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ن وفقنا إلمتام هذا العمل املتواضع ،   احلمد  محدا كثريا طيبا مباركا فيه  وله الشكر كله 
حلق بشريا ونذيرا دمحم    ملسو هيلع هللا ىلصمث الصالة والسالم على من بعثه 

  الذي أمدين بتوجيهاته دوار إبراهيم أقدم شكري وتقديري لألستاذ املشرف ،
  ونصائحه إلمتام مشروع أطروحة الدكتوراه و مل يبخل مبالحظاته  وحرصه املستمر ؛

على مالحظاته  طييب محزةاألستاذ  ي أيضا إىل املشرف املساعد شكر قدم بكما أت
إىل أعضاء جلنة املناقشة الكرام الذين قبلوا وحتملوا عناء متحيص  ،و وتوجيهاته القيمة
واىل كل الزمالء واألساتذة من جامعة غرداية  و كذا أساتذة املركز  .ومناقشة األطروحة

فلو على حرصهم وتش متام هذا العمل؛اجلامعي    جيعهم لنا 

ت الذين مل يبخلوتقدم إىل كل أكما  م املهنية  حمافظي احلسا م وتصويبا جا علينا 
م  إلمتام مشروعنا البحثي    .وحىت مشاركا

  شكر وتقدير

  



 

 

  امللخص

ضي يف الت دقيق اخلارجي، دف هذه الدراسة البحثية حنو بلوغ األثر يف استخدامات األسلوب اإلحصائي والر
ملعاينة اإلحصائية كأحد أهم  الدالالت يف علم  ت يف اجلزائر بتطبيق ما يسمى  اإلحصاء وبيان استجابة حمافظي احلسا

ثريات اجيابية واالحتماالت، يراد منها  تؤدي إىل توفري ، فهم الظواهر املراد فحصها والتحقق منها  ،وذلك ملا هلا من 
ت متثلت يف استبانة ، موزعة على جمموعة من  وقد; الوقت والتكلفة، مت استخدام لعينة مستجوبة من حمافظي احلسا

ت  تؤسسوتتقيد مبحورين يرتكز كل منهما على بعدين  األسئلة ت  تبني، إىل قاعدة بيا مدى استجابة حمافظي احلسا
ضي اإلحصائيمدى مسامهة األسلوب وكذا بتطبيق املعاينة اإلحصائية  ظواهر وحتليلها وفقا ملتغريات للتفسري   كآلية والر

لوصول إىل نتائج ، و قد حتدث مستقبال سخدام واستعمال  قد سامهت هذه الدراسة  ت  تعزز من مكانة مدققي احلسا
دة ااألساليب اإلحصائية كأدلة  إلضافة إىل ز لشفافية إثبات كافية وغري متحيزة ، وحتقق جودة األداء يف عملية التدقيق، 

 . 530والعدالة يف عرض القوائم املالية ،وذلك من خالل تبين معايري التدقيق الدولية كحال املعيار اجلزائري 
ت،املعيار : الكلمات املفتاحية لعينات ،حمافظ احلسا   .530املعاينة اإلحصائية ،التدقيق 

Summary 
       This research study aims towards achieving the effect on the uses 

of the statistical and mathematical method in external audit, and clarifying 
the response of the account keepers in Algeria by applying the so-called 
statistical sampling as one of the most important indications in statistics 
and probability, intended to understand the phenomena to be examined and 
verified, because of their positive effects , leads to saving time and cost, 
and an interrogated sample of account keepers was used, represented in a 
questionnaire, distributed over a set of questions and adhered to two axes, 
each based on two dimensions, based on a database, showing the extent of 
the response of account governors by applying the statistical sampling, as 
well as the contribution of the statistical method And the mathematical as a 
mechanism of interpretation and analysis of phenomena according to 
variables that may occur in the future, and this study contributed to 
reaching results that enhance the position of auditors by using and using 
statistical methods as sufficient and unbiased evidence, and to achieve 
quality performance in the audit process, in addition to increasing 
transparency and fairness in the presentation of financial statements, This 
is done by adopting international auditing standards, as is the case with the 
Algerian Standard 530. 
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  املقدمة

إن التطور الذي شهدته  الكثري من  املؤسسات االقتصادية  أو املنشات عرب الزمن و كذا التطور يف جمال 
ما اتساع رقعة الفساد املايل واحملاسيب للشركات و العالقات االقتصادية و توسع نطاق املبادالت التجارية و تشابكها،وكذا 

يارات ، جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف خمتلفة و هيئات هلا مصاحل بشكل مباشر أو غري مباشر ، وهو تبعه من ا
إلضافة إىل  ما أدى إىل تعقد البناء التنظيمي للمؤسسة وكذا انفصال امللكية عن اإلدارة، حتم على  العمليات احملاسبية 

والذي يسمى يف )  املراجع اخلارجي( توكيل طرف مستقلب كومات وغريها كاملستثمرين واحل  األطراف ذات املصلحة
ت  تصرفات اإلدارة وإبالغ كل املتعاملني بكل  والذي من شانه يقوم مهنة التدقيق حولصلب موضوعنا مبحافظ احلسا

رئيسية حتتاج هلا هنة التدقيق م مةمهأصبحت   إذالتنظيمي للمنشاة،  لاليت تدار داخل اهليكالتطورات وكذا النشاطات 
 وتليب أصحاب املصاحل غالبية املؤسسات خاصة بعد ظهور شركات املسامهة، اليت تتطلب ضرورة إجياد وسائل حلماية 

م من معلومات حماسبية موثوقة خاصة  لربح احملاسيب، كونه من  املؤشرات اهلامة اليت يستند إليها  تلكاحتياجا املرتبطة 
لضرورة إىل اختاذ العديد من القراراتاملهتمون بنشاط امل   .  ؤسسة للحكم على األداء احلايل واملستقبلي و يهدف 

دف أساسا إىل      ر السلبية لإلفصاح، حيث  ت ، أن له أمهية ودور اجيايب يف احلد من اآل يت مهمة حمافظ احلسا
ت اليت إبداء الرأي يف مدى عدالة و مصداقية القوائم املالية وما يرتت ب على ذلك من إضفاء الثقة و مصداقية على البيا

  .تتضمنها تلك القوائم
ا   ونظرا هلذه األمهية، فقد و ضعت التشريعات يف خمتلف دول العامل العديد من القيود على املهام اليت ميكن أن يقوم 

ا ا ديته لوظيفة الرقابية على األعمال اليت تقوم  ت أثناء  إلدارة والتزامه مبختلف املعايري املعتمدة دوليا من حمافظ احلسا
جهة ومدى توافق املعايري احمللية للدولة الواحدة من جهة أخرى ، إذ تعد بصفة وكيل عن املسامهني و ليس يف خدمة 

ا داخل الكيان، و اليت. اإلدارة ت القيام   يقوم كما وضحت التشريعات املختلفة للمهام اليت  أوكلت حملافظ احلسا
ديته ملهامه ثالثة أنواع  مبراجعته دون التدخل يف التسيري، و أنه ميارس هذه حتت مسؤوليته الشخصية، حيث يواجه أثناء 

املسؤولية املدنية ، اجلزائية و االنضباطية،  فهي متثل من خالل ما توفره من تقارير مالية مدققة أداة هامة : من املسؤوليات
  . ملالية وتعزير مبا يسمى املسؤولية االجتماعيةلتفعيل صدق القوائم ا

لتدقيق املايل واحملاسيب من اجل   واجلزائر كغريها من الدول اعتمدت معايري تتماشى واملعايري الدولية وحتديدا تلك املتعلقة 
يق هاته املعايري الدول املتقدمة قامت بذات اخلطوة وسارعت إىل تطب غالبيةمواكبة التطور خارج حدودها ،ال سيما أن 

  .الدولية، وإجياد البيئة الداخلية لبلورة وتطبيق معايري التدقيق اخلاصة بكل دولة 
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ت مبا يتوافق مع التطورات الدولية  إذ كان لزاما على السلطات املالية يف اجلزائر إعادة النظر يف ممارسة مهنة حمافظ احلسا
  ؛رىللمراجعة من جهة وتطور علم التدقيق من جهة أخ

ت مبثابة قفزة حنو تطوير الشركة أو املنشاة وضمان حقوق املتعاملني معها، من هنا   فكان ميالد مهنة حمافظي احلسا
عداد وحترير  يظهر دور هذا اجلهاز والذي أولته التشريعات العاملية أمهية كبرية على غرار تشريعنا اجلزائري، حبيث يقوم 

لنسبة للمؤسسة واملصادقة على تلك التقارير وإعالم اجلهات التقارير حول مدى مصداقية وشرعي ت وانتظامها  ة احلسا
ا   .املعنية 

ت إىل  و نظراً لالعتبارات العملية يف عملية التدقيق مبا حيقق الكفاءة  وحسن األداء املهين يلجأ املدقق أو حمافظ احلسا
ستخدام أساليب  ت رقمية استخدام عينات التدقيق  وذلك مرورا  ا استخراج قاعدة بيا ضية من شا إحصائية ور

تمع املراد فحصه  وأخرى وصفية  يف إجرائه لفحص القوائم املالية تتوج  بوضع قرارات تفسر الظاهرة املدروسة أو ا
مت فحص  والتحقق منه ، وذلك من خالل أساليب املعاينة اإلحصائية اليت تضمن عينة أو عينات إحصائية سليمة كما لو

كمله، ولكن مع مراعاة اهلدف أو األهداف األساسية لعملية التدقيق ، واخلروج بنتائج تفسر البعد املراد حتقيقه  تمع  ا
  .و املتمثل يف إبداء الرأي الفين احملايد و املناسب 

  :إشكالية البحث
  :كاآليتإشكالية الدراسة   ميكن صياغة  من خالل ما سبق         

ت العاملني يف البيئة اجلزائرية  سامهة واستجابةما مدى م تبين معايري التدقيق الدولية و بحمافظي احلسا
ملعاينة اإلحصائية ؟   خصوصا إجراء التدقيق 

ألسئلة الفرعية التالية  دراسة وحتليلول  :إشكالية املوضوع استعنا 

ت ؟ما مفهوم مهنة التدقيق و ممارستها يف البيئة اجلزائرية من ق-   بل حمافظي احلسا

ضية-         لعينات اإلحصائية؟   ما  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر  يف التدقيق اخلارجي من خالل األخذ 
  ما هي مسامهات  تطبيق  املعاينة اإلحصائية واستخدامها يف التدقيق للمجتمع حمل الدراسة ؟ -       
ت يف تطبيق املعايري الدولية واجلزائرية خصوصا معيار التدقيقما مدى قبول والتزام  حمافظ احلس-  ؟530ا

  :فرضيات البحث
  :على اإلشكالية الرئيسية املطروحة حدد جمموعة من الفرضيات الفرعية  لإلجابة

ت قبلي-   .يف تطوير معايري التدقيق بني املمارسة ومسايرة الواقع االقتصادي احمللي والدويل حمافظو احلسا
ضية   -   ؛التدقيق اخلارجي  كدعامة أساسية يفيساهم استخدام واستعمال األساليب اإلحصائية والر
ت ب- ملعاينة اإلحصائية،  معايري التدقيق الدولية واجلزائرية وخصوصا تطبيق يستجيب حمافظو احلسا وذلك  التدقيق 

لعينات و خلصت إىل الدراسة التحليلية  ملتطلبات االستجابة والتطبيق ملعياخالل من    :يلي مار التدقيق 
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ضية يف  - ت لألساليب اإلحصائية والر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام واستعمال حمافظي احلسا
훂(التدقيق اخلارجي عند عتبة معنوية  ≤ ퟎ. ퟎퟓ (؛ 

훂(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ≤ ퟎ. ퟎퟓ (طبيق املعاينة اإلحصائية  يف حول مسامهة ت
  التدقيق من خالل الفحص  والتحقيق للمجتمع املدروس ؛

훂(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ≤ ퟎ. ퟎퟓ ( لواقع االستجابة يف تطبيق املعاينة اإلحصائية
ت ومبا حيقق اهلدف الناتج عن االختبارات األساسية يف التدقي   ق؛لدى حمافظي احلسا

ت يف تطبيق املعيار اجلزائري والدويل للتدقيق - ثري ذات داللة إحصائية بني مسامهة حمافظي احلسا ،  530توجد عالقة 
훂(عند عتبة معنوية  ≤ ퟎ. ퟎퟓ. (  
  :أهداف البحث

  :يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية

 تعترب املعايري مبثابة املبادئ العامة لضبط عملية املراجعة -
ت وفقا ملعايري التدقيق املعتمدة يف اجلزائر كاملعيار  ضبط -  .530التزامات حمافظي احلسا
ت -  .تكريس الشفافية والصورة الصادقة ملختلف التقارير املعدة من طرف حمافظ احلسا
ا مهنة ترتبط بتحقيق املسؤولية االجتماعية -  .إبراز مهنة التدقيق اخلارجي على أساس أ

  :أمهية البحث

ملعاينة اإلحصائية  يف البيئة االقتصادية اجلزائرية  يت أمهية البحث للتأكيد على ضرورة التوسع يف تطبيق مفهوم التدقيق 
سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، مع بيان االستفادة من تطوير املمارسة احملاسبية و تطوير مهنة املراجعة و حتقيق 

ستنعكس على قرارات املستثمرين و حركة سوق األوراق املالية، إضافة إىل خدمة املهتمني  جودة املعلومات احملاسبية، مما
ت التفكري  يف  التقليل من  إلضافة إىل أن أمهية هذا املوضوع تكمن يف وضع  حتد حثني، و  ذا الشأن من كتاب و 

املالية املختلفة اليت مست العديد من املؤسسات التكلفة واجلهد ،من خالل فهم الظواهر  الناجتة عن سلسلة من األزمات 
على املستويني الدويل واحمللي  ،وذلك نظرا التساع رقعة املبادالت وانتشارها ، وكرب حجم املؤسسات، مما يربر استخدام 

ت يف احلد من املخاطر والت إلضافة إىل إبراز دور مهمة حمافظي احلسا لعينات ،  وجسات وتبين ما يسمى التدقيق 
  .لدى الكثريين من أصحاب املصاحل

  : ع لموضور اختيارات امبر
  :أمهها  لعل ع وملوضوا اهذر ختيادتنا حنو اقاب ألسباامن ك جمموعة هنا

ت مبا يتماشى والتطورات احلاصلة اخلاصة مبعايري التدقيق بني واقع على عمل ء لضواتسليط حماولة -  حمافظ احلسا
  املمارسة والتطبيق؛

ت؛الدر -   اسة االستشرافية والواقعية جبدوى تطبيق معايري التدقيق الدولية لدى حمافظي احلسا



 مقدمة 
 

  ث
 

 

ت يف اجلزائر كتطبيق األساليب اإلحصائية يف التدقيق؛-   اثر وفعالية عمل حمافظي احلسا
  ؛530اكتشاف الوقائع واألهداف من عمليات التدقيق والتوسع فيه أكثر كتطبيق للمعيار السرب يف التدقيق-
  .على  كل ما هو جديد ع الطاليف الرغبة والتدقيق اضيع الشخصي ملول امليوا -

  :منهج البحث
من أجل معاجلة موضوع الدراسة مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي يعد مناسبا وموافقا للموضوع مع استعمال       

  :و استخدام األدوات التالية ملعاجلة موضوع الدراسة

للغة العربية : املسح املكتيب- من أجل تكوين قاعدة نظرية ملوضوع الدراسة، و اعتمد يف ذلك على عدة مراجع 
واألجنبية، وبعض ما أجادت به جمموعة حبوث متثلت يف ملؤمترات وامللتقيات والبحوث املنشورة، وكذا التقارير واملواقع على 

  شبكة االنرتنت؛

ملعرفة جوانب مهمة من البحث بوضع عينة الدراسة ختص حمافظي  ستبياناالتتمثل يف توزيع : لدراسة امليدانيةا-
خلصوص اثر املعاينة اإلحصائية كمعيار  ت ،مبا يتوافق مع القبول واالستجابة يف تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية  و احلسا

إلضافة إىل الفهم يف جتسيدها على ارض الواقع ،واملنبثقة حتما  الهتمام ، من وزارة املالية، و مت استخدام حيضى 
إلضافة إىل اختبار و األدوات اإلحصائية املتمثلة يف اختبار ألفا  t جمموعة من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، 

  .مسري نوف- كرونباخ، معامل االرتباط بريسون، اختبار كا روف
  : حدود الدراسة

  :  معاجلة املوضوع والتحليل اجليد والواقعي املتمثل يف ما يليي تتم من خالله تعترب حدود الدراسة اإلطار العملي  الذ
اية  شهر ) 2020(مت إعداد هذه الدراسة امليدانية يف سنة  :احلدود الزمنية - بداية شهر جويلية إىل غاية 

 ؛)2021(مارس
ت يف اجلزائر  ، : احلدود املكانية - التصال ببعض مكاتب حمافظي احلسا واعتمد أيضا على العناوين متت 

ت  ؛ موعة كبرية  من حمافظي احلسا  االلكرتونية 
تمع الدراسة و : احلدود البشرية - ت يف اجلزائر و املكونة  تقتصر هذه احلدود على جمموعة من  حمافظي احلسا

 .بانة تاس 20منها ، ورفض  87استبانه موزعة، ومت حتصيل  125عينة صحيحة من أصل  67يف حدود 

  الدراسات السابقة

وعة من البحوث والدراسات املكملة لبعضها البعض ، يقصد منها التمكن من       تعترب الدراسات السابقة امتدادا 
دراسة خمتلف الظواهر  وتطويرا وإثراء للبحث العلمي الذي يعد مسامهة يف توضيح الرؤى أكثر كحال موضوع حبثنا يف 

  سابقة ومن جوانب خمتلفة ،تعاجل احد املتغريات عرض لبعض الدراسات ال
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 )أساليب املعاينة اإلحصائية وغري اإلحصائية يف املراجعة( 1997لطفي، أمني السيد ،:دراسة 
هدفت الدراســة إىل بيان أهــمة األســاليب املــستخدمة فــي املعاينــة و مدى أمهيــة تطبيــق األسلوب االختباري احلديث ،  

حت املراحل التنفيذية لكل واحد منها وبينت أيضا أوجه التشابه واالختالف بينهما، ولعل أهم ما خلصت إليه كما أوض
  :الدراسة

أن املعاينة اإلحصائية أو غري اإلحصائية يعتربان من بني أهم األساليب اليت ال ميكن االستغناء عنهمـا من طرف املراجـع -
عمليـة املراجعـة و فـي أغلـب األحيان تتجلى معامل االختالف اجلزئي بينهما يف  ، ولكونيهما مناسـبني  خـالل مراحـل

  .عملية التطبيق

ت يف ظل املعايري املهنية - تم  املعاينة سواء اإلحصائية أو غري اإلحصائية بـنفس درجـة  القبـول لـدى مراجعـي احلسا
  .للمراجعة

ت ببـذل قـدر كـايف ومعقـول مـن العنايـة املهنيـة عنـد تطبيق أساليب ومن أهم توصيات الدراسة هو التزام مراجعـي  احلـسا
  .املعاينة اإلحصائية وغري اإلحصائية يف املراجعة

 )منهجية تصميم العينات اإلحصائية يف عمليات املراجعة احملاسبية : (  1999: دراسة محيدان ، 
املراجعـة  ملا هلا من بعد اجيايب  ــة كمــسألة تطبيــق العينــات اإلحــصائية فــياستهدفت الدراســة اجلوانب  النظريــة والتطبيقي

  .وما حتققه من  مزا ميكن حتقيقها ألسلوب العينات يف املراجعة

ات إلضافة إىل ما تطرقت إليه الدراسة سواء من  اجلوانـب العلميـة واملنهجيـة و التطبيقيـة لبلوغ إطار علمي و نظري للعين
ا يف  املراجعـة كحجم العينة واختيار عناصرها وتقييم نتائجها ،ودرجة الثقة و خطـا املعاينـة واملخاطر  اإلحصائية و تطبيقا

األساسية للمعاينة اإلحصائية و قياس درجة املخاطرة يف التدقيق  املتوقعة و خلصت أيضا الدراسة إىل  أهـم املبـادئ
ملراجع   .ة ككلوالعمليات املرتبطة 

  : ومن بني أهم  املقرتحات املقدمة يف الدراسة ما يلي 

ا،   - العمل على تطــوير وحتديــد أســاليب املعاينــة اإلحــصائية بــشكل يتناســب واحتياجــات املراجعــة والعمليــات اخلاصــة 
ت  بتحقيق اهلدف    .مــن املراجعةبغية التوصــل إىل  عينات حقيقــة متكــن مراجعي احلسا

ألساليب اإلحصائية فضال عن االختيار - العشوائي للعناصر اليت  التأكيد على ضرورة  حتديد حجم عينة املراجعة 
دف قياس ورقابة خطر خطأ املعاينة؛   حتتوي عليها العينة وذلك 
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صائية يف عملية التدقيق دراسة العــــوامل املؤثرة يف استخدام العينة اإلح(  2010احلســـن حممود زعــرب: دراسة 
  .) حتليلية

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى قيـاس العوامـل املـؤثرة فـي اسـتخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة التدقيق، وفقا آلراء 
ائية لدى ظهور عوامل تؤثر يف تطبيق العينة اإلحص : وأشارت نتائج الدراسة إىل . املدققني اخلارجيني يف قطاع غزة

املدققني اخلارجيني تتمثـل فـي طريقـة اختيـار خطـة العينـة التـي تـتالءم مـع اهلـدف مـن االختيـار، وحتديـد كـل مـن حجـم 
تمـع حمل الدراسـة وحجم العينة املناسب، واختيار مفردات العينـة بطريقـة تـضمن سـالمة متثيلهـا للمجتمع الذي سحبت  ا

هـا موضـوعية وحقيقيـة،  قييم الالحق لنتائج العينـةمنه، وكذلك الت وعرب ت الدراسة على أن العينـة اإلحـصائية مـن مزا
ومتكـن مـن إجـراء تقدير مسبق حلجم العينة على أسـاس موضـوعي، كمـا متكـن مـن تقـدير خطـأ العينـة وبـأدق طريقة 

ت دون ف موعة كبرية من البيا وتـساعد فـي تـوفري الوقت مع خفض التكلفة وجتعل . حـص شـاملالستنباط النتائج 
  :  بعض التوصيات نذكر منها  إىلوخلصت الدراسة  .عملية التدقيق جمزية

ضـرورة مراعـاة املـدقق اخلـارجي عنـد حتديـد حجـم العينـة اإلحـصائية مـا إذا كانـت خمـاطر العينــة قــد خفــضت إلــى أدنــى -
  ـن هلــا يقبلــه املــدقق، حــد ممكـ

تمع اليت ستؤخذ منه - خـذ فـي االعتبـار عنـد تـصميم عينـة التـدقيق أهـداف االختبـار وخصائص ا جيـب علـى املـدقق أن 
العينة اإلحصائية، مع األخذ يف االعتبار طبيعة أدلة  اإلثبات املطلوبة وإمكانية حدوث اخلطأ وغريها من اخلصائص ذات 

دلة اإلثبات ال   .عالقة 

ت( ،2001البلخي، راتب دمحم  دراسة  ا يف مراجعة احلسا   ). املعاينة اإلحصائية وتطبيقا
تناولت الدراسة مفهوم املراجعة يف ظل استخدام أسلوب العينات و كما بينت جهود الباحثني والتنظيمات املهنية العاملية 

ال وحتديد أهم املسب لقـدر  بات يف ضـيق دائـرة تطبيق هذا األسلوب لدى املراجعنيوالعربية يف هذا ا وانه  لـم حيـظ 
املهنيـة للمراجعـة وخاصة يف الـدول الناميـة مبـا فيهـا علـى وجـه اخلـصوص دول العـامل  الكايف مـن االهتمـام مـن قبل املنظمـات

  .العربـي 
 اخلاص مبوضـوع الهتماما ـة املراجعـة فـي الـدول العربيـة و حتديـدوقد أوصت الدراسة إىل ضرورة االهتمام  بتنظـيم مهن

ت اسـتخدام العينـات فـي املراجعـة ،ممـا جيعلهـا أداة فاعلـة فـي تطـوير   .األداء املهين ملراجعي احلسا
ت اخلارجي املستقل من استخدام أسلوب (2002،يوسف حممود دراسة جربوع-  مدى مسئولية مراجع احلسا
املدقق  مبجموعة  أوالدراســة حول التزام املراجع دف )لعينة اإلحصائية يف عملية املراجعة وفقا ملعايري املراجعة الدوليةا

إلضافة إىل دراسة النتائج  سواء ما تعلق  بتنفيـذ  من العوامل التــي تدخل ضمن تــصميم واختيـار عينـات املراجعـة، 
توثيقها ،كحال  التأكـد مـن أن اإلجـراءات التـي وضـعتها إدارة املنـشأة فـي نظـام الرقابة  إجـراءات املراجعـة عليهـا و

الداخليـة مطبـق علـى كافـة العمليـات املاليـة عنـد اسـتخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية لـضمان التجانس يف تطبيق 
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ة والفعالية فعالة والكفاءة  فـي نفـس الوقـت، كمـا يـتم حتديـد اإلجراءات على كافة هذه العمليـات كالتخطـيط الـدقيق للعينـ
تمع الذي سحبت منه العينة   .العالقـة بني العينة واهلدف من االختبار وخصائص ا

  :- وخلصت  الدراسـة إىل ما يلي
أدنـى حـد ممكـن يقبلـه املراجـع، حتديـد حجـم العينـة اإلحـصائية واخنفاضها  إلـى  أثناءإدراك املراجـع مبخـاطر املعاينـة  -

  .فكلمـا كانـت املخـاطر التـي يرغب املراجع يف قبوهلا أقل كلما وجب أن يكون حجم العينة أكرب
 .مدى فعالية نظـام الرقابـة الداخليـة والنظـام احملاسيب وأثرها على طريقة املراجعة-
ينـة اإلحـصائية أن يطلـب مـن اإلدارة التحـريعــن األخطــاء املكتــشفة و يتوجـب علـى املراجـع عنـد قيامـه بتقيـيم نتـائج الع-

لتخطيط إلجراءات املراجعة   .األخطــاء احملتملــة مع احتمالية وجود تعــديالت ضــرورية، 
  )   Schreiner Mark2009(  دراسة

- portfolio‐at‐risk in microfinancStatistical audit sampling for -  
ا ، ومنخفضة التكلفة ملراجعة عينة من حمفظة قروض  ً هدفت هذه الدراسة حول توفري طريقة صارمة ، وصحيحة إحصائي

يضا على تطبيق وعرضت  أ.. املقرض ، سواء كان ذلك من مؤسسات اإلقراض األصغر أو أي نوع آخر من املقرضني
لدوالر مع التقسيم الطبقي على احلالة اخلاصة حملفظة  التقنيات املعيارية ألخذ عينات املراجعة وأخذ عينات الوحدة 

ا ، إذ ال يتم تطبيق قواعد . مؤسسات اإلقراض األصغر ً على عكس عينات املراجعة اليت يستخدمها مجيع املدققني تقريب
 .جتريبية تعسفية

وغري مكلف يف أخذ  الدراسة أن أخذ عينات املراجعة اإلحصائية حملفظة قروض املقرض بسيط وصارموأوضحت هذه 
خذون  عينات املراجعة ،كما  يستخدم معظم املراجعني قواعد جتريبية عشوائية وليس لديهم أي فكرة عما إذا كانوا 

لفعل ، مع بعض املستوى املطلوب من م مل جيدوا أي عيوب عينات كافية من العناصر للتأكد  والذي .  الثقة ، كو
لفعل يف القيام بعمل جيد لتقدير  ا للمدققني الذين يرغبون  ً سيسمح هذا األسلوب البسيط وغري املكلف والدقيق إحصائي

ا م يف تطبيق شائع جدً   .دقة بيا

ني جودة املراجعة اخلارجية االجتاهات احلديثة لتحس( 2016/2017دراسة بن عيسى عبد الرمحان أطروحة دكتوراه 
ت يف ظل إمكانية تبين املعايري الدولية للمراجعة   )للحسا

عن  املسئولةاهلدف من الدراسة هو توضيح مدى إمكانية التكامل بني اإلصالحات اليت مت إطالقها من قبل اجلهات 
إصدار جمموعة تدقيق جزائرية منسقة املعايري مهنة التدقيق يف اجلزائر وعملية اعتمادها دوليا معايري التدقيق خاصة يف ضوء 

ا الدولية ، وأثر هذا االعتماد على حتسني جودة خدمات املراجعة اخلارجية يف اجلزائر مع رفع املستوى املهين  مع نظريا
كانية اعتمادها املتعلق مبهنة احملاسبة ، و حمتوى معايري املراجعة اجلزائرية ، بشرط اقرتاح إم 01-10األداء يف إطار قانون 
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املعايري الدولية ، لتحقيق هذا اهلدف ، استكشفت الدراسة مسامهة اعتماد هذه املعايري جلودة املهنة ، أو حىت االعتماد 
قي املواصفات اجلزائرية  .عليها يف املستقبل يف عملية إصدار 

ملا هلا من مزا ، وما تقدمه من إجراءات  وخلصت الدراسة إىل أن هناك إمكانية ملحوظة العتماد معايري دولية املراجعة
ميكن أن تساعد على املستوى احمللي السلطات لالعتماد عليها وأخذها بعني االعتبار عند إصدارها وتطويرها حمليًا املعايري 

ا بغياب التناقض بني الدويل  ، هذا الرأي مدعوم أيضً

حية أخرى ويف هذا السياق تقرتح املعايري من جهة ، ومتطلبات اخللفية القانونية اليت تش رف على املهنة فيها اجلزائر من 
  .الدراسة إطارا عاما للتدقيق للمعايري يف اجلزائر

أثر إستخدام أساليب املراجعة احلديثة على جودة تقرير حمافظ ( 2017/2018دراسة بوحلبال فريد أطروحة دكتوراه
ت دراسة حالة جمموعة شركات  )احلسا

ت و والواجبات امللقاة دف هذه ال ألساليب احلديثة ،نظرا لتزايد أعمال حمافظي احلسا دراسة إىل  وجوب االهتمام 
ملوازاة مع تزايد أنشطة املؤسسات وتعدد أهدافها ، و من مجلة ما أوضحت هذه الدراسة  إزالة الغموض  على عاتقه 

إستخدام أساليب الفحص التحليلي واملعاينة اإلحصائية على الذي يكتنف أساليب املراجعة احلديثة والتعرف على أمهية 
ت وتبيان كيفية مسامهة أساليب املراجعة احلديثة يف حتسني أداء عملية املراجعة ومساعدة حمافظ  .جودة مراجعة احلسا

على جودة قل وقت وجهد وتكلفة و ت على اختاذ القرارات الرشيدة     .احلسا

إلضافة إىل ومن بني ما خلصت إليه ا ضية تساعد على فهم الظواهر ودراستها ،  لدراسة أن األساليب اإلحصائية والر
أن االستخدام اجليد ألساليب املعاينة اإلحصائية يتطلب املعرفة املتخصصة يف جمال احملاسبة واإلحصاء،  مع توفر اخلربة 

ت ،وان أسلوب املعاينة اإلحصا   .ئية يوفر أدلة إثبات كافية ويوفر اجلهد والتكلفة املهنية والفنية حملافظي احلسا

أثر إستخدام أساليب املعاينة لتدقيق القوائم املالية يف اختاذ قرارات منح االئتمان (   2017دراسة أمحد ميلي مسية  
  ) دراسة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية  - يف البنوك التجارية اجلزائرية

ستخدام أسلوب املعاينة مما  حتقيق علىهدفت هذه الدراسة إىل  توجيه اهتمام املدققني حنو إتباع األساليب العلمية 
قل التكاليف، وعرض ألهم  ميكنهم من إعطاء رأي فين حمايد حول مدى صحة القوائم املالية مبستوى جودة عال و

ص األخطاء والغش عن طريق استخدام أسلوب تقليل فر  العوامل املؤثرة يف اختيار أساليب املعاينة للتدقيق، وبلوغ هدف
لعينة إلضافة إىل التعريفات بعملية التدقيق  لتايل التقليل من املخاطر  لعينات، و لقوائم . التدقيق  البنكية املرتبطة 

ب اليت مت املالية املدققة،وكما أوصت هذه الدراسة، إىل ضرورة مراعاة املدقق لنتائج العينة وطبيعة األخطاء واألسبا



 مقدمة 
 

  ذ
 

 

حتديدها، واألثر املباشر لألخطاء املكتشفة على القوائم واملالية، وكذلك مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وأثرها يف طريقة 
خذ بعني االعتبار عند  التدقيق عندما تكون األخطاء الناجتة عن انتهاك اإلدارة للرقابة الداخلية،وانه جيب على املدقق أن 

مج دلة  تصميم بر التدقيق طبيعة أدلة اإلثبات املطلوبة وإمكانية حدوث اخلطأ أو غريها من اخلصائص ذات العالقة 
  .اإلثبات

  :بعض النتائج نذكر منها إىلوخلصت الدراسة 

ا اليت مت حتديدها، واألثر املباشر لألخطاء املكتشفة عل - ى ضرورة مراعاة املدقق لنتائج العينة وطبيعة األخطاء وأسبا
القوائم واملالية، وكذلك مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وأثرها يف طريقة التدقيق عندما تكون األخطاء الناجتة عن انتهاك 

  اإلدارة للرقابة الداخلية؛

مج التدقيق طبيعة أدلة اإلثبات املطلوبة وإمكانية حدوث  - خذ بعني االعتبار عند تصميم بر جيب على املدقق أن 
دلة اإلثباتاخلط   .أ أو غريها من اخلصائص ذات العالقة 

  : هيكل الدراسة

إلضافة إىل جانبني أحدمها نظري ممثل يف فصلني  واآلخر تطبيقي ممثل يف فصل  مت تقسيم الدراسة إىل مقدمة وخامتة 
هنه التدقيق لدى اإلطار النظري والقانوين مل، حيث تناول الفصل األول .واحد و يف ضوء فرضيات وأهداف الدراسة

ت مباحث وكل مبحث إىل أربعة مطالب تعاجل األدبيات  النظرية ملهنة .و قسم هذا الفصل إىل ثالث  حمافظ احلسا
ت ، أما الفصل الثاين من األطروحة فتناولنا فيه  لعينات اإلحصائية من منظور املعايري التدقيق حملافظ احلسا التدقيق 

لعينات اجلزائرية و الدولية للتد قيق ، وقسم إىل الفصل إىل ثالث مباحث  فاألول تناول  اإلطار النظري للتدقيق 
ملعاينة اإلحصائية ختص املبحث األول من الفصل  اإلحصائية مقسم أيضا إىل أربعة مطالب تعاجل خمتلف املفاهيم املرتبطة 

إلضافة إىل مبحث أما  املبحث الثاين  يعاجل أمهية االستجابة لتطبيق أسلوب املعاين ت  ة اإلحصائية يف تدقيق احلسا
وكما توجت هذه الدراسة  530استخدام املعاينة اإلحصائية يف التدقيق طبقا للمعيار الدويل واحمللي لث يلخص 

قيق واقع تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية وفقا ملعايري التدجلانب التطبيقي مت عرضه على ثالث مباحث ،فاألول يبني 
منهجية الدراسة امليدانية واختبار األداة يف حني تناول املبحث الثالث حتليل نتائج واختبار اجلزائرية والدولية ، والثاين يرتجم 

 .لنصل يف األخري إىل اخلامتة اليت احتوت نتائج و مقرتحات وآفاق الدراسة .فرضيات الدراسة

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   الفصل األول

 ملهنه اإلطار النظري والقانوين
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 متهيد 
للمنشـآت الكـربى واتسـاع رقعـة  إن احلاجة امللحة إىل مهنه التدقيق اخلارجي وتزامنه مع متغريات احليـاة االقتصـادية

 األزمات املالية بررت بظهور عمليات املراجعة والتدقيق،إذ أن هذا األخـري عـرف مراحـل عـدة يف تطـوره كونـه مهنـة حضـي 
الهتمام نظرا لوجود املمارسات الدولية وترمجه املتغريات و إخضاعها لقوانني وتشريعات حتقـق التوافـق الـدويل واحمللـي معـا 
بتقليص الفروقات الدولية وتقريب املمارسات بني الدول،  واجلزائـر كأحـد هـذه الـدول مـن خـالل تبـين لنظـام حماسـيب مـايل 

املسـتثمرين   الدولية لتلبيه الثقة حول مصداقية القوائم املالية املوجهة لعده أطراف وخاصـة جديد يتوافق مع املعايري احملاسبة
لتدقيق الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني    IFA.(1(إذ كان من الواجب معرفه هذه املعايري اخلاصة 

  
  

                                                             
1International Federation of Accountants 
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 اإلطار النظري ملهنه التدقيق:املبحث األول 

مة تقوم على إجراءات قبل وبعد وأثنـاء عمليـه التـدقيق، تكمـن يف مجـع أدلـه التـدقيق تعترب مهنه التدقيق مهنة منظ 
ر املاليــة واملاديــة املرتتبــة عــن املمارســة احملاســبية يف املنشــاة وســعيا منــا ملعرفــه مهنــه  وصــوال إىل تقليــل فجــوات األخطــاء واآل

تالتدقيق سنحاول توضيح هذا األسلوب كمفهوم وممارسة لدى مدققي احل  .سا
  ماهية  التدقيق:املطلب األول 

تستمد فكره التدقيق إىل حاجه اإلنسان إىل معرفه احلقيقة والتأكد من صحتها كي يعتمد على اختاذ قرارا مناسب 
لشكل التايل على أساس ممارسات حماسبية   :و ميكن أن نعرب عليها 

  مارسة مهنة التدقيقمراحل خمتصرة مل) : 1-1(الشكل1الشكل 

Figure 1 

 
  
  
  

ت والتدقيق،ط:  املصدر العتماد على قراءات ل زهرة عاطف سواد،مراجعة احلسا ،دار الراية 1من إعداد الباحث 
  .2009،عمان األردن 

ت،ط جامعة البرتاء عمان، ،دار كنوز املعرفة ،1دمحم فضل مسعد،خالد راغب اخلطيب،دراسة متعمقة يف احلسا
 .2009األردن،

ومعنـــــاه يســـــتمع الن Audireمشـــــتق مـــــن الكلمـــــة الالتينيـــــة   Auditولإلشـــــارة أن مصـــــطلح التـــــدقيق مبعنـــــاه اللفظـــــي 
ت كانت تتلى على املدقق  .1احلسا

رخييه لتطور مهنة التدقيق :الفرع األول     :حمله 
ق ، كونـه عـرف دراسـات وأحبـاث فصـلت يف تطـوره مـع سنحاول وضع إطار خمتصر ووجيز حول تطور مهنة التـدقي

الهتمام .الزمن وما شهده من اتساع يف مفهوم املراجعة أو التدقيق من قبل املختصني واملهتمني    .به كمشروع حيضى 
ئق التارخيية على انه قبل  سنه من ميالد املسيح عليه السالم ظهر عند السومريني قانون محو رايب  2000تدل الو

لـذي كــان عبــارة عــن جمموعــه مــن القــوانني التجاريــة واالجتماعيــة والــذي كــان يفــرض ضــرورة وجــود خمطــط حماســيب ومرجــع ا
 2إلجراء تسجيل الصفقات

                                                             
  .24، ص 2015،األردن،دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2وفقا ملعايري الدولية للتدقيق ،ط والتأكيدالتدقيق  إىلامحد حلمي مجعة ، املدخل 1

2COLLINS L. et VALIN G:«Audit et contrôle interne : principes, objectifs et pratiques», 3ème 
édition, Ed. Dalloz, Paris. .[1986] p. 04 

 الفكرة
 سانحاجھ 

 للتدقيق

 ةالتحقيق  

يةالبيانات  اس ا  
 التأكد

اتخاذ 

القرار 

 املناسب
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وذلــك )  système contrôle réciproque(أمـا يف القــرن الثــاين عشــر وضــع يف الصـني نظــام الرقابــة املتبادلــة 
 1.بلفصل بني وظائف أمني اخلزينة واحملاس

ن ومـع هــذا التطــور ملهنـة التــدقيق  ئــق التارخييــة علـى أن املصــريني واليــو ظهــرت أوال لـدى احلكومــات ، إذ دلــت أيضـا  الو
يطاليـــا عـــام  ت العامـــة، ولقـــد ظهـــرت أول منظمــة مهنيـــة يف ميـــدان التـــدقيق يف فيينـــا  اســتخدموا املـــدققني لتأكيـــد احلســـا

سست كلية 1581 ا يت raxonati(2* (حيث  ت اخلاص  6طلب العمل  سنوات مترينيه جبانب النجاح يف االمتحا
شـرطا مـن شـروط مزاولـة مهنـة التـدقيق ،مث  1699  ليصبح الشخص خبري حماسـبه ،وقـد أصـبحت عضـوية الكليـة يف عـام

  3. اجتهت الدول األخرى إىل تنظيم هذه املهنة
احبت اتسـاع حجـم املشـاريع الصـناعية وظهـور اسـتخدام ومع ظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر واليت ص

كيــــد الطلــــب الــــذي أصــــبح أكثــــر مــــن ضــــرورة لطمأنــــة املــــالك  لتــــدقيق و ــام  اآلالت وبــــروز شــــركات املســــامهة زاد االهتمــ
ت والســجالت الـيت تعـدها اإلدارة يف إعــداد 4وأصـحاب املصـاحل عمومـا  ، تــتم يف فحـص أعمـال املنشــآت وتـدقيق احلسـا

لفحص والتدقيق يف عدم التوجس تقارير ا الوقوف على النتائج اخلاصة  اة على مدى كفاءة ادار   من شا  5الشركة وأما
 مفهوم التدقيق:الفرع الثاين 

 .هناك جمموعه من التعاريف لبعض الباحثني ميكن أن نتناوهلا من أوجه خمتلفة 
 European Union of Economists and:االحتـــاد األورويب خلـــرباء االقتصـــاد واحملاســـبة-

Accounting 
من الناحية املالية هـو التعبـري عـن رأي إذا مـا كانـت هـذه النتـائج ألخـر السـنة املاليـة تعطـى صـورة صـادقة وحقيقيـة  

ملؤسسة  6من أعمال املؤسسة مع التأكد من تطبيق اإلجراءات والقوانني املعتمدة 
  American Accounting Association:مجعيه احملاسبة األمريكية-

لعناصــر الدالــة علــى احليــاة االقتصــادية وتقـــدميها بطريقــه   هــي عمليــه منتظمــة للحصــول علــى القــرائن املرتبطـــة 
 7موضوعيه لغرض التأكد من درجه مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية

 ): 2009(لزاهرة توفيقآخر ومن خالل بعض التعريفات يتضح تعريف 

                                                             
1COLLINS L. et VALIN G Audit et contrôle interne: Aspects financiers, opérationnels et 
stratégiques4ème édition Ed. Dalloz, Paris. .[1992, p. 06 
2https://raxonati.com/ شركة عاملية حبجم أسرة*  

ت،الناحية النظرية والعلمية ،ط أمنيخالد  .17،18،ص ص 2000،األردندار وائل ، عمان 1عبد هللا،علم تدقيق احلسا 3 
17، ص 2006،دار وائل ، عمان االردن3حية النظرية والعلمية ،طالتدقيق من النا إىلهادي التميمي، مدخل  4 

31،ص 2009،دار الصفاء، عمان1الدويل ،ط اإلطارالتدقيق والتاكيد احلديث  إىلامحد مجعة ،املدخل  5 
.09، ص2015، دار اجلنان ، عمان،1امحد قايد نور الدين، التدقيق احملاسيب وفقا للمعايري الدولية ،ط 6 

.25عة ، مرجع سبق ذكره، صامحدحلمي مج 7 
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لتأكيد من أن املعلومات اليت تنتهجها املؤسسة صحيحة وواقعية، فالتدقيق يتضمن كل   قد يسمح  نه فحص 
ـدف اإلدالء بـرأي فـين حمايـد عـن مـدى اعتماديـة وسـالمة  ا مهـين كـفء خـارجي ومسـتقل  عمليات الفحص اليت يقوم 

  1وشفافية القوائم املالية السنوية

 2:إىل تعريف شامل وهو )13ص 2000امحد أمني عبد هللا( وحسب ما توصل إليه-
 .)the report(والتقرير)Investigation(والتحقيق)Examination(ص عمليه التدقيق تشمل الفح 

التأكـد مــن صــحة قيــاس العمليـات وســالمتها الــيت مت تســجيلها وحتليلهـا وتبويبهــا أي فحــص القيــاس احلســايب :الفحــص -
لنشاط احملدد للمشروع؛ل  لعمليات املالية اخلاصة 

فيقصد به إمكانية احلكم على صـالحية القـوائم املاليـة النهائيـة كتعبـري سـليم ألعمـال املشـروع عـن فـرته ماليـه  :التحقيق - 
اية الفرتة؛  معينة، وكذا داللة ووضعه املايل يف 

ــا:التقريــر -  يف تقريــر يقــدم إىل مــن يهمــه داخــل املشــروع وخارجــه و يف ختــام  هــو بلــورة نتــائج الفحــص والتحقيــق وإثبا
  .عمليه التدقيق يبني فيه املدقق رأيه الفين احملايد

  :ومما سبق ميكن أن نستخلص ما يلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ت والتدقيقزاهرة توفيق، .17،ص2009،دار الراية ، األردن،1،طمراجعة احلسا 1 

.13عبد هللا ،مرجع سبق ذكره،ص أمنيامحد  2 
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  إطار عام للتدقيق يف املنشاة أو املشروع) 2- 1(الشكل  2الشكل 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
العتماد على مراجع سبق ذكرها  من: املصدر   .إعداد الباحث 

تظهر عملية التدقيق يف ثالث عناصر أساسية هـي الفحـص والتحقيـق وصـوال  أنميكن ) 2-1(من خالل الشكل
ت حــــول ســـالمة القـــوائم املاليـــة مــــن عـــدمها ،وارتبـــاط التقريــــر   أوالتقريـــر الـــذي يعـــده املــــدقق اخلـــارجي  إىل حمـــافظ احلســـا

امبجموعة من    .الفحوصات القياسية والتحقق من حمتو

   أنواع وأهداف التدقيق:. املطلب الثاين 
تعد آلية التدقيق احد أهم املقومات األساسية يف استمرارية ونشاط الكثري من املنشآت على غرار إطارها التشريعي 

 .املنظم ملهنة املدقق ،إذ ترتكز على أنواع يستخلص منها أهداف مسطرة
 أنواع التدقيق:.ألول الفرع ا

هناك عده أنواع للتدقيق، ختتلف من حيث الزاوية اليت ينظر منها وال تغري من جوهر عمليه التدقيق، سنعرضها              
 :على النحو التايل

 من حيث اإللزام؛-
 ؛)حجم العينات(من حيث مدى الفحص  -
 من حيث توقيت عمليه التدقيق؛-
 يق؛من حيث نطاق عمليه التدق 

املراجع أواملدقق   

 التحقيق الفحص

ر  التقر

قياس العمليات؛*  

السالمة؛*  

يل؛* ال  

التحليل؛*  

ب* .التبو  

 القوائم املالية

شأة                       املشروع أو امل
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  .من حيث القائم بعمليه التدقيق 
 :مفهوم التدقيق حسب كل خاصية-1

  :سنحاول من خالل أنواع التدقيق تلخيص مفهومها وحسب إطارها احملدد يف كل خاصية وفق اجلدول التايل
  أنواع التدقيق)  1- 1(اجلدول    1اجلدول

  نوع التدقيق املفهوم
ا واعتمــاد القـــوائم يلــزم علــى املؤسســـ- ة بضــرورة تعيـــني مــدقق خـــارجي لتــدقيق حســـا

 .املالية اخلتامية هلا وختضع لقانون
  إلزامي
من حيث  

ال ختضع لقانون ملزم وتكون بطلـب مـن إدارة املؤسسـة أو مالكهـا ،وتكـون واجبـات - اإللزام
  اختياري  .املدقق هنا حمدودة وفقا التفاق مسبق

والدفاتر واملستندات واألعمال اليت متـت خـالل السـنة املاليـة، إذ  يتم على كافه القيود-
من حيث   شامل .يتطلب اجلهد والوقت الكبريين

 الفحص

 

ظهــر مـــع الشـــركات الكـــربى ، يرتكـــز علـــى أســـاس فحـــص عينـــه مـــن جمموعـــه الـــدفاتر -
ملؤسسة على أن يـتم تعمـيم النتـائج، كونـه يعتمـد  ت اخلاصة  والسجالت وكذا احلسا

 .ى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخليةعل
 اختباري

خيضــع هــذا التــدقيق لعامــل الــزمن حمــدد مســبقا ، ويراعــي كــرب حجــم املؤسســة وتعــدد -
ا، كما يعطي مساحه من الوقت للرتدد بصفه مستمرة يف التدقيق  .عمليا

 مستمر

من حيث  
ت والق-  التوقيت وائم املاليةاخلتامية، وعادة مـا يكـون يتم بعد انتهاء السنة املالية وإعداد احلسا

 .يف املؤسسات الصغرية، واليت ال تتعدد فيها العمليات بصوره كبري
 ائي

هو تدقيق دون قيود ،ال تضع فيه اإلدارة جماال أو نطاقا حمددا لعمل املدقق وميس كل -
مله املسؤوليةيف القوائم املالية دون استثناء، يتحمل فيه املدقق حرية اختيار املفردات وحت

 .ذلك
 كامل

من حيث 
  النطاق

هــي عمليــه تــدقيق حمــددة، اهلــدف وتكــون موجهــه كفحــص العمليــات النقديــة خــالل -
 .فرته معينه

 جزئي

يكون من اختصاص مصلحة داخل املؤسسة هلا احلريـة التامـة يف احلكـم واالسـتقاللية -
 .لتدقيق الداخلي عمل دائميف التصرف كمهمة التقييم والتطابق والتحقق، كما يعترب ا

 داخلي
من حيث 
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ت والسجالت احملاسبية والوقوف  بغيةيتم بواسطة مدقق خارج املؤسسة،- فحص البيا
علـى تقيـيم نظـام الرقابــة الداخليـة وصـوال إىل إبـداء رأي فــين حمايـد حـول صـحة وصــدق 

 .)أصحاب املصاحل(املعلومات لألطراف اخلارجية

 خارجي
 

القائم بعملية 
  التدقيق

وكما ميكن أن تظهر عوامل الثقة لدى املدقق اخلارجي يف ربط عمليه التـدقيق الداخليـة لتقلـيص الفـوارق علـى مسـتوى  
 .املؤسسة

العتماد على جمموعة من الباحثني: املصدر   1من إعداد الباحث 
إلضا ت  فة إىل ثالثة أنواع املراجعة اخلارجية وقد يرتبط التدقيق اخلارجي مبجموعة من املبادئ واملعايري املعروفة ،  للحسـا

ا ال ختتلف عن مصطلح التدقيق وعلى اعتباره جزء مهم يف عملية املراجعة  ،نذكر منها    :2كو
ــا املــدقق القــانوين  :املراجعــة القانونيــة- حمــافظ (يفرضــه القــانون، ويتمثــل يف أعمــال املراقبــة الســنوية اإلجباريــة الــيت يقــوم 

  ؛)تاحلسا
الذي يقوم به حمرتف،  بطلب مـن أحـد األطـراف الداخليـة أو اخلارجيـة املتعاملـة مـع :املراجعة  التعاقدية أو االختيارية -

؛   املؤسسة واليت ميكن أن جيدد سنو
 .الـــــــــــــذي يقـــــــــــــوم بـــــــــــــه حمـــــــــــــرتف خـــــــــــــارجي بطلـــــــــــــب مـــــــــــــن احملكمـــــــــــــة)اخلـــــــــــــربة القضـــــــــــــائية(املراجعـــــــــــــة  القضـــــــــــــائية -

لقائم بعملية كما ميكن أن نظهر مميزات التد عتباره احد النقاط اليت تضفي طابعا لتوضيح الرؤية السليمة  قيق اخلارجي 
  :التدقيق مع كل نوع ،حماولة منا توضيحها يف اجلدول التايل

  
  
  
  
 
  
  

                                                             
  .46، ص1990مسري الصبان، دمحم الفيومي، املراجعة بني التنظري والتطبيق الدار اجلامعية ، بريوت ،-1

  . 194، ص  2001هراوي ، دمحم السيد سرا ، دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة، الدار اجلامعية ، مصر ، كمال الدين مصطفى الد-    
ت ، دار املستقبل،االردن،-      .23 22،ص ص1998خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي، االصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا
تطبيقها يف اجلزائر،مذكرة ماجستري قي العلوم التجارية ،جامعة  إمكانيةيب من منظور املعايري الدولية ومدى مازون ، التدقيق احملاس أمنيدمحم -   

 .11،اجلزائر ص2011اجلزائر،
Hamini Allal loudite comptaple et finoncer berti edition alger 2002 p07- 

-jacques Renard théorie et pratique de l'audit edition d'organisation paris 1987 p69. 
ت من النظرية إىل التطبيقدمحم بوتني،  .28،ص 2005، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، طاملراجعة ومراقبة احلسا . 2 
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 مقارنة بني أنواع التدقيق أو املراجعة اخلارجية)   2- 1(اجلدول 2اجلدول 

  
  املميزات

  عاألنوا 
  التدقيق القضائي  التدقيق التعاقدي  التدقيق القانوين

  حتدد بدقة من طرف احملكمة  تعاقدية  مؤسسات ذات طابع عمومي  طبيعة احلجم

  من طرف املسامهني  التعيني
من طرف املديرية العامة أو 

  جملس اإلدارة
  من طرف احملكمة

  اهلدف
املصادقة على شرعية وصدق 

ت تدقيق معلومات  جملس احلسا
  اإلدارة

املصادقة على شرعية وصدق 
ت   احلسا

إعالم العدالة وإرشادها حول 
أوضاع مالية وحماسبية، تقدمي 

ألرقام   مؤشرات 

  التدخل
مهمة دائمة تغطي مدة التعيني 

  الشرعية
  مهمة حمددة حسب االتفاقية

مهمة ظرفية حيدد القاضي 
ا   مد

  مة جتاه األطراف  مة من حيث املبدأ  امهنيمة جتاه جملس اإلدارة واملس  االستقاللية
مبدأ عدم التدخل 

  يف التسيري
  جيب احرتامه متاما

حيرتم مبدئيا لكن له تقدمي 
  إرشادات يف التسيري

  ينبغي احرتامه

  إرسالية التقارير
–جملس اإلدارة ، اجلمعية العامة 

  -عادية ، غ عادية 
لقضية إىل القاضي  املديرية العامة ، جملس اإلدارة   املكلف 

شروط ممارسة 
  املهنة

التسجيل يف اجلمعية الوطنية خلرباء 
ت   .احملاسبة ، حمافظي احلسا

التسجيل مبدئيا يف اجلمعية 
  الوطنية

التسجيل يف قائمة خرباء 
  احملاسبة لدى جملس القضاء

إشعار وكيل 
  اجلمهورية

  غ م  ال  نعم

ديبية  املسؤولية ديبيةمدنية ،ج  مدنية ،جنائية ،  ديبية  نائية ،    مدنية ،جنائية ، 

  حمددة يف العقد  قانون رمسي  األتعاب
اقرتاح من اخلبري حيدد من 

  طرف القاضي
ت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ط : املصدر  2،2005دمحم بوتني، املراجعة ومراقبة احلسا

  ..28،ص
تتحدد معامل التدقيق اخلارجي على انه تدقيق حيمل ثالث صفات وأوجه متقاربة املعامل  ) 2-1(من معطيات اجلدول      

عتبار مهمة التدقيق مرتبطة بطبيعة حجم ،ختتلف حسب الصيغة القانونية واستقاللية املدقق  إلضافة إىل أجال التدخل 
  .املهمة
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  املبادئ العامة ملمارسة مهنة التدقيق اخلارجي-2
ل القــراءة النظريــة يوجــد أتفــاق بــني البــاحثني و أن هنــاك جممــوعتني مــن املبــادئ العلميــة للتــدقيق، وتــرتبط مــن خــال 

وبنـاء علـى ذلـك فـان املبـادئ العلميـة للتـدقيق ميكـن تقسـيمها ) التأكيـد والتقريـر(هذه املبادئ العلمية بكل ركن من أركانه 
  1:إىل جمموعتني مها

  )الفحص (مبادئ مرتبطة بركن التحقيق-1
ا املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشاة :مبدأ تكامل اإلدراك الرقايب-  ؛ ويقصد 
 يشمل مجيع األهداف املنشاة الرئيسية منها أو الفرعية؛:مبدأ الشمول يف مدى الفحص االختياري- 
ملنشـاة مـن نظـام قيـادة تكوين الرأي الصحيح لـدى املـدقق مـن خـالل مـا حتويـه ا :اإلنسانية مبدأ فحص مدى الكفاية- 

إلضافة إىل االتصال واملشاركة؛  وسلطة وحوافز 
 .يقصد به إقالل التقديرات أو التمييز أثناء الفحص واالستناد إىل عدد كاف من األدلة :مبدأ املوضوعية يف الفحص- 
 مبادئ مرتبطة بركن التقرير وتتضمن2 

للمنشــاة جلميــع املســتخدمني وبصــورة حقيقيــة وحتقــق اهلــدف مــن  نقــل اثــر العمليــات االقتصــادية مبــدأ كفايــة االتصــال -
  خالل إعداد التقارير ؛

إظهار املعلومات اليت تؤثر على داللة التقارير املالية وإبراز جوانب الضعف إن وجدت اليت ختص أنظمة  مبدأ اإلفصاح -
  الرقابة الداخلية واملستندات والدفاتر والسجالت ؛

ملنشــاة ســواء داخليــة بــ يقصــد مبــدأ اإلنصــاف - ت التقــارير املاليــة تكــون منصــفة جلميــع املــرتبطني واملهتمــني   أوه حمتــو
  خارجية ؛

هو التفسري الواضح لكل تصرف غري عادي يوجه به املدقق ،وان تبىن التحفظات واملقرتحات على أسباب  مبدأ السببية-
  .حقيقية وموضوعية

 أهداف التدقيق:.الفرع الثاين 
الصـناعية وكســب  ور التـارخيي للتـدقيق احـد أهــم بـوادر التحـول، وظهـور شـركات كــربى الـيت أعقبـت الثـورةيعـد التطـ

ت الــيت تقــوم علــى أســاس إعطــاء رأي فــين حمايــد ت اهلــدف مــن التــدقيق يف احلســا صــادقة عــن املركــز املــايل  وصــورة رهــا
 2.التدقيق للمؤسسة حمل ونتائج أعمال الفرتة

 3:هداف من التدقيق كما يليوكما ميكن حتديد األ 
ت احملاسـبية املثبتـة يف دفـاتر املشـروع وسـجال تـه وتقريـر مـدى االعتمـاد   ،هو مـا  يـربر عليهـا التأكد من صـحة ودقـه البيـا

احلصــول علــى الــرأي الفــين احملايــد حــول مطابقــة القــوائم املاليــة املقيــدة يف الــدفاتر والســجالت الــيت تعــزز مــن  اكتشــاف مــا 
                                                             

  ..52-51ص2015ردن،،أمحد حلمي مجعة،املدخل إىل التدقيق والتأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيق،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األ1
2Philippe Laurent Et Pierre Tcherkawsky pratique et l'audit opérationnel les édition d'organisation 
paris 1992p29. 
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رات املدقق املفاجئة للمشروع وتدعيم ألنظمةلدفات  ر من أخطاء أو غش والتقليل من فرص األخطاء والغش عن طريق ز
  .املستخدمة لديه الداخلية الرقابة

ا للعديـد  ا وسيلة وليست غاية تقدم خـدما ت على أ مـن   ومن جهة أخرى ميكن أن نتطرق إىل أهداف تدقيق احلسا
القتصاد القومياجلهات والفئات اليت   1.تشكل قطاعات متنوعة 

االت العلمية ومنها علوم اإلدارة ملثل مفاهيم وأهداف مهنه تدقيق  ومع تطور املفاهيم واألهداف يف ا واحملاسبة، تطورت 
ت  .احلسا

 2:امليداين يف هذا العصر تكمن يف أوولعل التطور يف مهنة التدقيق سواء يف شقها املهين 
إلضـافة إىل املعلومـات الـيت اختـذ ت علـى أساسـها تدقيق األ   هداف املخططة والقرارات املتخذة لتحقيق هـذه األهداف،

إلضافة إىل التحقق من عدالـة )املايل واإلداري(تدقيق كافه األحداث والوقائع املالية وغري املالية  القرارات ، أي الرتكيز يف
الذي  لألفراد ثبات، واالختبار املوضوعي منها يف حتقيق أقصى  قدر ممكن من الرفاهيةالقوائم املالية و تقييم أدلة وقرائن اإل

  .تعمل فيه الوحدة االقتصادية متاشيا مع أهدافها

 فروض التدقيق: املطلب الثالث 
يقصد من خالهلـا حـل املشـاكل والتوصـل إىل نتـائج قـد تسـاهم يف  تعد مؤشرات أو فروض التدقيق عمليه ضرورية 

ت انتقاديإجيا   3:وعرضها على أصحاب املصاحل كي تلقى قبوال عاما من املهنة، وتتمثل هذه الفروض يف ما يلي ةد نظر
ت املالية للفحص-    :قابليه البيا

ت والقوائم املالية قابله للفحص فال مربره لوجود هذه املهنـة ـا إلجيـاد نظـام لالتصـال  4إذا مل تكن البيا ونسرتشـد 
 ؛)املالئمة،القابلية للفحص،البعد عن التحيز القابلية للقياس الكمي (علومات ومستخدميهابني معدي امل

  :عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحه املراقب ومصلحه إدارة املشروع - 
يقصـد بـه اســتعمال املعلومـات املاليـة  إلضــفاء التكامـل والتعـاون بــني اإلدارة واملـدقق اخلـارجي حــىت يسـاعد ويســرع 

  التدقيق؛عملية 
  :خلو القوائم املالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غري عاديه أو تواطئية - 

 إن املدقق غري مسئول عن عدم اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيده مبعايري
واضحة عن طريق بذل العناية املهنية الالزمة،وليس له ينفي عنه مسؤولية اكتشاف األخطاء ال هذا ال. التدقيق املتفق عليها

  أي عذر يف حالة عدم الفحص الذي قام به ومل يتمكن من اكتشافه؛
  :وجود نظام للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث األخطاء-

                                                             
ت دراسة متعمقة يف تدقيقدمحم فضل مسعد،خالد راغب اخلطيب،  1   .20 19،ص ص2009،دار كنوز املعرفة ،عمان ، األردن،1ط احلسا
العتماد على قراءات للمراجع السابقةمن إ2   .عداد الباحث 
دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  iSAمسيف خالد،دور تكنولوجيا املعلومات غي تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 3

  .   فبتصر  37 36 35،ص ص ص2017التسيري ،جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، اجلزائر،
.12امحد قايد نور الدين، مرجع سبق ذكره،ص  4 
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مج التــدقيق بصــورة ختفــض مــن مــدى الفحــص و  اســتعمال وجــود نظــام متــني للرقابــة الداخليــة،جيعل مــن املمكــن إعــداد بــر
 ؛.املراجعة االختيارية بدال عن املراجعة الشاملة

  :التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها  -
 يؤدي إىل سالمة متثيل القوائم املالية للمركز املايل ونتائج األعمال؛

  :العناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل -
إلضافة إىل الصورة " استمرارية النشاط"اته الفرضية من أحد مبادئ احملاسبة املالية والذي يلخص مبدأ وتستمد ه

 الصادقة؛
إلضافة إىل استقالليته الذاتية واملوضوعية-  ت كمدقق فقط ،   :مزاولة مراجع احلسا

لتشريعات والنص إلضافة إىل االلتزام   .وصتكمن يف الكفاءة العلمية واملهنية 

 األطراف املستفيدة من التدقيق: املطلب الرابع 
ـــا وســـيله ختـــدم أطرافـــا عديـــدة تعتمـــد اعتمـــادا كبـــريا علـــى املعلومـــات املاليـــة يف اختـــاذ القـــرارات، وهـــذه  تظهـــر يف أ

 1:األطراف تتمثل يف
  :اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة -

وتقيـيم عمليـه إعـداد التقـارير إىل جانـب اختـاذ قـرارات   هو احلصول على املعلومات الـيت متكـنهم مـن مراجعـه األداء
 مؤثرة يف االجتاهات املستقبلية للمؤسسة؛

  :محلة األسهم- 
دة أو خفض أو احملافظة علـى  متكن محلة األسهم من مساءلة اإلدارة والعاملني، وصوال إىل اختاذ قرارات متعلقة بز

  نسبه االستثمار احلايل؛
  :واحملتملون محله السندات احلاليون -

ا علــى الوفــاء  هــو حصــوهلم علــى املعلومــات املاليــة و تســاعدهم يف تقيــيم درجــة املخــاطرة يف املؤسســة ومــدى قــدر
 مبديونيتها؛

  :املوظفني واحتادات العمال- 
شــاركة متكـن املــوظفني واحتـادات العمــال مــن تقـدير الرحبيــة، وتقــدير األجـور املســتقبلية و يف املفاوضــات علـى اتفاقيــات م  

ح؛  األر
  :االقتصاديون ورجال البحث العلمي- 

ر علـى السياسـات   م علـى تقيـيم اآل تتمثل حاجة   االقتصـاديون ورجـال البحـث العلمـي يف املعلومـات  ملسـاعد
 االقتصادية، وعلى قرارات السياسة العامة،واملساعدة يف أعمال البحوث والدراسات؛

                                                             
رها على جودة املعلومات املالية ،دراسة حالة ،أ 1 ت يف اكتشاف ممارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد من آ طروحة محادي سارة، دور حمافظ احلسا

  .60،ص 2019دكتوراه يف العلوم التجارية ، جامعة دمحم بوضياف املسيلة،اجلزائر،
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  :العمالء واملوردون واملنافسون -
املعلومــات املعتمــدة مــن املــدقق اخلـــارجي متكــن العمــالء واملــوردون واملنافســون مـــن تقيــيم مــدى اســتمرارية تعهـــدات 

  املؤسسة كمصدر للسلع واخلدمات أو كمستهلكه للسلع واخلدمات، وتقييم القوه التنافسية للمؤسسة؛
  :األجهزة احلكومية-

املعتمدة من مدقق  مستقل يف العديد من األغراض منها  تعتمد على بعض أجهزة الدولة يف معلومات املؤسسات 
 مراقبه النشاط االقتصادي ،أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض ضرائب؛

  :الدائنون والبنوك -
 حتديد مدى إمكانية منع القروض للمؤسسة، وكذلك حتديد مبلغ القرض وشروطه؛

  :املستثمرون احملتملون- 
اعدهم يف اختــــاذ قــــرارات حــــول إمكانيــــة االســــتثمار يف املؤسســــة وحتديــــد الســــعر املناســــب حيتــــاجون ملعلومــــات تســــ

 .لالستثمار مبا حيقق هلم اكرب عائد
  :وميكن تلخيص األطراف املستفيدة بصفة مباشرة وغري مباشرة على النحو التايل ـ 

 اخلارجي بصفة مباشرة وغري مباشرة األطراف املستفيدة من التدقيق) 3- 1(الشكل   3الشكل 

  
العتماد على املراجع السابقة   Figure2املصدر من إعداد الباحث 

يعـد التـدقيق اخلــارجي كمـادة أوليـة تتمثـل يف خمرجـات تنفيــذ عمليـة التـدقيق يسـتفيد منهـا جمموعــة ) 3-1(مـن الشـكل    
ا أيضـا تـرتبط مبـدى صـدقية القـوائم املاليـة األطراف داخليا وخارجيا ، سواء ما ت طار ها املباشر أو غري املباشر ، كو علق 
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وصــوال إىل اختــاذ قــرارات مناســبة ،تركــز علــى نتــائج الفحــص والتحقيــق ومــدى موثوقيــة عمــل املــدقق بصــفته ضــامن ومؤشــر 
  .  وإبداء رأيه الفين واحملايدحموري ترتكز عليه مجيع األطراف ،ويتقاسم مسؤولية أداء مهامه على حنو مستقل 

ت:. املبحث الثاين   اإلطار النظري والقانوين ملهنة حمافظي احلسا

لتـدقيق ومتاشـيا مـع   حملاسـبة منهـا أو تلـك املتعلقـة  يعد نشاط العديد مـن املنظمـات املهنيـة سـواء مـا تعلـق األمـر 
إلسراع يف توكيل طرف مستقلانفصال امللكية عن اإلدارة وانتشار الشركات واتساع رقعتها   عملت عدة أطراف 

التدقيق  مهنةمن شانه مراقبه تصرفات اإلدارة من جهة ومحاية حقوقهم من جهة أخرى، اهتمت  الكثري من الدول بتطوير 
عـداد وإصـدار قـوانني وتشـريعات تـنظم املهنـة وربطهـا بواقـع املمارسـة العامليـة الـيت مسيـت  واجلزائر كأحد هذه الـدول قامـت 

املتعلق مبهن اخلبري  2010جوان  29املؤرخ يف  01-10مبعايري التدقيق الدولية وما تبعتهم من إصدارات حملية كالقانون 
 .احملاسيب وحمافظ احملاسبات واحملاسب املعتمد

ت:. املطلب األول    مفهوم مهنة حمافظ احلسا
لتــدقيق اخلــارجي والقــانوين  ت  هتمــام كبــري وفقــا لشــروط واليــات ،إذ جلزائــر تكمــن مهنــه حمــافظ احلســا حتظــى 

 .املمارسة واليت نستعرض واقعها على حنو تفصيلي

ت:. الفرع األول   تعريف حمافظ أو مراجع احلسا
ــا مهنــة تــرتبط بواقــع اهتمــام كثــري مــن الــدول وخاصــة  ت كو ملراجــع أو حمــافظ احلســا تعــددت التعــاريف اخلاصــة 

 .اجلزائر
   01- 10من القانون  22دة حسب املا- 

مســه اخلــاص وحتــت  ت،يف مفهــوم هــذا القــانون هــو كــل شــخص طبيعــي ميــارس بصــفة عاديــه،  يعــد حمــافظ احلســا
ت الشركات  واهليئات وانتظامها ومطابقتها ال حكام التشريع املعمور به   1.مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة حسا

  4مكرر715املادة حسب القانون التجاري اجلزائري ويف - 
ت أو أكثـر ملـده ثــالث سـنوات ختتـارهم مـن بـني املهنيــني  تعـني اجلمعيـة العامـة العاديـة للمســامهني، منـدو للحسـا

 املسجلني على جدول املصف الوطين،
ســـتثناء أي تـــدخل يف التســـيري،  انتظــــام التحقيـــق يف الـــدفاتر واألوراق املاليـــة للشـــركة،ويف مراقبـــه  ومتثـــل مهمـــتهم الدائمـــة 

ت الشــركة وصــحتها،كما يــدققون يف صــحة املعلومــات املقدمــة  يف تقريــر جملــس اإلدارة أو جملــس املــديرين حســب  حســا
ا ئق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية للشركة وحسا  2.احلالة ويف الو

ت على انه-   :وكما أن هناك تعريف أخر يرتبط بشخص حمافظ احلسا

                                                             
ت واحملاسب املعتمد ،اجلريدة الرمسية، 01-10انون ق .7،اجلزائر ص42،العدد2010،مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسا 1 
.188،ص2007اجلزائر، 4مكرر 715املعدل واملتمم ،مراقبة شركات املسامهة ،املادة  59- 75القانون التجاري، األمر   2 
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ملؤسسة ،وميكن االعتمـاد عليـه حيـث  ذلك الشخص الذي يكون قانوين ومستقل وحمايد وليس له عالقة مباشرة 
ا، أي أن  ت واملعلومات احملاسبية واملالية وان حتمل هـذه املعلومـات رأيـه املكتـوب واملوقـع منـه بشـأ تعرض عليه كافه البيا

ســؤوليته اخلاصــة يقــوم مبهمــة اختيــار شــرعية وصــدق املراجــع اخلــارجي كممثــل قــانوين هــو شــخص لــه اســم خــاص وحتــت م
ت املؤسسة اليت يقوم مبراجعة قوائمها املالية    1.حسا

ت   ومن التعاريف السابقة نستنتج أن املراجع اخلارجي أو حمافظ احلسا
ت والبيا ت هو شخص طبيعي أو معنوي مؤهل ملمارسه مهنه التدقيق وتقع حتت مسؤوليته املصادقة على احلسا

سـتقالليه الـرأي  واملعلومات املعروضة لديه من طرف الشركة أو املنشاة للتحقيق والفحص وصوال إىل إعداد التقرير املتوج 
 .الفين و احملايد

ت:.الفرع الثاين    شروط ممارسة التدقيق لدى حمافظي احلسا
لشـروط الفنيـة أو تتحدد شروط مهنة املراجعة أو التدقيق يف الشروط املوضوعية أو األساسي  ة أو تلك اليت تتعلق 

عتبارها أمر ضروري و ال يقل أمهية ملمارسة املهنة    2.الشكلية 
  :جمموعه من الشروط األساسية وهي 8يف املادة  01- 10أضاف املشرع اجلزائري يف القانون 

 أن يكون جزائري اجلنسية؛-
لنســبة ملهنـة حمـافظ - تأن حيـوز شـهادة ملمارسـة املهنـة  ت أو (احلسـا يكـون حــائزا علـى الشـهادة اجلزائريـة حملـافظ احلســا

 ؛)شهادة معرتفا مبعادلتها
 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية و السياسية؛-
رتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛-  أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم 
ملالية و أن يكون مسجال- ت ،  أن يكون معتمدا من الوزير املكلف   يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسا

 وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون؛
لـــس القضــائي املخـــتص إقليميــا حملـــل تواجـــد - أن يــؤدي اليمـــني بعــد االعتمـــاد و قبـــل التســجيل يف الغرفـــة الوطنيــة أمـــام ا

لعبارات اآلتية دية وظيفيت أقسم  العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن ق: " مكاتبهم،  يام وأتعهد أن أخلص يف 
  "و أن أكتم السر املهين و أسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملرتف الشريف، و هللا على ما أقول شهيد

 .متنع الشهادات واالجنازات ملمارسة املهنة من معهد التعليم املختص التابع لوزارة املالية أو املعهد املعتمد-
  3:لشروط األخرى فهي تتمثل يفأما يف ما  يتعلق  
لس الوطين للمحاسبة؛-   احلصول على االعتماد من طرف ا
  العنوان املهين اخلاص ؛-
  ممارسة النشاط يف كامل اإلقليم الوطين،-

                                                             
ت، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر نور امحد وآخرون ،دراسات متقدمة يف مراجعة احل .9،ص2007سا 1 

.مرجع سبق ذكره 01-10من إعداد الباحث معتمدا على قراءة للقانون  2 
.6، 5،ص ص 9،10،11مرجع سبق ذكره املادة  01-10قانون  3 
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ت: املطلب الثاين    التعيني وموانع التعيني وحالة التنايف لدى حمافظي احلسا
إلضافة إىل املرسوم التنفيذي  27و26من خالل املواد و  01-10حدد املشرع اجلزائري يف القانون   -11منه، 

الـيت تـرتبط يف جمملهـا حـول 6و 4مكـرر  715و ما جاء به القانون التجاري اجلزائري السيما املادة  4السيما املادة  32
إلضافة إىل حاالت التنايف و اليت سنعرضها يف اجلدول التايل   :حاالت التعيني واملنع 

ت) 3-1(اجلدول 3اجلدول  حالة التعيني واملنع وحاالت التنايف عند حمافظي احلسا

 حالة التعيني املوانع حاالت التنايف

ممارســـــــــه نشـــــــــاط جتـــــــــاري بشـــــــــكل -
ملعــــــامالت  وســــــيط وكيــــــل مكلــــــف 

 التجارية واملهنية

كـــــل عمـــــل مـــــأجور يقتضـــــي قيـــــام -
 صلة خضوع قانوين

العضــــوية يف كـــل عهــــد إداريـــة أو - 
جملـــــس مراقبـــــه املؤسســـــات التجاريـــــة 
 املنصوص عليها يف القانون التجاري

اجلمـــع بـــني ممارســـه املهـــن كـــاخلبري  -
احملاسيب املعتمد لدى نفس املؤسسـة 

 أو اهليئة

 برملانيا ةكل عهد- 

كـــــــل عهـــــــدة انتخابيـــــــة يف اهليئـــــــة  -
 .التنفيذية للمجالس املنتخبة

 

ت بعــــد عــــدم التعيــــني لــــنفس حمــــافظ احلســــا-
 ؛ عهدتني، إال بعد مرور ثالث سنوات

ت الشـــــركة او -  عـــــدم املصـــــادقة علـــــى حســـــا
اهليئة املراقبة خـالل سـنتني متتـاليتني مـع إشـعار 

  إقليميا بذلك؛ وكيل اجلمهورية املختص 
ء واألصـــهار لغايـــة الدرجـــة - القـــائمون 4األقـــر

إلدارة و أعضــــــاء جملــــــس املــــــديرين أو جملــــــس 
إلدارة و أعضـــــــــاء املراقبــــــــة و أزو  اج القـــــــــائمني 

جملـس املــديرين أو جملــس املراقبـة للشــركات الــيت 
رأس مال الشركة، أو إذا ) 1/10(متلك عشر 

 (1/10)كانـت الشـركة نفسـها متتلـك عشـر 
 رأمسال هذه الشركات؛

أزواج األشـــخاص املــــذكورين أعـــاله وحيصــــلون  
 على أجرة أو مرتب

ة األشــــــخاص الــــــذين منحــــــتهم املؤسســــــة أجــــــر  
ت  حبكــم وظــائف غــري وظــائف حمــافظ احلســا

ريـــــخ انتهـــــاء  5يف اجـــــل ســـــنوات ابتـــــداء مـــــن 
 وظائفهم؛

إلدارة أو -  األشـــخاص الـــذين كـــانوا قـــائمني 
أعضاء جملس املراقبة أو جملس املديرين يف اجل 

ريخ انتهاء وظائفهم 5   سنوات من 

مــــــن بــــــني املهنيــــــني واملســــــجلني يف -
معيـــــة الغرفـــــة الوطنيـــــة عـــــن طريـــــق اجل

ملداوالت  العامة أو املكلف 
العهــدة ملــده ثــالث ســنوات قابلــه - 

 للتجديد مرة واحدة
خـــــالل اجـــــل أقصـــــاه شـــــهر بعــــــد - 

إقفــال آخــر الــدورة لعهــده حمــافظ أو 
ت  حمافظي احلسا

 املوافقة الكتابية وفقا لشروط- 
  العروض، 
ملخص املعاينات،العناصر املرجعيـة  

ئق النماذج املؤهالت    الو
توافق اآلجال والوسـائل مـع املهمـة -

 واألتعاب املناسبة
احــــــرتام حــــــاالت املنــــــع والتنــــــايف  -  

 واألخذ مببدأ االستقاللية  واحلياد
ميكــن أن يعـــني مبوجـــب أمـــر مـــن  - 

رئيس احملكمة مقر اهليئة أو املؤسسة 
إذا فشـــلت املشــــاورات أو مل تــــتمكن 

  اجلمعية العامة من التعيني 

العتماد على قانون املصدر من إعداد ا إلضافة إىل القانون التجاري اجلزائري  7العدد 32-11و املرسوم  01-10لباحث 
  .6مكرر 4مكرر 715املادة 
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مـن خـالل مـا سـبق حـول شـروط املمارسـة والتعيـني تـرتبط بعـض املوانـع وحـاالت التنـايف األخـرى ، واملتعلقـة أساسـا 
ت بشـكل مباشــر  -10وغـري مباشـر ، ميكــن أن نوضـحها  يف إطـار هــا القـانوين والتشــريعي  مبزاولـة نشـاط حمــافظ احلسـا

01.1  
ت املؤسسات اليت ميتلك فيها املسامهات بصفه مباشرة او غري مباشرة؛-   القيام مبهميت مراقبه احلسا
بة عن املسريين؛ - عمال التسيري سواء بصفة مباشره أو املسامهة أو اإل  القيام 
 ؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛قبول ولو بصفه م -
 قبول مهام التنظيم يف حماسبه املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها؛- 
ا؛ -  ممارسه وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى مؤسسه أو هيئه يراقب حسا
  سنوا ت من انتهاء عهدته؛ 3اقل منشغل منصب مأجور يف املؤسسة أو اهليئة اليت راقبها بعد - 
ية مهمة يف املؤسسات اليت تكون هلم فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛-   مينع القيام 
بعني لنفس السلطة وتستقدمهم املؤسسة لغرض التحقيق؛ - موعه حمافظني يكونون   عدم وجود رابطه أو مصلحه 
ت طلب إغفاله لـدى - جلنـه االعتمـاد يف اجـل أقصـاه  شـهران كـان يف حـاالت التنـايف املـذكورة  يتعني على حمافظ احلسا

 أعاله؛
م؛ -  مينع السعي بصفه مباشرة أو غري مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصا
 .ورعدم اللجوء إىل طلب ختفيضات ألتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى يقصد منها اإلشهار لدى اجلمه 

ت .:املطلب الثالث  مسؤولية حمافظ احلسا
إن إخــالل املــدقق اخلــارجي بواجباتــه ومســـؤولياته املهنيــة، أو عــدم وفائــه هلــا علـــى وجــه الــذي يتوقعــه جمتمــع املـــال  

 2:واألعمال يرتتب عليه عدة أنواع من املسؤولية
  املسؤولية األدبية؛- 
  املسؤولية املهنية؛-
 .دنيةاملسؤولية القانونية امل-
ت، ختضع إىل قيود وأحكام تنظمها وتعاقب كل من يقوم مبخالفتها حسب درجه اخلطأ   غري أن واقع مهنة حمافظ احلسا

ت، إذ اقـر القــانون  املرتكـب ،حيـث أن طبيعـة اخلطـأ وحـدها كفيلــه بتحديـد طبيعـة املسـؤولية الـيت تقــع علـى حمـافظ احلسـا
  :59يف مادته  01- 10

 3".العامة عن العناية املهنية، ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائجبتحمله املسؤولية "
ديته للمهام،على ثالثة أشكال  لتايل تعد املسؤولية أثناء   :و

                                                             
.بتصرف.11ص 65،66،67،68،69،70،مرجع سبق ذكره،املادة 01-10قانون  1 

ا على دوائر العمليات يف املنشاة ،دار املناهج ، عمان ، األردن،مر مزيد رفاعة، أصول تدق2 ت وتطبيقا   .27، ص2007يق احلسا
  .10، مرجع سبق ذكره،ص01-10قانون 3
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  :املسؤولية التأديبية:رع األول الف
اليت تضع و 1إن مسؤولية املراجع أمام املهنة ككل، ويكون مصدر هذا النوع من املسؤولية، ما تصدره اهليئات املهنية

ا وهي دييب بواسطة نصوص قانونيه وتنظيميه على غرار ما هو يف بعض األعمال والتصرفات اليت يقوم   :نظام 
 إخفاء أي تالعب أو حتريف يف املستندات أو السجالت أو الدفاتر؛- 
 إذا أبدى رأ معينا غري احلقيقة، املنافقة ألحد املسئولني؛ - 
 2.اء عملهاإلمهال والتقصري يف أد -

ت حسب املادة  01-10من القانون  363يتحمل حمافظ احلسا
ا - ت حسب درجه خطور   )الشطب من اجلدول -أشهر 6التوقف املؤقت ملدة اقصاها -التوبيخ -اإلنذار(عقو

 املسؤولية اجلزائية:الفرع الثاين 
عـد  فيهـا حمـافظ احلسـاب كفاعـل أصـلي مث  ختضع ملبـدأ شـرعيه اجلرميـة والعقوبـة،إذ ال جرميـة وال عقوبـة إال بـنص ،ي 

 4كشريك للمسريين
  :كفاعل أصلي- 

  حصوله على هبة، أو الوعد ،أو التهديد ، أو إساءة استعمال السلطة،أو أي مسؤولية قد تؤثر يف أداء املهنة؛ -
لقـانون العـام خيانـة األمانة،جرميـة ا لنصـب واالحتيـال، التزويـر يف احملـررات ا- علـى عكـس وظيفـة  5لتجاريـةجرائم متعلقة 

ا ؛ ت يف إعطاء الصورة الصادقة للوضعية املالية للشركة وحسا   حمافظ احلسا
 جرمية املمارسة الغري شرعية للمهنة؛-
ت-   .جرائم متعلقة مبمارسه مهنة حمافظ احلسا
  :كشريك أو اشرتاكه يف- 

إلدارة؛- لنصب للقائمني    السماح 
ت مزيفة-   للبنوك ،يقصد منها احلصول على قروض؛ اإلبالغ ببيا
  املصادقة الغري مربرة وعدم تطابقها مع احلقيقة ؛-
 .كشريك للمدراء أو املسريين-

                                                             
ت .دمحم مسري الصبان ودمحم مصطفى سليمان 1   .128ص.  2005. الدار اجلامعة اإلسكندرية مصر.األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسا
وتدقيق، الم عبد هللا ، سعيد أبو سرعة،التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية دراسة حالة، رسالة ماجستري، علوم جتارية ،حماسبة عبد الس2

  .61،ص 2010جامعة اجلزائر ،
  10،مرجع سبق ذكره،ص2، الفقرة 01-10قانون 3
ت دراسة قانونية مقارنة لدور 4 ت يف شركة املسامهة د ط، دار الفكر العريب ، لقاهرة ،مصر علي سيد قاسم، مراقب احلسا ، 1991حمافظ احلسا

  .251ص
ت يف شركات املسامهة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستري ، قانون أعمال ،جامعة وهران كلية احلقو 5 ق، السعيد بوقرور ، مسؤولية مراقب احلسا

  .2006اجلزائر



تالنظري والقانوين ملهنه التدقيق لدى حماف اإلطار                                 الفصل األول  ظ احلسا
 

28 
 

 

 املسؤولية املدنية:الفرع الثالث 
  :الفقرة األوىل من القانون التجاري اليت تنص على 14مكرر  715لرجوع إىل املادة  

ت مسئولون  سواء" إزاء الشركة أو إزاء الغري  عن األضرار النامجة عن األخطـاء والالمبـاالة الـيت  أن مندوبو احلسا
 "يكونون قد ارتكبوها يف ممارسه وظائفهم

ت ؛ -   أخطاء مرتكبه من شخص حمافظ احلسا
ت؛-  اإلمهال من شخص حمافظ حسا
لشركة؛ - لغري أو   إحداث الضرر الالحق 
ت عن أخطاء  - بعيهمسؤولية حمافظ احلسا  .مساعديه و

ت: املطلب الرابع     حقوق وواجبات حمافظي احلسا
ت مـن أداء عملـه علـى أحسـن وجـه ومبعـايري موضـوعية تتماشـى ومتطلبـات مهنتـه ،هـو  حىت يتمكن حمافظ احلسا

مـن  ضرورة متكينـه مـن حقـوق مرسـومة مسـبقا، وواجبـات منتظـرة ،تصـان مـن خالهلـا خمتلـف مراحـل صـدقية التقـارير املعـدة
ت من جهة، وأصحاب املصاحل من جهة أخرى    . طرف حمافظ احلسا

ت: الفرع األول    حقوق حمافظ احلسا

ت حقوق وهي   :يرتتب عن مهمة حمافظ احلسا
  : حق االطالع-

لشركة،سـواء اإللزاميـة  ت حق االطالع ويف أي وقت على الدفاتر والسجالت واملستندات اخلاصـة  حملافظ احلسا
لس اإلدارة واهليئـة العامـة للمسـامهني ملراعـاة التقييـد بنظـام الشـركة األساسـي  أومنها  االختيارية وكذلك حماضر اجللسات 

ومـا يتطلبـه قـانون الشـركات، وليـتمكن أخــريا مـن إعطـاء رأيـه الفـين احملايـد حــول عدالـة تصـوير القـوائم املاليـة لنتـائج أعمــال 
  1املشروع ومركزه املايل

  .01-10من القانون 31إليه أيضا املادة وهو ما أشارت 
قي أصول املؤسسة علـى اخـتالف أنواعهـا  وكـذلك التحقـق مـن االلتزامـات املسـتحقة علـى املؤسسـة  حق تدقيق وفحص 

 2وحىت االتصال بدائين املؤسسة للتأكد من صحة أرصدة هذه االلتزامات
  :  حق اإلعالم- 

   01-10من القانون  33املادة ما تنص عليه حسب -
إلدارة يف الشركات كل ستة  " ت كشـفا حماسـبيا،يعد حسـب )  6(يقدم القائمون  أشهر علـى األقل،حملـافظ احلسـا

ئق احملاسبية اليت ينص عليها القانون  ؛"خمطط احلصيلة والو

                                                             
ت   .247،ص2007بني النظرية والتطبيق د ط، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع ، األردن ،يوسف دمحم جربوع ،مراجعة احلسا 1 

.215كمال الدين مصطفى الدهراوي ، دمحم السيد سرا ،مرجع سبق ذكره ، ص 2 
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  1اري؛و من حقه أيضا  أن يعلم هيئات التسيري كتابيا يف حالة عرقلة أعماله قصد تطبيق أحكام القانون التج
ت تعســـفيا أو  وكمــا لـــه حـــق مناقشــة اقـــرتاح عزلـــه، و يعتــرب هـــذا احلـــق احـــد الضــوابط الـــيت حتـــول دون عــزل حمـــافظ احلســـا

  2.استخدام هذا احلق للتأثري عليه
 :  حق االستعانة مبعاونني-
ت فقد منحهم املشرع احلق يف االسـتعانة مبعـاو   نني خمتصـني كـاخلرباء أو نظر الن املسؤولية تقع دائما على حمافظي احلسا

طــار الشــركة املدنيــة ويف حــدود  القــانونيني أو غــري ذلــك ت لكــن  ســم حمــافظ احلســا ،حيــث أجــازت ذلــك ¼يتصــرفون 
 3بقصد توفري ظروف مناسبة للعمل ضمن فريق متعاون من اجل حتقيق هدف الشركة

ت -  استدعاء اجلمعية العامة من حمافظ احلسا
ت حلضـور اجلمعيـات األكثـر أمهيـه إلزامـي فيجـب اسـتدعاؤه للجمعيـات العاديـة أو الغـري اسـتدعاء منـدوب احلسـا

ت إىل اجتماع اجلمعية ميكن أن يؤثر على صحة مداولتها  4عاديه ،فان عدم استدعاء مندوب احلسا
  حق األتعاب-

ت  ملـداوالت،أتعاب حمــافظ احلسـا إذ يعتـرب هــذا  5يف بدايـة مهمتــه،حتـدد اجلمعيـة العامــة أو اهليئـة املؤهلـة املكلفــة 
ت املادية  .اإلجراء بداية املهمة اليت حتمل جزء من حقوق حمافظي احلسا

ت: الفرع الثاين    واجبات حمافظ احلسا
ت ، تــوفر ســلوك خــاص يف ممارســته للمهنــة، واهــم هــذه العناصــر املتعلقــة  يعــد الطــابع القــانوين ملهنــة حمــافظ احلســا

 :هي
 :السر املهين - 

حـرتام سـر املهنـة فيمـا خيـص األفعـال واألعمـال واملعلومـات الـيت اطلـع  ت ومساعديه ملزمـون   يعترب حمافظ احلسا
 6:عليها حبكم ممارستهم، غري أن هناك جماالت استثنائية تتيح إفشاء هذه األسرار املتمثلة يف

 بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيني؛ -
ئق املقررة؛ التزاميه اطالع اإلدارة اجلبائية-   على الو
 بناء على إرادة موكليهم؛ - 
م أمام جلنة االنضباط والتحكيم -   .عندما يدعون لإلدالء بشهاد

                                                             
. 08ص 34، مرجع سبق ذكره ، املادة  01-10القانون   1 

ت املعاصر الناحية النظرية ، د .91،ص2006ار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة عمان األردن،غسان فالح املطارنة ،تدقيق احلسا 2 
ت يف مراقبة شركة املسامهة. دمحم بن مجيلة 3 مذكرة املاجستري يف ختصص قانون أعمال كلية احلقوق جامعة منتوري ، قسنطينة  .مسؤولية حمافظ احلسا
  .32، اجلزائر ص2011،
ت يف الشركة التجاريةوظيفة املراقبة احلسابي . صاحل زراري فرحة 4 لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،  ". ة ملندويب احلسا ا

  172 اجلزائر ص.1994جامعةاجلزائر.1عدد
.8مرجع سبق ذكره،ص 37املادة  01-10القانون   5 

. 12،مرجع سبق ذكره،ص72املادة 01- 10القانون  6 
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ملعاينة الكافية-    :االلتزام 
ت علـى الطريقــة املتبعـة،لبحث عناصــر  مللــف املوضـوع حتــت املراقبـة، بـل ترتكــز عنايـة حمــافظ احلسـا هـو االهتمـام 

 .نها التقنيات واملناهجاإلثبات ومن بي
  :اإلشراف الشخصي-

ت هــي شخصــيه وال ميكــن انتــداب املهمــة كليــا إىل شــخص أخــر، بــل جيــب عليــه أن يــدير   مهمــة حمافظــه حســا
 1مهمته حتت مسؤوليته الشخصية؛

 االلتزام بتقدمي الضمان والتامني -
لضـــبط املـــادة 01-10نـــص املشـــرع يف القـــانون   ت ،اكتتـــاب عقـــد التـــامني يتعـــني علـــى حمـــافظ  75 2و احلســـا

  .لضمان مسؤوليته املدنية اليت ميكن أن يتحملها  أثناء أداء مهمته

 املعايري الدولية للتدقيق متطلبات واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر مع: املبحث الثالث 

ضـــات القائمـــة يف جمـــال ترجـــع فكـــرة مهنـــه التـــدقيق يف اجلزائـــر إىل ســـعي اهليئـــات الدوليـــة، لتقليـــل الفروقـــات والتناق 
ت املاليــة،بني ممارســي املهنــة،ويف مقــدمتهم االحتــاد الــدويل للمحاســبني    IFAC3احملاســبة، الــيت متكــن مــن تســهيل املقــار

صدار معايري التدقيق موحدة دوليا ،اهلدف منها إضفاء املصداقية والشفافية يف القوائم املالية، ومتاشيها مـع  ISAوقيامه 
وإجيــاد ضــوابط  تشــريعية تالمــس  تجــة يف البلــدان األخــرى وهــو مــا ذهبــت إليــه اجلزائــر ســعيا منهــا إىل التموقــعالتقــارير املن

 .خمتلف التطورات احلاصلة

 اإلصالحات املهنية يف اجلزائر :املطلب األول 
مواكبـــه عمـــدت اجلزائـــر كغريهـــا مـــن الـــدول  يف اهتمامهـــا ملهنـــة املراجعـــة وذلـــك بعـــد االســـتقالل وحاجـــة منهـــا يف  

التطورات واملستجدات الدولية وهو  ما يعرف مبهنة التدقيق والسـهر علـى إعطائهـا أمهيـة ودافعيـه حنـو بلـوغ أهـداف تسـاير 
جلزائــــر علــــى مــــرحلتني ،مرحلــــه قبــــل  خمتلــــف خمرجــــات األنظمــــة االقتصــــادية العامليــــة ، إذ مــــرت، مهنــــه مراجعــــه احلســــاب 

إلضـافة إىل تســابقها مـع واقــع التطــورات االسـتقالل وبعــده ، وكـل مرحلــه تتميـز عــن ا ألخـرى وفــق منظــور زمـين وتشــريعي 
  ملهنه التدقيق الدولية ، 

  التطور التارخيي: الفرع األول 
إلصــالحات االقتصـادية تتوافــق مـع خمتلــف االجتاهــات  اهتمـت اجلزائــر يف السـنوات املاضــية بفـتح ورشــات خاصـة 

احلـــر ،بعـــد مـــا كانـــت يف املاضـــي تتبـــىن االقتصـــاد املوجـــه االشـــرتاكي، ولعـــل أبـــرز  االقتصـــادية واملتمثلـــة  يف اقتصـــاد الســـوق
                                                             

اجلزائر ص . 2012،السنة اخلامسة، جامعة الوادي، 05راجعة يف اجلزائر،جملة الدراسات االقتصادية واملالية،العدد واقع ممارسة مهنة امل.األزهر عزه .1
37  

.12بتصرف، ص 75،مرجع سبق ذكره،املادة  01- 10القانون  2 
3http://www.ifac.org/DevelapingNations اطلع علیھ یوم 2020/04/11 على الساعة22:01سا 
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متطلبات التوجه اجلديد تتمثل يف حتيني أنظمـة التسـيري للمؤسسـات واملنظمـات واهليئـات املشـرفة عليهـا يف شـكل يتماشـى 
عــداد التقـارير املاليــة واقتصـاد السـوق، وتعتــرب اإلصـالحات األخــرية الـيت متثلــت يف تبـين اجلزائـر معــايري متع ) IFRS(لقـة 

ملراجعـة والتـدقيق يف ) IAS(ومعايري احملاسبية الدولية  لدليل يف االنفتاح حنو أفق جديدة من خـالل تبنيهـا يف مـا يسـمى 
ت كجزء ال يتجزأ من املعايري احملاسبية الدولية  ،إذ سنعرض أهم حلقات تطور مهنة التدقيق يف اجلدول  التايل   :احلسا

  التطور الزمين لواقع مهنة التدقيق يف اجلزائر) 4- 1(اجلدول  4اجلدول 

  املراحل
اإلطار 
  التارخيي

  اإلطار القانوين و املميزات
  

  األهداف

قبل 
  االستقالل

االحتالل 
  الفرنسي

  :القانون الفرنسي
  تطبيق التدقيق وفق منظور فرنسي

  .مصاحل املستدمر الفرنسي

داة غ
  االستقالل

1969  
  

1979  

  :107-69األمر -
  38قانون املالية املادة     

 .فرض الرقابة على املؤسسات العمومية االقتصادية -
  مني حق الدولة- 

  :173-70املرسوم -
ت–واجبات املراقب      -مراجع احلسا

ت مراقب دائم على تسيري املؤسسات - مراجع احلسا
 العمومية

يات ممارسه الوظيفة للمـراقبني ومفتشـي توفري صالح- 
   املالية

1980  
  

1988  

  :05-80قانون-
  .منه 05إنشاء جملس احملاسبة،املادة

ت -  مراقبة خمتلف احلسا
مراقبـــة صــــحة وقانونيــــه ومصـــداقية العمليــــات املاليــــة - 

  واحملاسبية
  بطء تطور املراجعة-
  

طــاع احتكـار الدولــة للحيــاة االقتصــادية وغيــاب الق - 
  اخلاص

  ممارسه الرقابة على نشاطها  استقاللية املؤسسات العمومية جزئيا

1989  
  

2010  

  :08-91قانون-
  اهليئات املهنية املنظمة ملهنة التدقيق

  :تنظيم املهن يف املصف الوطين
ت، احملاســـــــــبني  اخلــــــــرباء احملاســــــــبني، حمـــــــــافظي احلســــــــا

  املعتمدين
ت يف  كيفيــــــــــة تعيـــــــــــني حمـــــــــــافظ احلســـــــــــا

  املؤسسة العمومية
ت مـع حتديـد كيفيـه نشـر  - شرح تعيني حمافظ احلسـا

مقــاييس اإلجـــازات والشــهادات وشـــروط اخلــربة املهنيـــة 
  ملمارسة املهنة



تالنظري والقانوين ملهنه التدقيق لدى حماف اإلطار                                 الفصل األول  ظ احلسا
 

32 
 

 

املتضـــــــمن  11  -07الـقــــــــانون رقـــــــم-
  - SCF -النظام احملاسيب املايل 

ت مــــن خــــالل تبــــين قواعــــد - تســــهيل مراجعــــة احلســــا
  .أكثر وضوحا

  2010 مرحلة ما بعد

  01-10قانون-
  حتديد شروط وكيفيات ممارسة املهن-
  

  :تنظيم واستقالليه املهن
  ؛صف  الوطين  للخرباء احملاسبنيامل-
ت الغرفة ال-   وطنية  حملافظي احلسا
  .للمحاسبني املعتمدين   املنظمة الوطنية -

  السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها   حتديد الصالحيات-

يســــــــمى مبعــــــــايري التــــــــدقيق إصــــــــدار مــــــــا -
  اجلزائرية

حتقيق التوافق الدويل ومسايرة واقع تنظيم مهنه احملاسبة 
  .والتدقيق يف اجلزائر

العتماد على دراسات أدبية وقانونية: املصدر    1من إعداد الباحث 
التـدقيق تكريســا  تظهـر لـدينا جمموعـة مــن احلقـب املصـاحبة للتطـورات احلاصـلة يف مهنـة) 4-1(مـن خـالل حتليـل اجلـدول 

الهتمــام اجلزائــر بواقــع املهنــة ،ومــا شــهدته مــن تغيــريات ســواء يف شــقها التــارخيي ،ومــا لزمــه مــن ارتبــاط قــانوين وتشــريعي يف 
ـا  التعامل مع املستجدات الدولية ،إذ أصبح ما يسمى مبعايري التدقيق اجلزائرية  ومدى توافقها مع املعـايري الدوليـة، وحماكا

 .املهنة بشكل يتماشى مع اإلطار الدويل  بواقع تنظيم 

                                                             
ت يف اجلزائر وتكييفها مع املعايري الدولية للمراجعة،ملتقى دويل حول النظام احملاسيب امل-1 ايل يف مواجهة مورة مجال،ضرورة إصالح مهنة مراجعة احلسا

  ، 2011 ديسمرب 14 - 13 لمراجعة،جامعة سعد د حلب،البليدة،اجلزائر،املعايري الدولية للمحاسبية واملعايري الدولية ل
 م، 1969 ،اجلزائر،بتاريخ 110 ،اجلريدة الرمسية،العدد 1970 ،قانون املالية لسنة1969-12-31مؤرخفي107- 69األمررقم

ت ك1970-11-16املؤرخفي173- 70مرسوم--  مراقب اجلريدة الرمسية ،والدي حيدد مهام وواجبات املراقب واعترب مراجع احلسا
 ،اجلزائر، 10 ،املقرر إلنشاء جملس احملاسبة،اجلريدة الرمسية،العدد 30- 10-1980 املؤرخفي05-80قانونرقم-
لقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد1988-12-01املؤرخفي01-88القانون-  02 ،املتعلق 
   1988 نةلس

ت واحملاسبني املعتمدين 1991-4-27الصادر يف  08-91قانون   املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسا
 ، 1996لسنة 56 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد1996- 09-25املؤرخفي318-96املرسوم التنفيذي رقم-
ع اجلزائري واملعايري الدولية للمراجعة،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،جامعة امحد بن صديق دمحم،واقع املراجعة اخلارجية بني التشري-

 ، 2015بوقرة ،بومرداس،اجلزائر،
 .وزارة املالية ، اجلزائر.،املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق 2016 فيفري 04 ،املؤرخ يف 002 مقرر رقم-
  .وزارة املالية ، اجلزائر .،املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق 2016 أوت 11 ،املؤرخ يف 150 مقرر رقم-
  .وزارة املالية ، اجلزائر .،املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق 2017 مارس 15 ،املؤرخ يف 23 مقرر رقم-
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 اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق يف اجلزائر:.الفرع الثاين  
إن تطور إصالحات مهنة التدقيق استوجب حتيني خمتلف النصوص والقوانني اليت تتماشى مع ما  أقرته اإلصدارات 

يم تنفيذيـه حتـدد شـكليه وصـالحيات اهليئـات املشـرفة علـى وعـدة مراسـ 01- 10يف تطبيق النظام احملاسيب املايل والقـانون 
لتدقيق  .التدقيق يف اجلزائر وسنحاول التعرف عليها من شقها اخلاص 

لس الوطين للمحاسبة-1   ا
  :كجهاز استشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك يقوم مبهام   318 -96أنشئ مبوجب املرسوم  

ا؛التنسيق والتلخيص يف جماالت البحث -  وضبط مقاييس احملاسبة والتطبيقات املرتبطة 
ملالية؛ -   االطالع على كل املسائل املتعلقة مبجال اختصاصه بطلب منه أو من الوزير املكلف 
مهم أشغاله-  لس املنتخبة واهليئات والشركات واألشخاص الذين   1.هيئة استشارية ختص جلان ا

يف ضــبط جمموعــة مــن املهــام املتعلقــة مبجــاالت التقيــيس احملاســيب و االعتمــاد  وقــد أعطــى املشــرع اجلزائــري اهتمامــه 
إلضـافة إىل جلنــه االنضـباط والتحكـيم وجلنـه مراقبــه النوعيـة، تتـوىل مـن خاللــه اللجـان املتسـاوية األعضــاء  وجلنـة التكـوين ،

عتبارها جسر للوصول إىل تقلد خمتلف املهام احملدد لكل مهنة    2:واليت تتجسد فعال يف ما يلي مهام كل جلنة، 
  بعنوان جلــــــنـــــة تـــــقـــــيـــــيـس الـــمـمـــــارســـــات احملاسبية والعناية املهنية-

ـــات احملاســبية والعنايــة املهنيــة كال ـــرق الـــعـــمـــل فـــيـــمــــــا يـــــخص الــــتـــطـــبــــيـــقــ ـــر للمــشــــاريع تحــيرتكــز عمــل اللجنــة بوضــع طـــ ضــيــ
لـزام القـانوين ملسـك واآلراء حــول األحـــكــام احملــاســبــيــة الــوطــنــيــة املطــبــقــة عــلـى كل شــخص طــبــيـــعي أو مــعــنـــوي خاضـع لإل

إلضافة إىل إجنـاز كل الدراسـات والـتحـالـيل اخلاصـة بـتطـوير واستعمال األدوات  واملسارات احملاسبية، ومن مجلتها احملاسبة،
ــــة ــــوص الــقــانـونــيـ ــــاريع الــنـصـ ــــيس احملاســـبات تـــتم علـــى دراســــة مــشـ ــــيت تــهـــــدف إىل تــقــيـ ــــراءات الــ ــــراح كـــل اإلجـ املتـعــلــقــــة  اقــتـ

ا، كمــا تســعى  ـــة ضـــمـــــان تـــنـ إىلحملاســبة وإبــداء اآلراء فيهــا وتقــدمي التوصــيات بشــأ ـســـيـــق وتــلـــخـــــيص األبـــحـــــاث الــنـــظـــريـ
ــتـصــة يف واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة و حتضـيـر مـشـاريع اآلراء املتعـلـقـة بـاملعـايـيـر املعـدة مـن املنـظــمــات الـدولـيــة املخ

التصال مع خمتلف اهليئات املعني   .ةالتقييس احملـاسـيب وكذا تطبيقها،
  : تتوىل جلنة االعتماد املهام اآلتية-

ـــــر وســبـــــل اال ـــــد مــعــايــيـ ـــــات االعتمــــاد و  حتــديـ ـــــة مـــلـــفــ ـــــال مـــعـــاجلـــ ـــــرق الـــعـــمـــــل يف مـــجـــ ـــــداد طـــ ـــــة اخلــبــيـــــر إعــ ـــــاق مبــهــنـ لــتــحـ
ت احملاســب  إلضــافة إىل وحمــافظ احلســا ضــمان تســيري طلبــات االعتمـــاد والتحضــري هلــا مبــا يضـــمن  واحملاســب املعتمـــد، 

  .كذلك متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين
  : تتوىل جلنة التكوين، املهام اآلتية-

                                                             
،ص ص  2013دكتــوراه، جامعــه ســطيف، اجلزائــر،  عمــر شــريفي،التنظيم املهــين للمراجعــة دراســة مقارنــه بــني اجلزائــر وتــونس واململكــة املغربيــة أطروحــة1

155 156.  
ـــذي رقـــم ،2 ـــة ،العـــدد2011/01/27املـــؤرخ يف ،11-24املرســـوم التنفي ـــوطين للمحاســـبة وتنظيمـــه وقواعـــد ســـريه، اجلريـــدة الرمسي لـــس ال  7، تشـــكيلة ا
  .7، 6ص ص  23 22 21 20 19 18،اجلزائر املادة ، 2011،



تالنظري والقانوين ملهنه التدقيق لدى حماف اإلطار                                 الفصل األول  ظ احلسا
 

34 
 

 

  تعتمـــد يف إعـــداد طـــرق العمـــل يف مـــا خيـــص جمـــال التكـــوين و دراســـة ملفـــات املشـــاركة يف الرتبصـــات واملتابعـــة الدائمـــة هلـــا
ـــكتــــوجــــيـــه املتــــ ـــوين يف مـــجــ ـــر لبـــرامـــج الـــتـــكــ ـــة املعتمــدة و التحـــضـــيــ ـــر احملاســبية ربــــصـــــــني إىل املكــــاتـــب احملــــاســــبــــيـــ ال املـــعـــايـــيــ

ـــرى واملــعــاهــــد املتخصصــة ـــاون مـــع هــيــاكـــل الــتــكـــــوين األخـ يف خمتلــف جمــاالت احملاســبة وحتقيــق  الدوليــة، والعمــل علــى الـــتــعـ
ــــرات و ورشـــات عمـــل يف خمتلـــف ميـــادي ــــة ومـــؤتـــمـ ــــام دراســيــ ــــيم مـــلـــتــقـــيــــــات وأيــ ن احملاســـبة املســـتوى العلمـــي املنشـــود كتـــنـــظــ

  .والتدقيق تتوج بتسليم شهادات الرتبص او التكوين
  : م اآلتيةتتـوىل جلنـة االنضـباط والتـحكـيم،املها-

تقـــوم علـــى إعــــداد طــــرق الـعــــمل فــــي  مــــا يــــخص مـجــــال االنـضـبــــاط والتحكـــيم واملصـــاحلة،تعىن بدراســــة امللـفـــــات املتـعـلـقــــة 
ديـــة  لــــقواعد املهــــنية والتقــــنية أو األخالقيـــة املرتكبـــة مـــن املهنيـــني خـــالل  بـاحلـــــاالت الـتـأديـبـيــــة لــــكل مــــخالفة أو إخـــالل 

ــــام يف مـيــــدان التحكـــيم واالنضـــباط ، كمـــا تعمـــل علـــى ضــــــمــــــــــان الـــدور مهـــام هم و حتـضـيـــــر مـشـاريــــع اآلراء حــــول األحـكـ
ـــــجــــــال االســــــتــــــشــــــارة والـــوقـــايـــة واملصـــاحلـــة والـــتــحـــكـــيم خـالل امل ئننـــازعـــات باألســــــاسي فـي مـ   ني املهنيني والز

  :تــتـــوىل جلــنــة مـــراقــبــة النوعية املهام اآلتية-
ــــاريع الـــــــنـــــــصــ ــــداء اآلراء واقـــــــتـــــــــراح مـــــــشــــــ ـــــــوص التنظيميـــة يف جمـــال إن إعـــداد طـــرق العمـــل يف جمـــال نوعيـــة اخلـــدمات و إبــــــ

ـــد االسـتــقاللـيـــة النوعيــة يضــمن نوعيــة التــدقيق  املوكلــة ملهنيــي احملاســبة وتنظــيم مكاتبهــا  وتســيريها ويــربز مـــدى احــتـــرام قـواعـ
واألخالقيـات ، وهـو مــا حيقـق أيضـا املــراقبني املختـارين مــن بــني املهــنيني مـن أجــل ضـمان مهـام مراقبــة النوعيـة، وكمـا تتــوىل 

عـية الـتقـنية لـألشغال واألخالقــيـــات والــتــصـــرفـــات الــيت يـــجب عـــلى املهــنــيــــني جلنة مراقبة النوعية تنـظيم مـلتـقيـات حول الـنو 
ئن ا يف جمال االستشارة والعالقات مع الز   .التحلي 

لس الوطين لـلغرفة الوطـنية حملافظي احلــسـابـات -2   ا
ــــــلس مــــن تـــســـعـــــة ـــــاء مـــنــــتــــخـــــبـــــني مــــن اجلـــمـــعـــيـــــة الــــعـــامــــــة مــن بــــني األعـــضـــــاء املعـــتـــمــــــدين أعـــضـ)9(يـــتـــشـــــكل ا

ت   . واملـســـجـــلـــني يف جـــدول الــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيــة حملافظي احلسا
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تتشكي) 4- 1(الشكل  4الشكل  لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسا   لة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

العتماد على املادة : املصدر    .12،11،ص ص 26-11من املرسوم التنفيذي -11-03من إعداد الباحث 
  
ت تعيــني ثالثـــــــة    ــــــــلـــس الـ)3(ينبثـق عــن الغرفــة الوطنيــة حملــافظي احلســا ـــــــوطــــــــــين لـلـمـحـاسـبـــة بـقـــرار مــن أعــــــــضـــــــــاء فـــي ا

ت بعـد تشـكيلة هـذا األخـ لـس الــوطين لـلغرفــة الوطـنيــة حملـافظي احلسـا ري الـوزيـر املـكـلف بـاملالـيـة بـنـاء عـلى اقرتاح رئــيس ا
ألعضاء ال إلضافة المني اخلزينة لذات الغرفة ، كما حيتفظ  ) 4-1(باقية واملوضحة يف الشكلمن رئيس وأمينا عاما له، 

ملالية الذي يقوم هلذا الغرض، لس نـشاطـاته مع الوزيـر املكـلف    1وينسـق ا

  دور املنظمات الدولية يف تطور مهنة التدقيق يف اجلزائر: املطلب الثاين 
ن خــالل الفــرص املتاحــة يف ظهــرت العديــد مــن املنظمــات الغــري حكوميــة يف تطــوير املراجعــة والتــدقيق الــدوليني مــ         

توحيد رؤى تتماثل وتتطابق مع اإلطار احمللي لكل دولة والسعي من خالل تنظيمهـا وإزالـة االختالفـات يف الـنظم واملعـايري 
مع ضرورة تطويرها بشكل موحد إذ أصبحت اجلزائر ملزمه مبواكبه التطور االقتصادي وخاصة بعد انتهاجها ملعايري احملاسبة 

طبيقها لنظام حماسيب جديد ، مكن اجلزائر بتبين معايري التدقيق الدولية ووضع معايري حمليه كمنطلق يراعي النظرة الدولية وت
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  هيئات إصدار معايري التدقيق الدولية:الفرع األول  
و )AICPA(ع احملاســبني القــانونيني األمريكــيتعـد أهــم املنظمــات الرائــدة يف جمــال  إصــدار معــايري  التــدقيق، جممــ        

مـع وضــع لبنـة حماولـة لســنها إال يف بدايـة القـرن احلــايل وتتمثـل املنظمـات الدوليــة الـيت اسـتهدفت وضــع  1939ذلـك سـنة 
يئه املناخ الالزم هي    2:معايري التدقيق و
                                                             

.11سبق ذكره صمرجع  26-11ملرسوم التنفيذي ،ا 1 
خله بعنوان مكانه بن عماره منصور، حويل دمحم، ملتقى علمي دويل حول النظام املايل يف مواجهه معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية للمراجعة مدا2

جي خمتار، عج،2011ديسمرب  14و  13النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري الدولية للتدقيق، يوم    .07نابة، ،اجلزائر صامعة 

 الرئيس

 األمني العام 

 أمني اخلزينة

الستة عضاءبا   

للمجلسحسب اغلب األصوات من اجلمعية العامة االنتخابية   

حسب ترتيب األصوات  من اجلمعية العامة 
 االنتخابية للمجلس
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  ؛ (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني -
 )IAPC(جلنة ممارسة التدقيق الدويل -
 1االحتاد الدويل للمحاسبني -1
سس عام    دولـة ميثلـون أكثـر  118عضـو ومنظمـة يف 158ويضم يف عضـويته، 1977هو منظمة عاملية ملهنة احملاسبة 

يهدف االحتاد إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطـوير اقتصـاد دويل قـوي مـن     . مليون حماسب) 2.5(من 
فإن االحتاد لديه عالقة عمل وطيدة . ولتحقيق مهامه. ري مهنية عالية املستوى والتشجيع على اعتمادهاخالل إنشاء معاي

وقـــد قامـــت جلــــان االحتـــاد بوضـــع املعـــايري الدوليـــة للمراجعــــة .مـــع هيئـــات زميلـــة ومنظمـــات حماســــبية يف خمتلـــف دول العـــامل
إلضــافة إىل معــايري و معــايري دوليــة لرقابــة اجلــودة ،وأخــرى تــرتبط  .وخــدمات التأكيــد بقواعــد دوليــة ألخالقيــات املهنــة ، 

 .التأهيل الدولية  ،وكذلك معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام
ويضم االحتاد يف عضويته بعـض اهليئـات احملاسـبية يف بعـض الـدول العربيـة مثـل البحـرين ومصـر والعـراق ولبنـان واملغـرب     

  .والسعودية وتونس
 :مج عمل االحتاد من قبل اللجان التاليةوينفذ بر  
  : جلنة التعليم-ا 

إلضـافة إىل التعلـيم املهـين املسـتمر ) احملاسـبة القانونيـة(وتضـع معـايري التعلـيم والتـدريب التـأهيلي الـالزم ملزاولـة التـدقيق     
لس ت اللجنة ملوافقة ا  .ألعضاء املهنة على أن ختضع بيا

  : جلنة السلوك املهين -ب
 .وتضع معايري آداب السلوك املهين وتعزيز قيمتها وقبوهلا من قبل املنظمات األعضاء مبوافقة جملس االحتاد   
 : جلنة احملاسبة املالية واإلدارية -ج
تمـع وتعمـل علـى تطـوير احملاسـبة املاليـة واإلداريـة عـرب إجيـاد البيئـة الـيت تزيـد عـن مسـتوى كفـاءة احملاسـبني اإلداريـني يف ا   

ت الالزمة مباشرة نيابة عن جملس االحتاد   .بصورة عامة وهلا أن تصدر البيا
  : جلنة القطاع العام -د

 وتضع املعايري والربامج اهلادفة لتحسني اإلدارة املالية للقطاع العام وقدرته احملاسبية 
 : عضوية االحتاد-ه

ـــا  وتعـــد العضـــوية يف االحتـــاد الـــدويل للمحاســـبني مفتوحـــة هلي ـــا قانونيـــًا أو حبكـــم اإلمجـــاع يف أوطا ئـــات احملاســـبة املعـــرتف 
وتشــمل العضـوية يف االحتـاد الــدويل للمحاسـبني العضــوية يف   .كمنظمـات ذات أمهيـة هلــا مسعتهـا احلسـنة يف مهنــة احملاسـبة

الحتــــــــاد الــــــــدويل  .جلنــــــــة املعــــــــايري الدوليــــــــة للمحاســــــــبة  للمحاســــــــبني ويبلــــــــغ عــــــــدد احملاســــــــبني يف املنظمــــــــات األعضــــــــاء 
 ً  . حماسبًا يف العمل املهين واخلاص والتعليم واحلكومة 2.000.000تقريبا

  :)IAPC(جلنة ممارسة التدقيق الدويل  -2

                                                             
1https://specialties.bayt.com سا       21:52على الساعة    04/04/2020اطلع عليه يوم         
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وقـد أعطيـت هـذه (IFAC) أحـد جلـان االحتـاد الـدويل للمحاسـبني(IAPC)  تعتـرب جلنـة ممارسـة التـدقيق الـدويل
لنيابة عن االحتاد، ويتم تعيني أعضاء اللجنة عادة من اللجنة صالحية إصدار مسودات معايري التدقيق وا خلدمات التابعة 

قبـل اهليئـات األعضـاء ميثلـون دول خيتارهـا االحتـاد، وهنـاك جلـان فرعيـة منبثقـة عـن هـذه اللجنـة تضـم ممثلـني مـن الـدول غــري 
ن اللجنة أعضاء من كانت تتضم1994األعضاء وذلك من أجل احلصول على أكرب عدد ممكن من وجهات النظر، ويف 

ن، اهلنـــد، الســـويد،اململكة املتحــــدة (دولـــة 13 اســـرتاليا، الربازيـــل، كنـــدا، مصـــر، أملانيـــا، فرنســـا، املكســـيك، هولنـــدا، اليـــا
ت املتحدة األمريكية   1.والوال

حتــت اسـم جملــس   2002مت إجـراء مراجعــة شـاملة للجنــة و الـيت مــن خالهلـا أعيـد تكوينهــا سـنة2001و يف سـنة 
حيــث أصــبح هــو اهليئــة املشــرفة علــى وضــع وإصــدار معــايري الدوليــة للتــدقيق (IAASB)ري التــدقيق والتأكــد الدوليــة معــاي

لــس عــدة دول هلــم عالقــة مبهنــة التــدقيق احملاســيب، ويتمثــل هدفــه  يف حتســني "واخلــدمات املتعلقــة بــه، وميثــل أعضــاء هــذا ا
 العـامل عـن طريـق إصـدار تعليمـات عـن جمموعـة وظـائف التـدقيق درجة توحيد ممارسات التدقيق واخلدمات ذات الصـلة عـرب

  :والتأكيد سعيا إىل 
نيــل القبـــول الــدويل مبـــا يضــمن املبـــادئ واإلجــراءات األساســـية الـــيت حتكــم ممارســـة مهنــة التـــدقيق احملاســيب مبســـتوى عـــايل  -

  ؛.اجلودة
 .تعزيز جودة التدقيق واتساق ممارسة املهنة يف مجيع أحناء العامل-
ت ورد بـــــــــه مـــــــــا يلـــــــــيو   2: قــــــــد أصـــــــــدرت اللجنـــــــــة متهيـــــــــدا أو مقدمــــــــة عـــــــــن املعـــــــــايري الدوريـــــــــة كتـــــــــدقيق احلســــــــا

يعد هدف إصدار املعايري هو تطوير وتدعيم مهنة احملاسـبة الدوليـة ، وترابطهـا الـذي يسـتند إىل قواعـد منسـقة ، وكماتـدرك 
لقوانني والتعليمات الصادرة عن املؤسسات احلكومية أو املهنية ختتلف حسب كل بلد،  اللجنة أن األنظمة احمللية اخلاصة 

وقد تؤثر على املمارسات املهنية يف عمليات التدقيق، مما يستوجب على جلنـة التـدقيق اخـذ مظـاهر االخـتالف بـني معـايري 
ولويـــة للمعـــايري التـــدقيق املطبقـــة يف كـــل دولـــة بعـــني االعتبـــار يف حماولـــة لتحقيـــق القبـــول الـــدويل هلـــذه املعـــايري، و تكـــون األ

واملتطلبات احمللية عن تلك الصادرة عن اللجنة إال يف احلاالت اليت ال توجد فيها معايري حملية، عندئذ تطبق بصورة تلقائية 
املعـايري الدوليــة ،وهــو مــا يظهـر  اتســاع جمــال تطبيــق هــذه املعـايري حبيــث يشــمل كــل مـن التــدقيق أو فحــص مســتقل بغــرض 

ــذه إبــداء الــرأي يف املعلومــ ات أليــة وحــدة ،بغــض النظــر عــن حجمهــا وهــدفها وشــكلها القــانوين، ويتطلــب األمــر االلتــزام 
ت ، ومع كل معيار يتحدد عن مدى االلتزام به  ا مدقق احلسا املعايري كل ما أمكن ذلك يف كافة النشاطات اليت يقوم 

للغــة احملليــة، مــع توضــيح إســم املنظمــة الــيت بغــرض إعطــاء  املنظمــات يف الــدول األعضــاء احلــق يف إعــداد الرتمجــة امل ناســبة 
لرتمجة للنص اإلجنليزي الصادر عن االحتاد؛   قامت 

و قـــد صـــدرت املعـــايري يف إصـــدارات زمنيـــة متتابعـــة حســـب األمهيـــة النســـبية ،مث  أعـــاد االحتـــاد تبويـــب هـــذه املعـــايري طبقـــا 
  .الرتباطها مبراحل عملية التدقيق

                                                             
جلزائر ،دراسة استقصائلويل نور اهلدى ،1 ت أطروحة دكتوراه أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب  ية ملكتب حمافظي احلسا

  ،.42،ص2016/2017جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر

اسبة،جامعة عبد متار خدجية ، تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية دراسة حالة اجلزائر،أطروحة دكتوراه،قسم مالية وحم2.
ديس ، مستغامن    .156،اجلزائر ص 2016/2017احلميد بن 
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  (IAASB) لس معايري التدقيق والتأكيد الدويلإصدارات جم- الفرع الثاين
  الشكل املوايل يوضح إصدارات ملعايري التدقيق واملراجعة والتأكيد واخلدمات ذات العالقة الدولية 

  )IAASB(إصدارات جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل  ) 5-1(الشكل  5الشكل

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
عمان ، 2أمحد حلمي مجعة، املدخل إىل التدقيق والتأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط:دراملص

  .59، ص2015األردن، 
Figure 2 

 القةلخدمات ذات العا اإلطار الدولي لعملیات التأكید

لمعاییر الدولیة 
 لعملیاتالتأكید

3699-3000  

یانات ممارسة الخدماتب  
 ذات العالقة الدولیة

 4700-4999 مخصصة
 لبیانات ممارسة الخدمات

 ذات العالقة الدولیة

یانات ممارسة ب
 عملیات
التأكید 

- 3700الدولیة
3999 

 مخصصة
لبیانات عملیات 

انات ممارسة مراجعةبی  
 العملیات الدولیة
2999-2700 

مخصصة لممارسة 
 مراجعة

 العملیات الدولیة

المعاییر الدولیة 
ةلعملیاتالمراجع  
2699-2000  

 بیانات ممارسة
 التدقیق الدولیة
1999-1000 

بیانات ممارسة 
 الخدمات

 ذات العالقة الدولیة

 المعاییر الدولیة للتدقیق
999-100 

مراجعةعملیات التدقیق و  
ومات المالیة التاریخیةالمعل  

عملیات التأكید باستثناء عملیات 
 التدقیق

أو المراجعة للمعلومات المالیة 

 لمعاییر الدولیة للخدمات ذاتا
 العالقة

4699-4000 

 بیانات ممارسة الخدمات
 ذات العالقة الدولیة

 4700-4999مخصصة
 لبیانات ممارسة الخدمات

 ذات العالقة الدولیة

نيةملع 99-01اي الدولية للرقابة امل  

 الخدمات التي تغطیھا إصدارات مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولي

 قواعد األخالق للمحاسبین المھنیین
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ات مبوبــة الــيت تنبثــق عنــه إصــدار IAASB) (إصــدارات جملــس معــايري التــدقيق والتأكيــد الــدويل ) 5-1(يظهــر الشــكل 
حســـب كـــل قاعـــدة رقميـــة موضـــحة حســـب الشـــكل أعـــاله، والـــيت تنقســـم يف شـــقيها إىل معـــايري  اخلـــدمات ذات العالقـــة 
ملراجعـة او  إلضافة إىل اإلطار الدويل لعمليات التأكيد وهو حمل اهتمام الكثري من املدققني يف فهم  املعايري اليت ترتبط  ،

لتدقيق الدويل    .تلك املتعلقة 

  اهليكل املتكامل ملعايري التدقيق واملراجعة والتأكيد: فرع الثالثال
يوضـح الشـكل اهليكـل املتكامـل ملعـايري التـدقيق واملراجعـة والتأكيـد واخلـدمات ذات العالقـة الدوليـة، والـيت يصــدرها 

صـنفة يف جمموعـات، جملس معايري التدقيق والتأكيد الـدويل، ومـن املالحـظ أن تلـك املعـايري موضـوعة ضـمن سلسـة أرقـام م
  :وتراعى فيها أهم املتطلبات البيئية وهيكلة املعيار حبد ذاته و الذي يشمل ما يلي

  هيكل املعيار الدويل) : 6-1(الشكل  6الشكل

 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

دف سابات  مجال  يحتوي :ال دف مدقق ا ل معيار ع بيان وا ل

ناولھ ذلك املعيار؛  الذي ي

 Figure 3 ..ماد ع قراءات للمراجع السابقةمن إعداد الباحث باالعت: املصدر 

يدية، أو معلومات تخص غرض ونطاق :مقدمة شمل أمور تم يمكن أن 

سابات أو  وموضوع املعيار، باإلضافة إ مسؤوليات ال تقع ع مدقق ا

ه  سياق ذلك املعيار؛  غ

 املعيار الدو

ا بو تدعم مت:املتطلبات داف ضوح طلبات املعيار واملنصوص عل دف من  ل 

تم التعب عن  ل مسؤولية تقع ع عاتقھ، و سابات و ا مدقق ا س إل ال 

عبارات تحمل   يجب: " ، مثاللزامذه املتطلبات 

ب ع املدقق"، "ع املدقق   ؛"ع املدقق"و" ي

ف م املعيار أك وجعلھ غ:عار ل لف فات ل عر ل، يتم تحديد   قابل للتأو

ات املعمول   .ا  ذلك املعيار املصط

ه من املواد  ل معيار فقرات :توضيحيةالالتطبيق وغ توضع في

ون أك تفصيال للمتطلبات، وأك تفس دف أو توضيحية ت ا لل

ناولھ املعيار  ؛الشرط أو املتطلب الذي ي
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 تشمل اإلطار النظري للمعيار أن  هيكل املعيار الدويل حيوي على التوطئة أو املقدمة واليت) 6-1(يستخلص من الشكل 
إلضافة إىل متطلبات تطبيقه كاألسس والدواعي لذلك   .يف املفهوم واهلدف من إنشائه، 

  IASB):(1جملس معايري احملاسبة الدولية :الفرع الرابع
بع   ,مسـتقلة ,حكوميـة غـري مؤسسـةوهـي )(IASCملؤسسة هيئة معايري احملاسبة الدوليةهو عبارة عن جملس 

 :تعمل للصاحل العام وأهدافها الرئيسية هي غري رحبية
ملالية حبيث تكون عالية اجلودة ومفهومة وقابلة للتطبيق ومقبولة تطوير جمموعة واحدة من املعايري الدولية إلعداد التقارير ا-

 .جملس معايري احملاسبة الدوليةعامليا من خالل هيئة وضع املعايري التابعة هلا 
 تشجيع االستخدام والتطبيق الصارم هلذه املعايري 
 ت الناشئة واملؤسسات ا  (SMEs) لصغرية واملتوسطة األخذ بعني االعتبار حاجات التقارير املالية لالقتصاد
 حتقيق تقارب بني معايري احملاسبة احمللية واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية إلجياد حلول ذات جودة عالية  

  AFA A2:االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب  :الفرع اخلامس
لقـــاهرة بـــدعوة مـــن نقابـــة احملاســـبني ســـس االحتـــاد العـــام للمحاســـبني و املـــراجعني ا 1970يونيـــو  24يف  لعـــرب 

ملهنـة،  ت احملاسبني واملراجعني املشتغلني  واملراجعني املصرية، ليصبح أول جتمع مهين يف الوطن العريب يضم احتادات ونقا
هــو أحــد   لريتقــي مبســتواهم املهــين إىل مســتوى الــدول املتقدمــة الــيت ســبقتنا تنظيمــا وخــربة بعيــدا عــن التيــارات السياســية و

لــس الوحــدة االقتصــادية العربيــة جبامعــة الــدول العربيــة، ويضــم يف عضــويته  االحتــادات العربيــة النوعيــة املتخصصــة التابعــة 
  املنظمات العربية املهنية يف الوطن العريب، ومركزه الرئيسي يف القاهرة مجهورية مصر العربية

لس لقـاهرة ، بتـاريخ  و أما يف الدورة العادية الثالثة والثمانني  صـدر القـرار  7/6/2006الوحدة االقتصادية ، املنعقـدة 
حيث نص على املوافقة على انضمام االحتاد العام للمحاسبني و املراجعني العرب إىل االحتادات العربية  83د/1310رقم 

الحتاد بني عضو مر  لس،وأصبحت الدول األعضاء    :.اقب وعضو عامل كاأليتالنوعية املتخصصة العاملة يف نطاق ا
• ليبيــــا • لبنـــان • الـــيمن • الكويـــت • مصـــر • ســــور • فلســـطني • العـــراق • الســـودان • تـــونس • األردن •  اجلزائـــر• 

  عمان• األمارات • دول جملس التعاون اخلليجي • قطر • اململكة العربية السعودية • البحرين • املغرب
 3:أهداف االحتاد-

قيــام بكــل مــا مــن شــأنه حتقيــق التنســيق والتكامــل لتنظــيم وتطــوير مهنــة احملاســبة واملراجعــة يف يهــدف االحتــاد إىل ال
 :الدول العربية و إعداد الدراسات والتوصيات املتعلقة بذلك، وعلى األخص ، القيام مبا يلي
واملراجعـة وقواعـد سـلوك وآداب يتطلب إعداد أو اعتماد املعـايري املهنيـة وتطويرهـا ومراجعتهـا ، مبـا يف ذلـك معـايري احملاسـبة 

املهنة، وضع القواعد الالزمة المتحان شهادة الزمالة وتنفيذه ، مبا يف ذلك اجلوانب املهنية والعلميـة والعمليـة ملهنـة احملاسـبة 
                                                             

1https://almohasben.com سا                     00:22على الساعة  05/04/2020اطلع عليه يوم     
2http://theafaa.org.eg/afaa/ سا00:29     05/04/2020عرب اطلع عليه احتاد احملاسبني واملراجعني ال        

ا.منشور يف املوقع الرمسي2011القاهرة 04/05/2011، احتاد احملاسبني واملراجعني العرب 05الئحة النظام األساسي ، املادة   3 
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مج التعلـيم املهـين املسـتمر وتنفيـذه واملسـامهة يف التطـوير العلمـي والعملـي لتأهيـل مـزاويل  املهنـة مبـا واملراجعة، وكمـا يضـع بـر
ميكــنهم مــن مواكبــة التطــور املــايل و االقتصــادي العــاملي مــع مراعــاة الظــروف اخلاصــة لكــل بلــد ،والتقيــد بوضــع األســاليب 

وحتديثـه وتطـويره وتقـومي األداء املهـين حـول تقـدمي التوصـيات ، املناسبة للرقابة امليدانية ألداء احملاسبني واملـراجعني القـانونيني 
ائل تنظـــيم املهنـــة، مبـــا يف ذلـــك اقـــرتاح تعـــديل وتطـــوير وتوحيـــد وســـائل األنظمـــة والقـــوانني املنظمـــة هلـــا لتطـــوير وتوحيـــد وســـ

وإجــراءات تــرخيص مزاولتهــا ،وهــو مــا يشــجع العمــل علــى إعــداد وتشــجيع وترمجــة األحبــاث والدراســات، وإصــدار الكتــب 
ا،  ، ويسهر على التنسيق والنشرات الدورية املتعلقة مبهنة احملاسبة واملراجعة وما يتصل  و إثراء الفكر احملاسيب عمليًا ومهنيًا

بني اهليئات واجلمعيات وغريها من اجلهات املعنية بتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة وتشجيع االتصاالت والعمل املشرتك بني 
واإلقليميــة وفــق الضــوابط الــيت  احملاســبني املمارســني والعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا ، و املشــاركة يف اهليئــات املهنيــة الدوليــة

حملاسـبة واملراجعـة ، ويضـمن أيضـا إىل  تعتمدها اجلمعية العمومية،كما يسعى إىل العمل يف  توحيـد املصـطلحات املتعلقـة 
  .وضع نظام موحد ملنح شهادة حماسب قانوين عريب وفق املعايري الدولية ذات العالقة وال يطمح إىل مزاولة أعمال جتارية

مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني  :لسادسالفرع ا   (IACPA)1ا
ومت تســجيله . اململكــة املتحــدة -يف مدينــة لنــدن 1984ينــاير  12سـس كهيئــة مهنيــة حماســبية غــري رحبيــة بتــاريخ 

مع العريب للمحاسبني القانونيني"حتت اسم  1994فرباير  24رمسيًا يف عمان بتاريخ    ."ا
سـيس ـدف االرتقـاء بعلـم احملاسـبة والتـدقيق  جاءت فكـرة  مـع مـن قبـل عـدد مـن قـادة مهنـة احملاسـبة يف الـوطن العـريب  ا

إلضـــــافة إىل احملافظـــــة علـــــى  واملواضــــيع األخـــــرى ذات العالقـــــة علـــــى نطـــــاق الـــــدول األعضـــــاء يف جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة، 
 اإلشـراف املهـين علـيهم كوسـيلة لالرتقـاء مبهنـيت احملاسـبة االستقاللية املهنية للمحاسبني وضمان احلمايـة هلـم وتطبيـق معـايري

كمــا وهــدف أيضــًا إىل تطــوير وتســهيل نشــر املعلومــات العلميــة والفنيــة وتبادهلــا املســتمر بــني احملاســبني واملهنيــني . والتــدقيق
إلضـافة إ ىل تشـجيع البحـث العلمـي وذلك بعقد املؤمترات واالجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلميـة 

   .واملهين
 األهداف-1
االت األخرى ذات العالقة اليت يتم تطبيقها واستخدامها يف اخلدمات املهنية املتنوعة - االرتقاء مبهنيت احملاسبة والتدقيق وا

االت مبا يف ذلك الصناعة والتجارة واخلدمات العامة على نطاق ال  .عامل العريباليت يقدمها احملاسبون يف كافة ا
احملافظة على االستقاللية املهنية للمحاسبني وضمان احلمايـة هلـم وتطبيـق معـايري اإلشـراف املهـين علـيهم كوسـيلة لالرتقـاء -

 .مبهنيت احملاسبة والتدقيق
املهنيـني تشجيع البحث العلمي واملهين من خالل تطوير وتسهيل نشر املعلومات العلمية واملهنية وتبادهلا بـني احملاسـبني و -

   .وذلك بعقد املؤمترات واالجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية
ت الدولية-2  العضو

                                                             
1http://www.ascasociety.org/page/asca.aspx على الساعة  05/04/2020املوقع الرمسي للمجمع  الدويل ، اطلع عليه يوم       

سا00:44  



تالنظري والقانوين ملهنه التدقيق لدى حماف اإلطار                                 الفصل األول  ظ احلسا
 

42 
 

 

مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني جاهداً وبشكل مستمر ومتواصل من أجل استيفاء كافة املتطلبات  عمل ا
  .الالئقة املهنية اليت تؤهله للحصول على املكانة الدولية

ت الدولية  :العضو
 .(IFAC) االحتاد الدويل للمحاسبني.1
 .(IAAER) اللجنة العاملية لتعليم وحبوث احملاسبة.2
لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة.3  ..(ECOSOC) عضو استشاري يف ا

مع األمريكي للمحاسبني القانونيني  :الفرع السابع   AICPA ا
مــع األ ويعــد أكــرب مجعيـة يف العــامل متثــل مهنــة احملاســبة، مــع أكثــر مــن  1887مريكــي للمحاســبني القــانونيني ســنةسـس ا

ريخ من العمل خلدمة املصلحة العامة 143عضو يف  418،000   .دولة، و
  :1و من مهامه

ت للشركات اخل-   اصة واملنظمات غري الرحبية؛حتديد املعايري األخالقية للمهنة ومعايري املراجعة األمريكية ومراجعة احلسا
  تكوين وتدريب حماسبني يف العامل؛ -
  .املسامهة يف احملاسبة واملراجعة الدولية -

مع من    :أقسام هلا التأثري القوي على التدقيق وهي4ويتكون ا
  قسم الشركات ومكاتب احملاسبني القانونيني؛-
  قسم آداب وسلوك املهنة؛-
  ؛قسم الرقابة على جودة األداء-
ملراجعة وهاته األخرية ملزمة لكل- صدار معايري مهنية املرتبطة    . األعضاء قسم معايري املراجعة حيث خيتص 

صــدارها هــي نشــرة معــايري املرجتعــة ســنة  ــا القســم  م وقســمت إىل ثــالث جمموعــات 1954ومــن أهــم األعمــال الــيت قــام 
  :واليت سيتم توضيحها من خالل الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .41.،ص 2012عمان األردن،1خالد راغب اخلطيب،التدقيق على االستثمار يف الشركات املتعددة اجلنسيات يف ضوء املعايري الدولية ،دار البداية ، ،ط1
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مع )   7-1(الشكل 7لشكل ا   AICPAمعايري املراجعة اخلاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

العتماد على مراجع سبق ذكرها: املصدر    من إعداد الباحث 
re 4 

مــع الــدويل العـــريب للمحاســبني القـــانونيني ثــالث جمموعــمعـــايري ) 7-1(يظهــر الشــكل  ات يف شـــخص املراجــع فـــاألوىل ا
موعـة الثالثـة هـي صـورة عاكسـة تتمثـل يف التقريـر الـذي يعـده  تتمثل يف املعايري الشخصية والثانية عملية أو ميدانية ،أما ا

جراءات الفحص والتحقق    .املدقق ويربر ملعيار الكفاءة كالتقيد 

  املعايري الدولية للتدقيقمدى توافق مهنة التدقيق يف اجلزائر مع :. املطلب الثالث 
لعـل اخلطــوات واإلجــراءات الــيت انتهجتهــا اجلزائــر يف تطــوير مهنــة التــدقيق واملتمثلــة يف خمتلــف اهليئــات املشــرفة علــى 
التدقيق ومسامهتها يف سن قوانني ونصوص تشريعية منظمة للمهن يفسر السعي حنو إجياد التوافق الدويل من خالل اللجان 

  :1يف املشرفة واملتمثلة

                                                             
ت يف اكتشاف ممار 1 رها على جودة املعلومات املالية ، دراسة حاله ،أطروحة دكتوراه حداد سارة ،دور حمافظ احلسا سات احملاسبة اإلبداعية واحلد من أ

  .84،ص، 2019ختصص بنوك وحماسبه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة دمحم بوضياف ،املسيلة،اجلزائر،

موعة  ا

 صيةوالشخالعامة 

 -العلمي والعملي التأهل-

 -االستقاللية-

 املالئمة ةالعناية املهنيذل ب-

 

  العمل امليداين

التخطيط واإلشراف الكامل -
 على عمل املراجعة

  يم نظام الرقابة الداخليةيتق-

 متهءكفاية اإلثبات و مال-

ر  إعداد التقر

توافق مع املبادئ احملاسبية املتعارف -
 عليها

 ستخدام املبادئ احملاسبيةالثبات يف ا-

  التقرير-

 الثالثة الثانية األوىل
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  جلنة التوحيد املمارسات احملاسبية وإجراءات العمل؛-
  جلنة مراقبة اجلودة؛-
لـس الـوطين للمحاسـبة وهـي مؤلفـة - اللجنة اخلاصة، وهي اللجنة املكلفة بوضع معايري التـدقيق اجلزائريـة أنشـئت ضـمن ا

  .من خرباء يف شؤون احملاسبة والتدقيق

  دوليةطريقة تبين املعايري ال:الفرع األول 
إن املتتبـــع لتطـــور املهـــن مل يكـــن مبحـــض الصـــدفة ،وإمنـــا جنـــم عـــن ممارســـات حماســـبية ســـواء مـــن اجلانـــب االجيـــايب أو 
إلضافة إىل كـل هـذا عـدم صـدقيه القـوائم املاليـة يف  السليب،ونقصد من هذه األخرية ،وجود أخطاء وممارسات غري سليمة 

لشــفافية ،وهــو واقــع احلــال الــذي ختوضــه كثــري مــن الــدول يف تعزيــز املنشــآت،وعدم إنشــاء فضــاء اقتصــادي تنافســي ميتــا ز 
  1:موقفها وتبنيها للمعايري الدولية للتدقيق من خالل

  التبين الكامل للمعايري -
وعــدم اضــافه  أي متطلبــات تشــريعية أو %100تقـوم بعــض املؤسســات بتبــين معـايري التــدقيق الدوليــة كليــا بنسـبه 

لدول هذا األسلوب ،نتيجة لعدم وجود هيئات خمتصة تقوم بوضع املعايري وهذا ينطبق على كثري وطنية  هلا،وتنتهج بعض ا
دوله قامـت بتبـين معـايري التـدقيق الدوليـة بصـفه  70من الدول النامية اليت ترغب يف دخول األسواق العاملية، وهناك اكثرمن

  كاملة منها على سبيل املثال األردن ولبنان؛
  تدقيق الدولية يف تطوير معايري وطنيه يف ظل عدم وجود اختالفات هامةاستخدام معايري ال-

إن بعض الدول ال تقبل تبين املعايري الدولية للتدقيق دون مراجعة دقيقة لالختالفات مابني املعايري الوطنية ومعـايري 
فـات إن وجـدت ويف حالـة عـدم التدقيق الدولية يف هذه احلالة فـان الـدول تقـوم بعمليـات مراجعـة ومقارنـة لتحديـد االختال

ــذا املعيــار  ايــة كــل معيــار مــن معايريهــا الوطنيــة يوضــح االلتــزام  وجــود اختالفــات مهمــة تقــوم الــدول بوضــع مالحظــة يف 
ألغراض وطنية ليكون مبثابة  التزاما مبعايري التدقيق الدولية وال تلجا إلجراءات تدقيق أخرى عند إعداد تقرير يشـري إىل أن 

  قد مت وفقا ملعايري التدقيق الدولية؛ التدقيق
  استخدام معايري التدقيق الدولية يف تطوير معايري وطنية يف ظل وجود اختالفات هامة-

ايـة   يف حالة وجود اختالفات هامة بني املعايري الوطنية ومعايري التدقيق الدوليـة تقـوم الـدول بوضـع مالحظـات يف 
  . املعيار الوطين والدويل مع تفسري هذا االختالفكل معيار حتدد فيه مدى االختالفات بني

إن اهلدف من ذلك هو تنبيه املدقق من االختالف الذي جيب أخذه بعني االعتبار عند إعداد تقريره والذي يوضح فيه أن 
تدقيق إضافية غري التدقيق  الذي قام به قد مت وفقا ملعايري التدقيق الدولية ، ففي هذه احلالة تطلب املعيار الدويل إجراءات 

ذه اإلجراءات إذا كان يريد االلتزام مبعايري التدقيق الدولية    .مطلوبة يف املعيار احمللي ، فانه جيب على املدقق أن يقوم 

                                                             
جي خمتار ، عنابة، اجلزائر، ISAزائر حنو معايري التدقيق الدولية بن حواس كرمية،بنية عمر ، دراسة تطبيقية لتوجه اجل1 ، ص 2014مقال ، جامعة 

  .99،100ص
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ـا تتفـق مــع معظـم املعـايري الدوليـة للتــدقيق ومل  ومـن خـالل مـا سـبق جنــد أن اجلزائـر  ومـن منطلـق إصــدارها لـبعض املعـايري أ
  .ختالفات جوهرية ،إذ سنحاول عرضها وفقا لإلصدارات الزمنية ومدى تطابقها مع املعايري الدولية للتدقيق تكن هناك ا

  NAAإصدارات معايري التدقيق اجلزائرية: الفرع الثاين 
ت أو املراجـــع اخلــارجي واملـــربرة  تــرتبط اإلصـــدارات احملليــة للتـــدقيق يف اجلزائــر مـــع واقــع املهنـــة لــدى حمـــافظي احلســا

جلزائر ،إذ  نلخـص حمتواهـا يف   قانونية كانت أو تعاقديةميع أشكال مهام التدقيق ، جب ، واملعدة من طرف وزارة املالية  
  :اجلدول التايل

  إصدارات معايري التدقيق اجلزائرية)   5-1(اجلدول5اجلدول 

  اجلزائرية معايري التدقيق  ريخ اإلصدار  رقم اإلصدار أو املقرر
002  04-02-

2016  
  اتفاق حول أحكام مهام التدقيق؛ 210-
  التأكيدات اخلارجية؛ 505-
  األحداث الالحقة؛ 560-
  .التصرحيات الكاذبة 580-

150  11-11-
2016  

  ختطيط تدقيق الكشوف املالية ؛ 300-
  العناصر املقنعة؛ 500-
  ؛-األرصدة االفتتاحية -مهام التدقيق األولية 510-
  .سيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوفات املالية 700-

23  15-03-
2017  

  اإلجراءات التحليلية؛ 520-
  استمرارية االستغالل؛ 570-
  استخدام أعمال املدققني الداخليني ؛ 610-
  .استخدام أعمال خبري معني من طرف املدقق 620-

77  24-09-
2018  

ئق التدقيق؛ 230-   و
  ؛-اعتبارات خاصة–ة العناصر املقنع 501-
  السرب يف التدقيق؛ 530-
  .احملاسـبيةاحملاسبية مبـا فيهـا التقـديرات مراجعة التقديرات  540-

  .للقيمة احلقيقية واملعلومات الواردة املتعلقة به
العتماد على املقررات  السابقة : املصدر    )بوزارة املالية اجلزائرية 77-23-150-002(من إعداد الباحث 

عترب إصدارات وزارة املالية املتضمنة املعايري اجلزائرية للتدقيق خزان إضايف ينسجم مع األحكام التمهيدية للمقررات ت
املذكورة سابقا ، واليت تعترب مسايرة لواقع اإلصالحات احملاسبية حمليا مع واقع احلال دوليا بوضع  منظومة تشريعية وقانونية 

 :تتمثل يف
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 ضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم؛املت 59 -75االمر- 
 املتضمن النظام احملاسيب املايل املعدل؛ 11-07القانون - 
ملهن  01-10القانون -  ت، احملاسب املعتمد(املتعلق   ؛)اخلبري احملاسيب،حمافظ احلسا
سية-   ؛)تعديالت حكومية، صالحيات وزير املالية(املراسيم الر
  همراسيم تنفيذي- 

لس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه؛24 -11-  تشكيله ا
لس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وتنظيمه وقواعد سريه؛ 25 -11-  تشكيله ا
ت وتنظيمه وقواعد سريه؛11-26- لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسا  تشكيله ا
 ت؛املتعلق بتعيني حمافظي احلسا11-32- 
ت وأشكال وأجال إرساهلا؛ 11-202-  احملدد ملعايري تقارير حمافظ احلسا

  القرارات-
 حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلساب؛  2013جوان  24قرار مؤرخ يف  -
ت 2014جانفي 12قرار مؤرخ يف -    .احملدد لكيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسا

  .ر جمموعة من املعايري الدولية ، سنوضحها الحقاوتشري هذه اإلصدارات إىل تبين اجلزائ

 معايري التدقيق الدولية إصدارات:الفرع الثالث 
دة الـــإن اهتمـــام املنظمـــات املهنيـــة يف         ت ،وز دول املتقدمـــة هـــو الرغبـــة يف التقليـــل مـــن مـــدى املفارقـــات أو التفـــاو

ارهــا أساســا يعتمــد عليــه أعضــاؤها مــن خــالل جمموعــات موضــوعيه األحكــام الشخصــية الــيت ختــتص بعمليــه التــدقيق واعتب
م  .متعارف عليها متكنهم من أداء  مهامهم و خدما

تعترب املعايري الدولية للتدقيق إحدى املرتكزات األساسية لعمل املدقق سواء أكان داخليا أو خارجيا وتساهم تلك املعـايري  
 1.و التدقيقعلى مواكبه التطورات اليت حتدث يف جمال احملاسبة أ

ا     : وميكن األخذ مبفهوم أخر ملعايري التدقيق الدولية على أ
ت ووفائـــه مبســئولياته املهنيـــة يف قبــول التكليـــف والتخطــيط و تنفيـــذ أعمـــال  ت مهنيـــه لضــمان إلـــزام مــدقق احلســـا مســتو

ت  للصفات ا ملهنية املطلوبة مثل الكفاءة املهنيـة التدقيق  وإعداد التقرير وعرضه وتشمل هذه املعايري مراعاة مدقق احلسا
 2.واالستقالل مبتطلبات التقرير واألدلة

 
 
  

                                                             
  .87اجلزائر ص 2014/2015، 2سايح فايز ،أمهيه تبين معايري املراجعة الد ولية يف ظل اإلصالح احملاسيب،دراسة حاله اجلزائر،أطروحة دكتوراه ،جامعه البليدة  1
 51، مصر ،ص  2009جامعه اإلسكندرية  1ر علي املراجعة اخلارجية احلديثة،جعبد الوهاب نص 2
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  2018حسب إصدارات  ISAقائمة معايري التدقيق الدولية ) 6- 1(اجلدول 6اجلدول 

200-
299  

  االستمرارية  570  املبادئ واملسؤوليات

 األهـــداف العامـــة للمـــدقق املســـتقل وإجـــراء  200
  عملية تدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية

  اإلفادات املكتوبة  580

600-
699  

  االستفادة من أعمال مهنيني آخرين

لتدقيق  210 عمليــات تــدقيق القــوائم املاليــة -اعتبــارات خاصــة  600  االتفاق على شروط التكليف 
ت  للمجموعــة مبــا يف ذلــك عمــل مــدققي مكــو

موعة   ا
  لتدقيق القوائم املالية رقابة اجلودة  220

ئق التدقيق  230   استخدم عمل املدققني الداخليني  610  و
الحتيــــــــال يف   240 مســــــــؤولية املــــــــدقق املتعلقــــــــة 

  عملية تدقيق القوائم املالية
  االستفادة من عمل خبري  620

700-
799  

  نتائج وتقارير التدقيق

 مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق القوائم   250
  املالية

  تكوين رأي وإعداد التقارير حول القوائم املالية  700
اإلبــالغ عـــن مســـائل التـــدقيق الرئيســـية يف تقريـــر   701

حلوكمة  260  املدقق املستقل   .االتصال مع أولئك املكلفني 
اإلبــــــالغ عــــــن نــــــواحي القصــــــور يف الرقابــــــة   265

حلوكمة واإلدارة   الداخلية للمكلفني 
علــــى الــــرأي الــــوارد يف تقريــــر املــــدقق  التعــــديالت  705

  املستقل
فقــــــرات التأكيـــــــد والفقـــــــرات األخـــــــرى يف تقريـــــــر   706

-300  املدقق املستقل
499  

  تقييم املخاطر

األرقـام املقابلـة والقـوائم املاليـة -املعلومات املقارنة  710  التخطيط لتدقيق القوائم املالية  300
اجلــوهري وتقييمهــا حتديــد خمــاطر التحريــف   315  -املقارنة

ملعلومـــــــات   720  .من خالل فهم املنشاة وبيئتها مســـــــؤوليات املـــــــدقق ذات العالقـــــــة 
  االخرى

  جماالت متخصصة-800األمهيـــــــة النســـــــبية يف ختطـــــــيط وأداء عمليـــــــة   320
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  899  التدقيق
عمليات تدقيق القـوائم املاليـة –اعتبارات خاصة   800

  استجابة املدقق للمخاطر املقيمة  330  املعدة وفقا ألطر ذات غرض خاص
ملنظمـــات الـــيت   402 اعتبـــارات التـــدقيق املتعلقـــة 

  تستخدم مؤسسات خدمية
ت مالية -اعتبارات خاصة   805 لعمليات تدقيق بيا

ت أو بنــود حمــددة يف  واحــدة وعناصــر أو حســا
  .قائمة مالية

تقـــومي التحريفـــات املكتشـــفة خـــالل عمليـــة   450
  التدقيق

رتباطـــات إلعـــداد التقـــارير عـــن القـــوائم املاليـــة اال  810
  امللخصة

  االرتباطات لفحص القوائم املالية التارخيية  2400
500-
599  

فحــص املعلومــات املاليــة األوليــة املنفــذ مــن قبـــل   2410  التدقيق أدلة
  .املدقق املستقل للمنشاة

  أدلة التدقيق  500
د اعتبــــــارات حمــــــددة لبنــــــو :"أدلــــــة التــــــدقيق"   501

  خمتارة 
ارتباطـــــات التأكيـــــد األخـــــرى خبـــــالف عمليـــــات   3000

  تدقيق او فحص املعلومات املالية التارخيية
  اختبار املعلومات املالية املستقبلية   3400  املصادقات اخلارجية  505

األرصـــــــــــــدة  –عمليــــــــــــة التـــــــــــــدقيق األوليـــــــــــــة   510
  –االفتتاحية

تقـــــارير التأكيــــــد عــــــن أدوات الرقابــــــة يف املنشــــــاة   3402
  اخلدمية 

  ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري  3410  اإلجراءات التحليلية  520
ارتباطـــــات التأكيــــــد إلعـــــداد تقريــــــر عـــــن جتميــــــع   3420  عينات التدقيق  530

املعلومـــات املاليــــة التصـــورية املضــــمنة يف نشــــرات 
  .االكتتاب

تــــــدقيق التقــــــديرات احملاســــــبية مبــــــا يف ذلــــــك   540
ســــــــــــبية للقيمــــــــــــة العادلـــــــــــــة  التقــــــــــــديرات احملا

االرتباطــات لتنفيــذ إجــراءات متفــق عليهــا يف مــا   4400  واالفصاحات ذات العالقة
ملعلومات املالية   .يتعلق 

ا   تعديل540 مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق 
  من افصاحات

  .ارتباطات التجميع  4410

ودة املكاتـــب الـــيت تنفـــذ رقابـــة جـــ–رقابـــة اجلـــودة   1  األطراف ذات العالقة  550
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ارتباطــــــــــات تــــــــــدقيق وفحــــــــــص للقــــــــــوائم املاليــــــــــة   األحداث الالحقة  560
وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات اخلدمات 

  .ذات العالقة

 
العتماد على: املصدر    :من إعداد الباحث 

-Arabic language text of Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 
Assurance, and Related Services Pronouncements, 2018 Edition © [year of translation] by 
IFAC. All rights reserved  
-The document of endorsement of the international auditing, review, other assurance, and 
related services 
pronouncements for adoption in Saudi Arabia according to the Saudi Organization for 
Certified Public 
Accountants’ plan for transition to International standards, and according the IAASB Policy 
Position 
statement regarding the Modifications to International Standards of the IAASB Board 
-https://www.iaasb.org/publications/iaasb-auditor-reporting-project-update-january-2020  
وممــا يشــار إليــه أن معــايري التــدقيق الدوليــة شــهدت عــدة إصــدارات وتعــديالت إىل مــا هــو احلــال عليــه اآلن، ووفقــا ألخــر 

لتـدخل حيـز  2018إصـدار النسـخة األخـرية يف )IAASB(تعـديل مـن طـرف جملـس معـايري املراجعـة والتأكيـد الدوليـة 
لتايل  1معايري منها،10اوبعده، حيث مت تعديل وإعادة صياغة 01/01/2017التطبيق لتدقيق القوائم املالية املنتهية يف و

  .معيار، حيتوي كل معيار على جمموعة من الفقرات47أصبح لدى املدققني اليوم 

  عايري التدقيق اجلزائرية من منظور معايري التدقيق الدوليةواقع ممارسة م:  املطلب الرابع .
إن الواقـــع احلـــايل ملمارســـه مهنـــة التـــدقيق يف اجلزائـــر مـــع واقـــع االنفتـــاح الـــذي يشـــهد االقتصـــاد اجلزائـــري علـــى العـــامل        

ألساس مقارنه بني اإلطار احمللي واإلطار الد ويل بغية الوصول إىل معرفه ما ومتطلبات تطبيق معايري التدقيق الدولية، ميثل 
 .مدى قدرة الواقع احلايل لتحقيق اآلفاق املستقبلية املهنية

 مقارنه معايري التدقيق اجلزائرية مع  املعايري الدولية:  الفرع األول  
لــس الـوطين للمحاســبة، ومــن  خــالل  جتـدر اإلشــارة إىل أن هنــاك جمموعـه مــن املعــايري اجلزائريـة مل تصــدر بعــد مـن طــرف ا

 :إجراء الدراسات ملختلف اإلصدارات الدولية واجلزائرية اعتمد نفس الرتقيم للمعايري اجلزائرية وهو ما يوضحه اجلدول التايل
 
 
 
  

                                                             
1https://www.iaasb.org/publications/iaasb-auditor-reporting-project-update-january-2020 اطلع عليه يوم

سا                       01:20  09/04/2020  
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  مقارنة  إصدارات معايري التدقيق اجلزائرية مع الدولية) 7- 1(اجلدول  7اجلدول 

رقـــــــــــــــــــم  ISAمعايري التدقيق الدولية 
 عيارامل

 AANمعايري التدقيق اجلزائرية 
ال اسم املعيار اسم املعيار  ا

لتدقيق  املسؤوليات اتفاق حول أحكام مهام التدقيق؛ 210 االتفاق على شروط التكليف 
ئق التدقيق ئق التدقيق؛  230 و   و

 التخطيط ختطيط تدقيق الكشوف املالية؛ 300 التخطيط لتدقيق القوائم املالية

 العناصر املقنعة؛ 500 أدلة التدقيق

 أدلة اإلثبات

األرصــــــــــــــــدة  -مهـــــــــــــــام التــــــــــــــــدقيق األوليــــــــــــــــة  510 األرصدة االفتتاحية –عملية التدقيق األولية 
  ؛-االفتتاحية

  التأكيدات اخلارجية؛  505 املصادقات اخلارجية
  األحداث الالحقة  560 األحداث الالحقة
  لكاذبةالتصرحيات ا  580 اإلفادات املكتوبة

  اإلجراءات التحليلية؛  520 اإلجراءات التحليلية
  استمرارية االستغالل؛  570 االستمرارية

  ؛-اعتبارات خاصة–العناصر املقنعة   501 اعتبارات حمددة لبنود خمتارة": أدلة التدقيق
  السرب يف التدقيق؛  530 عينات التدقيق

ا  من مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق 
 افصاحات

تـــــــــدقيق التقــــــــــديرات احملاســــــــــبية مبـــــــــــا فيهـــــــــــا   540
التقـــــــــــديرات احملاســـــــــــبية للقيمــــــــــة احلقيقيـــــــــــة 

  واملعلومات الواردة املتعلقة به
 استخدام أعمال املدققني الداخليني؛ 610 استخدم عمل املدققني الداخليني

االستفادة من 
خبــــري معــــني مــــن طـــــرف  اســــتخدام أعمــــال  620 االستفادة من عمل خبري عمل اآلخرين

 املدقق
األرقــــام املقابلــــة والقــــوائم -املعلومــــات املقارنــــة

 -املالية املقارنة
700  

 
ســــــــــيس الــــــــــرأي وتقريــــــــــر التــــــــــدقيق علــــــــــى 

 الكشوفات املالية
استنتاجات 

التدقيق وإصدار 
 التقارير

العتماد على مراجع سبق ذكرها: املصدر    من إعداد الباحث 
معيار  تتطـابق بشـكل كبـري جـدا معـا املعـايري الدوليـة للتـدقيق رغـم  16نا أن اعتماد اجلزائر لمن خالل اجلدول يتضح لدي

الرتتيـب الــزمين   )7-1(وقـد اعتمـد يف اجلـدول   2018أن هـذه األخـرية شـهدت تطـورا وإعـادة مراجعـة حســب إصـدار 
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يئـات أو اللجـان مل تـراع التطـابق الرتتيـيب للمعـايري إلصدارات معايري التدقيق اجلزائرية  ، مما يوضح الرؤية لدينا أن خمتلف اهل
لرغم من أمهيتها مثل    :الدولية 

ومــا ) 200(،و معيـار األهـداف العامــة للمـدقق املعيـار الـدويل ) 220(رقابـة اجلـودة لتـدقيق القـوائم املاليــة  املعيـار الـدويل 
  ).315(ها من خالل فهم املنشاة وبيئتها املعيار الدويل يشري له األمهية يف  معيار حتديد خماطر التحريف اجلوهري وتقييم

ا تعود لألسباب التالية ه سابقا يتوضح لدينا أيضا أن اجلزائر مل تتنب الكثري من املعايري كو   1:ومن خالل ما ذكر
لنظــر إىل طريقــة إصــدار املعـــايري نســتطيع القــول أن مشــروع التوافــق مــع ا ملعــايري الدوليـــة يف حداثــة املشــروع يف اجلزائــر ،و 

ملشــروع أخـــذت يف احلســبان خصوصــيات االقتصـــاد احمللــي و هـــي تتبــىن معـــايري  الطريــق الصــحيح كـــون أن اهليئــة املكلفـــة 
لرجـوع إىل عمليـة االنتقـال مـن املخطـط احملاسـيب  التدقيق الدولية واعتمدت إسرتاتيجية التدرج يف تبـين املعـايري الدوليـة، و 

ت راجعـة الوطين إىل نظام حم اسبة مالية مبين على معايري احملاسبة الدولية،وحتسبا ملا شهده هـذا االنتقـال مجلـة مـن الصـعو
عتمــاد جــل املعــايري احملاســبة الدوليــة، الشــيء الــذي أدركتــه اهليئــة املشــرفة علــى  لكــون عمليــة االنتقــال كانــت دفعــة واحــدة 

لرقابة على جودة أعمال التدقيق، رغم ما يكتسيه مشروع املعايري اجلزائرية للتدقيق، إذ ال يوجد معيا ر تدقيق جزائري يهتم 
تت تطـرح  حاليا هذا اجلانب من أمهية بعد الفضائح املالية اليت مست كربى الشركات العاملية و احمللية و التساؤالت اليت 

هو مقدمة متهيديـة عـن املعـايري الدوليـة  حول مصداقية التدقيق،ويعترب أول معيار صدر من قبل جلنة معايري التدقيق الدولية
لرغم من األمهية البالغة اليت تكتسيها هذه املرحلة  للتدقيق واخلدمات ذات العالقة،الشيء الذي مل يتبع يف املعايري اجلزائرية 

ملشروع، وهلذا يرجع سبب بقاء هذا املشروع جمهول عند فئة كبرية من املهنيني   من أجل التعريف 

  أمهية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف اجلزائر: ثاين الفرع ال
هيلهـا علــى املسـتوى الــدويل، وإضـفاء مزيــد مـن الثقــة واملصـداقية علــى         إن ترقيـة مهنـة احملاســبة والتـدقيق يف اجلزائــر و

  2:ي يؤسس لتحقيق أهم االجيابيات يف البيئة اجلزائرية وه. املعلومة املالية الصادرة يف اجلزائر
  حتسني مستوى مهنة احملاسبة وتعزيز مسعتها-1

يســاعد تبــين املعــايري الدوليــة للتــدقيق يف تقريــب ممارســات وتطبيقــات احملاســبة والتــدقيق يف اجلزائــر مــن املمارســات -        
  العاملية املتطورة؛

هيـل حماسـبني قـادرين علـى العمـل يف يزيد من االعرتاف الدويل مبخرجات مهنة احملاسبة يف اجلزائر، مبا يؤدي إىل-         
ستمرار وتتماشى مـع املسـتجدات االقتصـادية، عكـس اإلطـار القـانوين للمهنـة يف اجلزائـر ا بيئة دولية، كو  معايري متطورة 

جلمود ــا  معــايري تتطــرق إىل بعــض العناصــر واألمــور اجلديــدة علــى ممارســات التــدقيق يف ،الــذي يتميــز يف الغالــب  كمــا أ
فضال عن )األحداث الالحقة 550)املعيار ،(األطراف ذات العالقة 540)املعيار،(جلزائر، مثال تقديرات القيمة العادلة ا

أن االعتماد على املعايري الدولية للتدقيق مباشرة يف إعـداد معـايري جزائريـة للتـدقيق، يـؤدي إىل تـوفري اجلهـد والوقـت وتقليـل 
                                                             

 Revue des Réformes Economiques et ةهامل عبد املالك ، واقع وآفاق ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب املايل يف اجلزائر، منشور يف جمل1

Intégration En Economie Mondiale،25-1اجلزائر ص،ص 2018قليعة -املدرسة العليا للتجارة  
لد ISA بكيحل عبد القادر أمهية تبين املعايري الدولية للتدقيق2 ت مشال إفريقيا ،ا ،العدد 14فيا لبيئة االقتصادية اجلزائرية ،مقال يف جملة اقتصاد

  .127،اجلزائر ،ص 2018جامعة الشلف 18
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كد من أ جتلـى مـن خـالل تبنيهـا واسـتعماهلا  ا ن املعايري الدولية هلا جودة عالية واعرتاف دويل التكلفة، مادام أن هناك 
  ؛يف كثري من دول العامل

ملعــايري الدوليــة للتــدقيق لــه دور كبــري يف تعزيــز مسعــة شــركة التدقيق،والــذي يعمــل علــى جــذب املزيــد مــن -       إن التقيــد 
ذه املعايري،وكان السبب الرئيس يف إصدار هذه املعايري هو العمالء للتعامل مع شركة التدقيق،واليت ت بدي التزاما ملحوظا 

  1.أن شركات التدقيق الكربى متارس مهنة التدقيق يف خمتلف أرجاء العامل
  حتسني جودة املعلومة املالية -2

ا يف تدقيق القوائم املالية للمؤسسات الص           :ادرة يف اجلزائر يسمح بيعد إتباع معايري دولية معرتف جبود
لنســـبة للمســـتثمرين،أو أصـــحاب -      دة الثقـــة يف املعلومـــات ويعـــزز مـــن مصـــداقيتها داخـــل وخـــارج اجلزائر،وخاصـــة  ز

  املصاحل الذين يسمح هلم ذلك؛
ت الـدول املتطورة،وتنسـجم مـن قبـل معـديها كامل-      ـا تعكـس اقتصـاد نظمـات تساعد يف اختـاذ القـرارات املناسـبة ،كو

  املهنية املتطورة وعلى حماسبني ومهنيني ذووا مستوى عال؛
  املعايري تساعد الشركات متعددة اجلنسيات-3

تلزم خمتلف الشـركات أو املنشـآت األم أو مـن فروعهـا ،إعـداد قـوائم ماليـة جممعـة ،يتجنـب املسـتفيدون منهـا خمتلـف -     
  ؛ مهام ممارسة التدقيق على هذه القوائم بكفاءة واستقالليةتكاليف  ترمجتها واعدة جتميعها مما يسهل أيضا من 

  ؛إضفاء الشفافية واملنافسة الشريفة-    
ا مدققواتشجيع االستثمار األجنيب  مبين على قرار -     ت؛ ات  واضحة وشفافة يقوم    احلسا
ت-4   توحيد إجراءات إعداد التقارير حملافظي احلسا

ملعلومــات املقارنــة) 700(يفســره املعيــار الــدويل  علــى أن القــوائم املاليــة  -األرقــام املقابلــة والقــوائم املاليــة املقارنــة-واملتعلــق 
مــاي 26املــؤرخ يف 11-202الســيما املرســوم التنفيــذي رقــمتكــون موحــدة ، وهــو مــا يتطــابق مــع املعيــار اجلزائــري للتــدقيق 

ت وأشكال وآجا2011، ،الـذي 2013جوان  24ل إرساهلا، والقرار املؤرخ يف الذي حيدد معايري تقارير حمافظي احلسا
ت   .حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلسا

  معايري تعاجل حاالت الغش والفساد املايل-5
تعتــرب أمهيــة معاجلــة الغــش أو الفســاد املــايل أمــر حيــتم علــى مجيــع الــدول األخــذ جبديــة تطبيــق آليــات متنــع الســلوكيات       

الحتيال يف عملية تدقيق القوائم املالية، وتوضيح  )240(ملعيار الدويل للتدقيق املخالفة ألحكام ا مسؤولية املدقق املتعلقة 
عتبـار مـا إذا كـان خطـأ حمـدد ميكـن أن يكـون دلـيال علـى وجـود غش،وتقـدير األخطـاء والتصـرف  املوضوعات اليت تتعلـق 

ا وأثرها على التدقيق،واحلصول على إقرارات من اإل دارة، وهو األمر الذي مل تتبناه اجلزائر من خالل اإلصدارات الـيت بشأ
ها سابقا   .ذكر

                                                             
دراسة تطبيقية على القطاعني الصناعي " استقطاب االستثمارات األجنبية يف األردن فارس ارشيد عودة اخلرابشة،أثر تطبيق معايري التدقيق الدولية على 1

 .20ص2015،أطروحة دكتوراه يف ختصص احملاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية،عمان،األردن،،"واخلدمي
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  احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية-6
تعين احملاسبة اإلبداعية حتكم املسريين يف نتيجة املؤسسـة لصـاحلهم،من خـالل اغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـا هلـم املعـايري       

السياسـات احملاسـبية وطـرق التقييم،فمـثال ميكـن اختيـار طريقـة االهـتالك اخلطـي لألصـول الثابتـة احملاسبية عند االختيار بني 
جيــل األعبــاء إىل ســنوات الحقــة، وحيــدث هــذا نتيجــة لــتحكم  ح و دة األر عوضــا عــن االهــتالك املتنــاقص،من  أجــل ز

عداد القوائم املالية،مبا جيعلهم قادرين على التحكم يف نتيج   1.ة املؤسسةاملسريين 
ر تكمن يف    :ولعل هذه اآل

ت يف احلفـاظ - ضغط املسامهني من أجل حتسني األداء واحلصول على املكافآت ، مما يتطلب مدقق مؤهل ونزيه للحسـا
ا من افصاحات(540و املعيار ) 240(على  املسامهني  بتطبيق املعيار واملعيـار ) مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق 

علـى عكـس مـا مل تتبنـاه اجلزائـر للمعيـار ) لتحديد خماطر التحريف اجلوهري وتقييمها من خالل فهم املنشاة وبيئتها(315
315 . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
1Marc-hubert DEPRET, Alain FINET, Abdelillah HAMDOUCH, Marc LABIE, Franck MISSONIER-
PIERA, Charles PIOT, Gouvernement d’entreprise enjeux managériaux, comptables et financiers, 
éditions de boeck, Bruxelles, 2005, pp: 149-153 
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  األول الفصلخامتة 

ألمر اليسري العتبارات خمتلفة حت        ا كل دظيعد االهتمام الذي تولته معظم دول العامل يف مهنة التدقيق ليس  ولة   ى 
جلانب االقتصادي أو االجتماعي أو حىت القانوين الذي  رخيية  ألفق تنظيم مهنة التدقيق سواء ما تعلق األمر  كمرجعية 
ا من أواخر الدول اليت  عرف تباطؤا يف إصدار تشريعات يف تبين املعايري الدولية وهو واقع احلال الذي عرفته اجلزائر على أ

رنة مع أول ظهور ملهنة التدقيق أو املراجعة ،  ويرجع تبـين خمتلـف معـايري التـدقيق الدوليـة  مل يكـن تبنت معايري التدقيق مقا
لشكل الكامل ،مما يثري تساؤالت عن مدى استجابة هذه املعايري يف حتقيـق األهـداف املرجـوة وتكيفهـا مـع الواقـع الـدويل 

ة املمارســة املهنيــة للتــدقيق ، إذا مــا نظــر إىل األمهيــة الكبــري ة الــيت املتــواتر و يف خمتلــف  التطبيقــات احملاســبية وجــودة وفعاليــ
مسحــت بضــرورة العمـــل مبختلــف املعـــايري وارتباطهــا وجتانســـها مــع بعضـــها الــبعض يف حتقيـــق عدالــة وشـــفافية القــوائم املاليـــة 

ت يف الكشــف عــن خمت إلضــافة إىل الســعي حنــو اســتقاللية ونزاهــة مــدققي احلســا ــا  لــف التجــاوزات واألخطــاء املصــرح 
  .                              املرتكبة وإعطاء صورة صادقة ملختلف التقارير 

 
  
  
  
  
 
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين
لعينات اإلحصائية من  التدقيق 
 منظور املعايري اجلزائرية و الدولية

لعينات اإلحصائية من منظور املعايري اجلز  الفصل الثاين   ةائرية و الدوليالتدقيق 
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  متهيد

سامهت جمموعة من العلوم اليت توصل إليها الباحثون يف دراسة ظاهرة ما كبلوغ هدف حيتم على الباحثني  مبعرفة احلقائق 
كونه أداة يتم من خالهلا مجع املعلومات واألرقام  وتفسري الظواهر ، وعلى سبيل املثال ال احلصر ،هو علم اإلحصاء

ج يعرب عن الغاية املرجوة   اخلاصة بكل ظاهرة ومن مث حتليلها متهيدا للوصول إىل قناعات مؤكدة أو شبيهه بذلك ،وهو 
لنظر إىل  وكثر االعتماد عليه يف ميادين شىت و صار ميثل علما قائما بذاته له دوائره وأقسامه العلمية ومتنح فيه شهادات 

الكبري من الرموز واملصطلحات اليت تشكل مبجموعها املنهج  الفروع و اجلزئيات اليت يتداخل بعضها  ببعض والكم
ت العددية وعرضها وحتليلها  وتفسريها مبا يكفل  اإلحصائي الذي يشمل جمموعه من الطرق العلمية تكمن يف مجع البيا

  .نتائج صحيحة  إىلالوصول 

لتدقيق على املنشآت أو الشركات وغريها ومن منطلق حبثنا ترتبط عملية استعمال واستخدام األساليب اإلحصائية يف ا 
لعينات اإلحصائية واستخدامها يف عمليات التدقيق من  لبلوغ أهداف ونتائج مرجوة سنتناول خالهلا املفاهيم املرتبطة 

ت ووفقا ملتطلبات املعايري اجلزائرية والدولية  .طرف مراجعي احلسا
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 لعينات اإلحصائية اإلطار النظري للتدقيق: .املبحث األول

ا على القواعد والقوانني والفرضيات العتبارها أساليب حبث  ت الرقمية تعتمد قو ألعداد واحلسا يرتبط مدلول العينات 
ا اليت تبىن عليها كثري من القرارات ا وتسخري طاقا   .علمية تعتمدها الدول املتقدمة يف رصد إمكانيا

 سية للمعاينة اإلحصائيةاملفاهيم األسا: املطلب األول
االت اليت تشهد  يف املستخدمة العلمية الطرق بني أهم من املعاينة أسلوب يعترب البحوث اإلحصائية وخاصة يف ا

، فقد أصبحت ضرورة علمية لكل األحباث مهما كان هدفها ملا له من أمهية يف قياس مدى  1تعقيدات كبرية وكثرية 
ت أخذت من عينة ممثلة مصداقية ودقة النتائج، يهدف  هذا األسلوب إىل تقدير املعامل الرئيسة للمجتمع من خالل بيا

تمع األصلي،وهذا لتخفيض أخطاء املعاينة إىل حدها األدىن ويعد ارتباط متثيل  للمجتمع،أي تتوافر فيها خصائص ا
تمع،طريقة اختيا ر العينة،الطريقة املعتمدة يف تصميم العينة العينة للمجتمع بعوامل عديدة كحجم العينة،تباين خصائص ا

ت الذي ظهر وتطورت معامله بسبب ظهور الشركات  االت تدقيق احلسا وغريها من العوامل األخرى ومن مجلة هذه ا
ت االحتماالت ا ، والن أسلوب العينات اإلحصائية مستمدة من نظر ضيات 2الكربى واتساع رقعة املعامالت وكثر والر

ت  واملعلومات اإلحصائية من خمتلف املصادر  نذكر منها وقد    3:يتضح لدينا يف فهم أسلوب العينات هو مجع البيا

حية املصدر: الفرع األول   من 
ا تتوفر على املوضوعية        ت  واملعلومات اإلحصائية احد أهم مراحل البحث اإلحصائي  كو تُعترب مرحلة مجع البيا

ة ،مما ينعكس ذلك يف دقة التحليل وصحة النتائج واالستنتاجات اإلحصائية والعكس ،وميكن احلصول والدقة واملصداقي
ت اإلحصائية من   : على البيا

  :  املصادر الداخلية- ا 

ت والنشرات الدوليـة التـي تصـدرها املؤسسات ذات الصلة  لدقة ، وهي جمموعة من البيا وتتميز هذه املعلومات 
ة التكـاليف، وميكن للباحثني ومتخذي القرار االستفادة منها يف دراسة املشكالت اليت تواجه املنظمة واختاذ والوفرة وقلـ

  ؛4القرارات املناسبة لذلك

  : .املصادر الرمسية- ب
                                                             

، ختصص تقنيات كمية جامعة ،جامعة  مقيدش نزيهة أمهية أسلوب املعاينة يف الدراسات اإلحصائية دراسة تطبيقية متطلبات نيل شهادة املاجسترييف علوم التسيري1
  .34،ص2009/2010فرحات عباس سطيف اجلزائر،

2untsberger, D.V, “Element 10 s of Statistical Inference,” Sixth Printing, Boston: Alyn & Bacon Inc., 1965, P.2 
د للنشر وال  .40، ص2015،عمان ، األردن،1توزيع،طراشد عادل األمسر ،علم اإلحصاء بني النظرية والتطبيق، دار ا 3 

4 GAUTHY-SINECHAL Martine et VANDERCAMMEN Marc [2005] :"Etudes de marchés-Méthodes et 
outils., édition 2eme", p74 
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هي جمموعة السجالت الرمسية مثل جداول األحوال املدنيـة عن عدد املواليد وعـدد الوفيـات ونسـبة الـذكور 
  1اخل؛...وثـائق وزارة الصـحةواإلنـاث و 

  :  املصادر امليدانية- ج

لظاهرة   2هي عملية اللجوء إىل مجع املعلومات من مصادرها املبـاشرة ، أي هي تلك املصادر اليت هلا عالقة مباشرة 
لدراسـة املقامـة طريقتني يف وميكن هنا أن منيز بني  , ،حيث يقوم فريق من اإلحصائيني جبمـع املعلومـات اخلاصـة 

  3استقصاء املعلومات

  :  طريقة املسح او احلصر الشامل -  1         

تمع املراد دراسته   لدقـة ، تعتمد هذه الطريقـة عـلى املسـح و دراسـة مجيـع أفراد ا ومما الشـك فيـه أن هـذه الطريقـة تتميـز 
هظة التكاليف؛    4ولكنهـا شاقة ومتعبة و

   ( Statisticalsample ) :  العينة اإلحصائية طريقة - 2         

تمـع متثـيال        تمع اإلحصائي ميثل هـذا ا تعتمد هـذه الطريقـة عـلى مجع املعلومات عن طريق دراسة جزء من ا
سهل أسلوب العينة، ويستخلص من أن استخدام أسلوب العينة أفضل من استخدام أسلوب احلصر الشامل الن . صادقا

ت اال إلضافة إىل كونه يقلل من التكاليف والوقت و احلصول على بيا ستخدام وميكننا من الوصول إىل النتائج بسرعة ، 
  أكثر و معرفة النتائج بدقة؛

تمع اإلحصائي املدروس والذي يطلق عليه   ومن جهة أخرى يعد أسلوب املعاينة انه عملية اختيار جزء من وحدات ا
تمع املرجع تمع اهلدفإسم ا تمع 5ي أو ا   .،بطريقة علمية حمددة لإلستدالل على خواص ا

  

  

                                                             
.40راشد عادل األمسر مرجع سبق ذكره ص 1 

ح، ورقلة،، جامعة ق"خبيت إبراهيم ،الدليل املنهجي يف إعداد وتنظيم البحوث العلمية2 ،وثيقة إنرتنت متوفرة على املوقع  9، ص 2002اصدي مر
(http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/Guide_de_methodologie.pdf : 20/05/2020)مت اإلطالع يوم عليها  

..41راشد عادل األمسر مرجع سبق ذكره ص  3 
.41راشد عادل األمسر مرجع سبق ذكره ص 4 

5GRAIS Bernard [2003]: "Méthodes statistiques : techniques statistiques 2 ", 3eme édition, p. 221 
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حية االستدالل والتفسري العلمي:  الفرع الثاين   من 
ضية نذكر منها   :ارتبطت مفاهيم املعاينة اإلحصائية بتفسريات علمية ور

  :االحتماالت-1

ضيا تم بتفسريين تعتمد العينة اإلحصائية على قوانني االحتماالت يف الر ملراجعـة فإننا سوف  ت، وفيما يتعلق 
ما يشكالن تفسري مكتمل لعمل املراجع اخلارجي سواء ما تعلق األمر بتفسري نتائج العينة وإصدار   لالحتماالت كو

  1 :أوهلماحكم شخصي للمدقق 

  التكرار النسيب- ا

ة مبعىن أن كل مفردة من العمليات املالية يبدو أن هلا وهو التفسري املوضوعي والذي يعتمد أساسًا على قوانني الفرص   
احتمال معروف الختيارها، وهذا التفسري يسمح للمراجع اخلارجي بعمل االستنتاجات اإلحصائية على أساس نتائج 

  العينة؛

بيعة احلال فإن والناتج عن العينة غري اإلحصائية واملبنـي علـى احلكـم الشخـصي للمراجـع وبط أمـا التفـسري الثاين- ب
  .االستخدام الناجح للعينـة اإلحـصائية يتطلب تكامل واندماج كال التفسريين املوضوعي والشخـصي لالحتمـاالت

تمع-2  ا
يعرب عن مجيع الوحدات أو العناصر اليت تشكل جمتمع الدراسة وهو املقدار الكلي الذي يتم استخراج العينة منه،          

ت العمالء عن طريق احلصول على مصادقات من هؤالء العمـالء، فعلى سبيل املثـال  خيطـط املراجـع للتحقق من حسا
ت فقد يقرر أن يرسل مصادقات إىل عينة من هؤالء العمالء   2نظـراً لكثرة وتعدد تلك احلسا

  :الفرد-3

  .سان أو حيوان أو شيءتطلق كلمة فرد يف علم اإلحصاء للداللة على الكائن الواحد سواء كان هذا الكائن إن
ة   حد املقاييس املعينة،  أو يعد عدا، ويرجع أصله إىل جمموعة من األفراد املشا ولغة هو كائن متحرك أو جامد يقاس 

اية حسب األرقام الطبيعية   3.له يف املظهر وعدد األفراد قد يتغري إىل ما ال 

                                                             
ت، مكتبة الطالب اجلامعي "جربوع  يوسف حممود ،استخدام العينة اإلحصائية يف عملية املراجعة1 ،أساسيات اإلطار العملي يف مراجعة احلسا
  61-66..،ص 2001،غزة،فلسطني ،1ط

2 Spring Eugene (1972), “Non-Sampli 12 ng Errors in Accounts Receivables Confirmation”, The 
Accounting Review, (January 1972), P. 109 

ستخدام  ت  .24ص   2010،دار املسري ة للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،SPSSمحزه دمحم دودين، التحليل اإلحصائي املتقدم للبيا 3 
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 العينة-4

تمع اإلحصائي ولكن ليس أي جز  تمع أحسن متثيل ،وخيتلف حجم العينة هي جزء من ا ء، انه اجلزء الذي ميثل ا
لدراسة ،إذ أن االعتماد على أسلوب العينة  متبع  حسبه أمهية الدراسة وحسب اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للقيام 

تمع املدروس  يف اغلب الدراسات امليدانية، وهذا الستحالة مجع  املعلومات اإلحصائية من كل الوحدات اليت تشكل ا
حلصر الشامل    1.آو مبا يسمى 

  حجم العينة-5
حجم العينة هو عدد وحدات العينة اليت اختريت من جمتمع املراجعة بطريقة عشوائية، واليت تعتمد على عدد من 

  2:االعتبارات أمهها
  اهلدف الذي من أجله تسحب العينة؛-
  املطلوبة؛ مدى توفر األفراد الفنيني واملعدات -
  .الدقة املطلوبة -

  - علم العد- علم اإلحصاء أو  -6
ت الكمية أو الرقمية اليت تسمى أحيا الدرجات اخلام وتنظيمها يف صور جداول ورسوم  العلم الذي يهتم جبمع البيا

ت على نتا ستخدام مفاهيم إحصائية معينة، واالستدالل من تلك البيا ت  ئج معينة يراد بيانية ،ووصف تلك البيا
 3.الوصول إليها

  املعاينة اإلحصائية-7
تمع  مصطلح عام يطلق على خطط املعاينة العشوائية اليت ختتار فيها العينة، حبيث يكون لكل وحدة من وحدات ا
 احتمال معروف للدخول فيها، حبيث تتفق طريقه االختيار مع هذه االحتماالت، ومعرفه هذه االحتماالت هي اليت تتيح

ت االحتمال الستنباط توزيعات االحتمال الالزمة لعمليه االستدالل اإلحصائي   4.لنا استخدام قواعد ونظر

 الدقة-8
ملفهوم املستخدم يف جمال املعاينة،  وتتعلق الدقة بدرجة تطابق أو توافق تقدير العينة مع القيمة احلقيقية للمجتمـع والدقة 

                                                             
.5، اجلزائر ص03/2001ن ومسائل حملولة، ديوان املطبوعات اجلامعيةجالطو جياليل،اإلحصاء مع متاري 1 

  .165،ص2015وحيد مصطفى أمحد، أساسيات علم اإلحصاء، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة،2.
ستخدام3 ت  توزيع ، القاهرة ،مصر ، دار قباء للطباعة والنشر والSPSSأمحد الرفاعي غنيم نصر حممود صربي،لتحليل اإلحصائي للبيا
  .4،ص2000،

.566،ص 1989دمحمابويوسف، اإلحصاء يف البحوث العلمية،املكتبة األكادميية،القاهرة،،مصر 4 
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أقصى فرق حمتمل بني تقدير اخلطأ للعينة واخلطأ احلقيقي غري املعروف، ويتم  هي عبارة عن و سائل إحصائية لقياس
قص حول تقدير العينة للخطأ   . 1التعبري عن الدقة يف شكل مدى زائد أو 

  مستوى الثقة- 9
حدود  ستخدام لغة اإلحصاء، فإن مستوى الثقة يعرب عن نسبة احلاالت اليت تقع فيهـا القيمـة احلقيقية للمجتمع خالل

تمع مع استخدام نفس اإلجراءات  الدقة املرغوبة إذا مت سحب عدد كبري مـن العينـات بطريقـة عشوائية، من نفس ا
ضية لبيان عدد احلـاالت  اإلحصائية لالستنتاج والتقدير، ومن املالحظ أن مستوى الثقة ليس ختمينًا ولكنه حيدد بطريقة ر

داة لتحديد التـي تكون فيها القيمة الفعلية د اخل حدود الدقة املوضوعة، وال توجد قاعدة عامة متـد املراجـع اخلارجي 
  2.مستوى الثقة املطلوب

  خطأ املعاينة-10
تمع وقيمة العينة املسحوبة من  تمع، وهو ميثل الفرق بني قيمة ا يعترب خطأ املعاينة هو التباين بني قيم العينة وقيم ا

تمع، وكلما كان    3.جيدا كلما قل خطأ املعاينة وأصبحت العينة أكثر متثيال للمجتمع ختياراالا

لعينات : املطلب الثاين   :مفهوم التدقيق 
لتدقيق أي يقوم  يعتمد املدقق يف بداية األمر على الفحص الشامل يف التدقيق، حيث كانت تشمل مجيع العمليات حمال 

جراء مراجعة شاملة بنسبة ،   4:هر بعد ذلك استخدام العينات نتيجة لعدة أسباب أمههامث ظ100%املدقق 
ا؛-   كرب حجم املؤسسات واتساع نطاق أنشطتها وتعقد عمليا
  تطور هدف عملية التدقيق من جمرد اكتشاف الغش واألخطاء إىل إبداء الرأي عن عدالة وصحة القوائم املالية؛ -
دة االعتماد واملستمر على أنظمة الرقابة الداخ -   لية املطبقة يف املؤسسات؛ز
  .تكلفة التدقيق الشامل تكون عالية جدا -

ا  طريقة  واضحة املعامل  ومن منطلق األسباب السابقة ،جعلت املدقق يتوجه حنو  استخدام عينة من العمليات املالية لكو
لكفاءة والفعالية يف احلصول على أدلة التدقيق وميكن تعميم نتائج تدقيق العي تمع اإلحصائي الذي مت وتتسم  نة على ا

لعينات كاآليت  :. اختياره ، لذلك يعرف التدقيق 

                                                             
،الدار اجلامعية للنشر "مدخل علمي تطبيقي -،املراجعة"الصبان،دمحم مسري،مزا استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يف عملية املراجعة1

  295،ص1997،مصروالتوزيع،اإلسكندرية
املشاكل النامجة عن استخدام العينة اإلحصائية يف عملية املراجعة وجماالت مسامهة املراجع اخلارجي التخفيف من "يوسف حممود جربوع، حبث بعنوان2

رها على القوائم املالية   .13،ص2007دراسة حتليلية،غزة، ، فلسطني "آ
3Michael Smithson, Statistics with confidence, Sage, London2000, P135. 

ستخدام العينات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ،: أمني السيد أمحد لطفي4    . .2،3ص ص2009املراجعة 
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من املفردات املكونة لرصيد احلساب أو النوع من 100 %عبارة عن تطبيق إجراءات التدقيق على عدد يقل عن  -
مفردات املختارة للوصول إىل العمليات، لتساعد املدقق يف احلصول على أدلة التدقيق وتقوميها بشأن خاصية معينة لل

تمع الذي سحبت منه العينة   1استنتاج حول ا

موعة عن  وكما يعرف أيضا على انه -  فحص نسبة أو عينة من جمموعة مفردات، لغرض تقدير خاصية معينة هلذه ا
ينة أحسن تقدير خلاصية طريق ما يسفر عنه فحص هذه العينة وغالبا ما ميثل املؤشر أو اخلاصية اليت حنصل عليها من الع

موعة ككل   2.ا
تمع الذي سحبت منه ،  ويتضح من خالل ما سبق أن املعاينة يف التدقيق أو املراجعة هي إعطاء معلومات عن ا
لفعالية والكفاءة ، ومصدر للحصول على أدلة وقرائن قد تقرتن بنوع من املخاطر ولكن  وعليه فهي تعترب وسيلة تتسم 

  .بتكلفة اقل

  :مبادئ وأهداف العينات  يف التدقيق :  املطلب الثالث
تعترب نظرية العينات احد مقومات عمل املراجع أو املدقق يستخلص منها قرارات حكيمة يف ظل الظروف    

احمليطة بدراسة وحتليل عمليات التدقيق لتفادي الوقوع يف اخلطأ ،ومن مث على املدقق أن يراعي بعض املبادئ األساسية 
ل إجراء املعاينة لعمليات التدقيق من اجل الوصول إىل نتائج ذات قيمة عالية وعملية مفيدة مبنية على هدف أو عدة قب

  .أهداف جتسد واقع العمل احملدد مسبقا

  3:املبادئ: الفرع األول 
أي غموض يف  تتحد مبادئ العينات يف التدقيق على حتديد املشكلة اليت نريد مراجعتها بدقه ووضوح دون         

تمع الذي سنسحب - املراجع  -تعريفها، مع ضرورة تعريف جمتمع املراجعة املراد معاينته ،اذ يقوم املدقق بتعريف ماهية ا
ت وقياسها و حتديد  منه عينة التدقيق ،مبا يتوافق وهدف توفري الوقت واجلهد واملال من خالل حتديد طريقه مجع البيا

دف االختبار العلمي للعينة إحصائيا إطار التدقيق الذي جيب أ ن يتضمن وحدات املعاينة اخلاصة لعمليات التدقيق 
ت وتلخيصها  إىلوليس حماسبيا وصوال  لقيام بتبويب البيا ت اخلاصة بعمليات التدقيق، وذلك  تلخيص وحتليل البيا

دف التوصل إىل نتائج    دقيقه وسليمة؛من األخطاء وتطبيق الطرائق واألساليب املناسبة 
 

                                                             
   37. ص2008دراسات متقدمة يف املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، ،: دمحم الفيومي دمحم، وآخرون1

.290،ص1988ة العربية ،بريوت ،ضصول العلمية للمراجعة بني النظرية والتطبيق ، دار النهالصبان دمحم مسري ن األ 2 
ن عباس محدان ، منهجية تصميم العينات اإلحصائية يف عمليات املراجعة احملاسبية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية واإلدارية ،3 لد  عد ا

، 2،عدد15   219، ص1999،سور
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  :1مراعاة األمور التالية للمعاينة عند سحب عينه التدقيق جيب على املدقق  
أن تكون عينه التدقيق ممثله للمجتمع األصلي كله من حيث اخلواص اليت تعد ذات أمهية كبرية يف مشكلة التدقيق     

ل  فرص متساوية ومستقلة لالختيار يف عمليه احملددة، وكافية لتكون تقديرات العينة حمققة للغرض من التدقيق وتشك
التدقيق وذلك يف حالة استخدام السحب العشوائي لوحدات املعاينة، مما يسمح أيضا أن تكون أخطاء غري املعاينة اقل ما 

 ).حالة املعاينة اإلحصائية(يكون حبساب مقياس لتقدير أخطاء املعاينة 

  األهداف: الفرع الثاين  
إلضافة إىل تعيني األهداف التفصيلية تتلخص األهداف ال رئيسية آو املشكلة املراد دراستها بشكل واضح متاما 

ن نضع تصميمات ممكنة وتكون خمتلفة ، كاألسئلة اليت يراد  ت املطلوب مجعها للقياس  اليت يستساغ منها حتديد البيا
ت يكون التنبؤ فيها سليما ، حنصل من خالهلا  تمع ترتجم منها حصول على إجا على تقديرات إحصائية خمتلفة ملعامل ا

تمع حمل الدراسة   .إىل معادالت حتتفظ جبميع خواص ا

 2:وميكن تلخيص أهداف العينات يف ما يلي

 -دراسة وتقييم فعالية الرقابة الداخلية للشركة؛ 
 -ت؛  فحص األخطاء الكتابية والدقة يف السجالت واحلسا
 إن كانت موجودة؛ التقدير احملتمل لألخطاء 
 -التقدير للمعدالت والقيم للمبالغ واألصول املوجودة.  

ت ، و ما توفره من عديد الفوائد  لضرورة معرفة أمهيتها يف تدقيق احلسا ومما يشار إليه أن أهداف العينات يقتضي 
  :واملزا واليت ميكن نلخصها يف النقاط اآلتية

  ن الدفاع عنهانتيجة العينة موضوعية وحقيقية وميك- ا
  3.ميكننا من الدفاع عن النتائج اليت توصلنا إليها أمام املستفيدين من رأيه و أمام القضاء

  تقدير أخطاء املعاينة- ب

                                                             
تدمحم دينوري 1 ،دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية ، مصر -دراسة ميدانية-ساملي،نور الدين عصامي،استخدام أساليب املعاينة يف مراجعة احلسا

  .67،ص2019

.68دمحم دينوري ساملي،نور الدين عصامي، مرجع سبق ذكره ،ص، 2 
.256.ص1996لية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،مصر ،دمحم مسري الصبان، إمساعيل إبراهيم مجعة، وآخرون، الرقابة واملراجعة الداخ 3 
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تمع مما  يوفر إمكانية تقدمي رأي املدقق املعرب عنه يف التقرير مقرو مبقياس تقديري خلطر االكتفاء بدراسة جزء من كامل ا
يدين من هذا التقرير طمأنينة مل تكن لتتوفر يف أسلوب احلكم الشخصي اليت تعجز عن تقدمي مثل هذا خيلق لدى املستف

  1املقياس

  ختفيض وقت وتكلفة عملية املراجعة- ج
ت  قل تكلفة وسرعة أكرب مما لو قام حمافظ احلسا ت وتبويبها  إن االعتماد على طريقة العينات تساعد على مجع البيا

  2شاملمبسح إحصائي 

  تقدير مسبق حلجم العينة على أساس موضوعي- د
ضية لتحديد حجم العينة املالئم لكل اختبار استنادا إىل أسس  جلداول واملعادالت الر إن املدخل اإلحصائي ميد 

ت والسمات اليت  موضوعية مبا يتالءم مع معايري حتدد سلفا، و تعكس هذه املعايري الشروط اليت يتطلبها حمافظ احلسا
تمع اخلاضع للمعاينة ا ا   3يتصف 

  . استنباط النتائج بطريقة دقيقة- و
لضرورة على وضع قواعد واستنتاجات سليمة ومتينة تعزز موقف املراجع   .الوصول إىل النتائج بدقة حيتم 

ت:  املطلب الرابع  أنواع املعاينة يف تدقيق احلسا
ي نوع  لغرض احلصول على أدلة كافية يوجد نوعان للمعاينة ميكن  للمدقق أو حما ت العمل  فظ احلسا

  : وموضوعية يراعى من خالهلا األهداف واملبادئ ،و يتمثل هذان النوعان يف
  4املعاينة اإلحصائية واملعاينة غري اإلحصائية 

  –االحتمالية –املعاينة اإلحصائية : الفرع األول 
االنتقاء العشوائي واستعمال نظرية االحتمال لتقييم نتائج العينة، مبا يف ذلك  يقوم أسلوب املعاينة اإلحصائية على        

تمع حمل املراجعة   .5قياس خماطر املعاينة بشأن ا
  6:أسلوب املعاينة اإلحصائية يعتمد أساسا على

                                                             
   ..15ص2008دمحم مسري الصبان، أمحد دمحم كامل سامل، وآخرون، دراسات متقدمة يف املراجعة اخلارجية، منشورات جامعة اإلسكندرية، مصر ،1
  .106ص2014/2015اجلزائر   3وم االقتصادية،جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، قسم العل"تطبيق تقنيات السرب يف املراجعة احملاسبية"دمحم مشيد، 2

256.دمحم مسري الصبان، إمساعيل إبراهيم مجعة، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 3 
4George Georgiades, “Random Selection”, “Miller Audit Procedures”,2001, P. 197 – 198 

..421،ص2009لنشر والتوزيع،عمان، االردنأمحدحلمي مجعة،التدقيق والتأكيد احلديث،دار صفاء ل 5 
ت،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان .41،ص2012األردن،.إيهاب نظمي،هاين العرب،تدقيق احلسا 6 
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ضيات وقوانني االحتماالت عند اختيار العينة وحتديد حجمها ودرجة الثقة يف نتائجها،  للقياس أو التفسري قواعد الر
ت من قياس خطأ املعاينة وخماطرها بشكل كمي وتساعد على اختيار عينة ال أكثر وال  اإلحصائي و متكن حمافظ احلسا

  .أقل من الالزم بل تكون مناسبة مع جمتمع الدراسة
 :وهي) االحتمالية( و على هذا األساس ميكن أن منيز عموما بني أربع طرق للمعاينة اإلحصائية 

 املعاينة العشوائية البسيطة؛ -
 املعاينة العشوائية املنتظمة؛ -
 املعاينة العشوائية الطبقية؛ -
  . املعاينة العشوائية العنقودية -

  املعاينة العشوائية البسيطة*1
ختيار عينة مكونة من  تمع حمل الدراسة؛Nمن بني nيعرب عنها   وحدة من وحدات ا

يتم على أساس تكافؤ الفرص، . احتمال متساو يف الظهورnات املمكنة ذات احلجم حيث يكون لكل عينة من العين
  :وتعتمد إجراءات السحب على نوعني مها 1االحتمال الختيارها يف العينة مبعىن أن لكل وحدة من وحدات املعاينة نفس

  أنواع املعاينة العشوائية)  1- 2(اجلدول  8اجلدول 

ضية  ملؤشراتا  النوع   الداللة الر

  السحب مع اإلرجاع

سحب وحدات املعاينة مع إرجاع الوحدة املسحوبة -
لعينة املستقلة؛   يف كل مرة وتسمى يف هذه احلالة 

  ميكن أن تظهر أكثر من مرة يف العينة؛-

  .Nnمراعاة ترتيب الوحدات هو -

  درة االستعمال يف الواقع العملي؛-

الوحدة  ال معىن للحصول على-
  نفسها مرتني يف العينة

  السحب دون إرجاع

سحب وحدات املعاينة دون إرجاع الوحدة املسحوبة  -
لعينة غري املستقلة؛   وتسمى 

  الوحدة املسحوبة ال تظهر إال مرة واحدة يف العينة؛-

CNعدم مراعاة الرتتيب -
n  

CN
n=N!/n!(N-n)!  

العتماد على: املصدر    من إعداد الباحث 

                                                             
ض، السعودية،1   .74،ص1995عبد الرمحن دمحم أبو عمه  وآخرون،مقدمة يف املعاينة اإلحصائية،دار املريخ للنشر،الر
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-GIARD Vincent: «Statistique appliquée à la gestion», 8eme Edition 

Economica, Paris2003.p174. 
-DODGE Yadolah « Premiers pas en statistique», Springer Verlag France. 2003 
p217. 

  :1اخلطوات املتبعة يف سحب العينة العشوائية البسيطة تشري 
تمع ؛إعداد قوائم تتضمن مجيع عنا -   صر ا
رقام متسلسلة؛ - تمع    ترقيم مجيع وحدات ا
  حتديد حجم العينة املطلوب سحبها؛ -

ستعمال طريقة القرعة،طريقة جداول األرقام العشوائية،طريقة توليد األرقام العشوائية   - اختيار وحدات العينة وذلك 
  .حلاسب اآليل

ا طويلة ومملة، خصوصا إذا كانت العينة كبرية، والذي حيتاج إىل يعترب اختيار طريقة  العينة العشوائية البس يطة على أ
ا واسعة االنتشار وكثرية االستعمال يف  الوقت واجلهد الكبريين مما يربر موقفنا من استخدام أسلوب املعاينة املنتظمة كو

  .التطبيقات العملية

  املعاينة العشوائية املنتظمة*2
تمع دون استخدام األرقام العشوائية أو طرق أخرىيتبع أسلوب امل          2عاينة العشوائية املنتظمة اختيار وحدات ا

ألساس إىل لشكل الكلي ألن فيها نوع من االنتظام يرجع  ا ليست عشوائية    3:وكما تعترب 
ملنتظمة أو النظامية -   ؛تركيب وحدات العينة يف إطار تصنيف أو نظام معني وهلذا مسيت 
متتاز هذه الطريقة بتوفري كثري من الوقت واجلهد وتعترب أكثر كفاءة من املعاينة العشوائية البسيطة، خاصة إذا كان حجم -

تمع كبريا   .ا

تمع الكبري بطريقة منتظمة مرتبة وفقا ملتتالية حسابية أساسها  وفقا للخطوات Kيتم اختيار وحدات العينة من حجم ا
  :التالية

تمع من ترقيم مج-   ؛Nإىل 1يع وحدات ا

  ؛nحتديد حجم العينة املطلوبة وليكن - 

 والذي يعرب عن مسافة االختيار بني عنصرين متتاليني وحيسبk )أساس املتتالية(حساب مدى العينة  -

K:                     وفقا للقاعدة التالية  = = ⇒ 푓 = = 

                                                             
1GIARD Vincent: Op. cit., p. 174. 

ن شهاب محد ومهدي حمسن إمساعيل،أساليب املعاينة يف ميدان التطبيق،املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية ، بغداد 2   .95ص 2001عد
.210عبدالرمحن دمحم أبو عمه وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  3 
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 :حيث

:Nتمع؛   حجم ا

:nحجم العينة؛  

:fنسبة أو كسر املعاينة.  

 مث بعد ذلك(R)فنحصل على رقم وحدة املعاينة األوىل وليكنKو1حتديد أول رقم عشوائي بني -

قي الوحدات وفقا ألساس املتتالية   :فتكون الوحدات التالية على التوايلKحتديد 

K1)-n + (R, ..., K+ 3R, K+ 2R, K+ R  
  :وللداللة أكثر نفرض 

:Nتمع حجم  مفردة؛200=ا
:nمفردة؛40=حجم العينة 
:f؛%20اي 1/5=40/200=نسبة أو كسر املعاينة  

ퟓويف هذه احلالة  = 퐊 ويعرب عن مدى العينةان أول رقم عشوائي هو:i1 ≤R≤K)  ( والذي يقصد به حسب

  .ونطبق العالقة لتحديد أول رقم عشوائي  3ولنفرض العدد    5أو  4او 3او 2او R=1العالقة إمكانية اختيار 
  الداللة احلسابية للمعاينة العشوائية املنتظمة)  2-2(اجلدول9اجلدول 

  n  .....  4  3  2  1  الوحدة يف العينة

رقم الوحدة يف 
تمع   ا

5+3=8  3+2*5=13  3+3*5=18  3+4*5=23  .....  
3)+40 -
1*(5=198  

  من إعداد الباحث: املصدر 
  املعاينة العشوائية الطبقية* 3

تمع اإلحصائي غري متجانس من حيث خصائص مفرداته مبعىن تباين أو اختالف يف              غالبا ما يكون ا
ت األفراد واملستوى الثقايف وغري ذلك، مما يؤثر  اخلاصية أو اخلصائص املدروسة بني الوحدات، كالتباين احلاصل يف مكو

لتايل ينعكس على دقة النتائج، مما يستوجب استخدام أسلوب املعاينة الطبقية، حىت تكون    على متثيل العينة للمجتمع و
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تمع املدروس ويقلل من األخطاء يف املعاينة   1ممثلة جبميع الطبقات من ا

  :  وللتوضيح أكثر هلذا النوع يف الشكل التايل
  كيفية سحب عينة عشوائية طبقية)  1-2(الشكل 8ل الشك

 
 
  
  
  
  
  

  
العتماد على    :املصدر من إعداد الباحث 

ت،دار الرضا للنشر،دمشق، سور ،-   .58،ص2003سم غدير غدير،العامل الرقمي وآلية حتليل البيا

  

لطبقات وكل طبقة مت تقسيNأن  جمتمع الدراسة  ) 1-2(يتضح من خالل الشكل مه إىل جمتمعات جزئية واليت تسمى 

  nوتعرب يف األخري عن حجم العينة ..... n1،n2ليتم اختيار عينة عشوائية بسيطة طبقية ........N1،N2مكونة
لقاعدة التالية    : 2وتعطى 

  العينة العنقودية* 4
ة إىل حد كبري للخاصية  يعرب هذا النوع       تمع الدراسة تتمثل يف تشكل جتمعات عادة ما تكون مشا خاصية مميزة 

، هذه التجمعات تسمى العناقيد ويتم اللجوء إىل هذه الطريقة إذا  ...املدروسة مثل املدن، الشوارع، املناطق، اجلامعات
تمع كبريا جدا و يعتمد هذا النوع من العينات على جت   وفقا خلاصية ) عناقيد(زئة جمتمع الدراسة إىل جمموعات كان ا

  .3معينة كما هو احلال يف العينة الطبقية، بعدها يتم االختيار العشوائي لعينة الدراسة واملتمثلة يف بعض هذه العناقيد

                                                             
ت الناحية النظرية والعلمية، ط .206،ص 2000وائل للطباعة والنشر والتوزيع،عمان ، األردن ،دار 1خالد عبد هللا امني ،علم تدقيق احلسا 1 

العتماد على املراجع السابقة .من إعداد الباحث  2 
  .465ص،2005بت عبد الرمحن إدريس،حبوث التسويق،أساليب القياس والتحليل واختبار الفروض،الدار اجلامعية،اإلسكندرية، مصر،3

n1عينة n2عينة  1-نnعينة  نnعينة   

N1طبقة N2طبقة  1-نNطبقة  نNطبقة   

تمع  ا

nالعينة  
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ا عند استخدام العينة العنقودية من بينها ما يلي  :1وتوجد عدة عوامل جيب مراعا
 -موعة أو عنقود واحد جيب أن تكون الع ناقيد معرفة بدقة وكل مفردة من جمتمع الدراسة جيب أن تنتمي 

  فقط؛
 --جيب أن يكون عدد املفردات يف العنقود معروفا؛ 
 -جيب اختيار العناقيد عشوائيا لتقليل خطأ العينة؛ 
 -جيب مراعاة التوازن يف حجم العناقيد لتقليل خطأ العينة.  

ختيار مثال على جودة التعليم العايل يف اجلامعات العمومية واخلاصة وتوزيعها على مناطق  وميكن توضيح هذه الطريقة
  -دراسة افرتاضية–جغرافية ألحد الدول العربية 

  طريقة اختيار العينة العنقودية)  2- 2(الشكل  9الشكل 

  

  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث:املصدر

  -غري االحتمالية- نة غري اإلحصائيةاملعاي: الفرع الثاين
ت-تسمى أيضا، املعاينة احلكمية وتعتمد على احلكم الشخصي للمدقق            بدرجة كبرية فيما  - حمافظ احلسا

ا وتفسري نتائجها نه ال يستخدم أي أسلوب   2.يتعلق بتحديد حجم العينة وطريقة اختيار مفردا كما يعترب هذا النوع 
ضي أو إحص   ائي، كما أنه ال ميكن قياس خطأ املعاينة عند تطبيقه، ولذلك فإن مهمة العينات غري اإلحصائية هي ر

  3.حتديد حجم العينة واختيار عناصرها
  

                                                             
  .146،ص،2001،األردن،،دار النشر والتوزيع،عمان1اإلحصائية،طسليمان دمحم طشطوش،أساسيات املعاينة 1

ت ، مرجع سبق ذكره،ص .41إيهاب نظمي،هاين العزب، تدقيق احلسا 2 
.420أمحدحلمي مجعة،التدقيق والتأكيد احلديث،مرجع سبق ذكره،ص .3 

ام   .جامعةK...34...دولة التعليم ا  

جامعات9جنوب  جامعات8غرب   جامعات 9شرق  جامعات8شمال   

خ3 ع6  خ3  ع5  خ3  ع6  خ3  ع5   
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ت ألسلوب املعاينة غري اإلحصائية حيتم عليه إتباع اخلطوات التالية  1:إن استخدام حمافظ احلسا
  حتديد هدف فحص العنصر احملاسيب؛ -
 يد العوامل اليت تؤثر يف نطاق الفحص كاخلطر واألمهية النسبية والتكلفة والعائد؛حتد -
  حتديد نوع املراجعة تفصيلي أو حتليلي أم االثنني معا؛ -
تمع، أو سيتبع أسلوب العينات غري اإلحصائية عند القيام بفحصه -  .حتديد ما إذا كان سيقوم بفحص كل ا

الغري إحصائية على طرق الختيارها وتتوقف حسب مهارة وكفاءة املدقق او حمافظ ومن جهة أخرى تعتمد املعاينة 
ت، تتمثل يف الشكل التايل   :احلسا

  طرق املعاينة غري اإلحصائية) 3- 2(الشكل 10الشكل 

Figure6  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
العتماد على:املصدر    من إعداد الباحث 

 2008حسني عبيد، شحاتة السيد، املراجعة املتقدمة يف بيئة األعمال املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر،-
  298،299،300،301.الصفحات

  -.87دمحم مشيد، مرجع سبق ذكره، ص -
                                                             

ت1 ، دراسة حالة ،أطروحة دكتوراه ،ختصص حماسبة، جامعة دمحم بوحلبال فريد، أثر استخدام أساليب املراجعة احلديثة على جودة تقرير حمافظ احلسا
  .128،ص 2018/ 2017خيضر بسكرة ، اجلزائر،

يةصدفالعينة ال اختيار  العينة الطبقية اختيار   املوجھ للعينة ختيار    

حصائية  املعاينة غ 

ل  اختيار* ش عدة مفردات 

ع؛   متتا

ي؛ اختيار*   املفردات تلقا

عدد  استخداممقبولة عند *

 معقول؛

قة مكملة لطرق أخرى  * طر

  حالة

ة احتمال  وجود مخالفات كب

ا محافظ * ن  ستع تقنية 

ل خاص  سياق  ش سابات  ا

  ؛الرقابة الداخلية اختبار

سابات * ستخدم محافظ ا ال 

ان م  من منظم بل يحاول قدر 

  ؛تجنب التح والقدرة ع التوقع

تمع دون أي * تختار مفردات ا

ا اعتبار  .صائص معينة تم

بناء ع معيار حك من *

توجيھ محافظ ا سابات و

 خاص منھ؛

عرضة  كاملفردات * 

مفردات تحوي  أولالنحرافات 

تمع  مجموعة خصائص ا

ل * ة ل ساو ال توجد فرص م

ا  مفردات العينة عند 
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ت:. املبحث الثاين   أمهية االستجابة لتطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف تدقيق احلسا

ت أو املراجعة هو متكني  املراجع اخلارجي أو حمافظا يعد         استخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية  يف تدقيق احلسا
ت ت التحيز  حجم حتديد من حلسا ا بشكل موضوعي وعلمي ، يتجنب فيه حمافظ احلسا العينة واختيار مفردا

ري إحصائية فهي ختضع للتقدير الشخصي حملافظ الشخصي والذي يكرس االستجابة  هلذا األسلوب عكس املعاينة الغ
ت، وكما تعود أيضا أمهية االستجابة ألسلوب املعاينة اإلحصائية هو تقييم مدى  موثوقية النتائج اليت يتوصل  احلسا

ت الكمية   1.إليها،ومدى دقة االستنتاج الذي يقوم به يف جمال حتليل وتفسري البيا

  املعاينة  اإلحصائية يف التدقيق أمهية استخدام: . املطلب األول
موعة من األسباب، اليت جتعل من        ت أن  استخدام العينات اإلحصائية يف التدقيق يعود  يعترب حمافظو احلسا

  .احتيار هذه الطريقة أو األسلوب حيقق مفاضلة قوية عن أسلوب الغري إحصائي

  :2أسباب استخدام العينة اإلحصائية: الفرع األول
ضية، أما يف إ ا يتم حتديدها يف أسلوب العينات اإلحصائية على أساس موضوعي وبطريقة ر ن حجم العينة ومكو

ت، و خطأ املعاينة ميكن حتديده يف حالة  أسلوب العينات غري اإلحصائية فهي ختضع للتقدير الشخصي حملافظ احلسا
 حالة استخدام أسلوب العينات غري اإلحصائية ،وتعرب نتائج استخدام أسلوب العينات اإلحصائية بينما ال ميكن ذلك يف

حية معدل اخلطأ، درجة دقة العينة، مستوى الثقة، بينما ال  ا  ختضع للتفسري اإلحصائي من  العينات اإلحصائية على أ
 حيدث ذلك يف حالة استخدام أسلوب العينات غري اإلحصائية؛

ا ومن جهة أخرى أن سبب  استخدام املعاين ت من حتديد حجم العينة واختيار مفردا ة اإلحصائية ميكن حمافظ احلسا
بشكل موضوعي وعلمي، ومن مث ميكن تفادي التحيز الشخصي الذي ينتج عن استخدام املعاينة غري اإلحصائية، و 

لعينة ر إلضافة إىل انهإتباع املعاينة اإلحصائية ميكن من قياس حجم التأكد أو املخاطرة الناجتة من الفحص   ضيا، 
  ومما سبق ميكن االستنتاج أن عمليه املفاضلة بني  .حيكمها معدل خطأ معني ودرجة دقة معينة، ومستوى ثقة معني

 3:املعاينة احلكمية واملعاينة اإلحصائية ، مت على اعتبارات و عوامل عدة منها 
 ب املعاينة اإلحصائية؛إذا كان مساعدو املراجع على معرفه وخربة كافيه بتطبيق أسالي 
  إذا كان املراجع يرغب يف احلصول على مقياس موضوعي للمخاطرة املرتتبة على االستنتاج اخلاطئ من فحص

 مفردات العينة؛
                                                             

1Obert Robert, Audit et commissariat aux comptes : aspects internationaux, 4ème édition, Ed. Dunod, 
Paris2004, P 121 

،أطروحة دكتوراه،كلية التجارة،جامعة عني مشس،مصر، "دة األداء املهين يف املراجعةمنوذج مقرتح لقياس وضبط جو "سامي حسن علي دمحم، 2
  .143ص2003

.107دمحم دينوري ساملي،نورالدين عصامي،مرجع سبق ذكره،ص، 3 
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 تمع احملاسيب املختص تساعد على االختيار العشوائي ملفردات العينة   .إذا كانت خصائص ا

  .ائية و غري اإلحصائية يف تنفيذ عملية التدقيقكيفية استخدام املعاينة اإلحص: الفرع الثاين
يف التدقيق يعد من قبيل وضع مربرات واقعية ومدروسة حنو  -اإلحصائية وغري اإلحصائية –إن ذكر املعاينة بنوعيها 

ألساس إىل وضع نظرة  استخدام أفضل نوع أو اجلمع بينهما ، مع تبيان االختالف يف خطوات املعاينة ،الذي يهدف 
ها سابقا هو التوجه حنو تطبيق مفس رة لفهم كال من املعاينة اإلحصائية وغري اإلحصائية، وان كانت األسباب اليت ذكر

ا موضوع  دراستنا  واختيارها كأسلوب يستجيب لتطلعات الكثري من املهتمني ،لعل من بينهم  املعاينة اإلحصائية كو
ت    .حمافظي احلسا

ستخدام كل من املعاينة اإلحصائية واملعاينة غري اإلحصائية يف تنفيذ عملية التدقيق ويبني والشكل التايل يوضح كيفية ا
  :االختالف بينهما

 إجراءات التنفيذ واالختالف بني املعاينة اإلحصائية واملعاينة غري اإلحصائية) 4- 2(الشكل 11الشكل 

  1من االختبار   األهداف أوحتديد اهلدف   

  

  2  األهداف أوحتديد اإلجراءات لبلوغ اهلدف 
  3الوحدات اليت جيب فحصها   أوكم عدد العناصر 

  إحصائيةغري   4نوع العينة   إحصائية

حتديد حجم العينة من 
  النموذج

  

حتديد حجم العينة 
  -بطريقة شخصية–حكميا

العينة املمثلة  اختيار
  .للمجتمع عشوائيا

مثلة اختيار العينة امل
  للمجتمع حكميا

  تطبيق إجراءات التدقيق  تطبيق إجراءات التدقيق
تقييم النتائج إحصائيا 

  وحكميا
- تقييم النتائج حكميا  

  -بشكل شخصي
العتماد على: املصدر  مسري كامل دمحم، دمحم إبراهيم راشد، دراسة متقدمة يف املراجعة اخلارجية، دار التعليم -:من إعداد الباحث 

 ،.85ص2013مصر،امعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية اجل
  .110، 109دمحم دينوري ساملي،نور الدين عصامي،مرجع سبق ذكره،ص ص،-

  
  
  

الصة–القرار  -ا  
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  :ما يلي  )4- 2(يتضح لدينا من الشكل
يقة ، وان طريقة اختيار حجم العينة يتم بطر )إحصائية ،غري إحصائية (حتديد حجم العينة  يتم اختياره حسب كل نوع 

ت ،  خلربة الشخصية حملافظ احلسا لنسبة للمعاينة اإلحصائية ، بينما املعاينة الغري إحصائية فتتم  االختيار العشوائي 
لدقة ووفقا ملعايري علمية تقوم على نتائج مدروسة وميكن  لنسبة للمعاينة اإلحصائية فتتسم  إلضافة إىل تقييم النتائج 

  اسة، فبينما املعاينة غري اإلحصائية تقيم نتائجها من شخص املدقق مباشرة؛تعميمها على جمتمع الدر 
  وعلى هذا األساس نستخلص أن تطبيق إجراءات التدقيق متثل القاسم املشرتك لكال النوعني

  خطط املعاينة يف عملية التدقيق: الفرع الثالث
ضية  و ا ألساس على األساليب الر إلضافة إىل احلكم الشخصي يعتمد  اختيار خطط املعاينة  الحتماالت 

تمع الذي سحبت منه ،  ت  والذي بدوره يسعى إىل متكني جدوى املعاينة وحتديد  عينة متثل ا   حملافظ احلسا

 - معاينة التقدير للصفات–معاينة  الصفات  -1
لطرق ال        تمع عن طريق فحص عينة صغرية يتم اختيارها  عشوائية، وهي متد حمافظ تعرب عن تقدير معامل ا

موعة من املفردات ت بتقدير عن تكرار حدوث خاصية معينة، أو تقدير للقيمة اإلمجالية أو املتوسطة  ، ومن 1.احلسا
ا وتبيان املقايييس املستخدمة يف خطة معاينة التقدير أو الصفات واليت ختص أنظمة  جهة أخرى يتطلب منا معرفة مميزا

  .عتبارها حتصيل حاصل حنو التدقيق اخلارجي الرقابة الداخلية

ا . ا   مميزا
ت، فهي  ا من بني اخلطط أكثر تطبيقا يف جمال االختبارات اليت يعتمد عليها  حمافظ احلسا تتميز  معاينة التقدير  

  : 2دف إىل القيام ب
ملعاينة أوال يث يسحبتقدير القيم النقدية وتقدير معدل االحنراف املسموح به مسبقا،  - ت أن يقوم  تطيع حمافظ احلسا

لنسبة للمجتمع ككل،، وليس اإلشارة إىل أن معدل االحنراف  مث يقدر معدل االحنراف، وبعد ذلك يقرر منهج عمله 
هداف املراجعة بشكل كبري، حيث  إلضافة إىل متكني ارتباط نتائج عملية املعاينة  يزيد أو يقل عن املعدل احملدد، 

  مح هذه الطريقة بتقدير دقة هذه األرقام ومدى صدق متثيلها للواقع؛تس

  3املقاييس املستخدمة يف أسلوب معاينة الصفة. - ب
تمع وصفاته مبا يستوجب  تتحدد معاملها يف حتديد اهلدف من االختبار وتعريف الصفات واالحنرافات مع حتديد حجم ا

قل من الالزم وم عدل االحنراف املقبول،و  حتديد اخلطأ املعياري على أساس مستوى الثقة، تعيني خطر تقدير الرقابة 
                                                             

.19دمحممسريالصبان،أمحددمحمكامل سامل،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص 1 
.132بوحلبال فريد،مرجع سبق ذكره،ص 2 

.36،ص2002اخلري،مشاكل معاصرة يف املراجعة، املكتبة العصرية، املنصورة ،مصر  أبوثر طه السيد امحد السقا، مد 3 
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الذي يتوافق مع حتديد حجم العينة وحتديد طريقة اختيار ها مع ضرورة فحص املفردات وتقييم نتيجة العينات وصوال إىل 
ا ؛   توثيق إجراءا

  - االستكشافية- املعاينة االستطالعية -2
من معاينة الصفات ،الغرض منها هو العثور على استثناء واحد على األقل مع مستوى حمدد  تعترب يف الواقع حالة      

تمع مبعدل حدوث حمدد ، احد االستنتاجات اهلامة للمعاينة  مسبقا للثقة بشرط أن يكون االستثناء موجود يف ا
  .1االستطالعية هو حتديد أمثلة الختالسات حمتملة 

  :2ن للمراجع استخدام املعاينة االستكشافية ومن أمثلة احلاالت اليت ميك
ت عمالء املنشاة؛-   احلاجة إىل كشف نوع معني من املخالفات مثل وجود حساب ومهي ضمن حسا
  اعتقاد أو شك املراجع يف وجود تالعب أو اختالس معني يف بنود النقدية أو املخزون مثال؛-
مثل تسجيل أو –م بعد الفحص األويل لنظام الرقابة الداخلية وجود ضعف كبري يف جزء معني من الواجبات أو املها-

  –تسلم النقدية 
ويشرتط يف املعاينة االستكشافية أن يكون حجم العينة كبريا لتحقيق احتمال حمدد للحصول على حدث واحد على األقل 

تمع ،وكما يتطلب يف املعاينة االستكشافية وحتديدا مس توى الثقة، ومعدل االحنراف، أو للصفة أو اخلاصية داخل حجم ا
لتايل يتم حساب حجم العينة كما يلي   :   اخلطأ و

ت ثقة خمتلفة    :واجلدول التايل يوضح معامالت الثقة عند مستو
  درجة الثقة ومعامل الثقة) 3- 2(اجلدول  10اجلدول 

  %99+  %99  %98  %97  %96  %95  %90  الثقة جةدر 

  5.4  4.3  3.7  3.4  3.2  3  2.3  معامل الثقة

  .56اخلري، مرجع سبق ذكره، ص ، أبوالسيد امحد السقا،مدثر طه : املصدر 

  .......إذ نعتمد املثال حسب اجلدول :  حالة افرتاضية-
ئن-نسبة التأكد*    ت الز   -%0.5املمكنة  ودرجةاخلطأ  %98درجة الثقة يف حسا

  .عملية مالية  n =3.7/0.005=740بتطبيق املعادلة يكون حجم العينة 
                                                             

.70دمحمدينوري ساملي،نور الدين عصامي،مرجع سبق ذكره،ص .1 
.55السيدامحدالسقا،مدثر طه أبو اخلري، مرجع سبق ذكره،ص ، 2 
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  معاينة القبول -2
هي اليت تستخدم دائما يف الرقابة على اجلودة، حيث يتم املقارنة بني عدد األخطاء املكتشفة يف العينة وعدد األخطاء 

ا، فإذا زاد عدد األخطاء املكتشفة عن تمع يعترب مرفوضا  املقبولة واملسموح  ا، فإن ا عدد األخطاء املقبولة واملسموح 
  1.والعكس صحيح

  :2ويستخدم هذا األسلوب كأحد أنواع اخلطط املتبعة يف املعاينة يف 
ضبط االحنرافات أكثر من استخدامها للمراجعة و حتديد حجم معني للعينة يكون مقبوال إذا كانت نسبة االحنراف يف 

تجاوز نسبة االحنراف احملددة مسبقا، وقد يكون حجم العينة مرفوض إذا كانت نسبة االحنراف أكرب من هذا احلجم ال ي
ت إعادة النظر يف نتائج العينة املراد فحصها   .نسبة االحنراف احملدد مسبقا، مما يتوجب على حمافظ احلسا

  ملية التدقيقأمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية  على فعالية أداء ع:  املطلب الثاين
إذ كان يقتصر يف البداية على الفحص والتحقق من صحة 3عرف التدقيق تطورا ملحوظا من الناحية الوظيفية          

ت ويعمل عل اكتشاف األخطاء والغش، إىل أن تطور بشكل ملفت و يتأقلم مع التغريات االقتصادية واالجتماعية  البيا
ملعلومات اليت ختصهم ،ويساهم بدرجة عالية من اختاذ ويهتم خبدمة  مجيع األطراف ذات الص لة ، لتوريدهم وتزويدهم 

ال التنموي أو التطويري بغية تسهيل الطريق أمام  قرارات داخل املنشاة من خالل مؤشرات فعالة سواء ما تعلق 
  .املستثمرين وأصحاب املصاحل واملهتمني بتواجدهم ضمن املنشاة 

مل دة فعالية وحتسني جودة التدقيق، ويعتمد التدقيق  عاينة اإلحصائية  على إجياد نقلة نوعية يف تطبيقه  ودوره يف ز
إلضافة إىل ختفيض خماطره وتضييق فجوة التوقعات مستندا بذلك إىل رأي فين حمايد معد من طرف مدقق خارجي  

ت جيمع فيه هذا األخري أدلة وقرائن مقنعة كإتباعه أل   .سلوب العينات اإلحصائيةكمحافظ احلسا

لعالقة التالية لفعالية والكفاءة وحيسب    :4ولقياس األداء يف عملية التدقيق كونه يرتبط 

  

  :حيث 

                                                             
  .152ص،2014اجعة،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح،مصر،خالد عبد املنعم زكي لبيب،مسية أمني علي،دراسات تطبيقية يف املر 1
،أطروحة دكتوراه، قسم "أثر إستخدام أساليب املعاينة لتدقيق القوائم املالية يف اختاذ قرارات من حال ائتمان يف البنوك التجارية اجلزائرية"مسية أمحد ميلي، 2

  بتصرف.07،ص2016/2017العلوم التجارية،جامعة املسيلة،اجلزائر،
185بوحلبال فريد،مرجع سبق ذكره،ص 3 

ثريه على فعالية األداء يف املؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة ،رسالة ماجستري ،يف العلوم التج4 ارية ، خنصص بوقابة زينب ،التدقيق اخلارجي و
  .81، ص،2010/2011، اجلزائر،3حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر

الكفاءة×الفعالة = داء  
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  األهداف املسطرة/النتائج احملققة =  الفعالية 

  املوارد املستخدمة/النتائج احملققة= الكفاءة 

  ني جودة التدقيقدور أسلوب املعاينة اإلحصائية يف حتس:  الفرع األول
تعد النقائص  اليت مست املراجعة اخلارجية، على املستوى العاملي واحمللي كأحد مربرات الوقوف حنو إجياد           

معاجلات حتد من خمتلف االختالالت والنقائص، إذ كان لزاما العمل على إعادة بعث أمل يف توضيح صورة جديدة هلذه 
إحجام املستثمرين عن املخاطرة، وهو ما يعزز من موقف املدققني ألجل تقدمي نوعية  العملية املفصلية يف إقبال أو

ألساس على عناصر اجلودة الفنية والوظيفية   1خدمات التدقيق املقدمة يف السوق، واليت تعتمد 

  مفهوم اجلودة يف عملية التدقيق-1

 ،1974سبني القانونيني األمريكيني يف عام اليت أصدرها جممع احملا) 4 : (أوضحت نشرة معايري املراجعة رقم 
لرقابة على  أن املراجعة تتحقق من خالل االلتزام مبعايري املراجعة، ومن خالل تطبيق جمموعة من االعتبارات املتعلقة 

  اجلودة يف مكاتب وهيئات املراجعة؛

حية أخرى فقد أشار االحتاد الدويل للمحاسبني إىل مفهوم جودة ا        ملراجعة او التدقيق يف املعيار الدويل رقم ومن 
)220(  

قة يف هيئة املراجعة للتحقق من أن أعمال املراجعة املنفذة قد مت أداؤها وفقا ملعايري بتتمثل يف السياسات واإلجراءات املط
  .املراجعة املتعارف عليها

التدقيق  ومعايري األداء  أوم مبعايري املراجعة مبعىن ذلك أن مفهوم اجلودة من منظور املنظمات املهنية يتمثل يف االلتزا
وتتعلق معايري األداء يف اهليئة القائمة بعملية املراجعة مبجموعة من . لنسبة لألفراد داخل هيئة أو مكتب املراجعة

املهارات  اخلصائص الشخصية الواجب توافرها يف العاملني يف هذه املنظمات، مثل النزاهة واملوضوعية واالستقالل،وتوافر
ا، وختصيص األفراد على املهام بصورة حتقق املالئمة  ملسؤوليات املكلفني  والكفاءة يف األفراد لكي يتمكنوا من الوفاء 

  .2بني اخلربات ومهارات األفراد وطبيعة املهمة

                                                             
العت  .ماد على مراجع سبق ذكرها من إعداد الباحث  1 

ت يف اجلزائر يف ظل إمكانية تبين املعايري الدولية 2 للمراجعة بن عيسى عبد الرمحان ،االجتاهات احلديثة لتحسني جودة املراجعة اخلارجية للحسا
  .39ص، 2016/2017،اجلزائر ،3،أطروحة دكتوراه، ختصص مالية وحاسبة،جامعة اجلزائر
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ا   ت على  افظاقدرة حم"وقد عرفها سيد  عبد الفتاح  أن جودة التدقيق من حيث اكتشافها لألخطاء والغش  حلسا
  ."1اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية الواردة يف القوائم املالية والتقرير عنها

وقد اجته بعض الباحثني إىل مفهوم جودة التدقيق أو املراجعة من  حيث حتقيق األهداف، حيث عرفها مسري كامل على 
ا   : 2أ

ت على اكتشاف األخطاء و املخال" فات  اجلوهرية يف القوائم املالية واإلعالن عنها،وختفيض عدم متا قدرة حمافظ احلسا
لتايل محاية مصاحلهم  يف ظل انفصال امللكية عن اإلدارة ويتضح من خالل   "ثل املعلومات بني اإلدارة ومحلة األسهم  ، و

ت تتمثل يف ما يلي   : ما سبق أن مفهوم اجلودة يف تدقيق احلسا

  ت يف الكشف عن  األخطاء والتحريفات اجلوهرية؛مدى متكن حمافظ احلسا-

  ختفيض خطر االكتشاف وخطر التدقيق  املقبول إىل أقصى حد ممكن؛

ت جتاه مستخدمي القوائم املالية ؛ -   احلصول على درجة ثقة ممكنة من قبل حمافظي احلسا

ت بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق؛ -   مدى توافق والتزام حمافظي احلسا

ت من تقدمي خدمة تشمل صفات وخصائص حت- هتمام األطراف املستفيدة، من خالل التقرير ظمتكن مدقق احلسا ى 
  .النهائي الذي يعده

ت-2   عناصر رقابة اجلودة يف تدقيق احلسا

 مثانية عناصر لرقابة اجلودة ، وهي عناصر يشرتك البعض منها إىل مضمونISA 220)(حدد املعيار الدويل        
  :وهي كالتايل  1997وهدف واحد، وقد خلصها جملس معايري املراجعة إىل مخسة عناصر سنة 

  : احلياد واألمانة واملوضوعية- ا

  ؛3تشمل النزاهة، املوضوعية، الكفاءة املهنية والعناية الالزمة، السرية والسلوك املهين و       

  :-مسؤولية القيادة  -إدارة األفراد - ب

                                                             
لة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد،"مؤشرات االستدالل على جودة املراجعة"، سيد عبد الفتاح صاحل1 ، 03، ا

  208.ص،1998مصر 
ح"مسري كامل دمحم عيسى، 2 ، جملد، ، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية"أثر جودة املراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األر

  ..7ص،2008مصر ،02العدد ،45
  .479،ص2013/2014، منشورات جامعة دمشق، سور ،1حسني يوسف القاضي، وآخرون، أصول املراجعة، ج3
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ملبادئ  التأكد مبا يكفي من أن مكاتب التدقيق لديها ما يكفي من العاملني ذوو قدرات وكفاءات، ولديهم  االلتزام  
األخالقية الالزمة ألداء مهامهم  مبا يتماشى مع املعايري املهنية والتنظيمية واملتطلبات القانونية لتمكني مكتب التدقيق أو 

  1وف؛الشركاء املسئولني من إصدار تقارير مالئمة للظر 

  :أداء عملية املراجعة- ج

ألساس على ما يلي   : 2هو التأكد من أن املهام متت طبقا للمعايري املهنية ووضعت يف سياقها املنشود متمثلة 

  عمليات االمتثال ملعايري العمل املطبقة؛-

  عمليات اإلشراف عل العمل وتدريب املوظفني؛-

  إجراءات حتديد السياسات وإجراءات املراجعة؛ -

  التوثيق املالئم للعمل الذي مت تنفيذه؛ -

  .إطار يشرح املهام لفرق العمل للحصول على فهم أهداف عملهم -

  :قبول االستمرار مع العمالء- د

يلزم على مكاتب التدقيق بوضع سياسات لقبول أو استمرار العالقات مع العمالء ، مع األخذ بعني االعتبار نزاهة 
االعمالء ومدى توافر الكفاءا ،وكما يؤخذ بعني االعتبار على مكاتب  3ت يف مكتب التدقيق ألداء املهمات املكلفني 

لعمالء ك   :4التدقيق التأكد من بعض العناصر املتعلقة 

  هوية املالك واإلدارة العليا و املسئولني عن حوكمتها؛ -

  ؛طبيعة نشاط املؤسسة- 

  ة التدقيق؛مدى وجود دالئل تشري إىل وجود قيود على نطاق عملي- 

  .مدى وجود دالئل تشري إىل تورط املؤسسة حمل التدقيق يف غسيل األموال، أو أنشطة إجرامية -

  :املتابعة واملراقبة-ه

                                                             
لة العلمية للتجارة والتمويل ، العدد ،إ1 ة جامع02براهيم الرفاعي مبارك، حتليل العوامل املؤثرة على جودة خدمات مهنة احملاسبة واملراجعة، ا

  .04،ص2000طنطا،،مصر،

.482.حسني يوسف القاضي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2 
، أطروحة "أثر املراجعة اخلارجية على املعلومات احملاسبية للشركات املسامهة العامة األردنية املدرجة يف بورصة عمان"يونس عليان سليمان الشوبكي، 3

  .51،ص2006.دكتوراه، قسم احملاسبة، جامعة حلب، سور

.480.حسني يوسف القاضي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 4 
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، مع مراعاة كفاءة وفعالية فريق العمل حنو االجتاه 1تشمل دراسة وتقييم استمرارية نظام مكتب التدقيق يف مراقبة اجلودة
  .املخطط له على حنو مالئم 

  : أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية وانعكاسها على رقابة اجلودة   -3

ت ، وهي تعرب        دف إىل حتسني جودة تدقيق احلسا يعترب أسلوب املعاينة اإلحصائية من األساليب احلديثة اليت 
من خالل االعتماد على  عن مصلحة مشرتكة ومرجع يعتمد عليه مجيع األطراف اليت هلا عالقة بعملية التدقيق ، وذلك

ت الذي يرتجم واقع احلال على املنشاة حمل التدقيق، ويوضح فيه على صدقية  وعدالة القوائم املالية  تقرير حمافظ احلسا
  .املعرب عن اجلودة اليت تستخلص منها رسم سياسات مستقبلية للمنشاة

  أمهية تطبيقها على رقابة اجلودة- ا

ت ختفيض الصراعات-   1         دة الثقة يف تقرير حمافظ احلسا   :وز

على مستوى  من اجلودة، واالعتماد على أساليب التدقيق احلديثة، خيفض من حدة الصراعات ويزيد    ملراجعة  العمل  
؛، 3ثمار، وكما يسمح برفع كفاء ة أسواق رأس املال والتأثري عل قرارات االست2من الثقة يف التقارير املالية وجودة املعلومات

و يساهم  أسلوب املعاينة  يف توفري املعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين يف الوقت املناسب الختاذ قراراته 
 4االستثمارية على أسس موضوعية بعيدة عن املضاربة والشائعات

  :ختفيض الوقت والتكلفة  دعم مكانة مكاتب التدقيق والسعي حنو-2          

املعاينة كنوع من األساليب احلديثة يؤسس لبلوغ رحبية املكتب أو املكاتب على املدى الطويل ،  استخدام أسلوب يعد
و استعمال أسلوب االختبارات احلديثة 5وحيافظ على العمالء اجليدين وجذب عمالء جدد يقدرون جودة هذا املكتب ،

قل جهد وتكلفة ممكنة، يعرب  ت اإلحصائيةيسمح بسرعة احلصول أدلة إثبات كافية و  لنماذج والبيا   6عنها 

  دعم أمهية جودة التدقيق من منظور حوكمة املؤسسات- 3          

  7:وميكن بيان هذه األطراف كما يلي. جودة التدقيق مصلحة مشرتكة جلميع األطراف املستفيدة من عملية املراجعة

                                                             
.53.يونس عليان سليمان الشوبكي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

.22مسري كامل دمحم عيسى، مرجع سبق ذكره، ص .2 
ت، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر ، .36ص2007أمحد دمحم نور، وآخرون، دراسات متقدمة يف مراجعة احلسا .3 

.36نور، وآخرون، مرجع سبق ذكره ،ص أمحد دمحم 4 

.203بوحلبال فريد،مرجع سبق ذكره،ص 5 
العتماد قراءات للمراجع السابقة  من إعداد الباحث  6 
لية للمراجعة لتفعيل حوكمة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،رسالة ماجستري ختصص7 ّ قيق دراسات حماسبية وجباية وتد :بن غامن وليد، تطبيق املعايري الدو

  .178،177،ص ص2014/2015، اجلزائر ،3، جامعة اجلزائر 
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ت- *    حمافظ احلسا

على جودة ممكن ن تتم عملية التدقيق    ة واحملافظة على حتسني مسعته وشهرته وموقفه التنافسي يف جمال عمله؛يهتم 

  إدارة الشركة *-

ّنها من معرفة أماكن      على جودة ممكنة ميكِ لتايل فإن تنفيذ عملية التدقيق  هي املسئولة عن إعداد القوائم املالية، و
حية أخرى فإن تقرير املراجع له ردود فعل يف السوق ومن . القوة والضعف لديها، ويساعدها يف وضع اخلطط املستقبلية

لشركة، وتؤكد نتائج إحدى الدراسات اليت تناولت دراسة مدى استجابة سوق  مما قد يؤثر على أسعار األسهم اخلاصة 
مع ) جودة أعلى(رأس املال لإلفصاح عن إيرادات الشركة حمل املراجعة يف حالة مراجعتها بواسطة شركة مراجعة كبرية  

دة االستجابة يف )جودة أقل(االستجابة يف حالة املراجعة بواسطة منشأة مراجعة غري كبري ، وقد توصلت الدراسة إىل ز
  ؛1حالة منشآت املراجعة الكربى مقارنة مع تلك األقل حجما

  البنوك- *

كية، ومما الشك فيه أن جودة تم بشكل كبري على القوائم املالية املدققة ، وخاصة يف منح القروض والتسهيالت البن
م ا على جودة قرارا ً   ؛ 2عملية املراجعة سوف تؤثر إجيابي

  الدائنون *

قرارهم على جودة  ثريعتمدون على القوائم املالية املدققة من طرف املراجع اخلارجي ملنح تسهيالت ائتمانية مما يستوجب 
  3التقارير يف منح االئتمان؛

  ميةاهليئات واألجهزة احلكو *-

تعتمد األجهزة احلكومية على القوائم املالية املدققة ألغراض كثرية، منها التخطيط والرقابة، وفرض الضرائب، وتقرير 
ت لبعض الصناعات وتسعى األجهزة احلكومية إىل أن تتم أعمال املراجعة والتدقيق وفقا ملستوى عال من اجلودة . اإلعا

  4ع األطراف ذات الصلة والعالقة بعملية املراجعةمن أجل محاية النشاط االقتصادي، ومجي

  اجلمعيات واهليئات املنظمة للمهنة*

                                                             
ت. "أمحد دمحم نور، حسني أمحد عبيد، شحاتة السيد شحاتة1  اإلسكندرية،مصر". دراسات متقدمة يف مراجعة احلسا

  .37ص  2007الدار اجلامعية، 

.178بن غامن وليد، مرجع سبق ذكره ص 2 

178بن غامن وليد، مرجع سبق ذكره ص 3 

178امن وليد، مرجع سبق ذكره صبن غ 4 
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ا  تسعى هذه األخرية إىل  حتقيق مستوى عال من اجلودة من أجل تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها، ووضعها يف مكا
تمع هلذه املهنة وللخدمات اليت ت  1قدمها،الالئق بني املهن األخرى، وحتسني نظرة ا

  انعكاس املعاينة اإلحصائية  على رقابة اجلودة- ب

ت يف تطبيقه ألسلوب العينات اإلحصائية ،هو مجع أدلة كافية تعرب عن رأي فين وحمايد مبين على  يقوم  حمافظ احلسا
ت عملية التدقيق، واليت قد تؤثر على جودة األداء  املهين من أسس وقواعد مشرتكة لألطراف املهتمة بغية كسب رها

  :2خالل ما يلي

ت يف مجع أدلة  - لشكل الصحيح والسليم يؤدي إىل نتائج تساعد حمافظ احلسا االستجابة لتطبيق العينات اإلحصائية 
لضرورة على جودة األداء املهين لعملية التدقيق؛   كافية وتؤثر 

دة حجم العينة  استخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية ، يساعد يف التقليل من األخطاء مع- التغري يف حجم العينة، أي بز
  تقل أخطاء املعاينة ويزداد مستوى الثقة ، مما ينعكس على جودة األداء ؛

  :ختفيض أخطاء املعاينة إىل أقصى حد ممكن يساهم يف-

ستخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية؛-ا      دقة النتائج املستخلصة من العينة وذلك 

االختبارات سواء كانت عينات الصفات أو عينات املتغريات مما يؤثر على جودة األداء املهين واقعية نتائج  -ب  
  .للتدقيق

ت مبنية على - املعاينة اإلحصائية حتقق املوضوعية والكفاءة يف األداء اليت ينبغي أن تكون يف شخص حمافظ احلسا
  .خصائص اجلودة العالية 

  ينة اإلحصائية يف التخفيض من خماطر التدقيقإسهامات تطبيق املعا:  الفرع الثاين
تعترب اإلجراءات  العملية والتطبيقية للتدقيق وما تنطوي عليها من معايري التأكد واالعتماد من طرف حمافظي         

ت كالتدقيق االختباري  لنظر إىل طبيعة احلكم الشخ) العينات(احلسا صي ،الذي أضحى ميثل األساس للعمل امليداين، و
دة االهتمام مبخاطر التدقيق والسعي  كيدات معقولة على عدالة القوائم املالية وظهور ز املالزم لعملية التدقيق،هو إعطاء 
حنو ختفيضها إىل ابعد حد ممكن ،إذ أصبح من الضروري  العمل بتطبيقات املعاينة اإلحصائية كأحد الركائز  لبلوغ  نتائج 

ذا ا   .  3ألسلوب  على إجراءات التدقيق داخل املنشاةمرضية وانعكاس العمل 
  

                                                             
ليمن. "دمحم علي جربان1 ت من وجهة نظر احملاسبني القانونيني  لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة  12الندوة  ."العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلسا

ت القرن "العربية السعودية  ض2010ماي ، 19-18، 21مهنة احملاسبة وحتد   12.، ص  2010ألعمال، جامعة امللك سعود، كلية إدارة ا: الر
.بتصرف.146،مرجع سبق ذكره،ص، سامي حسن علي دمحم 2 

.من اعداد الباحث بناء على قراءات للمراجع السابقة  3 
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  مفهوم خماطر التدقيق-1
لنشرة "خماطر التدقيق واألمهية النسبية 1983 " لسنة (47) أشارت نشرة معايري التدقيق األمريكية رقم         واملعدلة 

ا حتتوي خطر التدقيق يكمن يف أن يبدي املدقق رأ نظيفا يف القوائم املا"أن  ( 107)رقم لية اليت يقوم بتدقيقها على أ
  1"على حتريفات ذات أثر جوهري على ضوء مستوى األمهية النسبية

ا   مع األمريكي للمحاسبني القانونيني على أ ت دون أن يدري يف "وعرفه ا املخاطر الناجتة عن فشل حمافظ احلسا
ا حتريفات ج   .2"وهريةتعديل رأيه بشكل مالئم خبصوص قوائم مالية 

ومما تشري إليه بعض التعريفات أن خماطر التدقيق ترتبط ببعض القيود حتد من قدرة  املدقق على التأثري من هذه املخاطر 
ن هناك عدة قيود  APB* لس تطبيقات التدقيق يف اململكة املتحدة 100رقم SAS،والذي أوضحته  النشرة 

  :3وهي
لشركة حمل التدقيق؛عدم إمكانية اختبار كل أرصدة احلس ت وكل املعامالت اخلاصة    ا
القيود املالزمة ألي نظام حماسيب وألي نظام رقابة داخلية؛  
ت املؤسسة؛   احتمال وجود تواطؤ ألغراض التالعب بدفاتر وحسا
أن معظم أدلة اإلثبات اليت يتم جتميعها هي أدلة مقنعة وليست قطعية.  
  أنواع خماطر التدقيق -2

ت          ا حمافظو احلسا ملهنة اليت يقوم  سامهت الكثري من الدراسات واألحباث يف موضوع التدقيق وعالقته 
وارتباطهم مبجموعة من املخاطر اليت يتم تقسيمها وفق معايري خمتلفة سواء كانت فنية منها أو من حيث املصدر أو طبقا 

ا ، إذ سنحاول عرضها يف اجلدول التايل   :ملكو
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 5553 : «Statement on auditing 
standards : audit risk and materiality in conducting an audit », SAS. 107, AU Section 395, AICPA Inc, 
New York 

دة كفاءة املراجعة اخلارجية"مساح أمحد دمحم عبد اخلالق، 2 دف ز ، أطروحة "استخدام مدخل التحليل اإلسرتاتيجي لتطوير منوذج قياس خطر األعمال 
  .29ص2011، مصر ،دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة

دراسة جمموعة   من املدققني .حجاز خدجية،استخدام أساليب التحليل اإلحصائي كمدخل لرتشيد احلكم الشخصي للمدقق يف جمال املراجعة التحليلية3
  40،ص2018/2019، اجلزائر، 1اخلارجيني يف اجلزائر،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة سطيف

APB: Auditing Practises Board*  
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  تقسيمات خماطر وأنواع التدقيق) 4- 2(اجلدول 11اجلدول 

  مفهومها  أنواعها  املخاطر

  من الناحية الفنية
  على مستوى القوائم املالية

ت يف إعطاء رأي صحيح يف تقريره حول  احتمال فشل حمافظ احلسا
  عقالنية القوائم املالية

على مستوى أرصدة 
  تاحلسا

ت يف التأكد من صحة رصيد احلساب   احتمال فشل حمافظ احلسا

  من حيث املصدر

  خماطر طبيعية
لرغم من  احتمال وجود خلطا ما أو واقعة أو غش مل يتم اكتشافها 

  .العناية املهنية للمدقق

  خماطر غري طبيعية
هي اليت تنشا من األخطاء واملخالفات نتيجة أعمال الغش والتالعب 

  .إلرادة والقصد وتقرتن

من حيث مدى 
  الفحص

  خماطر املعاينة
لشكل الصحيح كاختيار احلكم  تمع  احتمال أن العينة ال متثل ا

  .الشخصي وان نتائج العينة مقصورة

  خماطر غري املعاينة
تمع أو  تنشا عند القيام بعملية املراجعة التفصيلية لكل مفردات ا

  .تتنتج من تقصري حمافظ احلسا

ا   تبعا ملكو

  املخاطر املتالزمة أو الضمنية
كيد لوجود خطأ قد يكون جوهر إما منفردا أو عند مجعه  قابلية 
اض عدم وجود أي أنظمة للرقابة ذات  ً فرت مع أخطاء أخرى وذلك 

  1عالقة

  خماطر الرقابة
هي املخاطر الناجتة عن فشل نظام الرقابة الداخلية يف منع حدوث أو 

شاف خطأ جوهري يف رصيد حساب أو جمموعة من العمليات اكت
  2جمتمعة يف الوقت املناسب

  خماطر االكتشاف

ت  هي املخاطر الناجتة عن فشل اإلجراءات األساسية ملدقق احلسا
يف اكتشاف التحريف يف رصيد حساب أو جمموعة من العمليات، 

ت يف والذي يكون جوهر يف حد ذاته أو إذا وجدت معه حتريفا
ت أو عمليات أخرى   .3أرصدة حسا

                                                             
1Mohamed Hamzaoui2005 :«Audit :Gestion des risques d’entreprise et contrôle Interne», Pearson 
Éducation, France, p. 17 2.  
2ANGOT H. et al [2004] : « audit comptable-audit informatique», 3ème édition, Ed. De boeck, Paris, 
p.126 

ت لسوق املال3 املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العلمية يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية : عبد الوهاب نصر علي ،خدمات مراقب احلسا
  .246، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر، ص1واألمريكية ، ج
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  وفقا لنتائجها

  خماطر ألفا
ت القيم املالية حمل التدقيق على اعتبار  هي أن يرفض حمافظ احلسا
، بينما هي يف احلقيقة غري حمرفة وال حتتو على  ا حمرفة حتريفا جوهر أ

  .1معلومات خاطئة خطا جوهري

  خماطر بيتا

ت ع لى أن القوائم املالية ال حتتو على هي قبول حمافظ احلسا
، بينما هي يف الواقع تتضمن معلومات  معلومات حمرفة حتريفا جوهر
خاطئة أو حتريفات جوهرية، ويطلق عليها خطر الفعالية على عملية 

  .2التدقيق
إلضافة إىل:املصدر  العتماد مراجع سابقة    :من إعداد الباحث 

ت خالد أمني عبد هللا، علم تدقيق   22،23ص ص،2012الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،: احلسا
  :منوذج خماطر التدقيق - 3.

ت يف تنفيذ عملية التدقيق وحنو بلوغ رأي  ا حمافظ احلسا يعترب منوذج خماطر التدقيق كأحد اإلجراءات العملية اليت يقوم 
  : 3وتعتمد للنموذج التايلمبين على أدلة إثبات خمطط هلا سلفا 

  :حيث    خ ك× خ ر × خ ل  =خ م
  خماطر التدقيق املقبولة؛                                                                                          : خ م 

RA :Risque D’Audit  
                                                         املخاطر املالزمة أو الكامنة؛                              : خ ل

RI :Risques Inhérent  
  خطر الرقابة الداخلية؛: خ ر

RCI :Risques de Contrôle Interne 
  .                عدم االكتشافخطر : خ ك

 التدقيق وفقااألهداف العامة للمدقق املستقل وإجراء عملية  200رقم  ISAبني معيار التدقيق الدويلي
واليت تتعلق .أن خماطر التدقيق هي دالة يف خماطر األخطاء اجلوهرية وخماطر االكتشاف)  13(ملعايري التدقيق يف الفقر ة  

ملؤسسة، وتتألف من عنصرين مها   :4ألخطاء اجلوهرية 
املخاطر املالزمة  
  خماطر الرقابة-

ا تتعلق بفعالية إجر    .اءات التدقيق وتطبيق املدقق هلا أما خماطر عدم االكتشاف فإ

                                                             
.304.ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ،مصر،دمحم الفيومي دمحم، وآخرون، دراسات متقدمة يف املراجعة 1 

2Rex Marshall, Robert Armstrong, "The impact of audit risk: materiality and severity on ethical 
decision making", Managerial Auditing Journal, Vol21, n05, London 2006, P504 
3Stephanie Thiery-Dubuisson 20047 «L’audit», Ed.LA DECOUVERTE, Belgique, p.35 

.42حجاز خدجية،مرجع سبق ذكره،ص 4 
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صدارها ،و فيما خيص املخاطر بشكل عام  General)  " (مكتب احملاسبة العام"تعد تقنية تصنيف املخاطر اليت قام 
Accounting Office- GAO وتقوم التقنية على إجراء تقاطع ، ت املتحدة األمريكية األكثر شيوعًا يف الوال

ً (ملستوى اخلطر ُ املقيم  ، ( مع احتمال حدوثه) مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جدا درًا  ،ً ، أحيا ، ممكنًا دائمًا
  :1، ومن َّ مث تصنيفه ضمن الفئات النوعية األربعة اآلتية )غري حمتمل احلدوث

ً . أ-   .؛ تتطلب اختاذ إجراءات تصحيحية فوريةخماطر مرتفعة جدا
  يحية، مع السماح للبعض منها؛؛ تتطلب اختاذ إجراءات تصحخماطر مرتفعة. ب-
  .؛ تتطلب مراجعة من قبل اإلدارةخماطر متوسطة. ج-
  .؛ ال تتطلب أي إجراءخماطر منخفضة. د-

  :ويوضح اجلدول اآليت كيفية التصنيف النوعي للمخاطر

 تصنيف املخاطر النوعية) 5-2(جدول12اجلدول 

  احتمال احلدوث  مستوى اخلطر
  غري حمتمل  درا  أحيا  ممكن  ررمتك

            مرتفع        ا
            متوسط     ب
            منخفض    ج
            منخفض جدا 

  
 GAO: General Accounting Office, (1999), “Information Security Risk:المصدر

Assessment: Practices of Leading Organizations”, Issued by Accounting and 
Information Management Division, November, GAO/AIMD-00-33, 
Washington, Dc.: USA p22.  

ستخدام تعبريات مثل     ت التعبري عن خماطر التدقيق يف شكل نوعي  مرتفعة، منخفضة، :  2ويفضل مدققي احلسا
 متوسطة

بع ملخاطر التدقي      ا متغري  ت يف حجم األدلة وميكن التعبري عن أدلة اإلثبات أ ق وقد يؤثر على تقرير حمافظ احلسا
ثريها من خالل ما ستوضحه العالقة بني خماطر التدقيق وكمية أدلة اإلثبات وفقا للجدول التايل معة  وبيان   :ا

 

  

                                                             
.61،  60سامر هايل الصباغ، مرجع سبق ذكره ، ص ص، 1 

املالزمة أوهي املخاطر اجلوهرية *  
  .166ص2002-2003،مصر، يةاإلسكندر ، الدار اجلامعية، أصول املراجعة احلديثةعوض لبيب فتح هللا الديب، أمحد دمحم كامل سامل، 2
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  اجلدو

  أدلة اإلثبات وعالقتها مبخاطر التدقيق) 6- 2(اجلدول 13ل 

  حجم األدلة  خطر االكتشاف  خطر الرقابة  اخلطر املالزم  قيق املقبولخطر التد  احلالة

01  +   -   -  +  +  

02   -   -   -  ±  ±  

03   -  +  +   -   -  

04  ±  ± ± ± ± 

05  +   -  ± ± ± 

العتماد على ألفني أرينز، جيمس لوبك، املراجعة مدخل متكامل، ترمجة: املصدر  دمحم عبد القادر :من إعداد الباحث 
ض ،السعودية،الديسطي، دار امل   .346،ص 2002ريخ للنشر والتوزيع، الر

 متوسط)  ± ( منخفض ،   )   -(مرتفع،     (+):  حيث

  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية وانعكاسها على ختفيض خماطر التدقيق :املطلب الثالث
ت يف تكوين رأي موضوعي يستند إىل           ائية،  هو إن اهلدف الذي يطمح إليه حمافظ احلسا أدلة كافية وقوية و

إلضافة إىل دراسة منوذج خطر التدقيق،  االستجابة يف  استخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية واختيار العينة املناسبة، 
  :1والذي يسمح للمدقق بتحقيق أهداف ومعامل مرجوة ، تستجيب لضرورة املهنة وحتقق أغراض أخرى نذكر منها

ت يف تنفيذ عملية التدقيق ، واليت تسمح جبمع أدلة وقرائن عند أخطاء  التخطيط االسرتاتيجي- الختبارات حمافظ احلسا
ا؛   مسموح 

مج كفء - ت من وضع خطة تدقيق تتالءم مع ختفيض حدة األخطار بفعالية وكفاءة وتؤسس لرب متكن حمافظ احلسا
  أثناء ممارسة املهنة؛

ت ألمهية ال- عالقة السببية بني خماطر التدقيق منها على وجه اخلصوص خطر االكتشاف إدراك وفهم حمافظ احلسا
  .وصوال إىل التخطيط جلمع األدلة وتصميم االختبارات الالزمة  وإجراءات تنفيذ عمليات التدقيق

  
  

                                                             
ا العملية يف ضوء املعايري الدولية واملصرية، دار املكتب اجلامعي احلديث، اإل1 سكندرية، كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، نظرية املراجعة وتطبيقا

  93،91،ص ص 2006مصر،
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  تتمثل يف : 1وأما انعكاسات تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التخفيض من خماطر التدقيق
ت بتجنب تنفيذ اختبارات ال      تمع اإلحصائي  بفعالية وكفاءة تسمح حملافظ احلسا فحص والتدقيق على عينة من ا

أخطار إضافية، و تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية وفقا ملعايري  التدقيق الدولية املتعارف عليها ، ومعايري مراقبة اجلودة 
ت يف أرحيية  إىل أقصى -ألفا وبيتا-متكنه أيضا من ختفيض أخطار التدقيق  لتايل جيعل من حمافظ احلسا حد ممكن و

    إعداد تقريره النهائي؛
ت  على انه أسلوب موضوعي وعلمي يلخص    استجابة تطبيق طريقة املعاينة اإلحصائية من طرف حمافظي احلسا

خنفاض يف املخاط   ر،وخيتصر املسافات حنو جمتمعات الدراسة الكبرية، يؤخذ منها عينات تتناسب 
ا املسامهة على ختفيض املخاطر كاهلدف أو األهداف احملددة لعملية التدقيق  و يرسم ملعامل معلومة اجلوانب اليت من شا
ت وتؤسس لوضع إطار متكامل يف خطة التدقيق كتحديد درجة  ومتكن من حساب األمهية النسبية ألرصدة احلسا

ث ت و قلة القضا املرفوعة على األمان والثقة و حتسني يف جودة التدقيق ومدى  ملسؤوليات القانونية حملافظ احلسا رها 
ت لتطبيقهم املعاينة اإلحصائية عكس الطرق األخرى   حمافظي احلسا

  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية لتضييق فجوة التوقعات وانعكاسها على مهنة التدقيق. :املطلب الرابع
ة مع ظهور اهتمام كثري من الباحثني   يف إجياد آليات التقليل من األزمات والفضائح سامهت مهنة التدقيق وخاص        

ا كثري من املنشات كالغش يف  التدقيق وتقدمي صور غري صادقة  أثناءاملهنة وعدم بذل العناية الالزمة  أداءاملالية اليت شهد
، و  2ة وهو ما يثري عدة تساؤالت لدى أصحاب املصاحلالتملص من مسؤولية الكشف عن احلقائق املالي أوللقوائم املالية 

إلضافة إىل حتديد   شيوع ما يسمى بفجوة التوقعات كتحديد مفهومه وأسبابه بني املدقق اخلارجي واملستفيد من خدماته،
ستمرارية امل نشاة، وكيفية مسؤوليات املدقق يف اكتشاف اخلطأ والغش و التصرفات غري القانونية ومدى متكنه يف التنبؤ 

العتماد على أسلوب املعاينة اإلحصائية وانعكاسه على أداء املهنة   .التقليل من هذه الفجوة 

  مفهوم فجوة التوقعات:الفرع األول 
، منها ما  يرتبط مبهنة            تعددت الكثري من املفاهيم أو التعاريف يف معرفة فجوة التوقعات من عدة جوانب وزوا

إلضافة إىل أهداف التدقيقاملدقق ومست   Liggioيعد  . خدمي القوائم املالية كواجب مهين، وأخرى تتعلق جبودة األداء 
هو أول من استخدم عبارة فجوة التوقعات يف الدراسات األدبية للتدقيق يف مقالته الشهرية حتت عنوان 1974يف سنة 

الفجوة إىل اختالف بني اجلودة ومستوى األداء املهين  حيث أرجع سبب تلك" فجوة التوقعات هزمية قانونية للمدقق"
ا  .3للتدقيق عن املتوقع حتقيقه مساحة "يف حني عرفها آخرون من بينهم عبد الوهاب نصر علي فجوة التوقعات 

                                                             
العتماد على قراءة للمراجع التالية1   :من إعداد الباحث 

-James Thampson, "An Alternative Approach for Controlling Statistical Audit Sampling Risks", 
Managerial Auditing 
Jiurnal, vol06, N03 , MCB University, Press1991, P24 

.223ب وحلبال فريد،مرجع سبق ذكره،ص. من اعداد الباحث بناء على قراءات للمراجع السابقة 2 
3Mahdi salehi and Maharani’s, « audit experction gap, auditor responsabilité between India and Iran », 
international of busines and management, vol :05, N :11,November 2008, p 135 



لعينات اإلحصائية من منظور املعايري اجلزائرية و الدولية    الفصل الثاين                           التدقيق 

88 
 

 

ت وأصحاب املصلحة يف املؤسسة بشان ما  االختالف  بني توقعات مستخدمي القوائم املالية وتقرير حمافظ احلسا
  .1تاجونه من املدقق وبني ما يقدمه هلمحي
ا فجوة التوقعات وتعرف   تمع من عملية التدقيق وما تقدمه مهنة التدقيق فعال "على أ الفارق اجلوهري بني ما يتوقعه ا

  2."للمجتمع

  3تقسيم وسبب  فجوة التوقعات حسب مهنة التدقيق :ثاينالفرع ال
ا االختالف أو الفرق بني ما يتوقع  "Porter" عرفها  Reasonableeness Gap)( فجوة املعقولية- 1 على أ

جنازه وبني ما يستطيع املدقق إجنازه بصورة معقولة تمع من املدقق   .ا
تشري إىل الفجوة الناجتة عن عدم توافق األداء الفعلي للمدقق مع األداء Performance Gap): ( فجوة األداء- 2

  4:تمع املايل، وتنقسم هذه الفجوة إىل قسمني فرعني مها دمو التقارير املالية و ااملتوقع منه والذي يقبله مستخ
أي أن أداء واجب املهنة يتخلله ضعف يف األداء أو إمهال يف ) قصور يف أداء املدققني (فجوة نقص األداء -ا       

لتدقيق وعدم األخذ جبدية تلك املتطلبات ؛   بعض اجلوانب اخلاصة 
وتكمن يف عدم كفاية بعض املعايري الواجبة )جوة نقص املعايري قصور املعايري والقواعد املهنية املنظمة للمهنةف-ب      

التنفيذ كحال اعتماد اجلزائر لبعض املعايري ،وحاجة مهنة التدقيق ملزيد املعايري واتساع رقعة املؤسسات وكرب حجمها 
حسن حالإلضافة إىل بعض التعقيدات اليت حتتم على امل   .دقق توضيح رؤى 

ت ألية حتفظات يف تقرير التدقيق Report Gap): ( فجوة التقرير- 3 هي اليت تنتج عن عدم إدراج مدقق احلسا
ثري على عملية اختاذ القرار   .واليت يكون هلا 

الستقالل التام (Independence Gap): فجوة االستقاللية - 4 ت  خالل تشري إىل عدم حتلي مدقق احلسا
  .ديته لعملية التدقيق

ملسؤوليات امللقاة على  )  Legal Responsibility Gap( فجوة املسؤولية القانونية- 5 وتعترب إخالل املدقق 
  .عاتقه أو عدم تفهم األطراف األخرى لطبيعة هذه املسؤوليات

                                                             
ت يف مواجهة األزمة املالية العاملية، الدار اجلامعية، اإل1   .08.ص2009سكندرية،مصر ،عبد الوهاب نصر علي، حوكمة الشركات ومراقب احلسا
ين، 2  ، املؤمتر الثاين، القضا امللحةثري آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات يف بيئة املمارسة املهنية يف العراقدمحم هادي العد

ت الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة، اجلامعة األردنية، األردن،    .05ص 2009أفريل ،14-15لالقتصاد
للتدقيق  ي عمــر،فعالية ختطيط التدقيق وفق املعايري الدولية يف حتسني جودة األداء املهين للمدقق دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات املعتمدةمسعــود3

ــق،جامعة أمحــد درايــة أدرار،اجلزائر  ،ص ص 2018/2019جلزائر،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري حماسيب وتدقيق فرع تدقيـــــ
206،205. ،  

جامعة عبد  اسبةبــن شهيدة فضيلة، دور التدقيق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، دراسة حالة اجلزائر،أطروحة دكتوراه،قسم العلوم املالية واحمل4
ديس، مستــــغامن،اجلزائر،   .169ص 2016/2017احلميد بن 
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  انعكاسات تطبيق املعاينة اإلحصائية على فجوة التوقعات :الفرع الثالث
العتماد على          ت التوجه حنو التضييق من فجوة التوقعات بعد توفري أدلة إثبات كافية  يعترب عمل حمافظ احلسا

اإلجراءات واألساليب احلديثة كاملعاينة اإلحصائية ومتاشيها مع املعايري املتعارف عليها وصوال إىل ضمان تنفيذ عملية 
مل له مستخدمو القوائم املالية ،من خالل حتقيق نتائج تساهم يف التدقيق  بدرجة عالية ذات جودة وذات مستوى 

  :1تضييق فجوة التوقعات نذكر منها  ما يلي
ب التأويالت واإلشاعات من جهة و يدعم        حتسني التواصل واالتصال مع مستخدمي القوائم املالية يساهم يف سد 

ت قبل تعيينه يف اس تخدام األساليب احلديثة كأسلوب املعاينة ، أما انعكاس تطبيق املعاينة استقاللية وكفاءة حمافظ احلسا
اإلحصائية يف التضييق من فجوة التوقعات يعد من قبيل األخذ مبستوى الفعالية يف األداء واالستجابة حنو تطبيق 

لشكل السليم ، وهو ما حيقق    :األساليب اإلحصائية 
لتايل  إلضافة إىل حتقيق املوضوعية ووحدة النسق جودة األداء املهين للتدقيق  و ينعكس على تقليل فجوة التوقعات ، 

لتايل هلا دقة النتائج وتؤثر على فجوة التوقعات   .واملنهج و

  530استخدام املعاينة اإلحصائية يف التدقيق طبقا للمعيار الدويل واحمللي : املبحث الثالث

ت التأقلم مع املمارسات إن خيارات استخدام املعاينة اإلحص         ائية يف التدقيق يستوجب من مدققي احلسا
احملاسبية الدولية واالطالع على اإلصدارات الدولية كدافع يف فهم البيئة الدولية وبذل العناية يف بلوغ مستوى ترقى به مهنة 

موعة من املعايري الدولية يف اجلزائر ، من اجل حتسني وتنظيم امل هنة وجعلها تتوافق مع اإلطار الدويل و التدقيق كتبين 
هيلها وإضفاء مزيد من الثقة واملصداقية  تقريب وجهات النظر واالختالف وكذا حنو حتقيق تطور احملاسبة يف اجلزائر و

 .   للتدقيق  530على املعلومة املالية، ويستجيب ألفق املمارسة امليدانية كتطبيق للمعيار 

  للتدقيق 530ملعيار مفهوم ا: . املطلب األول
ت إىل استخدام عينات          نظرا لالعتبارات العملية وحتقيقا للكفاءة يف عملية التدقيق يلجا املراجع أو حمافظ احلسا

دف توفري إرشادات و وسائل اختيار البنود من اجل   تصميم إجراءات التدقيق و مجع األدلة، ويراعي بذلك  املراجعة 
ت حت ، ديد الطرق املالئمة الختيار البنود جلمع أدلة كافية ومالئمة لتحقيق األهداف اإلجرائية للتدقيقمراجع احلسا

لسرب يف  وعليه تطلق تسمية املعيار الدويل املذكور أعاله بعينات املراجعة والوسائل االختبارية ، بينما يف اجلزائر تتم قراءته 
  ..2داف العامة للمدققاأله 200التدقيق على ضوء املعيار اجلزائري 

  : التعريف األول- ا

                                                             
العتماد على قراءات للم .راجع السابقةمن إعداد الباحث ، 1 

  .3،ص 2018، وزارة املالية ، اجلزائر،24/09/2018املؤرخ يف 77ملقرررقم،ا530التدقيق السري يف 2
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البنود املكونة لرصيد حساب أو فئة عمليات بغرض 100℅يقصد به تطبيق إجراءات املراجعة على أقل من        
تمع اإلحصائي الذي سحبت منه العينة، وجيب  احلصول عل أدلة إثبات وتقوميها ألجل صياغة النتائج املتعلقة 

خذ بعني االعتبار أهداف املراجعة اليت ينبغي حتقيقها على حمافظ احلسا   ت أن 

  ؛ 1وإجراءات املراجعة اليت حيتمل أن حتقق تلك األهداف
  IAASB حسب جملس معايري املراجعة والتأكيد الدويل  :التعريف الثاين- ب

ت املوجودة  100تطبيق إجراءات التدقيق على أقل من        أو جمموعة العمليات من مفردات أرصدة احلسا
ليتمكن املدقق مـن احلصول على دليل املراجعة وتقيمه لبعض من خصائص املفردات املختارة لكي يساعده يف تكوين 

تمـع   ؛2نتيجة بشـأن ا

  3املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق 24/09/2018املؤرخ يف  77حسب املقرر  :التعريف الثالث- ج
من عناصر جمتمع إحصائي دال للتدقيق و هو وسيلة توفر للمدقق  100ة أقل من السرب الذي أجري على نسب

تمـع اإلحصـائي الـذي استخرجت منه   قاعدة معقولة الستقراء نتائجه حول عينة ما علـى كافـة ا
  

  530الدالالت واخلصائص املرتبطة مبعيار التدقيق. :املطلب الثاين
تمع اإلحصائي  تعرب دالالت معيار التدقيق أه        ا املدقق يف تطبيق إجراءات التدقيق من ا م التصاميم اليت يقوم 

ضية مبنية على االحتماالت، كما انه العلم الذي يهتم جبمع  ا ترتبط بعلم اإلحصاء الذي تبىن عليه قاعدة ر كو
ت الكمية او الرقمية اليت تسمى أحيا الدرجات اخلام وتنظيمها يف صور ج داول ورسوم بيانية ،ووصف تلك البيا

ت على نتائج معينة يراد الوصول إليها ستخدام مفاهيم إحصائية معينة، واالستدالل من تلك البيا ت    4.البيا

  املعاينة يف التدقيق -1
موعة، عن طريق ما              هي فحص نسبة أو عينة من جمموعة مفردات لغرض تقدير خاصية معينة هلذه ا

عنه فحص خصائص العينة، وغالبا ما ميثل املؤشر أو اخلاصية اليت حنصل عليها من العينة أحسن تقدير خلاصية  يسفر
موعة ككل   5.ا

  خطر اخذ العينات  -2
                                                             

   ..377ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ، مصر ،دراسات متقدمة يف املراجعةدمحم الفيومي دمحم، وآخرون، 1
  .399،ص2009األردن،. عمان. دار صـفاء للنشـر والتوزيع .1ط.احلديثاملدخل إىل التدقيق والتأكيد مجعة،أمحد حلمي،2

.3،السرب يف التدقيق ، مرجع سبق ذكره ، ص530املعيار  3 
ستخدام أمحد الرفاعي غنيم نصر حممود صربي،4 ت  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،مصر SPSSلتحليل اإلحصائي للبيا
  .4،ص2000،
   ..254ص1996الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،مصر، الرقابة واملراجعة الداخلية،الصبان، إمساعيل إبراهيم مجعة، وآخرون،  دمحم مسري5
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  :1هو ذلك الذي يتعرض له املدقق يف التعبري عن رأي خاطئ يف التدقيق أو رأي غري مالئم مثل            

  ستنتاج أن الرقابة أكثر فعالية مما هي عليه يف الواقع والعكس؛اختبار اإلجراءات و ا- ا

ا موجودة يف الواقع والعكسب   .مراجعة التفاصيل واستنتاج أنه ال يوجد اختالالت معتربة مع أ

ا 400وحسب املعيار الدويل للتدقيق رقم-3  :2خماطر التدقيق على أ
بداء رأي غ ت املالية حتتوي على أخطاء جوهريةاملخاطر اليت تؤدي إىل قيام املدقق  . ري مناسب عندما تكون البيا

ت هي   .املخاطر املالزمة ، وخماطر الرقابة وخماطر عدم االكتشاف: وتتكون خماطر التدقيق من ثالثة مكو

  السري اإلحصائي أو املعاينة اإلحصائية -4
  :3ني يعد السرب إحصائيا إذا توفرت فيه اخلاصيتني التاليت          

  األخذ العشوائي للعناصر املكونة للعينة؛ا
  .استخدام نظرية االحتماالت لتقييم نتائج السرب مبا يف ذلك قياس خماطر أخذ العينة-ب

  .تعترب كل طريقة يف السرب ال جتمع هاتني اخلاصيتني طريقة سرب غري إحصائية

  530الواجبات املطلوبة يف تطبيق معيار التدقيق -:. املطلب الثالث
الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق  هو وضع املعايري وتوفري اإلرشادات على كيفية استعمال إجراءات  إن      

األسلوب اإلحصائي  ،ويعتمد على  4املعاينة يف التدقيق وغريها من وسائل انتقاء البنود لالختبار جلمع أدلة اإلثبات
ويستخدم هذا األسلوب . ختيار حجم العينة املناسبة ويف تقييم نتائج معينةالذي خيضع لقوانني نظرية االحتماالت يف ا

حلسبان ما يلي ت و املفردات كبرية والعناصر املماثلة،مما يتطلب األخذ    :5عندما يكون عدد البيا
  أهداف إجراء التدقيق؛-
تمع اإلحصائي الذي سيستخرج منه العينة؛-   خصائص ا
تمع ا-   .إلحصائي املعين كاملالتأكد من أن ا

  اختيار طريقة اخذ العينة -1
إن اختيار املنهج اإلحصائي أو غري اإلحصائي من طرف املدقق يبىن على أسس موضوعية ومناسبة تقلل من       

  :املخاطر إىل حد مقبول ومناسب وتتوزع على وحدات العناصر املعتمدة يف السرب ، وتتمثل هذه الطرق يف ما يلي

                                                             
.3، مرجع سبق ذكره ، ص530السرب يف التدقيق  1 

  https://khitasabdelkarim.wordpress.comسا 15:05على    27/04/2020اطلع عليه يوم   2
3Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance and Related Services 
Pronouncements ISA، -530 -2018p466 

.163ص.......، األخرى، عينات التدقيق واجراءات االختبارات االنتقائية 530املعيار الدويل للتدقيق  4 

4،السرب يف التدقيق،مرجع سبق ذكره،ص530املعيار  5 
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  ة العشوائية؛العين -أ
  العينة الطبقية؛ -ب

  العينة العشوائية املنتظمة؛-ب 
  .العينة العنقودية- ج

  وضع إجراءات التدقيق  -2
ا عمل املدقق يف االختبارات الالزمة للعناصر اليت مت اختيارها من فحص مستندات وغريها إىل إجراءات        يقصد 

  .واهلدف املنشود. التدقيق

  لتدقيقتنفيذ إجراءات ا -ا
يتم تنفيذ إجراءات التدقيق عن طريق اختبار كل عنصر من العينة وحتديد مدى مطابقتها للصفة حمل االختبار،         

لعينة، وعند االنتهاء من إجراءات التدقيق يف تطبيق املعاينة سيصبح لدينا لكل  مث تسجيل كافة االحنرافات اليت وجدت 
ا،صفة من الصفات حمل االختبار حجم العينة  و عندما ال يصلح عنصر مت اختياره 1وعدد من االحنرافات اخلاص 

  : 2لتطبيق إجراء التدقيق على املدقق أن يقوم مبا يلي

  :تنفيذ اإلجراء على عنصر بديل-1-ا
لدفع يتم على هذا األساس اختيار شيك آخر يف   مثل إلغاء شيك  مت اختياره يف األصل للتحقق من وجود ترخيص 

  ن ومكان الشيك األول بشرط أن يقتنع املدقق متاما انه ال ميثل احنرافا؛نفس الزما

  :تعذر اجناز إجراءات التدقيق على عنصر مت اختياره أو اجناز إجراءات بديلة ومكيفة-2-ا
ه يتعامل املدقق يف هذه احلالة على انه احنراف مقارنة مع املراجعة املدونة يف حالة اختبارات اإلجراءات أو على ان

  اختالل يف حالة املراجعات يف التفصيل، 
تمع اإلحصائي فرصة الختيارها  لكيفية اليت تتيح لكل عناصر  ا  .كما جيب عليه اختيار عناصر السرب 

إلضافة إىل أنواع اختبارات التدقيق وكما ت شري طبيعة إجراءات التدقيق إىل أنواع أدلة التدقيق الواجب استخدامها، 
  3.ستخدامهاوالغرض من ا

  :4يتوفر لدى املدقق مثانية أنواع من أدلَّة التدقيق و هي: لنسبة ألنواع أدلَّة التدقيق-3-ا

                                                             
سة جمموعة من البنوك د ميلي مسية،أثر استخدام أساليب املعاينة لتدقيق القوائم املالية يف اختاذ قرارات منح االئتمان يف البنوك التجارية اجلزائرية، دراأمح1

  .41التجارية اجلزائرية،أطروحة دكتوراه ،جامعة دمحم بوضياف ، املسيلة ، اجلزائر، ص
  .4،5جع سبق ذكره،ص ص،السرب يف التدقيق،مر 530املعيار 2

313،ص 2007،اإلبراهيمية الدار اجلامعية،اإلسكندرية ، مصرالتطورات احلديثة يف املراجعةلطفي، أمني السيد أمحد،  3 
4Alvin A. Arens, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley, (2014), “Auditing and Assurance Services: 
An Integrated Approach”, 15th Ed., USA: Pearson Education, Inc.p179. 
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الفحص املادي، املصادقات، التفتيش، اإلجراءات التحليلية، االستفسار من العميل، إعادة احلساب، إعادة األداء، 
  .واملالحظة

لنسبة ألنواع اختبارات التدقيق- وفر لدى املدقق أربعة أنواع من اختبارات التدقيق لكل منها غرض حمدد يت: أما 
  :1وفق ما يلي

  اختبارات الرقابة. -ا
وهي عبارة عن إجراءات التدقيق اليت يتم من خالهلا اختبار مدى فعالية سياسات وإجراءات الرقابة بغرض تدعيم 

  التخفيض يف خطر الرقابة؛

  االختبارات األساسية للعمليات. - ب
ا املدقق للتعرف على األخطاء واملخالفات املالية بغرض حتديد ما إذا حتققت  وهي عبارة عن االختبارات يقوم 

  أهداف التدقيق املرتبطة بكل فئة من فئات املعامالت املالية؛

  اإلجراءات التحليلية. - ج
ت والعالقات املالية وغري املالية بغرض حتدي د ما إذا كان رصيد احلساب أو أي بيان وهي عبارة عن استخدام املقار

؛   آخر يبدو منطقيًا

  االختبارات التفصيلية لألرصدة . - د
ا املدقق للتعرف على األخطاء واملخالفات املالية بغرض حتديد ما إذا حتققت  وهي عبارة عن االختبارات اليت يقوم 

ت رصدة احلسا   .أهداف التدقيق املرتبطة 

  حنرافات و االختالالتحتديد طبيعة وسبب اال-3
لرقابة الداخلية و تقييم املخاطر والصادر عن 400أوضحت معايري التدقيق فيما خيص املعيار رقم        واخلاص 

  2:على أن خماطر التدقيق تتكون مما يليIAASBجملس معايري التدقيق و التأكيد الدولية
  عي؛املخاطر الضمنية  أو املخاطر املالزمة أو اخلطر الطبي-
  خطر الرقابة الداخلية؛-
جراءات التدقيق-   .املخاطر املرتبطة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلية االقتصاد ،جامعة اثر القياس الكمي ملخاطر األخطاء اجلوهرية يف حتسني دقة تقييم خطر التدقيقسامر هايل الصباغ، 1

،   .32،ص،2016دمشق، سور
، ص 2003/2004اجلزائر ،  .وراه، قسم العلوم االقتصادية، جامعةصديقي مسعود حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر،أطروحة دكت2

  .119، 118ص
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خيضع هذا اإلجراء حلكم املدقق فهو خيتلف حسب أمهية الصفة مـحـل التدقيق، كــما يؤثــر على حجم العينة، فلو كان 
لضرورة يكون حجم العينة كبري أي أن هناك عالقة عكسية  بينهما، كما ميكن معدل االحنراف املقبول منخفض فإنه 

يتحرى حول طبيعة وسبب االحنرافات و االختالالت احملددة ويقيم أثرها  أنكما جيب على املدقق   1أن حيدث العكس،
  :2احملتمل مثل

من اجل حتديد مستوى ثقة % 10او% 5حتديد اخلطر املقبول يف تقييم خطر الرقابة على حنو منخفض جداً مثل - 
إلضافة إىل معدل    املخالفات املالية املقبولة،معينة، 

حدى الطريقتني اآلتيتني - تمع ميكن للمدقق تقدير هذا املعدل    3:تقدير معدل احنراف ا
 تعديل معدل االحنراف يف السنة املاضية ليعكس أي تغيريات حدثت يف نظام الرقابة خالل السنة احلالية؛- 1
تمعاختبار عينة مبدئية صغرية وحتديد معـدل االحنرا- 2   .ف فيها واستخـدامه كـتقدير لـمعدل االنـحراف الـمتوقع يف ا

 خطوات تقييم نتائج العينة- 4
باحتساب احلد األعلى لالحنرافات يف مفردات العينة، ليتم مقارنتها مع املدققمن أجل تقييم نتائج العينة يقوم        

املعاينة، فإذا كان احلد األعلى لالحنرافات يف العينة أقل أو  قيمة االحنرافات املقبولة اليت مت حتديدها يف بداية عملية
ن القيمة الدفرتية ال حتتوي على حتريفات مادية ويتم احتساب احلد . يساوي االحنرافات املقبولة فإن نتائج العينة تؤيد 

  4األعلى لالحنرافات كما يلي

ا +تمعإمجايل االحنرافات املتوقعة يف ا =احلد األعلى لالحنرافات   االحنرافات املسموح 
إن تقييم نتائج املعاينة يعتمد على مدى وجود أو عدم وجود احنرافات يف مفردات العينة واليت ميكن أن نوضحه يف   

  :5النقاط  التالية

  :عدم وجود احنرافات- 1
تمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباش-ا تمع تساوي الصفر؛إمجايل االحنرافات اليت يتوقع وجودها يف ا   رة على ا

                                                             
  .38أمحد ميلي مسية، مرجع سبق ذكره،ص1
ض، السعودية، املراجعة مدخل متكاملالفني أرينز، جيمس لوبك،2 ، ترمجة دمحم دمحم عبد القادر الديسطى، أمحد حامد حجاج، دار املريخ، الر
  .548ص 2002،

.46مسية، مرجع سبق ذكره،صأمحد ميلي  3 
ت يف ضوء املعايري الدوليةعلي عبد القادر الذنيبات4   .308ص2012، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،4، ط، تدقيق احلسا
ت ،بوحلبال فريد،5 ص حماسبة ،جامعة دمحم دراسة حالة ،أطروحة دكتوراه،ختصأثر استخدام أساليب املراجعة احلديثة على جودة تقرير حمافظ احلسا

  .180،181،ص ص، 2018/ 2017خيضر بسكرة،اجلزائر،
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ا نتيجة خماطر املراجعة تتألف من احنراف واحد -ب اإلجراءات متت وفق قياسات دقيقة، الن االحنرافات املسموح 
يتم احلصول على قيمتها من خالل ضرب معامل الثقة املقابل ملخاطر القبول اخلاطئ اليت مت حتديدها عند بدء عملية 

  .ينة الذي مت حسابهاملعاينة بفرتة املعا

  :وجود بعض االحنرافات يف العينة- 2
تمع بناء على تعميم  يف حالة وجود احنرافات يف العينة يقوم املدقق حبساب إمجايل االحنرافات اليت يتوقع وجودها يف ا

ا نتيجة خماطر املعاينة من أجل احتساب ا تمع واالحنرافات املسموح  حلد األعلى نتيجة العينة مباشرة على ا
ا مع قيمة االحنرافات املقبولة لتضخيم ويقار   .لالحنرافات اخلاصة 

تمع - أ   اإلحنرافات املتوقع وجودها يف ا
  :هناك حالتان

إذا كانت القيمة الدفرتية للوحدات املنطقية أقل من فرتة املعاينة، يف هذه احلالة حنسب ما يلي لكل وحدة فيها  -
  .احنراف

  القيمة الدفرتية)/ القيمة الصحيحة –القيمة الدفرتية = (اتنسبة اإلحنراف
تمع بناء على تعميم نتيجة العينة مباشرة هي   :اإلحنرافات اليت يتوقع وجودها يف ا

تمع    فرتة     املعاينة× نسبة اإلحنرافات = اإلحنرافات املتوقع وجودها يف ا

ا نتيجة خماطر املعاينة - ب   اإلحنرافات املسموح 
ثري على استنتاجه من أن النتائج املستخلصة  يعرب عنها احلد األقصى للخطأ الذي يقبله املدقق يف عينة ما دون أي 

تمع وتوجد عالقة عكسية بني اخلطأ املسموح به وحجم العينة، فكلما . من العينة قد حققت هدف املراجعة هلذا ا
  املدقق صغر حجم هذا اخلطأ كرب حجم العينة اليت حيتاجها

لعالقة التالية   :1والعكس صحيح، وتعطى 
ا ا+ دقة األساس= اإلحنرافات املسموح  دة يف اإلحنرافات املسموح    الز

  530تقييم نتائج املعيار : .املطلب الرابع
فها فـي بعد تنفيذ إجراءات التدقيق املناسبة على مفردات العينة يقوم املدقق بتحليل أي احنرافات يتم اكتشا       

العينة للوصول إىل استنتاجات بشأن معدل االنـحراف يف الـمجتـمع، حيث يعترب معدل االحنراف فـي العينة هو أفضل 
لعالقة اآلتية تمع، ويتم حتديد معدل االحنراف يف العينة    2تقدير ملعدل االحنراف يف ا

  ينةحجم الع/ عدد االحنرافات املكتشفة= معدل االحنراف يف العينة 
                                                             

  .182بوحلبال فريد، مرجع سبق ذكره ،ص1

.48أمحد ميلي مسية، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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  حتليل االختالالت  .1

ا، إىل مرحلة تفسري نتائجها وإجياد          يت بعد إجياد جمموعة أنواع املخاطر وحسا إن عملية حتليل االحنرافات 
تمع  مراجعات مستقرئة مبا فيها االختالل العرضي إن وجد ،وتشكل للمدقق أحسن تقدير لالختالالت املوجودة يف ا

  : 1اإلحصائي

إلضافة إىل االختالل العرضي االختالالت املقبولة ال مينح السرب قاعدة عندما -  تتجاوز االختالالت املستقرئة 
ذه الكيفية ؛ تمع املراقب     مقبولة لتأسيس النتائج حول ا

جات أو حتديد اخلصائص املشرتكة عند حتليل االحنرافات و االختالالت احملددة كنوع املعاملة أو املوقع أو خط املنت-

  ؛فرتة زمنية وقد تشري إىل احتمال وجود غش
  : 2إلضافة إىل

  ؛االحنرافاتحتديد القصور يف إجراءات الرقابة اليت أدت حلدوث مثل هذه  -
  .حتديد  النتائج اليت قد تكون من إمهال أو فشل يف تلك اإلجراءات أو سوء تعمدها، أو التعمد يف إفشاهلا-

   :تمعحتديد إمكانية قبول ا . 2
يقوم املدقق مبقارنة احلد األعلى للدقة مع معدل االحنراف املقبول، فإذا كان احلد األعلى للدقة يزيد عن أو         

ن نظم الرقابة موثوق فيها وميكن االعتماد عليها  وقد حيد  يساوي معدل االحنراف املقبول فإن املدقق قد يقرر وحيكم 
أما إذا كانت النتائج ال تؤيد خماطر الرقابة املنخفضة فإن نظم الرقابة الداخلية لن يتم  .من اختبارات التحقق األساسية

 .االعتماد عليها ومن مث فإن اختبارات التحقق سيتم التوسع فيها

تمع.3   :التعميم من العينة إىل ا
لتقدير خطر الرقابة من خالل  يقوم املدقق حبساب احلد األعلى للتقاطع عند مستوى حمدد من اخلطر املقبول،        

استخدام معطيات اجلداول اليت يتم إعدادها وفق معادالت إحصائية تتماثل مع تلك اجلداول اليت يتم استخدامها يف 
  :3حتديد حجم العينة األوىل، ويتضمن استخدام أربع خطوات هي

  ت التدقيق ؛حتديد الرقم الفعلي لالحنرافات الفعلية اليت يتم اكتشافها يف اختبارا -
قصى اليمني؛ -   حتديد حجم العينة الفعلي يف العمود 

                                                             
  .5،السرب يف التدقيق،مرجع سبق ذكره،ص530املعيار 1

.151مرجع سبق ذكره،ص: صديقي مسعود 2 

550.،ص مرجع سبق ذكره: ألفني أرينز،جيمس لوبك 3 
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القراءة ألسفل العمود املناسب لعدد االحنرافات الفعلية حىت يتقاطع مع صف حجم العينة املالئم وميثل الرقم عند  -
  . التقاطع احلد األعلى للدقة

   :توثيق إجراءات املعاينة. 4
ا املدقق يف ختطيط العينة واختيار املفردات وتنفيذ يعد توثيق إجراءات املعاي        نة من املسلمات اليت يقوم 

إجراءات التدقيق عليها وتقومي نتائجها، ومما جتدر اإلشارة إليه أن أمهية التوثيق تتساوى يف إجراءات استخدام  املعاينة 
  :1العناصر التاليةاإلحصائية أو املعاينة غري اإلحصائية، حيث يشمل توثيق هذه اإلجراءات 

  وصف لإلجراء الرقايب الذي مت اختباره؛ -
  اهلدف من االختبار؛ -
  حتديد جمتمع ووحدة املعاينة؛ -
  حتديد الظروف اليت تعرب عن وجود احنراف؛ -
  ) مستوى الثقة(األساس الذي استند إليه املدقق يف حتديد اخلطر املقبول لتقدير خطر الرقابة أو  -

تمع؛ومعدل االحنراف    املقبول و معدل االحنراف املتوقع يف ا
  الطريقة املستخدمة يف اختيار مفردات العينة؛ -
  وصف إلجراءات املعاينة اليت مت إتباعها وقائمة االحنرافات اليت مت اكتشافها يف العينة؛ -
الستنتاجات العامة اليت توصل إليها املدقق -   .تقومي العينة وملخص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.403دمحم الفيومي دمحم، مرجع سبق ذكره،ص 1 
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  الثاين الفصل خامتة

إن اسـتخدام أسـلوب العينـة اإلحـصائية فـي عمليـة التدقيق، ينبغي أن يتالءم مـع اهلـدف أو األهداف املسطرة،          
تمـع حمل الدراسـة، وحجم العينة املناسب، واختيار مفردات العينـة بطريقـة  تعود على اختيـار وحتديـد كـل مـن حجـم ا

يف التمثيل للمجتمع الذي سحبت منه، وكذلك التقييم الالحق لنتائج العينـة وهو ما ينعكس بدرجة كبرية تـضمن السـالمة 
على االستجابة لتطبيق أسلوب العينـة اإلحـصائية وما حتققه مـن مزا إذ أن نتيجـة العينـة موضـوعية وحقيقيـة، ومتكـن مـن 

وعي، و متكـن أيضا مـن تقـدير اخلطـأ يف العينـة وبـأدوات علمية تستنبط إجـراء تقدير مسبق حلجم العينة على أسـاس موضـ
ت دون فحـص شـامل موعة كبرية من البيا وتـساعد فـي تـوفري الوقت مع خفض التكلفة وجتعل عملية . منها النتائج 

جحة   .التدقيق 
 
 
 
 
  
 
 
  
 



 

 

  
  

  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
دراسة ميدانية حول استجابة 

ت يف تطبيق السرب حمافظي احل سا
  يف التدقيق

  
ت يف تطبيق السرب يف التدقي الفصل الثالث قدراسة ميدانية حول استجابة حمافظي احلسا
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  : متهيد 
تعترب الدراسة التطبيقية أو امليدانية اإلطار الذي يتوج  التفسري  ملا مت التطرق إليه  يف اجلانب النظري لألطروحة،       

ذه الدراسة و إتباع إجراءات منهجية تسمح بتحديد اخلطوات ولتأكيد العمل ا واجب التقيد اللبحثي ال بد من القيام 
كيد صحة  ا   دف الوصول إىل إستخالص النتائج امليدانية ، واليت من شا ا، واملعلومات اليت جيب احلصول عليها 

 .الفرضيات املوضوعة يف إشكالية البحث من عدمها
 :وء على هذا املبتغى قمنا بوضع عناصر الفصل الثالث كالتايلولتسليط الض

إلضافة إىل الشق املنهجي  وإجراءات الدراسة  واقع تطبيق املعاينة اإلحصائية بني معايري التدقيق اجلزائرية والدولية 
 االستبيانتصميم امليدانية ،من خالل عرض املنهج املستخدم يف الدراسة وتبيان جمتمع وعينة الدراسة، مث كيفية 

 واألساليب املستخدمة،
  .النتائج واختبار فرضيات الدراسة .، وأخريا حتليلاالستبيانالتأكد من ثبات وصدق  -
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  واقع تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية وفقا ملعايري التدقيق اجلزائرية والدولية:    املبحث األول

ترسيم اجلزء منها يف اجلزائر ،من خالل إصدارات متفاوتة  تطبيق معايري التدقيق الدولية ، و تعد فكرة العمل على      
املعىن والزمن،   و ما تطلبه من  جهد كبري يف  عملية التحضري،وواقع املمارسة  حنو االنتقال إىل نظام  مايل جديد  

لثورة الثقافية لإلطار احمل اسيب اجلزائري والتحدي الكبري للمؤسسة اجلزائرية كفرصة  متعددة األبعاد،سواء ما تعلق 
ت ' تلك اليت تتعلق  بتنظيم املهن  أوللتحضري والتكيف والتأقلم مع هذا الواقع اجلديد،  اخلبري احملاسيب، حمافظ احلسا

، ومن اجل هذا وهو مسعى كثري من اهليئات واملنظمات املهنية  الدولية حنو الرقي مبستوى األداء ' ،احملاسب املعتمد
فقد مت إصدار العديد من اإلرشادات واملعايري اليت تقدم توجيهات وتوضيحات عملية لألعمال املمارسة داخل مكاتب 
ت اجلودة والفعالية كتطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية، وهو ما  التدقيق بشكل كفء، يسمح بتحقيق أعلى مستو

 .  حل وكذا احمليط االقتصادي و االجتماعي للمنشاةيتالءم مع تطلعات املهتمني وأصحاب املصا

  احلاجة ألسلوب املعاينة اإلحصائية  يف جمال التدقيق:. املطلب األول 
تعترب الرتتيبات الدولية يف جمال التدقيق احملاسيب واملايل مع التطورات الكبري ة يف حجم املشروعات وتعقد           

ا ،هو اجتاه معظم  ا تقوم على 1املدققني إىل مفهوم املراجعة االختيارية بدال من املراجعة الشاملةوتشابك عمليا ،أي أ
أساس حتديد جزء معني  من كل العمليات يراعى فيها التمثيل الصادق الذي تؤول نتائجه إىل صحة كل العمليات ،  

إلضافة إىل ما يوصي به  ا ،  الكثري من املدققني يف األخذ مبجموعة كاختيار عينة التدقيق ، وكذا حتديد حجم مفردا
ت يف اختيار العينة نذكر منها   :2من املعايري لدى مراجعي احلسا

أي انه كلما كان نظام الرقابة الداخلية سليما وقو كلما اخنفض حجم : سالمة وفعالية نظام املراقبة الداخلية-1
  توسيع حجم العينة املختارة؛ إىل العينة موضع الفحص، والعكس من ذلك تكون املدقق يف مضطرا

تعترب عملية التدقيق الكاملة مكلفة ويكون فيها حجم العينة كبريا ، على العكس من أن : جمال عملية التدقيق -2
  تكون جزئية لبعض العمليات ؛

نشود أي أن البنود موضع التدقيق حسب األمهية النسبية واهلدف امل أوتظهر من خالل العمليات :  أمهية العمليات-3
دة يف حجم العينة ، وكلما قلت األمهية النسبية كان حجم العينة صغريا؛  دة األمهية النسبية معناه ز   ز

ا ترتبط :درجة املخاطر اليت تتعرض هلا العمليات -4 تتمثل يف درجة خماطر الغش والسرقة والضياع واالبتزاز،كو
دة ا لضرورة ز   لعينة أو إنقاصها حسب درجات املخاطر؛بعمليات التدقيق واليت تقضي 

                                                             
.45،ص،1999حسني حسني شحاتة،دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة والرقابة ،كلية التجارة ، جامعة األزهر ، مصر ، 1 

ثري خماطر املعاينة اإلحصائية على ع2 ملية التدقيق،جملة معارف، قسم العلوم االقتصادية اعراب سارة،زيدان دمحم،مسؤولية املراجع اخلارجي يف احلد من 
  بتصرف.427،الشلف ، اجلزائر،ص2018جوان /24،العدد 13،السنة 
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ت-  تعترب على درجة عالية من األمهية ،كان يكون املدقق قد استلم املهمة ألول مرة وبني :خربة املدقق أو حمافظ احلسا
  من كانت له جتربة كبرية يف امليدان ؛

  .اخل... اب،إلضافة إىل أمور أخرى قد ترتبط حبجم املنشاة ونوعها ،فرتة التدقيق ، األتع-
 :1بتحقيق عدة مزا من أمهها ومما جتد اإلشارة إليه أن حاجة استعمال املعاينة اإلحصائية يف التدقيق ترتبط

تمع حمل      يعترب حتديد حجم العينة بشكل موضوعي و بناء على تقدير املراجع املهنـي وعلـى خرباتـه السابقة ومعرفته 
خطأ نتائج املعاينة  مع احتمال أن يكون التقدير صحيحا أو غري صحيح ، وقد  الفحص، ميكن من تقدير احتمال

يصعب التنبؤ مبفردات العينة، و احتمالية اختيار املفردات بشكل عشوائي يكون لكل مفردة نفس الفرصة الختيارها مما 
نة اإلحصائية ميكن املراجع من تقسيم نظام املعاي إنجيعل التنبؤ مبفردات العينة صعبا إن لـم يكن مستحيال ،وعلى اعتبار 

مستوى  إىلالعمل بني املراجعني دون خوف على النتائج مادامت خطة املعاينة تتم على أساس علمي وموضوعي وصوال 
حيدد الدقة املرغوبة من نتائج العينـة ومستوي الثقة يف النتائج من جهة ، وتسمح العينة اإلحصائية حبساب درجة 

اب خطر االعتماد على العينات وقد يتطلب أسلوب العينات من املراجع التخطيط للمراجعة بشكل املصداقية ، وحس
تمع العينة ، كما  منظم على عكس العينات غري اإلحصائية، و يسمح أسلوب العينات للمراجع بوضع قوائم موضوعية 

ضية مق ت ر ستخدام حسا دلة أنه ميكـن من أخذ خطر املعاينة يف االعتبار  بولة، ويطور عمله خاصة ما يتعلـق 
اإلثبات وكيفية احلصول عليها ، كما أنه جيعل املراجع أكثر إحساسا مبوضوعية عمله ، األمر الذي ميكنه من الدفاع عنه 

  ضد أي دعاوى قضائية، 

  العالقة بني املعاينة اإلحصائية ومعايري التدقيق:. املطلب الثاين
لضرورة وجود معايري وقياسات تتحكم يف آليات ارتبطت احلاجة اليت        ت لزم   أدت إىل ظهور مراجع احلسا

التدقيق ، كون املعيار يعد مبثابة قاعدة موجهة للفعل والعمل الذي يقوم به املدقق ، تقتضي وجود مسات عامة ملعايري 
  .التدقيق أو املراجعة

  السمات العامة ملعايري التدقيق: . الفرع  األول
  :على انه AICPAإن التعريف الذي نص عليه املعهد األمريكي للمحاسبني         

املبادئ األساسية لعملية املراجعة ، تلك املبادئ اليت حتكم طبيعة ونطاق وقرائن اإلثبات اليت جيب مجعها عن طريق '

  .2' إجراءات املراجعة 

                                                             
ثريها على القوائم املالية يف عملية املراجعة أرزاق أيـوب حممـد كـرسـوع1 دراسة حتليلية  ،خماطر املراجعة وجماالت مسامهة املراجع اخلارجي يف التخفيف من 

  .52.،50،51،ص ص ص 2008فلسطني، –فلسطني، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل غزة  –املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة  آلراء
2Johnson ,Amoldw ,Principles of Audting, Now York, Second edition ,1956,p10. 
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  : 1فمن خالل  هذا التعريف يلخص بوجود مسات عامة نذكر أمهها
 -ا متثل املنهاج يف عملية التدقيق ؛   تعترب معايري التدقيق النموذج املهين والعملي يف التدقيق أي أ
 - لتدقيق من قيل املنظمات املهنية أو السلطة أو العرف  وهو ما من شانه يكرس ملبدأ توضع املعايري اخلاصة 

  التوافق وتوحيد الرؤى؛
 -تعزيز موقف املراجع وحتمل مسؤوليته أثناء أداء املهنة ؛ إىلتزام يرقى حتدد معايري املسؤوليات املهنية كال  
 -تعترب مقياس لألداء املهين ،كاحلكم على النوعية واجلودة ؛  
 -املعايري أداة اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات عمليات التدقيق ملختلف اجلهات املستفيدة منها؛  
 - توفرها يف من يقوم بعملية التدقيق؛حتدد املتطلبات واملواصفات الشخصية املفروض  
 -تساعد املعايري على وضع إطار مهين وكيان مستقل ؛  
 تساهم معايري التدقيق يف إعداد تقرير يبني طبيعته و حمتواه؛  
 -توفر معايري التدقيق تصورا موضوعيا يف درجة األداء املهين أمام اهليئات واملنظمات وأمام احلكومات .  

 :العينات يف ظل معايري التدقيق املتعارف عليها أسلوب :الفرع الثاين
أكدت معايري التدقيق اجلزائرية  واإلقليمية والدولية على ضرورة اللجوء الستخدام العينات خاصة يف حالة كرب حجم       

ة اختيار املفردات من املعايري الدولية أن عملي530املشروع وتعدد عملياته وهو ما اشر إليه سابقا ، فقد بني املعيار رقم 
 :2تكون واحدة من ثالثة أشكال

وهذا ال يتناسب مع اإلجراءات الختبارات الرقابة ولكن يتناسب مع االختبارات اجلوهرية 100%التدقيق بنسبة -1
 خاصة للقيم العالية أو يف حالة وجود خماطر هامة

 :لبنود احملددة تشملاختبار بعض البنود احملددة وذلك حسب ما يراه املدقق مناسبا وا-2. 
ا تتعرض عادة للمخاطر؛-ا      البنود ذات القيم العالية أو ذات اخلصائص احملددة مثل أ
 البنود اليت تزيد عن حجم معني أو عن حد معني؛-ب    
ا وخماطر الرقابة- ج      ؛. بعض البنود اليت تستخدم للحصول على معلومات عن طبيعة املنشأة وعمليا
  .البنود من أجل اختبار األنشطة الرقابيةبعض -د    

                                                             
العتماد على قراءات سابقة للمراجع ؛1   من إعداد الباحث 

ت املال واألعمال، اجلزائر،:إىل إلضافة ص لقيطي خلضر،بن دقفل كمال ،بن طريش عطاء هللا،أمهية املعاينة اإلحصائية يف عملية املراجعة،جملة اقتصاد
 . 8،7ص ،

اخلارجيني يف قطاع غزة رسالة احلســـن حممود زعــرب،العــــوامل املؤثرة يف استخدام العينة اإلحصائية يف عملية التدقيق، دراسة حتليلية آلراء املراجعني 2
ــــم احملاســبة والتمـــــويل ، ـــ ـــارة ،قسـ   .32،31،ص ص 2010غـــزة فلسطني،ماجستري،اجلامعـــة اإلسالميــة ،عمــادة الدراســات العليــــا ،كليـــــة التجــ
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 من مفردات نشاط معني100%هو تطبيق إجراءات التدقيق على أقل من  :استخدام العينات-3

 . أو صنف معني من العمليات) كعمليات التحصيل( أو صنف معني من النشاطات)  كنشاط املخزون(
 :وال يدخل ضمن مسمى املعاينة ما يلي

 ؛100%معني بنسبة  تدقيق جمتمع-ا     
كمله من أجل دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية؛-ب       تدقيق نشاط معني 
الستفسارات من اإلدارة واملوظفني؛- ج      القيام 
 .استخدام اإلجراءات التحليلية-د   

 يف اجلزائر لتدقيقل 530إسهامات تطبيق املعيار الدويل:.  املطلب الثالث
صدار معايري التدقيق اجلزائرية،هو حتسني وتنظيـم ممارسة التدقيق و يعد دافع          تبين اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية 

جعله يتوافق مع التطورات الدولية، هلذا كان لزاما على اجلزائر وضع إطار قانوين يعتمد على رؤية استشرافية  للحد من 
ر  اليت قد تنجم عن أداء املهنة وبلوغ م ت حسنة بتغيري املفاهيم واإلجراءات اليت لزمت تغري النظام احملاسيب اآل ستو

 . 530املايل  وصوال إىل عدم تعارض البيئة اجلزائرية مع البيئة الدولية يف تبين جمموعة من املعايري كمعيار التدقيق الدويل 

جلزائر:الفرع األول   أمهية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 
النفتاح على البيئة الدولية للتدقيق من خالل إصدار معايري جزائرية للتدقيقيع         د خيار اجلزائر 

هيلها على املستوى الدويل تبعث  كلبنة تكتسي التواجد اإلقليمي والدويل يف حتقيق عدة مزا تعمل على ترقية احملاسبة و
زائر،وهو ما ميكن أن جيسد يف حتقيق أهم االجيابيات يف البيئة مبزيد من الثقة ومصداقية املعلومة املالية الصادرة عن اجل

 :  1اجلزائرية

 حتسني مستوى مهنة احملاسبة وتعزيز مسعتها -1
 تقريب ممارسات وتطبيقات احملاسبة كالتدقيق يف اجلزائر من املمارسات العاملية املتطورة يرقى إىل  إن

دة االعرتاف الدويل مبخرجات مهنة احمل     هيل حماسبني ومدققني قادرين ز لرقي حنو  اسبة يف اجلزائر،ويساهم أيضا 
ستمرار وتتماشى مع املستجدات االقتصادية، و  إعداد معايري جزائرية  ا معايري متطورة  على العمل يف بيئة دولية، كو

تب جيعل الطلب على أسهمها أكثر للتدقيق، يؤدي إىل توفري اجلهد والوقت ويقلل من التكلفة و تبنيها   من قبل املكا
دة ذلك التبين، يتمثل يف توفري تقارير  وخاصة من قبل املستثمرين األجانب وهو ما ميكن مستخدمي القوائم املالية يف ز

                                                             
أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية --دراسة تطبيقية  -ئرية هلابلقاضي طاهر ملني تطبيق معايري املراجعة الدولية ومدى استجابة البيئة اجلزا1

  .86،85،84،ص ص ص،2018/2019، اجلزائر ،3والتجارية وعلوم التسيري ، قسم علوم التسيري ،جامعة اجلزائر 
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إلضافة إىل توفري حد أدىن من اإلفصاح  ذات جودة عالية ،وقابلة للمقارنة مع املؤسسات األخرى، يف دول أخرى ،
 .اذ قرارات مالية سليمة ويعمل على اخت

 .حتسني جودة املعلومة املالية-2
ا يف تدقيق القوائم املالية        إتباع املعايري اجلزائرية للتدقيق واملستمدة من معايري التدقيق الدولية معرتف جبود

دة الثقة يف هذه املعلومات ويعزز من مصداقيتها   .داخل وخارج اجلزائرللمؤسسات الصادرة يف اجلزائر، يؤدي إىل ز

  معايري تساعد الشركات متعددة اجلنسيات -3
ت       إلزامية إعداد قوائم مالية جممعة ملختلف الشركات و فروعها التابعة هلا عرب العالـم ، وهو ما يطرح عدة صعو

حية أخرى يزيد من  تكاليف تدقيقها، أمامها من الناحية احملاسبية يف التجميع كرتمجة القوائـم املالية، ومن 

 تشجيع االستثمار األجنيب -4
توحيد رأي املدقق اخلارجي يف ظل تبين معايري التدقيق الدولية يساهم يف فهم ومقروئية القوائم املالية ويبعث على       

  الطمأنينة يف االستثمار من عدمه، على عكس املعايري احمللية اليت قد ال تتطابق مع واقع احلال الدويل

ت - 5   توحيد إجراءات إعداد تقارير حمافظي احلسا
الذي حيدد شكل وحمتوى التقرير املعد من طرف املدقق املستقل، وهو 700نص عمليه املعيار الدويل للتدقيق رقم ،     

عن الصادر 2016أكتوبر 11املؤرخ يف 150نفس املعيار اجلزائري للتدقيق الذي مت اعتماده يف اجلزائر مبوجب املقرر رقم 
ت، ويتضمن  ت موحدا بني مجيع حمافظي احلسا ن يكون تقرير حمافظ احلسا وزارة املالية، بنفس التسمية و الرقم ،

 .عناصر مطلوبة دوليا من طرف مستخدمي القوائم املالية يف اجلزائر

جلزائر 530أمهية تطبيق املعيار الدويل:.  الفرع الثاين   للتدقيق 
الذي يتناول مسؤولية املراجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات 500للتدقيق مكمالً ملعيار التدقيق  530يعد املعيار       

التدقيق للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة حىت يكون قادراً على استخالص استنتاجات معقولة تشكل 
للمراجع الختيار بنود الختبارها، وتعد  إرشادات بشأن الوسائل املتاحة) 500(ويقدم معيار التدقيق . أساسًا لرأيه

ا تعود إىلالعينات يف املراجعة إحدى هذه الوسائل األسباب واألهداف اليت تربر موقف املشرع  جمموعة من كو
ألخذ مبربرات موضوعية  اجلزائري يف االستجابة لتطلعات اخلرباء واملهتمني مبجال التدقيق أو حىت أصحاب املصاحل 

ضع مصاحلهم يف أفق التطلعات اليت ختدم املنافسة الشريفة وصدقية تفسري القوائم املالية على الشكل حتتم عليهم و 
  الصحيح
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  اختيار الطريقة- 1
  : 1يعترب اختيار طريقة  السرب ضمن حكم املهين الذي يتمثل يف        
 -تمع اإلحصائي إىل جمتمعات فرعية جيمع كل منها وحدات ألخذ العينة لديها  التطابق يف عملية تقسيم ا

  خصائص مماثلة؛
 تزيد عن القيمة املرجعية اليت حيددها املدقق مسبقا للحصول على  املقبول هو القيمة النقدية اليت ال االختالل

  مستوى الضمان املالئم؛
 -تمع اإلحصائي   . االحنراف هو االختالل الذي ال ميثل ا

  أسباب استخدام العينات- 2
دقق يف بداية األمر على الفحص الشامل يف التدقيق،إذ كانت تشمل مجيع العمليات املراد التدقيق فيها اعتمد امل      

  :2مث ظهر بعد ذلك استخدام أسلوب  العينات نتيجة لعدة أسباب أمهها
ا، مما جنم عنه تطور هدف عملية التدقيق من جمرد   - أ كرب حجم املؤسسات واتساع نطاق أنشطتها وتعقد عمليا

دة االعتماد املستمر اك تشاف الغش واخلطأ إىل إبداء الرأي عن عدالة وصحة القوائم املالية، ترتب عنه أيضا ز
  على أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف املؤسسات

عتبارها طريقة -ب تكاليف التدقيق الشامل عالية جدا، و نتيجة لذلك خيتار املدقق عينة من العمليات املالية 
تمع املدروسفعالة  لكفاءة للحصول على أدلة التدقيق و ميكن تعميم نتائجها على ا   .وتتسم 

لعينات - 3   :3أسباب أخرى متعلقة 
ا يتم حتديدها يف أسلوب السرب  اإلحصائي على أ- ضية ،و إن حجم العينة ومكو طأ خنإساس موضوعي وبطريقة ر

حية معاينة التدقيق ميكن حتديده يف حالة استخد ام أسلوب العينة اإلحصائية ونتائجها ختضع للتفسري اإلحصائي من 
  معدل اخلطأ، درجة دقة العينة، مستوى الثقة ؛

ا بشكل  - ت من حتديد حجم العينة واختيار مفردا إن استخدام السرب أو املعاينة اإلحصائية ميكن حمافظ احلسا
ت من قياس حجم التأكد أو  موضوعي وعلمي ومن مث ميكن تفادي التحيز الشخصي وكما ميكن أيضا حملافظ احلسا

ضيا؛  لعينة ر   املخاطرة الناجتة من الفحص 

  األهداف - 4

                                                             
.4السرب يف التدقيق ، مرجع سبق ذكره ، ص530املعيار  1 

ستخدام العيناأمني السيد أمحد لطفي، .2،3ص ص2009،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،،تاملراجعة  2 
3 ،أطروحة دكتوراه،كلية التجارة،جامعة عني مشس، مصر، "منوذج مقرتح لقياس وضبط جودة األداء املهين يف املراجعة"سامي حسن علي دمحم، 

.143ص 2003  
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ت املطلوب مجعها للقياس ، كاألسئلة اليت       تتلخص األهداف الرئيسية إىل تعيني األهداف التفصيلية وحتديد البيا
ت يكون التنبؤ ف تمع يراد منها حصول على إجا يها سليما ، حنصل من خالهلا على تقديرات إحصائية خمتلفة من ا

 .حمل الدراسة
 1:وميكن تلخيص أهداف العينات يف ما يلي

مبكر لعملية املراجعة والفحص وكما  إنذاردراسة وتقييم فعالية الرقابة الداخلية للمنشاة أو للشركة، يسمح بوضع     
ت الكتشاف التقدير احملتمل لألخطاء يعترب من الضرورة مبكان فحص األخ طاء الكتابية والدقة يف السجالت واحلسا

 إن كانت موجودة،

 منهجية الدراسة امليدانية واختبار األداة: املبحث الثاين

قصد حتقيق إسقاط جيد للجانب النظري املدروس يف الفصول السابقة والوصول إىل نتائج متكننا من اإلجابة على 
  .طروحة واختبار صحة الفرضيات املوضوعة ،سنتناول يف هذا املبحث منهجية وإجراءات الدراسة امليدانيةاإلشكالية امل

  ختطيط الدراسة: املطلب األول
اعتمدت الدراسة على عرض مشكلة الدراسة، وبناء منوذج لتحديد متغريات الدراسة، وعلى أساسها تتحدد الفرضيات 

بة للمشكلة الرئيسية للدراسة تتفرع إىل حمورين أساسني يتكون كل حمور إىل بعدين من أجل اختبارها وتفسريها، فبالنس
بع ، ليتم صياغتها كما يلي   :،أوهلما متغري مستقل والثاين متغري 

  مشكلة الدراسة: الفرع األول
ت  يف تطبيق املعاينة اإلحصائية      كأحد أهم الدالالت   تتمحور إشكالية الدراسة إىل معرفة استجابة حمافظي احلسا

هتمام املراجع اخلارجي وميكن تعميم نتائج خمرجات  ضية واإلحصائية يف التدقيق اخلارجي لتشكل معيارا حيضى  الر
إلضافة إىل حتمية   تبين  املعايري الدولية للتدقيق كإطار  الداللة احلسابية للمعاينة على جمتمع حمل الدراسة من جهة ،

هتمام البي نية ، وذلك من خالل إصدارات ملعايري التدقيق اجلزائرية  كحال املعيار اجلزائري  حيضى  ئة اجلزائرية من جهة 
السرب يف التدقيق ، وعلى اعتبار أن مشكلة الدراسة تتفرع إىل وضع تساؤالت تسمح مبعاجلة الغموض بوضع إطار  530

موعة من حم ت  ت يف اجلزائر وصوال إىل  اختبار فرضيات  حتليلي مبين على معطيات رقمية واستجوا افظي احلسا
  . الدراسة 

  
                                                             

،دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية ، مصر -دراسة ميدانية-تاستخدام أساليب املعاينة يف مراجعة احلسادمحم دينوري ساملي،نور الدين عصامي،1
  .68،ص2019
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  :التساؤالت الفرعية-1
ضية- ا  يف التدقيق؟   ما  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ضية يف التدقيق اخلارجي عند  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام واستعمال األساليب اإلحصائية والر

훂(معنوية  عتبة ≤ ퟓ% ( ؟ 
  ما هي مسامهات  تطبيق  املعاينة اإلحصائية للمجتمع حمل الدراسة ؟ -ب

훂(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%( ( ألساس حول مسامهة تطبيق ؟ واملتمثل 
 املعاينة اإلحصائية  للمجتمع املدروس ؛

عاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي  وخصوصا يف جمال االختبارات األساسية يف ما تكمن أمهية االستجابة لتطبيق امل- ج
  وحتقيق هدف املراجع؟

훂(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%( ( يف متوسط التقديرات لواقع االستجابة يف
ت ومبا حيقق اهلدف الناتج عن   االختبارات األساسية يف التدقيق؟  تطبيق املعاينة اإلحصائية لدى حمافظي احلسا

ت حنو - د   ؟.530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائريهل ساهم حمافظو احلسا
ت يف تطبيق املعيار اجلزائري والدويل للتدقيق ثري ذات داللة إحصائية بني مسامهة حمافظي احلسا  530هل توجد عالقة 

훂(، عند عتبة معنوية  ≤ ퟓ%( (؟  

  متغريات ومنوذج الدراسة: الفرع الثاين
بعد حتديد املشكلة الرئيسية للدراسة وتبيان األسئلة الفرعية هلا، يستوجب وضع خمطط افرتاضي  لتحديد متغريات 

  :الدراسة نعرضه كالتايل

 متغريات الدراسة -1
ضيةويتمثل يف : املتغري املستقل- ا لبعدين* X*أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر  :ويعرب عنه 

ضي:البعد األول  -  لرمز  أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر  ".X1"ويرمز له 
لرمز  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية:البعد الثاين  -   ".X2"ويرمز له 

  :لبعدينويعرب عنه *Y* أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي: املتغري التابع- ب
ويرمز له  تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع: البعد األول       - 
  ".Y1"لرمز 

لرمز  530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري :البعد الثاين-   ".Y2"ويرمز له 
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املؤهل العلمي، التخصص األكادميي، اخلربة (مثل يف واليت تت: متغريات خصائص أفراد عينة الدراسة  -  ج
 ....).املهنية

  منوذج الدراسة -2
ينطوي منوذج الدراسة على نوعني من املتغريات، األول خيص املتغري املستقل ذو بعدين وهو ما اشر إليه سابقا يف حتديد 

ضي وكذا تطبيقات املعا ينة اإلحصائية ، والثاين يتمثل يف املتغري التابع ، املتغريات واملتمثل يف األسلوب اإلحصائي الر
   530يتعلق بتجسيد تطبيقات املعاينة اإلحصائية واالستجابة بتطبيق املعيار اجلزائري للتدقيق  

 منوذج الدراسة) 1- 3(رقم  12الشكل

 )الشخصية، الوظيفية(متغريات خصائص عينة الدراسة 
 

  ملؤهل العلميا  السن  اجلنس
التخصص 
  األكادميي

  اخلربة املهنية

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .من إعداد الباحث بناءاً على اإلشكالية الرئيسية للدراسة: املصدر

  
  
  

اإلحصائي أمهية تطبيق األسلوب 

ضي لرمز  والر  ."X1"ويرمز له 

االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق 
لرمز  530الدويل واجلزائري ويرمز له 

"Y2." 

استجابة 
حمافظي 

ت يف  احلسا
تطبيق املعاينة 

اإلحصائية وفقا 
ملعيار التدقيق 

530.  

أمهية إستخدام 

األساليب اإلحصائية 

ضية *X*والر  
ويرمز له  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية

 ".X2" لرمز

إلحصائية يف جمال تطبيق املعاينة ا
االختبارات األساسية وحتقيق هدف 

لرمز  املراجع  ."Y1"ويرمز له 
أمهية االستجابة لتطبيق 
املعاينة اإلحصائية يف 

 *.Y*التدقيق اخلارجي
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  :وميكن صياغة الدراسة ككل وفق النموذج التايل
  منوذج الدراسة البحثية للمتغريات)2-3( 13الشكل

  
 .من إعداد الباحث بناءاً على التساؤالت الفرعية للدراسة: املصدر

  
  
  
  
  
 

  .فرضيات ومنهجية وجمال وحدود الدراسة: املطلب الثاين
ثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  حة وثبوت الفرضية األساسية واليت تعرب  على أنَّ هناك  للتأكد من صّ

)훂 ≤ ퟓ%(( ضي وإحصائي يف ضل تبين   استجبني ت يف تطبيق املعاينة اإلحصائية كأسلوب ر ابة حمافظي احلسا
  .  معايري التدقيق اجلزائرية وواقع املمارسة الدولية

  فرضيات الدراسة: الفرع األول
ئيسية وكذلك التساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات العلمية هلذه ا     ّ لدراسة قصد طرحها لإلجابة على اإلشكالية الر

حتها، فتشمل دراستنا احلالية على فرضيتني رئيسيتني تنبثق عن كل فرضية رئيسية فرضيتني جزئيتني  للمناقشة واختبار صّ
  :وسنعرضها كالتايل

  
  

سابات  تطبيق  وفقا ملعيار التدقيق  حصائيةاملعاينة استجابة محافظي ا

530 

X1 ول   البعد   
Y1 ول   البعد   

X2 ي  البعد الثا  

yي ور الثا x ا ول   ور  ا  

Y2 ي  البعد الثا  
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 الفرضية الرئيسية  األوىل: -1

ضية وأمهية أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية و توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بني      الر

훂(االستجابة يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي عند عتبة معنوية  ≤ ퟓ%( .( وتعرب هذه الفرضية أيضا
ت يف استخدام األسلوب اإلحصائي، وميكن أن نفصلها إىل فرضيتني    :عن مدى دراية حمافظي احلسا

훂(توى داللة توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مس  - أ ≤ ퟓ%( ( أمهية تطبيق األسلوب بني ؟
ضي   ؛ تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجعو   اإلحصائي والر

훂(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   - ب ≤ ퟓ%( ( أمهية تطبيق األسلوب بني ؟
ضي ت  يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري واستجابة اإلحصائي والر  530حمافظي احلسا

 الفرضية الرئيسية الثانية: -2

훂(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%( ( أمهية املعاينة اإلحصائية واالستجابة يف بني
  :، وحتدد معاملها إىل ما يليتطبيقها يف التدقيق اخلارجي

훂(داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات  - أ ≤ ퟓ%((أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال  بني
 االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع؛

훂(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   - ب ≤ ퟓ%( أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية بني 
 .530زائريواالستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجل

  منهجية وجمال وحدود الدراسة امليدانية: الفرع الثاين
  منهج الدراسة : -1

عتباره املنهج الذي جيمع بني أكثر من أسلوب حبثي علمي يف  اعتمد يف الدراسة امليدانية على منهج دراسة استطالعية 
ت قائمة آن واحد، وقد مت االعتماد على املالحظة امليدانية للتحقق من صحة امل علومات واآلراء الواردة يف إجا

ا وبيان التأثري بني متطلبات األسلوب اإلحصائي ، ، وكذا املنهج الوصفي للظاهرة موضوع الدراسة االستبيان وحتليل بيا
ت واالستفادة من إجراءات تنفيذ وتطب تباع أسلوب املعاينة اإلحصائية لدى مدققي احلسا ضي يف التدقيق  يق و الر

  .للتدقيق 530املعيار 
ت مها    :وقد اعتمد يف الدراسة على مصدرين أساسيني يف مجع البيا
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ت الثانوية  - أ   :البيا
الت واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة،   اعتمد يف اجلانب النظري على جمموعة من الكتب وا

  االنرتنت  وبعض املقاالت املعروضة على صفحات الفضاء األزرق؛إلضافة إىل اإلطالع على مواقع خمتلفة ك

ت األولية   -ب    :البيا
ألساس على   ت األولية واملتمثل  كأداة   االستبيانمن اجل معاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة جلأ إىل مجع البيا

إلضافة إىل مجع وتفريغ رئيسية للبحث، الذي صمم خصيصا هلذا الغرض ووزع على حمافظي حس ت عينة الدراسة،    ا
واستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 25اإلصدار رقم*  SPSS *ستخدام احلزمة اإلحصائية  االستبيانوحتليل 

   .دف الوصول إىل دالالت ذات قيمة ومؤشرات تؤسس لدعم موضوع الدراسة

  جمال وحدود الدراسة : -2
  :وضوع والتحليل مت رسم حدود الدراسة كما يليمن اجل معاجلة امل

اية  شهر ) 2020(مت إعداد هذه الدراسة امليدانية يف سنة  :احلدود الزمنية - 1 بداية شهر جويلية إىل غاية 
 ؛)2021(مارس

ت يف اجلزائر  ، واعتمد أيضا على العناوين : احلدود املكانية - 2 التصال ببعض مكاتب حمافظي احلسا متت 
ت  ؛االلك موعة كبرية  من حمافظي احلسا  رتونية 

تمع الدراسة : احلدود البشرية -3 ت يف اجلزائر و املكونة   .تقتصر هذه احلدود على جمموعة من  حمافظي احلسا

 تصميم وتنفيذ الدراسة: املطلب الثالث
ت يف تطبيق املعاينة اإلحصائية و مبا يتو  افق مع إصدارات وزارة املالية اجلزائرية من أجل معرفة استجابة حمافظي احلسا

ت  حمل الدراسة،  ا مع تلك املعرفة دوليا، مت اختيار عينة عشوائية من حمافظي احلسا ملختلف معايري التدقيق وحماكا
اته الفئة املستهدفة وصوال إىل وضع إطار سليم للتحليل والتفسري    . وضرورة التقيد 

  دراسةجمتمع وعينة ال: الفرع األول
تكمن أمهية الدراسة يف الوصول إىل نتائج واقعية ترتجم مدى صحة الفرضيات  واإلجابة عن جمموعة التساؤالت 

لنسبة لنا يف هذا البحث و املتمثل يف مجيع حمافظي املطروحة ، واليت تكون لل مجتمع وعينة الدراسة كواقع احلال 

ت  ت يوزع عددهم شخص مهين م  2591والذين يقدر عددهم ب احلسا سجلني يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسا

 23الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  03و طبقا ملرجعية املقرر رقم  14وأخر اعتباري ب   2577بني شخص طبيعي ب

ت مت اختيار األقرب إىل مكان اإلقامة وخاصة  2020جانفي   ونظرا لصعوبة التوزيع على كل أفراد  حمافظي احلسا
موعة املنتقاة  مت اسرتجاع   125الوسط اجلزائري وبعض اجلهات من الوطن، من أصل    87استبيان موزع على  ا
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منها أي   20ورفض  87من أصل % 77.01استبانه أي ما نسبته  67ومت قبول منها %  69.60استبانه أي بنسبة 
  لعدم اكتمال اإلجابة وتكرار البعض منها ؛% 22.99نسبة 

  واألساليب املستخدمة االستبيانتصميم :الثاين الفرع 
كأداة يف مجع املعلومات وصوال إىل إمكانية تفريغها ومعاجلتها واخلروج ببعض   االستبياناعتمد يف هذه الدراسة على 

ت  . اإلجا

 االستبيانتصميم  -   1
ال حتقيق أهداف دراستنا البحثية ، قمنا بتصميم وإعداد استبيان  يالزم االس إن تفادة من الدراسات السابقة يف هذا ا

تباع عدة خطوات تراعى ما يلي   :واإلطار النظري للدراسة، وذلك 
  صياغة عبارات األسئلة بطريقة بسيطة وواضحة لتفادي االلتباس وسوء الفهم؛  - 
  استعمال اللغة السليمة؛  -
ألهداف املرجوة من الدر  -   اسة  امليدانية؛ ترتيب العبارات وتدرجها وربطها 
ت  واضحة املعامل  من موافق بشدة  ،  موافق ، حمايد   ،غري موافق، وغري موافق  - متكني املستجوبني من اختيار  إجا

 . بشدة 
وبعد االنتهاء من صياغة األسئلة مت اللجوء إىل أساتذة خمتصني يف اإلحصاء والتدقيق  للتأكد من اجلانب الشكلي والتقين 

، ومن صميم اهتمامنا  ، قمنا بتوزيع أويل على عدد من أفراد .وإمكانية معاجلة التناقضات أو األجوبة احملتملة  لالستبيان
العينة وذلك بغية قياس سهولة استيعاب األسئلة وإمكانية اإلجابة عليها، وبناء على التوزيع األويل أخذ بعني االعتبار 

 :  ددها كالتايلعدة مالحظات واختاذ لبعض اإلجراءات حن
  االستغناء عن بعض العبارات التقنية؛ -تسمية األسئلة بعبارات؛  -
  .تعديل وتبسيط العبارات املعقدة - 

 : من جزأين  مها االستبيانوقد تكون هذا 

فراد عينة الدراسة، اليت تضمنت املعلومات  : اجلزء األول*   ملعلومات اخلاصة  املستوى :احملددة ب .يتعلق هذا اجلزء 
  العلمي، اخلربة، التخصص، اجلنس ، السن ؛

ت يف تطبيق املعاينة : اجلزء الثاين*  حيتوي هذا على حماور الدراسة األساسية املتعلقة استجابة حمافظي احلسا

 استخدامأمهية :اإلحصائية بني معايري التدقيق اجلزائرية والدولية ، وقسم إىل حمورين ذوي بعدين ويتمثل احملور األول يف
ضية  ؛األساليب اإلحصائية والر

  . يتطرق إىل أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي: أما احلور الثاين
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وقد استخدمنا مقياس ليكرت اخلماسي، ألنه يعترب من أكثر املقاييس استخداما لقياس اآلراء والتوجهات و لسهولة فهمه 
يبون عن موافقتهم على كل عبارة من العبارات اليت حيتويها وتوازن درجاته، حيث  وفق مخس  االستبيانيعرب األفراد ا

 : درجات موضحة يف اجلدول اآليت
  درجات مقياس ليكارت اخلماسي). 1-3(رقم 14اجلدول

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  اإلجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

ستخدام:املصدر   .23ص، 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،SPSSحمفوظ جودة، التحليل اإلحصائي األساسي 
ستعمال املدى     و لتحديد درجة املوافقة لقيم املتوسط احلسايب لغرض حتديد درجة التقدير جلميع فقرات االستبانة قمنا 

ضافة قيمة ، فيتغري جمال 0.8= 1/5-5الذي حيسب ب  كبداية للمجال   1.80للمجال األول تصبح  0.8التقدير 
  :، واجلدول املوايل يوضح ذلك0.8التقدير مع احرتام طول الفئة املقدر ب 

ت املوافقة على عبارات وأبعاد وجماالت الدراسة) 2- 3(رقم  15اجلدول   يبني مستو

مستوى 
  املوافقة

 ً ً   مرتفع  متوسط  فضمنخ  منخفض جدا   مرتفع جدا

الوسط 
  احلسايب

  4.20أكرب من   4.19إىل  3.40  3.39إىل  2.60  2.59إىل  1.80  1.80أقل من 

الوزن 
  النسيب

  %36أقل من 
إىل  36%

51.8% 
إىل  51.9%

67.8% 
إىل  67.8%

83.8%  
أكرب من 

83.8% 
ت املوافقة ع: املصدر العتماد على تقدير مستو   .لى أكرب قيمة يف سلم ليكارتمن إعداد الباحث 

  االستبيانتوزيع -2
وذلك بعد األخذ بعني االعتبار كل املالحظات والتوجيهات ، اليت من  االستبيانمتت يف هذه املرحلة على ضرورة توزيع  

ا بنا قاعدة استنتاجات وقراءات للتحليل والتفسري وجتربة للفرضيات قمنا مبا يلي  :شا
  ؛ االستبيانببعض أفراد العينة وإعطائهم االتصال املباشر   - 

ت يف  االستبياناالستعانة ببعض األصدقاء القريبني من املهنة أو بعض األساتذة يف توزيع  - على  حمافظي احلسا
  مناطقهم؛

ت -  ت املسجلني يف جداول الغرفة الوطنية حملافظي احلسا   .إرسال االستمارة االلكرتونية إىل بعض حمافظي احلسا

  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -3
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مج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية يف التحليالت اإلحصائية املختلفة، وذلك بتفريغ وحتليل     مت استخدام بر

مج  اإلحصائي ومت استخدام األساليب اإلحصائية لغرض اختبار  .25اإلصدار SPSSاالستبانة من خالل بر
  :يت متت صياغتها لإلجابة على إشكالية وأسئلة الدراسة وحبسب طبيعة كل فرضية كانت على النحو التايلالفرضيات ال

إحصاءات وصفية منها التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملعرفة ما مت التطرق  -1
ط هو أحد مقاييس النزعة املركزية األكثر استخداما ويسمى أو املتوس إليه سابقا ملوضوع حبثنا ، إذ أن، الوسط احلسايب

يف بعض األحيان املعدل ويستخرج من حاصل قسمة جمموع القيم على عددها للتعرف على درجة املوافقة من قبل أفراد 
نَّه اجلذر الرتب يعي ملتوسط جمموع العينة املبحوثة، وأما االحنراف املعياري يعترب من أهم مقاييس التشتت املطلقة ويعرف 

ت مفردات  مربعات احنرافات قيم املتغري العشوائي عن وسطها احلسايب ويستخدم للتعرف على مدى احنراف إجا
 .الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها احلسايب

للتحقق من صدق االتساق " Pearson"إلجياد صدق االتساق الداخلي مت استخدام معامل االرتباط  -2
 فقرات املقاييس والدرجة الكلية للمقياسني، ولقياس درجة االرتباط يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة الداخلي بني

 بني املتغريات؛
ختبار التوزيع الطبيعي  -3 ت هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ فقد مت االستعانة  مسرنوف  - كولوجمروف(ملعرفة البيا

)1-Sampel k-S((لشكل الذي ميكن من تطبيق ، وهذا الختبار مدى إ ت للتوزيع الطبيعي  تباع البيا
 األساليب اإلحصائية املستخدمة؛

، للتحقق "Spearman"و"Pearson"ملعرفة العالقة بني متغريات الدراسة مت االستعانة مبعامل االرتباط  -4
 .من قوة العالقة واجتاهها

ت ، ولبيان داللة الفروق بني متوسطات لتحديد الفروقا) One Way Anova(حتليل التباين األحادي  -5
 ثالث عينات فأكثر، وللتعرف إىل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية للمتغريات اخلاصة مبجتمع الدراسة ؛
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ه   ولبيان حمتوى أداة الدراسة نوضحها يف اجلدول أد

 حمتوى أداة الدراسة). 3-3(رقم 16اجلدول

ال   عدد الفقرات  األبعاد  ا

ال األول املتغري " ا
  "املستقل

ضي   07  أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر

  08  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية

ضية     15  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ال الثاين املتغري " ا
  "التابع

  09  ساسية وحتقيق هدف املراجعتطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األ

  10  .530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري

  19  أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي

  34  االستبانة) العبارات(جمموع فقرات 

  .من إعداد الباحث بناءاً على فقرات االستبانة املوزعة :املصدر

 االستبيانثبات وصدق : ع الثالثالفر 
لتأكد من االتساق الداخلي لفقرات  االستبيانملعرفة صدق   عرب االختبارات  االستبيانأي  ثبات  االستبيان،سنقوم 

 : اآلتية
 االستبيانثبات  - 1  

لثبات هو استقرار للمقياس وعدم وجود تناقضات مع نفسه، أي أن املقياس يعطي نفس النتائج  حتمال مساو يقصد 
ستخدام أحد معامالت الثبات مثل ألفا كرونباخ أو التجزئة .لقيمة املعامل إذا أعيد تطبيقه لنفس العينة ،إذ يتم ذلك 

  النصفية ؛
ت فإن قيمة املعامل تكون مساوية  1و 0خذ معامل الثبات قيم ترتاوح بني  الصحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف البيا

دة يف املصداقية من تعميم نتائج العينة على جمتمع الدراسةللصفر، وكل ز  . دة يف قيمة معامل ألفا كرونباخ يعين ز
ستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث أن هذه الطريقة تسعى إىل قياس  االستبيانمت تقدير ثبات   على العينة االختيارية 

ت أفراد جمتمع الدراس  65℅ة، وتعترب القيمة مقبولة إحصائيا إذا بلغ معامل ألفا كرونباخمعامل التباين الداخلي بني إجا
دف التحقق من مقدار  ا تعترب ضعيفة وهو ،  ،  وهذا ما يعين أنه يستخدم أكثر، أما إذا كانت أقل من ذلك فإ

ا يعترب من أكثر األسالي ب استخداما التجانس ألداة القياس كأحد املؤشرات على ثبات ودرجة االعتماد على فقرا
وقد مت التحقق من ثبات استبيان الدراسة . للتأكد من درجة التجانس واالتساق الداخلي لألداة املستخدمة يف الدراسة

 :ستخدام معامل ألفا كرونباخ، وهذا ما يظهره اجلدول  التايل
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  الدراسةمعامل الثبات ألفا كرونباخ حملاور وأبعاد )4- 3(رقم17اجلدول

 األبعاد واحملاور
  

 عدد الفقرات
  

معامل ألفا  
  كرونباخ

معامل 
  الصدق

ضي   0.994  0.989  07  أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  0.989  0.979  08  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية

ضيةأبعاد أعداد    0.994  0.989  15  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر
ة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق تطبيق املعاين

  هدف املراجع
09  0.985  0.992  

  0.989  0.980  10  .530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري
  0.993  0.987  19  أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي

  0.993  0.988  34  إمجايل احملاور
العتماد على خمرجات: صدرامل  SPSS v52 إعداد الباحث 

، يتضح من حساب معامل ألفا كرونباخ جند أن قيمة الثبات  االستبيانوفق نتائج اجلدول أعاله و املعربة عن قياس ثبات 
ما بني  ياناالستبوهي تعد جيدة ، يف حني بلغ معامل ألفا  كرونباخ ألبعاد وحماور ..0.988. االستبيانلنسبة حملاور 

  :نفسر كل بعد مبا يلي. وهي  كلها معامالت جيدة ومقبولة  0.989و 0.980.

لنسبة حملاور   لنسبة ملقياس الثبات الذي ميثل اجلذر الرتبيعي ملعامل ألفا كرونباخ فقد بلغ  ككل   االستبيان. أما 
تطبيق األسلوب اإلحصائي   ور أمهيةأي أن درجة الصدق ألداة القياس عالية، حيث بلغ مقياس الصدق حمل.0.993
ضي وهي تعرب عن درجة صدق عالية ، يف حني أن درجة الثبات ألمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية فقد  0.994والر

وهي هلا نفس الداللة ألمهية استخدام األسلوب اإلحصائي، وقد بلغ مقياس الثبات للمحور الثاين من . 0.989بلغت 
للتحليل  االستبيانوحماوره صادقة للقياس ، مما يظهر صالحية  االستبيانوهذا يدل على أن  ،ككل   0.993.الدراسة 

ا   وتفسري نتائج الدراسة واختبار فرضيا

 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة: -2
عد صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، ومبوجبه  يقيس مدى حتقق األهداف اليت تسعى  ُ األداة ي

لتأكد من صدق  االستبيانكما يقصد به أيضا قياس فقرات الوصول إليها،و   من خالل الصدق  االستبيان، وقد قمنا 
  .االستبيان، وصدق االتساق الداخلي لفقرات )صدق احملكمني(الظاهري 
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دف التأكد على جمموعة من احملكمني املختصني  االستبيانقمنا بعرض أسئلة : لالستبيانالصدق الظاهري   - أ
وفق توجيهات ونصائح احملكمني كما يوضحه امللحق  االستبيانمن صدق أداة الدراسة، كما مت تعديل أسئلة 

 ؛.)01 (يف صورته النهائية كما هو موضح يف امللحق رقم االستبيان،وبذلك مت صياغة ) 02 (رقم
 االستبيانصدق االتساق الداخلي لفقرات -   - ب

لدرجة الكلية لعبارات  يبني صدق االتساق الداخلي  االستبيانمدى ارتباط كل حمور من حماور أداة الدراسة 
  :جممعة، وعليه جيب األخذ بعني االعتبار يف حتديد الصدق البنائي قاعدتني تتمثل يف

 اجلدولية، فإنَّه يوجد ارتباط معنوي؛ rاحملسوبة أكرب من  rإذا كانت  :القاعدة األوىل - 1
أو تساوي مستوى ) Sig.or P-valus(كانت قيمة االحتمال اخلطأ أقل من إذا   :القاعدة الثانية - 2

ختبار الصدق البنائي حملاور وأبعاد  0.01،0.05الداللة   ؛االستبيانفإنَّه يوجد ارتباط معنوي، وعليه نقوم 

  :االستبياناختبار ثبات -3
بتة يف جمال  ا دقيقة و البحوث امليدانية اليت تعتمد على قائمة االستقصاء   يعترب  استخدام مقاييس اختبارات الثبات 

بتة ال تعطي صورة صادقة وال تساعد على الوقوف على حقيقة الظاهرة  ت، ألَّن املقاييس الغري  كأداة جلمع البيا

مج  يف  SPSS.V25اليت ندرسها، حيث سيتم  أجراء خطوات للتأكد من ثبات االستبانة،و مت استخدام بر
  : ل االرتباط، ونلخص النتائج يف اجلدول التايلحساب معام

 االستبيانيبني الصدق البنائي حملاور ). 5- 3(اجلدول رقم 18اجلدول 

رقم 
  احملور

  البيان

الدرجة الكلية إلمجايل 
  االستبيانعبارات 

 Pearson  القاعدة
Corrélati

on 
Sig  

ضيةأمهية إستخدام األساليب اإلحص  01   معنوي  0.00  0.976  ائية والر

  معنوي  0.00  0.962  أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي  02
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر  SPSS.V25من إعداد الباحث 

دالة إحصائيًا عند مستوى يتضح من خالل اجلدول أنَّ قيم معامل االرتباط و كل بعد من أبعاد حماورها موجبة و    
ا تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني كل حمور من احملاور مع أداة البحث، ) 0.01( َّ ُشري إىل أ ي

وعليه فإنَّ هذه النتيجة توضح صدق فقرات االختبار وصالحيتها للتطبيق امليداين، ويتبني أنَّ النتائج املتحصل عليها جراء 
نَّ معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية تطبي ق صدق البنائي أو ما يسمى بصدق األبعاد الفرعية تُشري 
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ضية)0.976و0.962(.للمجال األول تراوحت ما بني  وكذا االستجابة يف  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر
ت، وهو ما  نَّه توجد درجة جيدة لصدق األبعاد الفرعيةتطبيق املعاينة اإلحصائية عند حمافظي احلسا   .يربهن 

  صدق االتساق الداخلي: -3
يف هذا اجلزء سوف حناول  أنْ حندد مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو احملور الذي تنتمي إليه     

دق االتساق الداخلي لصّ   .وهذا ما يسمى يف املعاجلة اإلحصائية 
أمهية تطبيق األسلوب " معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول) 6- 3(اجلدول رقم 19اجلدول 

ضي   " اإلحصائي والر

  الفقـــــــرات  الرقم
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

01  
ضية على معرفة طبيعة العمليات والنشاطات  يساهم استخدام األساليب اإلحصائية والر

  ملنشاة
0.948  0.000  

02  
دة فعالية عملية الفحص  ضية احد أهم األساليب يف ز تعد األساليب اإلحصائية والر

  والتحقق
0.932  0.000 

ضية يف املساعدة على  اختاذ القرارات املناسبة   03  0.000  0.944  .تساهم األساليب اإلحصائية والر
 0.000  0.943  منوطأةالوقوع يف األخطاءالتقليلتساعد األساليب اإلحصائية يف   04
 0.000  0.909  متكن األساليب اإلحصائية من فهم الظواهر املراد فحصها والتحقق منها  05

06  
ضية ميكن من وضع إنذار مبكر ملعاجلة االحنرافات  إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ا والعمل على حتليلها وتقييمها   و البحث عن أسبا
0.921  0.000 

07  
ضية من تفسري الظواهر وحتليلها وفقا  يساهم استخدام األساليب اإلحصائية والر

  ملتغريات قد حتدث مستقبال
0.918  0.000 

مج : املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
لدرجة الكلية له من عبارات اال) فقرة(كل عبارة ل" Pearson Corrélation "حساب معامل االرتباط بعد ختبار 

ستخدام  نَّ مجيع معامالت صدق االتساق الداخلي ) 6-3(يتضح من خالل اجلدول رقم ، SPSS-25وذلك 
، حيث ترتاوح قيم معامالت صدق االتساق الداخلي 0.05لفقرات البعد األول ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يتضح أنَّ املقياس يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق  ، وعليه)0.948و 0.909(لفقرات البعد األول بني 
  .الداخلي
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أمهية تطبيق املعاينة " معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاين)7- 3(اجلدول رقم 20اجلدول 
  " اإلحصائية

  الفقـــــــرات  الرقم
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.000  0.920  ب العينة اإلحصائية يؤدي إىل توفري الوقت والتكلفةاستخدام أسلو   08

09  
يوفر استخدام أسلوب العينة اإلحصائية قاعدة دراسة صحيحة للمجتمع 

  املدروس
0.940  0.000 

10  
يؤسس تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف جمال اختبارات الرقابة أدلة إثبات  

  كافية وغري متحيزة
0.955  0.000 

11  
تساهم املعاينة اإلحصائية على إجراء تقييم موضوعي ودقيق للنتائج اليت 
  تستخرج من العينة، بعكس االعتماد على املعاينة الشخصية أو احلكمية

0.952  0.000 

12  
إستخدام املعاينة اإلحصائية يف اختبارات الرقابة يساعد على التأكد من مدى 

  ع أنظمة وأسلوب الرقابة الداخليةتطبيق منشاة الدراسة على اللوائح وإتبا 
0.942  0.000 

13  
توفر تطبيقات أنواع املعاينة اإلحصائية على عينة توفر أدلة موضوعية وكافية 

تمع املدروس   ميكن تعميم نتائجها على ا
0.901  0.000 

14  
يقلل أسلوب العينات من احتمال وجود أخطاء واحنرافات والتصرفات الغري 

  حص القوائم املاليةقانونية أثناء ف
0.942  0.000 

15  
يساهم نظام الرقابة الداخلية السليم على حتديد و اختيار حجم العينة املناسب 

تمع حمل الدراسة  من ا
0.931  0.000 

مج : املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاين ذات داللة ن مجيع معامالت صدق ) 7-3(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث ترتاوح قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاين بني 0.05إحصائية عند مستوى 
توفر تطبيقات أنواع املعاينة اإلحصائية على عينة توفر أدلة موضوعية " اليت تنص على) 13(للفقرة ) 0.955و0.901(

تمع املدروسوكافية ميكن تع يؤسس تطبيق أسلوب املعاينة " اليت تنص على ) 10(وللفقرة " .ميم نتائجها على ا
، وعليه يتضح أنَّ املقياس يتسم بدرجة جيدة من ".كافية وغري متحيزة  اإلحصائية يف جمال اختبارات الرقابة أدلة إثبات

  .صدق االتساق الداخلي
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تطبيق " معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث للمحور الثاين.) 8- 3(دول رقم اجل21اجلدول 
  " املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع

  الفقـــــــرات  الرقم
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

16  
ل التفصيلي الضروري يساهم تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف ختفيض العم

  لعملية التدقيق
0.956  0.000  

17  
يوفر أسلوب العينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية أدلة إثبات كافية 

 وغري متحيزة
0.933  0.000 

18  
تطبيق أساليب املعاينة اإلحصائية حيقق أهداف اختبارات التدقيق و يساعد يف 

تمع الكشف عن  حاالت عدم وجود قيم دفرتي ة مسجلة لكافة مفردات ا
 حمل التدقيق

0.888  0.000 

19  
متكن املعاينة اإلحصائية من حتليل النتائج ومعرفة مدى االختالف يف نتائج 

كمله تمع    العينة كما لو مت فحص ا
0.873  0.000 

20  
دة الشفافية  تساهم املعاينة اإلحصائية على جودة أداء عملية التدقيق و ز

  ة يف عرض القوائم املاليةوالعدال
0.941  0.000 

21  
حتقق املعاينة اإلحصائية جودة يف  التدقيق وتعزز من قدرة مكاتب التدقيق 

ت املؤسسات الكربى  على تنفيذ عملها يف حسا
0.904  0.000 

22  
ملعاينة يف معرفة قدرة املؤسسة على  يساهم إستخدام أسلوب التدقيق 

 خلطراالستمرار ومعرفة أماكن ا
0.929  0.000 

23  
تطبيق أسلوب املعاينة خيفض خماطر عملية التدقيق و يدعم استقاللية حمافظي 

ت يف اجلزائر  احلسا
0.911  0.000 

24  
يساهم أسلوب العينة اإلحصائية على تضييق فجوة التوقعات ومينح حملافظ 

ت الثقة والنزاهة الفكرية وجتنب تضارب املصاحل  احلسا
0.914  0.000 

مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
ن مجيع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث ذات داللة ) .8-3(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث ترتاوح قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث بني 0.05إحصائية عند مستوى 
متكن املعاينة اإلحصائية من حتليل النتائج ومعرفة مدى االختالف " اليت تنص على) 19(للفقرة .) 0.956و0.973(

كمله تمع  يساهم تطبيق أسلوب املعاينة " اليت تنص على ) 16(وللفقرة "  يف نتائج العينة كما لو مت فحص ا



ت يف تطبيق السرب يف التدقيقحول استجابة حمافظي احلس دراسة ميدانية            الفصل الثالث  ا

122 
 

 

، وعليه يتضح أنَّ املقياس يتسم بدرجة جيدة من " اإلحصائية يف ختفيض العمل التفصيلي الضروري لعملية التدقيق
  .صدق االتساق الداخلي

االستجابة " معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع للمحور الثاين)9- 3(اجلدول رقم 22اجلدول 
  ".530يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري

  الفقـــــــرات  الرقم
عامل م

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

ت إصدارات وزارة املالية واخلاصة مبعايري التدقيق اجلزائرية  25   0.000  0.863  يساير حمافظو احلسا
ت بتطبيق معايري التدقيق اجلزائرية  26  0.000  0.912 يلتزم حمافظو احلسا
 0.000  0.953 530لدويل مع املعيار ا -السرب يف التدقيق-يتوافق معيار التدقيق اجلزائري  27

28  
ستخدام عينات املراجعة 530يهدف املعيار   أواىل وضع معايري وإرشادات تتعلق 

  التدقيق
0.908  0.000 

29  
يف اختيار البنود من اجل تصميم إجراءات التدقيق  530يساهم معيار التدقيق 

  ومجع أدلة اإلثبات
0.879  0.000 

30  
العشوائي للعناصر املكونة للعينة وتستخدم فيه  السرب اإلحصائي يعتمد االختيار

  نظرية االحتماالت
0.910  0.000 

31  
تمع  ت عند اختياره للعينة أهداف إجراء التدقيق وخصائص ا يلتزم حمافظ احلسا

  اإلحصائي
0.864  0.000 

ت التوافق يف حجم العينة مع مستوى املخاطر املقبول واملناسب  32  0.000  0.923  يراعي حمافظ احلسا

33 
ت عناية مهنية يف اختيار إجراءات التدقيق مع اهلدف املراد  يبذل حمافظ احلسا

  حتقيقه
0.919  0.000 

34 
ت قراءة االختالالت وتقييم نتائج السرب ويؤسس لرأيه الفين  يستطيع حمافظ احلسا

  واحملايد
0.943  0.000 

مج العتماد على خمرجات ب الباحثمن إعداد : املصدر   . SPSS.V25ر

ذات داللة  البعد الرابعنَّ مجيع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات ) .9-3(يتضح من خالل اجلدول رقم 
ال الثاين بني 0.05إحصائية عند مستوى   0.863 (، حيث ترتاوح قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات ا

ت إصدارات وزارة املالية واخلاصة مبعايري التدقيق " اليت تنص على) 25(وتوضحه الفقرة ) 0953 و يساير حمافظو احلسا
، "530مع املعيار الدويل  - السرب يف التدقيق-يتوافق معيار التدقيق اجلزائري" اليت تنص على ) 27(، وللفقرة " اجلزائرية

  .وعليه يتضح أنَّ املقياس يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق الداخلي
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  عرض خصائص عينة الدراسة: عبار الفرع ال
ت لتطبيق املعاينة اإلحصائية بني معايري التدقيق اجلزائرية قبل عرض وحتليل النتائج املتعلقة  ستجابة حمافظي احلسا

ت العينة وفق ما يلي) 67(عدد أفراد هذه العينة  حمل الدراسة، اذ بلغ والدولية  ت  وقد مت حتليل بيا   :حمافظ حسا

ت وخصائص عينة الدراسة -1   الوصف اإلحصائي لبيا
، السن ،املؤهل العلمي، التخصص األكادميي، اخلربة املهنية اجلنس(تتسم عينة الدراسة بعدَّة خصائص وظيفية من حيث 

راستنا حيث تفيد يف معرفة دور وأثر املتغريات السيكومرتية على فرضيات الدراسة، ومت توزيع هذه ، واليت هلا عالقة بد)، 
اخلصائص بغرض حتليل وتفسري النتائج، وكذلك يهدف هذا الفرع إىل حساب التكرارات والنسب املئوية لكل خاصية ، 

  .واجلداول املوالية توضح توزيع عينة الدراسة حسب هذه اخلصائص

 يع عينة الدراسة حسب كل  خاصيةتوز  -3

 :تتمثل أهم خصائص العينة يف ما يلي

 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس  -  أ

 نوزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس).10-3(اجلدول رقم  23اجلدول 

  النسبة  التكرارات  اجلنس
  %89.55  60  ذكور
ث   %10.45  07  إ

موع   %100  67  ا

العتماد على خمرجات : دراملص   SPSS v25إعداد الباحث 

  : كما يبني الشكل املوايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس وذلك كما يلي
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس): 3- 3(الشكل رقم 14الشكل 

 

العتماد على خمرجات : املصدر   SPSS v25إعداد الباحث 

ت أي ما نسبته  60الحظ من نتائج اجلدول والشكل أعاله أن عدد الذكور  بلغن يف حني % 89.55حمافظ حسا

ث ت حمل الدراسة وهذا راجع % 10.45أي ما نسبته7بلغ عدد اإل اذ أن فئة الذكور هي الغالبة يف فئة حمافظي احلسا
  .إىل طبيعة العمل يف هذه املهنة

  املؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة: - ب

  توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي) 11- 3(اجلدول رقم 24اجلدول 

  النسبة  العدد  املؤهل العلمي
 %25.37  17  دكتوراه
 /  00  ماجستري
  %59.70  40  ماسرت

  %10.45  07  ليسانس
 %04.48  03  شهادة مهنية

موع  %100  67  ا
مج من إعداد ا: املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25لباحث 

نَّ هنالك اختالف يف النسب املئوية بني املؤهل العلمي ألفراد العينة، حيث احتلت  من خالل اجلدول أعاله نالحظ 

لثانية ، بينما فئة احلاصلني على شهادة الدكتوراه ، فقد احتلت املرتبة ا% 59.70فئيت املاسرت  املرتبة األوىل وقد بلغت 

، بينما شهادة احلاصلني على الشهادة %10.45، واحتلت فئة الليسانس املرتبة الثالثة و بلغت%25.37حيث بلغت

حلاملي شهادة املاجستري كون هذه األخرية  تضاءلت يف املدة األخرية لعدم %0و%04.48املهنية تقدر نسبتهم ب
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لبحث العلمي وهو ما يفسر أيضا حصول حامليها  على الشهادة وجود تكوين أو مسابقات تعدها وزارة التعليم العايل وا
  .األعلى درجة وهي الدكتوراه

توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي.)4- 3(الشكل رقم 15الشكل 

  
مج اإلحصائي  :املصدر العتماد على الرب   SPSS.V25من إعداد الباحث 

  سب التخصص األكادمييتوزيع عينة الدراسة ح: - ج

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص األكادميي) 12-3(اجلدول رقم  25اجلدول 

  النسبة  العدد  التخصص
  %59.71  40  حماسبة
  %08.95  06  إدارة
  %17.91  12  مالية

  %00  00  اقتصاد
  %13.43  09 أخرى
موع  %100  67  ا

مج من إعداد الباحث  :املصدر   SPSS.V25العتماد على خمرجات بر

نَّ هنالك اختالف يف النسب املئوية ألفراد العينة وفق التخصص ) 12-3(من خالل اجلدول    نالحظ  
  %59.71األكادميي ، حيث احتلت فئة ختصص حماسبة املرتبة األوىل وقد بلغت 

لتشكل هذه النسبة ضعف ختصص اإلدارة أي ما % 17.91، بينما فئة ختصص املالية احتلت املرتبة الثانية وقد بلغت 
على عكس ختصص االقتصاد %13.43بينما بعض التخصصات األخرى تسجل املرتبة الرابعة بنسبة % 08.95نسبته 
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الذي ال يوجد له اثر نسيب ،إذ نعترب ومن خالل عرض النسب اهتمام ختصص احملاسبة واملالية  يف اإلجابة على االستبانة  
م قر    .يبني من فهم الدراسة احملددة ملعايري التدقيق والدراسات اإلحصائية كو

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص األكادميي.)5- 3(الشكل رقم  16الشكل 

  

  
مج اإلحصائي : املصدر العتماد على الرب   SPSS.V25من إعداد الباحث 

  ملهنيةتوزيع عينة الدراسة حسب اخلربة ا: - د

  .توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية.) 13-3(اجلدول رقم  26اجلدول 

  النسبة  العدد  سنوات األقدمية
  %26.87  18  سنوات05أقل من 

  %17.91  12  سنوات10إىل 05من 

  %28.35  19  سنة15إىل 10من 

  %26.87  18  سنة15أكرب من 

موع  %100  67  ا
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 

نَّ هنالك اختالف يف النسب املئوية ألفراد العينة وفق اخلربة املهنية  نرى)13-3(من خالل اجلدول السابق      

ت، حيث احتلت الفئة من  فئة ، بينما % 2835سنوات املرتبة األوىل وقد بلغت  15سنوات اىل  10حملافظي احلسا

 05، واحتلت الفئة من %26.87سنة احتلت يف املرتبة الثانية والثالثة وقد بلغت  15سنوات إىل أكرب من  05من 

،اذ يالحظ من هذه الفوارق النسبية متركز عدد معترب %17.91سنوات املرتبة الرابعة أي بنسبة  10سنوات إىل أقل من 
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ت ، خلربة تزيد عن  و ما يفسر ارتياح مقبول يف فهم الظواهر حمل الدراسة ،ويشكل سنوات وه10من حمافظي احلسا
  .بذلك إضافة نوعية للبحث 

  توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية.) 6- 3(الشكل رقم 17الشكل 

  
مج اإلحصائي : املصدر العتماد على الرب  SPSS.V25من إعداد الباحث 

  ينة الدراسة حول االطالع ملعايري التدقيقتوزيع ع : سمااخلالفرع 
ت حول االطالع على معايري التدقيق اجلزائرية والدولية هو إجياد بعد  إن اهلدف من توزيع عينات الدراسة حملافظي احلسا

  ،  يف فهم متطلبات االستجابة و التطبيق  للمعايري الدولية يف اجلزائر واكتساب مهارات جتسيدها على مهنة التدقيق
ت على معايري التدقيق الدولية- 1    توزيع عينة الدراسة حول اطالع حمافظي احلسا

  توزيع عينة الدراسة يف االطالع على معايري التدقيق الدولية)  14- 3(اجلدول رقم 27اجلدول 

  النسبة  العدد  درجة االطالع
  %00.00  00  منعدم
  %25.37  17  سطحي
  %52.24  35  مقبول
  %16.42  11  جيد
  %05.97  04 ممتاز

موع   %100  67  ا
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
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أن درجة االطالع ملعايري التدقيق الدولية مقبولة إىل حد بعيد كون درجة .)14- 3(من خالل ما نالحظه من اجلدول 
من قيمة األثر االجيايب لعينة الدراسة والوصول إىل نتائج أفضل تؤول  وهو ما يعزز% 00.00عدم االطالع منعدمة 

إلضافة إىل االطالع السطحي لبعض حمافظي ) ممتاز+جيد +مقبول (إذا ما أخذ نسبة % 74.63نسبتها إىل 
لوصول إىل نتائج أفضل، من خالل املمارسة وتبين املعايري ت ملعايري التدقيق الدولية سيسمح  الدولية ككل يف  احلسا

 . اجلزائر وهو ما سنلخصه يف اجلزء الثاين من هذا الفرع 

 توزيع عينة الدراسة حول االطالع على معايري التدقيق الدولية)7- 3(الشكل رقم  18الشكل

  
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 

ت على معايري التدقيق اجلزائريةتوزيع ع-2   ينة الدراسة حول اطالع حمافظي احلسا

  توزيع عينة الدراسة يف االطالع على معايري التدقيق اجلزائرية) 15-3(اجلدول رقم  28اجلدول 

  النسبة  العدد  درجة االطالع
  %00.00  00  منعدم
  %19.40  13  سطحي
  %47.76  32  مقبول

  %28.36  19  دجي
  %04.48  03 ممتاز

موع   %100  67  ا
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
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أن درجة االطالع ملعايري التدقيق اجلزائرية  مقبول بشكل جيد كون درجة االطالع )15- 3(من خالل ما يبينه اجلدول
 متسك حمافظي ريوهو ما يربهن من هذه القيمة تفس)  ممتاز+جيد +مقبول (موع درجات االطالع %80.60تساوي 

ت مبتابعة إصدارات وزارة املالية والعمل على تطبيقها ميدانيا يف عمليات التدقيق،  ألنه يعترب إجراء قانوين  وحيدد  احلسا
  .لقيمة األثر االجيايب لعينة الدراسة والوصول إىل نتائج جيدة  

  توزيع عينة الدراسة حول االطالع على معايري التدقيق اجلزائرية.)8- 3(الشكل رقم 19الشكل 

  
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 

  إستخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية يف تنفيذ عملية التدقيق توزيع عينة الدراسة حول- 3

توزيع عينة الدراسة حسب متغري إستخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية يف تنفيذ ) 16- 3(اجلدول رقم 29اجلدول
  عملية التدقيق

  النسبة  التكرارات  العبارة
  %82.09  55  نعم
  %17.91  12  ال

موع   %100  67  ا
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
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م كما يليكما يبني الشكل املو    : ايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجا
توزيع عينة الدراسة حسب متغري إستخدام  أسلوب املعاينة اإلحصائية يف تنفيذ عملية ): 9- 3(شكل 20الشكل 

 التدقيق

  
مج :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 

  
ت الذين يستخدمون أسلوب) 9- 3(والشكل) 16-3(نتائج اجلدوليتضح من  املعاينة  أعاله أن عدد حمافظي احلسا

فرد أي  12يف حني بلغ عدد الذين ال يستخدمون هذا األسلوب  % 82.09بلغ  اإلحصائية يف تنفيذ عملية التدقيق
ت يف االستجابة حنو  لعينة الدراسة ، وهو ما يربر لدينا متسك جمموعة كبرية% 17.91ما نسبته من حمافظي احلسا

تطبيق أسلوب املعاينة  اإلحصائية نظرا لتوسع نطاق املبادالت وكرب حجم املؤسسات وتعقد أنشطتها التجارية وتشابكها 
 يف اجلزائر

  نتائج الدراسة واالختبارات اإلحصائية: املبحث الثالث

ت واختبار فرضيا ت الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة على عبارات الدراسة يف هذا املبحث نستعرض حتليل البيا
واستعراض أبرز نتائج االستبانة واليت مت التوصل إليها من خالل اإلجراءات اإلحصائية التحليلية، كما مت وصف عينة 

ت املتجمعة من استبانة الدراس ت أعاله، وكذلك مت إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيا ة واملتعلقة الدراسة حسب البيا

مج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  للحصول  SPSS.V25بفقرات وأبعاد وجماالت الدراسة، إذ مت استخدام بر
  .على نتائج الدراسة اليت مت عرضها وحتليلها يف هذا املبحث
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  حتليل نتائج فقرات أبعاد احملور األول: ولاألاملطلب 
حملور األوليعترب حتليل النتائج املت ضية " علقة    هو " أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ميثل معامل  إذعرض املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتباين ومعامالت االختالف واملعنوية للمحور األول  
راف املعياري على املتوسط احلسايب حنالتباين مربع االحنراف املعياري، يف حني ميثل معامل االختالف النسبة املئوية لال

  :انطالقا من لكل فقرة وذلك 

لبعد األول : الفرع األول  ضي " حتليل النتائج املتعلقة    :كما يلي"أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
مهية تطبيق األسلوب اإلحصائي أ" نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول )17- 3(دول رقم اجل30اجلدول 

ضي    "والر

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

اإلحنراف 
  املعياري

  التباين
معامل 
اإلختال

  %ف
  الرتتيب

01  
  

يساهم استخدام األساليب اإلحصائية 
ضية على معرفة طبيعة العمليات  والر

ملنشاة   والنشاطات 
3.96  0.767 0.588 19.37  03  

02  
ضية احد أهم تعد األسالي ب اإلحصائية والر

دة فعالية عملية الفحص  األساليب يف ز
  والتحقق

3.93  0.703 0.494 17.89 05  

03  
ضية يف  تساهم األساليب اإلحصائية والر

  .املساعدة على  اختاذ القرارات املناسبة 
3.93  0.785 0.616 19.97  06  

04  
التقليل من تساعد األساليب اإلحصائية يف 

  الوقوع يف األخطاء وطأة
3.96  0.727 0.528 18.36  04  

05  
متكن األساليب اإلحصائية من فهم الظواهر 

  املراد فحصها والتحقق منها
4.00  0.603 0.363 15.07  02  

06  

ضية  إستخدام األساليب اإلحصائية والر
ميكن من وضع إنذار مبكر ملعاجلة 

ا والعمل  االحنرافات و البحث عن أسبا
  يلها وتقييمهاعلى حتل

3.90  0.940 0.883 24.10  07  

  01  24.19 1.008 1.004  4.15يساهم استخدام األساليب اإلحصائية   07
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ال: املصدر   SPSS.V25مج عتماد على خمرجات برمن إعداد الباحث 
أنَّ املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات البعد ما بني ) 17-3(يتضح من خالل اجلدول رقم

يساهم استخدام األساليب اإلحصائية [واليت نصت على ) 7(وبدرجة تقدير عالية وأنَّ الفقرة رقم ) 4.15و3.90(
ضية من تفسري ا ت عينة ] لظواهر وحتليلها وفقا ملتغريات قد حتدث مستقبالوالر حتصلت على املرتبة األوىل حسب إجا

ضية ميكن من وضع إنذار مبكر [واليت نصت على ) 6(الدراسة، وكانت فقرة  إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ا والعمل على حتليلها وتقييمها أقل متوسط حسايب ، ولكن يعترب جيد  هي] ملعاجلة االحنرافات و البحث عن أسبا
ملعطيات اإلحصائية املعتادة يف تفسري املتوسطات احلسابية  كونه اكرب من  ، وبصورة عامة كان معدل  3إذا ما قورن  

ضي" العام للبعد  وهي درجة مرتفعة  تبني أمهية نسبية ) 3.97(جيد وبلغ " أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
الحنراف املعياري جيدة ، إذ كان لدى أفراد  العينة املبحوثة، و من جهة أخرى تعد معامالت االختالف اخلاصة 

وتعد يف املرتبة ) %15.07(أقل من معامالت االختالف لباقي فقرات البعد  أي بنسبة ) 5(معامل اختالف للفقرة 

ضية يف املساعدة على  اختاذ تساهم األساليب اإلح[للفقرة )3(، وعليه فإنَّ معامل الفقرة )  2(  صائية والر
ً من بقية املعامالت، كون هذه األخرية تشكل تقارب يف االحنراف املعياري ]  القرارات املناسبة أكثر جتانسًا وتقار

ضي مهم وحيقق نتائج لتفسري خمتلف وتباين يالمس نتائج البعد األول ككل أي أن  تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  .ر املراد فحصها أو التحقق منهاالظواه

لبعد الثاين :  الفرع الثاين   "أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية " حتليل النتائج املتعلقة 
  :فيما يلي سيتم  عرض املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتباين ومعامل االختالف للبعد كما يلي       

  "أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية" نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاين )18- 3(اجلدول رقم 31اجلدول 

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

اإلحنراف 
  املعياري

  التباين
معامل 
Cاإلختالف

V%  
  الرتتيب

08  
استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يؤدي إىل 

  توفري الوقت والتكلفة
3.99 0.913 0.833 22.88  02  

ضية من تفسري الظواهر وحتليلها وفقا  والر
  ملتغريات قد حتدث مستقبال

  0.634  0.796  3.97  *احملور األول*نتائج البعد األول 
20.04

5 
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09  
يوفر استخدام أسلوب العينة اإلحصائية 
  قاعدة دراسة صحيحة للمجتمع املدروس

3.96 0.944 0.891 23.84  04  

10  
يؤسس تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف 
جمال اختبارات الرقابة أدلة إثبات كافية وغري 

  متحيزة
3.90 0.987 0.974 25.31  05  

11  

إلحصائية على إجراء تقييم تساهم املعاينة ا
موضوعي ودقيق للنتائج اليت تستخرج من 

العينة، بعكس االعتماد على املعاينة 
  الشخصية أو احلكمية

3.99 0.769 0.591 19.27  03  

12  

إستخدام املعاينة اإلحصائية يف اختبارات 
الرقابة يساعد على التأكد من مدى تطبيق 

نظمة منشاة الدراسة على اللوائح وإتباع أ
  وأسلوب الرقابة الداخلية

3.57 0.988 0.976 27.67  07  

13  
توفر تطبيقات أنواع املعاينة اإلحصائية على 
عينة توفر أدلة موضوعية وكافية ميكن تعميم 

تمع املدروس   نتائجها على ا
3.88 0.769 0.591 19.82  06  

14  
يقلل أسلوب العينات من احتمال وجود 

فات الغري قانونية أخطاء واحنرافات والتصر 
  أثناء فحص القوائم املالية

3.54 1.105 1.221 31.21  08  

15  
يساهم نظام الرقابة الداخلية السليم على 
حتديد و اختيار حجم العينة املناسب من 

تمع حمل الدراسة  ا
4.03 0.738 0.545 18.31  01  

 23.86  0.847  0.920  3.86  *احملور األول*نتائج البعد الثاين 
مج : ملصدرا العتماد على خمرجات بر  SPSS.V25من إعداد الباحث 

" أنَّ املتوسطات احلسابية آلراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات البعد الثاين.) 18-3(يتضح من خالل اجلدول رقم 
أنَّ الفقرة رقم  وبدرجة تقدير عالية أو مرتفعة ،إذ) 4.03و 3.54(تراوحت ما بني " أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية

يساهم نظام الرقابة الداخلية السليم على حتديد و اختيار حجم العينة املناسب من [واليت نصت على ) 15(
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تمع حمل الدراسة ت عينة الدراسة ومبتوسط حسايب مرتفع أي   ]ا ، )4.03(حتصلت على املرتبة األوىل حسب إجا

وب العينات من احتمال وجود أخطاء واحنرافات والتصرفات الغري يقلل أسل[واليت نصت على ) 14(وكانت الفقرة 

إذا ما قورن )3.54(هي أقل مرتبة حصل عليها و متوسط حسايب مرتفع أي ] املاليةقانونية أثناء فحص القوائم 

ت املبحوثة ،كما يعرب عن معامل اختالف كبري أي بنسبة  ت وحيتل املرتبة األوىل ملعامال% 31.21مبؤشر اإلجا
نالحظ أنَّ ) 19-3(، ومبتابعة اجلدول رقم %)23.86(االختالف مقارنة بنتائج  البعد الثاين ككل أي بنسبة 

  ).3.86(جيدة او عالية وحددت ب"  أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية "املتوسط احلسايب للبعد 
ضية  وخالصة ملا سبق حول احملور األول ميكن القول أن هناك أمهية كبرية يف إستخ دام األساليب اإلحصائية والر

ت على فهم الظاهرة حمل التدقيق  وتطبيق املعاينة اإلحصائية للمجتمع املراد دراسته   وهو ما يساعد حمافظ احلسا

يوفر أيضا  أدلة موضوعية وكافية  مع حتمية وجود نظام رقابة داخلي سليم يف حتديد و ومبا   وتوفري اجلهد والتكلفة
تمع حمل الدراسةاختيار حج يقلل من احتمال وجود أخطاء إلضافة إىل أن هذا األسلوب  م العينة املناسب من ا

ميكن بذلك تعميم نتائج العينة اإلحصائية  على و  واحنرافات و كذا تصرفات غري قانونية أثناء فحص القوائم املالية،

تمع املدروس   .  ا

حملور الثاينحتليل النتائج املتع : يناملطلب الثا أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق " لقة 
  "اخلارجي

لبعد األول: الفرع األول  تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية : حتليل النتائج املتعلقة 
 وحتقيق هدف املراجع

  .ارية والتباين ومعامل االختالف فيما يلي سنعرض املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعي

تطبيق " يبني نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول للمحور الثاين ) 19- 3(اجلدول رقم 32اجلدول 
  "املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع 

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

حنراف اإل
  املعياري

  التباين
معامل 

  االختالف
  الرتتيب

16  
يساهم تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف 
ختفيض العمل التفصيلي الضروري لعملية 

  التدقيق
3.84 1.109 1.229 28.88  02  

17  
يوفر أسلوب العينة اإلحصائية يف جمال 

االختبارات األساسية أدلة إثبات كافية وغري 
3.60 0.954 0.910 26.50  05  
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 متحيزة

18  

تطبيق أساليب املعاينة اإلحصائية حيقق 
أهداف اختبارات التدقيق و يساعد يف 

الكشف عن  حاالت عدم وجود قيم دفرتية 
تمع حمل التدقيق  مسجلة لكافة مفردات ا

3.48 0.785 0.616 22.55  08  

19  
متكن املعاينة اإلحصائية من حتليل النتائج 

الف يف نتائج العينة كما ومعرفة مدى االخت
كمله تمع    لو مت فحص ا

3.58 0.721 0.520 20.14  06  

20  
تساهم املعاينة اإلحصائية على جودة أداء 
دة الشفافية والعدالة يف  عملية التدقيق و ز

  عرض القوائم املالية
3.61 0.953 0.908 26.40  04  

21  
حتقق املعاينة اإلحصائية جودة يف  التدقيق 

ز من قدرة مكاتب التدقيق على تنفيذ وتعز 
ت املؤسسات الكربى  عملها يف حسا

3.94 0.600 0.360 15.23  01  

22  
ملعاينة يف  يساهم إستخدام أسلوب التدقيق 
معرفة قدرة املؤسسة على االستمرار ومعرفة 

 أماكن اخلطر
3.45 0.974 0.949 28.23  09  

23  
 تطبيق أسلوب املعاينة خيفض خماطر عملية

ت  التدقيق و يدعم استقاللية حمافظي احلسا
 يف اجلزائر

3.51 0.877 0.769 24.98  07  

24  
يساهم أسلوب العينة اإلحصائية على تضييق 
ت الثقة  فجوة التوقعات ومينح حملافظ احلسا

 والنزاهة الفكرية وجتنب تضارب املصاحل
3.78 0.755 0.570 19.97  03  

  24.15 0.774  0.880  3.64  *ثايناحملور ال*نتائج البعد األول 
مج : املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
ت أفراد عينة الدراسة تتجه حنو املوافقة على فقرات البعد ) 19-3(ستقراء لنتائج اجلدول ن غالبية  إجا نالحظ 

بيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية تطواخلاصة ب)  3(األول للمحو الثاين مبتوسط حسايب اكرب من  

والذي  3.64، وقد دل على ذلك املتوسط احلسايب العام لفقرات البعد األول  للمحور الذي بلغ وحتقيق هدف املراجع
إلضا)0.880(يقع يف جمال موافق أي مرتفع ، وقيمة االحنراف املعياري اليت هي أقل من الواحد حيث قدر بـ  فة إىل ، 

،و كما يتضح من نتائج اجلدول أن ℅24.15ذلك فإن نسبة االختالف للبعد دالة إحصائيا حيث قدرت بـ 
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ت حول فقرات هذا البعد جاءت حمصورة بني   ت حمافظي احلسا حيث )3.94و 3.45(املتوسطات احلسابية إلجا

املعاينة اإلحصائية جودة يف  التدقيق وتعزز من حتقق  "يف املرتبة األوىل و  اليت تنص  على أن ) 21(جاءت العبارة 
ت املؤسسات الكربى واحنراف معياري  3.94مبتوسط حسايب "  قدرة مكاتب التدقيق على تنفيذ عملها يف حسا

يساهم تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف ختفيض العمل التفصيلي الضروري  ) "16(،مث جاءت العبارة )0.600(
ويعد هذا املؤشر داللة إحصائية ) 1.109(واحنراف معياري  3.84يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " لعملية التدقيق

ا املؤسسات أو  تمعات الكربى ويقصد  ت وخاصة  تفسر أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية لدى حمافظي احلسا
  الشركات حمل التدقيق ،مبا يوفر اجلهد والتكلفة 

تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف ول أن هناك أمهية  يف ومما سبق ميكن الق
ت على فهم ودراسة طبيعة عمليات وأنشطة أي مؤسسة حمل املراجعة او التدقيق وتؤسس املراجع، و تساعد حمافظ احلسا

  ..بذلك قاعدة يف  اختاذ القرارات املناسبة

االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل "  :.لبعد الثاينئج املتعلقة حتليل النتا: الفرع الثاين

  "530واجلزائري
  .بنفس اخلطوات السابقة يتم عرض املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتباين ومعامل االختالف للبعد

االستجابة يف تطبيق معيار " ئي لفقرات البعد الثايننتائج التحليل اإلحصا)20-3(اجلدول رقم  33اجلدول 
  "530التدقيق الدويل واجلزائري

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  التباين
معامل 

  االختالف
  الرتتيب

25  
ت إصدارات وزارة املالية  يساير حمافظو احلسا

  واخلاصة مبعايري التدقيق اجلزائرية
4.16  0.709 0.503 17.04 01  

26  
ت بتطبيق معايري التدقيق  يلتزم حمافظو احلسا

 اجلزائرية
4.04 1.186 1.406 29.35 04  

27  
السرب يف -يتوافق معيار التدقيق اجلزائري

 530مع املعيار الدويل  - التدقيق
3.96 0.767 0.588 19.37 06  

28  
اىل وضع معايري 530يهدف املعيار 

ستخدام  عينات املراجعة او وإرشادات تتعلق 
  التدقيق

3.82  0.673 0.453 17.61 09  

  10 16.25 0.379 0.616  3.79يف اختيار البنود  530يساهم معيار التدقيق   29
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من اجل تصميم إجراءات التدقيق ومجع أدلة 
  اإلثبات

30  
السرب اإلحصائي يعتمد االختيار العشوائي 
للعناصر املكونة للعينة وتستخدم فيه نظرية 

  حتماالتاال
4.07  0.659 0.434 16.19 02  

31  
ت عند اختياره للعينة  يلتزم حمافظ احلسا
تمع  أهداف إجراء التدقيق وخصائص ا

  اإلحصائي
4.06  

0.547 
 

0.299 13.47 03  

32  
ت التوافق يف حجم العينة  يراعي حمافظ احلسا

  مع مستوى املخاطر املقبول واملناسب
3.87  0.694 0.482 17.93 08  

33  
ت عناية مهنية يف اختيار  يبذل حمافظ احلسا

  إجراءات التدقيق مع اهلدف املراد حتقيقه
4.03  0.797 0.635 19.78 05  

34  
ت قراءة االختالالت  يستطيع حمافظ احلسا
  وتقييم نتائج السرب ويؤسس لرأيه الفين واحملايد

3.96  0.824 0.679 20.81 07  

 19.32  0.590  0.768  3.98  *ثايناحملور ال*نتائج البعد الثاين
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
ت أفراد عينة الدراسة تتجه حنو املوافقة  والبعض يتجه ) 20- 3(ستقراء لنتائج اجلدول ن إمجايل  إجا نالحظ 

)  4(خلمس فقرات  ،واكرب من ) 3(حسايب اكرب من   حنو املوافقة بشدة على فقرات البعد الثاين  للمحو الثاين مبتوسط

، وهو ما  يدل عليه "530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري "مخس فقرات البعد الثاين  واملتمثل 

ة والذي يقع يف جمال موافق أي مرتفع ، وقيم 3.98املتوسط احلسايب العام لفقرات البعد الثاين للمحور الذي بلغ 
إلضافة إىل ذلك فإن نسبة االختالف ) 0.768(االحنراف املعياري اليت هي أقل من الواحد حيث قدر بـ  وتعد جيدة  

ت ℅19.32للبعد دالة إحصائيا حيث قدرت بـ  ،و املوضحة خالل اجلدول أعاله و أن املتوسطات احلسابية إلجا
ت حول فقرات هذا البعد جاءت حمصورة بني يف املرتبة ) 25(حيث جاءت العبارة )4.16و  3.79(  حمافظي احلسا

ت إصدارات وزارة املالية واخلاصة مبعايري التدقيق اجلزائرية "األوىل و  اليت تنص  على أن  مبتوسط " يساير حمافظو احلسا

 4.07يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 30(جيد ،مث جاءت العبارة ) 0.709(واحنراف معياري  4.16حسايب 
ت ) 0.659(وإحنراف معياري  وهي درجة اقل من الواحد وتعترب جيدة ومتثل بذلك متكن الفئة املبحوثة حملافظي احلسا

ت عند اختياره للعينة  ) "31(بتطبيق السرب اإلحصائي يف تنفيذ عملية التدقيق، كما جاءت الفقرة  يلتزم حمافظ احلسا
تمع اإل وهي درجة موافقة ) 0.547(يف املرتبة الثالثة واحنراف معياري " حصائيأهداف إجراء التدقيق وخصائص ا

ت  يف اختيار عينات التدقيق و األهداف واإلجراءات املراد فحصها  جيدة ، اذ تعرب عن متسك والتزام حمافظي احلسا
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تمع اإلحصائي لذلك ، وتعد الفقرة  السرب يف -قيق اجلزائرييتوافق معيار التد )"27(إلضافة إىل دراسة خصائص ا
ا ذات داللة تتوافق مع )3.96(احد أهم الفقرات املبحوثة مبتوسط حسايب مرتفع "530مع املعيار الدويل  - التدقيق كو

ثر البيئة اجلزائرية يف قبول وتبين خمتلف املعايري ذات الصلة   . املعطيات واملخرجات الدولية ملعايري التدقيق وتبني مدى 
أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف " ل ما سبق يتضح لدينا أن نتائج احملور الثاين من الدراسة  ومن خال     

ت يف جدوى تطبيق املعاينة اإلحصائية واالستجابة حنو اعتمادها  "التدقيق اخلارجي تلخص لواقع التزام  حمافظي احلسا
ت بقراءة كأداة  االختالالت وتقييم النتائج  ،مع األخذ  بعني االعتبار مبخاطر التدقيق يستطيع من خالهلا حمافظ احلسا

ملعيار اجلزائري والدويل  لسرب يف التدقيق اخلاص   530جلمع أدلة اإلثبات وفحصها وتقييمها واعتماد ما يسمى  
سيس لرأيه الفين واحملايد   .و

  اختبار فرضيات الدراسة: املطلب الرابع
لدالالت اإلحصائية  حول موضوع دراستنا سنحاول يف هذا املطلب لتأكيد صحة         الفرضيات وارتباطها 

ت املوزعة توزيعا غري  عرض نتائج صحة وثبوت كل الفرضيات وإعطاء تفسريا لنتائج االختبار ،ومما سبق تبني أن البيا
ا ومن اجل اختبار صحة الفرضيات جيب اختبارها عن طريق احد االختبارا ،طبيعي ال تتطلب  ت الالمعلمية كو

تمع، لذا فإن األساليب الالمعلمية مناسبة أكثر لطبيعة الظواهر اليت يصعب  افرتاضات أو معلومات حول توزيع ا
  .احلصول على قياسات دقيقة فيها

 T  )(Test Sample One اختبار: الفرع األول
ساس على مقارنة النتائج مبتوسطها احلسايب،كما يتوقف تقوم يف األ وىلاأل األساسية إن هدف اختبار صحة الفرضية

ثبوت صحة هذه الفرضية على إثبات  صحة الفرضيات الفرعية ، ونظراً لكون فقرات الدراسة قد مت قياسها على مقياس 

لتايل فإن احلد األدىن هلذه الفئة ه ،وهلذا فإن  3.4ي ليكرت اخلماسي، فإن وقوع فئة املوافقة يف الفئة الثالثة والرابعة، و
 :االختبارات سيكون حول درجة املوافقة السابقة الذكرـ وعليه ميكن صياغة الفرضية كاأليت

H1 :mean≥3 ,40 H0 : mean < 3.40. 
  اختبار الفرضية األساسية األوىل  - 1 

االستجابة  ضية و أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والرهل توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بني    
  يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي؟

훂(عند عتبة معنوية   ≤ ퟓ% .( ت يف استخدام األسلوب وتعرب هذه الفرضية أيضا عن مدى دراية حمافظي احلسا
احلسايب االفرتاضي  وقد مت تقدير املعطيات واستخراج النتائج انطالقًا من األخذ بعني االعتبار قيمة املتوسط.اإلحصائي

  ،ومت صياغة هذه الفرضية  كاآليت t وقيمة3.40الذي يساوي 
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: H0  ضية وأمهية توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بني ال  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر
  االستجابة يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي؛

H1: ضية وأمهية ذات داللة إحصائية بني  عالقة ارتباطية توجد االستجابة  أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر
  .يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي

  .اآليت يوضح نتائج اختبار الفرضية األساسية األوىل)21-3(اجلدول رقم  34اجلدول 

  الفرضية األساسية  األوىل
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلدولية

مستوى 
الداللة 
اإلحصائية

sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية 
ضية وأمهية  االستجابة يف تطبيق  والر

  املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي

  قبول  رفض  0.000  1.671 40.031 3.90

مج من إعدا: صدرامل العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25د الباحث 

 = 5α%حول املتوسط احلسايب مبستوى معنوية  t وفق اختبار)21- 3(من خالل فحص النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
أي 3.40فرتاضي أن نتائج االختبار تعطي قيمة املتوسط احلسايب احملسوب هلذا احملور أكرب من قيمة املتوسط احلسايب اال

)3.4p .value ≥،(مما يدل على أن هنالك داللة معنوية بني املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضي. 

،وهذا ما يدل على الداللة  1.671اجلدولية اليت تقدر بـ t وهو أكرب من) 40.031(هلذا احملور بلغ  t كما أن اختبار
  ؛ 0.05اقل من  sig )(0.000 ،و أن مستوى املعنوية  0.05اإلحصائية عند مستوى معنوية 

وجود عالقة املتمثل يف عدم H0نرفض الفرض الصفري = 5α%ومن خالل النتائج السابقة فإننا عند مستوى معنوية 

ضية وأمهية ارتباطية  ذات داللة إحصائية بني  اينة االستجابة يف تطبيق املع أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ملقابل نقبل الفرض البديلاإلحصائية يف التدقيق اخلارجي،  وجود عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية املتمثل يف H1و

ضية وأمهية بني   االستجابة يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر
  .ية األوىل،وعليه نثبت صحة الفرضية األساس
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  اختبار صحة الفرضية الفرعية  األوىل   -  أ

훂(هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%( ( أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي بني
ضي   ؟  تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجعو   والر

استخراج النتائج انطالقًا من األخذ بعني االعتبار قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي الذي يساوي وقد مت تقدير املعطيات و 
  ،ومت صياغة هذه الفرضية  كاآليت t وقيمة3.40

: H0  ضيال توجد تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية و   أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  راجع؛وحتقيق هدف امل

H1: ضيتوجد تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية و   أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  .وحتقيق هدف املراجع

  .اآليت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل)22-3(حيث يوضح اجلدول رقم  35اجلدول 

  الفرضية الفرعية األوىل
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلدولية

مستوى 
الداللة 
اإلحصائية

sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

أمهية بني تطبيق األسلوب توجد 
ضي تطبيق املعاينة و   اإلحصائي والر

اإلحصائية يف جمال االختبارات 
  األساسية وحتقيق هدف املراجع

  قبول  رفض  0.000  1.671 14.404 3.97

مج من إعدا: املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25د الباحث 

 = 5α%حول املتوسط احلسايب مبستوى معنوية  t وفق اختبار)22-3(يتضح من فحص النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
أي 3.40سط احلسايب االفرتاضي أن نتائج االختبار تعطي قيمة املتوسط احلسايب احملسوب هلذا احملور أكرب من قيمة املتو 

)3.4p .value ≥،(مما يدل على أن هنالك داللة معنوية بني املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضي. 

عند مستوى معنوية  1.671اجلدولية اليت تقدر بـt وهو أكرب من) 14.404(هلذه الفرضية بلغ  t كما أن اختبار
  .تثبت صحة الفرضية  0.05قل من  sig )(0.000 عنوية ،و كما أن مستوى امل 0.05
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   = 5α%فمن خالل ما سبق فان النتائج عند مستوى معنوية 

ضياملتمثل يف عدم وجود H0نرفض الفرض الصفري تطبيق املعاينة و   أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  ؛اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع

ضياملتمثل يف وجود H1نقبل الفرض البديل تطبيق املعاينة اإلحصائية يف و   أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  .،ومنه نثبت صحة الفرضية الفرعية األوىل جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع

  اختبار صحة الفرضية الفرعية  الثانية   -  ب
لتايلبنفس خطوات إثبات صحة الفرضي   :ة الفرعية  األوىل نقوم 

훂(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل   ≤ ퟓ%( ( أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي بني

ضي ت  يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري والر   ؟530واستجابة حمافظي احلسا
: H0  ضيأمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائال توجد ت  يف تطبيق معيار التدقيق ي والر واستجابة حمافظي احلسا

  ؛530الدويل واجلزائري

H1: ضيتوجد ت  يف تطبيق معيار التدقيق الدويل أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر واستجابة حمافظي احلسا
  .530واجلزائري

  .تائج اختبار الفرضية الفرعية الثانيةاآليت ن) 23- 3(اجلدول رقم 36اجلدول 

  الفرضية الفرعية الثانية
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلدولية

مستوى 
الداللة 
االحصائية

sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي توجد 
ضي ت  يف والر واستجابة حمافظي احلسا
  530يار التدقيق الدويل واجلزائريتطبيق مع

  قبول  رفض  0.000  1.671 14.551 3.86

مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر  SPSS.V25من إعداد الباحث 
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أن نتائج  = 5α%حول املتوسط احلسايب مبستوى معنوية  t ووفق اختبار)23-3(ستقراء النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
توسط احلسايب احملسوب  أكرب من قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي ، مما يدل على أن هنالك االختبار تعطي قيمة امل

هلذه الفرضية بلغ  t داللة معنوية بني املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضي وكما أن اختبار

إلضافة إىل   0.05د مستوى معنوية ،وهي دالة إحصائيًا عن1.671اجلدولية اليت تقدر بـ t وهو أكرب من)14.551( ،
  .  0.05اقل من  sig )(0.000 أن القيمة االحتمالية

  : = 5α%من خالل النتائج احملسوبة فإننا عند مستوى معنوية 

H0 : ضيمرفوض واملتمثل يف عدم وجود ت  يف أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر واستجابة حمافظي احلسا
  ؛530قيق الدويل واجلزائريتطبيق معيار التد

H1 :ضياملتمثل يف وجود  نقبل الفرض البديل ت  يف أمهية بني تطبيق األسلوب اإلحصائي والر واستجابة حمافظي احلسا
  .530تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري

  .،فإننا نثبت صحة الفرضية الثانيةوعلى هذا األساس

 الفرضية الرئيسية الثانية -2

훂(د عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توج ≤ ퟓ%( ( أمهية املعاينة اإلحصائية واالستجابة حنو بني

  :وحتدد معاملها إىل ما يلي ؟ تطبيقها يف التدقيق اخلارجي

H0 : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)훂 ≤ ퟓ%(أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية  بني
 حنو تطبيقها يف التدقيق اخلارجي؛ واالستجابة

H1  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)훂 ≤ ퟓ%((أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية  بني

  . واالستجابة حنو تطبيقها يف التدقيق اخلارجي
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  .ساسية الثانيةاآليت يوضح نتائج اختبار الفرضية األ)24-3(اجلدول رقم  37اجلدول 

  الفرضية األساسية  الثانية
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلدولية

مستوى 
الداللة 
اإلحصائية

sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

توجد أمهية يف استخدام املعاينة 
اإلحصائية واالستجابة حنو تطبيقها يف 

  التدقيق اخلارجي

  قبول  رفض  0.000  1.671 20.540 3.80

مج من إعدا: املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25د الباحث 

أن نتائج االختبار تعطي  = 5α%حول املتوسط احلسايب مبستوى معنوية  t ووفق اختبار)24-3(يوضح اجلدول رقم 
أن هنالك داللة معنوية بني  قيمة املتوسط احلسايب احملسوب  أكرب من قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي ، مما يدل على

 وهو أكرب من)20.540(هلذه الفرضية بلغ  t املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضي وكما أن اختبار
t إلضافة إىل  أن القيمة  0.05،وهي تدل داللة إحصائية مقبولة عند مستوى معنوية 1.671اجلدولية اليت تقدر بـ ،

  := 5α%، فمن خالل النتائج احملسوبة فإننا عند مستوى معنوية   0.05معنوية وتقل عن  sig )(0.000 االحتمالية

H0 : توجد أمهية يف استخدام املعاينة اإلحصائية واالستجابة حنو تطبيقها يف التدقيق اخلارجي؛ال : مرفوض واملتمثل يف  

H1 :ينة اإلحصائية واالستجابة حنو تطبيقها يف التدقيق توجد أمهية يف استخدام املعا: املتمثل يف  نقبل الفرض البديل
  .اخلارجي

 .،فإننا نثبت صحة الفرضية األساسية الثانيةوعلى هذا األساس

  اختبار صحة الفرضية الفرعية  الثالثة   -  أ
وي مت تقدير املعطيات واستخراج النتائج انطالقا من األخذ بعني االعتبار قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي الذي يسا

  :،و كما مت صياغة هذه الفرضية كاآليت t وقيمة3.40

훂(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%((أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال  بني
  االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع؟

H0 اسية وحتقيق هدف املراجع ؛أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األس ال توجد  
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H1: أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجعتوجد.  

  .اآليت يبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة)25-3(اجلدول رقم  38اجلدول 

  الفرضية الفرعية الثالثة
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلد ولية

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية توجد 
يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق 

  هدف املراجع

  قبول  رفض  0.000  1.671 14.404 3.64

العتماد على خمرجات  :املصدر مج من إعداد الباحث   SPSS.V25بر

أن نتائج  = 5α%حول املتوسط احلسايب و مبستوى معنوية  t و اختبار)25-3(ستقراء النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
 3.4p .value(أي 3.40االختبار تعطي قيمة املتوسط احلسايب احملسوب  أكرب من قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي 

 t كما أن اختبار .معنوية بني املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضيمما يدل على أن هنالك داللة )،≤

أمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف اجلدولية وهذا ما يدل على انه توجد t وهو أكرب من)14.404(هلذه الفرضية بلغ 
لقيمة االحتمالية، 0.05عند مستوى معنوية  جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع،  sig مقرنة  

  : = 5α%من خالل النتائج املتوصل إليها  سابقا فإننا عند مستوى معنوية 0.05وهي اقل من   0.000)(

H0 : أمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف مرفوض واملتمثل يف عدم وجود
  املراجع ؛

H1 :أمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املتمثل يف وجود  لنقبل الفرض البدي
  .فإننا نثبت صحة الفرضية الثالثة وعليه ،املراجع

  اختبار صحة الفرضية  الرابعة   -  ب

훂(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ ퟓ%( واالستجابة  يةأمهية تطبيق املعاينة اإلحصائ بني
  ؟530يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري

H0 ؛530واالستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائريأمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية  ال توجد  
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H1: 530واالستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائريأمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية  توجد.  

  اآليت يبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة)26- 3(اجلدول رقم 39

  الفرضية الفرعية الرابعة
املتوسط 
  احلسايب

 (T)قيمة
  احملسوبة

 (T) قيمة
  اجلد ولية

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
sig  

نتيجة اختبار 
  الفرضية

H0  H1  

 أمهية يف تطبيق املعاينة توجد
واالستجابة يف تطبيق اإلحصائية 

  530معيار التدقيق الدويل واجلزائري

  قبول  رفض  0.000  1.671 14.551 3.98

مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر  SPSS.V25من إعداد الباحث 

توسط أن نتائج االختبار تعطي قيمة امل = 5α%عند  مستوى معنوية  t و وفق اختبار)26-3(من نتائج اجلدول رقم 
مما يدل على أن هنالك )،≤ 3.4p .value(أي 3.40احلسايب احملسوب  أكرب من قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي 

وهو )14.551(هلذه الفرضية بلغ  t و اختبار .داللة معنوية بني املتوسط احلسايب احملسوب واملتوسط احلسايب االفرتاضي

 530واالستجابة يف تطبيق املعيار التدقيق يف تطبيق املعاينة اإلحصائية أمهية  اجلدولية ،مما يدل على وجودt أكرب من
  :واليت تعرب عن نتائج االختبار ب 0.05اقل من  sig )(0.000 ،كما أن القيمة االحتمالية للتدقيق

H0 : الدويل  واالستجابة يف تطبيق معيار التدقيقأمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية مرفوض واملتمثل يف عدم وجود
  ؛530واجلزائري

H1 :واالستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل أمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية املتمثل يف وجود  نقبل الفرض البديل
  .فإننا نثبت صحة الفرضية الرابعة وعليه ،530واجلزائري

ستخدام اختبار االحندار اخلطي ومعامل : الفرع الثاين   Rاختبار الفرضيات 
دف اختبار صحة الفرضيات الفرعية وصوال إىل استخالص النتائج الكلية استخدمنا اختبار االحندار اخلطي  الكتشاف 

ضية واإلحصائية يف التدقيق اخلارجي ت  يف تطبيق املعاينة اإلحصائية كأحد أهم الدالالت الر   .استجابة حمافظي احلسا
  
  



ت يف تطبيق السرب يف التدقيقحول استجابة حمافظي احلس دراسة ميدانية            الفصل الثالث  ا

146 
 

 

 :الفرضية الفرعية األوىل  - أ

  نتائج اختبار صحة الفرضية األوىل)27-3(اجلدول رقم  40اجلدول 

  معامل التحديد  معامل االرتباط
معامل التحديد 

  املعدل
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
  F مستوى قيمة

مستوى 
 sigاملعنوية

0.964 0.929 0.928 1.948  851.125  0.000  
العتماد على خمرجا :املصدر مج من إعداد الباحث    SPSS.V25ت بر

حيث قدرت  y1واملتغري التابع x1أعاله  يتضح أن هناك ارتباط قوي جدا بني املتغري املستقل)27-3(من نتائج اجلدول 
أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي املتمثل يف  كما يتضح من نتائج اجلدول أيضا  أن املتغري املستقل℅96.4نسبته 

ضي ،  تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجعاملتمثل يف  تفسر املتغري التابع و  والر
قي النسبة املقدرة بـ %92.9.بنسبة  فتعود إىل عوامل أخرى قد ال تدخل يف هذه الدراسة، كذلك يتضح ℅7.1أما 

غريات النموذج عن خط االحندار قد بلغت من نتائج اجلدول أن قيمة اخلطاء املعياري للتقدير الذي يقيس تشتت قيم مت
اكرب من القيمة .851.125احملسوبة  F وهي تشري إىل قلة األخطاء العشوائية، ، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة 1.948

خذ ، و % 5وهي اقل من  مقبول sig0.000اجلدولية و هي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ميكن أن 
   :الصيغة التالية

Y1=1.341x1+0.964 
    :حيث أن

: Y1تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع؛ متثل  

x1: ضي   .  أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر

  1.341ب  Y1يتغري  %1واحدة أي بوحدةx1كلما تغريت 

 :الفرضية الفرعية الثانية  - ب
  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية)28- 3(دول رقم اجل41اجلدول 

  معامل التحديد  معامل االرتباط
معامل التحديد 

  املعدل
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
  F مستوى قيمة

مستوى 
 sigاملعنوية

0.968 0.937 0.937 1.829  974.620  0.000  
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 
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حيث قدرت y1واملتغري التابع   x2يتضح أن هناك ارتباط قوي جدا بني املتغري املستقل)  28-3(من نتائج اجلدول 
ضي املتمثل يف  و من نتائج اجلدول أيضا  أن املتغري املستقل℅96.8نسبته  تفسر أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر

أما %93.7أي بنسبة  يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع ، تطبيق املعاينة اإلحصائيةاملتغري التابع يف 
ذا األسلوب اإلحصائي ،و كذلك ℅ 6.3قي النسبة املقدرة بـ  خر  االهتمام  فتعود إىل عوامل أخرى قد تدخل يف 

وذج عن خط االحندار قد يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة اخلطأ املعياري للتقدير الذي يقيس تشتت قيم متغريات النم
و هي . 974.620.البالغة  F وهي تشري إىل قلة األخطاء العشوائية، ، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة  1.829بلغت 

،كذلك يتضح من   sig 0.000، لتعرب عنها مستوى املعنوية℅5ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي اقل من 
خذ الصيغة التاليةخالل نتائج اجلدول أعاله أن منوذج االحن    :دار اخلطي سيكون مناسب هلذه احلالة وميكن أن 

Y1=1.028x2+0.928  
  :حيث أن

: Y1تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع؛ متثل  

X2 متثل أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية.  

  :الفرضية الفرعية الثالثة  -ج 

  نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة)29-3(اجلدول رقم  42اجلدول 

  معامل التحديد  معامل االرتباط
معامل التحديد 

  املعدل
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
  F مستوى قيمة

مستوى 
 sigاملعنوية

0.976 0.953 0.952 1.512  1305.511  0.000  
العتماد :املصدر مج  من إعداد الباحث    SPSS.V25على خمرجات بر

حيث  y2واملتغري التابع  x1 .أعاله  يتضح وجود ارتباط قوي جدا بني املتغري املستقل) 29-3(بتحليل نتائج اجلدول
أمهية تطبيق األسلوب ومنه يتضح من نتائج اجلدول أيضا  أن املتغري املستقل املتمثل يف ℅97.6قدرت نسبته 

ضي  ت يف تطبيق معيار التدقيق الدويل تغري التابع و املتمثل يف تفسر املاإلحصائي والر استجابة حمافظي احلسا
قي النسبة املقدرة بـ % 95.3، بنسبة 530واجلزائري ،تدخل ضمن ظواهر خارج  ℅ 4.7يفسرها النموذج أما 

ت قيم متغريات النموذج عن النموذج،  كذلك يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة اخلطاء املعياري للتقدير الذي يقيس تشت
البالغة  F وهي تشري إىل قلة األخطاء العشوائية، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة  1.512خط االحندار قد بلغت 
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لقيمة املعنوية ℅.5واليت هي أيضا  ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 1305.511  sig 0.000واملعرب عنها 
خذ الصيغة التالية    :وميكن أن 

Y2=1.289x1+0.976  

  :حيث أن

: Y2ت يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائريمتثال   ؛530ستجابة حمافظي احلسا

x1: ضي   .  أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر
  :الفرضية الفرعية الرابعة - د

  الرابعة نتائج اختبار صحة الفرضية الفرعية )30- 3(اجلدول رقم 43اجلدول 

  معامل التحديد  معامل االرتباط
معامل التحديد 

  املعدل
اخلطأ املعياري 

  للتقدير
  F مستوى قيمة

مستوى 
 sigاملعنوية

0.980 0.960 0.960 1.380  1579.475  0.000  
مج  :املصدر العتماد على خمرجات بر   SPSS.V25من إعداد الباحث 

 98حيث قدرت نسبته Y2واملتغري التابع  x2باط قوي جدا املتغري املستقلأن هناك ارت)  30-3(ستقراء نتائج اجلدول 
يف استجابة تفسر املتغري التابع املتمثل أمهية يف تطبيق املعاينة اإلحصائية واليت و ان املتغري املستقل املتمثل يف وجود  ℅

ت يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري قي النسبة ي% 96بنسبة  أي530حمافظي احلسا فسرها النموذج أما 
،ال تدخل ضمن اطار النموذج  و أن قيمة اخلطاء املعياري للتقدير الذي يقيس تشتت قيم متغريات  ℅4املقدرة بـ 

 F وهي تشري إىل قلة األخطاء العشوائية، ، وهو ما تدل عليه أيضا قيمة 1.380النموذج عن خط االحندار قد بلغت 
وقيمة ℅.5اكرب من القيمة اجلدولية واليت هي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي . 1579.475احملسوبة والبالغة 

sig  خذ الصيغة التالية  0.005وهي اقل من  0.000تساوي    :مقبول ، وميكن أن 
Y2=0.988x2+0.980 

  :حيث أن

: Y2ت يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائريمتثال   ؛530ستجابة حمافظي احلسا

x2:متثل أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية.  
ستخدام اختبار االحندار اخلطي ومعامل   ،فهي تعرب عن قبول   Rمن خالل ما مت التطرق إليه من اختبار  للفرضيات 

ت يف االستجابة حنو تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق وتبني أيضا  كل الفرضيات وتعزز من موقف حمافظي احلسا
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ملعيار درج الطالع على معايري التدقيق الدولية وكذا بذل عناية مهنية يف استخدام السرب يف التدقيق اخلاص  ة االهتمام 
  .530اجلزائري 

  دراسة النموذج استنادا للمعادالت البنائية: الفرع الثالث
ذج الدراسة  وذلك استنادا للمعادالت ة اإلحصائية من خالل االحندار اخلطي، سنقوم بدراسة مالئمة منو يناملعادراسة بعد 

.  جيب اإلشارة أننا قمنا حبساب املتوسط احلسايب لكل بعد و ذلك من أجل حسر املتغريات الكامنة. SEM البنائية 
مج  االستبيانبعد إدخال خمرجات   :، نستنتج النتائج التالية  AMOS 25يف بر

 الجدو

44ل بعاختبار كاي مر )  31- 3(اجلدول رقم   
 الداللة احلرية درجة كاي تربيع املؤشر

 Pearson 0.987 1 0,320 اختبار مربع كاي 
 AMOS من إعداد الطالب من خمرجات الدراسة امليدانية : املصدر

اختبار   أن، من املعلوم 1مبعدل درجة حرية  0,987من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن اختبار كاي مربع  قدر بـــ 
  .كاي يعد  لالستئناس إال أن داللته تعرب عن وضعية منوذج الدراسة
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45الجدول مؤشرات تطابق النموذج)  32- 3(اجلدول رقم     

 AMOS رجات الدراسة امليدانية من إعداد الطالب من خم: املصدر
يشري اجلدول السابق إىل أن النموذج البنائي يقدم أحسن تسوية و ذلك من خالل مؤشرات املطابقة للنموذج،  و من 

و من أهم املؤشرات اليت تقدم تتطابق .  خالل املالحظة للجدول جل املؤشرات تتمحور يف حدود املعدالت النظرية
و هي أكرب من املستوى احملدد مما يدل  0,993مؤشر حسن أو جودة املطابقة  GFIري، مؤشر النموذج للواقع اجلزائ
لتايل فإن  CFI مؤشر املطابقة املقارنو   NFI املطابقة املعياري أما مؤشر .على أفضل مطابقة تعد جد مقبولة، و 

ت مؤشرات املطابقة الظ تطابق منوذج الدراسة مقبول و حمقق   .)34-3(اهرة من خالل اجلدول رقم و ذلك وفق مستو
  
  
  
  
  
  
  

ت املؤشر النظرية املستو ت  الدراسة مستو  

 مؤشرات املطابقة املطلقة

χ² - 0.987 
ddl - 1 
GFI > 0,90 0,993 

AGFI > 0,80 0,926 
RMR [0-1] 0,079 

SRMR [0-1] 0,505 
RMSEA <0,08 0,001 

 مؤشرات املطابقة املقارنة
NFI > 0,9 0,998 
TLI > 0,9 0,999 
CFI > 0,9 0, 999 

 مؤشرات االفتقار
χ²/ ddl < 5 0,987 
AIC 18,912 األدىن 

ECVI > 0,90 0,288 
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  منوذج الدراسة وفق املعادالت البنائية:  )10-3(رقم   الشكل21

 
العتماد على  :املصدر  AMOS 25من إعداد الباحث 

 
ذكري أن املتغريات ، نالحظ العالقة البنائية اليت تربط متغريات الدراسة، وجيب الت)10-3(من خالل الشكل رقم    

أغلب مؤشرات املطابقة تدل على حسن مطابقة أصلها متغريات كامنة و من خالل اجلدول   X2و   X1 املستقلة
  .النموذج املوضح يف الشكل السابق
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  :خامتة الفصل الثالث

ة اليت مت دراستها يف الفصلني من خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل  و الذي ميثل استقراء  وجتسيدا للجوانب النظري
مج  ستخدام األسلوب اإلحصائي وبر ضية املستخدمة يف الدراسة الكمية و وتطبيقنا ملختلف األساليب اإلحصائية والر

25 SPSS  ت يف اجلزائر، و كانت النتائج تؤكد صحة متكنا من تطبيق موضوع البحث على عينة من حمافظي احلسا
لب   :حث وصوال إىل  النتائج التاليةالفرضيات اخلاصة 

ت قائمة  ، و جناح املنهج الوصفي للظاهرة موضوع الدراسة  االستبيانحتقق صحة املعلومات واآلراء الواردة يف إجا
تباع أسلوب املعاينة اإلحصائية  ضي يف التدقيق  ا مبا حيقق التأثري بني متطلبات األسلوب اإلحصائي و الر وحتليل بيا

ت ، واالستفادة حنو االستجابة يف تطبيق املعاينة اإلحصائية كأحد األدوات اليت يرتكز عليها حمافظو لدى  مدققي احلسا
ت يف التدقيق اخلارجي   احلسا

تمع  ختيار عينات التدقيق انه ميكن تعميمها على ا سلوب املعاينة اإلحصائية  الذي سيسمح  وكما يعترب العمل  
تمع ككل ،وخاصة ما تشهده بعض املدروس ، ويسا عد بذلك التقليل من التكلفة والوقت واجلهد ، كما لو مت فحص ا

  .املؤسسات الكربى ، واتساع رقعة املبادالت التجارية واالقتصادية
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لتوفيقاستهدفت  هذه الدراسة  البحثية كغريها من البحوث على            بني اإلطار النظري  إجياد إطار يسمح  
، كواقع احلال يف ممارسة مهنة التدقيق  لدى وامليداين من أجل اإلجابة على اإلشـكالية األساسـية والتساؤالت الفرعية

ت و  استخدامات أسلوب املعاينة اإلحصائية يف اختيار عينات التدقيق ،  و املستمد من نظرية  حمافظي احلسا
ضيات ، والذي يساهم يف فهم الظواهر  املراد  الفحص أو التحقق منها، وخصوصا يف  االحتماالت يف علم الر

تمعات االقتصادية والتجارية الكربى اليت تشهد توسعا وتعقيدا ماليا ،ترتكز على إجياد  إطار مهين يسمح  ملدققي  ا
ت إحصائية وصوال ت بوضع آليات حتقق اهلدف من التدقيق واخلروج بقاعدة بيا   .   إىل  اختاذ القراراحلسا

ساليب املراجعة من بني ما توليه معظم دول العامل يف مهنة التدقيق  كحال اجلزائر  اليت تبنت من خالله   ويعد االهتمام 
جمموعة من معايري التدقيق مقارنة مع أول ظهور  هلذه املهنة ، إذ  يرجع تبين خمتلف معايري التدقيق الدولية  مل يكن 

كامل  ، إذا ما نظر إىل األمهية الكبري ة اليت مسحت بضرورة العمل مبختلف املعايري وارتباطها وجتانسها مع لشكل ال
إلضافة إىل السعي حنو استقاللية ونزاهة مدققي  ا،   بعضها البعض يف حتقيق عدالة وشفافية القوائم املالية املصرح 

ت يف الكشف عن خمتلف التجاوزات واألخط   .اء املرتكبة وإعطاء صورة صادقة ملختلف التقاريراحلسا

  :فمن خالل الدراسة النظرية  والتطبيقية توصلنا إىل جمموعة من النتائج نعرضها كالتايل 

 : النتائج النظرية -1
ت يف اجلزائر يولون اهتماما  يف ما خيص إصدارات وزارة املالية ، واليت حددت توصلنا إىل  - أن  حمافظي احلسا

 هلا جمموعة من معايري التدقيق ؛من خال
ا  - ضية على معرفة خمتلف العمليات والنشاطات اليت تقوم  ستخدام األساليب اإلحصائية والر االهتمام  

دة التأهيل واكتساب مهارات التدريب على خمتلف هذه  ت على ز املنشاة وهو ما يعزز رغبة حمافظي احلسا
 األساليب؛

دة فعالية إدراك من مدققي احلسا - ضية يساهم يف  ز ن الرتكيز على استعمال  األساليب اإلحصائية والر ت 
 عملية الفحص والتحقق ،كما يساعد على  اختاذ القرارات املناسبة والتقليل من األخطاء ؛

ا تسمح املعاينة اإلحصائية يف اختيار العينات  على  وضع إنذار مبكر ملعاجلة االحنرافات و البحث عن أس - با
 ؛ والعمل على حتليلها وتقييمها

ضية بتفسري الظواهر وحتليلها وفقا ملتغريات قد حتدث يف  - يساهم االستخدام  األمثل لألساليب اإلحصائية والر
 املستقبل ؛

يوفر استخدام أسلوب العينة اإلحصائية قاعدة دراسة صحيحة للمجتمع املدروس،و  يؤدي إىل توفري الوقت  -
تمع املدروس؛والتكلفة، وجي  مع على حتصيل أدلة إثبات كافية وغري متحيزة ، ميكن تعميم نتائجها على ا
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ت  - حتقق املعاينة اإلحصائية جودة يف  التدقيق ومتكن من قدرة مكاتب التدقيق على تنفيذ عملها يف حسا
 املؤسسات الكربى؛

ستخدام عينات  ومسامهته يف 530أمهية األخذ مبعيار التدقيق الدويل واجلزائري   - وضع معايري وإرشادات تتعلق 
 .  املراجعة أو التدقيق

 :النتائج التطبيقية -2
عطاء حوصلة حول اختبار فرضيات الدراسة واخلروج بقاعدة استنتاجات          تتمثل النتائج التطبيقية 

  .ة املطروحة تفسريية معللة لإلشكالية الرئيسية أو حىت تلك اليت تتعلق مبختلف األسئلة الفرعي
 ≤ 3.4p .value(أكرب من قيمة املتوسط احلسايب االفرتاضي أي املتوسطات احلسابية ألفراد عينة الدراسة  -

 ؛)
مهية األساليب   - ت مرتفعة تؤول نتائجها إىل املوافقة سواء ما تعلق  املتوسطات احلسابية تدل على إجا

ضية، وكذا استخدامات املعاينة اإل  حصائية يف التدقيق؛اإلحصائية والر
ضية ارتباطية  ذات داللة إحصائية بني  توجد عالقة - االستجابة يف  و أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

훂(تطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي، عند عتبة معنوية  ≤ ퟓ%( .( وتعرب  عن معنوية  القبول
 ؛      sig=0.000عند 

훂(طيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتبا - ≤ ퟓ%( ( ، أمهية تطبيق األسلوب بني
ضي ت و   اإلحصائي والر تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف حمافظ احلسا

  ؛ من عملية التدقيق أو الفحص
훂(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ≤ ퟓ%( (، أمهية تطبيق األسلوب بني

ضي ت  يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري اإلحصائي والر   ؛530واستجابة حمافظي احلسا

훂(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ≤ ퟓ%( ( أمهية املعاينة اإلحصائية واالستجابة بني
 حنو تطبيقها يف التدقيق اخلارجي؛

훂(قة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عال - ≤ ퟓ%(أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية يف جمال  بني
 االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجع؛

훂(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ≤ ퟓ%( أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية بني 
 ؛530يل واجلزائريواالستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدو 

 )0.964و 0.980(لنتائج الفرضيات ككل جيدة وحمددة ما بني  Rمعامل االرتباط   -
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 :التوصيات  -3
  :على ضوء ما سبق ميكن أن نعرض بعض التوصيات التالية 

ضية؛ - ت بتطوير مهارات التدريب والتحكم مبختلف األساليب اإلحصائية والر  ضرورة اهتمام حمافظي احلسا
ت حول دراسة ضرورة اه - ا تذليل الصعو لدراسات القياسية والكمية ، اليت من شا ت  تمام حمافظي احلسا

 الظواهر حمل الفحص أو التحقق ؛
 ضرورة عقد ندوات ودورات تكوينية يف استخدام خمتلف أساليب  الفحص يف اختيار عينات التدقيق اخلارجي ؛ -
ائية يف التدقيق والذي يتطلب املعرفة املتخصصة يف جمال االهتمام مبدى جدوى استخدام املعاينة اإلحص -

 اإلحصاء واحملاسبة ؛
ت مبعايري التدقيق ،يساهم بوضع ثقة وائتمان يف شخصه، ويف التقارير اليت يعدها لذلك؛ -  التزام حمافظي احلسا
 مستقبال؛ السعي حنو دراسة ومعرفة معايري التدقيق الدولية ككل، مع احتمالية تبنيها يف اجلزائر  -
ا على ارض الواقع، وخصوصا يف  - تكريس مبدأ الشفافية يف مدى جناعة اختيار عينات التدقيق، وانعكاسا

ت يف التدقيق؛  املؤسسات اليت تشهد مشاكل مالية أو صعو
لتخصصات املرافقة ملمارسة مهنة التدقيق، واالستفادة منها كدراسات ميداني - ة ضرورة ربط اجلامعات اجلزائرية 

ستخدام األساليب اإلحصائية وترمجتها إىل تقارير  فنية يستفيد منها طلبة اجلامعات   .وخصوصا تلك املتعلقة 

 :آفاق الدراسة  -4
حناول ومن خالل دراستنا البحثية إعطاء تصورات قد تساهم يف إثراء مواضيع ذات الصلة ، وتؤسس لرأينا  

  :ايلكباحثني يف ميدان التدقيق  آفاق دراستنا كالت
مدى مسامهة برجميات اإلعالم اآليل يف اختيار عينات التدقيق سواء الداخلي أو اخلارجي مبا يضمن سرعة  -

 األداء، واختصار الوقت والتكلفة ؛
التحكم يف تكنولوجيا املعلومات يدفع حنو مستقبل يضفي شفافية وواقعية التجدد ،والذي من شانه تطوير  مهنة  -

ت ؛التدقيق لدى حمافظي احلس  ا
رته أزمة كورو حول  - ا لواقع مهنة التدقيق، وهو ما أ االحتكام حنو تقدير األزمات الصحية واملالية ومساير

 العامل ؛

لندر القليل يف إثراء موضوع حبثنا وآملني من هللا التوفيق والسداد   .مل أننا قد وفقا ولو 
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للغة العربية    :املراجع 

لة العلمية للتجارة  .1 إبراهيم الرفاعي مبارك، حتليل العوامل املؤثرة على جودة خدمات مهنة احملاسبة واملراجعة، ا
  .2000جامعة طنطا،،مصر،02والتمويل ، العدد ،

ستخدام .2 ت  ، دار قباء للطباعة والنشر SPSSأمحد الرفاعي غنيم نصر حممود صربي،لتحليل اإلحصائي للبيا
  .2000، القاهرة ،مصر ، والتوزيع

  .2009،دار الصفاء، عمان1،طاملدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديث اإلطار الدويل مجعة ،حلمي امحد  .3
،دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2التدقيق والتأكيد وفقا ملعايري الدولية للتدقيق ،ط إىلأمحد حلمي مجعة ، املدخل  .4

  . 2015عمان ، األردن،

  .2015، دار اجلنان ، عمان،1ين، التدقيق احملاسيب وفقا للمعايري الدولية ،طامحد قايد نور الد .5
ت. "أمحد دمحم نور، حسني أمحد عبيد، شحاتة السيد شحاتة .6 اإلسكندرية ، ". دراسات متقدمة يف مراجعة احلسا

  . 2007مصر الدار اجلامعية، 

ت، ا .7   .2007لدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر ،أمحد دمحم نور، وآخرون، دراسات متقدمة يف مراجعة احلسا
ثري خماطر املعاينة اإلحصائية على عملية  .8 اعراب سارة،زيدان دمحم،مسؤولية املراجع اخلارجي يف احلد من 

  .،الشلف ، اجلزائر2018جوان /24،العدد 13التدقيق،جملة معارف، قسم العلوم االقتصادية ،السنة 
  .2009ستخدام العينات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ،املراجعة : أمني السيد أمحد لطفي .9

ت،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان .10   .2012األردن،.إيهاب نظمي،هاين العرب،تدقيق احلسا
ح، ورقلة،"خبيت إبراهيم ،الدليل املنهجي يف إعداد وتنظيم البحوث العلمية .11   2002.، جامعة قاصدي مر
التسويق،أساليب القياس والتحليل واختبار الفروض،الدار  بت عبد الرمحن إدريس،حبوث .12

  .2005اجلامعية،اإلسكندرية، مصر،
ا على دوائر العمليات يف املنشاة ،دار املناهج ، عمان ،  .13 ت وتطبيقا مر مزيد رفاعة، أصول تدقيق احلسا

  .2007األردن،
،أساسيات اإلطار العملي يف مراجعة "عةجربوع  يوسف حممود ،استخدام العينة اإلحصائية يف عملية املراج .14

ت، مكتبة الطالب اجلامعي ط   . 2001،غزة،فلسطني ،1احلسا
  .، اجلزائر03/2001جالطو جياليل،اإلحصاء مع متارين ومسائل حملولة، ديوان املطبوعات اجلامعية .15

.  
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ة ، جامعة األزهر ، حسني حسني شحاتة،دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة والرقابة ،كلية التجار  .16
  .1999مصر ،

  .،2013/2014، منشورات جامعة دمشق، سور ،1حسني يوسف القاضي، وآخرون، أصول املراجعة، ج .17
ستخدام  .18 ت  ،دار املسري ة للنشر والتوزيع ،عمان SPSSمحزه دمحم دودين، التحليل اإلحصائي املتقدم للبيا

  . 2010األردن ،
ت،الناحية النظرية والعلمية علم تدقيق،خالد أمني عبد هللا .19   .2000دار وائل ، عمان األردن،1،ط احلسا

ت ، دار  .20 خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي، االصول العلمية والعملية لتدقيق احلسا
  .1998املستقبل،االردن،

الدولية ،دار  خالد راغب اخلطيب،التدقيق على االستثمار يف الشركات املتعددة اجلنسيات يف ضوء املعايري .21
  ، 2012عمان األردن،1البداية ، ،ط

ت الناحية النظرية والعلمية، ط أمنيخالد عبد هللا  .22 ،دار وائل للطباعة والنشر 1،علم تدقيق احلسا
  .2000والتوزيع،عمان ، األردن 

ليم خالد عبد املنعم زكي لبيب،مسية أمني علي،دراسات تطبيقية يف املراجعة،مركز جامعة القاهرة للتع .23
  .2014املفتوح،مصر،

د للنشر والتوزيع،ط .24 ،عمان ، 1راشد عادل األمسر ،علم اإلحصاء بني النظرية والتطبيق، دار ا
  .2015األردن،

ت والتدقيق،ط .25   .2009،دار الراية ، األردن،1زاهرة توفيق،مراجعة احلسا
  .2001،األردن،مان،دار النشر والتوزيع،ع1سليمان دمحم طشطوش،أساسيات املعاينة اإلحصائية،ط .26
  .1990الدار اجلامعية ، بريوت ، املراجعة بني التنظري والتطبيقمسري الصبان، دمحم الفيومي،  .27
ح"مسري كامل دمحم عيسى،  .28 ، جملة كلية التجارة للبحوث "أثر جودة املراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األر

  .2008مصر ،02العدد ،45العلمية، جامعة اإلسكندرية، جملد، 
  2002اخلري،مشاكل معاصرة يف املراجعة، املكتبة العصرية، املنصورة ،مصر  أبوالسيد امحد السقا، مدثر طه  .29
لة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية "مؤشرات االستدالل على جودة املراجعة"سيد عبد الفتاح صاحل،  .30 ، ا

  .1998، مصر 03التجارة، جامعة عني مشس، العدد،
ت يف الشركة التجارية . رحةصاحل زراري ف .31 لة اجلزائرية للعلوم  ". وظيفة املراقبة احلسابية ملندويب احلسا ا

  .اجلزائر .1994جامعةاجلزائر.1القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد
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  .1988الصبان دمحم مسري ن األصول العلمية للمراجعة بني النظرية والتطبيق ، دار النهظة العربية ،بريوت ، .32
مدخل علمي  -،املراجعة"الصبان،دمحم مسري،مزا استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يف عملية املراجعة .33

  ،1997،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية،مصر"تطبيقي
ض، السعودية، .34   .1995عبد الرمحن دمحم أبو عمه  وآخرون،مقدمة يف املعاينة اإلحصائية،دار املريخ للنشر،الر
ت لسوق املالعبد  .35 املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العلمية : الوهاب نصر علي ،خدمات مراقب احلسا

  .، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر1يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية واألمريكية ، ج
 .، مصر  2009جامعه اإلسكندرية  1عبد الوهاب نصر علي املراجعة اخلارجية احلديثة،ج .36
ت يف مواجهة األزمة املالية العاملية، الدار اجلامعية،  .37 عبد الوهاب نصر علي، حوكمة الشركات ومراقب احلسا

  .2009اإلسكندرية،مصر ،
ن شهاب محد ومهدي حمسن إمساعيل،أساليب املعاينة يف ميدان التطبيق،املعهد العريب للتدريب والبحوث  .38 عد

  ..2001اإلحصائية ، بغداد 
ن عبا .39 س محدان ، منهجية تصميم العينات اإلحصائية يف عمليات املراجعة احملاسبية ،جملة جامعة دمشق عد

لد  ، 2،عدد15للعلوم االقتصادية واإلدارية ، ا   .1999،سور
ت يف شركة املسامهة د ط، دار  .40 ت دراسة قانونية مقارنة لدور حمافظ احلسا علي سيد قاسم، مراقب احلسا

  .1991لقاهرة ،مصر الفكر العريب ، 
ت يف ضوء املعايري الدولية، ط .41 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 4علي عبد القادر الذنيبات، تدقيق احلسا

  .2012األردن ،
عوض لبيب فتح هللا الديب، أمحد دمحم كامل سامل، أصول املراجعة احلديثة، الدار اجلامعية، االسكندرية  .42

  .2002- 2003،مصر،
ت املعاصر الناحية النظرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة عمان غسان فالح امل .43 طارنة ،تدقيق احلسا

  .2006األردن،
الفني أرينز، جيمس لوبك،املراجعة مدخل متكامل، ترمجة دمحم دمحم عبد القادر الديسطى، أمحد حامد  .44

ض، السعودية، ،   .2002حجاج، دار املريخ، الر
دهراوي ، دمحم السيد سرا ، دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة، الدار اجلامعية ، كمال الدين مصطفى ال .45

  . 2001مصر ، 
ا العملية يف ضوء املعايري الدولية واملصرية، دار املكتب  .46 كمال خليفة أبو زيد، وآخرون، نظرية املراجعة وتطبيقا

  .2006اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،
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  .2007أمحد، التطورات احلديثة يف املراجعة،اإلبراهيمية الدار اجلامعية،اإلسكندرية ، مصر لطفي، أمني السيد .47
  .1989دمحم أبو يوسف، اإلحصاء يف البحوث العلمية،املكتبة األكادميية،القاهرة،،مصر .48
 دراسات متقدمة يف املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،: دمحم الفيومي دمحم، وآخرون .49

،2008.  
دمحم الفيومي دمحم، وآخرون، دراسات متقدمة يف املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية  .50

  .2006،مصر،
ت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ط .51  2دمحم بوتني، املراجعة ومراقبة احلسا

،2005 .  
تدمحم دينوري ساملي،نور الدين عصامي،استخدام  .52 ،دار - دراسة ميدانية- أساليب املعاينة يف مراجعة احلسا

  ..2019التعليم اجلامعي، اإلسكندرية ، مصر 
ت .دمحم مسري الصبان ودمحم مصطفى سليمان  .53 الدار اجلامعة .األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسا

  . 2005. اإلسكندرية مصر
، الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية دمحم مسري الصبان، إمساعيل إبراهيم مجعة، وآخرون .54

  .1996،مصر ،
ليمن. "دمحم علي جربان .55 ت من وجهة نظر احملاسبني القانونيني   ."العوامل املؤثرة يف جودة مراجعة احلسا

ت القرن "لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية  12الندوة  ماي ،  19-18، 21مهنة احملاسبة وحتد
ض  2010   . 2010كلية إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، : الر

ت ط .56 ،دار كنوز املعرفة ،عمان ، 1دمحم فضل مسعد،خالد راغب اخلطيب، دراسة متعمقة يف تدقيق احلسا
  .2009األردن،

ت، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية .57   ..2007، مصر  نور امحد وآخرون ،دراسات متقدمة يف مراجعة احلسا
  . 2006،دار وائل ، عمان االردن3هادي التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية ،ط .58
  .2015وحيد مصطفى أمحد، أساسيات علم اإلحصاء، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، .59
ت بني النظرية والتطبيق د ط، مؤسسة .60 الورق للنشر والتوزيع ، األردن  يوسف دمحم جربوع ،مراجعة احلسا

،2007 .  
أثر املراجعة اخلارجية على املعلومات احملاسبية للشركات املسامهة العامة "يونس عليان سليمان الشوبكي،  .61

  .2006.، أطروحة دكتوراه، قسم احملاسبة، جامعة حلب، سور"األردنية املدرجة يف بورصة عمان
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ت و الرسائل العلمية    : الدور
د ميلي مسية،أثر استخدام أساليب املعاينة لتدقيق القوائم املالية يف اختاذ قرارات منح االئتمان يف البنوك أمح .62

التجارية اجلزائرية، دراسة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية،أطروحة دكتوراه ،جامعة دمحم بوضياف ، املسيلة ، 
  .2017.اجلزائر

ثريها على  أرزاق أيـوب حممـد كـرسـوع،خماطر .63 املراجعة وجماالت مسامهة املراجع اخلارجي يف التخفيف من 
فلسطني، رسالة ماجستري يف  –القوائم املالية يف عملية املراجعةدراسة حتليلية آلراء املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة 

  .2008فلسطني، –احملاسبة والتمويل غزة 
،السنة اخلامسة،  05اجلزائر،جملة الدراسات االقتصادية واملالية،العدد واقع ممارسة مهنة املراجعة يف .األزهر عزه .64

  .اجلزائر. 2012جامعة الوادي،
فيا لبيئة االقتصادية اجلزائرية ،مقال يف جملة ISA بكيحل عبد القادر أمهية تبين املعايري الدولية للتدقيق .65

لد  ت مشال إفريقيا ،ا   .جلزائر ،ا2018جامعة الشلف 18،العدد 14اقتصاد
أطروحة --دراسة تطبيقية  -بلقاضي طاهر ملني تطبيق معايري املراجعة الدولية ومدى استجابة البيئة اجلزائرية هلا .66

، اجلزائر 3دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، قسم علوم التسيري ،جامعة اجلزائر 
،2018/2019.  

مقال ، جامعة  ISAتطبيقية لتوجه اجلزائر حنو معايري التدقيق الدولية  بن حواس كرمية،بنية عمر ، دراسة .67
  .2014جي خمتار ، عنابة، اجلزائر،

بــن شهيدة فضيلة، دور التدقيق اخلارجي يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، دراسة حالة اجلزائر،أطروحة  .68
دي دكتوراه،قسم العلوم املالية واحملاسبة   .2016/2017س، مستــــغامن،اجلزائر،جامعة عبد احلميد بن 

بن صديق دمحم،واقع املراجعة اخلارجية بني التشريع اجلزائري واملعايري الدولية للمراجعة،مذكرة مقدمة ضمن  .69
 ، 2015متطلبات نيل شهادة املاجستري ،جامعة امحد بوقرة ،بومرداس،اجلزائر،

م املايل يف مواجهه معايري احملاسبة الدولية واملعايري بن عماره منصور، حويل دمحم، ملتقى علمي دويل حول النظا .70
 14و  13الدولية للمراجعة مداخله بعنوان مكانه النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري الدولية للتدقيق، يوم 

جي خمتار، عنابة، ،اجلزائر ج،2011ديسمرب    .امعة 
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ت يف اجلزائر يف ظل بن عيسى عبد الرمحان ،االجتاهات احلديثة لتحسني جودة  .71 املراجعة اخلارجية للحسا
،اجلزائر 3إمكانية تبين املعايري الدولية للمراجعة ،أطروحة دكتوراه، ختصص مالية وحاسبة،جامعة اجلزائر

،2016/2017.  
لية للمراجعة لتفعيل حوكمة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،رسالة ماجستري .72 ّ  بن غامن وليد، تطبيق املعايري الدو

  .2014/2015، اجلزائر ،3دراسات حماسبية وجباية وتدقيق ، جامعة اجلزائر  :ختصص

جلزائر ،دراسة استقصائية لويل نور اهلدى ، .73 أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب 
ت أطروحة دكتوراه جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر   .2016/2017ملكتب حمافظي احلسا

ثريه على فعالية األداء يف املؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة ،رسالة  .74 بوقابة زينب ،التدقيق اخلارجي و
  .2010/2011، اجلزائر،3ماجستري ،يف العلوم التجارية ، خنصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر

ت، دراسة حالة ،أطروحة بوحلبال فريد، أثر استخدام أساليب املراجعة احلديثة على جودة تقرير  .75 حمافظ احلسا
  . 2018/ 2017دكتوراه ،ختصص حماسبة، جامعة دمحم خيضر بسكرة ، اجلزائر،

متار خدجية ، تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية دراسة حالة اجلزائر،أطروحة  .76
د   .،اجلزائر 2016/2017يس ، مستغامن دكتوراه،قسم مالية وحماسبة،جامعة عبد احلميد بن 

حجاز خدجية،استخدام أساليب التحليل اإلحصائي كمدخل لرتشيد احلكم الشخصي للمدقق يف جمال  .77
دراسة جمموعة   من املدققني اخلارجيني يف اجلزائر،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية .املراجعة التحليلية

  .2018/2019، اجلزائر، 1والتجارية وعلوم التسيري،جامعة سطيف
رها على جودة  .78 ت يف اكتشاف ممارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد من أ حداد سارة ،دور حمافظ احلسا

املعلومات املالية ، دراسة حاله ،أطروحة دكتوراه ختصص بنوك وحماسبه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
  .2019زائر،التسيري،جامعة دمحم بوضياف ،املسيلة،اجل

رها على جودة  .79 ت يف اكتشاف ممارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد من آ محادي سارة، دور حمافظ احلسا
   2019املعلومات املالية ،دراسة حالة ،أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية ، جامعة دمحم بوضياف املسيلة،اجلزائر،

أطروحة  خطاء اجلوهرية يف حتسني دقة تقييم خطر التدقيق،القياس الكمي ملخاطر األاثر سامر هايل الصباغ،  .80
،   .2016دكتوراه، كلية االقتصاد ،جامعة دمشق، سور

،أطروحة دكتوراه،كلية "منوذج مقرتح لقياس وضبط جودة األداء املهين يف املراجعة"سامي حسن علي دمحم،  .81
  .2003التجارة،جامعة عني مشس،مصر، 
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ري املراجعة الد ولية يف ظل اإلصالح احملاسيب،دراسة حاله اجلزائر،أطروحة دكتوراه سايح فايز ،أمهيه تبين معاي .82
  .اجلزائر 2014/2015، 2،جامعه البليدة 

ت يف شركات املسامهة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستري ، قانون  .83 السعيد بوقرور ، مسؤولية مراقب احلسا
  .أعمال ،جامعة وهران كلية احلقوق، اجلزائر

دف "أمحد دمحم عبد اخلالق،  مساح .84 استخدام مدخل التحليل اإلسرتاتيجي لتطوير منوذج قياس خطر األعمال 
دة كفاءة املراجعة اخلارجية   .2011، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر ،"ز

قرارات من حال ائتمان يف البنوك  أثر إستخدام أساليب املعاينة لتدقيق القوائم املالية يف اختاذ"مسية أمحد ميلي،  .85
 .2016/2017،أطروحة دكتوراه، قسم العلوم التجارية،جامعة املسيلة،اجلزائر،"التجارية اجلزائرية

 .صديقي مسعود حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر،أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادية، جامعة .86
  .2003/2004اجلزائر ، 

بد هللا ، سعيد أبو سرعة،التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية دراسة حالة، رسالة عبد السالم ع .87
  .2010ماجستري، علوم جتارية ،حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر ،

عمر شريفي،التنظيم املهين للمراجعة دراسة مقارنه بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية أطروحة دكتوراه، جامعه  .88
  . 2013يف، اجلزائر، سط

" فارس ارشيد عودة اخلرابشة،أثر تطبيق معايري التدقيق الدولية على استقطاب االستثمارات األجنبية يف األردن  .89
،أطروحة دكتوراه يف ختصص احملاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية "دراسة تطبيقية على القطاعني الصناعي واخلدمي

 .2015العاملية،عمان،األردن،،
ت  لقيطي .90 خلضر،بن دقفل كمال ،بن طريش عطاء هللا،أمهية املعاينة اإلحصائية يف عملية املراجعة،جملة اقتصاد

 .بدون سنة  .املال واألعمال، اجلزائر
تطبيقها يف اجلزائر،مذكرة ماجستري  إمكانيةدمحم أمني مازون ، التدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى  .91

 .2011ة ،جامعة اجلزائر،قي العلوم التجاري
ت يف مراقبة شركة املسامهة. دمحم بن مجيلة .92 مذكرة املاجستري يف ختصص قانون أعمال  .مسؤولية حمافظ احلسا

  .، اجلزائر2011كلية احلقوق جامعة منتوري ، قسنطينة ،
القتصادية،جامعة ، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم ا"تطبيق تقنيات السرب يف املراجعة احملاسبية"دمحم مشيد،  .93

  .2014/2015اجلزائر   3اجلزائر
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جلزائر،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري حماسيب وتدقيق فرع  لعينة من املؤسسات املعتمدة للتدقيق 
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املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبية واملعايري الدولية للمراجعة،جامعة سعد د حول النظام احملاسيب 

  ، 2011 ديسمرب 14 - 13 حلب،البليدة،اجلزائر،
 هامل عبد املالك ، واقع وآفاق ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب املايل يف اجلزائر، مقال غري منشور يف جملة .99

Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie 
Mondialeاجلزائر 2018قليعة -،املدرسة العليا للتجارة.  

املشاكل النامجة عن استخدام العينة اإلحصائية يف عملية املراجعة وجماالت "يوسف حممود جربوع، حبث بعنوان .100
رها على القوائم املالية  .2007زة، ، فلسطنيدراسة حتليلية،غ "مسامهة املراجع اخلارجي التخفيف من آ
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املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة رسالة ماجستري،اجلامعـــة اإلسالميــة ،عمــادة الدراســات العليــــا ،كليـــــة التجـــــارة 

 2010ـــــم احملاســبة والتمـــــويل ،غـــزة فلسطني،،قســـ
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  االستبيان1امللحق 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  –جـامعـة غرداية 

  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  قسم مالية وحماسبة

  اسبةيف املالية واحملل م دأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
  تدقيق ومراقبة التسيري: ختصص

 
  استبيان

ت احملرتم                                                                                                                 السيد حمافظ احلسا
                                                            ،،،                                                     حتية طيبة و بعد 

عداد دراسة حول         ت لتطبيق املعاينة "دف إجناز وإمتام أطروحة الدكتوراه، قمت  استجابة حمافظي احلسا
   االستبيانــــة يف اجلانب امليداين مت تصميم هذه ، وإلمتـــــــــــــــــام الدراســـــــــــ"اإلحصائية بني معايري التدقيق اجلزائرية والدولية

ت الالزمة هلذه الدراسة  جلمع البيا
إلجابة عن هذه األسئلة اليت مل منكم التكرم   ولكي حتقق هذه الدراسة اهلدف والفائدة املرجوة، 

لنتائج والتوصيات   االستبيانحيويها هذا  تكم وآرائكم مهمة، وذلكم للخروج    املناسبة، كون إجا
  وحنن على ثقة الهتمامكم وحسن تعاونكم

  الدكتور األستاذ دوار إبراهيم            :املشرف aouif.med@gmail.comعويفات دمحم العريب   :الطالب   
لسرية التامة واستخدامها إال لألغراض العلمية للبحث: مالحظة تكم ستحظى   إن إجا
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  معلومات عامة: اجلزء األول
إلجابة على األسئلة التالية بوضع العالمة    أمام اإلجابة اليت ختتارها (X)الرجاء التكرم 

  

    ذكر  اجلنس
    أنثى

    30أقل من   العمر
    40إىل 30من 
    50إىل 40من 

    50أكرب من 

    دكتوراه  املستوى العلمي
    ماجستري
    ماسرت

    ليسانس
    شهادة مهنية

 التخصص
  

    حماسبة
    إدارة
    مالية

    اقتصاد
   أخرى

    سنوات05أقل من   اخلربة
    سنوات10إىل 05من 

    سنة15إىل 10من 
    سنة15أكرب من 

    منعدم  اإلطالع على املعايري الدولية للتدقيق
    سطحي
    مقبول
    جيد
   ممتاز
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  أسئلة املوضوع: اجلزء الثاين

ضية: احملور األول   أمهية إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ضي: البعد األول   أمهية تطبيق األسلوب اإلحصائي والر

رقم
ال

 

فق  العبارات
أوا

شدة
ب

افق 
أو

 

م
فق 

وا سبيا
ن

افق 
 أو

ال
فق  

 أوا
ال

شدة
ب

 

ضية على معرفة طبيعة العمليات   01 يساهم استخدام األساليب اإلحصائية والر
ملنشاة   والنشاطات 

          

دة فعالية عملية   02 ضية احد أهم األساليب يف ز تعد األساليب اإلحصائية والر
  الفحص والتحقق

          

ضية يف املساعدة على  اختاذ القرارات تساهم األساليب اإلحصائية وا  03 لر
  . املناسبة 

          

            التقليل من وطأة الوقوع يف األخطاءتساعد األساليب اإلحصائية يف   04

            متكن األساليب اإلحصائية من فهم الظواهر املراد فحصها والتحقق منها  05
ضية ميكن من وضع إ  06 نذار مبكر ملعاجلة إستخدام األساليب اإلحصائية والر

ا والعمل على حتليلها وتقييمها   االحنرافات و البحث عن أسبا
          

ضية من تفسري الظواهر وحتليلها   07 يساهم استخدام األساليب اإلحصائية والر
  وفقا ملتغريات قد حتدث مستقبال

          

  

  

    منعدم  اإلطالع على املعايري اجلزائرية للتدقيق
    سطحي
    مقبول
    جيد
   ممتاز

 إستخدام أسلوب املعاينة اإلحصائية يف تنفيذ عملية التدقيق
  

    نعم
    ال
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 أمهية تطبيق املعاينة اإلحصائية: البعد الثاين

رقم
ال

 

واف العبارات
أ

ق  شدة
ب

افق 
أو

فق  
موا سبيا

ن
افق 

 أو
ال

فق  
 أوا

ال
شدة

ب
 

            استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يؤدي إىل توفري الوقت والتكلفة   08
يوفر استخدام أسلوب العينة اإلحصائية قاعدة دراسة صحيحة للمجتمع   09

  املدروس
          

لرقابة أدلة إثبات  يؤسس تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف جمال اختبارات ا  10
  كافية وغري متحيزة

          

تساهم املعاينة اإلحصائية على إجراء تقييم موضوعي ودقيق للنتائج اليت   11
  تستخرج من العينة، بعكس االعتماد على املعاينة الشخصية أو احلكمية

          

إستخدام املعاينة اإلحصائية يف اختبارات الرقابة يساعد على التأكد من مدى   12
  تطبيق منشاة الدراسة على اللوائح وإتباع أنظمة وأسلوب الرقابة الداخلية

          

توفر تطبيقات أنواع املعاينة اإلحصائية على عينة توفر أدلة موضوعية وكافية   13
تمع املدروس   ميكن تعميم نتائجها على ا

          

ت الغري يقلل أسلوب العينات من احتمال وجود أخطاء واحنرافات والتصرفا  14
  قانونية أثناء فحص القوائم املالية

          

يساهم نظام الرقابة الداخلية السليم على حتديد و اختيار حجم العينة املناسب   15
تمع حمل الدراسة  من ا
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  أمهية االستجابة لتطبيق املعاينة اإلحصائية يف التدقيق اخلارجي:احملور الثاين

 ملعاينة اإلحصائية يف جمال االختبارات األساسية وحتقيق هدف املراجعتطبيق ا:البعد األول

 

رقم
ال

 

فق  العبارات
أوا

شدة
ب

افق 
أو

فق  
موا سبيا

ن
افق 

 أو
ال

فق  
 أوا

ال
شدة

ب
 

يساهم تطبيق أسلوب املعاينة اإلحصائية يف ختفيض العمل التفصيلي الضروري   16
  لعملية التدقيق

          

ة يف جمال االختبارات األساسية أدلة إثبات كافية يوفر أسلوب العينة اإلحصائي  17
 وغري متحيزة

          

تطبيق أساليب املعاينة اإلحصائية حيقق أهداف اختبارات التدقيق و يساعد يف   18
تمع  الكشف عن  حاالت عدم وجود قيم دفرتية مسجلة لكافة مفردات ا

 حمل التدقيق

          

النتائج ومعرفة مدى االختالف يف نتائج متكن املعاينة اإلحصائية من حتليل   19
كمله تمع    العينة كما لو مت فحص ا

          

دة الشفافية   20 تساهم املعاينة اإلحصائية على جودة أداء عملية التدقيق و ز
  والعدالة يف عرض القوائم املالية

          

تدقيق حتقق املعاينة اإلحصائية جودة يف  التدقيق وتعزز من قدرة مكاتب ال  21
ت املؤسسات الكربى  على تنفيذ عملها يف حسا

          

ملعاينة يف معرفة قدرة املؤسسة على   22 يساهم إستخدام أسلوب التدقيق 
 االستمرار ومعرفة أماكن اخلطر

          

تطبيق أسلوب املعاينة خيفض خماطر عملية التدقيق و يدعم استقاللية حمافظي   23
ت يف اجلزائر   احلسا

          

يساهم أسلوب العينة اإلحصائية على تضييق فجوة التوقعات ومينح حملافظ   24
ت الثقة والنزاهة الفكرية وجتنب تضارب املصاحل  احلسا
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 .530االستجابة يف تطبيق معيار التدقيق الدويل واجلزائري: البعد الثاين

رقم
ال

 

فق  العبارات
أوا

شدة
ب

افق 
أو

فق  
موا سبيا

ن
افق 

 أو
ال

 

ال أ
فق 

وا شدة
ب

 

ت إصدارات وزارة املالية واخلاصة مبعايري التدقيق اجلزائرية  25             يساير حمافظو احلسا
ت بتطبيق معايري التدقيق اجلزائرية   26            يلتزم حمافظو احلسا
           530مع املعيار الدويل  -السرب يف التدقيق-يتوافق معيار التدقيق اجلزائري  27
ستخدام عينات 530 يهدف املعيار  28 اىل وضع معايري وإرشادات تتعلق 

  املراجعة او التدقيق
          

يف اختيار البنود من اجل تصميم إجراءات التدقيق  530يساهم معيار التدقيق   29
  ومجع أدلة اإلثبات 

          

السرب اإلحصائي يعتمد االختيار العشوائي للعناصر املكونة للعينة وتستخدم   30
  االحتماالت فيه نظرية 

          

ت عند اختياره للعينة أهداف إجراء التدقيق وخصائص   31 يلتزم حمافظ احلسا
تمع اإلحصائي   ا

          

ت التوافق يف حجم العينة مع مستوى املخاطر املقبول   32 يراعي حمافظ احلسا
  واملناسب

          

ت عناية مهنية يف اختيار إجراءات التدقي  33 ق مع اهلدف يبذل حمافظ احلسا
  املراد حتقيقه

          

ت قراءة االختالالت وتقييم نتائج السرب ويؤسس لرأيه   34 يستطيع حمافظ احلسا
  الفين واحملايد 
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  االستبيانقائمة حمكمي  2امللحق 

 الرقم االسم واللقب الوظيفة اسم جامعة االرتباط
 01 شعيب شنوف امعيأستاذ ج جامعة بومرداس

فلو  02 زاوي عيسى أستاذ جامعي املركز اجلامعي 
فلو  03 مولود فتحي أستاذ جامعي املركز اجلامعي 

 04 اهللة دمحم أستاذ جامعي جامعة ورقلة

  

  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات البعد األول للمحور األول 3امللحق 

  

  

  

  

  

  

  

Descriptive Statistics 1م1متوسط حساب البعد 
 N Mean Std. Deviation 

x1 67 3.96 .767 
x1 67 3.93 .703 
x1 67 3.93 .785 
x1 67 3.96 .727 
x1 67 4.00 .603 
x1 67 3.90 .940 
x1 67 4.15 1.004 

Valid N (listwise)  67   
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  ط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات البعد الثاين للمحور األولاملتوس  4امللحق 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات البعد األول للمحور الثاين 5امللحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Descriptive Statistics 1م 2متوسط حساب البعد 
 N Mean Std. Deviation 

x2 67 3.99 .913 
x2 67 3.96 .944 
x2 67 3.90 .987 
x2 67 3.99 .769 
x2 67 3.57 .988 
x2 67 3.88 .769 
x2 67 3.54 1.105 
x2 67 4.03 .738 

Valid N (listwise) 67   

Descriptive Statistics2م1متوسط حساب البعد 
 N Mean Std. Deviation 

y1 67 3.84 1.109 
y1 67 3.60 .954 
y1 67 3.48 .785 
y1 67 3.58 .721 
y1 67 3.61 .953 
y1 67 3.94 .600 
y1 67 3.45 .974 
y1 67 3.51 .877 
y1 67 3.78 .755 

Valid N (listwise) 67   
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  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات البعد الثاين للمحور الثاين 6امللحق 

  

  االستبياناختبار التوزيع الطبيعي حملاور  7امللحق 

Tests of Normality 
 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
x1 .229 67 .000 .892 67 .000 
x2 .137 67 .003 .927 67 .001 
y1 .177 67 .000 .937 67 .002 
y2 .231 67 .000 .917 67 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
  
 

Descriptive Statistics 2م2متوسط حساب البعد 

 N Mean Std. Deviation 
y2 67 4.16 .709 
y2 67 4.04 1.186 
y2 67 3.96 .767 
y2 67 3.82 .673 
y2 67 3.79 .616 
y2 67 4.07 .659 
y2 67 4.06 .547 
y2 67 3.87 .694 
y2 67 4.03 .797 
y2 67 3.96 .824 

Valid N (listwise) 67   
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 x1 + x2معامل ارتباط بريسون  8امللحق 

 
Correlations 

 x1 x2 
x1 Pearson 

Correlation 
1 .976** 

Sig. (1-tailed)  .000 
N 67 67 

x2 Pearson 
Correlation 

.976** 1 

Sig. (1-tailed) .000  
N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-
tailed). 

 y1 + y2معامل ارتباط بريسون  9امللحق 

 
Correlations 

 y1 y2 
y1 Pearson 

Correlation 
1 .962

** 
Sig. (1-tailed)  .000 

N 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.962** 1 

Sig. (1-tailed) .000  
N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-
tailed). 
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 ألفا كرونباخ احملور األول X+ والثاين y 10امللحق 

Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 

Ob
ser

vati
ons 

Valide 67 100,
0 

Excluea 0 ,0 
Total 67 100,

0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 

la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 

Cronbach 
Nombre 

d'éléments 
,943 4 

  
 اورمعامل الثبات لكل احمل 11امللحق 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 67 100.0 
Exclud

eda 
0 .0 

Total 67 100.0 
a. Listwise deletion based on 
all variables in the procedure. 
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Reliability 
Statistics 

Cronbach
's Alpha 

N of 
Items 

.988 4 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Correcte
d Item-

Total 
Correlati

on 

Cronbach
's Alpha if 

Item 
Deleted 

x1 58.5821 431.398 .982 .989 
x2 55.6119 366.696 .986 .979 
y1 51.5821 353.429 .972 .985 
y2 52.5075 365.284 .982 .980 

  
  

  معامل الثبات اإلمجايل 12امللحق 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 67 100.
0 

Exclud
eda 

0 .0 

Total 67 100.
0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
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Reliability 

Statistics 
Cronbach

's Alpha 
N of 

Items 
.994 34 

 
  االستبيانصدق االتساق لعبارات  13امللحق 

 X1صدق اإلتساق عبارات 
Correlations 

 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 
x1 Pearson 

Correlation 
1 .949** .976** .974** .917** .834** .835** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.949** 1 .951** .972** .929** .791** .810** 

Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.976** .951** 1 .977** .929** .832** .842** 

Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.974** .972** .977** 1 .933** .814** .819** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.917** .929** .929** .933** 1 .775** .776** 
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Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.834** .791** .832** .814** .775** 1 .868** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 

x1 Pearson 
Correlation 

.835** .810** .842** .819** .776** .868** 1 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 67 67 67 67 67 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
  X2صدق اإلتساق عبارات 

Correlations 
 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 

Pearson Correlation 1 .860** .890** .864** .866** .882
** 

.894
** 

.833
** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .860** 1 .938** .918** .872** .806
** 

.865
** 

.915
** 

Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .890** .938** 1 .937** .854** .842
** 

.886
** 

.920
** 

Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .864** .918** .937** 1 .869** .868
** 

.901
** 

.963
** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 
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Pearson Correlation .866** .872** .854** .869** 1 .888
** 

.937
** 

.828
** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .882** .806** .842** .868** .888** 1 .932
** 

.834
** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .894** .865** .886** .901** .937** .932
** 

1 .853
** 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation .833** .915** .920** .963** .828** .834
** 

.853
** 

1 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 y1عبارات صدق اإلتساق 

Correlations 
 y1 y1 y1 y1 y1 y1 y1 y1 y1 

y
1 

Pearson 
Correlation 

1 .867** .822
** 

.804** .871** .827
** 

.841** .850** .896
** 

Sig. (1-
tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.86
7** 

1 .827
** 

.831** .908** .910
** 

.915** .936** .882
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
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y
1 

Pearson 
Correlation 

.82
2** 

.827** 1 .920** .879** .769
** 

.905** .875** .822
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.80
4** 

.831** .920
** 

1 .885** .747
** 

.853** .892** .800
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.87
1** 

.908** .879
** 

.885** 1 .860
** 

.925** .910** .825
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.82
7** 

.910** .769
** 

.747** .860** 1 .902** .836** .873
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.84
1** 

.915** .905
** 

.853** .925** .902
** 

1 .883** .818
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.85
0** 

.936** .875
** 

.892** .910** .836
** 

.883** 1 .861
** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 
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N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y
1 

Pearson 
Correlation 

.89
6** 

.882** .822
** 

.800** .825** .873
** 

.818** .861** 1 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 y2صدق اإلتساق عبارات 
Correlations 

 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y2 y2 
y2 Pearson 

Correlation 
1 .802

** 
.84
9** 

.761
** 

.704
** 

.849
** 

.794** .754
** 

.902
** 

.86
8** 

Sig. (1-
tailed) 

 
.000 .00

0 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00

0 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

y2 Pearson 
Correlation 

.80
2** 

1 .83
4** 

.827
** 

.821
** 

.771
** 

.719** .817
** 

.832
** 

.87
0** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

 
.00

0 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00

0 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

y2 Pearson 
Correlation 

.84
9** 

.834
** 

1 .894
** 

.845
** 

.906
** 

.836** .899
** 

.894
** 

.93
1** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.76
1** 

.827
** 

.89
4** 

1 .932
** 

.783
** 

.771** .922
** 

.801
** 

.86
0** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .00

0 
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N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.70
4** 

.821
** 

.84
5** 

.932
** 

1 .748
** 

.711** .925
** 

.753
** 

.84
6** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.84
9** 

.771
** 

.90
6** 

.783
** 

.748
** 

1 .870** .818
** 

.948
** 

.87
1** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.79
4** 

.719
** 

.83
6** 

.771
** 

.711
** 

.870
** 

1 .819
** 

.864
** 

.77
8** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.75
4** 

.817
** 

.89
9** 

.922
** 

.925
** 

.818
** 

.819** 1 .802
** 

.89
0** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 .000 .000 .000 
 

.000 .00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.90
2** 

.832
** 

.89
4** 

.801
** 

.753
** 

.948
** 

.864** .802
** 

1 .87
8** 

Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.00
0 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
y2 Pearson 

Correlation 
.86
8** 

.870
** 

.93
1** 

.860
** 

.846
** 

.871
** 

.778** .890
** 

.878
** 

1 
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Sig. (1-
tailed) 

.00
0 

.000 .00
0 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

  اختبار الفرضيات 14امللحق 

 الفرضية األوىل
Statistiques sur échantillon uniques 

 N 
Moyen

ne 
Ecart 
type 

Moyenne 
erreur 

standard 
x1 67 14,179

1 
5,21631 ,63727 

y1 67 21,179
1 

7,25911 ,88684 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 5 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

x1 14,404 66 ,000 9,17910 7,9067 10,4515 
y1 18,244 66 ,000 16,17910 14,4085 17,9497 
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  اختبار الفرضية الثانية

Statistiques sur échantillon uniques 

 N 
Moyen

ne 
Ecart 
type 

Moyenne 
erreur 

standard 
y1 67 21,179

1 
7,25911 ,88684 

x2 67 17,149
3 

6,83408 ,83492 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 5 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

y1 18,244 66 ,000 16,17910 14,4085 17,9497 
x2 14,551 66 ,000 12,14925 10,4823 13,8162 

  اختبار الفرضية الثالثة

Statistiques sur échantillon uniques 

 N 
Moyen

ne 
Ecart 
type 

Moyenne 
erreur 

standard 
y2 67 20,253

7 
6,88948 ,84168 

x1 67 14,179
1 

5,21631 ,63727 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 5 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

y2 18,123 66 ,000 15,25373 13,5733 16,9342 
x1 14,404 66 ,000 9,17910 7,9067 10,4515 

  اختبار الفرضية الرابعة

Statistiques sur échantillon uniques 

 N 
Moyen

ne 
Ecart 
type 

Moyenne 
erreur 

standard 
y2 67 20,253

7 
6,88948 ,84168 

x2 67 17,149
3 

6,83408 ,83492 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 5 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

y2 18,123 66 ,000 15,25373 13,5733 16,9342 
x2 14,551 66 ,000 12,14925 10,4823 13,8162 
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 االحندار اخلطي للمحاور 15امللحق

Variables introduites/éliminéesa 
Modèl

e 
Variables 

introduites 
Variables 
éliminées 

Méthod
e 

1 x1b . Introdui
re 

a. Variable dépendante : y1 
b. Toutes les variables demandées ont été 

introduites. 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèl
e 

االرتباط
R 

R-
deuxمعا

مل 
 التحديد

R-
deux 
ajustéامل

 صحح

Erreur 
standard 

de 
l'estimati

on 

Modifier les statistiques 
Variat

ion 
de 

R-
deux 

Variati
on de 

F ddl1 ddl2 

Sig. 
Variat

ion 
de F 

1 ,964a ,929 ,928 1,94840 ,929 851,12
5 

1 65 ,000 

a. Prédicteurs : (Constante), x1 
 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 
1 Régressio

n 
3231,094 1 3231,094 851,12

5 
,000b 

de 
Student 

246,757 65 3,796 
  

Total 3477,851 66    
a. Variable dépendante : y1 
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b. Prédicteurs : (Constante), x1 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 
1 (Constant

e) 
2,160 ,694 

 
3,112 ,003 

x1 1,341 ,046 ,964 29,174 ,000 
a. Variable dépendante : y1 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R 
R-

deux 

R-
deu

x 
ajust

é 

Erreur 
standard 

de 
l'estimat

ion 

Modifier les statistiques 
Variati
on de 

R-
deux 

Variatio
n de F 

ddl
1 ddl2 

Sig. 
Variatio

n de F 
1 ,968a ,937 ,937 1,82902 ,937 974,620 1 65 ,000 

a. Prédicteurs : (Constante), x2 
 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 
1 Régressio

n 
3260,406 1 3260,406 974,62

0 
,000b 

de 
Student 

217,445 65 3,345 
  

Total 3477,851 66    
a. Variable dépendante : y1 
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b. Prédicteurs : (Constante), x2 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 
1 (Constant

e) 
3,542 ,608 

 
5,830 ,000 

x2 1,028 ,033 ,968 31,219 ,000 
a. Variable dépendante : y1 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Mo
dèl

e R 
R-

deux 

R-
deux 
ajust

é 

Erreur 
standard 

de 
l'estimati

on 

Modifier les statistiques 
Variat

ion 
de 

R-
deux 

Variati
on de 

F 

d
dl
1 ddl2 

Sig. 
Varia
tion 
de F 

1 ,976
a 

,953 ,952 1,51188 ,953 1305,5
11 

1 65 ,000 

a. Prédicteurs : (Constante), x1 
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ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 
1 Régressio

n 
2984,111 1 2984,111 1305,51

1 
,000b 

de 
Student 

148,576 65 2,286 
  

Total 3132,687 66    
a. Variable dépendante : y2 

b. Prédicteurs : (Constante), x1 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 
1 (Constant

e) 
1,976 ,539 

 
3,669 ,000 

x1 1,289 ,036 ,976 36,132 ,000 
a. Variable dépendante : y2 

 
Récapitulatif des modèles 

Mod
èle R 

R-
deux 

R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l'estimat

ion 

Modifier les statistiques 

Variatio
n de R-

deux 
Variation 

de F ddl1 ddl2 

Sig. 
Variat

ion 
de F 

1 ,980a ,960 ,960 1,38021 ,960 1579,475 1 65 ,000 
a. Prédicteurs : (Constante), x2 
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ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 
1 Régressio

n 
3008,863 1 3008,863 1579,47

5 
,000b 

de 
Student 

123,823 65 1,905 
  

Total 3132,687 66    
a. Variable dépendante : y2 

b. Prédicteurs : (Constante), x2 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 
1 (Constant

e) 
3,311 ,458 

 
7,221 ,000 

x2 ,988 ,025 ,980 39,743 ,000 
a. Variable dépendante : y2 

 


