
 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

والبحث العلميوزارة التعليم العايل   
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

-بسكرة-جامعة حممد خيضر   
وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

 قسم العلوم التجارية
 

 

ع:الموضو   

 تقييم مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية
  -بالجزائر الحسابات مراجعةمكاتب دراسة عينة من - 

 ةالتجاري العلوم في الثالث الطور دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 تخصص: محاسبة 

 :                        األستاذ الدكتور تحت إشراف                                           الطالب: إعداد 

أحمد قايد نورالدين                                                زين     عيسى           

 لجنة المناقشة:

 رئيسا                        جامعة بسكرة : شنشونة محمد                أ.د

 مشرفا ومقررا جامعة بسكرة             : أحمد قايد نورالدينأ.د
 مناقشا جامعة بسكرة : بن عيشي عمار                      د
 مناقشا جامعة بسكرة عبد الكريم شناي: د
 مناقشا أم البواقيجامعة  تقرارت يزيد: د
 مناقشا جامعة الوادي : عوادي مصطفىد

 8102-8102: الجامعي الموسم



III 
 

 داءــــــــإه
 روح والدي .. ترمحا.. وصدقة جارية ..اىل 

 الوالدة الكرمية  .. اليت ربت .. وتعبت ..وحزنت .. وفرحتاىل 

 أخوتي .. وكل األهل واألقارباىل 

 كل األصحاب .. األصدقاء .. والزمالء.. اىل

 إىل رفقاء الدرب 

 يكم مجيعا أهدي هذا العملال
 

 

                                                                  

 

 

 



IV 
 

 شكر وعرفان 

 أحياء اَلعِْلمِ وَأَهْلُ مَوتَى الناُس                                                      أبدًا حياً به تعش بالعلم ففز

 . 7 - ابراهيم{  لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ: } لقوله مصداقاً

أمحــد قايــد نــور " املشــر  يأُســتا  إىل والتقــدير الشــكر عبــارا  خبــال  قــد ات

                                        فجـزا  ووقتـه وجهـد  بعلمـه علـيَّ بخلي ومل العلمية بتوجيهاتهعليَّ  تكرَّ  يذال "الدين

 ه.قدم ما كل ينع اهلل

ـــة  والشـــكر لتســـاتذة أع ـــاء ـــذ   املناقشـــة لتكـــرمهمجلن ـــون مناقشـــة ه بقب

 وإثرائها وتقييمها..األطروحة 

 مـن أو قريـ  من العون يد مدني من كل إىل واالمتنان الشكر جبزيل تقد أ كما

 عبدالالوي ". أنور عيد  ووائل " نيالفاضل يناألستا  بينهم ومن بعيد

  والتجارية وعلو  التسيريكلية العلو  االقتصادية األساتذة والعاملني ب كل وإىل

 



V 

 

  

ل   ال
  

راسة إلى  ه ال ف ه افه ة اس ون مات اإلل عل ل ن ال اجعة في  ة ال ة مه  ،م فعال

ائ ـال ـة  ان اف ، و وذل مـ خـالل دراسـة م ـ أهـ ق ه ل هج هـ ـ ـاد علـى ال راسـة تـ االع صـفي ال ال

ه  ــ ان تــ ت ــة مــ خــالل اســ انــات األول ــع ال ــا ج ــا تــ أ راســة،  ــة لل ــة ال لف ال ــة  لإلحا

نـــة مـــ  ـــة م زعـــه علـــى ع ـــارات مغلقـــة، وت اجـــع  184ع ات مـــم ـــا فـــة ال ح ول الغ رج فـــي جـــ ـــ

. اس اء ال ي لل ف ال ات أو ال ا ي ال اف ة ل   ال

ـل ه وق خل ه ماتها فـي  ارس خـ ائ ت ال ة  اجعة ال ات ال راسة إلى أن أغل م ال

ح  ـــ ن واضـــح  ـــار قـــان د إ ـــ ـــ ت ائ ل ـــال ـــة  ه فة علـــى ال ـــ ـــات ال ـــ أن اله ـــا ت  ، ـــ ه ال هـــ

فــاءة والفعال ال ــف  ــة ت ــحارســات مه ــا ات ــا أن  ــة، و ات أ ــا اجعــي ال فــاءة م ن ال ــ ل ال 

ـة ا ه ة ال ا الع ن  م ا أنه ال يل  ، ه ال ل ه ارسة مهامه في  ه م م ي ت ة ال ل ة والع لعل

قـــة لـــ  ـــات ال س ال ـــل  له لل ـــ ـــل ق اءات الالزمـــة ق ن اإلجـــ اعـــ اجع ال ي ـــ ـــ أن ال بهـــا، وت

ا ــة ال قا ــ ال ــ ن ن تق ع ــ ــا ال  ــة، وأ ون مــات اإلل عل لــة ألداء مهــامه ال ف ــ  ــة ورســ خ خل

ة قـــة ســـل ات ال يـــ  ـــا ـــه لل ــا أن ف ـ ـــة  ـــة أن ، فـــاءة وفعال اق ـــل وال ل عـــ ال ـــ  وقـــ ت

اجعة. ام ال ل دون إت ة ت ون مات اإلل عل ضها ن ال ي تف ات ال قات وال ع   ال
  

ة: اح ف ات ال ل اجعة اإلل ال اجعة، ال ة ال ة، مه اجع ون اتم ا ة،ال ون مات اإلل عل     ، ن ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



VI 

 

  
  
  

Abstract 

 

The objective of this study was to explore the effectiveness of the auditing 
profession in the field of electronic information systems through a field study in 
Algeria. In order to achieve the objectives of this study, the descriptive approach 
was used to capture the theoretical background of the study. The primary data 
were also collected through a questionnaire designed in closed, and its 
distribution to a sample of 184 external auditors listed in the National Chamber 
of Governors table or the National Institute of Accountants. 

This study found that most of the active auditing offices in Algeria operate 
under these systems. It has also been shown that Algeria's professional bodies 
have not defined a clear legal framework that allows for efficient and effective 
professional practices. It has also become apparent that external auditors do not 
have the scientific and practical competence. 
It was found that the auditors did not observe the necessary procedures before 
accepting the powers of the applied institutions of electronic information 
systems; they also cannot assess the internal control systems and draw up plans 
to perform their tasks efficiently and effectively. Their examination of the 
accounts is not done properly. After analysis and discussion, it was found that 
the obstacles and challenges posed by electronic information systems prevent 
the tha auditing from being completed. 
 
Keywords: Audit Profession, Electronic Audit, External Auditor, Electronic 
Information Systems, 
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 تمهيد

علمية الجوانب الأحدثت التطورات المتالحقة في تكنولوجيا المعلومات تأثيرا هاما في كثير من 
والعملية، ويعتبر التطور في استخدامها في العلوم اإلدارية والمحاسبية أحد التطورات الهامة في مجال تشغيل 
البيانات والحصول على معلومات تساعد اإلدارة في القيام بوظائفها المختلفة، ومختلف أصحاب المصالح 

ين كانيات هائلة ومميزات ذات أهمية بالغة من قدرة على تخز في اتخاذ قراراتهم، حيث تقدم هذه التكنولوجيا إم
قدرة على تشغيل البيانات بسرعة فائقة ودقة عالية، باإلضافة إلى التطور في مجال ، و البيانات والمعلومات

، ؤسسةالمالشبكات الداخلية ربط جميع أقسام وإدارات وفروع  تمكنالشبكات الداخلية والخارجية، حيث 
باألطراف الخارجية من عمالء وموردين وحكومة وغيرهم من  المؤسسةربط تمكن من والشبكات الخارجية 

 انتشار استخدام الحاسب اإللكتروني في نظم المعلومات. توسع في ساهمكل ذلك  ،األطراف

دورا  تلعبو تكتسي أهمية كبيرة  مهنة المراجعة أصبحت واالقتصاديةفي ظل المتغيرات العالمية 
، ظم معلوماتهاالمالية التي تنتجها المؤسسات من ن والقوائم في إظفاء الثقة والموثوقية على التقارير ااستراتيجي

وعليه على المراجع القيام بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذ إجراءاتها وتقويم نتائجها بطريقة سليمة بما يكفل 
م ن يكون على أساسها رأيه الفني المحايد بشأن القوائأ له استخالص نتائج ذات ثقة ومصداقية، بما يمكنه

 والتقارير المالية.

التوسع في استخدام نظم المعلومات اإللكترونية إلى استفادة المؤسسات من العديد من المزايا،  ىأد
المشاكل التي لم تكن مطروحة في ظل نظم المعلومات المخاطر و  تلك المزايا صاحبتها العديد من إال أن
باإلضافة إلى سهولة ارتكاب جرائم الغش وصعوبة التغير في مسار المستندات والوثائق  مثل ،اليدوية

صفة ب اكتشافها، وانتشار جرائم الحسابات، وكان لهذه المشاكل تأثير جوهري على مهنة المحاسبة والمراجعة
 .خاصة

ضحة وملموسة من خالل لمي إذ شهدت تطورات سريعة ووااالجزائر ليست بمعزل عن المشهد العو 
إلى استخدام نظم المعلومات اإللكترونية خالل الفترة األخيرة، مما يقتضي  بها المؤسساتاتجاه العديد من 

 واءستكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة لكي ُتساير هذه التغيرات،  اإلستفادة منعلى مهنة المراجعة 
، يةمة في نظم المعلومات اإللكترونالمستخد البرمجيةالرقابة الداخلية أو الختبار اإلجراءات ام نظ تقييمل

طار التي يستخدمها من جهة وتطوير اإل المراجعةوذلك بأن يقوم مراجع الحسابات بتطوير نفسه وأساليب 
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ئم لتقارير والقوااالتنظيمي للمراجعة من جهة أخرى من أجل إعطاء الضمانات والتأكيدات على موثوقية 
 .المالية المعدة وفق نظم المعلومات اإللكترونية

وتتناول هذه الدراسة المجاالت المتقدمة لمهنة المراجعة في ضوء التحديات المهنية ومتغيرات بيئة 
 األعمال المعاصرة وبيئة الممارسة المهنية بالجزائر في ظل أنظمة المعلومات اإللكترونية.

 الدراسة: مشكلة .1

ط الضوء على أهم مشكالت المواجهة لمهنة المراجعة في ظل نظم يفي ضوء ما سبق سنحاول تس
لمشكالت، أن تساهم في السيطرة على تلك ايمكن والخروج بنتائج ، بالبيئة الجزائرية المعلومات اإللكترونية

 التالية: الرئيسة نطرح اإلشكاليةوعليه 

 ؟بالبيئة الجزائرية المعلومات اإللكترونيةلية مهنة المراجعة في ظل نظم اما مدى فع

 اإلشكالية الرئيسة سنحاول تجزئتها إلى عدة أسئلة فرعية كما يلي: لتبسيط

 بالجزائر؟ تشريعي ينظم مسك المؤسسات لنظم المعلومات اإللكترونيةيوجد إطار  هل -
 ؟اإللكترونيةتمارس مكاتب المراجعة بالجزائر خدماتها في ظل بيئة نظم المعلومات هل  -
التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر في ظل نظم المعلومات ة ءما مدى فعالية وكفا -

 ؟اإللكترونية
في ظل نظم  ممهامه ألداء بالجزائر الحسابات لمراجعيما مدى مالئمة المعايير الشخصية  -

 ؟المعلومات اإللكترونية
أداء ناء الجزائريين أثب مراجعي الحساباتاإلجراءات العملية المتبعة من قبل  ءةما مدى فعالية وكفا -

 ؟في ظل نظم المعلومات اإللكترونيةمهامهم 
ات مهنة تمام ممارسإدون تحول  اإللكترونيةالتحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات هل  -

 ؟المراجعة
حول الدراسة  عينةراء آبين  0...ائية عند مستوى معنوية توجد فروقات ذات داللة إحصهل  -

 ؟غيرات الديمغرافيةإلى المت ى تعز محاور ومتغيرات الدراسة 
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 فروض الدراسة:  .2

 فرضيات الدراسة على النحو التالي: تفي ضوء األسئلة الفرعية صيغ

 بالجزائر.يوجد إطار تشريعي ينظم مسك المؤسسات لنظم المعلومات اإللكترونية  -
 ؛المعلومات اإللكترونيةظل بيئة نظم أغلب مكاتب المراجعة بالجزائر خدماتها في  مارست -
لمعلومات في ظل نظم اة اءوالكف ليةاالفعبيتسم  لمهنة المراجعة بالجزائر المنظماإلطار التشريعات  -

 ؛اإللكترونية
ي ظل فهم مهامن ممارسة مية مالئمة تمكنهم معايير شخصببالجزائر  الحسابات مراجعيع تيتم -

 ؛نظم المعلومات اإللكترونية
الجزائريين أثناء ممارسة مهنة المراجعة في  الحسابات مراجعياإلجراءات العملية المتبعة من قبل  -

 ؛ظل نظم المعلومات اإللكترونية تتسم بالكفاءة والفاعلية
مهنة  تمام ممارساتإدون التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية ال تحول  -

 ؛المراجعة
 ى الدراسة تعز  عينةراء أفراد آبين  0...ائية عند مستوى معنوية توجد فروقات ذات داللة إحص -

 إلى المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة.
 اختيار الموضوع: مبررات .3

لم يكن اختيار هذا الموضوع من قبيل الصدفة بل يعود للعديد من األسباب منها الموضوعية ومنها 
 فيما يلي: نوجيزهاالذاتية والتي يمكن أن 

طبيعة تخصصنا "محاسبة" الذي يتناسب وطرح مثل هكذا موضوع إذ يتعلق في شق منه بنظم  -
 ؛عةالمراجالمعلومات، كما يرتبط في الشق اآلخر منه بمهنة 

األهمية التي أصبحت تكتسيها تكنولوجيا المعلومات في الحياة بصفة عامة والجوانب االقتصادية  -
 ؛بصفة خاصة منها

 ؛تزايد استعمال المؤسسات لنظم المعلومات اإللكترونية سواء على المستوى الدولي أو المحلي -
ميل الباحث إلى هذا النوع من البحوث والدراسات التي تشكل محط للنقاش والتحاور سواء على  -

 .هذا النوع من البحوث أهمية بالغةكسب مما يُ  المهنيالمستوى األكاديمي أو 
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 الدراسة: أهداف .4

 تسعى هذه الدراسة إلى الوصول إلى مجموعة من األهداف نوجز أهمها فيما يلي:

اطر على المختسليط الضوء على األدبيات النظرية لنظم المعلومات اإللكترونية مع التركيز  -
 ؛المصاحبة الستخدامها

التعرف على واقع مهنة المراجعة في الجزائر، من خالل التطرق لإلطار النظري للمراجعة، مراجع  -
 ؛لها واإلجراءات العمليةالحسابات بالجزائر 

وإيضاح التحديات والفرص التي تفرضها على مهنة  اإللكترونيةالتعرف على نظم المعلومات  -
المراجعة، وما تستوجبه من إلمام المراجع الكافي بتقنيات هذه النظم وبأحدث اإلجراءات واألساليب 

على المستوى الدولي، ووضع هذه  اإللكترونيةالمستخدمة في مجال مراجعة نظم المعلومات 
 ؛راءات في إطار يعكس متطلبات مراجعة نظم المعلومات اإللكترونيةاإلج

 ؛معرفة مدى التزام المراجع بالجزائر بالمتطلبات العملية للمراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية -
محاولة إلحداث الوعي ألصحاب القرار والمسيرين ألهمية وجدوى مهنة المراجعة في ظل نظم  -

 ؛هة الموضوع والتخصص في البحث فياإللكترونية ومحاولة لفت أنظار الباحثين ألهميالمعلومات 
 ؛فع جودة مهنة المراجعة بالجزائرساهم في ر الخروج بنتائج واقتراحات تُ  -

 أهمية الدراسة: .5

تناولها ألحد الموضوعات الهامة والمعاصرة لواقع المنظمات في  تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل
تسيير المؤسسة  سينإبراز الدور الذي تلعبه هذه النظم في تحالراهن وهي نظم المعلومات اإللكترونية و الوقت 

تناولها أيضا لمهنة المراجعة وإبراز الدور ، و اتهاستخدامإلى المخاطر المصاحبة ال تطرقهااالقتصادية، و 
ل ثم محاولة تقييمها في ظ الذي تلعبه في إعطاء التأكيدات والضمانات لصحة وشرعية الحسابات، ومن

مية والعملية لفريق لكفاءة العلمتطلبات الوتقييمها ، نظم المعلومات االلكترونية عليهاالتحديات التي تفرضها 
المراجعة واإلجراءات العملية لمراجعة النظم اإللكترونية من جهة، ثم محاولة تقييم واقع الكفاءات العلمية 

علومات موإجراءات المراجعة العملية المطبقة أثناء مراجعة مؤسسات تستخدم نظم الوالعملية لفريق المراجعة 
 .اإللكترونية من جهة أخرى 

والتوصيات التي ستقترحها، من أجل المساهمة في االرتقاء النتائج وفي األخير الخروج بمجموعة من 
 .نظم المعلوماتبمهنة المراجعة وإجراءاتها لتتالءم والتطورات التكنولوجية المستمرة ل
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 حدود الدراسة .6

 تمثلت فيما يلي: وبشرية زمانية  ،يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى حدود مكانية

: ترتبط هذه الدراسة بواقع مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية وذلك الحدود المكانية -
 ؛بالجزائركاتب المراجعة الخارجية من خالل الجانب النظري على عينة من م

إلى غاية  7.02تمت الدراسة الميدانية لهذه الموضوع بداية من شهر مارس  الحدود الزمانية: -
 .7.02شهر ديسمبر 

اقتصرت هذه الدراسة على محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين المدرجين في  الحدود البشرية: -
  جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمصف الوطني للخبراء المحاسبين.

 الدراسة: منهج .7

غية الوصول ألفضل األساليب والطرق لإلجابة على إشكالية الدراسة، تم االعتماد على المنهج بُ 
 التحليلي وذلك من خالل الرجوع إلى مصدرين من مصادر البيانات وهما:الوصفي 

 ؛سيوزع على عينة من مجتمع الدراسة في استبيانتتمثل  المصادر األولية: -
تتمثل بكافة المراجع والكتب والدوريات وجميع أدبيات السابقة التي بحثت في  المصادر الثانوية: -

 .الموضوع أو مواضيع ذات الصلة
 السابقة تالدراسا .8

بالرغم من أهمية موضوع الدراسة والدور الذي تلعبه مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات  
يرجع في المكتبة العربية، و المطروح ح في الدراسة التي لها عالقة بموضوع اإللكترونية، إال أن هناك شُ 

بالمؤسسات العربية بصفة عامة السبب في ذلك ربما إلى حداثة استخدام نظم المعلومات اإللكترونية 
 والجزائرية بصفة خاصة، في حين أن العديد من البحوث والدراسات األجنبية أولتها أهمية خاصة.

ونحاول فيما يلي استقراء الدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوع دراستنا أو لها عالقة مباشرة بإشكالية 
 ي من األقدم إلى األحدث على النحو التالي: الدراسة، وكان االستقراء حسب الترتيب الزمن
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 :المعنونة بـ Liang and lin and wu 2001 دراسة -

Electronically auditing EDP System with the Support of Emerging 
Information Technologies. 

 لنظم معالجة البيانات إلكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة ةالمراجعة اإللكتروني

، CAATsهدفت هذه الدراسة إلى مناقشة متطلبات تطبيق أساليب المراجعة المعتمدة على الحاسب 
باالستعانة بتكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتناولت كيف تكون المراجعة أكثر فعالية نتيجة استخدام هذه 

 ي، بمعنىت عليه التدقيق اإللكترونالتكنولوجيا، كما سعت هذه الدراسة إلى اقتراح مدخل جديد للمراجعة أطلق
أن تعطي للمراجع مهام مراجعة إلكترونيا وآليا عبر اإلنترانت، إذ يتم تشغيل وتخزين عمليات نظم المحاسبة 

يراجع حسابات القروض وفوائدها  لدى المؤسسة محل المراجعة، وتمت هذه الدراسة في مكتب مراجعة
 والمدينين بها لدى بنك تجارية بتايوان.

خلصت هذه الدراسة إلى أنه يمكن تطبيق نموذج المراجعة اإللكترونية عبر اإلنترانت باالعتماد وقد 
 على برامج المراجعة اإللكترونية النمطية أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وكما يستطيع أيضا مراجع
الحسابات دون غيره أن يطلع على قواعد بيانات قسم االئتمان بالبنك ويطبق على هذه البيانات برامج 

 المراجعة النمطية، ويعد تقريرا باالستثناءات وإرسال المصادقات بالبريد اإللكتروني. 

 :المعنونة بـ Ahmed A. Abu-musa 2004 دراسة -

""Auditing E-Business, New Challenge for External Auditors 

 مراجعة األعمال اإللكترونية: مهارات جديدة للمراجع الخارجي

تناولت هذه الدراسة موضوع مراجعة األعمال اإللكترونية، ولقد استهدفت توضيح التحديات التي 
عمال المراجعين لمراجعة األتواجه المراجع الخارجي تجاه البيئة اإللكترونية لألعمال، كما تقدم إرشادا إلى 

 اإللكترونية، وذلك من خالل عرضها للمعايير التي تتأثر بالبيئة اإللكترونية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى:

  لوجيا الحديثة على عملية المراجعة؛البد أن يتفهم المراجع كيف ستؤثر التكنو 
 ة هم للتعامل مع البيئالبد أن يحصل المراجع على المعرفة والمهارة الكافية التي تؤهل

 اإللكترونية.
 بد أن ينال التخطيط لعملية المراجعة أهمية بالغة لما لذلك من مخاطر في حال االستهتار ال

 به.
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 "Using CAATs to Support IS Audit "والمعنونة بـ:  Sayana" 2008"دراسة  -
 الحساباتاستخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب اإللكترونية لدعم مراجعة 

عة ستخدام أساليب المراجالمعلومات المحاسبية سة إلى تدعيم عملية مراجعة نظم الهدفت هذه الدرا
، وقد جاء في هذه الدراسة أنه نتيجة وجود المعلومات "التي في بريطانيا الحاسب اإللكتروني بمساعدة

اإللكتروني للمؤسسة محل المراجعة، مما جها المراجع أثناء أداء عملة المراجعة" داخل نظام المعلومات ايحت
وقد  ،أدى إلى التساؤل عن كيفية قيام المراجع بتنفيذ عملية المراجعة بدون استخدام الحاسب اإللكتروني

 اعتمد الباحث في اإلجابة على التساؤل المنهج الوصفي.

 ي تمكن منوقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب اإللكترون
تدعيم عملية مراجعة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية، لما تمتلكه من قدرات كما في تحليل البيانات، 

 وتقييم أمن الشبكة وتقييم أمن نظم إدارة قواعد البيانات، واختبار البرامج والكوادر.

لخارجية في ظل التشغيل جودة المراجعة االمعنونة بـ " 2014دراسة الصادق محمد وبابكر إبراهيم  -
 دراسة نظرية"-اإللكتروني للبيانات النظرية

جعة ار لما جودةلمالية على ت اني للبياناروإللكتل التشغيا أثرد يدسة في تحدرالا هذه مشكلةر تنحص
ودراسة  ،لماليةت اني للبياناروإللكتل التشغيظل اوتهدف الدراسة إلى معرفة طبيعة المراجعة في ، جيةرلخاا

لمالية على ت اني للبياناروإللكتل التشغياخصائص جودة المراجعة الخارجية، باإلضافة إلى معرفة أثر 
جودة المراجعة، ولقد استخدم الباحثين كل من المنهج االستنباطي واالستقرائي، التاريخي، الوصفي التحليلي، 

إلى تغيير شكل مقومات النظام  أدىلية لمات اني للبياناروإللكتل التشغياولقد خلصت الدراسة إلى أن 
أضفى الثقة على مخرجاته، كما  المحاسبي اليدوي، وكما زاد من فاعلية أداء نظام المعلومات المحاسبية

جهد وكما قلل أيضا من ال إلى تحسين إجراءات وأساليب عملية المراجعة، لكنه لم يؤثر على أهدافها، أدى
ب المراجعين على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة يؤدي والتكلفة المرتبطة بها، وإن تدري

 إلى تحسين جودة المراجعة الخارجية.

 "أثر التجارة اإللكترونية على المحاسبة والمراجعة"المعنونة بـ  2014صديقي وحميداتو دراسة  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة التجارة اإللكترونية بالمحاسبة والمراجعة وما تأثير 
تطبيقات التجارة اإللكترونية على المهنة وما طبيعة التحديات التي تواجه المحاسبين والمراجعين والمتطلبات 
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التطور بيئة عمل حديثة تتميز بالتي يجب على المراجع والمحاسب الوفاء بها ليتمكن من أداء عمله في ظل 
 .السريع

ي تقنيات ف حدثتقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مهنة المحاسبة والمراجعة تأثرت بالتطورات التي لو 
المعلومات التي أصبحت أحد أهم مقومات النظم المحاسبية، وهذه التطورات التقنية خلفت تحديات ضخمة 

 علق بتصميم النظم المحاسبية وفعالية تشغيلها.أمام ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة تت

تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي " المعنونة بـ 2015دراسة إلهام  -
 "بالمؤسسة االقتصادية

هذه الدراسة مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي بالمؤسسة  تناولت
وهذا  ENICAB إجراء دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابلالباحثة ب ذلك قامتولتحقيق ، االقتصادية

لمعرفة واقع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة محل الدراسة وتأثيرها على التدقيق المحاسبي، باالعتماد على 
 منهج دراسة حالة، 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: مكنت تكنولوجيا المعلومات المدقق  هذه قد خلصتلو 
باالستفادة من إمكانيات تنفيذ هذه األعمال بسرعة وبدقة أكبر كما أنها سهلت تكنولوجيا المعلومات للمدقق 

مدقق لعملية التحقق من صحة العمليات وبتكلفة أقل من تكلفة األداء اليدوي، لكن البد أن تكون لدى ا
المحاسبي مهارات متخصصة وكفاءة عالية يمكن اكتسابها من خالل المعرفة العلمية والدورات التدريبية 

 .للتمكن من التعامل مع هذه التكنولوجيا

معوقات مهنة تدقيق الحسابات بالجزائر في ظل " المعنونة بـ 2016دراسة محمد عبد الماجد  -
 "خصائص البيئة المحاسبية اإللكترونية

ه عملية الحسابات بالجزائر أثناء تنفيذمراجع  يوجههاالستكشاف المعيقات التي هذه الدراسة دفت ه
التدقيق بالمؤسسات التي تستخدم الحاسوب أثناء إعداد معلوماتها المالية واإلفصاح عليها، وتمت الدراسة 

 جعمرا يوجههاات التي حسابات، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المعوق مراجع 061على عينة مكونة من 
دم كفاية التشريع عوكما توصلت أيضا إلى  الحسابات بالجزائر أثرت على مهامه الميدانية مسؤوليته وتأهيله،

ة وتقييم نظام الصعوبات التقنية في فهم البيئة المحاسبية اإللكتروني ،المتعلق بالمحاسبة والتدقيق اإللكترونيين
مات ، عدم توفر أدوات التدقيق القائمة على تكنولوجيا المعلو المراجعةييم خطر الرقابة الداخلية الخاص بها وتق
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بشكل كافي وصعوبة إستعمالها في حال وجودها لعدم كفاية التأهيل، باإلضافة لضعف جودة التكوين 
 الحسابات على مستوى مكاتب التدقيق. مراجعيالجامعي والمنهجية القديمة لتكوين 

أثر استخدام أنظمة التشغيل االلكتروني للبيانات "المعنونة بـ  2016 وعلواندراسة أحمد  -
 ".المحاسبية على التدقيق الداخلي

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر استخدام أنظمة التشغيل االلكتروني للبيانات 
جية يب، ومنهالمحاسبية على التدقيق الداخلي، من خالل توضيح هذا األثر على كل من األهداف، األسال

 .الداخل المراجعء التدقيق الداخلي، وأدا

أن عملية التدقيق الداخلي في ظل أنظمة  هيالدراسة  التي توصلت إليها هذه ومن أهم نتائج 
التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية تعتبر عملية فنية متشابكة، تستلزم تحليل ودراسة كل عنصر من 

استخدام أنظمة التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية في مجال التدقيق أن عناصر النظام، باإلضافة إلى 
تخطيط بدقة للعملية، كما يوسع إمكانية الرقابة مما يساعده على اكتشاف مكن المدقق من التالداخلي 

األخطاء في حينها، باإلضافة إلى أن بيئة المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية ساعدت المدقق الداخلي في 
 .تنفيذ برامج التدقيق وتحقيق األهداف بطريقة أفضل

اجعة الخارجية في ظل بيئة التجارة اإللكترونية "تحديات المر المعنونة بـ  2017حميداتو دراسة  -
 بالجزائر"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه مهنة المراجعة الخارجية نتيجة لنمو 
عمليات التجارة اإللكترونية ومستوى قدرة محافظي الحسابات على مراجعة شركات التجارة اإللكترونية، وما 

 واجههم في ذلك وسبل تذليلها، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي:هي الصعوبات التي ت

  وجود تجارة إلكترونية ناشئة في الجزائر تستدعي اهتمام المشرفين على المحاسبة والمراجعة
 لالستعداد لممارسات في ظل بيئة إلكترونية.

 على النموذج التقليدي لمراجعة الحسابات. ةتؤثر التجارة اإللكتروني 
  على مراجعة حسابات الشركات العاملة في  ينمراجعو الحسابات في الجزائر غير قادر

 التجارة اإللكترونية في ظل مهاراتهم الحالية.
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دور التدقيق المحاسبي في ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات " المعنونة بـ 2017دراسة بن قطيب  -
 "في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

تناولت هذه الدراسة العالقة بين التدقيق في ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات كمتغير مستقل وجودة 
مؤسسات ولقد خلصت  41المعلومات المحاسبية كمتغير تابع، وتم ذلك من خالل دراسة عينة من بلغت 

ابا على والتي تأثر إيج هذه الدراسة إلى أن وجود دور لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في عملية التدقيق
جودة المعلومات المحاسبية مع األخذ بعين االعتبار لمخاطر التدقيق ومخاطر التكنولوجيا التي تمثل تهديدا 

ي ظل تكنولوجيا ف المدققلهذه المهنة وعلى ذلك يتم إيجاد السبل الكفيلة للتصدي لهذه المخاطر حتى يتمكن 
 .تالي تحسين جودة المعلومات المحاسبيةالمعلومات من تأدية دوره الحقيقي وبال

مدى قدرة محافظ الحسابات الجزائري على المراجعة في "المعنونة بـ  2017دراسة أحمد وعيسى  -
 دراسة تحليلية آلراء عينة من محافظي الحسابات في الجزائر"-ظل نظم المعلومات اإللكترونية

ل على أداء مهامه في ظ الجزائربسابات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة محافظ الح
نظم المعلومات اإللكترونية، وتبيان مشاكل المراجعة في ظل هذه النظم بغية المساهمة في تحسين خدمات 
مكاتب المراجعة بالجزائر، وهذا من خالل دراسة تحليلية لآلراء عينة من محافظي الحسابات الجزائريين، 

 وأجريت باستخدام استبيان، 

ال يوجد تدريب كافي لمحافظ الحسابات بما يؤهله لمراجعة حسابات  هأن خلصت هذه الدراسة إلىوقد 
أنه يوجد أمام محافظي الحسابات بالجزائر مشاكل  ، كماالمؤسسات المستخدم لنظم المعلومات اإللكترونية

 لنظم المعلومات اإللكترونية. ةأثناء مراجعة حسابات المؤسسات المستخدم

تناولت هذه الدراسة بعض الجوانب التي تناولتها العديد من الدراسات السابقة، إال أن ما عموما 
يميزها أنها جاءت كمحاولة لتقييم مهنة المراجعة في بيئة نظم المعلومات اإللكترونية من خالل دراسة عينة 

لمهنة  لتشريعات المنظمةمن المراجعين الخارجيين بالجزائر وذلك من خالل عدة جوانب أولها تقييم كل من ا
ة المراجعة بر أساس عمليتالمراجعة في ظل هذه النظم، وثانيها المعايير الشخصية للمراجع الخارجي الذي يع

من كفاءة علمية وعملية والعناية المهنة التي يبذلها أثناء مراجعة مؤسسات تستخدم هذه النظم، وثالثها تقييم 
خارجيين أثناء مراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية، اإلجراءات المتبعة من المراجعين ال

ورابعها الوقوف على مدى فاعلية مهنة المراجعة في ظل التحديات والمعيقات المصاحبة لنظم المعلومات 
 واقع مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية.على  نها سلطت الضوءأاإللكترونية، باإلضافة إلى 
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تمت هيكلة وتنظيم الدراسة في ثالثة فصول تسبقهم مقدمة وتليهم خاتمة، والشكل االتي يوضح 
 عناصر الهيكل العام للدراسة مع ابراز الهدف من كل عنصر.

 
 

 

 

 

 مقدمة عامة

 

بهدف صياغة ملخص شامل للدراسة، واختبار 
 فرضـــــــــــياتها، وعرض ألهم النتائج المتوصــــــــــل
إليها، واقتراح التوصـــــــيات في ضـــــــوئها، وإبراز 

 المساهمة العلمية للدراسة وأفاقها المستقبلية

ة، واختبار فرضـــــــــــــياتها، وعرض ألهم النتائج 
المتوصـــــــــــــــل إليهــا، واقتراح التوصـــــــــــــيــات في 
ضـــــــــوئها، وإبراز المســـــــــاهمة العلمية للدراســــــــة 

 وأفاقها المستقبلية

 لمقدمـــــــــــــــــــة

 مهنة المراجعةل اإلطار العامالفصل األول: 

نظم مهنة المراجعة في بيئة الفصل الثاني: 
 المعلومات اإللكترونية 

لعينة من : دراسة ميدانية الفصل الثالث
  المراجعين الخارجيين بالجزائر

 الخاتمـــــــــــة

بهدف طرح إشــــــكالية الدراســــــة، وصــــــياغة الفرضــــــيات، ابراز األهداف 
المرجوة من الدراســـــــــة وأهميتها ودوافع اختيارها، وفي األخير اســـــــــتقراء 

 لسابقة بهدف تبيين الفجوة البحثيةألهم الدراسات ا

بهدف توضـــــيح اإلطار النظري لمهنة المراجعة وتســـــليط الضـــــوء أكثر 
 لدراسة لعليها بالبيئة الجزائرية باعتبارها الحدود المكانية 

بهــدف إلقــاء نظره حول نظم المعلومــات اإللكترونيــة ومن ثم تســـــــــــــليط 
 الضوء على مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية

بهــــدف تقييم مهنــــة المراجعــــة في ظــــل نظم المعلومــــات اإللكترونيــــة 
لدراســــة ت افرضــــيا باســــتعمال اســــتبيان يتم من خالله احصــــائيا اختبار

 بالجزائر مراجعي الحسابات على عينة من 

ة ملخص شـــــامل للدراســـــة، واختبار فرضـــــياتها، وعرض بهدف صـــــياغ
ألهم النتائج المتوصــــــل إليها، واقتراح التوصــــــيات في ضــــــوئها، وإبراز 

 المساهمة العلمية للدراسة وأفاقها المستقبلية
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 اإلطار العام ملهنة املراجعة

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار العام لمهنة المراجعة :األولالفصل 
 

2 
 

 تمهيد
 سههههي رواجسههههيرتطوراركبيةارمسهههه فة رلكرمجترم مرارمةاطورتطورراج ي  راا مع  ي شههههالمراجعةا   ر

زمرهعيما رم ركبةرطأروكذجترتوسهههههههههههههه روت صلراج ي  راارمةهههههههههههههه ث  رواجمز رت  رورلرك ةراج لف ر  ا رو اثمر
اجعؤسههههسهههه مرووهههه  م راجوسهههه روراجع جي رواجبيههههةت راجعسههههم عة رليا  روأؤههههب رو وثراجعةا   رلكراجعؤسههههسهههه مر

 راجع جي راجعصلموراارمةههههه ث  روهههههةور رمر   رجع رجا رمىرتدىيةر رقرملارمةهههههلاري راجع روم مراجع  سهههههبي ر
ر.عةا   طةافراجف  ر رم راجعؤسس رلكرخلم مراجواج ص راجمكرتض ا راأل

وكغيةه رمىراج رومرتصومراجعةا   ر رقرمزعو  رمىراجفةوضرواجعب ثئ روكع رأنا رجا راج لفلرمىر
اجمة يف مرم وراجعةا   رطسبراجزا راجص رمربا روطسبراجالفر... ركع رأنرانا رجا رت ظعا رمزعو  رمىر

راجع  فيةراجعم  رفر ريا 
ج  ؤههههههر رلكراجبق قراارمةهههههه ث  رواجسههههههي سههههههي ر رقرهذارورلرتطورمر عري راجعةا   رنظةارجرمغيةامرا

اجعسههمواراجلوجك رواجزئارةرجيسههعرلع ئ ر ىرل ركراجلو رهمرشههالمرما  راجعةا   ربا راج لفلرمىراجمطورامر
ر .ارمة ث  رواجميةت ي انميز راجمغيةامراجسي سي رور

اجع ظع ررتر  مرومجترطسههههههههبرم ر  رعرلعراجميههههههههةت  ممسههههههههرروجعا  رمةا   راج سهههههههه ل مرل جزئارة
واجمكرتبههلأرلهه ء ةااامراجمعايههل هه ركعةطرهه رأوجقرمةوراربمصييمرنظهه مراجةرهه لهه راجههلاخريهه روؤههههههههههههههوارهجقرجرعا هه  ر

راجعةطر راألخية روهكرل صراج س ل مرومىرىمره لاثراجمصةتةراج ا رك.
و  ارهذاراجفةههههههورجمسههههههريمراجضههههههوار رقرما  راجعةا   رل جزئارةرومجترجفونا رممغيةررريسههههههكرلكر

ر:مب ط روهكركم جكرأرب     روجم صيقرمجتررسع  رهذاراجفةورهجقرثراسم
 ماهية مهنة المراجعة. -
 تصنيفات ومعايير مهنة المراجعة. -
 .يةالجزائر  فيتنظيم مهنة المراجعة  -
 اإلجراءات العملية لمهنة المراجعة بالجزائر. -

ر
ر
ر
ر
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 مهنة المراجعةلمبحث األول: ماهية ا

س   و رمىرخال رهذاراجعب  رأخذرجع  رت رت ي ر ىراجعةا   روتطوراتا راجم رت ي ر بةراج ةورر
 راجفةوضر ركع رس بة رأ ض راجمكرتفمسيا هعيت صيصا رواألراجمكرتس قرهجقرهلافاألومىرىمراجمطةقرهجقر

ر.واجعب ثئراجمكرتسم لر ريا 

 نشأة المراجعة ومفاهيمهاالمطلب األول: 

تة  ر عري راجعةا   رهجقرطكوم مررلم اراجعةةتيىرواجيون نراجذفىراسم لمواراجعةا  يىرلغي راجمدكلر
مىرؤ  راج س ل مراج  م  روك نراجعةا  رورما ر سمع رهجقراجصيوثراجع بم رل جلل تةرواجسزالمرجروروفر رقر

مطةقرهجقرنيد راجعةا   راجراجعطربملارسالمما رمىركوراجمال ب مرواألخط ا روس   و رمىرخال رهذار
رتا . واجوروفر رقرأهمرت ةتف

 : نشأة المراجعة .1

لركرلدنرهذهراألخية ر  امرنميز راج    راجع س رلغي رلسمراجعممب رألىةراجعةا   ر بةراجم رتخرفقر
اجةر ل رمىرطةفررؤس اراجصب رورأوراجزع   مرأورأؤ  براجع  رواج كوم مر رقراجذفىر صومونرل عري ر

ر.1اجلل روااطمف ظرل جعواثرلكراجع ئون مرني ل ر  اماجم ةيو ر

ومىر ا رأخةارروك نعراجمطورامراجعمالطص رجرعةا   ررهي  راألهلافراجعسموط  رم ا رمىر ا  
امراجفبية رغي ر  را رتمع شقرواجمغيةرك نعرنميز راجب  راجعسمعةرجمطوتةرهذهراألخية رمىراجز نبراج ظةيرلقر

 ر.اج  جعي رواارمة ثراج  جعكرليكور  مراجمكر ةلما رطةك راجمز ر 

روليع رفركر لو رفوو رم مراراجعةاطوراجم رت ي رجرعةا   :

ر

ر

ر

                                                           
ر1 رؤل صك  رمس وث رطواهة  راجما مك راج  ني ر،"اإلطار النظري والممارسة التطبيقية"المراجعة وتدقيق الحسابات م عل راجعطبو  ر اجطب   مرثفوان

 .7-6ص:ر- رص5002اجز م ي  ربىر ك ون راجزئارة ر
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 (: التطور التاريخي للمراجعة10الجدول رقم )

 أهداف المراجعة المراجع اآلمر بالمراجعة المدة

ربورر5000مىر
ر0700اجعسي رهجقر

رميالثي

اجعرت رهمبةاطورر
راجف يس  راج كوم 

راجلفى رك تبر ور
م  رب راجس رقر رقراخمالسراألموا  ر

رطع   راألموا .

رم0520ر-مر0700
اج كوم  راجع  كمر
راجمز رت رواجعس هعيى

رم  راجغشروم  رب رل  ريع رطع   راألؤو .راجع  سب

راج كوم رواجعس هعيىرم0000ر-مر0520
ش صرما كرلكر
راجع  سب رأورر نونك

راجعيئاني .تز براجغشروتدكيلرمةلاري ر

راج كوم رواجعس هعيىرم0090ر-مر0000
ش صرما كرلكر
راجعةا   رواجع  سب 

تز براجغشرواألخط ا راجيا ث ر رقر
رمةلاري راجصوارمراجع جي راجم رت ي .

اج كوم  راجب وكررم0070ر-مر0090
رواجعس هعيى

ش صرما كرلكر
راجعةا   رواجع  سب 

اجيا ث ر رقرؤلقروسالم رانمظ مراجصوارمر
راجع جي رواجم رت ي .

رم0000ر-مر0070
اج كوم م رهيئ مر
رأخةا راجعس هعيى

ش صرما كرلكر
اجعةا   رواجع  سب ر

روااسمي ر 

راجيا ث ر رقرنو ي رنظ مراجةر ل راجلاخري .
اطمةامراجع  فيةراجع  سبي روم  فيةر

راجعةا   .

رم0000ابملاًارمىر
اج كوم  رهيئ مرأخةا ر

راجعس هعيى

ش صرما كرلكر
اجعةا   رواجع  سب ر

روااسمي ر 

اجيا ث ر رقراجةور راجة ثر رجر س ل مر
ونو ي رنظ مراجةر ل راجلاخري رلكرظوراطمةامر

راجع  فيةرولراجغشراج  جعك.
ر

رالمراجعة وتدقيق الحسابات "اإلطار النظري والممارسة التطبيقية"،م علراجما مكرطواهة رمس وثرؤل صك ررالمصدر:

ر.8-7ص:ر- رص5002ثفوانراجعطبو  مراجز م ي  ربىر ك ون راجزئارة رراجطب  راج  ني  

 :مفاهيم مهنة المراجعة .2

راجزوانبراجمكرتطةرعرجرعةا   رعف هيماجربيى فاءخمال رغم ررا  رءوهذ  وت لث راجايئ م خمالفا
ر:اجم  رتف هذه أهمرليع رفرك نذكة روراجالفرنفس لك تةب أنا  ها     اراجة ثر  واألطةاف

راألثج رواجصةارىرليكورمووو كرواجمكر قر ر عري رم ظع روم ازي رجزع روتصييم رلدّنا  ةلعراجعةا   
روبيىر راجعئا م رملاراجموالقرواجمط بقربيىرهذه رارمة ث  رومجترجم لفل تم رقرلعئا مر ىرأطلاثروأنيط 

ر.1اجع  فيةراجعصةر روتوؤيورنم رجرهذهراجعةا   رهجقراألطةافراجع  ي 

                                                           
ر.07 رص:ر5007 راجعكمبراجز م كراج لف  رمةة رأسس المراجعة الخارجية بلراجفم حرم علراجة ىروآخةون رر1
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ر قر ركع  رلدنا " ر رقرةلع راجلاج  رل ج   ؤة راجعةتبط  راجصةارى ر رق رجر ةو  روم ظع  رم ازي   عري 
األطلاثراارمة ث   روتصييعا رلطةتص رمووو ي رتضعىراجمط بقربيىرهذهراج   ؤةرواجع  فيةراجعووو   ر

 ريوتوؤيورنم رجراجف صرجألش  صراجع  ييىرمىرأ وراجوؤو رهجقراجمصةتةرطو ر لاج رتةورراجعيئان
و لاج رتةورراج س ل مراج م مي رج م رجرأ ع  راجعؤسس ر ىراجفمة راجع جي رم وراجلراس  روجاذار صومربا ر

ر.1ش صرخ ر كر ىراجعؤسس 

رل صرو قر رلدنا  رصوارمراجع جي  ر يمعور رقرل  روتصييمروت ريورجرسزالمرواء ةااامررررررجةلعرأ ض 
انمص ثيرجألثج راجعسم لم رلكرتر يصراج عري مراجع مرف ررونواطكراجةر ل راجع  سبي رجرعيةوع رم رت ريو

ت عرتةةفرر بمصةتةرمكموب رفووراجعةا  واجمصةتةر  ا رلكراجصوارمراجع جي  روت ماكراجف صراجذير صومرلعر
ر.2رأ عرليا راجعةا  اجزا مراجمكرت معلر رقراجصوارمراجع جي راجمكر  طكر

 عري رم ظع رتممر رقرأسسرومب ثئر عري رم طط رلاكرجيسعر عري ر يواري ررةلعرأ ًض رأّنا ر"و قر
 .3وإنع ر زبرأنرفممرت طيطا رلطةتص رسريع رطمقر عكىرأنرت صقرأهلالا رلطةتص رل  ج 

و ةلعرأ ًض رأّنا راألثا راجةريسي راجعسمصر رواج ي ث  راجمكرتالفرهجقرل صراجصوارمراجع جي رلكراجع يد  ر
ةارلإنراجعةا   رلع   ه راجعمطوررواج لف رواجي مورم رهكرهّارنظ مرفالفرهجقره ط اراجةأيرومىرن طي رأخ

ر.4اجعووو كرلكراجمص رتةرواألنظع رواء ةااامراجع  ي رل ع   رمعمرف مراجع يد رموووعراجعةا   

 أهداف وأهمية المراجعةالمطلب الثاني: 

راجعةا   رواألهلافرا األهعي راجمكرتفمسيرهجقاجمطةقرمىرخال رهذاراجعطربرس   و رليكور  مر
راجعة و رم ا .

ر

                                                           
1 Henri Bougium, Jean Charles Becour, "Audit Opérationnelle", Edition Economica, Paris, 1996, P 12. 

ر.0 رص0000 رااسك لرت  رمةة رواج يةاجلارراجز م ي رجرطب   ررمراجعة الحسابات، من النظرية الى التطبيق،أطعلرنور رر2
ثاررر يةوالدولفي االتجاهات الحديثة في المراجعة مع التطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية ردراساتروآخةون م ةوررأطعلراجبلفويرر3

ر.525صرر 5002ر مةةراءسك لرت  راجز م ي  
 ر5000ر مةةر اءسك لرت كمبراجز م كراج لف  راجعر دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكع  راجلفىرمةطفقراجلهةاويرم علراجسيلرسةا   رر4

 .057ص:ر
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 المراجعة:أهداف  .1

جصلرؤ طبراجمطورراجم رت كراجذير ةلمعراجعةا   رتطوررلكرأهلالا روتعكىربو عراء ع  رطةةر
  و رهبةا هروهورم رس راألوجقرتصريل  رواألخةارطلف  ر أهلافراجعةا   رلكرمزعو ميىررريسيميىرمىراألهلاف

ر.اج  ةةمىرخال رهذار

 :األهداف التقليدية -1-1

ر1رتمع وراألهلافراجمصريل  رجرعةا   رليع رفرك:
صةتةرملارتومىرىمروسزالتعرراجعؤسس اجمدكلرمىرثر روؤ  راجبي ن مراجع  سبي راجع بم رلكرثل تةر -

راا مع ثر ريا ؛
رل جلل تةرواجسزالم.اج ةو ر رقررأيرل كرم  فلرطو راجعط لص رلكراجصوارمراجع جي رجع رهور -

راكمي فرم ررلرفو لرل جلل تةرمىرأخط ارأورغش؛ -

تصريورلةصراألخط ارواجغشر ىرطةتقر ت رامراجعةا  راجعف  ئ رجرعيةوعروتل يمرأنظع راجةر ل ر -
راجلاخري راجعسم لم رجل ع.

 :األهداف الحديثة -1-2

 2رتمع وراألهلافراج لف  رليع رفرك:
 تمراجمةةت  اجمك اجع جي  واجصوارم اجع  سبي  اجع روم م أن مى اجمدكل  رق اجعةا     عو الشمولية: -

 با  اجمكرر مع اجع جي  واج عري م األنيط  كو  ى ش مال ت بيةا ت بة اجعؤسس  طةف مى با 
روتصوم هذه ؤ   مى فمدكل أن  ريع كع  مةا  ما    اجز رت اجفمة  خال  اجعؤسس   اجع روم م
 .طوجا  اجع  فل رأ ع لإبلاا جع تسع  لطةتص  ول ةا  بم ريرا 

اجمكر واج ةوم األؤو     ؤة  عي  و وث مى اجم صق  رق اجعةا     عور:والتحقق الوجود  -
 .اجع جي  وارعا ر لك اجعؤسس  با  تةةح

                                                           
ر.09 رص:ر5007 راجطب  راجةال   رثارروارورجر يةرواجمو ت  ر ع ن راألرثن ر"الناحية النظرية والعملية"علم تدقيق الحسابات خ جلرأميىر بلرهللا رر1
 . 88ص   1998مةة راءسك لرت  ر اج لف  اجز م ك  راجعكمب"المراجعة أصول" يب بج  وض رم عل اجفيومكر2
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مرف ر ل ال ت مبة با  اجعةةح اج   ؤة هذه أن مى ل جمدكل كذجت اجعةا    صوم: والمديونية الملكية -
 ريا ر ثفون  أو جرعؤسس  طصور  ت مبة با  اجعةةح واجلفونر اج صوقر أن مى فمدكل كع  جرعؤسس  

 .واجعلف ون( )اجلار ونر اجيدن هذا لك با  اجعةةح األطةاف هوت  ؤ   مى واجمدكل

اجع عو ر اجطةقر ولق اجع  سبي  اج عري م تصييم وع ن هجق اجعةا   فالفر:والتخصيص التقييم -
اجعب ثئر ولق اجع  ي   اج س ل م لك ت ةيةا  ىم ااهمالك م وطس ب اجع ئون م كمصييم با  

 واألخط ا روااجمئام اجغش ارتف ب لةص تصريو جرعؤسس   ضعى م  وهذا  عوم   اجعصبوج  اجع  سبي 
 .أخةار هجق م جي  ثور  مى اجع  سبي  اجطةقر ىب م وكذجت اجع  سبي  ل جعب ثئ

  صومراجعةا   طي  اجعةا     ج عري  األس سي  األهلاف مى اجالف هذا   مبةر:حواإلفصا العرض -
  ريع تصةتةر ة ثق لك ومجت اجصوارم هذه وؤ   سالم  لك رأ ع  ى واءلة ح  عرع نم رج ل ةض
 .خلم تع طربع اجمك جألطةاف وتصلمع

تصل مر  رق ت عو طي  اجالف هذا بروغ أل و مزعرا  لك اجعةا     عري  تصومر:فني رأي إبداء -
لكر اجعؤسس  طةف مى اجعصلم  اجع  سبي  اجع روم م ومةلاري  سالم  طو  م  فل ل ك رأي

 اجصوارمرسواا هذه لك اجعةا   رأي فمضعى مفةو تصةتة لإ لاث وهذا با   اجعةةح اجع جي  روارعا 
 اجعة ثر ر ريا   لم أو بم فظ  ريا  اجعة ثر  أو ت فظ ثونر مى اجصوارم هذه  رق ل جعة ثر 

 .ط ج  كو لك واألسب ب اجعبةرام مكة م  أؤال

 :أهمية المراجعة .2

 اجصوارمركمسم عرتفمسبراجعةا   رأهعيما رمىركونا روسير رارغ    رهمرتالفرهذهراجوسير رهجقرخلم ر
اجذفىر سم لمونرهذهراجصوارمرراجعةا     مخلمروط جبك اج  ر ك اجعةا   طةف مى  ريا  اجعة ثق اجع جي 

ر1ل ا مع ثر ريا رلكرات  مررةاراتامرورسمرسي س تامروهمرك جم جك:

 :إدارة المشروع -2-1

ر رهثار  راألثاارراجعؤسس هّن رلكروو راجع طمرومةارب  ر رقراجبي ن مراجع  سبي  ركرًي  را مع ًثا ت معل
وتصييعع رومىره  رت ةصرأنرتفونرترتراجبي ن مرملرص رمىرربورهيئ رل ي رم  فل  ركع رأنا روسير رءىب مر

                                                           
ر.5 رص:ر5000اجطب  راألوجق رمؤسس راجوراقرجر يةرواجمو ت  ررمراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق،فوسارم علر ةبوع رر1
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رسراءثار رلرم رسعرأ ع جا رب ز حرمع رفؤثيرهجقره  ث رهنم  بروتزلفلرمل رأ ض ارمزرراجعؤسس أنرهثار ر
 جفمة رأخةاروكذجتر ت ث رمك لآتام.

 :المستثمرون  -2-2

أثارظاورراجيةك مرواجعة ن راجفبية رلكراجوا  مراجعم ل راألمةتكي روأورب رل لراج ةبراج  جعي راج  ني ر
نفة  راجعرفي ر ىرهثار راجيةك  رمع ر  وراج    راوتو ت ررأسرم جا ر رقر لثركبيةرمىراجعس هعيىرور

يىرمةا  رطس ل مرر نونكرمسمصوروم  فلرل ي ر طعئىراجعسم عةتىرلدنرأمواجامرسوفرارم س رهجقرت ي
نما كر صلراتم ةضرجإلخمالسرواجسةر رنميز رري مراجعةا  رلعةارب رتةةل مرهثار راجيةك رواجمدكلرمىر لمر

راجيةك راألس سكرور نونراجيةك م.

ر:البنوك -2-3

رؤسس اجعال رطربراج عيوررةضرم يىرأورتعوتور  مبةرل ج سب رجاذاراجعز  رمورأهعي رخ ؤ رمىرخ
 رجعةا  اطي رأنرترتراجب وكرت معلرلكرات  مراجصةاررمىرخال رم  راجصةضرمىر لمعر رقراجصوارمراجع جي ر

رل ي رتو عرأمواجا رهجقراجطةتقراجة ي رواجذير ضعىرطةوجا ر رقرسلاثرترتراجصةوضرلكراجعسمصبو.

 :الجهات الحكومية -2-4

راجماجعةا  اجايئ مراج كومي روأ ائ راجلوج راجع مرف رلم معلراجصوارمر  طيمر رلكرأغةاضرك ية رم ا 
واجةر ل  رولةضراجضةاربروم  راجصةوضروت لفلراألس  رروتصةتةراء  ن مرجب ضراجة    مر...رهجخ ر

 رش لعر رلكراألرب حرومكذجترت معلر ريا رنص ل مراج ع  رلكرمف وو تا رم راءثار رليدنراأل وررواجعي رك
رمجت.

 :المحتملين المستثمرين -2-5

 ااسم ع ر همك ني  ثراس  اجعةا  ررةل طةف مى  ريا  اجعة ثق اجع جي  اجصوارم بلورهم  سم عرونر وهم
 همك ني  وملا اجع وي  اجس وام لك  ريا راجعؤسس  ت ةرع اجمك اج م رج مى ل جم صق ومجت اجعؤسس   لك

ر.اجعصبر  اجس وام لك نز طا 

ر

ر
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ر:والموردون  الدائنون  -2-6

 ومورثفى  ثار يى مى م راجعؤسس  جرعم  مريى ل ج سب  اج ص  مةلر جرعؤسس  اجع جك اجعةكئ سالم   لتقر
 لك رأ ع أخذ رةل ل جعةا   م ا ر سم ي ونر اجعم  مريى لإن جرعؤسس  اجع جك اجعةكئ سالم  مى وجرمدكل
 أهعي  مام ورب ا  اجعؤسس  سيوج  ثر   ت مبة كع راا مب ر ل يى جرعؤسس  اجع جك واجعةكئ اجع جي  اجصوارم
 لك اا مب ر ل يى لياع  اجعةا   رأي أخذ كذجت  سمل ك وهورم  جرعؤسس  اجع جي  اج  ج  ت لفل لك كبية 

ر.اجعؤسس  م  ت  مالتام لك واجعورثونر فم ذه راجلار ونر سوف اجمك اجصةارام

 :الضرائب مصالح -2-7

  رق اجلل  اجوا ب  ومةارب راجضةارب طس ب رةل اجعةا   تصةتة  رق بلوره  األخية  هذه ت معل
ر.اجزب رك اجماةب تف ثي وهذاررةل اجضةارب  مة ج  طةف مى ت ةيرا  مى واجمدكل اجعؤسس  

 المراجعةفروض ومبادئ المطلب الثاني: 

 راج ظةت رلكراجعةا   روأ ضت مبةراجفةوضرواجعب ثئر  ةةانرأس سي نرمىراج   ؤةراألس سي ر
ر. روهذارم رس بة هرلكرهذاراجعطرب  مبةانرث  م رماع رلكراألثااراج عركرجعا  راجعةا   

 :فروض المراجعة .1

ر  مى  عر   رقاألخةار اا مع  ي  اج روم مى كغيةه  اجعةا    سم لتك رمرمسمصوروما  رطة 
راجعةا     عري  مةاطو م مرا لك هجيع اجة وع جرعةا    عكى اجذي اج ظةير هط ره  م ا  تم ذ اجمك اجفةوي م

ر.1"رم مصلامروممطرب مرس لص روأس سي رت معلر ريا راأللف ررواجعصمةط مرواجصوا لراألخةا"رواجمكر قةلعرلدنا 

رع رفرك:ليهذهراجفةوضروتمع ور

ر

ر

ر

                                                           
 رر5006 رثارراجعةتخرجر يةر رالمراجعة بين النظرية والتطبيقوجيمرتوم سر رأمةسونره فكر رتة ع ر رأطعلرط ملرطز جر ركع  راجلفىرس يلر ر 1

 .20ص:ر
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 :فرض عدم التأكد -1-1

اجف لي رء اج رهذهراج  ج روتة  ر لمروتبةررهذاراجفةضراج    رهجقرو وثرمزعو  رمىرأثج راءىب مر
ر1راجمدكلرلكراجعز  راجع  سبكرهجقراألسب براجم جي :

رغيةراجعمف مورجربي ن مراجع  سبي ؛ااسم لامر -
رفراجعسمصبري ر  لرات  مراجصةارام؛ لمراجصلر ر رقرتصةتةرك ل راجظةور -
ر لمرو وثرنظ مر يلرجالتة  رلكراجم ظيم. -

 فرض استقالل المدقق: -1-2

  لم ر ع رسر عرعر  مبةرطكًع ر  معلر رقررأ عرليع ركرارلعرمىرأ ع   روت معلرراجعةا  ومجترألنر
ر2 رقرنو يىرأس سييىرمىراجعصوم مروهع :راجعةا  لةضراسمصال ر

روتفوت عراج رعكرواج رصكروخبةتعراج عري .راجعةا  وهكراجمكرتم رقرلي صررالمقومات الذاتية: -
م رتمضع عراجميةت  م روم رتةورهراجايئ مراجعا ي رمىرأطك مروروا لروهكررالمقومات الموضوعية: -

رووع ن م.

لكراءطالعر رقراجلل تةرواجسزالمرواجعسم لام روطربراجبي ن مرراجعةا  وتفسةرهذاراجفةضرطقر
رمىرهثار راجع يد راجمكر صومرل جمصةتةر ىرأطلاىا  روطصعرلكرهبلااراجةأيراجع  رضرلكرتصةتةه.

 :هيل خاص للمدققفرض توافر تأ -1-3

 سم لمرطكععراجي ةكر  لرمع رس روظيفمع رولكرظورغي برهط ررممف مورراجعةا  ومجترألنر
فم ةضر  لراجف صرجعي كورم  سبي رأوروةتبي رأورل ي  ركورراجعةا  ج ظةت راءىب مرلكراجملريق رلإنر

ر.3هذارفمطربررلرر رعكرو عركرك فرألثاارماعمع

ر

                                                           
 ر5005رارراجةف ارجر يةرواجمو ت  ر ع ن  راجطب  راألوجق رثالمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفًقا للمعايير الدولية للتدقيقأطعلرطرعكر ع   رر1

  20ص:ر
 .50 رص:ر5002 راجطب  راج  ني  رثاررؤف ارجر يةرواجمو ت  رالمدخل إلى التدقيق الحديثأطعلرطرعكر ع   رر2

ر.20:رصس بق ر رمة  رالمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأطعلرطرعكر ع   رر3
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 :للرقابة الداخليةفرض توافر نظام كاف  -1-4

(رهجقرنظ مرهيكورفمفونرمىربيئ راجةر ل  روتصلفةراجع  طة روأنيط رICSتييةراجةر ل راجلاخري ر)
بةرل قرج ظ مراجةر ل راجلاخري ر  مراجعةا  ليعرأنرلامررتاجةر ل  رواجع روم مروااتة  رواجعةارب  رومع رارش

ر.1نصط راجبلا  رجعا  راجملريقرواجمدكيلراج  ر ك

 :فرض الصدق في محتويات التقرير -1-5

ك ر  مبةراألس سر  لرتو ت راألرب حرأورربو راءرةارراجضةتبراجعةا   فسةرهذاراجفةضرلكرأنرتصةتةر
وار سمطي رنصرعرهجقراءثار  روت يدرلةضراجةلقرمىرطصيص روو رراجعةا  كع رأنر باراءىب مر ص ر رقر

ر.2براجعة ج رلكراجع يد رأورخ ر ا ل  مب رهرم ورىص ر عي راألطةافرأؤ  راجعةا  

 :بادئ المراجعةم .2

واسم  ًثار رصةتةاجموررجفكرنم  و رمب ثئراجعةا   رابلرأنرنصومربم لفلرأرك نا رواجمكرتمع ورلكراجف ص
رهجقرمجترلإنرمب ثئراجعةا   ر عكىرتصسيعا رهجقرؤ فيىروهع :

 :المبادئ المتعلقة بالفحص -2-1

ر3:وهكره  كرأرب  رمب ثئرمةتبط رل جف ص

 :مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي -
ركي نر ر رق رواجع معر  راجف ري  روآى ره  راجعؤسس  رأطلاث رلطبي   راجم م  راجع ةل  راجعبلأ رهذا وت  ك
اجعؤسس رو الر تا رل ألطةافراألخةارمىر ا رواجوروفر رقراطمي   مراألطةافراجع مرف رجرع روم مر

راجع  سبي رمىرهذهراآلى ررمىر ا رأخةا.

ر

ر

                                                           
ر.نفسراجعة  ر1
ر.50ص:رر رمة  رس بق المدخل إلى التدقيق الحديثأطعلرطرعكر ع   رر2
 .52م رص:ر5000 رثارراجةف ارجر يةرواجمو ت  ر ع ن راألرثن ر، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتأطعلرطرعكر ع  ر3
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 :الشمولمبدأ  -
 صضكرهذاراجعبلأرلدّنعرلكرظوراجمطورامراج  ؤر رلكرمز  روأهلافراجعةا   رابلرجرعةا  رمىر
راارمة ث  رم وراجعةا   ر رمجترمىرخال راجف صراجي مورجف ل رمز امراألثاارلكراجوطل  مواكب 

ر)اجع جي رواءثارت رواا مع  ي (رل  مب ره روطل رواطل .

 :مبدأ الموضوعية في الفحص -
 ييةرهذاراجعبلأرهجقراءرال رهجقرأرةقرطلرمعكىرمىر  ةةراجمصةتةراجي ةكرأوراجمعييئرأى  ار
اجف صرومجترل اسم  ثرهجقراج لثراجف لكرمىرأثج راءىب مراجمكرتؤتلررأيراجعةا  روتل عع رخةوًؤ ر

لوثراج طدرليا رطرتز هراج   ؤةرواجعفةثامراجمكرت مبةرمامرأهعي ركبية رنسبًي روترتراجمكر كونراطمع  
رأكبةرمىرغيةه .

 :مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية -
 ييةرهذاراجعبلأرهجقرو وبرل صرملاراجفف   راءنس ني رلكراجعؤسس رلز نبراجفف   راءنم  ي رجع ر
جا رمىرأهعي رلكرتفوتىراجةأيراجة ي رجلاراجعةا   ر ىرأطلاثراجعؤسس  روهذهراجفف   رهكرمؤشةر

جرعؤسس  روهذاراجع  خر  بةر ع رت موتعراجعؤسس رمىرنظ مراجصي ث رواجسرط رواج والئرجرع  خراجسروككر
روااتة  رواجعي رك .

 المبادئ المتعلقة بالتقرير: -2-2

ر1وهك:مم رص ربةكىراجمصةتةررفو لرأرب  رمب ثئ

 مبدأ كفاية االتصال: -
رمة ث  رج صورأىةراج عري مرااوتييةرهذارهجقراجعةا   رأنر كونرتصةتةرأورتص رتةرمةا  راج س ل مرأثا ر

جرعؤسس رجزعي راجعسم لميىرجا رلةور رطصيصي رتب  ر رقراج ص رليكور  صقراألهلافراجعة و رمىر
ره لاثرهذهراجمص رتة.

ر
 

                                                           
 .200 رص:ر5000م يورامراجلارراألك ث عي رجرطب   رواجمدجيارواجمة ع رواج ية رراجطب  راألوجق  رنظرية المراجعةنةةرؤ ج رم عل رر1
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 :مبدأ اإلفصاح -
وتييةرهذاراجعبلأرهجقرمةا   رأنر فس راجعةا  ر ىركورم رمىرشدنعرتووي رملارت فيذراألهلافر
جرعؤسس  روملاراجمطبيقرجرعب ثئرواء ةااامراجع  سبي رواجمغييةرليا  روإظا رراجع روم مراجمكرتؤىةر

 لامرخري رواجعسملكرأنظع راجةر ل راجلار"هنرو لم" رقرثاج راجمص رتةراجع جي  روإبةا ر وانبراجض ار
رواجلل تةرواجسزالم.

 :مبدأ اإلنصاف -
وتييةرهذاراجعبلأرهجقرمةا   رأنرتفونرم موت مرتصةتةراجعةا  روكذاراجمص رتةراجع جي رم ةف رجزعي ر

 اجعةتبطيىرواجعامعيىرل جعؤسس رسواارثاخري رأورخ ر ي .

 :مبدأ النسبية -

رارواوً  رلكورتةةفرغيةر  ثيرفوا عرلعوتييةرهذاراجعبلأرهجقرمةا   رأنر يعوراجمصةتةرتفسيةًر
راجعةا   روأنرتب قرت فظ تعرومصمةط تعر رقرأسب برطصيصي رومووو ي .

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 لمراجعةومعايير ا تصنيفاتالمبحث الثاني: 

ر اؤلكرهذاراجعب  رس   و راءجع مررلرراءمك نربمة يف مراجعةا   روهذارمىرخال رثراس ركور
ر.اجعم  رفر ريا رلكراجعةا    ركع رس مطةقرأ ض رهجقراجع  فيةرا رقرطل

 أنواع المراجعة من حيث النطاق والتوقيتالمطلب االول: 

رطسبرميتصس عكىر رمىرطي ررتة ياراجعةا    رأم  ر ئري  رك مورومةا    رمةا    رهجق اج ط ق
ر.وهذارم رس   و رهبةا هرمىرخال رهذاراجعطربرهجقرمةا   رنا ري رومةا   رمسمعة رلمصسمراجموريا

 :أنواع المراجعة من حيث النطاق .1

 طسبرهذاراجمة يا.رفو لرنو يىرمىراجعةا   

ر:مراجعة كاملة -1-1

لف صراجصيوثرواجعسم لامرواجسزالمرلصةلراجمواؤورهجقراجةأيراجف كراجع  فلرراجعةا  وه  ر صومر
اجف مورم رراجعةا   رمورلرتطوررر1طو رؤ  راجصوارمراجع جي رككو روهذارم ر سعقرتلريًص رك ماًلرتفةياًل.

رجعةا  ا روبعو برهذاراج وعر صومر اخمي رتر ك مررمةا   توسي راجعي رت رواجيةك مراجةغية رهجقرم ر سعقر
لف صر ي  مرمىراجصيوثرواجسزالمرواجعسم لامراجمكرتم  سبرم رأنظع راجةر ل راجلاخري رت  سًب ر كسًي  روار

ري ري.ااخمواجف مر راجف مورراجعةا   لكركورمىرراجعةا   نط قرورجم لفلرطزمرراجعةا    زو راج لرمىرسرط ر

 :مراجعة جزئية -1-2

لدنر صمةةر رقر  ةةرواطلرأور ل ر   ؤةرمىراجصوارمراجع جي رم ورر اجزئريراجعةا   فونرتورلر
صةتةهربمصةتةر ىررأ عرلكراجصوارمراجع جي  روإنع ر صمةةرتراجعةا  اج صل  رواجعبي  م رولكرهذهراج  ج رارفلجكر

ر.2 رقراج عوراجذيرر مرلع

 :أنواع المراجعة من حيث النطاق .2

را.فو لرنو يىرمىراجعةا   رطسبرهذاراجمة ي

                                                           
 .57ص:رمة  رس بق ر رعلم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعمليةخ جلرأميىر بلرهللا رر1
ر.05 رص5006 ر  م  راجعرترس وث راجةت ض راجطب  راج  ني  روإجراءاتالمراجعة مفاهيم معايير مةطفقر يسقرخضية رر2
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 :ةنهائي مراجعة -2-1

ر كرارلعراجعةا  :ر

رل لرانما اراجفمة راجع جي راجمكرثرصع؛ -
 ل لره ةااراجمسوت راج ا ري رور رع راجعةكئراجع جك؛ -
 ل لرهرف  راج س ل م؛ -
 ل لره ةاارتسوت مرنا ري روت ضيةرطس ل مرخم مي رور رع راجعةكئراجع جك. -

ر:اجعةا   رومىر يوبرهذه

رواجغشرلكرط  روروعراج عري ؛اجفيورلكراكمي فراألخط ار -
ر؛اجعةا  رتصةتةتدخيةرتصل مر -
رفؤثيرهجقرهرب كرلكراج عورلكرمكمبرراجعةا  تيوتشراج عورلكرمكمبر - رمع  ر اجعةا واجع يد 

ر.1واج عيو
 :ةمستمر  مراجعة -2-2

 رمىرخالرجرعؤسس ليكورمسمعةرمىرخال ر ت رامرمم لث رراجعةا   باذاراج وعرمىرراجعةا   صومر
ر2:وهكراجعةا   ش مو رهّارأنره  كرل ضراج يوبراجمكرتؤخذر رقرهذاراج وعرمىررمةا   خط رأوربةن مجر

سب ربملريصا روت طيورأ ع  ررسمراجع  راجعةا  ل لرأنرر مرراجعؤسس اطمع جي رتغييةراألرر مرمىرربور -
ر راجعسمعة رجرموا ل رنظًةا ررسمررجرعةا  ومجت ر صوم راجمك رواجسزالم راجبي ن م رهجق رل سمعةار وط  مع

راجع  سب رلإ لاثه ؛
يكورأورلرهجقراجمدىةرمع رفؤثيراجعؤسس اج س ل مروموظفكررمةا  اطمع جي رنيوار الر روث  ربيىر -

راج س ل م؛رمةا  لآخةر رقراسمصالجي ر
 ت ريركرهجقر عورروتي ك.رمىر عوراجعةا   اجعسمعةرهجقرت وتور عري رراجعةا   رلرتؤثير عري ر -

ر

                                                           
ر.59-52ص:ر-صر 5005ثارروارورجر ية رراألوجق  راجطب  رتدقيق الحسابات اإلطار النظري هفا برنظعك ره نكراج ئمك رر1
ر.59 رص:رنفسراجعة  ر2
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 أنواع المراجعة من حيث الجهة ودرجة اإلزامالمطلب الثاني: 

هجقرمةا   رك مورومةا   ر ئري رأم رمىرطي راجموريارراجزا  عكىرتصسمراجعةا   رطسبرتة يارر
رلمصسمرهجقرمةا   رنا ري رومةا   رمسمعة روهذارم رس   و رهبةا هرمىرخال رهذاراجعطرب.

 :من حيث الجهة التي تقوم بالمراجعةأنواع المراجعة  .1

ر. خ ر يرمةا   ورر ثاخريرمةا   فو لره  كرنو  نرلكراجزا راجمكرتصومرل جعةا   رهع ر

 :ةداخلي مراجعة -1-1

قروت صيراجعؤسس مىرأ ورطع   رأموا رراجعؤسس هيئ رثاخري رلكرر تصومرباراجمكراجعةا   ركوه
رأهلافراءثار روت صيقرهنم  ي رأكبةروااجمئامرلسي س راءثار .

األمةتكييىرونصر رقرأنرراجعةا  يىاجلاخري روهورم روو معر ع ي رراجعةا   وك نرأو رت ةتفر
اجلاخري ر"رمزعو  راجطةقرواجعص فيسراجمكرتمب ا راجع يد رلصةلرطع   رمو وثاتا رواجمدكلرمىرثر رراجعةا   

ر.1وم مراجع  سبي ر"اجع ر

  :ةخارجي مراجعة -1-2

راج س ل مروماعمعراجةريسي رهكراجمدكلرةا   سعقرلعراجعؤسس  صومرلعرش صرمسمصورتع م ر ىر
 .2  ا رعارمراجع جي رجي طكرلكراألخيةررأ ؤلقراجصوررامىرمل

رواجالفرم عرتصةتةرطي ثيرطو ر لاج راجعؤسس تصومرلعرهيئ رخ ر ي رغيةرت ل  رجإلثار رأورمرفي ر
راجصوارمراجع جي رو ةضراجوو راجع جكر ىرطةتقراجعيئاني رور رع راجلخورجفمة رم جي رم ي  .

 :من حيث درجة االلتزامأنواع المراجعة  .2

روهع رمةا   رهجئامي روأخةاراخمي رت .وت لرجروعىرهذاراجمة يارنو يىرمىراجعةا   ر

ر

ر

                                                           
ر.92 رص:ر5000ثارراجةا   رراألوجق اجطب  ررتكنولوجيا المعلومات،الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة  ط رهللارأطعلرسوترمراج سب ن رر1

2 Hamini Allel, le contrôle interné et l’atration du billon comptable,OPU,Alger,2003,pp40-41. 
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  :ةإلزامي مراجعة -2-1

خ ر كررةا  ملضةور رت ييىرراجعؤسس  رطي رفرمئمر اجص نونراجصي مربارفرئمراجمكراجعةا   رترتوهور
ر.1 ابراج  ؤ اجصوارمراجع جي رروا مع ثر طس ل تارجعةا   

 :ةاختياري مراجعة -2-2

مةا   ررونرفتكررلرمواجراجعؤسس مأيرر نونروتطربعرأؤ  برر رئمرباارفقرراجمكركرترتراجعةا   وه
ر.2 ك مر رأور ئري

 أنواع المراجعة من حيث درجة الشمولية والهدفالمطلب الثالث: 

س صومرمىرخال رهذاراجعطربراسم ةاضرأنواعراجعةا   رمىرطي رثر  راجيعوجي رومىرطي رهلفر 
راجعةا   .

  :من حيث درجة الشمولية أنواع المراجعة .1

 :ةعادي مراجعة -1-1

اجع بم رل جسزالمرواجلل تة رواجمدكلرمىرؤ  روهورم رسبصعراءش ر رهجيعرمىرأنعرل صراجبي ن مر
ر3اجصوارمراجع جي روملارثاجما رج ميز راأل ع  رواجعةكئراجع جك روإبلااررأيراجعةا  راجف كراجع  فلرطو رمجت.

 لغرض معين: مراجعة -1-2

بالفراجب  ر ىرطص رقرم ي  رواجوؤو رهجقرنم رجرم ي  ر سماللا رراجعةا   وتكونرهذاراج وعرمىر
ةأيررلرسبقرتلريصا رتلريص ر  ث  ربالفراج ةوجربراجعةا   ورلرتفونراج س ل مرواجبي ن مرموووعرراجف ص.

ر.4م  فلرطو راجعةكئراجع جكرونم رجراأل ع  

ر

                                                           
 .22 رص5005اجز م ي  راءسك لرت  ر راجلارر"مفاهيم أساسية واليات التطبيق" المراجعة الخارجية بلراجوه برنةةر ركروم علرسعيةراجةب ن رر1
ر.52ص:ررس بق  رمة  رتدقيق الحسابات اإلطار النظري راج ئمك ه نكررنظعك هفا برر2
 .27:رص ر0000رواج ية ثارروارورجرطب   رراألوجق اجطب  رر النظريةعلم تدقيق الحسابات الناحية  ر بلرهللاخ جلرأميىرر3

 .27مة  رس بق رص:رر النظريةبات الناحية علم تدقيق الحسار  بلرهللاخ جلرأميىرر4
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 :من حيث هدف التدقيق أنواع المراجعة .2

 1وت لرجروعىرهذاراج وعرمىراجعةا   ر ل رأنواعروهكرك جم جك:

  :ةمالي مراجعة -2-1

اجةر ل راجلاخري رواجبي ن مرواجعسم لامرواجلل تةراج  ؤ رجرع يد ربالفراج ةوجرهورل صرأنظع ر
ربةأيرل كرم  فلروتيعوراجف صرواجمصةتةرواجم صيق.

 :ةإداري مراجعة -2-2

م ف  ررجم صيقرأهلالا روأرةقراجعؤسس اج واطكراءثارت رواجمدكلرأنراءثار رتسيةررمةا   اجصةلرم عر
رو  رلرمعكىرلدرورتفرف رمعك  .

 :األهداف مراجعة -2-3

دنرأهلافراجعؤسس راجعووو  رسرًف ررلرت صصعرل اًلرواجالفرمىرهذاراجملريقرت سيىرل صةلرلعراجم صقر
راألثاا.

ر:ةقانوني مراجعة -2-4

 صةلرلعراجمدكلرمىرتطبيقراج ةوصراجص نوني رواألنظع راجع جي رواءثارت راجمكرأؤلرتا راج كوم مر
رل صله راجمدسيسكرونظ ما راجلاخرك.راجعؤسس اجع مرف روكذجترمىرتصيلراجيةك رأور

 :ةاجتماعي مراجعة -2-5

ةرهذار رظااجعؤسس ت صيقراجةل هي رجرعزمع راجذيرت عورليعرراجعةا   ل لرأنرأؤب رمىرأهلافر
رباذاراجوا ب.راجعؤسس جرمدكلرمىرري مرراجعةا   اج وعرمىر

ر

ر

ر

                                                           
 .56س بق رص:رر رمة  النظري الحسابات اإلطار  تدقيق  اج ئبه نكررنظعك هفا برر1
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 معايير المراجعة: الرابعالمطلب 

م  فيةرمم  رفر ريا رلكرم ظمربرلانراج  جمراجعمصلمرم  سبي  روهذهراجع  فيةرهكرراجعةا   جعا  ر
جرلارسيىرجاذهراجعا  روجرعع رسيىرجا  روجصلرك نراجع الراألمةتككرجرع  سبيىراجص نونييىرأو رمىر عور  هلار

رر1.ريا "اجعم  رفر راجعةا   "م  فيةررت عر  وانر0029 رقروو رم  فيةرأثاارم ي  رؤلرمرلكر  مر

رواجيكوراجعواجكرفوو رتصسيمرهذهراجع  فية:

 (: يوضح معايير المراجعة المتعارف عليها11الشكل رقم )

 
 

 

 تم تفسيرها عن طريق

 
 

ر.20ص:ر ر5002 راجلارراجز م ي  راءسك لرت  رمراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأميىراجسيلرأطعلرجطفك ررالمصدر:
ر

                                                           
 .25ص، 0998التوزيع، األردن، ، دار وائل للنشر والرقابة في البنوكالتدقيق وخالد أمين عبد هللا،  1

معايير المراجعة المتعارف 
(GASS)عليها 

معايير إعداد التقرير
معايير محتوى تقرير )

(المراجعة

إتساق القوائم مع المبادئ 
االمحاسبية المتعارف  عليه

بة ثبات تطبيق مبادئ المحاس
المتعارف عليها

كفاية اإلفصاح

التعبير عن الرأي

معايير العمل الميداني
(معايير أداء عملية المراجعة)

تخطيط العمل واإلشراف على
المساعدين

ة الحصول على فهم بالرقاب
الداخلية

الحصول على أدلة إثبات 
كافية وصالحة

معايير عامة
ة معايير شخصية وتأهيلي)

(للمراجع

التدريب الفني والكفاية

اإلستقالل الذهني

العناية المهنية الواجبة

 (SASsإيضاحات معايير المراجعة )
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 المعايير العامة )الشخصية(: .1

تاممراجع  فيةراج  م رل جمدهيوراج رعكرواج عركرجرعةا    راج ي ثروااسمصالجي روكذاربذ راجعةا  رجر     ر
راجعا ي راجال م روهكرك آلتك:

 :"التدريب الفني والكفاية" المعيار األول -1-1

 زبرأنرفممرمىرربورش صرأورأش  صرجلفامراجمدهيورواجملرتبراجعا كراجعطروبرواجفف ا راجال م ر
ر.1اج س ل مرمةا   لكر

رلكراجعز امراألخةارم وراجعز امر رك نرمؤهالروكفؤا راجع ي رر  مةفرلدنراجي صرماع  هذا
اجملرتبرر روإنرهذااجعةا   لكرطصوربلونراجمدهيورواجملرتبررل جعةا   اجع جي رواأل ع  رارفمعكىرمىراجصي مر

اجعا كر يعوراجملرتبراجعسمعةرلكرطصوراءخمة صرأل ورمواكب راجمطوررواجمغييةروكيفي رتطبيصا رأل ور
رأنرفمعكىرمىرهؤلارراج كمراجعووو ك.

 :"االستقالل الذهني" المعيار الثاني -1-2

عراجذه ي رأنر   لظر رقرهسمصالجيمرمةا  راج س ل م رل رقرل جعةا   ل ج سب رجزعي راألمورراجعم رص ر
راجظ هةت رواجف ري .

يً رجمر كىرمسمصاًلرل ررريع رهمااج راجبي ن مراجع  سبي ر ةب رثونراج س ل مرطو ر لرمةا  رأير
لإنرر راج س ل ممةا ولكرط ج راجيترل سمصالجي رراجعةا   ت مبةراج عوثراجفصةيرجعا  ررااسمصالجي ر وظ هةت 

 .2فضرنميز رجذجتىص راجزعاوررسم  

 :"العناية المهنية الواجبة" المعيار الثالث -1-3

ره ضيةرو  لرتر عري راجعةا   أنرفبذ راج     راجعا ي راجعطروب رأى  اره ةااررمةا  راج س ل م رقر
ر.اجعم رقربا ررمصةتةج

ر

                                                           
 .060 رصر5007مكمبراجز م كراج لف  رمةة رر " راجطب  راألوجقالشاملأصول وقواعد المراجعة والتدقيق سةا  راجسيل "رر1
ر.20-20ص:ر-صر 5006رثارروارورجر ية ر  راجطب  راج  ج  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةه ثيراجمعيعك رر2
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مرهنز  ر عرعرل     ر  لراجصي مرلإ ةااااجعسمصورراج  ر كهذاراجع ي ررفمطربرمىراجعةا  رلكرووار
راجعةا   ر لراس رصي مربمىراجعةا  راجاج     راجعا ي رتمطربررتعرطوجا  جمصةتةررهو  لرت ضيةراجمكركراربا 

رجزعي رمسموت مراج عوراجع زئرمىرربورا رل جصي معس  لفىراجذفىراجنمص ث   رلركرفام رأرأى  اعا م  عري رثاا
ر اجعةا   

جعا ي رأنرأيرش صر صومرل ةضرخلم تعرجآلخةتىر ريعرأنر كونرمؤهالروتعرتروت  كراج     را
 ر ريرااسمياجعمطرب مراجعا ي  رأيرأنرجل عرمىراجعا رامرم ورم رهورمطروبرمىراجعاىراألخةارك جطبيبر

ر.1اجعا لسروم رش لعرمجت

  :معايير العمل الميداني .2

ت ويرهذهراجع  فيةر رقراءرش ثامراجال م رج عري ر ع رأثج راءىب مراجف ري رطي رت  ةةرلكر
اجعةا   رليكورم  سبروك لك روم اجرثراس رتصييمرنظ مراجةر ل راجلاخري رل ءو ل ررج عري كيفي راجم طيمر

ر2هجقروةور راج ةو ر رقررلررك لكرمىرأثج راءىب مروهكرك آلتك:

 :تخطيط العمل واإلشراف على المساعدين"" المعيار األول -2-1

 زبرأنر كونروتممرت طيمراج عوروت ةيصراجعا مر رقراجعس  لفىرواءشةافر ريعر رقرن ور
عراجصي مراج  ر كروتوريراجعةا  مالرمروتةكئرهذاراجع ي رر عوًم ر رقر  ةةراجورعرمىرطي رتوريعرت ييىر

ر.ا وتوريعرت فيذره ةاااترل جعةا   

 :"الحصول على فهم الرقابة الداخلية" الثانيالمعيار  -2-2

ر رجم طيم راجلاخري  رجرةر ل  رك ٍف رلام رهجق راجموؤو روملارراجعةا    زب روتوريع رطبي   وت لفل
ر روتعكى ربا  راجصي م ر زب راجمك رتزعي ررجرعةا  ااخمب رام رخال  رمى راجلاخري  راجةر ل  رنظ م روتصسيم ثراس 

رل جوس روراجم جي :رؤسس اجع روم مر ىراجع

راجوؤاراجفم بكرج ظ مراجةر ل راجلاخري ؛ -
رجوؤارنظ مراجةر ل راجلاخري ؛راجمللقاسم لامرخةارمر -

                                                           
 .20 رص:مرجعنفس الر1

 .54-53ص:ر- رص2102ثارراجةف ارجر يةرواجمو ت  ر ع ن رر راجطب  راألوجق المدخل إلى التدقيق والتأكيدأطعلرطرعكر ع   رر2
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ره لاثرروارمراسمصة ار ىرنظ مراجةر ل راجلاخري . -
ظ مرلكرن"لإ لاثرورر ر عورتمضعىرنص طراجض اررمةا  راج س ل موب لراجلراس راجس لص ر صومر

 روتمةتبرعةا   اجم وررجرعؤسس اجعصمةط رراجموؤي م"رو"نص طراجصو رلكرنظ مراجةر ل راجلاخري "راجةر ل راجلاخري 
رلاخرييى.اجراجعةا  يىأوراا مع ثر رقرأ ع  رراجعةا    رقراجلراس راجس لص رهم رتوسي رأورتضييقره ةااامر

 :"الحصول على أدلة إثبات كافية وصالحة" المعيار الثالث -2-3

 زبراج ةو ر رقراألثج راجف لي رمىرخال راجف صرواجعالطظ روااسمفس رروإرس  راجعة ثر مر
اجبي ن مرو رطرعراجف كراجع  فلرأ ر ريعرفب كةرأس سرم  سبريتولفمعكىرمةا  راج س ل مرمىرطّمقراج  ر ي ر

راجع جي رم وراجملريق.

  :معايير إعداد التقرير .3

عري راجعةا   راجذير  بةرليعر ىررأ عرجعسم لمكراجع روم مرؤر ر ورطراج س ل مر ع ورتصةتةرمةا  
أنراجصوارمررلرخض عرجرف صرواجم صيقرمىرطةفرمةا  رخ ر كررانطب   اجصوارمراجع جي  رهمر  طقرجامر

ر.1مسمصو

ر2وتمع ورليع رفرك:

جع  سبي راؤو رلرتمره لاثه رطبص رجعب ثئرأوراأل زبرأنر ظاةراجمصةتةرم رهمارك نعراجصوارمراجع جي رر -
 اجعم  رفر ريا رأمرا.

ور رممع ىر ريصا رلةم رهمارك نعرترتراجعب ثئرأوراألؤو راجعم  رفر ريا رواجعطبص ررلرتمرتطبرفوو  -
 مىرس  رألخةا.

ت مبةراجبي ن مراجوارث رل جمصةتةرم بة رليكورك فره المي روبةور رم صوج  روابلرأنر ي ررهجقرخالفر -
 مجترلكراجمصةتة.ر

اجمصةتةررأيراجعةا  ركوطل رارتمزئأروأنرت ذررمجترل ريعرانر عم  ر ىرهبلااررأ عروتضعىرفمضعىر -
رتصةتةهرواألسب براجمكرأثمرجذجت.

                                                           
 ر5000اجلارراجز م ي  راءسك لرت  ر ردراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزائرسا مرم علراجسوتلي رر1

 .60:رص
 .060 رصرمرجع سابقسةا  راجسيل ر2
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 تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر المبحث الثالث:

 هذا فوم   هجقر0060س  ر مى بملاااه ه م  تطورام اجزئارة لك اج س ل م ما  رمةا     ةلع
 تطبيق وم  جعاعما  م عق ت ظيم شالم 0055 ل ل أم  0055 س   غ    تذبذل رهجق  ةلع أنا  غية

 فرك ع ولي ت ظعا  ومةاسيم روانيى  ل  وأؤلرم أك ة ل جعا    اثرااهمع م اجع جك اجع  سبك جر ظ م اجزئارة
واجايئ مراجعيةل ر  ا  ركع رس مطةقرأ ض رهجقرمع رسكرراجعا    ةلما  اجمك اجمطورام م مرا  م  و س

ر.ما  رمةا   راج س ل مرلكراجزئارةرومسؤوجي تام

 مهنة المراجعة بالجزائراإلطار التشريعي ل تطورمراحل المطلب األول: 

ر ك في نرواجص نونراألس سهخ و  رجر ةوصراجعسمعل رمىراتف ري مرمةا   راج س ل مرظرعرما  ر
رهورور رااسم ع ركع  ركعا  رلةاغاج  نعرهمرر اج   رل ج سب رجزعي راجايئ مرواجعؤسس مراجمكرخرفا  يةارب 

 ر.طيةرواجفف اامدور رقرمسمواراجمأ رقرمسمواراجم ظيمرواجمسييةررسوااواج لفلرمىراجعي كور

هجقرفوم  رهذارتطورامرغيةرأنا ر ةلعرر0060رل لاج س ل مرلكراجزئارةررمةا    ةلعرما  ررر
رما  رمةا   راج س ل م م  و رم مراراجمطورامراجمكر ةلما رسفركرر روليع 0055تذبذل رهجقرغ   رس  ر

ر.هجقرفوم  رهذار0060ل جزئارةرمىر

 :1811 بلما ق مرحلة .1

واجذيرنصرر1970اجعمضعىرجص نونراجع جي رجس  رر0060|05|20اجعؤرخرلكرر007-60هىةراجصةارر
  يىراجو تةراجعكرارل جع جي رواجم طيمرم لوبكراج س ل مرلكراجيةك مراجوط ي ر"رم رفرك:ر39لكراجع ث ر

مامراجط ل راجة   كرأوراجمز ريرلصةلرتدميىرميةو ي روؤ  رطس ل تا روت ريوروو ا راج  صرل ألؤو ر
ج رأوراجيةك مراجمكرت و راجلورواج ةوم روتزو رجعرأ ض  رأنر  يىرج فسراجغةضرم لوبكراج س ل مرلكر

راج س ل مرألو رمة رلكراجعؤسس مراج عومي راجزئارةت رةا   مرر عأث ر1هيئ ر عومي رطة رلكررأسع جا "
رر.رمة ثيمامراجط ل راا

ر رواجمئام م رما م رطلثم ررمةا  كوجصل راجعةسوم رلك رل ل رليع  رلكرر072-70اج س ل م اجعؤرخ
                                                           

 ر20 راجع ث ر000 راجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  راج لثر1871المتضمن قانون المالية  ر20/05/0060 راجعؤرخرلكر007-60اجصةاررر1
ر.02ص:ر



 اإلطار العام لمهنة المراجعة :األولالفصل 
 

24 
 

طي ر  ورهذاراج صرم  لظ راج س ل مرم وراجعةا   راجلارع رجمسييةراجعؤسس مراج عومي رر0072|00|00
مةاربيىر  ميىرجرع جي  رمفمييىرم جييى رأورموظفيىرر1:عرا رجعوظفيىرجلاراجلوج ر كونونر واجع مرط  روأ طقر

عراج  مرك مراجصط عراج  مروشب روا مبةرم  لظراج س ل مرلكرشةراسم   ري مؤهريىرمىرو ار راجع جي رلةف ر
 .كعوظار  مرلكراجلوج ر  ض رلكرت يي عروتةريمعرو الوتعرجصوانيىراجلوج 

هنره  ث راجايكر راج ضوت رواجع جي رجرعؤسس مراجوط ي رلكرمطر راج ع ني  مرأثارهجقر ت ث رم مبة ر
مفيلر مراج  م راجمكرتسلكر لثراجعؤسس مرم ا رمزرسراجع  سب راجذيرأوكرعرهجيعرؤالطي ررر ل راجعؤسس

رلعصمضقراجص نونرررمر راجع جي رواجذيرأنيد واجذيرأجغقرر0050|02|00اجعؤرخرلكرر02-50مىراجعس  ل 
 رطي رأ طقراجص نونر2اج س ل مرلعةا   ووع ي راجعةسومراج  صرر007-70مىراألمةرر20ؤةاط راجع ث ر

 ل رش مر ر رقراجزع   مرواجعةالقرجعزرسراجع  سب رااخمة صراءثاريرواجصض ركرجعع رس رررر50-02
مجترب صرورراجعؤسس مرواجايئ مراجمكرتسيةراألموا راج عومي رأورتسمفيلرم ا رماع ر كىروو ا راجص نونك

ر ر"مزرسراجع  سب رفةاربرم مراراج س ل مراجمكرتةوررر02اجع ث  مىرنفسراجص نونرواجمكرت صر رق:
ر.3ما  رر نونيما رومةلاريما "اج عري مراجع جي رواجع  سبي رأفىرتممرمةارب رؤ 

اج س ل مرخال رهذهراجفمة رشالمرتذبذل رنميز رجغي برسي س رجمفوتىررنرم  لظ أكورم ر عكىرروجعر
ر.م  لظكراج س ل مروأ ض رجو وثراج غةامرلكرت ةتفراجص نونرنفسعرجاذهراجعا  

ر:2118 إلى 1811 منمرحلة  .2

ررسع  ه رهجقرمةطرميىراى يىروهع :

 :1881إلى 1811من  -2-1

اجعمضعىرر نونرتو يعراجعؤسس مراج عومي رر0055|00|05اجعؤرخرلكرر00-55ص نونراجؤلورررهىة
ا ما رت ظيمرمهيكر روراج س ل مرخال رهذهراجعةطر رم  قر لفلرمىرخال ره  ث ررةا   مرات ذمر اارمة ث  

                                                           
راجلكموراهرلكراج رنحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةؤل صكرمس وث رر1 رأطةوط رمصلم رج يورشا ث  مرور 

ر.592 رص:ر5009اارمة ث   رغيةرم يور  ر  م  راجزئارة ر
موراهر رأطةوط رمصلم رج يورشا ث راجلكمهنة المراجعة القانونية في الجزائر بين االستجابة لمتطلبات المهنة وضغوط المحيطغواجكرم علراجبيية رر2

ر.500 رص:ر5000 ر2لكراج رومراارمة ث   رغيةرم يور  ر  م  راجزئارةر
 .000 رص:رمرجع سابقسا مرم علراجسوتلي رر3
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راءثارت ررا ومب ثر راج وارق ر عي  رمى راارمة ث   راج عومي  راجعؤسس م راجص نون رهذا رطةر رطي  األس سي 
رر.واجبيةورةاطي 

ر1:اج س ل مرلعاعميىر لفلتيىرجعةا   ورلرتمرت ةيصرر نونر

 مع رس رهذهراجعا  رمىرطةفرما ييىرمسمصريىرجرعةا   راجص نوني ؛ر -
  لمراجملخورلكراجمسيية.ر -

اج س ل مرك نراجسببرلكرأخذر ل رتلابيةرر نوني رلكراجم ظيمروتدطيةررجعةا   رهنره  ث راء مب ر
ى رورلر سبيىراجع معلفم  لظكراج س ل مرواجع اجعا   رورلرتمرهني اراجعةاراجوط كرجر بةااراج  سبيى ر

ر.اجعاىراج الثرلكرنظ مرواطلروم

 :2118إلى 1881من  -2-2

رةا   مخال رهذهراجفمة رؤلرمرمزعو  رمىراج ةوصراجميةت ي راجص نوني رتضع عروبمرما  ر
ر2:اج س ل مرم ا 

طلثرشةوطروكيفي مرمع رس رما  راج بيةراجع  سبرر0000|09|57اجعؤرخرلكرر05-00ص نونراج -
 .وم  لظراج س ل مرواجع  سبراجع معل

راجوط ي رجر بةااطلثرتيكير رمزرسراج ص ل رر0005|00|02مؤرخرلكرر50-05اجعةسومراجم فيذيرررمر -
 .خمة ؤعروروا لر عرعااجع  سبييىروم  لظكراج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىروبضبمر

اجعم رقرلسرمرأت  برم  لظكراج س ل مرورلرطلثرهذاراجصةاررنظ مرر0009|00|07رةاررمؤرخرلكر -
 طبقر رقرم  لظكراج س ل مرلكرهط رراجعا مراج  ث  راجمكرتس لرهجيامرطبص رجرميةت رراأل ورراجذي

 .واجم ظيمراجع عو رباع 

                                                           
اجعرمصقراجلوجكرطو راج ظ مراجع  سبكراجع جكرلكرموا ا راجع  فيةراجلوجي ر، مكانة معايير المراجعة الدولية في الجزائرخريف رأطعل رطسي كرم    رر1

 ر5000ث سعبةرر09ور02يية ر  م  رس لرثطربراجبريل  رفومكرجرع  سب رواجع  فيةراجلوجي رجرعةا    ركري راج رومراارمة ث  رواجمز رت رو رومراجمس
ر.07ص:ر

مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية عن المهن الحرة "مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  ركرم طقرهللا رطسي  رشةتخ رر2
 .6-2ص:ر- رص5006 رثاررهوم  رالمعتمد"
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ر - رررم ر09مصةر |SPM|002رر رلك رجع  لظرر 0009|05|05اجعؤرخ راجعا ي  رل ا ما ثام مم رق
ر راجعا ي  راا ما ثام روت بع ر  ةف راجعصةر رهذا راجعرجعةا  كاج س ل م  رهط ر رلك  مرااج س ل م

 .طبص رجرميةت رواجص نونرس ريراجعف و رباماجع وط ر
فمضعىرر نونرأخالري مرما  راج بيةراجع  سبرر0006|09|02مؤرخرلكرر026-06مةسومرت فيذير -

راجعةسومراجصوا لراألخالري راجعا ي راجعطبص ر وم  لظراج س ل مرواجع  سبراجع معل رورلرطلثرهذا
ع  سبيىروم  لظكراج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىراجذفىر رقرأ ض اراج ص ل راجوط ي رجر بةااراج

 ."فل ونرلكرؤربراج صر" ضوراج ص ل رأوراجعا ك
فم رقرلكيفي رت ييىرم  لظكراج س ل مرلكراجعؤسس مراج عومي رمامرر920-06مةسومرت فيذيرررمر -

اج عومي ررتىاجط ل راجة   كرواجمز ريرومةاكئراجب  رواجم عي روهيئ مراجضع نراا مع  كرواجلواور
 .مامراجط ل راجمز ريروكذاراجعؤسس مراج عومي رغيةراجعسمصر 

مىراجص نونرر00فمضعىرتطبيقراجع ث رر0007|05|00اجعؤرخرلكرر927-07مةسومرت فيذيرررمر -
ر رر05-00ررم رلك راج س ل مرر0000|09|57اجعؤرخ روم  لظ راجع  سب راج بية رلعا   واجعم رص 

 .واجع  سبراجع معل
-05  ل روتمعمراجعةسومراجم فيذيرررمرر0007|05|00اجعؤرخرلكرر925-07رمرمةسومرت فيذيررر -

رر50 رلك راجع  سبيىرر0005|00|02اجعؤرخ رجر بةاا راجوط ي  راج ص ل  رمزرس رتيكيو ر  لث اجذي
 .وروا لر عرعراخمة ؤعوم  لظكراج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىروتضبمر

تصلفةراء   امرواجيا ثامروكذارشةوطرفمضعىراجعوالص ر رقرمص فيسرر0000|02|59مصةررلكر -
اج بة راجعا ي رلكراجعيلانيىراجع  سبكرواجع جكرواجذير  و راج قرلكرمع رس رما  راج بيةراجع  سبر

 .وم  لظراج س ل مرواجع  سبراجع معلراجمكرطلثتا راجرز  راج  ؤ 

 مرلكراجزئارةراج س لرا   لعةرهنرهذهراجصوانيىرواجعةاسيمربي عركوراجزوانبراجف ي رواجعا ي راجعم رص ر
يا ثامراج س ل مرواء   امرواجرمةا  كومجتربمووي رشةوطروكيفي مرمع رس رهذهراجعا   ركيفي رت ييىر

م ر عكىرروجعرأنراجصوانيىراجس لص ررلرأ طعراألل  ثرروغيةه  ركووت لفلرأت  بامروأ ض رأخالري مراجعا  ر
ر.جا اج س ل مرواجةور راجي مر ررجعةا   اج صيصي ر

ر
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ر:2111 بعدما  فترة .3

أهعا رم رؤلررلكراآلون راألخية رواجعم رقرلإ  ث رت ظيمراجعا  رونصورروانيىرورةارامرؤلورر ل ر
ؤالطي تا رمىراجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىروم  لظكراج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىرهجقرو ار ر

 م رفرك:جصةارامرواجصوانيىراجع جي روج ورأهمرهذهرا

اجعم رقرلعاىراج بيةراجع  سبروم  لظراج س ل مرر5000|06|50مؤرخرلكرر00-00اجص نونر
رواجع  سبراجع معل راجعا  رمىرطةفراج بيةراجع  سبروم  لظر: راجص نونرشةوطرمع رس  طي رطلثرهذا

مري لفلرمىراءؤالط مراجعم رص رل جع واجذير  اركعس فة رجمب كراجزئارةر رر1اج س ل مرواجع  سبراجع معل
اجذيرراج ظ مراجع  سبكراجع جك اسمةلاررر نونرم  فيةراجع  سب راجلوجي رمىرخال راارمة ثي روم ا رتب كر

وتزلرراءش ر رهارأنراجص نونرررمرر52/00/5007اجعؤرخرلكرر00-07عرلعو براجص نونرررمرىمرهسم لات
ر:م ا رنذكةاجمغييةامرمىر  ارل لفلر ر05-00جص نونراجذيرأجغقراج عورل ر00-00

راجو تةراجعكرار - رت عرسرط  راجذيهني ارمزرسروط كرجرع  سب  راا مع ثررل جع جي   فموجقرما م
راجم جي :اجرز نرراجع  سبي  روإني اواجمصييسراجع  سبكروت ظيمرومم ل  راجعاىر

  ؛جز  رتصييسراجعع رس مراجع  سبي 
  ؛اجوا ب مراجعا ي 
 ؛جز  راء مع ث 
 جز  راجمفوتى. 

 واجم كيمروجز  رمةارب راج و ي رجلارنفسراجعزرسروتفونرممس وت راأل ض ا.راانضب طجز  ر -
راألش  صر - روتظم راجع  وت  رل جي ةي  رتمعم  راج س ل م رجعةا  ك راجوط ي  راجغةل  رهني ا رتم كع 

ر.اجطبي ييىرواجع  وتيىراجعؤهريىرجعع رس راجعا   روت عورل جم سيقرم راجو تةراجعكرارل جع جي 

نرأ ض ر رقرأنعرفم يىر رقرمةا  راج س ل مره المروكيوراجزعاورت رلكرط ج ركع رنصرهذاراجص نور
أنررميىروأنعرار عكىرأليرمةا  رطس ل ميقرطس ل مراجيةك رخال رس ميىرم جيميىرممم جر لمراجعة ثر ر 

كع رأنراألت  برولقرهذاراجص نونرت لثرل جمف وضر ر سزورلكر لو راجعا ييىرم رجمر كىرجعر  وانرخ ص

                                                           
اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت ر ريتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدر 50/06/5000اجعؤرخرلكرر00/00اجص نونرر1

ر.00اجع ث :رر00/07/5000ؤ ثر ربم رتخر ر95اجزئارةت  راج لثر
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رر.اجيةك رأوراجايئ رم رمةا  راج س ل مرليع ر  ةفرل جع  رة ربيى

رمراج الى رلإني ارىالى رم ظع مرما ي رم رت لفلرما مركورهيئ روهك: كع رتمراجفةوربيىراجعا

 ؛اجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيى -
 ؛اجغةل راجوط ي رجع  لظكراج س ل م -
راجع ظع راجوط ي رجرع  سبييىراجع معلفى. -

 سيةروشةحرم مواراجص نونروتل يععرأؤلرراجعيةعرمزعو  رمىراجعةاسيمراجم فيذ  روهك:ومىرأ ورتف

 كرواجذير  لثرتيكير راجعزرسراجوطر57/00/5000اجعؤرخرلكرر59-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
 جرع  سب روت ظيععروروا لرسيةه؛

اجعزرسراجوط كررواجذير  لثرتيكير ر57/00/5000اجعؤرخرلكرر52-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
 وروا لرسيةه؛رجرعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىروؤالطي تعرجرع  سب 

واجذيرطلثرتيكير راجعزرسراجوط كرر57/00/5000اجعؤرخرلكرر56-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
ر؛اج س ل مروؤالطي تعروروا لرسيةهرجرغةل راجوط ي رجعةا  ك

  لثرتيكير راجرز  راج  ؤ راجعكرف ربم ظيمرر57/00/5000اجعؤرخرلكرر00/55اجعةسومراجم فيذير -
انم  ل مراجعز جسراجوط ي رجرعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرواجغةل راجوط ي رجعةا  كراج س ل مر

ر؛ تا يواجع ظع راجوط ي رجرع  سبيىروؤالط
  لثررتب رمع ركراجو تةراجعكرارل جع جي رر57/00/5000اجعؤرخرلكرر50-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -

جلاراجعز جسراجوط ي رجرعة اراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرواجغةل راجوط ي رجع  لظكراجع  سب مر
 ؛جرع  سبيىرواجع معلفىروؤالطي تامواجغةل راجوط ي ر

  لثرشةوطروكيفي مراء مع ثرجعع رس رر57/00/5000اجعؤرخرلكرر20-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
 ؛جع  سبراجع معلاورما  راج بيةراجع  سبروم  لظراج س ل مر

 ؛فم رقربم ييىرم  لظراج س ل مر57/00/5000اجعؤرخرلكرر20-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
ثامراجز م ي راجمكرتع  ر رياجواجع لثرر5000|05|06اجعؤرخرلكرر75-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -

راجم ريمراجعم ةصر ظراج بيةراجع  سبكروم  لرجعاع طقراجعي رك رلكرمس لص راءجم  قرلع ال
 ؛اج س ل مرواجع  سبراجع معل
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فيفي مرمع رس راجعاع رجواجع لثرر5000|05|06اجعؤرخرلكرر72-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -
اجمض م ي رجع  لظ راج س ل م رطي رفم يىر رقرم  لظكراج س ل مراجعمض م يىره لاثرتص رتةهمر

 ؛1لكرط ج رااخمالفررااهمأةونرليا ر ىر باجص نوني رلةف رميمةك  رطي ر 
ت ظيمرهمم  نركيفي مرجيةوطرورواجع لثرر5000|05|06اجعؤرخرلكرر79-00اجعةسومراجم فيذيرررمر -

 ر ةو ر رقرشا ث راج بيةراجع  سبك؛نا ركرلةف رهنمص جي رج
ر - راجم فيذيرررم راجمدثفبي رر5002|00|02اجعؤرخرلكرر00-02اجعةسوم راألخط ا رثر   اجذير  لث

 ؛اج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىرم  لظك رطةفراج بةااراجع  سبييىاجعةتفب رمىر
ي رطرم لفلرم موارم  فيةرتص رتةرم  لظراج س ل م اجعم رقربر5002|06|59عؤرخرلكرةارراجاجص -

رم ي را؛ر02يةراجمص رتةروطلثه رلكرم موارم  فرصةارطلثرهذاراج
ثرهذارطي رطلرتص رتةرم  لظراج س ل م لكيفي مرتسريمراجعم رقرر5009|00|05عؤرخرلكرةارراجاجص -

(رفوم رربوران ص ثراجزع ي راج  م راج  ث  ر02ةاررمل رتسريمرم  لظراج س ل مرجمصةتةهرواجع لث رب)اجص
كع رأش رراجصةاررهجقرو وبرتسريمراجمصةتةرلعصةراجفي نرراج  ث  رأورهيئ راجملاو راجعؤهر  أورغيةر

توو راجوى رقراجضةورت رء لاثراجمصةتةرت عرتةةفررموووعراجعةا   رمص بوروؤوراسمالم روأن
 ؛2(رفوم ر رقراألرورمىرت رتخران ص ثراجزع ي راج  م 92م  لظراج س ل مرربور)

اجعمضعىراجع  فيةراجزئارةت رجرملريقراجة ثرر ىراجعزرسرر09/05/5006اجعؤرخرلكرر005اجعصةرر -
 وهك:ورلرتضعىرهذاراجصةاررأرب  رم  فيةراجوط كرجرع  سب  ر

 اتف قرطو رأطك مرماع راجعةا   ؛ر500م ي رر 
 اجمدكيلامراج  ر ي ؛ر202م ي رر 
 ؛ األطلاثراجالطصر260م ي رر 
 اجمةةت  مراجفم بي .ر250م ي رر 

اجع  فيةراجزئارةت رجرملريقراجة ثرر ىراجعمضعىرر00/00/5006اجعؤرخرلكرر020اجعصةررررمر -
 :ررىالى رم  فيةروهكورلرتضعىرهذاراجصةااجعزرسراجوط كرجرع  سب  ر

                                                           
اج ظ مراجع  سبكراجع جكراجعرمصقراجلوجكرطو ر  الحسابات ومحافظة الخارجية المراجعة مهنة على المالي المحاسبي النظام انعكاسات رل فئ س  جر1

اجبريل  رفومكرربلكرموا ا راجع  فيةراجلوجي رجرع  سب رواجع  فيةراجلوجي رجرعةا    ركري راج رومراارمة ث  رواجمز رت رو رومراجمسيية ر  م  رس لرثطر
ر.02ص:رر 5000ث سعبةرر09ور02

 راجة ثرر59 راجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت راج لثرالحسابات المتعلق بكيفيات تسليم تقارير محافظ ر05/00/5009اجصةارراجعؤرخرلكرر2
ر.20/09/5009بم رتخ:ر
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 اج   ؤةراجعص   ؛ر200م ي رر 
 اجم طيمرجملريقراجصوارمراجع جي ؛ر200م ي رر 
 ما مراجعةا   راألوجي ر"األرؤل راالمم طي "؛ر200م ي رر 
 تدسيسراجةأيروتصةتةراجعةا   رجرفيوفراجع جي .ر700م ي رر 

ر - رررم رر52اجعصةر رلك ر ىرر07/02/5007اجعؤرخ راجة ثر رجرملريق راجزئارةت  راجع  فية اجعمضعى
 :ورلرتضعىرهذاراجصةاررىالى رم  فيةروهكاجعزرسراجوط كرجرع  سب  ر

 اء ةااامراجم ريري ؛ر250م ي رر 
 اسمعةارت رااسمغال ؛ر270م ي رر 
 يىراجلاخرييى؛اجعةا  اسم لامرأ ع  رر600م ي رر 
 اسم لامرأ ع  رخبيةرم يىرمىرطةفرمةا  ر650م ي رر. 

 لجزائرباالهيئات المشرفة على مهنة المراجعة المطلب الثاني: 

ر.مطةقرهجقراجايئ مراجعيةل ر رقرما  راجعةا   رل جزئارةاجراجعطربمىرخال رهذارس   و ر

 المجـلـس الــوطنــي للمحــاسبــة: .1

 اجص نونر ت لف  لعو بع تم اجذي  5000|0|57اجعؤرخرلكرر59-00راجم فيذي اجعةسوم عو بل
 اجزلفل اجص نونر هذا  رق ب  ًاا تم طي  جرع  سب   اجوط ك اجعزرس هيكر  ه  ث  فوو  واجذي اجس بق 

 اجعةسوم هذا مى اج  ني  اجع ث  ت لث طي  سيةه  وروا ل وت ظيعع جرع  سب  اجوط ك اجعزرسرتيكير  ت لفل
 اجعا م ت لفل هجق هو ل   يكرونع  اجذفى األ ض ا ت لث كع   اجعزرس  رق ل جع جي  اجعكراراجو تة سرط 

ر1فرك: م  م ا  مكة وتعكى هذاراجعزرس   اجع وطربا

 ؛اجع  سبك اجمصييس هجق تالفراجمك واجم  جيو اجلراس م كو نز  ه -
راجع  سبيى جر بةاا اجوط ك اجعةا  لو  مى واجيطب واجمسزيو  مع ثءل  اجعم رص  اجعرف م مست -

 ؛اجع معلفى جرع  سبيى اجوط ي  واجع ظع  اج س ل م جع  لظك اجوط ي  واجغةل 
 ؛اجذكة اجس لص  ل جعاى جم  قءا وسبو م  فية ت لفل -

                                                           
اءؤالحر طو راجلوجك جرعرمصق مصلم  ملاخر  ،الجزائر في المهنية المنظمات هيكلة على المحاسبية اإلصالحات أثر ، عة رع نور م عل بةاقر1

ر14.:رص  5000|00|20-50 فومك اجزئارة  وررر   مةب ح ر ؤلي   م   اجمسيية  و روم واجمز رت  اارمة ث   اج روم كري  اجزئارة  لك اجع  سبك
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 ؛ مع ثءا  رق اج ةو  لك اجةاغبيى اجعةش يى كو وشا ثام ه   ام ؤالطي م تصييم -
ر؛وبةمزما  اجعا ي  اج و ي  مةارب  ت ظيم -
 ؛وتلرتسا  ل جع  سب  اجعم رص  اجوى رق كو واسمغال   ع  -
 ؛جرملريق اجلوجي  واجع  فية اجع  سبي  اجمص ي م بمطوتة فم رق ليع  اج و ي  ومةارب  مم ل   -
 ؛ لفل  م  سبي  روا ل هثخ   لع  سب  اجمفوتى ورش م ت ظيم لك اجعس هع  -
 ؛اجلوجي  اجع  سبي  اجع  فية مز   لك اجمفوتى بةامج ت ضية -
 .اجع  سب  مز ام م مرا لك اجعم ةة  واجع  هل األخةار اجمفوتى هي كو م  نراجم  ور -

  :المحاسبين للخبراء الوطني لمصفا .2

راجطبي ييىر راألش  ص روتضم راجع  وت  رل جي ةي  رفمعم  راجع  سبيى رجر بةاا راجوط ك اجعةا
راجع  سبك راج بية رما   رجعع رس  راجع معلفىرواجعؤهريى رواجع  وتيى رلك راجع لث رجرع  راجع ظع  ا   راجصوانيى

روتسيةهرمزرسروط كرف م بعرما يون ركع ر عكىراني ارمز جسر اوت .

ر راجم فيذيرررم راجعزرسراجوط كرر57/00/5000اجعؤرخرر52-00لعو براجعةسوم رتيكير  تم لث
(رمىربيىراأل ض ار0جعةاراج بةااراجع  سبيىروؤالطي تعروروا لرتسييةه رطي رفممرهنم  برتس  رأ ض ار)

اجع معلفىرواجعسزريىرلكر لو راجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيى رىالى رم امر ع رونرهذاراجعزرسرلكر
رر.1اجعزرسراجوط كرجرع  سب 

اجعا مراجعوكر رجرعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرواجمكراجذيرطلثرر00/52اجعةسومراجم فيذيروبعو بر
ر2ر:ع رفركتمع ورلي

 ؛وتسييةه  اجع  سب  ج بةاا اجوط ك جعةا اجم ل   اجع صوج  وغية اجع صوج  األمالك هثار  -
ر رقراجزع ي راج  م راجس وت رمةلص ر - ارف  راج س ل مراجس وت ر  لرنا   ركورس  رم جي رو ةوا 

  روميةوعرميئاني راجس  راجعواجي ؛لكيارت فيذرميئاني راجس 
 ؛جعةا اج  م  اجزع ي  طةف مى اجعصةر  اجعا ي  ااشمةاك م ت ةيو -

                                                           
يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصالحياته وقواعد  ر00/5000/ر57اجعؤرخرلكرر00/52اجعةسومراجم فيذيرررمرر1

ر.02 راجع ث :05/05/5000 رؤ ثر ربم رتخر7اج لثر راجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  رسيره
 .09 راجع ث رالمرجع نفسر2
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 ؛وتو ت ا  نيةه   رق واج عو اجعا    تغطيع اجذي ل جعزرس اجعم رص  األشغ   ت عيم وع ن -
 ؛اجعا   لعة ج   الر  جا  تفوتى مرمصي م ت ظيم -
 اج عومي رو عي راجسرط مروكذاراجغية؛راجايئ م جلا اجوط كرجر بةااراجع  سبيىراجعةا تع يو -
 ؛اجع ظع مراجلوجي راجعع ىر  جلا اجوط كرجر بةااراجع  سبيىراجعةا تع يو -
 .اجوط كرجر بةااراجع  سبيىرجرعةا اجلاخرك اج ظ م ه لاث -

  عوراجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرل جم سيقرم راجو تةراجعكرارل جع جي  روت يىرهذاراألخيةر
ربلورهرمع الر  عرلكرل جعةا.

ر:الحسابات لمحافظي الوطنية لغرفةا .3

اجطبي ييىررضمراألش  صتتعم رل جي ةي راجع  وت رورراج س ل مرهكرهيئ اجغةل راجوط ي رجع  لظكر
جصوانيىراجع لثرلكراومجترطسبراجيةوطر رم  لظ راج س ل مواجع  وتيىراجع معلفىرواجعؤهريىرجعع رس رما  ر

راجع ظع رجرعا   روتسيةهرمزرسروط كرف م بعرما يون ركع ر عكىراني ارمز جسر اوت .

 اجعةسوم لك األوجق اجع ث  لعو ب اج س ل م جع  لظك اجوط ي  جرغةل  اجوط ك اجعزرس فميكو
 جلاراجعزرس واجمع يو األ ض ا انم  ب روا ل نفس وجع  5000|0|57اجعؤرخرلكرر56-00راجم فيذي
ر .1جرع  سب  اجوط ك

مكرواجاجعا مراجعوكر رجرعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىراجذيرطلثرر00/56اجعةسومراجم فيذيروبعو بر
 2ر:ع رفركتمع ورلي

 ؛وتسييةه  اج س ل م جع  لظك اجوط ي  جرغةل  اجم ل   اجع صوج  وغية اجع صوج  األمالك هثار  -
 ؛جعةا اج  م  اجزع ي  طةف مى اجعصةر  اجعا ي  ااشمةاك م ت ةيو -
 ؛وتو ت ا  نيةه   رق واج عو اجعا    تغطيع اجذي ل جعزرس اجعم رص  األشغ   ت عيم وع ن -
 ؛اجعا   لعة ج   الر  جا  تفوتى مرمصي م ت ظيم -
 ؛اجلوجي  اجع ظع م وتز ه اج عومي  واجسرط م اجايئ م جلا اج س ل م جع  لظك اجوط ي  تع يو -

                                                           
 ،يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصالحيته وقواعد سيره ر57/00/5000اجعؤرخرلكرر00/56مةسومرت فيذيرر1

 .02 راجع ث :ر05/05/5000 رؤ ثر ربم رتخ:ر07اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  راج لثر
 .09اجع ث :ر رهالمرجع نفسر2
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 .اج س ل م جع  لظك اجوط ي  جرغةل  اجلاخرك اج ظ م ه لاث -

ىرهذاراألخيةريل جم سيقرم راجو تةراجعكرارل جع جي  روت راجغةل راجوط ي رجع  لظكراج س ل م عورت
ر.ل جغةل ربلورهرمع الر  ع

 هممسؤولياتممارسي مهنة مراجعة الحسابات بالجزائر و : الثالثالمطلب 

راجطبي ييىر راألش  ص رلإن راجزئارة رلك راج س ل م رمةا    رجعا   راجع ظع  راجميةت  م رووا لك
طقرمع رس رما  رمةا   راج س ل مرلإنامر كونونرم ةويىرجم عورواجع  وتيىراجذفىرخو رجامراجص نونر
رمسؤوجي مرن  ع ر ىرأثااروظيفمام.

 :ممارسي مهنة مراجعة الحسابات بالجزائر .1

ا  رمرجذفىر  قرجامرمع رس األش  صراطسبراجميةت  مراجع ظع رجعا  راجعةا   رل جزئارةرلإنر
ىرأورأش  صرطبي ييراسواارك نورروم  لظكراج س ل مرل جزئارةرهمراج بةااراجع  سبيىمةا   راج س ل مر

 م  وتيىرلكرشكورشةك م.

 :خبراء المحاسبينال -1-1

 ركورش صر ع رسرلةف ر  ث  رل سععراج  صروت عر00-00راجص نونرطسبر لرخبيةارم  سب  ر قر
رمسؤوجيمعرماع رت ظيمرول صروتصوتمروت ريوراجع  سب روم مرارأنواعراج س ل مرجرعؤسس مرواجايئ مرلك

اج  امراجمكرنصر ريا راجص نونرواجمكرتفرفعرباذهراجعاع رلةف رت  رل  رج بة راج س ل م روتؤهورم رمةا   ر
تصومراج بيةراجع  سبرأ ض رلعسرتر روراألطك مراجوارث رلكرهذاراجص نون رجعع رس روظيف رم  لظراج س ل م

ر.ارفةبطعربا ر صلر عوومةكئ رولم رووبمرومةارب روتزعي رم  سب راجعؤسس مرواجايئ مراجمكر

 لراج بيةراجع  سبراجعؤهوراجوطيلرجرصي مرل جم صيقراجع جكرواجع  سبكرجريةك مرواجايئ مروتؤهور قر
ر.جمصل مراسمي رامرجريةك مرواجايئ مرلكراجعيلانراجع جكرواا مع  كرواارمة ثي

ر
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 محافظي الحسابات -1-2

ر قر رم  لظرطس ل م  راج  صرر00-00نونرص اجرطسب ل ر  جي رل سعع كورش صر ع رسرلةف 
راجعة ثر ر رقرؤ  رطس ل مراجيةك مرواجايئ مر رألطروانمظ ما وت عرمسؤوجيمع رماع  ك مرومط لصما 

ر:ي اآلترنذكةه رلكراجعا ممكرارلزعر رمىررأى  ارأثاارما معرم  لظراج س ل م روراجميةت راجع عو رلع

كذار م رجر عري مراجس  راجع ةةم رورجرومط لص رتع م ريالرلدنراج س ل مراجس وت رم مظع روؤ ي    -
ر؛األمةرل ج سب رجروو ي راجع جي رومعمرف مراجيةك مرواجايئ م

ر صلمعر  - راجذي راجمسيية رتصةتة رلك راجعبي   رجرع روم م رومط لصما  راجس وت  راج س ل م رؤ   ف ص
ر؛اجعسيةونرجرعس هعيىرأوراجيةك ارأورط مركراج ةص

خ صرطو ره ةااامراجةر ل راجلاخري راجعة ثقر ريا رمىرمزرسراءثار ررفبليررأ عرلكرشكورتصةتة -
ر؛ةتىرأوراجعسيةفومزرسراجعل

رأوربيىر  - صلررشةوطرهبةامرااتف ري مربيىراجيةك راجمكرفةاربا رواجعؤسس مرأوراجايئ مراجم ل  رجا 
ة ج رمب شة ري رمأوراجعسيةتىرجريةك راجع  راجعؤسس مرواجايئ مراجمكرتفونرليا رجرص رعيىرل ءثار 

ر؛أورغيةرمب شة 
 رمراجعسيةتىرواجزع ي راج  م رأورهيئ راجعلاوج راجعؤهر  رلكورنصصررلر كميفعرأوراطر ر ريع رومىر قر -

ر.طبي معرأنر  ةروراسمعةارراسمغال راجعؤسس رأوراجايئ 

رجرصوا لر راجع  سب  راجعا مرل صرريمرووى رقراجيةك رأوراجايئ رومةارب رملارمط لص  وت صرهذه
ر.لكراجمسييةرثونراجملخواجع عو ربا  ر

 بالجزائر:لممارسة مهنة المراجعة  والعملية المطلوبةالمؤهالت العلمية  .2

ة رومجتراجعةا   رل جزئارس مطةقرخال رهذاراجب لرجعمطرب مراجفف ا راج رعي رواج عري رجعع رس رما  ر
 وم رل له.ر00-00مىرخال رتصسيعا رهجقرمةطرميىررريسيميىروهع رم رربورؤلورراجص نونر

 :11-11القانون  قبل لممارسة مهنة المراجعة والعملية المطلوبةالمؤهالت العلمية  -2-1

اجذيرسع رلةف رر05-00اجميةت  مراجع ظع رجعا  راجعةا   رخال رهذهراجفمة رو رقررأسا راجص نونر
انمص جي رخال رىالى رس وامرابملااارمىرت رتخرؤلورهررجر لفلرمىراألش  صراجذفىر  عرونرشا ثامرومؤهالمر
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جعةا   رمع رس رما  راروكع راشمةطراجص نونر ربمسزيورأنفسامرلكر لو راجع ظع راجوط ي ركع  لظكرطس ل م
لو راجع ظع راجوط ي رجر بةااراجع  سبيىروم  لظكراج س ل مرواجع  سبيىراجع معلفىرلكرؤ ارل جصيلرلكر 

راج بيةراجع  سبرهارمىرك نر اج بةااراجع  سبيىرأورؤ ارم  لظكراج س ل م رطي رار ع رسرما  
 ر1 سبرمىرهطلارمؤسس مراجم ريمراج  جكمسزالرلكر لو راجع ظع راجوط ي روط رئار رقرشا ث رخبيةرم 

 ىراجرز  راج  ؤ راجعكرف ربم لفلرمص فيسرتصلفةراء   امرواجيا ثامر2ر0000وطبص رجرصةارراجة ثررس  ر
 رخ ؤ راجع ث ر50063وكذارشةوطراج بة راجعا ي رجعع رس رما  رم  لظراج س ل مرواجعصةرراجة ثررس  ر

 رلإنعر عكىرأنر سزوركع  لظرطس ل مراألش  صر0000 رمىرمصةررس  راج  ني رم عراجمكر لجعراجع ث راج  ج 
ر4:اجذفىرتمولةرليامراجع  فيةراجم جي 

 :ج  رئونر رقرهطلارشا ثامراجم ريمراآلتي رأورأيرشا ث رأ  بي رم  ثج رجا ا -
 جيس نسرلكراج رومراجع جي ؛ 
 اجزئاراألو رواج  نكرلكراامم  نراألوجكرلكراج بة راجع  سبي ؛ر 
 ث راجلراس مراجع  سبي راج ري ؛رشا  
 جيس نسرلكراج رومراجمز رت رلةعر"اجع جي رواجع  سب "؛ر 
 جيس نسرلكراج رومراجمز رت رلةعراجع  سب ؛ر 
 جيس نسرلكراج رومراجمز رت رلةعراجع جي ؛ر 
  نسرلكر رومراجمسييةرلةعراجع جي جيس. 

                                                           
اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت ر ريتعلق بمهنة لخبير الحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدر 50/ 14/  0000اجعؤرخرلكرر00/رر05اجص نونر 1

 .55 ر50 ر00اجعواث:ر ر0000 ر92اجزئارةت  ر لثر

يتضمن الموافقة على اإلجازات والشهادات، وكذا شروط الخبرة المهنية التي تحول الحق في ممارسة مهنة  ر0000ر02ر59اجصةارراجعؤرخرلكر 2
 .02 راجع ث ر0000 ر25اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  ر لثررالخيير المحاسب ومحافظ الحسابات والحاسب المعتمدة

المتضمن الموافقة على اإلجازات والشهادات، وكذا شروط الخبرة ر0000م رسرر59لكر رل ل روانامراجعصةراجعؤرخر5006م يرر02مصةررمؤرخرلكر 3
 ر5006 ر90اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  ر لثررالمهنية التي تحاول الحق في ممارسة الحي الحاسب ومحافظ الحسابات والحاسب المعتمدة

ر.5اجع ث ر

ر.225 رص:ر5000 رطب  رخ ؤ  ربةركرجر ية راجزئارة ريمية متعلقة بقانون المحاسبةمجموعة نصوص تشريعية وتنظر نونراجع  سب  ر 4
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  ر رقر عتبرما كرك بيةرم  سبرملتعرس ميىرهم رمم ل  رتلرر رمجتر رق ت ث ررم زبر رياكع ر
اجصي مرس وامرلكرميلانراجع  سب رواجع جي روررهىب مرخبة رتصلررل يةرأوراجص نونكرصأىةهرشا ث رنا   راجمةب

رأشاة.ر كرملتعرسم بملرتبرما

راج  رئونر رقرهطلارشا ثامراجم ريمراج  جكراآلتي : -
 ر؛"ةعراجع جي رواجع  سب لةعرآخةرغيةرل"شا ث راجعلرس راج ري رجرمز ر ر
 ر؛"لةوعراجعةا   رواجعةارب رولةعراارمة ثرواجع جي "شا ث راجعلرس راجوط ي رجإلثار ر
 رجيس نسرلكراج رومراارمة ث  ر"اج ظ مراجصل م"؛
 رجيس نسرلكراجمسيية؛
 رشا ث راجعلرس راجوط ي راج ري رجإلثار رواجمسييةر"لةعرمةا   راج س ل م"؛
 جرع جي ر"لةعراج ئت  رأوراجضةارب"؛شا ث راجع الراجوط كر 
 رشا ث رم الراارمة ثراجزعةككرواجع جكرل جزئارة؛ر
 شا ث رم الراجمعوتورواجم عي رجرعغةبراج ةبكربمونس؛ 
 ر.اجعمواؤورلكراجع جي رواجع  سبي شا ث ر  م  راجمفوتىر

رم روةور رأنعر زبرأنر كونرل و تامرهطلاراجيا ثامراجعا ي راجم جي :ر

 ر؛كرس مكرلكراجع  سب ا ث رتص ش
 ر؛ ث ر ري رلكراجلراس مراجع  سبي شا
  ر؛شا ث رما ي رك مر رلكراجع  سب
  ر؛لك جورت رتص كرلكراجع  سب
 شا ث راجم كمرلكراجع  سب.  

وإم رر يةرم  سبرأورم  لظرطس ل مبلكرمكمبرخرمجترهم رتلرتبرما كرملتعرس ميىرلضالر ى
رأشاة.رواجع جكروتلرتبرما كرملتعرسم ركس وامرمىرخبة رلكراجعيلانيىراجع  سبر ية

 جي ر   رت رتخراجعةطر راانمصنا  لرهمرراجع  سبونراجع معلونرواجعسزرونرلكر لو راج ص ل راجوط ي  -
رلكراجص نونر راجرز  ر05-00اجع ةوصر ريا  رلكرامم  نراانلم جراجمكرت ظعا  رواجذفىرنز وا

 .ماج  ؤ رلكرثور رواطل ركورس  رخال رمل رىالثرس وا
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أ وانراجعفميي راج  م رجرع جي راج  ؤرونر رقررتب رمفمشراجع جي رلكراجلر  راج  ني رأورمفمشر  مر -
 س وامرمىراج ي طروعىرهذهراجايئ .ر بة ررلره ر يةلراجع جي ر رقراألرورواجعمعم ونر

 :11-11القانون لممارسة مهنة المراجعة بعد والعملية العلمية  متطلبات المؤهالت .3

جعع رس ررواج عري رم لفالمر وهةت رلكراجيةوطراج رعي براجذير  ار00-00ؤلورراجص نونررهىة
رلكراج بة راجع  سبي ر  ةورل لر رمم ةة  ما  راجعةا    رطي رأؤب راجط جبر  ض رجمفوت  رنظةت 

أم رلكرر لكراجع  سب راجع عص رواجع جي رنز طعرلكراامم  ن مراج ا ري روطةوجعر رقرشا ث راجلراس مراج ري 
رلكراامم  ن مر رنز طع ركذجتر  ةورل ل رمم ةة  رنظةت  راجط جبرجمفوت   راج س ل مرلي ض  م  لظ 

راج ا ري ر رقرشا ث راجلراس مراج ري رلكراجع  سب رواجملريق رتع  رهذهراجيا ثامرمىرم الراجمفوتىراجع مص
 ةصرعكىرااجم  قرلع الراجم ريمراجعماجعكرارل جع جي  رأوراجع  هلراجع معل رمىرطةلعروار رجرو تةاجم ل ر

جعئاوج راجمةبصراج ظةيرهارل لره ةاارمس لص رجرعمةش يىراج  رئتىرشا ث ر  م ي رلكرااخمة صرأورشا ث ر
ر1أ  بي رم مةفرلع  ثجما .

وب لرانما ارلمة راجمةبصراج ظةيراجعم ةصرل ةو راجط جبر رقرشا ث راج ز ح" ر  ض رجمةبصر
 راجذيرفوو رشةوطروكيفي مرسيةراجمةبصراجعا كر50002اجعةسومراجم فيذيراجة ثررس  رما كركع رطلثهر

رجر بيةراجع  سبروم  لظراج س ل مركع رفرك:ر

ت لثرمل راجمةبصراجعا كرجر بةااراجع  سبيىرلس ميىر رقرمسموارمكمبرأورشةك رخبة رم  سبي ر -
 لر رم ذرس ميىر رقراألرو رلاجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرباذهراجةفرمسزريىرلكر لو 

 جعم ةة ؛اواجع جي راج  ؤ رل جمفوتىراج ظةيررطةوجامر رقرشا ث راجلراس مراج ري رلكراجع  سب 

                                                           
م الراجم ريمراجعم ةصرجعا  راجع  سب رمؤسس ر عومي رمامرط ل رؤ   كروتز ري رفمعم رل جي ةي راجع  وت روااسمصال راجع جك ر ص رت عرر

ر وؤ   راجو تةراجعكرارل جع جي  رمصةهرملف  راجزئارة ر كراراجع الرلضع نراجمفوتىراجعم ةصررةلراج ةو ر رقرشا ث راج بيةراجع  سبروشا ث
ررم  لظ راجم فيذيرررم رمىراجع روم مراج ظةراجعةسوم رجعئتل رر50مؤرخرلكرر555ر05اج س ل م رس   راجم ريمر5005 وتري  رم ال رهني ا رفمضعى  

ر(05هجقرر00 راجةف  مرمىر5005 رس  ر92اجعم ةصرجعا  راجع  سبروت ظيععروسيةه راجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  ر لثر
ر.05 راجع ث رمرجع سابق ر00-00اجص نونرر1
 راجزةتل رالذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص والمحاسبين المتربصين ر59/رر00/ر5000 راجعؤرخرلكر202-00اجعةسومراجم فيذيرررمرر2

ر.5000 ر62اجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  ر لثر
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أم رل ج سب رجرمةبصراجعا كرم  لظكراج س ل مر كونرل لرطةو راجط جبر رقرشا ث راجلراس مر -
 رقرمسمواررت لثرملتعرلس ميىاج  ؤ رل جمفوتىراج ظةيراجعم ةص رراج ري رلكراجع  سب رواجملريق

راجوط ي رجع  لظكراج س ل مرباذهررمكمبرأورشةك رم  لظ رطس ل مرمسزريىرلكر لو  اجغةل 
ر.ر1اجةف رم ذرس ميىر رقراألرو

كع ر زبر رقراجعمةبصرهرس  رتصةتةرتةبصرخال ركورسلاسكرهجقرجز  راجمفوتىرل جعزرسراجوط كر
زئ رلكراجعكمبرأورشةك راج بة راجع  سبي رأورشةك رم  لظ رجرع  سب رفمضعىر ئاار   ججراأل ع  راجع 

ر.2اج س ل مرو ئارآخةر   ججرموووعرل  رم لثرل اتف قرم راجعيةفر رقراجمةبص

 :ي الحسابات بالجزائرعمسؤوليات مراج .4

علني رمراجمسؤوجي رلرتفونرسؤوجي مرمرج يوار كونرم ةضرجوظيفمامأى  ارتدث  رمةا  راج س ل مر
رتدثفبي .رأوررجزئاري  عالرعرأوراتز هر

 :المسؤولية المدنية -4-1

 رلإنعر  لرم  لظراج س ل مرمسؤوارتز هراجفي نراجعةارب ر00-00مىراجص نونرر60طسبرنصراجع ث ر
 ىراألخط اراجمكرفةتفبا رأى  ارتدثفمعرجعا مع.روت لرممض م  رتز هراجفي نرأورتز هراجغيةر ىركوروةرر

ليا رهارهماررجمر يمةكرف مجر ىرم  جف رأطك مراجص نون.روارفمبةأرمىرمسؤوجيمعرليع ر  صراجع  جف مراجمك
أىبعرلدنعرر مرل جعمطرب مراج  ث  رجوظيفمعروأنعربرغرمزرسراءثار رل جع  جف م روإنرجمرتممرم  جزما رلةف ر

ر رل ل ر  م  رأطر روكيورامالرع رخال رأرةبر ع ي  رف بعرأنع رم  جف   رم  ف   رولكرط ج  ر ريا . طال ع
ر.3اجزعاورت رجلاراجع كع راجع مة 

روت ةفراج رهذا روطسبراجع ث  ربم وتضراجضةر  رااجمئام رلدنا  راجعلني  مىراجص نونرر655عسؤوجي 
 روك نعرم ةر ر0002أبةتورر52اجعؤرخرلكرر05/02اجمز ريراجزئارةيرواجع ل رل جعةسومراجميةت كرررمر

                                                           
ر.ر05اجع ث ررالسابق،المرجع ر1
 .09 راجع ث رنفس المرجعر2

ر.60 راجع ث رمرجع سابق ر00-00اجص نونرر3
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بي ما ر روبط1 رقراج  وراجم جكر"ت لثرملاروآى ررمسؤوجي راجع لوبيىرن وراجيةك رطسبراجصوا لراج  م رجروك ج 
راجعلني رلإنرمسؤوجي رمةا  راج س ل مرتدخذرشكريىراى يى راجيكوراجم  رليرواجيكوراجمصةيةي.ر

ربيىراج طدر راجسببي  رواج الر  رجرعب ثئراج  م رأرك نرىالى :رخطد روةر  راجعلني رولصً  وجرعسؤوجي 
راجعسؤو .واجضةر رلع  قرأنراجضةرراجذيرج قرل جعضةوررنيدرمب شة ر ىراج طدراجذيرارتفبعر

 :الخطأ -
 ق لراجعةا  راج  ر كرمسؤو ر ىراألخط اراجي ةي راجمكرفةتفبا رسواارك نرمع رس رلةف رلةث  ر

 روتعكىرأنر2أورلةف ر ع  ي روار  لرمسؤوار ىراألخط اراجمكرفةتفبا راجص رعونر ىراءثار رواجعسيةونر
ر اروهك:نوو رأهمراجةورراجع مرف رجع ررلرفةتفبعرمةا  راج س ل مرمىرأخط

 . راج طدرلكراجةر ل
 . راج طدرلكرنم رجراجةر ل

 :الضرر -
ر600/05ارت  صلراجعسؤوجي راجعلني رجرعةا  رهارلكرط ج روروعروةررجرعؤسس رأورجرغيةرطبص رجرع ث ر

اجعم رقرل جعاىراج الثراجزلفل  روتص ر رقر  تقرط جبراجم وتضرهىب مراجضةرراجذيرر00/00مىراجص نونر
ل ري رور بورجرمصييمرهو ل رجفونعرمب شةاروش ةي روأكيلر عسرطص راجعؤسس رأورجرغية روبةف ر زبرأنر كونر

ر.3  م رجعرؤف رم ث  رل ي رفمةتبر  عرخس ر رم جي رجرعؤسس رأورجرغيةراجذيرفم  مورم ا 

 :العالقة السببية -
ر.4وهكرو وثررالط رسببي ربيىراجضةرراجذيرج قرل جغيةروبيىرههع  روتصةيةراجعةا  

ر

 

                                                           
1 Sélami DAOUDI, Khédoudja Daoudi-AMMOUR, Code de commerce, tome II, 1ère édition, 1992 p, 359.  
2 Nacer- eddine Sadi, Ali Mazouz, La pratique de commissaire aux comptes en Algérie ; tome 01, Société 

National de comptabilité, 1993, P71. 
3 J. Moneger, T.Granier, Le commissaire aux comptes, Dalloz 1995, P145. 

رلث" رمزر راج رومراارمة ث  رو رومراجمسيية راج مسؤوليات محافظ الحسابات" دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربيةشةتصكر عة رر4
ر.06 رص:5005 ر05
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 :المسؤولية الجزائية -4-2

اجعسؤوجي راجزئاري رت ض رجعبلأرشة ي راج صوب م رهمرأنعرار ةتع روار صوب رهارب ص رطي رأنر
هذهراجعسؤوجي رارت  صلرل ج سب رجعةا  كراج س ل مرهارمىراألش  صراجطبي ييىروطلهمرثونراألش  صر

راا مب رتيى.

لعسؤوجي مراج بةااراجع  سبيىروم  لظكراج س ل مروتعكىر ةضرليع رفركرل ضراجعواثراجعم رص ر
ر1واجع  سبيىراجع معلفىروهك:

"فم عوراج بيةراجع  سبروم  لظراج س ل مرواجع  سبراجع معلرر:11-11من القانون  62المادة  -
راجعسؤوجي راجزئاري ر ىركورتصةيةرلكراجصي مرل جمئامرر نونك".

"   ربركورمىر ع رسرما  راج بيةراجع  سبروم  لظراج س ل مرر:11-11من القانون  73المادة  -
ثج.رولكرر5.000.000ثجرهجقرر200.000واجع  سبراجع معلرلطةتص رغيةرشة ي رلغةام رمىر

(رأشاةرغرقرس  رواطل  ر6ط ج راجَ وث ر   ربرمةتفبرهذهراجع  جف رل ج بسرتمةاوحرملتعرمىرسم ر)
روبض اراجغةام .

 المسؤولية التأديبية: -4-3

راجصي مرل عورم ضوررأورلكر قر ةلعرلدنا "ركورهخال رل جوا ب مراجوظيفي رسواارك نعرلكرؤور 
ؤور راامم  عر ىر عورك نر زبر رقراجعةا  راجصي مرلع روهكرم لث ر رقرسبيوراج ةةرطي رار   ربر

ر.2هارهمارارتفبر عالررلضعراجص نونرؤةاط "

ر راجع ث  راجص نونرر62وت ص ر"ر00-00مى رأنع راج س ل مر رق راجع  سبروم  لظ راج بية فم عو
رواجع  سبراجع معلراجعسؤوجي راجمدثفبي رأم مراجرز  راجمدثفبي رجرعزرسراجوط كرجرع  سب ...".

 يكورخطدرما ي ر  ةضرج صوب رتدثفبي ركورتصةيةرلكراطمةامرروا لراجوا ب مراجعا ي رواألخالري  ر
س ل مرواجع  سبراجع معل ر ىرش صرطبي كرأوروكورههع  رؤ ثرر ىراج بيةراجع  سبروم  لظراج 

                                                           
 .ر72-ر65اجع ثتيىر رمرجع سابق  00-00اجص نونرر1
 .295 رص5002 رمزر راجز م  رااسالمي  راج لثرااو  رغئ  رللموظف العام في فلسطين ةالتأديبيالمسؤولية أبور ع ررم علر رك رر2
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شةك رمسزر رلكر لو راجةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرواجغةل راجوط ي رجع  لظكراج س ل مرواجع ظع ر
 اجوط ي رجرع  سبيىراجع معلفى.

ةراجعسؤوجي راجعلني رواجل واراجز  ري راجعةلو  رولراج بيرت مبةراء ةااراجمدثفبكرمسمصالر ىرث ویرور
 .اجع  سبروم  لظراج س ل مرواجع  سبراجع معل

رجيك وارا لرجز  راانضب طرواجم كيمرجرعزرسراجوط كرجرع  سب راجايئ راجوطيل راجعؤهر رجرم صيقرلكرتقرور
ج س ل مرواجع  سبراجع معلروتصلفةرثر  رخطور راألخط اراجعةتفب رمىرطةفراج بيةراجع  سبروم  لظرا

ر.خال رمع رس روظيفمامروإؤلارراج صوب مراجمدثفبي 

ر1:ع رفرككبمةتيبرتة  ليرطسبرخطورتا رجعةا  كراج س ل مرتة يارمدثفبي راجراج صوب م

راءنذار؛خطدرمىراجلر  راألوجق:ر -
راجموبيخ؛راج  ني :خطدرمىراجلر  ر -
ر(رأشاة؛6أرة ه رسم ر)اجمورياراجعؤرعرجعل رراج  ج  :خطدرمىراجلر  ر -
راجيطبرمىراجزلو .راجةال  :خطدرمىراجلر  ر -

ر2: جي اجعا ي راجمراأطلراألخط وجفكرت  صلراجعسؤوجي راجمدثفبي رجعةا  كراج س ل مر زبرأنرتمولةر

 اآلتية:األخطاء المهنية  تعد من الدرجة األولى -
  ؛تةةت رلعةا  رك مل 
 ؛اجغةل رأوراجع ظع رخال رمع رس روظيفمامتةةت رل انمع ارهجقرمةاراجعزرسرأور 
 اانمص ثامرغيةراجعؤسس راجة ثر ر ىراجعا كركم بي رأورشفاي رأورلديرشكورآخةرلغةضر

 ؛اءخال رل ج ص راجعب ي ربيىراجئب رىرو مالرعررةلرا اطمام
 ر.نصصرااطمةامرتز هرأطلر مالرعرخال رمع رس رني طع

 اآلتية:ة األخطاء المهني تعد من الدرجة الثانية -
 ؛لكرط ج رتفةاررخطدرمىراجلر  راألوجق 

                                                           
 .ر62 راجع ث رمرجع سابق ر00-00اجص نونرر1
خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب يحدد درجة األخطاء التأديبية المرتكبة من طرف  ر02/00/5002 رمؤرخرلكر00-02مةسومرت فيذيرررمرر2

، المواد: 06/10/2103، صادرة بتاريخ 13 اجزةتل راجةسعي رجرزعاورت راجزئارةت  راج لثرالمعتمد خالل ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها،

6-9. 
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 ر6ور2رلضراجمففورل جعمةبةيىراجعو ايىرمىراجعزرسراجوط كرجرع  سب رطبص رجرع ثتيىر
 ؛واجعذكوررأ الهر5000نولعبةرس  رر59اجعؤرخرلكرر202-ر00مىراجعةسومراجم فيذيرررمر

  ؛لم رمكمبرارفمط بقرم راجم ظيمراجع عو ربا 
 (رممم جييىرجرزع ي مراج  م روجالنم  ل مرأور لمر5 ىرطضوررا مع  يىر)اجغي براجعا كر

 ؛تع يرع
 لمرثل رمة رتفراجعي رك رلكركورتظ هة ر|رف ظعا راجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىر 

أوراجغةل راجوط ي رجع  لظكراج س ل مرأوراجع ظع راجوط ي رجرع  سبيىراجع معلفىرواجمكرر مر
رل ضوره .

 اآلتية:الثالثة األخطاء المهنية  تعد من الدرجة -
  ؛لكرط ج رتفةاررخطدرمىراجلر  راج  ني 
 ؛خطدرلكرااطمف ظرل ألرشيا 
 ؛مسؤوجيما رم زئ رت عاسم ع  راج ممراجعا كرلكرأ ع  رغيةر 
 ؛ لمرثل رااشمةاكراجعا ك 
 ر؛ لمراكمم برتدميىرما ك
 مص وج راأل ع  راجعم رص رل جعا  رمىراجعا كرم رأش  صرم  وتيىرأورطبي ييىرغيةرمسزريىر

لكر لو راجعةاراجوط كرجر بةااراجع  سبيىرأوراجغةل راجوط ي راجع  لظكراج س ل مرأور
 اجع معلفى؛اجع ظع راجوط ي رجرع  سبيىر

 ةاارةاراجوط كرجر باسم ع  رخممرغيةرمط بقرجر عومجراجذيرتع  عراجعز جسراجوط ي رجرع
ر؛ظع راجوط ي رجرع  سبيىراجع معلفىاجع  سبيىرواجغةل راجوط ي رجع  لظكراج س ل مرواجع 

 األخطاء المهنية اآلتية: تعد من الدرجة الرابعة -
   ؛لكرط ج رتفةاررخطدرمىراجلر  راج  ج 
 ؛اجسةراجعا كرهلي ا 
 هؤلارره   امرخ طئ رأورمئور رأورمب جغرليا ؛ 
 مم عل رمكةر رتعسرلصوا لرأخالري مراجعا  ؛تةةل مر 
 مع رس راجعا  رخال رمل راجموريا؛ 
 .مع رس راجعا  رثونرمكمبرما ك 
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ا ي رجعااج ممراجةطبروشا ث راجهمسزيورواجبط ره رراجوطه كرجهرهعه ه سهب راجعزرساجهيهطبرتهسهرهيمر فةضر
ر.اجعؤرعبمبريغررةارراجموريارراجعزرس صومرهذاررل لرأن

ر

ر
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 الجزائربمراجعة مهنة الالمبحث الرابع: اإلجراءات العملية ل

س   و رمىرخال رهذاراجعب  رم ةل رمسرترما  رمةا   راج س ل مرل جزئارةرلكروواراجميةت  مر
اجع ظع رجرعا   رواجمكرتبلأرل ء ةااامراجمعايل  ركعةطر رأوجقرمةوراربمصييمرنظ مراجةر ل راجلاخري روؤوارهجقر

 ه لاثراجمصةتةراج ا رك.عةطر راألخية روهكرل صراج س ل مرومىرىمراج

 المطلب األول: اإلجراءات التمهيدية لمراجعة الحسابات

ر:اء ةااامراجمعايل  رج عري راجعةا   رواجعمع ورلكحر ضه هذاراجعطربرس   و رلكر

 ؛ربو راجموكيو -
 ؛اجيةوعرلكراج عو -
رم وراجعةا   .راجعؤسس جم ةفر رقرا -

ر:ل التوكيلقبو .1

 ما ثامراامزعو  رمىرت فيذرمدكلرمىر زبرأنرفربورربو رمةا  راج س ل مراجموكيورج عيور لفلر
ر1م جك: جوهكرك

فمدكلرمةا  راج س ل م رمىر لمرورو عرت عرط رر راجم  لكرواجعع و  مراجية ي رواجص نوني ررأوال: -
ر؛اجع ظمرجرعا  ر00-00ونراجع ةوصر ريا  رارسيع رلكراجص نونراجمز ريرواجص ن

رجرعمةةليىراءثارتيىرأورأ ض ارمزرسراجعلفةتىرومزرسررثانيا: - راج  جي  راجص رع   ط جبراجعةا  
ر؛ ي  رع راجعس هعيىرل ألموا راج ياجةر ل رجريةك راجعةارب رواجيةك مراجع سوب  روإمارارمضقراألمةرر

ور ريعرأنرفمدكلرأم مراجيةك رواجئميع ئو  راجمةا  راج س ل مرربمبلفوولكرط ج راسمي  رررثالثا: -
ر؛ ئو رأنررةارر ئجعرجمر كىرت سفي اجع

المرجلاراجيةك رلدسب برمه برولكرط ج رم رهمارخرار ضوارآخةرجرع ظع  ر ريعرل اسم ررابعا: -
ر؛سرفع

                                                           
 .الحساباتمتعلق باالجتهادات المهنية لمحافظ  ر0009|05|05اجعؤرخرلكررSPM|002|ر09مصةررررمرر1
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ولكرط ج رم رهمار  رارمةا  راج س ل مراجذيررلضرتزلفلرتوكيرع ر ريعرااتة  رل جئميوررخامسا: -
ر؛توکيرعرتزلفلاسم المر ىرأسب بر لمرربو راجعغ ثررا

 زبر رقرمةا  راج س ل م رأنرفمدكلرمىرأنركف اامرمكمب رتسع رجعرل جمففوروبم فيذررسادسا: -
 ؛لطةتص رؤ ي   اجموكيو

كع ر زبر ريعرأ ض  رأنرفمدكلرمىرأنعرلإمك نعرتربي رماعمع رلكورطةت رارسيع ره اارمسيةيررسابعا: -
ر .اجيةك

ر:العمللشروع في ا .2

تدكلراجعةا  راج  ر كرمىر لمرورو عرلكرأطلرطالمراجم  لكرواجعوان راا ما ثامراألوجي روررت فيذل لر
ر1:وتولةراجيةوطراجمكرتعك عرمىرربو راجموكيورلكرط  رربوجعر يةعرلكراج طوامراجعواجي 

 زبر رقرمةا  راج س ل م رأنرفمدكلرمىرشة ي رت يي عرطسبراج  ج رمىرطةفراجعزرسررأوال: -
اج  مراج  ثيرأوراجعزرسراجمدسيسكرولكرط ج رطضورهرلكراجعزرسراجمدسيسكراجذير  ي ع ر عضكر

 اجصوانيىراج  م .رأم رهمارتمرت يي عرمىرطةفرمزرسر  مر  ثي ر عضكراجع ضةرم راجعالطظ 
ر .مارجمر  ضةرجرعزرسرفلجكرلصبوجعرجريةك ركم بيوإ" ربو راجموكيو"

لكركورأشك  راجم ييى ر زبر رقرمةا  راج س ل مر  لرربوجعراجموكيو راء النركم ل رأنعررانيا:ث -
رجيسرلكروو ي راجم  لكروارلكرط ج رم  جف رشة ي رأورت ظيعي .ر

 زبر رقرمةا  راج س ل م رأنر  رمر ىرطةتقررس ج رمضعون رم روؤوراءفلاعراجع ظع ررثالثا: -
رفومراجم جي رجصبو راجموكيو.ر02لكرظةفرر اجوط ي ربم يي ع

 ::ركع رفذكةرمسيةيراجيةك راجعةارب ره ةااامراءشا رراجص نوني راجعكرفيىرلع رارسيع رابعا -
   فوم راجم جي ر ىرطةتقررس ج ؛ر02لكرظةفرره المرمزرسراجع ظع راجوط ي ربم ييىرمةا  
 . نيةرت ييىرمةا  رأورت لفلرتوكيورلكر ةتل راء الن مراجية ي 

اجعةارب ررس اجعؤسربوراجبلا  رلكرت فيذراجموكيو ر زبر رقرمةا  راج س ل مرأنرفةسورهجقررخامسا: -
رهجق:رررس ج رتييةرهجقره ةااامرتطبيقرتوكيورمةا  راج س ل م روهذهراجةس ج رتيية

 رمسؤوجي راجعاع ؛ر

                                                           
ر.مرجع سابقر SPM|002|ر09مصةررررمرر1
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 راجعملخريى؛ر
 رطةقراج عوراجعسم عر ؛ر
 رلمةامراجملخورواآل   راجص نوني راجمكر زبراطمةاما ؛ر
 راآل   راجص نوني رءفلاعراجمص رتة؛ر
 ر.األت  ب

  لرت فيذرتوكيراىر زبر رقرمةا  راج س ل مراجذيرتمرت يي عرطلف  رأنرفمةورلسرفعررسادسا: -
رجر ةو ر رقركورم روم رتفيلهرلكراجمففوربموكيرعرلطةتص رؤ ي  روشة ي .

 زبر رقرمةا  راج س ل مراجعغ ثر رأنر ساورج رفعراجلخو رهجقراجوظيف روهذار عالرلعبلأررسابعا: -
 .اجئمالا اجمض مىربيى

ولكرط ج رت لثرمةا  كراج س ل مرفرمئمركورواطلرمىرهؤااراطمةامراء ةااامراجعي ررهجيا ررا:ثامن -
ر.أ الهروكدنعرفمةةفرجعفةثه

 :الشركة على معرفة عامة حول الحصول .3

وةتبي رر  رت  رر نوني  رتص ي زترمؤشةامربورشةوعرمةا  راج س ل مرلكر عرعر زبر ريعر ع ر
رمارك نه ريا رر كما رواجطس ل ترمىرل صرفمعكىروجى.رمةا  ما رف ويرراجمكاجعؤسس ررطو ر...وا مع  ي 

رت معكرهجيع ررواني عروم  فيةه .راجذيرل جصط عر اورق ر

رهنرهذهراجعةطر ركغيةه رمىراجعةاطورتمضعىر ل رخطوامرنو ئه رليع رفرك:

 :األولية األشغال -3-1

 ةفراجمرمىرجعراجعؤسس  رمع ر سع راج  ر ي ر ىرمىرخالجا ر رقراجوى رقراجعةا  رخطو ر طر رهك
ر.واجم ظيع مراج  ؤ رل جصط عر رقرم يطا روم ةل راجصوانيى

عص رن رم  فيةراجراسم ةاجرمىر عك عرمع راجعؤسس رأطي ن وراجعا  رروطو وخةوؤي مرروم ركمبرطوجع
  .1عاجصط رم ربيىرمؤسس م

                                                           
ر.20ص:اجطب  راألوجق رثارراجز  نرجر يةرواجمو ت  ر ع ن راألرثن ر رالتدقيق المحاسبي وفق المعايير الدوليةأطعلرر فلرنورراجلفى رر1
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 :المراجعةمحل المؤسسة  األولى مع االتصاالت -3-2

واررطروتزةيررم مراراجعة ج رومسيةيررهذهراج طو ر رقراجعسؤوجيىرخال رمىراجعةا  رفم ةف
رمىرفميلاني رفم ةررئت رامبر صومرجرعاع  ركع رغيةهم رأى  ارأثارعرسييمغورم ام رأك ةرمىرمىروم رم ام

ر.1ووطلاتا را اجعؤسس ؛رني ط ترخالجا ر رقرأم كى

رتفةاراه .رلصلرفم ذرر ريعرهذهراج عورىر ت ر اجفةؤ روااسمف ث رمر غم مرأنرو ريع

 :انطالق األشغال -3-3

و ع رراج طوامرم مرارل لررط راجعؤسس رنظة ر  م  رش مر روك مر رطو رق رراجعةا  ر  ةو
جعةطر ره  ث رارنا   رهذهرلكر عك عركع رتمةارل جل عوم  رنسبي  رلكرمرار سعقرل جعراراجلارم رم روم م
ر.2طةاجعسرتلخرعجربةن مراج ظةرلك

رالثاني: تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب 

لكرهط ررماعمعراج  م  ر طر رمةا  راج س ل مر رقر   ؤةراجةر ل راجلاخري راجلريص راجعطبص رمىر 
رةلرتز برم  طةراألخط اراجع مبة رلكرمزعوراج س ل م روكذاراءىب ت مراجعم رص ربمللص مرراجعؤسس ربور

راجع جي رواجع روم مراجعصلم روعىرمر قراج س ل م.

و ريعرر مزعو  روع ن مرتس همرلكراجم كمرلكراجعؤسس ر ب ر ر ىنظ مراجةر ل راجلاخري ررةوت مب
راج ظ مر معربمووي راج طوامراجمكرفمب ا راجعةا  رلكرسبيورثراسر صومسابلرمىرتصييمراجزيلرواجف   رجاذا

 3:فركرليع وتصييععرج ظ مراجةر ل راجلاخري  روتمع ورهذهراج طوامر

 جمع اإلجراءات )توثيق(: .1

 سم لمراجعةا  ونرأس جيبرمم لث رجموىيقراجةر ل راجلاخري رلكراجيةك رم وراجعةا    رومجترلغةضر
لامراج ظ مرواجمدكلرمىرل  جيمعرواجمئامراج  مريىربم فيذهروملاررلرتعر رقرهنم جراجع روم مرؤ ثر روموىور  ر

                                                           
 .60:ر رصالسابقالمرجع ر1
، 2118الطبعة الثالثة، بن عكنون، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقمحمد بوتين،  2

 .69ص: 
 .75-72ص: -، صالمرجع نفسه 3
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يوراجعةا   .راجعسم لمرمىرربور عرجرةر ل راجلاخري رل سبرثر  رت صيلراج ظ مراجعةا  يىطي رفمف ومرتوىيقر
  وهك:جموىيقرنظ مراجةر ل راجلاخري رفو لرىالى رأس جيبرش ر  ر

بواسط رهذاراج ظ مرفممر عوروؤارجفور عري رمىراج ي طرومىر صومرلع رونو ي ررالوصف التحليلي: -
ورني طرفاجعسم لامرواجسزالمراجعسم عر رومىراجعسؤو ر  ا  رومىرمئا  رهذهراجطةتص رهوروؤفا رج

 ؛مىراألنيط  روجفىر   بر رقرهذهراجطةتص رلكرأنع رمطوج روربع رتؤثيرهجقرهغف  رل ضراج ص ط
هكر ةضربي نكرء ةااامرتللقراجبي ن مرلكرنظ مرم يىرأورلكرثور ر عري مررخرائط التدفق: -

رر؛م لث 
رنعوم ي روالي ر ىراء ةااامراجعمب  ررقوائم االستقصاء: - رر رع  رلكره لاث راجطةتص  تمر صرهذه

ر.و عري تا راجع مرف رعؤسس جوظ راراجرل ج سب 

 :اختبارات الفهم .2

و ريعرأنرفمدكلرمىرأنعرلاععرومجتر ىرطةتقرر    و راجعةا  رأى  ارهذهراج طو رلامراج ظ مراجعمب 
رري معرل خمب رامراجفامرواجمط بقرأيرفمدكلرمىرأنعرلامركورأ ئااهروأطسىرتر يةعرل لرتمب عرجر عري م.

ر راجالفرمىرورااه رااخمب ررمورأهعي رم لوث  مدكلراجعةا  رمىرأنراء ةااامرمو وث  رفهنرهذا
 اجمدكلرمىرطسىرتطبيصا .ررمفاوم  رأطسىرتر يةا  روجيسراجالفرمىر

 ر:الرقابة الداخلي لنظام األولي التقييم .3

ل ا مع ثر رقراج طوتيىراجس لصميىرفمعكىرمةا  راج س ل مرمىره ط ارتصييمرأوجكرجرةر ل راجلاخري ر
رج ص طراجصو ر"وع ن مرتسع رل جمسزيوراجزيلرجر عري م" رونص طراجض ار" يوبرفمةتبر ل سم ةا عرمبلري 

عىراسمع رامرتمض  ا رخطةرارتف برأخط اروتئوتة" رتسم عورهذهراج طو رغ جب راسمع رامرم مرارأير
   رأيرسربك رو ريعر سمطي رمةا  راج س ل مرلكرنار"ا"ز بكرأور أيرهر"ب  م"أسئر رتفونراء  ل ر ريا رهم ر

هذهراج طو رت لفلرنص طررو راج ظ مرونص طرو فع رومجترمىرخال راجمةوررأيرمىراج  طي راج ظةت رجر ظ مر
رم وراجعةا   .

ر
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 :االستمرارية اختبارات .4

راألوجكرصييماجمرلكريا هجرنص طراجصو راجعموؤورأنرمىرااخمب رامرهذاراج وعرمىرخال رمىراجعةا  فمدكلر
امرأهعي رااسمعةارت رمراخمب رامروبةف رمسمعة روثارع  رهنراجوار رمطبص رلكرنص طررو رل الرأيهكررجر ظ م

رل خمب رامراجفام راربا ررمكاجراء ةااامرنلدر صيىرقر  كونررأنرجرعةا  رواجمط بقرتسع ررةوارمص رن 
رخرال.رت عورمطبص رل سمعةاررواره ةااام

 :ةالمراقبة الداخلي لنظام النهائي ييمقالت .5

رتوؤورمكاجض اراجرج ص طراجصو  رهذارل ءو ل رهجقرنص طرتطبيقروتطبيقرأور لموارسر  لراكمي ف
ر.اج ظ مرجذجترا ر  لراجمصييمراألوجكهجي

 وىيص ركلرجعطوررونص طراجصو ر صلمراجعملخوراجض ار)نص طريا هجراجعموؤور ا مع ثر رقراج م رجوب
ر.اا ةااامررةلرت سيىرارمةاط مرتصل مرش مر رمبي  رآى ررمجتر رقراجع روم مراجع جي رم 

 المطلب الثالث: فحص الحسابات

وإنا را رراخمب رامراجسةت ني رواجمط بق رتممرهذهراجعةطر رمىرخال رت لفلرأى ررتصييمراجعةارب راجلاخري 
 1وهورم رس   و رهبةا هرليع رفرك:ررأ عبمصةتةر  بةرليعراجعةا  ر ىر

 :تحديد آثار تقييم المراقبة الداخلية .1

اجمصييمراج ا ركرجر ظ مرسيؤثيرهجقرتسايورأورت صيلراجعاع  رأيرفؤثيرهجقرتوسي ررهنجصلرسبقراجصو ر
رأورتضييقربةامجراجملخوراج عوم ي راجعسطة .

ل ج ظ مراجزيلر  فكراجعةا  رمىراجعةارب راجعب شة رجيعوجي روطصيص راجمسزيالم ركع رأنراج ظ مراجعركار
 اررلرفؤثيرلعرهجقراسم  ج راجصي مرلف صراج س ل مروإ طرل ج يوب رخ ؤ راج  طي راج ظةت رأوراجمةورت  رجع

ر.رأيرطوجا 

ر

                                                           
ر.50-70ر:ص- رصمرجع سابقم علربوتيى رر1
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 :اختبارات السريانية والتطابق  .2

ور لمع(راجع روم مر)أع رهذاراج وعرمىرااخمب رامرجرعملخوراجم صقرأوارمىرتز نسروتط بقر س
راجع  سبي رواجع روم مرطو راج عري مرلكراجعيلان.

اخمب رامرتط بقرواجمز نسر ىرطةتقررتممر همارك نره  كران ةافاجةغب ره  رهكراكمي فرليع رهنر
 :ااطالعر رقراجع روم مراجع  سبي 

  ااطالعر رقرموا تىراجعةا   ؛ -
 ل صرسةت راجصيوثراجفبية روتلريقرجر عري مراجععةكئ . -

روااطالعركذجتر رقراجع روم مرخ رجراجع  سب :

  اجعوا ن م؛ -
 اءطة ري مراجمز رت ؛ -
 اج صوث؛ -
 .راجخ..م  وةراا مع   م. -

رثونرنسي ن راجصي مرلعص رن مر ىرطةتقر عري مرطس بي :

 تطورراجا مشراء ع جك؛ -
  نفص مراجعسم لميى؛ -
  همالك مرااسم ع رام؛هر -
راج فص مراجع جي . -

ر.مىرس  رهجقرأخةارم ال وكذاراجصي مرلعةا   رري سي 

ل راخمب رامراجسةت ني رجرمسزيالمرواألرؤأم ر رتلخوركورهذهراجف وصرلكرهط رراجعةا   راجم ريري 
 :لمممرهكراألخةارل ا مع ثر رقرمة ثررم مرف رنذكةرم ا 
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معةراجمسريم رمراراجزةثراجعسرااسمالمرأور(اجفواتية رس لامر)مذكةامرالرجوع إلى الوثائق الداخلية: -
  ..راجخ؛.جصيمرااسمغال 

تدكيلر)أورنفكراج عري مراجعسزر رلكرثل تةراجعؤسس ررةلر جرعم  مريى :إرسال طلبات المصادقة -
راجعةا  راجعؤسس  ر صوم ركع  رواجب وك. راجعورثفى راجئب رى  رم و رم ام  رتعع رطرب مر واجمك لإرس  

اجعؤسس راجمكرفةا  ا  رم وراجع  ميىرليع ر  صر طو  مة ثر رألطةافرأخةارطرب رجع روم م
م راج ص را  ج راجةهىراج ص ريرليع ر  صاج ئا  مراجع معورأنرتفونرم راجغية راجعسم لميى رومة

  سةت ني راألرؤل ؛ إنرتص ي رطرب مراجعة ثر رم بذ روتسم عورك يةارمىرأ وراجمدكلرمىور
ثه  رااسم ع رامرلكرأم كىرو وررل ضورر عري راج لروتصييمراجع ئون م رمةارب رالمشاهدة الميدانية: -

 .مةارب راجة لوقرلز ري رلزةثه

كرع رك نعرروت رلكرم ور هجقرأنعركرع رك نعراجوى رقرآتي رمىرمة ثررخ ر ي جصلرسبصعراءش ر ر
لكراجعةطر راج  ني رمىرمةاطورراجعةا  اجلاخري راجذيرر مرلعر نظ مراجعةارب رهذهرااخمب رام رهارأنرتصييم

 رجم لفلر  معلر ريا ومةلاري رم مبة ر  طكرجروى رقراجلاخري  رلكرط ج رو وثه  رثر  رىص  رل اجعةا    
 .اج س ل مرقطبي  روطزمرااخمب رامراجمكرف بغكرأنرتزةار ر

 :إنهاء عملية المراجعة .3

رعاع .رجدنر ةلرررأ عرطو راجع روم مراجع جي رومجترهنا ارمرئمرلراألمة لكرنا   راج س ل مرمةا  
راجةأي رسبقراجصو  رااطالع ل ألثج   اجعل م اج ا رك و ريعرربوراءثاارباذا اجطةقراجع  سبي ر  رق كع 

رواجعمب  رمى ر ريع اجع م ر  ركع  رمب ثئراجع  سب راجعم  رفر ريا . ل صر طةفراجعؤسس روملاراطمةام
وم موار مب شة رأورغيةرمب شة رل عري م  الر  جا  األطلاثرم رل لراجعيئاني  رلصلرتفونره  كرأطلاثرماع 

مةا   رأوراقر  ر رقرطي  رومسمصبوراجيةك .رو ريعخض عرجرعةارب  روأطلاثرمؤىةر جرلور راجمك اجصوارمراجع جي 
مىرأنراألشغ  ر واجمدكلركذجت  رجفم ل راجمصةتة رجرمدكلرمىرم مواه رجرعة راألخيةر  عرع راجمكرتع وراجص  ل 

وجمر   رك لكرجمبةتةراجةأيراج ا ركرجرعةا  كع ر زبروأنرم مويرأوراقراج عورهذه اجعبةمز ررلرتمرهنز  ه 
ر.1مىرخال رتصةتةهركرنا   رهذهراجعةطر رهارأنر  مممروتلجكرباذاراجةأيفبقرجرعملخورل

ر

                                                           
 .82-80ص: -، صالمرجع السابق 1
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 بالجزائر تقارير المراجعةالمطلب الرابع: 

راجمكر راج م رج ر ةا رل  مب ره روةورت  رشيئ  ر ق ل راجذي ربمصةتة  رجرعةا    راج عري  راء ةااام ت مم
رقرؤ  ر رقرتصةتةراجعةا  رجمصل مراجمدكيلر توؤرعرهجيا ر عري راجعةا    روت معلرمسم لموراجصوارمراجع جي ر

رتمرهؤلاررلكرط  رم راجصوارمراجع جي راج  ؤ رل جعؤسس رم وراجعةا    روتم عوراجعةا  راجعسؤوجي  رهما
رتصةتةرمةا   رغيةرؤ ي  رواجغةضرمىرثراسمعرهوراءش ر رهجقرتص رتةراجعةا   راجع مرف روطةقروأ   

رتصل عا .روكيفي م

ع جي رورأيراجعةا  رطو رسالم راجصوارمراجر  لروسير رج صوروإ ة  راجع روم مراجعةا   و ريعرلمصةتةر
رليكورواو روموىوقرليعرجعسم لمكراجمص رتةراجع جي  ركع ر  لروىيص رر نوني رت بعرري مراجعةا  ربم فيذروا ب تع

ررةاراتامرلكراجورع  لرمةلررجع روم مرم معر رتامراج لفلرمىراألطةافرلكرات  مررأ ض ر روهووما مع
ررر.1اجع  سب

كع رأنرمةا  راج س ل مرمط جبرأ ض رأنرفةلقرتصةتةهرلعزعو  رمىراجع روم مراءو لي راألخةار
راجع جي  راجمص رتة رمسم لمك رواهمع م م رتمالام رأن رليا  روتيمةط ر  ا   راجعفة  راجع جي  راجع روم م ر طو 

راجعةا   ور رجعا   راجع ظع  راجعةا  لكراجزئارةراجميةت  مرواألطك م راجع مويراجع روم مرجمصةتة رطلث ررل ر 
ر2:لعزعو  رمىراجع  فيةرنو ئه رليع رفرك

 م ي ررتصةتةراجم بيةر ىراجةأيرطو راجصوارمراجع جي ؛ -

 م ي ررتصةتةراجم بيةر ىراجةأيرطو راج س ل مراجعل ع رواج س ل مراجعلمز ؛ -

 م ي رراجمصةتةرطو رااتف ري مراجع ظع ؛ -

 اجمصةتةرطو راجعبرغراء ع جكرأل رقرخعس رأور يةرت وتض م؛م ي رر -

                                                           
1 Elfouzi Nadaa Hachicha, Zarai Mohamed, Impact du contenu informatif du rapport de l’auditeur sur le délai 

de sa signature: étude empirique menée dans le contexte tunisien, la comptabilité, le contrôle et l’audit entre 

changement et stabilité, France, 2008, pp.CD Rom, 34  

ج لثرارزعاورت راجزئارةت راجل عصةاطي راجي بي  جرراجزةتل راجةسعي  رمحتوى معايير تقارير محافظ الحسابات يحدد ر5002 وانر59مؤرخرلكررةاررر2
 .02ص ر20/09/5009اجة ثر ربم رتخ:رر 59
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 م ي رراجمصةتةرطو رااممي  امراج  ؤ راجعع وط رجرعسم لميى؛ -

م ي رراجمصةتةرطو رتطوررنميز راجس وامراج عسراألخية رواج ميز رطسبراجسامرأورطسبراجسامرأور -
 طسبراج ة راا مع  ي ؛

 لاخري ؛م ي رراجمصةتةرطو ره ةااامراجةر ل راج -

 م ي رراجمصةتةرطو راسمعةارت رااسمغال ؛ -

 م ي رراجمصةتةراجعم رقرل ي   رأسامراجضع ن؛ -

 م ي رراجمصةتةراجعم رقرل عري ررل ررأسراجع  ؛ -

 م ي رراجمصةتةراجعم رقرل عري رخفضررأسراجع  ؛ -

 م ي رراجمصةتةراجعم رقرلإؤلاررريمرم صوج رأخةا؛ -

 بيص مر رقرأرب حراألسام؛م ي رراجمصةتةراجعم رقربمو ت راجمس -

 م ي رراجمصةتةراجعم رقربم وتوراجيةك مرمامراألسام؛ -

رم ي رراجمصةتةراجعم رقرل جفةوعرواجعس هع مرواجيةك مراجعةارب . -

وجصلرطلثمراجميةت  مراجع ظع رجرعا  ركيفي مرتسريمرتص رتةرمةا   راج س ل مرس جف راجذكةركع ر
ر1فرك:

خهههعههسههه ر ههيهههةرفههومهه رمهىرانهه ههصهه ثرر هههههرقراألرهههوررهههبههور سرعا أنرراج ههههسههههه بهههه مرمةا  ر رقرفهزب -
ومجترلهكرر اجعؤهر راجهه ههه مهههه راجههه هههه ثفهههه رأورغهههيهههةراجهه هههه ثفههه رأورههههيهههئههه راجهههمههلاو را ههمهههعهه عراجزههعهه ههيهه 

رمصه بهوروؤهوراسمالم.اجعةا   رهههههةراجههههفهههيههه نرمهههووههههوعرمهههص

                                                           
 جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،لل الجريدة الرسمية، محافظ الحسابات كيفيات تسليم تقارير يحدد، 4210جوان 02مؤرخ في قرار  1
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رةةفت عرترمةا  راج س ل ماجضةورت رء لاثرتص رتةررفهههههههزهبرأنرتهههههههوو رمههههههه هههههههمهههههههراراجهههههههوىههههههه رق -
ه را همهعه عراجزهعه هيهه راجه ه مه راجه ه ثفرته رتخرانهه هصه ثرفهوم ر رقراألرورمى يىرهذاراألخيهةرربورخعهس روأرب

ر.اجعؤهر اجملاو ررأورههيهئه 
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 خالصة الفصل:

ل لم رت  وج  رلكرهذاراجفةورأل  ثراجعةا   راج ظةت راتض رج  رأنر ت ث راجعؤسس مروتي بروظ رفا ر
رك نرسبب ررريسي رلكراجمطورراجا روراجذيرشالتعرما  رمةا   راج س ل م.

ورلربيىراجفةورأنراجالفراج  مرجرعةا   رهورل صرأ ع  راجغية رومجترجر كمر رقرملارسالم ر
رجرصوا لرواجم ريع مرواء ةااامراجع لث رمسبص رورل رتصةتةر  ىرفاععرىرنميز راجعةا   رهجقرماجم فيذرولص 

عا  ر رقرمزعو  رمىرمةروجم صيقرهذهراجغ   راجمكرأنيدمرمىرأ را رما  راجعةا   رلصلرر معرهذهراجاأل
رم ا ر راشمصع ركع  رجرعةا     راجم فيذ   رواج طوام راء ةااام رت لثم رخالجا  رمى راجمك رواجعف هيم اجفةوض

راجع  فيةراجمكرت مبةرمة  رومةشلرجم فيذر عري راجعةا   رلكف ا رول  ري .

ال رسةثرخروب ج سب رجرمطورامراج  ؤر رلكراجعا  رلةأف  رم رهورط ؤورلكراجبيئ راجزئارةت رمى
 رهذاروجعس  رمىرلمة رااسمصال رهجقرغ   رفوم اجعةا   رل جبيئ راجزئارةت رما  راجعيةل ر رقراجصوانيىرواجايئ مر

رلدنره  كرهؤالط مرغ فما راجموالقرم راجع  فيةراجلوجي رم رو وثرل ضراجم فظ مرلكرل ضراجصوانيى.

اامراجمعايل  ربلأرل ء ةافريةت  مراجزئارةت اجف كراجع  فلرلكرظوراجمتفوتىرمةا  راج س ل مرجةأ عر
كعةطر رأوجقرمةوراربمصييمرنظ مراجةر ل راجلاخري روؤوارهجقراجعةطر راألخية روهكرل صراج س ل مرومىرىمر

ر.ه لاثراجمصةتةراج ا رك

رنظمراجع روم مرااجفمةوني .ما  راجعةا   رلكرظوربيئ رولكراجفةوراجص ثمرس مطةقرهجقر
ر



 

 

 
 ثانيالفصل ال

 مهنة املراجعة يف بيئة نظم
  املعلومات اإللكرتونية
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 تمهيد
بلجشهه العالماتلورا عليرا عل ملالمتلوولاااااملعاللماامولالعصولههمتلال هههرالمجعلعاللمتل ما لا

بمالؤسههههههههههاههههههههههمولماهلم مدذلعالا ل مل لم ملال  جولو مالتلوا  لاملل دىكرا لاأل لمتلالعصسهههههههههها لم عولالمل
ااملداجلالوواافلالإد متلمجهلعااولااالل ا انللتجعلعاللمتلالواظاف عاوفمءذلالعاخر ذل ملم ه مبلعساقرمبل

ل.عاش سعالاياذل ملهلاتل لم ملالهاصلماهلو قاقلعاللم اةل ملساقلعالل ل
ك لمجهلعاخراعولالمتلعارمح انلالعألكمديلاانلماملداجلالوا  سلمجهلعااولاااااملال مهل  سهههههههههههههه مل

لناتلعاللماامولعإلاوا الناة.
شل لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلالورراقمو ملاا مللورا لانعارف عولعااملش امملعالماتللال ملضاء

لعمن.لل ل مل ملالقالملعا للعصساغلمءصليلكنلاللل ملبائةلعأل لمتلعاللمه ،لالمصلالعسلملااعلال لال ملحالاة
ل ن مل،لمصاةانلمسهههاخاعللعالؤسهههاهههمولالاتلعاللماامولعإلاوا النانلولشههه لعاامللمما غتلانلعالزعيالب
ل. ملالمتلعا قمبةلالعاا كتل مهةلاخمط لالو اياعولاايالولمحر م

 ملضههاءلعاا ايمولعاامل  ضهها ملعاارا عولعا اي ةل ملالمتلناتلعاللماامولبمالؤسههاههمولكتل نهل
عصقالهههههمديةل ههههههرالعال عالانل ملحماةلماهل  تلعاوافاةلعااملوه  لب ملمجهلعاارا عول مهلعالؤسهههههاهههههةلانل

لال لمااةلانلا ةل   ى.لذكلعألاامولعاوفامةلبهدعءلا ما تلب ملبكفمءا ةلالإد ع
 ارمحثل ئاااة:ل  بلةالاالمالتلاملسرقلبشمءلانلعاافلا ل قالقاللملمجعلعافل لماهل

 ل؛عإلاوا الناةللاتلعاللمااموااا  ل
 ؛الاتلعاللماامولعإلاوا الناةلعارلاةلعاا ااة 
 لعا قمبةلعااع ماةلب م؛اخمط لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلالبائةل
 لناتلعاللماامولعإلاوا الناة.ا لةلعال عالةل ملظ لبائةل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 اإللكترونية لنظم المعلومات مدخلالمبحث األول: 

ل متلالازعولعااولااااامولعا اي ةلعااملش او ملن ميةلعاق نلعالش  نلالباعيةلعاق نلعااعحالالعالش  ن
عااللاقلعالك فلام ا ذلعالملاةلالعااولاااااةل ملااعنر ملعالالادذلال مل ملعاللماامواةلالدال مملعالازعيال مللما

عاللمصولعالخامفة،لحاثل حا تلوغا عول مل مقلالعسالرمطلااعدلااياذلال هرالعافنلعإلناماملعاامئال لًمل
عااملولازولبمنرالقةلعقالمديةلااياذل ملل مهةلاعلباعيةلسلاعولعألافاةلعالاياذل،1منامااًملي افلعالل  ة

لعا اي ة.لعارماعنلعألك  لوللالم،لحاثل نلمجهلعال ضةليمنلا  ي ملعا ئااملعااولااااامو

 ملبلنامللعاللماامولدال علمماملالحامسملدع  لعالؤساةلبلفاهلالالملامللماامو،ل  اليلار لالل
يلال ملياتلعوخمذلعاق ع عول ملعالؤساةلساعءليمنتل ا  ةللعاللماامولعاام لل علحاا ملب ملمذل مهل سمسل

امولنامللعاللماامولبلفةل ماةلالناتلعاللمال اللعسا عوالاةلال  اتلمجعلعالر ثلباقايتلافمماتل سمساةلحاتل
لعإلاوا الناةلبلفةل مهة.

 المفاهيم األساسية للنظام، البيانات، المعلومات والمعرفةالمطلب األول: 

الاملل ملالمصولاخامفةلالجلعاقال،لالاقاليمنل التلعساخاعللا جعلعالف الل مليااخاللالرمالع
ل مالامللصليقال ل مهلنمحاةل لعصاالم اة، لماهلالمتلعالمال لعناق لعساخاعاه ل ت لعاررالاة المتلعالمال

نل لا االدذلالإنلمليلكنلمطالقهل مهل شكمتلاخامفةلانلعا امذ،لالبماامامليلكنلارلضلعاااعم لعااملنلاش م
سل مالتل،لالل راعولااامامةلااؤديلالظافةلالالةن اا ملماهلنامللانل التل بر ملبشك لاا السلبلللا ةل

ل.تانل التل  ضل متلااعنر ل،لعارامنمو،لعاللماامولالعالل  ةلالذاكعاار قلماهلعالاملل المليمم

 :مفهوم النظام وأنواعه .1

بك  ذل ملاخامفلعاللمصو،لالسافللالالرمالعالامللانلعاللرم مولعاشمئلةلالعالااخااةلي ل
لنل ضلبلضلعاالم  فلعاامل  يلمممل ك  لولرا علالدقةلا جعلعاللرما.

                                                           

ل.00،لص:ل3002،لعااع لعالمالاة،لمسكلا  ة،لال ،لمي الجديد وآفاقه المستقبليةالنظام االقتصادي العال رالعالرمبل رالعا لاا،لل1 
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يل فلعالامللبشك ل مللبهنه:"لاللا ةلانلعألازعءلالعألنشرةلعاف  اةلعااملولل لاعلبلض ملو
ل.1عارلضلبغ ضلو قاقلمافلالان"

عالا عبرةلالعااملولل لالملاا قاقلعألماعف،لالقالكلمل  فل يضملبهنه:ل"يلار لاللا ةلانلعألازعءل
يكانلعالامللطرالامل اللانلهلعلعإلنامن،لالاو لنامللحاالدهلعااملوفلمهل نلعارائةلعال ارةلبهلالعاامل

ل.2ي ل لانل الا مل مهلاا الولال قاا ملا مل ملشك لاخ امو"

 لالاع دلعاالزاةلاا ا ال  فل يضملبهنهلمطم ل مللااوما لي ققل اذل ماعف،ل  اليقاللبالااقلع
عالا الولماهلاخ امولالمجهلعالاع دلوا عالحلانلعالاعدلماهلعآلصولال لمه لعارمقةلعإلنامااةلالذاكلحابل

ل.3ناعلعالامل

 مل اللتل مهلعنلعالامللاللا ةل ازعءلااومامةلالاافم مةل مهلضاءلعاالم  فلعاامبقلنالحظلعن ل
ل ملالمالةلعالا الولاا ا م ملعاهلاخ امو.اعلبلض ملعارلضلالاعلعارائةلعال ارةلب ملما 

 لكنلوللافلعالاتلال قملالاذل سسلب افلعاال فل مهلعالامل،لالز مدذل  تلطرالةلالالضاحل بلمده،لاللل
ل4الانل التلعاالم  فلعاامبقةلنااخمصلعألناععلعآلواة:

 :النظم الطبيعية والنظم الصناعية -1-1

اإلنامنل ملالاادهلب لمالانلهلعلهللالسر منهلبهنهلعالامللعاجيلصليا  لليل فلعالامللعاررالم
ل املعالامللعاللم مل  الانلهلعلعإلنامنلبمساخاعللعالاع دلالعاللمه لالعألسرمبلعااملسخ مملهللا،لالولماه

ل،صليلل لعالامللعاللم ملبجعوهلومقمئامليلملمالعا متل ملعالامللعاررالم،لاللاهلا  لعاش يمولالعا ائمول...عاخ
مللعاللم ملماهلانليلللهلال لفجهلال اي هلال ش فل مهلوشغامهلاوملياال لمجعلعالامللاجاكلي امجلعالا

لالمالامليل فلحمااملبا عسةلعالات.ل، ملعااااد

 
                                                           

ل.01،لص:3000،لا يزلعاوامبلعالمالملهللمء،لعاالن،لعاررلةلعا مناة،لنظم المعلومات المحاسبية لمللعااينلا لالاااام،لل1
ل.96،لص3000عااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،ل،لأساسيات نظم المعلومات المحاسبيةعاااال رالعالقلادلدبامنلالآ  الن،لل2
الماللدياا عه،ليماةلعل ط الحةل،القرار في المؤسسة االقتصادية اتخاذالمحاسبة التحليلية نظام معلومات للتسيير ومساعد على د حلانلمالت،لل2

 .09ص:لل،3000لعالزعئ لعإلقالمديةلال ماللعااااا ،لامالةلياسفلبنل اذ،
ل.30-30:ص-،لص3001-3002،لعااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لال ،لنظم المعلومات المحاسبيةعحلالحاانل مملحاان،لل4
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 :النظم المفتوحة والنظم المغلقة -1-2
مالذاكلعالامللعاجيليؤ  لال اه  لبمارائةلعاامليلل ل ا ملبلللهل نلعااغا عول مللعالامللعالفااح

عاا الفلعارائاةلعال ارةلبمالامللوؤ  ل مهلاا الولال لمامولعااشغا لالاخ امولعالامل"ل املعالامللعالغمقل
جعلعالامللبمااغا عولم"ل  الذاكلعالامللعاجيلياحال يلوفم  لبالهلالبانلعارائةلعاامليلل ل ا م.لاجاكلصلياه  ل

 عااملو اثل ملعاا الفلعارائاة.

 (: النظام المفتوح22الشكل رقم )
ل

ل.26،لاكارةلدع لعا قم ةلامااز ع،ل لمن،لص:نظم المعلومات المحاسبية والمنظمةحكلتلعا عالي،للالمصدر:

 (: النظام المغلق20الشكل رقم )

ل

ل.26ص:ل،لاكارةلدع لعا قم ةلامااز ع،ل لمن،لوالمنظمةنظم المعلومات المحاسبية حكلتلعا عالي،لالمصدر: 

ل

ل
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 :النظم البسيطة والنظم المعقدة -1-0

وااقفلد اةلبامطةل اللولقاالعالاملل مهل ادلعالاتلعاف  اةلعااملياضلل ملال مهلد اةلولاعلالولادل
الالقمولبانلععالالقمولالعاللماالولبانلمجهلعالاتلعاف  اة،ل وململي  ل ادلعالاتلعاف  اةلالولادولالولا تل

البماامامليلبل نليكانلملمكل  تليما لاملالقمولل،مجهلعالاتليململعزدعدولد اةلولقاالعالامللعألسمسمليك 
القمدع ذلالوشغا لمجهلعالاتل اللشكل نلمدع ذلالوشغا لنامللالانلونلعالاشمبكةلدع  لعالاتلعاللقاذلحاهليل ل
لمدع ذلالوشغا لنامللبااطلامللماامو.لامللماامولووانل هلبلبك ا لان

 :النظم االحتمالية والنظم المحددة -1-4

مالذاكلعالامللعاجيلصليلكنلعاالرؤلبما مصولعااملساكانل ما ملمصلبمساخاعلللعالامللعصحالمام
عصحالمصولبلللهل نهلصليلكنل نليل فل مهلالاهلعاا ايالاملساكانل ماهل دل ل لعالاملل اللاخ اموهل

لا االثلظ الفلالالة.ناالةل
مالال  ةلاملساكانل ماهلحماةلعالامللالاخ اموهلعسالمبةلالللا ةلا ادذلانلل املعالامللعال اد

 عالا الول مهلالاهلعاا ايا.
ملسرقلياضال نلعألسسلعااملانل الا ملوتلوللافلعالات،ل لمهل سمسلنشهو ملوتلعاالاازلال ماهلال

اتلمهل سمسل القا ملبمال اطلوتلعاالاازلبانلعالاتلعالفااحةلالعالبانلعالاتلعاررالاةلالعالاتلعاللم اة،لال 
عالغمقة،لال مهل سمسلماكم ملعألسمسملوتلعاالاازلبانلعالاتلعاراارةلالعالاتلعاللقاذ،لال مهل سمسلد اةل

لعااهكالالااىلعااقةل ملعالخ امولوتلعاالازلبانلعالاتلعال ادذلالعالاتلعصحالمااة.

 عرفةالمعلومات، البيانات والم .2

ا غتلمك ا علاملياتلعساخاعللالرم مول)عاللماامو،لعارامنمولالعالل  ة(لاماصاةل مهلنفسلعالللهلب
ازلبانلمجهلعاللرم مولسلار قل ملمجعلعاللل لاي لالعحالال م،لالاماللهانلعص االفلعاورا ل ملالل

لعاهلعاالم  فلالعالالقةلعااملو بطلبال ت.

 تعريف المعلومات -2-1

امزعتللهال نالا ملمصلعن ل ملحل"عاللماامو"لالولادلعاوامبمول لعساخاعللعهرالل مهلعا غتلانلشااع
لملمكلع االفل ملعا  يلحاتلعالف اللعالململا جعلعامفظلال القاهلبلا الولنامللعاللماامول يلعارامنمو.ل
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ل.1مذل  فلديلاكملعاللماامول مهل ن م"لعارامنمولعاامليلكنل نلوغا لانلوقاي عولااخجلعاق ع "
لهتلالمالا ملبشك لاالءللاالرملالل   تلعاللماامول يضملبهن مل رم ذل نلعارامنمولعااملولالل

ل.2عو ةلالعالااقرماةلصوخمذلعاق ع ل لنلانلعساخاعا مل ملعالملامولعالمكمااللبمالارةلالااخااا م،لالمليلك
ل.3اليلمل   تلبهن مل" رم ذل نلبامنمولوتلالل ملالالمالا م"

 تعريف البيانات -2-2

لالساخاعلا مل"ل رم ذل نلحقمئقلال  قمللألحاعثلالالةلغا لا ورةلالغا لالاذلعارامنمول مهلعن للول ف
ل.4لهههههلبشكم ملعا ماملههههلالوللعلمجهلعارامنمولإلحالمتلعساخاعا مل الملبلالإلنامجلالماامو"

لانل التلنامللالماامو،ل لالالمالا م لالوخز ل م لحقمئقلياتلالل ملالوالام م لبهن م الول فل يضم
ل.5امو ملاةلالااخااملنامللعاللماللالا ملاللقامسمولألنشرةلعاش ية، الوال  لعارامنمول مدذلاشمماعولوقااتل

عاللاج،لذلعاخمللاللنلعالالقةلبال لمليمالالقةلبانلعالمد انل التلول  فلعاللماامولالعارامنمولنالحظل
لامو.لممزذلاالساخاعللماهلبامنمولقمبمةلاالساخاعلل يلماهلالمالعا لامللعاللمااموليقاللباشغا لعارامنمولغا ل

 تعريف المعرفة -2-0

ول  لعا هاالعالا عكتلانلعاخر ذلالعاللماامولالعاا عسمولعارا مةل ملالمتلالانلالانلعاررالمل نهل
انةلانلعاافمها لالوالم الد اةلعاالايالالعاا عبطل ملعاللماامولعالك لالوللاعلمجعلعا هاالوخافملعاو ا ل

ل.6ا هاالعالل  ة

                                                           
لل1 لارم ك، لعالللت لاقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلداريةهالحلعااينل را لعإلسكلا  ة،لال ، لاملش ، لعالاياذ لدع لعالمالة ،ل3000،

ل.32ص:
ماللعااااا ،لامالةل ،ليماةلعالماللعصقالمديةلالعاالم  ةلاللاماااا ل سماة،لنظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة الجزائريةتفعيل ط عبماملسمات،لل2

ل.6،لص:ل3006بمولة،ل
3 JAMES A. HALL, Accounting Information Systems, Cadmus Communications )Cengage Learning( , 7 

EDITION, USA, 2011, p11. 
المةلل،االستثمار في تقانة المعلومات وفعالية نظام المعلومات المحاسبية في ظل االقتصاد المعرفي أثر رالعامرافلش مب،لع سالنلا لا،لل4

 .001،لص:3003،ل62لعال عق،لعالادعإلدع ذلالعصقالمد،لامالةلعالاالل  ة،ل
،لص:ل3006مبلعألالت،لول  بلقمستلمب عماتلعا االم،لدع لعال  خ،لعاالادية،ل،لعاوانظم المعلومات المحاسبيةج.لساالرم و،لام شمتل الالم،لبات.ل5

30. 
،ل لمن،لعأل دن،لالعاااز ع،لدع لعاللممجلاملش لعاررلةلعألالاه،لنظم المعلومات المحاسبية: مدخل تطبيقي معاصر،لالآ  النل حلالحململاللةلل6

ل.6،لصل3002
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 ولهه فليجاكل مهههل ن ملاللا ههةلاههنلعاخههر عولالعاللمااههمولالعاقههاتلالعارامنههمولعالا عبرههةلالعالاههملموالل
هات،لعا كهت،لعاهاملواهم ال مههلعااقاوهملوها  لعارائهةلعاللمسهرةلاعاراي اهةلالعاهاملوللهعلاهعلبلضه ملعاهرلض،ل

ل.1العصسافمدذلانلعاالم بلالعاللعلبانلعاخر عولالعاللماامو عاهالمت

انلعاالم  فلعاامبقةلياضال نلعالالقةلبانلعارامنمولالعاللماامولالعالل  ةلممل القةلووماماةلااامبلةل
لعالل  ملال لعا هاا لبالاد لوالاد لالاالمسقة، لبال م ل الم لعا لاخجيلالاا عبرة ل رلل د لهاتل معاق ع عو،

عارامنمولالوللال ملياتلالمالا ملام لاتل مهلعاللمااةلعااملوز الانل هاالعالل  ةلالااخااا ملصوخمذل
 .عاق ع عو

 ماهية نظام المعلوماتالمطلب الثاني: 

ل.ناتلعاللماامولامماةلبلالد عسةلاخامفلااعنبلعالامللن مالتلعاار قل ملمجعلعالرمبلماه

ل

 :نظام المعلومات تعريف .1

صليااالول  فلالعحالالامللعاللماامولالصليااالنامللالماامولالعحالاو لعاللالمو،ل قاليخامفل
ول  فلمجعلعاللرمالانلالالةلأل  ىليلملقاليخامفلاضلانهلحابلعألماعفلعاللاا ذلاله،لمصل نل

اف  ملعالامللعل مهل نهل ف نهل  لعارلضلحمالتلم رمءلولم  فلاخامفةلواقم بلانلحاثلعالضلان،ل للال
عاجيليااالدع  لعالؤساةلالووانلا لاهلوللاعلعارامنمولالو ا م ملماهلالماامولحابلما عءعولالقاع ال

 2ا ادذ،لالذاكلبغ ضلاام اذلعإلدع ذلالعافئمولعأل  ىل ملعوخمذلعاق ع عولعااملوالمقلبمااخراطلالعا قمبة.

اللا ةلانلعالاع دلالعااسمئ لالعار عاجلالعأل  عدلالعاللرامولالعإلا عءعولعاامل  فل مهل نهكلمل  ل
 3..ل ملعالؤساة." اازل.اللوالالبللعلالالمالةلالإيلمتلعاللماامول مهلشك لنلاص،لها ل

                                                           
،ليماةلعالماللدياا عهلل ط الحة،لالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصاديةتكنولوجيا المعلومات واالتصا أثربمقاالللهرمح،لل1

ل.001،لص:3ماللعااااا ،لامالةلقالرالةلعصقالمديةلالعاالم  ةلال 
ل.ل00.لص:3000عألبميلاملش لالعاااز ع،لعااادعن،للنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة، امضلحلزذل امم،لل2

3  Robert Reix, Traitement des informations, édition Vuibert, 2001, P165.  
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 رم ذل نلوفم  لاللا ةلعالاعدلعالخامفةلانلعألشخمصلالعارامنمو،لالعاللمامولل فل يضمل مهل ن ملو ل
لعاللماا ل اللالوولااااام لاإلدع  ان ليمن لساعء لعاق ع  لااخجي لمحاامامو لالد ت ل دعء لالو اان لاارا   مو

ل.1عالااخااانلاملامللإلااعدمتلبماللماامول ملعااقتلعاللمسب"

 :المعلومات أنظمةأشكال  .2

ل لمسال نالةوخامفل شكمت لالد اة ل ما م لعااملو ووز لعالفممات ماقاللاللمب ماعاللماامولانل الت
لعااولاااام،لال لكنلوقاال ملماهلامليمم:

ل:المحوسبةأو المعلومات اإللكترونية  أنظمة -2-1

عااملولالال مهلعألا زذلعا مساباة،ل يلعاللمالةلعإلاوا الناةلامرامنمولبمإلضم ةلماهللنالةمملعأل
عاامللعاللماامول نالةت،لعألقلم لعاللم اة،ل يلممل ىلعالاقااةلا  لعا موفلالعصنا نعااسمئ لعآلااةلعأل 

لعاللمالمول لبمساخاعل لبامنمو م لالالمالة لالعإل  عج لعإلد مت ل لمامو ل م لعصاوا الناة لعألا زذ ل مه ولالا
 عصاوا الناة.

 :المعلومات اليدوية أنظمة -2-2

ل لالبلضلعآلصولل نالةمم لعاا قاة لعاااال ة لعااسمئ  ل مه ل سمسم لبشك  لولالا عاللماامولعاام
مامو ملعااملول يلالاعل للنالةلعلالالمالةلالواز علعاللماامو،لبلللهلآ  لمملعألالعألدالعولعااقماايةل ملا

 انلمد متلالالمالةلالإ  عجلبشك لياالي،لدالنلعساخاعلل يل دعذلوولاااااة.

ل:المعلومات المتكاملة أنظمة -2-0

عاللماامو،ليلكنلانل الاهلبلمءلناتلااومامةلوؤانلعاالااقلالعااوما للنالةمالاف اللحايثلأل
بانلعألماعفلالعإلا عءعولالب عاجلعاالفاجلاافمديل يلوو ع ل اللع المقل مل يلا حمةلانلا عح لعالل ،لال ررقل
 لالواعاال ك  لانلنامللالعحال ملعاش ية،لالووانلعاغميةلانلناتلعاللماامولعالاومامةلمملوللبلوو ع ل

  لماةلالعلعارامنمولالالمالا ملالواز ل م،لالمليؤديلماهل فضلعااوماافلالو اانلاادذلعاللمااة.

                                                           
1 Armand Dayan, Manuel de Gestion , 2éme édition, AUF, Paris.2004, P 224. 
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للالمعلومات الشاملة: أنظمة -2-4

 ملنفسلعااقتلدع  لش يةلالعحاذللنالةاللا ةليرا ذلانلعأللوررقعاللماامولعااملل نالةممل
مل،لالووانلشمامةلاوم ةلعالاغا عولا عول ملي لنالذاللبلوو ع لعساخاعللعاللماامول ا الل اذلش يمو،لا

ل ن ملوشل لالمد لالماامولاالا ة،لالولاجلالماامولاالادذلعألغ عض،ل لالعالاه  ذلب م،ليلم عالؤ  ذل ا م
ةل   اة،لالوااع  لا ملالاعلعالارمرمولعافلاةلالعارش  ل نالةال مدذلاملووانلالللةل مهلشك لناملل ئااملالل

 ل.1العإلدع  ةلعاالزاة

 :المعلوماتعناصر نظام  .0

ل لمه ل ئاااةلالمم:لانل  بلةعاللاذجلعالمللأليلناملللياوانل

ل:المدخالت -0-1

يلالالي لناملل مهلاا الولالالة،لعاامليللبل ما ملنشمطلعالامللال لماموهلالووانلحل عل مهل
الملالوهوملمجهلعالا الولانلالمد لل لمنعصململعالمدذل قطل اللعارامنمول قطل الللنالةنا انل ملالاعلعأل

اخامفةلالاالا ةلانلعارائةلعال ارةلبمالاملل اللقالووانلاخ امولالفسلعالاملل لااملوااخالليلا الول
 .2ااياذلانل التل لماةلعااغجيةلعالكااة

ل:المعالجة -0-2

لم سهلعالاملل مهلعالا الولبم المدلعالاامزامولعاض ال  ةلانلقاىلبش  ةليمملعالشمطلعاجيل
لخ امولعالرمابةلالوخامفلطرالةلمجهلعاللمامولعاو ا  لمجهلعالا الولماهللا الامديةلالإا عءعولالالةلأل

 .3ماا يابلعاضائمل ملنامللعالرموموب  ملول  للنالةبم االفلعأل

ل:المخرجات -0-0

                                                           
،لا امااا سماةل،لومعوقات استخدامها من وجهة نظر مدققي الحسابات المراجعةأهمية تكنولوجيا المعلومات في ضبط جودة  ال لدبامن،لل1

 .30،لص:3002امالةلعاش قلعألالسط،ل لمن،لعأل دن،ل
 .06،لص3000،لعاررلةلعألالاه،لعأل دن،لدع لالعئ ،لالمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةا لال رالحاانلآتل  جلعارمئم،لل2
 .هالمرجع نفسل3
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وا اتلعالا الولبفل ل لمامولعاللمالةلماهلعالخ امولعااملور حل ملعارائةلعال ارةل اللوااخالل
قطل اللالمملعالمدذل لنالةملالاعل ناععلعأل كلا الولااياذلاملامللنفاهلالعااملووانل مهلنا انلحل عل

بماامعللمملوال  عاللماامول قطل الليما لملالملالو ورطلمجهلعالخ امول مهلن الارمش لبهماعفلعالامللالل
 .1العاخاامولالعاللماامول ملنامللعااحاذلعصقالمديةلالعاللماامول ملنامللعاللماامولعإلدع  ة

 :التغذية العكسية -0-4

و قاقلعصنااملل مل لماامولعالامللالعا قمبةل ما م،لصبالانلالاادل لل لعااغجيةلعالكااةللا أل
لعافلماةلالبانلعالخعاجيلبهلنقم نلبانلا لمذل نلالاادل يلخ امولعالامل  امولعالخررةلالعال ادذلاارقم

ع االفلبال لم،لي اتلعساخاعللاا الولااياذل اللما عءلولايالول مل لمامولعاللمالة،ل اللم مدذلعالا ل مل
 عالخ امولعالخررةلام لاتل مهلعالخ امولعال غابة.ل

ل:أدوات الرقابة -0-5

الو افلمجهلعألدالعولماهلعاا ققلانلواتل لماةلعا قمبةل مهلي لانلعالا الولال لمامولعاللمالة،ل
 .2 نلعالامئجلعال مئاةلوالمشهلاعلعاخرطلعالاضا ةلاارقم

 :حدود النظام وبيئته -0-6
لل لعأل  ىلعااملولنالةعا االدلممل رم ذل نل راطلع ا عضاةلوفل لعالاملل نلبائاه،لال نلعأل
لام لووانلامدية لعااضاحل قا ل ملد اة لعا االد لالوخامفلمجه لنفا م، ل اللغا لامديةلغا ملعارائة  للاسة

املاسة،لحاثليارمبلانلعالللتلال  ةلحاالدلي لنامللضلنلمطم لبائاهلاليجاكلال  ةلحاالدلال القمول
 .3ك لناملل   ملضلنلبلاةلعالامللعألكر 

ل4لالبلفةل ماةليلكنلحل لنقمطلوق   لحاالدلعالاملل المليمم:
اطل ةلمجهلعاللمه ،لالي لشمءلي حل لالاعلعاللمه لعالالمقةلبمالامللالول  فهل مهل نهلاللال -

 نلنرمقل ماهلبائةلعالامل؛ بهليلكنل
                                                           

 .سهالمرجع نفل1

ل.90،لص:لسابقمرجع  امضلحلزذل امم،لل2
ةلعالمالل،ليمااماااا ل سماة،لالمعلومات االدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةأهمية نظم ا املا عد،لل3

 .03،لص:ل3000،لامالةلسراف،لماللعااااا عصقالمديةلالعاالم  ةلال 
ل.المرجع نفسهل4
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 نلووانلالاعلعاللمه لعااملوا تل ملو قاقل ماعفلعالامللدع  لحاالده؛ يلبل -
اهلعالامللالعاخم اةلالهل)عالا الولالعالخ امو(،لمذلصلبال نلولر لحاالدلمحل لعااا قمولعااع مةل -

 عالامل.
ل ل ل لمه لعالامللانل التلعاشك لعاامام:ال ملعأل ا ليلكنلواضاالآااةل

 (: العناصر األساسية لنظام المعلومات24الشكل رقم )

ل

ل90.لص:3000،لعألبميلاملش لالعاااز ع،لعااادعن،لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة امضلحلزذل امم،للالمصدر:

 :ووظائف نظام المعلوماتأهداف  .4

 متلالل،لماهلو قاق مللعاللماامولمناعاامليالهللعألماعفلعاار قلماهلعاللل انل التلمجعلالسااتل
ل.عا ئاااةلالظمئفه

 :أهداف نظام المعلومات -4-1

 ال ةل ماعفللملمكل.لغا ل ن   ىلوخامفلانلاؤساةلماهللمذا ادذلغا ل ماعفلنامللالماامول
ل1:المملنالة سمساةلاشا يةلاوم ةلعأل

                                                           
1 JAMES A. HALL, Op .cit., p13. 
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عإلشم ذلماهلمدع ذلااع دلعالؤساةلبشك له اا.لد تلا لةلعالامبلةلالعإلش عفل مهلعإلدع ذلانل التل -
كلمليا  لنامللعاللماامولالماامولحاتلعساخاعللعالاع دلماهلعالااخااانلعاخم ااانل نلط  قل

 عااقم   .
د تلهلعلعاق ع عولعإلدع  ة،لحاثليزالدلنامللعاللماامولعالاي  نلبماللماامولعااملي اماانلماا مل -

 ق ع .امقامللبلاؤالاامو تل ملهلعلعا
د تلعاللمامولعاااااةلاملؤساة،لالذاكلانل التلوا ا لالماامولامللمتلالام او تل مل دعءلا ما تل -

لعاااااةلااااتلبماوفمءذلالعافلمااة.

 وظائف نظام المعلومات:  -4-2

يقاللنامللعاللماامولبالفاجلاللا ةليرا ذلالاالا ةلانلعااظمئفلالعال مللعاامليلكنلوقاال ملماهل
 .ة لسلالظمئفل ئااا

لالعاشك لعالاعاملياضالمجهلعااظمئفلالعالالقةلبال لم،لالوامبعلولفاجمملالعالل ال ةلبمستلااكمناكاةلعالل .ل

 (: الوظائف الرئيسية لنظام المعلومات25شكل رقم )

ل

ل

ل

ل

ل

ل

،لعااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لال ،لمدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةيلمتلعااينلعاام عالي،للالمصدر:
ل.30،لص3000

مستخدمي 
 المعلومات

 رقابة البيانات 

 معالجة البيانات

 إدارة البيانات

 حماية البيانات

 تجميع البيانات
مصادر 
 البيانات

إنتاج 
 المعلومات
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ل ل مهلاللا ةلاالا ةلانلعألنشرة،لعاامليكانلما  ملاك لالظافةلانلمجهلعااظمئفلعاخلسلوش
ااا ملاااخل ا   لعارامنمولعاخمللانلالمد مملعالخامفةلماهلالماامولافااذلانل سماابلعالل ل مهلو ال

ل1كلمليمم:

 :تجميع البيانات -

لالوشل ل لماةلوللاعلعارامنمول مهل اذل راعولال م:

 :يلوا ا لعارامنمولعاالزاةل تلوالام مليامبامل اللماوا النام.لتسجيل  
 لامالاازلبال لملالترميز لعارامنمول اازل ملشك لح الفل الل ال عقل اللغا مم ل يلم رمء :

 الوا ا لوللاف ملالواها لعاللمنملألشخمصلاللاانلدالنلغا مت...لالع الم مم
 ل يلوقااتلعارامنمولماهلاللا مولحابلعاخلمئصلعالشا ية.التصنيف: 
 عاامبقة.:ل يلا عالةلعارامنمولالعااهكالانلدقةلاله ةلعاللمامولالمراجعة 

الولا لعإلشم ذلماهل نلعارامنمولعااملاااتلذعولطرالةليلاةليلبلو ا م ملماهلبامنموليلاةل تلياتلل
لااممل مهلااالالالبلامملول لماهلنقرةلوشغام م.اقو

 :تشغيل البيانات -

ال قلالب ملالمالةلعارامنمولال اتلوشغا لعارامنمولعالللفةل ملد لمولذعولطرالةلااشمب ةل ملي ل
لذاكلال قلما عءعولال م:د لةلالل

 لمالماااعدلال حمةلعااللاعلالمالململ ك  لدقةلالوفلاال.التصنيف: 
 ل يلالضعلعارامنمولال قلو وابلالرقم،ليماااع  خ،لعاا وابلعألبلاي...الترتيب: 
 لام لاتل مهلالماامولااازذلالامخلة.التلخيص: 
 لا  لعصحاامبل ملعارلاك.االحتساب: 
 ل يلناخلعارامنموالنسخ: 

ل:رة البياناتإدا -

لالواوانلمجهلعااظافةلانلعألنشرةلعاامااة:

                                                           
 .01-00ص:ل-،لص3003/3002،لعاا لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لال ،المحاسبيةنظم المعلومات  لمءل مهلعاقرمنم،لل-ل1
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 لالوشل ل راطلعااخز نل مهلحفظلعارامنمول مل امكنلمملامفمول اللقاع العارامنمولالتخزين:
الوزالدلعارامنمولعالخزنةلبام  خلألحاعثلالقالووانلامفمولعااخز نلدعئلةل اللاؤقاةل ملعناام ل

 وشغا لمضم م.
 لالتحديث لواا ة لال شل  لالعاللمامولالعاق ع عول: لاالكسلعألحاثلعالاياذ عارامنمولعالخزنة

 اليلاالةلاا ايث،لولكسلعارامنمولعا ماةلعا مااةلاألحاعث.
 لعارامنمولاالسترجاع ل ن لحاث لال م، لالعأل ج لعالخزنة لعارامنمو لماه لعاا ات لان لياوان :

 ام.م لعالاا الةلقالوااخالل ملوشغا لمضم مل اللو اتلماهلالماامولعالااخاللعاخ
 :رقابة البيانات -

لبلضل لوفقا لالقا لمد ما م ل ملعارامنمولعااملوت لبلضلعأل رمء لااااد لناالة لعااظافة الوهوملمجه
 عارامنمو،لاجعليلار لعااهكالانله ةلالدقةلعارامنمولعالخزنةلانلعااظمئفلعا ماةلالامللعاللماامو.

 :إنتاج المعلومات -

لعاللماامولمملالضعلعاللماامولبانليايلعالااخااان،ل لالامل لقالوشل ل اذاللعااظافةلعأل ا ذ
 راعول مااق   لا الليشل لم اعدلوقم   لبمساخاعللعارامنمولعالشغمةل اللعالخزنةل الليما لم،لال ملعاللامدل

 لالضاحملال ك  ل مئاذل   ل ك ي امجلم اعدلعااقم   لماهلو ما لالوفاا لعارامنمو،لالعالق لياوانلانلعاازال الباقم
لاملااخاللالواماتلعااقم   لماهلعالااخااان.

 المطلب الثالث: تعريف نظم المعلومات اإللكترونية وخصائصها.

 متلالازعولعااولااااامولعا اي ةلعااملش او ملن ميةلعاق نلعالش  نلالباعيةلعاق نلعااعحالالعالش  نل
عيالالعااولاااااةل ملااعنر ملعالالادذلال مل ملعاللماامواةلالدال مملعالازلانل التلعااللاقلعالك فلام ا ذلعالملاةل

 ملعاللمصولعالخامفة،لحاثل حا تلوغا عول مل مقلالعسالرمطلااعدلااياذلال هرالعافنلعإلناماملعاامئال
اياذلا مهةلاعلباعيةلسلاعولعألافاةلعالاياذلعااملولازولبمنرالقةلعقالمديةلل1 لًملمنامااًملي افلعالل  ة.

لال المليمملسل مالتلعب عزلاف اللمجهلعالاتلال متل لمئل م. ملعارماعنلعألك  لوللالم،ل

ل

                                                           

ل.00،لص:لمرجع سابق رالعالرمبل رالعا لاا،ل.ل1 
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 :تعريف نظم المعلومات اإللكترونية .1

ولار لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلبمالؤسامولعصقالمديةل متل لم لعااولاااااملعا اي ة،لال المليممل
لسل مالتلعب عزلاف اللمجهلعالاتلال متل لمئل م.

 اغ ض عارامنمو الالمالة اللعلعاالزاة العآلااة عارش  ة عاللمه  اللا ة يلكنلول  ف مل مهل ن م
ل .1عاق ع عو عوخمذ  م وام ا الماامو ماه و ا م م

 العااار ذ عاللماامو نق  يؤان ولاات  ن م  مه عصاوا الناةل يضم عاللماامو  نالةول فليلملالل
ل ا م، العالاا موان ال م عالاافااين ماه الالا م،الل المد مم انل ما م ل  لما ت  م عسا لم ممب اف

ل سمساة: اارمرمو يمرم  ن عإلاوا النم عاللماامو نامل ال مه العالااقرماة عاااااة الاشم  ل ت
ل.عالاافااين ماه عاللماامو الواها  نق   مه عاقا ذ -
ل.2عاللمسب عااقت  م عسافام عو ت  مه العا د عالاافااين طمرمو راةوم -

 بكامن م عا مسرمو اااخاام عارامنمو  وشغالل الالمالةلالع  ن عالاؤالت عالامل هن مبلول  ف م  لكنالل
ل.3عاللمااموالل بمارامنمو عالالمقة عأل لمت إلا عء عالامل السامسمو عارامنمولقم اذ ماه مضم ة العار الم عآلام

 :خصائص نظام المعلومات اإللكتروني .2

كفمءذل ملبامعإلاوا الناةلناماملحاا ةلالاؤديةلااظمئف ملعااملطا ولألوانلناتلعاللماامولواوملل
ل:4ال لمااةل ملعالؤساةليلبل نلوااتلبلللا ةلانلعاخلمئصلناازل مل مل المليمم

 اللماامو.إلنامجلعلعا اعسابيلبل نلو مالتلعصسافمدذلبقا لعإلاكمنلانلعااولاااااملعا اي ةلال حاثل -
 ل م.ووانلمجهلعالاتلار  ذلعقالمديم،لب اثلصلوز الوومفا مل نلالم ل نل نلوااتلبمصقالمديةلبللله -
 نلو ورطلبما اك لعاالاالملاملؤساة،لحاهلواا  لعاللماامولعاالزاةلاا قاقل ماعفلعإلدع ذلانل -

 وخراطلال قمبةلعوخمذلامق ع عولعاالزاة.

                                                           
 .61ل:،لص0611،لال العاا عسمولالعار اثلعإلحلمئاة،لال ،لالتصميم–التحليل –نظم المعلومات: المفاهيم  شرة،لا لالسلاا،لل1
ل.31:ل،لص3000،ل00،لعالادل2000،لعاللمةلعال باةلالمعلومات "األنترانت نموذجا"نظم وشبكات  مامن،ل ب ملالرفه،لل2
 06:21 مهلعاام ةلل03/00/3001وم  خلعصطالعل /http://www.minshawi.comلل3 
 .10-91ص-،لص3000املش لالعاااز ع،لعااادعن،لل،لعألبميمدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية امضلحلزذل امم،لل4

http://www.minshawi.com/
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 ملعالمااةل نلو ا مليلبل نلو ققلمجهلعالاتلد اةل مااةلانلعااقةلالعاا  ةل ملالمالةلعارالمو -
 ماهلالماامولا مسراةلالبشك لالاات.

لعالاتلس  لةلالدقاقةل ملمسا امعلعاللماامولعاولاةلالعااهفاةلعالخزن - قاع الل ملة نلووانلمجه
 بامنمو ملالذاكل لالعا ماةلماا م.

يلبل نلواالابلمجهلعالاتلارمبلعاللماامولبلفةلااال ذ،لانل التلواااالعاللماامولالقتل -
جهلعارامنمول،ل مهل نلياتلو ايثلمبمارامنمولي افظعا ماةلماا مليلاالةلاااادلبلكلامرامنمولاارا ل

 عال ارةلبمالامل.لعاا الفبلفةلااال ذلطرقملاماغاا ل مل
للماامولماهلدع  لال م جلعالؤساةلالإا عءلااعئلةلبال ملالبانلااا قلعالعولمتيلبل نلوا  لقلاعول -

 عارائةلعال ارةلحاهلياتلوا ا لعاللماامولال قلاا الفلاااخااملعاللماامو.
يلبل نلو ع ملمجهلعالاتلو قاقلعاااعزنلالعالاضا اةل ملد اةلعااقةلالعاافلا لالعاامخاصل مل -

 عدلمجهلعااق   .عااقم   ،لالعافا عولعازالاةلعاالزاةلالعاللمسرةلإل ا
يلبل نلواضلنلا مزلام قمبةل مهل لمامو مل يلشلاتلمجهلعالاتلالقاامولعا قمبةلبلا ا مل)عا قمبةل -

 عاالاالاةلال قمبةلعاللميا (.
 نلوزالدلعإلدع ذلبماللماامولعاض ال  ةلال ملعااقتلعالالئتلصوخمذلق ع لع اام لعاراي لعألا  لبانل -

 ا لعالقمياسلعااملوام ال مهلوقا تل سماابلعا قمبة.عاراعئ لعالامحةلاإلدع ذ،لاعلوا 
  نلووانلقمد ذل مهلوا ا لعحاامامولعال مولعاخم ااةلانلعاللماامو. -
 ة.دع  لعالؤسالةعاللماامولعاف  اةلاخااةلمدع عولاخامفل نالة نلوااخاللعاللماامولعالمولةل نل -
لام - لالما لعالاراة، لبمال النة لعالات لمجه لوالف ل ن ليليلب لبمللم لعاا مء ل مه لموحااماقا و م

 انلعاللماامولعاالزاةل ملاخامفلعاا الفل نلواعئتلعااغا عول ملمجهلعصحاامامو.لنعالااخااا
 يلبل نلوااتلبمارامطةلالعااضاحليلمل اكنلذاكلحاهليا  ل  ل ملالإنليمنلعاالما لال ملبا ااة. -
 يلبل نلوااتلمجهلعالاتلبماشلاتلالعاا عبط. -
 ما لعاقراتلبلللهلاشم يةلانلساقااانلبالفاجلعالاملل مل لماةل مهليلبل نلواا  لمجهلعالاتل -

 وللاله،ل الل مهلعألق لعصمالمللبلقا حمو تلحاتلوللاتلعالامل.

ل
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 نظم المعلومات اإللكترونيةعيوب و : مزايا الرابعالمطلب 

لولم ااةل ملط  قةلولفاجعصساخاعللعألا  لالاتلعاللماامولعإلاوا الناةلي ققل مملاملؤسامولاازذ
،لال مهلعا غتلانلعالزعيملعااملمألنشرا ملالالظمئف ملعألا لعاجيليللكسل مهلعالؤساةلبلللا ةلانلعالزعي

واا  ل ما ملمجهلعالاتلمصل ن ملو ل ل ملطامو ملعالايالانلعالاابلا عءلعساخاعللعا مسرمول ملمجهلعالاتل
لوم.عآلالمجعلاملسل مالتلمب عزهل مل

 :مزايا نظم المعلومات اإللكترونية .1

وولنل اعئالالازعيملناتلعاللماامولعإلاوا الناةل مليان ملوقاللبللمالةلعارامنمولالعاللماامولعالمااةل
لاهلانلعالااخا لماهلاخ امولذعولاللهالغا لعالمااةلعااملياتلمد ما م مف تلالقالةلقمبمةلالاانلالو ا م م

نلقامسملالدقةلاالمماة،لمضم ةلماهل نهلياااهل لماةلوخز نلمجهلعارامنمولالعاافاا لانلعالااخااانل ملزا
لعاللماامول لنات لعواعلدال لال اعئا ليلم لعا ماة، ل لا لعا ااعلماا م باسمئ لوخز نلالمسرةلالوا ا لماكمناة

ل1لعإلاوا النمل ملعالؤسامولبشك لااال لال المليمملنجي لعارلضلال م:
لعارامنمو،لالمليام ال مهلعاقامللبمأل لمتلعا الوا - لاةلعاااااة،لانلوشغا ،لوالا ،لو ما لالوقاات

يؤديلماهلوا ا لالقتلالا العإلدع ذلالبمااماملم مدذلوخلاصلالقا ملالا امملالوف  غهلا ستلعااامسمول
لالعوخمذلعاق ع عولعا ماةلعالالمقةلبمألماعفلعصسا عوالاةلاملؤساة.

إلا عءعولالعصساخاعامولعالخامفةلالوللال مليؤديلماهلعااوما ل ملعأل لمتلالذاكلانل التلواحاالع -
 ملناملليما لالشما لاملؤساةليك ،لالمليؤديلباال هلماهلوال ملعص اال مولالعصزدالعااةلالعااضم بل

لبانلعالااا مولعإلدع  ةلعالخامفة.ل
يا  لعاللماامولعاالزاةل ملعااقتلعالالئتلالمليام العإلدع ذل ملو ايالالح لعالشمك لالعأل رمءل -

لاقتلعالالئتلالدالنلوه ا . ملعا
 عولانلعالارمرمولعألسمساةلعااملو ع قلعااراللت هر لمنمولالعاللماامول اللعالخ امولعااميا  لعارا -

لعااولاااااملا  لعاالم ذلعإلاوا الناة.

 :2الملمكل يضملعالايالانلعالزعيملعأل  ىل

                                                           
دور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات "دراسة حالة مركب تكرير الملح ي دالديلس مل،لل1

ل.91:ل،لص3001/3000ا لال اض لباك ذ،لماللعااااا ،لامالةل،ليماةلعالماللعصقالمديةلالعاالم  ةلال دياا عهلل ط الحة،للوطاية بسكرة"
 .01:ل،لص3001لعأل دن،ل،لدع لعالفمء،ل لمن،نظم المعلومات اإلداريةعااما عئملالآ  الن،لل2
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ملال اام اذلعإلدع ذل ملعوخمذلق ع عولنما ةلال لماةلالهمئرةلانل التلبائةلعاللماامولعالالئلةل -
ل.عااقتلعاللمسب

لالعااار ذل مهليم ةلعاللماامو.لعالؤساةعسا لم لعالاع دلعاللماامواةل مل -
ل بطلالاعلعألط عفلباحاذلعألا ل ملعالؤساة. -
لةل لالعا ماةلماا ملاغ ضلالم سةل  لما م.نا بطلاخامفلعالااا مولعإلدع  ةلبماللماامولعآل -
 م ا ملالللعالؤساةعاقا ذل مهلورمدتلالوشم كلعاللماامولالعاا مال ل ر لعصولمصولالعاشركمولدع  ل -

ل مهلعالاااىلعالمالم.
الالمالا ملاعلوا ا لماكمناةلعسا ام  مللعالؤساةحفظلال زنلالاعلعاللماامولعااملوالما لال مل -

للالعا لتلعاجيليخاللعالاافاالانل التلعارتلعصناقمئملامللماامو.بماشك لالعااقتلعاللمسبل
لاةلباعئ لعسا عوال ا وقااتلنشمطمولعالؤساةل اللعاللالةلانل التلعاللماامولعااقاقةلعالقااةلانل -

لاااقرماة.
 مهاع لاخامفلعااقم   لعااقاقةلبهشكما ملعالالادذل ملعااقتلعاللمسبلالاو لااااى. -

 :اإللكترونيةعيوب نظم المعلومات  .2
تل مل يلنامللالماامولماوا النم،لال مهلعا غلال ذلحالاةلصليلكنلعصساغلمءل لهيلار لعا مسبلض ل

ل:1انلذاكلا عءلعساخاعاهل ملمجهلعالاتلولاجل لهلعالايالانلعالاابلناازل مل مل المليمم
 :اختفاء السجالت المادية -2-1

 ملظ لعااشغا لعإلاوا النملالاتلعاللماامولواتل لماةلعااالا لالحفظلعارامنمولبمساخاعللعالرضمول
عإلاوا الناةل ملعاجعك ذلعا ئاااةلام مسبل الل ق عصلالغلرةلالاضغاطةلياا ا ل مهلعإلنامنلق عءو ملالعااحاال

لمالعا مسب.لق عءو معاقمد ل مهل
 :عدم وجود أدلة جيدة للمراجعة -2-2

اللعالكس،ل ال قلالبجاكلهلابةل لماةلوارعلعارامنمولالعاللمامولانلالا مملالهاصلماهلنامئل مل
للماامولصليا ققلماانلعالامئجلعال مئاةلامللماةلالعصنا مءلبللمد مم،لاعلعااشغا لعإلاوا النمللبلللهلعاراء

 لاارعلعاللمامولالا عالةليمجعلعألا لباربلغامبلعاالاعولعالمديةلعالملاسةلعااملانلالازعو ملعاالمحلب

                                                           
المةلد عسمولعصقالمدلالعأل لمت،ل ادللمخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبة اإللكترونية،مب عماتل ممل بالشاب،لا لالافامحلعافرالم،لل1

 .11:ل،لص3001 مص،لعاللمالعاخماس،لام سل
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مولعاجي لعنلعارامنلقالعالاتلعإلاوا الناةلصلولكنلانلذاكلألنلي لاملسرل،ا ققلال معال ا عارامنمولانل
اخزنةل ملعاالاعولغا لا ئاةل ملشك لالحاعولماوا الناةلصليااراعلق عءو ملمصلعا مسبلبمار عاجلعالخلصل

 ا م.لل
 :سهولة الغش والتالعب -2-0

يقلالب ملعااال بل ملب عاجلعا مسبلانل التلعااال بل ملعالمفمولالعارامنمو،لعااشغا ،لعاللاعول
ول،لالوقعلا  لمجهلعاللمامولنا علألنلعالمفمب معاامليقعلعاغشللبمالؤساموال ؤديلذاكلماهلما مقل امئ ل

اتلولدالنلو كل   لي هر تلغا لامديةلالغا لا ئاة،لالمجعلامليلكنلانلوغاا ل اللمضم ةل اللحجفل يلبامنم
ل.عكاشم  محمصولعاغشلاعلهلابةللع وومب مهلحاالثلمجهلعاللماة،لعألا لعاجيليا  ل

 فيروسات الحاسب: -2-4
ك ذل اللعاجماهل قاعنلعل مهلذعك ذلعا مسبلعااملقالوؤديلبهنلافا السمولعا مسبل   لسمرملارمش لم

اربلعاللماامولعإلاوا النملالذاكليمهلبلومفلعارامنمولعالخزنةلبشك ليممل اللازئملالمليؤ  ل مهل ل لنامل
و اتلعاالالولالعاا مو لانلد مو لامديةليااراعل يلشخصلق عءو ملماهلامفمول قلاةلاخزنةل ملذعك ذل
عا مسبلعااحاالعاقمد ل مهلق عءو م،ل إذعل هارتلمجهلعارامنمولبفا السلاللمهل ربلعالاملل الل امدهلالمل

لحامن.ي ل لعالؤساةلووماافلبمماةل ملبلضلعأل
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 حتية لنظم المعلومات اإللكترونيةالبنية الت :ينالمبحث الثا

اةلالولااقلعأل لمتلعاز ع لاا وابنامنلعزدعدولعا ماةلعا ضم عولعاقايلةلعااملشاامملعإللبا ا 
العا   اةلالعاللم اةلالعاالم  ة.لالقالورا ولالنلتلعأل لمتلعاالم  ةلالعاللم اةلالعالل  اةلبارا لعا ضم عول
الظ ا لالالمولالاؤسامولو اايل مهلالماالولي ا ذلالعنلذاكليارمبلعا ماةلعاهل زنلالولااقلالالمالةل

العاللماموللامقامللب جهلعأل لمتلالعافلماامول لماةوقلامولالط قللعارامنمو،لالمجعل دىلماهلعاافوا لعالمدل ملميلمد
العاا اتلانلعأل لمتلعاااال ةلعاهلعالكللةلالعااقلامو.لالقالا ول لماةلعاا ا  لمجهلبل عح ل اياذلعنا تل
با ا لعا زذلعا اعسابلعاقايلةلالعااملوتلواظاف مل مليم ةلعاللمامولعإلدع  ةلالعالفقمولعاالم  ةلالعحا تل

لعأل لمت. الالمو ملنا اةلوقلاةلا لةلالعد متليفمءذل مااةللطف ذ

لعاشخلملالعالؤساملالعاشركملضلن حاثلولازلعا مسابلبكانهلا مزعلذعليفمءذل مااةل ملعالل 
عاشركمولعال ماةلالعااعسلةلالعااالااة.لمجعلعاارا لعاورا ل ملعاللمتلعالمديلام مسابل ع قهلورا ليرا ل مل

العاارراقمولعاامل ع قتلذاكلحاثل د متلوقلامولحاي ةلالاارا ذل ملعار الامولألدعءلالولفاجلعاللمتلعار المل
لا مللال  لمتلي ا ذ.

ا زذل هر تل ا زولعا اعسابلبشك ليرا لال هر تلض ال ذلام ةل ملي لاؤساةلالل ورا ول
البارا لمجهلللؤساةعال ع قةلا ملانلعالقاامولعألسمساةلامرلاةلعاا ااةلعألسمساةلاملالعار الاموعا اعسابل

و ملاهلواظافلالد تلقا عمعألا زذلي  عليفمءذل ل لومكلعالؤساة،لالنالحظلوامبقلعالؤسامولالعاش يمول
لعااقلاةلب جهلعألا زذلالو اي  ملعالاال لالاعكرةلعاارا لعااولاااام.

 للحاسوب والبرمجية المطلب األول: المكونات المادية

ازعءلعالاومامةلالعالا عبرةلعااملهللتلاللمالةلعارامنموليلار لعا مسابل رم ذل نلاللا ةلانلعأل
اااا مولب نماجللمماوا الناملانل التلقراتلالوخز نلبامنمولعالا الول تلوشغام ملالإنامجلنامئجلعالخ امولال ق

 .1 عااشغايشل ل مهلولمالمولوفلاماةل راذلبخراذلالمليلبل لمهلاا قاقلعا افلانل

                                                           
لعااادعن،لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة "مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية امضلحلزذل امم،لل1 "،لعألبميلاملش لالعاااز ع،

ل.10:لصل3000
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لهغا لل،اخامفةام اعسابل ناععلال شكمتلالل لعا اعسابلبل ال لعازانل ههرالحلل م ورا ولمجه
ل:1ومالممليمآل،لبلحابلماكمنامو ملالقا عو ماليفمءو مل مااةلالوللفلعا اعسا

ضم ةلماهلملالمالةل مااةلذعك ذليرا ذلالس  ةلاليالازلمجعلعالاعلانلعا اعسابلبهنهلذل:حاسوب كبير -
لكمفا ملعالمااةلالوااخاللاأل لمتلعاورا ذلعااملو امجلماهلالمالةليلاموليرا ذلانلعارامنمو.

ق ل ق لالهلاليمفةل يلار لمجعلعا مسابل هغ لانلعالاعلعألالتلال لامزلبقا عولل:متوسطحاسوب  -
لإل لعالؤسامولالعاشركمولعالغا ذانلعالاعلعألالتلال ااخال لعا اعسبلالكنل نلووانلل،دع ذ مجه

عالمالمولالعاللمنعلالعالخار عولاليجاكلل نالة(لحاثلوااخاللإلدع ذلMini Computerهغا ذل)
عالق لالورمدتلعاللماامول لال بطلاللا ةلانلعاخاعدللل نالة(لامشركمولاللServerوااخالليخمدلل)

لم  ةل ر لعصنا نت.(لاا تليم ةلعالشمطمولعاالServer Frameاعلبلضلااشكا لحق لعاخمدلل)
ل.ارملهغا لعا لتليؤديل اامولي ا ذمال رم ذل نلحمسابلاكل:حاسوب شخصي -
مالحمسابلاكارملاهلقا ذل مااةلام ساامولالعا امبمولعا  مضاةلال ااخالل:لحاسوب محطة عمل -

لاأل لمتلعالملاةلالعا لاساةلذعولعاقمبمامولعاورا ذ.
للالمالةلعارامنمولال لامزلبا  اهلعالمااةلال ااخالمالحمسابلذاللقا ذل مئقةلااعل مهل:حاسوب فائق -

 االفاجلعأل لمتلعاورا ذلالعاللقاذلعااملو امجلماهل لمامولي ا ذ.

 مكونات نظام الحاسوب: .1

ل2ل:نجي ممل المليمملال اوانلنامللعا مسابلانل اذل ازعءل ئاااة

 وحدة المعالجة المركزية  -1-1

عإلاكمناموللالعااملو اايل مهلالاعلهعااحاذلعا ئااةل اولار لمجهلعااحاذلمملقمبلعا مسبلحاثل ن مل
سا امعلماخز نلبلمل ا ملعاالضرطلالاعلعاللمامولعااع ماةللعاض ال  ةلااخز نلعارامنمولالواعالا ملال العا لعاا كت

ل.3المملعااملو ادلس  ةلالقا ذلعا مسب

                                                           
1 Andrew S. Tanenbaum, STRUCTURED COMPUTER ORGANIZATION, 5/ E, 2006, PEARSON 

PRENTICE HALL, P-P: 27-36. 
غاعدلاملمالل،لالمةليماةلبتحليل مكونات البيئة التحتية لتكنولوجيا المعلومات "دراسة استطالعية في بيئة عمل عراقية"غامنلقمستلدعالدلعاالام،لل2

ل.00عصقالمديةلعالمالاة،لعالادلعاخمصلبلؤول لعاوماة،لص
ل.33ص،ل3000،لعااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لعاررلةلعألالام،لمقدمة الحاسبات اإللكترونية رالعالمام،للااحتل3
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 ذ.لالالحاذلعااارواوانلالحاذلعاللمالةلعال يز ةلانلازئانل سمساانلململالحاذلعاللرقلعا  مضمل
حاثل نلالحاذلعاللرقلعا  مضملووانلااؤالاةل نلعاللمالمولعاللرقاةلعا ئااةلاليجاكلعاللمالمولعا  مضاةل

مهلعأل قمللمولعاللرقاةل كللمامولعاللعلالعار حلالعاض بلالعاقالةلالي لعااالعتلعا  مضاةلاليجاكلولفاجلعاللما
ل.1 املالحاذلعااار ذل اوانلااؤالاةل نلعإلدع ذلالعااار ذل مهليم ةل ازعءلعا مسابلعأل  ىلل،العا  الف

 وحدة الخزن الرئيسية -1-2

لالوقاللالحاذلعاخزنلعا ئااةلب الثلا ملل سمساةلالمم:

  زنلي ل اللازءلانلعار نماجلعاجيلسالفج.ل -
  زنلب عاجلنامللعااشغا لعااملواي لالواار ل مهل ل لعا مساب.ل -
لمنمولعالااخااةل ملعار عاج. زنلعارا -

الوا هلالحاذلعاخزنلعااع ماةلذعك ذلعااهاتلعالشاعئاةلحاثلوقاتلماهلااعقعل زنلهغا ذلوالهل
لتلال ل فلبللاعنلالحاالحاثلوقمسلسلةلعاجعك ذلبلادلعاللمال ن.ميبميتلالي لااقعلي اايل مهل لمناةلب

لدالعئ لمائة ل مه لعالاهالو ل شرمه لان لعا ئاااة لعاخزن لالحاذ لااليانلوللع لبااج لااومامة  
ا لاخزنلعارامنمولالعار عاجلااقتلقللعااحاذل.لالوااخاللمجه**بقرلةلهغا ذلانلعاااماكانللعاا عنزساا عو

لحاثلوفقالمجهلعاللماامول لالمغالقلعا مساب.

لنلذعك ذملل مل قطلالصليلكنلعاوامبةل ا م،املعاجعك ذلعأل  ىل اا هلذعك ذلعاق عءذل قطل الكنلعاق عءذلا 
ل.2مول ا معاق عءذل قطلوهوملانلعالللعلا لمةل ما ملعاللماامولالوااخاللااخز نلعاللماا

ل

                                                           
1  http://web.archive.org/web/20150721232518/http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9704e/r9704e0x.htm 

 .06:21 مهلعاام ةلل39/01/3001وم  خلعصطالعل

اكانلاللعااهههام لبمال امناال،لمالبما ذلانلامدذلشهههرهلااهههه لارللةلعا مسهههابعاا عنزسهههاا لولار ل حال متلاكانمولعألدالعولعإلاوا الناةلعا اي ةلا  لل
و اايل مهلبما ذل قاقةلاًاعلب اثلووانلعاللرقةلعااسههههههرهلال ملشههههههرهلااههههههه لااابل اللسههههههمابلالواههههههلهلعاقم اذلبال لملعاللرقامنلعاخم ااامنلانل

لعالا اةلعالخمافةلالاهلقا ذليرا ذل مهلوورا لعإلشم عولعإلاوا الناة.
ل ملهلم ةل شرمهلعالاهالولعااملواوانلال ملعاللمالمولعاااماكان:لممل رم ذل نل امتلياتلالمالا م،لالمملعالمدذلعألسمساة**

2 L. Rahman,S. Kaiser,A. Rahman,A. Hossain, Computer Fundamentals and ICT, 2016,Daffodil International 

University Press.PAGE:151-165. 

http://web.archive.org/web/20150721232518/http:/www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9704e/r9704e0x.htm
http://web.archive.org/web/20150721232518/http:/www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9704e/r9704e0x.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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 أجهزة الخزن الثانوي  -1-0

وقالل ا زذلعاخزنلعا منايلبخزنلعاللماامولالعار عاجلافا عولطا مةل م جلالحاذلعاخزنلعا ئااةلالقال
ول ملاةلاهلوا علبميتلالملالم ملذعما زذلعاخزنلعا منايلبشك ليرا لحاثلالهمتلعاالمولعاخزناةل ورا ول

ل1ل:لمليمميالوشل ل ا زذلعاخزنلعا منايل مهل ناععلاخامفةلل،اظمئفلالعأل لمتلالعاش يمولعاورا ذ ملمدع ذلعا

 البطاقات المثقبة -أ-1-0

المملانل قالل دالعول زنلعاللماامولمضم ةلعاهلعألش طةلعال قرةلاونلقا و مل مهل زنلعاللماامول
 .عسا امعلعاللماامولال ملالو امجلعاهلآاةلاما قابل رب لاهلمضم ةلمقمامةل

  األشرطة الممغنطة -ب-1-0

دعذلقايلةلاخزنلعاللماامولالعار عاجلالولامزلب  صل لل ملمصل نلس  ةلعسا امعلعاللماامول الممل
ل.ال ملووانلبرائةلال مهلشك لوامبلم

 األقراص الممغنطة -ت-1-0

له مااةلالقا ذلالمسرةل ملعااهاتلعاالممل دعذلس مةلاخزنلعاللماامولالعار عاجلحاثلوا  لس  ةل
الانل ناععلعألق عصلمالعاق صلعال نلعاجيليلامزلبا ااةلنقمهلالعاالما ل،لعاللماامولالقالورا ولبشك ليرا 

الهلمصل نلسلةل زنهلووانلنا ملاملقمامة،لالعالاعلعآل  لمالعاق صلعالمبلعاجيليلامزلبا  اهلعالمااةل مل
 .هلعااخز لاةلعالمااةعااهاتلعاهلعاللماامولاليجاكلسلا

  األقراص الضوئية أو المكتنزة -ث-1-0

الممل دعذلحاي ةلاخزنلعاللماامولالعار عاجلالولامزلبقا و مل مهل زنليلاةليرا ذلانلعاللماامول
مضم ةلماهلس ااةلعاالما لال ملال املعألناععلعا اي ةلال مل م ملعاقمبماةل مهلعاق عءذلالعاوامبةلامللماامولبك ل

العالالا ةلالعال ئاةليااراعلعاق صلعالكالزلعااعحالوخز نليلاةليرا ذلانلعاللماامولول لل شكما ملعالق الءذ
ل.اماانلبميتل يل نلعاق صلعااعحالاهلعاقمبماةل مهلوخز نل ادليرا لانلعاوابلالعاللماعول100

                                                           
1  storage/-http://www.computerhistory.org/revolution/memory20:06 مهلعاام ةلل03/00/3001م  خلعصطالعلول. 

http://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/
http://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/
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  الذاكرة السريعة )المتنقلة( -ج-1-0

لحلل  لالهغ  لعساخاعا م لبا ااة لعاللماامولولامز لاخزن لحاي ة ل دعذ لاعلمم ل بر م لالس ااة م
دل ملسلا ملعاخزناةلبا ولوزدعل إنعا مسابلمضم ةلماهلس  ةلنق لعاللماامولالدقةلعال م اةل ما ملاليجاكل

لبماانلبميت.ل91عآلالنةلعأل ا ذلحاثلول لماهل

 أجهزة الخزن الخارجية -ح-1-0

دالعول زنل م ااةلو بطلاعلا مزلعا مساب،لحلل ملالس ااةلنقم ملالس ااةلعاالما ل ا زذلالل ممل
ن ملولامزلبا  ةل مااةلااعلالق لعارامنمولاليجاكلولامزلبهن ملولامكلسلةل زناةل مااةل اهلمال ملعضم ةل
 وا علبميت.ل0ول لعاهل

 أجهزة الخزن الداخلية -خ-1-0

ل ةلعالمااةلالق لعارامنمول ضم ةلعاهلعنلمجهممل ا زذلعاخزنلعا ئااةل ملعا مسابلالولامزلبماا ل
لوا علبميتل الل ك  .ل0اال لعاهللمامسلا ملعاخزناةلبشك ل لزدعدومعألا زذلعاخمزنةل

 وحدة االتصاالت -1-4

العاللماامولبانل ازعءلالالحاعوللذي لعألازعءلعالالمقةلبللاعولنق لعإلشم للولمصوعصوشل لالحاذل
 نلعااار ذل مهلا ال لعاللماامولبانلعا مسابلانلا ةلالبانللمملعالاؤالاةاكلاليجل،عا مسابلعالخامفة
لا زذلعاخم ااةلانلا ةل   ىلحاثلوقاللبللماةلعالاع قةلبال لم.شركةلعصولمتلالعأل

 أجهزة اإلدخال  -أ-1-4

مليملماهلشك لاف اللانلقر لعا مسابلمد متلعاللماامولبمساالللعاللماامولالو ا م وقالل ا زذل
عألالعا لعاخمهةلبجاكلالقاليمنتل ملعالمضملاقال ذل مهل ادلقما لانلعألا زذليقاللبللمالا ملحابل

ل1ل:يمملا زذل   ىلي ا ذلالملمكل ناععلاخامفةلانل ا زذلعد متلعاللمااموليلم د متل  للالاون

                                                           
 1  https://www.unm.edu/~tbeach/terms/inputoutput.html    64:88على الساعة  80/11/8810تاريخ االطالع. 

https://www.unm.edu/~tbeach/terms/inputoutput.html
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وقاللااحةلعالفمواالبا ا  لعا  الفلالعأل قمللالعا اازلماهلمشم عولاف ااةلانلقر ل:للوحة المفاتيح -
لعالمالاةل لعإلشم عولماهلعاشاف ذ ل ناععلال شكمتللASCII CODEعا مسابلبلالو الةلمجه الوااا

لاخامفةلانلااحمولعالفمواا.
مسابلاهلعا  رم ذل نلا مزلهغا ليا  لعااار ذل ماةليااخاللإلد متلعاللماامولملمم:لالفأرة -

ال لل ل نلط  قلح يةلعالؤش ل مهلشمشةلعا مسابلالاهل ملاةليرا ذل ملعاالما لاعلعإلشكمتل
لالعا ساامو.

عالمسالعاضائمليقاللبا ا  لعاللماامولالعا ساامولماهلها لعاوا الناةلحاثل:لالماسح الضوئي -
ماامولمد متلعالللوخزنلالو م لباعسرةلب عاجل مهة،لال لامزلمجعلعال مزلبا ااةلعصساخاعللالس  ة

حاثليااخاللإلد متلال  شفةلعاخ عئطلالعالخراطمولالعاوابلباصلانلم مدذل لم ملالطرم ا ملانل
لاايا.

المال دعذليقاللبا ا  لعالاولالعاوالللالي لعإلشم عولعالاواةلماهلمشم عول:لالمتحسس الصوتي -
لعا مساب.لك  بمئاةلحاثليلكنلمد ما ملماهلعا مسابل نلط  قليم ولعالاولعالااادل م

المال دعذلوقاللبا ا  لعالا لماهلمشم عولي  بمئاةلالانل تلماهلمشم عول قلاةلل:متحسس الصورة -
لاف ااةلانلقر لعا مسابلحاثلوخزنلمجهلعالا لالولماجل ملعا مسابلحابلعال مللعالرمابة.

لباعسرةل: شاشة اللمس - لعالا ااة لعاللماامول نلط  قلالسلعاشمشة لبإد مت لوقال ل دعذ المم
لد متلعاللماامو.مدالعولعا اي ةل ملهرعل اللعالؤش لالمملانلعألعأل ل

دعذلوقاللبإد متلعاللماامول نلط  قلعاوامبةلبقمتل مهلعاماحلعصاوا النمل المالل:االلكتروني القلم -
لحاثلولق لعاللماامولماهلعا مساب.

 أجهزة اإلخراج -ب-1-4

لعاللمااموممل لبل ضلالإظ م  ل دالعولم  عجلعاللماامولوقال ل ال لقر لل ا زذ لان لالمالا م بلا
عا مسابلالقالعقال ولمجهلعألا زذل ملعالمضمل مهلشمشةلعا مسابل قطلالقال د متل ناععلاخامفةلانل

 1ل ا زذلعإل  عجلالممليمصوم:

                                                           
 vista/Parts-US/windows-http://web.archive.org/web/20131127145607/http://windows.microsoft.com:80/en-ل1
 .computer-a-ofل.03:30 مهلعاام ةلل00/03/3001م  خلعصطالعلول

http://web.archive.org/web/20131127145607/http:/windows.microsoft.com:80/en-US/windows-vista/Parts-of-a-computer
http://web.archive.org/web/20131127145607/http:/windows.microsoft.com:80/en-US/windows-vista/Parts-of-a-computer
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ولار لشمشةلعا مسابلانل  ض لعااسمئ لعالااخااةلال ضلالإظ م لعاللماامولحاثلل:الشاشة -
ال ااالنا منلانلشمشمولعال ضلململعاشمشةلعاوم اديةلولالال مهلشاذلعاضاءل مل  ضلعارامنمو،ل

(CathodeRay Tube(لالعاشمشةلعالار ةل)لFlat Screenلالاقالورا ولعاشمشمولبهشكما مل)
 ال ناع  ملالااهفمو ملعالخامفة.

الممل دعذلإل  عجلعاللماامول مهلعاشك لعاا قملالملمكل ناععلاخامفةلانلعارمبلمولحابلل:الطابعة -
عجلعاللماامولالنا اةلعألحرم لعالااخااةل ا ملالال ملعالقراةلالذعولعا ر لعاامئ لدقا ملالس  ةلم  ل

العاماز  ة.لاقالورا ولعارمبلمولبشك ليرا لحاثلظ  ول ناععلحاي ةلال ملولامزلبا  ا ملعاورا ذل
 العاوفمءذلعالمااةل مل لم م.

لياتلم  عا مل نلالممل دعذلاا ا  لعارامنمولماهلمشم عولهاواةلاالا ةلحاثل:مكبرات الصوت -
لط  قلاكر عولعالاو.

 الحواسب  أنظمةأنواع  .2

لعارلضلالل لنامللااوما ليا  ليفمءذل مااةل مل  لال بطلاللا ةلانلعا اعسابلاعلبلض م
ل1لوم:وللفليمآللنالةعالل لالولفاجلعال مللالعااظمئفلعإلدع  ةلالمجهلعأل

مملاللا ةلانل ا زذلعا مسرمولعالااقمةلعااملورااللالااخااا مليلاملللنظام المعالج الموزع: -
 االمسكلالعحا.

لنلالاعلعاللمامولالعال مللولفجل ملحمسابلا يزيلالعحاه:لمجعلعالاملليل  لبنظام المعالج المركزي  -
مجعلعالاملليقعلضلنلنامللعاللماجلعالازعلحاثلياتلوقمستلعأل لمتلالعال ملللالزبون: –م خادم انظ -

ل لبامراة لعاخمدل ليقال لحاث لعالرمابة لعال مل لااهدية لالعالااخااان لعا ئاام لعاخمدل لواامامعحبان
لعالااخااانلال ل زمتلبماخاامولعالرمابة.

لعا اللنظام حواسيب الشبكة: - لعالامللياضلنلاللا ةلانلعا اعسابلعاشخلاةلال كانل ا م مجع
لحاثل نل لاوملولل ل مهلعاشركة لالللة لعاللماجلحاثل ن م لالعاخزنلالقا ذ عألدنهلانلعاجعك ذ
 عالااخااانلياارالانلو لا ل يلانلعار عاجلعااملي اماان ملانلعا مسابلعال يزيل ر لعصنا نت.

                                                           
ل.31،لص3009،لعاررلةلعألالام،لالنظم الموزعة رالعا حلمن،ل حلالا لال  لمن،لل1
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مجعلعالاملليقعلضلنلنامللعاللماجلعالازعلحاثلووانلقا ذلعاللمالةل:لنظام الربط نقطة إلى نقطة -
اااادذل لالعالااخااانلال بطلمجهلعا اعسابلاعلبلض ملعارلضليؤديلماهلعالشم يةل مل دعءل

 عاللمالمولالعال مللاليجاكلعالشم يةل ملعاالةلعااخز لاة.
ملللب عاجل مهةلياتلانل الا مجعلعالاملليلالملماهلعالامللعاامبقلال ااخانظام الربط الشبكي:  -

 ولزئةلعال مللماهل ازعءلهغا ذلالعاامليلكنلالمالا مل مهلعألا زذلعااخز لاةلعالخامفة.

 المكونات البرمجية للحاسوب ونظم التشغيل .0

ي امجلعا مسابلماهلعالكانمولعار الاةلاومليؤديل لمهلبماشك لعال االالوشل لي لعاالمالمول
 مسابلمضم ةلماهلوهديةلعال مللالعأل لمتلعالخامفةلالوقاتلعالكانمولعار الاةلالعألالعا لعااملواار ل مهلعا

ل1ل:ماهلقالانلملم
  :برمجيات النظام -0-1

مملاللا ةلعار عاجلعالماةلعااملواي لالمد لعا مسابليماللماجلعال يزيلالالهالولعصولمتل
 مسابلعأل  ىلالعالكانمولعالمديةلامالعاللاعولعالم قةلب ملالولل لمجهلعار عاجلياعسرةلام بطلبانلعار الامول

ل.2ال لار لنامللعااشغا لانلب الامولعالامللالعاجيلياي لال اار ل مهليم ةل  لمتلعا مساب
 :برمجيات التطبيق -0-2

مملاللا ةلعار عاجلعااملولل ل مهل دعءلا مللالالعارمولالالةلالووابلانلقر لعالر الانلاخااةل
نلجلعامغمولالعااملو اتلاغمولعار الةلماهلاغةلعآلاةلعااملووالعالااخااانلالوشل لب الامولعاارراقلي لب عا

لاف ااةلانلقر لعا مساب.
 :نظم التشغيل -0-0

 لار لاللل، متلااعهفمولال اامولااياذلالي ا ذد  لاقالا ولناتلعااشغا لبل عح لورا ل اياذلحاثل
ل لبان لياساط لال لل  لامر عاج ل سمسم لعا مسبلال ا   ل ا زذ لياي  لب نماج لعااشغا  ل نامل ا زذلاااخاام

ل.3عا مسب
ل4:الوشل لا مللنامللعااشغا لامليمم

                                                           
1 L. Rahman,S. Kaiser, A. Rahman, A. Hossain,  Op. cit., P-P:176-210. 
2 Abraham.S,Peter.B.G,Greg.G, Operating System Concepts, 9/E,2013,WILEY, P:74. 

ل.01ص،ل3009طرلةلعا ماث،لل،نظام التشغيل رالعا حلمنل حلا،لا لال  لمن،لل3
4 Hussain Alhassan ,Christian Bach, Operating System and Decision Making, ASEE 2014 Zone I Conference, 

April 3-5, 2014, University of Bridgeport, Bridgpeort, CT, USA, P: 5. 
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 عإلدع ذلالعااار ذل مهلالحاذلعاللمالةلعال يز ة.ل -
 عإلدع ذلالعااار ذل مهلالحاعولعإلد متلالعإل  عج.ل -
 ا عقرةلالإدع ذليم ةل  لمتلالنشمطمولعا مساب.ل -
 ااالاةل  لمتلعاجعك ذلعا ئاااة.ل -
 ااالاةليم ةلااع دلعا مسابلااهديةلالولااقل  لماه.ل -
 ااالاةلالولااقلعأل لمتلالعال مللاوملولفجل مهلعاااعزيلالاامبلةلذاك.ل -
 عااار ذلالإدع ذلالحاذلعاخزن.ل -
 عااار ذلالإدع ذليم ةلعألاا لعالالمقةلبااع قلعا مسابلاعلعألا زذلعأل  ى. -
 عااار ذلالإدع ذليم ةلعألاا لعالالمقةلبلق لالورمدتلعاللماامو.ل -
 عال م اةل مهلس  ةلعالامللال اللعاالمحلبخزنلب الاموه. -

ل لنالة ورا ولناتلعااشغا لبارا لعا اعسابلالد متل ا ملااعهفمولالا مللي ا ذلالانل ش  مم
لوشغا لش يةلاميك السا تل"ال لاالز".

ل1لال م:نجي لعااشغا لملمكل ناععلاخامفةلانلناتلال ااال

 ناتلعااشغا لاالادذلعاللمالةلالعااملو اايل مهل ك  لانلالماجلاااز علعال ملل مهلمجهلعاللمالمو. -
 ناالز.لالللهنالةيناتلعااشغا لاالادذلعال مللالعاامليلكل ملولفاجل ك  لانلا لةل ملنفسلعااقتل -
ط فل)او لال تلاااخال(لالاو لناتلعااشغا لذعولعالشم يةلعازالاةلالعاامليكانل ا مل ك  لانل -

 ال تل ا ذلزالاةلاالفاجلعال مل.
 ناتلوشغا لعاشركمولالعااملووانلاخللةلاماار ذلالإدع ذلشركمولعا مساب.ل -
لعام اة.لنفسال ملناتلوشغا لعازانلعا قاقملالعااملووانل ا ملعاللمالمولولل لبا  ةل مئقةل -

 
 
 
 
 

                                                           
1 Lbid. 
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 (: أنواع نظم التشغيل20الشكل رقم )

ل
Source:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOZOpig442M6yfouEdDdJwFW

krgeHO0LVhPmC3ZJ9sIsp0Pcg .10:16 لتاريخ االطالع 8810/83/81 على الساعة 

 : نظم إدارة قواعد البياناتالمطلب الثاني

مالمللبا وابلالإدع ذلعارامنمولالجلعاللا لعاقايلةل ا  لعااا اقلعالا يل اللظ  ولعا ماةلماهلعإل
 مهلشك ل ساامولال راط،لورا ولمجهلعاللماةلبارا لعا ضم ذلالظ ا لعاالماالولالمجعلياا شالعاهل

لا عءليم ةلعاللمامولالعا امبمو.إظ ا لعاوامبةلالعااا اقلعااااليلالللباعية

العسال ولمجهلعال حمةلماهلظ ا لعآلصولعالاكمناكاةلاماا اقلالعا امبمولعاااال ةل تلبلالذاكلظ  ول
لعا اعسابلعناش ول مهلعالاااىل لماهلظ ا لعا اعسابلعإلاوا الناةلالمجه لالعإلاوا الناة عآلصولعاو  بمئاة

الالفلعاخلاالمولحاثلحققتلقفزذليرا ذل مل ماتلعاالم ذلالعصقالمدلالعإلاوا النامولال زنللعاالم يل م
المل دىلماهلظ ا لحق لاايالانلعالل  ةليالمقلباا اقلالإدع ذلعارامنمولالعاللماامولل،الالمالةلعارامنمو

خاعللوقلامولحاي ةلاهلعسابااعءعلانلعار قلعإلاوا الناةلعااقماايةلممملال ع قلذاكلوقلامولالط قلاخامفةلماوا النا
 انلناتلمدع ذلقاع العارامنمو.

 :البياناتقواعد  .1

قر لعاار قلاالااتلعارامنمول ملعارائةلعإلاوا الناةلنار قلاالااتلعارامنمول ملعارائةلعااقمااية،لحاثل
ورا ولعالاتلعالااخااةل ملمدع ذلالوهديةل  لمتلعاش يمولالعاللالمولبشك ليرا لااعلالي لحابلوخللهل

العساخاعا ملبماشك لعألا  لااقايتل  ض لعال مل،لالإنلي لنامللل نالةاثلو افلمجهلعالاتلعاهلورا  لح

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOZOpig442M6yfouEdDdJwFWkrgeHO0LVhPmC3ZJ9sIsp0Pcg
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOZOpig442M6yfouEdDdJwFWkrgeHO0LVhPmC3ZJ9sIsp0Pcg
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOZOpig442M6yfouEdDdJwFWkrgeHO0LVhPmC3ZJ9sIsp0Pcg
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عااشغا لعاخمهةلبهلالاعلوزعيالعال مللالعأل لمتلزعدولل نالةيلالال مل لمهل مهلعاارراقمولعاخمهةلال مهل
ل1اشمك لبائةلعالمفمولعااقماايةلالال م:

لالملي بكلعالل لال لم لعاجعك ذ.وو ع ليرا ل ملعارامنمولالعالمفمول -
 ل اللو ايثل ملعارامنموليارمبلولاي لعار عاجلاوملواقر لمجعلانل يلوغا هلابةلعالل لحاثل -

ل .اعااغا
لقمةلعال النةليارمبلا اليرا لإل مدذلو وابلعالل ل لالحاالثل يلوغا .ل -
لقمةلعااار ذل مهلعارامنمولاوان ملااز ةلالمجعليؤديلماهلقمةلعاا  ةلب م. -
 كلاةلعارامنمولعاورا ذلالوشلر مليؤديلعاهل اللعاقا ذل مهلوهاال ملالو عبر م. -
 قمةليفمءذلعالامللالمجعلنموجل نلعص المديةلعاورا ذلبانلعارامنمولالعالمفمو. -

لعاافوا ل ملط قل نا علاا ا لاشمك لي ا ذل ملبائةلعالمفمولعااقماايةلالاللمالةلمجهلعالشمك لبا 
لإ   ىلاا وابلالل لمجه لعارامنمولالعاللماامولدع ذ لاللا ة لعارامنمولحاثلول فلبهن م لقاع ا عارامنمولالال م

 عالا عبرةلاعلبلض ملالعالخزالنةلبشك لنلاذاملالولماجلبشك ليفؤلالملي ققلا النةلعاالما لال م.

عاللرقاةلعال وررةلاعلبلض ملعارلضلبلالقةل  مضاة،لالواوانل عارامنمولمملاللا ةلانل لمه 
 الل ك  لال اوانلعاال لانلحق ل الل ال اوانلعالاالتلانلسل   ، قم اذلعارامنمولانلااالتلالعحال الل ك

المالحق لل:عاال لعاخمصلبلاظفلالانلياوانلانل اذلحقاتلا  ل قتلعالاظفلسرا لعال متلال مه ك  .ل
لالعاقاتلعاامبعلاه،لالغا لذاكل-عا عوبلل-وم  خلعاالاانلل-د اةلعالاظفلل-عستلعالاظفلل-ل key عالفامح

ا  كلقم اذليالهل ب نماجلَ مهلن الالا ت،لحاثليقالل عا مسابانلبامنمولعالاظفانلوخزنل ملا مزل
باا ا لعاالما لال ملالعار ثلضلنلمجهلعارامنمو،لالولكانلعالااخاللانل (database engine) عارامنمو

ل.2 عإلضم ةلالعاالاي ل ما م

ل

ل

                                                           
1 Hamel, Gregory. "Advantages & Disadvantages of Traditional File Organization." Small Business - 

Chron.com, http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-traditional-file-organization-41400.html. 

27 July 2018. 

2 ELMASRI &NAVATHE, FONDAMENTALS OF DATA BASE SYSTEMS, 7/E, PEARSON, 2016, P: 4. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:database_engine
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 :نظم إدارة قواعد البيانات .2

عار الامولعاخمهةلبماالما لالعااخمطبلاعلعارامنمولعالخزالنةلواوانلناتلمدع ذلقاع العارامنمولانل
العدع و ملبشك ليفاءلالوا ا لعارائةلعاللمسرةلاا قاقليم ةلعاللمالمولعاخمهةلبمارامنمول مهلنا ا ملعافاز مئمل

 .1ل)ول ا لعارامنمولاملااخال(لالعاللرقمل)ول ا لعارامنمولبما اكماةلعا قاقاة(

 :2(لاليمصوم01عارامنمولانل ادلانلعالكانموليلملااض ةل ملعاشك ل) اوانلنامللمدع ذلقاع الالل

 اغةلول  فلعارامنمولالمملعامغةلعالااخااةلانلعالر الانلاالفاجلا ااىلالماكماةلعارامنمو. -
لاغةلالمالةلعارامنمولالمملعامغةلعالااخااةلاللمالةلعارامنمولانلقر لعالااخاللعال مئم. -
 ي اايل مهلعاالم  فلالعاخاعصلعالالمقةلبللمه لعارامنمو.لقمااسلعارامنمولالمالعالمفلعاجي -

 (: مكونات نظام إدارة قواعد البيانات20الشكل رقم )

 
لعارمابانلم اعدللالمصدر:

ل

                                                           
1 ELMASRI &NAVATHE, Op. cit., P:6. 
2 lbid. 
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لال م:لنجي لناتلمدع ذلقاع العارامنمولوا  ل اعئالالاازعولي ا ذ

 ناملليفؤليالازلباللاتلااالالسالاةلعارامنمو. -
 العاالما لاعلعارامنمو.نامللدقاقل ملعسا امعل -
 ناملليلامزلبا ااةلالورراقلعال مللالس ااةلالس  ةلالقا ذلعاالما لاعلعارامنمو. -

 :وتصميمها نواع نظم إدارة قواعد البياناتأ .0

لناتلمدع ذلقاع العارامنمولالوللال م.لهعاار قلمالعاللل السل مالتلانل التلمجعل

 :وتصميمها نواع نظم إدارة قواعد البياناتأ -0-1

ل1ناتلمدع ذلقاع العارامنمولماهلعألقامللعآلواة:قاتللو

 :العالئقية نظمةاأل  -أ-0-1

لعالامللانل ك  ل لالولاالملالس  ةلالا النةل ملل نالةيلار لمجع لالعساخاعام لعارامنمولشاا م قاع ا
لعارامنمولعالالئقاةل مهلنامللالاادل القمولااشلرةلبانلاخامفل ناععلعارامنمو،ل لقاع ا لالولالا عاارراق.

 جعلعالامللعالشكمةلعا ئااةلال،نشمءلقاع العارامنمومالعااقلامول ملالمتللنالةعالامللانل قاىلعأللال لار لمجع
لمملقمةليفمءذلعالامللحاثلو امجلماهلالقتل كر لاالسالمبة.

 :الهرمية نظمةاأل  -ب-0-1

لعالامللانلعأل عاقايلةلإلدع ذلقاع العارامنمولالمملوااخاللااهفل القةل حمديةللنالةيلار لمجع
بلالقةلاالادذ.لماكماةلعارامنمول ملمجعلعالامللالالةل ملسلالولالي لسل لاكانلانل ازعءلحاثل نل

لامزلمجعلعألبن،ليل–عالاااىلعأل مهليل  لعالج لال نلعالالقةلبانلعالااا موليكانلبلمليقمب ل القةلعألبل
  ةلصل نهليفاقالماهلعال النةل ملسممولكمناةلوخز نل ادليرا لانلعألازعءلاليفمءذلالمالةلعارامنعالامللبإا
لعصسالمبة.

ل

                                                           
1 CORONEL&MORIS&ROB, DATABASE SYSTEMS DESIGNE.IMPLEMENTATION AND 

MANAGEMENT, 9/E, CENGAGE LEARNING, 2016, P-P: 30-40. 
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 :الشبكية نظمةاأل  -ت-0-1

لعأل للنالةول   لمعاشركاة لعالالادذلل نالةحاى لعالالقمو لااهف لالوااخال لعارامنمو لقاع ا مدع ذ
لبمالالادذليلالقةلعآلبمءلبمألبلمءلعالالادينلالبمالكسلال لار لمجعلعالاملليفاءلالاونلغا لا ن.ل

  :األجسام الموجهة أنظمة -ث-0-1

ةلالمام مهل زنلالللنالةالعاااا مولعا اي ةلإلدع ذلقاع العارامنمولالولالالمجهلعأللنالةول  لمجهلعأل
امللبهنهليلامزلمجعلعالل،عارامنموليهاامللااومامةلعاامليلكنلعاالما لال ملالعسا ام  ملبشك ل الواامواكم

عأل  ىلعضم ةلعاهل نهليالما لاعلعارامنمولاالادذلعااسمئطلالعااملوااخاللبشك للنالةيللعلقا عولبمقملعأل
ل.العسعلاعلشركمولعا مسابلالعإلنا نت

  :البياناتتصميم نظم إدارة قواعد  -0-2

ل1لملم:ل ئاااانلإلنشمءلقاع العارامنمولملمكلوللالان

  :التصميم المفهومي أو المنطقي -أ-0-2

لفل الال  امجلمجعلعااللاتلعاهلالهفل،يلار لمجعلعااللاتلاشاقلانلعاللاذجلعصدع يلاأل لمت
صحاامامولالماامولعالل لاملااخاللعا قاقملامرامنمولالعاامليكانل ا ملعااللاتليلزءلانلا الوخراطل

نلالازعولمجعلعااللاتلبال  فلعالالقمولبللمه لعارامنمولالع ارم لعار  قةلعألنابلااللاعل ،لاللعالؤساة
لجلعالرمابة.مجهلعاللمه لالمل ملالمااعلالملااقايتلاارمرمولعاللماامولالاا قاقلعار عا

 :التصميم المادي -ب-0-2

لاليافاةل لعالااخااة لعارامنمول ملالسمئطلعااخز ن لعافلمملاقاع ا لعاالاات ليافاة لعااللات يرانلمجع
لمو.دع ذلعأل لمتلانلعاللماامعااهاتلا جهلعارامنمو.ليقاللمجعلعااللاتلعااهفلعاافلامملصحاامامول

ل

ل

                                                           
1 Teorey et all.,  Database Design: Know it all , 1st ed. Burlington, MA.: Morgan Kaufmann Publishers; 2009, 

P-P:90-215 
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 :متطلبات نظم إدارة قواعد البيانات .4

سمساةلالاتلمدع ذلقاع العارامنمولالعااملوملبلدال لا تلانلعالارمرمولالعاللمه لعألللا ةلملمكلا
ل:(لالممليمآلوم06ااض ةل ملعاشك ل)ممل ملبائةلقاع العارامنموليلمل

لعارمابانلم اعدللالمصدر:

 :ادارة البيانات -4-1

للؤساةعا مهلورا  ل ل لعدع ذلعارامنمولبشك ليل فلاارمرمولعاللماامولاللاللعالؤساةلولل ل
البشك لارمش لاعلعالاي لعص مه،لوال  لعاقم اذلعألسمساةلإلدع ذلعارامنمول مل نلالاعلعارامنمولمملامواةل

 قاقلاالووانلعارامنمولاامحةلأليلاللا ةلالعالؤساةيك لالصلووانلبمولمهل يل ل ل اللالحاذل مللعالؤساة
ل.1عا اف

ل

ل

ل

                                                           
1 Avi Silberschatz, Henry F. Korth,S. Sudarshan, Database System Concepts, 6/E, McGraw-Hill,P:27. 

نظم إدارة 
قواعد 
البيانات

إدارة 
البيانات

تقنيات نظم
إدارة 
البيانات

المستخدمون

تخطيط و 
نمذجة

 (: متطلبات نظم ادارة قواعد لبيانات20الشكل رقم )
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 :تخطيط ونمذجة البيانات -4-2

اهلم امجلولعالؤساةل إناجاكللعالؤساةناتلمدع ذلقاع العارامنمولوررقلالوااخاللبشك ليرا ل ل ل
 ذلالعاا كتل ملعااارل ا وخراطلالو ما لالعسعلامرامنمولالواااهلمجهلعاللماامولاارا  لقاع العارامنمولانل

ل.1عالؤساةبامنمول

 :قواعد البيانات تقنيات نظم إدارة -4-0

اارا  لبائةلقاع العارامنموليارمبلذاكلب الامولحاي ةلاليجاكلااخللانلاا بانلاملل ل مهل
مجهلعار الامولالورراق ملضلنلعارائةلعإلدع  ةلعالاياذ،لحاثلالاتلش يمولورا  لالوللاتلقاع العارامنمول

ل.2ما مقاع العارامنمولالعااار ذل ا ملقاتلناتلالماامولالباال هليكانلااؤالتل نلواضاالالولااتلماكماةل

 :المستخدمون  -4-4

ضم ةلملالالاش ذلبشك لالعسعلاااذ ملناتل إن لالاقم نةلناتلمدع ذلقاع العارامنمولبمالاتلعااقماايةل
ماهل ن ملوخالل كر ل ادلانلعالااخااان،لنا علاوانلناتلمدع ذلقاع العارامنمولوااخاللوقلامولحاي ةل مل

ورا  لالوا  بلااال لاومليالكلاعلانلعصسافمدذلال ملبماشك للماهلاااخااامملي اماانلل إناجعللعالؤساة
ل.3عال االالعاوفاء

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1 ELMASRI &NAVATH, Op. cit., P: 32. 

2  Satinder Bal Gupta, Aditya Mittal Introduction to Database Management System, Laxmi Publications Pvt 

Limited, 1/E, 2009, P: 190. 

3 Avi Silberschatz,Henry F. Korth,S. Sudarshan, Op. cit., P:27 
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 المبحث الثالث: مخاطر نظم المعلومات اإللكترونية وبيئة الرقابة الداخلية بها

اوافملاعلالش الاف اللعا قمبةلعااع ماةل ملعالقادلعأل ا ذلانلعاق نلعالمضملورا علوا  لاملالا لم
االحقةل ملعا امذلعصقالمدية،لال لادلعااربل ملذاكلماهلعاااسعل ملحلتلعالؤساموللعاارا عولعاا  لةلالعا

عصقالمديةلال ماع  م،لعاامل هر تل ك  لولقااعلالشلاااة،لالظ ا لعا ماةلماهلوفا ضلعاامرمولاملااا مول
لااع ماةقمبةلعمالمللبلامللعا لءلمجعلعاافا ض،ل ضالل نلز مدذلعإلعاانام،لالانل تلا عقرا ملالا مسرا مل مهلضال

ل.عا قمبةلعااع ماةل ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الناةبائةل مهللعاللل سل مالتلعاا يازل ملمجعلالل

 لكترونية مخاطر نظم المعلومات اإل المطلب األول: 

 علوه  ل مهلو قاقل ماع م،لالذاكلناواعاهلناتلعاللماامولعإلاوا الناةلعالايالانلعالخمط لعااملقال
لعاورا ل ملعا مسرمولالل ل مهلعا مسابلحاثلوزعانلعاارا  لعاارا ل ملل نالةص المدمم عاللماامولاع

لعاارا ل مل لالاقالهمحبلمجع لماوا النام لعاللماامولالعساخاعا م لعناشم لمجه لعاللماامولالس  ة وولااااام
خمط لالعالشمك لعااملوه  ل مهل انلعاللماامولساعءليمنتلعساخاعللعاللماامولعإلاوا الناةلعالايالانلعال

ومكلعالخمط لاقلادذل اللغا لاقلادذ،لالولار لعالخمط لعالقلادذل شال ر عل مهل دعءلال لمااةلعالات،ل
عا مساباةل اللوخ  ر ملبماوما ،لالمللنالةالوولنل را ذل انلعاللماامول مل اذلااعنبلال ملوقما ل دعءلعأل

اخاامولعا اا ةلبمالؤساة،ل املعالمنبلعأل  ل اشل لس  ةلالووما لعاللماامولحاثلقاليؤديلماهلوخ  بلع
يؤديلعصطالعل اللعااللتل مهلعاللماامولعاا  ةل اللوغاا مملماهل امئ لامديةلالاللا ةليرا ذ،لالسل مالتل

للانل التلمجعلعالرمبلمب عزلمجهلعالخمط لالعألسرمبلعالمالةل ل م.للللل

مملالللواعاههلناهتلعاللماامولعإلاوا الناةلبشك ل مللماهل  بلةل هلمفل ئااةلعالخهمط لعااهموللفل
ل 1لاخمط لعالا الولالاخمط لعالخ امو،لالاخمط لوشغا لعارامنمولال   ىلبائاةلالممليلمليمم:

 :مخاطر المدخالت .1

مملعالخمط لعااملوالمقلبهالتلا حمةلانلا عح لعالامللالمملا حمةلعد متلعارامنهمولماهلعالاملل
ل:عآلاملالوال  لومكلعالخمط ل ملعارلادلعاامااة

                                                           
،لالمةل"مخاطر نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزةعار الم،لالحا  ةلشلرمنلعاش  ف،لل1

ل.601،600،لص3001،لعاللمالعاامدسل ش ،ل03عالمالةلعإلسالااة،لعالادل
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 ؛عصد متلغا لعالاللال)غا لعالقلاد(لارامنمولغا لسمالةلباعسرةلعالاظفان -
 ؛عصد متلعالاللال)عالقلاد(لارامنمولغا لسمالةلباعسرةلعالاظفان -
 ؛عااااا لغا لعالاللالامرامنمولباعسرةلعالاظفان -
  ن.باعسرةلعالاظفاالقلاد(لامرامنمولعااااا لعالاللال)ع -

 :مخاطر تشغيل البيانات .2

مملعالخمط لعااملوالمقلبمال حمةلعا مناةلانلا عح لعالاهمللالمهملا حمهةلوهشغا لالالمالةلعارامنمول
ل:عالخزنةل ملذعك ذلعا مسبلالوال  لومكلعالخمط ل ملعارلادلعاامااة

 ؛عالاظفانعااهاتلغا لعاش  مل)غا لعال  صلبه(لامرامنمولالعالامللباعسرةل -
 ؛عالؤساةااهاتلغا لعاش  ملامرامنمولالعالامللباعسرةل شخمصلانل م جلع -
 ؛شا عكلعالايالانلعالاظفانل ملنفسليملةلعاا م -
ل؛مد متل ا السلعاولرااو لاملامللعال مسرملالعااه ا ل مهل لماةلوشغا لبامنمولعالامل -
 . ا عضلالهاتلعارامنمولانل ا زذلعاخاعدللماهل ا زذلعالااخااانمل -

 :مخاطر مخرجات الحاسب .0

والمقلومكلعالخمط لبل حمةلاخ امول لمامولالمالةلعارامنمولالامليهلا ل هنلمهجهلعال حمةلانل
قاعئتلام امبمول اللوقم   لال ش طةلامفمولالغلرةلاليافاةلعساالللومهكلعالخ اهمولالوال  لومكلعالخمط ل مل

ل:عارلادلعاامااة
 ؛طلسل اللوااا لبلادلالالةلانلعالخ امو -
 ؛ مقلاخ امولزعئفة/لغا له ا ة -
 ؛س قةلعارامنمو/لعاللماامو -
 ؛ ل لناخلغا لال حل)ا  ص(لب ملانلعالخ امو -
 ؛عاوشفلغا لعال  صلبهلامرامنمول نلط  قل  ض مل مهلشمشمولعال ضل اللطرل مل مهلعاا قل -
 ؛طرعلالواز علعاللماامولباعسرةل شخمصلغا لال حلا تلبجاك -
 ياتلوااا  مل رهلماهل شخمصلغا لاخااانلبمساالللناخةلال ملعالررا مولالعاللماامولعالاز ة -
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واماتلعالاالاعولعا امسةلماهل شخمصلصلوااع  ل ا تلعالمحاةلعألالاهةلبغه ضلولز ق همل اللعااخمصل -
 .ال م

 :بيئيةمخاطر   .4

مملعالخمط لعااملو اثلباربل اعا لبائاة،لا  :لعازصزتلالعالاعهفلالعافاهضمنمولالعأل مها ،ل
 ملقالوؤ  لإن به رمتلعااام لعاو  بمئملالعا  عئق؛لالساعءليمنتلومكلعاواع ثلطرالاةل للغا لطرالاةللالعالالمقة

 مهل ل لعالامللعال مسرملالقالوؤديلماهلولره ل له لعاال اهزعولالواقف ملافا عولطا مةلالمليؤ  ل مهل
ل. انلالسالاةلناتلعاللماامولعال مسراةلعصاوا الناة

 :مخاطر نظم المعلومات اإللكترونية أسبابالمبحث الثاني: 

 نلناتلعاللماامولعإلاوا الناةل  ضةلالايالانلعالخمط لعااملو ادل ال م،للالالض لمكلملسرقل
لالو اعل سرمبلومكلعالخمط لماه:

  سرمبلاالمقلبمالا الو؛ -
 ؛ سرمبلاالمقةلبمالخ امو -
 ؛ سرمبلاالمقةلبمااشغا  -
ل.نا مل القةلبمالاظفال سرمب -

ل1لالوامخصلومكلعألسرمبل المليمم:

ل ملمدع ذلعالؤساة؛ الليفميةلال لمااةلعألدالعولعا قمباةلعالررقةل -
لع ماةلااىلعالؤساةلال الل لمااا م؛ضلفلناتلعا قمبةلعاا -
ل - لان لعال ال  لنفسليملة لعساخاعل ل م لبلضلعالاظفان لالعالرثلعاال ا عشا عك لعالامل لماه  ات

لبل اا موه؛
لالمقةلبلفسلعاللماامول ملعالؤساة؛ اللعافل لبانلعال مللالعااظمئفلعال -

                                                           
 .01،لصمرجع سابقمب عماتل ممل بالشاب،لا لالافامحلعافرالم،ل 1
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اة"لول" مهاملعال مسر اللالاادلسامسمولالعض ةلالب عاجلا ادذلالاكاابةل المليخاصلبهانلعاللماام -
لاايلعالؤساة؛

ل مساب؛ اللوا  لعا لميةلعاوم اةلضالاخمط ل ا السمولعا -
لهلاخ امولعا مساب؛مباةلعالررقةل مضلفلال الليفمءذلعالاتلعا ق -
فلظ اللعاااهافلعااقاقلام اك لعااظافملالعإلدع يلعاجيلي ادلعالاؤالاامولالعالالحامولاو لاال -

لدع  لعا اك لعاالاالملاملؤساة؛
عأل لمتلانللج اللوا  لعاخر ذلعاالزاةلالعااا  بلعاوم ملالعاخمفاةلعالملاةلالعال م عولعالرمابةلاالفا -

لط فلااظفملعالؤساة؛
للعاوم ملبف صلعاام  خلعااظافملعال لملاملاظفانلعالادلالملقاليؤ  ل مهلقم اذلالضعل اللعصمالم -

لعا ا لعاللمسبل ملعالكمنلعاللمسب؛
لاالم اةلالعالفااةلالاظفملعالؤساة؛ اللعصمالمللبا عسةلعالشمك لعصقالمديةلالعص -
 لاللذعاللغلرةلعالايا اللالاادلعاا ملعاوم ملااىلعالاظفانلبض ال ذل  صلعار عاجلالعألق عصل -

ل ما ملماهل ا زذلعا مساب.مد

 الرقابة الداخليةمفهوم : الثالثالمطلب 

لالعا قمبةل ا علض ال  ملالاالزاملأليلنشمطلمنامنم،لمذل نلالاادلنامللالمسبلام قمبةلعااع ماةلو ل
ل مهل ااعتلاارمرموللماضا قولةحالالض ال ذ لالذاكلحفمظم لعا اي ة، لعالملاة لملالالامومولااممعإلدع ذ

عالؤسامو،لال لالاف اللعا قمبةلعااع ماةلاف اللااغا لياه  لبارا لعالماللالعالفمماتلذعول القةلا  ل متل
لناالةل عإلدع ذلالعصقالمد،لمذل   تلعا قمبةلعالمااةل مل قاللعا ضم عولعارش  ةلعالخامفةلالورا لاف اا م

ل .ا ضم عولعإلنامناةل مهلا لعاللالاما اصولعصقالمديةلالعصاالم اةلعااملحا تل ملع

ل

ل
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عاللر قةل نلاللةلو  االعيلل*COSOلد تلعاللالمو نلاللةلل0663وق   ل ملل بلالهاال مذل
عاجيلبلمل مهل سمسلاف اللعا قمبةللا قمبةلعااع ماةعللمطم علالل للاالعاجيلق  ملعااصيمولعالا اذلعألا  كاة،

قل ماع  مل الصلل تلوللاتلعا قمبةلعااع ماةلعااملوا تل ملو قابمألماعفلالعاجيلليارمبلانلعالؤساةلو ايالل
لبلانلعص ارم لومكلعألماعفلبلا ل**عال المةلعالخمط لعأل ج لاامكلعألماعفلالبجاكلل عا قمبةلل إنعال ع قة

 الللة  لماة  ال ط  قةعا قمبةلعااع ماةلبهن مل"لعامللةل،لحاثل   تلعااع ماةلباالنل ماعفلصلاللهلا م
 با قاق يالمق  الم القات وهكاالوا ا  ب اف الذاك عآل   ن العالمامان العإلدع ذ عإلدع ذ المس قر  ان

ل1عآلواةلاملؤساة: عا ال ة عألماعف

  م ماةلعاللمامولاليفمءو م؛ -
 الاعقاةلم اعدلعااقم   لعالمااة؛ -
 لعصاازعللبماقاعنانلالعاماعئالعالللاتلب م. -

لعااع ماةل لعااع ماةلانل التلعاا يازل مهلعا قمبة لعا قمبة لعاال  فلعاارا ل ملاف ال يلكسلمجع
لعاللماةلبمأل  عد،لالاااتلال دلداا ل لواه  لمجه كللماةل اللالسامةلارماغلعال مية،لالاااتلن ميةلب الذعو م،

 قمبةلاال  فلياضال نلعااكاابلاماامسمو،لعاا مئقلالعألشكمت،ليلمل نلداجلاف اللعااهكاالعاللقاتل ملع
الاعل ماعفلعالؤساةلسااتلو قاق م،ليلمليرانل يضمل نلوومفةلعا قمبةللبهنعااع ماةلصلوا  لوهكااعلارمقمل

                                                           
بلرمد ذلل0610الوللملاللةلد تل اللاامناذلعاللالمو،لوهساتل مللل)Committee of sponsoring Organizationمملاخال ل)لCOSOل*

 عالانللانلعاقرمعلعاخمصللالما  ملال  ةلعالاعا لعالاررةلا مصولعاازال  لبماقاعئتلعالمااة،لالقالقااتلوااا موللا لةلماهلعالؤسامولعالماةلالعا
انلاادذلعاقاعئتلعالمااةلانل التلعااهكاال مهلعاقاتلعأل القاة،ل لمااةلعا قمبةلالعاللالمولعأل  ى،لالوالهلماهلو الSECالمائةلورمدتلعألال عقلعالمااةلل

لعااع ماة،لحايلةلعالؤسامو،لالواوانلمجهلعامللةلانل لسلالالمولمم:
ل.AAAاللاةلعال مسرةلعألا  كاةلل-
ل.AICPAعالل العصا  كملامل مسرانلعاقمناناانلل-
ل.FEIال العالا عءلعالمااانلعااالااانلل-
ل.IIAال العال عالانلعااع مانلل-
لIMA لال العال مسرانلعإلدع  انل-

 عالمااةلالغا مم.لالساقلعألال عقعصسا لم ل الولامزلمجهلعامللةلبكان ملاااقمةلالوضتلال مانلانلاكموبلعال مسرةلالاؤسامو
 لملنقلالب ملي لامليلاقلو قاقلعماعفلعالؤساة إن لااملناومتل نلعالخمط لل**

1 Committee Of Sponsoring Organization (COSO),  Report: Internal Control – An Integrated Framework , 

USA, 1992, P: 3 .  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imanet.org%2F&ei=__JtU93fDKeU0AX76ICYDQ&usg=AFQjCNH7c1E-jIiUyoghVoTF2GAiWz9PEQ&bvm=bv.66330100,d.d2k
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،لال  ا عليلكنلعاقاتلمنلمجعلعاال  فل1عااع ماةلاملؤساةليلبل نلصلوالمالزلعإلي عدعولعالااقعلعا لاتل ما م
نلغلعألماعفل ملالمتلم اعدلعااقم   لعالمااة،لالعاللمامو،لالعصاازعللبماقاعناام قمبةلعااع ماةلشما ل  الاااهلارمال

لالعااش  لمو.

 الداخلية في ظل بيئة نظم المعلومات اإللكترونية:الرقابة : الرابعالمطلب 

ل.قاع العارامنمول نالةعا مسرمولعالرمش ذلاللل نالةمالا ملانل التلبائةللالسلا

 :الحاسبات المباشرة أنظمةالرقابة الداخلية في بيئة  .1

خمط ل قمبةلالمسرةلااخفافلال نالةعا مسرمولعالرمش ذلماهلالضعلل نالةو امجلعالؤساةل ملبائةل
مهلعااهاتلعا قمبةل ل نالةل إن،لاجاكلعال عالةحالمتلومفلال مئقلعافا السمولالعااهاتلعاغا لعالل حلبهلالع

يلملوقاللعارلاةلعاا ااةلاملؤساةلباال لمملل ملضلمنلنزعمةللعالرمش ذ،مماةلبشك ل مصلبمالارةلامللمالةل
لاألانلقر ل  صل سماابلعا قمبةل لعاا ااة لاجاكليلبل مهلعالاققلعالا ل ملعارلاة عاللماامولعاللالة

ل.2عالماة

 لااخللةلام قمبةل مهلعااهاتلا لالب عاجعا قمبةلمجهل ملعساخاعلليملمولعاا لل نالةالوال  ل
الحاعولا عقرةلوشغا لعالامللعالرمش ذلعااملولم سلعا قمبةل مهلقاعئتلعار عاجلالااعالتلعاال  الاليملمولعاا ل

 لعساخاعللعا قمبةلعالمديةلا ل نالةالعالمفمولالعار عاجلعاامليالالاملااخااانلبمااهاتلماا م.لاليجاكلوشل ل
ل.ة،لالغ فلحمسبلاغمقةلألا زذلعار  اةلال القمول اللوشغا  قفمتلافمواالاألا زذلعار  ا

شخلاةلعا مسرمولعال نالةعا مسرمولعالرمش ذل نلبائةلل نالةالوخامفلعا قمبةلعااع ماةل ملبائةل
عاللماامولعااملوااخاللعا مسابلالعااملا مل ملاةلل نالةحاثلوااالبلضلعاضاعبطلعالماةل مللعالااقمة

ل4ال ملامليمم:ل3 مهةلامللمالمولعالرمش ذ

                                                           
أهمية وجود لجان المراجعة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل االتجاه الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات، حاامنمل رالعا لاا،ل 1

 .1،لص:ل3001/3000،ل2،لامالةلعالزعئ لماللعااااا للعصقالمديةلالعاالم  ةلال ،ليماةلعالمالدياا عهلل ط الحة
،لدع ل0اد العاالم ذ،للاالقالمدعالملاةلعاللمةل،لالمراجعة وتقييم الرقابة الداخلية في ظل تشغيل البيانات الموزعة،لالآ  النل ض لسلمدلحان،لل2

ل.210،لصل3009،لال لعاللاااة
الماللكماةلعل،ل ط الحةلدياا عه،التدقيق في ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات المحاسبية في تفعيل الرقابة الداخليةدور ميلمنلعاللم ي،لل3

ل.001،لص:ل3001عصقالمديةلالعاالم  ةلال ماللعااااا ،لامالةلحاارةلبنلبا مملعاشمف،لعالزعئ ،ل
 .302-303ص:ل-،لصق،لا اعلسمبوالتأكيددراسات وبحوث في التدقيق لة،للحململالحلاعل4
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ل - لعاالفاج لما عءعو لوللات لمم لعااهات: لالعاضاعبط لالعارامنمولال لاهم لعار عاج لماه لماهات
لالعار عاجلالعارامنمولاليجاكلمد متل لعار  اةلعالرمش ذ العكاشمفلعااهاتلغا لعالش العلماهلعألا زذ

فانلال  ا عللاظعار لقعاللمامولالعااغا عولعالمفمولعارامنمو،لالعساخاعللب عاجلوشغا لعا مسابلانل
لعساخاعللب عاجلحمسابلاتلياتلع المدمم.

لالعا فمظل ما ملالوغاا لعااهاتلماا ملباعسرةلعالااخااانلعاا اي موعاضاعبطل مهليملمولعاا ل -
لعاش  اانل قط.ل

لالذاكلاماهكالانل نلعاضاعبطلعاامبقلذي مملقالوتلمد عا ملضلنلنالةضاعبطلهامنةلالورا  لعأل -
 را  هلالبمااماملولار لمجهلما عءعولمضم اة.عالاملل التلهامناهلالو

لالوللملعااا اقلعاللمسبلاماغا عولعالرمش ذل مهلعار عاج،لالولالمجهلعاضاعبطلبل مبةلعار الةضاعبطل -
ما عءعولالللةلاللعل اللعكاشمفل يةلوغاا عولغا لالمسرةلار عاجلعا مسابلعااملوتلعااهاتلماا مل

للكنلوقااالعااهاتلباعسرةلضاعبطلا  لعساخاعللعااشغا انل التلعألا زذلعار  اةلعالرمش ذ،لال 
 عالاخللة.عاللفل لالاكارمولورا  لعار عاجلالعساخاعللب الامولاكارةلعار عاجل

لاو لالمامةلارمش ذلا  لمجهلعال عالةسل لعاللماالولالمال رم ذل نلوقم   لالللةلاخمقلاام ل -
 لعااقت،لعالااخااةلبمإلضم ةلماهلوفمهاعااقم   لغمارملوا قلالا لعاللمامةلانلحاثلعار  اة،ل

لعاللماامو.
ل1:ال ملامليمملعإلاوا الناةعاللماامولل نالةعاضاعبطلعاارراقاةل مللعالايالانوااالال يضمل

ل؛عاا  اصلعاامبقلامللمالة -
لعار ل - لعال مز لاف صل ولقاا لومقمئام لعالا ا ة لعأل  ى لالعال ة لعاللقاااة لع ارم عو ل الت لان م

الوامبعلعاللمامولانلحاثلعصكالمتلالعااقةلالعاللقاااة.لالمجهلعص ارم عولعاامقمئاةللعالا مةلعارامنمو
لباعسرةلا مزلط  ملذيم،ل اللعا مسابلعال يزي.لؤدىولمبل ل

ل ذ.عالرمشضلمنل نلامفمولعارامنمولعال ا ةلوااخالل ملعاللمالمولل ا ضاعبطلعالمفمولانل -
لةب معااغا عول ملعالمفلعا ئااملباعسرةلما عءعولاشتلعا قمبةل مهلاضاعبطلعالمفلعا ئااملحاثلو -

ا مةلعأل  ىل مهل نليكانلعإلا عءلعا قمبمل ك  لاملااخالل ملعا قمبةل مهلبامنمولعاللماالولعال ل
 .وشادع

                                                           
ل.006،لص:لمرجع سابقعيلمنلعاللم ي،لل1
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لعارامنمولعالقااةل - ل مه ل قمباة لما عءعولااهساسلالمااع ل ن لالعااملممل رم ذ لعالرمبقة ضاعبط
ارمش ذلالاقم نا ملبماللمااعلعا قمباةل  لمءلالبلالعاللمالةلاماهكالانللامللمالةلانل التل ا زذلط  اة

لكالمتلالعااقةلامرامنمولعاللقااةل ملي لا حمةلالمالة.عإل

 :قاعدة البيانات أنظمةالرقابة الداخلية في بيئة  .2

قم اذلعارامنمولوارمبلضاعبطل قمباةل لماةلالنامللمدع ذلقم اذلل نالةمنلعا قمبةلعااع ماةل ملبائةل
عارامنمولالعاارراقمولالولالال لمااةلعاضاعبطلعااع ماةلماهلااىلبلاال مهلطرالةلا مللمدع ذلقم اذلعارامنمول

قاةلاقاع العارامنمولوه ا ل كر لانلعا قمبةلعااررل نالةاليافاةلعنلمزلمجهلعال مل.لال مدذلام قمبةلعالماةل مل
لعارامنمولالعاخلمئصلعأل  ىلأل لعارامنمولالعساقالااة ل نللنالةباربلاشم ية ليلم لعارامنمو، لنالة قاع ا

عارامنمولالنامللمدع ذلقم اذلعارامنمولال نشرةلمدع ذلالمد لعارامنمولا ملوه ا لشما للعا قمبةلعالماةل مهلقم اذ
ل لقم اذ لعالامللانلعاللكنل نل مهلالمالةلعاارراقمو،لحاثل نلعساخاعللنامللمدع ذ عارامنمولالا مللمجع

 قمبةل لماة،لالنا علصنلعارلاةلعاا ااةلألانلعالؤساةلوملبلدال علممامل ملضلمنلل نالةوام ال ملوا ا ل
لنالة ووما لعاللماامولعاللالةل مهلعالاققل نليه جل مل انلعص ارم لمجهلعارلاةلعاا ااةلقر ل  صل

ل.1عا قمبةلعالماةلالعاارراقاة

ل2عا قمبةلعالماةل ملبائةلقم اذلعارامنمولماهلعالللا مولعاامااة:ل نالةللفلالو
 مجعلعألسمابليقاللبارا  لي لب نماجلاألسلوب الموحد لتطوير وصيانة البرامج التطبيقية: -

ورراقملاايالالولاي لعار عاجلعاارراقاةلعا مااةلمجعلامليلززلانلعا قمبةلال ام ال ملو اانلدقةل
مملبلضليلقم اذلعارامنمولنا علااه ا لعااغا عول مهلحلميةلالسالاةلقم اذلعارامنمو.لال الملالسالاةلالعكالمت

ل:عا قمبةلعااملقالوام ال ملو قاقلذاكل نالة
 .الضعلالميا لعاال  فلالا عقرا ملاالاا مت 
 الضعلالولفاجلعارامنمولعالامناذلالإا عءعولعصسا امعلاضلمنلوا  لقم اذلعارامنمو 
 ةلانلعا قمبةل مهلعااهاتلاللمه لالااعالتلالامفمولعارامنمو،لالذاكلالضعلاااا مولاالالل 

 عااهاتلغا لعالقلادل اللغا لعالخاتللاللع

                                                           
 .230،لا اعلسمبق،لصلالحديث المشاكل والمسؤوليات والتأكيدالدقيق حلالحململاللة،لا 1
 .666-666: ،لصمرجع سابقعيلمنلعاللم ي،لل2
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 لضلمنلدقةلالعكالمتلالعوامقل لمه لعارامنمولالعالالقمول ملقم اذا قمبةلل نالةياتلالضعل
ل ملعأل ل مهل نه لاملااخااالنالةعارامنمو، لعألنشرة لوللات لقالصليا  لدعئلم لنعاللقاذ

ذلاخمط ذل اللو ايالنامللمدع للوازعياا قمبةلعااملو رتلعكالمتلالدقةلعارامنمولالقالل نالة
 دعئلمل الله ةلعارامنمول اللعاف  س.للقم اذلعارامنمو

 مورمعلما عءعولم مدذلماكمةلعارامنمول لالعاقامللباغاا عولالرقاةلال لماةلالإا عئاة.ل 
ذاكللإن :لمنلقاملل اذل شخمصلبمساخاعللعار عاجلإلد متلالولاي لعارامنمولنموذج ملكية البيانات -

لعارامنمولاغ ضلواضاالولمالمولعااهاتل لقم اذ لاملاؤالاامولانلااي  لالعض م يارمبلو اياع
لعارامنمو.لحاثل ليام ال ملضلمنلوکما لقم اذ لام نهل ملحماةلولكنلعالايالانل العألان،لالمجع

امدلعحالمتلز مدذل ل ل مهلدقةلالووما لبامنمولالالةلساؤديلذاكلماهعألشخمصلانلعوخمذلق ع عليؤ 
لعارامنمول اللعساللما مل مهلن ال مط .ل

لانلعاللكنلوقااالعااهاتلماهلقم اذلعارامنمولانل التلعساخاعللالوصول إلى قاعدة البيانات: -
ذاكليارمبللإن  ل لماةلكملةلعاا لبمالارةلاأل  عدلالعألا زذلعار  اةلالعار عاج،لالاوملووانليملمولعاا

لالاجاكل لالعا فمظل مهلس  ا م لااغاا مم لالب لل إنما عءعوليم اة لط  اة لعاا لبها زذ عاجل بطليملة
البامنمولا ادذليام ال مهلقامللعالااخااانلالعالر الانلعال  لانلبمااهاتلماهلعارامنمولالولايم مل

.لال لكنلعااهاتلماهلعارامنمولانل التلعساخاعللااعالتلعاا  اصلال ؤديلعاالفاجلعاغا ل1 اللماغمئ م
مسرةلعا قمبةلعاللل نالةعاللمسبلإلا عءعولعااهاتلماهلالهاتلغا لاخاتلاقم اذلعارامنمو،لالوضلنل
ل؛القاتلقمبماةلعارامنمولعالخزالنةلاما اتلماهلهاغةليلكنلاإلنامنلق عءو مل التلالقت

م اذلقليلبل نلوقاتلااؤالاامول دعءلاخامفلعألنشرةلعالرمابةلااللاتلالوشغا ل:فصل الواجبات -
ل؛المتلالسالاةلالدقةلقم اذلعارامنموضلمنلعكل ا عارامنمولانل

ل؛إدارة موارد البيانات -
نلاليااخاللقاع العارامنمول   عدل مل ازعءلاخامفةل اياذلامن البيانات واسترداد قاعدة البيانات: -

المجعليللمل نل ازعءل اياذلانلعالؤساةلسااه  لمذعلاتلوونلعارامنمولااا  ذل الل لمامولعالؤساة،ل
عا قمبةلعالماةل مهلسالاةلعارامنمولالعسا دعدلقم اذلعارامنمولل نالةل إن  رمء،لالورلملاجاكللوضللت

لعارامنمو.قاع الل نالةا ملااااىل متلانلعألملاةل مل

                                                           
ل.309،لا اعلسمبق،لصالتا كيداسات وبحوث في التدقيق و در ا الحململاللة،ل ل1
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لالمعلومات اإللكترونية: مراجعة الحسابات في ظل نظم الرابعالمبحث 

ل ملوخراطلالولااتلال قمبةلالظمئف م،لحاثلي اتللعال عالةلولار  لعإلدع ذ ا لةلعساشم  ةلالام اذ
عال عاعلبا عسةلال  صلناتلعاللماامولعإلاوا الناةلاماهكالانل لمااا ملالورا  لط قلال سماابلعا قمبةلعاامل

 وااخاا ملالعكاشمفلنقمطلعاضلفلب ملاملل ل مهلو اال م.ل

 والمعايير والبيانات الدولية الخاصة بها مراجعة نظم المعلومات اإللكترونيةمفهوم المطلب األول: 

اضعلمطم لعااالااةلالعا ائمولا اد اللناتلعاللماامولعإلاوا الناةلاللسلار قل المليمملماهلاف
لالميا لالبامنمولعسا شمديهلألدعءل لمامولعال عالةل ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الناة.

 نظم المعلومات اإللكترونية:مراجعة مفهوم  .1

بائةلعاللمالةلعإلاوا الناةلامللماامولالعارامنمولعالمااة،لالعلالوقااتلالو ايالظ ليقلالبمال عالةل مل
 الملمذعليمنلعساخاعللعا مسابلالنامللعاللمالةلعآلااةلياممتل ملحلميةلعالؤساةلال ؤيالسالاةلعالخ امول

اخاللنلعالاع دلعالاا  ذل ملعالؤساةلواهماعفلعالاضا ةلبفم ماةلالعااهكالب ملمجعلعالامللال ملو قاقلعأل
ل.1بكفمءذ

ممل لماةلالالةلام لاتل يضمل مهل داةلوالمقلباهكاالعإلدع ذل مهللعال عالة لماةلل إنلال ماه
ا لعاا ققلانلااىلارمبقةلوهكااعولعإلدع ذلامللميل ا عارامنمولعالمااةلالوقاتلمجهلعألداةلبلا ذلااضا اةلانل

لماملعال نليرمغلياللانلعإلدع ذلعال عاععالاضا اةلالواظافلعالامئجلاألط عفلذعولعالالقة،لال لبل مهل
يلااعطنلضلفلاام  ةل ملناتلعا قمبةلعااع ماةل  لمءل لمامول  صلعااقم   لهاملؤساةلالالمسلمدع و ملب

عالمااةلالعااملاتلياتلالمالا م،ل اللول ا  ملقر ل  ل ملال فض ل نلوااتلعصولمصولبانلعال عاعلالعالؤساةل
لغا  لعال عالةل ملها ذلوق   لاكااب،لحاهليلكنلوفمديلعحالمتلساءلعاف تلالإذعلعكافهلعال عاعلبارما

لا اظةل مل ال عقل ل لعال عالة.+عالاؤالاانلبمالؤساةلشفا مل لماهل نليشا لماهلذاكلبكامبةلل

                                                           
،لطرلةلعألالام،لدع لعالاا ذلاملش لالعاااز علالعاررم ة،ل لمن،لعأل دن،لنظم المعلومات في الرقابة والتدقيقزياد عبد الحليم الذيبة وآخرون،  1

 .66ص:  ،3000
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عال عالةل ملظ لناتلعاللماامولعصاوا الناةل  صليم ةلاكانمولنامللعاللمااموللا لةواضلنلالل
ل1لعصاوا النم،لالمم:

ل:مامليمل مهلعالمامانلبمأل صلعال عالةالوالمالتل:لالعاملين مراجعة -
 ل؛عافل لبانلعااظمئف
 ل؛عإله ع ل مهلالالمامزذلعالاظفانلعاالا ة
 عاا ققلانلضاعبطلعااهاتلبمساللمتليملمولعاا ،لالب الامولااخللةلا قمبةلعااهاتل

لالع:ل ا املااللمانلعال  لانل قط،لالذاكلانل

 ؛عااهاتلغا لعال  صلماهلعألا زذلالعار عاجلالقم اذلعارامنمو 

 ؛مد متلالماالولغا لا  لة 

 ؛وغاا عولغا لا  لةلالمفمولعاللماامو 

 ؛عساللمتلب عاجلعا اعسابلعاارراقاةلانلقر لااظفانلغا لا  لان 

 .لعساللمتلب عاجلعا اعسابلعااملاتلواتلعاللمدقةل ما م

 :امليممل مهلعالمامانلعال عالةالواضلنلل:على األجهزة المراجعة -
 ؛ع اام لااقعلآانلاألا زذ 
 ؛بمصولمتلبماولرااو لو ايالعالاظفانلعالالاحلا ت 
 ل؛عصحافمظلبلاخلعحاامطاةلاملمفمو،لالامالالولعا ماة،لالعصحافمظلب مل ملاكمنلآان
 . لعااهاانل مهل ا زذلعاولرااو

 :امليممل مهلعار الامولعال عالةالواضلنللعلى البرمجيات: المراجعة -
 ؛عاا ققلانلما عءعولع المدلعار عاج 
 ؛باةلامر عاجلنفا معاا ققلانلع ارم عولعاللمااعلعا قم 
 ؛ما عءلعال عالةلعافلمئاةلامر عاجل التلالقتلعساخاعا م 

                                                           
 .66-7، ص6667، الطبعة األولي، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعة وتدقيق نظم المعلوماتأمين السيد أحمد لطفي،  1
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 .عصساخاعللعالفما لامر عاجلعاللالاذل التلالقتلعإل اعدلاللمالةلعارامنمو 

يلبلعااهكالانلحلميةلقاع العارامنمول ملعالؤساةلالذاكلاألسرمبللعلى قاعدة البيانات: المراجعة -
 عاامااة:
  غا لقمبمةلامق عءذلانلقر لعإلنامن،لاجاكلصبالانلالاادل سماابل قمباةللمنلامفمولعاولرااو

 ؛اضلمنلماكمناةلق عءذلعالمفمول لالعا ماة
 نل يلعنقرمعلافما ل ملعااام لعاو  بمئمل اللوجبجبل عارامنمو،لالللعحااعؤممل مهليتلممئ لان

ل؛ اهليلكنل نليؤديلماهلضامعلعارامنمو
 لعألسمساة لعارامنمو ل مه للعحااعؤمم لساءلاملؤساةالعاا  ة لان لحلميا م ليلب لالاجاك ،

 ؛عصساخاعل،ل مهةلال نلوومفةلم مدذلمنشمءلقاع العارامنمولووانلا وفلةلااع
 لاجاكليلبلعورمعلنفسل لعالؤساة ل هات لعارامنمول حا لقاع ا لبمق ولار  ملسماابلحلمية

 عألهات.

 اإللكترونية:البيانات والمعايير الدولية الخاصة بالمراجعة في ظل النظم  .2

ةلعااالااةلاعلواسعلبائةلوقلامولعاللماامولالالمصولعساخاعا م،لاوزعياول لمااةلعاللالمولعال ل
كلعاخاامول ملوملهالبغاةلعااقما لانل لاذلعألدعءلعالموجل نلحقاقةلعاخاامولعاامليقاا ملعال عاع،لالاملوارمر

ةلبلفةل مهة،لسلتلعالايالانلعاللالمولظ لعااقلامولعا اي ةلبلفةل ماةلالناتلعاللماامولعإلاوا النا
عال لاةلماهلمهاع لاللا ةلانلعاللميا لالعارامنمولعااملوقم لانل لاذلعألدعء،لالسلقال ل المليممل مهل

لذي لعارامنمولالعاللميا لعالمد ذل مهلي لان:

لعصو مدلعااالاملامل مسرانلعاقمناناان؛ -

 الميا لعال عالة. المس -

ل:ة عن االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيينالمعايير والبيانات الصادر  -2-1

ها ول نلعصو مدلعااالتلامل مسرانلعاقمناناانلعالايالانلعاللميا لالعارامنمولبلض ملاالمقلارمش ذل
بمال عالةل ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الناة،لالعأل  ىلغا لارمش ذلانل التلااضا مولاالمقةلبمال عالةل

لناةلنجي ممل المليمم: ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الل
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 :"األهداف والمبادئ الرئيسة التي تحكم مراجعة البيانات المالية" 222المعيار الدولي رقم  -أ-2-1

ي ادلالاابلقامللعال عاعلبمصاازعل،لبمإلضم ةلماهلعالارمرمولعأل القاةلالعالارمرمولعاقمناناةلالعاامل
ل.1بللام لعال عالةلعالالمقةلباقلامولعاللمااموو ورطلبل لةلعال عالةلالعااملولا مملعااالاة،لال نلي ورطل

 المعلومات تستعمل الحاسوب: أنظمة"المراجعة في بيئة  421المعيار الدولي رقم  -ب-2-1

 مهلعال عاعل نليالاعلبمالل  ةلعاوم اةلبهسمابل ل لناتلعاللماامولعااملوااخاللعا مسبلعآلامل
اهلال مهلعال عاعل نليق  ل الملمذعليمنتلملمكلب افلوخراطلالإدع ذلالالميلةلعالل لعالؤدىلالعإلش عفل م

عاللماامولعااملوااخاللعا مسبلحماةل التل لماةلعال عالةلماهلعصسالمنةلبل م عولااخللةل ملناتل
،لال  افلمجعلعاللام لماهلوا ا لعإلا عءعولعاامليلبلمورم  مل لالولفاجل لماةلعال عالةل مهلعالؤساةلامعآل

ل.2ارامنمو ملعالمااةذعولعااشغا لعإلاوا النمل

" اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمؤسسات التي تستخدم  422المعيار الدولي رقم  -ت-2-1
 مؤسسات خدمية الحاسوب:

الاقالوضلنلمجعلعاللام لااضا منل ئااامنلململع ارم عولعاللا ،لالوق   لا عاعلعالؤساةلعاخاااة،ل
ةلااةل مهلعالامللعال مسرملالنامللعا قمبةلعااع مااجاكليلبل مهلعال عاعلد عسةليافاةلوه ا لعالؤساةلعاخا

لامللا لالذاكلاومليقاللبمااخراطلاللماةلعال عالةلالورا  لط  قةل لماةلاالفاجمم.

الحواسب  أنظمة–المحوسبة  تالمعلوما أنظمة"بيئة  1221بيان المراجعة الدولي رقم  -ث-2-1
 الشخصية المستقلة":

العالالمقلباقاي لعالخمط لالعا قمبةلعااع ماة،لال اضلنلل،100عاغ ضلالهلوفاا لعاللام لعااالامل قتل
عا مسابلعاشخلم،لالواضاالا قمبةلعااع ماةل ملبائةلعا مساب،ل ضالل نلبامنلوه ا للنالةعارامنلالهفملأل

ل.3عا مسابل ملعالامللعال مسرملالعاضاعبطلعا قمباةلذعولعالالقة

                                                           
ل.63صلل،بقم،لا اعلسدور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتلي دالديلس مل،ل1
ل.63،لصبقم،لا اعلسدور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتي دالديلس مل،لل2
أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا جودة عمل المدقق الخارجي "دراسة ميدانية في بعض مكاتب عالقاذ،لالمتل بالس دعنة،للي  لةلعالام ،لهماال3

 .06،لصل00،لالمةلعاز قمءلامر اثلالعاا عسمولعإلنامناة،لعالادلالتدقيق األردني"
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الحواسيب -المعلومات المحوسبة أنظمة"بيئة  1222الدولي رقم  المراجعةبيان  -ج-2-1
 الحواسيب المباشرة": أنظمة-الشخصية المستقلة

عااملولكنلاااخااا ملانلعااهاتلماهلعارامنمولالعار عاجلارمش ذلانل التل ا زذللنالةالمملومكلعأل
عا مسابلعالمش ذ،لال ناع  ملال اعه مل ضالل نلضاعبطلعا قمبةل مللنالةط  اة،لال اضلنلعارامنلش حلأل

ل.1الوه ا عو مل ملعالامللعال مسرم،لالعا قمبةلعااع ماة،لالإا عءعولعال عالةلنالةمجهلعألا  ل

قاعدة  أنظمة –المعلومات المحوسبة  أنظمة" بيئة  1220بيان المراجعة الدولي رقم  -ح-2-1
 البيانات":

لأللل لعااع ماةل ملبائا م،ليلمللنالةياضلنلعارامنلش حم لالعا قمبة لعارامنمولال اعه م قم اذ
لال مهلما عءعول لذعولعالالقة لعااع ماة لالعاضاعبط لعال مسرم، لعالامل لعارامنمول م لقم اذ لوه ا  لماه يشا 

ل.2عال عالة

خواص واعتبارات  –"تقدير المخاطر والضبط الداخلي  1221بيان المراجعة الدولي رقم  -خ-2-1
 المعلومات تستعمل الحاسوب": نظمةأل 

لعالخامفل لالعااللاتلالعألالاهلعإلا عئاة لعاللمالمو،   ضلعارامنلعا اك لعاالاالملامرائةلالطرالة
هامنا م،لالللنالةارائةلعا مسابل ضالل نلعاضاعبطلعالماةليضاعبطلعاالااتلالعإلدع ذ،لضاعبطلورا  لعأل

قاةلمد متلعارامنمولالعار عاج،لعاضاعبطلعااررال،لضاعبطنالةضاعبطلوشغا لعا مساب،لضاعبطلب الامولعأل
 مهلعالا الولالعاللمامولعااشغاماةلالعالخ امو،لالور قلعارامنلماهلما عءعول  صلومكلعاضاعبطلالعألسماابل

ل.3عالااخااة

ل

ل

                                                           
 .المرجع السابقفس ن 1
ل
للتحديات التي تواجه مهنة مراقبة الحسابات في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة "العراق التحليل االستراتيجي عاركاع،ل ا مءل رالعاخماق،لل3

 .61 ط الحةلدياا عه،لغا لالشا ذ،ليماةلعإلدع ذلالعصقالمد،لامالةلعالاه ،لصلدراسة حالة"،
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 "طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب: 1220بيان المراجعة الدولي رقم  -د-2-1

الهفل سماابلعال عالةلبلام اذلعا مسبلبلمل ا مل دالعولعا مسبلالعاامليشم لماا مللعارامنلوضلن
ل.1،لالقالوااخالل مل دعءلاخامفلما عءعولعال عالةGAATSبماللرمال

 "التجارة اإللكترونية": 1210بيان المراجعة الدولي رقم  -ذ-2-1

ل لالو ايا لعالؤساة لبررالة لعال م عولالعالل  ة لعارامنلااضا مولوشل  لعالخمط وضلن ،لطرالة
الع ارم عولعاضاعبطلعا قمباةلعااع ماة،لالوه ا لعاالالولعإلاوا الناةل مهل داةل لماةلعال عالة،لعااه ا ل مهل
ل ملنشمطل لعالؤساة لوشم ك لعا امبمول لاام لا عالم لالام اذ لعإل شمد لوا ا  لعارامنمولعالمااة، ا عالة

ل.2ولم يل

 (:(ASBالمراجعة  المعايير والبيانات الصادرة عن مجلس معايير -2-2

ل ل ن لعاقمناناانلها و لامل مسران لعألا  كم لاملل ا لعاامبع لعألا  كم لعال عالة لعاللميا  المس
(AICPA)ل لال م، لانلعارامنمولالعاللشا عولنجي مم لالام اذلل(SAS.NO. 80)بامنللعالايا العاجيلامء

ل(SAS.NO. 31)عال عاعلاما يازل ك  ل مهل داةلعإل رمولعإلاوا الناةلانل التلمد متلعاا االمول مهل
ل.3ماليافلياتلعاالما لاعلاخمط لعارائةلعإلاوا الناةل(SAS.NO. 32) متلوغاا لانل

ةلباه ا لنل مللالعاخمهال3000 مل     لل(SAS.NO. 94)ل61كجاكل ها لعاللمسلعالش ذل قتل
وولاااااملعاللماامول مهل  تلعال عاعلا اك لعا قمبةلعااع ماةلالوقاي ل ر لعا قمبةل لال دعءل لماةلعال عالة،ل

عاخمهةلبا عسةلماك لعا قمبةل لال دعءل لماةلعال عاع،لالقالوضللتلعالش ذلل00الوتلب ملولاي لعالش ذل قتل
اااملعااع ماةلبمالؤساةلعص ارم عولعاخمهةلبهسماابلوولاا   لوولاااااملعاللماامول مهلنامللعا قمبةلل61 قتل

ولااااامل مهل سماابلولذعاللماامولعاامليلبل نلي اتلب ملعال عاع،ل ناععلالالسمئ لعا قمبةلعااع ماةلعاللالا
عاللماامو،لض ال ذلعساخاعللعال عاعلالام اينلذاليلا م عولاالازذل ملمجعلعاللمت،لال  ا علض ال ذل  تل

ل.4عال عاعلاموافاةلعااملياتلب ملم اعدلعااقم   لعالمااةلعإلاوا الناة
                                                           

ل.61،لصل،لا اعلسمبقجيا المعلوماتدور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولو ي دالديلس مل،لل1
 المرجع نفسه. 2

3 Journal of accountancy, SAS.NO 80 see to https://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Jan/sas80.htm  
4 American Institute of certified public accountant (AICPA) Statement No 94, "the effect of information 

technology on the auditor's consideration of internal control in a financial statement audit" April (2001). 

https://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Jan/sas80.htm
https://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Jan/sas80.htm
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 ييرهااإللكترونية ومعامعلومات البيئة نظم المطلب الثاني: أهمية فهم مراجع الحسابات ل

اكلذعساللمتلعا مسابلساؤديلماهلوغاا لالمالمولالحفظلالإبالغلعاللماامولعالمااة،لالقاليؤ  ل
ل مهلعالامللعال مسرملالنامللعا قمبةلعااع ماةلعالررقةل ملعالؤساة.

لبلعال عاع ل لماةلامزل ل مه لعإلاوا الناة لعاللماامو لنات لبائة لوه ا  ليافاة لعص ارم  لبلان مأل ج
ل.عال عالة

عا امبمول نليقاللبمإلا عءعولعااملولكلهلانلعااهاتلماهلعاا اةلعاوم اةلانللال عاعصليلكنل
عاقلم ةلبهنلعارامنمولعالمااةلااضاعلعاف صلصلواضلنل اا عل ظ  ول مهلغا لحقاقا م،ل مهةلمذعليمنتل

ا ملعاوم اانلايهلعاف تلالعاول ملعا مساب،لالعاللمالةلعآلااةلامرامنمولانلدالنل نليكانلاهنش  لمجهلعارامنمولقال
للنالةأل لبائة لوه ا  ليافاة لبلانلعص ارم  لعأل ج ل ماه ليلم عاامللعاللماامول نالةعاللماامولعالااخااة

(،لعاجيلنصل100عااالامل قتل)لعال عالة،لالمجعلاملنصل ماهلالام لعال عالةواالل لعا مسابل مل لماةل
لمابل ل لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلب افلوخراطلالإدع ذنهل مهلعال عاعل نليالاعلبمالل  ةلعاوم اةلبهس 

الالميلةلعأل لمتلعالللزذلال ماهل نليق  ل الملمذعليمنتلملمكلحماةلماهلعصسالمنةلبل م عولااخللةل مل
قالي امجلماهلداا ل اللا شال لمملامالما لاعلعالاعقفللعال عاعل إنالمتلناتلعاللماامولعإلاوا الناةلالا جعل

عااملسااا  مل ملالمتلوشغا لعارامنمو،لالقاليكانلانلعاض ال يلعصسالمنةلبه لمئاانل ملواقاقل لمامول
تلااعنبل ملوللالعال عاععااشغا لعإلاوا الناةل مهةل ملظ لعاالقااعوليلمل نهلانلعاض ال يلاشم يةل

 لحامساةل ملحماةلناتلعااشغا لعالاقااةلاضلمنلعكاشمفلعألاا لعاخمطئةلعاشمذذلعا قمبةلعااملوللمهل ك 
اليام اهليلمل نلذاكلقلا عاعلعا امبمو،العااال بلبلاتلعااشغا ل ملحماةلالضعلناتل قمباةل  ض لانلقر ل

لنداةلعإل رمولال ز الانلعحالمتلعكاشمفلعأل رمءلالعاغشلالقال الههلاللعلعال مسرانلعاقمنانا  ملالعل
عا امبمولوامخصل ملال  ةل سمساةلالاتلعا مسابللا عاع(لبمنلواا  ليفمءعولاایلAICPAعألا  كاانل)

عا مسابلالعاا ما لامال فل مهلااعطنلعاقاذلالعاضلفل مللعال عالةالاكانموهلالقا وهل مهلوللاتلمامك ل
لمللبهسماابلاجلباارةلاإلامجهلعالاتلالعك  لانلذاكل ر ذل ماهلبمغمولب الةلوالالاهل مهلعألق لبكامبةلب ع

ل ملظ لعاللمالةلعآلااةلامللماامولوارمبل نليكانلعال عاعلعال عالةعال عالةل ملبائةلماوا الناةلصنل لماةل
عا مااانللعال عالةاجاكلصلبالانلو ايثلارمقتلل، مهل  تلالد عيةلبررالةلعالامللعصاوا النمل مهلعال عالة

(لالذاكلاارا  لعألسمسلعالململالعاللمملب اثليلمسبلAISإلاوا الناةل) رمئ تلدال عول ملناتلعاللماامولعإلالل
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المتلل لماهلا عقرةلعااغا لالذاكلبمالل ل مهلنق ل ر وهل ملا عاعلعا امبموبائةلعااشغا لعصاوا الناةل امل
لا عالةلناتلعااشغا لعصاوا النملامرامنمولعال مسراةلالذاكلانل التلعااا  بلعالاال لالعصطالعل مهلعاواب

لعالاخللةل ملذاك.

عاجي ل ملعافل لعألالتلصلواه  ل ملظ لناتللتافمالميا لا لةلعال عالةلس لا لعإلشم ذلماهل نلالل
لعاللماامولعإلاوا الناةلي ا ع،لالسل مالتل مل المليمملمب عزل متلعااه ا عو:

 :العامة المعايير .1

 :عآلوم االحاة  لبالللعال عاع، بشخلاة و ورط ألن ملالميا  ك ا ع عاللميا  مجه واه   ص

 :العملي والتدريب العلمي التأهيل معيار -

ل1ل:امليمملال ا ققلمجعلعألا لانل الت
 ال  ةليم اةلبرائةلناتلعاللماامولعإلاوا الناةلاغ ضلوخراطلالإدع ذللعال عاع نلووانلااىلل

عالا ل الملمذعليمنتلملمكلحماةللعال عاعالعإلش عفلالا عالةلالاامبلةلعالل لعالؤدى،لال مهل
لماهلا م عولااخللةل ملناتلعاللماامولعإلاوا الناة،لبغ ض:للعال عالة التل لماةل

 عا لاتل مهل  تليمفلاملامللعال مسرملالالامللعا قمبةلعااع ماةلالعااه  لبرائةلناتل
 ؛عاللماامولعإلاوا الناة

 اىل ،لال مهلعالخمط لعالااو ايالوه ا لمجهلعارائةل مهلعااقاالمولعالماةلاملخمط
 ؛ هاالعا امبلالااااىلاللا ةلعاللماالو

 .وللاتلالولفاجلع ارم عولعا قمبةلعاللمسرةلالإا عءعولعاا قق 
 اام اذل حالعال لاانللا عاعلعا امبمو ملحماةلعا ماةلماهلا م عولااخللةل ارمبلل

 .عال عالةعاجيليلمكلمجهلعال م عو،لالعاجيلقاليكانل حالااظفمل

                                                           
–تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي بالمؤسسة االقتصادية "دراسة حالة مؤسسسة صناعة الكوابل  تأثير إستخدامما مللب البة،لل1

،ل3001/3000عالزعئ ،للباك ذ، ط الحةلدياا عه،ليماةلعالماللعصقالمديةلالعاالم  ةلال ماللعااااا ،لامالةلا لال اض ،لل"،ENICAB-بسكرة
 .011ص:ل
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 :والحياد االستقالل معيار -

 بائةلظ   م عال عالة ا مل اوم ة  دعئه  لا العاجملم عالمدي بمصساقالت عال عاع يالاع  ن يلرغم
ل.1امرامنمو عااااليل عااشغا  الات ا عالاه  لا ذاك  م شهنه امرامنمو، عصاوا النم عااشغا 

 :يةالكاف المهنية العناية بذل معيار -

 الميا  ورراقل ال عال عالة  لماة  دعء  ن  مهة  كر ، ا لاة  لمية برجت ارمارانل عال عالة    ق
ل  الق  مهة امل عالان عالاال  عاالمات ب عاج  مه عإلش عف اع عصاوا الناة، عارائة  م عالااعنم عالل 
 عالالئلة عال لاة عاللمية بجت  نه عال عاع  ن نقات حاث عال عالة، ال لة عاللقاذ عا اي ة عارائة  م عال لة
ل :يمم ام عورع مذع عالام  ة العالخمافمو عأل رمء عكاشمف  ال ااؤالااةل له وا ع عاام

 عال عالة؛ اللماة عالاا العاالفاج العااللات عااخراط 
 عا مساب؛ بائة  م عالررقة عااع ماة عا قمبة إلا عءعو عافلمت عااقاات 
 ضمء بان عصولمت و اان ماه يؤدي ألنه عا مساب بمساخاعل عال عالة  سماب مورمع   

 و اان  مه يللكس ام الدقة، با  ة ولقااع عألك   عال عالة ا مل  دعء عال عالة،    ق
 .2العالخمافمو عأل رمء عكاشمف  م عال عالة  لمااة

 :الميداني العمل معيار .2

 الذاك عصاوا الناة،ظ لبائةلناتلعاللماامول  م كرا ذ بلا ذ عاللميا  عصاازعللب جه كافاة وخامف
ل3ل:عاامام عال ا  مه

 ولقااع ال ك    هلب  ما ت العإلش عف عالام اين الوخلاص الولاان عالل  الوقاات وخراط ا مل -
ل:عاامااةاألسرمبل الذاك
 ناعع الع ارم  وقاات ض ال ذ عال عاع  مه امل عالة عالماة عصسا عوالاة عاخرة الضع  لا  

لعاااال ة عال عالة  ملحماة وااا ص العاام عا قمبة ان

                                                           
ل.333،لص0666،لدع لعالمالاةلعالاياذ،لعإلسكلا  ة،لال ،لة في ظل بيئو نظم التشغيل اإللكتروني للبياناتأساسيات المراجعسلا ذليما ،لل1
ل.المرجع نفسهل2
 .320،لصالمرجع نفسهل3
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 االسالمنة عال عاع يضر  الم بمالكاب يااعااالنل ص اام اين عال عالة  لماة وارمب قا 
 عالام اين بلض الوا  ب وهما  م مدذ  ال عالكاب،  م ج ان الوخللمو بخر عو

 اايه؛ عالااادين
 بلفاه عا مساب  مه ك ا ذ ال مل ال دعئ ت عالام اين،  مه عإلش عف هلابة. 

 عال عالة الميا   ك   ان عااع ماة عا قمبة ماك   مه عص المد ماكمناة ااى وقاات الام  يلار  -
 .عال مئاة ةعال عال الب عاج  رة  مه كرا      ان اجاك الم ام مساب،لعاللا  بمساخاعل وه  ع

 عاااااة اا مو  كلاالاعو عاللا  ااالاعو الااد  ال بارب يخامف الل م عااعاب عألداة  ناعع -
 .واغا  عألداة الع السمئ لمن كلم العألسامذ،

 :التقرير معايير .0

ل.المالةلعارامنمو ط  قة بم االف عااق    الميا  وخامف ص

 المطلب الثالث: إجراءات وأساليب المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية 

لعاللماامول لنات لظ  ل م لامل عالة لعاللماة لعإلا عءعو لمب عز لسل مالت لعالرمب لمجع ل الت ان
لعإلاوا الناةلالعألسماابلعالااخااةل  لمءل دعءلمجهلعإلا عءعو.

 في بيئة المعالجة اإللكترونية المراجعةإجراءات  .1

الذاكللعال عالةا ع مذلبائةلناتلعاللماامولعإلاوا الناةل لالوللاتلما عءعوللا عاعلعا امبمو مهل
لماهلعالاااىلعألدنهلعالقرات.مملط لماخانلااقما ل

اتليكانلانلعاللبلعا لمذل،لعإلاوا الناةلنالة ملظ لعأللعال عالةالوخامفلط قلورراقلما عءعول
ل مهلالماامولالالةلاف ل ملباالنلاام اذلعا مساب.

ل:ل1 ملبائةلعاللمالةلعإلاوا الناةلامرامنمول مل  بعلا عح لالمملالعال عالةول ل لماةلعاف صلاللل

                                                           
 .10صلمرجع سابق،،لالآ  النلز مدل رالعا ماتلعاجيبلل1
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 للمراجعةالتخطيط  -1-1

حاثلي ادل اهللعال عالة،انل التلالضعلعألماعفلاامكلعال عالة،لالذاكلانل التلم اعدلب نماجل
داةلعإل رمولال ام المجعلعار نماجل مهلم شمدلعالام اينلألنهليرانليافاةل عاالزاةلاللعللعال عالةما عءعول

لولفاجلعألماعفلالإا عءعوه.

 :تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية -1-2

لعاااال ةل لعالات لألالاه لعااع ماة لعا قمبة لولار  لحاث لالوقا ل م لعااع ماة لعا قمبة لد عسة ل الت ان
لال عالةعالعألسمسلعاجيلي ووزل ماهل ملم اعدهلار نماجللال عاعلعا امبموالعإلاوا الناةلنقرةلعاراعيةلبمالارةل

ل ملا عح لصحقةلال ملو اياليلاةلعص ارم عولعااملساقاللب م.

 :ت والمعلوماتجمع البيانا -1-0

عألك  لوفلااللاماهكالانل نل سماابلعا قمبةلعاااال ةلالعإلاوا الناةلدقاقةلالإن ملوقاللباظمئف مل مهل
عا امبمول ملو ايالعأل رمءلالناعحملعاضلفلعا ماةلالعالام  ةلالممللا عاعن ال لمتلالوااراعلاام اذل

هاتلعال حمةلعا عبلةلالعااملوام اهلاماللعا امبمول ملا عاعول  لاا الولع ارم عولعاااادلعاامليقاللب مل
ماهلدقةلالالقاااةلبامنمولعارلادلعالا اةلبماقاعئتلعالمااةلالوااخاللمجهلعص ارم عول ملو قاقلانل نل ازل

لعألهلمفله ا ةل مهلسرا لعال متلال ن ملساا  ل ملااالتلشمشةلعا مساب.

 :القيام بعملية االختبارات -1-4

 المعلومات اإللكترونية:أساليب المراجعة في ظل نظم  .2

ليااال ال ةل سماابل ئاااةلامل عالةل ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلالمم:

 بمساعدة الحاسوب: المراجعة -2-1

مال نليقاللا عاعلعا امبمولبهدعءلا ماهلماوا النامل يلعساخاعللعا مسابل  لمءلعاقامللبإا عءعول
ل1لعال عالة،لبلمل ا م:

                                                           
المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة،  االتحاد  طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب،، 6665البيان الدولي رقم  1

 .6665الدولي للمحاسبين، 
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لالعأل هاذ.لع ارم عولوفمها لعاللماالو -

لعإلا عءعولعاا ماماة. -

لعا قمبةلعالماة.ل نالةع ارم عول -

لب عاجلع اام لعالالمولصساخ عجلعارامنمولص ارم عولعال عالة. -

لعا قمبةل مهلعاارراق.ل نالةع ارم عول -

لعال مسراةلاملؤساة.لنالةم مدذلما عءلعا امبمولعاامل ا و ملعأل -

 :بمساعدة الحاسوب المراجعةطرق   -أ-2-1

ل1لانل التلعا مسابلالملم:لعال عالة لكنل نلن ل لط  قاانل سمسااانلاللماةلالل

،ليلزءلانلما عءعولعال عاعواوانلانلب عاجلعا مسابلعالااخااةلانلقر لل:المراجعةبرمجية  -
لاللمالمولبامنمولذعول ملاةلواقاقاة،لالواضلن:للا عالاه
 ب عاجلعا زل:لمملب عاجلعا مسابلعاللللةلإلا عءلالظمئفلالمالةلعارامنمو،لعااملواضلنل

لامفمولعا مساب،لالع ارم لعاللماامو،لالإنلمزلعا امبمو،لالإنشمءلامفمولعارامنمو،ل ق عءذ
 ؛عال عاعالطرعلعااقم   لبماشك لعال ادلانلقر ل

 لا م لإلا عء لب عاجلالللة لمم لاغ ضلا اد: لعالكاابة لعار عاج  ملظ الفللعال عالةل
لقر ل لان لم اعدمم ليات لقر للعال عاع مهة، لار اجل م املاكمفلان ل ال لعالؤساة،  ال

 ؛،لالعأل ض لعساخاعللعار عاجلعالااادذلبمالؤساةلانل نلياتلورا  لب عاجلاااقمةعال عاع
 ب عاجلنفلاة:لواالل لانلقر لعالؤساةلإلا عءلالظمئفلالمالةلعارامنمولعالشا ية.ل 

الذاكلبإد متلل،عال عالةواالل لط  قةلعارامنمولعص ارم  ةل لالولفاجلما عءعول:لاالختباريةالبيانات  -
بامنمول)ا الل الةلانلعاللماالو(ل ملنامللحمسابلعالؤساةلالاقم نةلعالامئجلاعلنامئجلالاذلسمفم،ل

لالال مل مهلسرا لعال مت:

                                                           
ل.12،لصبقامرجع س،لالآ  النلز مدل رالعا ماتلعاجيبلل1
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 ؛بامنمولع ارم لضاعبطليملمولعاا ،لالضاعبطلعااهاتلامرامنمو 
 ؛ماالول مهةلص ارم ل اعصلالمالمول مهةلالامللحمسابلعالؤساةال 
 (،لالو حا ليم ةلعاللماالولحامب-اااخالل-الماالولإلنشمءلالحاعولالملاةل)قاتل...

 عالمديةلماا مل التلدال ذلعاللمالةلعالمدية.

 اعتبارات استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب:  -ب-2-1

يلا لعال عاعل ملاز جلالمسبلانل سماابلعال عالةلعاااال ةل لالعااخراطلاللماةلعال عالةلقال
ال سماابلعال عالةلبلام اذلعا مسبلعآلاملوشل لعالاعا لعاامليلبلعالا ل ا مل ملو ايال الملمذعليمنلسااتل

ل1لعساخاعلل سماابلعال عالةلبلام اذلعا مسبل المليمم:

 ال  ةلالإطالعلال ر ذل   قلعال عالةلباقلامولعاللماامو. -

 ا  ل سماابلعال عالةلبلام اذلعا مسبلعألاهلالعال ع قلعا مساباةلعاللمسرة.و -

  ارم عولعاااال ةل لماة. الليانلعإل -

 عاوفمءذلالعافم ماة. -

لعاااقات. -

 المراجعة حول الحاسب: -2-2

مال نليلالالعال عاعل مهل راعولعال عالةلعاااال ةلنفا م،لمذليالمم لعال عاعلالاادلعا مساب،ل
 لمامولعال عالةلالصلي مالتلعصسافمدذل اللعاال فل مهليافاةلوشغامهلالالمالةلعارامنموللاليجاكلعساخاعاهل م

العاللماامول اه،ليجاكليه جلعال عاعل قطل ملع ارم هلعا قمبةلعااملصلوالمقلبمااشغا لعإلاوا النملامرامنمول
ل.2ااقاي ل رةلعا قمبة

                                                           
لص:-،لص3002عأل دن،ل،لعاررلةلعألالاه،لزازللنمش النلالااز ان،ل لمن،لالمدخل إلى تدقيق الحسابات المعاصرةغامنل الحلعالرم نة،لل1

310-311. 
 .30،لص3003،لامالةلحمب،لسا  ملدور المراجعة الداخلية في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية في بيئة الحاسوبحلمده،ل راال،لل2
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قافل مهل هاتلعالاالاعولالقمئلةل  لمءلعال عالةلحاتلعا مسابليلبل نليالكنلعال عاعلانلعاال
لل1لوفلاماةلاملخ امول ملشك لقمب لامق عءذ،لال كانلذاكلالكنل قطل لالو ققلعا مصولعاامااة:

لوا  لعالاالاعولعألهماةل ملشك ليلكنل نليق  هلعإلنامن؛ -

لياتلحفظلعالاالاعولبشك ليلكنلالهلعار ثل ل ملبلملواالءللال غ عضلعال عالة؛ -

املخ امولبافلا ليم ملاالكنلعال عالةلانلوارعلعاللمامولعالمااةل  ديةلانل هاتلياتلم اعدلقمئلةل -
لعالاالاعولماهلعالخ امولالبمالكس.

عألسماابلعالارلةل ملعال عالةلحاتلعا مسبلا وررةلالاكلمةلارلض ملعارلض،ليلملمالااضال المل
ل:2يمم

 مراجعة المدخالت: -أ-2-2

يقاللعال عاعل  لمءلا عالةلعالا الولبم ارم لعاللمامولانلباعيا ملماهلن ميا مل نلط  قلعا لاتل
 مهلعالاالاعولعألهماةلا جهلعاللمامولامقامللبللمالا ملياال ملانلعاراعيةلماهلعال مية،لالمجعلعألسمابليلار ل

لااةلاماهكالانله ةلعاللمالة.لاقم نةلبانلعاللمالةلعاااال ةلالعآل

 جعة المخرجات:مرا -ب-2-2

يقاللعال عاعل لالا عالةلعالخ امولبلقم نةلعالخ امولعااملوتلعاااه لماا ملبماللمالةلل
لعألسمابل عإلاوا الناةلاعلنامئجلبلضلعاللمامولعااملولتلالمالةلااالاعو ملعألهماةلياال م،لال لار لمجع

لظ لعاللمالةلعاااال ة.بل مبةلاقم نةلبانلعالامئجل ملظ لعاللمالةلعإلاوا الناةلبمالامئجل مل

 المراجعة من خالل الحاسب: -2-0

  لمءل دعءلعال عاعلال ماهليلالنفاهل ملي ا لانلعا مصولبهنهلصليلكنلعصكافمءلبمال عالةلحاتل
لعالا الول لا عالة لان لصبا لالاجاك لعألا زذ، لدع   لعااع ماة لبما قمبة لعصمالمل لان لصبا لال نه عا مسب،

                                                           
ل.961:ل،لص3000و الةلا لال رالعاقمد لىماايارم،لدع لعال  خلاملش ،لعاالادية،للالمراجعة "مدخل متكامل"، افانل   لز،لاالسلاابك،لل1
ل3006،لدع لعا عيةلاملش لالعاااز ع،ل لمن،لعأل دن،لالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات رهلهللال حلالسا متلعا ارمن،لل2

 .16:ص
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للمالة،لالبشك ل مللعاقامللبمال عالةلانل التلعا مسبلنمبعلانلض ال يلالعالخ امولبمإلضم ةلاللماةلعا
لل1لعألاا لعاامااة:

 ااع ماةلاااادذل ملب عاجلعا مساب؛ازءلا تلانلعا قمبةلع -

 ألملاةل ملاام لعال عالةلعال ئاة؛الاادلعافلاعولذعولع -

عاالما لعاورا لالحلتلعاالالولعاورا ذلعاجيليلل ل لماةلعص ارم لبهسمابلعال عالةلحاتللحلت -
لعا مسابلغا ل لمم.

ال قاللعال عاعل ملظ لمجعلعألسمابلبمساخاعللا مزلعا مسابل مل لماةلعال عالةلانل التلع ارم ل
كالانلللبإا عءلع ارم عولااهااىلسالاةلنامللعا قمبةلعااع ماةلال  صل لمامولعااشغا لعالخامفة،ليلمليقال

ه ةلنامئجلعااشغا لبمساخاعللا مزلعا مسابل يضم،لطرقملا جعلعألسمابليلار لعا مسابلالب عالهلما مل
امل عالةلالصليقال لعال عاعل مهل  صلنامئجلعااشغا ،لعألا لعاجيليارمبلض ال ذلوا  لعاخر ذلعاوم اةل

ل.2راقمولعإلدع  ةلالعال مسراةلعالااخااةعااشغا لالاخامفلعاارل نالةااىلعال عاعل ملالمتل

ليمنتلبامنمولعالا الوله ا ةلل إنال ماهل لعألسمابليقالل مهلاف الل نهلمذع نتلاليمل إنمجع
عالخ امولساوانلبض ال ذله ا ة،لال لالالمجعلعألسمابل مهلض ال ذلعااهكالل إن لماةلالمالا مله ا ةل

لعااهكالانلسالاةلعاللمالةلعااملصبال نلواتل انلسالاةلعالا الولماهلعا مسب،لبمإلضم ةلماهلض ال ذ
لبر  قةله ا ةلالدقاقةلالمليللمل نلعالخ امولساوانله ا ةلالسمالة.

لقاذلوولاااااملعاللماامولعالل نالةمه لعاا كتل ملالمجعلعألسمابلالمسبلبشك ل مصلص ارم ل ل
ل لعاللام ل قت لعال مكمذلل61ال كا لانلعااقلامول سمابلعارامنمولعص ارم  ة، لعألسمابليشل ل مئمة  نلمجع

لعالااعز ة،لشركةلعص ارم عولعالاومامة،لعال عالةلعاللاالةلاعلنامللعاللا لنجي ممل المليمم:

ل

ل

                                                           
، 6666دن، دار وائل للنشر ، طبعة الرابعة، عمان، األرتدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيقعلي عبد القادر الذنيبات،  1

 .666ص
 .665، مرجع سابق، صدور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتكردودي سهام،  2
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 االختبارية:البيانات  -أ-2-0

وااخاللبامنمولعص ارم ل ملولفاجلما عءعولعال عالةلانل التلمد متلعارامنمول)كلالةلانلعاللمامو(ل
ل ملنامللعا مساب،لالاقم نةلعالامئجلعااملوتلعا لاتل ما ملبلامئجلا ادذلاارقم.

لعار  قة لعاللا للالو افلمجه لب عاج لماهلع ارم لااىله ة لعاللمامولعاوا النام( لع ارم  )ط  قة
ل.للل1قا و مل مهلعكاشمفلعأل رمءلالعاالاازلبانلعاللمامولعال ا ةلالغا لعال ا ةلالو ايا

 نلو اايلعاللمامولعالا  ةلعااملوخضعلاال ارم ل مهلالاعل ناععلل ارم وارمبلط  قةلبامنمولعإل
لعالاعلانلعاللمامولعافلماة،لالذاكلحاهليالكنلعال عاعلانلوقااتل عأل رمءلعال ال لالقا  مل ملا  لمجع
لبامنمول ل نلواتلالمالة ليلبلبلا ليلم لعااملوا  ل ملوللاتلب نماجلعاللا ، ما عءعولعا قمبةلعااضلاة

،ل نلياهكالعال عاعلانل نل لمامولعص ارم لقال اغاتلومقمئاملانلاملؤساةعص ارم لبهسمابلعاللمالةلعالمديةل
ل.املؤساةعاالالولعال مسراةل

 :المحاكاة المتوازية -ب-2-0

يلرايل سمابلعال مكمذلعالااعز ةل مهلعساخاعللاللا امنلانلنفسلعار عاجلعالللا ةلعألالاهلوااال
ل لنفسلعاجيليقاللبللعال عاعضلنلعااشغا لعاااام"لعألهماة"لالعالللا ةلعا مناةل"ب عاجلعال مكمذ"لوااالاعل
انلعالامئجلامل تلما عءلاقم نةلبعاالاي ل اللعاا ايثل ملاللا اهلا  لاملياتل ملاللا ةلب عاجلعااشغا لعااال

عالااااذلانلوشغا لياللانلعار عاجلعألهماةلالب عاجلعال مكمذ،لالو ايالاملمذعليمنلملمكل يلع االتلال  لهل
الو ايال سرمبهلمنلالاالبلالي لوشغا ،لال اهفلمجعلعألسمابلبهنهلاااعزيلألنلي لعاللمامولعاخمهةلباال ذل

اتلوشغام مل يضملبر نماجلعال مكمذ،لالمجعلعألسمابليارمبل نليكانلعااشغا لعاخمصلبلامللعااشغا ،ليلملي
عاخر ذلعاوم اةلالعاالزاةلإل اعدلب عاجلعال مكمذ،لال نلصليقاللاخررملعار عاجلعألهماةلبإ اعدللعال عاعااىل

لعال مكمذ لعساخاعل ليات لحاث لعار عاج، لعإللمجه لااا ا  ل سمسم لبشك  لأل هعالااعز ة لعألسمسم اذل ارم 
ل.2بمولااىلعاللا عا ام

ل

                                                           
 .221صلا اعلسمبق،،لعلم تدقيق الحسابات ماال اانل االهللا،لل1
 .912،لص3001،لعااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لال ،لالمراجعة وخدمات التأكيددراسات متقدمة في  اانلعاااال حلالارفم،لل2
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 شبكة االختبارات المتكاملة:  -ت-2-0

ل1 ة:الواضلنلعاخراعولعااماا

لال  ةلااظفملعا امبمول مل - لعالاققلبش طل ال لبلل  ة منشمءلاللا ةلانلعا امبمولعااملاة
 .عالؤساةلب م

بإد متل لمامولاارقةل التل لمامولالمالةلعارامنمو،لال ملنفسلعااقتليقاللااظفمللعال عاعيقالل -
 .عالؤساةلبالفاجلمجهلعاللماموليلملااليمنتلحقاقاة

 .بف صلعالامئجلعالا ورةل نلمجهلعاللمامولعااملاةلعال عاعليقال -

 منهج برامج خرائط التدفق: -ث-2-0

لعألسمابلانل لمجع لال لرغمل نلل ا يااخال و ما لعإلا عءعولعا قمباةلعالر الةلبر عاجلعااشغا ،
ووانل  عئطلعااا قليرا ذلبماقا لعاالزللإلظ م ليم ةلعاافمها لالبماقا لعاجيليللم ملافااذل ملو ما ل العا ل

ا ايالااةلصلووانلقمد ذل مهلوقايتلوفمها ليم اةلاعلعألسمابلمال نل  عئطلعااا قلعآلعار عاج،لالالمليلابلمج
ل.2 العا لعار عاجلعااملوخفقل ملو قاقلعا افلعال االال م

 منهج التتبع والمالحظة: -ج-2-0

يلار لمجعلعالل جلعاااعدلالل جلعص ارم لعالاوما ،لحاثلياتلع ارم لبامنمولعص ارم لانلضلنل
قرةلانلنلعارامنمولعافلماةلامللمامولاعلالضعل الامولالازذلا جهلعارامنمو،لالوارعلنامئجلوشغام مل لالي 

لعارامنمولعافلماة.

الوال  لعارائةلعألسمساةلا جعلعألسمابل مل نهليااخاللعارامنمولعافلماةلاملؤساة،لااللبلعساخاعلل
عاقاادلعالكااة،لالبمااماملوللبلعالشمك لعااملقالوللتل ل مل لال لم ملالبلمل نليفمءذلمجعلعألسمابلوازعيال

                                                           
مساااااااهمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير عملية التدقيق الخارجي دراسااااااة تحليلية ألارء عينة من مدققي ي دالديلسههههههههه مللاللق لا لسهههههههههلاة،ل"ل1

بعلحاتلوهما لا لةلعاااقاقلالاعا ةلعألزامولعالمااةلالعالشهههههمك لعال مسهههههراةلعاللمهههههه ذ،لامالةل لم لع،لعالماقهلعااطلملعا لالحساااابات لوالية بساااكرة"
 .1-1ل:ص-،لص3002نا لر لل30الل30الليل مالملبمألغاعط،لعالزعئ ،

 .390،لصبقامرجع سغامنل الحلعالرم نة،لل2
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طئةل اللعاغا لعالمديةلإل ارم لعا مصولعاخمهةل  لمءل لماةل لالوا الهلبرلضلعارامنمولعص ارم  ةلعاخم
عااشغا ،لمصل نلعالشكمةلول ل ل ملو ايالاللا ةلعارامنمولعااملياتلالضعلعالالامولعاللازذلا م،ليلمل نهل
صليااالظلهنلص ارم لي لعار عاجلعاامليقالل ما ملعالامللعإلاوا النملبمإلضم ةلماهل نلعار عاجلعااملياتل

ل.1رم مملااسلا ملضلمنل يضملص ارم لي ل ازعئ ملبلمل ملذاكلعار عاجلعاف  اةلاا ققلانلقمبماا ملاماشغا ع ا

 نظم المعلومات اإللكترونية والتوجهات المعاصرة للحد منهابالمطلب الرابع: مخاطر المراجعة 

لعال عاعلعاجيلي غبل مل إنا لمليمنلناعلنامللعاللماامولعإلاوا النملعاجيلوااخااهلعالؤساةل
لذاكلعالاملل لانل نهليااا ل نلياهكا لعاللماامولعإلاوا الناة، ل ملظ لنات لعااع ماة ل مهلعا قمبة عص المد
ما عءعولحلميةلال ماهل نلياهكالانلسالاةلعألا زذلالعاللماامولالعار عاجلعالااخاللال ن مل الةلانلاخمط ل

ل2لعساللمتلعالامللعإلاوا النم:

ا لعالالاحلبهلالوللملماكمناةلد اتلاااخاللغا لش  مل يلغا لاالاحلاهلاخمط لعااشغا لغ -
ااشغا لعالامللالمليلكلهلانلعااهاتلماهلعاللماامولعالااادذلبمالمف،ل اللبإحاعثلوغا عولااللاهل
 مهلعار عاجلساعءليمنلذاكلانل التلما عءلقاادلالسلاعولغا لش  اةل اللولايالول مهل  هاذل

ةل اللانل التلعااغاا ل ملعالامللعااع مملالقم اذلعارامنمولامر عاجلالانلململعالاااد مول اللعالقاي
 لمهلا عاعلعا امبمول نلياهكالانل لمااةلعا قمبةل مهلد اتلعالااخااانلانل التلالاادليملةل

 س لالالاادلما عءعولاماالا لالعاافااشل مهلا مالاةلعاا اتل مهلعالمفمولغا لال حلب م؛

مفمول الل امدلعالمفمولال المقلمجعلعاخر لبمحالمااةل اللقا ذلنامللعا قمبةلاخمط لاالمقلبالرا لعال -
سرمبلال ملأل مهلعسا امعلعارامنمولعالفقادذلالملياربل امئ لامرامنمولعالااادذل مهلامفلالانل

نا نتل مهلعال مزل اللبالرا لعألا زذلصنقرمعل ملحماةلالاادلشركةلعأللا اللد اتل ا السل مهة
امطمل لمااةلنامللعالاخلعصحال نلانلعااهكاعااام لعاو  بمئملا ال،لانلململ لمهلا عاعلعا امبمول

عألانلعاجيليللبلعااهاتلمااهلبا ااةل ا ملانل ر ل   ليلكنلحاال هلالمالس قةلومكلعارامنمول
  اللوا ب م؛

                                                           
اع لعالمالاة،ل،لعاالرقابة والمراجعة مع تطبيق بيئة الحاسبات اإللكترونياالتجاهات الحديثة في  مهل رالعااممبلنل ،لش موهلعاااالش موه،لل1

 .036،لصل3001عإلسكلا  ة،لال ،ل
 .00-16،لصبقامرجع س،لالآ  النلز مدل رالعا ماتلعاجيرةلل2
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لعاخر لبإاكمناةلما عءل حالعالااخااانلح يمولاخمط لوالمقلبااع  لعالالحام - ولال ال  لمجع
اااتلانلهالحاموهلانل التلعالامللعالااخال،لالانلململ لمهلا عاعلعا امبمولعااهكالانلع ورمطل
عالالحامولبما اك لعااظافمل ملعالامللالإ رمءلي لاااخاللعالالحامولعالالئلةلاللمهلالعالالمسرةل

 اعلنامللعا قمبةلعااع ماة؛

ل1لالملماكلاخمط ل   ىلناازممل المليمم:

ةلهلانليكانلقمد عل مهلد عسةلال  تلنامللعا قمبةلعااع ما إن اللوا  لعاوفمءذلالعال م ذلانلقر لعال عاعل -
بشك ليلكلهلانلعا كتل مهلقا ذلعالامللالقاذلعا قمبةلعاخمهةلبه،للنالة ملظ لمجعلعالاعلانلعأل

 الةلعال مئاة؛البمااماملمجعليللكسل مهلناالةلعال ع

 ل مهلالعااملو للماهل اللعاقا ذل مهلاامبلةلعاا   فمو:ليؤدينقصلعاللل لعارش يلعاوفءل -
للة،لمصل نلقمةماهلز مدذلعأل رمءلعاللااليؤديعساخاعللعالامللعإلاوا النملقاللاخ امولال مهةل ن
 ديلماهلوقما لعأل رمءلعالشاعئاةلعال ع قةلاملامللعاااالي.عاللل لعارش يلساؤل

  ام ذل قالعألداةلعال ئاةلالام لعال عالة. -

لاياالااع  لال سماابال ملضاءلاملسرقلسلتلعالايالانلعا ائمولالعاللالمولعااالااةلاارا  ل
انلةل مهلا لةلعال عاللاقال   وواعئتلعاا فلعالايا،لالانلشهن ملعا العالخمط لعاامافةلعاجي ،لالللامل عالة

ل.اياذولايقاةلالالغا ا لاةلولايقاةللال دعئهلاخااموانلا ةل   ىللعال عاعا ةلال مهلوشكامةل اامول

 ونطاق تطبيقها: المراجعة المستمرة .1

ول  لعال عالةلعالاال ذلاا اللاارا  لنلاذجلا عاعلعا امبمولعااقماايلعاجيليقاضملباخراطل
ل دعءلمجهلعأل لمتال دعءل  لمتلا عالةلعا امبمولسلا ملانل التلقراتلعااومافلالوخراطل  لمتلعال عالةلالل

ل.2اللعلعألداةلال  ا علبما ذلعالامئجلالإ اعدلعااقم   

                                                           
 .002ل:،لصبقمسل،لا اعدور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتي دالديلس مل،لل1
 .11ا اعلسمبق،لص:، الرقابة والمراجعة في نظم المحاسبة اآلليةش موهلعاااالش موه،لل2
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ل فلعال عالةلعالاال ذلبهن مل لماةلالالةلااللاعلعألداةلعصاوا الناةلامل عالةل مهل سمسلالقاتلو لالل
بلاىلهاقلعااقم   لالعاللماامولعالمااةلعاللقاذل ملظ لنامللا مسرمل ا يللبشهنإلباعءل  يل لملا ميال

ل.1غا لال قم

لعا امبمولالب لاارا  لا عالة لاا اللالمه ع لعالاال ذ انللعا ئاامعا افلل إنم ارم لعال عالة
،لاال ال اتلعاالايقلعلعالؤساةالاللاكاليج،لعال عالةلعالاال ذل نليرايلا عاعلعا امبمول  يمل لاملا مياع

ل2عاف  اةلعآلواة:لعألماعفال شاقلانلعا افلعالمللامل عالةلعالاال ذل

 ؛نا نتهلعإل لمحلعافا يلامش يمول ر لعألمضفمءلعالاقلعالاال ل م -

ب لاليم ةلزالع لااقعل،لاام اذل ه مبلعاللم ةل ملعاش يةل مهةلعالامملانلالمائةلساقلعالمت -
 ؛ مهلعاش يمولعاش يةل ملعاللم سةلعا قمبةلعافا  ةلعالاال ذ

وخفاضليلاةلعااقتلالعااوماافلعاامليا لم ملعال عاعل ملما عءعولعص ارم عولعاااال ةلامللمامولالعاا ققل -
 .انل  هاذلعا امبمو

ل لعاامللنرمقيشا  لوفلاماة ل ال لعاا ماماة لساعء لعألسمساة لعال عالة لما عءعو لااى لماه عال عالة
يااخاا ملا عالالعا امبمولااللاعلالوقااتلعألداةلعاوم اةلالعالالئلةلعااملولكل تلانلمباعءل  ي تل نلهاقل

مل ا ملعالاالاعولملوخافالنا علماهل نلعال عالةلعالاال ذلواتل ملبائةلعاالم ذلعصاوا الناةلعاالعاقاعئتلعالمااة،
لعصاوا الناة ل مهلعألداة لالولالا لعا امبمولعألدالعولالعألسماابلعصاوا الناةللعاا قاة، لا عالا اجاكليااخال

لالالحاعول لالعاخمهة لعالماة لعال عالة لومكلعألدالعولب عاج ل ا مة لالان لعافا  ة لعال عالة ل داة لالوقاات االلاع
ل.3عص اام لعالاوما لعال عالةلعالاالةلدع  لنامللعااشغا لال سماب

ل

                                                           
 .221،لص:3001،لعااع لعالمالاة،لعإلسكلا  ة،لال ،لدراسات متقدمة في مراجعة الحساباتحاانلعحلال راالالآ  الن،لل1
ل:ماهل نا ل2

،ل3001دع لعاالماتلعالمالم،لعإلسكلا  ة،لال ،للالمحاسبة االلكترونية، أنظمةمراجعة  رالعااممبلنل ل مم،لش موهلعاااالش موه،ل -
ل.11ص:ل

،لالمةلعاا عسمولأثر المراجعة المستمرة في جودة المعلومات المحاسبيةيمس لومجلعاا لا لالسلا،لالاايلعالماملعارابل رالهللا،ل -
ل.001،لص:ل3001،ليماةلعاالم ذ،ل13،لعالادل00عالمام،لعاللمال

 .011-012ص:ل-ا اعلسمبق،لص المراجعة االلكترونية، اآلثار، التحديات، التطبيقات،ممنمل ما ل  جلالآ  الن،لل3
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 خدمة التأكيد على الثقة في النظم االلكترونية  .2

ل(CICA)عاخاامولعااملوتلورا   مل نلط  قل(ل حاTrustلSysول  ل ااةلعا قةل ملعالاملل)
لعاللماالل(AICPA)ال ل ه مب لان لالغا مت لالعااعئلان لعألس ت لحلمة لعمالمل لاز مدذ لناالة لامءو العاام

ملالاتلصلوقالل قطلب فظلعاللماامولعاام  خاةلالإنلملياتلانل الا لعالؤساموبللاعقاةلعالامللالذاكلاارراقل
ل.1 يضملعاافم  لاعلعاللالءلالعالا دينليلمليلكنل نلواع لعأل لمتليماةلانل الا م

عاخاامولمباعءلعا  يلعااملواضلنل  صلعالامللساعءلبر  قةلل حا ل ااةلعا قةل ملعالامللول 
باارةليلملمالعا متلاعلورراقمولعألاا ل ملعاواارااو لعاشخلمل اللقالووانلبر  قةلالقاذلا  لعالاتل

اكلماهلذلعااملواضلنل ادليرا لالقالق  لعإلدع ذلعا االدلعاخمهةلبمالامللعااملسافلياتل  ل ملالواها 
ل.2عالااخااانل نلط  قل  ضلالهفلاملامللعاجيلياتلوضلالهلاعلوق   لا عاعلعا امبمو

ل3ل:عاامااة متلعاخلمئصللنراناملسرقليلكللمل ال ملضاء

 العال عاعلالاااخااملاخ امولعالامل؛عإلدع ذ،ل ال اةلعألط عفللولايقهل ااة -

 عالاملل المليالمقلبإاكمناةلعص المدل ماهلانل التلهاقةلال اله؛لبشهنعاخااةلوقاللوهكااعلعيلمبامل -

 المتلمجهلعاخااةليشل لازع تلعإلدع ذل المليالمقلبمسافامءلعالامللص ارم عولعالاقلالعألان؛ -

 اكانمولمجعلعالامل؛لل حايلكنل نلوررقل مهلنامللعاللمااموليك ل الل -

لال ةل ش  ل اللساةل ش  .ل ا ذلعاخااةلعال لاةلململيلكنل نلووانلش  ل الل  -

ل

ل

ل

                                                           
ل.301ص:لل،بقما اعلس، مراجعة الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية،ل يلنلا لالهر يلشلرمنل1
ل.99بقلذي هلص:ما اعلس،لمتقدمة في المراجعة وخدمات التأكيدلدراسات،ل اانلعاااالعحلالارفمل2
 .90ص:لل،بقما اعلس،لتحديات المراجعة الخارجية في ظل بيئة التجارة االلكترونية في الجزائر،لهماالحلااعوال3



 ةمهنة المراجعة في بيئة نظم المعلومات اإللكتروني :لثانيالفصل ا
 

666 
 

 خالصة الفصل:

ل لنات لمم لعاللماامولعإلاوا الناة لعإلاوا الناةلنات لعاللمالة ل ي لعا مساباة، لعألا زذ ل مه ولالا
امرامنمولبمإلضم ةلماهلعااسمئ لعآلااةلعأل  ىلعالاقااةلا  لعا موفلالعصنا نات،لعألقلم لعاللم اة،ل يلممل

لبامنمو ملل نالة ل مل لمامولعإلد متلالعإل  عجلالالمالة لعصاوا الناة ل مهلعألا زذ عاللماامولعااملولالا
ااحظل،لورا لوولاااااملعاللمااموعارف عولعااملش امملعالماتل مللإ  اللل،ةبمساخاعللعاللمالمولعصاوا النا

للل م.نا علاملزعيملعالا وبل وزعيالعصمالمللانلقر لعالؤسامولعصقالمديةلبلاتلعاللماامولعإلاوا الناةل

عاللماامولعإلاوا الناةلعالايالانلعالخمط لالعالشمك للناتلهمحبلمجعلعاارا ل ملعساخاعلالاقال
لالولار لعالخمط ل ل اللغا لاقلادذ، عااملوه  ل مهل انلعاللماامولساعءليمنتلومكلعالخمط لاقلادذ

نلعاللماامول مل اذلااعنبلال ملوقما لعالقلادذل شال ر عل مهل دعءلال لمااةلعالات،لالوولنل را ذل ا
عا مساباةل اللوخ  ر ملبماوما ،لالمليؤديلماهلوخ  بلعاخاامولعا اا ةلبمالؤساة،ل املعالمنبللنالة دعءلعأل

  ل اشل لس  ةلالووما لعاللماامولحاثلقاليؤديلعصطالعل اللعااللتل مهلعاللماامولعاا  ةل اللعآل
عساللمتلعا مسابلساؤديلماهلوغاا لالمالمولالحفظلنل،ليلمل را ذوغاا مملماهل امئ لامديةلالاللا ةلي

ضل مهل،لي لذاكل  لنامللعا قمبةلعااع ماةلعالررقةل ملعالؤساة مهليؤ  للالذاكالإبالغلعاللماامولعالمااة،ل
ل. ملشمكماالإيلمدلحماتللذااعكرةلعاا الفلعالاياا لةلعال عالةل

ل ملالل لعال عالة لعإلاوا اللظ  لعاللمالة لبائة للامللمااموناة ليمو افلماه لمذع ل الم لالو ايا نلوقاات
عساخاعللعا مسابلالنامللعاللمالةلعآلااةلياممتل ملحلميةلعالؤساةلال ؤيالسالاةلعالخ امول ملمجعلعالاملل

 لمااة،لالللنلعالاع دلعالاا  ذل ملعالؤساةلوااخاللبكفمءذهماعفلعالاضا ةلبفم ماةلالعااهكالبال ملو قاقلعأل
لكلمل نهلعال عالةل ملظ لناتلعاللماامولعإلاوا الناةلولامزلبالادل سماار ملالواالاالالارمرمولعاللمه ذ،

لبمارائةل لعاللماامولعإلاوا الناة لنات ل ملظ  لعال عالة لا لة لوقاات لعالاعام لعافل  ل م السل مالت
لعالزعئ  ة.

ل
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 تمهيد:

تناولنا في الفصلين السابقين أهم األسس النظرية لموضوع الدراسة، سواء مهنة المراجعة أو  مابعد 
نظم المعلومات اإللكترونية وخصائص بيئة مهنة المراجعة بها، سنتطرق في هذا الفصل للجانب التطبيقي 

رضيات لك باختبار فعملنا من خالله على تقييم مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية وذلها، 
الدراسة من خالل جمع أدلة وبراهين ميدانية تبررها، لتحقيق ذلك اتصلنا ميدانيا مع المراجعين الخارجيين 
النشطين بالجزائر، وذلك باالعتماد على استبيان مكون من جزئيين جزء خاص بالخصائص الديموغرافية 

ر من المحاور يمثل أحد فرضيات الدراسة، يتكون لعينة الدراسة وجزء أخر مكون من أربعة محاور، كل محو 
 كل محور من مجموعة من عبارات في شكل أسئلة مغلقة.

فرد من المهنيين المدرجين في بجدول الغرفة الوطنية لمحافظي  481بلغ تعداد عينة الدراسة لقد  
ن، العادية بر طرقتيالحسابات أو المدرجين بجدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، تم االتصال بهم ع
ان ذلك وك تاألنترنعبر االتصال المباشر عن طريق التواصل معهم في مكاتبهم مباشرة، أو عن طريق 

 بواسطة البريد اإللكتروني.

 :أربعة مباحث وهي ولتحقيق األهداف المرجوة من الجانب التطبيقي تم تقسيمه إلى 

 ؛بالجزائر اإللكترونيةالمعلومات نظم لمسك عرض اإلطار التشريعي  -
 ؛منهجية الدراسة وأدواتها -
 ؛عرض ومناقشة نتائج االستبيان -
 اختبارات وتحليل الفرضيات. -
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 بالجزائر اإللكترونيةالمعلومات نظم  لمسك عرض اإلطار التشريعيالمبحث األول: 

أصدرت الهيئات المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة بالجزائر مرسوم تنفيذي واحد ينظم مسك 
، يحدد شروط 9990أفريل  90المؤرخ في و  449-90رقم المؤسسات لنظم المعلومات اإللكترونية تحت 

 .هذا المرسوموسيتم فيما يلي عرض ، وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

شروط وكيفيات مسك المحدد ل 119-90المرسوم التنفيذي رقم  مجال تطبيقالمطلب األول: 
 المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

 44- 90تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 
عندما تكون محاسبتها ممسوكة ، 9990نوفمبر سنة  91الموافق  4198ذي القعدة عام  41المؤرخ في 

لي، وعندما تساهم هذ  األنظمة في إببات تسجيل محاسبي بصفة مباشرة أو غير اآل عالماإلبواسطة أنظمة 
مباشرة، ويعتبر نظام إعالم آلي في مفهوم هذا المرسوم ربط بين موارد مادية وبرامج إعالم آلي، يمكن من 

 1خاللها:

 تعاقدي أو تنظيمي؛الحصول على معلومات في شكل  -

 معالجة هذ  المعلومات؛ -

 بلورة المعطيات أو النتائج في أشكال مغايرة. -

 اسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآلليشروط وكيفيات مسك المحالمطلب الثاني: 

سيتم فيما يلي تحديد شروط وكيفيات مسك المحاسبة المالية عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي 
 2بالجزائر:

يستجيب مسك المحاسبة عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي لمجمل االلتزامات والمبادئ يجب أن  -
 المحاسبية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم؛

                                                           
الجريدة  ،يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي، 9990أفريل  90المؤرخ في  449-90المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 90، المادة: 98/91/9990، الصادر بتاريخ: 94الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .91-1، المواد: المرجع نفسه 2
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يجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل كل معلومة وكذا مراجع الوبيقة الثبوتية  -
 التي يستند عليها؛

ي وترقم وتؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل يجب أن تعرف إصدارات نظام اإلعالم اآلل -
 الضمان في مجال اإلببات؛

التسجيالت المفروض في المحاسبات اليدوية، في المحاسبات  تصحيحيطبق طابع عدم شطب أو  -
الممسوكة عن طريق نظام اإلعالم اآللي في شكل إجراء التصديق لكل الفترة المحاسبية، الذي يمنع 

 لتسجيل مصادق عليه؛كل تعديل أو حذف 

يجب على الكيان إعداد ملف يبين اإلجراءات والتنظيم المحاسبي بشكل يسمح بفهم نظام المعالجة  -
عرض الوبائق  هابتطلبالتي تطرأ لمدة توافق تلك التي  التحدياتومراقبته، ويحفظ هذا الملف مع كل 

 المحاسبية التي يستند عليها؛

ي للمحاسبة المستعمل على ملف بصف الشكل والخاصيات التي يجب أن يحتوي البرنامج المعلومات -
 يمكن طبعها أو توفيرها على شكل إلكتروني؛

يجب أن يسير البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بشكل يطابق ما هو موجود في ملفه وأن يكون هذا  -
 التطابق انعكاسيا بينهما؛

الموضحة، وال يمكنه أن يحتوي أي وظيفة يجب أن يطابق البرنامج المعلوماتي للمحاسبة أهدافه  -
 أخري غير مدرجة في الملف؛

يجب على الكيان المستعمل للبرنامج المعلوماتي أن يكون لديه تعهد من طرف معد البرنامج  -
 المعلوماتي ينص على:

 مطابقة البرنامج المعلوماتي للتعليمات المقررة في هذا المرسوم؛ 

 ،بمنح أعوان المراقبة الجبائيين أو المدقق المؤهل  ويقبل من خالله، بناء على الطلب
 بموجب القانون، الذين يقدمون طلب مبرر، ملف تقني للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة.
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يجب أن يسمح البرنامج المعلوماتي بإعداد كل الكشوف التي يجب على المؤسسة إعدادها تطبيقا  -
 التي ترتكز على المعطيات التي تم إدخالها فيلألحكام القانونية أو التنظيمية وذلك بشكل ألي و 

 البرنامج المعلوماتي للمحاسبة؛

يجب أن يتطابق کل کشف بتم إعداد  من طرف البرنامج المعلوماتي بدقة مع األحكام القانونية أو  -
 التنظيمية التي تسير ؛

المزدوج  ة القيديجب أن يضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة احترام التوازنات األساسية لمحاسب -
 سواء من خالل المراقبة المسبقة أو الالحقة وذلك ال سيما عن طريق:

 المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل تسجيل محاسبي؛ 

 المساواة بين الجانب الدين والجانب الدائن لكل يومية في كل فترة؛ 

 يات المساعدة في كل فترة؛المساواة بين مجاميع مجموع الوبائق المسجلة ومجموع اليوم 

 المساواة بين مجموع حركات الجانب المسدين وحركات الجانب الدائن الميزان الحسابات؛ 

  المساواة بين مجاميع حركات الجانب المدين ومجاميع حركات الجانب الدائن لدفتر األستاذ
 للحسابات؛

 المساواة بين مجاميع اليوميات المساعدة ومجاميع دفتر األستاذ؛ 

 المساواة بين مجموع أرصدة دفتر األستاذ ومجموع أرصدة الميزان؛ 

  المساواة بين مجاميع حركات و أرصدة الحسابات الفردية )زبائن، موردون (، مع مجاميع
 حركات وأرصدة الحسابات الجماعية؛

  مجاميع األصناف؛ -المساواة بين مجاميع مدينة / دائنة للحسابات 

  المعلوماتي للمحاسبة شهريا على األقل، يومية ممركزة تجمع من يجب أن ينتج البرنامج
 خالل يومية مستعملة، مجاميع كل العمليات المسجلة خالل الشهر؛
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 مجمل مجاميع اليوميات المحاسبية؛ التمركزيجب أن تظهر عملية  -

فترة  ليجب أال يسمح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بعد التصديق على التسجيالت المحاسبية الك -
 محاسبية بأي تعديل أو حذف لعملية؛

يجب على البرنامج المعلوماتي للمحاسبة قبل كل إقفال للسنة المالية، التذكير بوجوب التصديق  -
 على مجموع التسجيالت المسجلة؛

بعد اإلقفال، يجب على وظائف البرنامج المعلوماتي أن ال تسمح إال بفحص التسجيالت أو طبع  -
 أو إعادة طبعها؛ الكشوف المحاسبية

يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بإعادة فتح ألية الحسابات األصول  -
والخصوم والتي يجب أن توافق حسابات ميزانية قفل السنة المالية السابقة مع تفصيل التسجيالت 

 المكونة للرصيد، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم الشطب في الميزانية؛

ترح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة على وظيفة تمكن من إرسال بطاقة التسجيالت يجب أن يق -
 المحاسبية لفائدة الغير، في شكل قابل لالستغالل بسهولة بمعزل عن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة؛

يجب أن يظهر كل كشف ينتجه البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المعلومات الخاصة بتعريف الكيان  -
وتاريخ طبع ورقم صفحته والتفصيل والمراجع الخاصة بالعملية، ويظهر أيضا أن الكشف  والكشف

 متعلق بطبع مؤقت أو نهائي؛

يجب أن يسبق كل استعمال للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء تعريفي للمستعمل، متبوع بالتأكد  -
 من صفته وموبق بالمؤهالت الممنوحة له؛

المعلوماتي المحاسبي أليات مراقبة الدخول تسمح بتحديد استعمال كل يجب أن يمتلك البرنامج  -
 وظيفة للبرنامج المعلوماتي بحيث يكون هذا الدخول مخصصا لألشخاص المرخص لهم فقط؛

يجب أن تكون إمكانية الدخول الخارجي البطاقيات قواعد المعطيات مخصصة لألشخاص المؤهلين  -
 فقط؛
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حاسبة يوميا كل عملية منجزة بواسطة هذا البرنامج في بطاقة تسمى يسجل البرنامج المعلوماتي للم -
يومية إلكترونية لألحداث والتي يجب أن تتضمن التعريف بمنجز العملية وجهاز العمل المستعمل، 

 تاريخ وتوقيت العملية، نوع العملية المنجزة والمعطيات أو الثوابت المدخلة؛

حاسبة إجراء لألرشفة يسمح بتحويل مجموع التسجيالت يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للم -
والمعطيات المحاسبية للفترات المحاسبية المقفلة أو غير المقفلة نحو دعائم التخزين القابلة للنقل 

 دون إمكانية التعديل؛

يجب أن يسمح هذا اإلجراء بتصحيح التسجيالت والمعطيات المؤرشفة في بطاقات محاسبية انطالقا  -
 قابلة للنقل؛ من دعائم

وفي حالة تغيير نسخة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة، يجب أن تتضمن النسخة الجديدة اآلليات  -
الضرورية بغرض إعادة قراءة أو تحويل التسجيالت المؤرشفة معها أو مع النسخ السابقة. ويجب 

 وري األخير؛أن يحمل إجراء األرشفة تاريخ سابق لطلب األرشفة مقارنة بتاريخ اإلقفال الد

يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي وظيفة تطبع أليا القيمة الحالية والقيمة المحتملة لكل الثوابت  -
 التي لها قيمة تبتعد عن القيمة المحتملة؛

يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بحفظ كل البطاقات الضرورية من  -
المحاسبي أو يكون مرجعا إلجراء اإلصالح والحفظ. وبالتبادل  أجل القيام بإصالح كامل للنظام

يجب أن يتضمن إجراء يسمح بإصالح كامل للنظام المحاسبي انطالقا من الحفظ أو يكون مرجعا 
 إلجراء اإلصالح والحفظ؛

في حالة معالجة يدوية يمكن أن تؤدي إلى خطر فقدان أو فساد المعطيات، يجب أن يوجد إجراء  -
 الحفظ المسبق للمعطيات، وإذا تعذر ذلك، يقترح على المستعمل إجراء هذا الحفظ المسبق؛ يطبق أليا

يتضمن إجراء الحفظ كل اآلليات الضرورية من أجل ضمان مصداقية العناصر المحفوظة، السيما  -
إغالق كل العمليات القابلة لتحيين المعطيات المحاسبية خالل الحفظ وإعادة قراءة الحفظ بعد 

 يل مع المقارنة بين البطاقة المحفوظة والبطاقة األصلية؛التسج
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يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة ألية تسمح بالتأكد من أنه دائما يعمل بشكل جيد  -
ويجب أن يحفظ البرنامج المعلوماتي أبر تحييناته في بطاقة تظهر التحيينات ومحتواها على التوالي 

 تسمى اليومية؛

رم المحاسبة الممسوكة عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي اإلجراءات الجبائية المعمول يجب أن تحت -
من القانون رقم  19بها. ويجب أن تتم مراقبة هذ  المحاسبة من طرف اإلدارة الجبائية طبقا للمادة 

والمذكور أعال ،  9994ديسمبر سنة  99الموافق  4199شوال عام  0المؤرخ في  94- 94
راقبة مجموع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية اآللية التي تساهم بصفة وتشمل هذ  الم

مباشرة أو غير مباشرة في تكوين نتائج محاسبية أو جبائية وكذا في إعداد التصريحات اإلجبارية 
 التي يفرضها التشريع الجبائي، إضافة إلى الملف المتعلق بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات؛

يجب أن تسمح المحاسبة الممسوكة عن طريق نظام اإلعالم اآللي بإعادة تكوين عناصر الحسابات  -
والكشوف والمعلومات، على أساس الوبائق الثبوتية التي تدعم المعطيات المدخلة، أو انطالقا من 

 .الثبوتية هذ  الحسابات، الكشوف والمعلومات إليجاد هذ  المعطيات والوبائق
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 منهجية الدراسة وأدواتها :الثانيالمبحث 

من الجانب الميداني تم االعتماد بشكل أساسي على استمارة االستبيان،  البحث بموضوع لإللمام
إلجراء مثل هذ  الدراسات، نظرا لتوافقها مع أهداف وموضوع الدراسة،  مالئمة األدوات أكثر التي تعد من

ارتأينا االتصال باالعتماد على استمارة االستبيان، الذي أصبح الخيار ومن أجل اإللمام بمختلف جوانبها 
 المالئم لقياس درجة تطابق وجهات نظر مجتمع الدراسة.

عرض مفصل عن تصميم استمارة االستبيان وطرق توزيعه بجانبيه  سنتطرق في هذا المبحث إلى
ى أن رساله عبر البريد االلكتروني، علالعادي عن طريق تسليمها باليد مباشرة، و االلكتروني عن طريق إ

دة الدراسة وأن االستبيان يعتبر قاع تاومتفقة مع إشكالية الدراسة، خاص تكون جميع األسئلة المطروحة متسقة
اإلحصائية من خالل التعرض للظروف التي تمت فيها صياغة وإعداد األسئلة التي يتضمنها االستبيان، 

طرف لجنة  ات منتبيان واختبار  بعد إضافة بعض التوضيحات والمالحظبعد ذلك تم مراجعة وتحكيم االس
، ونتائج االختبار األولي الذي مكننا من تدارك بعض النقائص، إلى أن تمت صياغة عليها التحكيم المعتمدة

 نهائي. الشكله في  االستبيان

حة أجل التأكد من ص باختبار االستبيان على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وهذا منمنا قكما 
ووضوح عبارات األسئلة المطروحة وتسلسلها بشكل منطقي، كذلك مدى شمولها للعناصر المراد دراستها 

 وتم تعديل بعض بنود االستبيان بما يتالءم وأهداف الدراسة.

 : اختيار وإعداد االستبيان األولالمطلب 

شكالية ن وكيفية إعداد  بما يتماشى واإلسنتطرق في هذا المطلب إلى أسباب اختيار طريقة االستبيا
 المطروحة في هذ  الدراسة.

 :اختيار طريقة االستبيان .1

ختيار هذ  الطريقة حتمية تفرضها صيغة اإلشكالية محل الدراسة، إضافة إلى وجود إلقد كان 
 مميزات في هذ  الطريقة ساعدتنا وبشكل كبير ونذكر منها:

لى عتعبر عينة الدراسة  كون  وذلكدراسة ال مجتمعيها على نية تعميم نتائج المتحصل علإمكا -
 ؛المجتمع



 بالجزائر دراسة ميدانية لعينة من مراجعي الحسابات: الثالثالفصل 
 

533 
 

 ؛تباعدين جغرافيا وبأقصر وقت ممكنسهولة الحصول على المعلومات من عدد كبير من األفراد الم -
طريقة االستبيان تكون أكثر موضوعية من خالل إجابات المعنيين الذين ال يحمل االستبيان أي  -

 ؛على إعطاء معلومات موبوقة وصحيحةسم مما يحفز  معلومات شخصية عنهم كاال
أخذ الوقت الكافي للمستجيب في التفكير في األسئلة مما يقلل الضغط عليه ويدفعه إلى التدقيق في  -

 معلوماته.
كل هذا كان من جهة ومن جهة أخرى كان علينا األخذ بهذ  الطريقة لكي تكون النتائج المراد 

 وشمولية.الوصول إليها أكثر دقة 

 :إعداد االستبيان .2

لقد مرت عملية إعداد االستبيان بعدة مراحل وخطوات، بدء بعملية بنائه وتحكيمه وصوال إلى توزيعه 
 .اتخالل قيامنا بهذ  الخطو بعض الصعوبات واجهتنا ولقد والعينة المستهدفة، 

 بناء االستبيان: -2-1

تم فرضيات الدراسة، ويفرضية من ل محاور يكون كل محور إمتدادوتركزت هذ  الخطوة في وضع 
التفصيل في كل فرضية عن طريق فقرات فرعية تكون مرتبطة بالفرضية األصل، هذا وقد تم تحديد مجموعة 

 من األسئلة الفرعية لكل فرضية.

 :تحكيم واختبار االستبيان -2-2

وتمثلت هذ  العملية في اختيارنا لمجموعة أساتذة أكاديميين وممارسين لمهنة المراجعة، منهم من 
اتصلنا به مباشرة ومنهم من كان التواصل معه عن طريق بريد  اإللكتروني، وكان هذا من أجل معرفة مدى 

رئيسية ا مع اإلشكالية الصحة البيانات الموجودة في االستبيان ومدى عموميتها وشمولها وإلمامها وتوافقه
 للدراسة.

هذا وقد تم األخذ بعين االعتبار المالحظات والتعديالت والتوصيات التي تقدم بها األساتذة والمهنيون 
 المحكمون من خالل إدخال التعديالت الالزمة والمطلوبة.

ي سنتحدث ة التوبعد هذ  الخطوة قمنا بصياغة االستمارة النهائية استعدادا لتوزيعها، وهي المرحل
 الموالية. العناصرعنها في 
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 :توزيع االستبيان -2-3

 لقد تم توزيع االستبيان عن طريق عدة قنوات وطرق نذكر منها:
صف أو الم الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتجدول االتصال المباشر بالمهنيين المدرجين ب -

 عن طريق التواصل معهم في مكاتبهم مباشرة. الوطني لمحافظي الحسابات، وذلك
 عن طريق االنترنت وكان ذلك بواسطة البريد اإللكتروني ومواقع التواصل. -

 :المكان والزمان -2-4

 المكان: -
من جميع واليات الوطن وذلك  مراجعي الحساباتتمثل اإلطار المكاني لالستبيان في العديد من 

 من أجل أن تكون دراستنا شاملة كونها تمس بيئة المراجعة الجزائرية بشكل عام.
 الزمان: -

وهي الفترة التي تمت فيها الدراسة الميدانية فبدايتها كانت من تاريخ بداية توزيع استمارات االستبيان 
، وفي هذ  الفترة كانت 9948ر ديسمبر إلى غاية األسبوع الثاني من شه 9940وذلك من شهر مارس 

 عملية التوزيع والجمع تسير بالموازاة.

 :عينة الدراسة -2-5

 شملت عينة الدراسة طرفين أساسيين:
 الخبراء المحاسبين. -
 محافظي الحسابات. -

 :الصعوبات -2-6

يع ز بالرغم من أهمية االستبيان كأداة لالستقصاء وجمع آراء وإجابات أفراد العينة، إال أن عملية التو 
 والجمع لم تسلم من بعض المشاكل والصعوبات، أهمها:

التجاوب السلبي لبعض أفراد العينة المستهدفين، رغم اإللحاح والتساؤل المستمر عن مصير استمارة  -
 االستبيان التي وجهت لهم.
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تقديم بانتشار أفراد العينة في مناطق جغرافية بعيدة عن موقع تواجدنا، األمر الذي حال دون قيامنا  -
 التوضيحات الالزمة في حالة عدم فهم بعض النقاط.

 عدم وجود عناوين بريدية إلكترونية لبعض أفراد العينة. -
 عدم الرد في كثير من األحيان وخاصة ألفراد العينة المتعامل معهم عبر االنترنت. -

بات التي عوبعد التطرق إلى سبب اختيار االستبيان وطريقة إعداد  وتحكيمه وتوزيعه وكذا الص
رحلة م وصوال إلىإعدادها  انطالقا منواجهتنا خالل كل المراحل السابقة، يمكننا بيان عدد االستبيانات 

 اعتمادها في الجدول الموالي:
 (: يوضح تفصيالت استمارات االستبيان الموزعة92الجدول رقم )

 %النسبة  العدد البيان
 499 001 عدد االستبيانات الموزعة

 19 419 االستبيانات المفقودة أو غير المسترجعةعدد 
 49.00 14 عدد االستبيانات الملغاة

 10.90 481 عدد االستبيانات الصالحة للدراسة
 الطالب: من إعداد المصدر

 المطلب الثاني: منهجية وأدوات الدراسة
رعية وأيضا الفمن خالل هذا المطلب سنبرز محتويات االستبيان من خالل فرضياته األساسية 

 وأيضا سنوضح طريقة تشفيرنا )ترميزنا( للبيانات.

 :هيكل االستبيان .1

قسمنا استمارة االستبيان إلى قسمين أساسيين، حيث خصص القسم األول للمجيب على االستبيان  
ومعلوماته الشخصية من خالل )المهنة، العمر، المؤهل العلمي...(، وأما القسم الثاني فقد خصص 

المطروحة والعناصر ذات العالقة، وقد قسم بدور  إلى أربعة محاور أساسية تمثلت في الفرضيات  للفرضيات
 األساسية والتي تحوي بدورها على عدة عبارات فرعية:

اإلطار التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر يتسم بالكفاءة والفاعلية  المحور األولى: -
 اإللكترونية.للمراجعة في ظل نظم المعلومات 

المراجعة  ممارسة مهنةلمعايير شخصية مالئمة ببالجزائر  الحسابات مراجعيع تيتم المحور الثانية: -
 في ظل نظم المعلومات اإللكترونية 
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هنة الجزائر أبناء ممارسة مب الحسابات مراجعياإلجراءات العملية المتبعة من قبل  المحور الثالثة: -
 اإللكترونية تتسم بالكفاءة والفاعلية. المراجعة في ظل نظم المعلومات

التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية ال تحول دون اتمام  المحور الرابعة: -
 ممارسات مهنة المراجعة.

 ترميز )تشفير( معطيات االستبيان .2

 وقد كانت عملية الترميز كالتالي:
 أوال: المهنة -

 ( 4خبير محاسبي)؛ 
  (9حسابات )محافظ. 

 ثانيا: العمر -
  ؛(4سنة ) 01أقل من 
  ؛(9سنة ) 19و 01بين 
  (0سنة ) 19أكثر من. 

 ثالثا: المؤهل العلمي -
 ( 4ليسانس)؛ 
 ( 9ماستر)؛ 
 (  0دكتورا). 
 ( 1شهادة أخرى). 

 الخبرة المهنية في المراجعةخامسا:  -
  ؛(4سنوات ) 1أقل من 
  ؛(9سنوات ) 49إلى  1من 
  ؛(0سنة ) 41إلى  49من 
  (1سنة ) 41أكثر من. 

الحسابات محل الدراسة للمراجعة في ظل نظم المعلومات  مراجعيواقع ممارسات سادسا:  -
 (M) اإللكترونية
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 ؟  ستخدم نظم المعلومات اإللكترونيةهل سبق لك مراجعة حسابات مؤسسات ت(M1) 
 ( 4نعم)؛ 
 ( 9ال.) 

 :في حال اإلجابة ب ال فهل ترجعون السبب لـــــ 
 ؛(4)في هذا المجال........................................ نقص خبرتكم 
 .................؛(9).......................قلة الطلب عن هذ  الخدمات 
 ......؛(0)عدم وجود مؤسسات تستخدم نظم معلومات إلكترونية ولو جزئية 
  (.1).......................................................أسباب أخرى 

   هل تراجع األن مؤسسات تستخدم تنفذ بعض عملياتها من خالل نظم المعلومات
 (M2)؟    اإللكترونية
 ( 4نعم)؛ 
 ( 9ال.) 

 ؟   كم مؤسسة تستخدم نظم معلومات اإللكترونية قمت بمراجعتها(M3) 
 .)...( 

 فكانت كالتالي: األربعة األخرى  أما فيما يخص المحاور
وهو عدد ، 90إلى  4كانت باألرقام من  ه( واألسئلة الخاصة بAالرمز )ب هعن عبر األول المحور -

 .ا المحورالعبارات الموجودة في هذ
هو عدد ، و 40إلى  4كانت باألرقام من  ( واألسئلة الخاصة بهB)الرمز ب هعن عبر الثان المحور -

 .ا المحورهذ العبارات الموجودة في
، وهو عدد 92إلى  4كانت باألرقام من  ( واألسئلة الخاصة بهC)الرمز ب هعن عبر الثالث المحور -

 .ا المحورالعبارات الموجودة في هذ
، وهو عدد 96إلى  4كانت باألرقام من  ( واألسئلة الخاصة بهD)الرمز ب هعن عبر الرابع المحور -

 .ا المحورالعبارات الموجودة في هذ
 ( فقرة.18أساسية تضم ) محاور 1ومن هنا يكون لدينا في هذا االستبيان 
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 أدوات وأسلوب الدراسة .3

بعد ما أتممنا عملية تحصيل استمارات االستبيان الصالحة للدراسة، تم االعتماد على برنامج 
(Excel 2013)لفا لجعل س ( الذي استعملنا  في إدخال معلومات االستبيان التي قمنا بتشفيرها )ترميزها

العملية أسهل، ومن بم حولناها إلى البرنامج المستخدم في هذ  الدراسة والذي يسمى ببرنامج الحزمة 
( والذي Statistique Package For Social Scienceاإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة باسم )

 الوصفية واالحتمالية ةاإلحصائي االختباراتوذلك من خالل مجموعة من  91( اإلصدار SPSSيرمز له بـ )
 نذكرها فيما يلي:

 األساليب اإلحصائية الوصفية -
اإلحصاء الوصفي هو علم استنباط الحقائق من األرقام بطريقة علمية، حيث يتم تنظيم وتلخيص 

 ، تم استخدام األساليب التالية في دراستنا:ودراستهاالمعلومات لتسهيل فهمها 
  تم استخدامها لمعالجة البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة البياني:والتمثيل النسب المئوية. 
 :باعتبار  أحد مقاييس النزعة المركزية فقد تم استخدامه في هذ  الدراسة  الوسط الحسابي

ئات ن على االستمارة من فأهميتها من وجهة نظر المستجيبي كمؤشر لترتيب البنود حسب
 .الدراسة

 بر من مقاييس التشتت تم استخدامه لمعرفة مدى تشتت القيم عن يعت :المعياري  االنحراف
 .وسطها الحسابي

 
 أساليب إحصائية استداللية -

اإلحصاء االستداللي هو مجموعة الطرق للتعرف على خصائص المجتمع من خالل عينة إحصائية 
لذا  والتنبؤ إال أنه يتسم في بعض الحاالت بعدم التأكد والتقديرعشوائية، يتعامل هذا اإلحصاء مع التعميم 

عن الخطأ المحتمل وقوعه من  نعالج القياس في هذ  األحوال تحت باب علم االحتماالت مما يعطي فكرة
 الطالب حال التعميم على المجتمع محل الدراسة.

  تراوح والذي ي "يقوم هذا االختبار على قياس معامل "ألفا کرونباخ الثبات:الصدق و اختبار
، عدم ببات االستبيان ( فإن ذلك يشير إلى9(، فإذا كان المعامل مساويا ل )4، 9بين )

( فإن 4)ـ ( زاد ببات االستبيان، وإذا كان المعامل مساويا ل4وكلما اقترب المعامل من )
 الثبات التام لالستبيان؛  ذلك يؤكد على
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 :يقوم استخدام المعامل االرتباط بيرسون" كمؤشر إحصائي لقياس القوة معامل االرتباط 
-بين متغيرين کميين، حيث أن قيمة هذا المعامل تقع ضمن المجال ) الخطيةاالرتباطية 

 تم استخدامه في دراستنا لمعرفة درجة اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان(، 4، +4
 مع المحور الذي تنتمي إليه؛

 :نات سميرنوف لمعرفة هل البيا-تم تطبيق اختبار كولموجروف اختبار التوزيع الطبيعي
تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار فرضيات ألن معظم 
االختبارات المعلمية تشترط أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حتى تكون نتائجها 

 صحيحة؛
  اختبار(T–test) Independent-Simples :إذا كانت هناك  وذلك للتعرف على ما

فروقات ذات داللة إحصائية في أراء عينة الدراسة تجا  متغيرات الدراسة تبعا للعوامل 
 ؛الديمغرافية التي تقسم إلى فئتين

 ( اختبارT–test) One-Simples : وتحديد ما إذا كان الختبار فرضيات استخدامهتم ،
 ؛9.91أو يساوي  أقل  sigداللة إحصائية عند مستوى داللةالفرق ذا 

 دياتحليل التباين األح اختبار One-way ANOVA: إذا كانت  وذلك للتعرف على ما
هناك فروقات ذات داللة إحصائية في أراء عينة الدراسة تجا  متغيرات الدراسة تبعا للعوامل 

 ؛الديمغرافية التي تقسم إلى أكثر من فئتين
ولإلشارة استعملنا مقياس ليكارت الخماسي في الترميز حول إجابات أفراد العينة عن األسئلة 

 والجدول التالي يوضح هذا المقياس:
 (: يوضح عملية ترميز خيارات اإلجابة93الجدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 4 9 0 1 1 الترميز

 [ 4.89 -4.99[  [ 9.69 -4.89[  [ 0.19 -9.69 [ [ 1.99 -0.19[  [ 1.99 -1.99[  )المجال(المتوسط 

 : من إعداد الطالب بناء على جدول ليكارت الخماسيالمصدر
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 االستبيان  وثبات صدقالمطلب الثالث: 

 من مجموعة ببات محاور االستبيان الخاصة بهذ  الدراسة باستخدامصدق و وقد تّم اختبار 
 .المتخصصة اإلحصائية اإلختبارات

 الداخلي ألداة الدراسة: تساقاإل  صدق .1

 والعبارات المكونة له. محوركل ول الموالي قيم معامل اإلرتباط بين اوضح الجدت
 األول المحور لفقرات الداخلي (: الصدق94)الجدول رقم 

 المحور األول
 رتباطمعامل اإل  الفقرة
A1 .745** 
A2 .825** 
A3 .747** 
A4 .690** 
A5 .611** 
A6 .795** 
A7 .645** 

 (9.94: )معنوية مستوى  عند إحصائيا ** دال
 SPSS برنامج على مخرجات بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

 9.644من خالل الجدول السابق يالحظ أن جميع قيم معامل االرتباط موجبة وتتراوح بين  
 على وجود عالقة ارتباط إيجابية بين العبارات والمحور األول ككل.، وهو مجال مقبول للحكم 9.891و

 
 الثاني المحور لفقرات الداخلي (: الصدق95)الجدول رقم 

 العناية المهنية االستقاللية التأهيل العلمي والعملي
 رتباطمعامل اإل  الفقرة رتباطمعامل اإل  الفقرة رتباطمعامل اإل  الفقرة
B1 .535** B8 .665** B11 .722** 
B2 .357** B9 .447** B12 .761** 
B3 .258** B10 .626** B13 .516** 
B4 .478**  
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B5 .327**  
B6 .375** 
B7 .577** 

**191. **675. **764. 
 (9.94** دال إحصائيا عند مستوى معنوية: )

 SPSS برنامج على مخرجات بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

من خالل الجدول السابق يالحظ وجود ارتباط إيجابية بين عبارات كل مؤشر والمؤشر الذي تنتمي 
 9.019و 9.069قيم المؤشرات تتراوح بين ، ويالحظ أيضا أن إليه، إذ أن جميع قيم معامل اإلرتباط موجبة

 ه.لذي ينتمي إليوهو مجال مقبول للحكم على وجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل من مؤشر والمحور ا
 الثالث المحور لفقرات الداخلي (: الصدق96)الجدول رقم 

 قبول الوكالة
تخطيط عملية المراجعة وتقييم 

 نظام الرقابة الداخلية
 تقرير المراجعة فحص الحسابات

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

C1 .560** C7 .563** C13 .594** C19 .629** 
C2 .501** C8 .648** C14 .503** C20 .614** 
C3 .702** C9 .651** C15 .363** C21 .740** 
C4 .405** C10 .638** C16 .751** C22 .587** 
C5 .707** C11 .671** C17 .696**  
C6 .821** C12 .615** C18 .641** 
C7 .560**   

**699.  **604. **019. **069. 
 (9.94** دال إحصائيا عند مستوى معنوية: )

 SPSS برنامج على مخرجات بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

 كل مؤشر والمؤشر الذي تنتميارتباط إيجابية بين عبارات  وجود من خالل الجدول السابق يالحظ 
وهو  9.019و 9.069بين تتراوح ، ويالحظ أن قيم المؤشرات إليه، إذ أن جميع قيم معامل اإلرتباط موجبة

 .نتمي إليهيارتباط إيجابية بين كل من مؤشر والمحور الذي  مجال مقبول للحكم على وجود عالقة
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 الرابع المحور لفقرات الداخلي (: الصدق97)الجدول رقم 
 المحور األول

 رتباطمعامل اإل  الفقرة
D1 .664** 
D2 .731** 
D3 .856** 
D4 .874** 
D5 .901** 
D6 .894** 

 (9.94: )معنوية مستوى  عند إحصائيا ** دال
 SPSSعلى مخرجات  بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

 9.661من خالل الجدول السابق يالحظ أن جميع قيم معامل االرتباط موجبة وتتراوح بين  
 كل.ك الرابع، وهو مجال مقبول للحكم على وجود عالقة ارتباط إيجابية بين العبارات والمحور 9.094و

 البنائي ألداة الدراسة:  تساقاإل  صدق .2
 ة الكليةبالدرج مؤشراتهو  االستبيان محاور من محور كل ارتباط مدى صدق يبين البنائي تساقاإل

 .ككل االستبيان لعبارات
 لالستبيان الكلي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل ارتباط (: معامل91)الجدول رقم 

 رتباطمعامل اإل  والمؤشراتالمحاور 
 **A .737)المحور األول )

 B)) المحور الثاني
 **BX1)) .487المؤشر األول 

 **BX2)) .224المؤشر الثاني  **558.
 **BX3)) .489المؤشر الثالث 

 C))المحور الثالث 

 **CX1)) .670المؤشر األول 

.757** 
 **CX2)) .449المؤشر الثاني 
 **CX3)) .519المؤشر الثالث 
 *CX4)) .157المؤشر الرابع 

 **D .910))المحور الرابع 
 (9.94** دال إحصائيا عند مستوى معنوية: )
 (9.91* دال إحصائيا عند مستوى معنوية: )

 SPSSعلى مخرجات  بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:  
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 اناالستبي من محاور محوروجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل من خالل الجدول السابق نالحظ  
 .ككل االستبيانلعبارات  الدرجة الكليةمع ومؤشراته 

 ثبات أداة الدراسة: اختبار .3

وقد تّم اختبار ببات محاور االستبيان الخاصة بهذ  الدراسة باستخدام مقياس ألفا كرونباخ       
(Cronbach- Alpha) وكانت نتائج إختبار الثبات كما هي ، الذي ُيحّدد مدى ببات الظاهرة المدروسة
 . مبين في الجدول الموالي

 (: نتائج مقياس ألفا كرونباخ90)الجدول رقم 
 معامل الثبات عدد الفقرات بعاداأل

 .810 07 المحور األول
 .110 13 المحور الثاني
 .601 22 المحور الثالث
 905. 06 المحور الرابع

 08. 
 SPSSعلى مخرجات  بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

(، فإنا نستطيع القول بأن نسبة ببات الظاهرة المدروسة % 08من خالل النتيجة المتحصل عليها )
 تعد جيدة، حسب مقياس ألفا كرونباخ.

 التوزيع الطبيعي:  اختبار .4

 التوزيع الطبيعي اختبار(: نتائج 19)الجدول رقم 
 aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 *A 0.009 184 0.079* 0.885 184 0.139)المحور األول )
 B 0.068 184 .128*9 .9649 184 .077*9)) المحور الثاني

 C 9.411 481 *9.466 9.811 481 *9.418))المحور الثالث 
 D 9.418 481 *9.404 9.681 481 *9.999))المحور الرابع 

 .إحصائيةهي ذات داللة  aSmirnov-Kolmogorov ختبارإل حصائية*: تعني ان القيمة اإل
 SPSSعلى مخرجات  بناءالطالب  إعدادمن  المصدر:

أكبر  (Sig)يبين الجدول أعال  الختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبيان أن القيمة االحتمالية 
 المحاور، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. جميعفي  9.91من مستوى المعنوية 
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 االستبيان ومناقشة نتائجعرض : الثالثالمبحث 

من خالل هذا المبحث اســتعراض نتائج الدراســة المتحصــل عليها في ضــوء البيانات التي ســنحاول 
ل يتم جمعها من عينة الدراسة باستخدام االستبيان، واعتمدنا أدوات اإلحصاء الوصفي واالستداللي في تحل

 .اومناقشة النتائج المتحصل عليه

 الجزء األول من اإلستبيانالمطلب األول: تحليل نتائج 

اقع تحليل و و تحليل الخصــــــــائص الديمغرافية لعينة الدراســــــــة  المطلبوســــــــيتم من خالل هذا 
 .ممارسات مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية

 تحليل الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة .1

لك وذ لعينة المدروســــــةالخصــــــائص الديمغرافية لســــــنقوم من خالل هذا العنصــــــر باســــــتعراض أهم 
 .باإلعتماد على الدوائر النسبية

 :العمر -1-1

من خالل الشكل سنحاول من خالل هذا البند توضيح تنوع عينة الدراسة حسب العمر وذلك 
 الموالي:

 (: يوضح تنوع عينة الدراسة حسب العمر19الشكل رقم )

 
 .SPSSمن إعداد الباحث بناء على نتائج برنامج  المصدر:

25

52.2

22.8

سنة35أقل من  سنة50سنة إلى 35من  سنة50أكبر من 
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ســـنة وذلك  19و 01أن أكثر من نصـــف العينة تتراوح أعمارهم ما بين من الشـــكل الســـابق نالحظ 
ــ:  01، وتليها الفئة الدين أعمارهم أقل من % 1929بما نسبته  فيما كانت نسبة ، % 91سنة بنسبة تقدر بـ

 .%99.8تقدر بـ  19الفئة األكثر من 

 :المهنة -1-2

من خالل الشكل وذلك وسنحاول من خالل هذا البند توضيح تنوع عينة الدراسة حسب المهنة، 
 الموالي:

 (: يوضح تنوع عينة الدراسة حسب المهنة11الشكل رقم )

 
 .SPSSمن إعداد الباحث بناء على نتائج برنامج  المصدر:

أن أغلب عينة الدراســــــــة من محافظي الحســــــــابات وذلك راجع من خالل الشــــــــكل الســــــــابق نالحظ 
في حين بلغ عدد الخبراء  ،16%لكثرتهم مقارنتا بالخبراء المحاســـــــــبين، إذ بلغ تعداد محافظي الحســـــــــابات 

 .11%المسجلين بالمصف الوطني للخبراء المحاسبين 

 :المؤهل العلمي -1-3

ل من خالوذلك وسنحاول من خالل هذا البند توضيح تنوع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي، 
 الشكل الموالي:

 
 
 

56

44

خبير محاسبي محافظ حسابات
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 (: يوضح تنوع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي12الشكل رقم )

 
 .SPSSمن إعداد الباحث بناء على نتائج برنامج  المصدر:

أن معظم عينة الدراسة من حاملي الشهادات الجامعية وخاصة  من خالل الشكل السابق نالحظ
، أما فئة الدكتورا  والماجستير %04.1تليها فئة الماستر إذ بلغت  ،%16ليسنس وذلك بنسبة تفوق النصف 

وهذا  %9.1، أما الفئة األخرى والتي تتمثل في شهادات أخرى فكانت نسبتها %6بلغت كل واحدة منهما 
 اب على الدراسة )يزيد في دقة المعلومات(.ما ينعكس باإليج

 :ة في المراجعةيالخبرة المهن -1-4

الل من خوذلك وسنحاول من خالل هذا البند توضيح تنوع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية، 
 الشكل الموالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5631.5

6 6

0.5

ليسنس ماستر ماجستير دكتوراه شهادات أخرى
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 (: يوضح تنوع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية13الشكل رقم )

 
 .SPSSمن إعداد الباحث بناء على نتائج برنامج  المصدر:

أن أغلب عينة الدراســـــــــة من فئة ذوي الخبرة بما يفوق الخمس  من خالل الشـــــــــكل الســـــــــابق نالحظ
، وبلغ حجم العينة من فئة ذوي الخبرة ما بين % 10.9ســـنة وذلك بنســـبة قاربت  49ســـنوات وما يقل عن 

وباقي ، % 4921ســــنة نســــبة  41و 49وبلغت العينة من فئة ما بين  % 4021ســــنة ما نســــبته  41و 49
 سنوات. 1العينة من ذوي الخبرة أقل من 

 :تحليل واقع ممارسات مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية .2

يحتوي هذا الجزء على أربعة أسئلة تتعلق باستفسارات مقدمة ألفراد العينة حول مدى ممارستهم 
المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية، تم عرض نتائج األسئلة كل على حدي مع االستعانة لمهنة 

 بجداول كما يلي:

 :بمراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية مراجع الحساباتقيام  -2-1

مات و من أجل توضيح نسبة األفراد الذين سبق لهم مراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم المعل
 اإللكترونية نورد الجدول التوضيحي التالي:

 
 

10.9

59.2

17.4

12.5

سنوات5أقل من  سنوات10إلى 5من  سنة15سنوات إلى 10من  سنة15أكثر من 
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(: يوضح نسبة األفراد الذين سبق لهم مراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم 11الجدول رقم )
 المعلومات اإللكترونية

 (9التكرارات ) (4الخيارات ) السؤال
النسبة 
 المئوية

 اإللكترونيةهل سبق لك مراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم المعلومات 
 16.19 491 نعم
 10.18 89 ال

 499 481 المجموع

 : من إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيانالمصدر

حسابات بمراجعة مؤسسات تستخدم نظم  يأسباب عدم قيام مراجعأما الجدول الموالي فيوضح 
 المعلومات اإللكترونية:

حسابات بمراجعة مؤسسات تستخدم نظم أسباب عدم قيام مراجعة (: يوضح 12الجدول رقم )
 المعلومات اإللكترونية

 النسبة المئوية التكرارات  الخيارات  السؤال

أسباب عدم قيام مراجعة حسابات 
بمراجعة مؤسسات تستخدم نظم 

 المعلومات اإللكترونية

 48.01 41 (.4) نقص خبرتكم في هذا المجال

 10.01 10 (.9قلة الطلب عن هذ  الخدمات )

 40.01 44 (.0عدم وجود مؤسسات تستخدم نظم معلومات إلكترونية ولو جزئية )

 40.01 44 (.1أسباب أخرى )
 499 89 المجموع

 : من إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيانالمصدر

 بمراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية حاليا مراجع الحساباتقيام  -2-2

توضيح نسبة األفراد الذين يقومون حاليا بمراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم من أجل 
 المعلومات اإللكترونية نورد الجدول التوضيحي التالي:

 نظم المعلومات اإللكترونية حاليا في ظلبمراجعة  مراجع الحساباتقيام (: يوضح 13الجدول رقم )

 (9التكرارات ) (4الخيارات ) السؤال
النسبة 
 المئوية

هل تراجع األن مؤسسات تستخدم تنفذ بعض عملياتها من خالل نظم المعلومات 
 اإللكترونية

 01.0 66 نعم
 61.4 448 ال

 499 481 المجموع

 : من إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيانالمصدر
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تستخدم نظم معلومات  الحسابات بها بالمؤسسات التي مراجععدد عمليات المراجعة التي قام  -2-3
 :اإللكترونية

من أجل توضيح نسبة األفراد الذين سبق لهم مراجعة حسابات شركات تستخدم نظم المعلومات 
 اإللكترونية نورد الجدول التوضيحي التالي:

الحسابات بها بالمؤسسات التي  مراجععدد عمليات المراجعة التي قام (: يوضح 14الجدول رقم )
 تستخدم نظم معلومات اإللكترونية

 متوسط تكرارات  مجموع العمليات الكلية السؤال

 كم مؤسسة تستخدم نظم معلومات اإللكترونية قمت بمراجعتها

 10.18 89 لم يقم بمراجع أي مؤسسة

 1.11 49 مؤسسة واحدة

 46.09 09 مؤسستين

 1.08 44 بالبة مؤسسات

 98.89 10 أكثر من بالبة مؤسسات

 : من إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيانالمصدر

 : عرض ومناقشة نتائج المحور األولالثانيالمطلب 

وفيما يلي ســــــيتم عرض ومناقشــــــة النتائج المتحصــــــل عليها من إجابات عينة الدراســــــة على فقرات 
ــــــــــــــــــ "المحور األول، وهذا على ضــــوء الفرضــــة األولى  اإلطار التشــــريعات المنظمة لمهنة المراجعة القائلة بـ

ج هـذا " وقـد جـاءت نتـائبـالجزائر يتســــــــــــــم بـالكفـاءة والفـاعليـة للمراجعـة في ظـل نظم المعلومـات اإللكترونيـة
 المحور كما يوضح الجداول الموالية:
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حدد المشرع الجزائري شروط وكيفية مسك  1
 المؤسسات لنظم المعلومات اإللكترونية. 

 04 9 21 06 16 ت
9.89 4.144 

% 8.0 00.1 49.0 9 06.8 

المشــــــــــــــرع الجزائري حدد إطار تشــــــــــــــريعي  2
ـــــــة مــراجــعـــــــة  ــي واضـــــــــــــــح إلجــراءات عــمــل
المؤســــســــات التي تســــتخدم نظم المعلومات 

 اإللكترونية. 

 490 48 44 10 1 ت
9.90 4.010 

% 9.6 99.0 1.0 0.0 11.1 

المشــــرع الجزائري يحدد المســــؤولية الناجمة  3
عن مراجعة مؤســـــــــــســـــــــــات تســـــــــــتخدم نظم 

 المعلومات اإللكترونية.

 109 90 17 09 3 ت
4.09 4.901 % 4.6 16.6 8.8 11.9 16.1 

المتطلبــــات  مراجع الحســــــــــــــــــابــــاتامتالك  4
القانونية المحدد لشـــــــــــروط ممارســـــــــــة مهنة 
المراجعـــــة بـــــالجزائر تمكنـــــه من مراجعـــــة 
مؤســـــــــــــســـــــــــــات تســـــــــــــتخدم نظم المعلومات 

 اإللكترونية.

 110 94 10 46 27 ت

9.90 4.196 % 
41 3.2 1.9 10.9 10.9 

المشــــــرع الجزائري حث على اتباع القوانين  5
الـــدوليـــة في الحيثيـــات التي لم يتطرق لهـــا 
بخصــوص مســك ومراجعة نظم المعلومات 

 اإللكترونية.

 01 41 18 99 6 ت
9.96 4.990 % 

0.4 49.1 91.0 0.8 10.9 

وجود فروض ومبادئ واضـــــــــحة يســـــــــتطيع  6
في ضــــــــــــــوئهــا القيــام  مراجع الحســـــــــــــــابــات

باالجتهادات المهنية للنقاط التي لم تتطرق 
 لها التشريعات المنظمة للمهنة.

 04 90 0 99 01 ت
9.01 4.646 % 

48.4 44.1 0.6 41.9 10.9 

الجهات المشــــرعة لمهنة المراجعة بالجزائر  7
تســـــــــــــهر على تنظيم دورات وندوات علمية 

لمعايير وامتخصص تشرح فيها التشريعات 
المحلية والدولية الخاصــــــــــــــة بالمراجعة في 

 ظل نظم المعلومات اإللكترونية.

 ت
41 40 49 04 60 

9.49 4.919 % 
0.8 8.8 6.9 06.8 01.8 

 4.990 9.404 المتوسط المرجح

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:
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( من خالل كل فقرة على حدا نقوم اآلن بالتعليق عن 90قبل قيامنا بتحليل نتائج الجدول رقم )
اءت جالمحور كوحدة واحدة إذ نالحظ أن االتجا  العام آلراء أفراد عينة الدراسة مالة إلى عدم الموافقة وقد 

 ولمينالحظ أنه مرتفع وقريب من فئة غير موافق وذلك ناتج عن  ،9.404 المتوسط الحسابي للمحور قيمة
فئة غير موافق باستثناء الفقرة األولى مالة التجا  محايد وكما نالحظ تجانس في  إلىور أغلب فقرات المح

 وفيما يلي تحليل فقرات المحور بتفصيل أكثر: 4.990أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة االنحراف المعياري 
 %89.4ما نسبته من خالل الفقرة األولى نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة ب

وانحراف معياري  9.89غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %91.0غير موافق بشدة و 16.6%)
أن المشرع الجزائري لم يحدد شروط وكيفية مسك المؤسسات لنظم المعلومات ، مما يبين 4.144قيمته 

ة اإلعالم سبة بواسطة أنظم، وبالرغم من وجود مرسوم تنفيذي يبين كيفيات وشروط مسك المحااإللكترونية
 اآللي إال أن مراجعي الحسابات يعتبرونها غير كافية.

ي فمن خالل الفقرة الثانية نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء 
غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %0.0غير موافق بشدة و %11.1) %61.0الفقرة بما نسبته 

المشرع الجزائري لم حدد إطار تشريعي واضح ، مما يثبت لنا بأن 4.010وانحراف معياري قيمته  9.90
جانب ، وهو توصل إليه من خالل الإلجراءات المراجعة بالمؤسسات التي تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية

 احة.وضح ذلك صر النظري إذ أنه أبناء استقراء التشريعات المنظمة للمهنة لم يرد أي نص تشريعي ي
من خالل الفقرة الثالثة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء في 

غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي  %44.0غير موافق بشدة و %16.1) %68.1هذ  الفقرة بما نسبته 
الجزائري لم يحدد المسؤولية الناجمة المشرع ، مما يثبت لنا بأن 4.901وانحراف معياري قيمته  4.0قدر  

 .عن مراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية
من خالل الفقرة الرابعة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء في 

ابي قدر  غير موافق( وذلك بمتوسط حس %49.0غير موافق بشدة و %10) %60.0هذ  الفقرة بما نسبته 
المتطلبات القانونية  مراجع الحساباتامتالك ، مما يؤكد لنا بأن 4.196وانحراف معياري قيمته  9.90

مراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات  منالمحدد لشروط ممارسة مهنة المراجعة بالجزائر ال تمكنه 
 .اإللكترونية

ي فمن خالل الفقرة الخامسة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء 
 9.96غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %0.8غير موافق بشدة و %10.9) %10الفقرة بما نسبته 
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ي وانين الدولية فالمشرع الجزائري لم يحث على اتباع الق، مما يوضح بأن 4.990معياري قيمته  وانحراف
 . الحيثيات التي لم يتطرق لها بخصوص مسك ومراجعة نظم المعلومات اإللكترونية

ي ف من خالل الفقرة السادسة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء
غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %41غير موافق بشدة و %10.9) %69.9الفقرة بما نسبته 

في التشريعات  وجود فروض ومبادئ واضحة، وهذا ما يؤكد على عدم 4.646 وانحراف معياري قيمته 9.01
ا في ضوئها القيام باالجتهادات المهنية للنقاط التي لم تتطرق له مراجع الحساباتيستطيع  المنظمة للمهنة

 .التشريعات المنظمة للمهنة
 يف الفقرة السابعة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء من خالل
وذلك بمتوسط حسابي قدر  غير موافق(  %06.8غير موافق بشدة و %01.8) %09.6الفقرة بما نسبته 

بالجزائر لم الجهات المشرعة لمهنة المراجعة ، وهذا ما يثبت بأن 4.990وانحراف معياري قيمته  9.40
تسهر على تنظيم دورات وندوات علمية متخصص تشرح فيها التشريعات والمعايير المحلية والدولية الخاصة 

 .بالمراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية
دها اعأب جميععلى ضوء تحليل نتائج الفقرات السابقة، نكون قد أكدنا عدم صحة الفرضية األولى في 

ول، باإلسقاط على عينة الدراسة فقط إلى أن نتأكد من صحة اإلجابات وقابلية نتائجها األباستثناء البعد 
 لتعميم على مجتمع الدراسة.

 : عرض ومناقشة نتائج المحور الثانيالثالثالمطلب 

وفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 
ر شخصية معاييببالجزائر  الحسابات يتميع مراجعيالقائلة بـ " ةيعلى ضوء الفرضالمحور الثاني، وهذا 

" وقد جاءت نتائج هذا تمكنهم من ممارسة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونيةو مالئمة 
 .وضح الجداول المواليةتالمحور كما 

 :الحسابات بالجزائر نتائج فقرات بعد التأهيل العلمي والعملي لمراجعيعرض ومناقشة  .1

 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات  
 :، المتعلق بالمحور الثانيتأهيل العلمي والعملي لمراجعي الحسابات بالجزائرال
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والعملي لمراجعي التأهيل العلمي لبعد (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية 16الجدول رقم )
 الحسابات بالجزائر
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جيـــــدة أنظمـــــة التكوين الجـــــامعي بـــــالجزائر  1
ومســـايرة لخصـــائص المراجعة بالمؤســـســـات 

 التي تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية.

 490 19 40 8 1 ت
4.60 9.010 

% 9.4 1.4 0.6 91.0 16.1 

لديه المعارف األســاســية  مراجع الحســابات.  2
لنظم المعلومـــــات اإللكترونيـــــة ومكونـــــاتهـــــا 

 ووظائفها وإمكانياتها التشغيلية

 00 66 0 40 1 ت
4.06 4.998 

% 9.6 6.0 0.6 01.9 18.9 

في الجزائر لديه معرفة  مراجع الحســــــــــــــابات 3
تامه بالتشـــــريعات والمعايير المحلية والدولية 
الخاصــــة بالمراجعة في ظل نظم المعلومات 

 اإللكترونية.
 

 09 69 40 49 4 ت

4.01 
 

9.091 % 
9.1 6.9 0.8 04.4 10.0 

 ميمالتص علىلديه المقدرة  مراجع الحسابات 4
ـــدفق خرائط وإنشـــــــــــــــــاء  االلكترونيـــة النظم لت

ــلــتــعــرف وتــحــلــيــلــهـــــــا  الــقــوة مــواطــن عــلــى ل
 .النظم هذ  يف والضعف

 ت
9 0 0 10 494 4.19 

 
9.884 

% 4.9 1.0 1.0 99.0 69.0 

له القدرة على تقييم أدلة  مراجع الحســـــــــــابات 5
ـــــــات فــي الــمــراجــعـــــــة فــي ظـــــــل نــظــم  اإلبــب

 المعلومات اإللكترونية.

 4.11 490 09 0 40 9 ت
 

9.014 
% 9.99 8.8 1.0 46.6 61.0 

 بلغــات عامة خبرةلــه  مراجع الحســــــــــــــــابــات 6
 ملمو  بسـيطة برامج بكتابة له تسمح البرمجة
 البيئة االلكترونية. يف المراجعة بأساليب

 449 19 40 1 1 ت
4.18 9.099 

% 9.4 9.6 6.0 91.0 18.9 

7 
لــه القــدرة على تحــديــد  مراجع الحســـــــــــــــابــات

 األمور التي تحتاج إلى االستعانة بخبير.

 ت
46 60 1 00 9 

9.18 4.690 
% 

8.0 01.0 9.4 19.0 9 
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بالتأهيل العلمي والعملي لمراجعي البعد الخاص نقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 .كما يليمن خالل كل فقرة  الحسابات بالجزائر

 %89.4من خالل الفقرة األولى نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
وانحراف معياري  4.60غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %91.0غير موافق بشدة و 16.6%)

أن أنظمة التكوين الجامعي في أراء أفراد عينة الدراسة، وهو ما يبين  تجانسمما يدل على  9.010قيمته 
 بالجزائر غير جيدة ومسايرة لخصائص المراجعة بالمؤسسات التي تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية.

 %89.1الثانية نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى الموافقة بما نسبته من خالل الفقرة 
وانحراف معياري  4.06غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %01.9غير موافق بشدة و 18.9%)

نظم المعلومات ببالجزائر ال يملك المعارف األساسية  مراجع الحساباتأن ، مما يبين 4.998قيمته 
 ة ومكوناتها ووظائفها وإمكانياتها التشغيلية.اإللكتروني

 %08.8من خالل الفقرة الثالثة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم موافق بما نسبته 
وانحراف معياري  4.01غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %01.9غير موافق بشدة و 18.9%)

في الجزائر ال يملك معرفة تامه بالتشريعات والمعايير  ساباتمراجع الح، مما يثبت لنا بأن 9.091قيمته 
 .المحلية والدولية الخاصة بالمراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية

من خالل الفقرة الرابعة نالحظ بأن آراء أفراد عينة الدراسة اتجهت إلى عدم الموافقة على هذ  الفقرة 
 4.19غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %99.0غير موافق بشدة و %69.0) %81بما نسبته 

المتطلبات القانونية المحدد  مراجع الحساباتامتالك ، مما يؤكد لنا بأن 9.884وانحراف معياري قيمته 
 ،لشروط ممارسة مهنة المراجعة بالجزائر ال تمكنه من مراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية

 راجع لكون أنظمة التكوين المتبعة بالجزائر لم تواكب التطورات المعاصرة. وذلك
 %08.8من خالل الفقرة الخامسة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 

وانحراف معياري  4.11غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %46.6غير موافق بشدة و 61.0%)
المشرع الجزائري لم يحث على اتباع القوانين الدولية في الحيثيات التي لم ، مما يوضح بأن 9.014قيمته 

 . يتطرق لها بخصوص مسك ومراجعة نظم المعلومات اإللكترونية
 %80.0من خالل الفقرة السادسة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 

وانحراف معياري قيمته  4.18غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %91.0غير موافق بشدة و 18%)
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قيام في ضوئها ال مراجع الحساباتوجود فروض ومبادئ واضحة يستطيع ، وهذا ما يؤكد على عدم 9.099
 .باالجتهادات المهنية للنقاط التي لم تتطرق لها التشريعات المنظمة للمهنة

آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ماء جاء  من خالل الفقرة السابعة نرى بأن
غير موافق( بمتوسط حسابي قدر   %9.4غير موافق بشدة و %19.0) %19.1في هذ  الفقرة بما نسبته 

ال يملك القدرة على تحديد  مراجع الحسابات، وهذا ما يثبت بأن 4.690وانحراف معياري قيمته  9.18
 .ى االستعانة بخبيراألمور التي تحتاج إل

 :نتائج فقرات بعد اإلستقاللية لمراجعي الحسابات بالجزائرعرض ومناقشة  .2

 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 
 ، المتعلق بالمحور الثاني:تأهيل العلمي والعملي لمراجعي الحسابات بالجزائرال

 اإلستقالليةلبعد  (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية17) الجدول رقم

رقم
ال
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1 

 بالتخطيطيســــــــــــــتطيع القيام  مراجع الحســــــــــــــابات
ـــــذ والتصــــــــــــــميم ـــــد والتنفي ـــــة الجي  المراجعـــــة لعملي

بالمؤســـــــــــســـــــــــات التي تســـــــــــتخدم نظم المعلومات 
 اإللكترونية.

 

 60 9 11 18 41 ت

9.09 4.194 
% 0.8 91.0 98.9 9 01.0 

0 
 اتإلجراءل لفعاا بالتقييميقوم  مراجع الحســــــــابات

 نية.البيئة االلكترو  المطبقة في الداخلية الرقابة
 

 4.60 491 19 44 41 9 ت
 
 

9.061 
% 4.9 0.0 1.0 96.0 11.1 

19 

 ييؤد للمراجعة أســــــــلوبيتبع  مراجع الحســــــــابات
 فــريــقء عضاأ بــيــنل التصاا تحسيييي   إلــى

 بســــــــــــــرعـــة تعقيـــدا األكثروأداء المهـــام  المراجعـــة
 .ودقة

 01 60 6 49 8 ت
4.08 4.906 

% 1.4 6.9 0.4 09.6 10.9 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:
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 بالجزائر لمراجعي الحسابات باالستقالليةالبعد الخاص نقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 من خالل كل فقرة على حدا.

ي ما جاء فمن خالل الفقرة الثامنة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على 
 9.0غير موافق( بمتوسط حسابي قدر   %98غير موافق بشدة و %01.0) %69.0هذ  الفقرة بما نسبته 

 التصميمو  بالتخطيطال يستطيع القيام  مراجع الحسابات، وهذا ما يثبت بأن 4.194وانحراف معياري قيمته 
 .بالمؤسسات التي تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية المراجعة لعملية الجيد والتنفيذ

 %84.0من خالل الفقرة التاسعة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
وانحراف معياري قيمته  4.60غير موافق( بمتوسط حسابي قدر   %96.0غير موافق بشدة و 11.1%)

 يف ةالمطبق الداخلية قابةلرا إلجراءاتل لفعاا يملتقيال يقوم با الحسابات مراجع، وهذا ما يثبت بأن 9.061
 .البيئة االلكترونية

 %84.8من خالل الفقرة العاشرة نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
وانحراف معياري قيمته  4.08غير موافق( وبمتوسط حسابي قدر   %09.6غير موافق بشدة و 10.9%)

 بين اإلتصال تحسين إلى يؤدي للمراجعة أسلوبال يتبع  مراجع الحسابات، وهذا ما يثبت بأن 4.906
 .قةود بسرعة تعقيدا األكثروأداء المهام  المراجعة فريقء عضاأ

 :الحسابات بالجزائر نتائج فقرات بعد العناية المهنية لمراجعيعرض ومناقشة  .3

 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 
 ، المتعلق بالمحور الثاني:لمراجعي الحسابات بالجزائر العناية المهنية
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 لبعد العناية المهنية لمراجعي الحسابات (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية11الجدول رقم )
 (.Bللمحور الثاني )

رقم
ال
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11 

يتمتع بتأهيل ســــــلوكي جيد  مراجع الحســــــابات
يوائم معــايير الســــــــــــــلوك المهني المقبولــة قبوال 

 عاما.

 

 16 4 9 491 00 ت
3.42 
 

1.458 
 

% 40.4 10.0 9 9.1 90.8 

12 
يقوم ببذل العناية المهنية  مراجع الحســــــــــــــابات

ملية ع وتنفيذ وتصـــــــــــميم تخطيطالالزمة أبناء 
 .المراجعة

 06 46 4 09 00 ت
2.47 
 

1.711 
 % 99.9 46.6 9.1 8.0 10.0 

13 
 جراءإل الفعال بالتقييم مراجع الحســــــــاباتيقوم 

نظم  بيئــــة يف المطبقــــة الــــداخليــــة الرقــــابــــة
 المعلومات اإللكترونية.

 00 11 46 44 1 ت
1.76 1.023 

% 9.6 0.1 8.0 98.1 19.0 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

ابات لمراجعي الحس لعناية المهنيةالبعد الخاص بانقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 من خالل كل فقرة على حدا. بالجزائر

 %04من خالل الفقرة الحادية عشر نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى الموافقة بما نسبته 
، 4.118وانحراف معياري قيمته  0.19موافق بشدة( بمتوسط حسابي قدر   %40.4موافق و 10.0%)

يتمتع بتأهيل سلوكي جيد يوائم معايير السلوك المهني المقبولة قبوال  مراجع الحساباتوهذا ما يثبت بأن 
 عاما.

ء امن خالل الفقرة الثانية عشر نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما ج
غير موافق( وبمتوسط حسابي قدر   %8.0غير موافق بشدة و %10.0، )%18في هذ  الفقرة بما نسبته 

العناية المهنية ال يقوم ببذل  مراجع الحسابات، وهذا ما يثبت بأن 4.044وانحراف معياري قيمته  9.10
 .في ظل نظم المعلومات اإللكترونية المراجعةعملية  يذتنفو يمتصمو تخطيطالالزمة أبناء 
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من خالل الفقرة الثالثة عشر نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء 
غير موافق( وبمتوسط حسابي  %98.1غير موافق بشدة و %19.0، )%08.8في هذ  الفقرة بما نسبته 

 الالفع بالتقييمال يقوم  مراجع الحساباتيثبت بأن  ، وهذا ما4.990وانحراف معياري قيمته  4.06قدر  
 .نظم المعلومات اإللكترونيةبيئة المطبقة في  الداخلية الرقابة إلجراء

 كوحدة واحدةمحور الثاني أبعاد النتائج عرض ومناقشة  .4

وفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة 
 .كوحدة واحدة المحور الثاني أبعاد جميع على

  كوحدة واحدة لمحور الثانيا ألبعاد (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية10الجدول رقم )

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد رقم
 9.110 4.01 التأهيل العلمي والعملي لمراجعي الحسابات 94
 9.608 9.91 استقاللية مراجعي الحسابات 99
 9.609 9.11 العناية المهنية لمراجعي الحسابات 90

 9.166 9.99 المحور الثاني كوحدة واحدة
 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

على حــدا نقوم اآلن بــالتعليق عن  بعــدمن خالل كــل  الســـــــــــــــابققبــل قيــامنــا بتحليــل نتــائج الجــدول 
المحور كوحدة واحدة إذ نالحظ أن االتجا  العام آلراء أفراد عينة الدراســـــــــــــة مالة إلى عدم الموافقة وقد قدر 

فئة الغير موافق وذلك ناتج عن ميول ل وينتمينالحظ أنه منخفض  9.99المتوســــــط الحســــــابي للمحور ب 
ة وكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العين ،افق وغير موافق بشـــــــــدةالمحور التجا  غير مو  ابعادنتائج أغلب 

 المحور بتفصيل أكثر. أبعادوفيما يلي تحليل  9.166إذ جاءت قيمة االنحراف المعياري ب 
ـــــــــ  من خالل البعد األول المتعلق راد ، نرى بأن آراء أفالتأهيل العلمي والعملي لمراجعي الحساباتبـ

، وكما 4.01وذلك بمتوسط حسابي قدر  ا البعد، الموافقة على ما جاء في هذ عينة الدراسة مالت إلى عدم
 .9.110معياري النحراف نالحظ تجانس في إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال

ة ، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراساستقاللية مراجعي الحساباتبـــــــــــــــ  من خالل البعد الثاني المتعلق
، وكما نالحظ 9.91وذلك بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي قدر  ا البعد، على ما جاء في هذمالت إلى عدم الموافقة 

 .9.608معياري النحراف تجانس في إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال
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، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى قبول مهمة المراجعةبـ  من خالل البعد الثالث المتعلق
، وكما نالحظ تجانس في 9.11وذلك بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي قدر  البعد، ا عدم الموافقة على ما جاء في هذ

 .9.609معياري النحراف إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال
اإلسقاط ب رضية في جميع أبعادهاصحة الفعدم السابقة، نكون قد أكدنا  األبعادعلى ضوء تحليل نتائج 

 وقابلية نتائجها لتعميم على مجتمع الدراسة.على عينة الدراسة فقط إلى أن نتأكد من صحة اإلجابات 
 

 الثالث: عرض ومناقشة نتائج المحور الرابعالمطلب 

وفيما يلي ســــــيتم عرض ومناقشــــــة النتائج المتحصــــــل عليها من إجابات عينة الدراســــــة على فقرات 
ـــــــ "يالمحور الثالث، وهذا على ضوء الفرض  لحساباتا مراجعياإلجراءات العملية المتبعة من قبل ة القائلة بـ

وقد  "الجزائريين أبناء ممارســـــــة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية تتســـــــم بالكفاءة والفاعلية
 .وضح الجداول المواليةتلمحور كما جاءت نتائج هذا ا

 قبول الوكالة نتائج فقرات بعد عرض ومناقشة  .1

 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات  
 :الثالث، المتعلق بالمحور قبول مهمة المراجعة
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 قبول مهمة المراجعةلبعد (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية 29الجدول رقم )

رقم
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بمراجعة أوراق عمل  مراجع الحســـــاباتيقوم  1
 المراجع السابق الورقية واإللكترونية.

 00 11 1 90 0 ت
4.08 4.989 

% 4.6 44.0 9.4 98.1 14.0 

يقوم محافظ الحبابات باالتصــــــــــــال بالمراجع  2
الســـــــــــــابق للحصـــــــــــــول منه على مدى نزاهة 
اإلدارة ومدى التزامها بالمبادئ المحاســــــــــــبية 

 سواء اليدوية أو اإللكترونية.

 01 11 40 49 49 ت
4.81 4.410 

% 1.9 6.9 6.0 98 10.9 

بتوبيق نظــــــام  مراجع الحســـــــــــــــــــابــــــاتيقوم  3
الــمــعــلــومـــــــات اإللــكــتــرونــي لــلــتــعــرف عــلــى 

 مكونات النظام والتطبيقات المستخدمة.

 446 16 40 9 0 ت
4.18 9.011 

% 0.6 4 6.0 90.8 69.4 

بعمــل اإلجراءات  مراجع الحســـــــــــــــابــاتيقوم  4
التحليليــة التي تمكنــه من الحصــــــــــــــول على 

 مؤشرات عن قدرة المؤسسة محل التكليف.

 ت
9 8 1 10 449 

4.11 9.801 
% 4 1.4 9.6 90.1 18 

بتحديد فريق العمل  مراجع الحســــــــــاباتيقوم  5
ـــخـــبـــرات فـــي مـــراجـــعـــــــة نـــظـــم  مـــن ذوي ال
المعلومات اإللكترونية من داخل المكتب أو 
من خارجه حســــــــــب الحاجة وكما يســــــــــتعين 
بخبير لمســـــاعدته في بعض القضـــــايا الفنية 

 إن وجدت.

 449 10 49 49 0 ت

4.60 4.981 
% 

0.6 6.9 1.9 99.0 18 

يتــأكــد محــافظ حســـــــــــــــابــات من قــدرتــه على  6
االطالع على الســــجالت والتطبيقات ونســــخ 
من ملفــــات نظــــام المعلومــــات اإللكترونيـــــة 

 أبناء أدائه لمهامه.

 09 9 49 61 99 ت
9.10 4.690 % 

49.1 00.9 1.9 9 16.6 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

خالل  منبقبول مهمة المراجعة، وذلك  البعد الخاصنقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 كل فقرة على حدا.

يقوم بمراجعة أوراق عمل المراجع السابق  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة األولى القائلة بأن 
الورقية واإللكترونية نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة حول هذ  الفقرة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
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وانحراف  4.08غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %98.1غير موافق بشدة و 14.0%) 00.8%
 .التشتت في أراء أفراد عينة الدراسةمما يدل على بعض  4.989معياري قيمته 

محافظ الحبابات يقوم باالتصال بالمراجع السابق للحصول منه من خالل الفقرة الثانية القائلة بأن 
اء أفراد ، نرى بأن آر على مدى نزاهة اإلدارة ومدى التزامها بالمبادئ المحاسبية سواء اليدوية أو اإللكترونية

غير موافق(  %98غير موافق بشدة و %10.9) %60.9لموافقة بما نسبتهعينة الدراسة مالت إلى عدم ا
 .4.414معياري النحراف االوكما جاءت قيمة  4.81وذلك بمتوسط حسابي قدر  

لتعرف يقوم بتوبيق نظام المعلومات اإللكتروني ل مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الثالثة القائلة بـأن 
مستخدمة، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم موافق بما على مكونات النظام والتطبيقات ال

 4.18غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %90.8غير موافق بشدة و %69.4) %80.0نسبته 
 ، 9.011معياري النحراف االتجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة ونالحظ 

من  يقوم بعمل اإلجراءات التحليلية التي تمكنه مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الرابعة القائلة بـأن 
الحصول على مؤشرات عن قدرة المؤسسة محل التكليف، نالحظ بأن آراء أفراد عينة الدراسة اتجهت إلى 

غير  %90.1غير موافق بشدة و %18) %80.1عدم الموافقة على ما جاء في هذ  الفقرة بما نسبته 
نحراف االوكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة  4.11ابي قدر  موافق( وذلك بمتوسط حس

 .9.801معياري ال

يقوم بتحديد فريق العمل من ذوي الخبرات  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الخامسة القائلة بـأن 
بير ا يستعين بخفي مراجعة نظم المعلومات اإللكترونية من داخل المكتب أو من خارجه حسب الحاجة وكم

لمساعدته في بعض القضايا الفنية إن وجدت، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما 
 4.60غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %99.0غير موافق بشدة و %18) %89.0نسبته 

 . 4.981معياري قيمته النحراف االو 

أن محافظ حسابات يتأكد من قدرته على االطالع على السجالت من خالل الفقرة السادسة القائلة ب
والتطبيقات ونسخ من ملفات نظام المعلومات اإللكترونية أبناء أدائه لمهامه، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة 

غير موافق( وذلك بمتوسط  %1.9غير موافق بشدة و %16.6) %14.8مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
 .4.690وانحراف معياري قيمته  9.10ر  حسابي قد

 تخطيط عملية المراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخليةنتائج فقرات بعد عرض ومناقشة  .2
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 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 
 :الثالثالمتعلق بالمحور  ،تخطيط عملية المراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

تخطيط عملية المراجعة وتقييم نظام لبعد  (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية21الجدول رقم )
 الرقابة الداخلية

رقم
ال

 

فقرات البعد الثاني تخطيط للمراجعة 
 وتقييم نظام الرقابة الداخلية
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1 

مراجع الحسابات يقوم بتقدير مخاطر المراجعة 
الناجمة عن استخدام العميل لنظم المعلومات 
اإللكترونية، خاصتا الخطر الحتمي وخطر 

 الرقابة.

 490 10 9 0 0 ت
4.10 9.801 

% 4.6 0.6 4 99.0 66.8 

0 

أبناء تخطيط عملية  مراجع الحساباتيقوم 
المراجعة بتقييم سياسات أمن المعلومات 
والضوابط األمنية المتبعة في المؤسسات التي 

 تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية.

 449 16 0 49 0 ت
4.10 9.800 

% 4.6 1.9 4.6 90 18 

بخبراء تكنولوجيا  مراجع الحساباتيستعين  19
 المعلومات أبناء تخطيط عملية المراجعة.

 440 69 1 1 4 ت
4.18 9.009 

% 1 9.6 9.6 04.4 18.1 

11 

ة من فعالية األدوات الرقابي مراجع الحساباتيتأكد 
بنظم المعلومات اإللكترونية التي يتم وضعها من 
قبل المبرمجون لنقل جزء من مهمة فحص 

 العمليات من األفراد إلى األجهزة اإللكترونية.

 498 11 0 6 9 ت
4.19 9.008 

% 4 0.4 4.6 90.0 66.0 

بخبراء تكنولوجيا  مراجع الحساباتيستعين  12
 المعلومات أبناء تخطيط عملية المراجعة.

 490 60 1 0 4 ت
4.11 9.066 

% 9.1 0.6 9.4 01.8 10.1 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

تخطيط عملية المراجعة وتقييم نظام البعد الخاص نقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 من خالل كل فقرة على حدا. الداخليةالرقابة 
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مراجع الحسابات يقوم بتقدير مخاطر المراجعة الناجمة عن من خالل الفقرة الثامنة القائلة بأن 
اد عينة نرى بأن آراء أفر ، الخطر الحتمي وخطر الرقابة ةنظم المعلومات اإللكترونية، خاصاستخدام العميل ل

غير موافق بشدة  %66.8) %80.4ا جاء في هذ  الفقرة بما نسبته الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على م
وكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت  4.10غير موافق( بمتوسط حسابي قدر   %99.0و

 .9.801معياري النحراف االقيمة 
يقوم أبناء تخطيط عملية المراجعة بتقييم  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة التاسعة القائلة بأن 

سياسات أمن المعلومات والضوابط األمنية المتبعة في المؤسسات التي تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية. 
 %90غير موافق بشدة و %58) %80نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 

نحراف االوكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة  4.10ر  غير موافق( بمتوسط حسابي قد
 .9.800معياري ال

ء يستعين بخبراء تكنولوجيا المعلومات أبنا مراجع الحساباتمن خالل الفقرة العاشرة القائلة بأن 
 %80.6تخطيط عملية المراجعة. نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 

وكما نالحظ تجانس في  4.18غير موافق( وبمتوسط حسابي قدر   %04.4غير موافق بشدة و 18.1%)
 .9.009معياري ال نحرافاالأراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة 

م يتأكد من فعالية األدوات الرقابية بنظ مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الحادية عشر القائلة بأن 
المعلومات اإللكترونية التي يتم وضعها من قبل المبرمجون لنقل جزء من مهمة فحص العمليات من األفراد 

بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى الموافقة بما  إلى األجهزة اإللكترونية، إذ نالحظ من خالل هذ  الفقرة
وكما جاءت قيمة  4.19موافق بشدة( بمتوسط حسابي قدر   %90.0موافق و %66.0) %80.0نسبته 

 .9.008معياري النحراف اال
من خالل الفقرة الثانية عشر نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء 

غير موافق( وبمتوسط حسابي  %01.8غير موافق بشدة و %10.1، )%80.9الفقرة بما نسبته  في هذ 
، وهذا ما 9.066معياري النحراف االوكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة  4.11قدر  

 المراجعةعملية  يذفوتن وتصميم تخطيطال يقوم ببذل العناية المهنية الالزمة أبناء  مراجع الحساباتيثبت بأن 
 .في ظل نظم المعلومات اإللكترونية
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 نتائج فقرات بعد العناية المهنية لمراجعي الحسابات بالجزائرعرض ومناقشة  .3

 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 
 ، المتعلق بالمحور الثاني:فحص الحسابات

 للمحور الثاني  فحص الحساباتلبعد  (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية22رقم )الجدول 

رقم
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فقرات البعد الثالث فحص 
 الحسابات
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بالتأكد من صـــــــــحة  الحســـــــــاباتمراجع يقوم  13
وموبوقيــة البيــانــات الــداخلــة بمراجعتهــا على 
ــــك تــــدقيق المعلومــــات  ــــدات وكــــذل المســــــــــــــتن

 الخارجة للتأكد من السالمة والموضوعية.

 10 90 6 00 60 ت
0.00 4.661 % 

01.8 99.9 0.4 44.0 91.1 

بتوســــــــــــــيع نطــاق  مراجع الحســـــــــــــــابــاتيقوم  14
ــــــة في نظم المعلومــــــات  اإلجراءات التحليلي

 اإللكترونية

 09 19 40 90 1 ت
4.09 4.468 

% 0.4 44.0 6.0 91.0 10.0 

باســـتخدام الحاســـوب  مراجع الحســـاباتيقوم  15
بالتحقق من صــحة العمليات المحاســبية في 

 النظام االلكتروني.

 499 60 8 8 0 ت
4.60 9.881 

% 4.6 1.4 1.4 09.6 19.8 

باســـتخدام الحاســـوب  مراجع الحســـاباتيقوم  16
لتحليل األرصــدة التي تزيد أو تقل عن أرقام 

 محددة إلعطائها مزيدا من الفحص.

 ت
90 69 99 9 00 

9.81 4.109 
% 41 04.4 44.1 9 00.8 

من خالل الحاســـوب  مراجع الحســـاباتيقوم  17
 باالستفادة من التغذية العكسية بالمعلومات.

 04 96 01 90 49 ت
9.49 4.904 

% 1.9 44.0 40.6 40.1 10.9 

 دسنأن  نم قلتحقبا مراجع الحســـــاباتيقوم  11
 نم نكمتللتشغيل ة ديملؤالة دألواجعة املرا
ت لبيانااكمالية وقة ى ددعلى م مكحلا
 ة إلكترونيا.دعملا

 60 01 98 16 49 ت
9.14 4.109 % 

6.9 90.8 41.1 48.4 09.6 
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ل الل كمن خ بفحص الحسابات، وذلكالبعد الخاص نقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 .ات البعد كما يليفقر 

انات يقوم بالتأكد من صحة وموبوقية البي الحساباتمراجع  من خالل الفقرة الثالثة عشر القائلة بأن
رى ن الداخلة بمراجعتها على المستندات وكذلك تدقيق المعلومات الخارجة للتأكد من السالمة والموضوعية،

بأن آراء عينة الدراســــــــــــة اجاباتهم على هذ  الفقرة في فئة الحياد على مقياس ليكارت، اإلتجا  لهذ  الفئة لم 
 اإلجابات وتجانس توافق عدم بسبببل ، 0.4ابات المحايدة، فهذ  األخيرة لم تتعدى نسبة يكن بسبب اإلج

موافق  %99.9) %16، إذ بلغــت إجــابــات بــالموافقــةالموافقــة وعــدم الموافقــةبين  متقــاربــة بنســـــــــــــــبوتفرقهــا 
 موافق بشدة(. %44.0موافق و %91.1) %06.0 الموافقةت عدم جاباموافق بشدة( بينما إ %01.8و

لية يقوم بتوســيع نطاق اإلجراءات التحلي مراجع الحســاباتن خالل الفقرة الرابعة عشــر القائلة بأن م
في نظم المعلومات اإللكترونية، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســـــــــــة حول هذ  الفقرة مالت إلى عدم الموافقة 

 4.09غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %91.0غير موافق بشدة و %10.0) %00.6بما نسبته 
 .4.468وانحراف معياري قيمته 

محافظ الحبابات يقوم باســـتخدام الحاســـوب للتحقق من من خالل الفقرة الخامســـة عشـــر القائلة بأن 
، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة صحة العمليات المحاسبية في النظام االلكتروني

 4.60غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %09.6غير موافق بشدة و %19.8) %81.1نسبته بما
 .9.881معياري قيمته النحراف االوكما جاءت قيمة 

ــــــــــــــــــــأن  يقوم بتوبيق نظام المعلومات  مراجع الحســــــاباتمن خالل الفقرة الســــــادســــــة عشــــــر القائلة بـ
لمســــــتخدمة، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســــــة جاءت اإللكتروني للتعرف على مكونات النظام والتطبيقات ا

، 9.81اجاباتهم على هذ  الفقرة في فئة الحياد على مقياس ليكارت إذ جاءت قيمة المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي 
 عدم بســــبببل ، 44.1اإلتجا  لهذ  الفئة لم يكن بســــبب اإلجابات المحايدة، فهذ  األخيرة لم تتعدى نســــبة 

قة ، إذ بلغت إجابات بالموافالموافقة وعدم الموافقةبين بة رمتقا بنســـــــــــــــبرقها ت وتفإلجاباا وتجانس توافق
على عدم الموافق  الموافقةت عدم جاباموافق بشـــــدة( بينما انحصـــــرت إ %41موافق و 04.4%) 16.4%

 .4.109نحراف المعياري اال، وكما جاءت قيمة  %00.8بشدة بـ 
ــــــــــــــأن  يقوم من خالل الحاسوب باالستفادة  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة السابعة عشر القائلة بـ

من التغذية العكســـــــــــية بالمعلومات، نالحظ بأن آراء أفراد عينة الدراســـــــــــة اتجهت إلى عدم الموافقة على ما 
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غير موافق( وذلك بمتوسط  %40.1غير موافق بشدة و %10.9) %69.0جاء في هذ  الفقرة بما نسبته 
 .4.904معياري النحراف االمة وكما جاءت قي 9.49حسابي قدر  

لة دألوا جعةالمرا سندأن  من بالتحققيقوم  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الثامنة عشر القائلة بـأن 
عينة  إلكترونيا، نرى بأن آراء أفراد المعدة البيانات وكمالية دقة مدى على الحكم من تمكن للتشغيل المؤيدة

غير موافق(  %48.4غير موافق بشدة و %09.6) %19.0الدراسة مالت إلى عدم الموافقة بما نسبته 
 .4.011نحراف المعياري اال، وكما جاءت قيمة 9.14وذلك بمتوسط حسابي قدر  

 :بالجزائرنتائج فقرات بعد العناية المهنية لمراجعي الحسابات عرض ومناقشة  .4
 عدبوفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على فقرات 

 ، المتعلق بالمحور الثاني:لمراجعي الحسابات بالجزائر العناية المهنية

 الثالثللمحور  لبعد اعداد تقرير (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية23الجدول رقم )
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10 

يقوم بختم أداء مهام  مراجع الحسابات
المراجعة بإبداء لرأيه حول مزاعم إدارية معدة 

 وفق نظم معلومات اإللكترونية واليدوية.

 09 6 48 66 91 ت
9.80 4.111 

% 49.1 01.9 0.0 0.4 06.0 

29 
رأيه حول نظام الرقابة  مراجع الحساباتيبدئ 

 الداخلية بعلى النظم اإللكترونية.
 06 90 44 00 01 ت

0.90 4199 
% 48.4 19.0 1.0 44.0 48.0 

21 

رأيه حول مدى  مراجع الحساباتيبدي 
 استمرارية المؤسسة.

 16 41 8 09 00 ت
0.96 4.111 

% 40.4 00.0 1.4 0.8 90 

22 

على صحة  مراجع الحساباتيصادق 
وشرعية الحسابات والتقارير المالية المعدة 

 من خالل نظم معلومات اإللكترونية

 11 40 40 00 90 ت
0.90 4.106 

% 41 00.8 8.8 6.0 98 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:
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ن خالل م المراجعة، وذلكبإعداد تقرير البعد الخاص نقوم بالتعليق عن في ضوء الجدول السابق 
 .من فقرات البعد بالتفصيلكل فقرة 

يقوم بختم أداء مهام المراجعة بإبداء  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة التاسعة عشر القائلة بـأن 
لرأيه حول مزاعم إدارية معدة وفق نظم معلومات اإللكترونية واليدوية، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة 

، 9.80جاءت اجاباتهم على هذ  الفقرة في فئة الحياد على مقياس ليكارت إذ جاءت قيمة المتوسط الحسابي 
 عدم توافق بسبب بل، 0.0بسبب اإلجابات بالحياد، فهذ  األخيرة لم تتعدى نسبة اإلتجا  لهذ  الفئة لم يكن 

 %16.6ة ، إذ بلغت اإلجابات بالموافقالموافقة وعدم الموافقةبين  متقاربة بنسبوتفرقها  اإلجابات وتجانس
ة موافق بشد %09.6) %00.1 الموافقةعدم  اجاباتموافق بشدة( بينما بلغت  %49.1موافق و 01.9%)
 .4.111نحراف المعياري االموافق(، وكما جاءت قيمة  %48.4و

 يبدئ رأيه حول نظام الرقابة الداخلية بعلى مراجع الحساباتمن خالل الفقرة العشرون القائلة بـأن 
النظم اإللكترونية، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة جاءت اجاباتهم على هذ  الفقرة في فئة الحياد على 

، اإلتجا  لهذ  الفئة لم يكن بسبب اإلجابات بالحياد، 0.90ليكارت إذ جاءت قيمة المتوسط الحسابي مقياس 
بين بة رمتقا بنسبت وتفرقها إلجاباا وتجانس توافق عدم بسبببل ، 1.0فهذ  األخيرة لم تتعدى نسبة 

موافق بشدة( بينما  %48.4موافق و %19.0) %10، إذ بلغت اإلجابات بالموافقة الموافقة وعدم الموافقة
موافق(، وكما نالحظ عدم تجانس  %44.0موافق بشدة و %48.0) %09.6 الموافقةت عدم جابابلغت إ

 .4.199نحراف المعياري االفي أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة 
يبدي رأيه حول مدى استمرارية  مراجع الحساباتمن خالل الفقرة الواحدة والعشرون القائلة بـأن 

ة، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة جاءت اجاباتهم على هذ  الفقرة في فئة الحياد على مقياس المؤسس
، اإلتجا  لهذ  الفئة لم يكن بسبب اإلجابات بالحياد، فهذ  0.96ليكارت إذ جاءت قيمة المتوسط الحسابي 

 لموافقةابين  متقاربة بنسبت وتفرقها إلجاباا وتجانس توافق عدم بسبببل ، 1.4األخيرة لم تتعدى نسبة 
موافق بشدة( بينما بلغت  %40.4موافق و %00.0) %11.1، إذ بلغت اإلجابات بالموافقة الموافقة وعدم

نحراف المعياري االموافق(، وكما جاءت قيمة  %0.8موافق بشدة و %90) %06.8 الموافقةت عدم جاباإ
4.111. 

ابات يصادق على صحة وشرعية الحس اجع الحساباتمر من خالل الفقرة الثانية والعشرون القائلة بـأن 
والتقارير المالية المعدة من خالل نظم معلومات اإللكترونية، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة جاءت اجاباتهم 

، اإلتجا  لهذ  0.90إذ جاءت قيمة المتوسط الحسابي  ليكارتعلى هذ  الفقرة في فئة الحياد على مقياس 
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 وتجانس توافق عدم بسبببل ، 8.8م تتعدى نسبة بب اإلجابات بالحياد، فهذ  األخيرة لالفئة لم يكن بس
 %00.8) %14.8، إذ بلغت اإلجابات بالموافقة الموافقة وعدم الموافقةبين  متقاربة بنسبت وتفرقها إلجاباا

 %6.0موافق بشدة و %98) %01.0 الموافقةت عدم جاباموافق بشدة( بينما بلغت إ %41موافق و
 .4.106نحراف المعياري االموافق(، وكما نالحظ عدم تجانس في أراء أفراد العينة إذ جاءت قيمة 

 كوحدة واحدة الثالثنتائج أبعاد المحور عرض ومناقشة  .5

وفيما يلي سيتم عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة 
 :الثالث، المتعلق بالمحور أبعاد كوحدة واحدةعلى 

  كوحدة واحدة لمحور الثانيا ألبعاد (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية24الجدول رقم )

المتوسط  البعد رقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 9.049 4.80 قبول مهمة المراجعة 94
 9.161 4.01 تخطيط المراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 99
 9.849 9.08 فحص الحسابات 90
 9.060 0.91 اعداد تقرير المراجعة 91

 9.114 9.48 كوحدة واحدة الثالثالمحور 
 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

على حــدا نقوم اآلن بــالتعليق عن  بعــدمن خالل كــل  الســـــــــــــــابققبــل قيــامنــا بتحليــل نتــائج الجــدول 
المحور كوحدة واحدة إذ نالحظ أن االتجا  العام آلراء أفراد عينة الدراســـــــــــــة مالة إلى عدم الموافقة وقد قدر 

نالحظ أنه منخفض وقريب من فئة الغير موافق وذلك ناتج عن  9.48المتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي للمحور ب 
ة وكما نالحظ تجانس في أراء أفراد العين، غير موافق بشـــــدةتجا  غير موافق و ميول أغلب فقرات المحور ال

 المحور بتفصيل أكثر. أبعادوفيما يلي تحليل  9.114إذ جاءت قيمة االنحراف المعياري ب 
ــــ  المتعلق البعد األولمن خالل  ، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى قبول مهمة المراجعةبـ

، وكما نالحظ تجانس في 4.80وذلك بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي قدر  ا البعد، على ما جاء في هذ عدم الموافقة
 .9.049معياري النحراف إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال
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ن آراء أفراد ، نرى بأتخطيط المراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخليةبـ  المتعلق البعد الثانيمن خالل 
، وكما 4.01وذلك بمتوسط حسابي قدر  ا البعد، ء في هذعينة الدراسة مالت إلى عدم الموافقة على ما جا

 .9.161معياري النحراف نالحظ تجانس في إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال
، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراسة مالت إلى قبول مهمة المراجعةبـ  المتعلق البعد الثالثمن خالل 

، وكما نالحظ تجانس في 9.08وذلك بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي قدر  ا البعد، عدم الموافقة على ما جاء في هذ
 .9.849معياري النحراف إجابات عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال

ـــــــــــــــــــ  المتعلق البعد الرابعمن خالل  ، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســـــة مالت قبول مهمة المراجعةبـ
وكما نالحظ تجانس في إجابات  ،0.91وذلك بمتوســـــــــط حســـــــــابي قدر  ا البعد، على ما جاء في هذ الحياد

 .9.060معياري النحراف عينة الدراسة إذ كانت قيمة اال
استثناء البعد ب رضية في جميع أبعادهاصحة الفعدم السابقة، نكون قد أكدنا  األبعادضوء تحليل نتائج  في

لتعميم  نتائجهاباإلسقاط على عينة الدراسة فقط إلى أن نتأكد من صحة اإلجابات وقابلية وذلك  الرابع،
 على مجتمع الدراسة

 : عرض ومناقشة نتائج المحور الرابعالخامسالمطلب 

وفيما يلي ســــــيتم عرض ومناقشــــــة النتائج المتحصــــــل عليها من إجابات عينة الدراســــــة على فقرات 
لمعلومات االتحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المحور الرابع، وهذا على ضوء الفرضة الرابعة القائلة بـ "

" وقد جاءت نتائج هذا المحور كما يوضــــــــــــــح اإللكترونية ال تحول دون اتمام ممارســـــــــــــــات مهنة المراجعة
 الجداول الموالية:
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 (: يوضح نتائج حساب المؤشرات اإلحصائية للمحور الرابع 25الجدول رقم )
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عدم وجود إطار تشــــــــــريعي واضــــــــــح لمراجعة  1
مؤســــــــــــــســــــــــــــــات تســــــــــــــتخـــدم نظم المعلومـــات 

 اإللكترونية، ال يعيق عملية المراجعة. 
 

 81 60 41 49 8 ت
4.86 4.961 % 

1.4 1.9 0.8 01.0 10.1 

انخفــــاض أتعــــاب المراجعــــة ال يعيق تطوير  2
 ممارسات تتوائم ونظم المعلومات اإللكترونية.

 69 491 9 0 0 ت
4.00 9.086 

% 1.0 1.0 4 10.0 04.4 

ســـــــــــهولة تلف وســـــــــــائط التخزين يرفع احتمال  3
تحريف وفقدان البيانات وتشـــــــكلها خطر على 
أمن المعلومـــات ال تحول دون إتمـــام عمليـــة 

 .االمراجعة
 

 69 80 44 48 8 ت

9.96 4.989 % 
1.4 0.0 1.0 11.4 04.4 

الحجيــــة القــــانونيــــة لألدلــــة اإللكترونيــــة غير  4
واضـــــــــــــحة، على الرغم من ذلك يســـــــــــــمح لكم 

 باالعتماد عليها في حال مساءلتكم.

 64 09 99 99 44 ت
9.9 4.401 

% 19.0 44.1 49.1 06.0 04.6 

بناء نظام عدم إدراك المؤســــــــــــســــــــــــات ألهمية  5
رقابي يتناســـــــــــب ونظم المعلومات اإللكترونية 

 ال يحول دون إتمام عملية المراجعة.
 

 69 68 41 90 40 ت
9.98 4.961 % 

6.0 41 0.0 01.9 04.4 

على الرغم من نـــدرة برمجيـــات المراجعـــة في  6
البيئة الجزائرية مما يحول دون توســـــــــــعكم في 

 .المراجعةاستخدامها، تستطيعون إتمام عملة 

 69 08 9 90 94 ت
9.98 4.014 

% 49.0 44.0 4 19.1 04.4 

 9.016 9.49 المتوسط المرجح

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

( من خالل كــل فقرة على حــدا نقوم اآلن بــالتعليق عن 49قبــل قيــامنــا بتحليــل نتــائج الجــدول رقم )
المحور كوحدة واحدة إذ نالحظ أن االتجا  العام آلراء أفراد عينة الدراســـــــــــــة مالة إلى عدم الموافقة وقد قدر 

نالحظ أنه واقع في فئة غير موافق وذلك ناتج عن وجود أغلب و  9.49المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي للمحور ب 



 بالجزائر دراسة ميدانية لعينة من مراجعي الحسابات: الثالثالفصل 
 

515 
 

فقرات المحور جـــاءت في فئـــة غير موافق، وكمـــا نالحظ تجـــانس في أراء أفراد العينـــة إذ جـــاءت قيمـــة 
 وفيما يلي تحليل فقرات المحور بتفصيل أكثر: 9.016االنحراف المعياري 

ـــــــ  شريعي واضح لمراجعة مؤسسات تستخدم نظم عدم وجود إطار تمن خالل الفقرة األولى القائلة بـ
، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســـــــــــــــة مالت إلى عدم المعلومات اإللكترونية ال يعيق إتمام عملية المراجعة

غير موافق(  %10.0غير موافق بشـــدة و %04.4) %81الموافقة على ما جاء في هذ  الفقرة بما نســـبته 
 .9.086ف معياري قيمته وانحرا 4.00وذلك بمتوسط حسابي قدر  

ــــــــــــ  انخفاض أتعاب المراجعة ال يعيق تطوير ممارسات تتوائم ونظم من خالل الفقرة الثانية القائلة بـ
نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســـــــــــــــة مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء في هذ  المعلومات اإللكترونية، 

غير موافق( وذلك بمتوســــط حســــابي قدر   %0.0غير موافق بشــــدة و %11.1) %61.0الفقرة بما نســــبته 
 .4.010وانحراف معياري قيمته  9.90

 سهولة تلف وسائط التخزين يرفع احتمال تحريف وفقدان البياناتمن خالل الفقرة الثالثة القائلة بــــــــ 
نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســـــة  وتشـــــكلها خطر على أمن المعلومات ال تحول دون إتمام عملية المراجعة

غير موافق بشـــــــــــــــدة  %04.4) %06.9مالت إلى عدم الموافقة على ما جاء في هذ  الفقرة بما نســــــــــــــبته 
 .4.901وانحراف معياري قيمته  9.96غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر   %11.4و

ــــــــــــــ عدم وضوح  الحجية القانونية لألدلة اإللكترونية، األمر الذي ال من خالل الفقرة الرابعة القائلة بـ
نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســة مالت إلى  باالعتماد عليها في حال مســاءلتكم، مراجعي الحســاباتح ليســم

غير  %04.6غير موافق بشـــدة و %06.0) %60.0عدم الموافقة على ما جاء في هذ  الفقرة بما نســـبته 
 .4.401وانحراف معياري قيمته  2.2موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر  

ــــــــــــــ  عدم إدراك المؤسسات ألهمية بناء نظام رقابي يتناسب ونظم من خالل الفقرة الخامسة القائلة بـ
نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســــــــة مالت إلى عدم المعلومات اإللكترونية يحول دون فاعلية مهنة المراجعة، 

غير موافق( وذلك  %04.4غير موافق بشـــدة و %01.9) %66.0الموافقة على ما جاء الفقرة بما نســـبته 
 . 4.961وانحراف معياري قيمته  9.98بمتوسط حسابي قدر  

من خالل الفقرة السادسة القائلة بـــــــــ على الرغم من ندرة برمجيات المراجعة في البيئة الجزائرية مما 
يحول دون توســــــعكم في اســــــتخدامها، تســــــتطيعون إتمام عملة المراجعة، نرى بأن آراء أفراد عينة الدراســــــة 

 %04.4غير موافق بشــدة و %19.1) %04.1الت إلى عدم الموافقة على ما جاء في الفقرة بما نســبته م
 .4.014وانحراف معياري قيمته  9.98غير موافق( وذلك بمتوسط حسابي قدر  
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ا صحة الفرضية الرابعة في جميع ابعادهعدم على ضوء تحليل نتائج الفقرات السابقة، نكون قد أكدنا 
 باإلسقاط على عينة الدراسة فقط إلى أن نتأكد من صحة اإلجابات وقابلية نتائجها لتعميم على مجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بالجزائر دراسة ميدانية لعينة من مراجعي الحسابات: الثالثالفصل 
 

513 
 

 المبحث الرابع: تحليل واختبارات الفرضيات والتباين

بعد ما قمنا بمناقشـــة وتحليل نتائج إجابات عينة الدراســـة واختبار لصـــحة الفرضـــيات على مســـتوى 
عينة الدراســة عن طريق المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري، نلجأ اآلن إلى اختبار ســتيودنت من أجل 

الصـــــــــدفة، حدبت بالتحقق من النتائج المتحصـــــــــل عليها ســـــــــابقا للتأكد من أنها فعال تعكس الواقع ولم تكن 
بات ، وكما ســـــنقوم أيضـــــا بإختبار التبيان في إجاالنتائج للتعميم على المجتمع دراســـــة قابليةوأيضـــــا بهدف 
 عينة الدراسة.

 المطلب األول: اختبار فرضيات الدراسة.

فإننا نقارن مســـــــــــــتوى المعنوية  Tلمعرفة القرار أو الحكم المتعلق بكل فرضـــــــــــــية من خالل اختبار 
(Sig2-tailed والتي تســـــــــــــــاوي )الذي يدل على أن احتمال الخطأ  9.91( بعتبة المعنوية )هامش الخطأ

 وهنا نكون أمام حالتين:، %01األمر الذي يعكس مجال بقة بنسبة  %1المسموح به يكون في حدود 
ونرفض الفرضية  0Hفإننا نقبل الفرضة العدمية  9291 > (tailed-Sig2إذا كان ) الحالة األولى: -

 ؛1Hالبديلة 
نرفض الفرضية  1Hفإننا نقبل الفرضية البديلة  9291 < (tailed-Sig2إذا كان ) الحالة الثانية: -

 .0Hالعدمية 

 اختبار الفرضية األول .1

ــــــــــــــــــ  اإلطار التشــــريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر يتســــم في ضــــوء نص الفرضــــية القائلة بـ
 ، نجد:للمراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونيةبالكفاءة والفاعلية 

فاعلية يتسم بالكفاءة والال اإلطار التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر الفرضية العدمية:  -
 ؛المعلومات اإللكترونية للمراجعة في ظل نظم

لفاعلية كفاءة وااإلطار التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر يتسم بالالفرضية البديلة:  -
 للمراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية

 لية:لتاابعد اختبارنا للمحور األول )البعد األول( الذي يمثل الفرضية األولى تحصلنا على النتائج 
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 للمحور األول  (T-test(: يوضح نتائج اختبار )26الجدول رقم )

 

Valeur de test = 3 

T Ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 
 -6617.- -9547.- -80823.- 097. 183 -10.886- األول المحور

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

إذ جاءت   % sig (α) > 05أن قيمة المتعلق بالمحور االول إلى( 96تشير بيانات الجدول رقم )
فرضية ونقبل ال البديلةوهو ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائية، وعليه نرفض الفرضية  9.900

اإلطار التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة بالجزائر ال يتسم بالكفاءة والفاعلية للمراجعة  العدمية القائلة بأن
اسة، عميم نتائج هذا المحور على مجتمع الدر بت لكترونية، تسمح لنا هذ  النتيجةفي ظل نظم المعلومات اإل

 إليها وقدرتها على تمثيل الواقع.وتأكد لنا معنوية النتائج المتوصل 

 اختبار الفرضية الثانية .2

بالجزائر لمعايير شخصية جيدة  مراجعي الحساباتيتميع في ضوء نص الفرضية القائلة بـ 
 ، نجد:ومالئمة تمكنهم من ممارسة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية

ال معايير شخصية غير جيدة وغير مالئمة و ببالجزائر  مراجعي الحساباتيتميع الفرضية العدمية:  -
 ؛في ظل نظم المعلومات اإللكترونيةتمكنهم من ممارسة مهنة المراجعة 

يتميع المراجعين الخارجيين بالجزائر لمعايير شخصية جيدة مالئمة تمكنهم من الفرضية البديلة:  -
 .في ظل نظم المعلومات اإللكترونيةممارسة مهنة المراجعة 

           :لتاليةابعد اختبارنا للمحور الثاني )البعد الثاني( الذي يمثل الفرضية الثانية تحصلنا على النتائج 
 (.Bللمحور الثانية ) (T-test(: يوضح نتائج اختبار )27رقم )الجدول 

 الثاني المحور

Valeur de test = 3 

T Ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 
 1.1824- 1.3113- 1.24689- 491. 183 38.173- البعد األول
 8523.- 1.0498- 95109.- 077. 183 19.004- البعد الثاني
 3114.- 5908.- 45109.- 022. 183 6.369- البعد الثالث
 -9272.- -1.0628- -99498.- 490. 183 -28.960- المحور ككل

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:
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إذ جاءت   sig (α) > 05%المتعلق بالمحور الثاني إلى أن قيمة( 90تشير بيانات الجدول رقم )
فرضية ونقبل ال البديلةوهو ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائية، وعليه نرفض الفرضية  9.490
م من معايير شخصية غير جيدة وغير مالئمة وال تمكنهببالجزائر  مراجعي الحسابات عتيتمالقائلة بـ  العدمية

ذا المحور تعميم نتائج هبممارسة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية، تسمح لنا هذ  النتيجة 
 إليها وقدرتها على تمثيل الواقع.على مجتمع الدراسة، وتأكد لنا معنوية النتائج المتوصل 

 اختبار الفرضية الثالثة .3

ــ  لجزائريين اي الحسابات لعملية المتبعة من قبل مراجعاإلجراءات افي ضوء نص الفرضية القائلة بـ
 ، نجد:أبناء ممارسة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية تتسم بالكفاءة والفاعلية

بناء ممارسة ين أاإلجراءات العملية المتبعة من قبل المراجعين الخارجيين الجزائريالفرضية العدمية:  -
 ؛مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية تتسم بالكفاءة والفاعلية

اإلجراءات العملية المتبعة من قبل المراجعين الخارجيين الجزائريين أبناء ممارسة الفرضية البديلة:  -
 .كترونية تتسم بالكفاءة والفاعليةمهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإلل

 :التاليةبعد اختبارنا للمحور الثالث تحصلنا على النتائج 
 (.Cللمحور الثالث ) (T-test(: يوضح نتائج اختبار )21الجدول رقم )

 المحور الثالث

Valeur de test = 3 

T Ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 
 1.0594- 1.2667- 1.16304- 499. 183 22.137- البعد األول
 1.1605- 1.3250- 1.24275- 608. 183 29.818- البعد الثاني
 4945.- 7301.- 61232.- 408. 183 10.254- البعد الثالث
 1941. 0881.- 05299. 860. 183 741. البعد الرابع
 -7478.- -8791.- -81349.- 909. 183 -24.450- المحور ككل

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

إذ جاءت   sig (α) > 05%المتعلق المحور الثالث إلى أن قيمة( 98تشــــير بيانات الجدول رقم )
فرضـــــية ونقبل ال البديلةوهو ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصـــــائية، وعليه نرفض الفرضـــــية  9.909
ــــــــــــــــــ  العدمية  الجزائريين أبناء ممارســــة مهنة الحســــابات مراجعياإلجراءات العملية المتبعة من قبل القائلة بـ
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تعميم بتتســــــــــــم بالكفاءة والفاعلية، تســــــــــــمح لنا هذ  النتيجة ال المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية 
 نتائج هذا المحور على مجتمع الدراسة، وتأكد لنا معنوية النتائج المتوصل إليها وقدرتها على تمثيل الواقع.

 اختبار الفرضية الرابعة .4
التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية ال في ضوء نص الفرضية القائلة بـــــ 
 نجد: ،تحول دون اتمام ممارسات مهنة المراجعة

مام ل دون اتتحو رضها نظم المعلومات اإللكترونية التحديات والمعيقات التي تفالفرضية العدمية:  -
 ؛ممارسات مهنة المراجعة

حول دون اتمام تال التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية الفرضية البديلة:  -
 ممارسات مهنة المراجعة.

 :التاليةبعد اختبارنا للمحور الرابع تحصلنا على النتائج 
 (.Dللمحور الرابع ) (T-test(: يوضح نتائج اختبار )20الجدول رقم )

 

Valeur de test = 3 

T ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 
 -7604.- -1.0385- -89946.- 400. 183 -12.759- الرابع المحور

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

إذ جاءت   sig (α) > 05%المتعلق المحور الرابع إلى أن قيمة( 90تشــــــير بيانات الجدول رقم )
فرضـــــية ونقبل ال البديلةوهو ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصـــــائية، وعليه نرفض الفرضـــــية  9.400
التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية تحول دون اتمام ممارسات القائلة بــــــ  العدمية

تعميم نتائج هذا المحور على مجتمع الدراســــــــــة، وتأكد لنا معنوية بمهنة المراجعة، تســــــــــمح لنا هذ  النتيجة 
 النتائج المتوصل إليها وقدرتها على تمثيل الواقع.

 تباين إجابات عينة الدراسة باختالف خصائصها الديمغرافية اختبارالمطلب الثاني: 

دراسة إجابات عينة الفي هذا البند سنحاول اختبار إمكانية وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين 
باستخدام ك وذل، كل محور إجابات العينة باختالف أو تغير خصائصها الديمغرافية، بحيث نختبر تباين

، باإلضافة الستخدام االختبار البعدي sig %05( aعند مستوى داللة ) One -Way ANOVAاختبار 
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POST HOC  لتحديد مصدر التباين في حالة وجود  ولصالح أي فئة من الفئات الناتجة عن تغير
 الخصائص الديمغرافية. الحكم على التباين من عدمه يكون وفق قاعدة القرار التالية:

 ؛1H ونرفض الفرضية البديلة 0Hقبل الفرضية العدمية ن Sig >  91إذا كانت % -
 .0Hونرفض الفرضية العدمية  1H البديلةل الفرضية قبن Sig<  91إذا كانت % -

 تعزي إلى متغير العمر إجابات عينة الدراسةتباين  .1

، عن انياالستب التباين في إجابات العينة على محاورنعمل من خالل هذا البند على اختبار مدى 
، ر العمرلمتغيطريق البحث فيما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات الفئات الممثلة 

 وذلك باإلعتماد على الفرضيتين التاليتين:
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور  الفرضية العدمية: -

 ؛للعمراالستبيان تعزى 
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور  الفرضية البديلة: -

 .للعمراالستبيان تعزى 
 حسب متغير العمر (ANOVA(: يوضح نتائج اختبار )39الجدول رقم )

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

 البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن تسجيل المالحظات التالي:في ضوء 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes 1.379 2 .690 .677 .509 األول المحور

Intragroupes 184.242 181 1.018   

Total 185.621 183    

 Inter-groupes .821 2 .410 1.908 .151 الثاني المحور

Intragroupes 38.926 181 .215   

Total 39.747 183    

 Inter-groupes .006 2 .003 .014 .987 الثالث المحور

Intragroupes 37.269 181 .206   

Total 37.275 183    

 Inter-groupes 1.504 2 .752 .821 .442 الرابع المحور

Intragroupes 165.830 181 .916   

Total 167.334 183    
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تماد على وذلك باإلع العمرال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور األول تبعا لفئات  -
 ؛9.91لمعنوية المفروض والذي يبلغ وهو أكبر من مستوى ا 9.190يبلغ الذي  مستوى المعنوية

إلعتماد على وذلك با العمرتبعا لفئات  الثانيال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -
 ؛9.91وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي يبلغ  9.414مستوى المعنوية الذي يبلغ 

اإلعتماد على وذلك ب العمرتبعا لفئات  الثالثان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور ال يوجد تبي -
 ؛9.91وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي يبلغ  9.080مستوى المعنوية الذي يبلغ 

على  عتمادوذلك باإل العمرتبعا لفئات  الرابعال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -
 .9.91لمعنوية المفروض والذي يبلغ وهو أكبر من مستوى ا 9.119يبلغ الذي  مستوى المعنوية

ى ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة علوعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه 
 ، وترفض الفرضية البديلةللعمرمحاور االستبيان تعزى 

 

 المهنة الدراسة تعزي إلى متغيرينة تباين إجابات ع .2
، عن انياالستب التباين في إجابات العينة على محاورنعمل من خالل هذا البند على اختبار مدى 

، وذلك ةللمهنطريق البحث فيما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات الفئات الممثلة 
 باإلعتماد على الفرضيتين التاليتين:

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور االستبيان  العدمية:الفرضية  -
 ؛لمهنةلتعزى 

 لمهنة.لى تعز ت ذات داللة إحصائية بين إجابات على محاور الدراسة توجد فروقا الفرضية البديلة: -
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 حسب متغير المهنة (ANOVA(: يوضح نتائج اختبار )31الجدول رقم )
ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes 5.402 1 5.402 5.455 .521 األول المحور

Intragroupes 180.219 182 .990   

Total 185.621 183    

 Inter-groupes 1.953 1 1.953 9.406 .151 الثاني المحور

Intragroupes 37.794 182 .208   

Total 39.747 183    

 Inter-groupes .018 1 .018 .089 .765 الثالث المحور

Intragroupes 37.257 182 .205   

Total 37.275 183    

 Inter-groupes 6.179 1 6.179 6.979 .000 الرابع المحور

Intragroupes 161.155 182 .885   

Total 167.334 183    

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

 البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن تسجيل المالحظات التالي:في ضوء 
تماد على وذلك باإلع المهنةيوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور األول تبعا لفئات ال -

 ؛9.91لمعنوية المفروض والذي يبلغ وهو أكبر من مستوى ا 9.194يبلغ الذي  مستوى المعنوية
اإلعتماد على وذلك ب المهنةتبعا لفئات  الثانيال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -

 ؛9.91وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي يبلغ  9.419مستوى المعنوية الذي يبلغ 
اإلعتماد على وذلك ب المهنةتبعا لفئات  الثالثال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -

 ؛9.91وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي يبلغ  9.061مستوى المعنوية الذي يبلغ 
اإلعتماد على وذلك ب المهنةتبعا لفئات  الرابعال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -

 .9.91لمعنوية المفروض والذي يبلغ وهو أكبر من مستوى ا 9.909يبلغ الذي  مستوى المعنوية

ى ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة علوعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه 
 ، وترفض الفرضية البديلةالمهنةمحاور االستبيان تعزى 
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 المؤهل العلميباين إجابات عينة الدراسة تعزي إلى متغير ت .3

، عن انياالستب التباين في إجابات العينة على محاورنعمل من خالل هذا البند على اختبار مدى 
، ل العلميللمؤهطريق البحث فيما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات الفئات الممثلة 

 على الفرضيتين التاليتين: وذلك باإلعتماد
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور االستبيان  الفرضية العدمية: -

 ؛للمؤهل العمليتعزى 
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور االستبيان تعزى  الفرضية البديلة: -

 للمؤهل العلمي.
 حسب متغير المؤهل العلمي (ANOVAيوضح نتائج اختبار )(: 32الجدول رقم )

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes .778 4 .194 .188 .944 األول المحور

Intragroupes 184.843 179 1.033   

Total 185.621 183    

 Inter-groupes .340 4 .085 .387 .818 الثاني المحور

Intragroupes 39.406 179 .220   

Total 39.747 183    

 Inter-groupes .436 4 .109 .530 .714 الثالث المحور

Intragroupes 36.839 179 .206   

Total 37.275 183    

 Inter-groupes .915 4 .229 .246 .912 الرابع المحور

Intragroupes 166.420 179 .930   

Total 167.334 183    

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

 البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن تسجيل المالحظات التالي:في ضوء 
ذلك و  المؤهل العمليال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور األول تبعا لفئات  -

لمعنوية المفروض والذي وهو أكبر من مستوى ا 9.011يبلغ الذي  المعنويةمستوى باإلعتماد على 
 ؛9.91يبلغ 
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ذلك و  المؤهل العلميتبعا لفئات  الثانيال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -
وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي  9.848مستوى المعنوية الذي يبلغ باإلعتماد على 

 ؛9.91يبلغ 
ذلك و  المؤهل العلميتبعا لفئات  الثالثال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -

وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي  9.041باإلعتماد على مستوى المعنوية الذي يبلغ 
 ؛9.91يبلغ 

ذلك و  المؤهل العلميتبعا لفئات  الرابعابات عينة الدراسة اتجا  المحور ال يوجد تبيان في إج -
لمعنوية المفروض والذي وهو أكبر من مستوى ا 9.049يبلغ الذي  مستوى المعنويةباإلعتماد على 

 .9.91يبلغ 

لى عال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه 
 ، وترفض الفرضية البديلةمحاور االستبيان تعزى للمؤهل العملي

 
 الخبر المهنيةمتغير لنة الدراسة تعزي إلى اين إجابات عيتب .4

، عن انياالستب التباين في إجابات العينة على محاورنعمل من خالل هذا البند على اختبار مدى 
، رة المهنيةللخبطريق البحث فيما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات الفئات الممثلة 

 وذلك باإلعتماد على الفرضيتين التاليتين:
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور االستبيان  الفرضية العدمية: -

 ؛للخبرة المهنيةتعزى 

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على محاور االستبيان تعزى  ية البديلة:الفرض -
 للخبرة المهنة.
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 حسب متغير الخبرة المهنية (ANOVA(: يوضح نتائج اختبار )33الجدول رقم )
ANOVA 

 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

 Inter-groupes .562 3 .187 .182 .908 األول المحور

Intragroupes 185.059 180 1.028   

Total 185.621 183    

 Inter-groupes .470 3 .157 .718 .542 الثاني المحور

Intragroupes 39.277 180 .218   

Total 39.747 183    

 Inter-groupes .122 3 .041 .196 .899 الثالث المحور

Intragroupes 37.153 180 .206   

Total 37.275 183    

 Inter-groupes .278 3 .093 .100 .960 الرابع المحور

Intragroupes 167.056 180 .928   

Total 167.334 183    

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج  المصدر:

 التالي:البيانات الواردة في الجدول السابق يمكن تسجيل المالحظات في ضوء 
ذلك باإلعتماد و الخبرة المهنية ال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور األول تبعا لفئات  -

لمعنوية المفروض والذي يبلغ وهو أكبر من مستوى ا 9.098يبلغ الذي  مستوى المعنويةعلى 
 ؛9.91

وذلك  الخبرة المهنيةتبعا لفئات  الثانيال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -
وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي  9.119مستوى المعنوية الذي يبلغ باإلعتماد على 

 ؛9.91يبلغ 
وذلك  الخبرة المهنيةتبعا لفئات  الثالثال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -

وهو أكبر من مستوى المعنوية المفروض والذي  9.800على مستوى المعنوية الذي يبلغ  باإلعتماد
 ؛9.91يبلغ 

ذلك باإلعتماد و  الخبرة المهنيةتبعا لفئات  الرابعال يوجد تبيان في إجابات عينة الدراسة اتجا  المحور  -
والذي يبلغ لمعنوية المفروض وهو أكبر من مستوى ا 9.069يبلغ الذي  مستوى المعنويةعلى 
9.91. 
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ى ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة علوعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه 
 ، وترفض الفرضية البديلةللخبرة المهنيةمحاور االستبيان تعزى 
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 خالصة الفصل:
تقييم أبعاد رئيسة متعلقة ب ستةخصص هذا الفصل للدراسة الميدانية التي من خاللها ركزنا على 

مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية بالبيئة الجزائرية، ولتحقيق ذلك تم االعتماد على أسلوب 
 االستبيان.
عرض اإلطار التشريعي لكيفيات وشروط مسك المؤسسات لنظم  وقد تم من خالل البعد األول 

 المعلومات اإللكترونية.
الوقوف على واقع ممارسات مكاتب المراجعة بالجزائر لخدماتهم  أما البعد الثاني فقد تم من خالله

مارس ت في ظل بيئة نظم المعلومات اإللكترونية، ولقد توصل إلى أن أغلب مكاتب المراجعة النشطة بالجزائر
خدماتها في ظل هذ  النظم، وذلك راجع إلى أن أغلب المؤسسات الجزائرية إن لم تطبق نظم المعلومات 

 اإللكترونية بدرجة كلية فهي تطبقها بدرجة جزئية.
فتم من خالله تقييم اإلطار التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة في ظل نظم  الثالثأما البعد 

قد توصل إلى أن الهيئات المشرفة على المهنة بالجزائر لم تحدد إطار قانون المعلومات اإللكترونية، ول
 واضح يسمح بممارسات مهنية تتصف بالكفاءة والفعالية.

الذي حاولنا من خالله تقييم المعايير الشخصية للمراجعين الخارجيين بالجزائر  الرابعأما البعد 
ل ولقد توصة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية، والوقوف على مدى ومالءمتها لممارسة مهنة المراجع

إلى أن المراجعين الخارجيين ال يملكون الكفاءة العلمية والعملية التي تمكنهم من ممارسة مهامهم في ظل 
 ، كما أنهم ال يلتزمون بالعناية المهنية بها.هذ  النظم

العملية المتبعة من قبل المراجعين اإلجراءات الذي تم من خالله محاولة تقييم  الخامسأما البعد 
الخارجيين الجزائريين أبناء ممارسة مهنة المراجعة في ظل نظم المعلومات اإللكترونية، وقد تم التوصل إلى 
أن هذ  اإلجراءات ال تتسم بالكفاءة وغير فعالة إذ أن المراجعين ال يراعون اإلجراءات الالزمة قبل قبولهم 

ة لنظم المعلومات اإللكترونية، وأيضا ال يستطيعون تقييم نظم الرقابة الداخلية للتوكيل بالمؤسسات المطبق
 ورسم خطط كفيلة ألداء مهامهم بكفاءة وفعالية كما أن فحصهم للحسابات ال يتم بطريقة سليمة.

التحديات والمعيقات التي تفرضها نظم المعلومات اإللكترونية ومعرفة هل تحول وتم أيضا تقييم 
م ممارسات مهنة المراجعة، وقد تبين بعد التحليل والمناقشة أن هذ  المعيقات تحول دون إتمام هذ  دون اتما

 .السادسالممارسات في البعد 
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رة في فترة قصكككككككككي تشكككككككككهد  فنجد أنه نظم المعلوم ت اإللكترونية في نظرأمعن  الإذا  بشككككككككك       
ل نية التحتية شككك   ات تقو   ليه  حيث أصككك حتبفضككك  التاويات التكنولوذية التي  ةح سكككمت ذريةة و تحوال

 إيص له  في أقصر وقت وبأق  تك ليف  ونظرا للتاويوطرق عتمد  لى المعلومة ت تيال لجميع المؤسس ت 
ت  راناإلنت اسكككتمدا   وخ صكككة في    في ذميع القا   ت ومدى مسككك همته ته هره النظماله ئ  الري شكككهد

نقاة القوة وتميز في  صككككككر سككككككمته  ب  ت  يه شككككككا  الشكككككك     ي مؤسككككككسككككككة ذعله  الواالنترنت  ك  هرا 
 .ا س سية هي المعلوم تية

د من إال أنه تصككك ح ه  العد  للمؤسكككسككك ت ب لر م من المزاي  التي تقدمه  نظم المعلوم ت اإللكترونية
يتك ب سككككهولة ا المم طر والتحدي ت تهدد اسككككتمرايةة المؤسككككسكككك ت التي تسككككتمد  هره النظم  ب إل كككك فة إلى

ا مر الري اسككتد ى ت ني نظ   يق  ي يضككمن   ذرائم الاش وصككعوبة اشتشكك فه   وانتشكك ي ذرائم الحسكك ب ت
أذيله   يق أهدافه  وةع لج انحراف ت متى وقعت دون تتسيير نش ط للمؤسسة بفع لية وكف ءة وةس هم في تحق

  وذلك تف دي  لتأثيراته  السل ية.
و ليه أصك   للمراذعة أهمية ب لاة ب لواقع االقتصك دي بصكفة   مة والمؤسكسك ت التي تسكتمد  نظم 

 المعلوم ت اإللكترونية بصفة خ صة 
الهدف الرئيسككككي للدياسككككة والمتمي  في تقييم مهنة المراذعة في    نظم   رزوفي  ككككوء م  سكككك ق 

 ب ل يئة الجزائرةة. المعلوم ت اإللكتروني
ط ي اإلخصككككف الفصكككك  ا و  من أذ  تحقيق هدف الدياسككككة تم تقسككككيمه  إلى ث ثة فصككككو  فقد 

  مهنة المراذعة ب لجزائر واإلذراءات العمليةوتنظيم م هيته  المراذعة من خ   التارق إلى مهنة ل الع  
تم   الي لث   أم  الفصنظم المعلوم ت اإللكترونية لمهنة المراذعة في  يئةتم تمصيف الفص  الي ني  وقد

فيه  رض اإلط ي التشكككرةعي المنظم لكيفي ت وشكككروط مسكككك المح سككك ة  واسكككاة أنظمة اإل    ا لي  وتم 
 .   مراذعي الحس ب ت ب لجزائرنة من  ي لى لدياسة ا فيه أيض  اخت  ي فر ي ت

 اختبار الفرضياتنتائج  .1

شإذ بة م دئية لمشكككككككككك لة الدياسككككككككككة المتميلة في مدى فع لية مهنة المراذعة في    نظم المعلوم ت 
  د  صكككككحته  اإللكترونية  التي قمن  في  كككككوئه   تممين سكككككتة فر كككككي ت واخت  يه  لتأشد من صكككككحته  أو 

 نيخ   الفصكككككو  النظرةة والتا يقية للدياسكككككة تم إث  ت صكككككحة فر كككككيتوبن ء  لى م  تم التوصككككك  إله من 
   رض وت رةر ك  فر ية بش   مستق . فيم   ليأخرى  و ليه سيتم  أيبعة فر ي تونفي 
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 نظم المعلوم تأنه  وذد إط ي تشكككككككرةعي  نظم مسكككككككك المؤسكككككككسككككككك ت لتميلت الفر كككككككية ا ولى في 
 .وهذا ما تم إثباته  ب لجزائر اإللكترونية

ه  في خدم ت تم يس أ لب م  تب المراذعة ب لجزائر أنب الق ئلة الي نيةالفر ككككككككككككككية  أم  فيم  يمف
 .وهذا ما تم إثباته      يئة نظم المعلوم ت اإللكترونية

ئر  تسككم لمهنة المراذعة ب لجزا المنظم ياإلط ي التشككرةع أنب الق ئلة الي ليةالفر ككية أم  فيم  يمف 
 .وهذا ما تم نفيه نظم المعلوم ت اإللكترونية يئة في     ةءوالكف  لية  لفعب

  ير شككمصككية معب ون عتب لجزائر  تم الحسكك ب ت مراذعيبأن  الق ئلة الرابعةالفر ككية  فيم  يمف أم 
 .وهذا ما تم نفيه في    نظم المعلوم ت اإللكترونيةهم مه م ئمة تم نهم من مم يسة م

ية  فيم  يمف أم   مراذعياإلذراءات العملية المت عة من ق    والق ئلة بأن الم مسكككككككككككككككةالفر كككككككككككككك
الجزائرةين أثن ء مم يسكككككككككككة مهنة المراذعة في    نظم المعلوم ت اإللكترونية تتسكككككككككككم ب لكف ءة  الحسككككككككككك ب ت

 .وهذا ما تم نفيه والف  لية

التحدي ت والمعيق ت التي تفر كككككككككككه  نظم أن  والمتميلة في السككككككككككك دسكككككككككككةالفر كككككككككككية فيم  يمف  أم 
 .تم نفيها وهذا ما المعلوم ت اإللكترونية ال تحو  دون اتم   مم يس ت مهنة المراذعة

توذد فروق ت ذات داللة إحصككككككك ئية  ند مسكككككككتوى معنوةة والمتميلة في أنه  السككككككك بعةأم  الفر كككككككية 
 .اتهثبإوهو ما تم  تعزي إلى المتايرات الديمارافية لعينة الدياسةتمع الدياسة  ين اياء أفراد مج 0...

 النتائج .2

هم أ  سككككككككككنعرض  بج ن يه  النظري والتا يقي وكم صككككككككككة  هم م  توصكككككككككك  إليه في هره ا طروحة
 :كم   ليالنت ئج 
يص حب  نهأب لر م من العد د من المزاي  التي تعايه  نظم المعلوم ت اإللكترونية للمؤسس ت إال  -

  استمدامه  العد د من المم طر قد تهدد استمرايةة المؤسس ت؛
 مليمستعتكتسب المراذعة أهميته  من كونه  وسيلة ال   ية  إذ تهدف هره الوسيلة إلى خدمة  -

الر ن  المراذعة  تخدم وط ل ي الم يذي المراذع طرف من  ليه  المص دق الم لية القوائم
 .يستمدمون هره القوائم ب ال تم د  ليه  في اتم ذ قراياتهم ويسم سي س تهم
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 أنه   ير هرا  ومن  إلى 9191سنة  من  تداءاإ ه مة تاويات الجزائر في مراذعةالمهنة شهدت  -
   خ صت  بعد إ  دة هي لته  معمق تنظيم شهدت ذلك بعد أم  9111 سنة   ية تر رب  إلى  رفت

 ؛تنظمه  ومراسيم قوانين  دة وأصديت أشير ب لمهنة زاد االهتم   9.-.9اصداي الق نون  من خ  
  نظم المعلوم ت المنظم ت والهيئ ت المهنية الدولية المنظمة لمهنة المراذعة اهتمت العد د من -

  ير وال ي ن ت والمركرات أهمه :  ي ن ت المراذعة اإللكترونية وذلك من خ   إصداي العد د من المع
 .1..9و 1..9و 1..9و 1..9و 9..9الدولية يقم 

ب ت التقليدي الري يقتضي  تمايط وأداء المراذعة المستمرة مدخ  لتاوةر نموذج مراذع الحس  -
أ م   مراذعة الحس ب ت سنوة  من خ   ق و  التكليف وتمايط أ م   المراذعة وأداء هره ا  م   

 ؛لجمع ا دلة وأخيرا  لوية النت ئج وإ داد التق يةر
 في الوقت الراهن تستمد  نظم المعلوم ت اإللكترونية ولو بصفة ذزئية؛ االقتص دية ذ  المؤسس ت -
أ لب م  تب المراذعة في الجزائر تم يس مه مه  ب لمؤسس ت المستمدمة لنظم المعلوم ت  -

 اإللكترونية؛
 مراذعةالم نه من مم يسة مهنة الري ي ز ال  لجزائري التأهي  العلمي ب ال يملك المراذع الم يذي -

 ؛يمتلك المعرفة الك فية للتع م  مع ا نظمة اإللكترونيةال في    نظم المعلوم ت اإللكترونية و 
الحس ب ت بم   ؤهله لمراذعة حس ب ت المؤسس ت المستمد  لنظم  لمراذعيال  وذد تديةب ك في  -

 ؛المعلوم ت اإللكترونية
ة   لنظم المعلوم ت اإللكتروني واذه مح فظي الحس ب ت أثن ء مراذعة حس ب ت المؤسس ت المستمد -

العد د من المعيق ت تقل  من ذودة خدم ته مي  ) ي ب التوثق المستندي في المؤسس ت التي 
تستمد  نظم المعلوم ت اإللكترونية  تعقد نظم المعلوم ت اإللكترونية وقلة الم رة في هرا المج    

ي ن ب ت في هرا المو وع وتدندية الدويات أو ويش ت  م  المتمصصة لتكوةن مح فظي الحس
 ؛بش      ( المراذعةأذرة  ملية 

ب لجزائر لم تحدد إط ي ق نون وا   يسم  بمم يس ت مهنية المراذعة الهيئ ت المشرفة  لى مهنة  -
 ؛تتصف ب لكف ءة والفع لية ب لمؤسس ت التي تستمد  نظم المعلوم ت اإللكترونية

 لتزمون ب لعن ية المهنية ال زمة أثن ء أداء مه مهم في    أ لب المراذعين الم يذيين ب لجزائر ال  -
 ؛نظم المعلوم ت اإللكترونية

اإلذراءات العملية المت عة من ق   المراذعين الم يذيين الجزائرةين أثن ء مم يسة مهنة المراذعة في  -
 ة؛   نظم المعلوم ت اإللكترونية ال تتسم ب لكف ءة و ير فع ل
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ي زمة ق   ق ولهم للتوكي  ب لمؤسس ت التل ب لجزائر ال  را ون اإلذراءات االمراذعين الم يذيين  -
 ؛تمد  نظم المعلوم ت اإللكترونيةتس

ت في  يئة نظم المعلوم  ب لجزائر تقييم نظم الرق بة الداخليةالحس ب ت  مراذعي ال يستايع -
 اإللكترونية؛

 ؛بأداء مه مهم ب ف ءة وفع ليةع المراذعين الم يذيين ب لجزائر يسم خاط كفيلة يال يستا -
 لمؤسس ت التي تستمد  نظم المعلوم ت بالمراذعين الم يذيين ب لجزائر فحصهم للحس ب ت  -

 ؛اإللكترونية ال  تم بارقة سليمة
التحدي ت والمعيق ت التي تفر ه  نظم المعلوم ت اإللكترونية ال تحو  دون اتم   مم يس ت مهنة  -

 ؛المراذعة
 قة س  ية  ين ف  لية مهنة المراذعة في    نظم المعلوم ت اإللكترونية ب ل يئة ايت  ط و  ال  وذد -

 الجزائرةة وممتلف المص ئف الديمارافية لعينة الدياسة.

 التوصيات .3

 بعد استعراض ذملة من النت ئج نملف إلى مجمو ة من التوصي ت نركر منه :
 المعلوم ت اإللكترونية؛و ع إط ي تشرةعي وا   وةنضم مسك المؤسس ت لنظم  -
العم   لى و ع دلي  للحوكمة اإللكترونية ب لمؤسس ت االقتص دية خ صت  الصايرة المتوساة  -

 منه  وإلزا  المؤسس ت به؛
 أداء مه مهم خ صت  العم   لى و ع شروط تضمن العن ية المهنية من مح فظي الحس ب ت في -

 ؛اختي يهم لمس  د هم
 في    نظم المعلوم ت بم  يم نهم من أداء مه مهمإنش ء معهد تكوةني خ ص  تكوةن المراذعين  -

 اإللكترونية؛
وم   تكييف مهنة المراذعة  لى ال د  لى الهيئ ت المشرفة  لى مهنة المراذعة ب لجزائر أن تعم  -

 ؛ تم شى والمع  ير الدولية
له دوي  وليةالدوفق  لمتال  ت ال يئة  في    نظم المعلوم ت اإللكترونية لمراذعةلتاوةر مع  ير  -

 ؛ب يز ومهم في زة دة ذودة مهنة المراذعة في الجزائر
 المراذعة الم يذية؛تحدد أتع ب  مض وطةالعم   لى و ع سي سة  -
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لوطني المصف او ت بعة للارفة الوطنية لمح فظي الحس ب ت  تتش   من مهنيين هيئة مستقلة تفعي  -
 ؛نظم المعلوم ت االلكترونية في     يئةتعم   لى مراق ة ذودة المراذعة للم راء المح س ين 

فقرة تشير الى تقد رهم لمم طر المراذعة في    نظم  مراذع الحس ب ت الم يذيتضمين تقرةر  -
 ؛المعلوم ت اإللكترونية وكيفية استج  تهم له 

لج مع ت بمو و  ت ذات   قة ب لمراذعة في    نظم العم   لى تضمين المن هج الدياسية في ا -
 ؛المعلوم ت االلكترونية

ومس  د هم ب اللتح ق   رامج وندوات تكوةنية للمراذعة في    نظم  المراذعين الم يذيينإلزا   -
 ؛المعلوم ت اإللكترونية

يئة نظم    روية قي   الهيئ ت المشرفة  لى مهنة المراذعة  و ع دلي  إيش دي للمراذعة في    -
 المعلوم ت اإللكترونية؛

ه  المع  ير تتارق ل لى المراذعين الجزائرةة االسترش د ب لمع  ير الدولية في الحييي ت التي لم  -
 ؛ يئة نظم المعلوم ت اإللكترونية فيم   تعلق ب لمراذعة في    المحلية خ صة

ت    نظم المعلوم  تاوةر المراذعة فيلل حث حو  س   وندوات  تمصيف مم  ر بحث  لمية -
 .السعي إلى إدياذه  كتمصف ب لج مع ت والمع هد الجزائرةةاإللكترونية و 

 آفاق الدراسة .4

 تتمي  آف ق الدياسة فيم   لي:
 حوكمة تكنولوذي  المعلوم ت  لى ذودة المراذعة أثر ت ني مع  ير  -
 المع صرة؛دوي المراذعة المستمر  لى ذودة خدم ت المراذعة في  وء التحدي ت  -
 المعلوم ت اإللكترونية ب لجزائر؛ مدى قدية المراذع الم يذي  لى تقد ر مم طر نظم -
 في    نظم المعلوم ت اإللكترونية؛أثر استعم   خ ير  لى ذودة المراذعة  -
 ؛دياسة الع قة  ين اإل داع المح س ي ونظم المعلوم ت اإللكترونية -
 المعلوم ت اإللكترونية.مم يس ت المح س ة اإل دا ية في    نظم  -
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مي .45 ض الف ، ع ، م ل" ل اجعة أص امعي ، ال"ال ، ال رة، م ، اإلس ي  ال

1998. 

ة،  .46 اس ن ال ةقان اس ن ال قان علقة  ة م ة وت ع ص ت عة ن عة م اصة، خ، 

 ، ائ ، ال قي لل   .2011ب

ا،  .47 ا او م ال س ه فى ال ي م ال ال اجعةك ة وال اس مة في ال ق ل ، ادراسات م

 ، رة، م ، اإلس ي امعي ال  .2009ال

قي،  .48 د ص ع ، م اه هامي  ارسة م ال ار ال وال ات "اإل ا ق ال اجعة وت ال

ة"، ق ،  ال ائ ن، ال ة، ب ع امع عات ال ان ال ة، دي ان عة ال  .2005ال

49.  ، ت ة إلى الم ب ات م ال ا ة ال اق اجعة وم ان ال ة، دي ال عة ال ، ال

 ، ائ ن، ال ة، ب ع امع عات ال   .2008ال

ائي،  .50 ج ال مات اإلدام ع ح آل ف عل خل إلى ن ال ةال عة األولى، األردن، ر ، ال

 .2005دار وائل، 

ح ع العالي،  .51 ةم ون ات اإلل اس مة ال رة، مق ة، اإلس امع ار ال عة األولي، ال ، ال

2015.  

اد،  .52 مي م ة م غ ات ال س ي في ال ل ال ل أداة لل ة  مات االدار عل ة ن ال أه

ة ائ ة ال س ، ، وال م الرسالة ماج ارة وعل ة وال اد م االق ة العل جامعة  ،ل

ف،   .2010س
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اق دراسة حالة"، ة "الع ي ة ال ق ة ال اص ال ار ع ة  إ ل رة،  راه، غ م وحة د أ

صل. اد، جامعة ال  اإلدارة واالق

وم .2 اح،  بلق ات ص س ي لل ات ة على ال االس ي االت ال مات واالت عل ا ال ج ل أث ت

ة اد ة االق ، جامعة ق م ال ارة وعل ة وال اد م االق ة العل ل راه،  وحة د   .2، أ

3.  ، اني ع ال ة في ح ائ ة ال اد ات االق س اجعة في ال ان ال د ل ة وج ل أه

ات،  س ة ال ولي ن تع ح اه ال ارة االت ة وال اد م االق ة العل ل راه،  وحة د أ

ائ  ، جامعة ال م ال  .4، ص: 2014/2015، 3وعل

ن هالل،  .4 ار في درح اذ الق اع على ات مات لل وم ام معل ة ن ل ل ة ال اس ال

ة اد ة االق س سف ب ال ، جامعة ي م ال ة وعل اد م اإلق ة العل ل راه،  وحة د ، أ

ائ  ة، ال   .2005خ

د،  .5 ع قي م ةص ول ارب ال ء ال ائ على ض ة في ال ال اجعة ال امل لل ار م  ،ن إ

 ، ائ رة، جامعة ال ة، غ م اد م االق راه في العل ل شهادة ال مة ل وحة مق   .2004أ

ارك،  .6 ع م ي ع ال ةصالح ال ة واإلدار اس مات ال عل ات ن ال اد امعة اق ، دار ال

 ، رة، م ، اإلس ة لل ي   .2000ال
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 ،   .904،905، ص2008ع

ون،  .3 ، وآخ زعةخ سعاد ح انات ال ل ال غ ل ت ة في  اخل ة ال قا اجعة وتق ال  ،ال
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11/07/2010.  

ار  .3 رخ في 107-69الق ة ، 31/12/1969، ال ال ن ال ة 1970ال قان س ة ال ، ال

د  ة، الع ائ رة ال ه   .110لل

رخ في  .4 ار ال ات، 12/01/2014الق ا اف ال ل تقار م ات ت ف عل  ة ال ، ال

س د ال ة الع ائ رة ال ه ارخ: 24ة لل ادر ب   .30/04/2014، ال

رخ في  .5 ار ال ة ، 1999 03 24الق و ال ا ش هادات، و افقة على اإلجازات وال ي ال

اس  ات وال ا اف ال اس وم ة ال ال ارسة مه ل ال في م ي ت ة ال ه ال

ة ع رة ال ه ة لل س ة ال د  ال ة، ع ائ  .1999، 32ال

رخ في  .6 ار م ان 12ق ات، 2014ج ا اف ال ل تقار م ات ت ف ة، د  س ة ال  ال

ة، ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه د  لل ارخ: 24الع ادرة ب  .30/04/2014، ال

رخ في  .7 ار م ان 24ق ات، 2013ج ا اف ال ةا، د م معاي تقار م س ة ال  ل

ة، ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه د  لل ارخ:  ،24الع ادرة ب  .30/04/2014ال

ف رق  .8 م ال س رخ في  11/25ال ف ، 01/2011/ 27ال ي لل ل ال لة ال د ت

ه اع س اته وق اس وصالح اء ال ي لل رة ال ه ة لل س ة ال د ال، ال ة، الع ائ

ارخ 7   .02/02/2011، صادرة ب
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ف رق  .9 م ال س رخ في 393-11ال ات س ، 24/  11/ 2011، ال ف و و د ش ال 
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ف  .10 م ت س رخ في  11/26م ة د ت، 27/01/2011ال فة ال ي للغ ل ال لة ال

ه اع س ه وق ات وصالح ا ي ال اف د ، ل ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال ، 07ال

ارخ:   .02/02/2011صادرة ب

م .11 س ف رق  م رخ في 10-13ت ة ، 13/01/2013، م ت ة ال أدي اء ال د درجة األخ

ات ا اف ح اس وم ف خ م ات  م  ا العق ه و ف ارسة و ع خالل م اس ال وم

ي تقابلها، د  ال ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال ارخ 03ال   .16/01/2013، صادرة ب

عاي .12 ة،  ال ه ات ال اع أخالق أك وق ق وال ال ال ارسة أع ة ل ول ق ال ة ق ال اع
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ر .13 رخ في  SPM|103| 94رق  مق اف ، 1994|02|02ال ة ل ه هادات ال االج عل  م
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41 ،2006.  

  

V. :وات ات وال ق ل ات وال ت   ال
اق .1 ان و م ب ة اإلصالحات أث ،ع ق اس لة على ال ات ه ة ال ه ائ في ال  ،ال
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مي  ة، ي ل ، جامعة سع دحل ال م ال ارة وعل ة وال اد   .2011د  14و 13االق

ج .3 اسات، فاي سا ام انع ي ال اس الي ال ة على ال اجعة مه ة ال ارج ة ال اف  وم

ات ا ة  ،ال اس ة لل ول عاي ال اجهة ال الي في م ي ال اس ام ال ل ال ولي ح قى ال ل ال
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جلزائر   استبانة موجهة إىل ممارسي مهنة املراجعة 

  ..حتية طيبة وبعد.

  احملرتم .................................................................................................حضرة السيد

طروحة دكتوراه بعنوان:   تتعلق هذه االستبانة 

ت يف اجلزائر– "تقييم مهنة املراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية           "-دراسة عينة من مكاتب مراجعة احلسا

املرفقــة عبــارة عــن  واألســئلة اإللكرتونيــة،عــداد أطروحــة دكتــوراه حــول تقيــيم مهنــة املراجعــة يف ظــل نظــم املعلومــات  الطالــبيقــوم 
ت واختبــار الفرضــيات  الطالــبالعلمــي، ويســعى  والبحــثألغــراض الدراســة  الطالــباســتبانة مت تصــميمها مــن قبــل  إىل حتليــل البيــا

ملؤسســا لبيئــة اجلزائريــة، واقــرتاح احللــول والتوصــيات الــيت املتعلقــة بتقيــيم مهنــة املراجعــة  ت الــيت تســتخدم نظــم املعلومــات اإللكرتونيــة 
 يراها مناسبة يف ضوء النتائج اليت يتم التوصل إليها.

 ملؤازرة وتشـجيع الدراسـات والبحـوث العلميـة الـيت تسـعى إىل خدمـة وتطـوير مهنـة املراجعـة واالستعداد الدائماالهتمام  ونعهد بكم
إلجابـــة علـــى أســـئلة االســـتبانة وتقـــدمي املعلومـــات الكافيـــة بدقـــة وموضـــوعية ملـــا يف ذلـــك يف حتقيـــق أهـــداف  جلزائـــر، ويرجـــى التكـــرم 

  الدراسة واخلروج بتوصيات وحلول واقعية ومالئمة.

ـا مناسـبة ومبـا هـو مط اإلجابـة) أمـام Xفنأمل منكم تعبئة اسـتمارة االسـتبانة بوضـع عالمـة ( بـق ومعمـول بـه يف مكـاتبكم الـيت ترو
قـــي مكاتـــب الـــوطن بصـــفة  مـــة وتســـتخدم فقـــط  عامـــةبصـــفة خاصـــة و ت واملعلومـــات ســـوف تعامـــل بســـرية  ن مجيـــع البيـــا علمـــا 

                                ألغراض البحث العلمي

  شاكرين تعاونك                                                                                                             
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  القسم األول

  املعلومات الدميغرافية لعينة الدراسة:أوال: 

  ) أمام اإلجابة املناسبة. x اإلجابة على األسئلة التالية بوضع إشارة ( يرجى

 املهنة: .1
ت (   )              ( )خبري حماسيب    حمافظ حسا

 املؤهل العلمي: .2
  ).       ماسرت ( ).       ماجستري ( ).      دكتوراه ( ).  (  سليسان
 يرجى ذكرها................... ( )أخرى    تشهادا

 التخصص العلمي: .3
  (   )                 جتارة (  )               مالية (   )                  تدقيق               ( )حماسبة 
  يرجى ذكرها.................. ( )أخرى 

 اخلربة املهنية يف مهنة املراجعة: .4
  ).  سنة ( 20).     أكثر من   سنة ( 20إىل  10سنوات (  ).       من  10إىل  5).     من  سنوات (  5أقل من 

ت حمل الدراسة للمراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرت واقع ممارسات نيا:    ونية.مكاتب مراجعة احلسا

ت  هل .1  نعم ( )     ال ( ).  نظم املعلومات اإللكرتونية؟ تستخدم مؤسساتسبق لك مراجعة حسا
ــــ:   يف حال اإلجابة ب ال فهل ترجعون السبب لـ

 .(  )........................................ال  نقص خربتكم يف هذا ا
  اخلدمات..................................قلة الطلب عن هذه..(  )... 
 ...عدم وجود مؤسسات تستخدم نظم معلومات إلكرتونية ولو جزئية....(  ) 
 ...........................................................................................أسباب أخرى يرجى ذكرها 

 نعم ( )   ال ( ).  م نظم املعلومات اإللكرتونية؟هل تراجع األن مؤسسات تستخد .2
 (...) مؤسسة.كم مؤسسة تستخدم نظم معلومات اإللكرتونية قمت مبراجعتها؟  .3
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  القسم الثاين:

  أمام اإلجابة اليت تراها مناسبة. )  xيرجى وضع إشارة (

ملؤسساتجلزائر  املراجعة ملهنةالتشريعات املنظمة مدى مالئمة وكفاية اإلطار : االولاحملور  نظم  اليت تستخدم للمراجعة 
 .املعلومات اإللكرتونية

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  غري موافق  حمايد  موافق
غري موافق 

  بشدة
             .نظم املعلومات اإللكرتونيةلاملؤسسات حدد املشرع اجلزائري شروط وكيفية مسك   01

02  
الـــيت املؤسســـات مراجعـــة عمليـــة واضـــح إلجـــراءات إطـــار تشـــريعي املشـــرع اجلزائـــري حـــدد 

   .نظم املعلومات اإللكرتونية تستخدم
          

03  
تســتخدم نظــم املعلومــات املشـرع اجلزائــري حيــدد املســؤولية النامجــة عــن مراجعــة مؤسســات 

  .ةاإللكرتوني
          

04  
جلزائـر  ت املتطلبات القانونية احملـدد لشـروط ممارسـة مهنـة املراجعـة  امتالك حمافظ احلسا

  تكفل له مراجعة مؤسسات تستخدم نظم املعلومات اإللكرتونية.
          

05  
ــريعات واملعــــايري الدوليــــة يــــ ت التشــ ــل نظــــم اخلاصــــة درك حمــــافظي احلســــا ملراجعــــة يف ظــ

  املعلومات اإللكرتونية. 
          

06  
ت يسـتطيع واضحة فروض ومبادئ وجود  الجتهـادات م يـاقالضـوئها  يفحمـافظ احلسـا

  التشريعات املنظمة للمهنة.املهنية للنقاط اليت مل تتطرق هلا 
          

07  

ــر  جلزائـــ ـــة  ــــة املراجعــ ــــرعة ملهنـ ـــة اجلهـــــات املشـ ــ ــــدوات علمي ـــى تنظـــــيم دورات ونـ ـــهر علــ تســ
ملراجعــة يف ظــل نظــم عــايري احملليــة والدوليــة اخلاصــة وامل تالتشــريعا تشــرح فيهــامتخصـص 

  .املعلومات اإللكرتونية

          

 يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية  لمراجعةل جلزائر تاحلسا يراجعمدي مالئمة املعايري الشخصية مل: الثاينحملور ا

  الفقرة    الرقم
موافق 
  بشدة

  غري موافق  حمايد  موافق
غري موافق 

  بشدة

01  

التأهيل 
العلمي 
  والعملي

املراجعــة  خلصــائص ةجلزائــر جيــدة ومســاير التكــوين اجلــامعي أنظمـة 
  ملؤسسات اليت تستخدم نظم املعلومات اإللكرتونية.

  
  

        

02  
ـــــارف األ ــــه املعــــ ــــ ت لديـ ـــــا ـــــافظ احلســــ ـــ ـــــنظم ساسية حمـ ـــــات لــــ ـــ املعلومـ

  لتشغيلية.ا امكانياوإظائفها ا وومكوناااللكرتونية و
          

03  
لتشــريعا مــه  ت يف اجلزائــر لديــه معرفــة  واملعــايري  تحمــافظ احلســا

ملراجعة يف ظل نظم املعلومات اإللكرتونية   .احمللية والدولية اخلاصة 
          

04  

ت لديــه املقــدرة  ئط لتدفق اخرء نشاوإلتصميم اعلى حمــافظ احلســا
لضعف يف ة والقواطن اعلى موف للتعرااللكرتونيــــة وحتليلهــــا لنظم ا

  لنظم.اهذه 

          

05  
ت له القدرة على تقيـيم  اإلثبـات يف املراجعـة يف  أدليـةحمافظ احلسا

  ظل نظم املعلومات اإللكرتونية.
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06  
ـــه  ت لــــ ـــــا ــــافظ احلســ  بكتابةلربجمة تسمح له ت اعامة بلغاة خربحمـــ

  االلكرتونية. البيئة جعة يفاملرابأساليب ملم و مج بسيطة ابر
          

07  
ت  اج حمـافظ احلسـا ي تحت ور الت د األم ى تحدي درة عل ه الق ل

  إلى االستعانة بخبير.
          

08  

  االستقاللية
  

ت   جليدا لتنفيذوا لتصميموا لتخطيطم ياقيستطيع الحمافظ احلسا
تستخدم نظم املعلومات ملؤسسات اليت جعة املرا لعملية

  .اإللكرتونية

          

09  
ت يقوم   خليةالدا لرقابةا اءاتإلجر للفعاا لتقييمحمافظ احلسا

  .االلكرتونية البيئة يف ملطبقةا

          

10  
  
  

ت يتبع  حتسني ىلإ دييؤ جعةارللم بسلوأ حمافظ احلسا
 اتعقيد ألكثرا املهامأداء و  جعةاملرا فريق ءعضاأ بني لالتصاا

  .قةود بسرعة

          

11  

  العناية المهنية

ت يتمتــع ب يــوائم معــايري الســلوك  جيــدتأهيــل ســلوكي حمــافظ احلســا
  املهين املقبولة قبوال عاما.

          

12  
ت يقـــوم ببـــذل العنايـــة املهنيـــة الالحمـــ  تخطيطزمـــة أثنـــاء افظ احلســـا
  .جعةاملرا عملية تنفيذو تصميمو

          

13  
ت   خليةالدا لرقابةا اءاتإلجر للفعاا لتقييميقــــوم حمــــافظ احلســــا

  نظم املعلومات اإللكرتونية. بيئة يف بقةملطا
          

جلزائر أثناء مراجعة مؤسسات تستخدم إجراءاتمدى كفاءة وفعالية : الثالثاحملور  ت   املراجعة املتبعة من حمافظي احلسا
  .نظم املعلومات اإللكرتونية

  الفقرة    الرقم
موافق 
  بشدة

  حمايد  موافق
غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

01  

  الوكالةقبول 

            .واإللكرتونيةمراجعة أوراق عمل املراجع السابق الورقية 

02  
ومــــدى  اإلدارةملراجــــع الســــابق للحصــــول منــــه علــــى مــــدى نزاهــــة  االتصــــال

ملبادئ احملاسبية   .سواء اليدوية أو اإللكترونية التزامها 

          

03  
ت النظــام والتطبيقــات و اإللكــرت ثيــق نظــام املعلومــات تو  ين للتعــرف علــى مكــو

  .املستخدمة

          

04  
التحليلية اليت متكن املراجع مـن احلصـول علـى مؤشـرات عـن  اإلجراءاتعمل 
  .حمل التكليف املؤسسةقدرة 

          

05  

ت بت نظم فريق العمل من ذوي اخلربات يف مراجعة  دحدييقوم حمافظ احلسا
 مـاكو من داخل املكتب أو من خارجـه حسـب احلاجـة  اإللكرتونية املعلومات

  .خببري ملساعدته يف بعض القضا الفنية إن وجدت نيستعي

          

06  
ت يتأكد والتطبيقات ت سجالالعلى  االطالعمن قدرته على  حمافظ حسا
  .أثناء أدائه ملهامه اإللكرتونيةمن ملفات نظام املعلومات  ونسخ

          

07  
 مرحلة

تخطيط 
عملية 
 المراجعة

وتقييم نظام 
الرقابة 
  الداخلية

ـــم حيــــدد حمــــافظ  ـــل نظـ مج التــــدقيق يف ظـ ـــر عــــداد بـ ـــه  ــــاء قيامـ ت أثن احلســــا
  املعلومات اإللكرتونية أهداف حمدد لعملية املراجعة. 

          

08  
ت يقــوم بتقــدير خمــاطر النامجــة عــن اســتخدام العميــل  املراجعــة مراجــع احلســا

  وخطر الرقابة.اخلطر احلتمي  خاصتا لنظم املعلومات اإللكرتونية،
          

ت أثنـــاء ختطـــيط عمليـــة املراجعـــة   09           تقيـــيم سياســـات أمـــن بيقـــوم حمـــافظ احلســـا
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ـــم  ـــتخدم نظـــ ــــيت تســـ ــــات الــ ــــة يف املؤسســ ــــة املتبعــ ــــوابط األمنيــ ــــات والضــ املعلومــ
 .املعلومات اإللكرتونية

10  
ت خبـــرباء تكنولوجيـــا املعلومـــات أثنـــاء ختطـــيط عمليـــة  يســـتعني حمـــافظ احلســـا

 املراجعة.
          

11  

ـــــات  ـــــنظم املعلومــ ـــة بـ ـــــة األدوات الرقابيـــ ــــن فعاليـ ت مـــ ـــــا ــــافظ احلسـ ــــد حمــ يتأكــ
اإللكرتونيــة الــيت يــتم وضــعها مــن قبــل املربجمــون لنقــل جــزء مــن مهمــة فحــص 

  اإللكرتونية.العمليات من األفراد إىل األجهزة 

          

ت بتحديد نقاط القوة والضعف بنظام الرقابة الداخلية  12             .يقوم حمافظ احلسا

13  

فحص 
  الحسابات

ت  ــــوم حمـــــافظ احلســـــا ــــحة يقـ ــن صـ ـــد مـــ ـــة لتأكــ ـــة وموثوقيــ ت الداخلــ ـــــا البي
ــن  مبراجعتهــــا علــــى املســــتندات وكــــذلك تــــدقيق املعلومــــات اخلارجــــة للتأكــــد مــ

  .السالمة واملوضوعية

          

14  
ت بت املعلومـات التحليلية يف نظـم  اإلجراءاتوسيع نطاق يقوم حمافظ احلسا

  اإللكرتونية
          

15  
ت  لتحقــق مــن صــحة العمليــات  احلاســوبســتخدام يقــوم حمــافظ احلســا

  .يف النظام االلكرتوين احملاسبية
          

16  
ســـتخدام  ت  تحليـــل األرصــدة الـــيت تزيـــد أو ل احلاســوبيقــوم حمـــافظ احلســا

  .تقل عن أرقام حمددة إلعطائها مزيدا من الفحص
          

17  
ت من خالل  السـتفادة مـن التغذيـة العكسـية  احلاسوبيقوم حمافظ احلسا

  .ملعلومات
          

18  
ت  ـــــا ــــ ــــ ـــــافظ احلســ ــــ ـــ ـــوم حمـــ ــــ ــــ ـــ  ةملؤيدا لةدألوا جعةاملرا سندأن  من لتحققيقـ

  .إلكرتونيا ةملعدا تلبياناا كماليةو قةد ىمد على حلكما من متكن للتشغيل
          

19  

تقرير 
  المراجعة

بداء لرأيـه حـول مـزاعم إداريـة  داء مهام مراجع ختتم  ت يقوم  حمافظ احلسا
  سواء كانت إلكرتونية أو يدوية.

          

لنظم اإللكرتونية.  20 ت رأيه حول نظام الرقابة الداخلية              يبدئ حمافظ احلسا

ت رأيه حول مدى استمرارية املؤسسة.  21             يبدي حمافظ احلسا

ت  22 ــرعية احلســـا ت علـــى صـــحة وشـ  والتقـــارير املاليــــة يصـــادق حمـــافظ احلســـا
  املعدة من خالل نظم معلومات اإللكرتونية

          

ت اليت تفرضها نظم املعلومات اإللكرتونية: الرابعاحملور  جلزائر للتحد ت   على مهنة املراجعة. مدى إدراك حمافظي احلسا

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  غري موافق  حمايد  موافق
غري موافق 

  بشدة

01  
 عدم وجود إطار تشريعي واضح ملراجعة مؤسسات تستخدم نظم املعلومات اإللكرتونيـة،

   يعيق عملية املراجعة.
          

             اخنفاض أتعاب املراجعة يعيق تطوير ممارسات تتوائم ونظم املعلومات اإللكرتونية.  02

03  
ت ممـــ ا يشــكل خطـــر ســهولة تلـــف وســائط التخـــزين يرفــع احتمـــال حتريــف وفقـــدان البيــا

  على أمن املعلومات.
          

04  
العتمــاد عليهــا يف  ةاحلجيـة القانونيــة لألدلـ اإللكرتونيــة غـري واضــحة، ممـا ال يســمح لكـم 

  حال مساءلتكم.
          

            .عدم إدراك املؤسسات ألمهية بناء نظام رقايب يتناسب ونظم املعلومات اإللكرتونية  05

            يف استخدامها.  كمندرة برجميات املراجعة يف البيئة اجلزائرية، مما حيول دون توسع  06
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  مالحظات: .........................................................................................................
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Y A BX_1 BX_2 
BX_3 B CX_1 CX_2 CX_3 CX_4 C 
D 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:26:26 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics for each pair of variables are based on all the 
cases with valid data for that pair. 

Syntax 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Y A BX_1 BX_2 BX_3 B CX_1 CX_2 
CX_3 CX_4 C D 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 
 
 

  Y A BX_1 BX_2 BX_3 B CX_1 CX_2 CX_3 CX_4 C D 
Y Pearson 

Correlation 
1 .737** .487** .224** .489** .558** .670** .449** .519** .157* .757** .259** 

Sig. 
(2-tailed) 

  .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .033 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

A Pearson 
Correlation 

.737** 1 .424** .226** .267** .420** .498** .128 .125 -.091 .283** .097 

Sig. 
(2-tailed) 

.000   .000 .002 .000 .000 .000 .084 .092 .221 .000 .191 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

BX_1 Pearson 
Correlation 

.487** .424** 1 .361** .351** .801** .229** .128 .219** -.324-** .123 -.087 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .000   .000 .000 .000 .002 .083 .003 .000 .096 .239 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

BX_2 Pearson .224** .226** .361** 1 .323** .675** .087 .097 .148* -.327-** .015 -.328-** 
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Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

.002 .002 .000   .000 .000 .241 .191 .045 .000 .838 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

BX_3 Pearson 
Correlation 

.489** .267** .351** .323** 1 .764** .415** .352** .290** -.188-* .367** -.270-** 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .010 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

B Pearson 
Correlation 

.558** .420** .801** .675** .764** 1 .344** .266** .300** -.366-** .243** -.284-** 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .001 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

CX_1 Pearson 
Correlation 

.670** .498** .229** .087 .415** .344** 1 .444** .142 -.126 .602** .035 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .000 .002 .241 .000 .000   .000 .055 .089 .000 .634 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

CX_2 Pearson 
Correlation 

.449** .128 .128 .097 .352** .266** .444** 1 .412** -.111 .691** -.259-** 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .084 .083 .191 .000 .000 .000   .000 .132 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

CX_3 Pearson 
Correlation 

.519** .125 .219** .148* .290** .300** .142 .412** 1 .129 .742** -.163-* 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .092 .003 .045 .000 .000 .055 .000   .081 .000 .027 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

CX_4 Pearson 
Correlation 

.157* -.091 -.324-** -.327-** -.188-* -.366-** -.126 -.111 .129 1 .362** .353** 

Sig. 
(2-tailed) 

.033 .221 .000 .000 .010 .000 .089 .132 .081   .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

C Pearson 
Correlation 

.757** .283** .123 .015 .367** .243** .602** .691** .742** .362** 1 -.015 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .000 .096 .838 .000 .001 .000 .000 .000 .000   .838 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

D Pearson 
Correlation 

.259** .097 -.087 -.328-** -.270-** -.284-** .035 -.259-** -.163-* .353** -.015 1 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .191 .239 .000 .000 .000 .634 .000 .027 .000 .838   

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRELATIONS 
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  /VARIABLES=A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:17:29 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all the 
cases with valid data for that 
pair. 

Syntax 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=A A1 A2 A3 A4 
A5 A6 A7 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.11 

 
 
 
 

Correlations 

  A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A Pearson 

Correlation 
1 .745** .825** .747** .690** .611** .795** .645** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A1 Pearson 
Correlation 

.745** 1 .724** .617** .430** .300** .360** .315** 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A2 Pearson 
Correlation 

.825** .724** 1 .623** .632** .232** .558** .360** 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .001 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A3 Pearson 
Correlation 

.747** .617** .623** 1 .303** .303** .593** .372** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 
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N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A4 Pearson 
Correlation 

.690** .430** .632** .303** 1 .409** .471** .160* 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 .030 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A5 Pearson 
Correlation 

.611** .300** .232** .303** .409** 1 .397** .540** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000   .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A6 Pearson 
Correlation 

.795** .360** .558** .593** .471** .397** 1 .603** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

A7 Pearson 
Correlation 

.645** .315** .360** .372** .160* .540** .603** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .030 .000 .000   

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=BX_1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:19:27 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all the 
cases with valid data for that 
pair. 

Syntax 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=BX_1 B1 B2 
B3 B4 B5 B6 B7 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 
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Elapsed Time 00:00:00.02 

 

Correlations 

  BX_1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
BX_1 Pearson 

Correlation 
1 .535** .357** .258** .478** .327** .375** .577** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B1 Pearson 
Correlation 

.535** 1 .054 -.093 .160* -.028 .080 .348** 

Sig. (2-tailed) .000   .471 .207 .030 .703 .280 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B2 Pearson 
Correlation 

.357** .054 1 .022 .126 -.007 .121 -.116 

Sig. (2-tailed) .000 .471   .767 .088 .921 .101 .118 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B3 Pearson 
Correlation 

.258** -.093 .022 1 .000 .163* -.120 -.065 

Sig. (2-tailed) .000 .207 .767   1.000 .027 .106 .377 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B4 Pearson 
Correlation 

.478** .160* .126 .000 1 .015 .063 .157* 

Sig. (2-tailed) .000 .030 .088 1.000   .839 .395 .033 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B5 Pearson 
Correlation 

.327** -.028 -.007 .163* .015 1 .123 -.111 

Sig. (2-tailed) .000 .703 .921 .027 .839   .097 .135 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B6 Pearson 
Correlation 

.375** .080 .121 -.120 .063 .123 1 .001 

Sig. (2-tailed) .000 .280 .101 .106 .395 .097   .990 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

B7 Pearson 
Correlation 

.577** .348** -.116 -.065 .157* -.111 .001 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .118 .377 .033 .135 .990   

N 184 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=BX_2 B8 B9 B10 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 
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Notes 

 Output Created 24-FEB-2019 16:20:49 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active 
Dataset 

DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows 
in Working 
Data File 

184 

Missing Value Handling Definition 
of Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases 
Used 

Statistics for each pair 
of variables are based 
on all the cases with 
valid data for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=BX_2 
B8 B9 B10 
  /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
  
/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor 
Time 

00:00:00.00 

Elapsed 
Time 

00:00:00.00 

Correlations 

  BX_2 B8 B9 B10 
BX_2 Pearson 

Correlation 
1 .665** .447** .626** 

Sig. 
(2-tailed) 

  .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 

B8 Pearson 
Correlation 

.665** 1 -.122 .067 

Sig. 
(2-tailed) 

.000   .098 .365 

N 184 184 184 184 

B9 Pearson 
Correlation 

.447** -.122 1 .109 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .098   .142 

N 184 184 184 184 

B10 Pearson 
Correlation 

.626** .067 .109 1 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .365 .142   

N 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=BX_3 B11 B12 B13 
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  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

 Output Created 24-FEB-2019 16:21:37 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active 
Dataset 

DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows 
in Working 
Data File 

184 

Missing Value Handling Definition 
of Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases 
Used 

Statistics for each pair 
of variables are based 
on all the cases with 
valid data for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=BX_3 
B11 B12 B13 
  /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
  
/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor 
Time 

00:00:00.05 

Elapsed 
Time 

00:00:00.03 

Correlations 

  BX_3 B11 B12 B13 
BX_3 Pearson 

Correlation 
1 .722** .761** .516** 

Sig. 
(2-tailed) 

  .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 

B11 Pearson 
Correlation 

.722** 1 .252** .188* 

Sig. 
(2-tailed) 

.000   .001 .010 

N 184 184 184 184 

B12 Pearson 
Correlation 

.761** .252** 1 .111 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .001   .133 

N 184 184 184 184 

B13 Pearson 
Correlation 

.516** .188* .111 1 

Sig. 
(2-tailed) 

.000 .010 .133   
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N 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=CX_1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

Notes 

 Output Created 24-FEB-2019 16:22:21 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active 
Dataset 

DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows 
in Working 
Data File 

184 

Missing Value Handling Definition 
of Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases 
Used 

Statistics for each pair 
of variables are based 
on all the cases with 
valid data for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=CX_1 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
  /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
  
/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor 
Time 

00:00:00.02 

Elapsed 
Time 

00:00:00.02 
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Correlations 

  CX_1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
CX_1 Pearson 

Correlation 
1 .560** .501** .702** .405** .707** .821** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C1 Pearson 
Correlation 

.560** 1 .220** .133 .203** .119 .395** 

Sig. (2-tailed) .000   .003 .073 .006 .106 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C2 Pearson 
Correlation 

.501** .220** 1 .140 .120 .102 .256** 

Sig. (2-tailed) .000 .003   .058 .105 .167 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C3 Pearson 
Correlation 

.702** .133 .140 1 .178* .796** .455** 

Sig. (2-tailed) .000 .073 .058   .016 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C4 Pearson 
Correlation 

.405** .203** .120 .178* 1 .064 .187* 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .105 .016   .386 .011 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C5 Pearson 
Correlation 

.707** .119 .102 .796** .064 1 .547** 

Sig. (2-tailed) .000 .106 .167 .000 .386   .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C6 Pearson 
Correlation 

.821** .395** .256** .455** .187* .547** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .011 .000   

N 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 

Correlations 

  CX_2 C7 C8 C9 C10 C11 C12 
CX_2 Pearson 

Correlation 
1 .563** .648** .651** .638** .671** .615** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C7 Pearson 
Correlation 

.563** 1 .256** .059 .152* .095 .030 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .424 .039 .202 .681 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C8 Pearson 
Correlation 

.648** .256** 1 .473** .325** .215** .219** 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .003 .003 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C9 Pearson 
Correlation 

.651** .059 .473** 1 .347** .403** .345** 

Sig. (2-tailed) .000 .424 .000   .000 .000 .000 
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N 184 184 184 184 184 184 184 

C10 Pearson 
Correlation 

.638** .152* .325** .347** 1 .439** .377** 

Sig. (2-tailed) .000 .039 .000 .000   .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C11 Pearson 
Correlation 

.671** .095 .215** .403** .439** 1 .654** 

Sig. (2-tailed) .000 .202 .003 .000 .000   .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C12 Pearson 
Correlation 

.615** .030 .219** .345** .377** .654** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .681 .003 .000 .000 .000   

N 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 

Correlations 

  CX_3 C13 C14 C15 C16 C17 C18 
CX_3 Pearson 

Correlation 
1 .594** .503** .363** .751** .696** .641** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C13 Pearson 
Correlation 

.594** 1 .177* .191** .240** .206** .150* 

Sig. (2-tailed) .000   .016 .009 .001 .005 .043 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C14 Pearson 
Correlation 

.503** .177* 1 .055 .275** .227** .150* 

Sig. (2-tailed) .000 .016   .459 .000 .002 .042 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C15 Pearson 
Correlation 

.363** .191** .055 1 .208** .082 .045 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .459   .005 .269 .544 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C16 Pearson 
Correlation 

.751** .240** .275** .208** 1 .462** .411** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .005   .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C17 Pearson 
Correlation 

.696** .206** .227** .082 .462** 1 .498** 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .002 .269 .000   .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

C18 Pearson 
Correlation 

.641** .150* .150* .045 .411** .498** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .043 .042 .544 .000 .000   

N 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  CX_4 C19 C20 C21 C22 
CX_4 Pearson 

Correlation 
1 .629** .614** .740** .587** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 

C19 Pearson 
Correlation 

.629** 1 .120 .298** .169* 

Sig. (2-tailed) .000   .106 .000 .022 

N 184 184 184 184 184 

C20 Pearson 
Correlation 

.614** .120 1 .373** .129 

Sig. (2-tailed) .000 .106   .000 .081 

N 184 184 184 184 184 

C21 Pearson 
Correlation 

.740** .298** .373** 1 .215** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .003 

N 184 184 184 184 184 

C22 Pearson 
Correlation 

.587** .169* .129 .215** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .022 .081 .003   

N 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Correlations 

  D D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D Pearson 

Correlation 
1 .664** .731** .856** .874** .901** .894** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

D1 Pearson 
Correlation 

.664** 1 .428** .424** .446** .531** .493** 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

D2 Pearson 
Correlation 

.731** .428** 1 .659** .494** .589** .523** 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

D3 Pearson 
Correlation 

.856** .424** .659** 1 .735** .718** .700** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

D4 Pearson 
Correlation 

.874** .446** .494** .735** 1 .763** .819** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

D5 Pearson 
Correlation 

.901** .531** .589** .718** .763** 1 .799** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 
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N 184 184 184 184 184 184 184 

D6 Pearson 
Correlation 

.894** .493** .523** .700** .819** .799** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 184 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
FREQUENCIES 
VARIABLES=الجنس 
 المؤهل المهنة العمر
 m1 m2 الخبرة التخصص
m3 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 18:07:07 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 
184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 

Syntax 
FREQUENCIES VARIABLES= الجنس العمر
 m1 m2 m3 المهنة المؤهل التخصص الخبرة
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.04 

 
 
 
 

Statistics 
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  المهنة  العمر الجنس  
هل المؤ

  العلمي
التخصص 

  العلمي
الخبرة 
  المهنية

هل سبق لك 
مراجعة 
حسابات 
مؤسسات 

تستخدم نظم 
المعلومات 
  اإللكترونية

هل تراجع 
األن 

مؤسسات 
تستخدم تنفذ 

بعض 
عملياتها من 
خالل نظم 
المعلومات 
  اإللكترونية

كم مؤسسة 
تستخدم نظم 
المعلومات 
اإللكترونية 

قمت 
  بمراجعتها

N Valid 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Frequency 
Table 

  العمر

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  25.0 25.0 25.0 46 سنة 35أقل من 

 77.2 52.2 52.2 96 سنة 50سنة إلى  35من 

 100.0 22.8 22.8 42 سنة 50أكبر من 

Total 184 100.0 100.0   

  المهنة

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 7.1 7.1 7.1 13 خبير محاسبي 

 100.0 92.9 92.9 171 محافظ حسابات

Total 184 100.0 100.0   

  المؤهل العلمي

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 56.0 56.0 56.0 103 ليسنس 

 87.5 31.5 31.5 58 ماستر

 93.5 6.0 6.0 11 ماجستير

 99.5 6.0 6.0 11 دكتوراه

 100.0 5. 5. 1 شهادات أخرى

Total 184 100.0 100.0   

  الخبرة المهنية

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  10.9 10.9 10.9 20 سنوات5أقل من 

 70.1 59.2 59.2 109 سنوات 10إلى   5من 

 87.5 17.4 17.4 32 سنة 15سنوات إلى  10من 
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 100.0 12.5 12.5 23 سنة 15أكثر من 

Total 184 100.0 100.0   

  علومات اإللكترونيةهل سبق لك مراجعة حسابات مؤسسات تستخدم نظم الم

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 56.5 56.5 56.5 104 نعم 

ال وذلك يرجع إلى نقص 
 64.7 8.2 8.2 15 خبرتكم في هذا المجال

ال وذلك يرجع إلى قلة الطلب 
 88.0 23.4 23.4 43 عن هذه الخدمات

عدم وجود  üال وذلك يرجع إلى 
ؤسسات تستخدم نظم معلومات م

 94.0 6.0 6.0 11 إلكترونية ولو جزئية

 100.0 6.0 6.0 11 ال وذلك يرجع إلى أسباب أخرى

Total 184 100.0 100.0   

  هل تراجع األن مؤسسات تستخدم تنفذ بعض عملياتها من خالل نظم المعلومات اإللكترونية

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 35.9 35.9 35.9 66 نعم 

 100.0 64.1 64.1 118 ال

Total 184 100.0 100.0   

  كم مؤسسة تستخدم نظم المعلومات اإللكترونية قمت بمراجعتها

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 43.5 43.5 43.5 80 مؤسسة 

 48.9 5.4 5.4 10 سة واحدةمؤس

 65.2 16.3 16.3 30 مؤسستين

 71.2 6.0 6.0 11 مؤسسات 3

 100.0 28.8 28.8 53 مؤسسات 3أكثر من 

Total 184 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIABILITY 
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  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:31:49 

Comments  

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
184 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 184 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 184 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.847 7 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

Reliability 
Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:32:06 

Comments  

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
184 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 

B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 184 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 184 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

.553 13 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 
C20 C21 C22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Reliability 
Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:35:13 

Comments  

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
184 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 184 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 184 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

.695 22 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

Reliability 
Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:35:35 

Comments  

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
184 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 184 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 184 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.905 6 
FREQUENCIES 
VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 
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A6 A7 A 

  /STATISTICS=STDDEV 
MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 16:02:46 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 
184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 

Syntax 
FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 
A4 A5 A6 A7 A 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 
Statistics 

 

  

N 

Mean 
Std. 

Deviation Valid Missing 
A1 184 0 2.82 1.511 
A2 184 0 2.03 1.353 
A3 184 0 1.90 1.235 
A4 184 0 2.07 1.526 
A5 184 0 2.06 1.229 
A6 184 0 2.35 1.616 
A7 184 0 2.12 1.240 
A 184 0 2.1918 1.00714 

Frequency 
Table 

A1 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 38.6 38.6 38.6 71 غير موافق بشدة 

 50.0 11.4 11.4 21 محايد

 91.3 41.3 41.3 76 موافق

 100.0 8.7 8.7 16 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 58.2 58.2 58.2 107 غير موافق بشدة 

 67.9 9.8 9.8 18 غير موافق

 73.9 6.0 6.0 11 محايد

 97.3 23.4 23.4 43 موافق

 100.0 2.7 2.7 5 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 59.2 59.2 59.2 109 غير موافق بشدة 

 71.7 12.5 12.5 23 غير موافق

 81.0 9.2 9.2 17 محايد

 98.4 17.4 17.4 32 موافق

 100.0 1.6 1.6 3 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 59.8 59.8 59.8 110 غير موافق بشدة 

 71.2 11.4 11.4 21 غير موافق

 76.6 5.4 5.4 10 محايد

 85.3 8.7 8.7 16 موافق

 100.0 14.7 14.7 27 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 51.6 51.6 51.6 95 غير موافق بشدة 

 59.8 8.2 8.2 15  غير موافق

 85.9 26.1 26.1 48 محايد
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 96.7 10.9 10.9 20 موافق

 100.0 3.3 3.3 6 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A6 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 49.5 49.5 49.5 91 غير موافق بشدة 

 65.2 15.8 15.8 29 غير موافق

 69.0 3.8 3.8 7 محايد

 81.0 12.0 12.0 22 موافق

 100.0 19.0 19.0 35 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A7 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 37.5 37.5 37.5 69 غير موافق بشدة 

 76.1 38.6 38.6 71 غير موافق

 82.6 6.5 6.5 12 محايد

 91.8 9.2 9.2 17 موافق

 100.0 8.2 8.2 15 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

A 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 41 22.3 22.3 22.3 

1.29 7 3.8 3.8 26.1 

1.43 13 7.1 7.1 33.2 

1.57 5 2.7 2.7 35.9 

1.71 2 1.1 1.1 37.0 

1.86 18 9.8 9.8 46.7 

2.00 5 2.7 2.7 49.5 

2.14 15 8.2 8.2 57.6 

2.29 3 1.6 1.6 59.2 

2.43 10 5.4 5.4 64.7 

2.57 7 3.8 3.8 68.5 

2.71 10 5.4 5.4 73.9 

2.86 4 2.2 2.2 76.1 

3.00 9 4.9 4.9 81.0 

3.14 3 1.6 1.6 82.6 

3.29 4 2.2 2.2 84.8 

3.43 1 .5 .5 85.3 
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3.57 3 1.6 1.6 87.0 

3.86 18 9.8 9.8 96.7 

4.00 1 .5 .5 97.3 

4.29 2 1.1 1.1 98.4 

4.43 1 .5 .5 98.9 

5.00 2 1.1 1.1 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

FREQUENCIES 
VARIABLES=B1 B2 B3 
B4 B5 B6 B7 BX_1 B8 
B9 B10 BX_2 B11 B12 
B13 BX_3 B 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

 Output Created 24-FEB-2019 16:08:57 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on 
all cases with valid 
data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=B1 B2 B3 
B4 B5 B6 B7 BX_1 B8 
B9 B10 BX_2 B11 B12 
B13 BX_3 B 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

Statistics 

 

  

N 

Mean 
Std. 

Deviation Valid Missing 
B1 184 0 1.63 .949 
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B2 184 0 1.76 1.008 
B3 184 0 1.75 .925 
B4 184 0 1.52 .881 
B5 184 0 1.55 .951 
B6 184 0 1.58 .902 
B7 184 0 2.48 1.603 
BX_1 184 0 1.7531 .44308 
B8 184 0 2.70 1.401 
B9 184 0 1.67 .965 
B10 184 0 1.78 1.076 
BX_2 184 0 2.0489 .67887 
B11 184 0 3.42 1.458 
B12 184 0 2.47 1.711 
B13 184 0 1.76 1.023 
BX_3 184 0 2.5489 .96068 
B 184 0 2.0050 .46604 

Frequency 
Table 

B1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 59.2 59.2 59.2 109 غير موافق بشدة 

 86.4 27.2 27.2 50 غير موافق

 93.5 7.1 7.1 13 محايد

 97.8 4.3 4.3 8 موافق

 100.0 2.2 2.2 4 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 50.5 50.5 50.5 93 غير موافق بشدة 

 86.4 35.9 35.9 66 غير موافق

 90.2 3.8 3.8 7 محايد

 97.3 7.1 7.1 13 موافق

 100.0 2.7 2.7 5 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 50.0 50.0 50.0 92 غير موافق بشدة 

 82.6 32.6 32.6 60 غير موافق

 92.9 10.3 10.3 19 محايد
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 99.5 6.5 6.5 12  موافق

 100.0 5. 5. 1 بشدة موافق

Total 184 100.0 100.0   

B4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 65.8 65.8 65.8 121 غير موافق بشدة 

 89.1 23.4 23.4 43 غير موافق

 94.0 4.9 4.9 9 محايد

 98.9 4.9 4.9 9 موافق

 100.0 1.1 1.1 2 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 68.5 68.5 68.5 126 غير موافق بشدة 

 85.9 17.4 17.4 32 غير موافق

 90.8 4.9 4.9 9 محايد

 100.0 9.2 9.2 17 موافق

Total 184 100.0 100.0   

B6 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 60.9 60.9 60.9 112 غير موافق بشدة 

 88.0 27.2 27.2 50 غير موافق

 95.1 7.1 7.1 13 محايد

 97.8 2.7 2.7 5 موافق

 100.0 2.2 2.2 4 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B7 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 52.7 52.7 52.7 97 غير موافق بشدة 

 54.9 2.2 2.2 4 محايد

 91.3 36.4 36.4 67 موافق

 100.0 8.7 8.7 16 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

BX_1 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 9 4.9 4.9 4.9 

1.14 11 6.0 6.0 10.9 

1.29 17 9.2 9.2 20.1 

1.43 17 9.2 9.2 29.3 

1.57 32 17.4 17.4 46.7 

1.71 22 12.0 12.0 58.7 

1.86 9 4.9 4.9 63.6 

2.00 20 10.9 10.9 74.5 

2.14 19 10.3 10.3 84.8 

2.29 10 5.4 5.4 90.2 

2.43 8 4.3 4.3 94.6 

2.57 4 2.2 2.2 96.7 

2.71 3 1.6 1.6 98.4 

2.86 2 1.1 1.1 99.5 

3.00 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

B8 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 36.4 36.4 36.4 67 غير موافق بشدة 

 65.8 29.3 29.3 54 محايد

 91.8 26.1 26.1 48 موافق

 100.0 8.2 8.2 15 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B9 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 57.1 57.1 57.1 105 غير موافق بشدة 

 85.3 28.3 28.3 52 غير موافق

 91.3 6.0 6.0 11 محايد

 98.9 7.6 7.6 14 موافق

 100.0 1.1 1.1 2 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B10 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 51.6 51.6 51.6 95 غير موافق بشدة 

 85.9 34.2 34.2 63 غير موافق

 89.1 3.3 3.3 6 محايد
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 95.7 6.5 6.5 12 موافق

 100.0 4.3 4.3 8 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

BX_2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 24 13.0 13.0 13.0 

1.33 19 10.3 10.3 23.4 

1.67 19 10.3 10.3 33.7 

2.00 50 27.2 27.2 60.9 

2.33 31 16.8 16.8 77.7 

2.67 14 7.6 7.6 85.3 

3.00 15 8.2 8.2 93.5 

3.33 9 4.9 4.9 98.4 

3.67 2 1.1 1.1 99.5 

4.00 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

B11 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 25.0 25.0 25.0 46 غير موافق بشدة 

 25.5 5. 5. 1 غير موافق

 82.1 56.5 56.5 104 موافق

 100.0 17.9 17.9 33 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B12 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 52.2 52.2 52.2 96 غير موافق بشدة 

 60.9 8.7 8.7 16 غير موافق

 61.4 5. 5. 1 محايد

 78.8 17.4 17.4 32 موافق

 100.0 21.2 21.2 39 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

B13 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 52.7 52.7 52.7 97 غير موافق بشدة 

 82.6 29.9 29.9 55 غير موافق

 91.3 8.7 8.7 16 محايد
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 97.3 6.0 6.0 11 موافق

 100.0 2.7 2.7 5 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

BX_3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 26 14.1 14.1 14.1 

1.33 8 4.3 4.3 18.5 

1.67 4 2.2 2.2 20.7 

2.00 27 14.7 14.7 35.3 

2.33 24 13.0 13.0 48.4 

2.67 21 11.4 11.4 59.8 

3.00 19 10.3 10.3 70.1 

3.33 18 9.8 9.8 79.9 

3.67 23 12.5 12.5 92.4 

4.00 11 6.0 6.0 98.4 

4.33 1 .5 .5 98.9 

5.00 2 1.1 1.1 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

B 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.08 2 1.1 1.1 1.1 

1.15 2 1.1 1.1 2.2 

1.23 4 2.2 2.2 4.3 

1.31 4 2.2 2.2 6.5 

1.38 11 6.0 6.0 12.5 

1.46 7 3.8 3.8 16.3 

1.54 10 5.4 5.4 21.7 

1.62 9 4.9 4.9 26.6 

1.69 10 5.4 5.4 32.1 

1.77 11 6.0 6.0 38.0 

1.85 3 1.6 1.6 39.7 

1.92 12 6.5 6.5 46.2 

2.00 12 6.5 6.5 52.7 

2.08 5 2.7 2.7 55.4 

2.15 17 9.2 9.2 64.7 

2.23 8 4.3 4.3 69.0 

2.31 13 7.1 7.1 76.1 

2.38 9 4.9 4.9 81.0 

2.46 9 4.9 4.9 85.9 

2.54 7 3.8 3.8 89.7 
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2.62 5 2.7 2.7 92.4 

2.69 3 1.6 1.6 94.0 

2.77 1 .5 .5 94.6 

2.85 4 2.2 2.2 96.7 

2.92 1 .5 .5 97.3 

3.00 1 .5 .5 97.8 

3.08 3 1.6 1.6 99.5 

3.23 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

FREQUENCIES 
VARIABLES=C1 C2 C3 
C4 C5 C6 CX_1 C7 C8 
C9 C10 C11 C12 CX_2 
C13 C14 C15 C16 C17 
C18 CX_3 
    C19 C20 C21 C22 
CX_4 C 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

 Output Created 24-FEB-2019 16:11:21 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on 
all cases with valid 
data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=C1 C2 C3 
C4 C5 C6 CX_1 C7 C8 
C9 C10 C11 C12 CX_2 
C13 C14 C15 C16 C17 
C18 CX_3 
    C19 C20 C21 C22 
CX_4 C 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 
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Elapsed Time 00:00:00.02 

Statistics 

 

  

N 

Mean 
Std. 

Deviation Valid Missing 
C1 184 0 1.78 1.080 
C2 184 0 1.85 1.149 
C3 184 0 1.58 .955 
C4 184 0 1.54 .835 
C5 184 0 1.69 1.085 
C6 184 0 2.59 1.607 
CX_1 184 0 1.8370 .71266 
C7 184 0 3.09 1.435 
C8 184 0 1.43 .834 
C9 184 0 1.57 .897 
C10 184 0 1.48 .732 
C11 184 0 1.42 .778 
C12 184 0 1.55 .766 
CX_2 184 0 1.7572 .56535 
C13 184 0 3.33 1.664 
C14 184 0 1.92 1.168 
C15 184 0 1.63 .884 
C16 184 0 2.85 1.592 
C17 184 0 2.10 1.291 
C18 184 0 2.51 1.355 
CX_3 184 0 2.3877 .81000 
C19 184 0 2.83 1.555 
C20 184 0 3.29 1.422 
C21 184 0 3.06 1.555 
C22 184 0 3.03 1.496 
CX_4 184 0 3.0530 .96996 
C 184 0 2.1865 .45132 

Frequency 
Table 

C1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 53.8 53.8 53.8 99 غير موافق بشدة 

 83.7 29.9 29.9 55 غير موافق

 85.9 2.2 2.2 4 محايد

 98.4 12.5 12.5 23 موافق

 100.0 1.6 1.6 3 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C2 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 51.6 51.6 51.6 95 غير موافق بشدة 

 81.0 29.3 29.3 54 غير موافق

 88.0 7.1 7.1 13 محايد

 94.6 6.5 6.5 12 موافق

 100.0 5.4 5.4 10 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 63.0 63.0 63.0 116 غير موافق بشدة 

 88.0 25.0 25.0 46 غير موافق

 95.1 7.1 7.1 13 محايد

 96.2 1.1 1.1 2 موافق

 100.0 3.8 3.8 7 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 60.9 60.9 60.9 112 غير موافق بشدة 

 91.8 31.0 31.0 57 غير موافق

 94.6 2.7 2.7 5 محايد

 98.9 4.3 4.3 8 موافق

 100.0 1.1 1.1 2 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 60.9 60.9 60.9 112 شدةغير موافق ب 

 84.2 23.4 23.4 43 غير موافق

 89.7 5.4 5.4 10 محايد

 96.2 6.5 6.5 12 موافق

 100.0 3.8 3.8 7 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C6 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 48.9 48.9 48.9 90 غير موافق بشدة 

 54.3 5.4 5.4 10 محايد
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 89.1 34.8 34.8 64 موافق

 100.0 10.9 10.9 20 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

CX_1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 43 23.4 23.4 23.4 

1.17 17 9.2 9.2 32.6 

1.33 8 4.3 4.3 37.0 

1.50 11 6.0 6.0 42.9 

1.67 8 4.3 4.3 47.3 

1.83 11 6.0 6.0 53.3 

2.00 12 6.5 6.5 59.8 

2.17 19 10.3 10.3 70.1 

2.33 13 7.1 7.1 77.2 

2.50 13 7.1 7.1 84.2 

2.67 8 4.3 4.3 88.6 

2.83 6 3.3 3.3 91.8 

3.00 5 2.7 2.7 94.6 

3.17 5 2.7 2.7 97.3 

3.33 1 .5 .5 97.8 

3.50 4 2.2 2.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

C7 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 31.0 31.0 31.0 57 غير موافق بشدة 

 34.8 3.8 3.8 7 محايد

 94.6 59.8 59.8 110 موافق

 100.0 5.4 5.4 10 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C8 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 70.1 70.1 70.1 129 غير موافق بشدة 

 93.5 23.4 23.4 43 غير موافق

 94.6 1.1 1.1 2 محايد

 98.4 3.8 3.8 7 موافق

 100.0 1.6 1.6 3 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   
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C9 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 60.9 60.9 60.9 112 غير موافق بشدة 

 91.3 30.4 30.4 56 غير موافق

 92.9 1.6 1.6 3 محايد

 98.4 5.4 5.4 10 موافق

 100.0 1.6 1.6 3 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C10 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 61.4 61.4 61.4 113 غير موافق بشدة 

 94.0 32.6 32.6 60 غير موافق

 96.7 2.7 2.7 5 محايد

 99.5 2.7 2.7 5 موافق

 100.0 5. 5. 1 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C11 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 69.6 69.6 69.6 128 غير موافق بشدة 

 94.0 24.5 24.5 45 غير موافق

 95.7 1.6 1.6 3 محايد

 98.9 3.3 3.3 6 موافق

 100.0 1.1 1.1 2 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C12 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 56.0 56.0 56.0 103 غير موافق بشدة 

 93.5 37.5 37.5 69 غير موافق

 95.7 2.2 2.2 4 محايد

 99.5 3.8 3.8 7 موافق

 100.0 5. 5. 1 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

CX_2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 24 13.0 13.0 13.0 
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1.17 9 4.9 4.9 17.9 

1.33 7 3.8 3.8 21.7 

1.50 46 25.0 25.0 46.7 

1.67 18 9.8 9.8 56.5 

1.83 21 11.4 11.4 67.9 

2.00 8 4.3 4.3 72.3 

2.17 22 12.0 12.0 84.2 

2.33 13 7.1 7.1 91.3 

2.50 3 1.6 1.6 92.9 

2.67 3 1.6 1.6 94.6 

2.83 3 1.6 1.6 96.2 

3.00 2 1.1 1.1 97.3 

3.17 2 1.1 1.1 98.4 

3.50 1 .5 .5 98.9 

4.00 1 .5 .5 99.5 

4.17 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

C13 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 25.5 25.5 25.5 47 غير موافق بشدة 

 38.0 12.5 12.5 23 غير موافق

 41.3 3.3 3.3 6 محايد

 62.5 21.2 21.2 39 موافق

 100.0 37.5 37.5 69 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C14 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 50.0 50.0 50.0 92 غير موافق بشدة 

 77.2 27.2 27.2 50 ير موافقغ

 84.2 7.1 7.1 13 محايد

 96.7 12.5 12.5 23 موافق

 100.0 3.3 3.3 6 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C15 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 55.4 55.4 55.4 102 غير موافق بشدة 

 89.7 34.2 34.2 63 غير موافق

 94.0 4.3 4.3 8 محايد
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 98.4 4.3 4.3 8 موافق

 100.0 1.6 1.6 3 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C16 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 39.7 39.7 39.7 73 غير موافق بشدة 

 51.6 12.0 12.0 22 محايد

 84.2 32.6 32.6 60 موافق

 100.0 15.8 15.8 29 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C17 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 49.5 49.5 49.5 91 غير موافق بشدة 

 63.6 14.1 14.1 26 غير موافق

 82.1 18.5 18.5 34 محايد

 94.6 12.5 12.5 23 موافق

 100.0 5.4 5.4 10 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C18 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 34.2 34.2 34.2 63 غير موافق بشدة 

 53.3 19.0 19.0 35 غير موافق

 68.5 15.2 15.2 28 محايد

 93.5 25.0 25.0 46 موافق

 100.0 6.5 6.5 12 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

CX_3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 18 9.8 9.8 9.8 

1.17 6 3.3 3.3 13.0 

1.33 3 1.6 1.6 14.7 

1.50 7 3.8 3.8 18.5 

1.67 7 3.8 3.8 22.3 

1.83 7 3.8 3.8 26.1 

2.00 15 8.2 8.2 34.2 

2.17 11 6.0 6.0 40.2 
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2.33 17 9.2 9.2 49.5 

2.50 17 9.2 9.2 58.7 

2.67 16 8.7 8.7 67.4 

2.83 13 7.1 7.1 74.5 

3.00 8 4.3 4.3 78.8 

3.17 14 7.6 7.6 86.4 

3.33 9 4.9 4.9 91.3 

3.50 2 1.1 1.1 92.4 

3.67 7 3.8 3.8 96.2 

3.83 2 1.1 1.1 97.3 

4.00 2 1.1 1.1 98.4 

4.17 1 .5 .5 98.9 

4.50 2 1.1 1.1 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

C19 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 38.0 38.0 38.0 70 غير موافق بشدة 

 41.3 3.3 3.3 6 غير موافق

 51.1 9.8 9.8 18 محايد

 87.0 35.9 35.9 66 موافق

 100.0 13.0 13.0 24 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C20 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 19.6 19.6 19.6 36 غير موافق بشدة 

 32.1 12.5 12.5 23 غير موافق

 38.0 6.0 6.0 11 محايد

 81.0 42.9 42.9 79 موافق

 100.0 19.0 19.0 35 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

C21 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 30.4 30.4 30.4 56 غير موافق بشدة 

 38.6 8.2 8.2 15 غير موافق

 42.9 4.3 4.3 8 محايد

 82.1 39.1 39.1 72 موافق

 100.0 17.9 17.9 33 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   
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C22 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 29.3 29.3 29.3 54 غير موافق بشدة 

 36.4 7.1 7.1 13 غير موافق

 45.7 9.2 9.2 17 محايد

 85.3 39.7 39.7 73 موافق

 100.0 14.7 14.7 27 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

CX_4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 7 3.8 3.8 3.8 

1.25 4 2.2 2.2 6.0 

1.50 4 2.2 2.2 8.2 

1.75 10 5.4 5.4 13.6 

2.00 2 1.1 1.1 14.7 

2.25 7 3.8 3.8 18.5 

2.50 34 18.5 18.5 37.0 

2.75 12 6.5 6.5 43.5 

3.00 19 10.3 10.3 53.8 

3.25 21 11.4 11.4 65.2 

3.50 11 6.0 6.0 71.2 

3.75 5 2.7 2.7 73.9 

4.00 22 12.0 12.0 85.9 

4.25 12 6.5 6.5 92.4 

4.50 2 1.1 1.1 93.5 

4.75 8 4.3 4.3 97.8 

5.00 4 2.2 2.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

C 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.27 9 4.9 4.9 4.9 

1.36 1 .5 .5 5.4 

1.41 3 1.6 1.6 7.1 

1.45 2 1.1 1.1 8.2 

1.50 5 2.7 2.7 10.9 

1.59 4 2.2 2.2 13.0 

1.64 1 .5 .5 13.6 

1.68 6 3.3 3.3 16.8 
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1.73 1 .5 .5 17.4 

1.77 4 2.2 2.2 19.6 

1.82 3 1.6 1.6 21.2 

1.86 6 3.3 3.3 24.5 

1.91 6 3.3 3.3 27.7 

1.95 3 1.6 1.6 29.3 

2.00 6 3.3 3.3 32.6 

2.05 5 2.7 2.7 35.3 

2.09 7 3.8 3.8 39.1 

2.14 12 6.5 6.5 45.7 

2.18 7 3.8 3.8 49.5 

2.23 6 3.3 3.3 52.7 

2.27 9 4.9 4.9 57.6 

2.32 7 3.8 3.8 61.4 

2.36 5 2.7 2.7 64.1 

2.41 11 6.0 6.0 70.1 

2.45 8 4.3 4.3 74.5 

2.50 7 3.8 3.8 78.3 

2.55 9 4.9 4.9 83.2 

2.59 4 2.2 2.2 85.3 

2.64 2 1.1 1.1 86.4 

2.68 7 3.8 3.8 90.2 

2.73 3 1.6 1.6 91.8 

2.77 1 .5 .5 92.4 

2.82 1 .5 .5 92.9 

2.86 3 1.6 1.6 94.6 

2.95 1 .5 .5 95.1 

3.00 2 1.1 1.1 96.2 

3.05 2 1.1 1.1 97.3 

3.14 1 .5 .5 97.8 

3.18 3 1.6 1.6 99.5 

3.32 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

FREQUENCIES 
VARIABLES=D1 D2 D3 
D4 D5 D6 D 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 
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Output Created 24-FEB-2019 16:12:45 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on 
all cases with valid 
data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=D1 D2 D3 
D4 D5 D6 D 
  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

Statistics 

 

  

N 

Mean 
Std. 

Deviation Valid Missing 
D1 184 0 1.86 1.065 
D2 184 0 1.93 .986 
D3 184 0 2.06 1.082 
D4 184 0 2.20 1.194 
D5 184 0 2.28 1.265 
D6 184 0 2.28 1.341 
D 184 0 2.1005 .95624 

Frequency 
Table 

D1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 45.7 45.7 45.7 84 غير موافق بشدة 

 82.1 36.4 36.4 67 غير موافق

 90.2 8.2 8.2 15 محايد

 95.7 5.4 5.4 10 موافق

 100.0 4.3 4.3 8 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D2 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 32.6 32.6 32.6 60 غير موافق بشدة 

 89.1 56.5 56.5 104 غير موافق

 90.2 1.1 1.1 2 محايد

 95.1 4.9 4.9 9 موافق

 100.0 4.9 4.9 9 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 32.6 32.6 32.6 60 غير موافق بشدة 

 79.9 47.3 47.3 87 غير موافق

 85.9 6.0 6.0 11 محايد

 95.7 9.8 9.8 18 موافق

 100.0 4.3 4.3 8 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 33.2 33.2 33.2 61 غير موافق بشدة 

 71.2 38.0 38.0 70 غير موافق

 82.1 10.9 10.9 20 محايد

 94.0 12.0 12.0 22 موافق

 100.0 6.0 6.0 11 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 32.6 32.6 32.6 60 وافق بشدةغير م 

 69.6 37.0 37.0 68 غير موافق

 77.2 7.6 7.6 14 محايد

 92.9 15.8 15.8 29 موافق

 100.0 7.1 7.1 13 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D6 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 32.6 32.6 32.6 60 غير موافق بشدة 

 75.0 42.4 42.4 78 غير موافق
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 76.1 1.1 1.1 2 محايد

 88.6 12.5 12.5 23 موافق

 100.0 11.4 11.4 21 موافق بشدة

Total 184 100.0 100.0   

D 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 60 32.6 32.6 32.6 

1.83 16 8.7 8.7 41.3 

2.00 29 15.8 15.8 57.1 

2.17 10 5.4 5.4 62.5 

2.33 4 2.2 2.2 64.7 

2.50 7 3.8 3.8 68.5 

2.67 6 3.3 3.3 71.7 

2.83 5 2.7 2.7 74.5 

3.00 9 4.9 4.9 79.3 

3.17 9 4.9 4.9 84.2 

3.33 11 6.0 6.0 90.2 

3.50 5 2.7 2.7 92.9 

3.67 4 2.2 2.2 95.1 

3.83 4 2.2 2.2 97.3 

4.00 1 .5 .5 97.8 

4.17 3 1.6 1.6 99.5 

4.33 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   
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T-TEST   
  /TESTVAL=3   
  /MISSING=ANALYSIS   
  /VARIABLES=A BX_1 BX_2 BX_3 B CX_1 CX_2 CX_3 CX_4 C D 

  /CRITERIA=CI(.95).   
   
   

T-Test   

   
Notes   

Output Created  24-FEB-2019 17:50:15 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

 Active Dataset DataSet1 

 Filter <none> 

 Weight <none> 

 Split File <none> 

 N of Rows in Working Data File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

 Cases Used Statistics for each analysis are based on the 
cases with no missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax  T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=A BX_1 BX_2 BX_3 B CX_1 
CX_2 CX_3 CX_4 C D 
  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

 Elapsed Time 00:00:00.02 
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One-Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
A 184 2.1918 1.00714 .07425 

BX_1 184 1.7531 .44308 .03266 

BX_2 184 2.0489 .67887 .05005 

BX_3 184 2.5489 .96068 .07082 

B 184 2.0050 .46604 .03436 

CX_1 184 1.8370 .71266 .05254 

CX_2 184 1.7572 .56535 .04168 

CX_3 184 2.3877 .81000 .05971 

CX_4 184 3.0530 .96996 .07151 

C 184 2.1865 .45132 .03327 

D 184 2.1005 .95624 .07049 

 
One-Sample Test 

  

Test Value = 3 

T Df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
A -10.886 183 .097 -.80823 -.9547 -.6617 

BX_1 -38.173 183 .194 -1.24689 -1.3113 -1.1824 

BX_2 -19.004 183 .077 -.95109 -1.0498 -.8523 

BX_3 -6.369 183 .200 -.45109 -.5908 -.3114 

B -28.960 183 .109 -.99498 -1.0628 -.9272 

CX_1 -22.137 183 .199 -1.16304 -1.2667 -1.0594 

CX_2 -29.818 183 .826 -1.24275 -1.3250 -1.1605 

CX_3 -10.254 183 .126 -.61232 -.7301 -.4945 

CX_4 .741 183 .660 .05299 -.0881 .1941 

C -24.450 183 .092 -.81349 -.8791 -.7478 

D -12.759 183 .137 -.89946 -1.0385 -.7604 

 

 

 

 
ONEWAY A B C D BY 
 العمر
  /MISSING 
ANALYSIS. 

Oneway 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 17:59:18 
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Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 
184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 
cases with no missing data for any variable 
in the analysis. 

Syntax ONEWAY A B C D BY العمر 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
A Between Groups 1.379 2 .690 .677 .509 

Within Groups 184.242 181 1.018     

Total 185.621 183       

B Between Groups .821 2 .410 1.908 .151 

Within Groups 38.926 181 .215     

Total 39.747 183       

C Between Groups .006 2 .003 .014 .987 

Within Groups 37.269 181 .206     

Total 37.275 183       

D Between Groups 1.504 2 .752 .821 .442 

Within Groups 165.830 181 .916     

Total 167.334 183       

 

 
ONEWAY A B C D BY 
 المؤهل
  /MISSING 
ANALYSIS. 

Oneway 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 18:03:16 

Comments   
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Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 
184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 
cases with no missing data for any variable 
in the analysis. 

Syntax ONEWAY A B C D BY المؤهل 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
A Between Groups .778 4 .194 .188 .944 

Within Groups 184.843 179 1.033     

Total 185.621 183       

B Between Groups .340 4 .085 .387 .818 

Within Groups 39.406 179 .220     

Total 39.747 183       

C Between Groups .436 4 .109 .530 .714 

Within Groups 36.839 179 .206     

Total 37.275 183       

D Between Groups .915 4 .229 .246 .912 

Within Groups 166.420 179 .930     

Total 167.334 183       

ONEWAY A B C D BY المهنة 

  /MISSING ANALYSIS. 

Oneway 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 17:59:42 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
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N of Rows in Working Data 
File 184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax ONEWAY A B C D BY المهنة 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
A Between Groups 5.402 1 5.402 5.455 .521 

Within Groups 180.219 182 .990     

Total 185.621 183       

B Between Groups 1.953 1 1.953 9.406 .152 

Within Groups 37.794 182 .208     

Total 39.747 183       

C Between Groups .018 1 .018 .089 .765 

Within Groups 37.257 182 .205     

Total 37.275 183       

D Between Groups 6.179 1 6.179 6.979 .090 

Within Groups 161.155 182 .885     

Total 167.334 183       

 

 

 
ONEWAY A B C D BY 
 الخبرة
  /MISSING 
ANALYSIS. 

Oneway 

Notes 

Output Created 24-FEB-2019 18:04:16 

Comments   

Input Data D:\AISSA SPSS.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
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N of Rows in Working Data File 
184 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 
cases with no missing data for any variable 
in the analysis. 

Syntax ONEWAY A B C D BY الخبرة 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
A Between Groups .562 3 .187 .182 .908 

Within Groups 185.059 180 1.028     

Total 185.621 183       

B Between Groups .470 3 .157 .718 .542 

Within Groups 39.277 180 .218     

Total 39.747 183       

C Between Groups .122 3 .041 .196 .899 

Within Groups 37.153 180 .206     

Total 37.275 183       

D Between Groups .278 3 .093 .100 .960 

Within Groups 167.056 180 .928     

Total 167.334 183       

 

 

 

 


