
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم مالية ومحاسبة

 العنوان

 .العلوم المالية والمحاسبيةفي  أكاديميمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر 

 محاسبة وتدقيق: تخصص

 

 :إعداد الطلبة

 محجوبي ميحة عبد اهللس             
 غنية حمري                                                

 : نوقشت علنا أمام اللجنة المكونة من
 رئيسا/                                                                       أ              
 مشرفا                          /                                             أ              
 ممتحنا                                                            /           أ              

 6102/ 6102 :السنة الجامعية

 

مكانية تطبيقها في الجزائر  معايير المراجعة الدولية وا 

             لمختصين في المراجعةدراسة استطالعية لعينة من ا

 -والية عين الدفلى -
 



 إهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يكون بداية موفقة لمشوارنا الحمد هلل الذي هدانا وأنار دربنا و وفقنا في انجاز هذا العمل راجيين منه أن 
 .الالحق

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من غمرتني بفيض حنانها منذ نعومة أظافري وضخت من اجل سعادتي، إلى التي 
" أمي"سال دمعها بكاء وفيها نظرة المبتسم، إلى من تعبت من اجل راحتي، إليك يا مثل الصبر والحنان 

 .الحنونة

عد عليه، إلى من كان مشعال استنير به، إلى من علمني أن الحياة مبادئ إلى من حنا ظهره ليكون سلما اص
 .حفظه اهلل" أبي"فاضلة وأخالق سامية، إلى من أضاء لي درب الحياة 

إلى من قاسموني رحم أمي إلى كل من افرح معهم في السراء والضراء، إلى من كانوا لي عونا في الحياة 
 .األعزاء" إخوتي"

 ".سميحة"تي قاسمتني عناء هذه المذكرة وتعبها إلى رفيقة دربي ال

أحالم، آسيا، حليمة، خولة، شيماء، شيناز، كنزة، نور الهدى، : إلى كل الصديقات واألصدقاء وباألخص
 .هانية

لى جميع طالب دفعة و  .وخاصة األستاذ المشرف حميد فشيتالكرام  تيإلى كل أساتذ  6102/6102ا 
 .تخصص محاسبة وتدقيق

غنية                                         

 

 

 



 إهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وال تطيب ..بذكرك    وال تطيب اللحظات إال ..ليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتكلإلهي ال يطيب ا
 .وال تطيب الجنة إال برؤيتك جل جاللك.. اآلخرة إال بعفوك

 إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصى فضائلهما إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك      وستبقى .. إلى من علمني العطاء..ّ إلى من كلله اهلل بالهيبة و الوقار

 .والدي..كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى األبد
إلى بسمة الحياة و سر الوجود إلى .. تفانيإلى معني الحب و معنى الحنان و ال.. إلى مالكي في هذه الحياة

 .أمي... من كان دعاؤها سر نجاحي 

 .أخوتي وأخواتي وكل العائلة الكريمةكما اهدي هذا العمل المتواضع إلى  كل أملي في الحياة 

 إلى من قاسمتني هذا العمل أختي وصديقتي غنية

زوا بالوفاء، إلى من معهم سعدت   وبرفقتهم من تحلو باإلخاء وتمي.. إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي
سررت إلى من كانوا معي على طريق النجاح و الخير إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم 

 ".خولة، آسيا،كنزة، نور الهدى،حليمة، هانية، أحالم، شيناز، شيماء " صديقاتي
 6102/6102خاصة دفعة  التسيير إلى كافة طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية، وعلوم

 وتدقيق محاسبةتخصص 
 "وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم و رسوله و المؤمنون " 

 سميحة                                                                                                 

 

 

 

 



 

 

 كلمة شكر
 من منطق قوله صلى اهلل عليه و سلم

 [ يشكر النا  ال يشكره اهلل من ال] 

 نحمد اهلل على أنه وفقنا و منحنا القوة و الشجاعة و الصبر على تحمل أعباء هذا
البحث ، نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان العظيم و التقدير العميق إلى أستاذ المشرف الدكتور فشيت حميد لما 

رشاد وتشجيع ،كذلك نتقد م بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام و كل منحه لنا من وقت وجهد وتوجيه وا 
 .من ساهم في تعليمنا 

 .و الشكر الموصول لكل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد و لو بكلمة أو دعوة صالحة 

 

 و شكرا

 

 

 

 

 

 



 مستخلص

وذلك من خالل إلى إبراز إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائر،  ةدراسهذه ال تهدف
عطاء صورة عن الواقع المهني للمراجعة في الجزائر، باإلضافة إلى  إعطاء مفهوم لمعايير المراجعة الدولية، وا 

 .الوقوف على مهنة مراجعة الحسابات

اعتمدنا في دراستنا على استبيان تضمن مجموعة من األسئلة مقسمة إلى ثالث محاور، حيث يصب 
الدراسة تم توزيعه على مستوى والية عين الدفلى، حيث شملت عينة الدراسة  كل محور في فكرة من فرضيات

محافظي حسابات، خبراء محاسبين، محاسبين وأساتذة جامعيين، واعتمدنا في تحليل االستبيان على برنامج  
02ssSS . 

جزائر وهذا لتطبيق معايير المراجعة الدولية في ال إمكانيةإلى أن هناك وجود  ةدراسوقد توصلت هذه ال
 ما يؤدي إلى تحسين واقع مهنة المراجعة في الجزائر 

 :الكلمات المفتاحية

 المراجعة في الجزائر –مراجع الحسابات  –معايير المراجعة الدولية  

Le résume 

 Le but de notre mémoire (étude) est vaisait a mettre l'applicabilité des normes 

internationales d'audit en Algérie, et en donnant le concept de normes internationales 

d'audit et donner une image de la réalité professionnelle d'audit en Algérie. 

 Nous avons déployer dans notre étude les questionnaires don les questions sont 

subdivise en trois axes, chaque axes répond a une idée des hypothèses de l’étude…, 

les questionnaires ont été distribue au niveau de la wilaya d’Ain defla, et on touche 

principalement les professionnels a savoir les experts comptables les commissaires 

aux compte et les comptables agrées et les professeurs, et pour l’analyse des 

questionnaires nous avons adopte le programme spss. 

 En fin nous avons conclu qu’il existe une possibilité pour l’application des 

normes internationales d’audit en Algérie et cela conduit à l’amélioration de la réalité 

de la profession d’audit en Algérie. 

Mots-clés: 

 normes internationales d'audit, l'auditeur, l'audit en Algérie 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات



 

 قائمة المحتويات

 الصفحة العنوان
  كلمة شكر

   إهداء
  مستخلص

  فهرس الجداول 
  فهرس المحتويات

 ج-أ مقدمة 
األدبيات النظري والتطبيقية لمعايير المراجعة الدولية وواقع مهنة المراجعة في : الفصل األول

 الجزائر
 

 20 تمهيد
 01-10 اقع المهني للمراجعة في الجزائرمعايير المراجعة الدولية والو : المبحث األول
 20 معايير المراجعة الدولية: المطلب األول
 20 مفهوم معايير المراجعة الدولية: الفرع األول

 20 تعريف المراجعة: أوال
 20 تعريف معايير المراجعة الدولية: ثانيا
 20 نشأة معايير المراجعة الدولية: ثالثا
 20 ر مراجعة دوليخطوات إصدار معيا: رابعا

 20 أهداف وأهمية معايير المراجعة الدولية: الفرع الثاني
 20 أهداف معايير المراجعة الدولية: أوال
 20 أهمية معايير المراجعة الدولية: ثانيا

 02-20 عرض معايير المراجعة المتعارف عليها و معايير المراجعة الدولية: الفرع الثالث
 20-20 ة المتعارف عليهامعايير المراجع: أوال
 02-20 تبويب معايير المراجعة الدولية: ثانيا

 02 الواقع المهني للمراجعة في الجزائر: المطلب الثاني
 00-02 التطور التاريخي لمهنة المراجعة في الجزائر: الفرع األول
 00 الحسابات في الجزائر راجعةمهنة م :الفرع الثاني



 00 باتالحسا راجعتعريف م: أوال
 00-00 الحسابات راجعةشروط ممارسة مهنة م: ثانيا
 00 الحسابات راجعمهام م: ثالثا
 00-00 الحسابات راجعمسؤوليات م: رابعا

 00-00 للمراجعة في الجزائرمعايير األداء المهني : الفرع الثالث
 01-02 الدراسات السابقة: المبحث الثاني

 00-00  لسابقةاألبحاث العلمية ا: األولالمطلب 
 00 نقد الدراسات السابقة: المطلب الثاني

 00 بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة أوجه التشابه: الفرع األول
 00 بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة أوجه االختالف: الفرع الثاني

 01 خالصة الفصل
  الدراسة الميدانية: الفصل الثاني

 00 تمهيد
 62-66 الطريقة المتبعة وأدوات الدراسة: لمبحث األولا

 00 طريقة الدراسة: المطلب األول
 00 هدف الدراسة: الفرع األول
 00 حدود الدراسة: الفرع الثاني
 00 مجتمع وعينة الدراسة: الفرع الثالث
 00 أدوات الدراسة: الفرع الرابع

 00 المستخدمةاإلحصائية  األساليب واألدوات : الفرع الخامس
 20-61 عرض وتحليل نتائج الدراسة: المبحث الثاني
 00 عرض النتائج المتعلقة بالمعلومات الشخصية: المطلب األول
عرض، تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بآراء المستجوبين اتجاه محاور : المطلب الثاني

 االستبيان 
01 

 00-02 المستجوبين اتجاه فقرات المحور األولالنتائج المتعلقة باتجاه آراء : الفرع األول
 00-00 النتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين اتجاه فقرات المحور الثاني: الفرع الثاني

 00-00 النتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين اتجاه فقرات المحور الثالث: لثالفرع الثا
 00 المحاور الثالثة مجتمعةراء المستجوبين اتجاه النتائج المتعلقة باتجاه آ: رابعالفرع ال

 AVONA 03عرض، تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بتحليل التباين األحادي : المطلب الثالث



 00-03 لعالقة متغير الجنس AVONAاختبار التحليل األحادي  النتائج المتعلقة ب: الفرع األول
 01-00 لعالقة متغير الوظيفة AVONAر التحليل األحادي  اختباب النتائج المتعلقة :الفرع الثاني
لعالقة متغير المؤهل  AVONAاختبار التحليل األحادي  النتائج المتعلقة ب: الفرع الثالث

 العلمي
01-02 

 00-00 لعالقة متغير الخبرة AVONAاختبار التحليل األحادي  النتائج المتعلقة ب: الفرع الرابع
 00 خالصة الفصل

 00-00 تمة خا
 02-00 قائمة المراجع 

 01-00 المالحق
 00 الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة الجداول



 : قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول                         الرقم
 23 االستبيانات الموزعة والمستردة على عينة الدراسة 16-10
 24 مقياس تحديد األهمية النسبية 16-16
 24 مجاالت تحديد درجة األهمية 16-10
 25 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 16-12
 26 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة 16-11
 27 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 16-12
 28 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة   16-12
 29 معامل صدق وثبات االستبيان 16-11
ستجوبين حول مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها إجابات الم 16-10

 في الجزائرلتطوير مهنة المراجعة 
30 

 32 إجابات المستجوبين حول مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية 16-01
ر إجابات المستجوبين حول مدى التزام مراجعي الحسابات الجزائريين بمعايي 16-00

 المراجعة المتعارف عليها
34 

 36 المحاور الثالثة مجتمعة إجابات المستجوبين حول 16-06
 37 لعالقة متغير الجنس AVONAاختبار التحليل األحادي   16-00
 38 لعالقة متغير الوظيفة AVONAاختبار التحليل األحادي   16-02
 39 مؤهل العلميلعالقة متغير ال AVONAاختبار التحليل األحادي   16-01
 41 لعالقة متغير الخبرة AVONAاختبار التحليل األحادي   16-02
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المالحق



 :قائمة المالحق

 الصفحة عنوان الملحق                                 الرقم
 00-00 استبيان 10
         00 بالمعلومات الشخصيةالمتعلقة  ssSSمخرجات  16
 00 المتعلقة بآلفا كرونباخ ssSSات مخرج 10
 المتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحاور ssSSمخرجات  12

 الثالثة
00-03 

 01-03 للمتغيرات الشخصية AVONAالمتعلقة بتحليل التباين األحادي  ssSSمخرجات  11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م قدمة



 مقدمة

 :توطئة .أ 

عايير المراجعة بمثابة المبادئ العامة التي تحكم عملية المراجعة، والتي يسترشد بها المراجع قي تعتبر م
تقييم عمله للتأكد من قيامه باستخدام إجراءات المراجعة المناسبة، والتي يراها ضرورية في جميع مراحل عملية 

 .يرالمراجعة بدءا من اإلعداد لعملية المراجعة واالنتهاء بكتابة التقر 

وتظهر أهمية معايير المراجعة في ضوء الهدف األساسي لمهنة المراجعة، والذي يتمثل في إضفاء مزيد من 
الثقة على القوائم المالية المنشورة، وتعبر هذه المعايير على جانب كبير من األهمية بالنسبة لمستخدمي التقارير 

ها الفحص الذي قام به المراجع والمسؤولية المهنية التي والمعلومات المالية، ألنها توضح لهم الكيفية التي تم ب
 .يتحملها

كما دعت الحاجة إلى وجود معايير جديدة صادرة عن تجمع دولي تصلح لالسترشاد بها في الدول التي لم 
يصغ لها حتى اآلن معايير األداء المهني أو تعالج مشاكل التطبيق المنبثقة عن المعايير الصادرة عن الهيئات 

لعلمية في دول العالم المتقدم، والتي أصبحت ال توفي باحتياجات سوق العمل في ظل اقتصاد السوق، ولتلبية ا
أول مجموعة من المعايير الدولية للمراجعة بمعرفة لجنة المراجعة الدولية  0131هذه االحتياجات صدرت عام 

CAAI  المنبثقة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبينCAAI. 

الجزائر ليست بمنأى عن هذه التغيرات الدولية، خاصة مع سعيها لإلنظمام للمنظمة العالمية وباعتبار أن 
للتجارة تسعى لجعل مختلف التقنيات الموصلة للمعلومات كالمحاسبة والمراجعة أكثر مالئمة مع الواقع الدولي، 

 20-02ل القانون رقم كان البد من تحسين نظام المراجعة في الجزائر، حيث تسعى هذه األخيرة من خال
المتعلق بمهن خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد وفي إطار إصدارها لمجموعة من معايير 

 .المراجعة الجزائرية، إلى إيجاد توافق دولي مع المعايير الدولية للمراجعة

 :ومما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية

 :اإلشكالية .ب 
 لمراجعة الدولية في الجزائر؟ما مدى إمكانية تطبيق معايير ا 

 :األسئلة الفرعية    

 ؟ ما مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة في الجزائر 
 هل تتالءم معايير المراجعة الدولية مع البيئة الجزائرية ؟ 
 ليها ؟هل يلتزم مراجع الحسابات في الجزائر بمعايير المراجعة المتعارف ع 



 هل هناك فروق معنوية  بين إجابات أفراد العينة من حيث المتغيرات الشخصية ؟ 
 :الفرضيات .ج 

 هناك إدراك كبير للحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة في الجزائر ؛ 
 تتالءم معايير المراجعة الدولية مع البيئة الجزائرية ؛ 
 ي الجزائر بمعايير المراجعة المتعارف عليها ؛يلتزم مراجع الحسابات ف 
  ال توجد فروق معنوية بين إجابات أفراد العينة من حيث المتغيرات الشخصية. 

 : مبررات اختيار الموضوع .د 

 :المبررات الشخصية 

 الميول الشخصي للمواضيع المتعلقة بالمراجعة ؛ -
 .محاولة اختيار موضوع يتناسب مع التخصص -

 :يةالمبررات الموضوع

 التطورات التي شهدتها الجزائر في ظل اإلصالحات التي قامت بها ؛ -
 .أهمية الموضوع بسبب النقص الذي يمس مهنة المراجعة في الجزائر لعدم تلقيها االهتمام الالزم -
 :هدف الدراسة .ه 

باإلضافة يعتبر الهدف األساسي لهذه الدراسة هي اإلجابة على اإلشكالية األساسية واألسئلة الفرعية،      
إلى اختبار  صحة أو خطأ الفرضيات المقدمة، أيضا نهدف بهذه الدراسة إلى التعريف بمعايير المراجعة 
عطاء صورة عن تطور الواقع المهني للمراجعة في الجزائر، باإلضافة إلى الوقوف على مهنة  الدولية، وا 

 .مراجعة الحسابات

 : أهمية الدراسة .و 

الدولية أساسا يحدد به جودة األداء المهني للمراجع و مسؤولياته اتجاه موكليه،  تعتبر معايير المراجعة       
وقد اتصفت تلك المعايير بالطابع االختياري، حيث يعتبر هذا في حد ذاته حافزا لتوسيع تبنيها على المستوى 

تكييفها مع الواقع  العالمي، وتعتبر الجزائر من بين تلك الدول التي تبنت مجموعة من تلك المعايير ومحاولة
 .المهني للمراجعة

 

 



 :منهج الدراسة .ز 

لإلجابة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية واثبات الفرضيات، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في       
اعتمدنا على استبيان موجه إلى المختصين في  الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي دراسة الحالة،

لالستطالع على آراءهم فيما يخص جوانب الدراسة واختبار الفرضيات من خالل برنامج المعالجة المراجعة ، 
 .sAssاإلحصائية 

 :هيكل البحث .ح 

 :قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين كما يلي

في الفصل األول تناولنا اإلطار النظري للدراسة حيث قمنا بتقسيمه إلى مبحثين تطرقنا  :الفصل األول -
ول لمعايير المراجعة الدولية وواقع مهنة المراجعة في الجزائر، أما المبحث الثاني فتطرقنا في المبحث األ

 .فيه إلى أهم الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع دراستنا وذكر أهم مميزات الدراسة الحالية
ين في تضمن الدراسة الميدانية المتمثلة في استبيان موجه إلى عينة من المختص :الفصل الثاني -

المراجعة، من أجل استقصاء آراءهم في الموضوع، ومن خالل نتائج االستبيان ثم تحليل وتقييم مدى 
 .استجابتهم للمشكل موضوع الدراسة

 :حدود الدراسة .ط 
تتمثل في الفترة الممتدة من بداية توزيع أول استبيان إلى استالم آخر استبيان، وهي  :الحدود الزمنية -

 .0203أفريل  03لى أفريل إ 00الفترة من 
عين )تتمثل في أماكن توزيع االستبيان في الجزائر وبالتحديد والية عين الدفلى  :الحدود المكانية  -

 ....(.الدفلى، خميس مليانة، العطاف
تتمثل في أفراد العينة الذين أجابوا على أسئلة االستبيان وهم محافظي حسابات  : الحدود البشرية -

 .ن وأساتذة جامعيينوخبراء محاسبين ومحاسبي
 :صعوبات البحث .ي 

 صعوبة توزيع االستبيان على مراجعين الحسابات وتحديد أماكن تواجدهم ؛ -
 التعرض للرفض من طرف الكثير من مكاتب مراجعي الحسابات ملئ االستبيان ؛ -
 .ssSSصعوبة تطبيق برنامج  -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األدبيات  : الفصل األول
 النظرية والتطبيقية



 :تمهيد

د الدولي لنظرية التدقيق الخارجي، كما تعبر عن التوجه السائد في تعتبر معايير المراجعة الدولية البع
ممارسة التدقيق الخارجي الدولي، حيث تتميز هذه المعايير بالطابع االختياري، وهذا ما يعتبر حافزا لتوسيع 

ر في تبنيها من قبل  دول العالم بهدف رفع وتوحيد ممارسات مهنة المراجعة عبر كافة أنحاء العالم، والجزائ
إطار سعيها لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة تسعى لجعل مختلف التقنيات الموصلة للمعلومات كالمحاسبة 

 .والمراجعة أكثر مالئمة مع الواقع الدولي، حيث تسعى الجزائر إلى إيجاد توافق مع المعايير الدولية للمراجعة

 :من هذا المنطق تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وهما

 .معايير المراجعة الدولية والواقع المهني للمراجعة في الجزائر: المبحث األول

 .الدراسات السابقة: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معايير المراجعة الدولية و الواقع المهني للمراجعة في الجزائر: المبحث األول

الدولية التي تمثل أنماط لما يجب أن نتيجة لتزايد االهتمام بمعايير المحاسبة، نشأت معايير المراجعة  
يكون عليه األداء الفعلي لممارسي المهنة عبر العالم، من أجل توحيد ممارسة المهنة التي تختلف من بلد إلى 

 .آخر

و سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى مفهوم معايير المراجعة، أهدافها وأهميتها، وكذلك تبويبها،  
 .ى واقع مهنة المراجعة في الجزائروسنقف أيضا في هذا المبحث عل

 معايير المراجعة الدولية: المطلب األول

يتناول هذا المطلب مفهوم معايير المراجعة الدولية، أهدافها، أهميتها وكذلك عرض لمعايير المراجعة المتعارف 
 .عليها ومعايير المراجعة الدولية

 مفهوم معايير المراجعة الدولية : الفرع األول
من خالل هذا الفرع إلى إعطاء تعريف شامل للمراجعة، ثم نتطرق إلى تعريف معايير المراجعة  سنتطرق 

 .                                     الدولية، نشأتها وخطوات التي يمر بها إصدار معيار مراجعة دولي
 تعريف المراجعة: أوال

للحصول على قرائن مرتبطة بالعناصر الدالة  عملية منتظمة"عرفتها جمعية المحاسبة األمريكية بأنها  
على أحداث اقتصادية، وتقسيمها بطريقة موضوعية بغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير 

 .1"الموضوعة ثم توصيل ذلك إلى األطراف المعنية

مجموعة من طريقة منهجية تتم من طرف مهني باستعمال "عرفتها أيضا منظمة العمل الفرنسي بأنها  
تقنيات تقييم المعلومات بهدف إصدار حكم معلل ومستقل بإتباع معايير التنظيم وكذا تقرير مصداقية وفعالية 

 .2"النظام واإلجراءات المتعلقة بالتنظيم

هي عملية منظمة : من خالل التعريفين السابقين يمكن أن نلخص مفهوم المراجعة في التعريف التالي 
الية وغير المالية المتعلقة باألحداث والتصرفات المالية واالقتصادية وغيرها، والنظم لفحص المعلومات الم

المرتبطة بها، وتجميع وتقييم أدلة اإلثبات عن التأكيدات الواردة بهذه المعلومات، وذلك كله بهدف تحديد درجة 
، وتتم المراجعة بواسطة شخص التطابق بينها وبين المعايير الموضوعة، والتقرير عن ذلك إلى الجهات المعنية

 .مؤهل ومحايد
                                                           

 .00، ص0200، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، العملية، أس  المراجعة األس  العلمية و آخرونعبد الفتاح صحن و 1
2
 Lionnel .c et Géver  dv, Audit et control interne . Aspect financiers opération et stratégique, 4eme  édit, Dalloz 

paris, 1992, p 17.       



 تعريف معايير المراجعة الدولية : ثانيا
هي عبارة عن األنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أداءه لمهمته والتي تستنتج منطقيا من  

 .1الفروض والمفاهيم التي تدعمها
الدولية والمنفذة من قبل المراجعين في جميع  وتعرف أيضا بأنها المبادئ األساسية للمراجعة ذات القبول 

 .أنحاء العالم 
وعرفها اإلتحاد الدولي للمحاسبين بأنها مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة  

 .2البيانات المالية والمعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العالقة والتقارير على مصداقية البيانات
هي : ل التعاريف السابقة يمكن أن نلخص مفهوم معايير المراجعة الدولية في التعريف التالي من خال 

اإلرشادات أو القواعد التي توضح العرف المهني الدولي المتفق عليه في مجال التدقيق والتي يمكن اللجوء إليها 
اجعة  تمثل أنماط لما يجب أن يكون عند قصور معايير المراجعة المحلية  وبالتالي فإن المعايير الدولية للمر 

 .عليه األداء الفعلي لممارسي المهنة عبر العالم

 نشأة المعايير الدولية للمراجعة: ثالثا
في       CAAIنتيجة لتزايد االهتمام بمعايير المحاسبة والمراجعة  تأسس اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

دولة، وانبثق عن االتحاد الدولي  01ئة محاسبية تمثل منظمة وهي 00، بموجب اتفاقية بين 0133أكتوبر  23
نيابة عن اإلتحاد   ISA للمحاسبين لجنة المعايير الدولية للمراجعة التي تهتم بإصدار المعايير الدولية للمراجعة

وقد بدأت في إصدار المعايير بهدف رفع جودة الممارسات المهنية وتوحيدها عبر كافة أنحاء العالم، حيث 
، كما حظيت الدعوة بإيجاد معايير دولية للتدقيق باهتمام متزايد من 0200معيار سنة  03المعايير إلى وصلت 

قبل ممارسي مهنة التدقيق و المستفيدين من خدماتها على المستويين المحلي والدولي وذلك لما لها من أهمية 
 .3م لالقتراب أكثر إلى الموضوعيةودور في تقليل التفاوت في األداء بين الممارسين في معظم دول العال

 : خطوات إصدار  معيار مراجعة دولي : رابعا
ألجل بلوغ األهداف المتوخاة من المعايير الدولية للمراجعة فإنه عادة ما يتم إتباع الخطوات التالية عند 

 :4إصدار معيار دولي للمراجعة جديد
 عمل دراسات منفصلة ومعمقة ؛يتم تكوين لجنة نوعية الختيار الموضوعات التي تحتاج ل -
 ؛ تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة المعمقة على الموضوع المختار -

                                                           
 .00، ص0220،بدون بلد نشر، ، دار المريخ للنشرالمراجعة بين النظرية و التطبيقوليم توماس، 1

2
Brahim Soltani, Auditing an international Approach, prarson education limited, London, 2007, p131. 

، 20-02سيد محمد، بوعرار أحمد شمس الدين، مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق في ظل القانون رقم  3
 .23ورقة بحثية، ص

 المعاييرا و وفقا للمعايير المتعارف عليه مفاهيم األساسية)المراجعة الخارجية محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  4
 .003، ص0220، الدار الجامعية، القاهرة، (الدولية



 ؛  تقوم اللجنة الفرعية بإعداد مسودة المعيار المقترح -
 ؛ تقوم اللجنة الفرعية بتوثيق الدراسة المرفقة بالمعيار المقترح -
ر المقترح يتم توزيعه على لجان اإلتحاد الدولي إذا أقرت لجنة ممارسة المراجعة الدولية مسودة المعيا -

 للمحاسبين وكذا المنظمات الدولية ذات الصلة إلبداء الرأي والتعليق على المسودة ؛
تتسلم لجنة ممارسة المراجعة الدولية تعليقات وآراء هذه األطراف ثم تقوم بتنقيح صياغة المعيار، ويتم  -

 .إصدار المعيار في صورته النهائية 
 أهداف و أهمية معايير المراجعة الدولية: رع الثانيالف
 .سنتطرق في هذا الفرع إلى األهداف التي تحققها معايير المراجعة باإلضافة إلى إبراز أهميتها 

 أهداف معايير المراجعة: أوال
على تعود بالنفع على المراجع وعلى مهنة المراجعة ذاتها، و  تحقق معايير المراجعة العديد من األهداف

 :مستخدمي تقارير المراجعة، نجملها في اآلتي
تعتبر معايير المراجعة الدستور الذي يلتزم به المراجع عند ممارسة المهنة كما أنها المرشد والموجه له  -

 في حاالت االجتهاد وبذلك تساعد على تقليل االختالف بين المراجعة في الحاالت المشابهة ؛
ت الواجب توافرها في المراجع، وذلك لحماية المهنة ممن ال يجيدونها، تحدد معايير المراجعة المواصفا -

 وهذا بدوره يرفع من مستوى جودة األداء المهني ؛
تساعد معايير المراجعة المراجع في المراقبة والمحاسبة الذاتية، وكذلك في التقويم الذاتي وتطوير أدائه  -

 مع االتجاهات المعاصرة ؛
مهنة الثقة واالحترام والتقدير من قبل المهن األخرى ومن الجهات الحكومية تحقق معايير المراجعة لل -

 المعنية بها، وكذلك من المنظمات المهنية العالمية ؛
تساعد في تحقيق التعاون والتنسيق بين المنظمات المهنية العالمية المعنية بالمراجعة، وهذا بدوره يسهل  -

 ي ظل نظام العولمة الجديد ؛من وجود معايير مراجعة دولية وهذا مطلب ف
تعتبر معايير المراجعة من الموضوعات التعليمية في كليات التجارة والتي تساعد في تخريج أجياٍل من  -

 المراجعين يمزجون بين العلم وأداء المهنة ؛
 أهمية معايير المراجعة: ثانيا

خدمي تقارير المدققين على حد تكتسي المعايير الدولية للمراجعة أهمية كبيرة بالنسبة للمدققين ومست
السواء، حيث تزيد هذه المعايير من ثقة المجتمع في مهنة التدقيق ويسد حاجاتهم من جهة وسد الحاجة الملحة 
والمستمرة من قبل الممارسين لوجود معايير تغطي كافة الجوانب المختلفة لعملهم من جهة أخرى وتستفيد عدة 

المهنية والمنظمات التي تظم المحاسبين والمراجعين والنقابات والجامعات جهات من هذه المعايير كالجمعيات 
والمعهد و مختلف المؤسسات التكوينية، المحللون الماليون، الصحف والمجالت المهنية المتخصصة، الباحثون، 

 ...ئبالطلبة في مجال المحاسبة والمراجعة، أقسام المراجعات الداخلية في مختلف المؤسسات، مصالح الضرا



 معايير المراجعة المتعارف عليها و معايير المراجعة الدولية: الفرع الثالث 
سنتطرق في هذا الفرع إلى شرح مختصر لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وعرض لتبويب معايير  

 .المراجعة الدولية 
 معايير المراجعة المتعارف عليها: أوال
معايير للمراجعة حيث تم تبويبها إلى ثالث ( 02)انونيين عشرة أصدر المعهد األمريكي للمحاسبين الق 
 : مجموعات نلخصها في النقاط التالية( 20)

 : وهي تضم المعايير الفرعية التالية: المعايير العامة -0
 ينص هذا المعيار على أنه يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص  :التأهيل العلمي والعملي

، حيث يتم الحصول على التأهيل العلمي من خالل 1لكافي، والتأهيل العلميلديهم التدريب الفني ا
 .2الدراسة والتكوين المتواصل

 إذ نستنتج أن أهمية 3والمقصود أن يتوفر لدى المدقق عنصري الحياد واالستقاللية :معيار االستقاللية ،
ي مرتبطة بمدى حياد هذا هذا المعيار تتمثل في كون درجة مصداقية رأي المراجع في تقريره النهائ

 .األخير واستقالله عن المؤسسة محل المراجعة
 يعني إعطاء االهتمام الكافي لجميع مراحل عملية المراجعة، فتوفر  :معيار العناية المهنية المالئمة

 .عنصري الكفاءة واالستقالل غير كافي، كما يشترط توفر الجدية في العمل
 :المعايير الفرعية التالية وهي تضم: معايير العمل الميداني  -6
 يتعين على المراجع أن يعد خطة  :التخطيط السليم لعملية المراجعة و اإلشراف الدقيق على المساعدين

 .مالئمة لتنفيذ عملية المراجعة
 إن أول خطوة يقوم بها المراجع قبل بداية مراجعته، القيام بفحص وتقييم  :تقييم نظام الرقابة الداخلية

ة الداخلية في الجهة التي سيقوم بمراجعتها، والذي يساعده في تحديد برنامج مراجعته نظام الرقاب
وعناصره المختلفة، كذلك أسلوب المراجعة الذي سوف يتبعه المراجع وتحديد فريق المراجعة المناسب 

 .4من حيث العدد والخبرة والكفاءة
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 .00ص
 مداخلة بعنوان معايير المراجعة الدولية، الملتقى العلمي الدولي حول النظام المحاسبي الماليمنصور بن اعمارة، محمد حولي، 3

، جامعة سعد دحلب 0200ديسمبر  00-00، يومي المعايير الدولية للمراجعةجهة المعايير الدولية للمحاسبة و الجديد في موا
 .02دة، صالبلي

. 000، ص ص 0223، ، اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديثالتدقيق الشامل، أصول و قواعد المراجعة و  محمد السيد سرايا، 4
700. 



 اهين كافية من خالل الفحص يجب الحصول على أدلة وبر  :الحصول على دليل إثبات المراجعة
والمالحظة الشخصية واالستفسارات والمصادقات، بغرض تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي في القوائم 

 .1المالية
وهو آخر فرع حيث يتضمن اإلجراءات المتبعة في كتابة التقرير النهائي للمراجع : معايير إعداد التقرير -0

 : ونجد فيه المعايير التالية
  أي على المراجع الحسابات  :أي عن مدى تطبيق المبادئ المحاسبية عن إعداد القوائم الماليةإبداء الر

أن يذكر في تقريره أن األصول المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المحاسبية الختامية موضوع 
ئم المالية، على تقريره متفقة مع أصول المحاسبة المقبولة عموما، وذلك بعد قيام المراجع بمراجعة القوا

 .2أن يكون رأيه كنتيجة شاملة
 يهدف هذا المعيار  :اإلشارة إلى مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية من سنة إلى سنة أخرى

إلى التنسيق في تطبيق المبادئ المحاسبية وذلك لضمان قابلية القوائم المالية للمقارنة على مدار الفترات 
 .3الي التأثيرات التي أدت إليها هذه القوائم الماليةأو السنوات المالية، وبالت

 وهذا يعني أن القوائم المالية يجب أن تحتوي على كل اإليضاحات والبيانات حتى  :اإلفصاح الكافي
يتسنى لمستعملي هذه القوائم فهمها بطريقة مباشرة وبدون أي غموض كان، أما في حالة عدم احتواء 

ات والبيانات الالزمة، فعلى المراجع أن يذكر هذا الخلو في تقريره النهائي القوائم المالية على اإليضاح
 .4الذي سيسلمه للمسة محل المراجعة

 يتضمن هذا المعيار أن رأي المراجع ملم بجميع القوائم  :إبداء الرأي عن القوائم المالية كوحدة واحدة
ؤسسة، ووضوح القوائم المالية المالية حتى يمكن التحقق من مدى صحة وصدق المركز المالي للم

بأكملها حتى تشمل الميزانية الخاصة بالمؤسسة، كما أن المعيار ال يعني أن على المراجع إعطاء موافقة 
تامة أو رفض على كل القوائم، ففي أغلب الحاالت ال يمكن للمراجع إعطاء موافقة تامة عليها، فال يقوم 

 .5برفضها بصفة حتمية
 
 

                                                           
، الملتقى الوطني الرابع مداخلة بعنوان تأهيل مهنة التدقيق في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، نور الدينأحمد قايد  1

، 0200نوفمبر  00-02المشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، يومي تدقيق لمواجهة األزمات المالية و ال حول تأهيل مهنة
 .20جامعة عمار ثلجي األغواط، ص

 .00، ص0220، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية مراقبة الحسابات،المراجعة و محمد بوتين،  2
 .00نفس المرجع السابق، ص 3
 .00.  00، ص ص 0220، دار وائل للنشر، عمان، النظريةلى التدقيق من الناحية العملية و خل إمد هادي التميمي، 4
  .00نفس المرجع السابق، ص 5



 :يير المراجعة الدوليةتبويب معا: ثانيا
انطالقا من معايير المراجعة المتعارف عليها، حاولت لجنة المعايير الدولية للتدقيق تطوير هذه  

، حيث أصدرت هذه األخيرة مجموعة من معايير مراجعة دولية في فترات زمنية متتابعة حسب األهمية 1القواعد
ا الرتباطها بمراحل عملية المراجعة، وسنذكر فيما يلي تبويب النسبية، ثم أعاد االتحاد تبويب هذه المعايير طبق

  2:تلك المعايير
 (000 – 10)أمور تمهيدية : المجموعة األولى

 (002)اإلطار الدولي لعمليات التأكيد 
 (600 – 611)المبادئ العامة و المسؤوليات : المجموعة الثانية

 (022)ات المالية األهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة البيان 
 (002)شروط التكليف بالمراجعة  
 (002)رقابة الجودة ألعمال المراجعة  
 (المعدل 002)رقابة الجودة لتدقيق المعلومات المالية التاريخية  
 (002)التوثيق  
 (002)مسؤولية المراجع في اعتبار الغش والخطأ عند مراجعة البيانات المالية  
 (002)مة عند مراجعة البيانات المالية مراعاة القوانين واألنظ 
 (002)االتصاالت بشأن أمور المراجعة مع المكلفين بالرقابة  

 (200 – 011)تقييم الخطر واالستجابة في تقدير األخطاء : المجموعة الثالثة
 (022)التخطيط لتدقيق البيانات المالية  
 (000)فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر البيانات الخاصة  
 (002)األهمية النسبية في المراجعة  
 (002)إجراءات المراجع في االستجابة للمخاطر المقيمة  
 (020)اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات خدمية  

 (100 – 111)أدلة اإلثبات : المجموعة الخامسة
 (022)أدلة اإلثبات  
 (020)ود محددة اعتبارات إضافية لبن –أدلة اإلثبات  

                                                           
، كلية العلوم دراسة ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر و تكييفها مع المعايير الدولية للمراجعةعمورة جمال، 1

 .21معة سعد دحلب البليدة، صاالقتصادية و علوم التسيير، جا
 ، ص 0221، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 0جزء  ، مراجعة الحسابات المتقدمةحسين أحمد دحدوح ، حسين يوسف القاضي 2

 .03 – 00ص
 



 (020)المصادقات الخارجية  
 (002) -األرصدة االفتتاحية -التكاليف بمراجعة ألول مرة   
 (002)اإلجراءات التحليلية  
جراءات االختبارات    (002)االنتقائية األخرى  –المعاينة في المراجعة وا 
 (002)مراجعة التقديرات المحاسبية  
 (000)المعادلة تدقيق قياسات وافصاحات القيمة  
 (002)األطراف ذات العالقة  
 (002)األحداث الالحقة  
 (032)استمرارية المنشأة  
 (002)إقرارات اإلدارة  

 (200 – 211)االستفادة من عمل اآلخرين : المجموعة السادسة
 (022)االستفادة من عمل مراجع آخر  
 (002)مراعاة عمل المراجعة الداخلية  
 (002)الخبير االستفادة من عمل  

 (200 – 211)نتائج المراجعة و تقاريرها : المجموعة السابعة
 (322)تقرير المراجع حول البيانات المالية  
 (معدل 322)تقرير المراجع المستقل حول مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض التام  
 (320)التعديالت على تقرير المراجع المستقل  
 (302)وية األرقام المتسا 
 (302)المعلومات األخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة  

 (100 – 111)المجاالت المتخصصة : المجموعة الثامنة
 (022)تقرير المراجع عن مهمات تدقيقية ألغراض خاصة  

 (0011 – 0111)البيانات الدولية لمهنة المراجعة : المجموعة العاشرة
 (0222)بادلة بين المصارف إجراءات المصادقة المت 
 (0220)العالقة بين المشرفين على المصارف والمراجعين الخارجيين  
 (0220)اعتبارات خاصة عند مراجعة المنشآت الصغيرة  
 (0220)مراجعة البيانات المالية للبنوك  
 (0202)اعتبارات األمور البيئية عند مراجعة البيانات المالية  
 (0200)ة  المشتقة تدقيق األدوات المالي 
 (0200)األثر في تدقيق البيانات المالية  –التجارة اإللكترونية  



 (0200)تقديم التقارير من قبل المراجعين حول االمتثال للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية  
 (6200 – 6111)المعايير الدولية لعمليات المراجعة 

 (0022)عمليات مراجعة البيانات المالية  
 (0200 – 0111)المعايير الدولية لعمليات التأكيد 

 (0000 – 0111)تنطبق على جميع عمليات التأكيد 
 (المعدل 0222)عمليات التأكيد باستثناء عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية  

 (0200 – 0211)المعايير المحددة موضوع البحث 
 (0022)تقبلية فحص المعلومات المالية المس 

 (2200 – 2111)الخدمات ذات العالقة 
 (0022)عمليات أداء اإلجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية  
 ( 0002)عمليات إعداد المعلومات المالية  

 الواقع المهني للمراجعة في الجزائر: المطلب الثاني
مراجعة وذلك بعد االستقالل، حيث عملت على تنظيم أبدت الجزائر كباقي دول العالم اهتمامها بمهنة ال 

 .المهنة والسهر عليها إلعطائها الشكل الذي تستحقه واالحتفاظ بالمستوى الالئق بها
 التطور التاريخي لمهنة المراجعة في الجزائر : الفرع األول 

 :ليمرت مهنة المراجعة في الجزائر خالل تطورها التاريخي بعدة مراحل نلخصها فيما ي 
، تميزت هذه الفترة بعدم كفاية 0101بدء تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر بعد : 0011المرحلة ما قبل 

الموظفين المؤهلين لممارسة المهنة لنقص في استقاللية المراجع، حيث كلف آنذاك وزير المالية والتخطيط 
، أما 1ت التي تملك الدولة فيها رأسمالبتعيين محافظ الحسابات في المؤسسات الوطنية والعمومية وفي الشركا

، تم تحديد مهام وواجبات المراقب حيث اعتبر حين ذاك محافظ الحسابات كمراقب دائم في 0130في سنة 
 . 2تسيير المؤسسة العمومية

كان تطور المراجعة في الجزائر يسير ببطء في ظل احتكار الدولة للحياة : 6101إلى  0011المرحلة من 
حيث تم منح المؤسسة العمومية بعض االستقاللية في  0100وغياب القطاع الخاص،إلى غاية سنة  االقتصادية

فقد أعطي إطارا واضحا عن مهنة المراجعة جمع كل  0110، أما في سنة 3ممارسة الرقابة على نشاطها
وفي سنة  التنظيمات في المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،

                                                           
 0132، قانون المالية لسنة 00/00/0101المؤرخ في  01/023األمر رقم  1
 .0001، ص0132لسنة  13لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، ا00/00/0132المؤرخ في  32/030المرسوم رقم  2
، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية، الجريدة الرسمية 20/00/0100المؤرخ في  00/20القانون  3

 .02، ص0100لسنة  20للجمهورية الجزائرية، العدد 



، وتم تحديد كيفيات نشر مقاييس 1تم شرح كيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية 0110
تمت الموافقة  0111، وفي سنة 0110تقدير اإلجازات والشهادات التي تخول الحق بممارسة المهنة في سنة 

يل مجلس النقابة الوطنية للخبراء على شهادات وشروط الخبرة المهنية لممارسة المهنة، وتم تحديد تشك
 . 20220المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين في سنة 

يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات  20-02في هذه المرحلة وفي سنة تم صدور القانون : 6101مرحلة ما بعد 
ي للمهنة كهيئة مستقلة ممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد، وتم حل المصف الوطن

سناد صالحيات تنظيم المهنة لوزارة المالية بإنشاء المجلس الوطني للمحاسبة، أما في  تم  0200فيفري  20وا 
االتفاق حول أحكام مهام ( "002)ت .ج.إصدار أول مجموعة لمعايير تدقيق جزائرية، تضمنت أربع معايير، م

، "أحداث إقفال الحسابات واألحداث الالحقة( "002)ت .ج.، م"التأكيدات الخارجية( "020)ت .ج.، م"التدقيق
تضمنت أربع معايير  0200أكتوبر 20، وتم إصدار ثاني مجموعة في 3"التصريحات الكتابية( "002)ت .ج.م

( 002)ت .ج.، م"العناصر المقنعة( "022)ت .ج.، م"تخطيط تدقيق الكشوف المالية( "022)ت .ج.أخرى، م
تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف ( "322)ت .ج.، م"-األرصدة االفتتاحية–لية مهام التدقيق األو 

إصدار المجموعة الثالثة التي تضمنت أيضا أربع معايير،       0203مارس  00، وتم مؤخرا في 4"المالية
ستخدام أعمال ا( "002)ت .ج.، م"استمرارية االستغالل( "032)ت .ج.، م"اإلجراءات التحليلية( "002)ت .ج.م

 .5" استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق( "002)ت .ج.، م"المدققين الداخليين
 مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر: الفرع الثاني

 .سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى تعريف مراجع الحسابات، شروط ممارسته للمهنة، مهامه ومسؤولياته 
 تعريف مراجع الحسابات: أوال
شخص مستقل يعطي رأيه حول الحسابات السنوية للمؤسسات ويصادق على شرعية وقانونية القوائم  هو 

 .6المالية حسب المبادئ المحاسبية العامة ومعايير المراجعة المتعارف عليها
 

                                                           
 .00، ص0110لسنة  00، الجريدة الرسمية للجمهورية، العدد 00/21/0110في المؤرخ  10/000المرسوم التنفيذي رقم  1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل واقع المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري والمعايير الدولية للمراجعةبن صديق محمد،  2

 .00، ص0200شهادة ماجستير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
 .المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق  0200فيفري  20المئرخ في  220م المقرر رق 3
 .المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق  0200أكتوبر  20المؤرخ في  002المقرر رقم  4
 .، المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق 0203مارس  00المؤرخ في  00المقرر رقم  5

6
 Société Nationale de la comptabilité, guide d’audit et commissariat aux comptes, DRH, 1989, p 1102. 



الشخص الذي يحقق في الدفاتر "على أنه  0مكرر 300كما عرفه القانون التجاري الجزائري في المادة  
المالية لشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما يدقق في صحة المعلومات المقدمة في  واألوراق

 .1"تقرير مجلس اإلدارة، وفي الوثائق المرسلة إلى األطراف الخارجية حول الوضعية المالية لشركة وحساباتها
لمحاسب ومحافظ الحسابات المتعلق بمهن الخبير ا 02من القانون رقم  00يعرف أيضا حسب المادة  

الشخص الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤولياته مهمة " والمحاسب المعتمد على أنه 
 ".2المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول به 

هو كل : ابات في التعريف التاليمن خالل التعاريف السابقة يمكن أن نلخص مفهوم مراجع الحس 
شخص يمارس مهنة المراجعة بصفة مستقلة وتحت مسؤوليته، وذلك عن طريق فحص ومراقبة حسابات 
المؤسسات ومختلف القوائم المالية السنوية ويصادق على صحة وشرعية هذه الحسابات من ثم إلبداء رأيه الفني 

 ".المحايد في شكل تقارير
 هنة مراجعة الحساباتشروط ممارسة م: ثانيا

حدد المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجب توفرها في أي شخص في نيته ممارسة مهنة مراجعة  
 3:الحسابات نذكرها في النقاط التالية

 الجنسية الجزائرية ؛ -
 أن يكون متحصل على شهادة لممارسة المهنة أو شهادة معترف بها ؛ -
 بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة ؛ أن ال يكون قد سبق وصدر في حقه حكم -
أن يكون معتمد من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجل في المصف الوطني للخبراء المحاسبين  -

 .وفق الشروط المنصوص عليها
أن يؤدي اليمين بعد االعتماد وقبل التسجيل في المصف الوطني أمام المجلس القضائي المختص  -

 .جد مكاتبهمإقليميا لمحل توا
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الملتقى الوطني دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي و اإلداريعبد العالي محمدي،  1

 .20، ص0200ماي  20،23بسكرة، أيام اإلداري، جامعة محمد خيضر ت كآلية للحد من الفساد المالي و حول حوكمة الشركا
 .10، ص29، العدد 9109جويلية  92المؤرخ في  10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون رقم  2
 .10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، نفس المرجع السابق، ص 3



 مهام مراجع الحسابات: ثالثا
 1:تتمثل مهام مراجع الحسابات فيما يلي 

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة، وكذا  -
 األمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات المؤسسات والهيئات ؛

ومطابقتها للمعلومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون  يفحص صحة الحسابات السنوية -
 للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص ؛

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس اإلدارة  -
 ومجلس المديرين أو المسيرين ؛

ة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التابعة لها، أو بين يقدر شروط إبرام االتفاقيات بين المؤسس -
المؤسسات والهيئات التي تكون فيها القائمين باإلدارة أو المسيرين للمؤسسة المعنية مصالح مباشرة أو 

 غير مباشرة ؛
 يعلم المسيرين والجمعية العامة أو الهيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن -

 طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهيئة ؛
عندما تعد المؤسسة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسابات أيضا  -

على صحة وانتظام الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الوثائق 
 .فروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرارالمحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى ال

 مسؤوليات مراجع الحسابات: رابعا
تتمخض عن المهام المنوطة بمراجعي الحسابات مسؤوليات ثقيلة، فقد خص المشرع الجزائري مسؤولية  

 :مسؤوليات نذكرها فيما يلي( 20)مراجعي الحسابات باهتمام كبير، حيث نجد أن هذا األخير محاط بثالث 
 2:لحصول المسؤولية المدنية يجب توفر الشروط التالية: المسؤولية المدنية -0
 حصول إهمال وتقصير من جانب مراجع حسابات في أداء واجباته المهنية ؛ -
 وقوع ضرر أصحاب الغير نتيجة إهمال وتقصير مراجع الحسابات ؛ -
 .حساباترابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير مراجع ال -
هي التي تتمثل في ارتكاب مراجع الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة : المسؤولية الجزائية -6

المؤسسة عن عمد، ومن هذه التصرفات أو األفعال التي تترتب عليها المسؤولية الجزائية لمراجع 
 :الحسابات هي

                                                           
 19.، ص 63، المادة بقمرجع سا، 01-10رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون  0

 .000،ص0111، مؤسسة الوراق، األردن، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوسف محمد جربوع،   0

 
 



اهمين حتى ال تظهر نواحي تآمر مراجع الحسابات مع اإلدارة على توزيع أرباح فورية على المس -
 اإلهمال في إدارة المؤسسة ؛

تآمر مراجع الحسابات مع مجلس اإلدارة في مجال اتخاذ قرارات معينة في ظاهرها أنها في مصلحة  -
 المؤسسة ولكن في حقيقتها فيها كل الضرر بمصلحة المؤسسة أو المساهمين ؛

 تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة ؛ -
 المسؤولين في المؤسسة ؛ بعض االنحرافات التي ارتكبها بعضابات وتغاضيه عن إغفال مراجع الحس -
 عدم احترام سر المهنة في حالة تسريب أسرار خاصة بالمؤسسة ؛ -
يتحمل مراجع الحسابات المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني : المسؤولية التأديبية -0

مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد المهنية للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من 
 .عند ممارسة وظائفهم

اإلنذار، : تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في
 .1أشهر، الشطب من الجدول( 20)التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة 

 معايير األداء المهني للمراجعة في الجزائر :الفرع الثالث
تمثل معايير المراجعة المقاييس التي يجب توفرها عند أداء عملية المراجعة وكذلك في الشخص  

 :القائم بها، و سنذكر باختصار معايير األداء المهني لمراجعة الحسابات في الجزائر فيما يلي
مستوى التأهيل العلمي و العملي، : و تتمثل في :المعايير العامة المتعلقة بمراجع الحسابات -0

 .2االستقاللية،  بذل العناية المهنية الالزمة 
الملف : قبول المهمة وبداية العمل، إعداد ملفات العمل: تتمثل في: معايير العمل الميداني -6

 .3الدائم والملف الجاري
 4:معايير تقارير مراجع الحسابات -0
حول القوائم المالية، بحيث يحتوي على جزئين الجزء األول هو  معيار تقرير التعبير عن الرأي  -

التقرير العام للتعبير عن الرأي الذي يتضمن المقدمة و الرأي حول القوائم المالية إما بالقبول أو 
بالتحفظ أو الرفض و يتضمن أيضا فقرة المالحظات، أما الجزء الثاني هو المراجعات 

 .والمعلومات الخاصة
 ر التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة ؛معيار تقري -

                                                           
 .المتضمن قانون أخالقيات المهنة 10/000من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  1
 . 03محمد بوتين، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .02-00نفس المرجع السابق، ص ص  3
تخصص  ، رسالة دكتوراه،معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع المهني في الجزائرلقليطي األخضر،  4

 .000، ص0200جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،  محاسبة وتدقيق،



 ؛ تعويضات( 02)أو ( 20)معيار التقرير حول المبلغ اإلجمالي ألعلى  -
 معيار التقرير حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين ؛ -
ب معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة والنتيجة حسب السهم أو حس -

 الحصة في الشركة ؛
 معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية ؛ -
 معيار التقرير حول استمرارية االستغالل ؛ -
 معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان ؛ -
 معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال ؛ -
 معيار التقرير المتعلق بعملية خفض رأس المال ؛ -
 علق بإصدار القيم المنقولة أخرى ؛معيار التقرير المت -
 معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم ؛ -
 معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم ؛ -
 .معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدراسات السابقة: المبحث الثاني
ق في هذا المبحث إلى أهم الدراسات التي تصب في مجال واحد مع دراستنا و سنقف عند أهم سنتطر  

 النقاط التي تميز دراستنا الحالية عن تلك الدراسات 
 األبحاث العلمية السابقة : المطلب األول

 ربيةدراسة مقارنة بين الجزائر وتون  والمملكة المغ_ التنظيم المهني للمراجعة "دراسة شريقي عمر_ "
 0200( 0)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية بجامعة سطيف 

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم المهني السائد لمهنة المراجعة في الجزائر       
التنظيم القائم للمهنة، كما وتونس والمملكة المغربية، وتبيان العناصر اإليجابية وأوجه القصور الموجودة في 

يهدف إلى المساهمة في تحسين تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر، حيث تتمحور اإلشكالية األساسية للدراسة 
حول معرف ما مدى توفر التنظيم المهني للمراجعة في الجزائر على الخصائص والمتطلبات الكفيلة بنجاح 

 ربية ؟  وتطور المهنة مقارنة بتونس والمملكة المغ
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن البلدان موضوع الدراسة تشترك في الجانب التاريخي للمهنة،        

وأن نجاح مهمة المراجعة و تطورها في أي بلد يتوقف على درجة تنظيمها والتزام الممارسين لها بهذا التنظيم، 
عناصر رئيسية ( 20)هنة وتحقيق أهداف يجب أن يشتمل على وأن هذا التنظيم السليم الذي يسمح بتطوير الم

إطار عام للممارسة المهنية، هيئة مهنية قادرة على تنظيم المهنة، معايير مهنية يسترشد بها : مجتمعة وهي
 .المراجعون، دستور آلداب وسلوك المهنة

  ات المتعلقة بالمهنة و تطورات محافظة الحسابات في الجزائر وفقا للتشريع"دراسة وائل عبد الالوي
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي بجامعة الشهيد حمه " أثرها على جودة المراجعة

 0200لخضر، الوادي، 
يهدف الباحث إلى معرفة أهم المراحل التي مرت بها مهنة محافظة الحسابات بالجزائر على جودة        

األساسية للدراسة حول معرفة ما مدى تأثير التطورات الحاصلة في مهنة  المراجعة، حيث تتمحور اإلشكالية
 محافظة الحسابات بالجزائر على جودة المراجعة ؟ 

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته أن محافظ الحسابات يقوم بمهنته وفقا لما تتطلبه       
ة التكوين يساهم في رفع الكفاءة المهنية، أيضا توصل الباحث معايير المراجعة المتعارف عليها وأن إدخال فتر 

إلى حتمية تبني الدولة لمعايير التدقيق الدولية في ظل التطورات الحاصلة، كما أن اعتماد محتوى تقارير 
المراجعة من شأنه أن يخفف العبء على الشركاء االقتصاديين وخاصة منهم الشركات متعددة الجنسيات العاملة 

 .ولةبالد
  مذكرة مقدمة " الجانب العملي لمراجعة الحسابات في ظل قانون المراجعة في الجزائر"دراسة زينب عون

 0200الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 



إلى إبراز الدور  هدفت الباحثة إلى التعرف على التنظيم المهني السائد لمهنة المراجعة في الجزائر، كما تهدف
الذي يقوم به مراجع الحسابات في مراجعة حسابات الشركات لزيادة وتدعيم الثقة في المعلومات المحاسبية 
المتضمنة في القوائم المالية، حيث تتمحور اإلشكالية األساسية للدراسة حول معرفة ما هي اإلجراءات المتبعة 

 ؟  20-02لمراجعة الحسابات في الجزائر في ظل القانون 
 : توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها في النقاط التالية

نجاح مهمة المراجعة و تطورها في أي بلد يتوقف على درجة تنظيمها و التزام الممارسين بها بذلك  -
 .التنظيم الذي هو في األصل يهدف لخدمة مصالح المجتمع بالدرجة األولى ثم مصالح أعضاء المهنة

المهمة األساسية لمراجع الحسابات سواء في الجزائر أو أي مراجع آخر هي فحص الحسابات و إن  -
القوائم المالية بقصد التحقق من تطبيق المبادئ و المعايير المهنية و اإلجراءات بطريقة سليمة و 

 .متجانسة من سنة إلى أخرى
مهني لمراجع الحسابات حول القوائم  إن الغرض من القيام بمهنة المراجعة هو إعداد تقرير يتضمن رأي -

المالية الذي يوضع تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم، و بذلك يعتبر تقرير مراجع الحسابات بمثابة 
 .وسيلة اتصال بينه و بين مستخدمي القوائم المالية

  0223)" مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية"دراسة محي الدين محمود عمر-
0220) 

هدفت الدراسة إلى محاولة تأسيس إطار نظري كفيل بترقية المراجعة في الجزائر، ومحاولة تشخيص أوجه 
االختالف بين معايير المراجعة المقبولة عموما ومعايير المراجعة الدولية، كما يهدف إلى تصور األبعاد النظرية 

طراف المستخدمة لمخرجات المراجعة، حيث تتمحور والعملية للمراجعة في الجزائر التي تلبي احتياجات األ
اإلشكالية األساسية للدراسة حول معرفة ما هو موقع معايير المراجعة المتعارف عليها من المعايير الدولية 

 وتأثيرها على نظام التدقيق في الجزائر ؟
مراجع لإلطار النظري من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المراجعة الفعالة تتوقف على فهم ال

 .والتطبيقي للمراجعة باالعتماد على معايير المراجعة الدولية
  آثار االلتزام بمعايير المراجعة المحلية على مكاتب المراجعة في"دراسة حسام عبد المحسن العنقري 

 (0220) "المملكة العربية السعودية
نطاق التغييرات التي طرأت أو من المنتظر أن هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى كشف وتحديد طبيعة و 

تطرأ على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نتيجة التزامها بعدد من معايير مراجعة صادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث تتمحور اإلشكالية الرئيسية للبحث حول معرفة إلى أي مدى أدى 

اجعة التي تعمل في المملكة العربية السعودية باتباع معايير المراجعة المحلية الصادرة عن التزام مكاتب المر 
 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى إحداث تغييرات داخلية على هذه المكاتب؟



ية من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، أن التزام مكاتب المراجعة التي تعمل في المملكة العرب 
السعودية بإتباع معايير المراجعة المحلية، أدى إلى حدوث تغيير فالغالبية العظمى من العاملين والقائمين على 
المكاتب محل الدراسة أكدوا عدم اقتناعهم بأهمية وجدوى قيام الهيئة السعودية بإعداد وتطوير معايير مراجعة 

 .محلية
 نقد الدراسات السابقة: المطلب الثاني

براز أهم ما تتميز          سنتطرق في هذا المطلب إلى نقاط التشابه بين دراستنا الحالية و الدراسات السابقة وا 
 . به دراستنا عن تلك الدراسات 

 أوجه التشابه: الفرع األول
اشتركت دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة في الجانب النظري والمتمثل في التطرق إلى معايير        

الخ، ولعل من أهم النقاط التي تشابهت فيها الدراسة الحالية مع ....راجعة الدولية نشأتها وأهميتها وعرضهاالم
 .الدراسات السابقة هي التركيز على معايير المراجعة الدولية و واقع المراجعة في الجزائر

 أوجه االختالف: الفرع الثاني
راسة الحالية من حيث األهداف ومن حيث النتائج، وكذلك من اختلفت كل الدراسات السابقة وأيضا الد       

حيث طرق المعالجة و مجتمع الدراسة، حيث نجد أن الباحث شريقي عمر اعتمد على المنهج المقارن عند 
إجراء الدراسة المقارنة للتنظيم المهني للمراجعة بين البلدان الثالثة، باإلضافة إلى المنهج التقويمي، أما الباحثة 

، كما اعتمدت في دراستها الميدانية على دراسة على 20-02ينب عون فقد ركزت في دراستها على القانون  ز 
مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية الوادي، أما دراسة الباحث محي الدين عمر فكانت في شكل دراسة 

عبد المحسن العنقري فقد اعتمد على لتجارب بعض الدول في سن معايير المراجعة، أما الباحث حسام بن 
المقابلة والمالحظة وكان مجتمع الدراسة عبارة عن مكاتب مراجعة الحسابات، فالفرق بين هذه الدراسات و بين 
دراستنا الحالية يكمن الجانب التطبيقي حيث نحن سنقوم باالستطالع على آراء مراجعي الحسابات و أهل 

 .اتذة المختصين في المحاسبة و المراجعة االختصاص، و أيضا على آراء األس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :خالصة الفصل

تطرقنا في اإلطار النظري للدراسة في المبحث األول إلى مفهوم معايير المراجعة الدولية، أهدافها،  
و فيما يخص واقع مهنة المراجعة في الجزائر . أهميتها، تبويبها وكذا عرض لمعايير المراجعة المتعارف عليها

 اولنا تطورها التاريخي ومهنة مراجع الحسابات وكذلك معايير األداء المهني للمراجعة في الجزائر تن

كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى بعض الدراسات السابقة التي تصب في نفس المجال مع دراستنا، و  
المتوصل إليها بالمقارنة مع دراستنا  التي تتناول أهم الجوانب المتمثلة في إشكالية الدراسة، أهدافها و أهم النتائج

 .وذكر أهم ما تميزت به دراستنا عن تلك الدراسات السابقة

 :ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي

 مهنة المراجعة في الجزائر تسير نحو األحسن خاصة بعد إصدار معايير تدقيق جزائرية ؛ -
ين واألنظمة واإلجراءات الموضوعة من قبل الدول معايير المراجعة الدولية عبارة عن مرجع لوضع القوان -

 أو الجمعيات المهنية لقياس نوعية العمل من قبل المراجع ؛
 .إن مصداقية مراجع الحسابات تتحقق بمجرد أداء مهامه بما يتوافق ومعايير المراجعة -

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ثانيلالفصل ا
 الدراسة الميدانية



 :تمهيد

ك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير سنتطرق في هذا الفصل إلى معرفة مدى إدرا 
مهنة المراجعة وانسجامها مع متطلبات الواقع الجزائري، وكذلك مدى مالئمة المعايير الدولية للبيئة الجزائرية 
وكذا محاولة معرفة مدى التزام مراجعي الحسابات الجزائريين بمعايير المراجعة المتعارف عليها، وذلك من خالل 
التقرب المباشر من عينة من األكاديميين والمهنيين باستخدام استبيان، من خالل القيام بتحليل وتفسير نتائج 

 .الدراسة 

وفي األخير سنقوم بتحليل البيانات واستخالص النتائج وتفسيرها عن طريق المعالجة اإلحصائية، حيث  
 :تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

 .المتبعة وأدوات الدراسةالطريقة : المبحث األول -
 .عرض وتحليل نتائج االستبيان: المبحث الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطريقة المتبعة و أدوات الدراسة: المبحث األول

يعالج هذا المبحث عرضا عاما لإلطار العام للدراسة الميدانية من حيث هدف الدراسة ونوع العينة التي 
ليها، باإلضافة إلى األدوات المستخدمة في الدراسة لتحليل إجابات العينة تم اختيارها لتوزيع قوائم االستبيان ع

 .على قائمة االستبيان

 طريقة الدراسة: المطلب األول

يتناول هذا المطلب عرض للطريقة المتبعة في الدراسة من خالل التعرف على هدف الدراسة، حدود 
 .الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة

 سةهدف الدرا: الفرع األول

تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى تشخيص الواقع المهني والعملي لمهنة المراجعة في الجزائر، وطبيعة 
الممارسات والعمليات التي تحدث في سياق الممارسات المهنية للمراجعة والتعرف على مدى مساهمة معايير 

رشادات كفيلة بتخفيض مخاطر ال لى دراسة إمكانية تطبيقها المراجعة الدولية بما يتضمن إجراءات وا  مراجعة وا 
 .في البيئة الجزائرية

 حدود الدراسة: الفرع الثاني

 :لقد سبق وأن أشرنا في مقدمة البحث أن هذه الدراسة تمت وفقا للحدود التالية 

تتمثل في الفترة الممتدة من بداية توزيع أول استبيان إلى استالم آخر استبيان، وهي  :الحدود الزمنية -0
 .0203أفريل  03أفريل إلى  00ة من الفتر 

عين ) تتمثل في أماكن توزيع االستبيان في الجزائر و بالتحديد والية عين الدفلى  :الحدود المكانية -0
 ....(.الدفلى، خميس مليانة، العطاف

تتمثل في أفراد العينة الذين أجابوا على أسئلة االستبيان وهم محافظي حسابات  : الحدود البشرية -0
 .محاسبين ومحاسبين وأساتذة جامعيين وخبراء

 مجتمع وعينة الدراسة: الفرع الثالث

محافظي الحسابات، )المتخصصين في المراجعة   يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة: مجتمع الدراسة -0
 (.خبراء محاسبين، محاسبين، وأساتذة جامعيين

محافظ حسابات وخبير محاسب ومحاسب وأستاذ  00مكونة من ميسرة  تم اختيار عينة: عينة الدراسة -0
 :جامعي، والجدول التالي يوضح اإلحصائيات الخاصة باالستبيان



 عدد االستبيانات الموزعة والمستردة على عينة الدراسة(: 10-16)الجدول رقم 

 االستبيان                    البيان           
 النسبة         العدد        

 %022 02 عدد االستمارات الموزعة
عدد االستمارات المفقودة 

 والمهملة
20 02% 

 %20 20 عدد االستمارات الملغاة
 %00 00 عدد االستمارات الصالحة

 .من إعداد الطالبتين باالعتماد على استمارة االستبيان: المصدر            

 أدوات الدراسة: الفرع الرابع

مكانية تطبيقها في الجزائر، استوجب بحكم طبيع          ة موضوع البحث المتعلق بمعايير المراجعة الدولية وا 
علينا االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ة في إجراء التحليالت ، الذي يستعمل بكثر ssSS 02المعروف باسم الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 .اإلحصائية بكافة األشكال

باعتبار االستبيان من أكثر األساليب استعماال في جميع البيانات األولية، تم تصميم استمارة بحث  :االستبيان
موجهة إلى المختصين في المراجعة، تحتوي على مجموعة من العبارات تكون اإلجابة عليها بالتدرج من غير 

 :محاور ةى موافق بشدة، ثم تقسيمها إلى ثالثموافق بشدة إل

مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة في  :المحور األول -
 .الجزائر

 .مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية :المحور الثاني -
 .ئريين بمعايير المراجعة المتعرف عليهامدى التزام مراجعي الحسابات الجزا :المحور الثالث -

تم االعتماد على مقياس ليكارت المكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود االستبانة، وذلك 
 :كما هو موضح في الجدول أدناه

 

 

 



 مقيا  تحديد األهمية النسبية(: 16-16)الجدول رقم 

 األهمية الدرجة

 غير موافق بشدة 10

 ر موافقغي 16

 محايد 10

 موافق 12

 موافق بشدة 11
 من إعداد الطالبتين باالعتماد على استمارة االستبيان: المصدر                   

 :كما تم تقسيم السلم إلى ثالث مجاالت لتحديد درجة األهمية كما يلي

 مجاالت تحديد درجة األهمية(: 10-16)الجدول رقم 

 األهمية الوسط الحسابي
 موافقة متدنية 6.22إلى  10ن م

 موافقة متوسطة 0.22إلى أقل من  6.22من 
 موافقة عالية 11إلى  0.22من 

تــقــيــيــم جــودة الــخــدمــة الــصـحــيـة فــي الــمــؤســســـات فاطمة زهرة بلباشير، سارة عبد اهلل عثمان،  :المصدر
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ائـريـة مـن وجـهـة نـظــر الـمــرضــى، االســتــشـفـائـيـة الـعــمـومـية الـجـز 

 .30في علوم التسيير، تخصص تسيير المؤسسات، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، ص

 اإلحصائية المستخدمة واألدوات   األساليب: الفرع الخام 

باستخدام  اإلحصائي ssSSستبيان من خالل برنامج ال بعد الحصول على البيانات تم تفريغ وتحليل اال
 :اإلحصائية التالية االختبارات

 حساب آلفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبيان ؛ -
 حساب المتوسطات الحسابية لكل محور ؛ -
 حساب االنحراف المعياري لكل محور ؛ -
لعينة من حيث المتغيرات الشخصية  الفرو قات في إجابات أفراد القياس  AVONAاختبار تحليل التباين  -

 .والمتمثلة في كل من الجنس، الوظيفة، المؤهل العلمي، الخبرة



 عرض وتحليل نتائج الدراسة: المبحث الثاني

 spssمن قبل العينة المدروسة تم تفريغ معطياتها في برنامج ال بعد حصولنا على استمارات االستبيان  
ها وتفسيرها، نبدأ عرضنا لنتائج االستبيان الخاصة بالعينة محل الدراسة من أجل الحصول على النتائج لتحليل

 .خبير محاسب، محافظ حسابات، محاسب وأستاذ جامعي 00والتي شملت 

 عرض النتائج المتعلقة بالمعلومات الشخصية: المطلب األول

، الوظيفة، المؤهل نبدأ تحليلنا لالستبيان بالمعلومات الشخصية للعينة محل الدراسة من خالل الجنس
 .العلمي، التخصص

 :الجن  -0

 توزيع أفراد العينة حسب الجن  (: 12-16)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  الجن 
 %30.0 00 ذكر
 %00.0 02 أنثى

 %022 00 المجموع
   sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 :التحليل

% 30.0الذي يوضح لنا توزيع النسب حسب جنس العينة أن نسبة ( 20-20)نالحظ من الجدول رقم 
 . هم إناث% 00.0من أفراد العينة هم ذكور، أما نسبة 

 :التفسير

 .اهتمام الذكور بمجال المراجعة مقارنة مع جنس اإلناث يفسر هذا

 

 

 

 



 :الوظيفة -2

 العينة حسب الوظيفةتوزيع أفراد (: 11-16)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة
 %01.0 20 محافظ حسابات
 %1.0 20 خبير محاسب

 %01 00 محاسب
 %00.3 00 أستاذ جامعي

 %022 00 المجموع
   sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 :التحليل

من % 01الذي يوضح لنا توزيع النسب حسب الوظيفة، أن نسبة ( 20-20)دول رقم نالحظ من الج
أفراد العينة هم محاسبين وهي تحتل أكبر نسبة نظرا لتوفر المختصين في مجال المحاسبة، حيث نجد في كل 

فهي ألساتذة الجامعيين وهي نسبة معتبرة تعزز من % 00.3مكتب محاسبة أكثر من محاسب، أما نسبة 
فهي لمحافظي الحسابات وهذا ما يضيف % 01.0اقية الدراسة من خالل مستواهم العلمي، أما نسبة مصد

مصداقية أكثر على الدراسة من خالل مؤهالتهم حيث أنهم يخضعون لتكوين متواصل في مجال المراجعة، أما 
 .ي هذا المجالي لخبير محاسب وهي النسبة األقل بسبب نقص المختصين فهف% 1.0النسبة الباقية وهي 

 .في دراستنا تفيدنانستنتج مما سبق أن عينة الدراسة تختلف باختالف الوظيفة، لكن كلها وظائف : التفسير

 

 

 

 

 

 

 



 :المؤهل العلمي -3

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي(: 12-16)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %00.0 20 شهادة مهنية

 %00.0 00 ليسان 
 %00 21 ماجستير
 %01.0 00 دكتوراه
 %022 00 مجموع

 sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر 

 :التحليل

الذي يوضح لنا توزيع النسب حسب المؤهل العلمي، أن نسبة ( 20-20)نالحظ من الجدول رقم 
لحاملين شهادة دكتوراه، ثم تليها نسبة % 01.0نة حاملين لشهادة ليسانس، أما نسبة من أفراد العي% 00.0
 .فهي لحاملين شهادات مهنية% 00.0لحاملين شهادة ماجستير، أما النسبة األخيرة فهي نسبة % 00

 :التفسير

الية، من عينة الدراسة بشكل إجمالي يحملون مؤهالت علمية ع% 03.0مما سبق يمكننا القول أن نسبة
 .وهذا يعني أن عينة الدراسة تمثل الفئة المؤهلة علميا القادرة على اإلجابة على أسئلة االستبيان

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الخبرة -4

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة  (: 12-16)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الخبرة
 %01.0 00 سنوات 12أقل من 

 %00.0 01 سنة 06إلى  12من 
 %00.0 02 سنة 06ن أكثر م

 %022 00 المجموع
   sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 :التحليل

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة التي قمنا ( 23-20)نالحظ من الجدول رقم 
سنة فأكثر، أن النسبة األعلى وهي نسبة  00سنوات و تنتهي إلى  20بتقسيمها إلى ثالث فئات تبدأ بأقل من 

 . سنة 00إلى  20تعود للفئة التي تقع بين % 00.0

 :التفسير

 . أفراد العينة يتمتعون بخبرة جيدة مما سينعكس إيجابا على نتائج الدراسةيفسر هذا أن    

 التحقق من صدق و ثبات االستبيان 

كرونباخ، وهذا المعامل عبارة عن نسبة تقيس  αاالستبيان بواسطة المعامل نحاول فيما يلي دراسة ثبات  
 .قيمة أفراد العينة الذين يعيدون نفس اإلجابات في حالة استجوابهم في نفس الظروف

 معامل صدق و ثبات االستبيان(: 11-16)الجدول رقم 

 كرونباخ α المحور
 %00 البعد األول
 %31 البعد الثاني

 %10 الثالث البعد
 00% االبعاد  مجتمعة 

   sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 



 : التحليل

كرونباخ، أن αالذي يوضح صدق وثبات االستبيان باستخدام معامل ( 20-20)نالحظ من الجدول 
ألبعاد كرونباخ لα، أما نسبة %10نسبة بعد الثالث وال% 31سبة ن بعد الثاني، وال%00أخذ نسبة  بعد األولال

 60%وهي نسبة مقبولة ألنها تفوق   %00أخذ نسبة  الثالثة مجتمعة

 :التفسير

من عينة الدراسة سيعيدون % 00هذا أنه في حالة توزيع االستبيان في نفس الظروف السابقة فإن يفسر 
لألداة المستعملة في الدراسة مما يبين مصداقية النتائج التي يمكن  نفس اإلجابة، وهو ما يعبر على ثبات عالي

 .الوصول إليها

 عرض، تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بآراء المستجوبين اتجاه محاور االستبيان : المطلب الثاني

ج لقياس درجة الموافقة حول إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائر، قمنا باستخرا 
 .المستجوبين على جميع أسئلة محاور االستبيان الثالثة إلجاباتالمتوسطات الحسابية 

لكل فقرة درجة الموافقة و الجدول الموالي يوضح ملخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة و  
 .من فقرات االستبيان في المحاور الثالثة

 راء المستجوبين اتجاه فقرات المحور األولالنتائج المتعلقة باتجاه آ: الفرع األول

إجابات المستجوبين حول مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها (: 10-16)رقم  لالجدو
 .في الجزائرلتطوير مهنة المراجعة 

المتوسط  األولالمحور 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة الموافقة الرتبة 

ولية معدة معايير المراجعة الد
 بشكل علمي مهني متطور

 عالية 20 2.00 0.00

معايير المراجعة الدولية ضرورية 
لتطوير مهنة المراجعة على 

 المستوى الدولي

 عالية 20 2.01 0.00

تطبيق معايير المراجعة الدولية 
 تساعد في تحقيق جودة المراجعة

 عالية 20 2.03 0.00



يمكن االعتماد على معايير 
لدولية كدليل علمي المراجعة ا

ومهني أثناء إصدار معايير 
 المراجعة الجزائرية

0.00 
 

2.00 
 
 
 

 عالية 20

تطبيق معايير المراجعة الدولية 
يساهم في تطوير مهنة المراجعة 

 في الجزائر

0.00   
   

2.03 
 

 عالية 20

 عالية    -       2.02 0.01 المتوسط العام للمحور 
   sAssين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج من إعداد الطالبت :المصدر

 :التحليل

الذي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات ( 21-20)نالحظ من الجدول رقم  
جزائر، أن الفي أفراد العينة حول مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة 

، 2.02واالنحراف المعياري  20أي أكبر من الوسط الفرضي % 0.01المتوسط العام لفقرات هذا المحور بلغ 
" معايير المراجعة الدولية ضرورية لتطوير مهنة المراجعة على المستوى الدولي( "20)وقد احتلت الفقرة رقم 

معايير ( "20)، في حين جاءت الفقرة رقم 2.01وانحراف معياري  0.00المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 
نحراف او  0.01في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ " المراجعة الدولية معدة بشكل علمي مهني متطور

تطبيق معايير المراجعة الدولية يساهم في تطوير "في المرتبة الثالثة ( 20)، ثم تليها الفقرة رقم 2.00معياري 
( 20)، ثم تأتي بعدها الفقرة رقم 2.03وانحراف معياري  0.00بمتوسط حسابي بلغ " جزائرمهنة المراجعة في ال

وانحراف معياري  0.00بمتوسط حسابي بلغ " تطبيق معايير المراجعة الدولية تساعد في تحقيق جودة المراجعة"
دليل علمي ومهني أثناء يمكن االعتماد على معايير المراجعة الدولية ك( "20)، في حين جاءت الفقرة رقم 2.03

، كما 2.00وانحراف معياري  0.00في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " إصدار معايير المراجعة الجزائرية
 .من الجدول أن المتوسطات الحسابية لكل الفقرات في هذا المحور كانت بدرجة مرتفعة جدا يظهر

 :التفسير

ضحة، وأن إجابات أفراد العينة كانت متقاربة، وهذا ما يفسر هذا أن كل عبارات هذا البعد كانت وا 
، أي أنه يوجد إدراك كبير من طرف أفراد العينة للحاجة لمعايير المراجعة ويؤكدها يجيب على الفرضية األولى

 .في الجزائر الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة

 



 اتجاه فقرات المحور الثانيالنتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين  :الفرع الثاني

 إجابات المستجوبين حول مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية(: 01-16)الجدول رقم 

المتوسط  الثاني بعدال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة الرتبة

هناك تطابق كبير بين معايير المراجعة 
 ليةالجزائرية ومعايير المراجعة الدو 

 متوسطة 20 0.00 0.00

يساعد استخدام معايير المراجعة الدولية 
المؤسسة الجزائرية في االنفتاح على 

 السوق الدولية 

 عالية 20 2.03 0.00

يؤدي توحيد معايير المراجعة على 
المستوى الدولي إلى زيادة استقاللية 

 مهنة المراجعة في الجزائر 

 عالية 20 2.00 0.00

لمعايير المراجعة الدولية  تبني الجزائر
يؤثر إيجابيا على مصداقية تقارير 

 محافظ الحسابات

 عالية 20 2.30 0.00

هناك توافق للنصوص القانونية المنظمة 
لمهنة المراجعة في الجزائر مع معايير 

 المراجعة الدولية

 عالية 20 0.20 0.30

تعتبر معايير المراجعة الدولية حال 
هنة المراجعة في مناسبا لتحسبن واقع م

 الجزائر

 عالية 20 2.33 0.00

 عالية-       2.00 0.20 المتوسط العام للمحور
   sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 

 

 

 



 :التحليل

المعيارية إلجابات الذي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات (02-20)نالحظ من الجدول رقم  
أفراد العينة حول مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية، أن المتوسط العام لفقرات هذا المحور بلغ 

تبني ( "20)، وقد احتلت الفقرة رقم 2.00، واالنحراف المعياري 20، أي أكبر من الوسط الفرضي 0.20
المرتبة األولى بمتوسط " إيجابيا على مصداقية تقارير محافظ الحساباتالجزائر لمعايير المراجعة الدولية يؤثر 

تعتبر معايير المراجعة الدولية حال ( "20)، وجاءت الفقرة العبارة رقم 2.30وانحراف معياري  0.02حسابي بلغ 
راف معياري وانح 0.00في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ " مناسبا لتحسين واقع مهنة المراجعة في الجزائر

يساعد استخدام معايير المراجعة الدولية المؤسسة الجزائرية في االنفتاح على ( "20)، ثم تليها الفقرة رقم 2.33
يؤدي توحيد معايير ( "20)،ثم تأتي الفقرة رقم 2.03و انحراف معياري  0.00في المرتبة الثالثة " السوق الدولية

في المرتبة الرابعة بمتوسط " استقاللية مهنة المراجعة في الجزائرالمراجعة على المستوى الدولي إلى زيادة 
هناك توافق للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في ( "20)، ثم تبعتها  الفقرة رقم 0.00حسابي بلغ 

، 0.20وانحراف معياري  0.30في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ " الجزائر مع معايير المراجعة الدولية
في " هناك تطابق كبير بين معايير المراجعة الجزائرية ومعايير المراجعة الدولية( "20)في حين جاءت الفقرة رقم 

، كما يظهر من الجدول أعاله أن 0.00وانحراف معياري  0.00المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
 .المتوسطات الحسابية لكل فقرات هذا المحور كانت بدرجة مرتفعة

 :سيرالتف

جابات أفراد العينة كانت متقاربة، هذا ما يجيب على   يفسر هذا أن فقرات هذا المحور كانت واضحة وا 
 .أي أن البيئة الجزائرية تتالءم إلى حد كبير مع معايير المراجعة الدولية ويؤكدها، الفرضية الثانية

 ت المحور الثالثالنتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين اتجاه فقرا :لثالفرع الثا

إجابات المستجوبين حول مدى التزام مراجعي الحسابات الجزائريين بمعايير المراجعة (: 00-16)الجدول رقم 
 المتعارف عليها

المتوسط  الثالث بعدال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة الرتبة

االلتزام بالمبادئ  التأكد من يتم
إعداد  المحاسبية المتعارف عليها في

 القوائم المالية للمؤسسة

 عالية 20 2.02 0.00

 متوسطة 23 0.00 0.02يتم توفير الحد األدنى على األقل من 



 العناية المهنية في عملية المراجعة
يتم التأكد من التطبيق الفعلي لنظام 

 الرقابة أثناء القيام بعملية المراجعة
 عالية 20 2.02 0.02

نويع يتم الحرص على إيجاد و ت
مختلف وسائل اإلثبات عند القيام 

 بعملية المراجعة

 عالية 20 2.00 0.01

يتم اإلشارة إلى المعايير المطبقة عند 
 كتابة تقرير المراجعة

 عالية 20 2.01 0.03

يتم التأكد من اإلفصاح الكافي عن 
 المعلومات في القوائم المالية

 عالية 20 2.00 0.23

لفحص يحتوي التقرير على نوعية ا
 المطبقة في عملية المراجعة

 عالية 20 2.00 0.00

 عالية  -       2.00 0.20 المتوسط العام للمحور
  sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 :التحليل

النحرافات المعيارية إلجابات الذي يوضح المتوسطات الحسابية وا( 00-20)نالحظ من الجدول رقم  
أفراد العينة حول مدى التزام مراجعي الحسابات الجزائريين بمعايير المراجعة المتعارف عليها، أن المتوسط العام 

، وقد احتلت الفقرة  2.00واالنحراف المعياري  20، أي أكبر من الوسط الفرضي 0.20لفقرات هذا المحور بلغ 
المرتبة " اللتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية للمؤسسةيتم التأكد من ا( "20)رقم 

يتم الحرص على إيجاد ( " 20)، ثم تليها الفقرة 2.02وانحراف معياري  0.00األولى بمتوسط حسابي بلغ 
 0.02ط حسابي بلغ في المرتبة الثالثة بمتوس" وتنويع مختلف وسائل اإلثبات عند القيام بعملية المراجعة

" يتم اإلشارة إلى المعايير المطبقة عند كتابة تقرير المراجعة( " 20)، ثم تليها الفقرة رقم 2.02وانحراف معياري 
يتم التأكد ( " 20)، وجاءت الفقرة رقم 2.01و انحراف معياري  0.03في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ 
وانحراف  0.23في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ " القوائم الماليةمن اإلفصاح الكافي عن المعلومات في 

في " يحتوي التقرير على نوعية الفحص المطبقة في عملية المراجعة( " 23)، وجاءت الفقرة رقم 2.00معياري 
يتم ( "20)، في حين جاءت العبارة رقم 2.00وانحراف معياري  0.00المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ 

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " توفير الحد األدنى على األقل من العناية المهنية في عملية المراجعة
، كما يظهر من الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية لكل فقرات 0.00وانحراف معياري  0.02حسابي بلغ 

 .هذا المحور كانت بدرجة مرتفعة 



 :التفسير

جاباتمحور كانت واضحة و يفسر هذا أن فقرات هذا ال  أفراد العينة كانت متقاربة، هذا ما يجيب على  ا 
 .، أي أن مراجعين الحسابات الجزائريين يلتزمون بمعايير المراجعة المتعارف عليهاويؤكدها الفرضية الثالثة

 المحاور الثالثة مجتمعةالنتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين اتجاه  :رابعالفرع ال

 المحاور الثالثة مجتمعة إجابات المستجوبين حول(: 06-16)رقم  الجدول

 درجة الموافقة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور
 عالية 01 0.30 4.29 البعد األول
 عالية 02 0.41 4.06 البعد الثاني
 عالية 03 0.32 4.02 البعد الثالث

 عالية  -     2.01 0.00 األبعادالثالثة مجتمعة
من إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر  

sAss  

  :التحليل

الذي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  (00-20)نالحظ من الجدول رقم  
أي أكبر من الوسط الفرضي  0.00الثالثة بلغ  المحاور الثالثة، أن المتوسط العام لألبعاد أفراد العينة حول

مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية   "، وقد احتل البعد األول 2.01، واالنحراف المعياري 20
، وانحراف معياري 0.01المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ  "في الجزائرلتطوير مهنة المراجعة  وضروريتها

في المرتبة الثانية بمتوسط " مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية "اني ، ثم يليه البعد الث2.02
مدى التزام مراجعي الحسابات  "، في حين جاء البعد الثالث 2.00، وانحراف معياري 0.20حسابي بلغ 

، وانحراف معياري 0.20في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " الجزائريين بمعايير المراجعة المتعارف عليها
 .، كما يظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية لكل األبعاد كانت بدرجة مرتفعة جدا2.00

 :التفسير

جابات أفراد العينة كانت متقاربة، هذا ما يجيب على  يفسر هذا أن كل عبارات األبعاد كانت واضحة وا 
  ة لتطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائرإشكالية البحث و يمكننا من القول أنه هناك إمكانية كبير 

 



 AVONAعرض، تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بتحليل التباين األحادي : المطلب الثالث

التباين فروق المعنوية  بين إجابات أفراد العينة من حيث المتغيرات الشخصية قمنا بتحليل لقياس ال 
 . AVONAاألحادي 

 .الثالثة األبعاد لكل فقرة من فقرات االستبيان في Sisستوى الداللة المعنوية موالجدول الموالي يوضح  

 لعالقة متغير الجن  AVONAاختبار التحليل األحادي  : الفرع األول

 لعالقة متغير الجن  AVONAاختبار التحليل األحادي  (: 00-16)الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
الداللة 

gis 
البعد 
 األول

 2.02 2.00 2.00 20 2.20 بين المجموعات 
 2.10 01 0.30 داخل المجموعات

-     02 0.33 الكلي
البعد 
 الثاني

 2.00 0.11 2.00 20 2.03 بين المجموعات
 2.00 01 00.13 داخل المجموعات

-     02 03.00 الكلي
البعد 

 لثالثا
 2.00 2.20 2.20 20 2.20 بين المجموعات
 2.13 01 00.20 داخل المجموعات

-     02 00.20 الكلي
األبعاد 
الثالثة 
 مجتمعة

 2.02 0.20 2.01 20 2.01 بين المجموعات
 2.00 01 3.00 داخل المجموعات

-     02 00.20 الكلي
  sAssلى نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج من إعداد الطالبتين باالعتماد ع :المصدر

 

 

 



 :التحليل

لعالقة متغير  AVONAالذي يوضح  اختبار التحليل األحادي ( 00-20)نالحظ من الجدول رقم  
، (2.20)أكبر من مستوى الداللة  I.B.Aمع جميع المحاور  Sisأن مستوى الداللة  الجنس بمحاور الدراسة،

 . 2.20وهي أكبر من   2.00، 2.00، 2.02داللة أخذ القيم حيث نالحظ أن مستوى ال

 :التفسير

، هذا ما يجيب يفسر هذا بأنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات اإلجابات تبعا لمتغير الجنس 
 .على الفرضية الرابعة ويؤكدها

 لعالقة متغير الوظيفة AVONAاختبار التحليل األحادي   :الفرع الثاني

 لعالقة متغير الوظيفة AVONAاختبار التحليل األحادي  (: 02-16)م الجدول رق

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
الداللة 

gis 
البعد 
 األول

 2.03 2.00 2.00 20 2.20 بين المجموعات 
 2.02 03 0.32 داخل المجموعات

-     02 0.33 الكلي
البعد 

 لثانيا
 2.22 1.00 0.30 20 3.30 بين المجموعات
 2.03 03 02.00 داخل المجموعات

-     02 03.00 الكلي
البعد 
 الثالث

 2.20 3.00 0.32 20 00.00 بين المجموعات
 2.00 03 00.10 داخل المجموعات

-     02 00.20 الكلي
األبعاد 
الثالثة 
 مجتمعة

 2.20 0.30 2.00 20 2.01 بين المجموعات
 2.00 03 3.00 داخل المجموعات

-     02 3.00 الكلي
  sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر

 



 :التحليل

لعالقة متغير  AVONAالذي يوضح اختبار التحليل األحادي ( 00-20)نالحظ من الجدول رقم  
، أما 2.20وهي أكبر من  2.03في المحور األول أخذ القيمة  Sisمحاور الدراسة، أن مستوى الداللة الوظيفة ب

على التوالي، وهي قيم أقل من مستوى  2.22و  2.20في المحور الثاني و المحور الثالث فقد أخذ القيمة 
 .2.20الداللة 

 :التفسير

اإلجابات تبعا لمتغير الوظيفة في المحور  يفسر هذا بأنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات 
األول، أما في المحور الثاني والثالث فتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اإلجابات، ويرجع ذلك 

 . ، وهذا ماينفي الفرضية الرابعة أي أنه توجد فروقات في اإلجابات تبعا لمتغير الوظيفةالختالف الوظائف

 لعالقة متغير المؤهل العلمي AVONAالتحليل األحادي  اختبار : الفرع الثالث

 لعالقة متغير المؤهل العلمي AVONAاختبار التحليل األحادي  (: 01-16)الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
الداللة 

gis 
البعد 
 األول

 2.21 0.02 2.01 20 2.01 بين المجموعات 
 2.00 03 0.03 داخل المجموعات

-     02 0.33 الكلي
البعد 
 الثاني

 2.20 0.23 0.30 20 0.02 بين المجموعات
 2.00 03 00.00 داخل المجموعات

-     02 03.00 الكلي
البعد 
 الثالث

 2.20 0.20 0.02 20 3.00 بين المجموعات
 2.00 03 02.00 داخل المجموعات

-     02 00.20 الكلي
األبعاد 
الثالثة 
 مجتمعة

 2.20 0.10 2.01 20 0.20 بين المجموعات
 2.00 03 0.00 داخل المجموعات

-     02 3.00 الكلي
  sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر



 :التحليل

لعالقة متغير  AVONAالذي يوضح اختبار التحليل األحادي ( 00-20)نالحظ من الجدول رقم  
 2.21في المحور األول و المحور الثاني أخذ القيم  Sisالمؤهل العلمي بمحاور الدراسة، أن مستوى الداللة 

و هي  2.20، أما المحور الثالث فقد أخذ قيمة 2.20على التوالي و هي قيم أكبر من مستوى الداللة  2.20و
 .2.20ل من مستوى الداللة قيمة أق

 :التفسير

يفسر هذا بأنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات اإلجابات تبعا لمتغير المؤهل العلمي في  
المحورين األول و الثاني، ولكن توجد فروق بالنسبة للمحور الثالث و يعود سبب ذلك الختالف المستوى العلمي 

 .رضية الرابعة ويؤكدها ، هذا ما يجيب على الفألفراد العينة

 لعالقة متغير الخبرة AVONAاختبار التحليل األحادي  : الفرع الرابع

 لعالقة متغير الخبرة AVONAاختبار التحليل األحادي  (: 02-16)الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
الداللة 

gis 
البعد 
 األول

 2.01 0.03 2.00 20 2.00 مجموعات بين ال
 2.21 00 0.00 داخل المجموعات

-     02 0.33 الكلي
البعد 
 الثاني

 2.01 2.10 2.00 20 2.00 بين المجموعات
 2.00 00 00.13 داخل المجموعات

-     02 03.00 الكلي
البعد 
 الثالث

 2.00 2.00 2.00 20 2.00 بين المجموعات
 2.10 00 03.00 جموعاتداخل الم

-     02 00.20 الكلي
األبعاد 
الثالثة 
 مجتمعة

 2.01 0.00 2.20 20 2.20 بين المجموعات
 2.01 00 3.03 داخل المجموعات

-     02 3.00 الكلي
  sAssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج االستبيان بناءا على مخرجات برنامج  :المصدر



 :يلالتحل

لعالقة متغير الخبرة  AVONAالذي يوضح اختبار التحليل األحادي ( 00-20)نالحظ من الجدول رقم  
، 2.01،  2.01، حيث أخد القيم 2.20لجميع المحاور أكبر من  Sisبمحاور الدراسة، أن مستوى الداللة 

 .2.20على التوالي و هي قيم أكبر من  2.00

 :التفسير

، هذا ما يجيب على روق ذات داللة بين متوسطات اإلجابات تبعا لمتغير الخبرةيفسر هذا أنه ال توجد ف 
 .الفرضية الرابعة ويؤكدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خالصة الفصل

من خالل ما تم تقديمه في الجانب النظري من هذا الموضوع، وما تم إسقاطه ومحاولة الكشف عليه في  
عة من المختصين في مجال المراجعة واإلجابات الجانب التطبيقي أين تم توزيع استمارة االستبيان على مجمو 

المقدمة من طرفهم، وبعد تصنيف وتبويب نتائج االستبيان باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي عن طريق 
 :، تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها 02ssSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  

  ؛  الجزائرية في االنفتاح على السوق الدوليةيساعد استخدام معايير المراجعة الدولية المؤسسة  -
لمعايير المراجعة الدولية تأثير كبير في مصداقية مراجعة الحسابات، ألنها تعتبر بمثابة مرشد لمراجع  -

 ؛ الحسابات للقيام بعملية المراجعة
 ؛ يمكن االعتماد على معايير المراجعة الدولية في تنظيم المهنة في الجزائر -
 .األنسب لتحسين واقع المراجعة في الجزائر لمعايير المراجعة يعتبر الحل تبني الجزائر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة  خ ات  م



 :خاتمة

من خالل دراستنا إلمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائر، كان الهدف من وراء هذه الدراسة  
في الجزائر، وكذلك معرفة واقع مهنة المراجعة في  هو معرفة مدى إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية

الجزائر مقارنة مع المعايير الدولية من خالل تقسيم هذه الدراسة فصلين وانطالقا من مجموعة من الفرضيات 
األساسية باستخدام األساليب المشار إليها في المقدمة، ومع سعي الجزائر لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة 

طورات الحاصلة في مجال المحاسبة و المراجعة، فإنها ملزمة بتبني معايير مراجعة تتوافق والبيئة وكذلك الت
 .الجزائرية

وقد توصلنا إلى اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث وهي وجود إمكانية كبيرة لتطبيق معايير المراجعة 
 .الدولية في الجزائر 

 :يةكذلك توصلنا إلى تأكيد الفرضيات التال

 هناك إدراك كبير للحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة، : الفرضية األولى
وذلك من خالل النظر في انسجامها مع متطلبات الواقع الجزائري واالعتماد عليها كدليل علمي ومهني 

 .ألولىوهكذا نكون قد أثبتنا الفرضية ا. أثناء إصدار معايير مراجعة جزائرية
 تتالءم معايير المراجعة الدولية مع البيئة الجزائرية وذلك من خالل توافق النصوص  :الفرضية الثانية

وهكذا نكون قد أثبتنا . القانونية المنظمة لمهنة المراجعة و معايير المراجعة الجزائرية مع المعايير الدولية
 .الفرضية الثانية

 بات الجزائريين بتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها، وذلك يلتزم مراجعي الحسا: الفرضية الثالثة
بالحرص على حسن سير عملية المراجعة وذلك من خالل التزامهم بمجموعة من اإلجراءات الواردة في 

 .وهكذا نكون قد أثبتنا الفرضية الثالثة. 20-02القانون رقم 
 تغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، لكن توجد ال توجد فروق في اإلجابات بالنسبة لم :الفرضية الرابعة

 .فروق بالنسبة لمتغير الوظيفة

 :النتائج

 :من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية 

 معايير المراجعة الدولية جاءت بناءا على الحاجة إليها بالتوازي مع التطورات االقتصادية العالمية ؛ 
 ية عبارة عن قواعد و أنماط يجب على المراجع أي يحتذي بها، ويتم تطبيقها عند معايير المراجعة الدول

مراجعة البيانات المالية، والهدف األساسي من إصدارها هو إيجاد مستويات و إرشادات مهنية لمراجعة 
 الحسابات ؛



 األداء لدى  يسمح العمل بمعايير المراجعة الدولية عند مراجعة القوائم المالية بالرفع من مستويات
 المراجع، وبالتالي مساعدة مستخدمي تقرير المراجع على اتخاذ قرارات أحسن ؛

  بالرغم من وجود توافق للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر و معايير المراجعة
ق بعد إلى المعايير الجزائرية مع معايير المراجعة الدولية إال أن الواقع المهني للمراجعة في الجزائر لم ير 

 .الدولية

 :التوصيات

 :من خالل الدراسة الميدانية توصلنا إلى مجموعة من التوصيات كما يلي 

  وضع القوانين والمعايير بشكل مستمر وأن يتم مراجعتها للتأكد من مواكبتها لتغيرات في احتياجات
 المراجعة ؛

  سة المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية ؛ضرورة تكوين المرتجعين علميا و عمليا و توعيتهم لممار 
  أهمية التعاون بين المهنيين و الجهات ذات العالقة لترسيخ الدور الذي يمكن أن تأديه مهنة المراجعة

عداد البحوث والدراسات المشتركة التي  في المجتمع وتطويره وذلك من خالل تناول مشاكل محاسبية وا 
 تساهم في تطوير المهنة ؛

 ء الدراسات والبحوث األكاديمية و المهنية في مختلف المشاكل التي تواجه مهنة مراجعة الحسابات إجرا
 .في الجزائر، بهدف تحسين وتطوير مهنة المراجعة على المستوى المحلي

 :آفاق البحث

أخيرا ممكن أن نشير إلى أن بحثنا هذا يمكن أن يكون مرحلة تمهيدية لمواضيع بحث مستقبلية في  
 :ل المراجعة، لذا سوف تقترح جملة من المواضيع يمكن تناولها مستقبال والتي نراها مكملة لهذا البحثمجا

 واقع إصالح مهنة المراجعة في الجزائر و مدى توافقها و معايير المراجعة الدولية ؛ 
  ؛دراسة مقارنة للممارسة المراجعة في الجزائر مع الممارسة وفقا لمعايير المراجعة الدولية 
  انعكاس انتهاج الجزائر لمعايير المحاسبة و المراجعة الدولية على تحقيق مسعاها نحو االنفتاح

 االقتصادي ؛
 معايير المراجعة الدولية وأثرها على مراجع الحسابات. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعق ائمة  



 قائمة المصادر والمراجع 
 :اللغة العربية

 كتب: أوال

، دار الثقافة للنشر 0جزء  ، مراجعة الحسابات المتقدمةيحسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاض -0
 . 0221والتوزيع ، 

، دار المستقبل األصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتخالد راغب الخطيب، خليل حمود الرفاعي،  -0
 .0110للنشر، عمان، 

اإلسكندرية،  ، الدار الجامعية،، أس  المراجعة األس  العلمية والعمليةعبد الفتاح صحن وآخرون -0
 .0200مصر، 

، الدار الجامعية، ، أصول المراجعةعبد الفتاح صحن، رجب السيد راشد، محمود ناجي درويش -0
 .0222اإلسكندرية، 

المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، أصول و قواعد المراجعة والتدقيق الشامل، محمد السيد سرايا،  -0
0223 . 

 .0220ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بات، المراجعة ومراقبة الحسامحمد بوتين،  -0
مفاهيم األساسية وفقا للمعايير )المراجعة الخارجية محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  -3

 .0220، الدار الجامعية، القاهرة، (المتعارف عليها والمعايير الدولية

 .0220، دار وائل للنشر، عمان، ةمدخل إلى التدقيق من الناحية العملية والنظريهادي التميمي،  -0
 .0220، دار المريخ للنشر،المراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس،  -1

 .0111، مؤسسة الوراق، األردن، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمد جربوع، -02
 رسائل ومذكرات: ثانيا

        ، مذكرة شريع الجزائري والمعايير الدولية للمراجعةواقع المراجعة الخارجية بين التبن صديق محمد،  -00    
 .0200، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، رمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستي

دراسة ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير عمورة جمال،  - 00
 .ادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم االقتصالدولية للمراجعة

، معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع المهني في الجزائرلقليطي األخضر، - 00
 .0200رسالة دكتوراه، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، 

 

 



 مجالت وملتقيات: ثالثا

عنوان تأهيل مهنة التدقيق في الجزائر في ظل النظام المحاسبي مداخلة بأحمد قايد نور الدين،  - 00
، الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المالي

 .، جامعة عمار ثلجي األغواط0200نوفمبر  00-02المعاصرة للمؤسسات، يومي 
مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق  سيد محمد، بوعرار أحمد شمس الدين، - 00

 .، ورقة بحثية20-02في ظل القانون رقم 

دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي عبد العالي محمدي،  - 00
واإلداري، جامعة محمد ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و اإلداري

 .0200ماي  20،23خيضر بسكرة، أيام 
الملتقى العلمي الدولي مداخلة بعنوان معايير المراجعة الدولية، منصور بن اعمارة، محمد حولي،  - 03

حول النظام المحاسبي المالي الجديد في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، 
 .، جامعة سعد دحلب البليدة0200سمبر دي 00-00يومي 

 القرارات، القوانين والمراسيم: رابعا

 .المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق  0200فيفري  20في  المؤرخ 220المقرر رقم  - 00
 .المتضمن قانون أخالقيات المهنة 10/000من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  - 01

 .0132، قانون المالية لسنة 00/00/0101المؤرخ في  01/023األمر رقم  - 02
 13، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 00/00/0132المؤرخ في  32/030المرسوم رقم  -00

 .0132لسنة 
، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية 20/00/0100المؤرخ في  00/20القانون  -00

 .0100لسنة  20الجزائرية، العدد  العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية
 00، الجريدة الرسمية للجمهورية، العدد 00/21/0110المؤرخ في  10/000المرسوم التنفيذي رقم  -00

 .0110لسنة 
 .المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق  0200أكتوبر  20المؤرخ في  002المقرر رقم  -00    
 .00، العدد 0200جويلية  01المؤرخ في  20-02ائرية، القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجز  -00    

 .، المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق0203مارس  00المؤرخ في  00المقرر رقم  -00    
 
 



 :اللغة األجنبية
1- Brahim Soltani, Auditing an international Approach, prarson education 

limited, London, 2007. 
2- Lionnel .c et Géver  dv, Audit et control interne . Aspect financiers 

opération et stratégique, 4eme  edit, Dalloz paris, 1992. 
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  .....تحية واحترام
 معايير" أكاديمي، تحت عنوانفي إطار التحضير للمذكرة المقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر 

مكانية تطبيقها المراجعة الدولية  ، يسعدنا سيدي سيدتي اختياركم ضمن عينة الدراسة للمشاركة "في الجزائروا 
في إثراء هذا الموضوع و إبداء آراءكم كأكاديميين و مهنيين، قناعة منا بموضوعيتكم وكونكم ستولون كل 

ع المعلومات التي سنزود بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي و ستحظى االهتمام لهذه األسئلة، علما أن جمي
 .بسرية تامة

  ....شكرا لتعاونكم وحسن استجابتكم                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اســتــبــيــان



 :في المكان المناسب ( x)يرجى وضع عالمة   :شخصيةالمعلومات ال

 :لجن ا -0

 ذكر                           أنثى             

 :الوظيفة -6

 محافظ حسابات               خبير محاسب              محاسب               أستاذ جامعي  

 :المؤهل العلمي -0

 شهادة مهنية               ليسانس             ماجستير              دكتوراه  

 :الخبرة -2

 سنة 00سنة              أكثر من  00إلى  20سنوات             من  0أقل من 

 الجزائرفي مدى إدراك الحاجة لمعايير المراجعة الدولية وضروريتها لتطوير مهنة المراجعة : المحور األول

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

الدولية معدة بشكل معايير المراجعة  10
 علمي مهني متطور

     

معايير المراجعة الدولية ضرورية  16
لتطوير مهنة المراجعة على المستوى 

 الدولي

     

تطبيق معايير المراجعة الدولية تساعد  10
 في تحقيق جودة المراجعة

     

يمكن االعتماد على معايير المراجعة  12
 الدولية كدليل علمي و مهني أثناء
 إصدار معايير المراجعة الجزائرية

     

تطبيق معايير المراجعة الدولية يساعد  11
 في تطوير مهنة المراجعة في الجزائر

     



 مدى مالئمة معايير المراجعة الدولية للبيئة الجزائرية: المحور الثاني

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق  محايد
 بشدة

تطابق كبير بينمعايير المراجعة  هناك 10
 الجزائرية و المعايير الدولية

     

يساعد استخدام معايير المراجعة  16
الدولية المؤسسة الجزائرية في االنفتاح 

 على السوق الدولية

     

يؤدي توحيد معايير المراجعة على  10
المستوى الدولي إلى زيادة استقاللية 

 مهنة المراجعة في الجزائر 

     

تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية  12
يؤثر ايجابا على مصداقية تقارير 

 مراجعي الحسابات

     

هناك توافق للنصوص القانونية  11
المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر 

 مع المعايير الدولية

     

تعتبر معايير المراجعة الدولية حال  12
ع مناسبا لتحسين واقع مهنة مراج

 الحسابات في الجزائر

     

 

 

 

 

 



 مدى التزام مراجعي الحسابات بمعايير المراجعة المتعارف عليها في الجزائر: المحور الثالث

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

يتم التأكد من االلتزام بالمبادئ المحاسبية  10
 م الماليةالمتعارف عليها في إعداد القوائ

     

يتم توفير الحد األدنى على األقل من العناية  16
 المهنية في عملية المراجعة

     

يتم التأكد من التطبيق الفعلي لنظام الرقابة  10
 أثناء القيام بعملية المراجعة

     

يتم الحرص على إيجاد و تنويع مختلف  12
 وسائل اإلثبات عند القيام بعملية المراجعة

     

يتم اإلشارة إلى المعايير المطبقة عند كتابة  11
 تقرير المراجعة

     

يتم التأكد من اإلفصاح الكافي عن  12
 المعلومات في القوائم المالية

     

يحتوي التقرير على نوعية الفحص المطبقة  12
 في عملية المراجعة

     

 

 

 

 

 

 

 



 ومات الشخصيةبالمعلالمتعلقة  ssggمخرجات (: 16)الملحق رقم 

sex 

  Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid masc 31 75,6 75,6 75,6 

femin 10 24,4 24,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 
 

 

Quals 

  Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid dp 5 12,2 12,2 12,2 

l 15 36,6 36,6 48,8 

m 9 22,0 22,0 70,7 

dr 12 29,3 29,2 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction 

  Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid cc 8 19,5 19,5 19,5 

ec 4 9,8 9,8 29,3 

c 16 39,0 39,0 68,3 

p 13 31,7 31,7 100,0 

Total 41 100,0 100,0  



Exp 

  Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid -6ans 12 29,3 29,3 29,3 

6-
12ans 

19 46,3 46,3 75,6 

+12an
s 

10 24,4 24,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 
 

 المتعلقة بآلفا كرونباخ ssggمخرجات (: 10)الملحق رقم 
  RELIABILITY   /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5   /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL   /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,630 5 

 
  RELIABILITY   /VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6   /SCALE('ALL 
VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,799 6 

 
  RELIABILITY   /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7   /SCALE('ALL 
VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,929 7 

 



RELIABILITY   /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
b4 b5 b6     /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,825 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحاور الثالثة ssggمخرجات (: 12)الملحق رقم 

[DataSet2] C:\Users\c\Desktop\samiha\samiha.sav 

Descriptive Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

a1 41 4,39 ,542 

a2 41 4,41 ,499 

a3 41 4,22 ,475 

a4 41 4,15 ,422 

a5 41 4,32 ,471 

b1 41 3,46 1,185 

b2 41 4,32 ,471 

b3 41 3,83 ,834 

b4 41 4,61 ,737 

b5 41 3,76 1,044 

b6 41 4,41 ,774 

c1 41 4,46 ,505 

c2 41 3,10 1,338 

c3 41 4,20 ,401 

c4 41 4,29 ,512 

c5 41 4,17 ,495 

c6 41 4,07 ,519 

c7 40 3,85 ,622 

A 41 4,2976 ,30699 

B 41 4,0650 ,41646 

C 41 4,0215 ,32375 

Valid N 
(listwise) 

40 
  

 

 :تغيرات الشخصيةللم AVONAالمتعلقة بتحليل التباين األحادي  ssggمخرجات (: 11)الملحق رقم 

GET 
  FILE='G:\samiha.sav'. 
 
Warning # 5281.  Command name: GET FILE 
SPSS Statistics is running in Unicode encoding mode.  This file is encoded in 



a locale-specific (code page) encoding.  The defined width of any string 
variables are automatically tripled in order to avoid possible data loss.  You 
can use ALTER TYPE to set the width of string variables to the width of the 
longest observed value for each string variable. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
GET 
  FILE='G:\samiha.sav'. 
 
Warning # 5281.  Command name: GET FILE 
SPSS Statistics is running in Unicode encoding mode.  This file is encoded in 
a locale-specific (code page) encoding.  The defined width of any string 
variables are automatically tripled in order to avoid possible data loss.  You 
can use ALTER TYPE to set the width of string variables to the width of the 
longest observed value for each string variable. 
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
COMPUTE c=MEAN(c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7). 
EXECUTE. 
COMPUTE b=MEAN(b1,b2,b3,b4,b5,b6). 
EXECUTE. 
COMPUTE a=MEAN(a1,a2,a3,a4,a5). 
EXECUTE. 
COMPUTE abc=MEAN(c,b,a). 
EXECUTE. 
 

SAVE OUTFILE='G:\سميحة.sav' 

  /COMPRESSED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ONEWAY c b a abc BY sex 
 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

c Between 
Groups 

.034 1 .034 .035 .853 

Within 
Groups 

38.030 39 .975   

Total 38.064 40    

b Between 
Groups 

.867 1 .867 1.993 .166 

Within 
Groups 

16.971 39 .435   

Total 17.839 40    

a Between 
Groups 

.044 1 .044 .459 .502 

Within 
Groups 

3.726 39 .096   

Total 3.770 40    

abc Between 
Groups 

.195 1 .195 1.068 .308 

Within 
Groups 

7.120 39 .183   

Total 7.314 40    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ONEWAY c b a abc BY fonction 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

c Between 
Groups 

14.112 3 4.704 7.267 .001 

Within 
Groups 

23.952 37 .647   

Total 38.064 40    

b Between 
Groups 

7.728 3 2.576 9.426 .000 

Within 
Groups 

10.111 37 .273   

Total 17.839 40    

a Between 
Groups 

.068 3 .023 .227 .877 

Within 
Groups 

3.702 37 .100   

Total 3.770 40    

abc Between 
Groups 

2.592 3 .864 6.769 .001 

Within 
Groups 

4.723 37 .128   

Total 7.314 40    

 
ONEWAY c b a abc BY quals 
  /MISSING ANALYSIS. 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

c Between 
Groups 

7.510 3 2.503 3.031 .041 

Within 
Groups 

30.554 37 .826   

Total 38.064 40    

b Between 
Groups 

5.202 3 1.734 5.077 .005 

Within 
Groups 

12.637 37 .342   



Total 17.839 40    

a Between 
Groups 

.594 3 .198 2.305 .093 

Within 
Groups 

3.176 37 .086   

Total 3.770 40    

abc Between 
Groups 

2.084 3 .695 4.915 .006 

Within 
Groups 

5.230 37 .141   

Total 7.314 40    

 
 
ONEWAY c b a abc BY exp 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

c Between 
Groups 

.824 2 .412 .421 .660 

Within 
Groups 

37.239 38 .980   

Total 38.064 40    

b Between 
Groups 

.862 2 .431 .965 .390 

Within 
Groups 

16.976 38 .447   

Total 17.839 40    

a Between 
Groups 

.238 2 .119 1.278 .290 

Within 
Groups 

3.532 38 .093   

Total 3.770 40    

abc Between 
Groups 

.044 2 .022 .116 .891 

Within 
Groups 

7.270 38 .191   

Total 7.314 40    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس  



 القهر 

  ............................................................................................إهداء
 .......................................................................................كلمة شكر 
 ........................................................................................ مستخلص

 ..................................................................................قائمة المحتويات 
 .....................................................................................قائمة الجداول 

 ....................................................................................ة المالحق قائم
 ج-أ  ...........................................................................................المقدمة 
 00-16...................................... األدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة: الفصل األول        

 20............................................................................................. تمهيد 

 01-00................... معايير المراجعة الدولية والواقع المهني للمراجعة في الجزائر : المبحث األول

 01-02.......... ..................................................... الدراسات السابقة: ثانيالمبحث ال

 01....................................................................................خالصة الفصل 

 20-60........................................................... الدراسة الميدانية: الفصل الثاني       

 00.............................................................................................. تمهيد 

 62-66.................................................. الطريقة المتبعة وأدوات الدراسة: المبحث األول

 00-00.....................................................االستبيانعرض وتحليل نتائج : نيالمبحث الثا

 00.......................................................................................خالصة الفصل 

 00-00...........................................................................................الخاتمة 

 02-00.................................................................................... قائمة المراجع 

 01-00..........................................................................................المالحق 

 00..............................................................................................الفهرس 

 


