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:ملخص
١ًتعلد َعدده

ايدٚ  يًرصددابا ة١ددٝ اخلا ج١قعددا يًُراجعددٛ ايل٠ْٛددا ؾحددٛددٌ َهًٝيٚ  إ ىل صددد١ ايد اشددٙتٗدددف ٖددل

 يًرصدابا١دٝ اخلا ج١ يًُراجعد١دٝٓٗ ام١ امُا شد١د٦ٝ ب٢ًٖلا إ شكاطا عٚ  َٓٗاة١ َراجع١٦ٝ بٟ أ٤ ال ميهٔ اشلثٓا١َ عا٠َعاصر
 ةٝ ْعر امدراجع اخلدا ج١ٗجٚ َٔ رة٥اجلسا
اٝيٚامصدؤٚ ّامٗدا

 يًرصاباٞا امراجع اخلا جٝيَٚصؤٚ ّ َٗا٢ًف عٛقٛرة َٔ خالٍ اي٥اجلسا

ٌايد تلُثدٚ ة١دٝ اخلا ج١ َدٔ خددَا امراجعد٠دٝدا امصدلؿ٦دع ايؿٝ

ٖدلاٚ ١ يًُراجعد١دٝيٚري ايدٜاؾكا َع امعاٛتٚ ة١ٝٓطٚ عاٜ َٔ تعر١ امراجع١َٓٗ ِظٌ َا ذنه

ٔ َدٞ َدِٓٗ اتلُدع امدايٙٓلعرٜ َاٚ
 َٔ امراجع٠اخلدَا امٓلعرٚ

.ْاتٗاٌٛ َهًٝيٚ ر٥ يًرصابا باجلسا١ٝ اخلا ج١قعا يًُراجعٛ ايل٠ ٛح يٓا صد ؾحٝلٜ ة مما١ يًُراجع١ٝٓطٚ ريٜ معاًٞاب نٝيػ
.ٞقعا اتلُع امايٛا امراجعة َٗاّ امراجعة تٝيٚ يًرصابا ة َصؤ١ٝ اخلا ج١قعا ة امراجعٛ ايل٠ٛ ؾح:١ٝايهًُا امؿلاذ
M42, D84, C12 :

زَٛ

Abstract :
This study aims to follow and analyze the components of the expectation gap of external audit in
Algeria. Which are a contemporary general problem that we cannot exclude from any audit environment,
according to the environment of the professional practice of external audit in Algeria. Relative to the point
view of external auditors to the functions and responsibilities of external audit in Algeria, and the
viewpoint and what expects the financial community. With all its categories, that benefits of external audit
services, which consist of tasks and responsibilities expected of the auditors services required to what
governs the auditing profession by national legislation, and in accordance with international standards of
audit. In light of the total absence of national audit standards, allowing us to follow the audit expectation
gap in Algeria and analyze its components.
Keywords: expectation gap, external audit, Auditor responsibilities, Auditor Tasks, expectations of the
financial community.
Jel Classification : C12, D84, M42
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متهيد:

ٜٛجددد جدددٍ طٜٛددٌ ا َددد بد َٗٓددَ ١راجعدد ١امصددابا ٚاتلُددع َددٔ َصددلبدَ ٞاي ٝاْددا امايٝدد١ة بع د ٕ
َصدؤٚيٝا َراجعد ٞامصدابا ا دا ٙامصدلبدَ يًكدٛا ِ٥امايٝد ١خاصد ١أثدر ؾضدا٥ح اْدر ٚٚ ٕٚيددنّٛة ايؿضدا٥ح
اي د أثددا

ايددرأ ٟايعدداّ يًلرددرٜم عًدد ٢امٛنُدد١ة ٚد ٚا ٦ٝددا امٗٓٝدد ١يؿددرو قٝددٛد صددا َ١

َصامِٗة ؾُٛضٛع ؾح ٠ٛايلٛقعا قد الق ٢اٖلُاَدا ند ريا َدٔ اي داذث
ايعكد ٜٔا خرئٜة ذٝث ال ميهٔ

دداٍ محاٜدد١

عًدِ َراجعد ١امصدابا خاصد١

اٌٖ تًو ايؿح٠ٛة أ ٚاالدعا ٤ب ٕ تٛقعا اتلُع غدري ٚاقعٝد١ة أ ٚايكد ٍٛبد ٕ

االْلكادا امٛجٗ ١إىل امٗٓ ١غري عادي١ة  َٔٚثِ دنب إٔ تٛج٘ جٗٛد اي اذث يد اش ١ايعٛاَدٌ ايد

أد إىل ٚجدٛد

تًو ايؿحٚ ٠ٛعٌُ اقرتاذا ٚتٛصٝا بٓا ٠٤يلضٝٝل ٖل ٙايؿح ٠ٛإىل أدْ ٢ذدد ممهدٔ ٕ ايدلبً

َٓٗدا ْٗاٝ٥دا ال

ميهٔ إٔ ذندث

ب ١٦ٝامراجع١ة ذٝث إٔ َعهً ١ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد ١اخلا جٝد ١تهلصد ٞايصد ػ ١ايعاَد١

أ ٟاْ٘ ال ميهٔ اشلثٓا ٤أ ٟبَ ١٦ٝراجعدَٗٓ ١داة ٚبايلداي ٞؾٗدلا ٜلاًدب ايد اشدٚ ١ايلرًٝدٌ مهْٛدا ؾحد ٠ٛايلٛقعدا
مببلًددـ َصددلٜٛاتٗا يهددٌ ب٦ٝددَ ١راجعدد١ة َددٔ أجددٌ ٚضددع شد ٌ ٚايٝددا يلضددٝٝل ٖددل ٙايؿحددٚ ٠ٛامددد َددٔ ثا ٖددا اىل
َصلَ ٣ٛك .ٍٛ
تلُر ٛإظهاي ١ٝايد اش ١ذ ٍٛصد ٚيًٝدٌ َهْٛدا ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصدابا
اجلسا٥رة ٚؾكا يًُرددا ايٓعر ١ٜيؿح ٠ٛايلٛقعا ة ؾايصؤاٍ ايرٝ٥ص ٞيًد اش ١صٝؼ نُا :ًٜٞ
" إ ىل أَ ٟدٜٛ ٣جد اخلالف

ٚجٗا ايٓعر ب امراجع اخلا جٚ ٝاجلٗا امصلؿٝد َٔ ٠خدَاتِٗة ذٍٛ

َٗاّ َٚصؤٚيٝا امراجع اخلا ج ٞيًرصابا
ٚمعاجلٖ ١ل ٙاإلظهاي ١ٝمت صٝاغ ١ؾرضٝا ايد اش١ة
امٗٓ ١ٝيًُراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا

اجلسا٥ر".

ظٌ ْعرٚ ٠ؾٗدِ اي اذدث ي ٦ٝدٚ ١ظدرٚف امُا شد١

اجلسا٥رة َٚا تلصِ ب٘ ب ١٦ٝامراجعد١

اجلسا٥در َدٔ غٝداب يًُعداٜري امٗٓٝد١ة

ٚقص ٛايلعرٜعا اي يهِ َٗٓ ١امراجع١ة ٖٚل ٙايؿرضٝا ٖ:ٞ
 تٛجدد اخلالؾدا تا داليد ١إذصدا ١ٝ٥بد

اَ ٤راجعد ٞامصدابا اخلدا جٝ

اجلسا٥در ٚاجلٗدا

امصلؿٝد َٔ ٠خدَاتِٗ ذ ٍٛامٗاّ ٚامصؤٚيٝا اماي ١ٝيًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا .
 ال تٛجدد اخلالؾدا تا داليد ١إذصدا ١ٝ٥بد

اَ ٤راجعد ٞامصدابا اخلدا جٝ

اجلسا٥در ٚاجلٗدا

امصددلؿٝدَ ٠ددٔ خدددَاتِٗ ذدد ٍٛتٛقعددا اتلُددع نهددٌ امرت ادد ١مبٗدداّ َٚصددؤٚيٝا َراجددع امصددابا
اخلا ج.ٞ
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مت اخل ا ايؿرضٝا اي قاَت عًٗٝا ايد اش ١ايٓعر َٔ ١ٜخالٍ اشدل ٝإ َٛجد٘ اىل ؾد ٦ايد اشدٚ ١ايًدلإ
ميدثالٕ ا تلُددع امداي ٞبدداجلسا٥رة َدٔ امددراجع اخلدا ج ٝنددايارف امكددّ خلدددَا امراجعدَ ١ددٔ جٗد١ة ٝ ٚددع
ايؿ٦ا امصلؿٝد َٔ ٠خدَا امراجع ١نايارف امصلؿٝد باخلدَ َٔ ١جٗ ١أخر.٣
أوال .الدراسة النظرية
.0مفهوم فجوة التوقعات ومكوهاتها:

إٕ َؿٗد ّٛؾحد ٠ٛايلٛقعددا َلدسأَ َددع َؿٗدَ ّٛراجعدد ١امصدابا ة ٚيد٘

ًددَ ١دٔ امهْٛددا امرت اد ١بددا دا٤

ٚامعاٜرية ٚايلٛقعا َٔ اتلُع اماي ٞمصؤٚيٝا امراجع١ة ٚنليو بعم ايلٛقعا ايػري َعكٛيَ ١دٔ طرؾد٘ٚ .شدٝلِ
ايلارم اىل

ًَ ١دٔ تعرٜؿدا ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصدابا ة ٚندلا ايٛقدٛف عًد ٢يًٝدٌ

ُدٌ

َصلٜٛاتٗا َٚهْٛاتٗا.
.0.0مفهوم فجوة التوقعات :

ٜعل ) 1 (Carl D Liggioأ َٔ ٍٚاشلبدّ َصاًح ؾح ٠ٛايلٛقعدا

امراجعد١ة ٚعًد ٢أْٗدا تعدري إىل ايؿدرم

ب َصلٜٛا ا دا ٤املٛقع ١عً ٢حنَ ٛدا ٜؿٗدِ َدٔ ق دٌ َراجدع امصدابا ة َٚدٔ ق دٌ امصدلبدَ يً ٝاْدا امايٝد١ة
 ٚد اإلظا  ٠إٔ بعم ايهلاب ٜرجع ٕٛؾح ٠ٛايلٛقعا إىل َا ق ٌ اشلبداّ ٖدلا امصداًحة أَٓ ٟدل بداٜد ١أعُداٍ
امراجع ١يًعرنا

ايكرٕ ايلاشع ععر

2

نُا ناْت أ ٍٚإظا  ٠يعٗ ٛؾح ٠ٛايلٛقعا َٗٓٝا (َٔ طدرف ا ٦ٝدا ايد تدٓعِ امٗٓد١خ َدٔ خدالٍ ايلكرٜدر
ايل ٟأصدد ت٘ جلٓد ١ند )Cohen Commission( ٖٛايلابعد ١يًُعٗدد ا َرٜهد ٞيًُراشد
شٓ 1978 ١ة ٚاي أظا

إىل ٚجٛد خًٌ ٚقصٛ

لا ايلكرٜرة ٚأْ٘ َٖ ٛا أد ٣إىل ٚجٛد ؾح ٠ٛتٛقعا

ايكداْْٝٛ

)(AICPA

تكرٜر َراجع امصابا اخلا جٚ ٞؾِٗ امصدلعًُ اخلدا جٝ
امراجع١ة ٚإٔ شد ب ٖدل ٙايؿحدٜ ٠ٛرجدع إىل إٔ امصدلبدَ

يلكددا ٜر َراجددع امصددابا ٜلٛقعددَ ٕٛددٔ َراجعدد ٞامصددابا إٔ ٜلػًػًددٛا داخددٌ أْعدداٚ ١عًُٝددا امٓعد ٠ة ٚإٔ ٜعدددٚ
تكددا ٜر عددٔ أدا ٤اإلدا ٠ة ٚإٔ ٜهلعددؿٛا ايعًُٝددا غددري ايكاْْٝٛددٚ ١االخلالشددا ة ٚعدددّ تً ٝددَ ١راجعدد ٞامصددابا
يلٛقعا امصلبدَ

تًو ا ٚج٘ أد ٣إىل ظٗ ٛؾح ٠ٛايلٛقعا

3

 َٔٚأِٖ ايلعا ٜـ يؿح ٠ٛايلٛقعا بامراجع ١جندة ٚنُدا عرؾلٗدا ) 4 (PPORTER BRENDAة بد ٕ ؾحد٠ٛ
ايلٛقعا متثٌ ايؿرم ب َدا ٜكد ّٛبد٘ أَ ٚدا ميهدٔ إٔ ٜكد ّٛبد٘ َراجعد ٞامصدابا ة ٚبد َدا  ٜٓػد ٞأَ ٚدا ٜلٛقدع إٔ
ٜك ّٛب٘ َراجع ٞامصابا ٚؾكا يلٛقعا اتلُع اماًٛب.َِٗٓ ١
نُا ٜعرف )(LEE TOM

5

ؾح ٠ٛايلٛقعدا ب ْٗدا ايل دا ٜٔبد َدا ٖدَ ٛلٛقدع إٔ ذنككد٘ َراجعد ٞامصدابا

ٚب ا دا ٤ايؿعًِ ٞة ذٝث ترت ط تًو ايؿح ٠ٛبا دا ٤ايؿعً ٞيألعُاٍة ٚإخؿدام َدراقا امصدابا

أدا ٤عًُدِٗ

بايعهٌ اماًٛب.
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ٚعرف ( ج ٛد داْٝاٍ غايٞخ

6
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ؾحد ٠ٛايلٛقعدا عًد ٢أْٗدا اخدلالف ا دا ٤امٗدع مراجعد ١امصدابا َدٔ ذٝدث

اجلٛدَٚ ٠عاٜري ا دا ٤عٔ ا دا ٤املٛقع يكٝك٘
( 7)TALHA & SHAIKHأْٗدا ايؿدرم بد َصدلٜٛا ا دا٤
املٛقع ١عً ٢ايٓر ٛاملٛخ َٔ ٢جاْدب َراجعد ٞامصدابا َٚصدلبدَ ٞايلكدا ٜر امايٝد١ة أٖ ٟد ٛايؿحد ٠ٛبد تٛقعدا
اتلُع َٔ َراجع ٞامصابا ة ٚؾكا ما ٜرا ٙاتلُع  ٚأدا ٤امراجع .
امراجع١

ٚبايلاي ٞميهٔ تعرٜـ ؾح ٠ٛايلٛقعا

ظٌ َا مت ايلارم اي َٔ ٘ٝتعرٜؿا ة عً ٢أْٗدا تعد عدٔ

ايؿح ٠ٛامٛجٛد ٠ب َراجعد ٞام صدابا ٚاتلُدع امداي ٞبصدؿ ١عاَد ١ذدَ ٍٛصدؤٚيٝا امراجدع اخلدا جٞة َٚصدل٣ٛ
جٛد ٠ا دا ٤امٗع اماًٛب َٓ٘

ظٌ أدا ٘٥يعًُ ١ٝامراجع ١مبا ذنهِ ٖل ٙامٗٓ َٔ ١أذهاّ َٚعاٜري.

.5.0مكوهات فجوة التوقعات:

إ ٕ ؾح ٠ٛايلٛقعا ميهٔ تٛضٝح ٚيً ٌٝحملٛاٖا َٔ خالٍ ثالث َصلٜٛا نُا :ًٜٞ
 1.2.1املستتتوا الو :

8

ايل ددا ٜٔب د َصددلبدَ ٞايكددٛا ِ٥امايٝددٚ ١امراجددعة اصددٛيت امصددؤٚيٝا اي د دنددب إٔ تٓؿددلٖا

امراجع.١
 2.2.1املستوا الجاهي :ايل ا ٜٔب َصلبدَ ٞايكٛا ِ٥امايٚ ١ٝامراجعة اصٛيت امصؤٚيٝا اماي ١ٝيًُراجع
 3.2.1املستوا الجالح :ايل ا ٜٔب َصلبدَ ٞايكٛا ِ٥امايٚ ١ٝامراجعة اصٛيت َد ٣ايهؿا٠٤
امراجع ١تله:َٔ ٕٛ

ٚٚؾكا ل ٙامصلٜٛا ؾإ ؾح ٠ٛايلٛقعا
أ .فجوة املعقولية  :Reasonableness Gapاي

تلُثٌ

تٓؿٝل امراجع.١

9

ايل ا ٜٔب تٛقعا اتلُع أَ ٚصلبدَ ٞايكٛا ِ٥اماي١ٝ

َٔ امراجعة ٚب َا ٜصلاٝع امراجع أدا ٘٥بصَ ٠ ٛعكٛي.١
ب .فجوة الداء Performance Gap

اي

ايل ا ٜٔب

تلُثٌ

ايٛاج ا اي

ٜلٛقعٗا اتلُع أَ ٚصلبدَٞ

ايكٛا ِ٥اماي ١ٝبعهٌ َعدك َٔ ٍٛامراجعة ٚب ا دا ٤ايؿعً ٞي٘ٚ .ميهٔ تكص ِٝتًو ايؿح ٠ٛإىل قصُ :
 ايؿح ٠ٛب

10

ايٛاج دا ايد ميهدٔ تٛقعٗدا بعدهٌ َعكدَ ٍٛدٔ امراجدع ٚبد ٚاج دا امراجدع ٚؾكدا معداٜري

امراجع١ة ٜٚاًل عًٗٝا ؾح ٠ٛعدّ ايهؿا ١ٜأ ٚايكصٛ

َعاٜري امراجع.١

ٚمتثددٌ ٖددل ٙايؿحددَ ٠ٛددٔ جٗدد ١اخددر ٣ايؿحدد ٠ٛبد َصددؤٚيٝا امراجددع ايد تراعدد ٞجاْددب اير ٝدد ١يًُراجددع
ايلٓؿٝل ٚا د ا٤ة َٚصؤٚيٝا امراجع ٚؾل ايلعرٜعا

ٚامعاٜري امٗٓ١ٝة نُا ٜٛضر٘ ايعهٌ قِ )(01

 ايؿح ٠ٛب ٚاج ا امراجع ٚؾدكا معاٜري امراجعد١ة ٚبد ا دا ٤ايؿعًد ٞيد٘ة ٜٚاًدل عًد ٢تًدو ايؿحد ٠ٛبؿحد٠ٛ
عدّ ايهؿا ١ٜأ ٚايكصٛ
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 .5مهام ومسؤوليات املراجع اخلارجي للخسابات باجلزائر:

ختضدع َٗدداّ َٚصددؤٚيٝا امراجددع اخلدا ج ٞيًرصددابا
دنعًٗا عٓد امصدلٜٛا ايددْٝا يدألدا٤ة ٖٚدلا

اجلسا٥ددر اىل

ًددَ ١دٔ ايلعددرٜعا ٚايكددٛاْ ممددا

ظدٌ غٝداب َعداٜري ٚطٓٝد ١يهدِ امُا شد ١امٗٓٝدٚ ١يددد امصدلٜٛا

امثً ٢يألدا٤ة ندليو عددّ االعلُداد يًُعداٜري ا يدٚيٝد ١يًُراجعد ١ايصداد  ٠عدٔ االيداد ايددٚي ٞيًُراشد )(IFACة
ذٝث ختضع َٗاّ َٚصؤٚيٝا امراجع اخلا جٞ

اجلسا٥ر يًكاْ 01-10 ٕٛاملعًل مبٗدٔ اخلد ري اساشدا ٚحمداؾغ

امصددابا ٚاساشددب امعلُدددة ً ٚددَ ١ددٔ امراشدد ِٝايلٓؿٝلٜدد ١ايد تدددعِ تؿصددريٚ ٙظددرذ٘ة ٚايد ت كدد ٢غددري ًَُدد١
جبٛاْب امُا ش ١امَٗٓٚ ١ٝل خر ٠ايصد. ٚ
 .0.5التوافق بني مهام ومسؤوليات املراجع باجلزائر واملعايري الدولية للمراجعة:

اظلٌُ ايكاْٚ 01-10 ٕٛامراش ِٝايلٓؿٝل ١ٜامهًُد ١يد٘ة عًدَٗ ٢داّ َٚصدؤٚيٝا امراجدع اخلدا ج ٞبداجلسا٥رة
ٚايد تٛاؾكددت جسٝ٥دا َددع جددسَ ٤دٔ ْصددٛيت امعداٜري ايدٚيٝدد (ISA)١ايصدداد  ٠عدٔ االيدداد ايددٚي ٞيًُراشد ة ٚايد
ايٓكاط ايلاي:١ٝ

تلُثٌ

 1.1.2حقوق وواجبات املراجع:

ٜددٓ

امرشدد ّٛايلٓؿٝددل ٟقددِ  32-11عًدد ٢إ عًُٝدد ١ايلعدد ٝيًُراجددع تددلِ ط كددا يدددؾرت ايعددرٚط ايددلٜٛ ٟضددح

ٝدددع امكدددٛم ٚايٛاج دددا يًادددرؾ ة ٚندددليو خاددداب ايلهًٝددـٖٚ 11.دددَ ٛدددا جدددا٤

امعٝدددا ايددددٚي ٞيًُراجعد د١

) )ISA200ا ٖداف ايعاَ ١يًُراجدع امصدلكٌ ٚتٓؿٝدل امراجعدٚ ١ؾكدا يًُعٝدا ) (ISA210االتؿدام ذد ٍٛأجداٍ ٚظدرٚط
َُٗ ١امراجع ١أ ٚظرٚط ايلهًٝـ بامراجع.١
 2.1.2مهام املراجع اخلارجي الساسي واملراجعني الجاهويني:

َ ٖٛٚا ْصت عً ٘ٝامٛاد 48ة47ة46ة َٔ 49ايكاْ.01-10 ٕٛ

12

َ ٖٛٚدا ٜلٛاؾدل َدع امعٝدا ايددٚي(ISA600) ٞ

عًُٝا َراجع ١اي ٝاْا اماي ١ٝيًُحُٛع- ١اعل ا ا خاص - ١مبا ؾٗٝا تيو عٌُ َراجع ٞايعٓصر أ ٟايؿرٚع.
 3.1.2مسؤولية الراجع بالنسبة رقابة اجلودة

ْصددت امددادَ 05 ٠ددٔ ايكدداْ ٕٛقددِ  01-10عًدد ٢إْعددا ٤جلٓدد ١امراق دد ١ايٓٛعٝدد ١عًددَ ٢صددل ٣ٛاتًددض ايددٛطع
يًُراش َ ٖٛٚ 13.١ا ٜلٛاؾل َع امعٝا ايدٚي (ISA220) ٞقاب ١جٛدَ ٠راجع ١ايكٛا ِ٥اماي.١ٝ
 4.1.2مسؤوليات املراجع يف التقرير:

ذٝدث ْصدت امدادَ 25 ٠دٔ ايكداْ 01-10 ٕٛعًد ٢إعدداد ايلكرٜدر اخلدايت بايلٗدٜدد اسلُدٌ الشدلُرا ْ ١ٜعدداط
امؤشصَ ٖٛٚ 14.١ا ٜدٓ

عًٝد٘ امعٝدا ايددٚي ٞيًُراجعد (ISA570) ١امٓعد  ٠امصدلُر٠ة جدا ٤نُدا  ٚد

ْد

امداد٠

قِ  25عً ٢إ عداد تكرٜر ذ ٍٛإجرا٤ا امراق  ١ايداخً١ٝة َ ٖٛٚدا ٜلٛاؾدل َدع امعٝدا ) (ISA265االبدالؽ عدٔ ْدٛاذٞ
ايكصٛ

ايرقاب ١ايداخً ١ٝيًُهًؿ بامٛنُٚ ١االدا .٠
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 5.1.2مسؤولية املراجع يف التوثيق:

ْصت اماد َٔ 40 ٠ايكاْ 01-10 ٕٛعً ٢ضر ٠ ٚاالذلؿاظ مبًؿا ايسبا ٔ٥مد 10 ٠شٓٛا إبلدا٤ا َٔ خر شٓ١
الْلٗا ٤عٗد ٠امراجع.

15

َ ٖٛٚا ٜلٛاؾل َع امعٝا )ٚ (ISA230ثا٥ل امراجع.١

 .5.5قصور مهام ومسؤوليات املراجع باجلزائر يف ظل املعايري الدولية للمراجعة:

إٕ ايكدداْٚ 01-10 ٕٛامراشدد ِٝايلٓؿٝلٜدد ١اي د يهددِ امُا شدد ١امٗٓٝدد ١يًُراجعدد ١اخلا جٝدد١ة

تعددلٌُ عًدد٢

ًددَ ١ددٔ َٗدداّ َٚصددؤٚيٝا امراجددع ايد ذددددتٗا امعدداٜري ايدٚيٝدد ١يًُراجعدد١ة ٚايد ميهددٔ ايلاددرم ددا َددٔ خددالٍ
ايعٓاصر ايلاي:١ٝ
 تك ِٝٝامباطر.
 أدي ١اإلث ا َٚا َد ٣نؿاٜلٗا َ ٚالُ٥لٗا.
 عٓٝا امراجعٚ ١إ جرا٤ا االخل ا ا االْلكا ( ١ٝ٥ذحِ ايعٚ ١ٓٝذدٚدٖا َ ٚد ٣تع ريٖا خ .
 ا طراف تا ايعالق.١
 ا ذداث ايالذك ١يلا ٜخ إقؿاٍ امٝساْٚ ١ٝأثرٖا عً ٢تكرٜر امراجع.
َ راعاٚ ٠اعلُاد عٌُ امراجع ١ايداخً.١ٝ
 االشلؿاد َٔ ٠عٌُ اخل ري.
ثاهيا .الدراسة امليداهية
 .0عرض وحتليل االستبيان:

تلُرد ٛاظدهاي ١ٝايد اشد ١ذد ٍٛصدد ٚيًٝدٌ َهْٛدا ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصددابا
اجلسا٥ددرة ٚؾكددا يًُرددددا ايٓعرٜدد ١يؿحدد ٠ٛايلٛقعددا َٚهْٛاتٗدداة ٚمعاجلددٖ ١ددل ٙاالظددهاي ١ٝمت صددٝاغ ١ؾرضددٝا
ايد اش َٔ ١خالٍ اعلُاد اشل ٝإ َٛج٘ اىل ؾ ٦ايد اشٚ ١ايًلإ ميثالٕ اتلُع امدايٞة َدٔ امدراجع اخلدا جٝ
نايارف امكدّ خلدَا امراجع َٔ ١جٗ١ة ٝ ٚع ايؿ٦ا امصلؿٝدَ ٠دٔ خددَا امراجعدَ ١دٔ جٗد ١أخدر٣ة ٖٚدلا
تاًب صٝاغ ١دقٝكٚ ١حمهُ ١مهْٛا االشل ٝإ يصٗٛي ١اشلٝعابٗا َدٔ طدرف امعدا ن

االشدل ٝإة ٚاعلُداد

ً َٔ ١ايارم ٚا شايٝب االذصا َٔ ١ٝ٥أجٌ يًْ ٌٝلا٥خ ٖلا االشل ٝإ بايٓص  ١يهدٌ طدرف َدٔ طدر ايد اشد.١
يليو ؾًكد مت تكصٖ ِٝلا اجلس َٔ ٤ايد اشدٚ ١ؾكدا يعدرو االشدل ٝاْ َدٔ ذٝدث َهْٛاتد٘ ٚاسدا ٚايد اظدلًُلٗا
ايد اش١ة  ٚلُع ٚع ١ٓٝايد اش١ة ٚا شايٝب اإلذصا ١ٝ٥امصلبدَ.١
 .0.0عرض االستبياهني

إ ٕ عرو االشل ٝإ امعلُد

ايد اشٜ ١لاًب َٓا ايٛقٛف عً ٢ايعٓاصر ايلاي:١ٝ

َ هْٛا االشل ٝإ
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 ا شايٝب اإلذصا ١ٝ٥امصلبدَ.١
 1.1.1مكوهات االستبيان:

ٜلهٖ ٕٛدلا االشدل ٝإ َدٔ جدس ٥ة خصد

اجلدس ٤ا  ٍٚؾٗٝدا معًَٛدا عاَد ١ذد ٍٛامعدا ىة بُٓٝدا اخدل

اجلددس ٤ايثدداْ ٞبرصددد َالَددح ؾحدد ٠ٛايلٛقعددا ب ٦ٝدد ١امراجعدد ١اخلا جٝدد ١بدداجلسا٥رة ذٝددث ٜلهدد ٕٛاجلددس ٤ايثدداْٞ
امراجعد١ة ٚتيدو َدٔ أجدٌ صدد

يالشل ٝإ َٔ تصع ٚ ١ععر ٜٔشؤاال ٚاشلؿصا ٜا خت

َعهً ١ؾح ٠ٛايلٛقعدا

َالَح ؾح ٠ٛايلٛقعا يًُراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا

اجلسا٥ر َٔ خالٍ ايعٓاصر ايلاي:١ٝ

 امٗاّ ٚامصدؤٚيٝا ايد ميا شدٗا ًٜٚلدسّ بٗدا امراجدع اخلدا ج ٞيًرصدابا
امايٚ ١ٝؾل ايكٛاْ

ٚايلعرٜعا

اجلسا٥رة ٖٚلا

اجلسا٥در (امٗداّ ٚامصدؤٚيٝا

ظدٌ غٝداب َعداٜري ٚطٓٝد ١يًُراجعد ١أ ٚاعلُداد معداٜري دٚيٝد١ة

ٖٚلا بلا ٜخ ايد اش١خ.
 امٗاّ ٚامصؤٚيٝا ايد ٜلٛقعٗدا اتلُدع امداي( ٞامصدلؿٝدَ ٜٔدٔ خددَا امراجعد١خة َدٔ خددَا امراجعد١
اخلا جٝد ١يًرصددابا
ٚندددليو

اجلسا٥ددرة ٖٚددلا َددٔ خددالٍ

ًدددَ ١دددٔ امٗددداّ ٚامصدددؤٚيٝا ايدددٛا د٠

ًددَ ١دٔ ايد اشددا َددٔ َددا مت ايلاددرم يدد٘

ايد اشدد ١ايٓعرٜدد١

امعددداٜري ايدٚيٝددد ١يًُراجعددد١ة ٚايصددداد  ٠عدددٔ االيددداد ايددددٚيٞ

يًُراش .
ٚاجلد ٍٚقِ ( )01ميثٌ تكص ِٝأش ١ً٦اجلس ٤ايثاْ َٔ ٞاالشل ٝإ ذصدب امٗداّ ٚامصدؤٚيٝا امايٝد ١يًُراجدع
اخلا ج ٞيًرصابا

ًد١

اجلسا٥رة ٚامٗاّ ٚامصؤٚيٝا اي ٜلٛقعٗا امصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع١ة ٚنليو

َٔ امٗاّ ٚامصؤٚيٝا اي اقرتٗا امعاٜري ايدٚي ١ٝيًُراجع.)ISA( ١
 2.1.1جمتمع وعينة الدراسة:

أ .جمتمع البخح :أَا ؾُٝا ٜلعًل مبحلُع اي رث ؾٝله َٔ ٕٛاآلت:ٞ
 امددراجع اخلددا جٝ
اخلا جٝدد ١يًرصددابا
اجلسا٥ددرة

اجلسا٥ددر (اخلدد ا ٤اساشدد ٚ ٝحمدداؾع ٞامصددابا امُا شدد مٗٓدد ١امراجعدد١

اجلسا٥ددرخة ايددلٜ ٜٔع د  ٕٚعددٔ ٚجٗددْ ١عددر مما شددَٓٗ ٞدد ١امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا

ددد اإلظددا  ٠إىل أْدد٘ بددايرغِ َددٔ إٔ َٗٓدد ١امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا

اجلسا٥ددر تعل د َددٔ َٗدداّ

حمدداؾع ٞامصددابا ة إ ال إٔ اماصددٌ عًدد ٢اعلُدداد خ د ري حماشددا ؾاْدد٘ ضددُٓٝا ذنُددٌ اعلُدداد حمدداؾغ ذصددابا ة
ٚبايلاي ٞؾايعرذن ١ا ٚىل امعٓ ١ٝبٗلا االشل ٝإ ٚاي متثٌ ٚجْٗ ١عدر مما شدَٓٗ ٞد ١امراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصدابا
اجلسا٥ر ٖ ٞحماؾع ٞامصابا ٚاخل ا ٤اساش . ٝ
 ا مصددلؿٝدَ ٕٚددٔ خدددَا امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا

اجلسا٥ددرة ٚتعددٌُ نددٌ َددٔ َددد ا ٤امؤشصددا

ايعَُٝٛددٚ ١اخلاصددَٚ ١ددد ا ٤امايٝددٚ ١اساش د ٚ ١امصددلثُرَٚ ٜٔصددؤٚي ٞايكددرٚو
ٚا شاتلٚ ٠اي اذث ا ندادميٝ

اي ٓددٛى ٚامصددؤٚي امهددَٝٛ

اجلاَعدا اجلسا٥رٜدَٚ ١راندس اي ردثة ٚبصدؿ ١عاَد ١ؾدإ أ ٟطدرف ٜصدلؿٝد

َٔ ايكٛا ِ٥اماي ١ٝيًُؤشصا اي ختضع عُاٍ امراجع ١اخلا جٝد ١يًرصدابا ة
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ٜعل د َصددلؿٝدا َددٔ خدددَا امراجعدد١ة إ ال أْدد٘ ْٚعددرا خلصٛصدد ١ٝامٛضددٛع ؾاْدد٘ شددٝلِ ايرتنٝددس عًدد ٢ايؿ٦دد ١تا
ايلهدد ٜٔٛا نددادمي ٞاجلدداَعٞة شددٛاَ ٤ددٔ امددد اَٚ ٤ددد ا ٤امايٝددٚ ١اساشدد ١
اجلاَعٚ ٝاي اذث ٚايهلاب ٚاسًً االقلصادٜ
ٚيكددد مت اخلٝددا عٓٝدد ١اي رددث ععددٛاٝ٥ا َددٔ
اخلددا ج ٝيًرصددابا
اخلا جٝدد١

امؤشصددا ٚاي ٓددٛىة ٚا شدداتل٠

اٍ االخلصايت.
ُددٌ ايؿ٦ددا ايصددابك١ة ذٝددث مت االخلٝددا ايععددٛا ٞ٥يًُددراجع

اجلسا٥ددر َددٔ ضددُٔ حمدداؾع ٞامصددابا ٚاخل د ا ٤اساش د  ٝامُا ش د مٗٓدد ١امراجعدد١

اجلسا٥ددر .أَددا امصددلؿٝدَ ٜٔددٔ خدددَا امراجعدد ١ؾددلِ اخلٝددا عٓٝدد ١ععددٛاَ ١ٝ٥ددٔ ا نددادميَٚ ٝددد ا٤

امؤشصا َٚد ا ٤امايٚ ١ٝاساش  َٔ ١ً ٚ ١امصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع.١
ب .العينة املقصودة:

اشلٗدف االشل ٝإ ا  ٍٚؾ٦د ١امدراجع اخلدا ج ٝيًرصدابا

حمداؾع ٞامصدابا

اجلسا٥در ٚاملُثًد١

ٚاخل د ا ٤اساش د َ ٝددٔ خددالٍ ا شدداٍ  264اشددل ٝإ عددٔ طرٜددل ايلصددً ِٝام اظددر ٚاي ٜددد االيهرتْٚدد ٞباالشددلعاْ١
مبحًددض امصددـ ايددٛطع ايصددابلة َددٔ أجددٌ ا شدداٍ ْصددب ١ايهرتْٝٚددَ ١ددٔ االشددل ٝإ سدداؾع ٞامصددابا ٚاخل د ا٤
اساش  ٝة ذٝث مت امص ٍٛعًَٗٓ 181 ٢اة مت ؾدم َٗٓ 8دا يعددّ انلُداٍ االجابد ١عًد٢
الذلٛاٗ٥ا عً ٢أجٛبَ ١لٓاقض ١خاص ١ؾُٝا رند

ٝدع ا شدٚ ١ً٦ندلا

ايعُدر ٚاخلد ٚ ٠امؤٖدٌ ايعًُدٞة بُٓٝدا اشدلٗدف االشدل ٝإ ايثداْٞ

ؾ ١٦امصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع١ة عٔ طرٜل ا شاٍ  150اشل ٝإ بايلصدً ِٝام اظدر ٚاي ٜدد االيهرتْٚدٞة ذٝدث
مت امصدد ٍٛعًددَٗٓ 113 ٢دداة ؾددم َٗٓ 05ددا يعدددّ انلُدداٍ االجابدد ١عًدد٢

ٝددع ا شددٚ ١ً٦الذلٛاٗ٥ددا عًدد ٢أجٛبدد١

َلٓاقض.١
د اإلظا  ٠أْ٘ يلصٗ ١ َُٗ ٌٝاالجاب ١عً ٢االشدل ٝإ َدٔ خدالٍ ايٓصدب ١امرشدً ١باي ٜدد االيهرتْٚدٞة ؾكدد
مت اعددداد ْصددبَ ١ددٔ خددالٍ برْدداَخ ( )EXCEL 2010ة تلددٝح االجابددٚ ١ؾددل االخلٝددا ا امارٚذددٚ ١متٓددع ذدددٚث
ايلٓاقضا ٚاالجابا املعدد٠ة ٚتصٌٗ عًُ ١ٝاالجابٚ ١امؿغ د ٕٚايلػٝري

َضُ ٕٛاالشل ٝإ.

ج .قاعدة االستبيان:

 قاعد ٠االشل ٝإ ا  ٍٚامٛجد٘ يًُدراجع اخلدا ج : ٝتلرددد قاعدد ٠االشدل ٝإ ا  ٍٚامٛجد٘ يًُدراجع
اخلا ج ٝيًرصابا

اجلسا٥ر بعدد ا عُدٚ ٠ا شار ايداي ١عًد ٢امدلػريا يهدٌ اشلؿصدا ت عدا يهدٌ ظدب ة

ؾلردددد بددد  29عُددٛدا  173 ٚشددار ذٝددث متثددٌ ا شددار ا ظددبايتة بُٓٝددا متثددٌ ا عُددد ٠ا شدد ١ً٦امارٚذدد ١عًدد٢
امعا ن

االشل ٝإة ْعري إىل أْ٘ مت اعلُاد برْداَخ إنصدٌ  )excel 2010( 2010ي ٓداٖ ٤دلا اإلطدا

ًَدـ

ٚاذد ٜعٌُ جس٥د ٞاالشدل ٝإة ذٝدث إٔ اخلالٜدا ايٓا د ١عدٔ تكداطع ا شدار  ٚا عُدد ٠تا حملٜٛدا عددٜدٚ ١ؾدل
َكٝدداط يٝهددر َددٔ ايددرقِ  1إىل ايددرقِ  5ذصددب إ جابددا امعددا ن ة يددلُه امعاجلددٚ ١ايلرًٝددٌ ٚؾددل اي ْدداَخ
اإلذصا ٞ٥يًعً ّٛاالجلُاعٝد)IBM SPSS STATICS 21.0( ١ة باشدلثٓا ٤ا شد ١ً٦امرت اد ١بداجلٓض ٚايصدٔ ٚاخلد ٠
ٚامؤٌٖ ايعًُٚ ٞامٗٓ١ة ٚاي نُُت ب قاّ ذصب االخلٝا ا يهٌ شؤاٍ بايٓص  ١يًحس ٤ا  َٔ ٍٚاالشل ٝإة
 قاعد ٠االشل ٝإ ايثاْ ٞامٛج٘ يًُصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا
قاعددد ٠االشددل ٝإ ايثدداْ ٞامٛجدد٘ يًُصددلؿٝدَ ٜٔددٔ خدددَا امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا
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ٚا شار ايداي ١عً ٢املػريا يهٌ شؤاٍ ت عا يهٌ ظب ة ؾلردد بددد  29عُٛدا  108 ٚشاراة ذٝدث إٔ اخلالٜدا
ايٓا  ١عٔ تكاطع ا شار  ٚا عُد ٠تا حملٜٛا عددٚ ١ٜؾل َكٝداط يٝهدر َدٔ ايدرقِ  1إىل ايدرقِ  5يدلُه
امعاجلدٚ ١ايلرًٝدٌ ٚؾدل اي ْداَخ اإلذصدا ٞ٥يًعًد ّٛاالجلُاعٝد)IBM SPSS STATICS 21.0( ١ة باشدلثٓا ٤أشد١ً٦
اجلس ٤ا َ ٍٚدٔ االشدل ٝإ امرت اد ١بداجلٓض ٚايصدٔ ٚاخلد ٚ ٠امؤٖدٌ ايعًُدٚ ٞامٗٓد١ة ٚايد نُُدت ب قداّ ذصدب
االخلٝا ا بايٓص  ١يهٌ شؤاٍ
 امدٚد ايسَٓٚ ١ٝامهاْ ١ٝيالشل ٝإ :اظلٌُ االشل ٝإ ا  ٍٚعً ٢ع ١ٓٝععٛا َٔ ١ٝ٥حماؾع ٞامصدابا
ٚاخل ا ٤اساش ٝ

امُا شد مٗٓد ١امراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصدابا بداجلسا٥رة ٚمت ايرتنٝدس عًد ٢ا ت داط االشدل ٝإ

ٚي ٛجسٝ٥اة بامٓاطل اجلػراؾ ١ٝيًحُٗ ١ٜ ٛاجلسا٥رٚ َٔ ١ٜشط ظرم غرب ٚجٓٛبة بُٓٝدا اَلدد ٖدلا االشدل ٝإ زَٓٝدا
َٔ بدا ١ٜأؾر 2010 ٌٜإىل غاْٗ ١ٜا ١ٜج.2011 ١ًٜٝٛ
ا ت د ط االشددل ٝإ ايثدداْ ٞبامٓدداطل اجلػراؾٝدد ١يًحُٜٗ ٛدد ١اجلسا٥رٜدد١ة نْٛدد٘ ٜعدداو تاددٜٛر امُا شدد ١امٗٓٝدد١
يًُراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا

َٛاجٗ ١ؾحد ٠ٛايلٛقعدا  ٚقابد ١جدٛد ٠امراجعد ١نُعدانٌ َعاصدر ٠ذصدب ٚجٗد١

ْعر اتلُع اماي َٔ ٞامصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع ١باجلسا٥رة بُٓٝا اَلدد ٖدلا االشدل ٝإ زَٓٝدا َدٔ بداٜدَ ١دا ط
 2010إىل غاْٗ ١ٜاَ ١ٜا.2011ٟ
 3.1.1الساليب اإلحصائية املستخدمة:

ق ددٌ اي ددد٤
اشلبدَت

يًٝددٌ َٓٚاقعددْ ١لددا٥خ االشددل ٝإ ٜددر ٣اي اذددث ضددر ٠ ٚايلددلنري با شددايٝب اإلذصددا ١ٝ٥اي د

يًْ ٌٝلا٥خ االشل ٝإة ٚتيو باعلُاد إجرا ٤ايلرً ٌٝباشلبداّ ا شايٝب اإلذصدا ١ٝ٥ايلايٝد١

يًٝدٌ

ايٓلا٥خ باشلبداّ اي ْاَخ اإلذصا ٞ٥يًعً ّٛاالجلُاع:)IBM SPSS STATICS 21.0( ١ٝ
أ .اإلذصا٤ا ايٛصؿ ١ٝيًُلػريا ا شاش.١ٝ
ب .ذصاب ايث ا ٚايصدم ش ١ً٦االشل ٝإ امصلبدَ١

ع اي ٝاْا .

دَ .كٝاط يٝهر
د .يً ٌٝاي ٝاْا

( اخل ا ؾرم املٛشا ايالَعًُMann-Whitney ٞخ

 ا إلذصا٤ا ايٛصؿ ١ٝيًُلػريا ا شاش :١ٝذٝدث شدٝلِ اعلُداد يًٝدٌ ايلهدرا ا ٚايٓصدب ٚاملٛشداا
امصدابٚ ١ٝاملٛشدداا امرجرد ١الشددلحابا أؾدراد نددٌ عٓٝدَ ١ددٔ ايادرؾ حمددٌ ايد اشدٚ .١يكددد مت اعلُداد ايٛشددط
امصاب ٞباعل ا  ٙأذد أِٖ َكاٜٝض ايٓسع ١امرنس١ٜة ذٝث اعلُد

ٖل ٙايد اش ١نُؤظر يرتتٝب عٓاصدر ٚبٓدٛد

للًـ اجسا ٤االشل ٝإ ذصب أُٖٝلٗا بايٓص  ١يهٌ طرف َٔ ؾ٦ا ايد اش( ١امراجعد ٕٛاخلدا جٚ ٕٛٝامصدلؿٝدٕٚ
َٔ خدَا امراجع١خة ٜٚعلُد ايٛشط امصاب ٞامرجح إلجابا امعدا ن
امٗاّ ٚامصؤٚيٝا يًُراجع اخلا جٞ

االشدل ٝإ نُؤظدر يلردٜدد أُٖٝد١

اجلسا٥ر.

 ذصاب ايث ا ٚايصدم ش ١ً٦االشل ٝإ امصلبدَ١

ع اي ٝاْا  َٔٚ :أِٖ ٖدل ٙا شدض ٖدَ ٛدد٣

صددم ٚث دا اي ٝاْدا ايد تٛؾرٖدا ا دا٠ة ذٝدث إٔ ضدعـ صددم أ ٚث دا ا داٜ ٠دؤد ٟبايضدر ٠ ٚإىل ضدعـ صدر١
ٚشالَْ ١لا٥خ ايد اش ١ب نًُٗا .يليو ذندريت اي اذدث عًد ٢اخلٝدا ا دا ٠تا ايصددم ٚايث دا ايعداي . ٝإٕ ايث دا
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ٜعدع اشدلكرا امكٝداط ٚعددّ تٓاقضد٘ َدع ْؿصد٘ة أ ٟإٔ امكٝداط ٜعادْ ٞؿدض ايٓلدا٥خ تكر ٜدا إتا أعٝدد تا ٝكد٘ عًدد٢
ْؿض ايع١ٓٝة  ٚتهُٔ أُٖ ١ٝقٝاط د ج ١ث ا أدا٠

ع اي ٝاْا

أُٖٝد ١امصد ٍٛعًدْ ٢لدا٥خ صدرٝر ١نًُدا مت

اشلبداَ٘ة ؾا دا ٠امللبلب ١ال ميهٔ االعلُاد عًٗٝا .أَا ايصدم ؾٝكصدد بد٘ إٔ امكٝداط ٜكدٝض َدا ٚضدع يكٝاشد٘ة
أٜ ٟكٝض ايصُ ١أ ٚايعاٖر ٠اي ُٚضع يكٝاشٗا ٚال ٜكٝض غريٖا أٜ ٚكٝض ظداٖر ٠أ ٚةد ١أخدرَ ٣عٗداٚ .بصدؿ ١عاَد١
ؾددإ صدددم أدا٠

ددع اي ٝاْددا ٜعددع إىل أ ٟد جدد ١تددٛؾر ا دا ٠بٝاْددا تا عالقدد ١مبعددهً ١ايد اشددَ ١ددٔ

ايد اشدٚ .١يكدد مت اعلُداد َعاَدٌ أيؿدا نر ْٚدا ()Alpha de Cronbach

لُددع

ذصداب َعاَدٌ ايث دا ة ٚمت امصدٍٛ

عً ٢ايٓلا٥خ ايلاي ١ٝنُا ٜٛضر٘ اجلد ٍٚقِ ()02ة ٜٚالذغ َٔ اجلد ٍٚإٔ َععِ ايكد ِٝأيؿدا نر ْٚدا قر ٜدَ ١دٔ
ايٛاذد مما ٜعع إٔ ع ا ا ا جسا ٤ثابلَٚ ١صلكر٠ة ٚندليو قُٝد ١ايث دا إل
0.662ة  ٖٞٚتعل ْص َ ١ك ٛي ١يًث ا

داي ٞاالشدل ٝإ أيؿدا نر ْٚدا ٖدٞ

أدا ٠ايد اش.١

مصاب صدم ايع ا ا داخٌ ندٌ حمدَ ٛدٔ أجدسا ٤االشدل ٝإة ؾكدد مت ذصداب َعداَال االتصدام ايدداخًٞ
نُددا ٜٛضددرٗا اجلددد ٍٚقددِ (ٜٚ . )02الذددغ َددٔ اجلددد ٍٚإٔ َععددِ قددَ ِٝعاَددٌ أيؿددا نر ْٚددا يًعٛاَددٌ أقددٌ َددٔ
اإل

اي ٞايل ٟبًؼ  0.871مما ٜدٍ عً ٢إٔ ٖل ٙا شَ ١ً٦لصكَ ١ع بعضٗا ايد عمة ٚإٔ ٖٓداى صددم داخًدٞ

ٖدلا

اجلددسَ ٤ددٔ االشددل ٝإ .باشددلثٓا ٤ايصددؤاٍ قددِ  13املعًددل بايل نٝددد عًددَ ٢صددؤٚي ١ٝامراجددع عددٔ عدددّ تكددد ِٜخدددَا
اشلعا  ١ٜيًُٓعد  ٠حمدٌ امراجعد١ة ٚايصدؤاٍ قدِ  16املعًدل بايل نٝدد عًدَ ٢صدؤٚي ١ٝامراجدع ايل دٝ ٜد ١أَداّ ايًحٓد١
ايل د ١ٝ ٜيًٗ ١٦ٝامٗٓ ١ٝذل ٢بعد اشلكايل٘ َٔ َٗاَ٘ عدٔ ندٌ لايؿد ١أ ٚتكصدري تكدع أ ٚأخالقدٞ
عٓددد مما شددٚ ١ظٝؿلدد٘ة ٚايصددؤاٍ قددِ  24املعًددل باشددلعاْ ١امراجددع ا د ري َلبص د

ايكٛاعدد امٗٓٝد١

يلكدددٜر ايكُٝدد ١ايعاديدد ١حمددٌ

امراجعد١ة ٚايصدؤاٍ قدِ  28املعًددل بلكدد ِٜايٓصدا٥ح ٚاالشلعددا ا ايد تددعِ يصد َصددل٣ٛ

ٝد ١امٓعد  ٠حمددٌ

امراجع .١ذٝث بًػت قَ ١ُٝعاٌَ ايؿا نر ْٚا يهٌ َُٓٗا عً ٢ايلدٛاي 0.873 ٚ 0.876 ٚ 0.872 ٚ 0.877 ٞة ٖٚدٞ
َلحداٚز ٠يمج

داي ٞممدا ٜدددٍ عًد ٢إٔ ٖدلإ ا شد ١ً٦ا بعدد ١ال تلؿدل َدع ايعٛاَدٌ ا خددر ٣املعًكد ١بداجلس ٤ايثداَْ ٞددٔ

االشل ٝإ مٗاّ َٚصؤٚيٝا امراجع اخلا ج ٞيًرصابا
َ كٝاط يٝهر

اعلُد َكٝاط (يٝهر خ

إلجابا ع ١ٓٝايد اش ١عً ٢ا ش ١ً٦ايٛا د٠

اجلسا٥ر.
اعداد ٖد ل ٙاالشدل ٝإة ذٝدث ٜدلِ ذصداب املٛشدط امدرجح

نٌ جس َٔ ٤االشل ٝإة ٚؾكا مكٝاط يٝهدر اخلُاشدٞة ٜٚصدلبدّ

املٛشط امرجح إتا نإ املػري  ٜخدل قُٝدا ختلًدـ َدٔ ذٝدث أُٖٝلٗداة يدليو دندب أخدل ٖدل ٙا ُٖٝد١

االعل دا

ٚتيو بإعاا ٤ن ٌ ع ا  ٠ايدٛزٕ امٓاشدب ُٖٝلٗداة ذٝدث إ اعدداد االشدل ٝإ ٚؾكدا مكٝداط (يٝهدر خ امهدَ ٕٛدٔ
مخدض ْكداطة تلدد د ؾٝدد٘ اخلٝدا ا َدٔ ( )1إىل ()5ة ذٝددث ٜددٍ قدِ ( )1عًد ٢إٔ ايعٓصددر ت ٚأُٖٝد ١ند ري ٠جددداة
بُٓٝددا ٜدددٍ قددِ ( )5عًدد ٢إٔ ايعٓصددر عددد ِٜا ُٖٝدد١ة نُددا ٜٛضددر٘ اجلددد ٍٚقددِ ( .)03نُددا أْدد٘ يد اشدد ١أُٖٝدد١
ايع ا ا داخٌ نٌ حم ٛمت تصٓٝـ اإلجابا ذصب د ج ١أُٖٝلٗا ٚترتٗ ٝدا ذصدب ٖدل ٙا ُٖٝد ١يهدٌ قصدِ عًد٢
ذد ٚ .٠تيو عٔ طرٜل قصُ ١ايرقِ ( 4امصاؾا ب 5-1خ عً ٢ايرقِ ( 5عدد االخلٝا ا خ نايلاي:ٞ
ٚ 0.8  4عًٖ ٢دلا ا شداط مت اذلصداب د جدَ ١صداُٖ ١ندٌ إجابدَ ١دٔ االخلٝدا ا اخلُدض ايصدابك١ة
5

نُا ٜٛضرٗا اجلد ٍٚقِ ( )03يد جَ ١صاُٖ ١ق ١ُٝاملٛشط امرجح.
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 يً ٌٝاي ٝاْا  َٔ :أ جٌ يً ٌٝاي ٝاْا بايٓص  ١يؿ ٦االشل ٝإ (امراجعد ٕٛاخلدا جٚ ٕٛٝامصدلؿٝدَ ٕٚدٔ
خدددَاتِٗخة ؾكددد مت اعلُدداد اخل ددا ؾددرم املٛشددا ايالَعًُددَ( ٞددإ ٜٚ-ددلع Mann-Whitneyخة ٖٚددلا َددٔ أجددٌ
اخل ا ؾرضٝا ايد اش١ة ٚايلرً ٌٝامكا ٕ آل ا ٤ايد اش ١ذصب أجسا ٤يالشل ٝإ.
ايالَعًُددَ( ٞددإٜٚ-ددلع )Mann-Whitney

اخل ددا ؾددرم املٛشددا

( )Uاشددلبدّ ؾددرم املٛشددا

ايالَعًَُ( ٞإٜٚ-لع َ ،)Mann-Whitneyدٔ أجدٌ يًٝدٌ االشدل ٝإ ٚاخل دا ايؿرضدٝا ة ٚايدلٜ ٟرَدس يد٘ بددد ()Uة
نْٛدد٘ ٜعلدد بددددٜال ال َعًُدد ٞيالخل دددا اخلدددايت بدددايؿرم بدد َلٛشدددا تدددلُع ة ٚامدد ع عًددد ٢أشددداط عٓٝدددل
َصلكًل ة أ ٟإٔ ٖلا االخل ا بد ٌٜأؾضدٌ الخل دا ()tة ٜٚؿضدٌ اشدلبداّ اخل دا ( )Uخاصد ١إتا ناْدت ايعٓٝلدإ
لُع ال ٜل عإ تٛزٜعا

للا تإ َٔ

16

ٚاجلد ٍٚقِ (ٜٛ )04ضح للًـ اخلصا٥

ٚطرٜكد ١امصداب الخل دا ؾدرم املٛشدا ايالَعًُدَ( ٞدإ -

ٜٚلع )Mann-Whitney

ٜصلبدّ اخل ا ؾرم املٛشا ايالَعًَُ( ٞدإٜٚ-دلع  )Mann-Whitneyمعرؾدٖ ١دٌ ٜٛجدد ؾدرم َعٓد( ٟٛتٚ
دالي ١اذصا١ٝ٥خ ب َ لٛشط إجابا ايعٓٝل عًد ٢ا شد ١ً٦املعًكد ١بهدٌ جدسَ ٤دٔ االشدل ٝإ (امراجعد ٕٛاخلدا جٕٛٝ
ٚامصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع١

اجلسا٥رخ.

 ؾرو ايعدّ ( : )H0ال تٛجد ؾرٚم تا دالي٘ إذصا ١ٝ٥ب َلٛشا ٞإجاب ايعٓٝل بايٓص  ١يًعٛاٌَ املن.٠ ٛ
ايؿرو اي د )H1( ٌٜتٛجد ؾرٚم تا دالي٘ إذصا ١ٝ٥ب َلٛشا ٞإجاب ايعٓٝل بايٓص  ١يًعٛاٌَ املن.٠ ٛ
ٖ ٚدل ٙايد اشدد ١شددٝلِ اعلُدداد َصدلَ ٣ٛعٜٓٛدد ،%5 ١ؾددإتا ناْددت قُٝدد ١االذلُداٍ اقددٌ َددٔ أ ٚتصددا )0.05( ٟٚؾٗددلا
َعٓددا ٙؾددم ؾددرو ايعدددّ (ٚ )H0ق دد ٍٛايؿددريت اي ددد)H1( ٌٜة أ ٟتٛجددد ؾددرٚم تا داليدد٘ إذصددا ١ٝ٥ب د َلٛشدداٞ
إجابا ايعٓٝل  .أَا إتا ناْت ق ١ُٝاالذلُاٍ أن َٔ ( )0.05ؾٗلا َعٓا ٙق  ٍٛؾرو ايعدّ ( ٚ )H0ؾم ايؿدرو
اي د )H1( ٌٜة أ ٟأْ٘ ال تٛجد ؾرٚم تا دالي٘ إذصا ١ٝ٥ب َلٛشا ٞإجابا ايعٓٝل .
.5.0حتليل االستبيان:

شٝلِ َٔ خالٍ ٖلا اماًب يً ٌٝاالشدل ٝإ بايٓ صد  ١يهدٌ طدرف َدٔ عٓٝد ١ايد اشدَ ١دٔ َدراجع خدا جٝ
ٚامصدد لؿٝدَ ٜٔددٔ خدددَاتِٗة ٖٚددلا بايٓصدد  ١جلس٥دد ٞاالشددل ٝإة َددٔ يًٝددٌ خلصددا٥
َٚصؤٚيٝا امراجع اخلا ج ٞيًرصابا

عٓٝدد ١ايد اشدد١ة اىل َٗدداّ

اجلسا٥ر.

 0.5.0حتليل االستبيان املوجه لفئة املراجعني اخلارجيني:
أ .حتليل خصائص عينة الدراسة:

َٔ اخلصا٥

شٝلِ يً ٌٝع ١ٓٝايد اش ١ذصب عد ٠خصا٥

نُا ٜٛضر٘ اجلد ٍٚقِ ()05ة

ايلاي:١ٝ

 اجلٓض

 ايعُر

 امؤٌٖ ايعًُٞ

 اخل ٠

 امٗٓ١

 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب اجلٓض َٔ خالٍ اجلد ٍٚقدِ (ٜ ،)05الذدغ إٔ عددد ايدلن ٛأنثدر َدٔ
اإلْاثة ن ِْٗٛميثً % 97,11 ٕٛأ 168 ٟتنراة بُٓٝا متثٌ اإلْاث  %2,89أ ٟبد  5إْاثة ؾٗلا ٜددٍ عًد ٢إٔ ٖدلٙ
امٗٓ ١حملهرْ ٠ص ٝا َٔ ق ٌ ايلن ٛن ٕٛامُا ش ١امٗٓ ١ٝا غري َرت ا ١مبٓاك ١حمددد ٠بدٌ اْٗدا تعدٌُ للًدـ
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امؤشصددا بددايرتاب ايددٛطعة إضدداؾ ١إىل اخنؿدداو اعلُدداد حمدداؾغ امصددابا ٚاخل د ري اساشددا امُٓدد ٛيمجْدداث
باجلسا٥ر َكا ْ ١بايلن ٛامرخ

ِ بليو.

 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب ايعُر َٔ :خالٍ اجلد ٍٚقِ ()05ة جند إٔ امصل ٣ٛايلعً ُٞٝيًعٓٝدَ ١رتؿدع
يه ٕٛإٔ ْص  % 98,84 ١متثٌ جاَع ٝب يٝصاْض َٚاجصلري ٚدنلد ٛاٙة أَ ٟدا ميثدٌ  171ظبصداة بُٓٝدا متثدٌ
ؾ٦دد ١غددري اجلدداَعْ ٝص د %1.73 ١ة أَ ٟددا ميثددٌ  03أظددبايتة ٜٚرجددع ٖددلا ايلُثٝددٌ إىل ط ٝعدد ١ايعددرٚط ايٛاجددب
ايعددب

تٛاؾرٖددا
اجلدداَعٝ

امراجددع ٖٚدد ٞيٝصدداْض أ ٚحماشددب َعلُددد زا٥ددد خدد  ٠ندد ري٠ة ٖٚددَ ٛددا ٜؿصددر ٚجددٛد غددري

ؾ٦دد ١امددراجع َٚ .ددٔ خددالٍ ايددربط ب د امصددل ٣ٛايلعًُٝدد ٞيًعٓٝددٚ ١عُددر ا ظددبايتة جنددد إٔ ؾ٦دد ١غددري

اجلاَع ٝتكدع ضدُٔ ايؿ٦د ١ايعُرٜد ١ايرابعد١ة ٖٚدلا الظدرتاط اخلد  ٠اياًٜٛد ١يػدري اجلداَع ٝيًرصد ٍٛعًد ٢اعلُداد
حمدداؾغ امصددابا  .إ ندد ٕٛامصددل ٣ٛايلعًُٝدد ٞيًعٓٝددَ ١رتؿددع ٜعلد َؤظددرا جٝدددا يًد اشدد١ة ٖٚددلا دنعددٌ َددٔ عٓٝدد١
ايد اش ١ايؿ ١٦امٓاش  ١امؤًٖ ١عًُٝا يمججاب ١عً ٢أش ١ً٦االشل ٝإة ٖٚلا يلبص

َٛضٛع ايد اش.١

 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب ايعُر ٚاخل  َٔ :٠خالٍ اجلد ٍٚقِ ()06ة ْالذغ إٔ خ  ٠أؾراد ايع ١ٓٝال
تلال ّ٤إىل ذد َا َدع ايؿ٦دا ايعُرٜد١ة ذٝدث مت تكصد ِٝاخلد  ٠إىل أ بعد ١ؾ٦دا مبعددٍ  5شدٓٛا ة ذٝدث متثدٌ ايؿ٦د١
ا ٚىل ْص د  % 19,65 ١أ ٟبددد  34ظبصدداة
شٓ١ة ٚبكٞ

ذد

إٔ ايؿ٦دد ١ايعُرٜدد ١ا ٚىل بٗددا  4أظددبايت أعُددا ِٖ ال تلعددد30 ٣

ٖل ٙايؿ ١٦يًبد  30 ٠ظبصدا دِ خد ٜ ٠ؿدرتو إٔ تكدع

ايؿ٦دا ايعُرٜد ١امٛايٝد١ة بُٓٝدا متثدٌ ايؿ٦د١

ايثاْ ١ٝيًب ْ ٠ص  % 35,84 ١أ ٟبد  62ظبصاة َ ٖٛٚا ٜع عٔ ايؿ ١٦ايعُر ١ٜايثاَْ ١ٝضاف ا جسَ ٤دٔ املد خرٜٔ
مما ش ١امٗٓ َٔ ١ايؿ ١٦ا ٚىلة أَا ايؿ ١٦ايثايثد ١يًبد  ٠ؾلُثدٌ ْصد  %34,7 ١أ ٟبدد  60ظبصدا َضداؾا إيٗٝدا جدس٤
َٔ امل خر َٔ ٜٔايؿ٦ا ايصابكٚ ١امٛاي١ٝة ٚاي بٗا أظبايت
ايل خر

َٓح االعلُاد َٔ طرف ا  ١٦ٝامٗٓ١ٝة أ ٍٚيهِْٗٛ

ٜلرصًٛا عًد ٢ايرتخدٝ

بدانراة ٜٚرجدع ٖدلا إىل

ميا شٛا ايٓعاط امٗع َ هرا نليوة أَدا ايؿ٦د١

ايرابعدد ١يًب د  ٠متثددٌ ْص د  %9,83 ١أ ٟبددد  17ظبصددا َددا ميثددٌ ايؿ٦دد ١ايعُرٜدد ١ايرابعددْ ١دداق

امل د خر ٜٔإىل ايؿ٦ددا

ايصابكٚ .١اجلد ٍٚقِ ( )06ة ٜٛضح َكا ْ ١ب ايؿ٦ا ايعُرٚ ١ٜؾ٦ا اخلد  ٠يًُدراجع ة ذٝدث إٔ ايؿدرم بامٛجدب
ميثٌ ايل خر
ت خر

مما ش ١َٓٗ ١امراجعد١ة ٜٛٚضدح اجلدد ٍٚتد خر مبعددٍ

امص ٍٛعًد ٢االعلُداد أ ٚعددّ امُا شد ١ام هدر ٠مٗٓد ١امراجعد١

ظبصدا أَ ٟدا ٜعدادٍ

نٓصد ١

اجلسا٥درة ذٝدث ٜلدٛزع ٖدلا ايلد خر

ايؿ٦ل ايعُر ١ٜايثاْٚ ١ٝايثايث.١
 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب امٗٓ :١بايرجٛع إىل ع ١ٓٝايد اشٚ ١تصٓٝؿٗا ٚؾدل مٗٓد ١امدراجع اخلدا جٝ
ٚاي تٓكصِ ب اخل ري اساشا ٚايل ٟضُٓٝا ذنٌُ اعلُاد حمداؾغ ذصدابا  .ذٝدث جندد إٔ اخلد ا ٤اساشد ٝ
ميثًْ ٕٛص  َٔ %7.51 ١ع ١ٓٝايد اش ١أَ ٟا ٜكابٌ  13خ ريا حماشد ٝاة ٖٚد ٞمتثدٌ ْصد  ١ضدعٝؿَ ١كا ْد ١مبرداؾعٞ
امصابا ايل ٜٔميثًدْ ٕٛصد  %92.49 ١أَ ٟدا ٜكابدٌ  160حماؾعدا يًرصدابا ة نُدا ٜٛضدر٘ اجلدد ٍٚقدِ ()07ة
ٚتعل ْص  ١اخل ا ٤اساش َٓ ٝبؿض ١جداة ٖٚلا اخلا بع االعل ا إٔ  َٔ %80.33ع ١ٓٝايد اشد ١يدد ِٜٗخد ٠
تؿددٛم ايدد  6شددٓٛا ة ٜٚرجددع ٖددلا اال إٔ اعلُدداد اخلد ري اساشددا ميددٓح بعددد اجددرا ٤اَلرددإ اخلد َ ٠ددٔ طددرف ا ٦ٝدد١
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امٗٓ١ٝة  ٚد االظا  ٠اىل إٔ اَلرإ امص ٍٛعًد ٢اخلد  ٠اساشد ١ٝ

دندرَٓ ٣دل شدّٓ2002 ١ة ٖٚدلا َدا ٜؿصدر

بصؿ ١ن ري ٠اخنؿاو ْص  ١اخل ا ٤اساش  ٝبع ١ٓٝايد اش ١بايرغِ َٔ ا تؿاع ْص  ١اخل  ٠امٗٓ١ٝ

ٖل ٙايع.١ٓٝ

ب .حتليل اجلزء الجاهي لالستبيان (املهام واملسؤوليات احلالية واملتوقعة للمراجعة اخلارجية للخسابات يف اجلزائر):

اجلددد ٍٚقددِ (ٜٛ )08ضددح ترتٝددب امٗدداّ ٚامصددؤٚيٝا امايٝددٚ ١املٛقعدد ١يًُراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا
اجلسا٥ر َٔ ٚجْٗ ١عر امراجع اخلا ج ٝيًرصابا باجلسا٥ر.
 .5.5.0حتليل االستبيان املوجه لفئة املستفيديو مو خدمات املراجعة
أ .حتليل خصائص عينة الدراسة:

 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب اجلٓض  َٔ :خالٍ اجلد ٍٚقِ ( )05ة ٜالذغ إٔ عدد ايلن ٛأنثر َدٔ
اإلْاثة ن ِْٗٛميثً % 80,56 ٕٛأ 87 ٟتنراة بُٓٝا متثدٌ اإلْداث  %19,44أ ٟبدد  21أْثد٢ة ٜٚرجدع ٖدلا يهدٕٛ
عٓٝد ١ايد اشدد ١تعددٌُ امدد اَٚ ٤ددد ا ٤امايٝددٚ ١اساشد َٚ ١صددؤٚي ٞايكددرٚو
ٚبعم امٛظؿ

امصدا

اي ٓدٛى ٚبعددم امصددلثُر ٜٔاخلددٛايتة

امهَٝٛد ١نايضدرا٥بة إضداؾ ١إىل ا ندادميَ ٝدٔ أشداتل ٠جداَع ٝة َٚدٔ خدالٍ

اعلُاد اي اذث بد ج ١ن ري ٠عً ٢ايلصً ِٝام اظر ٚبايرجٛع إىل قاعدد ٠يالشدل ٝإ يدٛذغ إٔ ٖدل ٙايٛظدا٥ـ ٜعدػًٗا
ايلن ٛبٓص  ١ن ري ٠جدا َكا ْ ١باإلْاث

اجلسا٥ر.

 تصٓ ٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب ايعُرَ :دٔ خدالٍ اجلدد ٍٚقدِ ()05ة ؾكدد مت تكصد ِٝعٓٝد ١ايد اشد ١ذصدب
ايعُر إىل أ بع ؾ٦ا مبعدٍ ععر شٓٛا يًؿ ١٦ايعُر١ٜة ذٝث متثدٌ ايؿ٦د ١ا ٚىل ْصد %14,81 ١ة أ ٟبدد  16ظبصداة
بُٓٝا متثٌ ايؿ ١٦ايعُر ١ٜايثاْْ ١ٝص % 38,89 ١ة أ ٟبد  42ظبصاة بُٓٝا ايؿ ١٦ايعُرٜد ١ايثايثد ١متثدٌ ْصد %29,63 ١ة
أ ٟبد  32ظبصاة

ذ إٔ ايؿ ١٦ايعُر ١ٜايرابع ١متثٌ ْص % 16,67 ١ة أ ٟبد  18ظبصا.

ٚبددايرجٛع إىل قاعددد ٠االشددل ٝإ ٚاجلددد ٍٚقددِ ()05ة جنددد إٔ َ %85,19ددٔ عٓٝدد ١ايد اشدد ١تلعددد ٣أعُددا ِٖ
ايثالث شٓ١ة ٖٚلا ٜرجع اىل اخلد  ٠امعدرتط ١يعدػٌ َٓاصدب َرت اد ١باساشد ٚ ١امايٝد١ة عًدَ ٢صدل ٣ٛامؤشصدا
ايعُٚ ١َٝٛاي ٓٛىة إضاؾ ١إ ىل ايله ٜٔٛا نادمي ٞيألشاتل ٠اجلاَع ٝة ٖٚلا َا دنعٌ ٖدل ٙايؿ٦دَ ١دٔ امصدلؿٝدٜٔ
َٔ خدَا امراجعٜ ١عل َلٛشط ايعُر بٗا َرتؿع ْص ٝا.
 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب امؤٌٖ ايعًُ َٔ :ٞخالٍ اجلد ٍٚقِ ()05ة جند إٔ امصل ٣ٛايلعً ُٞٝيًع١ٓٝ
َرتؿددع ْصدد ٝاة ذٝددث إٔ ْصدد  % 94,44 ١متثددٌ جدداَع ٝبدد

يٝصدداْض َٚاجصددلري ٚدنلدد ٛاٙة أَ ٟددا ميثدددٌ 102

ظبصاة بُٓٝدا متثدٌ ؾ٦د ١غدري اجلداَعْ ٝصد 5,56% ١ة أَ ٟدا ميثدٌ  06أظدبايتة ٜٚرجدع ٖدلا ايلُثٝدٌ إىل ط ٝعد١
ايٛظا٥ـ اي متثٌ امصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجعٚ ١اي تلاًب ايعٗادا اجلاَع ١ٝإضاؾ ١إىل اخلد ٠ة إضداؾ ١إىل
ن ٕٛع ١ٓٝايد اش ١تعٌُ عً 42 ٢أشلاتا جاَعٝا
بعدم امدٛظؿ ايددلٜ ٜٔعدػًَٓ ٕٛاصد ِٗ
تعرتط

ايلبص ة إضاؾ ١إىل إٔ ْص  ١غدري اجلداَعٝ

ايعٓٝد ١متثدٌ

ظدٌ عدددّ ٚجدٛد ظددٗاد ٠جاَعٝد١ة ٖٚددلا باظدرتاط اخلد  ٠ايهد ري ٠ايد

تيو امٓصب.

إ ٕ ند ٕٛامصدل ٣ٛايلعًُٝد ٞيًعٓٝدَ ١رتؿددع ٜعلد َؤظدرا جٝددا يًد اشد١ة ٖٚددلا دنعدٌ َدٔ عٓٝد ١ايد اشد ١ايؿ٦دد١
امٓاش  ١امؤًٖ ١عًُٝا يمججاب ١عً ٢أش ١ً٦االشل ٝإة ٖٚلا يلبص

َٛضٛع ايد اش.١
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 تصٓٝـ ع ١ٓٝايد اش ١ذصب اخل  َٔ :٠خالٍ اجلدد ٍٚقدِ ()05ة ؾكدد اعلُدد تكصد ِٝاخلد  ٠إىل أ بعد١
ؾ٦ا مبعدٍ  05شٓٛا ة ذٝث متثٌ ايؿ ١٦ا ْ ٍٚص  % 17,59 ١أ ٟبدد  19ظبصداة بُٓٝدا متثدٌ ايؿ٦د ١ايثاْٝد ١يًبد ٠
ْص  %38,89 ١أ ٟبد  42ظبصاة أَدا ايؿ٦د ١ايثايثد ١يًبد  ٠ؾلُثدٌ ْصد  %28,70 ١أ ٟبدد  31ظبصداة ٚبايٓصد  ١يًؿ٦د١
ايرابعدد ١يًب د  ٠ؾإْٗددا متثددٌ ْص د  %14,81 ١أ ٟبددد  16ظبصدداٜٚ .الذددغ إٔ َعدددٍ اخل د ٜ ٠عل د َرتؿعددا ْص د ٝا بعٓٝدد١
ايد اش ١ذٝث إٔ  َٔ %82,41ع ١ٓٝايد اش ١يد ِٜٗخ  ٠تؿٛم اخلُض شٓٛا ة ٖٚدلا ٜعلد َؤظدرا جٝددا َدٔ ذٝدث
االجاب ١عً ٢أش ١ً٦حما ٚاالشل ٝإة ٚدنعٌ َٔ ٖل ٙايع ١ٓٝايؿ ١٦امؤًَٖٝٓٗ ١ا يمججاب ١عًٖ ٢لا االشل ٝإ.
ب .حتليل اجلزء الجاهي لالستبيان (املهام واملسؤوليات احلالية واملتوقعة للمراجعة اخلارجية للخسابات يف اجلزائر)

اجلددد ٍٚقددِ (ٜٛ )08ضددح ترتٝددب امٗدداّ ٚامصددؤٚيٝا امايٝددٚ ١املٛقعدد ١يًُراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا
اجلسا٥ر َٔ ٚجْٗ ١عر امراجع اخلا ج ٝيًرصابا باجلسا٥ر.
 .3.5.0التخليل املقارن واختبار الفرضيات:

إ ٕ اخل ا ؾرضٝا ايد اش١ة شدٝلِ َدٔ خدالٍ ايلرًٝدٌ امكدا ٕ بد ؾد ٦عٓٝد ١ايد اشد١ة بايٓصد  ١مصدؤٚيٝا
اجلسا٥ر.

َٗٚاّ امراجع اخلا ج ٞيًرصابا

أ .التخليل املقارن مله ام ومسؤوليات املراجع اخلارجي للخسابات يف اجلزائر :

باعلُاد املٛشط امصاب ٞامرجح إلجابا طر االشل ٝإ َٔ َدراجع خدا جٚ ٝامصدلؿٝدَ ٜٔدٔ خددَا
اجلسا٥ددرة بايٓص د  ١شدد ١ً٦اجلددس ٤ايثدداْ ٞيالشددل ٝإ َددٔ َٗدداّ َٚصددؤٚيٝا ذايٝدد١

امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا

َٚلٛقع ١يًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا

اجلسا٥رة ؾكد مت ترتٝب ٖل ٙامٗاّ ٚامصؤٚيٝا تصاعدٜا ذصدب أُٖٝلٗداة

ٜٛٚضددح اجلددد ٍٚقددِ ( )08إٔ امٗدداّ ٚامصددؤٚيٝا املؿددل عًٗٝددا َددٔ ٚجٗددْ ١عددر ايددراجع اخلددا جٝ

اجلسا٥ددر

ٚاجلٗا امصلؿٝد َٔ ٠خدَاتِٗة ٚاي تًك ٢ق ٛال عاَدا عًد ٢نْٗٛدا متثدٌ امٗداّ ٚامصدؤٚيٝا ايد دندب إٔ ًٜلدسّ
بٗا امراجع اخلا ج ٞيًرصابا
اجلسا٥ر طرذت

اجلسا٥ر .ذٝث أْ٘ َٔ أصٌ َٚ ١َُٗ 29صؤٚي ١ٝيًُراجدع اخلدا ج ٞيًرصدابا

االشل ٝإ عً ٢طر ايع١ٓٝة مت اتؿام ايارؾ عًَٚ ١َُٗ 19 ٢صدؤٚي ١ٝنُدا ٜٛضدرٗا اجلددٍٚ

(.)08
ب .اختبار فرضيات الدراسة :

تك ّٛايد اش ١امٝداْٝد ١عًد ٢اخل دا ايؿرضدٝا ايد تعداو اظدهاي ١ٝايد اشد١ة ٚتلُثدٌ ٖدل ٙاسداٚ

َدا

:ًٜٞ
صد َالَح ؾح ٠ٛايلٛقعا يًُراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا
شٝلِ اعلُاد اخل دا ؾدرم املٛشدا
ايد اش ١بايٓص  ١يار ايع ١ٓٝباالشل ٝإة

اجلسا٥ر (ايؿرض ١ٝايؿرع ١ٝا ٚىل ٚايثاْ١ٝخ.

ايالَعًُدَ( ٞدإٜٚ-دلع -Whitney

د االظا  ٠اْ٘ قدد خصد

اجلدس ٤ايثداَْ ٞدٔ االشدل ٝإ يرصدد َالَدح

ؾحدد ٠ٛايلٛقعددا ة ٚتيددو بدداقرتا َٗدداّ َٚصددؤٚيٝا امراجددع اخلددا ج ٞيًرصددابا
ٚامصددؤٚي ٝا امايٝددٚ ١نددليو املٛقعددَ ١ددٔ امراجددع اخلددا جٞ

)ة َدٔ أجدٌ اخل دا ؾرضدٝ
اجلسا٥ددرة ٖٚددلا بدددَخ امٗدداّ

ْؿددض اجلددسَ ٤ددٔ االشددل ٝإة ٖٚددلا يددرتى اتدداٍ

يلردٜدد أُٖٝددٖ ١ددل ٙايعٓاصددر يعٓٝدد ١ايد اشدد١ة ذٝددث إ َٗدداّ َٚصددؤٚيٝا امراجددع اخلددا ج ٞيًرصددابا
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يهُٗدا ايكدٛاْ ٚايلعدرٜعا

ايكداْ 01-10 ٕٛيلٓعدَٓٗ ِٝد ١اساشد ١

اجلسا٥در

ظدٌ غٝداب َعداٜري ٚطٓٝد ١أٚ

اعلُاد معاٜري دٚي ١ٝيًُراجع.١
 اخل ا ايؿرض ١ٝايؿرع ١ٝا ٚىل نُا ٜٛضر٘ اجلد ٍٚقِ ()10ة بًػت ق ١ُٝاالذلُداٍ ٖٚ 0.000د ٞأقدٌ
َدٔ  %5ممدا ٜعدع إٔ بٝاْدا ايعٓٝد ١ال تؤٜدد ق د ٍٛؾدرو ايعددّ ()H0ة ٚبايلداي ٞق د ٍٛايؿدرو اي دد)H1(ٌٜة أ ٟأْد٘
تٛجدد اخلالؾدا تا داليد ١إذصدا ١ٝ٥بد

اَ ٤راجعد ٞامصدابا اخلدا جٝ

اجلسا٥در ٚاجلٗدا امصدلؿٝدَ ٠دٔ

خدَاتِٗ ذ ٍٛامٗاّ ٚامصؤٚيٝا اماي ١ٝيًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا .
ظٌ ٚجٛد ؾرٚم َعٓ ١ٜٛب ع ٓٝايد اش ١ؾاْ٘ ٚبامكا ْد ١بد َلٛشدط ايرتدب ؾدإ جندد إٔ َلٛشدط ايرتدب
إلجابا امراجع ( )26,50ة أن َٔ َلٛشط ايرتب إلجابا امصلؿٝدَ ٜٔدٔ خددَا امراجعد)10,50(١ة ٚبايلدايٞ
ؾإ َلٛشط اجابا امراجع

أقٌ َٔ َلٛشط إجابا امصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع ١باذلُاٍ قد .)0.000( ٙ

ْٚصددلٓلخ إٔ امصددلؿٝدَ ٜٔددٔ خدددَا امراجعدد ١اخلا جٝدد١
اماي ١ٝيًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا

اجلسا٥ددر يددد ِٜٗق دد ٍٛأن د مٗدداّ َٚصددؤٚيٝا

اجلسا٥ر.

 اخل ا ايؿرض ١ٝايؿرع ١ٝايثاْ :١ٝنُا ٜٛضر٘ اجلد ٍٚقِ()10ة بًػت قُٝد ١االذلُداٍ ٖٚ 0.001د ٞأقدٌ
َٔ  %5مما ٜعدع إٔ بٝاْدا ايعٓٝد ١ال تؤٜدد ق د ٍٛؾدرو ايعددّ ()H0ة ٚبايلداي ٞق د ٍٛايؿدرو اي دد)H1( ٌٜة أ ٟأْد٘
تٛجدد اخلالؾدا تا داليد ١إذصدا ١ٝ٥بد

اَ ٤راجعد ٞامصدابا اخلدا جٝ

اجلسا٥در ٚاجلٗدا امصدلؿٝدَ ٠دٔ

خدَاتِٗ ذ ٍٛتٛقعا اتلُع نهٌ امرت ا ١مبٗاّ َٚصؤٚيٝا َراجع امصابا اخلا ج.ٞ
ظٌ ٚجٛد ؾرٚم َعٓ ١ٜٛب ع ٓٝايد اش ١ؾاْ٘ ٚبامك ا ْد ١بد َلٛشدط ايرتدب ؾدإ جندد إٔ َلٛشدط ايرتدب
إلجابا امراجع ( )16.27ة أن َٔ َلٛشط ايرتدب إلجابدا امصدلؿٝدَ ٜٔدٔ خددَا امراجعد)6.73(١ة ٚبايلدايٞ
ؾإ َلٛشط اجابا امراجع أقٌ َٔ َلٛشط إجابا امصلؿٝد َٔ ٜٔخدَا امراجع ١باذلُاٍ قد ( ٙ
ْٚصدلٓلخ إٔ ا مصددلؿٝدَ ٜٔددٔ خدددَا امراجعدد ١اخلا جٝدد١
املٛقع ١يًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا

خ.

اجلسا٥ددر يددد ِٜٗق دد ٍٛأند يًُٗدداّ ٚامصددؤٚيٝا

اجلسا٥ر

اخلالصة:
 .0النتائج املستخلصة مو رفض الفرضية الفرعية الوىل:

ٜٛ جددد اخددلالف
اخلا ج ٞيًرصابا

ٚجٗدد ١ايٓعددر بدد أطددراف اتلُددع امدداي ٞاجلسا٥ددر ٟذددَ ٍٛصددؤٚيٝا َٗٚدداّ امراجددع
اجلسا٥رٖٚ .دلا دنصدد ٚجدٛد ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد ١اخلا جٝد ١يًرصدابا

نُعدددهًَ ١عاصدددر٠ة ذٝدددث أْددد٘ بدددايرغِ َدددٔ إٔ امٗددداّ ٚامصدددؤٚيٝا امايٝددد ١يًُراجدددع اخلدددا جٞ
يهُٗا ايكٛاْ ٚايلعرٜعا ٚال شُٝا ايكاْٖٚ 01-10 ٕٛلا
اتلُع امايٞة ذٝث ٜعٗر ٖلا إٔ ؾح ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد١

ظٌ غٝداب َعداٜري َٗٓٝد١ة ؾاْد٘

اجلسا٥در
اجلسا٥دددر
ٜلؿدل ذ ٛدا

اجلسا٥در تعلد ند ريْ ٠صد ٝا ٚتلهدَ ٕٛدٔ عدد٠

ؾحٛا ؾرع.١ٝ
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ا دا ٤يًُراجعدد١

ٚ جددٛد ؾحدد ٠ٛقصددٛ
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اجلسا٥ددرة ْعددرا الخددلالف ا ٤اتلُددع امددايٞ

اجلسا٥ددر ذددٍٛ

َصؤٚيٝا امراجع اخلا ج ٞامايٚ .١ٝا دا ٤ايؿعً ٞيًُراجع اخلا ج. ٝ
 .5النتائج املستخلصة مو رفض الفرضية الفرعية الجاهية:

ٚجٗ ١ايٓعر ب أطراف اتلُدع امداي ٞاجلسا٥در ٟذد ٍٛامصدؤٚيٝا ٚامٗداّ املٛقدع االمداّ

ٜٛ جد اخلالف

بٗدا َدٔ طدرف امراجدع اخلدا ج ٞيًرصدابا
اخلا ج ١ٝيًرصابا

اجلسا٥درٖٚ .دلا دنصدد ندليو ٚجدٛد ؾحد ٠ٛايلٛقعدا يًُراجعد١

اجلسا٥ر نُعهًَ ١عاصر.٠

ٚ جدٛد ؾحد ٠ٛقصدٛ

اجلسا٥ددرة ْعدرا الخدلالف ا ٤اتلُدع امدايٞ

امعداٜري يًُراجعد١

اجلسا٥در ذددٍٛ

َصؤٚيٝا امٗاّ املٛقع اإلماّ بٗا َٔ امراجع اخلا ج.ٞ
 .3النتائج املستخلصة مو رفض الفرضيتني الفرعيتني الوىل والجاهية.

ٚ جددٛد اخددلالف

ٚجٗدد ١ايٓعددر ب د أطددراف اتلُددع امدداي ٞاجلسا٥ددر ٟذدد ٍٛامصددؤٚيٝا ٚامٗدداّ امايٝدد١
اجلسا٥ر.

ٚاملٛقع ١يًُراجع اخلا ج ٞيًرصابا

ٚ جددٛد ؾحدد ٠ٛأدا ٤يًُراجعدد ١اخلا جٝدد١

اجلسا٥ددرة ْعددرا الخددلالف ا ٤اتلُددع امددايٞ

اجلسا٥ددر ذددٍٛ

امصددؤٚيٝا ٚامٗدداّ امايٝددٚ ١املٛقعدد ١يًُراجددع اخلددا جٞة ذٝددث تلعددهٌ ٖددل ٙايؿحددٚ ٠ٛتٓددلخ َددٔ قصددٛ
امراجع اخلا جٝ

اجلسا٥رة ٚنليو قصٛ

 جٛد ؾح ٠ٛامعكٛي ١ٝيًُراجع١

َعاٜري امراجع١

أدا٤

اجلسا٥ر.

اجلسا٥رة ْعرا الخدلالف ا ٤اتلُدع امدايٞ

اجلسا٥در ذد ٍٛامصدؤٚيٝا

ٚامٗدداّ امايٝددٚ ١املٛقعدد ١يًُراجددع اخلددا جٞة ٚاي د ترجددع اىل ايلٛقعددا ايػددري امعكٛيددَ ١ددٔ امٗدداّ ٚامصددؤٚيٝا
يًُراجع اخلا جٞة ٚاي ٜلٛقعٗدا اتلُدع امدايٞ
اماي ٞعدّ ٚجٛد َعاٜري َٗٓ ١ٝيًُراجع١

اجلسا٥درة ٚدنصدد ٖدل ٙايلٛقعدا ايػدري َعكٛيدَ ١دٔ اتلُدع

اجلسا٥رة ٚت ك ٢امُا شد ١امٗٓٝد ١ختضدع يًكدٛاْ ٚايلعدرٜعا

ظدٌ

امصل ٣ٛا دْ ٢يألدا٤ة ٖٚلا َا دنصد ؾح ٠ٛامعكٛي.١ٝ
نُا أْد٘ َدٔ خدالٍ ايد اشد ١امٝداْٝد١ة ٜلضدح اْد٘ مت االتؿدام ضدُٔ اتلُدع امداي ٞعًدَُٗ 19 ٢دَٚ ١صدؤٚي١ٝ
يًُراجع اخلا ج ٞباجلسا٥ر نُا ي:ٞ
 ايعٗاد ٠عً ٢صرَٚ ١صداق ١ٝايكٛا ِ٥اماي ١ٝيًُٓع  ٠حمٌ امراجع١

متثًٗٝا يًٛضع ١ٝامكٝكْٚ ١ٝلا٥خ ا عُاٍ

 ايل ند َٔ شالَٚ ١ؾاعًْ ١ٝعاّ ايرقاب ١ايداخً ١ٝامعلُد بامٓع  ٠حمٌ امراجع١
 تكرٜر خايت ذ ٍٛاالَلٝازا اخلاص ١امُٓٛذ ١يًُصلبدَ
 اظلُاٍ تكرٜر امراجع ١عً ٢امصادق ١عً ٢امصابا امد  ١أ ٚامدعُ ١يؿرٚع ايعرن ١حمٌ امراجع١
 تكرٜر خايت ذ ٍٛتؿاص ٌٝأعً ٢مخض تعٜٛضا بامٓع ٠
 اإل عالّ عٔ نٌ ذدث أْ ٚك
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 تكرٜر خايت ذ ٍٛإجرا٤ا ايرقاب ١ايداخً١ٝ
 ايعٗاد ٠عً ٢اذرتاّ امٓع  ٠حمٌ امراجع ١يًُ ادئ ٚامعاٜري اساش ١ٝ
 ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع ايلضآَ١ٝ

ا ٙامٓع /ٚ ٠أٚ

اعداد ايكٛا ِ٥اماي١ٝ

ا ٙايػري عدٔ ندٌ ضدر ٜٓدلخ عدٔ لايؿد ١أذهداّ

ايكإْٛ
 تكرٜر خايت ذ ٍ ٛتاْ ٛلٝح ١ايصٓٛا اخلُض ا خري٠ة ٚايٓلٝح ١ذصب ا شِٗ أ ٚذصب امص ١االجلُاع١ٝ
 ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع ب لٍ ايعٓا ١ٜامٗٓ ١ٝايالزَ ١مبُٗل٘ ٚتٛؾري ايٛشا ٌ٥ايالزَ١
 ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجدع ايل دٝ ٜد ١أَداّ ايًحٓد ١ايل دٝ ٜد ١يًٗ٦ٝد ١امٗٓٝد١ة ذلد ٢بعدد اشدلكايل٘ َدٔ َٗاَد٘ عدٔ
نٌ لايؿ ١أ ٚتكصري تكع أ ٚأخالقٞ

ايكٛاعد امٗٓ ١ٝعٓد مما شٚ ١ظٝؿل٘

 ايعٗاد ٠عً ٢صرَٚ ١صداق ١ٝامصابا امد ٚ ١امدعُ ١يؿرٚع ايعرن ١حمٌ امراجع١
 االذلؿاظ مبًؿا امراجع ١يًسبا ٔ٥مد ٠ععر ( خ شٓٛا ابلدا َٔ ٤أ ٍٚجاْؿ ٞامٛاي ٞآلخر شَٓ ١اي ١ٝيًعٗد٠
 ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع

االتصاٍ با ٦ٝا امصؤٚي ١عٔ امٛنُد ١نًحدإ امراجعدَ ١دثال ٚيدٝض اإلدا ٠

ؾكط
 ايلكرٜددر يًحٗدددا ايكضددا ١ٝ٥امبلصددد ١عددٔ عًُٝدددا ايػددغ /ٚأ ٚايصدددرق/ٚ ١أ ٚاالخددلالط /ٚأ ٚايلررٜدددـ املعُدددد
باي ٝاْا اساش  ١ٝيًُٓع  ٠حمٌ امراجع١
 مما ش ١ايعو امٗع ٚايٝكع ١يًعرٚف اي

قد تعري اىل يرٜؿا حملًُْ ١ا  ١عٔ اخلا ا ٚايلررٜـ

 اظلُاٍ تكرٜر امراجع ١عً ٢ايل نٝد عًْ ٢اام أ ٟعًَُ ١ٝراجع ١بعهٌ دقٝل
َ صؤٚي ١ٝامراجع

تٛص ٌٝأٚج٘ ايكص ٛبايرقاب ١ايداخً ١ٝيًُصؤٚي عٔ امٛنُ ١نًحإ امراجعَ ١ثال.

نُا ٜلضدح ندليو إٔ امدراجع ٚامصدلؿٝدَ ٜٔدٔ خددَاتِٗ

ٜلؿكدٛا عًدَٗ 10 ٢داّ َٚصدؤٚيٝا يًُراجدع

اخلا ج ٞيًرصابا باجلسا٥ر نُا :ًٜٞ
 تكرٜر خايت

ذايَ ١الذع ١تٗدٜد الشلُرا ْ ١ٜعاط امٓع ٠

 ايل ندد َددٔ اذددرتاّ ظددرٚط ٚقددٛاْ إبددراّ االتؿاقٝددا ٚايعكدٛد بد ايعددرن ١حمددٌ امراجعددٚ ١ؾرٚعٗددا ٚا طددراف
ا خر ٣املعاًََ ١عٗا
 ايلٛثٝل يلك ِٝٝامراجع اخلا ج ٞيعٌُ امراجع ايداخًٚ ٞعالقل٘ ب٘ َٔ أجٌ يدٜد َصؤٚي ١ٝامراجع اخلا جٞ
 ضددر ٠ ٚأ ٕ ٜضددع امراجددع ضددُٔ َصددلٓدا امراجعددَ ١ددا ٜعددري إىل َددد ٣االيلددساّ باملاً ددا ا خالقٝددٚ ١املاً ددا
اخلاص ١باالشلكالٍ َٚد ٣ق ٚ ٍٛاالشلُرا َع ايعُٚ ٌٝنليو ط ٝعْٚ ١ادام ْٚلدا٥خ االشلعدا ا ايد متدت خدالٍ
امُٗ١
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 إٔ ٜعددري امراجددع
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تكرٜددر ٙإىل أْدد٘ قدداّ بد داَٗ ٤اَدد٘ بامصدد ٍٛعًدد ٢ت نٝددد عددٔ خًدد ٛامعًَٛددا َددٔ ايلررٜؿددا

اجلٖٛر١ٜ
 ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع عٔ عدّ تكد ِٜخدَا اشلعا  ١ٜيًُٓع  ٠حمٌ امراجع١
 ايلكرٜددر يًحٗددا امبلصدد ١عددٔ َدددد ٣نؿدداٚ ٠٤ؾاعًٝدد ١إدا  ٠امٓعدد  ٠حمدددٌ امراجعدد١

اشددلػالٍ امددٛا د املاذددد١

بايعهٌ ا َثٌ
 تكرٜر خايت عٔ امصؤٚيٝا االجلُاعٚ ١ٝاي  ١ٝ٦ٝيًُٓع  ٠حمٌ امراجع١
 إٔ ٜصلع امراجع ا ري َلبص

يلكدٜر ايك ١ُٝايعادي ١حمٌ امراجع١

 تكد ِٜايٓصا٥ح ٚاالشلعا ا اي تدعِ يص َصل٣ٛ
َددٔ خددالٍ ْلددا٥خ ايد اشدد ١امٝداْٝددُ ٚ ١ددٌ امٗدداّ اي د

 ١ٝامٓع  ٠حمٌ امراجع.١
ٜلؿددل عًٗٝددا طددر اتلُددع امددايَ ٞددٔ َددراجع

َٚصلؿٝد َٔ ٜٔخدَاتِٗة جند إٔ بايرغِ َٔ إٔ بعم امٗداّ أقرتٗدا
ؾًِ ٜلؿل عًٗٝا ايارؾ ة ٚمت االتؿام عً٢

ًدَ ١دٔ ايلعدرٜعا ايٛطٓٝد ١امٓعُد ١يًُٗٓد١ة

ً َٔ ١امٗاّ ايد اظدلًُلٗا امعداٜري ايدٚيٝد ١يًُراجعد١ة ٖٚدلا َدا ٜعٗدر

عدّ ايلردٜد ٚاالد اى مٗاّ َٚصؤٚيٝا امراجدعة ٚاَهاْٝد ١اعلُداد امعداٜري ايدٚيٝد ١يًُراجعد ١بدايلٛاؾل َدع اعلُداد
امعاٜري ايدٚي ١ٝيًُراش .١
التوصيات:

إٕ د اشددلٓا مٛضددٛع ؾحدد ٠ٛايلٛقعددا ٚيًٝددٌ َهْٛاتٗددا ب ٦ٝدد ١امراجعدد ١اخلا جٝدد ١يًرصددابا بدداجلسا٥رة َددٔ
خالٍ اجلاْب ايٓعدر ٟيًُٛضدٛعة ُ ٚدٌ ايلرًٝدٌ يًٓلدا٥خ ايد مت ايٛصد ٍٛايٗٝدا بايد اشد ١امٝداْٝد١ة ميهدٔ طدر
ايلٛصٝا ايلاي:١ٝ
 ضر ٠ ٚاعلُاد َعاٜري َٗٓ ١ٝيًُراجع ١اخلا ج ١ٝيًرصابا
أداٗ٥ا عٓد امصل ٣ٛا دْ٢ة

ظٌ ْك

اجلسا٥درة ذٝدث إٔ َٗٓد ١امراجعدٜ ١علد َصدل٣ٛ

ٚعددّ انلُداٍ ايكدٛاْ ٚايلعدرٜعا ايد يهُٗدا

اجلسا٥درة ٚغٝداب

امصلٜٛا امثً ٢يألدا ٤اي ي ددٖا امعاٜري ايٛطٓٚ ١ٝايدٚيٝد١ة ٚايد ٜصدع ٢امٗٓٝد ٕٛاىل يكٝكٗدا َدٔ أجدٌ ايٓٗدٛو
بامٗٓ.١
ٚ ضددع ا ٦ٝددا امٗٓٝدد ١اي د تعددرف عًددَٓٗ ٢دد ١امراجعدد ١اخلا جٝدد١
ٚبإظراف اجلٗا امه١َٝٛة عً ٢غدرا ايلحدا ب ايدٚيٝد١

اجلسا٥ددر يددت شددًا ١امٗٓدد ٝامصددلكً

ايدد ٍٚاملكدَد١ة

ذد تلُثدٌ ايصدًا ١امهَٝٛد١

اٍ ايصًاٚ ١اإل ظدراف عًد ٢ا ٦ٝدا امٗٓٝد ١يًرقابد ١عًد ٢جدٛد ٠امراجعد ١اخلا جٝد١ة عًد ٢غدرا

ًدض ايرقابد١

عًدد ٢أعُدداٍ َراجعدد ٞذصددابا ايعددرنا ايعاَددد )PCAOB( ١بايٛالٜددا املرددد ٠ا َرٜهٝدد١ة ٚاتًددض ا عًددد٢
ساؾع ٞامصابا ( )H3Cبؿرْصا.
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 تؿعٝدٌ ايددد ٚايدل ٟتًع دد٘ ا ٦ٝددا امٗٓٝد ١امعددرؾ ١عًد ٢امراجعدد١

اجلسا٥ددرة َدٔ ذٝددث اعدداد َعددا ٜع َعدداٜري

ٚطٓ ١ٝيًُراجع١ة ٚايلٛؾٝل َع امعاٜري ايدٚي١ٝة ٚاعلُاد َد ١ْٚيكٛاعد ٚأخالقٝا امُا ش ١امٗٓ١ٝة َدٔ أجدٌ يصد
َصل ٣ٛا دا ٤امٗعة ٚدعِ جٛد ٠اخلدَا .
 تددع ِٝا شدلكالٍ امراجدع اخلدا ج ٞيًرصدابا
ايساَ١ٝة ٚتؿع ٌٝد ٚجلإ امراجع١

اجلسا٥در َدٔ خدالٍ تػدٝري امدراجع اخلدا ج ٝبصدؿ ١دٜ ٚد١

ظٌ اعلُاد يٝا امٛنُ.١

 زٜاد ٠ؾاعً ١ٝاإلعالّ عٔ د ٚامراجع َٚصؤٚيٝات٘

اتلُع مببلًـ ٚشا ٌ٥االعالّ ٚايٓعر يًددٜ ٚا امٗٓٝد١ة

ٚايربط ب اي اذث باجلاَعا ٚا ٦ٝا امٗٓ ١ٝيرؾع َصل ١َٓٗ ٣ٛامراجعٚ ١املاً ا امعاصر ٠ا
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ملخق اجلداو والشكا البياهية:
ايعهٌ ٜٛ :10ضح َصلٜٛا َٚهْٛا ؾح ٠ٛايلٛقعا يًُراجع١
ا دا ٤ايؿعًٞ

تٛقعا اتلُع

يًُراجع

َٔ امراجع
امراجع١

ؾح ٠ٛايلٛقعا

ؾح ٠ٛا دا٤

ؾح ٠ٛامعكٛي١ٝ
ؾح ٠ٛقصٛ

تٛقعا غري َعكٛي١

َعاٜري

امراجع١

ؾح ٠ٛقصٛ

ا دا٤

َصؤٚي ١ٝامراجع اماي** ١ٝ

َصؤٚي ١ٝامراجع ٚؾل تٛقعا
َعكٛي* ١
* َصؤٚيٝا امراجع ٚؾل ايلعرٜعا ٚامعاٜري امٗٓ.١ٝ
** َصؤٚيٝا امراجع اي

تراع ٞجاْب اير  ١ٝيًُراجع

ايلٓؿٝل ٚا دا.٤

Source: PORTER Brenda: An empirical study of the audit expectation-performance gap, Accounting and Business Research,
winter 1993, Vol 24, Iss 93, p 50.

اجلدٜٛ :10 ٍٚضح أش ١ً٦اجلس ٤ايثاْ َٔ ٞاالشل ٝإ

امصد  َٔ :إعداد اي اذث

اجلدٜٛ : 10 ٍٚضح ع ا ا االشل ٝإ َٚعاَال االتصام ايداخً ٞيًحس ٤ايثاْ َٔ ٞاالشل ٝإ
ايرقِ
1

ايعٗاد ٠عً ٢صرَٚ ١صداق ١ٝايكٛا ِ٥اماي ١ٝيًُٓع  ٠حمٌ امراجع١

2

ايعٗاد ٠عً ٢اذرتاّ امٓع  ٠حمٌ امراجع ١يًُ ادئ ٚامعاٜري اساش ١ٝ

3

ايل ند َٔ شالَٚ ١ؾاعًْ ١ٝعاّ ايرقاب ١ايداخً ١ٝامعلُد بامٓع  ٠حمٌ امراجع.١

4

222

اجلس ٤ايثاْ َٔ ٞاالشل ٝإ

ايع ا ا

ايؿا نر ْٚا

29

0,870

29

0,867

29

0,868

29

0,871

29

0,867
0,870

متثًٗٝا يًٛضع ١ٝامكٝك ١ٝيًُٓع ْٚ ٠لا٥خ أعُا ا.
اعداد ايكٛا ِ٥اماي.١ٝ

ايل ند َٔ اذرتاّ ظرٚط ٚقٛاْ ابراّ االتؿاقٝا ٚايعكٛد ب ايعرن ١حمٌ امراجعٚ ١ؾرٚعٗا ٚا طراف ا خر ٣املعاًَ١
َعٗا.
قد ٜؤثر عً ٢اشلُرا ْ ١ٜعاط امٓع  ٠حمٌ امراجع.١

5

االعالّ عٔ نٌ ذدث أْ ٚك

6

ايعٗاد ٠عً ٢صرَٚ ١صداق ١ٝامصابا امد ٚ ١امدعُ ١يؿرٚع ايعرن ١حمٌ امراجع.١

29

7

اظلُاٍ تكرٜر امراجع ١عً ٢امصادق ١عً ٢امصابا امد  ١أ ٚامدعُ ١يؿرٚع ايعرن ١حمٌ امراجع.١

29

0,871

8

تكرٜر خايت ذ ٍٛتؿاص ٌٝأعً ٢مخض تعٜٛضا بامٓع .٠

29

0,865

9

تكرٜر خايت ذ ٍٛاالَلٝازا اخلاص ١امُٓٛذ ١يًُصلبدَ .

29

0,865
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10

تكرٜر خايت ذ ٍٛتاْ ٛلٝح ١ايصٓٛا اخلُض ا خري٠ة ٚايٓلٝح ١ذصب ا شِٗ أ ٚذصب امص ١االجلُاع.١ٝ

29

11

تكرٜر خايت ذ ٍٛإجرا٤ا ايرقاب ١ايداخً.١ٝ

29

0,868

12

تكرٜر خايت

13

ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع عٔ عدّ تكد ِٜخدَا اشلعا  ١ٜيًُٓع  ٠حمٌ امراجع.١

29

14

ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع ب لٍ ايعٓا ١ٜامٗٓ ١ٝايالزَ ١مبُٗل٘ ٚتٛؾري ايٛشا ٌ٥ايالزَ.١

29

0,867

29

0,867

29

0,872

29

0,863

29

0,867

29

0,860

29

0,864

29

0,860

29

0,860

29

0,865

29

0,876

29

0,862
0,867

15
16
17
18

ذايَ ١الذع ١تٗدٜد الشلُرا ْ ١ٜعاط امٓع .٠

0,864

ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع ايلضآَ١ٝ

ا ٙايػري عٔ نٌ ضر ٜٓلخ عٔ لايؿ ١أذهاّ ايكاْ.ٕٛ

ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع ايل د ١ٝ ٜأَاّ ايًحٓ ١ايل د ١ٝ ٜيًٗ ١٦ٝامٗٓ١ٝة ذل ٢بعد اشلكايل٘ َٔ َٗاَ٘ عٔ نٌ لايؿ ١أٚ
تكصري تكع أ ٚأخالقٞ

ايكٛاعد امٗٓ ١ٝعٓد مما شٚ ١ظٝؿل٘.

االذلؿاظ مبًؿا امراجع ١يًسبا ٔ٥مد ٠ععر شٓٛا ابلدا َٔ ٤أ ٍٚجاْؿ ٞامٛاي ٞآلخر شَٓ ١اي ١ٝيًعٗد.٠
ايلكرٜر يًح ٗا ايكضا ١ٝ٥امبلص ١عٔ عًُٝا ايػغ /ٚأ ٚايصرق/ٚ ١أ ٚاالخلالط املعُد باي ٝاْا اساش  ١ٝيًُٓع  ٠حمٌ
امراجع.١
ايل نٝد عًَ ٢صؤٚي ١ٝامراجع

19

ا ٙامٓع /ٚ ٠أٚ

29

االتصاٍ با ٦ٝا امصؤٚي ١عٔ امٛنُ ١نًحإ امراجعَ ١ثال ٚيٝض االدا  ٠ؾكط.

20

َصؤٚي ١ٝام راجع

21

مما ش ١ايعو امٗع ٚإ ٜه ٕٛامراجع ٜكعا يًعرٚف اي

22

ايلٛثٝل يلك ِٝٝامراجع اخلا ج ٞيعٌُ امراجع ايداخًٚ ٞعالقل٘ ب٘ َٔ أجٌ يدٜد َصؤٚيٝل٘.

23
24

تٛص ٌٝاٚج٘ ايكص ٛبايرقاب ١ايداخً ١ٝيًُصؤٚي عٔ امٛنُ ١نًحإ امراجعَ ١ثال.
قد تعري اىل يرٜؿا حملًُْ ١ا  ١عٔ اخلا

ضر ٠ ٚإ ٜضع امراجع ضُٔ َصلٓدا امراجعَ ١ا ٜعري اىل َد ٣االيلساّ باملاً ا االخالقٚ ١ٝاملاً ا اخلاص ١باالشلكالٍ
َٚد ٣ق ٚ ٍٛاالشلُرا َع ايعُٚ ٌٝنليو ط ٝعْٚ ١اام ْٚلا٥خ االشلعا ا اي متت خالٍ امُٗ.١
إٔ ٜصلع امراجع ا ري َلبص

يلكدٜر ايك ١ُٝايعادي ١حمٌ امراجع.١

تكرٜر ٙإىل أْ٘ قاّ ب داَٗ ٤اَ٘ بامص ٍٛعً ٢ت نٝد عٔ خً ٛامعًَٛا َٔ ايلررٜؿا اجلٖٛر.١ٜ

0,866
0,877

25

إٔ ٜعري امراجع

26

تكرٜر خايت عٔ امصؤٚيٝا االجلُاعٚ ١ٝاي  ١ٝ٦ٝيًُٓع  ٠حمٌ امراجع.١

29

27

اظلُاٍ تكرٜر امراجع ١عً ٢ايل نٝد عًْ ٢اام أ ٟعًَُ ١ٝراجع ١بعهٌ دقٝل.

29

0,865

29

0,873

29

0,870

29

0,871

28

تكد ِٜايٓصا٥ح ٚاالشلعا ا اي

29

ايلكرٜر يًحٗا امبلص ١عٔ َد ٣نؿاٚ ٠٤ؾاعً ١ٝإدا  ٠امٓع ٠
اإل

تدعِ يص َصل٣ٛ

 ١ٝامٓع  ٠حمٌ امراجع.١
اشلػالٍ امٛا د املاذ ١بايعهٌ ا َثٌ.

ايٞ
امصد  َٔ :اعداد اي اذث اشلٓادا اىل ْلا٥خ برْاَخ ()IBM SPSS STATICS 21.0

اجلدٜٛ :10 ٍٚضح أُٖ ١ٝايع ا ا ٚؾل َكٝاط يٝهر
د ج ١امصاُٖ١

ايٛزٕ

َٛاؾل بعد٠

1

ق ١ُٝاملٛشط امرجح
َٔ إىل أقٌ َٔ

َٛاؾل

2

َٔ

إىل أقٌ َٔ

غري َل ند

3

َٔ

إىل أقٌ َٔ

غري َٛاؾل

4

َٔ

إىل أقٌ َٔ .

غري َٛاؾل بعد٠

5

َٔ

إىل أقٌ َٔ

امصد  َٔ :إعداد اي اذث

اجلد :04 ٍٚاخلصا٥
ايعٓصر
u

u

ايعاَ ١الخل ا ؾرم املٛشا ايالَعًَُ( ٞإ ٜٚلع Mann-Whitneyخ

امصاب
n1n 2
2

ايعر
ايٛشط

u 

n1n2 n1  n2  1
12

ايل أٜ

u 

n

 n1ذحِ ايع ١ٓٝا ٚىل  n2ذحِ ايع ١ٓٝايثاْ١ٝ

r

ايرت ١

نًُا ن ذحِ ايع ١ٓٝنًُا اقرتب تٛزٜع إذصا ٤االخل ا  Uيًلٛزٜع
ايا ٝعٞ
ٜلِ اعلُاد

ُٛع ايرتب امٓاظر ٠معاٖدا إذد ٣ايعٓٝل
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U

n1 n1  1
 R1
2

Z
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ايك ١ُٝاإلذصا ١ٝ٥الخل ا Mann Whiteny

U  n1n2 

ق ١ُٝإذصا ٤االخل ا Z

U _ n1n 2 / 2
)n1n 2( n1  n 2  1
12

Source: Sheng Yue & ChunYuan Wang, The inﬂuence of serial correlation on the Mann–Whitney test for detecting a shift in
median, Water Resources Publications; Volume 25, Issue 3, San Francisco, March 2002,p 326.

اجلد :10 ٍٚيً ٌٝخلصا٥
ايؿ١٦

اخلاص١ٝ

ايع ١ٓٝا ٚىل ٚايثاْ ١ٝيًد اش١
امصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع١

امراجع ٕٛاخلا جٕٛٝ

اجلٓض

ايلهرا

ايٓص % ١

ايلهرا

 %ايٓص ١

أْث٢

5

2,89

21

19,44

تنر

168

97,11

87

80,56

ايعُر

173

100

أقٌ َٔ  0شٓ١

4

2,31

16

14,81

َٔ  00اىل 01

76

43,93

42

38,89

َٔ  00اٍ 01

88

50,87

32

29,63

أنثر َٔ 01

5

2,89

18

16,67

امؤٌٖ ايعًُٞ

173

100

جاَعٞ

146

84,39

60

67,59

غري جاَعٞ

3

1,73

6

5,56

د اشا عًٝا

24

13,87

42

26,85

اخل ٠
أقٌ َٔ  0شٓ١

34

19,65

19

17,59

َٔ  6اىل 01

62

35,84

42

38,89

َٔ  00اىل 00

60

34,68

31

28,70

أنثر َٔ 00

17

9,83

16

14,81

173

100

018

011

اال

ايٞ

امصد  َٔ :اعداد اي اذث اشلٓادا اىل ْلا٥خ برْاَخ ()IBM SPSS STATICS 21.0

اجلدٜٛ :16 ٍٚضح َكا ْ ١ب ؾ٦ا ايعُر ٚؾ٦ا اخل  ٠يًُراجع بع ١ٓٝايد اش١
خصا٥

امُا ش ١امٗٓ ١ٝيًُراجع ١اخلا ج١ٝ

ؾ٦ا ايعُر
ايعُر

ايلهرا

ؾ٦ا اخل ٠
ايٓص ١

اخل ٠

ايلهرا

أقٌ َٔ  30شٓ١

4

َٔ  31اىل 40

76

َٔ  41اٍ 50

88

 2,31أقٌ َٔ  5شٓ34 ١
 6 َٔ 43,9اىل 62 10
 11 َٔ 50,9اىل 60 15

أنثر َٔ 50

5

 2,89أنثر َٔ 15

17

ايؿرٚم
ايٓص  ١ايؿرم ايص ب
30 19,7

ت خر

-14 35,8

ؾا٥م

-28 34,7

ؾا٥م

12 9,83

ت خر

اإل ايٞ
100
173
امصد  َٔ :إعداد اي اذث اشلٓادا إىل ْلا٥خ برْاَخ ()IBM SPSS STATICS 21.0
173

222

100
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اجلدٜٛ :17 ٍٚضح ايلصٓٝـ ذصب امٗٓ ١يًُراجع اخلا جٝ
امٗٓ١

ايلهرا

ايٓص % ١

خ ري حماشا

13

7,51

حماؾغ ذصابا

160

92,49

173

100

اال

ايٞ

امصد  َٔ :إعداد اي اذث اشلٓادا إىل ْلا٥خ برْاَخ ()IBM SPSS STATICS 21.0

اجلد :18 ٍٚايلرً ٌٝامكا ٕ مٗاّ َٚصؤٚيٝا امراجع اخلا ج ٞيًرصابا باجلسا٥ر
ايرقِ اخلاص١ٝ

املٛشط امصابٞ

د ج ١امٛاؾك١

االتؿام

ترتٝب ا ُٖ١ٝ
ايع0 ١ٓٝ

ايع0 ١ٓٝ

ايع* 0 ١ٓٝ

ايع**0 ١ٓٝ

ايع0 ١ٓٝ

ايع0 ١ٓٝ

1

16

1

1,83

1,63

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

7

2

2,23

1,69

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

3

3

1,84

1,61

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

10

3

4

2,03

1,61

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

9

4

5

2,71

1,69

غري َل ند

َٛاؾل بعد٠

عدّ اتؿام

8

9

6

1,99

1,80

َٛاؾل

َٛاؾل

اتؿام

6

1

7

2,38

1,60

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

14

12

8

1,97

1,69

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

4

5

9

1,95

1,62

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

12

8

10

1,91

1,70

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

2

15

11

2,39

1,77

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

17

2

12

2,05

1,69

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

15

10

13

2,43

2,75

َٛاؾل

غري َل ند

عدّ اتؿام

7

18

14

1,99

1,75

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

11

23

15

2,38

1,69

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

19

14

16

2,62

1,59

غري َل ند

َٛاؾل بعد٠

عدّ اتؿام

13

11

17

2,37

1,80

َٛاؾل

َٛاؾل

اتؿام

21

19

18

2,56

1,74

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

18

27

19

2,40

1,77

َٛاؾل

َٛاؾل بعد٠

اتؿام

20

6

20

2,57

1,84

َٛاؾل

َٛاؾل

اتؿام

27

17

21

2,52

1,83

َٛاؾل

َٛاؾل

اتؿام

22

21

22

2,60

1,84

غري َل ند

َٛاؾل بعد٠

عدّ اتؿام

16

22

23

2,66

1,75

غري َل ند

َٛاؾل بعد٠

عدّ اتؿام

26

25

24

2,69
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عدّ اتؿام

5
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26
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* ايع :1 ١ٓٝامراجع ٕٛاخلا ج ٕٛٝيًرصابا باجلسا٥ر ** ايع :2 ١ٓٝامصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع اخلا ج ٝيًرصابا باجلسا٥ر
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ُٛع ايرتب

ذحِ ايع١ٓٝ

َلٛشط ايرتب

امراجع ٕٛاخلا ج ٕٛٝيًرصابا

173

26,50

477,00

امصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع١

108

10,50

189,00

امراجع ٕٛاخلا ج ٕٛٝيًرصابا

173

16,27

179,00

امصلؿٝد َٔ ٕٚخدَا امراجع١

108

6,73

74,00

MannWhitney
)(U
18,000

8,000

Z
-4,560

-3,451

االذلُاٍ ايدالي١
0,000

0,001
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