   ها بلغت جند مربع  قيمة مؤشر كاي  وابلتمعن يف  ،  امليدانية
املناظر له   األمنوذج ع  تدقيق املايل ال يتطابق م جودة الحتسني  وامل املؤثرة يف  ذج العو من أن  ؤشر أ ملا اهذ يعين حسب  

قد تعزى   لكن،  ة، ألن قيمة كاي مربع كانت دالة إحصائياستقاة من عينة الدراالبياانت املسل يف  يف الواقع، واملمث
سيته حلجم معامالت ها حسانم  ، ةوب كثري يععلى  مربع يف حد ذاته ينطوي    مؤشر كاي ن  كو   ىل إجة  النتيك  تل

امل القيماالرتباط  أ  رتفعة  يتأثر  عينةكما  حبم  الدراسة  يضاً  )  هذه  تساوي  أنه ،  (268اليت  على  على   فضالً  قائم 
، يف الواقع   هستحيل حتقيقهذا يو   ،نةالعي  تفرتض وبياانامل  األمنوذجاده وجود مطابقة تمة بني بياانت  فافرتاض م

مبؤشرات   منوذج األمراعاته حيث مت تقييم  ، وهو ما مت  1رى حلسن املطابقة رات أخشؤ م  معاله  عمتح ابسينص  لذلك 
أخرى الرت   ،مطابقة  اجلذر  ابيعي ملكمؤشر  )توسط خطأ  يف   ألمنوذجبة  لنساب  (RMSEAالقرتاب  املؤثرة   العوامل 

( 0.468لة ) اد  غريمالية  تمة اح(، كما سجل املؤشر قي0.050بلغت قيمته )  الذيايل  املة التدقيق  جود  حتسني
مطابقة   قبول  على  يدل  لبياانت  األمنوذجمما  سجل    العينة.  املفرتض  وقد  املعيار مؤشر  هذا  بــ قيمة    يةمربع كاي 

 نة. يالع  ياانتب  مع ألمنوذجا( مما يدل على تطابق  2أقل من )  أهنا  قيمة جيدة ابعتبار  ، وهي (1,675)

 لنموذج العوامل املؤثرة يف(  RMR)واقي  بلا   ات ط مربعسر متو مؤشر جذ  بلغت قيمة ق  ويف ذات السيا
تأثر بوحدة املؤشر تولكن نتائج هذا    (، وهي قيمة تعرب عن مطابقة جيدة،0.030ايل ) حتسني جودة التدقيق امل

امل يعينتغرياقياس  ما  املقاسة،  أو  املالحظة  حدوث    ت  يفاختال  أيأبن  يعل   ف  قياسها  الصعب   وحدات  من 
نتا التحقق من مدى  تجاوز  لو ،  2راملؤش  ائج هذ أتويل  سيتم  القيد  النتيجةهذا  على هذه  جذر   االعتماد  مبؤشر 

 دة. بقة جيوهي تعكس مطا(  0,049)  يمتهابلغت ق  حيث (  SRMR)متوسط مربعات البواقي املعيارية  
و  اجلقد  هذا  خالل  من  السابقيتبني  اا  ضأي  ءيفاستا  دول  املطابقة  دة د احمل   املعايريالقتصادية  مؤشرات 

بلح  ،ازتيابم قيمة كل من يث  املطاب   غت  االقتصادي  مؤشر حسن  املقارن مؤ (، و PGFI)قة  املطابقة  شر حسن 
( 0,755  و 0,817 و  7110,)بــ    (PNFI)  ي االقتصادياملعيار   مؤشر املطابقةذا  وك(  PCFI)االقتصادي  

 .وايلعلى الت
جودة التدقيق حتسني  ثرة يف  املؤ ل  ماعو ال منوذج  أل سبة ابلن  ابقة املقارنة مؤشرات املط قيمدلت    أيضا قابل  مل يف ا

جاءتجيدة  مطابقة  ايل  امل لويس  حيث  توكر  من  ال،  (TLI)  مؤشرات كل  طابقة وامل  ،(IFI)تزايدي  واملطابقة 
التوايل0.944و 0.944و  0.935) بــ    (CFI)  املقارن  على  ع،  (  تعرب  جدمطابقن  وهي  لأل  ة   منوذجمقبولة 

( سجل قيمة NFIعياري ). وفيما خيص مؤشر املطابقة امل(0.900)  ي او تسأو  رب  ك أ   هي   ار القيمة الدالة ابعتب
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أنه ك 0.872) املطابقة رغم  يستويف  مل  جعله  مما  القب(  قريب من حد  النتوميول،  ان  تلك  تفسري   كونل  يجةكن 
 .  1رتض فامل   منوذجألاثر بتعقد  مؤشر املطابقة املعياري يتأ

 جودة التدقيق حملدد للعوامل املؤثرة يف حتسني انائي  بلا ذج األمنو  وثبات مدى صدق حقق من  التميكن هذا و  
يتسم   ذج األمنو على أن هذا    يدل اهلرمي كانت جيدة مما  العاملي    األمنوذج أن مؤشرات مطابقة  لنظر إىل  املايل اب

 . فرتضةملقات اعدد من العالحيث حقق مطابقة جيدة أبقل    صاد، القتاب  يتمتع أيضا قة يف متثيل البياانت، و ابلد 
 
 ئي املتكاملاالبن  ألمنوذجالفرضية الثامنة املتعلقة اباختبار    :  لثاً اث

الفرضية    مدى الختبار    معاينةصحة  يتم  الدراسة،  من  لأل  الثامنة  االحندار  معامالت  الكلي، قيم  منوذج 
 :   وفق النحو التايل ضية الثامنة  من صحة الفر ق قائية للتحبنالملعادلة منوذج اأ قحيث مت تطبي

  :     نة لثاما  ة لبحثي الفرضية ا.1
حة املقرت لتعديالت  تطويره اب وهذا بعد  مليدانية،  ة مقبولة مع البياانت ابقاملقرتح جلودة مطا  األمنوذج اء  استيف
( برجمية  جودةAmosوفق  لقياس  صالحيته  أثبت  مما  اال  (،  ببتدقيق  ا ة  يئملايل  وجزاجلاألعمال  من  نظر ئرية  هة 

 .املهنيني واألكادمييني
  :   ةزئياجل  ائية اإلحصات  الفرضي.2

 .الفرضية اجلزئية األوىل :1.2
8a1H  :  أثر دال إحصائيي وفر وجد  املايل  املدقق  املرتبطة خبصائص  للعوامل  التدقيق ا  يق عمله يف حتسني جودة 

 ؛ (α  ≥ 0.05)ة  اللعند مستوى د املايل، 
a80H  :   التدقيق   جودة   ني س حته يفعمل  وفريقئيا للعوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايل  دال إحصا  رأث  وجدي  ال

 ؛ (α  ≥ 0.05)ة  لعند مستوى دالاملايل، 
الفرضيولإلجاب على  الثامنة ة  عرضة  يتم  التحلي  ،  لألنتائج  االحصائي  البنائي  ل  على   ابالعتماد منوذج 

  : دول التايل ـــ اجل  يف (، حيث يتم عرض النتائج  6حق رقم )ل امل  رفقة ضمناملو   ،(Amos, v22)ية  برجمخمرجات  
 وامل املؤثرة يف حتسينها تدقيق املايل والعجودة ال تقدير االحندار بني  نتائج( : 60.4) م قل ر و اجلد

 Estmate  جودة التدقيق املايل العوامل املؤثرة يف حتسني
   نةالغي مقن  التقديرات

معامل  
 ط رتبااال

SR 
 ( tقيمة )

  ىستو م
 P  اللةالد

 القرار 

 قبول  0,81 1 هعمل قفريو املايل  دقق العوامل املرتبطة بصائص امل
 قبول *** 7,733 0,85 1,056 يلبيئة التدقيق املا بواقع   العوامل املتعلقة

 قبول *** 8276, 0,84 0,676 وقائع عمليات التدقيق املايلالعوامل املتصلة ب
 (Amos v.22) على خمرجات   تمادع الابد الطالب داإع در : من ملصا  

 
 . 823ص ، املرجع السابق 1
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اجلدول    من   )خالل  عالقة  إىل    ائجلنتا  شري ت(،  60.4رقم  املرتبطة العو ني  ب  موجبة   أتثري وجود  امل 
وفريق عملهخبصا املايل  املدقق  التدقيقو   ئص  قيمةاملايل  حتسني جودة  بلغت  حيث  ، (0,81)  االرتباط  معامل  ، 
ا  من أيضا  حظ  ونال التق  ول جلد خالل  ) الغ   ت يراد أبن   ةقيمال  نيفرتض أب ( وابلنظر إىل ذلك  1ري مقننة تساوي 

إحصائيا  دالية  لاحتماال اإلحصاt)  قيمة  أنو ة  احل  هيئية  (  القيمة  من  )أكرب  الداللة 1.964رجة  ومستوى   ) 
 بإيا   أثر  جد يو   وعليه،  ( 0.005)من    )قيمة االحتمال( أقل  صائص املدقق املايل وفريق عملهاملرتبطة خبللعوامل  

ذلك   حجمحيث قدر    ،قيق املايل لتد ة ادو  ج ني يف حتس  عمله  وفريق  لعوامل املرتبطة خبصائص املدقق املايلل  ويقو 
 :  منه نؤكد على و (  0Hالصفرية ) ونرفض الفرضية  (  1H)  البديلة    عليه نقبل الفرضية وبناءً   (، %  81سبة )ألثر بنا

ريق عمله يف حتسني جودة التدقيق املايل،  وفيل املاص املدقق  ائبصرتبطة  وامل املللع  وجود أثر دال إحصائيا
 .(α  ≥ 0.05)  ى داللة مستو   عند 

 : الثانية الفرضية اجلزئية  .2.2
b8H1  :  إي التدقيق املا وجد أثر دال  التدقيق املايل، عند يل يف حتسني حصائيا للعوامل املتعلقة بواقع بيئة   جودة 

 ؛( α ≥  0.05)  مستوى داللة 
8b0H  :   املايل، عند   قيقلتد ا  ودة جحتسني    يل يف ا للعوامل املتعلقة بواقع بيئة التدقيق املاصائيحل إ اوجد أثر دي  ال

 .( α ≥  0.05)مستوى داللة  
املعط إىل  )يات  ابلنظر  رقم  اجلدول  يف  ع  يتبني(،  60.4املعروضة  أتثري وجود  العوامل بني    ة موجب  القة 

حظ ونال( 0,85)معامل االرتباط ، حيث بلغت قيمة ايلملق ايودة التدقج  سنيوحت ايلقيق املالتد املتعلقة بواقع بيئة 
رب من القيمة احلرجة اإلحصائية جاءت أك (   t= 7,733حصائيا حيث يتضح أن قيمة )ة إدال  ت كان  ضا أهناأي
عليه و  ، (0.005ن ) ( أقل متمال )قيمة االحقة بواقع بيئة التدقيق املايل املتعل امل للعو   ( ومستوى الداللة 1.964)

 جودة التدقيق املايل، حيث قدر   سني حت  يف   يلا قيق املالتد   قوي للعوامل املتعلقة بواقع بيئةو ثر إياب  أود  جج و تنستن
ذل )حجم  بنسبة  األثر  )%  85ك  البديلة  الفرضية  نقبل  عليه  وبناًء   ،)8bH1ون الفرضي(  الصفرية رفض  ة 

(8bH0 ) ة التدقيق املايل يف حتسني جودة بيئ  عواقباملتعلقة ل وام ئيا للعال إحصاثر دأ وجود :  منه نؤكد علىو
امل مستايل،  التدقيق  دو عند                                                         (α≥0.05).لةالى 

 
 .الفرضية اجلزئية الثالثة :3.2

8cH1  :  ايل، امل   قدة التدقيجو ني  يف حتس   املايل   دقيقاملتصلة بوقائع عمليات التأثر دال إحصائيا للعوامل  وجد  ي 
                            .(α  ≥  0.05)  عند مستوى دالل 
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8c0H  :  يف حتسني جودة التدقيق املايل، قيق املايل  وقائع عمليات التد تصلة باملر دال إحصائيا للعوامل  جد أثو ي  ال
 . (α  ≥  0.05)  توى دالل عند مس

       
املعر النتائ  إىل  رجوعابل                الاب  وضةج  املتصلبني    ةأتثري موجبوجود عالقة    يتضح  ابقسجلدول  ة العوامل 

ونالحظ   ،(0,84)  رتطل االمعاميث بلغت قيمة  ، حايلحتسني جودة التدقيق املو   املايل يق  تدقلاات  يائع عملبوق
ة رج قيمة احل من الأكرب  ( اإلحصائية جاءت t = 6,827صائيا حيث يتضح أن قيمة )أيضا أهنا كانت دالة إح

، (0.005ن )أقل مل(  تماحاال   ة )قيم  يل املا  للعوامل املتصلة بوقائع عمليات التدقيق  اللة الد   ى ستو م( و 1.964)
ة التدقيق املايل، حيث يف حتسني جود   تصلة بوقائع عمليات التدقيق املايل قوي للعوامل املو   ر إيابأثوعليه يوجد  

( بنسبة  األثر  ذلك  حجم  ن  وبناءً   (، %  84قدر  الا  قبلعليه  الصفرية (  8cH1)  ةديلبلفرضية  الفرضية  ونرفض 
(8cH0 )  حتسني يف لتدقيق املايل مليات ا املتصلة بوقائع عائيا للعوامل إحصال د أثر وجود  : د على منه نؤكو

داللة   مستوى  عند  املايل،  التدقيق                                       .(α   ≥  0.05)جودة 
 

إ لنابو  جة  ابقالس   ائجنتالىل  ظر  الفرضيات    وكذا  األمنوذجة  طابقمدة  و ملؤشرات   ية اجلزئاإلحصائية  اختبار 
املقرتح جلودة مطابقة  األمنوذج استيفاء  :  فيد بــاليت تنة ية الثامالفرضية البحثبصحة  نقبل لك أن بذ  كنمي ،ةثالثال

امليدانية،    مقبولة البياانت  بعد  مع  برجم رتحة  املق ت  لتعديالاب  تطويرهوهذا  ممAmos)   ية وفق   أثبت   ا(، 
 ر املهنيني واألكادمييني.نظ  جهةو   من ةجلزائريمال احيته لقياس جودة التدقيق املايل ببيئة األع صال

 الدراسة  : مناقشة نتائج   نالثالب  املط

يف أخرى    ها الدراسة احلالية مع نتائج دراسات سابقةخلصت إلي  يعىن هذا املطلب مبناقشة النتائج اليت    
  .ةققج احملئتلك النتا  فسري اولة لتحم

    اً لي حم يلاامل  التدقيق خدمة  تشخيص واقع جودة   : مناقشة نتائج   ً أوال

اأ.  1 التشريعية املنظمة ملابلرغم من تعد"  أبنه   راسةاألوىل للد  لفرضية فادت  هنة د اهلياكل املؤسساتية واألطر 
جودة التدقيق املايل ني  سم يف حت هعلها تساجي  لشكل الذي اب  ملهنية قيق املايل إال أهنا ال تستجيب للمعايي االتد

ر،  يف اجلزائالتدقيق املايل  نة  مهواقع جودة خدمة  تشخيص    فرضيةل ا  ه هذ ل  خال  من   مت،  "ئريةببيئة األعمال اجلزا
ضمنه من  مبا تتلتدقيق املايل بيئة ايعكس العوامل املتعلقة بواقع  ابعتباره    ،للمهنة  اإلطار التنظيميابالعتماد على  

حملاسبة والتدقيق ا  نهملم  ينظتهبا من  يتصل  ية تعىن حبوكمة الشركات حمل التدقيق وما  تشريع وأطر  ةؤسساتيل مكا هي
الفرضية مت تقسيمها  وال ة على جودة أعماهلا،   والرقاباملايل  يسلط األول  جزئني خمتلفني ف  كمحور إىل ختبار هذه 
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اخلدمة، بينما خصص   حتسني جودةملايل يف  االتدقيق    نة هرفة على ماملشساتية  املؤس  هلياكل اامات  إسه  الضوء على
الثاين ابستخدام التحليل و   اخلدمة،  جودةحتسني  يف  يل  تدقيق املاهنة العية املنظمة ملشريتلا ر  ط أل ادور  يم  لتقي  اجلزء 

  ها وفق التايل :لى أتكيد صحترضية ع، دلت نتائج اختبار الفواملناقشة
اهلياك  رغملاب تعدد  املؤسساتمن  ا  يةل  الواألطر  تتشريعية  ال  أهنا  إال  املايل  التدقيق  ملهنة   ستجيب ملنظمة 

 فإن  ومع ذلك ،  ال اجلزائريةيئة األعمبني جودة التدقيق املايل بلشكل الذي يعلها تساهم يف حتسة ابينهملا  ري للمعاي 
 ور قد حتدّ ص من أوجه قتضت  لكنهاا،  ذا ما مت تفعيلهة إ دحتسني اجلو   علىساعد  ت  تيح حوافزَ ألطر تتلك اهلياكل وا
إذا اجلودة  تداركها  ما   من  يتم  ال  تفسريوميكن    .مل  لدح رادة  إاب  غيب  ةتيجنهذه  التنفيذية قيقية  السلطات  ى 

املايل  اإلصالحات الستكمال   والتدقيق  احملاسبة  مهن  بتنظيم  تتعلق  د، من خالل  اليت  للمهنيني م  ور إياد  شرتك 
     .ببيئة األعمال اجلزائرية  ةنهملجوهري لح لية إصال عممسامهة يف  يني لل واألكادمي

تتفق  وه النتيجة  استن  حيث  (lakhdari et al, 2020)  سةدراع  م ذه  على  الدراسة  باط  اعتمدت 
اليت   ىن ابحلوافز والثاين يتضمن أوجه القصورمن العوامل املؤثرة يف اجلودة ابجتاهني متعاكسني فاألول يع  جمموعة

  ،اجلودة  سني حتليلها  تفع  ىل إ  حباجة  افزحو   تضمن ي أن تنظيم املهنة  ىل الدراسة إ  تخلص و هنة،  يتضمنها تنظيم امل
  .1دة و من اجل دّ ح تفاداي للستدعي التدارك  ت  ر قصو ه  جأو  شملي  كما 

  
  دقيق املايليف حتسني جودة الت  حتديد العوامل املؤثرة ج   : مناقشة نتائ ً اثنيا  

وجودإ  سةلدرالالثانية    رضيةالفأشارت  .1 للعوام ث"أت  ىل  بصائ  لي  املدقق  املرتبطة  يف ص  عمله  وفريق  املايل 
اي بب  يل اامل  قالتدقي   جودة   حتسني اجلزائريعم أل ئة  وجه ال  من  واألكادمييني"،  نظ  ة ة  املهنيني  هذه ر  والختبار 

أبعاد، حيثالف امل  رضية مت تقسيمها كمحور إىل مخسة  املدقق   مهتلقي وفريق عمله ممثلة يف  ايلمشلت خصائص 
التعليمم  لكل يم املهين تعلللة اصوامو   يةهنمللخربة اهبم لاملهين، ابإلضافة إىل اكتساوالتدريب  العايل املتخصص    ن 

اجلودة، وبعد ( عامالً يعد مؤثراً يف  16عاد هذا احملور ) على االملام مبتطلبات االستقالل، وتتضن أب ضالً فملستمر،  ا
 " جداً   عايل  أتثي "بدرجةمعة  عمله جمت  قق املايل وفريقد صائص امل خب  ل املرتبطةئج اتضح لنا أبن العوامنتاحتليل ال

حةدجلو احتسني    يف در بل  يث ،  أجغت  بنسبة  ة  و (%  87,30)مهية  املتعلق ،  األول  احملور  يكون  النتيجة  هبذه 
إىل   رةدير ابإلشاملقرتح للجودة، واجلر ااحملاور الثالث لالطا  ائص املدقق وفريق عمله قد تصدر الرتتيب ضمن خبص

ض  لأن ك املدرجة  احملالعوامل  هذا  تؤ من  اخلمسة  أببعادها  يفور  عينة   بنييملستجا  رنظ هة  جو من    اجلودة   ثر  من 
أس املال ترتكز بشكل أساسي على ر   تعد خدمة   ملايل كون أن مهنة التدقيق ا  ،هاته النتيجة  وميكن تفسري   دراسة،ال

كوهنا   فضالً عن  ستيعاب قواعد السلوك املهيناا فيها  مب   يلمي والعملتأهيل العئص المبا ميتلكه من خصا  الفكري
 

1LAKHDARI Mohammed Tahar, ZOUZI Mohammed, The effect of the regulation of the statutory audit 

profession on the financial audit quality  “A field study on a sample of professionals and academics in the 

wilayats of Ouargla and Ghardaia during the year 2019”, Algerian review of economic development, Volume 

07 (Number 02), Algeria: Kasdi Marbah University Ouargla, (2020) pp.397-414. 
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ثري خصائص املدقق املايل يف حتسني جعل طريف عينة الدراسة تؤيد بقوة أتمما    ،اليهف عار تع ملتدقيق اري الأحد معاي
 .اجلودة

هذهو      مع    تتوافق  )النتيجة  وجود  (Chadeganiدراسة  إىل  خلصت  جمموعات  حيث  بني   اتفاق 
 ضاً يأ  تفق ت  ذلك ك و   .1ودة اجلالعوامل املؤثرة يف هي من بني أهم    التدقيقيق  صائص فر خ   حة على أنصلامل   أصحاب 

ودة هي العوامل املرتبطة بفريق اجل   يفالعوامل أتثرياً   أكثر  إىل أن   توصلت  ( يف األردن اليتالنوايسةمع نتائج دراسة )
 .2(% 74,40يعادل نسبة ) عمل التدقيق مبا  

وهو ما يتوافق   تلقي املدقق املايل وفريق عمله للتعليم العايل املتخصصرتبط بملا  د األول البعأما على مستوى 
شهادة جامعية احلاصلني على  املاليني  أن املدققني  حيث خلصت إىل    (Jenny Chu et al)نتائج دراسة  مع  

ادة جامعية هشهلم  ممن  مقارنة بنظرائهم  لكشف عن التالعب يف األرابح  يف ا  قدرة هم أكثر    احملاسبة  متخصصة يف 
االجتماعيةمتخصصة   العلوم  والقوانني ،  3يف  عليها  املتعارف  والتدقيق  احملاسبة  مبعايري  املعرفة  الكتساب  ابلنسبة 

ل نتائج  املنظمة  مع  احلالية  الدراسة  نتيجة  تتوافق  )لمهنة،  الربدراسة  أهم حيث  (  مصباح  من  أبن  النتائج  دلت 
، كما 4ن التأهيل العلمـي للمـدقق وإملامـه مبعـايري احملاسـبة والتدقيق املايل ا لسودان، كالعوامل املؤثرة يف اجلودة يف ا

وانني لقاباملعرفة  نقص    كبرية بني  النتائج وجود عالقة سلبية  أظهرت  حيث  ،(Anis, Ahmedتتوافق مع دراسة )
املاليني   املدققني  لدى  املهنة  حتكم  التدقيقاليت  املعلومات ،  5املايل  وجودة  بتكنولوجيا  املعرفة  إىل  ابلنسبة  واملثل، 

)احملاسبي دراسة  مع  تتوافق  الدراسة  نتيجة  فإن  املعلومات Anis, Ahmedة،  بتكنولوجيا  املعرفة  اعتبار  يف   )
لبنان  .  6جلودة امؤثر يف    احملاسبية عامل  نتائجيف  دلت  لدى وعي  وجود  إىل  (   et alHashem)دراسة    أيضاً 

املعلومات   تكنولوجيا  الستخدام  اإلياب  ابلتأثري  حتسنياملدققني  االحتاد   .7املايل  التدقيقجودة    يف  أصدر  وقد 
( للمحاسبني  ) IFACالدويل  رقم  املعيار  نظ401(  بيئة  يف  ابلتدقيق  يعىن  الذي  املعلوم (  احملاسبية ام  ت 

( على املدقق أن ميتلك املعرفة الكافية بنظم املعلومات احملاسبية 4وجاء يف الفقرة رقم )  2004االلكرتونية، سنة  
املعرفة  تعتمد  حيث  املنجز  العمل  ومراجعة  والرقابة  والتوجيه  واالشراف  التخطيط  من  يتمكن  حىت  االلكرتونية، 

ا  بيئة نظم  السلوك والقيم األخالقية، .  8حملاسبية االلكرتونية املعلومات  الكافية على طبيعة  أما خبصوص استيعاب 
( يف اعتبار استيعاب السلوك والقيم األخالقية مؤثر يف Anis, Ahmed)فإن نتيجة الدراسة تتوافق مع دراسة  

 
1 Christensen, Brant E., et al. "Field evidence on auditors’ and investors’ views on audit quality." School of 

Accounting Seminar Series, The University of New South Wales,[online] Available at: https://www. business. 

unsw. edu. au/AboutSite/Schools-Site/AccountingSite/Documents/B.% 20Christensen. Vol. 20. 2013. 
 .390 ص، بق ذكره س مرجعة، النوايسابراهيم  حممد 2

3 Chu, J., Florou, A., & Pope, P. F. Does Accounting Education add Value in Auditing? Evidence from the UK, Op.Cit., p 24. 
 .158ص   ،مرجع سبق ذكرهمصباح الرب، موسى أمحد،  4

5 Anis, Ahmed. Op. Cit., P 337-351. 
6 Idem. 
7 Hashem, Boutheina, et al Op. Cit., p p 131-143. 
8 Hand Book of international Auditing, ISA No.401, Op. Cit., p 4. 
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 هين األويل للقيملتعليم امل( الذي يعىن ابIES4رقم )  معيار التعليم الدويلابإلضافة إىل أن  ،  1املايل   جودة التدقيق
و  ياألخالق  املهنية  املواملواقف،  أن  على  املهنة األبادئ  نص  ألخالقيات  يف    ساسية  وهي:   مخسة تتمثل   حمددات 

  .2؛ والسلوك املهيناحملافظة على السر املهينوالكفاءة املهنية والعناية الواجبة؛    ،املوضوعية  ،النزاهة
االنتقادي اختاذ القرار، االتصال، التحليل والتفكري    ؛ل اجلماعيكذلك ابلنسبة الكتساب مهارات العم

وأجنبية   عربية  سابقة  دراسات  مع  الدراسة  نتيجة  تتوافق  حيث  املعقدة،  املشاكل  ؛  Anis, Ahmed)وحل 

Manita, Riadh et al)3  ،وميكن يف اعتبار أن اكتساب هذه املهارات من خالل التعليم العايل يؤثر يف اجلودة
 شركاء البيئة االقتصادية العاملية املتغرية تتطلب بشكل متزايد  واليت مفادها، أن    (IFAC)   هاتيذلك بتوج  تفسري

االتصال مل  مكتسبني  مهنيني مثل  عامة  حل   هارات  ومهارات  والقيادة  اجلماعي  واملهارات   والعمل  املشكالت 
 .4التحليلية ومهارات التعامل مع اآلخرين

التحكم يف استخدام أساليب ابلتدريب املهين تتفق نتائجنا خبصوص    ذي يعىنالالبعد الثاين  ابلنسبة إىل  
( يف اعتبار أن استخدام التدقيق اإللكرتوين جواهر السبيعيأمحد مرعي؛  دراسة كل من )  معالتدقيق اإللكرتوين،  

علومات يف ملنولوجيا اعلى استخدام تك فريق عمله و  املدققودة تزيد كلما زاد تدريب اجل أن  كما   .5يؤثر على اجلودة 
واملثل   .6والغرض منها من شأنه زايدة جودهتا   التدقيقأبمهية عملية    دقق حيث أن أتهيل ومعرفة امل  التدقيقعملية  

ابلنسبة للتحكم يف استخدام اإلجراءات التحليلية لتخطيط التدقيق وحتديد توقيته، فإن نتيجة الدراسة تتوافق مع 
( ابعتبارMatrood, Adnan et alدراسة  استخدام    (  ختطيط اإلأن  يف  املدقق  يساعد  التحليلية  جراءات 
التدقيقوتوقيت   الت  عملية  عن  الكشف  يف  أثر كبري  من  له  يف  ملا  والتحريف  أما   .)اجلودة(  املالية  القوائمالعب 

i rZaka)من  كل  خبصوص القدرة على تقييم أدلة التدقيق املالئمة والكافية، فإن نتيجة الدراسة تتوافق مع دراسة

et al  )7ودة كفايتها يؤثر يف اجلاألدلة و   ابعتبار أن مالءمة  ،يف ليبيا  .  
الثالث اخلاص اب يتعلق ابلبعد  املهنية للمدقق  اكتساب  وفيما  الدراسة  خلربة  نتيجة هذه   معفقد توافقت 

وابملثل ، بليبيا ة ديف اجلو  للمعرفة املتخصصة بصناعة العميلأتثري  وجود إىل  اليت توصلت  8(األزرق والبهلول)دراسة 
ما ييم التقديرات احملاسبية املعقدة، فإن نتيجة الدراسة تتوافق مع  ابلنسبة للقدرة على ترشيد احلكم املهين بفهم وتق

ميكن نتقادي لدى املدقق أثناء تقييم القيم العادلة  أن التفكري اال  ابعتبار  (Griffith et al)أكدت عليه دراسة  
أما خبصوص القدرة   .9جودة التدقيق  على حتسني ذلك  هلا، وينعكس  ات غري املعقولة  ر يد التقديحتد من  أن حيسن  

 
1 Anis, Ahmed. Op. Cit., P 337-351 . 
2 Handbook 2017 (IAESB), Op. Cit., p 54. 
3 Manita, Riadh, et al. Op. Cit., p 7. 
4 TANDIONTONG, Mathius et al, Op. Cit., p. 3. 

 .   76، ص مرجع سبق ذكرهأمحد زهري مرعي،   5
 . 2 ، ص مرجع سبق ذكره جواهر السبيعي،  6

7 Zakari, Mohamed, and Karim Menacere. Op. Cit., 3-24. 
 . 53-30ص ص    ،مرجع سبق ذكرهأسامة األزرق ومسري البهلول،   8

9 Griffith, Emily E., et al. Op.Cit., p p 49-77. 
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ما فإن نتيجة الدراسة تتوافق مع  على حتديد وفهم أوجه القصور مبراقبة اجلودة وتطوير إجراءات مناسبة ملعاجلتها،  
الكافية واملالئمة للشخص   ةياءة املهنوالكفاخلربة    على أن  1 (ISQC)املعيار الدويل ملراقبة اجلودة  نص عليه  

يف   اجلودة  مراقبة  نظام  عن  التدقيقاملسؤول  السياسات ل  مكتب  وتطوير  اجلودة  مراقبة  مشكالت  وفهم  تحديد 
    ،1واإلجراءات املناسبة

املستمر وخبصوص  ابلنسبة إىل   املهين  املتعلق ابلتعليم  الرابع  والقيم األخالقية،البعد  املهين  السلوك   تعزيز 
 إدراج بضرورة  أوصت  ( اليت  Arowoshegbe et al)   لـ  دراسة التحليليةال   مع ت نتيجة هذه الدراسة  قفقد تواف

تعليم أن  على  أيضاً  أكدت  حيث  يف اجلامعات النيجريية،  للمهنة كمادة علمية تدرس    ةخالقيالسلوك والقيم األ 
يكون  األخالقيات   أن  يب  أمهية،  من  له  االعتماقبل  ملا  منح  ملزاولةوبعد  مل  .2املهنة   د  ابلنسبة  واكبة وابملثل 

الصلة،   ذات  والقوانني  والتدقيق  احملاسبة  معايري  يف  مع  املستجدات  تتوافق  الدراسة  نتيجة  عليه فإن  أكد  ما 
(Elder)    أو  املهنة  املستمر للحفاظ على تراخيصهم ملمارسة تطلبات التعليم  مل  االستجابةيب على املدققني  أبنه ،

لتجد  الرتخيكشرط  مهنة    حبيث  ص يد  املايل توفر  التدقيق   لتحسني   مستمراً   مهنياً   تعليماً   التدقيق  خدمة  جودة 
ة رف الواسعة واملتغرية ابستمرار يف جمال احملاسبااملع من  جموعة  مبعلى اطالع دائم  املدققني املاليني  املناسبة وإلبقاء  

أكدت عليه دراسة فإن نتيجة الدراسة تؤيد ما    ،تكنولوجياأما خبصوص املتابعة املستمرة لتطور    .3واجلباية   والتدقيق
(Coenenberg)    أن إاثرة  ابعتبار  األكثر  احملاسبة    لالهتمامالتغيريات  بيئة  األعمال والتدقيق  يف  تدويل  هي 

 نأبيتوقع  عتبار ما  اب و ،  مهن احملاسبة والتدقيق  أثر كالمها يف   حبيث   ،والتطور السريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات
ودة اجلمن أجل ضمان   املدققنيتعليم  برامج بشأن  سبقاً أن نتفاعل م الزماكان    ،أتثري أكرب يف املستقبل ماهليكون 

 .4يف املستقبل  والتدقيق  احملاسبة   خلدماتعالية  ال

املد  ابستقالل  يهتم  الذي  اخلامس  البعد  خبصوص  الدراسة    تتفققق  أما  هذه  االمتثال خبصوص  نتيجة 
قواعد  ا  ملدونة  )ما    مع   هينملالسلوك  دراسة  له  على  ن  أب(  et al Haeridistiaخلصت  تؤثر  املهنة  أخالقيات 

التدقيق املايل، مما يفيد أبن استمرار املدقق يف االمتثال ملدونة قواعد السلوك املهين، يسهم يف أن تعكس  جودة 
رسة الشك املهين لتقييم املخاطر والكشف عن اإىل ممبة  وابملثل ابلنس  .5نتائج التدقيق الصورة الفعلية للقوائم املالية

تنسجم مع توجيهات  خطاء والتحريفات اجلوهرية،  األ الدراسة  نتيجة  املدقق أن ( أبنه  CAQ)فإن  يب على 
جودة لتحقيق    ا وحدهلال تكفي    املايل للمدقق    املهنيةالكفاءة    ألن ميارس درجة عالية من املوضوعية والشك املهين  

الشك املهين هلا أتثري مباشر   أن ممارسة  اليت دلت  (Kusumawati)توافق مع نتائج دراسة  يوهو ما    .6التدقيق

 
1 International standard on quality control (ISQC) 1: Op.Cit., p 53 . 
2 Arowoshegbe, Amos O., Op.Cit., p p 1-15. 
3 Yi-Fang Yang et al.  Op.Cit., p, P 1338. 
4 COENENBERG, Adolf Gerhard et al. Op.Cit., p 377. 
5 Haeridistia, Nurlita et al. Op.Cit., p p 24-27.  
6 Centre for audit quality, External Auditor Assessment Tool: A Reference for Audit Committees, 2017, P 8.  
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فريق التدقيق متمكن مل يكن  ( حيث أفاد أبنه إذا  IAASBوهو ما يتوافق مع إرشادات )  .1على جودة التدقيق
 وال الحتيال  كتشاف اا   قدرة علىميتلك الللطعن يف أتكيدات اإلدارة فلن  من االستخدام املناسب للشك املهين  

أما خبصوص التفكري االنتقادي واملوضوعية   .2املالية للكيان تعرض بشكل عادل   القوائمن  أب  املوثوق على االستنتاج  
و  املالية  القوائم  وتقييم  فحص  عنها،  عند  التقرير  دراسة كتابة  له  توصلت  ما  مع  دراسة  هذه  نتيجة  توافقت  فقد 

التفكري االنتقادي واملوضوعية عند فحص وتقييم القوائم املالية وكتابة التقرير عنها   نأ   ابعتبار  (التويري والنافعاين)
 .3 يؤثر يف اجلودة

دقيق جودة الت  يل يف حتسنييق املال املتعلقة بواقع بيئة التدقأتثي للعوام"   د وجو إىل   الثالثة  أشارت الفرضية.  2
والختبار هذه الفرضية مت تقسيمها كمحور يني"،  واألكادمي  ني ر املهنينظهة  يئة األعمال اجلزائرية من وجبب  املايل

مخ حيعادأب  سةإىل  وتع  ظيمتن  لتمش  ث،  املهنية  الكفاءة  حتسني  من  االزيمتطلبات كل  ابإلضافةتقسز  إىل   الل 
ضن تتتدقيق، و الل ، فضاًل عن حوكمة الشركات حمايلالتدقيق امل ية ملكاتب افة التنظيمذا الثقالرقابة على اجلودة، وك 

ن العوامل املتعلقة بواقع بيئة أب  لنا ح  اتض  تائجالنيل  ل( عاماًل يعد مؤثراً يف اجلودة، وبعد حت20هذا احملور ) أبعاد  
ويرجع   ،(%  83,92)   ةنسببلغت  ة، حيث  يف حتسني اجلودعايل"    أتثي"  ة حققت درجةمعتيل جماالتدقيق امل

ة الشركات حمل التدقيق  وأطر تشريعية تعىن حبوكممؤسساتية    هياكلمن  منه  ملا تتضو املايل  بيئة التدقيق    ألمهية ذلك  
 يةهنملري اعاي ع املمن خالل وض  مكاتب التدقيقمن قبل  ة  املؤدااجلودة    تقييمتابعة  مب  ايهعل  شرافواإلة  تنظيم املهنبو 

ذلك تب على  ها وما يرت ر القوانني املنظمة للمهنة لتحفيز املدققني على حتسني اجلودة من خالل الرقابة عليصداوإ
هل  االخالل من   امل االمتثال  مسذه  من  من   ، اءلةعايري  هبا  يلحق  قبل   اءجر عقوابت    وما  من  املرصودة  املخالفات 

التدقيق النتيجة    .مكاتب  هذه  تفسري  أنوميكن  مو   ءركاشحوافز    ابعتبار  التدقيق  اك موظفي  داء أل  املايل تب 
على مكاتبهم  ني و تعاقب املدققاليت    املايل  قيقتد لا  ةهنم   على  ةفر املش  اتظمابملن  تتأثر  جلودةعالية اعمليات تدقيق  

اليت حتد من جودةياالسلوك يو  .4تدقيقال  ت  يفيد أب   )RCF, 0082 (حمقرت   مع   أيضاً توافق  هو ما  ن والذي 
مبحددات   هتتملتدقيق  بيئة تنظيمية لواليت من بينها    خارجة عن سيطرة املدققنيتتأثر كذلك بعوامل    تدقيقجودة ال

   .5جودة التدقيقسني حت
 دراسةدراستنا مع    ائجنتص البعد األول الذي يعىن بتنظيم متطلبات حتسني الكفاءة املهنية تتفق  خبصو و 

(Wahab, Roslan  أبن احملاسبة    طرق حتديث  (  التكنولوجيا    ائمة قوجعلها  تعليم  االجتاه تعد  على  يف  خطوة 
  .6ية  العالذوي اخلربة العالية يف تكنولوجيا املعلومات واجلودة  فني  بني احملرت على احملاس  اخلدمة الصحيح لتلبية طلب  

ء املرتشحني اقمبا يكفل جودة انت  ةنهامل  زاولةرمة ملمهية دور التنظيم يف وضع شروط صاأدلت نتائجنا على    كذلك
 

1 KUSUMAWATI, Andi et al. Op.Cit., p 998. 
2 (IAASB) , A Framework for Audit Quality, Op.Cit., p 26 . 

 . 255-219 ص ص ، مرجع سبق ذكره، التويري وحسن النافعاينعبد الرمحان    3

4 Francis, Jere R, Op. Cit., p 126. 
5 FRC, The audit quality framework, Op.Cit., p 7.   
6 Wahab, Roslan Abdul, et al. Op. Cit., p p 7737-7741. 
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توصلت   حيث  (et alan V)هو ما يتفق مع دراسة  و ،  ودةاجلمن شأنه أن يساهم يف حتسني    الذي املهنة و   ملزاولة
لى ول عص احل)حتاد األوروب  ال ا  لدو   يف  ايلق املالتدقيمهنة  زاولة  الرتخيص ملبني صرامة متطلبات    إىل وجود ارتباط

التدقيق(  ريب أطولعلمية أعلى وفرتة تد  شهادة الرتا وص  ص خب  أيضاً   .1املايل  وجودة  التدقيق خيص  منح  ملكاتب 
التدقيق احملل  اليت توصلت  عوض(اسة )ر دمع  نتفق    جماحل   الدولية الكبرية ارتباط مكتب  مبكتب عاملي   يإىل أن 
l, Knecheكذلك تدعم نتائجنا مقرتح )   .2مبصر   ملنظم، يف تقليل خماطر التدقيق غري ا(67 %)  تساهم بنسبة

W. Robert  ن قابل ؤدي إىل تواز ي اجلودة دون التفكري يف التكلفة قد ال  بتحسني    املطالبةعلى أن  ( الذي يؤكد
بشأن التكلفة، فقد يكون من   اهتماماً قد تكون أقل    فة على املهنةاملشر   املنظماتيف حني أن    ايً،طبيق اقتصادتلل

ااأل أبفضل  عنهاملن  لقول  "تنافس  أن  يب  ضما  ى لة  تعرتف  واليت  التدقيق  ايضة مبق  نياً لقيمة"،  مقابل   تكاليف 
 .3فوائده

الثابلنسبة    ) ,et Beattie  دراسةنا مع  تتفق نتائجقالل  زيز االستعمتطلبات تتنظيم  ب  اين املتعلقللبعد 

2013. al)    ممثلة ملة من العوامل التنظيمية  أن جودة التدقيق املايل يف اململكة املتحدة تتأثر جب  خلصت إىلحيث
jmiA-Al, )  اسة در مع  أيضاً    تفق البعد نويف هذا    ؛4عن العمالء   االقتصادي   هستقاللاوكذا    املدقق املايل   تناوبيف  

التدقيق جودة  من يف كونه خيفض ية املدقق  تقاللعلى اس  يؤثر  االستشارية اخلدمات  أبن تقدمي    اليت كشفت (  2009
يساهم يف مبصر  املشرتك اإللزامي    ملايل ا  ن التدقيقأب  اليت أفادت أبو اجلبل(  راسة )د  معأيضاً  ئجنا  تتفق نتا كما  .5

 .  6تدقيق لاالكربى ضمن طريف    ةيملالع اتدقيق  تب الشريطة وجود أحد مكا  ودةاجلحتسني  
 Hai)ة  سادر   معتتفق نتائج دراستنا  تنظيم متطلبات حتسني اجلودة  الثالث املرتبط ببعد  الأما خبصوص  

Phan  )  يف   املايل  كبرية على جودة التدقيق  تؤثر بدرجةاخلارجية  و ة  أعمال مراقبة اجلودة الداخلين  أباليت كشفت
تتفق مع دراسة   وما حييط هبا من خماطراملهمة  جهد ووقت  مع األتعاب    اسبتنرة  و يتعلق بضر لك فيما  ذ ك   .7م فيتنا

(ikenuEgbPatrick   اليت ) تأكد لل  ، تعابأللاألمثل    املقدار  لى ع  قيمكاتب التدقن حتصل  أرة  بضرو   ت صىأو
 قام التدقيص مله صلوقت املخكفاية ا  تيحي مما  ،8ودة التدقيق جبلمساومة  تفادايً لمن أهنا ال تنفق أكثر من الالزم  

النتيجة    تدعم حيث   د أحكالتدقيق  عملية  يف  غرق  ستملا  ي عالساحلجم  تعترب ايت  ال  (PCAOB)  نظر  وجهةهذه 
وجود   توصلت إىلاليت  نتائج دراسة )الشحاده وآخرون(  نتفق مع    وأيضاً   .9املايل جودة التدقيق    يف  ةر ثؤ العوامل امل

  10. يف األردن  ق املايل جودة التدقي سني حتاملايل يف   ققة للمد نيو لقان اساءلة  ل املأتثري مهم لتفعي
 

1  Van Linden, Christophe, et al. Op.Cit., p p 360-373. 
 .  2، ص مرجع سبق ذكره ، عوض،  ال حممدأم  2

3 Knechel, W. Robert. "Audit quality and regulation." Op.Cit., P 215. 
4 Beattie, Vivien, et al, Op. Cit., p p 56-81.  
5 Al-Ajmi, Jasim. Op.Cit., p p 64-74. 

 .  160-131ص ص   ، ره مرجع سبق ذك، حممود أمحدجلبل جنوى اأبو   6
7 Hai, Phan Thanh. Op.Cit., p p  83-94. 
8 Patrick Amaechi Egbunike et al, Op. Cit., p p 181-187 
9 (PCAOB) (2015a), Concept Release on Audit Quality Indicators, No. 2015-005, Op.Cit., P 13.  

 .  11 ، ص مرجع سبق ذكره ، وده وعمران عبشحالشاق ارز د البع  10
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الرابيتعلق  وفيما   اب  الذيع  ابلبعد  مع  يهتم  دراستنا  نتائج  تتفق  التدقيق  ملكاتب  التنظيمية  دراسة لثقافة 
وآخرون ) أب  ( األزرق  أظهرت  الاليت  مكتب  مسعة  مه  حجمإىل    ابإلضافة   رتهوشه  املايل   تدقيق ن  أهم ن  تعد  بني 
املال املؤ عوامل  التدقيق  جودة  على  ليبيا  ايل ثرة  مع   .1يف  تتفق  )  كما  أبن اليت    (Morrisدراسة   الثقافة  أوضحت 

املسؤولني   بتصورات   بياً سل  طاً ارتبا  مرتبطة  األخالقية  التنظيمية امل  ارتكاب   عن   املدققني  جل السلوكيات  ودة خفضة 
)نتائجنا  تتفق  يضاً  أ  .2دقيقالت دراسة  ملعرفة اب  شاركة املن  أب  أفادت يث  ح(  et al, Ruey-Duh, Rongمع 
  .  3تيوان يف  جودة التدقيق  تحسني تدقيق مرتبطة بشكل إياب بال  كاتبمب

حب املتعلق  اخلامس  البعد  خبصوص  مع    وكمةأما  نتائجنا  تتفق  التدقيق  حمل  ة اسدر الشركات 
(dehaShansz)  وأيضاً   .4املايل لتدقيق ا ز جودةيعز ت  تسهم يفالداخلية  ةب الرقافعالية نظام  إىل أن حيث خلصت

طا إياب وبدرجة عالية جودة الرقابة الداخلية ترتبط ارتبا  على أن اليت أكدت  (  Oussii et al)دراسة    تتفق مع
ومشاركة  عة ابمت  إىل   ةإلضافابلي،  ة التدقيق الداخكفاءة وظيفة التدقيق الداخلي، ومستوى ضمان مراقبة جوددى  مب

الذي يفيد بضرورة (  CAQ)  مقرتح دعم نتائجنا  ت كما    .5الداخلي ونتائجه مج التدقيق  رانراجعة بدقيق يف متلجلنة ا
التدقيقفاعل  ت حيث    جلنة  امل   االتصال من  املايل  مع  على  دقق  ليتقيوالعمل  ممارسته  مبدى  يتعلق  فيما  لنزاهة مه 

املهين  والشك  إىل  وكذلك    .6واملوضوعية  اخلا  تعزيزابلنسبة  الرقابة  بلجنة  إجراءات   البورصة  عملياتنظيم  تصة 
مكاتب   ربتأجاإلنفاذ    إجراءات( اليت أكدت على أن  lLi, Liuchuang, et a.تتفق مع دراسة )  ومراقبتها

 .7دقيقة الت اتباع هنج منسق واسرتاتيجي لتحسني جودمن خالل    للعقوابت ستجابة  االعلى  التدقيق وموظفيها  

الفر .3 وجود   الرابعة   ةضيأشارت  للعو "أتث  إىل  بو   ل امي  عملاملتصلة  التدقيق  قائع  حت   يلملاا يات  جودة   سنييف 
مها  ة مت تقسيتبار هذه الفرضيالخو ،  "نييميألكادوانيني  املايل ببيئة األعمال اجلزائرية من وجهة نظر املهالتدقيق  

أبعاد مخسة  ممثلة يف  كمحور إىل  مع،  العالقات  تقي  )إدارة  هلا  يمالعمالء،  واالستجابة  تنفيذاملخاطر  يات لم ع  ، 
الرقاالتدقي اةبة على اجلودق،  أبعاد هذا احملور ) ية للتدقيق(،  ملسائل اجلوهر ا  عن  اريرقلت،  يعد   ( عامالً 19وتتضن 

التدقيق املايل جمة بو لنا أبن العوامل املتصئج اتضح لبعد حتليل النتا، و ودةجلا  يفثراً  مؤ  تمعة حققت قائع عمليات 
تنفيذ   ية مهألسري ذلك  ن تف وميك (،86.63 %) لغت نسبة  حيث ب  ة دو سني اجليف حت "  جداً   عايل  أتثي "  ةدرج

ابعتبار  عن  يتتويج    هاالعمليات  ترتبطفر  اتو نبثق  املد صاخب   عوامل  اقئص  ب  إىل   فةإلضااب  ايل مل ق  تتعلق  بيئة عوامل 
واب  موائمة   تدقيق ابلنتائج  العربة  أن  منطلق  من  جتسيوهذا  يتم  اجلودة لتايل  خال  الفعلية   د  تنفيذ من  ليات مع  ل 

 
 .  30، ص بق ذكره س مرجع  ل، ري البهلو مة األزرق ومسأسا  1

2 Morris, Jan Taylor. Op. Cit., p 1. 
3 Duh, Rong-Ruey, et al. Op.Cit., p p 51-79. 
4 Shanszadeh, Bagher, et al. Op. Cit., p. .97  
5 Oussii, Ahmed Atef, et al.. Op. Cit., https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1579 
6 Centre for audit quality, External Auditor Assessment Tool: A Reference for Audit Committees, 2017, P 8. S 
7 Li, Liuchuang, et al. Op. Cit. p p 1-29. 

https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1579
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عدم أن، مبعىن  قالتدقي تنفيذ عمجنا   ه عند  املرتبطة خبصائص ليح  العوامل  توافر  املايل فال جدوى من  التدقيق  ات 
      .تعلقة ببيئة التدقيق موائمةوكذا العوامل امل  مله ق عريوف ق املايلاملدق

 أكثرأن  على    ئج ت النتادل   إذ ،  1(  2015د حايب،  )أمح  دراسةت إليه  النتيجة مع ما توصل  ذه وتتفق ه 
د اعوقو   التدقيق ري  اي وفقا ملع  يقالتدقأبداء عمليات    قق املايل املد زام  يف التتتمثل    دةو  على اجلري تأثيف ال  أمهية العوامل  

  .دقق املايل ملقاللية ا، ودعم استالسلوك املهين  دابآ

البعد األول  إدارة   ص ا خي فيم(  202Hatfield, et al ,0)دراسة    معنتائج دراستنا  تتفق    وخبصوص 
مستوى من    لدى العمالء ترفع ط خيلق حوافز  باك يف االرتشار من قبل الفريق امل  بطريقة جيدة  مالءع مع الت  عالقاال

املستفساتعاوهنم واستجابتهم ال احملاسته  لباوط قق  د رات  ألنشطة ود أتثري إياب  وج  إىل   يشري   ، مما بيةللمستندات 
 .2قيقد مليات الت ع   يف إجناحإدارة عالقات العمالء  

يتعوفي بتقما  املرتبط  الثاين  ابلبعد  تتفقلق  هلا  واالستجابة  املخاطر  معنتائج    ييم  دراسة   دراستنا 
(Cameran, et al  )  املدققنيوكبار    املدققني  وجودفرق التدقيق من حيث  لاملختلف  التنوع  إىل أن  اليت توصلت 

التدقيق ودعمه مبختصني يف اجملاالت تنوع فريق    ىلإ  ينظر  كما  .3املايل   على جودة التدقيقيؤثر  والشركاء    راءواملد 
الصلة   العملأ  مبد ضمن  على أنه يندرج  ذات  تتفق مع    . التخصص وتقسيم    اليت  (الكعبجعفر  دراسة )وابملثل 

من خالل يف العراق  استخدام جلسات العصف الذهين أثناء ختطيط التدقيق يؤدي إىل حتسني اجلودة    فت أبنكش
ااكت الناجتة هريو اجل  ألخطاء شاف  يؤدي    لاعن االحتي  ة  احلفاأو األخطاء مما  املصلحة إىل  ثقة أصحاب  ظ على 

جودة أن  إىل  ( اليت خلصت  et al rihovnaFridnova, Safoوأيضاً تتفق مع دراسة )  .4مبهنة التدقيق املايل 
ت املعايري الدولية تدقيق ملتطلبالق عملية استيفاء توثياب مباشراً    طاً ارتبارتبط  ي  يف روسيا  وكفاءة إجناز مهمة التدقيق

ن من أهم العوامل الرئيسية لفشل أب  حيث كشفت  )Cohen(دراسة جلنة   توصياتدراستنا كما تدعم    .5للتدقيق
 .6عملية التدقيق هي عدم املتابعة واإلشراف على عمل املساعدين وحيدث ذلك عادة بسبب ضغوط العمل 

الباليت خلصت أب  (Alsahli et alدراسة )نتائج  تتفق مع  كذلك  و   ة الضخم  ياانتن استخدام حتليل 
يفيسه التدقيم  جودة  حتسني  مع    .7املايل   ق  تتفق  )وابملثل  ميالةأسهيل  دراسة  جب(  بو  أفادت  هليكل اليت  أثر  ود 

مع   ا وكذ   .8بفلسطني   املايل  حتسني جودة التدقيق  يف (،  COSO 2013) أنظمة الرقابة الداخلية وفقا لنموذج

 
 .522-1ص   ص، رهبق ذكسمرجع ، د حابأمح 1

2 Hatfield, Richard C., et al. Op.Cit., Available at SSRN 3560921. 
3 Cameran, Mara et al. Op.Cit., p p 595-621 

 443-428 ص ص ، رهبق ذكسمرجع ، مد العاين وصفاء أمحد حم عب  كحلو الر عبد احلسني عفج 4
5 Safonova, Margarita Fridrihovna, Op.Cit., p p 23-33.   

    .361ع السابق، ص املرج 6
7 Alsahli, Mohamad, et al.  Op.Cit. 

 .1، ص رهبق ذكسمرجع لة، ياسهيل نعيم ابو م 8
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جدوى استخدام رأي املدقق املايل يف مدى استمرارية   إثبات  أظهرت   اليت( يف سورية  عصام شاهني)  ائج دراسةنت
 .1جودة التدقيق املايل   العميل اخلاضع للتدقيق، كمؤشر لقياس 

معوفي  نتائجنا  تتفق  التدقيق  عملية  بتنفيذ  املرتبط  الثالث  البعد  خيص  جبار(    ما  )انظم  حيث دراسة 
أن خلصت   حيسااستخدام    إىل  اإللكرتوين  من  لتدقيق  ان  و عماأل جودة  العراق  توثيقهال  تد يف  خالل  من  ق يق، 

تفق نويف هذا الصدد    .2أدق وأسرع وكذا يف إعداد أوراق العمل واملصادقات   تلفة بشكلصدة احلساابت املخأر 
وإجراءات  يق  قد تختطيط ال  إمتام  إىل  ون ينظر   نياملدقق ( اليت كشفت أبن  et al ensen,stChri)  ةأيضاً مع دراس

امل املنا يف    اين د ي العمل  املهمالوقت  السمات  من  ابعتبارمها  تتفق  اب و   .3للجودة ة  سب  معنتائجملثل  دراسة   نا 
(Mohamed bshayreh  )  ةجود   حتسني   يف لية  تطبيق اإلجراءات التحليأتثري ذو أمهية لوجود  اليت دلت على 
يعد أحد   أدلة اإلثبات   ن مجع وتقييمأب أفادت  اليت    اح( الفت  دان عب)إمي  دراسة مع    وأيضاً   .4ابألردن  تدقيق املايل لا

   .5صر مب  العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق املايل 

االلتزام ابملعايري أن    دلت علىاليت  (  حممد مظهردراسة )ئج دراستنا مع  أما ابلنسبة للبعد الرابع تتفق نتا 
الت  لى ابة عقق والر لتدقيالدولية ل كدت أ  كماقطر،  بدولة  ودة  اجلمن أهم العوامل املؤثرة يف    د ع ي  املايل   دقيقجودة 
رتباط مع عميل ال ميتلك املكتب هو عدم قبول مكتب التدقيق اال ودة  اجلستدالل على  مظاهر االم  أه  ن م  على أنه 

املهمة  متطلبات  الستفاء  الكافية  تد   على  رقابةالملتطلبات  دراستنا    تستجسب وابملثل    .6اخلربة  القواجودة  م ئقيق 
تسمح لألعضاء   التدقيقاملناقشة بني أعضاء فريق  على أن  (  220) الدويل رقم  التدقيق  عيار  م اليت نص عليها  املالية  
ال  خربة  األقل بفيف  اكاأل  املدققنيمع    األسئلة  حطر ريق  إجراء  ميكن  خربة حبيث  فريق  ثر  داخل  املناسب  التصال 

إىل   ون ينظر   نياملدقق( اليت كشفت أبن  et al ensen,stiChr)  ةراسويف هذا الصدد تتفق أيضاً مع د  .7تدقيقال
 اء املختصني رب خلا  ةستشار فضل ا، لكن يةدو اجلني  سحتعلى  ساعد  أبنه ي  التدقيقاالستشارات خارج فريق  توسيع  
(  erSecklدراسة )ق نتائجنا أيضاً مع  كما تتف  .8نياخلرباء اخلارجي ة  ستشار ق ألمهيتها، على ادقيالت  مكتب داخل  

 .  9ودة من خالل تصحيح األخطاء اجل  يف حتسنيورق العمل أراجعات ملأتثري مباشر  وجود    وصلت إىل تاليت  
 
 

 

 
 .123-221ص ص  ،  رهبق ذكسمرجع  تركي شاهني،  عصام 1
 .105ص ،  رهبق ذكسمرجع  ر،ظم شعالن جباان 2

3 Christensen, Brant E, et al. Op.Cit..   
4 Mohamed Mahmoud bshayreh, . Op.Cit. p 57. 

 .  383ص ، ره بق ذكسمرجع هودي، الفتاح اجلم عبد ان إمي  5

 .   4، ص ع سبق ذكرهجمر د، أمحمد مظهر حم 6
7 isa 220 Op.Cit.p 16 
8 Christensen, Brant E, et al. Op.Cit..   
9 Seckler, Christoph, Ulfert Gronewold, and Markus Reihlen. Op.Cit. 
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 نسبةابلأما خبصوص البعد اخلامس املتعلق إبصدار تقارير التدقيق يف الوقت املناسب تتفق نتائج دراستنا   
خلصت إىل أن تطبيق ليت  وا  (inainniakHosse ,2020دراسة )  مع   لتدقيقلرية  اجلوهئل  سااملير عن  ار قلتل

ركات املدرجة يف للشابلنسبة  ة  بدرجة عاليودة  اجلحتسني  يف    سهمأقد  (  701املعيار الدويل للتدقيق رقم )  متطلبات
غ اإلبال( ضمن إطاره املقرتح للجودة أبن PCAOB) به أفاد وابملثل تتفق تنائجنا مع ما .1الحتاد األوروب اسوق 

على ركة حمل التدقيق  قدرة الشو ية  م الرقابة الداخلية يف نظاهر و جلانقاط الضعف  ن  م كل  سب عن  انامللوقت  ايف  
دراسة ا يتفق أيضاً مع  وهو م   .2تدقيق املايل يعد من العوامل املؤثرة يف حتسني جودة الاالستمرارية يف االستغالل  

(Christensen, et al  )  ال  املدقق  رأي ل  أبنه ينظرشفت  كاليت  ل ميلعة ايف تقريره حول قدر   روطاملش  غرياملايل 
ذا يل فعال بعدها تتحقق اجلودة العالية، وأما إث إذا استمر العمودة، حبياجل  ني سمؤثر يف حت  كعامل   ارمر تساال  ىعل

أداء أن  إىل    اليت خلصت)مسري عيسى(  دراسة    كذلك تتفق مع   .3ودة فهو مؤشر على اخنفاض يف اجل إفالسه  أعلن  
من بينها سلوك يت  الوهرية و جلا  ت اواملخالف   األخطاء ة  عاجل اف وم شاكت  إىل ؤدى  عالية، ي  جبودة   ايل التدقيق املعملية  

ته قدمالذي    ودةفهوم اجليتوافق مع م  وهذا ما  .4ا ينعكس ايابياً على جودة القوائم املالية املنشورةدارة األرابح، ممإ
(DeAngleo  )أبهن تقييمالا  ا"  مت  الذي  املشرتك  قحتمال  من  السوق  ه  يقوم أب بل  كتشاف اب  املايل دقق  امل   ن 

 .  5ها من خالل تقريره" عنواإلبالغ  للعميل    القوائم املاليةيف  حتريفات جوهرية 

اإلطار املقرتح أتثي  بصوص    ( كادميينياملهنيني واألبني طريف العينة )  اآلراءيف  ف  تال خالانتائج    ناقشةم:    اً ثلاث
 جلودة ا  حتسني   يف
الفر .1 امله  يوجد  ال"  أنه  إىل  امسةخلا  ضيةأشارت  بني  اآلراء  يف  حت ينيواألكادمي  نينياختالف  بصوص  ديد  

الفرضية مبا   االختبار صحة  ت نتائج ثبتأو   ".ةئريزااجل  مالاألعبيئة  ب  العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل
ق املايل سني جودة التدقيحت ة يف  ر امل املؤثالعو حتديد  صوص  خب ني واألكادمييني  املهني  بنيراء  اآل   اتفاق يفجود  يفيد بو 
ا اجلزائر عمألببيئة  به  ذليرجع  و ،  يةال  يتميز  ملا  مشرتكةك  قواسم  من  العينة   هملدي  ارفاملعوحيد  لت  تؤسس  طريف 

يتميز    ، املايل  التدقيقمهنة    صوصخب التد مب  كادميينيأل احيث  قيق عرفة علمية متخصصة ابلتطورات احلاصلة مبهنة 
على   القدرةعل لديهم  ي هنيني، مما  مل عن اانً أشقل  تتكسبهم دراية ابملهنة ال  دويل واحمللي،  ل لصعيدين ااملايل على ا

لعالقة لديهم نوًعا من "االدراسة    ة عينطريف  أن  نستنتج    ليه وع  يل، ملاا  ققيلتد ا جودة  ثري يفلتأإدراك العوامل احملتملة ا
ء بينهم  آالر يف ا  تفاقاالمما يفسر    ،يف ذات االختصاص  ةكادمييألا  ت ؤهالامل  يف  همبين  تشابهالوجود  لبني النظراء"  

    جلودة. يف حتسني ا  املؤثرة ص العوامل  صو خب

 
1 S Mahmoud, Hosseinniakani. Op.Cit.,  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63229 
2 (PCAOB) (2015a), Concept Release on Audit Quality Indic at ors, Op.Cit.,  P 7.    
3 Christensen, Brant E, , Op.Cit.,    

 .33 ص  ، هبق ذكر مرجع سيسى، مد عحم  مسري كامل 4
5 Linda Elisabeth DeAngelo, Op.Cit., P 186. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63229
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س االختالفات اقيإىل  هدفت    حيث  ،al,t e reGonthi(  1 6120)اسة  در   ذه النتيجة تتفق معوه
قي ومعدي القوائم املالية( قتدقيق )مد ركني يف عملية الالفرنسيني املشا  ينيهنبني امل  التدقيقجودة    حمدداتيف إدراك  

املبيف   نو يشرتككوهنم  ل نفس  والشخصية  اد  املهنية  علئ  نو يهااملتعارف  لديهم  أن  يعين  مما  بني"العالمن    ع،   قة 
لتصنيف جتاوز ا  ةضرور ني من  حث، وانطلق الباةكادمييواأل  ةهنيامل  تؤهالاملو يف التنظيم    بينهم  تشابهالجود  و ل  اء"ظر الن

وفمُ أو  دقق  م  الكالسيكي املهنيني  تصنيف  وحماولة  اجململفهو   قاِعد  املعم  أساس )  ريفتمع  على  األفراد  تصنيف 
النظر عن  تصور  املختلفة بغض  القوائم    ومعدي   يأن مدقق  إىللدراسة  اوصلت  وت  (،ققيلتد اعملية    هم يفدور اهتم 
التد يف إدراك    كبري   شابهتعام  شكل  لديهم ب  املالية تالفات جوهرية يف اإلدراك خال توجد اكما    املايل،  قيقجودة 

امللدى   فرنسا  يف   املتعلمني  صلحة أصحاب  ل   الفرد يف عملتعزى  التدقيقدور  دراس  ية  تتفق مع  دم يف ع   تناوهي 
يف الاخت  وجود  اف  املصلحة آلراء    أصحاب  بينهم  بني  من  عينة  والذين  واألكادمييني( )  دراستنا  طريف   املهنيني 

، وآخرون يدي  سع)  مع دراسة أيضاً وهو ما يتوافق    .ني جودة التدقيق املايلسثرة يف حتكهم للعوامل املؤ ا خبصوص إدر 
اتفاق2( 2018 النتائج إىل  خلصت  اآلرا  ، حيث  بنيء م يف  أثر جودة   ينيألكادميوا  ابتسااحل  حمافظي  ا  حول 

 .ابجلزائر  املعلومة احملاسبية يف حتسني اإلفصاح احملاسب 
 

 تغيات الشخصية والوظيفية م تبعاً لل روق الف ج  قشة نتائمنا:    رابعاً 

تعلق يما ي فيوجد أثر للخصائص الوظيفية للمستجيبني من عينة املهنيني"  هأن  إىلدسة  السا  ضيةأشارت الفر .  1
املهين واملنصب الوظيفي يف حتديد العوامل املؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل يف  التصن   من  كل   اتغي تمب

ال  وأثبتت "ةاجلزائرياألعمال  ببيئة   هذه  صحة  رفض  وير فر النتائج  ذلكضية،  ا  إىل   جع  مجيع  املاليني دقمل أن  قني 
( تصنيفهم  حساابمبختلف  حمافظي  حماسبني،  م  ( تخرباء  شر ر مد) ة  يفظ و لاناصبهم  أو  رئيسي،   كاء،اء،  مدقق 

مدقق يف  (مساعد  هم  يف    األساس،  فضالً   وكذاالعلمي    املؤهليشرتكون  لنفس   عونخيض  أهنم  على  التخصص، 
اثالً مم،  للمهنةتنظيمي  الار  ط اإل يف  يفسر  مم،  للمهنة  مةنظامليري  عااملو   لقوانني  املهنيني ا  من  الفئات  هذه  اتفاق 

   .ةجلود ا  سنيحت يفح رت ار املقاإلط  ثريأتخبصوص  
اللة عدم وجود فروق ذات دتوصلت إىل    حيث  ،3(  2016)أمساء بودونت،    دراسةمع  هو ما يتوافق  و  

 حاورها مب جمتمعة    قرتحةمل ا  املؤشرات  ص خبصو بني اجتاهات أفراد العينة    α ≤ 5 %  اللة دالمستوى    إحصائية عند

 
1 Gonthier‐Besacier, et al., Op. Cit., p p 186-201. 

من   ةراسة عيند  –ة املعلومات احملاسبية  ئرية وعالقته بتعظيم جودة حتسني االفصاح احملاسب يف املؤسسات اجلزامكاني إوفلة محدي،    احلليم  دسعيدي عب 2
احلسااب حمافظي  واألكادمييني  آراء  احلقو جم  -ت  واللة  االق  الع ةنينساعلوم  اجمللد  ،  اقتصادية،  دراسات  االقتصادي،  جامعة  1العدد  ،  12دد  اين  ز ، 

       .399 - 389، ص ص : 2018، ور اجللفة، اجلزائرعاش
 .175-1 ص ص،  مرجع سبق ذكرهونت، اء بود أمس  3
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التدقيق)  ثالثال املدققمكتب  مسعة  ف،  ا،  يف التدقيدة  جو   اسلقي  (لتدقيقريق  متغري   ائراجلز   ق  إىل  املنصب   تعزى 
 . الوظيفي

 
الف.  2 الابستثنا"   أنهإىل    السابعة   ضيةر أشارت  اجلنس  متغي  أثر  ء  الشخص   يوجد  و يللخصائص  وظيفية لاة 

الدراسةعي  ن م   للمستجيبني امل  تمثلةملا  نة  املهنة،  مزاولة  ومنطقة  املهنية،  اخلربة  الؤهيف كل من   لمي، يفعل 
 . "ؤثرة يف حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعمال اجلزائريةمل املعواال  يددحت

 وق يففر وجود  ب  ظيفية لطريف عينة الدراسةوالو   ةشخصيوق الاليت تعىن ابلفر   ار الفرضيةاختبأظهرت نتائج  
 شري يوهذا ر، ذكو المن  رب ث أكانإلل رتب سط الحيث كان متو  دراسة تبعاً ملتغري اجلنسني من عينة البجيستآراء امل

املإىل   اإلطار  قبل  أن  للجودة حضي مبوافقة أكرب من  او كور،  اإلانث مقارنة ابلذ قرتح  تتوافق معهذه  ما   لنتيجة 
دد أقل من العمالء إلانث لديهم عا  نياملدققجدت  يث و ح  السويد،  ( يف et alBroberg)دراسة    ليهإخلصت  

عالية ويف الوقت نفسه دقيق  تجودة    يؤديناإلانث  ل  ع ا يمم،  كورلذ ع ام نة  مقار   وقتلن ازيد مويطلبون ابنتظام امل
أبن   أفادت حيث  ىل دراسة حديثة  إاد  نوابالست  روهو ما قد يفس  ،1ى من الذكور أعل  موازنة زمنية ط  ضغ  يواجهون 

 لقتتع  ط و ضغة  هجموا  ر رب حتت م قية  الخنراط يف سلوكيات غري أخالاإلانث ل  ون أكثر من يلميالذكور  من  قني  دقامل
ون الذين خيضع   لذكور هم يف الغالباملدققني ا  ن أب  قد يفسرمما   ،التدقيق  مكاتبرحبية  تعظيم  اح و جق النحقيتب

اليت حتتفي هب تعظ   لجارية )مثالت  لإلغراءات الرحبية(  اخلالتدقا  مكاتبا  يم  الوقت .  ابإلانث  مقارنة  م هبصة  يق  يف 
 مي أهنن أقل اهتما ض التكلفة أتمام بتخفيهاال  ن مق  دقيلت ة ادجلو على  أة  ويأولاء  إبعط دققات  م فيه امل تالذي هت

ط ، وبناء عليه ميكن أن نسق 2كور ذ الل من الستقافظة على االهنن أكثر حممما يستنتج أب  تدقيقابجلانب التجاري لل
عل احلالدر ى  ذلك  أن  حبة  الياسة  من يث  أكثر  ابجلودة  ابالهتمام  اإلانث  مي  حرص  قنحهالذكور  من أة  در م  كرب 

 يلعامل املاداطغيان    بسبب،  ذكورأكثر من ال  ل املؤثرة يف حتسني اجلودةحديد العوامتمييز لتال  يفال  لرجان  ئهظران
تتعارض  أ  ار ودة ابعتب اجلسني رة يف حتتمام وحرص ابلعوامل املؤثل اهقلهم أع ي  مماعلى الذكور   الرغبة يف   معهنا 

عليها حلاليني اليت تنص تمرار مع العمالء ا سالاد أو جلد ء االلعماول  قبيفم هتاءامة اجر تعظيم األرابح مثل عدم صرا
 . اجلودة  يف م مؤثر مل مهاجلودة على أهنا عامعايري الرقابة على  

ظيفية لطريف شخصية والو ق العىن ابلفرو يي  لذ وا  الثاين  شقهاالسابعة يف    ار الفرضيةاختبنتائج  كذلك    تأظهر .  2
كل من اخلربة املهنية، ومنطقة تغريات  مل  دراسة تبعاً ينة الع   مننييبستجملء ااق يف آر د فرو وجو عدم  ب  عينة الدراسة

ذي الو  ،اجلزائريةمال  حتسني جودة التدقيق املايل ببيئة األعيف املؤثرة  حتديد العوامل  يفمزاولة املهنة، املؤهل العلمي،  
وجود فجوة معرفية   املهنيتعزى للخرب ميكن تفسريه بعدم  ي،  ةة  املهنية ختلف جم مب   ينيهنامل  فيد أبن مما     االت اخلربة 

 
1 Broberg, Pernilla, et al. Op.Cit., p p 331-350.  
2 Hardies, Kris et al. "Do (fe) male auditors impair audit quality? Evidence from going-concern 

opinions." European Accounting Review 25.1 (2016): p 4. 
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بينهم    ،لديهم فيما  بتحقيق يتقامسون  املهنية كفيل  اخلربة  من  أدىن  معريف    حد  يف أسهمستوى  اتفام  آرائهم    ق  
    ودة. خبصوص أتثري اإلطار املقرتح للج

اطق ملنع اي مجيف هنيني  دى املة ل بوجود قواسم مشرتك  ه ري ميكن تفسغري منطقة مزاولة املهنة  ص مت صو أما خب  
للجزائر  اجل الغرب،  غرافية  اجلنوب  الغرب،  الشمال  الوسط،  الشرقي،  الشرقي()الشمال  مماجلنوب  توحيد ،  يف  ثلة 
 املنظمة للمهنة  عايري املهنية والقواننيمل او   اتاملتطلبيد  توح   مارسة املهنة، فضاًل على ملعلى االعتماد    وط احلصولشر 

مناطق  مجيع  مما  زائراجل  يف  آر   فاق ات  عن فر  سأ ،  يف اء  يف  املقرتح  اإلطار  أتثري  املناطق خبصوص  مجيع  املهنيني يف 
 اجلودة.

)ليسانس،   لميةه أبن املهنيني على اختالف مؤهالهتم العن تفسري ميك املؤهل العلمي  أيضاً ابلنسبة ملتغري 
من أدىن    حد  حيدتو يف    ، أسهمصمتخص   عدي قاتعليم عايل  ماجستري، دكتوراه(، إال أهنم يشرتكون يف    سرت، ما

يتعلق مب فيما  العلمي لديهم  التاحملاسبة والتدقيق، ما جعلهم يتجاوزو جال  التأهيل  املعريف )مان فارق  قبل   صنيف 
           ري اإلطار املقرتح يف اجلودة. أتث  وصآرائهم خبصالف  ، مما أسفر عن عدم اختج وما بعد التدرج(ر التد 

عدم وجود على    ها دلت نتائج  حيث   1(  2016  ودونت، ء بمسا)أ  سةادر مع    ايضاً   يجةهذه النتوافق  وتت 
 املؤشرات املقرتحة   خبصوص  اد العينةبني اجتاهات أفر   α ≤ 5 %  اللةدالمستوى  داللة إحصائية عند    فروق ذات

 تعزى إىل   ائرز اجل  لقياس جودة التدقيق يف  (عة املدقق، فريق التدقيق، مسلتدقيقا  مكتب)   ثالثال  ا حاورهمبجمتمعة  
 . املؤهل العلميو   ربة املهنيةاخل  من   كل   اتغري مت
 

 ائي للدراسة البن  األمنوذج اختبار  ائج  نتمناقشة  : اً  خامس

 لة ودة مطابقة مقبو جل  ألمنوذجا  ستيفاءاىل  إسة  منوذج الدراأ  ءببنايت تعىن  الالثامنة  ة  يبار الفرضاختنتائج  أظهرت    .1
ا امليدانية،لمع  بوهذ   بياانت  لقياس (، ممAmosبرجمية )  حة وفققرت امل ت  يالد لتعه اب ير تطو عد  ا  أثبت صالحيته  ا 

ار املقرتح من ، حيث مت اختزال اإلط ينيمي واألكادنيوجهة نظر املهنيمن  رية ببيئة األعمال اجلزائتدقيق املايل دة الجو 
ة نيالب  يه تصبحعلو ،  عاتمو مصنفة ضمن ثالث جم   عامل  (22)  ىلحتسني اجلودة إ   تأثري يف الل  تمعامل حم  (55)
بعة التالية: السامل  لتعديل تتكون من العو املايل بعد ا  دققعوامل املرتبطة خبصائص املمنوذج القياسي لل ألملية للعاا

  ؛هقيتو ت  ط التدقيق وحتديدة لتخطييليحلتجراءات الاإلو   ق اإللكرتوين؛التدقيكل من  أساليب  خدام  تحكم يف اسالت
أو  تقييم  على  بنشاط  املعر   مة؛الئملوا  ة الكافي  اتثباإل  دلة القدرة  املتخصصة  ترشيد  العميل؛فة  على  كم احل  القدرة 

بفه ااملهين  التقديرات  وتقييم  املعقدة؛ سبيحملام  حتد القدر   ة  على  وفهي ة  مبراقد  القصور  أوجه  وتطو م  اجلودة  ر يبة 
 .ريةوهاجلات  فوالتحريء  خطااألعن  تقييم املخاطر والكشف  لين  هملممارسة الشك ا  ا؛ عاجلتهة ملسباجراءات منإ

 
 .175-1ص ص ،  سبق ذكرهمرجع اء بودونت، أمس  1
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يل تتكون لتعد عد اصائص املدقق املايل بل املرتبطة خبواممنوذج القياسي للعملية لأل تصبح البنية العا  كما   
اقبة  ر م  لعيتف   لقيمة املضافة؛قدمي اس تساأدقيق على  الت  املنافسة يف سوق إرساء قواعد  :    ليةالتا  ة امل السبعمن العو 

الداخلية   األت  ؛يةارجواخلاجلودة  هبووقت    جهد مع  ب  تعاناسب  حييط  وما  خماطر؛املهمة  من  الوقت   ا  كفاية 
ة اليعف  دقيق الداخلي؛ نظام الرقابة والت  عاليةف  املايل؛  القانونية للمدققءلة  ملساتفعيل ا  دقيق املايل؛ خصص ملهام التامل

 ة التدقيق.نجلو   بني املدقق املايل   ادل ما تبامل  االتصال
املقاب العام بنيالبح  تص  لويف  املتصلالقيا  وذجمنلألية  لة  للعوامل  املسي  التدقيق  عمليات  بوقائع  بعد اة  يل 

اتل  التعدي العوامل  من  فر   التالية: نية  لثماتكون  التدقييتنوع  الرتب  املايل  قق  خمتلف  من  ابملختصني    يف   ودعمه 
نظام   فعاليةيم  تقي    يق؛قيق التد فر   لى ف عشراق املايل وتوثيقها واإليقد لتافاية ختطيط عملية  ك  لة؛الص  اتاجملاالت ذ
الد  استمراريالرقابة  على  والقدرة  وإ إمت  االستغالل؛ة  اخلية  التدقيق  ختطيط  اجراءام  يفات  امليداين  الوقت   لعمل 

 الكافية واملالئمة؛   تابثإل احلصول على أدلة ا  رية؛جلوها   طر األخطاءاخم   لتحليلية لتقييمتطبيق اإلجراءات ا  ناسب؛امل
اللم ل  تثااالمو  ومر تدقلل  يةدولل عايري  اجلودة؛يق  رقاعتم  اقبة  الدويل  التدقيق  معيار  ع  701م  اد  مسائل لالبالغ  ن 

إىل أدىن   ل زال العواماخت  على   تقوم أن طبيعة التحليل العاملي  تبار  علنتيجة ابكن تفسري هاته ا، ومييسيةالتدقيق الرئ
حتديد العوامل خيص  فيما    ، ذجمنو ألل ليري وأتو ة تفس نسبأعلى  هلا  حبيث تبقي على أهم العوامل اليت    حد ممكن 

  ة يف اجلودة.املؤثر 
يتضمن ودة  جل مقرتح ل  إطار  حيث قدمت   et al aManit(  1 ,201 0)  ع دراسةوتتفق هذه النتائج م

للج 27) العاملي االستكشايف والتوكيدي   ية. وبعدسيث مراحل رئثال  نف وفقصم  دةو ( مقياساً  التحليل  تطبيق 
تعلق بعمليات ( منها ت04ة للجودة، )حمدد( عوامل  07قرتح يف )ص املي تلخ، متحةقرت امل   ملقاييسصحة اار  ختبال
 اواستجابته  امج مة الرب ء الم  ى ت احلساسة احملددة؛ مد االجملاالصلة و   ذات   تها؛ املخاطر وبيئ  تدقيق )فهم الشركةال

يق املايل لتدقاجودة  أن    اً يض ج أئت النتاا كشف كم  يق(.حملددة؛ مستوى االتصال والتعاون مع جلنة التدقاللمخاطر  
املتعلقة بعمليلى اال تقتصر ع التدقيق فحسب،لعوامل  ترتبط  ة  ة : تاليلالعوامل  لة ابة املدقق ممثجبود   ولكن أيضاً 

املدقق   فتكويياته؛  قالأخو )استقاللية  وأتهيل  التدقيير ن  للخصائقق  متثيالً  العاملي  التحليل  أظهر  وكذلك  ص (، 
 قني(.ملهمة وأخالقيات املدقلى ا)التنظيم واالشراف ع  بــ  قتتعل ليت وا  يقتدقلملكتب ايمية  تنظال

معتتفق  كما   نافأحيث    ie, et alBeatt(  2 ,2 013)  دراسة   أيضاً  الدت  الع تائج  املي تحليل 
املايل دقيق  التودة  ( عوامل هلا درجة أتثري مهمة على ج9ة بتحديد )ديف اجلو   رث( عامل مؤ 36ـ ) لـ  ايفشكتسالا
االخاط مل ا:  هي  و  التدقتصادقر  جلنة  أنشطة  أخالتنظيميةطر  ا خامل   ؛يقية؛  الالقيات  ؛  االستقالل   ؛دقيقت شركة 
للتدقيق  ة  دوليل اعايري  امل  ؛التدقيق  شركة حجم    ؛ليملعاطر فقدان ا خم؛ ق املايلملدقا  تناوب  ؛ملايلللمدقق اادي  القتصا
 ايل؛ الرقابة على جودة التدقيق املو 

 
 

 
1 Manita, Riadh, and Najoua Elommal. Op.Cit., p p  87-99.   
2 Beattie, Vivien, et al. Op.Cit., p p 56-81 . 
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 : ل  لفص ا  صة الخ
جمل   يف   نارقطت   الفصل  امو هذا  األساسية  اخلطوات  من  بتوصيف عة  تعىن  املنهجي  ليت  للدراسة   اإلطار 
در ة إىل مصاعن اإلشار   فضالً   سة،راجمتمع وعينة الد   ذاوك  ج املستخدمهل من املنريف بك حيث مت التع  مليدانية،ا

( SPSS.v22)  ثلة يف كل منتخدمة ممسامل ئيةحصاإلة ايالتطبيقت يا حتديد الربجماحلصول على البياانت، كما مت
لتطب(،  AMOS.v 22و )  صول احلا  متكنا من خالهلاليت  إلحصائية  ختبارات اوعة من االم يق جموهذا سعياً 

ح ر املقرت ( عامالً ميثل اإلطا 55تبانة تضمنت )ستمارة اسمجعها اب  مت ت اليت  اانحصائي للبياإلل  يالتحلعلى نتائج  
ضمن صنم حتسني امل  واملللع  توعا جمم ث  ثال  فًة  يف  اؤثرة  جودة  االع   ببيئة  املايل  اجلزائرية،  لتدقيق  مت مال  حيث 

عتوز  على  )يعها  فاقت  وأكادمي  ( 900ينة  متخ مهين  يفي  احمل  صص  املايل،قتد الو اسبة  جمال  منمب   يق  ق اط ختلف 
 .يلتحللصاحلة ل  ةبان( است268) اسرتجع    وخلصنا إىل ، (2021-2020ة )الل الفرت خالوطن 

 فاوت يف مع وجود تودة مبجموعاهتا الثالث،  ع العوامل املقرتحة يف اجلجود أثر جلميو ئج على  النتالت  د
ة : ابملعرفة جلوديف ا  ر أتثريًاكثاأل   ة مساخلالعوامل    متثلت  ا ، كم"جداً   لعايل ا" و "عايلجة التأثري تراوح ما بني "ال در 

إلضافة إىل ستجدات اليت تتعلق هبا، اب ومواكبة امل  ،للمهنة  نظمةامل  ننيواالقو يها  عل  رفتعا مبعايري احملاسبة والتدقيق امل
 ة، مئت الكافية واملالاإلثباأدلة  على    لاحلصو   كذاجلوهرية اليت مت اكتشافها، و ات التحريفألخطاء وااإلبالغ عن ا

 ط الضعف اجلوهرية يف نظام الرقابة الداخلية. نقا  ير عنعلى التقر   فضالً 

األو   لللعوام  نسبيةال  يةمهاأل  جنتائرت  سفوأ الالعشرة  للمجموعات  متثيل  عن  لإلطار ىل  املكوِّنة  ثالث 
إال امل أهناقرتح،  التمسجل     نسب  بينها يف  تفاوتً  أ عات،  و للمجم  ثيلت  مل اعو ل ا  مهية أكرب لصاحلأهرت  ظ حيث 
خبصملا ارتبطة  )ملدقائص  بنسبة  عمله  وفريق  املايل  بك%50ق  مقارنة  م(،  ع بوقلة  تصامل   واملالعن  ل  مليات ائع 
 .(%20ــ )املايل ب  تعلقة بواقع بيئة التدقيق(، والعوامل امل%30بــ )  تدقيق املايللا

يف   قرتحاإلطار امل   أتثري  وصصخب  واألكادمييني  نيهنيملبني اراء  آل ق يف اتفاكذلك دلت النتائج على وجود ا
ابملهنيني يف اابت مقارنة  سفظة احلب حماكات ميف   ينين املهني  ب  راء اجلودة، واتضح أيضاً عدم وجود اختالف يف اآل

اخلرب  املقابل  مكاتب  يف  احملاسبية،  وجو ة  اختالتَبني  يفد  من  ف  املستجيبني  بني  اآلراء  الدر عين  تباة  ملسة   تغري عاً 
 ئة اإلانث مقارنة بفئة الذكور.   من فأكرب ح دعماً قرت امل  ر طااإلاجلنس، حيث لقي  

التوكيدي من   التحليل العامليوبتطبيق    ،ت البنائيةال ابملعادمذجة  النل  خالمن    راسةالد ت  وصل هذا وقد ت
الثا انية  الدرجة  مطابقة    منوذجاأل   ستيفاءإىل  لدرجة  مع مقباملقرتح  االبياان  ولة  انيداملت  إجراء  بعد  ت ديالع لتية، 

ة س جودقيال  ج وذ منألاية  الحص  من   حيث مت التأكد،  ( Amos, v.22جمية اإلحصائية )الرب خدام  ابستمكنة  ملا
 دمييني.وجهة نظر املهنيني واألكائة األعمال اجلزائرية من  ببياملايل  يق  التدق
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 : الثان    باب ال  خالصة 
الباب   تضمن  املايل  تدقيال  ة ملهن  نظيمي الت  ر إلطال خيص  تش  هذا  األ   يف دمة  خلا  اقع جودة و و ق  عمال بيئة 

تيتشريع  ر أط ة و اتيهياكل مؤسسمبا تتضمنه من    ،يةاجلزائر  التدقيلشركات حما  مةوك حبعىنة   ما يتصل هبا منق و ل 
بشكل   ناقشةاملو تحليل  ال  خالل  ا مننخلصحيث    أعماهلا،  جودة على  بة  ايل والرقاتنظيم ملهن احملاسبة والتدقيق امل

 دّ حتقد   صور ق  وجهلها، كما يتضمن أما مت تفعيحتسني اجلودة إذا  ى علاعد تس حوافزَ   حهنة يتياملإىل أن تنظيم ام ع
تاج ئر حياجلزا ق املايل يفالتدقي بة و ح مهنة احملاسمما يشري إىل أن تتويج عملية إصال  ،يتم تداركها  مل  ام  ذادة إجلو ن ام

القاً من تدقيق املايل، انطالاسبة و ملهن احمل  ةاجلوهري اتالستكمال اإلصالح  فيذيةسلطة التنلية من ايقإىل إرادة حق
أوجه   يت تساعد على حتسني اجلودة وتداركليل احلوافز اتفع  ة يف سامهللمني  يادميك واألني  نيلمهياد دور مشرتك ل إ

يعلها ي  هنية ابلشكل الذملبات ابة للمتطلااالستج  يةؤسساتية والتشريعر املح لألط ها، مبا يتيحتد منليت  القصور ا
   جلزائرية.ة ببيئة األعمال اودني اجلهم يف حتساست

املقابل    اموعة  مجمل  ناقتطر يف  اطواخلن  بتوصيف  اليتسية  ألسات  امليدانية  تعىن  للدراسة  املنهجي  ،  اإلطار 
مجع  مت  استابهتا  بياان  اليت  تستمارة  ميثل55)  ضمنتبانة  عاماًل  اا  (  ضمصن قرتح  ملإلطار  ثالث جمموعات مفًة   ن 

 .ةود اجلني  رة يف حتسثؤ وامل امل لعل

وت يف مع وجود تفا  الثالث،   اهتاموعمبجة  ودجلحة يف ارت ملق أثر جلميع العوامل االنتائج على وجود    تدل
للخصائص ى  يعز يف اآلراء    اختالف  ودوج  عدمنتائج  لظهرت اأ فقد  أما خبصوص اختبارات الفروق  ،  درجة التأثري

واللا م  ةوظيفيشخصية  ا  ريف ط ن  للمستجيبني  فيمالدعينة  ب  راسة  العوامل  يتعلق  جودة تحديد  حتسني  يف  املؤثرة 
مثناستاب  اذ ه و ،  يلاامل  التدقيق اإلط  ،اجلنس  تغري ء  لقي  أ حيث  دعماً  املقرتح  اإلار  فئة  من  بفئة انث  كرب  مقارنة 

  الذكور.  

 حيث متة،  نيت امليداانع البيامقبولة م   ةمطابقة  ح لدرجرت املق  وذجاألمناستيفاء    لت النتائج على دقد  و هذا  
صالحية  التأكد   امل   األمنوذجمن  التدقيق  جودة  األعيبب  ايللقياس  منئريزااجلال  م ئة  نظ  ة  املهنيني وجهة  ر 

 األكادمييني. و 
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  ، انطالقاً يةاجلزائر   ال مايل ببيئة األعملق اقيتد جودة ال  حتسني يف    ثرة ة إىل حتديد العوامل املؤ دراسلت اهدف
العوامل   من ستقل  امل  تغريامل  لتشكي  حني   يف ع،  ب التاريتغ امل  ، حيث متثل اجلودةلدراسةا  منوذجأيد متغريات  من حتد 

م  كما  ،املؤثرة بكل  تعىن  حماور  ثالثة  وفق  تقسيمه  خصمت  امل ن  وو د ائص  عمله،  وفريق  املايل  التاققق  بيئة  دقيق ع 
ا هنعة، كو متة جمثالثال  جموعاهتاملؤثرة مبا  يل تساهم العوامل ا، وابلتقيق املايلتد مليات الع   إلضافة إىل وقائعاب  يل، اامل
إليها   املتوصليجة  دة التدقيق املايل، وعلى إثر ذلك قمنا بدراسة األثر أو النتتحسني جو لمل  طار متكابة إ ثاد مبتع

حديد العوامل تيدانية لدراسة املال بنتائج    ىنلنظرية، وأخرى تعاة  راسد تعلق ابلص نتائج تخالواليت أسفرت عن است
 ي : لكما ي  اضهعر  ماجلودة، ويتحتسني  رة يف ؤثامل

 
 اسة النظرية ائج الدر : نت  أوالً 
 

ا غري وهنكمقارنة ابلسلعة،  اخلدمة    لطبيعة  ذلك   ال يوجد اتفاق عام حول مفهوم جودة التدقيق املايل وقد يعزى .1
ة أو املراقبة ابإلضافة حظغري قابلة للمال   رها أيضاً ابعتبايل  اتدقيق املالخدمة  به    ا تتميزم ى  عل  ضالً وسة فممل
 ؛ صاحلهم من التدقيق املايلختالف م ابيق  التدق  وق س  يف ني اركشامل  ت توقعا  ف الختال

حسب، بل ف  قدقيتعايري ال وم املهنية  ت  االرشاداموعة من  جمل  تثالمعلى اال ايل  املجودة التدقيق  يقتصر حتقيق ال   .2
، قدة ععبة ومصف  ظرو   يف  ناسبةاملوضوعية و امل  يةون األحكام املهنر د لذين يصا  دققني ملا  صائصخب  ضاً أي  يرتبط

دقيق  تجلنة الّكن  مي  ا  مب مناسبة وكاملة  تدقيق  تقارير  إصدار  لدعم  مة والكافية  الئق امل تدقيالأدلة    على  ولص لحل
 ملطلوب؛ ال  شكللياهتم اب سؤو طالع مبضاالمن    اإلدارة وجملس

التد مكتتمكن  ل .3 املايل  قياتب  حتقيق ق  أن    من  عليها  يف مسؤولي  حملتتاجلودة   ةاسبناملات  ر هاامل  تعزيز  اهتا 
 ها بيئة تفرز أيًضا لقيود تنظيمية    ون خيضع  ققني أن املد   مع وجوب عدم إغفال ى املدققني،  لد عليها  فظة  اواحمل

 م؛ماهلأعلى جودة ع  كس يف الوقت نفسه عينا  مب  مراراهتوق  وكياهتمسل  يفميكن أن تؤثر التدقيق  
امل العو مل هلذه ليل الشاالتحن أ ىن عل مب يالتحل دقي تع  إىل   ماة التدقيق تؤدي دائود ج  يف اليت تؤثر ل مالعوارة كث .4

ممكن قد  غري  األحيان  ، كما  بعض  يف  متناقضة  النتائج  الكامنة    تأتثريا  بسبب تكون  يصالعوامل   عب اليت 
  ؛ حتديدها

أه .5 التداي حت  متكمن  جودة  حتسني  املايل دقت  القدرة   يق  حتد   يف  مب ي على  القصور  أوجه  واقرتاح راد  اجلودة  قبة 
او احلل ملنملل  من  افة إىل  إلضااب   ها،تعاجلاسبة  سيما    خماطرحلد  ال  الناشئة  لتجارة ابمنها  تعلق  ما  التكنولوجيا 

 ونية. اإللكرت 
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 اً لي حم   خلدمة دة او لواقع جي  اإلطار التشخيص: نتائج  نياً  اث
تسالتد   ية ملهنةالتشريعر  ط األ ية و اتسساملؤ   اهلياكل.1 املايل ال  املهنيةتجقيق  للمتطلبات  يف م  ساهتا  هيعلا  مب  يب 

 على  تساعد  زَ تيح حوافاألطر تاهلياكل و تلك  أن  بيئة األعمال اجلزائرية، ابلرغم من  قيق املايل بودة التد ج  ني حتس
. مما يؤدي إىل اداركهمل يتم ت  ما   ة إذاودمن اجل  دّ أوجه قصور قد حت   ن متضت  ا لكنه  لها،يمت تفع  ما حتسني اجلودة إذا  

ااس ما  تتويج  أبن  إل  ستهتنتاج  ا  والتدقيقة  سبااحمل  هنمل  ح الصمن  يف  اجلهود املايل  من  املزيد  إىل  حيتاج  جلزائر 
يف عملية إصالح   ةمهمساني لل دمييا واألكينيإياد دور مشرتك للمهن  اً منالقهرية انطالستكمال اإلصالحات اجلو 

 املايل؛   والتدقيق  بةاحملاسن  مه
 
 امليدانية   سةاً : نتائج الدرالثاث

 
الالالغدعم    .1 مجيبمستلل مى  ظعبية  املهنيني  واألكادمين  مبني  املقرتحة  العوامل  جلميع  الثالثة جموعاهتا  يني 

بي  قق املايل، )خصائص املد  املايل، و واقع  التدقيق  التد اعملي  قائعئة  دة جو سني   حتيف   على أهنا تؤثر(  يلاملا  قيقت 
ة  قة بواقع بيئل املتعلعوامال  صلتح   حيث   ة األمهية  درجمع وجود تفاوت يف    ة،األعمال اجلزائريببيئة    ق املايلالتدقي

درجة   على  املايل  عايل" التدقيق  العوام  "أتثي  حضيت  حني  املرتبطة يف  وفريق  خبصائص    ل  املايل  ، عملهاملدقق 
ذعوال البوق  الصلة ات  وامل  عمليات  درجة  يل املا قيق  تد ائع  جد"أتثي    على  وقد،  اً"عايل  الرتتيب   رت تصد   هذا 

ا تلتهاوفريق عمايل  املقق  د امل  ص اطة خبص تبملر العوامل  مث  املايل،   له،  التدقيق  عمليات  بوقائع  الصلة  العوامل ذات 
 يئة التدقيق املايل؛ واقع ببباملتعلقة    فالعوامل

ة والتدقيق سبفة مبعايري احملااملعر ص  هو ما خي  ، اجلودة يف   اً أتثري   مل أهم عشرة عوا أن    ىسة عل راائج الدتفت نكش  .2
اإلبالغ عن األخطاء جدات اليت تتعلق هبا، ابإلضافة إىل  مواكبة املستلمهنة، و ل  مةنظامل  نيوانقها واليعلرف  املتعا

عن التقرير    لى اًل عفض  ة،الئمة والكافيامل  قتدقية الى أدل لصول عاحل  ليت مت اكتشافها، وكذا هرية او حريفات اجلوالت
نظامالضعف  نقاط   يف  الداخلية،  ا  اجلوهرية  اب تعلما    يضاً أ  ا ضمنه  نمان  وكلرقابة  اق  والقيم ستيعاب   لسلوك 

وكذا   و األخالقية،  املالئمة  التدقيق  أدلة  تقييم  على  الرقإىل    إلضافة اب،  الكافيةالقدرة  نظام  يق قوالتد   ابةفعالية 
القراراعي؛ اختا ممل اجلالع ن  اب مهارات كل متسكا ي، و داخلال التحليل وال؛ االتذ  كذا كري االنتقادي و تفصال؛ 

 ؛ ةحطرو املكل  شا لمل  ل و لاحل  ميتقد 
نتائجبي  .3 النسبية  األ  نت  األوىل  مهية  عوامل  الثالث  لعشرة  للمجموعات  لإل متثيالً  امل املكونة  والذي طار  قرتح 

وعات، حيث ل للمجمب التمثينها يف نسبياوت  ت تفجل ، إال أهنا سةودجليف ا  ثريل التأمحمت  ل عام  ( 55يشمل )
(، مقارنة بكل من %  50سبة )فريق عمله بناملايل و دقق  امل ئص  صاخب  ةطاملرتبل  وامية أكرب لصاحل العأمهأظهرت  
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ا بوقائع عمليات  املتصلة  املالعوامل  بــالتدقيق  امل (،%  30) يل  بواتعلقوالعوامل  ببيئ قة  اع  بــامل  قلتدقية    20) ايل 
%).  
ايل ق املدقيالت   ودة ج سنيحت  رة يفؤثامل مل  العواحتديد  صوص  خبني واألكادمييني  املهني  بنيراء  اآل   اتفاق يف  ود جو   .4

 ؛عمال اجلزائريةببيئة األ
 دة جو   يف حتسني  ةمل املؤثر وص حتديد العوانيني خبص امله بني من عينةستجيامل بني راءعدم وجود اختالف يف اآل  .5

 ربةخلب اتايف مك   نيهنيمقارنة ابمل  تتب حمافظة احلساابهنيني يف مكالدى امل  ةاجلزائري  ال ئة األعمبيبملايل  يق االتدق
 بية؛ اساحمل
العو املبني  راء  اآل  يفجود اختالف  و   .6 الدراسة خبصوص حتديد  املؤثرة ستجيبني من عينة  جودة يف حتسني  امل   

 اجلودة بدعم لعوامل املؤثرة يفملقرتح لطار ااإل  ضي حيث حس، ن اجلتغريعزى ملي  ةيزائر مال اجلألع اببيئة  يل  لتدقيق املاا
 ؛ كورذ الة  فئ ب  مقارنة  ث إلانمن فئة ا ربأك 
اتو   .7 الوظيفية امل  بني   ءرايف اآلفاق  جود  املناصب  املهنيني مبختلف  العوامل خبصوص حتدي  ستجيبني من عينة  د 

 ؛يةر زائعمال اجلاأل  ةببيئ  ايل يق املقجودة التد  حتسني  ملؤثرة يفا
جودة   سني حت  يف   رةؤثملعوامل اال يد  حتد ص  ينة الدراسة خبصو ستجيبني من عاملبني  اء  ر اآل  يف   جد اختالفيو ال    .8
ا كذ ة و ة املهنيالعلمي؛ اخلرب   ل من املؤهلعزى للخصائص الوظيفية املتعلقة بكي  ببيئة األعمال اجلزائريةايل  دقيق املالت

 ؛نةاولة املهز منطقة م
 تانبيالمع ا  لة بو مق  ة جلودة مطابق  عاملي البنائي ال  األمنوذج تيفاء  ىل اسإ  ةت البنائيالملعاداب  ة جالنمذ   ج دلت نتائ  .9

املؤثرة   ديد العوامل(، مبا يؤكد صالحيته لتحAmosاملمكنة لربجمية ) التعديالت  فق  و   تطويرهبعد  وهذا    ،ةدانييملا
اليف حتسني   املايل تد جودة  األ  قيق  وجه  اجلزائرية  ال عمببيئة  اختبار حيث  ،  نيدمييني واألكانيامله  نظر   ة من  أسفر 

 الية : لت ج االنتائ  البنائي على   األمنوذج
  التدقيق   جودةيف حتسني  مل املرتبطة خبصائص املدقق املايل وفريق عمله  والعلعالية    درجةبو   ياب إ  ثريأت  جود و

 (؛ %  81)ري بنسبة  أثلك التحيث قدر حجم ذايل، امل

 حيث ، ايلاملجودة التدقيق سني حتيف  بيئة التدقيق املايل  اقعقة بو مل املتعلوالعلة الي ع  وبدرجة  إياب ري  ثأتود وج
 ؛ (%  85)ة  بنسب  ثري التأ  لكم ذحجدر  ق

 املايل،   يقالتدق  جودةحتسني  يف  ملايل  ت التدقيق العوامل املتصلة بوقائع عمليا لوبدرجة عالية  إياب  ثري  أتود  وج
 .(%  84)نسبة  التأثري ب   لكم ذيث قدر حجح

 ة راست الد: توصيا  عاً راب  
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 ة : تاليلا  ياتوصالت  ن تقدمي ك، ميه الدراسة من نتائجبناءا على ما توصلت إلي

د انطالقاً من إياد يد من اجلهو حات اجلوهرية ملهن احملاسبة والتدقيق املايل يب بذل املز ال ستكمال اإلصال.  1
 اجلودة وتدارك أوجه القصور على حتسني يت تساعد  الز  وافاحلل  تفعيللمسامهة يف    مييني واألكادني ك للمهنير مشرت دو 

املنظمة ملهنة التدقيق املايل االستجابة للمتطلبات   التشريعيةطر  ألاتية و ساؤساملكل  يا لهل  ا يتيحمب  ودةاليت حتد من اجل
 رية؛عمال اجلزائأليئة ااملايل بب  التدقيق  ة  جودي يعلها تساهم يف حتسنيابلشكل الذ   املهنية

املاملنعلى    رى أخجهة  ن  م عل ظمات  اشرفة  التدقى  ومكاتب  تطبيقملهنة  املايل  ح رت املقار  طاإل  يق 
لحسنيلت وتقييمودلج  مب ة  القوة   دميينيااألكعية  ه  نقاط  تعزيز  على  العمل  خالل  من  تطويره  ألجل 
 :   اليةالتوصيات الت  ل وفق ا ابلتفصي هكن تقدميليه مي، وع يتضمنه من نقاط ضعف صحيح ما قد  وت
 

يتصفون و صاً تخص مياً عال  عليماً تا  لقو ماليني ممن تحلرص على اختيار مدققني املايل االتدقيق  لى مكاتب  ع يب  .2
وجيا كنولبتلمهنة، وكذا املعرفة  ظمة لنقوانني املة مبعايري احملاسبة والتدقيق املايل املتعارف عليها والمعرفم للهبابكتسا

 راتوعة من املهافضاًل على اكتساهبم جملمخالقية،  لقيم األللسلوك وا  ماهباستيع  ىل ، ابإلضافة إبيةساحملاملعلومات  ا
درهتم قالقدرة على االتصال، التحليل والتفكري االنتقادي وكذا  ر، و القرا  واختاذ جلماعي  اعمل  ال  من   كلق بلعيت تتلا

 ؛ حةطرو قدميهم حللول للمشاكل املتعلى  
له، ابلتحكم يف دريب مهين متكنوا من خالا تتلقو   يني ممنالم   ء مدققني قاتدقيق املايل انتلاتب اعلى مكني  عيت.  3

التحاءر اإلجوكذا  ين،  كرتو لاإليق  تدقاليب  لأسامن    كل ام  استخد  وممن ات  توقيته،  وحتديد  التدقيق  لتخطيط  ليلية 
 كافية؛ليم أدلة التدقيق املالئمة وادرة على تقيلديهم الق 

ط م املعرفة املتخصصة بنشاكسبتهمهنية أ   ة ديهم خرب ني لمالي  نيمدقق  يارختملايل االتدقيق ا  مكاتب يب على    .4
ال،  الءالعم اترشلى  ع  درة ق وكذا  امليد  التقدييهين بفهم وتقحلكم  املعقدة، فضاًل على متكنهم من يم  رات احملاسبية 
 اجلتها؛ ع بة ملات املناسءإلجراير االقصور مبراقبة اجلودة وتطو   د وفهم أوجهحتدي 

 تعىن  تمرملسا  هينعليم امللت ج لرامتدقيق املايل ابعتماد بهنة إلزام مكاتب العلى امل  ةشرفامل  تمانظامللى  ع  تعنيي.  5
 ة والتدقيق املايل والقواننييري احملاسبخالقية، ابإلضافة إىل مواكبة املستجدات يف معالقيم األ اين و لسلوك املها  بتعزيز

 مات؛ و ملعليا اوجول ور تكنتطرة لتابعة املستملى املضاًل ع، فةصلذات ال
عد ادونة قو اهلم مل ابمتثستقالل  ت االلباتطمل  ابةجى االستعلني  إلزام املدققني املالي  يب على مكاتب التدقيق.  6

لى ضاًل عفجلوهرية،  كشف عن األخطاء والتحريفات ااملخاطر والك املهين، وكذا ممارسة الشك املهين لتقييم  السلو 
 ة التقرير عنها؛ القوائم املالية وكتابتقييم  و   حص ة عند فيعواملوضو   دياالتفكري االنتق   ةممارس
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علفشر امل   تظماناملعلى    تعنيي  .7 متط  املهنةى  ة  الكفلب تنظيم  حتسني  املهاات  مناهج ءة  حتديث  خالل  من   نية 
التعليم للم   وطرق  يالعايل  مبا  املايل  والتدقيق  صرامة متطيصادقتاال  لواقع اتالءم مع  حاسبة  وكذا  د مااالعت  ات لب، 

التدقيق اابإلضافة إىل منح الرتاخيص    ، هنةامل  زاولةمل  يف املنافسة    قواعد   اءإرس  ىعل  ضالً ، ف ىة الكرب ليلدو ملكاتب 
 تقدمي القيمة املضافة؛   لى أساسعسوق التدقيق  

ز او تتجة ال  د تناوب االلزامي مل لريق اط قالل عن تعزيز االساملايل االمتثال ملتطلبات ت  اتب التدقيقيب على مك   .8
لتحقيق   سعي ىل الإ   فةضاابإل،  ايلق املدقيلتء استشارية لعمالالمتناع عن تقدمي اخلدمات االا  ذا ات، وكنو ستة س

لشركات   يل املشرتك االلزامي ابلنسبةلتدقيق املاء، فضاًل على املسامهة يف تعزيز ان العمالعقالل االقتصادي  تاالس
 بنوك؛وال  ة قابضلا

افر املش   ماتنظامليتعني على    .9 تنظيهنملة على  اة  الرقابة على  تفعيل  م متطلبات  اجلودقبمراجلودة من خالل   ةة 
آليذا إر رجية، وكااخلة و خليداال للرقابساء  املهمة وما حييطتكفل    ةات  األتعاب مع جهد ووقت  هبا من   تناسب 

نونية ة القاءلساعيل املفتالً على  فض   التدقيق املايل،  ملهامصص  ت املخ قكفاية الو طر، ابإلضافة إىل التأكد من  خما 
 للمدقق املايل؛ 

التدي  .10 مكاتب  على  اا  قيقب  تؤسسميتنظية  فثقاد  تماعملايل  مس  ة  من خالل عة  لبناء  على احلرص    طيبة، 
اال أسلوب  إبتباع  احلجم  وفرات  محتقيق  مع  أندماج  ثقافة  تبين  وفق  أخرى،  تشكاتب  علجخالقية  اعتع  اد م ى 

 ب؛ املكت   ضاءأع فة بني  ر علوب املشاركة ابملسأ
وابت ق طريق إنفاذ ع دقيق عنلتا حملات  ركالش وكمةحل  اتآليهنة إرساء املشرفة على امل املنظماتني على تعي .11

إلدارة اضاء جملس ديد على استقاللية غالبية أع، وكذا التشعيل نظام الرقابة والتدقيق الداخليلى تف عتعىن ابحلرص 
املاليةكتساهبا و  التدقيقتبادل ما بني املدقق املايل وجل امل ل  االتصاع  ىل تشجيإ   افةابإلض،  م للخربة   فضالً   يل، ا امل  نة 
 صة ومراقبتها؛   البور   لجنة تنظيم عمليات بقابة اخلاصة  ر اءات الجر إ   زيزتع  لىع

لى ع  معهم لتحفيزهم ال  ص تاال  ل فعاليةالمالء من خ ملايل إدارة العالقات مع العب التدقيق ايب على مكات  .12
ع  نو التعا و وم املعل   لى للحصول  إبالغهمات  وكذا  املطلوبة،  والتد ال  بقضااي  الواثئق   لنتائجا  اقشةمبنم  هل  ماحسقيق 

 طروحة من قبلهم؛  للمشاكل امل  ابة الحتياجاهتم بتقدمي احللول الستج اهم، ابإلضافة إىل  آرائ لتعبري عنوا
خالل   من ق املايل  تدقييات المليام بعاء القأثنا  تجابة هلسخاطر واالييم املقت ايل  لتدقيق املالى مكاتب  يب ع  .13

ن كفاية أكد مت، ابإلضافة إىل الذات الصلةاالت  يف اجمل  مبختصنيعمه  ود  رتباللف  تايل مبخملق ادقيتنوع فريق الت
بياانت اليا حتليل  كنولوجت  تخدام  على اسالً تدقيق، فضواإلشراف اجليد على فريق ال  يق وتوثيقها ختطيط عملية التدق

و الأعمال  لفهم    خمة لضا نتقييعميل  فعالية  تقييم  وكذا  املخاطر،  الد رقال  ظامم  علقدر والة  خليا ابة  استمة  رية راى 
 ل؛ستغالاال
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على   مبا يساعد ستخدام التدقيق اإللكرتوين، ق املايل اب تنفيذ عمليات التدقياملايل على مكاتب التدقيقتعني ي .14
ر اط خم  يق اإلجراءات التحليلية لتقييمتطب  سب، وكذانالوقت املا  داين يف يالعمل املت  جراءاقيق وإالتد   ط ختطي  إمتام 

 ؛واملالئمة  افيةالك  التدقيقة  لول على أدص عن احلفضالً   ية،ر وهجلء اااألخط
ولية عايري الد مال لل  ابالمتثيل دقيق املا الرقابة على جودة عمليات الت ايل تطبيق  مكاتب التدقيق امل  ب على ي   .15

ومراتد لل اجلودة،قبقيق  صر و   ة  إجكذا  قبامة  اراءات  ابإلول  هبم،  واالحتفاظ  تو   فةضالعمالء  بني ور  تشااليع  سإىل 
التأعضاء فر  طرف الشركاء   اق العمل من على مراجعة أور ، فضالً ب ء والشركاء ابملكتنسيق مع املدراالتدقيق و يق 

 واملدراء؛
غ عن إلباليعىن اب  ( الذي 701) م  ويل رقتدقيق الد المعيار    دمااعتة على املهنة  فاملشر   املنظمات   يتعني على   .16

 ر عنيابإلضافة إىل التقر المتثال له،  املايل اب ق  اتب التدقيإلزام مكب، و ناساملت  لوقا  ية ويف يسلرئمسائل التدقيق ا
 الً الل، فضغستااللى استمرارية  ععميل  ن قدرة العالتقرير    نظام الرقابة الداخلية، وكذاجلوهرية يف  نقاط الضعف ا

 .هرية اليت مت اكتشافهااجلو تحريفات  ألخطاء والا  الغ عنعن اإلب
 

 :   ة راسلدق اا آف  -مساخا

ايل ببيئة  التدقيق امل  جودة حتسني  يف  ثرة  ؤ يقرتح العوامل امل  د إطار متكاملاسة حتديدر الل هذه اللنا من خحاو 
لسابقة وبعض ات ا الدراسالرجوع إىلل  من خال  كذلألكادمييني، ومت  ايني و نظر املهن  ة من وجهةاألعمال اجلزائري

ملايل والرقابة لتدقيق ال ليةالدو  عايري امل االستناد على  افة إىل إلض ، ابنيةهامل ت املنظما ل قب مية املقرتحة من تنظياألطر ال
راسة د ال ستجيبني من عينة  اء امللتحليل أر   اإلحصائية يق ذلك جبملة من االختبارات  تعنا يف حتقدة، واساجلو   على

املعادذ منو  البنجة  للجود منو أالقرتاح    ائيةالت  لذج  أبة،  شك  من  ما  هكن  جماالنان  إىل حتت  اسة لدر ا  يف   ت ك  اج 
 :   انعتقد أبن من أمهه  رى يف املوضوع ة جوانب أخ تغطي  الهتمام هبدفا

 املايل؛   ليلية يف حتسني جودة التدقيقجراءات التحور اإل د 
 يل؛ دقيق املالتجودة ا  سنييل املشرتك يف حت اق املثر التدقيأ 
 ؛ ايلدة التدقيق امل ى جو ونية عل تجارة اإللكرت اس الانعك 
   احلد من جودة التدقيق املايل؛ يف    حملاسبيةعلومات اامل  جيا ولو كنت  رط خما أثر 
  لتوقعات؛فجوة ا  يقضييل يف تاجودة التدقيق امل  مسامهة حتسني 
 ؛تدقيقهاو   قوائم املالية ال  داإعد   ودة كل منج بني  القة  ليل العحت 
 لقياس جودة التدقيق املايل.  بنائيذج  منو أطوير  ت  
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 ية غة العربابللجع  راامل :    الً أو 
 :   الكتب  أ.

 
، 2009اسة نظرية مقارنة،  در   ،طرق يف دولة قي قييم جودة أعمال املراجعة والتدقد، تمظهر أمح حممد حممد   .1

 (. 13/03/2017،  )أطلع عليه يوم  www.alukah.net:   وقعتاح على امل م، 21ص  

 .2013مصر  بعة األوىل، الطملراجعة،  يثة يف ات حد لعا تط  ي،لطف  يد أمحدلس اأمني  .2
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 .2010د للنشر والتوزيع، األردن،  ار احلام خلدمية، دوالعية  الس

 . 2014دمشق، دمشق،   األول، جامعةاجلزء    –جعة  راامل  ولأص   ، دحدوحسني وح حسني القاضي .8

عة األوىل، باعية، الطخدام الشبكات العصبية االصطنحليلية ابستقدور، املراجعة التسهام كردودي وعلي بن   .9
 . 2017،  دن األر   يع،وز أسامة للنشر والت  دار

نور،أ .10 ال  محد  شحاته  عبيد،  أمحد  شحسني  دراسات  سيد  مر دم متق حاته،  يف  ااابحلسا  جعةاة  لدار ت، 
 . 2007امعية، مصر،  اجل
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ا  عبد السالم قاسم .12 املؤثاملعو سليمان األهدل،  اليمنية " ارجية يف اجلاجعة اخلاملر دة  جو   لى ة عر ل  مهورية 
، جامعة ةية التجار ري، ختصص حماسبة ومراجعة، كلرجة املاجستميدانية "، حبث مقدم لنيل د  -دراسة نظرية  

 . 2008مصر،   ،أسيوط
المه الش، مسابععصام   .13 املاليةضبط    تدقيق يفة جلان  التقارير    ة"،ية ميداناس"در لشركات املسامهة    جودة 

اجلزائر،   ورة، ختصص مالية وحماسبة، جامعة أكلي حمند أو حلاج البويرة،اثلث غري منشراه طور  دكتو حة  طرو أ
2019 . 

أثر   .14 هبلويل،  اهلدى  معاي نور  الدريتبين  التدقيق  تطوير  لو   يف  اا  مهنة ية  ابجلحمللتدقيق  دراسة "  ،زائراسب 
العلوم التجارية،   ور الثالث يفوراه الط دكت   وحة أطر "  بنيسء احملااخلرب افظي احلساابت وااستقصائية لعينة من حم 

العلوم    ختصص حماسبة ومالية وتدقيق، التجارية، جامعة فرحدية  ااالقتص كلية  ، 1يف  طات عباس سوالعلوم 
 . 2017  ،اجلزائر

ب .15 حدة  حمودسارة  لتحد ا رابلة،  العواميولة  املراد  جودة  يف  تتحكم  اليت  درال  اخلارجية:  دانية، ميسة  جعة 
التسيري، جامعة عمار  منشورة(، كل  لوم )غري اه عتور دك  حةطرو أ وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  ثليجي ية 

 . 2014اط،  األغو 
دكتوراه أطروحة    اجلزائر"،  يدانية يفم  ة التدقيق "دراسةد و مؤشرات قياس ج  ولة صياغةأمساء بودونت، حما  .16

سبة، جامعة حممد ري، ختصص حماوم التسيوعل   ريةتجا الة و يالقتصادا   لوممنشورة(، كلية العالطور الثالث )غري  
 .2016خيضر بسكرة، اجلزائر،  

الع .17 املؤثر أمحد حاب،  اخلارجيوامل  املراجعة  جودة  اجلز ة على  يف  )دراسة حالاة  احمل  ة ئر  اخلرباء  اسبني آلراء 
 التسيري،لوم  وع  ريةجا التو تصادية  قاال  ورة(، كلية العلوم روحة دكتوراه علوم )غري منشابت(، أط فظي احلسااوحم

 . 2015، اجلزائر،  3وتدقيق، جامعة اجلزائر   ختصص حماسبة
علوم ه تورار، أطروحة دكئاونية يف اجلز رت ارة اإللك عة اخلارجية يف ظل بيئة التجدايت املراجصاحل محيداتو، حت .18

 . 2017  ح ورقلة، اجلزائر،ة وجباية، جامعة قاصدي مرابصص حماسبنشورة، خت م غري
الدور  ي،  يد مح  عيد س أمحد   .19 جودشركات  حوكمة  املالية يف  األسواق  وحتسني كفاءة  احملاسبية  املعلومة  ة 

 عة قيق، جامتد ة، ختصص حماسبة و ر و علوم غري منش  ه حة دكتوراييمية لبورصة اجلزائر(، أطرو حتليلية وتق)دراسة  
 . 2019ئر،  ، اجلزا2البليدة  

دراسة حتليلية   يف اجلزائر "   حملاسب ح اصالاإل  ية عمل  ة يف ظل سبااقع تطوير مهنة احملفريوز خويلدات، و  .20
ة يراسات مالر الثالث غري منشورة، ختصص دكتوراه الطو ، أطروحة د 2015-  2010تقييمية خالل الفرتة "  

   .2016قلة، ور معة قاصدي مرابح اجواقتصادية،  
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املهخرياين،  العيد   .21 األداء  جودة  دعم  احلساابأمهية  ملراجعي  للال   ايري ملعا  على   العتماد اب ت  ين  تدقيق دولية 
علوم، ختصص حماسبة وجباية،  حة دكتوراه  ن ظاهرة الفساد اإلداري واملايل، حالة اجلزائر منوذجا، أطرو للحد م

 . 2019ورقلة،    -ح صدي مراب جامعة قا  ،م التسيريلو علوم التجارية وعلااالقتصادية و   م لية العلو ك
راسة حالة اجلزائر، أطروحة د-عة الدولية املراجعايري ل م  ظ يف  ليةا جعة املراامل، حنو حتسني أداء  عمر ديلمي .22

 . 2017  اجلزائر،  امعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف،وم تسيري، ج دكتوراه علوم غري منشورة ختصص عل 
ل ئر ودورها يف تفعيملراجعة يف اجلزاحات مهنة اظل إصال  جملمعة يف ا  املالية  ئميف، مراجعة القوافر خدية   .23

اجملوكح ح راسد-عات م مة  سونالة  ة  أطروحةجممع  حماسبة   لغاز،  ختصص  منشورة،  غري  اثلث  طور  دكتوراه 
 . 2018جلزائر،  ، ا2لبليدة  وتدقيق، جامعة ا

اجلزائر،    حالة ، دراسة  SCFملايل  ا  احملاسب م  ائر يف ضوء النظاز لقانوين يف اجلاالتدقيق    بن عيسى رقيق، .24
التجارية وعلوم التسيري، االقتصادية و العلوم    كلية ق،  دقيوتبة  سصص حماخت  رية اه علوم، علوم جتاأطروحة دكتور 

 . 2018، اجلزائر،  2جامعة البليدة 
السبيعج .25 امل واهر  تكنولوجيا  استخدام  أثر  املراجلعلومات عي،  جودة  دراسة  ة عي   لىيدانية عم  اخلارجية، 

رة كلية إداري،  جستملاا  ادةهت نيل شباتطل، حبث يندرج ضمن م اململكة العربية السعوديةيف  راجعةمكاتب امل
 . 2011امعه امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  األعمال جب 

دمات خ   عالية رقابة جودة ف  متطلبات حتسني   ئر بتوفريتزام مكاتب التدقيق يف اجلزايدي، مدى الفارس سع .26
زائر"،   اجلق يفدقيلتب ات من مكا  نةعي  "دراسة حالة   220م  ل معيار املراجعة الدويل رقجية يف ظ ر جعة اخلاراامل

 . 2015،  دة، اجلزائر غري منشورة، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة لونيسي علي ابلبليمذكرة ماجستري
أث .27 شاهني،  تركي  خم عصام  تقييم  يف اطر  ر  )در   التدقيق  التدقيق  تطبيقياسجودة  أطروحة  ة(ة  يف دكتوراه  ، 

 . 2015مشق، سورية،  تدقيق احلساابت، جامعة د 
ع  امحس .28 ابحممد  التع اح،  صب  طلبملد  اخلاصة أثر  التدقيق   ديالت  ملعيار  وفقا  احلساابت  مدقق  بتقرير 

الدويل  )   والتوكيد  املدقق  (  701رقم  تقرير  جودة  حتسني  ايف  املالية  يلبوجودة  حتلملااانت  )دراسة  ية(، يلدققة 
منشو ماجستري    رة مذك احملاسغري  اة  امعبة كلية األعمال جرة ختصص حماسبة، قسم  ن، رد األ  ط، وسأل الشرق 

2018 . 
الصديق، حمم  .29 بن  ال   د  واملعايري  اجلزائري  التشريع  بني  اخلارجية  املراجعة  للمراواقع  "دراسة دولية  جعة 

 .2015جلزائر،  ا  بومرداس،  -معـة أحممد بوقرةا جغري منشورة،   ة ماجسترير استطالعية"، مـذك 
الشركاتخلي .30 حوكمة  دور  عاب،  خد  دة  جودة  حتقيق  اجلاسة  در   جية ار اخل  ملراجعة ا  مات يف  زائر،  حالة 

 . 2016، جلزائر،  دكتوراه علوم غري منشورة، ختصص علوم جتارية، جامعة املسيلة  أطروحة



 اجع ر املو   ادرملصا

306 

ية جودة عملىف حتسني  ي  ع اخلارجاجربة املهنية للمر خلدور متغريات ا  د اجلواد،د الغفار عبعماد سيد عب  .31
اجستري على درجة امل  ة للحصولمقدملة  رسا،  مالعشآت األمنيف  رارات املستثمرين  املراجعة وأثر ذلك على ق

 . 2013يف احملاسبة، جامعة القاهرة،  
ت سااإلداري يف املؤسو   الفساد املايل  واحلد من  راجعة يف إدارة املخاطرن املفعالية جلا   حيي عبد الالوي، .32

وادي، ر الخلظة  مح  معة اشورة، ج منري  اه الطور الثالث غاسة ميدانية"، أطروحة دكتور رية، "در ية اجلزائاداالقتص
 . 2020زائر،  اجل

االقتصا .33 اجلزائرية  املؤسسات  حوكمة  آليات  أتثري  فداق،  جود   ديةأمينة  "دراسة على  اخلارجية  املراجعة  ة 
 . 2009ة، اجلزائر،  ا للتجار رسة العليد اسبة، امل حمري منشورة، ختصص غ   مذكرة ماجستري   ميدانية"،

ط  .34 الكاوريقحـطان  محودي  االب  امللت،  اراقملين  هخصص  وانعحلساب  جابت  على  التدقيق كاساته  ودة 
م احلساابت،  مراقب  من  عينة  يف  تطبيقه  يف ذكر دراسة  ماجستري  القاة  جامعة  احملاسبة،  علوم  الع  اق، ر دسية، 

2017 . 
ة دكتوراه علوم سات "دراسة ميدانية"، أطروحمة املؤستبين حوك  ار يق يف إط دقلشالش، جودة الت   ةشعائ .35

 . 2018سيدي بلعباس، اجلزائر،    -سياليل اليابجامعة اجلال، أعمرة  داص إصورة، خت نش مغري
العو  .36 لقمان،  أبو  أسامة  املؤثرة حممد  املراج   امل  وحياد  استقاللية  اخلارجيعلى  تطبيقي  ،ع  ميدانية   ةدراسة 

 . 2007طني،  لس، فاحملاسبة والتمويلفلسطني، مذكرة ماجستري يف    -طاع غزة نيني يف قنو عني القااجعلى املر 
حمزه  محدأ .37 مرعيري  اإلمد  التدقيق  جودة  ،  على  وأثره  التدقيق لكرتوين  وشركات  مكاتب  لدى  التدقيق 

لزرقاء، ا  يا جامعةعلكلية الدراسات ال  ،، ختصص حماسبةرة ماجسترياألردن )دراسة ميدانية(، مذكالعاملة يف  
 . 2015ألردن،  ا
ال .38 النظام  ، ختصص م غري منشورةوراه علو دكت  وحة أطر ،  ائرز يف اجل  ت ساابقانوين حملافظ احلحفيزة مركب، 

 . 2018،  1اص، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  القانون اخل
اخلارجي  عائشة نساب .39 التدقيق  الميف إرساء  ، مدى قدرة  ار شبادئ حوكمة  جوة لف كات من خالل سد 

 دكتوراه   روحةأط  ئر،زااجل   بورصة يف   رجةكات املسامهة املد املسامهني "دراسة حالة الشر إلدارة و قية بني االاألخ
   . 2017، اجلزائر،  2اسبة وتدقيق، جامعة البليدة  شورة، ختصص حمعلوم غري من

حمم  .40 اهلامشي، مدى كفاية  حممد  دائل  والفنيااملؤشرات  ود  قبل   ةملالية  احلم  املستخدمة من  اابت سراجعي 
على االستمرارية "ديم قدرة  لتقي تطبيقاملؤسسة  أ ئر"زااجلو اليمن    يفية  راسة مقارنة  علوم غري ة دكتوراطروح ،  ه 

 .2014، 3ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر   نشورة،م

 :   االت املق  ت.
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عبلبىن .41 ودعاء حممد  ابراهيم  زيد  الرمحن،   األ   د  من  للمدقق    محكا احلد  جودة   لى نعكاسه عواالشخصية 
 2019  اق،لعر ا  ،110العدد    ،25د  يق، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجملل ير التدقتقر 

كة يف راجعة املشرت وحممد أسحق عبد الرمحان عيسى وعمر السر احلسن حممد، أثر املمد أمحد عمر آدم حم .42
، 6عمال، اجمللد  تصاد واأل ملية لالقعاجمللة الا  دراسة ميدانية،  -ةدانيعمال السو أل ي ببيئة اارجتقرير املراجع اخل

    .2019،  دن ألر احباث،  األت و ، مركز رفاد للدراسا2العدد 

ا  .43 ومسري  أسامة  وأثرهاألزرق  اخلارجية  املراجعة  يف جودة  املؤثرة  العوامل  املهين على كفاءة    البهلول،  األداء 
 . 2014ابلس،  طر ، 7لثاين، العدد  ازء  الستاذ، اجلاة(، جملة  اسة ميداني)در 

حس .44 إمساعطارق  ومنني  لعوامل  حتليلية  دراسة  قطب،  سباعي  ادقياس جو ج  اذ يل، أمحد  اقابلر ة  جية خلار ة 
 .2003، مصر، 60لة احملاسبة واإلدارة والتأمني، العدد احلساابت، جمعلى  

 عةب املراج كتعوامل مرتبطة مب   تأثري ميدانية ل  ة جعة: دراسحممد البشري غيث، جودة املراعلي انديه و الد  خ .45
  .2016  احلساابت، جملة املعرفة العدد الرابع، ليبيا، مراجعي    من منظور 

دادات،  بناب  ن ا لرمحاعبد   .46 احملانصر  عدون،  دراسة  ي  اجلزائر؛  يف  احلساابت  حمافظ  لتقرير  املعلومايت  توى 
 .2017  اجلزائر،،  صدي مرابح بورقلةاعة ق، جام7عدد  ل تصادية، الة اجلزائرية للتنمية االقتكشافية، اجملاس

انية راسة ميد ، "دهيناملء  داألترقية ا  ا يفمؤشرات جودة تدقيق احلساابت ودوره،  امحد   ىموسح الرب و مصبا  .47
مكا اخلرطوم"على  بوالية  التدقيق  جامعة تب  االقتصادية،  العلوم  جملة  لل   ،  اجمللد السودان  والتكنولوجيا،  علوم 

   .2016  ، السودان، 1، العدد  17

امل ال،  ديلمي  مر عو براق  حممد   .48 على عوامل  للدراسا  ؤثرة  األكادميية  احلساابت،  مراجع  ت استقالل 
  .2017، اجلزائر،  1، العدد  9شلف، اجمللد بن بوعلي ال  عة حسيبةجام  ية،ساننواال  جتماعية الا

امل  ن التحقق م  اجراءات مراقب احلساابت يف  ،طالب رزوقي  صبيحة برزان ومهند  .49 ستخدام ابايل  الفشل 
الرأي، عكاسها علان( و 3-تا  زيمنوذج )   اجمللد  جم   ى  االقتصادية واإلدارية،  العلوم  ، اقلعر ا،  3عدد  ال،  22لة 

2021. 

سعيد  نو  .50 اختباال  البركات،  ابستخدام  اإلدارة  فاعلية  لقياس  املقرتح  النموذج  صالحية  العامر  لي تحليل 
تطبيقية  ،  التوكيدي موظفي دراسة  العم  على  واوزارة  بليبيالل  الدولاجمل،  تأهيل  ، اإلنسانيةوالعلوم  لإلدارة    ية لة 

  يل:تاال  طى الرابعلاح  ، مت43-31، ص ص  1، العدد 1اجمللد  
https://ejournal.lucp.net/index.php/ijmhs/article/view/835 

 ودة تقارير املراجعة اخلارجية، دراسة ميدانيةحتسني ج  حليلية يف لتراجعة ااملمد وآخرون، دور  حمرمه  سارة ب .51
اى  عل اجعراملديوان  امي،  لقو ة  اخلومكاتب  اجمللد  ملراجعني  االقتصادية،  العلوم  جملة  ابلسودان،  ، 17ارجيني 

 .2016، ، السودان 2 العدد

https://ejournal.lucp.net/index.php/ijmhs/article/view/835
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أ .52 بكيحل،  القادر  تبينعبد  ا  مهية  )يلدولاملعايري  للتدقيق  جملة  اجلزائريقتصادية  االالبيئة    يف(  ISAة  ة، 
 .2018ئر،  جلزا، ا18 دد الع   ،14لد  جمل، ااقتصادايت مشال إفريقيا، جامعة الشلف

للتدقيق  محيد بوزيد  .53 املعايري اجلزائرية  نية لعينة من املدققني )دراسة ميداة وسايج فايز، حتسني جودة تبين 
  .2017، اجلزائر،  11العدد  ،  6د رقم  ل سات، اجملرانمية للبحوث والدتوال  لة اإلدارة ونيني(، جمالقان

ابوفليح   نبيلو بونعجة  سحنون   .54 الام ملنضم لالة  وقع تاثر املآل،  العاملنظمة  ( على سوق OMCية )تجارة 
امله إصالح  سياسات  ظل  يف  احملاسبة  احملاسبيةاخلدمات  للد   ن  االكادميية  اجلزائر،  االيف  و جراسات  تماعية 

 .2018زائر،  جل، ا1عدد ال ،  10نية، اجمللد  االنسا

حم طارق   .55 سويسي،  وهواري  اخلتليلي  التدقيق  جودة  وجهةي  ارجددات  اخلققني ملد ا  نظر  من  يف ارجيني   
  .2018اجلزائر،    ، ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة1، العدد 18جملة الباحث، اجمللد   ، اجلزائر

أثر .56 التميمي،  حسن  تبين   هاشم  اخلارجي ملزااإلالدوران    عدم  للمدقق  ايف   ي  جودة  واكتلت  شاف دقيق 
التدقيق   -طاء  األخ لعراق، عة للعلوم، ان اجلامـ افديالر ية  كللة  اقية، جمعر ال  دراسة ميدانية يف شركات ومكاتب 

 .2018،  43العدد 

احلاج، مد  .57 وبوروبة احممد  تونسي  دفا  قق احلساابت جناة  اجلزائري، جملة  بوادكس واملشرع   جامعة عبد   ،تر 
 .2016ائر،  ، اجلز 6  ، العدد 4 لد من، اجملغاابن ابديس مستيد  ماحل

ية للعوامل املؤثرة فيها يدانية حتليلدراسة م  رجيةخلاة اجع راملجودة ا  ،عاين، وحسن النافالتويري  عبد الرمحان .58
 .2008،  01العدد    ، 22جمللد العزيز االقتصاد واإلدارة، اامللك عبد    من وجهة نظر املراجعني، جملة جامعة

الت .59 الرمحان  دراويعبد  أل  سة ري،  املمقارنة  املتعاب  يقدمها  اليت  األخرى  اخلدمات  وأتعاب   جع راراجعة 
املؤثر عواموال عة  اج ملر العميل   الة فيهما : تطل  البحوث احملاسبية، اجمللد  املتحدة، جملة  اململكة  تاسع، بيق على 

 .2009عودية،  الثاين، امللكة العربية الس   العدد

ت .60 يف  ،يغزةاحممد  حديثة  صدقت  توجهات  درجاو   قدير  أدوات  ثبات  تقوميي   :القياس  ت  نظري  حتليل 
    . 2019  ،ئر، اجلزا1عدد ، ال4لد  اجملة،  بويرت وال  النفسيةم  علو وتطبيقي، جملة ال

ام، جملة ساابت للوحدات املطبقة للنظير مراقب احليف مصداقية تقر   ITعطارد سعد جابر، أثر استخدام   .61
 .2017راق،  لع، ا110د د ع، ال40د، اجمللد اقتصالدراة واالا

احملاسبانظم ش  .62 تواجه مهنة  اليت  التحدايت  و عالن جبار،  التقالب  اصرعن   ار إط   تدقيق يف الة  احلديثة يئة  نية 
ميدا )دراسة  احملاسبية،  املعلومات  وموثوقية  جودة  على  ديواوأثرها  يف  املالية(،  نية  الرقابة  املن  للعلجملة  م و ثىن 

 .2012عراق، ال،  3العدد    ، 2قتصادية، اجمللد  واال  اإلدارية

يف نية  هملمارسة امل بيئة اعة يف اجر املة  ليمع ى جودة  علكة  أثر املراجعة املشرت ،  أبو اجلبل  ى حممود أمحدجنو  .63
 .2016  .1نطا، العدد  ة ط لتجارة جامعاسبية، كلية ا، جملة البحوث احملقية"تطبي"دراسة    مصر
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جودن ا جدع  فيصل  فرقد  .64 دور  ال،  يف  تة  اخلارجي  فاعلزايدقيق  ال  يةدة  الضر عملية  املثىن فحص  جملة  يب، 
  .2016،  عراقال  ، 1  دد الع  ،6لد اجملة،  للعلوم اإلدارية واالقتصادي

الفلسسامل حلس، جم  يوسف جربوع،  .65 املهنية واجلامعات  سني األداء طينية يف حتاالت مسامهة اجلمعيات 
ا للمراجع  د املهين  تطبيقير خلارجي،  علاسة  اجلمعيات    ى ة  املاملأعضاء  للم م هنية  وأعارسني  أقسام هنة،  ضاء 

ابجلامع  التجارة  يف كليات  جمغز   طاعق  يف  ةفلسطينيالات  احملاسبة  تنمية،  جلة  الرافدين  املوصل،ة  اجمللد   امعة 
 .2008، العراق،  92، العدد  30

ة ودجعة على ختطيط وج ااملر ية وخماطر  بمهية النسمدى أتثري األ مل أمحد صباح،  سا،  د جربوعيوسف حممو  .66
)د املعملية   حتلراجعة  غزة  راسة  قطاع  يف  اخلارجيني  املراجعني  آلراء  جملسف  -يلية   سطنيفل  معةجا لة  طني(، 

 . 2015من، اجلزء األول،  العدد الثاوالدراسات،    لألحباث 

اجلمهود .67 الفتاح  عبد  حتإميان  دراسة  املراي،  إثبات  أدلة  لدور  تد ليلية  يف  عمعجعة  جودة  ملراجعة الية  يم 
  .2018، مصر،  4 عدد، ال42سات التجارية، جامعة املنصورة، اجمللد ية للدرالة املصر جملانية"، ايد "دراسة م

ب تدقيق مري حسني، أتثري ممارسات التدقيق الدويل يف جودة أداء مكاتوفراس عبد األاجلوهر    علي   ميةكر  .68
 .2019 ق،، العرا45العدد    ، علومجلامـعة للاالرافدين  ساابت يف العراق، جملة كلية  احل

ة جود  زيزلتعة  خلياابة الد رقال  يين، ابراهيم عبد موسى السعربي، توظيف مكوانتاين احلسضى حممد شرتم .69
، العدد 25د  اببل، اجمللث تطبيقي يف عينة من املصارف العراقية اخلاصة، جملة جامعة  ل اخلارجي، حب التدقي

 .2017، العراق، 4

عب .70 حل  د جعفر  الاحلسني  حمك و  أمحد  وصفاء  العاينم عب  الع،  د  الذهينأتثري  التدقيق صف  جودة  يف   
العدد  26  دارية اجمللد علوم اإلوال  صادقتااللة  تيال، جمحاال  على اكتشاف خماطر  وانعكاسه العراق، 121،   ،

2020. 

ادية صالقتة العلوم ا لداخلي، جماملدقق على جودة التدقيق ال  أتثري خربة   بشرى خضري وعمار عبد الرزاق، .71
 .2017  العراق،  ،100لعدد  ا  ،23لد  اجملواإلدارية،  

رضا،خاليفية  إميان .72 وجاوحدو  اار اخلالتدقيق   ،  يف  مبني  ئر زاجلجي  الدو معايري    نظور  ومعايري التدقيق  لية 
  .2019زائر،  ، اجل(01)دد  ، الع 14التدقيق اجلزائرية، جملة معارف، اجمللد 

عدو  .73 دادي  تالهوبانصر  نظر ن،  رابح،  ح ي  املايل و رة  التدقيق  اجلزائيف  ل  التر    ظل  االيف  قتصادية غريات 
 2008. ، 4عاملي العدد  قتصاد الاال  يف ماجنداالو تصادية  قاال  الداخلية واخلارجية، جملة االصالحات

 ة ، جمل"حتهبه، أاثره واسرتاتيجيات مكافزائر، أسباالفساد املايل واإلداري يف اجل"حممد مخيسي بن رجم،   .74
 .2016راق،  ، الع 40  ، العدد13د ة، اجمللريالقتصادية واإلداالوم  الغري للع

ج  .75 مفهوم  سردوك،  وفاتح  رمحاين  واهليئات  األكادميسات  دراال   ظل يف    ملراجعة ا  ودة موسى  ة  املهني ية 
  .2014،  34/35د  بسكرة، العد للمراجعة، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر  
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اجلز   ةمهن  اقع و   لياس،إوصاحل  ي  زوهري يلية  جل .76 يف  اإلائالتدقيق  بني  احملصر  االحات  ومعايري اسبية  ملالية 
 .2015ائر،  ، اجلز 2 لعدد، ا1د  لاجمل  لتسويق،واار جملة االبتك التدقيق الدولية،

على ع .77 احلساابت  حمافظ  قدرة  مدى  الدين،  نور  قايد  أمحد  زين،  يف  يسى  املعلومات املراجعة  نظم  ظل   
اسات االقتصادية واملالية، لة الدر جلزائر، جما  ساابت يف حلعينة من حمافظي ا  راءحتليلية آل  ة دراس  -نيةااللكرتو 

 .2017،  10د ، العد 1  لد اجمل  ئر،زااجل  الوادي،ر  خلظجامعة الشهيد محه  

التنظيمي   .78 التعلم  بتوظيف النمذجة   ))سينج  وفقا لنموذجبوبكـر ساخي وأحممد تيغزة، تقدير صدق بنية 
 . 2018، اجلزائر،  2، العدد  7اجمللد   ة،والرتبوية  لة العلوم النفسيي، جم لي التوكيد محليل العاوالت

كاتب احملاسبة واملراجعة م طبيقية علىدراسة ت -عة راجاملة جود  ؤثر علىت ليت، العوامل احممد يوسف سامل .79
للبحو  العلمية  اجمللة  عمان،  والدراساتبسلطنة  ا  ث  الثامنة،  السنة  التجارةلك،  2لعدد  التجارية،  رة اوإد  ية 

 .1994، لوان، مصرح  جامعة ك،  الاألعمال ابلزم 

الغرابوي   .80 عزيز  عبد  وحازم  سعود  حسن  الرضا  مح  ئد وراعبد  سفاضل  ال  دداتحم  ان،لمد  تدقيق جودة 
عين  وأثرها آلراء  استطالعية  )دراسة  اخلارجي  احلساابت  مدقق  أداء  مكاتب  يف  من  التدقيق  ة  وشركات 

 .2020راق،  ، الع1دد لع ، ا1لد جمللوم اإلنسانية، اعة لل كوت اجلامعللة كلية ااخلارجي(، جم 

 راسة ميدانيةؤسسات دة امل وكم حبينر تاي يف إط رجخلاحممد بن سعيد عائشة لشالش، جودة التدقيق ا .81
جملة ك متوشنت،  عني  لوالية  اخلارجيني  املدققني  نظر  وجهة  للية  من  ابغداد  اجلامعة،  االقتصادية  لعدد لعلوم 

 .2015ن ث واألربعو لالثا

ة معجا   قياس انتماء الطالب للجامعة عند عينة من طالب عاملي ملالبناء ال ،  ن وآخرون ما ليشاهر خالد س .82
ايف تبوك   املكمل  السعو لعربة  جملة كلية  )دية،  العدد  األزهر،  جامعة  الرتبية،  مصر  165ية  الثاين(،  ، اجلزء 

2015.  

 العراق يف  غ املدققالمقرتح لتطوير إب  رإطا   املشهداين،   عبد هللا   وبشرى جنم ى عبد القادر سويد  مصطف .83
 .2015اق،  ، العر 31عدد ال  ، 10د  لجملالية، اوم ية  املعايري الدولية للتدقيق، جملة دراسات حماسبعلى وفق  

املأمح .84 للرقابة  دستورية  أساسية  احملاسبة كآلية  جملس  سويقات،  اجلد  يف  القانونية الية  العلوم  جملة   زائر، 
 .2016، اجلزائر،  14دد  ع ، ال7، اجمللد  ةوالسياسي

ظيم ه بتعقتوعال  ةت اجلزائريمكانية حتسني االفصاح احملاسب يف املؤسسا إليم سعيدي وفلة محدي،  احلعبد   .85
اجو  احملاسبية  ملدة  واألكادمييني    –علومات  احلساابت  حمافظي  آراء  من  عينة  احلق  -دراسة  والعلوم جملة  وق 

زائر،  ة زاين عاشور اجللفة، اجلمع، جا1دد  لع ، ا12، دراسات اقتصادية، اجمللد  ياالقتصاد  ، العدد االنسانية
2018 . 
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ال األعم  ئة بيارجي يفيق اخلب التدقجودة أداء مكات  ت تطوير عبشو، جماالان  اده وعمر عبد الرزاق الشح .86
، اجلزائر،  1، العدد  3لد  اجمل  واقي،الب  عة العرب بن املهيدي أم االقتصادية واملالية، جام  ألردنية، جملة البحوثا

2016. 

 240الدويل    ر املراجعة عيالليب مب لغزواين، مدى التزام املراجع اخلارجي اامد  عة، رحاب حمريكر فرج شوبب .87
األوراق   ل مصرف ليبيا املركزي وسوق راجعة املقيدة يف سجب املى مكاتعلقية  سة تطبي)درا  حتيال:املتعلق ابال

 .2017، يااين، ليبلثا  املالية واالقتصادية، اإلصدار  ثلبحو لة ااملالية الليب(، جم

التأهيلقييشر   رعم .88 احل  ،  ملراجع  والعملي  يفالعلمي  املغرب بل  ساابت  ب العرب،  دان  مقارنة  ني دراسة 
 .2014، اجلزائر،  2حث االقتصادي، العدد الباجملة    ب،ملغر تونس واائر،  اجلز 

مح  .89 اطالل  محدان،  حممد  وعالم  شكر  اإللتدقيدون  األدلة:  ق  جودة  على  وأثره  ة  نيميدااسة  در لكرتوين 
  .2007، األردن،  2دد  ، الع10  ية، اجمللد بيقلوم التطلتدقيق يف فلسطني، اجمللة األردنية للعااتب  لكربى مك 

ية للبحوث احملاسبية، ر املراجعة، جملة اإلسكندر اانت الضخمة على خماط البي، أثر  الي خنمد صرب مين حم أ .90
 .2020، مصر،  2، العدد 4، اجمللد ةندرياإلسكجامعة  

صادية علوم االقتال  يق، جملة ائص الشك املهين للمدقق على جودة التدقصري خ لطائي، أتثا  شرى فاضلب .91
 .2018  راق،، الع108عدد  ، ال 24  إلدارية، اجمللد وا

علي   تطبيقيةدراسة    بية:حملاساملعرفة يف تطبيق املعايري اايسني اجملايل، أثر إدارة  حممد الطراونة وآمال  محد  أ .92
مارات ، اإل 1عدد  ال   ، 16لد  ارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجملشة الجملة جامع  ة،األردني  ية البنوك التجار 

 .2019عربية املتحدة،  ال

يز رقابة جودة التدقيق تعز بات املشاركة ابملعرفة  سام ايسني حمسن، متطل، و ه املال ط   صطفى رمحان مبد ال ع .93
دي ايف  املالية  بلرقاوان  ميداين(ة  )حبث  الع،  االحتادي  االقتصادلو جملة  و م  اجمللد  اية  العدد  21إلدارية،   ،46 ،

 .2015  العراق،

لعلوم احلقوق واالبحوث يف    جملةايل،  املري و د اإلدا الفسامكافحة  يئات للوقاية و تعدد اهل  عادل، دور  ايدز  .94
 .2020، اجلزائر،  1العدد   ، 6السياسية، اجمللد  

الر عب .95 جود   العايب   محاند  رقابة  نشيدة،  وجهو اخلالتدقيق  ة  وأحططاش  املارجي  واحمللية د  الدولية  نظمات 
 .2016ر،  اجلزائ،  ألولالعدد اامن،  لد الث، اجملرد البشريةرة املواتنمية وإدايف  ة البحث فيها، جملة وحد 

أ .96 املر حممد آل عباس،  جودة  املعلومات عن  املراجع على سوق  ثر  ال األسهاجعة ومسعة  عودية )دراسة سم 
  .2008،  وديةالسع ، اململكة العربية  1، العدد  9، اجمللد ةاسبيلبحوث احملا  ق(، جملة سو اختباريه لكفاءة ال

هللا   رايض  .97 الضلعالعبد  ووهيب  رقاب  جود ي،  أعمال ة  للمدق الت  ة  ميدا  -اليمنية  كاتب يق  جملة دراسة  نية، 
 .2007ة العربية السعودية،  كململول، اة، اجمللد الثامن، العدد األ البحوث احملاسبي
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جني، جعني اخلار راة نظر املعوامل املؤثرة يف جودة املراجعة من وجهلز، اعبد العزي  يفمان الشر عثجعفر   .98
لد العليا، جامعة النيلني، اجملرطوم، جملة الدراسات  اخل  والية  يفجعة  ب املرامكات  عينة منسة ميدانية على  درا
 .2017، السودان،  27، العدد 7

قياس    عبد  .99 وآخرون،  الرحيم  عبد  جودة مسالكرمي  )دراسة تاتب  لتدقيق ملكا  توى  اجلنوبية،  املنطقة  دقيق 
   .2014ق،  العرا  ، 1عدد  ، ال 9د  اجمللي قار،  (، جملة جامعة ذ ذي قار  -ميسان   -صرةالبملكاتب    ميدانية

جملة معهد العلوم   ، ردن مع األدراسة مقارنة    -يف اجلزائر    املؤسسات عمر، إطار حوكمة    علي عبد الصمد  .100
 .2014  ،زائر، اجل2عدد ال،  18لد جملاالقتصادية، ا

ص .101 واللهيب  حسن  نورياسراء كاظم عبيد  لتمنوذج  أف،  خل  الح  اهليئامقرتح  دور  املنظفعيل  ملت  هنة مة 
 .2013  ، العراق،23د الثامن، العدد  سات حماسبية ومالية، اجمللدة التدقيق، جملة دراق جو  حتقييف  دقيقالت

رية من الفساد ومكافحته: بني الرؤية الدستو   قايةلوطنية للو ا  ة اهليئةليمة عثماين ونبيل بورماين، استقالط فا .102
 .2017ر،  ئ، اجلزا26، العدد  7لد اث، اجمل، جملة الرت اقع والو 

العب .103 اهلناد  استخ  امشي صر  النمذ عزوز،  يفدام  البنائية  ابملعادالت  جا  جة  جملة  االجتماعية،  معة العلوم 
 .2018، 1العدد  ،  15جمللد ا  ة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،قلشار ا

ية ت املال، جملة الدراساملستخدمنيحتياجات اي اب : هل سيفساهر عقل، تقرير مدقق احلساابت املعدل   .104
 .2018، فلسطني،  2دد  الع  ،26لد  ، اجململصرفيةوا

إب .105 زايد  لبىن  علي  اايد  احلهيا  مراقب  تقرير  متطلباايف    ساابتراهيم، جودة  ظل  يف  احمللية  معيلبيئة   ارت 
701  ISA ، 2020  اق،، العر 124، العدد  26قتصادية واإلدارية، اجمللد  م االجملة العلو. 

تطبيقي يف كاء االصطناعي، حبث  ذ د الابعتماق  تدقيجودة المد،  حلسني حم نرب، موفق عبد ا ي جبار عسام .106
االرقاالرقابية العاملة يف ديوان    عينة من اهليئات ، 11اجمللد    ة،ية وماليسبالية االحتادي، جملة دراسات حماملبة 

  .2016، العراق، 34دد عال

ية ة كلت، جملاب حلساراجع اهين ملداء املمة على جودة األري املنظاملراجعة غ سة  أثر ممار أمال حممد عوض،   .107
 .2008  مصر،  ،2، العدد رقم 45اجمللد رقم علمية، جامعة اإلسكندرية،  التجارة للبحوث ال

إدارة األرابح يعمل  ارجية علىاخلملراجعة  ا  مسري كامل حممد عيسى، أثر جودة  .108 مع دراسة تطبيقية،    -ات 
 .2008مصر،   ،2عدد ، ال45  جمللددرية، اجامعة االسكن-يةوث العلمتجارة للبح ال  لة كلية جم

حالة عينة ية "دراسة  لالدو هتا  ري اجلزائرية للتدقيق مع نظري ، مدخل مقارن للمعايوعبانةب  فتحية و فياش  أمال   .109
 .2017زائر،  ، اجل1، العدد 12ديد االقتصاد، اجمللد  جلة لتدقيق"، جمل  جلزائريةا  من املعايري 

انية، ، جملة العلوم اإلنس01-10قانون  الضوء  ت على  حلساابحمافظ امدى استقاللية    د قادري،عبد اجملي .110
 .2020ئر،  ااجلز ،  1ة  جامعة اإلخوة منتوري قسنطين  ، 2، العدد  31اجمللد  
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-ائريف اجلز   لقانوين واملهين ملهنة حمافظة احلساابتاطار  يداون، اإلق  ر الصديقبكحاج قويدر قورين، أبو   .111
 .2018،  5  العدد  ،3لد  رة، اجملالتجاعمال و لة اقتصادايت األانية، جمدراسة ميد 

ا .112 التدقيقعمر علي كامل  التوقع، املؤ   لدوري، دور معايري   25-24العاشر    ي لعلممتر ايف تقليص فجوة 
 .2010، 1ء  ز اجل  خاص،  14دد  لع نصور، اامل، جملة  2009تشرين  

ممار  .113 واقع  اجمليد كموش،  احلو عبد  املؤسس  كمة سات  االقتيف  اجلزائات  يف  )الشر صادية  ار  يف ملدرجة  كات 
   .2019، اجلزائر،  1لعدد  ، ا 7مل االقتصادي، اجمللد منوذجا(، جملة التكا  زائرصة اجلور ب

دراسة   -تقارير حمافظ احلساابت    جودة لتدقيق يف  ل  جلزائريةا  عالق مبارك، أتثر تطبيق املعايريو ز، بح لبو نو  .114
 .2019،  2  دد الع  ،3لد ة، اجملاقتصادي، جملـة إضافات  2018-نة ملهنيني لسن العينة م  ميدانية

باحث للدراسات للة اا، جمغاربية وآاثرها السلبية عليهمظاهر الفساد يف الدول امل وليد لعماري، أسباب و  .115
 .2020  ، اجلزائر،2 ، العدد7د  األكادميية، اجملل 

الكرمي   .116 التدقيقعبد  جودة  قراءة  حممود حممد،  لقدمي، جمدة ملفهوم  جدي،  بغداد  الة كلية  ادية القتصلعلوم 
   .2015شر، العراق،  اص ابملؤمتر اخلامس عاخل  العدد  ة، امعاجل

اجلزائمزييت  فاتح .117 احملاسبة  جملس  بني ،  االري  اجلزائر   اجمللة  والتبعية،  ا   يةستقالل  اجملإللألمن  ، 5لد  نساين، 
 .2020، اجلزائر،  2العدد 

داري، واإلملايل  ا  فساداربة ال يف حموأثرها  جبودة التدقيق    احلوكمة   عالقة نظام د،  حيدر عب  سعود مشكور،  .118
يف عملية  خم  دراسة  املدققني، عينة  من  االقتصاد  تارة  للعلوم  الكوت  واجملة  العراق، ر إلداية  واسط  جامعة  ية، 

 .2016،  24العدد 

ميالة  يلسه .119 التحليلية يف  ي وسع  أبو  اإلجراءات  دور  و   اطر ختفيض خم د زابينة،  ملعيالتدقيق  التدقيق فقا  ار 
رقم  الدو  جا،  520يل  امل ال معة  جملة  والدراساتفتو قدس  لألحباث  اجمللد  حة  العدد  2،  فلس31،  طني، ، 

2013 . 

 حتسنيعلى    COSO 2013نموذج  ل  يكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقاهأثر  الة،  سهيل نعيم ابو مي .120
التدقيق اخلارجي دراسة حتلي الضفة  ابت اخلادققي احلساء م لية آلراجودة أداء  سطني، فل  -  الغربيةرجيني يف 

 .2017،  1، العدد  5لد  التقنية لألحباث، اجمل  سطنيمعة فلجا لة جم

طاع دققني يف قلم املهين لم   التدقيق الدولية يف ترشيد احلكري معايدور    ي النعامي وأمحد كمال مرجتى،عل .121
القدس  غ جامعة  جملة  تطبيقية"،  "دراسة  والد لأل   املفتوحة زة  احباث  العدد  1جمللد  راسات،  فلس39،  طني، ، 

2016. 
راء ية آل)دراسة استطالعأداء التدقيق  ني صعوابت التطبيق وحتسني  ي، التدقيق املشرتك بنعيماحل الف  مسةاب .122
بنانية  اى زانست العلمية، اجلامعة اللڵجملة قه   اق(،دستان/العر ور إقليم ك  يف دارات املصارف ومراقب احلساابت  إ
 .2020  العراق،،  2، العدد  5لد  يل، اجملأرب  –نسية  لفر ا
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و النعيين  فاحل   ابمسة  .123 التعليم  ،  استمرار  إقليم  اقع  يف  املهين  النهوض كوردستاحملاسب  وسبل  به   ان/العراق 
ق، ، العرا4، العدد  5جلامعة زاخو، اجمللد  انيةعلوم االنسال "، جملة تميدانية يف مكاتب مراقبة احلسااب ةدراس"

2017. 

زمات منوذج مقرتح يف ظل األ ت، أحلساابا  راقب أداء م  جودة   لى حوكمة الشركات ع اس، أثر  فد عبيد نو را .124
 .2016، العراق،  45، العدد  23، اجمللد  ةوالتدقيقياحملاسب للعلوم احملاسبية    ةاالقتصادية العاملية، جمل

نظر مدققي من وجهة ة ميدانية ساابت : دراستدقيق احلم النوايسة، العوامل املؤثرة على جودة يبراها حممد  .125
 . 2006ردن،  ، األ3، العدد  2دارة األعمال، اجمللد  اجمللة األردنية يف إدن،   األر يف جينيت اخلار ابسااحل

بات وإبداء الرأي احملايد حول ثاإل  أدلة  مةقق اخلارجي يف تقييم كفاية ومالئد ، دور املكاطع هاشم  صدام .126
 .2018،  عراق، ال 14د  العد ،  1  لد، اجمللداننري، جملة ايق الدوليةوفقا ملعايري التدقاملالية  القوائم  

ة ر ساليب إدايذها ابستخدام أالتدقيق وتنفباس هويرف وموفق عبد احلسني حممد، ختطيط عملية  شيماء ع .127
جودة   يف  وأثره  التالوقت  اال تطث  حبيق،  دقعملية  املالية  الرقابة  ديوان  جمبيقيفي  حماسبية حتادي،  دراسات  لة 

     .2015  العراقن،  33 دد، الع 10  ية، اجمللدومال
اليازيد   وهيبة .128 الزابئن، دراسة مي ، جودة  الفندقية وأتثريها على والء  الفنادق مبدينةدانية يف خلدمة    بعض 

 . 2015، ، العراق23لة املنصور، العدد  وهران، جم
 
  :   ئع التضاهرات العلميةقاو .  ث

جربان علمد  حم  . 129 "ا ي  الع،  يف وامل  مراملؤثرة  جودة  احلس  نظجعة  وجهة  من  احملاسباابت  يف ر  القانونني  ني 
وحتدايت   ة السعوديةيلكة العربمهنة احملاسبة يف املمملكة )، الندوة الثانية عاشرة لسبل تطوير احملاسبة يف امل"ناليم
 .2010ماي    19و   18جامعة امللك سعود، الرايض، يومي  ، العشرون(و   ن احلاديالقر 

ة ابجلزائر يف تطوير املهنة ورفع  ملنظمة ملهنة املراجعاهليئات ا، مدى مسامهة يلغوا  بشريحممد الو م قاسصرية ن . 130
ميد   -كفاءهتا   احملا-انية  دراسة  الوطين:  والتد امللتقى  االستثقسبة  لتحسني  ابمليق كدعامة  اجلز سؤ مار  رية، ائسات 

    . 2016، اجلزائر،  التسيري  ارية وعلوم لوم التجة والع ديقتصاااللوم  لعة اجامعة حيي فارس ابملدية كلي

 :   يةتنظيم القوانني واملراسم ال  .ج

 82-71حملاسب، رقم  اواخلبري    ن تنظيم مهنة احملاسبتضمامل  راألماجلزائرية،    جلريدة الرمسية للجمهورية ا .131
 1971./30/12تاريخ  ، الصادرة ب107دد  لع، ا1971/ 29/12يف    ملؤرخ ا

يف   ، املؤرخ 107-69م  ، رق1970لية لسنة  ملاا  تضمن قانونألمر املزائرية، االرمسية للجمهورية اجلدة  ريجلا .132
 . 1969/ 31/12ادر بتاريخ  ، الص 110  ، العدد31/12/1969
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 05-05  ، رقم2005  لسنةي  كميلالت  يةقانون املال  تضمناألمر امل ة،ئرياورية اجلز جلريدة الرمسية للجمها .133
  .26/07/2005تاريخ الصادرة ب  ، 52، العدد 12، املادة  07/2005/ 26 ر يفالصاد
الر جلر ا .134 النقد وال املتاألمر  مسية للجمهورية اجلزائرية،  يدة  املادة  قعلق بقانون  ألمر رقم من ا  100رقم  رض، 

 . 08/2003/ 26  خ يف ؤر امل  11-03  مم لألمر رقمعدل واملت، امل 2010/ 08/ 26خ يف املؤر   10-04
الر رياجل .135 للجمسدة  اجلزائرية،مهور ية  امل ية  مبجلساألمر  رقم  باساحمل  تعلق  يف ؤ امل  02-10ة،  رخ 

واملتم26/08/2010 املعدل  األم،  رقم  يف   20-95م  ر  ال1995/ 17/07  املؤرخ  يف لصادا  50عدد  ،  ر 
01/09/2010 .  

الر ر اجل .136 اجلزائية  مسيدة  العمسسلمؤ ل  يهيالتوجن  القانو رية،  للجمهورية  ر القتصاا  وميةات   01-88قم  دية، 
 .1988جانفي   13ؤرخ يف  ، وامل 2عدد  ، ال 1988/ 12/01ؤرخ يف  امل

اجلزائري .137 للجمهورية  الرمسية  القاجلريدة  ال  انونة،  الد املتضمن  رقم  تعديل  يف ؤرخ  امل   01-16ستوري، 
 .2016/ 03/ 07تاريخ  ر بدا، الص14د  ، العد 06/03/2016

ا .138 النظا املتضمقانون  ال ية،اجلزائر ة  وريمهللجمسية  لر اجلريدة  احملن  رقم  م  املايل،   يفاملؤرخ    11-07اسب 
 .11/2007/ 25، الصادرة بتاريخ 74د  العد ،  25/11/2007

الر اجلري .139 امل ،اجلزائريةللجمهورية    مسيةدة  اب تعلالقانون  رقملتجاق  االلكرتونية،  يف رخ  ؤ امل  05-18  رة 
 .2018/ 16/05  درة يف صا، ال28لعدد  ا،  10/05/2018

، املؤرخ 01-06  قمومكافحته، ر الفساد    لوقاية منرية، القانون املتعلق اب زائورية اجلللجمه  لرمسيةا  ريدةاجل .140
 .03/2006/ 08بتاريخ   صادر ، ال 14، العدد 20/02/2006يف  

الرمس .141 اجلزائرية،  هوريللجمية  اجلريدة  احملاسب    هنمب  املتعلقن  القانو ة  احلساخلبري  وااابوحمافظ  ب اسحملت 
  .1991/ 01/05  ، الصادرة بتاريخ 20عدد  ال ،  1991/ 27/04يف  ملؤرخ ا  91-08عتمد،  ملا

الرمسيةاجلر  .142 اجلزائرية،  لجل  يدة  ا املتعلق  القانون  مهورية  و خلبريمبهن  احملاسب  احل  واحملاحمافظ  سب ساابت 
 .2010/ 07/ 11يف    ، الصادرة 42لعدد ا،  29/06/2010  املؤرخ يف  01-10  رقممد،  ملعتا

للجرمسال  دةرياجل .143 تقاريراحملالقرار   ئرية،اجلزا  يةمهور ية  تسليم  لكيفية  احل  دد  اسحمافظ  يف اابت،  ملؤرخ 
  04/2014/ 30الصادرة بتاريخ   24، العدد  12/01/2014

الرمساجل .144 للجمهو ريدة  اجلزائريية  احمللقراا ة،رية  معايري  ر  حملتوى  حمتقدد  افاارير  املؤرخ  ظ  يف حلساابت، 
 .30/04/2014در يف  صاال  24دد  ، الع 14/06/2013

الشهادات اجلامعية اليت متنح حق   مة ائك احملدد لق املشرت   ي رار الوزار جمهورية اجلزائرية، القة لل الرمسي  جلريدةا .145
التعليم املتحاق مبعهمسابقة االليف    شاركةامل العدد  هنة  ص ملتخصد  بتاريخ   ،2  مقملادة ر ا  ،45احملاسبة،  الصادرة 

30/07/2017. 
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 ين برامج التكو ن وكذا  يسري التكو   املشرتك احملدد ليكيفيةاري  ار الوز القر ،  زائريةجلية اللجمهور ة  مسيلر ة اجلريد ا .146
اخلبري ا شهادة  احلصول على  قصد  و احملا  ملتخصص  حمافظسب  املؤرخ يف  احلساابت  شهادة   ،07 /03 /2017 ،

 .30/07/2017رة بتاريخ صادلا ،  2رقم ة  ، املاد 45العدد رقم  
اجل هو لجمل  يةالرمس  دةاجلري .147 املر يةزائر رية  ال،  التعليماملتتنفيذي  سوم  معهد  إنشاء  مل  ضمن  هن املتخصص 

وتنظيمهاحمل رقم  سري و   اسب  يف  288-12ه،  املؤرخ  ال21/07/2012،  املادة  43عدد  ،  ا29رقم  ،  لصادرة ، 
 .2012/ 07/ 25خ  بتاري

ل .148 الرمسية  ال ئرية،زاجل امهورية  لجاجلريدة  املت املرسوم  قانضمتنفيذي  مهنة  ياالقأخون  ن  سب احملا  رياخلبت 
احلوحم رقساابافظ  املعتمد،  واحملاسب  يفملا  136-96م  ت  يف 24العدد    1996أفريل    15  ؤرخ  الصادرة   ،

17/04/1996. 
املؤرخ   32-11  ، تاحلساابي  ملتعلق بتعيني حمافظذي اتنفيم الاملرسو ئرية،  رية اجلزامسية للجمهو الر   جلريدةا .149

 .2011/ 02/ 02رة يف  ادالص  07م  دد رقلع ، ا27/01/2011يف  
للالرمسي  جلريدةا .150 املة  التنفجمهورية اجلزائرية،  املت يرسوم  التضامنية حملافظ احلساابت،ملا  علق مبمارسة ذي   هنة 

يف  امل  73-11  رقم رقم  ا،  16/02/2011ؤرخ  بتا4إىل    1من  واد  امل  ، 11لعدد  الصادرة  خ ري، 
20/02/2011. 

الرمسي .151 للجمهورية اجلريدة  التنرسامل،  ريةجلزائا  ة  اجملللتشكيلحملدد  ا  فيذي وم  ال ة  الوطين س  للمصف  وطين 
احلاسبللخرب  وصالحنياء  وقواعد   رقم  ري س  ياته  يف    25-11ه،  عام    22املؤرخ  لـ  امل  ه  1432صفر   27وافق 

   .2011سنة  ل  7  ، العدد2011  جانفي سنة 
 حملافظيوطنية  رفة ال لغين للس الوطاجمل  لةشكيدد لت التنفيذي احملزائرية، املرسوم  اجل  ة لجمهوريل  اجلريدة الرمسية  .152

ة جانفي سن  27ه املوافق لـ    1432عام    فرص   22ملؤرخ يف  ا  26-11  سريه، رقم  ساابت وصالحياته وقواعداحل
   .2011لسنة   7عدد ، ال2011

الرمسا .153 املرسوم   وريةلجمهية لجلريدة   طرف ن  ة مرتكباملالتأديبية    دد لدرجة األخطاء حملا  لتنفيذي ا  اجلزائرية، 
-10ها، رقم  بلقاوابت اليت تذا العقك وظيفتهم و   سب املعتمد خالل ممارسةحملااابت واظ احلسوحماف  سب حملاخلبري اا

  .01/2013/ 16صادرة يف ، ال3لعدد  ، ا13/01/2013بتاريخ    13
ال  .154 لل رمسياجلريدة  املر جمهو ة  اجلزائرية،  التنفسو رية  اذ يم  التأديبحملدد لدرجة األخي  ف طر من  ة  تكباملر   يةطاء 
-10ابلها، رقم  تق   لعقوابت اليتوكذا ا  مرسة وظيفتهاسب املعتمد خالل مما واحمل  حلساابتافظ ااسب وحم  احملاخلبري
 .16/01/2013يف  ، الصادرة  3عدد  ، ، ال 13/01/2013بتاريخ    13

ستقبال واين  هامل  لرتبصا  وكيفيات سريذي احملدد لشروط  نفيتلرسوم ااملجمهورية اجلزائرية،  ة لل رمسية الاجلريد  .155
اخلأ   ودفع  اجر  وحم حملاسبنيرباء  واحملاس  احلساابت  املرتبافظي  رقمصبني  امل 393-11  ني،  يف   رخ ؤ ، 
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لل24/11/2011 الرمسية  اجلريدة  اجلجمهوري،  الة  ا65عدد  زائرية،  رقم  ،  ال 14ملادة  بتصادر ،  اريخ ة 
30/07/2011.  

الجلا .156 اجلزا  ية مسر ريدة  املرسللجمهورية  لشروط داحملي  فيذ التن  ومئرية،  مسك فيوكي  د  بوااحملا  ات  سطة  سبة 
ر  اآليل،  اإلعالم  يفا  110-09قم  أنظمة  بتاريخ 21لعدد  ا  ، 07/04/2009  ملؤرخ  الصادرة   ،

08/04/2009. 
ال  ية ي احملدد لشروط وكيفنفيذ الت  رسوم زائرية، املمهورية اجلالرمسية للج يدة  اجلر  .157 املهين واستقبال بص  رت سري 

 2011/11/24، املؤرخ يف 11-394، رقم بصني املرت اسبنيت واحملااباحلسحمافظي و  بنياسحملاء ارب ودفع أجر اخل
 .18إىل غاية    02ن  م  ، املواد65 العدد
لل .158 الرمسية  اجلجمهورياجلريدة  التامل زائرية،ة  واملتضرسوم  إ نفيذي  للمحاسبة اجمل  حداث من  الوطين   لس 

 .09/1996/ 29  صادرة يف ال ،  56  عددال  1996سبتمرب    25  املؤرخ يف  318-96قم  ر   تنظيمه،و 
الر اجلر  .159 اجلزائرية،    مسيةيدة  الللجمهورية  حي تاملرسوم  تشكيلة  نفيذي  وتنظيمه اجملدد  للمحاسبة  الوطين  لس 

 .02/02/2011الصادرة يف   ،07  لعدد ، ا2011انفي سنة  ج 27خ يف  املؤر   24-11رقم  سريه،  وقواعد  
الفساد وتنظيمه قمع  ركزي لوان املة الدييللتشكاحملدد  ي  ائسلر م املرسو ا  اجلزائرية،  لرمسية للجمهوريةة اد ياجلر  .160

 .2011/ 14/12الصادرة بتاريخ    68العدد رقم   08/12/2011ملؤرخ يف ا  426-11رقم   سريه،وكيفية  
ال .161 للجاجلريدة  اجلزارمسية  املئريةمهورية  و رسو ،  بواجبات  املتعلق  مندمهم  ابو مات  للمؤسسات    حلساابت 

ال  اشبأو  ومية  عمالوطنية  الع 1970/ 16/11يف  ملؤرخ  ا  173-70رقم  مومية،  لع ه  األوىل،  املادة  ، 98دد  ، 
 . 20/11/1970يخ  در بتار االص

اجلزائري .162 للجمهورية  الرمسية  يقانة،  اجلريدة  مبمارسون  اتعلق  وظيفة  ط ة  من  جمملراقبة  رقم احمللس  رف  اسبة، 
 .1980رس ما 4ملؤرخ يف  ، وا10العدد،  1980/ 03/ 01خ يف ؤر امل  80-05

ة رب ذا شروط اخلادات وك هجازات والشيتضمن املوافقة على االقرر  مئرية،  اجلزا  مهوريةلجية لة الرمسيد جلر ا .163
م ممارسة  يف  احلق  ختول  اليت  اخلاملهنية  وحم  بريهنة  احلساحملاسب  واحملاس افظ  املاابت  يف م   د،عتم ب  ؤرخ 

 .21/06/2006يف  ة ادر لص، ا41دد  لع ا،  1999/ 15/03قرر املؤرخ يف  امل  مدل ويتم يع،  13/05/2006
  .14مكرر   715ئري، املادة  جلزاتجاري انون الالقا .164
 .ثامنةة الالفقر   تقدير املخاطر والرقابة الداخلية،  400م  للتدقيق رق  الدويل   راملعيا .165
املاليةوزار  .166 اجلزائر إصد   ضمنةاملتاملقرارات  ،  ة  املعايري  يف002م   رق .قللتدقي  يةار  املؤرخ    فيفري  04   ، 

، 2017رس  ا م  15خ يف   ، املؤر 23واملقرر رقم   ،  2016توبر  أك  11  رخ يف  ؤ ، امل150قم   ر   قررملوا  ،2016
 . 2018سبتمرب  24، املؤرخ يف   77  قمواملقرر ر 

اجلزائر،    ئر،از يف اجل  سةاحلكم الراشد للمؤس  يثاقة، مليديالصناعة التقملتوسطة و الصغرية وا  سساتة املؤ وزار  .167
2009.  
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 ة نالستباا  ة ي استمار م ( قائمة حمك 01)  حق رقم ل امل

 ة صفال ة عاجلام صص لتخال اجم لدرجة العلمية ا واللقب سم اال الرقم 

 أكادميي دايةمعة غر اج دقيقوت حماسبة أستاذ  لة مد عجيحم 1

 أكادميي جامعة غرداية اسبة وتدقيقحم ضر )أ( اذ حمأستا ين وافص ر بوح 2

 ينهادميي ومكأ معة ورقلةجا قوتدقي بةحماس أستاذ  بشري غوايل مد الحم 3

 ي ومهينميكادأ قلةجامعة ور  وتدقيقحماسبة  ستاذ أ ري سويسياهو  4

 مييأكاد لةمعة ورقجا يقة وتدق بسحما ( )أ ذ حماضرأستا ان بد الرمح ت عناباب 5

 دمييأكا لةقجامعة ور  حماسبة وتدقيق ستاذ حماضر )أ( أ مخقاين ن زمار الدب 6
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 العربية   للغةستبانة ايالمارة ا ست ا(  02قم )ر امللحق  

 
 غرداية جامعة 

 يي وم التس ارية وعلوم التجلعلوا يةتصادقوم االعلال كلية
 اسبية ة واحمل ملاليعلوم الاقسم 

 ة  تبانسا رةستماا
 …، حتية طيبة وبعدوبركات  هللا  ورمحة كمعلي سالم ال

،  ت حلساابا فظي وحما  رباء احملاسبنيدقيق؛ اخلوالتاحملاسبة  صصني يفتخ معيني املاألساتذة اجلت، االسيداو  السادة                       
دراسة ميدانية على عينة   - يل قيق املاتدال  جودة لىع ؤثرة امل امليد العو لتحد  حماولة"  عنوانبه لدكتوراطروحة اعداد أل اإل ار طإ  يف

ل حتقيق أهداف  مة من أجلالز ملعلومات ايدان ابزو تستمارة لعدة مبلء االملسادتكم ايا س من لتمس ن،  كادمييني"  واأل ني من املهني
 . لمي الع ث بحالراض  ألغ  ىسو تستخدم لن  و  تمة،   ةي ل بسر عامليها ستع ملتحصل اياانت البن أى د عليالتأك  مع ة، لدراسا

 . مع خالص الشكر والتقدير لسيادتكم                 
 وزي د ز محمر دكتو لرف : اشامل                                                                                      ريطاهر األخضب : حممد الالطال
 ghardaia.dz-lakhdari.mohammed@univ   :كرتون يد االلالرب 

 ة التالي ت اراالعب  افقتك عند كل مندرجة مو  متثلانة اليت خل( يف ا X)  ضع إشارة و يرجى 
 ني ملهنياب تعلقة ة مووظيفي  ات شخصية معلوم :ول األ سم الق

  ى أنث  كرذ  نس :اجل
  30  منقل  أ : رعمال

        سنة 
  40إىل    30من   

 سنة 
إىل    41من   

 سنة    05
من      50أكثر 

 سنة 
 

العتخال لمي  صص 
      : 

  أخرى  يق قتد  ية ال م  ة      بحماس

من     نية : ربة املهاخل   5   أقل 
 ت نواس

  10ىل  إ  5من   
 اتنو س

إىل    11من   
 نةس 15

مأكث    15ن  ر 
 ة نس

 

 ملهنةزاولة اطقة ممن
:    

اجلنوب         الغرب الشمال  الوسط     رقيالش لمالشا
 الشرقي

 

   الغرب  اجلنوب 
جا أس  املهنة :   معي تاذ 

 )أكادميي( 
   مهين  

  ه ورادكت  ماجستري   ماسرت            انسليس   علمي:لؤهل اامل
 ...  هاديدحت جىير   ىأخر  

  ققد مدع سام  يسي مدقق رئ  تدقيق مدير  تب  كماحب  ص :  الوظيفياملنصب 

mailto:lakhdari.mohammed@univ-ghardaia.dz
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حمافظة  املهين :  التصنيف  مكتب 

 حساابت  
خربة   مكتب 

 اسبية حم
  

 
 راسة داخلاصة ابل   سئلة: األانالقسم الث 

 
 ايلاملق  ي دقالت  ة ني جودس حتمله يفاملدقق وفريق ع  ة بصائصرتبطلعوامل املاأثر    -الً أو 

ي أتث
عايل 
 جداً 

 ثيأت
 عايل 

ثي أت
 توسط م

أتثي 
 عيف ض

ي أتث
 ف عيض

 داً ج

 الرقم  قيق املايل ة التددالعوامل املرتبطة بصائص املدقق على جو ى أتثي  مدما 

تخصص   مل االعايل  مول : التعلياأل البعد        
10 للمهنة ملنظمة ا  ننياقو الو  اف عليهار تعيق املاحملاسبة والتدقمبعايري رفة املع       
20 سبية ت احملاملعلوماجيا اتكنولو ب عرفةامل       
 03 لوك والقيم األخالقية يعاب السستا      
دي وحل  ا االنتق  ريل والتفكيتصال؛ التحلاال لقرار؛ا اختاذ ؛اعي العمل اجلم مهارات اكتساب     

  شاكلامل
04 

  املهين يبتدر : ال البعد الثان     
 05 لكرتوينإلقيق التدساليب استخدام أكم يف التحا     
 06 التدقيق وحتديد توقيته تخطيط لية لت التحليءاجرااإل مداتخ  اسلتحكم يفا     

 07   ةية واملالئملكافثبات اإلأدلة ا ييمتق قدرة على ال     
املهنية  ربةلثالث : اخلا البعد        
 08   ميللعا( نشاط)صناعة ب  صصةاملتخ املعرفة      
90 عقدة امل ية اسب احملت ديرايم التقهم وتقيفين بم املهك يد احلترشرة على القد       
 10 ملعاجلتها  ةناسباءات مجر ة وتطوير إراقبة اجلودصور مبقأوجه ال حتديد وفهم  القدرة على     
ملستمر املهين اليم ابع : التعر بعد الال       
 11   القيةألخا مقيوال املهين وكلسلزيز اتع     
 12  الصلة ت ذا اننيو قلاو قيق ة والتداحملاسب ايري يف مع تاستجد امل مواكبة     

31 ملعلومات  وجيا الاملتابعة املستمرة لتطور تكنو        
االستقالل  مس :د اخلابعال       
 14 ك املهين لسلو نة قواعد او ال ملدتث ماال     
 15  وهريةجلفات احرياء والتعن األخطوالكشف طر خااملييم قت لهين ملك الشة اممارس     

 16  ر عنهايص وتقييم القوائم املالية وكتابة التقر ة عند فح عيوضو وامل ديقاالنتاتفكري ال     
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  ق املايل تدقي جودة الني  سيف حت  يققيئة التدبعلقة بواقع  املتعوامل  الأثر    -اً نياث
أتثي 
عايل 
 اً جد

 ثيأت
 ايل ع

ي ثأت
 ط ستو م

ي أتث
 ضعيف 

أتثي 
 عيف ض

 جداً 

ودة  حتسني ج يف يق لتدقا ة يئقع بلقة بوا ل املتع لعوامثي اأت  ا مدىم
 التدقيق املايل 

 الرقم 

نية  املهكفاءة البات حتسني تنظيم متطل ألول :االبعد        
 17  يادقتص الواقع االمع الءم مبا يتوالتدقيق لمحاسبة يل لتعليم العالاوطرق ج ه منا ديثحت     

 18 ملهنة اولة از ماد ملعتلبات االرامة متطص     
 19 دولية الكبرية تدقيق الالتب ملكا  يص اخالرت منح      
 20   يمة املضافةالق  تقدمي  اسقيق على أسيف سوق التدنافسة إرساء قواعد امل     
عزيز االستقالل  تطلبات تيم م ثان : تنظللبعد ا ا       
 21 نواتوز ستة س ال تتجادة مل ميلزاالناوب الت ا     
 22 التدقيق اخلارجي )القانوين(  ( لعمالءديعاقالت ق قيتد)ال  ستشاريةمات االاخلد تقدمي  عنم     

 23 ميل الع قيق عنتدي ملكتب الل االقتصادالستقالا     
42 نوك ت املسامهة والبمي لشركا لزااملشرتك اال خلارجيا قالتدقي       
 ة اجلودلى رقابة عطلبات النظيم مت: تث لثا د العالب      
 25 ة جيار واخل ةلياخالد اجلودة مراقبة تفعيل     
 26 طرهبا من خما ا حييطمو املهمة  جهد ووقت مع األتعاب  تناسب     
 27 ق يام التدقهت املخصص ملالوقكفاية      
 28 ونية للمدقق القانلة ساءتفعيل امل     
  قيقتب التدمية ملكا التنظي افةثقل ا بع :اعد الر لب ا     

 29 التدقيق مكتب مسعة      
 30 ق قيلتدتب اكم جمح     

13 كتب التدقيق  الثقافة األخالقية مل       
 32 كتب ملبني أعضاء ارفة ابملع كةلوب املشار اعتماد أس     
ات حمل التدقيق مة الشركحوك د اخلامس :عالب        

 33 الداخلي لتدقيق وا بةارقم الا لية نظعاف      
 34 مالية ة رب م خلهبساكت ة وا اإلدار  اء جملسة أعض غالبي لاستقال     
 35 قيق  وجلنة التد املدقق املتبادل ما بني فعالية االتصال     

 36 اقبتها ومر  ورصةالب عملياتظيم نتلجنة ب ةبة اخلاصاجراءات الرقإيز تعز      
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 املايل   التدقيق   جودة  يف حتسني  قالتدقي ت  اائع عمليقاملتصلة بو   وامل العثر  أ  -اثلثاً 

 
 
 
 

 

 ثيأت
ايل ع

 اً جد

 ثيأت
 ايل ع

أتثي 
 متوسط 

ثي أت
 ف ضعي

ثي أت
 يف عض

 جداً 

جودة   يف حتسني  التدقيق عمليات  ئعوقالة بصتاملامل  ي العو أتث مدى  ما 
 التدقيق املايل 

لرقم ا  

مع العمالء قاتة العالار األول : إد البعد        
ق ئاثلو ت وااملعلوما علىحصول على التعاون لل لتحفيزهمالء ال مع العمص ة االتلي افع     

 ملطلوبة ا
37 

 38 عن آرائهمالتعبري و  ائجالنت شةاقمبن ماح هلمالسو يق التدق قضااي ب  عمالءال  إبالغ     
 39      حةاملطرو ل لول للمشاكحء بتقدمي العمال تاالستجابة الحتياجا     
هلا ستجابة واال يم املخاطري:  تق نا لبعد الثا       
 40 صلة  لاذات  الت اجملاختصني يفودعمه مبتب لر اف خمتل قيق منتدال فريق تنوع     
 41 فريق التدقيقاإلشراف على و  وثيقهاوت يقلتدقاة ليط عمية ختطيكفا     
 42   ملخاطرا ميل وتقييم م أعمال العفهل الضخمةت يل البيااننولوجيا حتلدام تك خ است     
 43   غاللة االستاريمر تاسعلى  قدرة الو  ليةالداخة نظام الرقابة يم فعاليتقي      
 لتدقيقعملية انفيذ لث : تا ثعد الالب      
 44 كرتوين قيق االلتدال  خدامتاس     
 45 اسب ت املن وقداين يف الالعمل املي  جراءاتإو ختطيط التدقيق  إمتام     
 46  اء اجلوهريةطر األخطخما يلية لتقيملت التحءاايق اإلجر بتط     
 47 ئمة  ية واملالت الكاف ثباإلاة أدل ىصول علحلا     
   دقيقتالة جود ابة على: الرق لرابعلبعد ا ا     
 48   جلودة ا ثال للمعايري الدولية للتدقيق ومراقبة االمت     
94 اظ هبمفمالء واالحت الع ت قبولءاإجراصرامة        
 50 تب ملكابشركاء الء و ملدرااق والتنسيق مع ق التدقيفري وسيع تشاورت      
15 تدقيق مكتب الدراء كاء ومر شطرف  من ق العملجعة أورامرا       
قارير عن املسائل اجلوهرية يف التدقيق مس : التااخل لبعدا       
 52     رئيسية  لدقيق التامسائل  نعإلبالغ ل 701قم دويل ر الر التدقيق اعتماد معيا     
35  لية  ة الداخقابلر ام نظا  هرية يفو اجل ضعفاللتقرير عن نقاط ا       
 54  اللغستالية ا استمرار يل على العم ن قدرةع تقريرال     
55  اكتشافهايت مت لبالغ عن األخطاء والتحريفات اجلوهرية ااإل       
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 سية غة الفرنلل ابنة تباسالا   مارةت ( اس03)  رقم لحق  امل

 

Université de GHARDAÏA 

Faculté Des Sciences Economiques, Des Sciences Commerciales Et Des Sciences De Gestion 

Département Sciences Finances et Comptabilité 
 

Questionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de mettre un (X) dans la zone qui correspond à votre réponse: 

Section 1: Informations personnelles et professionnelles relatives aux professionnels 

Sexe  Masculin  Féminin     

Age  Moins de 30 

ans 

 de 31 au 40 

ans 

 de 41 au 

50 ans 

 plus de 

50 ans 

 

Spécialité 

scientifique  

Comptabilité  Finance  Autre  Le quel : 

……… 

Expérience 

professionnelle  

Moins de 5 

ans 

 de 5 à 10 ans  de 10 à 

15 ans 

 plus de 

15 ans 

 

la région 

d'exercice de la 

profession  

Nord-est  le milieu  Nord-

ouest 

 Sud-est  

ouest-Sud   

Fonction   enseignant                    professionnel   

Diplôme 

scientifique  

Licence                     Master                      Magister                 Doctorat    

Salutations...  

                 Mesdames et Messieurs, Enseignants universitaires spécialistes en comptabilité et audit, 

dans le cadre de la préparation d'une étude intitulée une tentative de détermination des facteurs 

affectant sur la qualité de l'audit financier (une étude de terrain sur un échantillon de professionnels et 

académiciens), qui s’inscrit dans les exigences de la préparation d’une thèse de doctorat, Sur ce qui 

précède nous sollicitons de votre haute et bienveillance de bien vouloir nous remplir le formulaire et 

nous fournir les informations nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de l'étude ; comme je tiens à 

vous informer que les données qui me seront recueillies seront traitées de façon confidentielle et 

seront utilisées uniquement pour les fins de la recherche scientifique. 

  

                           Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes sincères expressions de respect et de 

considération. 

Encadreur : Dr. Zouzi Mohamed                                                               Étudiant : LAKHDARI Mohamed Tahar  

Email : lakhdari.mohammed@univ-ghardaia.dz 

mailto:lakhdari.med75@gmail.com
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  Autre   Le quel : ……… 

la fonction Propriétaire d’un 

cabinet ou 

partenaire 

 Manager  Chef de 

mission 

d’audit 

 

Assistant auditeur   

Profession 

actuelle 

Cabinet du commissariat aux 

comptes               

 Cabinet d'expertise 

comptable 

 

Section 2 : Les questions relatives à l’étude 

1 : L'impact des facteurs liés aux caractéristiques de l'auditeur et de son équipe de travaille sur 

la qualité de l'audit légal 

N° Dans quelle mesure les facteurs liés aux caractéristiques de 

l'auditeur et de son équipe de travaille affectent la qualité de 

l'audit légal 

Tout à 

fait 

d'accord 

D’acc

ord 

neutre Pas 

d’acc

ord 

Pas du 

tout 

d'accord 

La première dimension : l'enseignement supérieur spécialisé 

1 Connaissance des normes comptables et d'audit applicables et les 

lois régissant la profession 
     

2 Connaissance des technologies de l'information comptable       

3 Comprendre le comportement et les valeurs éthiques      

4 Acquérir des compétences de travail  d’équipe ; Prendre une 

décision ; La communication ; Analyse, pensée critique et 

résolution de problèmes 

     

La deuxième dimension : la formation professionnelle 

5 Maîtrise d'utilisation les méthodes de l'audit électronique      

6 Contrôle de l'utilisation des procédures analytiques pour la 

planification et le calendrier de l'audit 

      

7 Capacité à évaluer des éléments probants appropriés et suffisants      

la troisième dimension : l'expérience professionnelle 

8 Connaissance spécialisée du secteur d’activité du client      

9 La capacité de rationaliser le jugement professionnel en 

comprenant et en évaluant des estimations comptables complexes 

     

10 Capacité d'identifier et de comprendre les insuffisances du 

contrôle de la qualité et de développer des procédures 

appropriées pour y remédier 

     

La quatrième dimension : l'éducation professionnelle continue 

11 Promouvoir le comportement professionnel et les valeurs 

éthiques 

     

12 Se tenir au courant de l'évolution des normes comptables et 

d'audit et des lois liés 

     

13 Suivi continu du développement des technologies de 

l'information 

     

La cinquième dimension : l'indépendance 

14 Conformité au code de déontologie  

15 Exercer le scepticisme professionnel pour l’évaluation des 

risques et la divulgation des anomalies significatives 

     

16 Pensée critique et objective lors de l'examen et de l'évaluation des 

états financiers et de la rédaction du rapport y afférant   
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2 : L'impact des facteurs liés à l'environnement d'audit sur la qualité de l'audit légal  

N° Dans quelle mesure les facteurs liés à l'environnement de 

l'audit affectent la qualité de l'audit légal 

Tout à 

fait 

d'accor

d 

D’acco

rd 

neutre Pas 

d’acco

rd 

Pas du 

tout 

d'accord 

La première dimension : La régulation des exigences d'améliorer la compétence professionnelle 
17 Moderniser les programmes et les méthodes pédagogiques de 

l'enseignement supérieur, pour la comptabilité et l'audit en 

fonction de la réalité économique 

     

81  La rigueur des exigences d'agrément pour L'exercice de la 

profession. 

     

19 L’octroi d'agrément aux grands cabinets d'audit internationaux.      

20 Établir des règles de compétition dans le marché de l'audit sur la 

base de offrir une valeur ajoutée. 
     

La deuxième dimension : La régulation des exigences pour renforcer l'indépendance 
21 la rotation obligatoire pour une période n'excédant pas six ans.      
22 Interdiction de la prestation des services de consultation (l'audit 

contractuelle) aux clients d'audit financier (l'audit légal). 
     

23 L’indépendance économique du cabinet d'audit financier vis-à-vis 

de client. 
     

42  Audit conjoint obligatoire pour les sociétés par actions et les 

banques 

     

la troisième dimension : La régulation des exigences d'amélioration de la qualité 

25 L’activation du contrôle interne et externe de qualité      

26 Les honoraires correspondent à l'effort, au temps de la mission et 

les risques qui l'entourent. 

     

72  Allouer un temps suffisant pour la conduite de l’audit      

28 L’activation de la responsabilité juridique de l'auditeur      

La quatrième dimension : La culture organisationnelle des cabinets d'audit 

29 La réputation du cabinet d’audit      

30 La taille du cabinet d’audit      

13  La culture éthique du cabinet d’audit      

32 Adopter comportement de partage des connaissances entre les 

membres du cabinet d'audit. 

     

La cinquième dimension : La gouvernance de firme auditée 

33  Efficacité du système de contrôle et l'audit interne.      

43  L’indépendance de la majorité des membres d'un conseil 

administration et ont une expérience financière. 

     

35 Communication mutuelle efficace entre l'auditeur et le comité 

d'audit 

     

63  Renforcement des Procédures de contrôle de la commission 

d'organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse. 
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3 : L'impact des facteurs liés des processus d'audit sur la qualité d'audit légal 

N° Dans quelle mesure les facteurs liés aux processus 

d'audit affectent la qualité de l'audit légal 

Tout à 

fait 

d'accord 

D’accord neutre Pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

La première dimension : Gestion de la relation clientèle  
 

37 

 

L’efficacité de la communication avec la clientèle pour 

les motiver à coopérer pour obtenir les informations et 

documents requis. 

 

      

38 Informer les clients des enjeux d'audit et leur permettre de 

discuter des constatations et d'exprimer leurs points de 

vue 

     

39 Répondre aux besoins des clients en apportant des 

solutions aux problèmes du déposé. 
     

La deuxième dimension : Évaluation des risques et à elle réponse 

40 Diversité de l'équipe d'audit de différents grades, et son 

soutien avec des spécialistes dans des domaines connexes. 
     

14  Suffisant de la planification et la documentation du 

processus d'audit ainsi que la supervision de l'équipe 

d'audit. 

     

24  L'utilisation de la technologie d'analyse Big Data pour 

comprendre l'activité de client et évaluer les risques 
     

34  L’appréciation de l'efficacité du système de contrôle 

interne et la capacité à la continuité d'exploitation. 
     

La troisième dimension : Exécution la mission d'audit   
44 L'utilisation d'audit électronique      
45 Terminées en temps voulu la planification d'audit et les 

procédures d'audit. 
     

46 L’application des procédures analytiques pour 

l'évaluation des risques d'anomalies significatives 
     

74  Obtenir des éléments probants suffisants et appropriés.      
La quatrième dimension : Contrôle de la qualité d'audit 

84  Conformité aux normes internationales d'audit et de 

contrôle qualité 
     

94  Procédures plus stricte relatives à l'acceptation et au 

maintien des clients, 
     

50 Élargissement de la consultation et de la coordination de 

l'équipe d'audit avec les directeurs et les partenaires du 

cabinet d'audit 

     

51 Revue des documents de travail par les partenaires et 

directeurs de cabinet d'audit 
     

La cinquième dimension : Rapports d'audit en temps voulu 
52 Adoption de la norme internationale d'audit n °701 pour 

signaler les questions clés de l'audit 
     

53 Communication les faiblesses significatives du système 

contrôle interne 
     

54 la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.      
55 Signaler les erreurs et les anomalies significatives 

détectées. 
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 ( SPSS)  ت برجميةرجا( خم04رقم )  امللحق 

 باخ رومك الفمل أ ابات مع لثر ا اختبانتائج   

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,719 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,683 3 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,683 3 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,685 3 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,685 3 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,912 16 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,555 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,665 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,720 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,715 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,748 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,891 20 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,734 3 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,767 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,720 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,745 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,816 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,919 19 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,957 55 

 

 نتائج التحليل الوص في للمتغيرات الشخصية والوظيف ية للمستجيبي ن من عينة الدراس 

س نالج  

 Fréquence Pourcentage الجنس 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

 
Valide 

 29,5 29,5 29,5 79 أنثى 

رذك  189 70,5 70,5 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
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عمرال  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide سنة  30ن قل مأ  37 13,8 13,8 13,8 

ة سن 04إلى  30ن م  138 51,5 51,5 65,3 

سنة  50ى إل  41من   57 21,3 21,3 86,6 

سنة 50 أكثر من  36 13,4 13,4 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
 

ص العلميخصالت  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide بةمحاس  116 43,3 43,3 43,3 

يةالم  50 18,7 18,7 61,9 

 95,1 33,2 33,2 89 تدقيق

ى أخر  13 4,9 4,9 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
  

نية ة المهربالخ  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide   نواتس  5أقل من  67 25,0 25,0 25,0 

وات سن  01إلى  5 من  74 27,6 27,6 52,6 

سنة  15إلى  11من   62 23,1 23,1 75,7 

سنة 15ن أكثر م  65 24,3 24,3 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
 

هنة ة الممزاول ةقمنط  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
يالشرق لالشما  49 18,3 18,3 18,3 

لوسطا  128 47,8 47,8 66,0 

الغربيل االشم  38 14,2 14,2 80,2 

جنوب الشرقيال  41 15,3 15,3 95,5 

ي غربال وبالجن  12 4,5 4,5 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
 

هنةالم  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 
جامعي أستاذ  130 48,5 48,5 48,5 

هني م  138 51,5 51,5 100,0 

Total 268 100,0 100,0  
 

هل العلميالمؤ  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide نسليسا  45 16,8 16,8 16,8 

رستما  56 20,9 20,9 37,7 

 43,7 6,0 6,0 16 ماجستير 

 95,5 51,9 51,9 139 دكتوراه

 100,0 4,5 4,5 12 أخرى 

Total 268 100,0 100,0  
 

في لوظيالمنصب ا  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide تب( كمصاحب ك )شري  71 26,5 51,4 51,4 

ق قيتددير م  26 9,7 18,8 70,3 

 88,4 18,1 9,3 25 مدقق رئيسي 

مدقق  د مساع  16 6,0 11,6 100,0 

Total 138 51,5 100,0  
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Manquant Système 130 48,5   
Total 268 100,0   

 

ني المه التصنيف  
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide ات ابة حسب محافظمكت  100 37,3 72,5 72,5 

 100,0 27,5 14,2 38 مكتب خبرة محاسبية 

Total 138 51,5 100,0  
Manquant Système 130 48,5   

Total 268 100,0   

 

Statistiques descriptives 

 

 N Moyenne Ecart type 

 607, 4,70 268 نةه لم ا تحكمن التي القوانييها وارف علعتق الم دقيبة والت ر المحاس بمعايي رفةمعلا

 679, 4,41 268 ةيالمعرفة بتكنولوجيا المعلومات المحاسب

 667, 4,47 268 األخالقية قيم وك والسل استيعاب ال 

 725, 4,44 268 وحة مطر ال شاكلوحل الم نتقادي اال يركتفوال لالتحلي ؛ صالاالت ؛ اتخاذ القرار؛ الجماعي لعملب مهارات اااكتس 

 942, 4,13 268 رونيق اإللكتقيلتديب ا لساأ خدامفي است التحكم

 702, 4,36 268 يد توقيته وتحدتدقيق الية لتخطيط ءات التحليلاإلجرا التحكم في استخدام

 721, 4,47 268 كافية يق المالئمة واللة التدقم أدة على تقيير القد

 908, 4,12 268 عميل ال  )نشاط( ة بصناعةالمتخصص فة عر مال

 851, 4,24 268 ييم التقديرات المحاسبية المعقدة بفهم وتقي مهنم ال كلحا رشيدة على تالقدر 

 857, 4,22 268 الجتها لمع  ءات مناسبةاير إجرطوتالجودة و صور بمراقبةالق م أوجهفهلى تحديد والقدرة ع

 740, 4,37 268 خالقية األ م يلقي وانك المهلوالس عزيز ت

 673, 4,59 268 صلة ن ذات النيقواوال ققيتدوال لمحاسبةعايير افي م ستجداتمل كبة اموا

 913, 4,19 268 معلومات كنولوجيا ال تطور تلالمتابعة المستمرة  

 769, 4,43 268 المهني  السلوكد عدونة قواماالمتثال ل 

 890, 4,26 268 يةوهرفات الج والتحري  األخطاءعن ف ش لك ر واطالمخا  يمتقيهني لممارسة الشك الم 

 729, 4,44 268 ا هييم القوائم المالية وكتابة التقرير عنفحص وتق ندة عضوعيولم وا ادي  االنتق التفكير

 49384, 4,5056 268 ص متخص الي ال لعالتعليم ا 

 62265, 4,3209 268 لمهني اتدريب ال

 69932, 4,1940 268 ية الخبرة المهن

 61263, 4,3794 268 ر ي المستمم المهنعليلتا 

 63244, 4,3781 268 ل ستقال اال

 51131, 4,3650 268 ق لمدقا

N valide (liste) 268   

  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 740, 4,45 268 اديصاالقت قعلوامع ا دقيق بما يتالءمسبة والتلمحا م العالي ل يالتعل رقطمناهج و  ثتحدي

 883, 4,24 268 ةالمهنزاولة مل تماد العطلبات ا صرامة مت

 1,262 3,62 268 دقيق الدولية الكبيرةكاتب الت لميص تراخلا نحم

 937, 4,11 268 فة ضاملقيمة ال اأساس تقديم على تدقيق السة في سوق واعد المنافرساء قإ

 1,148 3,94 268 سنوات ة  ست  تجاوزلزامي لمدة ال تناوب االالت

 1,218 3,82 268 ( القانوني)  رجيالخا  يقدقالت لعمالء تعاقدي(يق ال)التدق ةتشاريالس خدمات اتقديم المنع 

 808, 4,37 268 العميل التدقيق عن لمكتب   االستقالل االقتصادي 

 915, 4,07 268 نوك همة والبلمساي لشركات امااللزاك رلي المشتا التدقيق الم

 761, 4,37 268 خارجية لية وال داخال  دةالجو مراقبةل فعيت

 804, 4,37 268 من مخاطر ا به  يحيط ماو  مهمةووقت ال مع جهد  تعاب  سب األانت

 806, 4,38 268 دقيق ام الت ه كفاية الوقت المخصص لم

 820, 4,29 268 للمدقق  ة القانونيةساءليل الم فعت

 916, 4,16 268 التدقيق كتب سمعة م

 1,041 3,87 268 لتدقيقا كتبحجم م

 758, 4,38 268 قيق دتتب اللمكخالقية قافة األ الث

 733, 4,33 268 ين أعضاء المكتب لمعرفة ببا كة مشارلا  وبأسل اعتماد

 655, 4,46 268 لي دقيق الداخلرقابة والتنظام ا  فعالية

 851, 4,18 268 برة مالية سابهم لخواكتس اإلدارة  لضاء مجأع ل غالبيةاستقال



 املالحق

349 

 789, 4,34 268 ق يالتدقنة دقق ولجبين الم  بادل مالمتا  لصااالت فعالية

 950, 4,15 268 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ة بلجنة اصالخ ابة ق لرا اءاتزيز إجرتع

 63772, 4,1054 268 مهنيةة ال الكفاء ن طلبات تحسيتنظيم مت 

 73150, 4,0485 268 ل االستقال  عزيزمتطلبات ت متنظي

 58850, 4,3563 268 جودة ال  ينس تح بات ليم متطنظت

 63953, 4,1856 268 لتدقيقمكاتب امية لالتنظي ةلثقاف ا

 61754, 4,2836 268 لشركات محل التدقيق حوكمة ا 

 51551, 4,1959 268 البيئة

N valide (liste) 268   

 

 
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 712, 4,42 268 بة المطلو وثائقات والم والمعل لى لحصول ع لتعاون ل م على ايزهحفت ل مالءع مع ال  التص ية االفعال

 865, 4,19 268 رائهملتعبير عن آائج واتقضايا التدقيق والسماح لهم بمناقشة النلعمالء با الغإب

 969, 4,12 268 وحة كل المطر لمشاديم حلول لقالء بتعملتياجات ا حالستجابة الا

 653, 4,44 268 الصلة ت ذات الالمجا في مختصين ودعمه ب ف الرتبختلم  نم دقيقتريق الف نوعت

 706, 4,38 268 ق وتوثيقها واإلشراف على فريق التدقيق ة التدقيليعم  خطيطتة ايكف

 964, 4,12 268 اطرالمخيل وتقييم مال الع عم أمة لفهم خلبيانات الض يل ا يا تحلوجخدام تكنول است

 685, 4,42 268 ل الالستغة ا ستمراريرة على ا ة والقد خليدال ا قابةرظام الن ليةم فعاتقيي

 939, 4,05 268 نيترواللكاق قيالتد ستخدام ا

 702, 4,36 268 ب اس الوقت المنلميداني في لعمل ا اإتمام تخطيط التدقيق وإجراءات 

 683, 4,41 268 الجوهرية  األخطاء خاطرية لتقيم ملالتحليت ااإلجراء قتطبي

 625, 4,55 268 الكافية مالئمة ودقيق ال الت ة ل أدعلى  الحصول

 759, 4,43 268 ودة اقبة الج مرق وتدقيلل  يةلدولعايير اثال للماالمت

 877, 4,18 268 بهم  ء واالحتفاظالعمال صرامة إجراءات قبول

 792, 4,19 268 بالمكتب  والشركاءراء  يق مع المدس والتن يققريق التد فوسيع تشاور ت 

 787, 4,28 268 ق لتدقيب ا راء مكتركاء ومدن طرف ش ل معملا وراقأراجعة م

 804, 4,25 268 لإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية  701رقم ي دولق ال يدقلتار ا ماد معياعت

 668, 4,50 268 خلية دا للرقابة ا اية في نظام جوهرضعف ال الر عن نقاط التقري

 703, 4,44 268 ل تغالس ية اال ارتمرلى اس ن قدرة العميل علتقرير عا

 624, 4,56 268 ا فهكتشاتي تم اهرية الالجو حريفاتتلاء وا خط غ عن األاإلبال

 69124, 4,2450 268 ارة العالقات مع العمالء إد 

 58493, 4,3396 268 لها  بةر واالستجاقييم المخاطت

 55046, 4,3424 268 قيقد ية التملعتنفيذ 

 60610, 4,2696 268 يقتدقدة الالرقابة على جو 

 56438, 4,4403 268 ب س المناقت في الو التدقيق تقارير

 49285, 4,3317 268 يات العمل

N valide (liste) 268   

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance  
de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

  ايه علارف ق المتعوالتدقياسبة  ر المح ييبمعا رفةالمع
 حكم المهنة ن التي تنيقواوال

45,755 267 ,000 1,698 1,62 1,77 

 1,50 1,33 1,414 000, 267 34,106 اسبيةالمحلومات مع نولوجيا الالمعرفة بتك
 1,55 1,39 1,466 000, 267 36,005 قية ك والقيم األخالاب السلوستيعا

ل؛  االتصا القرار؛ تخاذ اعي؛ ام جمل ال الع مهارات اكتساب  
 ادي وحل المشاكل ر االنتقكيلتفل وا ي حللتا

32,628 267 ,000 1,444 1,36 1,53 

 1,25 1,02 1,134 000, 267 19,703 ونيردقيق اإللكتالت أساليبم في استخدا التحكم
تدقيق  ال يط طتخية للالتحليت اءااإلجرحكم في استخدام الت
 قيته تحديد توو

31,670 267 ,000 1,358 1,27 1,44 

 1,56 1,38 1,470 000, 267 33,385 المالئمة والكافية التدقيق ة أدل ييم قت لىرة ع القد
 1,23 1,01 1,119 000, 267 20,180 شاط( العميل ة )نبصناع  صةرفة المتخصالمع

  راتديقلتيم ايهم وتقبفني المه على ترشيد الحكمالقدرة 
 قدة بية المعالمحاس 

23,911 267 ,000 1,243 1,14 1,34 
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ور بمراقبة الجودة  وجه القصأ  فهميد ودتح ى ة علالقدر 
 لجتها ة لمعا بوتطوير إجراءات مناس 

23,313 267 ,000 1,220 1,12 1,32 

 1,45 1,28 1,366 000, 267 30,217 ية يم األخالققني والمهلالسلوك ا  تعزيز
ين  ناوالقويق والتدق المحاسبةمعايير في  ت ا جدلمستاواكبة م

 ة الصل  ذات
38,560 267 ,000 1,586 1,50 1,67 

 1,30 1,08 1,187 000, 267 21,271 ت بعة المستمرة لتطور تكنولوجيا المعلوماالمتا
 1,53 1,34 1,433 000, 267 30,513 يالمهن وكل واعد الس قثال لمدونة  المتا

خطاء  ف عن األ ر والكش خاطلم ام تقييللمهني ا لشكرسة ا مما
 ة لجوهريا  ريفاتلتح وا

23,186 267 ,000 1,261 1,15 1,37 

ائم ونتقادي والموضوعية عند فحص وتقييم الق تفكير االال
 ها عنة التقرير مالية وكتاب ال

32,327 267 ,000 1,440 1,35 1,53 

 1,5650 1,4462 1,50560 000, 267 49,910 متخصص ي ال عليم العال تال 
 1,3958 1,2460 1,32090 000, 267 34,729 المهني ريبتدلا

 1,2781 1,1099 1,19403 000, 267 27,951 هنية برة المالخ
 1,4530 1,3057 1,37935 000, 267 36,859 تمر س التعليم المهني الم 

 1,4542 1,3020 1,37811 000, 267 35,672 ل االستقال 
 1,4265 1,3035 1,36497 000, 267 43,702 المدقق 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 

Différenc
e 

moyenn
e 

Intervalle de confiance  
de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

ة والتدقيق بما  للمحاسب  عاليالتعليم ال ج وطرقاهنتحديث م
 دياتص االق الواقعع م ميتالء

32,093 267 ,000 1,451 1,36 1,54 

 1,34 1,13 1,235 000, 267 22,897 نةه لم ا اولةماد لمزت االعتتطلبارامة مص
 77, 47, 623, 000, 267 8,086 الكبيرة يق الدولية التدق بمنح التراخيص لمكات

لى أساس تقديم  لتدقيق عوق انافسة في سماعد ال قو إرساء 
 افة مض ال  لقيمة ا

19,418 267 ,000 1,112 1,00 1,22 

 1,07 80, 937, 000, 267 13,355 ات ستة سنوتتجاوز ة ال مي لمد از االل اوبالتن
لعمالء   ق التعاقدي(التدقي )منع تقديم الخدمات االستشارية 

 (ي )القانونيخارج قيق التدال
10,984 267 ,000 ,817 ,67 ,96 

 1,47 1,27 1,369 000, 267 27,736 يل معن العق دقيب الت االقتصادي لمكت الستقاللا
ة  ساهمم ال ت شركالزامي ل ترك االالمش  المالي  قلتدقيا
 بنوك الو

19,155 267 ,000 1,071 ,96 1,18 

 1,46 1,28 1,373 000, 267 29,533 يةية والخارج جودة الداخلقبة ال اتفعيل مر
  ها منمهمة وما يحيط بووقت ال  جهد  األتعاب مع  تناسب

 ر اطمخ 
27,952 267 ,000 1,373 1,28 1,47 

 1,48 1,29 1,384 000, 267 28,120 تدقيق ام الصص لمه خم قت ال الو كفاية 
 1,39 1,20 1,295 000, 267 25,836 فعيل المساءلة القانونية للمدقق ت

 1,27 1,05 1,160 000, 267 20,736 دقيقالت ة مكتبمع س 
 99, 74, 866, 000, 267 13,618 يق تب التدقم مكحج
 1,48 1,29 1,384 000, 267 29,897 تدقيق لمكتب الخالقية  األة ف قاالث

 1,42 1,24 1,332 000, 267 29,752 ة بين أعضاء المكتب بالمعرف كةشارالم  بلوأسماد اعت
 1,54 1,38 1,459 000, 267 36,465 قيق الداخلي التد قابة ولر لية نظام افعا

ة  برخل  ابهمسة واكتارإلدجلس اغالبية أعضاء م  استقالل
 الية م

22,680 267 ,000 1,179 1,08 1,28 

 1,44 1,25 1,343 000, 267 27,854 لتدقيق ولجنة ا   ققلمد ين ابا م  بادلال المتة االتص فعالي 
ظيم عمليات  ة تنة بلجن اصلرقابة الخز إجراءات اتعزي

 قبتها را ملبورصة وا
19,879 267 ,000 1,153 1,04 1,27 

 1,1821 1,0287 1,10541 000, 267 28,377 ية مهنال   ءةلكفااتحسين ت لبام متطتنظي 
 1,1365 9605, 1,04851 000, 267 23,465 ل تقال س الا  عزيزطلبات تنظيم متت

 1,4271 1,2856 1,35634 000, 267 37,731 ين الجودة ات تحس بتنظيم متطل
 1,2625 1,1087 1,18563 000, 267 30,350 دقيقالت مية لمكاتبيالتنظ فةاالثق
 1,3579 1,2093 1,28358 000, 267 34,027 يق حل التدقشركات م ال  مة ك حو
 1,2579 1,1339 1,19590 000, 267 37,977 ئةالبي
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Valeur de test = 3 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 

Différenc
e 

moyenne 

Intervalle de confiance  
de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

حصول  اون للع تلى الم ع لتحفيزهالعمالء  صال مع  التا ةلي فعا
 ة لوب المط  ئقثاوالوعلومات على الم

32,621 267 ,000 1,418 1,33 1,50 

تائج  الن مناقشةب  السماح لهما التدقيق وبقضاي ء إبالغ العمال
 هم ئر عن آرايوالتعب

22,590 267 ,000 1,194 1,09 1,30 

ل  للمشاك   لولح  مديبتق ءالعمالت اجاالحتياالستجابة  
 حة المطرو 

18,966 267 ,000 1,123 1,01 1,24 

ودعمه بمختصين في   لف الرتبخت ن ميق مقتد الريق تنوع ف
 المجاالت ذات الصلة 

36,004 267 ,000 1,437 1,36 1,52 

ق  فري  إلشراف علىايقها ووثت لتدقيق واخطيط عملية ية تكفا
 ق التدقي

32,002 267 ,000 1,381 1,30 1,47 

مال  فهم أع ل  لضخمةت االبياناا تحليل كنولوجي م تداخ ستا
 طر لمخاتقييم العميل وا

19,008 267 ,000 1,119 1,00 1,24 

رية  راة على استمخلية والقدرة الدا ب تقييم فعالية نظام الرقا
 الل ستغاال

33,966 267 ,000 1,422 1,34 1,50 

 1,17 94, 1,052 000, 267 18,351 االلكتروني  التدقيق خداماست
قت  في الو   يدانيمل المعلءات ا جرادقيق وإ خطيط التإتمام ت

 اسب المن
31,670 267 ,000 1,358 1,27 1,44 

 1,49 1,32 1,407 000, 267 33,702 ء الجوهرية خاطر األخطاتقيم م لتطبيق اإلجراءات التحليلية  
 1,63 1,48 1,552 000, 267 40,663 مة والكافية ق المالئتدقيلى أدلة العلحصول ا

 1,52 1,34 1,433 000, 267 30,907 الجودة اقبة يق ومرقد ة للتولييير الدال للمعااالمتث
 1,28 1,07 1,179 000, 267 22,008 هم ب صرامة إجراءات قبول العمالء واالحتفاظ 

اء  ق مع المدريوالتنس ق ييق التدقرسيع تشاور فتو 
 بالمكتب الشركاء و

24,617 267 ,000 1,190 1,10 1,29 

تب  راء مكدم كاء وشر  من طرف  اق العملجعة أورمرا
 تدقيق ال

26,529 267 ,000 1,276 1,18 1,37 

ن مسائل  بالغ علإل 701عتماد معيار التدقيق الدولي رقم ا
 ة سيدقيق الرئيالت

25,517 267 ,000 1,254 1,16 1,35 

 1,58 1,42 1,504 000, 267 36,875 لية اخالدقابة رية في نظام الرعف الجوهالض ير عن نقاطرالتق
 1,52 1,36 1,440 000, 267 33,529 ل الستغارية اال ى استمريل عل ة العمر دعن ق ريرالتق

 1,64 1,49 1,563 000, 267 41,025 فها شالتي تم اكتالجوهرية ا  حريفاتتاإلبالغ عن األخطاء وال
 1,3282 1,1619 1,24502 000, 267 29,486 ء ع العمالات مارة العالقدإ 

 1,4099 1,2692 1,33955 000, 267 37,491 لها ستجابة  اطر واال يم المختقي
 1,4086 1,2761 1,34235 000, 267 39,922 ق ة التدقيليعم نفيذت

 1,3425 1,1967 1,26959 000, 267 34,291 دة التدقيققابة على جو الر
 1,5082 1,3724 1,44030 000, 267 41,778 المناسب ي الوقت يق ف ارير التدققت

 1,3910 1,2724 1,33170 000, 267 44,234 ليات العم 

 تغيرات الشخصية والوظيفيةبيعي للملطع ا توزيلا  اراختب نتائج  
Tests de normalité 

 

 المهنة 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,192 130 ,000 ,864 130 ,000 

2 ,172 138 ,000 ,871 138 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 التصنيف 

 المهني 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,196 100 ,000 ,885 100 ,000 

2 ,229 38 ,000 ,825 38 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 

وظيفي نصب الملا  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,153 71 ,000 ,901 71 ,000 

2 ,269 26 ,000 ,742 26 ,000 
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3 ,239 25 ,001 ,850 25 ,002 

4 ,166 16 ,200* ,894 16 ,064 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 

 الخبرة المهنية 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,148 67 ,001 ,866 67 ,000 

2 ,212 74 ,000 ,863 74 ,000 

3 ,176 62 ,000 ,875 62 ,000 

4 ,217 65 ,000 ,850 65 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors  
ة  مزاول   ةمنطق 

 المهنة 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,180 49 ,000 ,847 49 ,000 

2 ,160 128 ,000 ,904 128 ,000 

3 ,194 38 ,001 ,825 38 ,000 

4 ,249 41 ,000 ,783 41 ,000 

5 ,179 12 ,200* ,895 12 ,139 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 

لعلمي ا  ؤهلالم   

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 1 ,188 45 ,000 ,864 45 ,000 

2 ,218 56 ,000 ,864 56 ,000 

3 ,174 16 ,200* ,896 16 ,070 

4 ,188 139 ,000 ,871 139 ,000 

5 ,261 12 ,024 ,869 12 ,063 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 

نس الج  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

A1 0 ,217 79 ,000 ,812 79 ,000 

1 ,155 189 ,000 ,888 189 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors  
 عينة الدراسة   تجبين منمسلل  خصيةشالو يفية ئص الوظللخصاق الفرو بارات  تخائج انت

Test de Mann-Whitney 
Rangs 

 

لمهنة ا  N 

Rang moyen 

: 

Somme des 

rangs 

A1 1 130 136,43 17735,50 

2 138 132,68 18310,50 

Total 268   
 

Tests statistiquesa 

 A1 

U de Mann-Whitney 8719,500 

W de Wilcoxon 18310,500 

Z -,405 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,685 

a. Variable de regroupement :  المهنة 
 

Rangs 

صنيف لتا 

ي لمهنا  N 

Rang 

moyen : 

Somme des 

rangs 

A1 1 100 67,82 6781,50 

2 38 73,93 2809,50 

Total 138   
 

Tests statistiquesa 

 A1 

U de Mann-Whitney 1731,500 

W de Wilcoxon 6781,500 

Z -,822 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,411 

a. Variable de regroupement : نيف  التص

 المهني 
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a. Test de Kruskal Wallis 
Rangs 

الوظيفي المنصب    N Rang moyen : 

A1 1 71 66,48 

2 26 84,96 

3 25 61,08 

4 16 70,94 

Total 138  
 

Tests statistiquesa,b 

 A1 

Khi-deux 5,685 
ddl 3 

Sig. asymptotique ,128 

 
b. Variable de regroupement : ب لمنصا

 الوظيفي 
 

 
Rangs 

لمهنية ا لخبرة ا   N Rang moyen : 

A1 1 67 126,65 

2 74 133,28 

3 62 133,86 

4 65 144,58 

Total 268  
 

Tests statistiquesa,b 

 A1 

Khi-deux 1,904 
ddl 3 

Sig. asymptotique ,593 

 
b. Variable de regroupement : 

ية خبرة المهنال  
 

Rangs 

ة لة المهن ومنطقة مزا    N Rang moyen : 

A1 1 49 144,47 

2 128 125,22 

3 38 140,18 

4 41 144,79 

5 12 139,63 

Total 268  
 

Tests statistiquesa,b 

 A1 

Khi-deux 3,814 

ddl 4 

Sig. asymptotique ,432 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Variable de regroupement : 

ة المهنة ل مزاو  منطقة  
 

Rangs 

ي لعلمالمؤهل ا    N Rang moyen : 

A1 1 45 130,22 

2 56 140,84 

3 16 113,81 

4 139 134,77 

5 12 145,46 

Total 268  
 

Tests statistiquesa,b 

 A1 

Khi-deux 1,991 
ddl 4 

Sig. asymptotique ,737 

a. Test de Kruskal Wallis 
b. Variable de regroupement : 

ل العلمي هالمؤ  
 

Test de Mann-Whitney 

 
Rangs 

 

س جنال  N 

Rang moyen 

: 

Somme des 

rangs 

A1 0 79 150,94 11924,00 

1 189 127,63 24122,00 

Total 268   
 

Tests statistiquesa 

 A1 

U de Mann-Whitney 6167,000 

W de Wilcoxon 24122,000 

Z -2,302 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,021 

a. Variable de regroupement : جنسال  
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 لقياسية اذج ا( للنم soAmة ) جمي رجات بر ( خم05)  لحق رقم امل

 خمرجات  األمنوذ ج   القياسي  املقرتح ل لعوامل املرتبطة بصائص املدقق املايل   وفريق عمله 

Notes for Model (Group number 1 - Default model) 

The following variances are negative. (Group number 1 - Default model) 

 e18 
 -,020 

 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 37 356,139 99 ,000 3,597 

Saturated model 136 ,000 0   

Independence model 16 1978,559 120 ,000 16,488 

Default model 

    Standardized RMR = ,0583 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,036 ,858 ,805 ,625 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,235 ,287 ,192 ,253 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,820 ,782 ,863 ,832 ,862 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,825 ,677 ,711 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,099 ,088 ,110 ,000 

Independence model ,241 ,232 ,250 ,000 

 خمرجات  األمنو ذج   القياسي  امل عدل  للعوامل املرتبطة بصائص املدقق املايل   وفريق عمله 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 10,726 14 ,707 ,766 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Saturated model 28 ,000 0   

Independence model 7 702,945 21 ,000 33,474 
Default model 

    Standardized RMR = ,0217 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,016 ,989 ,977 ,494 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,285 ,430 ,239 ,322 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,985 ,977 1,005 1,007 1,000 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,667 ,656 ,667 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,000 ,000 ,046 ,966 

Independence model ,349 ,327 ,371 ,000 

 خمرجات  األمنوذج   القياسي  امل قرتح  للعوامل  امل تعلقة  بواقع  بيئة   التدقيق املايل 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 45 464,620 165 ,000 2,816 

Saturated model 210 ,000 0   

Independence model 20 1956,927 190 ,000 10,300 
Default model 

    Standardized RMR = ,0633 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,053 ,852 ,811 ,669 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,241 ,340 ,271 ,308 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,763 ,727 ,833 ,805 ,830 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,868 ,662 ,721 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,082 ,074 ,091 ,000 

Independence model ,187 ,179 ,194 ,000 

 

 خمر جات  األمنوذج   القياسي  امل عدل  ل لعو امل امل تعل قة بواقع بيئة التدقيق املايل
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 17 17,745 11 ,088 1,613 

Saturated model 28 ,000 0   

Independence model 7 598,592 21 ,000 28,504 
Default model 

    Standardized RMR = ,0349 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,024 ,983 ,956 ,386 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,222 ,491 ,322 ,368 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,970 ,943 ,989 ,978 ,988 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,524 ,508 ,518 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,048 ,000 ,087 ,485 

Independence model ,321 ,299 ,343 ,000 

 خمرجات  األمنوذج   القياسي  املقرتح  لل عوامل  امل تصلة   بوقائع عمليات التدقيق املايل 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 43 399,559 147 ,000 2,718 

Saturated model 190 ,000 0   
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Independence model 19 2416,331 171 ,000 14,131 
Default model 

    Standardized RMR = ,0579 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,036 ,864 ,825 ,669 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,219 ,262 ,180 ,236 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,835 ,808 ,889 ,869 ,888 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,860 ,717 ,763 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,080 ,071 ,090 ,000 

Independence model ,222 ,214 ,230 ,000 

 

 ايل امل  التدقيق  اتمليئع ع اوقب  تصلة امل امل للعو   لدعامل   يياسلقا  األمنوذج خمرجات  
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 19 22,475 17 ,167 1,322 

Saturated model 36 ,000 0   

Independence model 8 769,508 28 ,000 27,482 
Default model 

    Standardized RMR = ,0277 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,013 ,980 ,957 ,463 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,191 ,421 ,256 ,328 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,971 ,952 ,993 ,988 ,993 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,607 ,589 ,603 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,035 ,000 ,070 ,728 

Independence model ,315 ,296 ,334 ,000 

 

 

 العام  ج البنائيللنموذ (  Amosجمية ) جات بر ( خمر 06قم )ر امللحق  
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 53 335,077 200 ,000 1,675 

Saturated model 253 ,000 0   

Independence model 22 2628,038 231 ,000 11,377 
Default model 

    Standardized RMR = ,0488 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,030 ,900 ,873 ,711 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,204 ,273 ,204 ,250 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,872 ,853 ,944 ,935 ,944 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,866 ,755 ,817 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,050 ,041 ,060 ,468 

Independence model ,197 ,190 ,204 ,000 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- F4 ,676 ,099 6,827 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 <--- F4 1,056 ,137 7,733 ***  

F2 <--- F4 1,000     

A21 <--- F2 1,000     

A22 <--- F2 ,804 ,085 9,422 ***  

A23 <--- F2 ,779 ,087 9,001 ***  

A32 <--- F2 1,156 ,108 10,709 ***  

A33 <--- F2 1,082 ,107 10,163 ***  

A52 <--- F2 1,088 ,110 9,910 ***  

O24 <--- F1 1,207 ,137 8,799 ***  

O32 <--- F1 1,281 ,142 9,006 ***  

O33 <--- F1 1,234 ,138 8,947 ***  

O34 <--- F1 1,068 ,124 8,609 ***  

O51 <--- F1 1,244 ,155 8,010 ***  

E14 <--- F3 ,927 ,100 9,266 ***  

E31 <--- F3 ,894 ,078 11,536 ***  

E33 <--- F3 ,745 ,084 8,905 ***  

E51 <--- F3 ,814 ,068 11,952 ***  

E53 <--- F3 1,000     

E32 <--- F3 ,685 ,085 8,062 ***  

O41 <--- F1 1,027 ,143 7,177 ***  

O22 <--- F1 1,235 ,123 10,053 ***  

O21 <--- F1 1,000     

A31 <--- F2 ,756 ,105 7,211 ***  

E34 <--- F3 ,670 ,086 7,808 ***  
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 35 . ................................................... ............: التدريب املهين  لثاينطلب املا     

 36 ..................... ...................رتوين لكدقيق اإل تليب الساأ ماستخدايف  حكم : الت  الً أو       

 34 . ................وحتديد توقيته  التدقيق  لتخطيط  حليليةلتات اءجرااإل م  خدا استكم يف نياً : التحاث        

 38     .........................................ملالئمةالكافية واات  إلثبدلة اعلى تقييم ألقدرة ااً :  لثاث        

 39 .... ..............................................................ةاملهني  لث : اخلربةثاملطلب الا    

 41 .......... ..........................................  العميلبصناعة    ة ملتخصصا  املعرفةواًل :  أ       

 39   ....................عقدةاملبية  ساحملا  اتدير التق  يمقيفهم وتهين بحلكم امليد اترشلى  ع رة  د : الق   اً ياثن      

 44  .......ة ملعاجلتهاإجراءات مناسبوير ة وتطقبة اجلودراصور مبق جه الو م أفهو  حتديدة على  لقدر لثاً : ااث      

 44 ...... ......................................................ملستمرهين ام امليلاملطلب الرابع : التع    

 45   ........................................ ............قيةخالالقيم األملهين و السلوك ا  تعزيز  :  أوالً       

 46     .......................صلةذات ال  قواننياليق و قوالتد   بةاس احملعايري ستجدات يف م اكبة املمو :  اً  نياث      

 46   ..............................................ماتملعلو نولوجيا اتكلتطور    ةمر ستامل  عة اباثلثاً : املت      

 47 .................. ...................ايلقق امل د لم الذهين والظاهري لل  ستقال االامس :  خلاملطلب ا    

 49 .............. .......................................هينملاالسلوك    نة قواعد ل ملدو ثااًل : االمتأو       

 49    ...................................................................املهينلشك  ة ا: ممارس  اثنياً       

 50 ........... عنها رلتقريبة اتاوكلقوائم املالية  وتقييم اند فحص وعية عوضوامل نتقاديال ا لتفكريا:    اثلثاً       

 51 ..... ..املايللتدقيق  ودة اسني جحتملتعلقة بواقع بيئة التدقيق املايل يف  عوامل االأثر  :    ثالالثاملبحث  
 52  ..........................................نيةءة املها الكف سني تطلبات حتتنظيم م:    األول  املطلب     

 52 ...... صاديقتالمع الواقع ا م  ءا يتالمب  التدقيقاسبة و محل ليلم العا ليلتعاطرق  و هج امن  ديث حت : أواًل        

 54 . ................................................املهنةماد ملزاولة  تاالعلبات  : صرامة متطنياً  اث      

 54 ..................... .....................لدولية الكبريةا  قيقب التد تاثلثاً : منح الرتاخيص ملكا      
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 55 .................. .فةلقيمة املضاتقدمي ا  أساسلى تدقيق علسوق ا  يف   املنافسةقواعد    اء رس : إبعاً را      

 57   .................................................قالليز االستبات تعز م متطلظي: تن  الثاين ب  طلامل    

 58 ................................. .......................... ............لزاميوب االلتناا  :  أوالً       

 59 ... ................عميلنفس اللتدقيق املايل  ابلتزامن مع ال  الستشاريةاخلدمات ادمي  ع تق:  مناثنياً        

 60   ......................................................يلعن العمي  القتصادقالل استاثلثاً : اال      

 61 ........... ....................................................يااللزام  شرتكامللتدقيق  ااً :  عبار       

 63   ........................... ... ................ودةاجل  على رقابة  البات  ليم متط نظ: تثالث  ب الاملطل    

 63 ........................ ....... ............قدقيتلدة اجلو   يةخلارجلية واخ الدا  اقبةر املتفعيل    أواًل :       

 65 .................................................... ....... ............:  أتعاب التدقيق  اثنياً       

 66 . .............................................يلا امل  ملهام التدقيقخصص وقت امل ل اكفاية  اثلثاً :        

 68 ........... ........................................ايلامل  للمدقق   ةقانونيال   املساءلةتفعيل    ابعاً :ر       

 70 ......... ........................................قالتدقيب  كاتملظيمية  تنال  ثقافة: الطلب الرابع  امل    

 70 .............................. .....................................ققيعة مكتب التد واًل : مسأ       

 71 .............................................. ...................كتب التدقيقمحجم    : نياً  اث      

 72   ......................................................تدقيقاألخالقية ملكتب الالثقافة    اً :اثلث      

 74 ............... ......................كتبعضاء املأ  فة بني عر املشاركة ابملوب  د أسل اعتما  :رابعاً        

 76 ...... ...........................................قيقحمل التد كات  لشر ا  حوكمة  امس : اخل  املطلب     

 77   ...................................................ليالداخ  قيالتدقو   ة ابقر ظام الن  لية: فعا    أوالً       

 78 ............... ....................تبادل ما بني املدقق وجلنة التدقيق..الية االتصال املفعاً :  نياث      

 80 ............... .......................ة ورصوالبالية  ألوراق املاة سوق  ئية هلرقابالت  اثلثاً : اجراءا      

 81   ............املايلقيق  تدالجودة    على  املايلدقيق  ت التايلالعوامل املتصلة بعم أثر    حث الرابع :  املب
 81 ....... .............................................عمالءع الت م العالقا  إدارة  :   لطلب األو امل    

 82 ة لوبملطااثئق  والو ت  ما حصول على املعلو تعاون للعلى ال  حفيزهم لت الء  مالعع م ل  تصاالا   ةعاليأواًل : ف       

 83     ..........................ةاكل املطروحت العمالء بتقدمي حلول للمشالحتياجاجابة  الست : ااً اثني      

 84 .. ............معن آرائه بريلتعوا  ئجتانقشة النااح هلم مبالسمو ق  تدقيلاي ابقضا  ءالإبالغ العمثاً : اثل      

 85 ............................... .....................بة هلاالستجاوااطر  خيم املقي: ت ثاين  ب الاملطل    

 85 ............ ... ................لةالص  ت ذاتيف اجملاال  ختصني مب دعمه  يق و دقلت : تنوع فريق اأوالً       

 86 ...... ........ ...........ى فريق التدقيقاف علواإلشر   طيط عملية التدقيق وتوثيقها خت   : كفاية  اثنياً       

 87 ... ........خاطرم امللعميل وتقييأعمال ا  لفهممة  ت الضخانالبيا  يلللوجيا حت ام تكنو استخد  :  اثلثاً       
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 88 ............ تغاللرية يف االسراتمسالعلى ال  ميلعا  الداخلية وقدرة   الرقابة  امظية نفعال  ميي: تق  رابعاً        

 90 ................................... ...................املايل  ية التدقيقث : تنفيذ عمل الثال املطلب      

 91 ......................... ................... ................ينو م التدقيق اإللكرت ستخدا : االً أو       

 92 ...... ........... ............اء اجلوهريةطر األخطخما  ييملية لتقيالتحل  اتءم اإلجرااستخدا  :   اثنياً         

 93   .......................... ... ................ملالئمةكافية واثبات اللة اإلأدعلى  احلصول:  اً  اثلث      

 94 .................................... .... ...............يقالتدق  ة على جودة الرقاب  ع : باالر   لب طامل    

 94 ........................ ...................دةة اجلو بقية للتدقيق ومراثال للمعايري الدولمتأواًل : اال      

 95 ...... ......................................مهبظ  الحتفامالء واقبول الع   راءاتجإ اثنياً : صرامة      

 97 ...... ....................تبابملك  اءشركلا دراء و مل ع اسيق مالتنق التدقيق و شاور فرييع تتوسلثاً :  اث      

 97 .. ................................................................مللعمراجعة أوراق ا رابعاً :       

 98 ..... ...................يف الوقت املناسبو لتدقيق  ل ةريئل اجلوهساامل  ير عنمس : التقار ب اخلالاملط     

 98 ............... (701)  يل رقمدو للتدقيق اعيار اوفقاً مل ق  للتدقي  ةسائل الرئيسيملا  غ عن اإلبال  :  الً أو       

 100 .... ...........................داخليةابة الرقال  ما ية لنظر هجلو ضعف اط البالغ عن نقااإل:    اً اثني      

 101   ..................................لتغالاالس  يف ستمرارية  لى االععميل  ة الدر ق  تقرير عن: ال  اً اثلث      

 102  ............................................وهرية: اإلبالغ عن األخطاء والتحريفات اجل  اً رابع      

 104 ...................................................... .........................خالصة القصل

 105 ..... ..يلاملا  دقيق يف جودة التاملؤثرة  امل  لعو ة حول اقالساب  ية قت التطبي راساالد الثان : الفصل     

 106 ....... .................................................................................هيدمت

 107 . .......................................ربيةالع  غةلل اب   ت السابقةسارض الدراول : ع بحث األملا
الد طلب األول  امل     السابقة ابلراسا:  اليت  ت  العربية  العو مالعديد    اهتمت بتحديد لغة  ملؤثرة يف امل ان 

  ........................................................................... ايل.ملدقيق التجودة ا
107 

 107  .......................................................ربيةلعا  لغةبقة ابلات السااسر  : الد أوالً       

 110  .......................................................عربيةال لغة  ليثة ابد احل  راسات الد   اثنياً :       

الا     الدراسات ملطلب   : العر غابلل   ابقةلسا  ثاين  اقة  اليت  أو    حتديد   علىتصرت  بية  العوامل ب أحد  عض 
  ...................................................................ايل.ملثرة يف جودة التدقيق ااملؤ 

113 

 113  .......................................................العربيةة ابللغة  السابقت  راساد واًل : ال أ       

 114  .......................................................العربيةلغة  ابل ديثةاحلدراسات  لاً : انياث      

 116 .. ......................................بيةألجنابللغة ا لسابقةاسات ادر لض ار ن : ع ثاال  ملبحثا
 116 يف ل املؤثرة  العديد من العوام  دتمت بتحدياهجنبية اليت  األ   للغة ت السابقة ابلدراسااول :  األ   لب طملا    
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 ………………………………………………………يل قيق املاالتد   دة جو 
 117  .....................................................ةألجنبيا   ةقة ابللغت الساب: الدراساأواًل        

 119 ....... ..............................................ةبينجغة األابللات احلديثة : الدراس  اً ياثن       

الد الثاين   لب املط     ال :  انبجسابقة ابللغة األ راسات  ا ية  أو  أح   حتديد   لىتصرت عقليت  العوامل عض  بد 
  ...………………………………………………ايل ملالتدقيق ارة يف جودة  املؤث

121 

 121  ...……………………………………جنبيةاألالسابقة ابللغة    راسات : الد   أوالً        

 124 ...……………………………………نبيةألجا للغة  ابديثة احل  الدراسات نياً :  اث      

 137 ..………ا زهيإلشارة إىل ما ميبقة مع االساات  الدراسن  ية م لة احلااسلدر وقع ا: م   لثبحث الثاامل
 137  ..……………………………………ابقةلست اراسادال ة  ول : مناقشطلب األ امل    

 137 ..…………………………………قة الساب  ت اساأواًل : أبعاد االستفادة من الدر       

 138 ………………………………………ةوالعين  حيث اهلدفنة من ار اثنياً : املق      

 140 .………………سةلدراادم يف  تخملسيات اربجمات والاألدو املنهج و   حيث من  قارنة  مل : ااً  لثاث      

 140 ...…………………………………………ئجنة من حيث النتا: املقار بعاً  را      

 141 ...………………………………………ةاحلالياسة  الدر    : ما مييزالثاين   ب املطل    

 141 .……………………………………نبيةجأواًل : ابلنسبة للدراسات العربية واأل       

 142 ..... ................................... ....................احملليةراسات د ل لنسبة لنيا : اباث      

 145 …………………………………………………………لصة الفص خال

 146 .……………………………………………………ألولا  الباب   صة خال

 مل االعو   دديوحت ة  ألعمال اجلزائرييئة ا بملايل يف دقيق التمة ادجودة خ ع  واقشخيص  ت   :  الثان  الباب
 .………………………………………………………ينهاؤثرة يف حتسامل

147 

 148 …………عمال اجلزائريةأل ئة ابييف    : تشخيص واقع جودة خدمة التدقيق املايل  الفصل الثالث

 149 ..………………………………………………………………يدمته

اا إملبحث   : املاهلمات  هاسألول  اساتيؤسياكل  مهنة  ة  ملشرفة  االتدعلى   ة ودني جسحتيف    يلملاقيق 
   ..……………………………………………………………..مةاخلد

150 

 150 ..……………………………ائرملايل ابجلز دقيق اتنة الم مهظيتنب األول : تطور  املطل   

 150 ..……………………………اار تنظيم املهنة مع احتكار الدولة هلمس  والً : بدايةأ     

 153 ..……………………………………نةارها للمهن احتكع  اً : ختلي الدولة اثني     

 155 ..…………………………له ابعةواللجان التبة  اسلمح ين لطلو جمللس اااين :  لثااملطلب     

 156 ……………………………………………سبة للمحاين الوط   لس اجمل  والً :أ     
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 159  ..…………………………بةوطين للمحاسجلس الم عة لل لتابا  ان اثنياً :  اللج     

 163 ..…………………………ملايل االتدقيق    على مهنة   املشرفة املنظمات :    ب الثالثاملطل   

 163 ………………………………………سبنيرباء احملاين للخ وط : املصف ال  أوالً      

 163 ………………………………………تاابفظي احلسحملا  ةة الوطنيف: الغر   اً اثني     

 164 .……..ة اخلدم   ة جود  حتسني   يف   املايل  التدقيق  مة ملهنة املنظ  ةتشريعي ال طر  ألدور ا  :  ان ث الثبحامل
 164  .……………………هنةامل  شكال القانونية ملمارسةألوا  ملايل ا  دققامل مهام  :  ول  لب األ املط   

 164  ……………………………………زائريف اجلايل  يق املالتدق  نةي مهوالً : ممارسأ     

 165  ..………………………………………………املايل دقق  مل : مهام ا  اثنياً      

 166 ………………………………………نةامله  ة سر ملما نيةانو لقل األشكاا:  اثلثاً       

 167  ..………………………املايل دقيق  نة التمه  سة ار ص ملم رتخيال ت  ين : متطلباثاالملطلب  ا   

 168 ..……………………………نة هامل  الرتخيص ملمارسةت  ض وتقييم متطلبار أوالً : ع     

 170 ..…………………………………………خصص ن املت ويياً : آليات التكاثن     

 173 ...………………………ستمراملهين  امل  يلأهالت  اتص ومتطلبي الرتخ  اتر اختبا  :  لثاً  اث     

 176 .………………نهييات تعوآليه  لقالبعاد استاً ألوفق  ايلدقق امل يات املولمسؤ   : لثالث  ا  طلبامل   

 176 .……………………………………………املدقق املايل يات  مسؤولأوالً :      

 179 .…………………………………………ايلملدقق ااثنياً : أبعاد استقالل امل      

 186  ...…………………………………………قق املايل  املد يني تعت   : آلياثاً لاث     

اجلم   :  بع رالااملطلب      و و ؤشرات  اعتمافدة  املعاي ق  اد  وحمتد لل  ائريةجلز ري  تمعتوى  قيق  اايري  ملدقق قارير 
 ..………………………………………………………………ايلامل

188 

 188 .…………………………ققيزائرية للتد اجل  عايري اعتماد امل   قة وفود اجلت  ؤشرام :  أوالً      

 190 ..…………………………املايل  ر املدقق تقاري  عايري م اثنياً : مؤشرات اجلودة مبحتوى       

 191  ……………يدار املايل واإل  ت الفساد دايوحتزائرية  جلركات الشاع حوكمة  : واق  اخلامسب  طلامل   

 191 ..………………………………………زائريةجلشركات الكمة احو اقع  و الً :  أو      

 195 ...……………………………زائرابجلداري  املايل واإلفساد  القائع  ت و دايحت :  اثنياً       

 200 .…………………………………..………………...…صة الفصل خال

  : الرابع  ا  املؤثرة يف حتسني  عواملالديد  حتالفصل  املجودة  مي لتدقيق  و ايل  آلراقاً فدانياً  من  ء   عينة 
 ..……………………………………………………كادميينياألو يني  ملهنا

201 

 202 ..………………………………………………………………دهيمت

 203 ...………………………………دانية وأدواهتااملياسة  ية الدر : منهجل  األو   املبحث
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 203  …………………………………سة امليدانيةلدراهجي لاإلطار املنول :  أل طلب اامل   

 203  …………………………………………………أوالً : منهجية الدراسة      

 204   ..……………………………………………سةرا عينة الد و   جمتمع   يا :ناث      

 205  .……………………………………اءاهتار وإج  سةرادغريات ال : متطلب الثاين امل   

 205 …………………………………………………سة تغريات الدراوالً : مأ     

 206 …………………يحصائاإل  لليتحيف الاملستخدمة  ألساليب  يقية واطبالت  اتجميرب  : الياً اثن     

 207 ..……………………………………العامليابقة للنموذج  املطت  شرا: مؤ   اً اثلث     

 210 ...……………………………………هاحيتالوصاسة  ر : أداة الداملطلب الثالث     

 210   ...……………………………………ستبانة(سة )االأداة الدرا تصميم     أوالً :       

 213 …………………………………   )احملكمني قصد (ظاهري ال صدقال   نياً :اث      

 213 ………………………………………………….ةستباناالبات  ث:    ثاً لاث     

 214  .………………………….عاد الدراسوأب  ت امتغي   ليل حت ئجتالثان : عرض ناملبحث ا
 215 …………الدراسةعينة  ن  ني مبلمستجيوصف اخلصائص الشخصية والوظيفية لطلب األول :  امل   

 215   …………………….سةرانة الد يعل من نيبلمستجيل لشخصيةاخلصائص ا  ف ص: و   أوالً      

 218  ……………………..  سةة الدرالعينن  م  يبني جلمستل  ية ظيفص الو صائاً : وصف اخلاثني     

 221    ….  يف حتسني اجلودة ه فريق عملصائص املدقق و ة خبرتبطالعوامل امل  أتثريج  نتائ  ليلحت :  املطلب الثاين    

 تبعاً ودة  اجل  نييف حتس ه  لريق عم وف  ق املايل املدق  ئصصابطة خب رتملا  ملالعوادرجة أتثري  ديد  حت    :أوالً      
 ……………………………………………………………...ألبعادها

221 

 226  ……………………ايلامل   ققد رتبطة خبصائص املوامل املنية العالثا ة  ضيالفر   اختبار:  اً  نياث      

 228    …….  اجلودةحتسني   يف يل اتدقيق املاللعوامل املتعلقة بواقع بيئة  اري  ثنتائج أت  ليل: حت   طلب الثالثامل   

 228 …اعادهبعاً ألتبدة  اجلو   سني يف حتاملايل  ق  التدقييئة  ب  اقع قة بو لاملتع  ملالعو اثري رجة أتد: حتديد    أوالً       

 233  ……………………ايلامل  قيتدقيئة الاقع بقة بو علاملت  وامللعا  ثةالثالالفرضية  اختبار    نياً :اث      

 235 …..دة اجلو  حتسني يل يف ق املا قيقائع عمليات التد لة بو تصامل  لالعوامليل نتائج أتثري  حت  الرابع : ب  طلامل   

تبعاً ة  اجلود  نييف حتس   املايلق  تدقيلليات اعميذ  ع تنفقائاملتصلة بو ل  العوام  أتثري ة  درجديد  حت :     والً أ     
 ……………………………………………………………...األبعاده 

235 

 240  …………….صلة بوقائع عمليات التدقيق املايللعوامل ذات العة االرابية  رضار الفتباخ  :  نياً اث      

 242 ……..املايل  دقيقلت جودة انييف حتسة ر مل املؤث للعوا  ية النسبيةاألمه  ئجنتاامس : مقارنة  خلب اطلامل   

 242 اجلودة سني  حت يف رةملؤثا  ملواات الثالث للعاجملموع  ى مستوىعل  ةبينسة الياألمه  ئج نتاارنة  مق  أوالً :     

 243  .……………………ودةاجلسني  يف حت ة للعوامل املؤثرة  األمهية النسبي  مقارنة نتائج  اً :اثني     
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 245  .……ة الدراسة من عينجيبنيت سيفية للمظ ئص الو صاعلقة ابخل ق املتتبار الفرو س : اخاداملطلب الس   

ف يف اآلراء بني طريف العينة خبصوص جود االختالو   مدىحديد  لتالفرضية اخلامسة  ختبار  ا   :أوالً      
  ………….. ............  بيئة األعمال اجلزائريةب  لتدقيق املايل ا  جودة حتسني ح يف أتثري اإلطار املقرت 

245 

 ة للمستجيبني من عينالوظيفية    ابخلصائص   طةالفروق املرتبلتحديد    ادسةالسالفرضية  بار  : اختاً  نياث      
إلطار املقرتح يف خبصوص أتثري ا من التصنيف املهين واملنصب الوظيفي  كل  تغريات  مبعلق  يتا   فيمنيهنامل

 .…………  ................. ...............  ببيئة األعمال اجلزائرية  املايل  يقدة التدقحتسني جو 
246 

للمستجيبني يفية  وظ الو خصية  لشاطة ابخلصائص  الفروق املرتبحديد  تل  بعةالساالفرضية  بار  : اختاً  لثاث     
 املؤهل العلمي و   ملهنةلة اة مزاو ومنطق  ،اخلربة املهنية  ،اجلنسمن  كل  تغريات  مب ا يتعلق  فيم  الدراسة  ةمن عين

 .…………  ..يئة األعمال اجلزائرية .بب املايل  خبصوص أتثري اإلطار املقرتح يف حتسني جودة التدقيق
250 

 257 .…………………اسةر نتائج الد  مناقشة و   يائبنال  جمنوذ ألار وتقييم  اختبا  :   املبحث الثالث
 257 ………………ملي التوكيدييل العا لام التحابستخد   يبنائلا  وذجمناأل   ر ختباا  طلب األول  :امل   

نت  أوالً       العاملالتائج  :  التحليل  القللنما  ي وكيد ي  املؤثرةياسية  ذج  حتسني  للعوامل  ا  يف  ق تدقيلجودة 
 ..………………………………………………………………املايل

257 

       : النتاثنياً  العاملائج  التحليل  للعو لا  وذج من ألل  توكيدي ي  حتسني  املؤثرة  مل  ابنائي  اجيف  ق لتدقيودة 
 ..………………………………………………………………ايلملا

272 

 276 …………………........تكاملامل لبنائي  ا  منوذج أللثامنة املتعلقة اب ة ارضيفالختبار  : ا  اً لثاث     

 278 ...………………………………………ئج الدراسةنتا  ناقشة: م  الثاين   بلطامل   

 278 ……………………املايل حملياً دقيق  التخدمة  تشخيص واقع جودة شة نتائج  مناق:   أوالً       

 279  …………………يلاملا دة التدقيق  يف حتسني جو  حتديد العوامل املؤثرةمناقشة نتائج  :    اً اثني      

نتائ:    اثلثاً        املقرتح يف   فتال االخمدى  ج  مناقشة  اإلطار  العينة خبصوص أتثري  طريف  اآلراء بني  يف 
   ..…………………………………………………………ودة اجلحتسني

288 

 289 ...……………………ية والوظيفية ات الشخصلمتغري لالفروق تبعاً مناقشة نتائج  :   رابعاً       

 291 ……………………………ة اختبار األمنوذج البنائي للدراس  جاقشة نتائمن:   خامساً       

 293 ...…………………………………………………....  فصللخالصة ا   

 294 ……………………………………………………  اب الثانالبخالصة     

 295 ..………………………………………………………………ةخامت

 302 .…………………………………………………………راجعائمة امل ق

 336 ...……………………………………………………………املالحق
 337 ……………………………ني لالستبانة كمحملا  ذةاألساتة  ائمق( :  01رقم ) مللحق  ا      
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 338 ...……………………………لعربية  لغة النة اباة االستب(   استمار 02امللحق رقم )       

 342 ………………………………نسيةر غة الفللستبانة ابا  (   استمارة03) ق رقم  لحامل      

 346 ..…………………………………( SPSSة ) يجمخمرجات بر (  04حق رقم ) لامل      

 354 ………………………ةلقياسيا  ( للنماذج Amos)  ت برجمية( خمرجا 05قم ) ر   ق لحملا      

 358 ……………………ائي العام لنموذج البن( لAmos)جمية  ت بر خمرجا  (06ق رقم ) حاملل      

 360 ..……………………………………………………….ايتاحملتو فهرس  
 

 


