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:ملخص
 إلددح ت ه ده األثددر اليددوحص ئا ل ددا لتقريددر التدده امل ايددالص االددح اذدداالا ات ددا الق دراراا ددص، تهددهذ ددرا الهراس د
ّ  ئا ائل توظاف، به اس لال اؤسس سوناطراك، ايؤسس اال ت اد
.اهة أدئاا للت لال ئايا ش اليتائج
ر
 إلدح أندت توجده، ئئا د األدا ايدالص ئا دارمل يؤسسد سدوناطراك،SPSS تم التوصل باالاتماد االدح ا رجداا برندااج
 بهددهذ نددماا س د األ ش د،دالل د إل ددائا ئاأليوي د ألثددر تقريددر التدده امل ايددالص ددص املا د ات ددا ئترشدداه الق دراراا

.ئالت كم ص األدا ايالص ئت سييت
. صياا ئتيفار القرار، ات ا القرار، تقرير الته امل ايالص:الكلمات املتفتاحية
.D81  ؛D7 ؛M42 :JEL تصنيف
Abstract
This study aims to define the qualitative and statistical impact of the report of the
financial audit on the decision-making areas of the economic institution, and to project this to
the SONATRACH Foundation, by trying to employ several tools for analysis, ensuring that a
basis is obtained to test the hypotheses Approved and get results.
Based on the results of the SPSS program, and the reality of the financial performance of
the SONATRACH, we concluded that there is a statistical and moral significance for the
impact of the financial audit report on the decision-making process, for the purpose of the
conduct of activities and the control and improvement of financial performance.
Keywords: Financial Audit Report, Decision-Making, Decision Making and Implanting.
Jel Classification Codes: D81  ؛D7  ؛M42

، عتفيف رمضاني: املؤلف املرسل
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 .Iتمهيد:
يههذ الته امل ايالص إلح إاهاد ا دارة بالتقرير الفني ئالوصف للرا ايالاد للمؤسسد  ،لاد تزا دها أ ماد دئر
ايدده مل ددص الو د الحددالص لتددى أصددب رأ ددت شدديل ام درا ا وريددا إجباريددا ددص الألملا د ا داري د  ،السدداما الحكددم االددح ا دهى
اهال ئصه ا ئنألا األدا ايالص ،بإبها الرامل الفندي .كمدا أا رأمل ايده مل ايدالص أصدب لدت أ ماد بال د دص الحكدم االدح
ئن ددألا األدا اي ددالص ب ددف اون ددواا  ،ا ددن شد د نت أا د دهام ات ددا القد درار ،ل ددرلن ف ددإا للم دده مل اي ددالص دئر ئ أ ماد د
وى ص الر اب االح ايمارساا ا داري  ،ئنب ها بيل اونواا ئاسدتقاللا  ،لدهاد األ دهاذ اال ت داد الألااد
للمؤسس ئلما لقوق أصحاب اي الح.
تقددهم تقددارير الت دده امل ايددالص دارة ايؤسس د اال ت دداد  ،للت كا ده االددح اددهى س ددالا بااناتهددا ايالا د  ،ئ لددن بم ددا
ددهم أ ددهاذ ايؤسسد ددص توسددا االسدديعماراا ئتوحي د األرعددات ،لاد ألمددل االددح ت فددا اقددهار اددهم الت كدده لددهى
ا تلددف اسددت ها القددوائم ايالاد بااتبار ددا األلوادداا اوثو د  ،اا جددودة ئتتمتد باي ددها ا  ،ددتم االسددتألان بهددا
ددص هو ه ددا ألدده ب ددهائل أخددر الق دراراا .اددن ددرا اييرددور ف ددإا تقريددر الت دده امل ايددالص ال ددرمل ددهرا اي دده مل شدديل إط ددار
اونددوحص تددومل االددح الأله دده اددن ايألددا  ،الددهالئل ئايؤشدراا التددي مكددن الوثددوق بهددا ،بولهددا ئاسددت هااها ددص إاددهاد
ئترشاه القراراا ايالا ئاالسيعماري ان طرذ اسؤئلص ايؤسساا اال ت اد .
إشكالية الدراسة
ادا اددهى اسدا م تقريددر التده امل ايددالص دص يألزيددز ئترشداه ات ددا القدراراا للمؤسسد اال ت داد م ئاددا دو ئا د
لن ص اؤسس سوناطراك الجزائرم
تم األالج را ا شيالا ان خالل ا جاب االح األسئل الفراا التالا :
 اا و الهاف إلح تبني تقرير الته امل ايالص ص رسم ئات ا القراراا االداري ئالت كاه اليهام اا اهى ارتباط ئت ث تقرير الته امل للقوائم ايالا االح ات ا القراراا ص اؤسس سوناطراك الجزائرمفرضيات الدراسة
 تقريددر التدده امل ايال د دو ئسددال فأل ددال ئأل دده البددهائل األساسددا ايسددا م ددص ترشدداه الق دراراا االددح اسددتوىايؤسس د اال ت دداد  .ئالاددت فددإا اؤسس د سددوناطراك يألتمدده الاددت ددص ئصددف الونددألا ايالا د ايسددتمه اددن
تقرير الته امل ايالص ،ئيألتب ا ان البهائل ايالئم ئالهاام الت ا القراراا ،بمدا سدا م دص ت سد ا اسدتوياا
األدا ؛
 توجه اال إل ائا ئاأليوي ب ا تقرير الته امل ايالص ئات ا القراراا ص اؤسس سوناطراكأهداف الدراسة
 ا ائل تونا اهى فألالا ئاسا م تقرير الته امل ايالص ئااتمادا كبه ل اتات لت شاه القراراا؛ األرف ئا الته امل ايالص ئا رجاتت ئت ث ا االح ات ا القراراا ص اؤسس سوناطراك؛ إثرا اذال الت ص بنتائج يسا م ص إثرا را ايت اا ايهرئس ايهم .املنهج املستخدم
ت ددم االس دديياد اال ددح اي دديحل الوص ددف لت لا ددل اال د ئأث ددر ات د اا الهراس د  ،باالاتم دداد اال ددح دراس د لال د اؤسس د
سوناطراك ،هاستقرا ايانا يألمام اليتائج ايتوصل إليها.
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أوال :عرض نظري ملتغيرات الدراسة
سي ائل يا ارض الجوانب التألريفا ليل ان تقرير الته امل ئات ا القراراا كمقارعاا له ع فاما الص:
 .1اإلطار التعريتفي لتقرير التدقيق املالي
 1.1تعريف التدقيق املالي
ألد ّدرذ هددل اددن  "Friederich Micheline et autresالتدده امل ايددالص ب نددت :ف ددص انتقددادمل ألدل د
ئ درائن ا ثبدداا ايرتب د بالألياصددر الهالد االددح األلددهاق اال ت دداد  ،قددوم بددت فددرد اأددي اؤ ددل اددن أجددل إا ددا رأمل
فندي ا ا ده لدول ادهى ايسداق درا الألياصدر بدالوا ئايألدا ايق ّدررة ) . (Micheline , 2007ئهدص ايهمد التدي تدهام
ب ف اباشرة ا ها ا البااناا ايالا للمؤسس  ،فاما ص لساباتها ئالت قدمل ادن املااتهدا املحاسدوا ئكافاد
إدراجها ان خالل الو وذ االح الوثائمل العبوتا الحساباا ايالا السيوي للمؤسس اال ت اد .
أاددا البال د  "Alvin Arensفاألرفددت كمددا الددص :التدده امل ايددالص ددو تقاددام األدل د ايت اكم د للمأللوادداا
اي ّ
قها د اددن الونددألا ايالا د للت ه دده ئا بددالق اددن اددهى توافقهددا لددرلن يددا ددو الاددت الوا د ئعايألددا ايألمددول بهددا،
ّ
لاد دتم ادن بدل أددص أئ جهد اسدتقل ) ، (Arens, Ronald J, & Mark S, 2003إ ا فدإا التده امل ايدالص ّألبد
الاددت ب د داة داددم اوثو ا د الحسدداباا ايألرئن د  ،اددن خددالل الف ددص ئالت قاددمل ثددم ئن د التقريددر (Cour des
).Comptes Européenne, 2012
 2.1تعريف تقرير التدقيق املالي
ددو البا دداا ّ
ايفس ددر الي دداتج ا ددن املا د الت دده امل اي ددالص ال ددرمل ذريه ددا اي دده مل أل دده الف ددص ئالت ق ددمل ا ددن ا ددهى
ّ
ا دها ا الباانداا ايالاد  ،ئالتدي تقددهم ه لده بدهائل ات ددا القدراراا) . (Lois & Jenny , 2009لاد معدل تقريددر
التده امل ايددالص اذمواد ادن البااندداا ايالاد اليوااد التددي يشددتمل االدح ايأللوادداا الالحاد ئايتالد الت ددا القدرار اددن
بدل ا دارة ئايسدت ها ا ) ، (Robert , 2007ئ دو ادا بد حا كمدهخل أسافد ي دص ت سد ا جدودة املحتدوى ايأللوادداي
الددرمل راحددص ايألددا الهئلا د ددص ن دداق اللددوائ ئالتيرامدداا ايألمددول بهددا ،ئ لددن ل ددماا الكفددا ة ئالفألالاد ئالوصددول
ن و ت قامل األ هاذ). (Majed Abdel, Ayman , & tow other authors, 2012
مكدن اسددت الع يألريدف تقريددر التده امل ايددالص ب ندت :إطددار إاالاد لددول الوندألا ايالاد  ،تدومل االددح الأله دده
ا ددن ايأل ددا ئال ددهالئل ئايؤش دراا الت ددي مك ددن الوث ددوق به ددا ،ئ بوله ددا ئاايانا د اس ددت هااها ددص ت ددويب ئعي ددا الق دراراا
يه رمل ايؤسساا اال ت اد .
 3.1أهداف تقريرالتدقيق املالي
الههذ ايباشر للته امل ايالص و اي اد االح اوثو ا البااناا ايالا  ،بإبها الرأمل الفندي شد ا ادهى اهالد
الأل ددرض للق ددوائم ايالا د  ،ئه ددص األ ددهاذ هله ددا تي ددوا لدها د نا د ئال ددهة ئه ددص :ت س د ا اليت ددائج للمؤسس د ئت قا ددمل
فألالاتهدا ) ، (Raffegeau J, Gonzalez R, & tow other authers, 1998ئالاددت فدإا الهدهذ األسافد ي ادن تقريددر
الته امل ايالص و ص اا الص:
 الوصول إلح الت كاه االح د ايأللوااا ئا ها اتها ان خالل :ت قامل نرام لإلف ات الجارمل؛العدد السادس
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 إف ات ايه مل ص تقريرا ان البااناا التقه ري بذانب ايأللوااا التاري ا ؛ ألم ددل اي دده مل اال ددح تد ددوف ئان ددفا ايزي دده ا ددن الحما د د ئال ددهام يس ددت ها القد ددوائم ايالاد د ا ددن طريد ددملالتوصال ّ
الفألال للمأللوااا ئالت قمل ان جودتها نمن القوائم ايالا ) (Stezart j & Minrol l , 2007؛
 القاام بإصهار رأمل ا ا ه ب ّ ا اهى توافمل اا و اهرج نمن القوائم ايالا لحقاق ا هرا (Bernard) ،& Bernard , 1999ئالاددت فددإا الهددهذ الأل ددرمل للتدده امل ددو لددن ال درأمل الفنددي الددرمل تم ددور أساسددا اددتا
كتاب رأمل فني ايونوحص ئد امل ان خالل نوات ئطباألتت ئدالل ن ا ت.
 .2مقاربات تعريتفية التخاذ القرار
ن د ددائل اد ددن خد ددالل د ددرا املحد ددور أا ب د د حا أ د ددم التألد دداريف التوافقا د د كمقارعد دداا الت د ددا الق د درار Decision-
 ،Makingان خالل األفيار التي ألرنها املدت وا ص الش ا ا دارمل ئالتيرامي للمؤسساا.
ددرى  "Monzural Alamأا ات ددا القدرار ددص كع د اددن األلادداا يددوا ّ
ّ
األقدده نردرا الرتباطددت ألددهة اوااددل
ّ
اؤثرة ،لا أا القرار و اختاار به ل ان ب ا ّ
اهة بهائل اتال ألقالنا ئعاست هام الدب اا ئايألارذ ايت اكم ،
لاط تلن الألواال ئجأللها أكث إفادة ص ارلل ايفانل ب ا تلن البهائل). (Monzural , 2013
إ ا و األسلوب املحكم الرمل ت لب ان ايه ر اختاار طريقد ليسدا األامدال ،ادن بد ا الأله ده ادن البدهائل
ايمكيد  ،ئ درا ت دمن دص جدو ر املاد الت دا ) . (Mato, Ana, & Ivan , 2015تضدح بد ا ات دا القدرار دو تلدن
الألملا د التددي ت ددمن ايفانددل ب د ا اد ّدهة بددهائل اتال د األلواددااض ب ريق د رشدداهة ئاونددواا ا د اختاددار البدده ل
األاعل ئتيفارا يا من ت قامل األ هاذ.
 .3أهمية اتخاذ القرارات في املؤسسة االقتصادية
ألتب األسداس ادن املاد ات دا القدرار دص ايؤسسداا اال ت داد  ،دو األ دهاذ التدي سدملح ايده ر إلدح ت قاقهدا
ألدده تيفاددر القدرار ،ئيمكددن ت ه دده أ ددم األ ددهاذ ايرجددوة اددن ات ددا القدراراا ددص ايؤسسد اال ت دداد  ،ددص الألياصددر
اآلتا :
 تددوفر املا د ات ددا القدرار ددص ايؤسس د اال ت دداد القددهرة االددح ت لاددل ،ئتقاددام ايوا ددف ئالونددألااا التددي تمددر بهددارا ايؤسس  ،ان ال ا ان لل ايشاهل ا داري ) (Shannon E & And others, 2016؛
ّ
 يسا م ت لاالا ات ا القدرار ادن إكسداب اده رمل ايؤسسد الدبد ة ئالدتأللم بزيدادة دهراا الدت كم دص الوظدائف ،امداسا م ص حيادة استوى األدا ا دارمل ئايالص ئالألمل االح الت س ا ايستمر أل ش ايؤسس (Michel C & Lori ,
)2014ئالاددت فددإا ت ددا الق درار ددو شدداط يهددهذ لحددل ئنددألا أئ اشدديل اددا لددال اقبددوال ) ، (Wydzial, 2016ا د
ّ
ّ
ت ه ه ايوارد ئايأللوااا ايتوفرة لهامها ،ئت ه ه اهى جودتها ،لا يسااه اعل را الألواال اييرم االدح فهدم
القراراا اما تذأللها أكث فألالا .
 :IIالطرق واألدوات
تم االسدتألان دص دراسد لالد اؤسسد سدوناطراك ،بب ندااج  SPSSالنسدد  ،17لت لادل ا رجداا االسدتوااا،
با ناف ايقابالا للميا ش ئا ثرا  ،ان خالل ت لال توجهاا أفراد الألايد ايسدتههف  ،ئايا شد اليتدائج ،كمدا تدم
ف ص التقرير ايالص يؤسس سوناطراك للأله ه ان السديواا ،ئاتا ألد القدوائم ايدالص ئتقريدر التده امل ،ئادا ألكسدت
ان األدا ايالص ئا دارمل ئتوظافها ص دراس الحال .
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أوال :التحليل اإلحصائي
 .1مقياس ليكارت للدراسة
ااتمده البدالع ا االدح اقادداس لايدارا  "Likert Scaleلت لادل ا رجداا االسددتوااا ،ئفقدا لدعالق توجهدداا،
ات مي فاما الص :اوافمل :ثالق 03ض درجاا؛ ا ا ه02 :ض درجتاا؛ ن اوافمل01 :ض درج ئالهة.
ّ
تمعددل تلددن التوجهدداا ايألتمددهة يقادداس لايددارا العالمل د الت ددويب ايباشددرة لددول اددهرى الر د ى ئايوافقد للددول
ّ
ّ
طباأل ئاهلول الألباراا ايت مي ص املحائر ،ئيدهام لدن بايؤشدر ا ل دا ايتمعدل دص ايتوسد الحسداب ايدر ّ ح
للتألب ان اهى بول تلن الألبارة ّ
ايبيي ص الجهئل اآلي :
ّ
للمتوس الحساب اير ّ ح يقا يس لايارا العالمل
الجهئل  :01املجال ايألتمه
ّ
ّ
املستوى
املتوسط الحسابي املرجح
عـال ــي
متوسط
قــلي ــل

ان  2.35إلح 3
ان  1.67إلح 2.34
ان  1إلح 1.66

Range = 3-1 =2; Range/3= 0.66; Min = 1+0.66; Med = 2.34, Max= 2.34<….

املصدر :ان إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ا رجاا الب نااج ا ل ا .SPSS
ّ
للمتوس د الحس دداب اي ددر ّ ح يقا دداس لاي ددارا العالمل د  ،لاد د تره ددر ا رج دداا
ش د الج ددهئل للمذ ددال ايألتم دده
ّ
االستوااا باست هام  SPSS- 17تلن املجاالا ان خالل دالل ايؤشر االل ا للمهى  Rangeسيتم بيا االدح
تلن املجاالا ّ
ايبوع ص الجهئل أاالا ،ئ لن لتقريب الت لال ئالتفس .
 2أداة صدق االستبيان
ئترهر ا رجاا الب نااج ا ل ا  SPSSايألتمه لد 34ض ابارة اهرج  ،اا ت ميت الجهئل اآلي .
الجهئل  02ب ا اقااس ألفا كرئنباخ لألباراا االستوااا.
معام ــل الصــدق
ألتفا كرونباخ Alpha Kronbach
عدد العبارات
0.7623

0.862
 34فقــرة
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ا رجاا الب نااج ا ل ا )SPSS )Reliability Statistics
يب د ا اددن األااددل العبدداا ،ايددهرج ددص الجددهئل أاددالا ،أا القام د هددص %86.20ض ئهددص تزيدده اددن ايألاددار ايتألددرذ
ّ
الاددت %80ض ،ا د اليسدداب اؤشددر اااددل ال ددهق اقد ّدهر ب د 0.7623ض امددا ددهل االددح ئجددود ايسدداق داخالددص ددص ابدداراا
املحائر ايت مي لالستوااا ّ
ايوجهد للوظافد ايدالص ئ دارة اؤسسد سدوناطراك ،امدا بد ر ادن إاياناد االاتمداد االدح
ا رجاا االستوااا ئحيادة ا ها اتت ،ئثباتت ص ت قامل ا جاب االح الفرنااا.
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 .2تحليل عالقة االرتباط بين املتغيرين
ّ
الت كاددب اليددوحص لهالل د الأليددواا ّ
تفسددر ا رجدداا تقدداريرض التدده امل ايددالص االددح أ هددا هددص ايت د ايسددتقل بمددا أ هددا
ّ
ا الب للفظ األثر ،ئأا ات ا القرار و ايت ايستقل الرمل ت ثر بم توى تقرير الته امل ايالص.
الجهئل  :03ئصف ات اا الهراس كمهخالا لب نااج SPSS 17.
Namedالتسمية
)Audit-Report (AR
)Decision-Making (DM

Variablesالمتغيرات
المتغير المستقل :تقارير التدقيق المالي
المتغير التابع :اتخاذ القرارات

املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح الفرنا الرئيسا للهراس
لا د د رهد ددر الجد ددهئل او د د ايت د د اا ئاخت د ددار ا كمد ددهخالا أئلا د د لب ند ددااج الحد ددزم االجتمااا د د ،SPSS-17
ئان ال ددا ا ددن ددرا الت ددناف ف ددإا ا رج دداا الب ن ددااج ا ل ددا ايألتم دده ،أظه ددرا ا ددهى االرتب دداط ،ئفق ددا يأل ددااالا
الهالل للألباراا ايت مي ص املحائر ايألتمهة ص االستوااا ،ئ را اا رهرا الجهئل اآلي .
الجهئل : 04اال االرتباط ب ا ات اا الهراس يؤسس سوناطراك
DM

AR

1

**593

Person Correlation
)Sig. (2-tailed

30

30

N

**593

1

Person Correlation

.001

.001

.001

30

30

AR

DM

)Sig. (2-tailed
N

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**.

املصدر :استمه ان ا رجاا  ،SPSS-17لت لال ا ائر االستوااا.
اد ددن خد ددالل األ اد دداا الجد ددهئل فقد دده بل د د الألال د د االرتبد دداط يألااد ددل ب سد ددوا Person Correlation
%59.30ض ئهص ّ
يألب ان دالل ارتباط طرد اقبول  ،ئفقا يألاال الهالل )0.01 Sig. (2-tailedض الرمل و أ دل ادن
0.05ض ،اما ّ
فسر االح ئجود ااال الت ث ايتوس ب ا ايت اا ايهرئس .
الجهئل  :05األاال االرتباط لهالل ايت ن تقرير الته امل ايالص ئات ا القرارااض
Std. Error of
the Estimate
.2272

Adjusted R
Square
.315

R
Square
.351

R

Model

.593a

1

Predicators: (Constant), AR
Dependent Variable, DM
املصدر :ا رجاا  ،SPSSلت ه ه األاال االرتباط.

اآلافق

للدراسقت االقتصقدية

a.
b.
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ناللظ األاال الت ه ه  ،R Square 35%اما ش إلح أا تقرير الته امل ايالص ؤثر ئيفسر املا ات ا
القرار ص اؤسس سوناطراك بنسب  ،%35أاا اواال الت ث األخرى فتقهر بد.%65 :
الجهئل  :06تقه ر حجم الألال ب ا ايت اا
Sig.

F

.001a

13.890

Mean
Square
.717
.0525

Df
1
27
29

Sum
of
Squares
.717
1.394
2.11

Model
1
Régression
Residual
Total

a. Perdictors: (Constant), AR
; Df = n -1.
b. Dependent Variable, DM
املصدر :ا رجاا الب نااج ا ل ا  ،لتقه ر حجم الألال ب ا ات اا الهراس SPSS17.
ادن خددالل األ ادداا الجددهئل أاددالا يبد ا بد ا ايادل ايقددهر ددو  ،Mean Square 0.525ئالددرمل ددتم إسددقاط
لددن االددح با دداا ددام األددااالا خ د ايسددتقام أدن دداا لاددتم الح ددول اال ددح اقددهار األااددل االرتب دداط  ،UCئاق د خ د
االن هار.T
 :IIIمناقشة النتائج
تم االاتماد االح ا رجاا االستوااا للت لال ئاييا ش ألثر تقرير الته امل ايالص االح اذال ات ا القرار
أوال :تحليل ومناقشة أثرتقرير التدقيق املالي على قرارات مؤسسة سوناطراك
 .1تحليل ومناقشة مخرجات املحوراألول لالستبيان
الجهئل  :07ب ا ا رجاا املحور األئل الداع بايت ايستقل تقرير الته امل ايالصض
التفقرات

1

2

3

س د د ددااه تقري د د ددر الت د د دده امل اي د د ددالص ا د د ددن
الكش د ددف ا د ددن نق د دداط الق د د ّدوة ئال د ددألف
الداص باألدا ايالص
تقري ددر الت دده امل اي ددالص ددو ئس ددال يألب دّ
اددن ا ددها ا ئاهال د الونددألا ايالا د
للمؤسس
يرر ملدرجاا التده امل ايدالص االدح أ هدا
اا أ ما د د ئالزااا د د د ددص ئجود د ددا لد ددهى
اؤسس سوناطراك

العدد السادس

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

االتجاه
العــام

مستوى
املتوسط
املرجح

2.38

0.677

اوافمل

االص

2.45

0.632

اوافمل

االص

2.74

0.435

اوافمل

االص

411

أثر تقرير الته امل ايالص االح املا ات ا القرار  ،دراس لال اؤسس سوناطراك )ص ص -405
(423

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

اد د ددهم كف د د دا ة ئكفا د د د نرد د ددام الر اب د د د
الهاخلا د للمؤسس د ألتب د أ ددم القا ددود
التي ت كم اهم الته امل ايالص.
ألب د د د ايد د دده مل ايد د ددالص اد د ددن رأ د د ددت الفند د ددي
ألهال ئاونواا كمت نوع التقرير
وج د دده إب د ددها رأمل فن د ددي ش د ددف ي للم د دده مل
أثيا ا ألقاد الجمألا الألاا
تقري ددر الت دده امل اي ددالص ددص ايؤس ددس ددو
تقرير ان القدوائم ايالاد  ،ئتقريدر تقادام
الر اب الهاخلا .
ددت ّفظ ايدده مل اددن إبددها رأ ددت ددص لال د
ئجود اود ان ن اق املا الته امل أئ
التأله ل ص القوائم ايالا
س د د ددييه املاد د د د بي د د ددا ا د د ددائر تقري د د ددر
التد دده امل ايد ددالص إلد ددح ايألاد ددار الد ددهئلص ر د ددم
ISA700
ان أبرح القاود التي ت كدم إبدها الدرأمل
للم دده مل ه ددص ا ددهى كفا د ا ف ددات ا ددن
ايأللوااا ايالا ص القوائم ايالا
الد درأمل الفن ددي اي ددت ّفظ للم دده مل س ددوبت
الرئيسد د ي ددو ا ف ددات ال د د ايالئ ددم ددص
القوائم ايالا
تقري ددر تقا ددام نر ددام الر ابد د الهاخلاد د
د د د ددهام ا د د د ددها ا ايأللواد د د دداا ايالا د د د د
ايفصح انها
تقريدر التدده امل ايدالص أداة ت كاه د االددح
اهى اهال أ ش ايؤسس
جه د د د د الت د د د دده امل يس د د د ددا م د د د ددص تق د د د دده م
الدددهااا االسيشدداري ددص اذددال أ ش د
ئئظائف ايؤسس
تق د د د ددارير الت د د د دده امل ه د د د ددص أداة ات د د د ددال
ئت د د ددمن التياا د د ددل ا د د د ا دارة لدهاد د د د

اآلافق

للدراسقت االقتصقدية

2.52

0.509

اوافمل

االص

2.69

0.471

اوافمل

االص

2.48

0.574

اوافمل

االص

2.62

0.561

اوافمل

االص

2.38

0.667

اوافمل

االص

2.38

0.561

اوافمل

االص

2.55

0.572

اوافمل

االص

2.76

0.412

اوافمل

االص

2.45

0.632

اوافمل

االص

2.72

0.455

اوافمل

االص

2.52

0.574

اوافمل

االص

2.45

0.632

اوافمل

االص

412

راراا ئفقا لتياال الوظائف
االص
اوافمل
0.412
2.79
تقددوم اهددام التدده امل ايددالص ددص ايؤسس د
16
االح ارا بد ئالت قدمل ادن سدالا الوند
ايالص
االص
اوافمل
0.494
2.66
سد د ددااه تقريد د ددر التد د دده امل ايد د ددالص االد د ددح
17
ّ
الو وذ االدح أ دم الت فرداا بمدا قدمل
ت س ا األدا ايالص
عالي
مو افق
0.305
2.586
املتوسط العام
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ا رجاا الب نااج ا ل ا SPSS
تض ددح اد ددن خد ددالل الج ددهئل أا ددالا ،توجه دداا أفد دراد الألايد د ايس ددتههف ئبألد دده الرج ددوع للت ك دده ئايس ددا ل ل ددول
التوجهداا اددن بددل ايؤسسد  ،تددم االسددت الع بد ا اددا ت ملددت ابدداراا الفقدراا للم ددور األئل ت تددومل تقريبددا باليااددل
لهى اؤسس سدوناطراك ،هاند ايأل اداا ا ل دائا اقبولد اا اسدتوى ادالص ادن خدالل هدوا ايتوسد الحسداب
الأل ددام للم ددور األئل ددهرا بد د  ،2.586ئع ددان راذ األا ددارمل اقب ددول ددهر بد د  .0.305باتذ دداا ا ددام اواف ددمل ئعهرج د االا د
03ض ،ئان ال ددا ا ددن اليت ددائج ال ددواردة فا ددت مك ددن ترتي ددب اب دداراا املح ددور الد دداع الت دده امل اي ددالص تياحلا ددا ،ا ددن االتذ دداا
األ وى إلح االتذاا األ ل ئ لن بيا االح ايتوس الحساب ئاالن راذ ايألاارمل.
 لا جا ا الألبارة ر م 16 :التي ت مي تقوم اهام التده امل ايدالص دص ايؤسسد االدح ارا بد ئالت قادمل
ان سدالا الوند ايدالص ان ال دا ادن األرفد ادهى ا دها ا ئاهالد القدوائم ايالاد دص ايرتبد األئلدح ادن لاد
درجد ايوافقد اليهددا لددهى اايد الهراسد  ،لاد بلد ايتوسد الحسدداب ايددر ح لهددا 2.79ض ئ ددو اسددتوى اددر ح
ا ددالص ،ئب  03درج دداا ئع ددان راذ األا ددارمل اق ددهر ب د د 0.412ض ،ام ددا ش د إل ددح ا ددهم ئج ددود تب ددا ن كب د د ددص اتذ دداا
ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
 لاد جددا ا الألبددارة ر ددم 11 :التددي ت ددمي الدرأمل الفنددي ايددت فظ للمدده مل سددوبت الرئيسد ي ددو ا ف ددات
ن د ايالئددم ددص القددوائم ايالاد ددص ايرتبد العانا د اددن لاد درج د ايوافقد اليهددا لددهى ااي د الهراسد  ،لاد بل د
ايتوسد د الحسد دداب ايد ددر ح لهد ددا 2.76ض ئ د ددو اسد ددتوى اد ددر ح اد ددالص ،ئعهرجد د  03ئعد ددان راذ األاد ددارمل اقد ددهر ب د د
0.412ض ،اما ش إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
 لاد جدا ا الألبدارة ر دم 03 :التددي ت دمي يردر ملدرجداا التده امل ايددالص االدح أ هدا اا أ ماد ئالزاااد
ددص ئجود ددا لددهى اؤسس د سددوناطراك ددص ايرتب د العالع د اددن لا د درج د ايوافق د اليهددا لددهى ااي د الهراس د ،
لا د بل د ايتوس د الحسدداب ايددر ح لهددا 2.74ض ئ ددو اسددتوى اددر ح اددالص ،ئعددعالق درجدداا ئعددان راذ األاددارمل
اقهر ب 0.435ض ،اما ش إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا.
 كما ن ص با شارة يا إلح ابارة الفقرة ر م 13ض التي مل بيه ا أا تقرير الته امل ايدالص أداة داامد
ئت كاه د اال ددح ا ددهى س ددالا ئاهال د أ ش د ايؤسس د ئخها د أ ددهافها ددص ايرتب د الرا أل د  ،نالل ددظ أا ام د
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ّ
ايتوس د الحس دداب ددو 2.72ض ال ددرمل تواف ددمل ا د التوج ددت ا ايس ددتوى الأل ددالص ئال ددرمل ت د جم ب ددهئرا إل ددح التوج ددت
بايوافمل االح الألبارة ،ص ظل ان راذ األاارمل اقبول ّ
اقهر بد 0.445ض.
 جا ا ابارة الفقرة ر م 05ض التي مل بيه ا أا ّألب ايده مل ايدالص ادن رأ دت الفندي ألهالد ئاوندواا
كمت نوع التقرير ئ لن لسب الت ناف التالص تقريدر نرادف ،تقريدر سدلتي ،تقريدر إ ذداب  ،تقريدر ادت ّفظض
ّ
ايتوسد الحسداب دو 2.69ض الدرمل توافدمل اد التوجدت بمسدتوى ادالص،
ص ايرتب الدااسد  ،ناللدظ أا امد
ّ
ئالدرمل تد جم معدل التوجدت بدايوافمل االدح الألبدارة ،دص ظدل ان دراذ األادارمل اقبدول اقدهر ب 0.471ض .امدا شد
إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
ّ
 أاا بالنسب للألبدارة ر دم 15ض التدي تدهام الفرندا الرئيسدا للهراسد  ،لاد هداا ايتوسد الحسداب لهدا
مل تقه ر 2.45ض الرمل يش داللتت االح التوجت الألام ادالص ايسدتوى للتوجدت الألدام بايوا فد ئالر د ى لدول
تلددن الألبددارة بهرج د 03ض ،ئهددص خ ددوة أساسددا للت ددور ايبدده للت كادده االددح الفرنددا ايألتمددهة ،ان ال ددا اددن
لددن ايؤشددر ا ل ددا الددرمل اسددتوى الهالل د ا ل ددائا له ددت ئفقددا ملدرجدداا  SPSSاقد ّدهرة ب دد.Sig:0.01a :
كمددا تددم الت كادده اليهددا اددن خددالل اسددت الع توجهدداا إدارة ايؤسس د ب د ا ت باقدداا التدده امل ايددالص ا بق د فأللاددا
لوا أدا ا ايالص ئا دارمل.
 .3تحليل ومناقشة مخرجات املحورالثاني لالستبيان
ّ
ددص ددرا املحددور تددم الت ك ددة فاددت ب ددف اباشددرة االددح ايت د التددا ايتمعددل ددص ات ددا الق دراراا ،بواس د ااتمدداد
ّ
توجهداا
تقارير الته امل ايالص ه له البهائل الهاام ئايسا م دص بيدا ا ئترشداها ،ئالجدهئل اآليد بد ح كادف هاند
أفراد الألاي ايستههف لتونا الألال ئاهى األثر.
الجهئل  :08ا رجاا املحور العا ألثر ا رجاا الته امل ايالص االح املا ات ا القرار
العبارة

1

2

3

4

توج د دده اال د د نواا د د ئ اا دالل د د
إل ددائا ب د ا تق ددارير الت دده امل اي ددالص
ئاذاالا ات ا القراراا
اي د د د د دده مل ب د د د د ددهمل برأ د د د د ددت ئي د د د د د د
اال ت الد دداا ايياسد ددب دئا ايشد ددارك
ص ات ا القرار
ددص أنل ددب الق دراراا ددتم االست ش دداد
بتق د ددارير الت د دده امل اي د ددالص ،بااتبار د ددا
أداة اسد د ددا م ئداام د د د د د ددص ت ه د د دده
الونألا ايالا
مع د ددل تقري د ددر اي د دده مل أل د دده أرهد د دداا
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

االتجاه
العام

مستوى
املتوسط
املرجح

2.59

0.628

اوافمل

االص

2.76

0.435

اوافمل

االص

2.48

0.638

اوافمل

االص

2.48

0.738

اوافمل

االص
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5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

التقري د د د د ددر اي د د د د ددالص لد د د د د ددهى اؤسسد د د د د د
سوناطراك الجزائر
بند ددي ات د ددر الق د درار لد ددهى اؤسس د د
س ددوناطراك الجزائ ددر درارا اال ددح ا د ّدهة
بهائل اتال انها تقرير ايه مل
يس د ددا م تق د ددارير اي د دده مل د ددص إا د ددهاد
إدارة ايؤسسد بوادداا لدال الونددألا
ايالا ئاهى اهالتها
ا ددهى ج ددودة تقري ددر الت دده امل اي ددالص
ّ
ه ددص أب ددرح ات د دده ددؤثر اال ددح املا د
ات ا القراراا
تقريد ددر التد دده امل ايد ددالص د ددو ئس د ددال
ات د ددال رئيس د ددا بد د د ا ا دارة ايالاد د د
ئاذلس ا دارة ئأصحاب اي الح
ا د ددهم ئج د ددود ت فر د دداا د ددص إب د ددها
ال د د درأمل للمد د دده مل ألند د ددي اد د ددهم ئجد د ددود
راراا تصحا ا ان بل ا دارة
د دراراا اذل د ددس ا دارة تت د د ثر بم د ددا
يهرج نمن تقرير الته امل
ال ا د د اد ددن ئجد ددود اهم د د التد دده امل
ايددالص ددو إخدراج التقريددر الددرمل ددهام
ئيسا م ص بيا القراراا
الق د دراراا هد ددص ات د د تد ددا ملحتد ددوى
تقرير الته امل
رأمل اي د دده مل اي د ددالص إ ا ه د دداا إ ذ د دداب
ّ
معد ددل أ د ددم داد ددائم ات د ددا الق د درار د ددص
ايؤسس اال ت اد
رأمل ايد د د دده مل د د د ددو األلواد د د دداا اا
ط ددا ا ددالص يألم ددل اال دح ت س د ا ددهرة

العدد السادس

2.66

0.614

اوافمل

االص

2.48

0.668

اوافمل

االص

2.59

0.501

اوافمل

االص

2.24

0.739

اوافمل

اتو
س

2.62

0.494

اوافمل

االص

2.10

0.817

اوافمل

2.59

0.628

اوافمل

اتو
س
االص

2.52

0.688

اوافمل

االص

2.72

0.528

اوافمل

االص

2.24

0.786

اوافمل

اتو
س
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ات ر القرار ص التنبؤ باليتائج
15
االص
اوافمل
0.682
2.59
تقري د د ددر الت د د دده امل اي د د ددالص ا ج د د ددودة
ئيد د د دهام ثقد د د د ات د د ددر الق د د دراراا د د ددص
الت كاه االح صهق الونألا ايالا
16
االص
اوافمل
0.622
2.62
اد د ددن الألوااد د ددل ايسد د ددا م د د ددص صد د ددي
الق درار ه دص ايأللوا دداا ايس ددتمهة ا ددن
تقرير الته امل ايالص
17
اتو
اوافمل
0.739
2.24
إ ا هد دداا تقري ددر اي دده مل اي ددالص س ددلتي
س
فد د ددإا ات د د ددر الق د د درار ماد د ددل لحكمد د ددت
الشدص ي ئال ألتمه الات
عالي
مو افق
0.274
2.47
املتوسط العام
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ا رجاا الب نااج ا ل ا SPSS
تضددح اددن خددالل الجددهئل أاددالا ،توجهدداا أف دراد الألاي د ايسددتههف  ،فيان د ايأل ادداا ا ل ددائا اقبول د اا
اس ددتوى ا ددالص بتوج ددت ا ددام اواف ددمل ،ا ددن خ ددالل ه ددوا ايتوسد د الحس دداب اي ددر ح الأل ددام للم ددور األئل ددهر ب د د ،2.47
ئعدان راذ األادارمل ادام اقبدول دهر ب د  ،0.274امدا شد لألدهم اليشدي الكب د دص توجدت ا جابداا لألبداراا االسددتوااا
ايوافقد للممارسدداا الفأللاد يؤسسد سددوناطراك .ئسدديتم تقدده م ألد الألبدداراا ارتبد ت ددااه ا اددن األاالددح ترتيبددا
إلح األ ل ترتيبا كما و اوضح ص الجهئل للم ور العا  ،لا جا ا الألبدارة ر دم 01 :التدي ت دمي ايده مل بدهمل
برأ ددت ئي د اال ت الدداا ايياسددب دئا ايشددارك ددص ات ددا الق درار أئ بيددا ا ددص ايرتبد األئلددح اددن لاد درجد ايوافق د
اليهددا لددهى ااي د الهراس د  ،لا د بل د ايتوس د الحسدداب ايددر ح لهددا 2.76ض ئ ددو اسددتوى اددر ح اددالص ،ئعهرج د 03
ئعان راذ األاارمل اقدهر ب د 0.435ض ،امدا شد إلدح ادهم ئجدود تبدا ن كب د دص اتذداا ايسدتذوع ا لدول ادا جدا دص درا
الألبارة.
ّ
 جدا ا الألبدارة ر ددم 13 :التدي ت دمي رأمل ايدده مل ايدالص إ ا هداا إ ذدداب معدل أ دم داددائم ات دا القدرار ددص
ايؤسس اال ت اد ص ايرتب العانا ان لا درج ايوافق اليها لهى ااي الهراس  ،لا بل ايتوسد
الحسدداب ايددر ح لهددا 2.72ض ئ ددو اسددتوى اددر ح اددالص  ،ئعهرجد  03ئعددان راذ األاددارمل اقددهر ب د 0.528ض ،امددا
ش إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
 جا ا الألبارة م 05 :التي ت مي بني ات ر القرار لهى اؤسس سوناطراك الجزائر رارا االح ادهةّ
ر
بهائل اتال ان أبرح ا تقرير ايه مل ايالص ئت فراتت الشفها ئااللدمل تقادام نردام الر ابد الهاخلاد جدا ا
ددص ايرتبد العالعد اددن لاد درجد ايوافقد اليهددا لددهى اايد الهراسد  ،لاد بلد ايتوسد الحسدداب ايددر ح لهددا
2.66ض ئ ددو اسددتوى اددر ح اددالص ،ئعهرج د  03ئعددان راذ األاددارمل اقددهر ب د 0.614ض ،امددا ش د إلددح اددهم ئجددود
تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
 ئج ددا ا الألبد ددارة ر ددم 16 :التد ددي ت د ددمي ا ددن أبد ددرح الألوااد ددل الرئيس ددا د ددص صد ددي القد درار د ددو ايأللواد دداا
ايستمهة ان تقرير الته امل ايالص ص ايرتب الرا أل ان لا درج ايوافقد اليهدا لدهى اايد الهراسد  ،لاد
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بل د ايتوس د الحس دداب ايددر ح له ددا 2.62ض ئ ددو اس ددتوى اددر ح اددالص ،ئعهرج د  03ئعددان راذ األا ددارمل اقددهر بد د
0.622ض ،اما ش إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
 الألب ددارة ر ددم 09 :ت ددمي ا ددهم ئج ددود ت فر دداا ددص إ ب ددها ال درأمل للم دده مل اي ددالص ألن ددي ل ددن ا ددهم ئج ددود
دراراا تصددحا ا اددن بددل ا دارة ددص ايرتب د الدااس د اددن لا د درج د ايوافق د اليهددا لددهى ااي د الهراس د ،
لا بل ايتوس الحساب اير ح لها 2.62ض ئ و اسدتوى ادر ح ادالص ،ئعهرجد  03ئعدان راذ األادارمل اقدهر
بد 0.494ض ،اما ش إلح اهم ئجود تبا ن كب ص اتذاا ايستذوع ا لول اا جا ص را الألبارة.
ّ
ايتوسد الحسداب لهدا مدل تقده ر
أاا بالنسب للألبارة ر م 15ض التي تدهام الفرندا الرئيسدا للهراسد  ،هداا
2.59ض ال ددرمل يش د داللت ددت اال ددح التوج ددت الأل ددام ا ددالص ايس ددتوى للتوج ددت الأل ددام ايوافق د ل ددول تل ددن الألب ددارة بايوافق د
الألاا د  ،ئهددص خ ددوة أساسددا للت ددور ايبدده للت كادده االددح الفرنددا ايألتمددهة .ان ال ددا اددن لددن ايؤشددر ا ل ددا
الرمل استوى الهالل ا ل ائا له ت ئفقا ملدرجاا ّ SPSS
اقهرة بدSig:0.001a :ض ئ و أ ل ادن اسدتوى ايأليويد
α = 0.05ض.
الجهئل  :09صهق االيساق ملحائر االستوااا
الداللة اإلحصائية
مستوى داللة Sig
معامل االرتباط
محاوراالستبيان
0.000a
0.593
املحوراألول AR
0.004a
0.593
املحورالثاني DM
)(AR; DM
0.01a
0.535
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ا رجاا برنااج .SPSS. 17
اددن خددالل الج ددهئل أاددالا ،نذدده أا األ ددااالا االرتبدداط للم ددور األئل بل د ام د 0.593ض ئالح ددور العددا بقام د
0.593ض بييمددا نذدده ام د اسددتوى دالل د ا سددوع  sigايدده 0.01ض التددي تيددوا أ ددل اددن اسددتوى دالل د α =0.05ض،
ئعيددا االددح ددرا التفس د فددإا ا ددائر االسددتوااا يألب د اددن ارتبدداط ايت د ايسددتقل بددايت التددا  ،ئ لددن با شددارة إلددح
ام األاال الت ه ه 0.356ض الرمل ّ
فسر ئجود أثر بنسب  %35.6لتقرير التده امل ايدالص االدح ات د ات دا القدرار،
ئايت فاملحائر اا دالل صاد ئثابت .
ّ
باالاتماد االح ا رجداا املحدائر لالسدتوااا ئدالالتدت ا ل دائا ليدل ادن ايتوسد ا ل دا الألدام ئاالن دراذ
ايألادارمل ايدهرج ،نذدده أا توجهداا أفدراد الألايد ده هاند اا اسدتوى ادالص لددول ايوافقد بد ا تقددارير التده امل ايددالص
ه ددص ئس ددال ّ
فألال د يس ددا م ددص خها د ئترش دداه الق دراراا ددص ايؤسس د اال ت دداد  ،ئأا اؤسس د س ددوناطراك يألتم دده
تقارير الته امل ايالص الهئري ص خها راراتها.
ّ
ّ
ّ
ايتوس اا الحسدابا اير ّ حد جابداا ئتوجهداا أفدراد الألايد فامدا تأللدمل بم رجداا املحدور العدا ايت دمن
ئصف األثر الداع بتقرير الته امل ايالص االح املا صياا القرار ص اؤسس سوناطراك .لا ناللظ أ هدا تتد ائت
ّ
التوجددت الألددالص بمدا ّ
فسددر التوافددمل التددام اد اددهلول الألبدداراا ،التدي هاند ددص األسدداس
بد ا  2.10ئ2.76ض امددا ددهل االدح
وجه ارتباط طردمل
وجه ارتباط طردمل
يوجد ارتباط طردي
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ت ددهل اال ددح ا ددا ت ددميتت األط ددر اليرري د لتقري ددر الت دده امل اي ددالص ا ددن التقري ددر ددص هون ددت أداة داام د ئأل دده ب ددهائل ات ددا
القراراا بالنسب للمؤسس  ،ئ و اا توافمل تمااا ا امارساا اؤسس سوناطراك الجزائر.
ّ
ايتوس الألام للم ور فتقه را ئفقا ملدرجاا برنااج  SPSSئايب ا ص الجهئل بقام 2.472ض الدرمل مدل
ّ
داللد ايسددتوى الألددالص ايوافددمل للألبدداراا االسددتوااا ايهرجد  ،ئفامددا ددص تقدده ر االن دراذ ايألاددارمل
ايتوسد الألددام
ّ
اددن الددرمل ّ
فسددر ا ددهى يشددي الألبدداراا فه ددو معددل 0.247ض التددي يش د تق دده را إلددح سددالا تل ددن الألبدداراا شددبت ت ددام
ئتذا سها ا ّ
توجهاا أرا ّ
الألاي ايستههف .
 .4تحليل وظيتفة التدقيق املالي وتقاريره واتخاذ القرارات في مؤسسة سوناطراك
يرر لوظاف الته امل ايالص امعال بمه ريتت  Direction Audit et conformitéه داة نب ئت كاه االح
جماد ايسددتوياا ،ت ددمن الر ابد االددح أنرمد اليسددا ايددالص ئا دارمل للمؤسسد بددهئر ا ّ
الفألددال ئالحاددومل ايسددتقل،
اما يا ايأللوااا اا الجودة دارة ايؤسس الست هااها بما من ت قامل األ هاذ ب كث االئم ئجدهئى ،ادن
خالل لن تتضح ايت اهى أ ما او را الوظاف بالنسب للمؤسس فاما الص:
ّ
 يألمددل جه د التدده امل ايددالص ددص ايؤسس د ااي د الهراس د ددص هو هددا أداة تددوفر ايأللوادداا ددص املجدداالا االسدديعماريئالتمويلا د ئالألملا دداا ،ا ددن خ ددالل ايش ددارك ددص تقا ددام الب ددهائل ايتال د بااتبار ددا جهد د داخلاد د اسيشد درافا
ّ
ئاستقل  ،ئيسملح لهام ات ا القراراا ئترشاه ا اما قمل جودة األدا األاعل؛
 تق د اهم د الت دده امل ايددالص ئتقدداريرا ددص ا ددور ايهددام ا داري د للمؤسس د لا د يألم ددل االددح احدئاجا د الوظافا دايالا ئا داري ان خالل هو ها ئسال ات ال ب ا اذلس ا دارة ئعاقص ايه رياا ايألتمهة ص ايؤسس ؛
الجهئل  :09او تقرير الته امل ايالص ان التقرير ايالص يؤسس سوناطراك
Anneul Financial Report
التقرير املالي (السنوي)
التقرير السيومل لإلدارة الأللاا
القوائم املالية
ل ال األ ش للسي ايالا
تقريرالتدقيق املالي
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ف ص اليرام ايالص يؤسس سوناطراك.
ّ
وضح الشيل أاالا ،أا تقرير الته امل ايالص معل ألده الرهدائز ئاملحدائر ايهمد دص تقريدر اؤسسد سدوناطراك ،ادن
خالل هونت أداة داام للقدوائم ي دها ا القدوائم ايالاد ئألده أئجدت البدهائل ايتالد لدإلدارة دص الت لادل ئعيدا ئات دا
القدراراا .لاد سدملح اسددت هاو ايأللوادداا ئالباانداا ددص ايؤسسد إلددح ت لاددل الوندألا ايالاد بهدهذ ات ددا القدراراا
ايياسب  ،ان ال ا ان األ ااا تقرير الته امل الرمل من ايالئم ئايوثو ا  ،كما تق اهمد التده امل ايدالص دص ا دور
ايهددام ا داري د للمؤسس د  ،لا د يألمددل االددح احدئاجا د الوظافا د ايالا د ئا داري د  ،اددن خددالل هو هددا ئسددال ات ددال ب د ا
اذلس ا دارة ئعاقص ايه رياا ايألتمهة ص ايؤسس .
 1 .4مراحل التدقيق املالي لغرض اتخاذ القرارفي مؤسسة سوناطراك
اله ددهذ ا ددن تقري ددر الت دده امل اي ددالص ددو اس ددااه إدارة اؤسس د س ددوناطراك ا ددن الت با ددمل الس ددلام جرا اته ددا ،ددص
تقاام اواطن ال ألف ئتصحا ها ئان اكيشاذ ادواطن القدوة ئت وير دا ،ئيألده درا اليمدو ج ايدوالص ،أ دم اليمدا ج
اييرم د ّ
ّ
يهمد د
ايألتم ددهة ل ددهى ايؤسس دداا اال ت دداد  ،الت ددي تيبن ددى ال دديرم ئا ج درا اا الألالا د اال ددح أساس ددا ايأل ددا
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ّ
التدده امل ايددالص ئفقددا يرالددل اونددواا ايسددق  ،ل ددرض إخ دراج التقريددر الددرمل سددا م ددص بيددا الق دراراا ئايألتمدده ددص
اؤسس سوناطراك،
الشيل  :02ارالل اهم الته امل ايالص ل رض ات ا القرار
بول األار بايهم ئتف ّ ها
الت

ا ئا شراذ يهم الته امل
ايالص

ت ه ه برنااج الألمددل ئالتفوي
وتقدير كفاءة نظام الرقابة الداخلية
جم أدل ا ثباا اليافا ئايالئم

القاام باالت ال ئاجرا اا الت ر
الألكسا ئتصحا االن رافاا
ئايمارساا ش ا اهم الته امل ايالص

القاام بالتقاام ئالف ص ئالت قامل ص
البااناا ئالقوائم ايالا
ت سيس الرأمل الفني تقرير ان اهى اهال القوائم ايالا  ،تقرير تقاام نرام الر اب الهاخلا ض
است هام ا دارة ايأللوااا ايت ّمي ص تقرير الته امل ايالص فاما ص ت ه ه ايشاهل ئالونألااا نقاط القوة
ئال ألفض ئاالن رافاا ،ئيس الب ااج ئالسااساا التيفار ايستقبلا ان خالل البهائل اي رئل ئتقاامها
ئتقاام اونوحص ،باالستئياس بتقرير ايه مل ايالص ص اختاار البه ل األاعل ايياسبض ،ئت باقت ص شيل إصهار رار
ص إلهى اذاالا أ ش ايؤسس االست اللا  ،االسيعماري  ،أئ التمويلا  ،بما من ت قامل األ هاذ بفألالا .

املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح:
Mohamed Hamzaoui, 2012, Audit-Gestion des risques et contrôle interne, 2eme
Éd, Village Mondial, France.

ّ
معددل الشدديل أاددالا ،ايرالددل األساسددا للتدده امل ايددالص ّ
كمهم د اسددتقل األتمددهة لددهى اؤسسد سددوناطراك ،ددص
ّ
هو هددا خ ددواا ايرم د ئايسد ّدق  ،تتمعددل فمددا ملددت تقريددر ايهم د اددن إبددها ال درأمل الفنددي ،إلددح اذلددس ا دارة تالتددت
ئاست هام األ ااتت لدها القراراا ،بااتبارا أله البهائل ايستمهة ان ا ادر اوثو ئاونواا .
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 2. 4درجة اعتماد تقرير التدقيق املالي في اتخاذ القرار
دص ددرا املحدور سدديتم تواداا اددهى درجد ااتمدداد تقريدر التدده امل ايدالص ددص بيدا ئات ددا القدرار ،اددن خدالل اليمددو ج
الددرمل ت د ّدميت الشدديل أدندداا ،ايسددتمه أساسددا اددن البددهائل ايتال د ايتألد ّدهدة اي ددادر ئايسددت ها ددص اذددال ات ددا
القراراا لهى إدارة ايؤسس  ،ئ و أله اليما ج ايتألارذ اليها ئايألتمهة دئلاا.
الشيل  :01درج االاتماد االح ايأللوااا ص ات ا القرار

تقرير الته امل ايالص
ا رجاا نرام الر اب الهاخلا
ايأللوااا ايالا ايبوع
البااناا ايالا اليواا

درجة االعتماد
على املعلومات

اتخاذ القرار
املصدر :إاهاد البالع ا ،باالاتماد االح ئا اؤسس سوناطراك.
مكددن اسددت الع بيددا االددح الشدديل أاددالا ،أا ايأللوادداا هددص البددهائل ايتالد ايسددتمهة اددن اد ّدهة ا ددادر ،لاد
ّ
ّ
ددا بهددا تقري ددر التدده امل اي ددالص ددص دا ددم ئص دي الق درار ،ئايددت هلم ددا تددوفر تقري ددر
فسددر الش دديل الهرج د الألالا د التددي
الته امل هلما أتات يت ر القرار الت كاه ئالهام األف ل فاما ص املا ايفانل ئات ا القرار.
ّ
أله الف ص أل م ايسييهاا ا داري ئايالا للمؤسس ايتمعل ص التقرير ايالص السيومل ،الرمل مدل الأله ده
ا ددن ايأل ا دداا ايفص ددح انه ددا الش د ّدفاف  ،ئعاالاتم دداد اال ددح األ ددا ا ب ددالق اي ددالص ا ددن ئا د أدا ايؤسس د خ ددالل الس ددي
ايالا د  ،الددرمل ّ
فسددر الأله دده اددن الددهالالا الت لالا د ئاالس دديعماري  ،لا د ألتب د التقريددر جددز ا ال تذ دزأ اددن تق ددارير
اؤسسد سدوناطراك القانوناد  ،ئييددهرج ندمن التقريدر السدديومل دص إطدار تياادل ا ف ددات ايدالص ،ئالدرمل مددل دالالا
االت ددال الفألددال ددص ايؤسس د  ،لا د يددهرج نددمن ات لبدداا التوجاددت الد د ايالا د االسددت اتاذا  ،يددا ملددت اددن
اونواا ص الحكم االح ئنألا ايؤسس .
 .IVخالصة
ان خالل ت لال ئايا شد اليتدائج ،مكدن القدول بد ا اؤسسد سدوناطراك هدص اؤسسد امارسداتها تتوافدمل تماادا
ا ات اا الهراسد  ،ئ يدا دتم الت كاده بد ا ال درض ادن تقريدر التده امل ايدالص دو خهاد القدراراا لدهيها ،اد ا شدارة
إلددح توافددمل ا جدرا اا ايألمددول بهددا ئايرالددل ايت ددمي يهمد التدده امل ايددالص ،ئتوجاددت ا رجاتددت لالسددتألان بهددا اددن بددل
إدارة ايؤسس د  ،ب د ا لددن توافددمل تمددام ا د اددا ددو اتددهائل ئاتألددارذ الاددت دئلاددا ،بتذسدداه ا للمألددا الهئلا د اددن
نالاد ا شدراذ ايددالص ئا دارمل .كمددا أا املحتددوى ايأللوادداي لتقريددر ايدده مل ايددالص ،ددو ئسددال ت كاه د داامد لكشددف
اد ددهى اهال د د ئسد ددالا األ اد دداا الوند ددألا ايالا د د للمؤسس د د  ،ئيألتب د د هوند ددت ه د د داة اهم د د ئالزا د د انوند ددا ال سد دداما
للمؤسسدداا اا ال ددا الألمددوا ئالتددي تمتدداح بكبد حجمهددا ئر ددم أامالهددا كمؤسسد سددوناطراك التددي اسددت ها ددص
الهراس .
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أوال :اختبار التفرضيات
مكن صاان الفرنا الرئيسا بااتماد أسلوب الحكم باليف ئاهم بول أئ الت كاه االدح الفرندا البه لد ،
هاآلي :
  : H0تقددارير التدده امل ايددالص ليس د ئسددال فألالد ئال يألتب د ه لدده البددهائل ايسددا م ددص ات ددا القدراراا لددهىايؤسس اال ت اد ئأا لن تفمل تمام ا امارساا اؤسس سوناطراك؛
  :H1تق ددارير الت دده امل اي ددالص ه ددص ئس ددال فألال د ئأل دده الب ددهائل ايس ددا م ددص ات ددا القد دراراا ل ددهى ايؤسسد داال ت دداد  ،ئايددت فددإا صددياا القدرار تد ي اسددييادا إلدح األ ادداا الونددألا ايالاد ايسددتمهة اددن األلوادداا
تقري ددر الت دده امل اي ددالص اا الج ددودة ،ئعالنس ددب لهراس د الحال د مك ددن أا ددتم الحك ددم ايس ددبمل ب د ا اؤسس د
سددوناطراك الجزائددر يسددت س ئيسددت هم تقريددر التدده امل ايددالص ،ئيألتب د ا اددن أ ددم البددهائل ايالئم د ئالهاام د
الت ا القراراا ،بما من ت قامل األ هاذ.
ّ
النسب للألبارة ر م 15ض التي تهام الفرنا الرئيسا للهراس  ،ايت من ن ا ها دص أا تقريدر التده امل ايدالص
ّ
ايتوس د الحسدداب لهددا
دهام ثق د ات ددر الق درار ددص الت كادده االددح ا ددها ا الونددألا ايالا د للمؤسس د  ،لا د هد داا
مدل تقده ر 2.59ض الدرمل يشد داللتدت االدح التوجدت الألدام ادالص ايسدتوى للتوجدت الألدام ،ايقبدول ئالر د ى لدول تلدن
الألبارة بايوافق الألاا اما هل االدح ئجدود األثدر ئاال د االرتبداط بد ا ايت د اا ايهرئسد  ،با نداف إلدح ادا ت ّدميت
استوى الهالل املحسوع α = 0.01aض الرمل قل ان دالل ايألاار الألام α = 0.05aض.
الفرنا العانا .
  :H0ال توجه اال إل ائا ئاأليوي ب ا تقرير الته امل ايالص ئات ا القراراا ص اؤسس سوناطراك؛  :H1توجه اال إل ائا ئاأليوي ب ا تقرير الته امل ايالص ئات ا القراراا ص اؤسس سوناطراك.ثانيا :نتائج الدراسة:
 تقريددر التدده امل اي دالص ددو الددركن األساف د ي لقاددام ددرا ايهم د لددرا ف نلددب ايدده ق ا ركددزئا االددح ا د ح
جدو رمل ئ دو ئجدوب إخدراج التقريدر ب دفاا اا جدودة ،ادن خدالل جملد ادن الد دائص ئايم دةاا التددي
ّ
ملهدا ،ئيمكدن إبراح دا دص :ئجدوب اله د ئاالخت ددار دص الألدرض ئالتقده م بتدوفر ابداراا الماد ئبسددا
مكن اسياألابها ئفهم اهلولها ئاتال است هااها؛
 يههذ تقرير الته امل ايالص ان خالل است هاات إلدح تصدحا القدراراا االسديعماري ئالتمويلاد للمؤسسد
اال ت د دداد  ،ئاد ددادة ت لد ددب ئيسد ددتوجب االد ددح ا دارة أا تقد ددوم بالت ر د د الألكسد ددا لقراراتهد ددا د ددص شد دديل
تصحا لالن رافاا ئللقراراا ن ال ائب التي هان ه اا بها؛
 تقريددر التدده امل ايددالص تم ددة بهرجد االاد اددن ايوثو اد  ،ئيسددا م ددص ت ه دده ئتقاددام بددهائل القدرار ئترشدداه
ص دديااتت ئاال ددح اذري دداا ات ددا ا ،با ن دداف إل ددح أا تقري ددر الت دده امل اي ددالص ألم ددل اال ددح ايتا ألد د ئالتقا ددام
للقراراا ،لت فا فذوة اهم الت كه؛
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: توصيات الدراسة:ثالثا
 هونت أداة داام للقراراا االسيعماري ؛،  اال تمام بالته امل ايالص ص ايؤسس ئفقا للمألا الهئلا
 بااتبارا من ئيسا م ص الرفد ادن األدا ايدالص ئا دارمل، ذب الحرع االح جودة تقرير الته امل ايالص
للمؤسس اال ت اد ؛
Références
:املؤلتفات
1.
2.
3.

Arens, A., Ronald J, E., & Mark S, B. (2003). Auditing and Assurance Services. USA:
Person Education.
Bernard , g., & Bernard , v. (1999). Audit Comptable et financier. Paris: edition economica.
Micheline , F. (2007). Georges Langois, Alain Burlaud, René Bonnault, DSCG,
Comptabilité et Audit. France, Manuel et Applications : Editions Foucher.

4. Cour des Comptes Européenne. (2012). Manuel d'audit Financier et d'audit de
Conformité. France: Enion Europeene .
5. Raffegeau J, Gonzalez R, & tow other authers. (1998). Audit et Contrôle des
Comptes. Paris, Public Union: collectives édition.
6. Redha , K. (2010). Audit Interne- Audit Opérationnel (Vol. 3e Edition). Alger:
Édition Houma.

املقاالت
7. Aliane, M. (2001, Avril ). Les réponses au livre vert sur l'audit de la commission
européenne. Revue Française de Comptabilité(442), 18.
8. George E, M. (2000). Management Decision Making-Spreadsheet modeling
analysis, and application. United Kingdom: Cambridge University Press.
9. Lois , M., & Jenny , S. (2009). External auditors reliance on internal audit: the
impact of sourcing arrangements and consulting activities, activities. Australie:
Griffith university.
10. Majed Abdel, M., Ayman , M., & tow other authors. (2012, July). Informational
Content of Auditors Report and its Impact on Making Decisions from Lenders and
Managements View in the Jordanian Industrial Public Firms, International content
of auditors Report and its impact on making decisions. International Jurnal of
Humanities and social science, 02(14), 94.
11. Mato, P., Ana, S., & Ivan , P. (2015). Decision-Making as a Management
Function,. research paper, 06. Croatia: University of Applied Sciences Baltazar
Zapresic.
12. Michel C, M., & Lori , S. (2014, Octobre). How To Clone you Best DecisionMakers. Harvard Business Publishing-Review Insight Report(03), 08.
13. Monzural , A. (2013). The Strategic Decision Making Process and influence of
personality- Six case studies of farms in Sweden,. Degree project in Business
Administration, 03. Sweden: Swedish Univesity of Agricultral Sciences.
14. Robert , O. (2007, novembre). IFRS pour les petites et moyennes entités plan
comptable général. Revue du financier(168), 02.
15. Shannon E, K., & And others. (2016, October). Expediting evidence synthesis for
healthcare decision-making: exploring attitudes and perception towards rapid.
reviews using Q methodology, 20.

422

للدراسقت االقتصقدية

اآلافق

16. Stezart j, & Minrol l, . (2007). The impact audit committee existence and audit
committee meeting frequency on the external audit, perception of Australia
auditors. international journal of auditing, 12(11), 62.

17.Wydzial,

O. (2016). The Role of soft Skikks Indecision Making by Auditors.
(154), 94 .

423

العدد السادس

