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 والتقديرالشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك رب أوزعني أن أشكر "

 "الصالحين

سيدنا محمد النبي  والصالة والسالم علىيليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه،  وتعالى حمداسبحانه والحمد للهفالشكر 

 وصحبه الطاهرين. وعلى إلهالكريم 

على ما قدمه لي من  باإلشراف" دحمان" لتفضله  والامتنان ألستاذيالشكر  من باب العرفان بالفضل أتقدم بجزيل

 فقد كان نعم املشرف جزاه هللا عني كل الخير. والتوجيه والارشاد إلثرائهالنصح 

كما أشكر كل من أعاننا في اعداد هده املذكرة من قريب او من بعيد وكامل الشكر لجامعتنا التي أتاحت لنا هده 

   الفرصة. 



 

 إلاهداء
 الحمد هللا رب السماوات وألارض وما بينهما احمده كثيرا، والصالة والسالم على أحسن

 الخلق محمد عليه أزكى الصالة والسالم وعلى أله وصحبه أجمعين.

 اهدي ثمرة جهدي إلى 

 إلى من عمل بكد في سبيلي وأفنى شبابه وعمل جاهدا ليحقق لنا السعادة والعطاء، إليك 

لحبيب أدامه هللا لي أنت أبي ا  

 إلى من جبي لها ال يزول، إلى من ال تمل عيني من رؤيتها وال لساني من النطق باسميها

 والقلبي من الشوق إلى أحضانها، إلى ملكة قلبي أمي الحبيبة حفضها هللا 

 إلى أخوات من الكبير إلى الصغير والى أصدقائي 

 إلى خطيبتي وشريكة حياتي 

مل من بعيد آو قريب واخص ألاستاذ املشرففي إتمامي هدا العإلى كل من ساعدني   

 دحمان"-"أ

"سعدأسعود"                                                                                                       

 

 

  



 إلاهداء
 اهدي إكليل جهدي وثمرة جهدي

 أن أتذوق العلم إلى الوالدين اللذان ذاق كل ألالم من اجل

 أمي التي لو جمعت الدنيا كلها ووضعتها بين يديها ما وفيت ولو جزاء من

 رمز العطاء وذروة العطف والوفاء والى الاسم الذي يخفي حقيقة التاجي هللاحقه 

 وثمرة تربيتي أبي تقديرا وعرفانا

 رعاهما هللا وخفضهما وأطال عمرهما

 ى أحب إنسانين على قلبيكما ال يفوتني أن اهدي هدا العمل إل

 إخوتي كبيرهم وصغيرهم والى ألاهل والعائلة

 كما اهدي عملي إلى أصدقائي وصديقاتي وكل من يكن لي بدرة حب واحترام

 "ســــــيــــــد احــــــــمـــــــــــد"
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 62 الصة الفصل خ

م معايير التدقيق  للجزائريةالفصل الثالث: دراسة مقارنة بين معايير التدقيق 

 الدولية
61-10. 

 61 تمهيد 

، 525، 012املبحث الاول: مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية ذات ارقام 
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01 

معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية ذات أرقام  تحليلنتائج مقارنةالثاني: املطلب 

033 ،133 ،113 ،033. 
13 
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 أوال: الجداول 

 

 

 ثانيا: فهرس الاشكال 

 

 الصفحة

 الرقم العنوان

1-1 أنواع التدقيق  10  

لي الخطوات املتبعة من لجنة التدقيق الدولية عند إصدار معيار دو  23  1-2  

 

 الصفحة العنوان الرقم

 20 155-133من  ISAأهم معايير التدقيق الدولية   1-1

 20 555-233 من ISAأهم معايير التدقيق الدولية  1-2

 61  213مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم  0-1

 60 131 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-2

 65 163 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-0

 01 113 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-1

 02  033 التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقممقارنة معيار  0-1

 01  133 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-6

 06 113 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-0

 00  033 مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي ذو رقم 0-1
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  31امللحق  نموذج رسالة املهمة 92

32امللحق  نموذج رسالة إلادارة  97  

املطبق  املدقق حول الكشوف املالية املعدة وفق املرجع املحاسبينموذج تقرير  100 30امللحق     



 

 

 

 املقدمة



 املقدمة

 أ

 

 املقدمة:

إلى أن  وتطويرها باإلضافةتفسيرها  إصدارها،بمعايير التدقيق من حيث الوقت الحالي يوجد اهتمام متزايد في 

املعايير تصلح للتطبيق في الظروف  وبالتالي فإنتطبق فيها،  والبيئة التيهناك تطور مستمر في مهنة التدقيق 

 معينة قد ال تصلح للتطبيق في ظروف أخرى.

أن الفوارق في معايير التدقيق  البعض، ويمكن القول متباينة حول اختالف املعايير عن بعضها فهناك أراء 

اختالفا في الدرجات او املستوى ألاداء املنهي، ولدلك فإن السعي نحو  ألخرى يعتبر دولة  لة منللدو املهنية 

الوطنية وبين املعايير الوطنية ال يواجه صعوبات  وبين املعايير تحقيق التناغم او التجانس بين املعايير الدولية 

كثيرة على عكس الحال إذا قورن ألامر بمعايير املحاسبة الدولية، حيث يرجع التباين إلى تعدد السياسات و 

 ألاساليب املحاسبية.

ر تجانسا أكثر وألاهداف وإلاطار العاموإلاجراءات تعتبفاملظاهر الفنية ملعايير التدقيق املهنية مثل التعريفات 

نسبيا على مستوى الدولي، ومع ذلك فإننا نؤكد وجود جزء من املتغيرات والتباينات التي مازالت تستلزم 

تكريس الجهود من اجل تكامل وتجانس عملية التدقيق دوليا، باإلضافة الى وجود تباينات في بعض املظاهر 

ختصر في بعض الدول واستخدام التقرير املطول في إلاجرائية بين دولة وأخرى مثال ذلك استخدام التقرير امل

 دولة أخرى وكذلك اختالف بعض مظاهر بالتأهيل املالئم للمدقق.

 :الاتيمما سبق تبدوا أهمية طرح إلاشكالية التي يتوجب بحثها في هده املدكرة واملتمثلة في 

 إشكالية الدراسة:

 الدولية؟ وما الذي يميز بينهما؟ عايير التدقيقومهل هناك أوجه تشابه بين معايير التدقيق الجزائرية 

 فرضية الدراسة:

هناك أوجه تشابه بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية، إال أن هناك أوجه اختالف تميز 

 بينهما.

 أهمية الدراسة:

 تعد هده الدراسة حسب إطالع الطالب مساهمة عملية أي إضافة قيمة علمية جديدة.

   



 املقدمة

 ب

 

 

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق ألاهداف التالية:

 التعرف على التدقيق؛ -

الدولية إلقاء الضوء على الاتحاد الدولي للمحاسبين كأبرز املنظمات الدولية في إ صدار املعايير  -

 للتدقيق؛

 التعرف على معايير التدقيق الدولية؛ -

 إلقاء الضوء على تطور التدقيق في الجزائر؛ -

 التعرف على معايير التدقيق الجزائرية؛ -

 البحث عن أوجه التشابه وأوجه الاختالف بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية. -

 

 أسباب اختيار الدراسة:

 لعل اختيارنا للموضوع يعود لجملة من ألاسباب املوضوعية والذاتية أهمها:

 التدقيق في الجزائر؛ شعورنا أهمية املوضوع في ظل قصور مهنة -

 أهمية البحث في الوقت الراهن، حيث يتزامن مع حداثة اعتماد معايير التدقيق الجزائرية؛ -

 خلوا الدراسات السابقة من مثل هده املواضيع؛ -

ورغبة منه في الاطالع على كل ما هو جديد فيما يخص امليول الشخص ي للطالب ملواضيع التدقيق  -

 املوضوع.

 حدود الدراسة:

أكتوبر  11 والصادرة بتاريخ 2316 فيفري  31ب تاريختتعلق هده الدراسة بمعايير التدقيق الجزائرية الصادرة 

 ، ومقارنتها بمعايير التدقيق الدولية.2316

 منهج الدراسة:

دي يدخل ضمن الدراسات تستدعي طبيعة البحث استخدام مناهج متنوعة تفي بأغراض املوضوع ال

في تتبع  الوصفيفي تتبع تطور التدقيق كما استخداما املنهج ، حيث تم استخدام املنهج التاريخي الاقتصادية



 املقدمة

 ت

 

ملعايير الفكري  إطار التحليلي إد اخد جانبا كبير في البحث ودلك عند دراسة تطور التدقيق كما استخدمنا 

 والدوليةزائرية املقارن بين معايير التدقيق الج والدولية وكدلك املنهجالتدقيق الجزائرية 

 الدراسات السابقة:

 نظرا لكون هدا املوضوع مستجد ال توجد دراسات سابقة.

 :صعوبات الدراسة

فقد واجهنا عدة  والجزائرية واملقارنة بينهمانظرا لخصوصية املوضوع املتعلق بدراسة معايير التدقيق الدولية 

 صعوبات أهمها:

 املكتبات الجامعية؛قلة املراجع املتعلقة باملوضوع على مستوى  -

توفرت لكانت بمثابة انطالقة علمية مفيدة  والتي لو عدم وجود دراسات سابقة مشابهة للموضوع،  -

 ملوضوع البحث؛

 ملزمون بتطبيق هده املعايير  والدين يعتبرونصعوبة الحصول على يد املساعدة من قبل املسؤولين  -

 هيكل الدراسة:

التساؤالت  وإلاجابة علىجوانب الدراسة التي نراها مهمة  بجميعوإلاطاحة بغرض معالجة هدا املوضوع 

 مباحث لكل فصل، وخاتمة. ثالثةاملطروحة، سوف نقوم بتقسيم دراستنا إلى: مقدمة، 

 حيث تتمثل الفصول فيما يلي:

 الفصل ألاول: إلاطار النظري ملعايير التدقيق الدولية؛

 الثاني: إلاطار النظري ملعايير التدقيق الجزائرية؛ الفصل

 .والدوليةالفصل الثالث: دراسة مقارنة بين معايير التدقيق الجزائرية 



 

 

 

 

 الفصل ألاول 

 



طار النظري ملعايير التدقيق الدولية إلا                                                            الفصل ألاول                                    

ISA 
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 تمهيد:

الوسيلة  وهو دلكيعتبر التدقيق علم مترامي ألاطراف يهدف الى إعطاء الصبغة القانونية ملعلومة محل الاستعمال 

لها أي مدى  والصورة الوافيةمحل التداول من حيث القانونية والسالمة  واعتمادية املعلوماتاثبات مدى صحة 

 تمثيل. أحسنتمثيلها للحقيقة القائمة على ارض الواقع 

والتي ويعد هدا العلم محصلة العديد من التجارب، فبتطوره عبر العصور نتج عليه اصدار معايير التدقيق الدولية 

أدائهم ملهنتهم، ودلك من طرف الهيئات مهنية  والحكم أثناءفي عملية قياس بها املدققين  يحتذيبمثابة مؤشرات  تعتبر 

 نشأت بسبب تراكم مناقشات ودراسات سابقة. ومنظمات دولية

 تفضيال سنحاول تقسيم هدا الفصل الى ثالثة مباحث على النحو التالي: أكثر سبق ولدراسة دلك  مماانطالقا 

 املبحث ألاول: ماهية التدقيق؛

 ISAاملبحث الثاني: ماهية معايير التدقيق الدولية 

 .ISAالدولية املبحث الثالث: بعض اساسيات معايير التدقيق 
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 املبحث ألاول: ماهية التدقيق 

سيتم تناول في هدا املبحث بعض ألاساسيات حول التدقيق من حيث تطوره التاريخي ومفهومه باإلضافة الى مختلف 

 أنواعه، كدلك سنتطرق في ألاخير الى أهدافه وأهميته.

 ومفهومهاملطلب ألاول: التطور التاريخي للتدقيق 

 للتدقيق طور التاريخيالفرع ألاول: الت

من حاجة الانسان الى التحقق من صحة البيانات املحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاد  نشاطهاتستمد مهنة التدقيق 

 التاريخيةقراراته، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع وقد ظهرت الحاجة أوال لدى الحكومات حيث تدل الوثائق 

 تستخدم املدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة. واليونان كانتعلى ان حكومات قدماء املصريين 

وكانت  roxonatiحيث تأسست كلية  1111عام  فينيسيابإيطاليافي ميدان التدقيق في ولقد ظهرت أول منظمة مهنية 

بير محاسبة، وقد أصبحت عضوية بجانب النجاح في الامتحان الخاص ليصبح الشخص خ تمرينيهسنوات  تتطلب

 1املهنةشرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق، ثم اتجهت الدول ألاخرى الى تنظيم هده  1655الكلية في عام 

أنشطة املؤسسات وزيادة الفجوة بين  وتطور الصناعةوالتجارة والزيادة فيالثورة الصناعية في بريطانيا ومع طهور 

، والخطأالغش  وهو اكتشاففان الهدف الرئيس ي للتدقيق لم يتغير  طور النظامالضريبي،وإلادارة املحترفةوتامللكين 

التأكد  نظام محاسبي ألجل والرغبة بوجودراف عتهو الا  1113ولكن التغيير املهم الدي طرأ خالل هده الفترة ولغاية 

 واكتشاف الغشمنع  ألجلمن دقة القوائم املحاسبية 

 

 .1كان الاعتراف بوجود الحاجة لتحقيق القوائم املحاسبية من قبل شخص مستقل ومحايد والتغيير الاخر ، والخطأ

                                                                 
 .11ن10، صص:2333دار وائل بدون بلد، 1التدقيق الحسابات: الناحية النظرية، طخالد عبد هللا، علم 1
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 وأوسع مماللمنشأة فان هدف التدقيق اضحى أم  الاقتصاديوتعدد مجاالتهوتنوع اشكالهونتيجة لتطور النشاط 

يق في مراحل تطوره ألاولية بينما هدف التدق املستفيدينالى استدعى معه التطوير في اجراءاته ووسائل إيصال نتائجه 

 2.والاختالساكتشاف ألاخطاء  وينحصر فيكان وقائي 

لدلك خالل النصف ألاول من القرن الحالي تحول هدف التدقيق الى التقرير ما ادا كانت البيانات املالية تعبر بصورة 

 في نفس الفترة  النتائج العمليات في الفترة التي اعدت عنها، وعن املركز املالي وعادلة عنصحيحة 

 والامارات املتحدةللمهنة على رأسها امللكة العربية السعودية  وحاليا تتمتع جميع الدول العربية بتشريعات منظمة

 3الخ.واملغرب .......، والجزائر، وليبيا، والسودان واليمن وتونسوسلطنة عمان، 

 الفرع الثاني: مفهوم التدقيق

لقد تعددت مفاهيم التدقيق من باحث الى أخر ومن مؤلف الى أخر ومن منظمة الى أخرى للوصول الى مفهوم شامل 

 يلي: واملتمثلة فيماللتدقيق 

 4فقد عرفه احمد جمعة بأن:

وابداء فحصا فنيا انتقاديا محايدا للتحقيق من صحة العمليات  ودفاتر وسجالت املنشأة" عملية فحص مستندات 

 في عدالة البيانات املالية للمنشأة اعتمادا على قوة نظام الرقابة الداخلية". الراي

  

                                                                                                                                                                                                                        
 10، ص2336، دار وائل، عمان، 0ط التميمي، مدخل ال التدقيق من الناحية النظرية والعلمية،هادي 1
 01، ص2335، دار الصفاء، عمان، 1ط املدخل الى التدقيق والتأكيد الحدي: إلاطار الدوليأحمد جمعة، 2
 .21حالد عبد هللا، مرجع سابق، ص3
 21، مرجع السابق، صاملدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث: إلاطار الدوليأحمد جمعة، 4
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 1كما عرفته جمعية املحاسبية الامريكية بانه:

 وقائع واحداث اقتصاديةيتعلق بحقائق حول  وتقويمها فيماعلى أدلة اثبات  وموضوعية للحصول "عملية منتظمة 

، وايصال النتائج الى مستخدمي املعلومات واملعايير املحددةلحقائق وذلك للتحقيق من درجة التطابق بين تلك ا

 ".للمهتمين بدلك التحقق

 2وقد توصل خالد عبد هللا الى مهوم شامل وهو:

ويقصد بالفحص   reportingو التقرير  vérificationوالتحقيق  examinationان عملية التدقيق تشمل الفحص 

المتها التي تم تسجيلها و تحليلها و تبوبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات التأكد من صحة قياس العمليات و س

املالية الخالصة بالنشاط املحدد للمشروع، اما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على الصالحية القوائم املالية 

 النهائية كتعبير سليم ألعمال املشروع عن فترة مالية معينة،

 مترابطتان يقصد بهما  والتحقيق وظيفتانالفحص  وهكذا فاني في نهاية تلك الفترة وطدا داللة وضعه املال 

تمكين املدقق من ابداء رأيه فيما إدا كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد أفضت الى اثبات صورة عادلة 

رايه الفني املحايد  والتحقيق واثباتهااما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص  ومركزه املالينلنتيجة اعمال املشروع 

 ".في القوائم املالية ككل من حيث تصويرها ملركز املشروع املالي وبيان عملياته بصورة سلمية وعادلة

  

                                                                 
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة1
 .10خالد عبد اللهن مرجع سابق، ص2
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 املطلب الثاني: أنواع التدقيق 

توياتها ألاداء التي باختالف الزوايا التي ينظر اليها عملية التدقيق من خاللها، و لكن مسهناك أنواع كثيرة من التدقيق 

 تحكم جميع أنواع واحدة وبوجه الاجمال يصنف التدقيق بوجهات النظر املختلفة كالتالي:

 الفرع ألاول: التدقيق من خالل النطاق

 ينقسم التدقيق من حيث النطاق الى قسمين هما:

 التدقيق الكامل: -1

وهو التدقيق الدي يخول للمدقق اطار غير محدد للعمل الدي يؤديه، وال تضع إلادارة او الجهة التي تعين 

 ألحدىاملدقق، اية قيود على نطاق او مجال عمل املدقق ومن امثلة على دلك، حالة تعيين مدقق خارجي 

او مجال التدقيق الدي يلتزم  (، فانه ال يتم تحديد نطاق1511لسنة 115الشركات املساهمة) طبقا للقانون 

به املدقق، ولكن يخضع دلك ملعايير و مستويات التدقيق املتعارف عليها، ويتعين على املدقق في نهاية الامر الى 

بغض النظر عن نطاق الفحص و املفردات  ابداء رايه الفني على مدى سالمة القوائم املالية الختامية ككل

ته تغطي جميع تلك املفردات حتي تلك التي لم تخضع للفحص، وفي مسؤوليالتي شملتها اختباراته حيث ان 

هده الحالة يترك للمدقق حرية تحديد املفردات التي تشملها اختباراته ، ودلك دون التخلي عن مسؤوليته 

 1الكاملة عن جميع املفردات.

 التدقيق الجزئي: -0

على نطاق عمل املدقق كأن يقتصر عمل املدقق على التدقيق بعض الدي يتضمن بعض القيود  وهو التدقيق

العمليات دون غيرها أو تدقيق امليزانية دون غيرها أو تدقيق املخزن دون غيره ويتم تحديد ذلك وفقا للعقد الدي 

                                                                 
 .10، ص1553، الدار الجامعية، لبنان،1ط املراجعة بين التنظير والتطبيق،سمير الصبان، محمد القيومي، 1
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حدد له تم بين املدقق و الجهة التي قامت بتعينه، وفي هده الحالة فان مسؤولية املدقق تنحصر في املجال الدي 

 1املالية ككل. د له وليس في القوائمدفقط، وسوف يكون رأي املدقق في حدود املجال الدي ح

 التدقيق من حيث التوقيت  الفرع الثاني:

 ينقسم التدقيق من حيث الوقت الى قسمين هما:

 التدقيق النهائي: -1

املدقق يبدا بعمله بعد اقفال ودلك الن ، واملتوسطة الحجميعد التدقيق النهائي مناسبا للمنسأة الصغيرة 

الحسابات وترصيدها  وفي هدا الضمان لعدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها، كما انه يؤدي الى عدم 

املدقق ومساعديه على املنشأة، باإلضافة الى انه يؤدي  ترددحدوث ارتباك في العمل داخل املنشاة و دلك لعدم 

ب القائمين بعملية التدقيق، ولكن يؤخذ على التدقيق النهائي تأخر النتائج، الى تخفيض احتماالت السهو من جان

 وعدم القيام املدقق بالفحص على مستوى ش و الخطأ غوحدوث اتباك في مكتب املدقق، وعدم اكتشاف ال

 2املرغوب، وترجع هده الاحتماالت الى قصر الفترة الزمنية الازمة للقيام بعملية التدقيق.

 املستمر:التدقيق  -0

مستمرة حيث يقوم بزيارات معتمدة للمنشاة موضوع التدقيق الفترة  واملستندات بصفةوهو تدقيق الحسابات 

، ومن الواضح أن هدا النوع يصلح في وامليزانيةالتي يدققها، ثم يقوم في نهاية السنة بتدقيق الحسابات الختامية 

 التدقيق النهائي.تدقيق املنشاة الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق 

 

  

                                                                 
 .03، ص2335ن دار امليسرة، عمان،2، طتدقيق الحسابات املعاصر: الناحية النظريةغسان املطارنة، 1
 11،11، مرجع سابق ص ص: املدخل الى التدقيق والتأكيد، وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأحمد جمعة،  2
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 الفرع الثالث: من حيث القائمين بعملية التدقيق 

 1ينقسم التدقيق من حيث القائمين بعملية التدقيق الى قسمين هما:

 التدقيق الخارجي: -1

 بواسطته طرف من الخارج املنشأة أو الشركة حيث يكون مستقال عن إدارة املنشأة. وهو التدقيق الدي يتم

 التدقيق الداخلي: -0

فهو يعتبر حديث إدا ما قورن بالتدقيق  ومن ثمللتدقيق الخارجي  لقد كان ظهور التدقيق الداخلي الحقا

الرقابة على مستويات التنفيذية،  ألحكامالخارجي، ولقد نشأ التدقيق الداخلي بناءا على احتياجات إلادارة 

أهداف إلادارة في مجال الرقابة عن  والتقييم لحدمةفالتدقيق الداخلي يعمل من داخل املشروع للحكم 

 ألاخرى. واملالية والعمليات التشغيليةطريق مراجعة العمليات املحاسبية 

  

                                                                 
 01، دار وائل، بدون بلدن بدون سنة، صات: الناحية النظريةعلم التدقيق الحسابخالد عبد هللا، 1
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 الفرع الرابع: التدقيق من حيث الالزام

 ينقسم التدقيق من حيث الالزام الى قسمين هما:

 :تدقيق الزامي -1

ك القوانين املنظمة لشركات املساهمة في مختلف هو التدقيق امللزم بنص القوانين في الدولة املعنية ومثال دل

الدول فمن أهم ما تنص عليه هده القوانين ضرورة تعيين مدقق حسابات او ما يعرف بمراقب حسابات 

قانوني للشركة يتولى تدقيق حسابتها وقوائمها املالية، وفي هدا املجال يظهر التدقيق إلاجمالي واضحا بالنسبة 

امة ووحدات الجهاز إلاداري في الدولة، فغالبا تتولى التدقيق أنشطة هده الوحدات للهيئات واملؤسسات الع

 1والهيئات واملؤسسات العامة ألاجهزة الرقابية املتخصصة في كل الدولة.

 التدقيق الاختياري: -0

الدي يتم دون إلزام قانوني يحتم القيام به، ففي املنشأة الفردية وشركات ألاشخاص، قد يتم  وهو التدقيق

للفائدة التي تتحقق  نتيجةالاستعانة بخدمات املدقق في تدقيق حسابات املشروع واعتماد قوائمه الختامية 

واملركز نتائج الاعمال من وجود مدقق خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة املعلومات املحاسبية عن 

 أو انضمام شريك جديد. وخاصة الانفصالكأساس لتحديد حقوق الشركاء  والتي تتحد، املالي

  

                                                                 
،املكتب الجامعي الحديث، لبنان، 1مشاكل التطبيق العمل،ط-املعايير و القواعد-: إلاطار النظري  محمد السريا، أصول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل1

 .11،12، ص ص: 2330
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 الفرع الخامس: التدقيق من حيث مدى الفحص

 ينقسم التدقيق من حيث مدى الفحص الى قسمين هما:

 التدقيق التفضيل: -1

يقوم املدقق بفحص جميع القيود و الدفاتر و السجالت وهو التدقيق كان سائدا في بداية عهده املهنة، وفيه 

ات للتأكد من ان جميع العمليات مقيدة بانتظام، أنها صحيحة، كما انها خالية من ألاخطاء أو و املستند

 ألنهاالغش او التالعب ولدلك يتناسب هدا التدقيق املنشاة الصغيرة ولكن ال يتناسب مع املشاة الكبيرة 

أعباء التدقيق فضال عن تعارضه مع عاملي الوقت و التكلفة الدي يحرص املدقق على سيؤدي الى زيادة 

 باستمرار.مراعاتها 

 ختياري:التدقيق الا  -0

التدقيق باتباع  ويتم هداالداخلية،  وسالمة الرقابةاملدقق بصحة هدا التدقيق الدي يعتمد على اقتناع

 .والعينات إلاحصائيةالحكمية( املدقق أحد الاسلوبين هما التقدير الشخص ي )العينات 

فالتدقيق الاختياري يعتبر هو ألاساس السائد للعمل امليداني، وأن التدقيق التفضيلي يشمل الاستثناء لدلك 

 ألاساس.

الفرع السادس: التدقيق من حيث الغرض نالحظ من التقسيمات السابقة متداخلة الى حد كبير فمثال يمكن 

أن واحد، من هنا نصف التصنيف التالي  را وخارجيا وإلزاميا وتفصيليا فيومستمللتدقيق أن يكون كامال 

 الغرض املنشود من القيام بعملية التدقيق: والهدف أو الذي ال تداخل فيه عالوة على انه يتق 
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 التدقيق املالي:-1

باملشروع بقصد الخروج براي فني محايد  واملستندات والحسابات والدفاتر الخاصةيقصد به فحص البيانات 

عن مدى عدالة تعبير القوائم املالية عن وضع املالي لدلك املشروع في نهاية زمنية معلومة، ومدى عدالة 

 أعماله من ربح او خسارة عن تلك الفترة. لنتائجتصويرها 

 التدقيق إلاداري: -0

تحقيق اقص ى منفعة  نحوي باملشروع دارة تسير يقصد به تدقيق النواحي إلادارية للمشروع للتأكد من ان إلا 

 أو عائد ممكن اقل تكلفة ممكنة.

 ألاهداف:تدقيق  -4

حقق من ان ألاهداف املؤسسة املرسومة سابقا واملخطط لها قد تحققت فعال، وعلينا أن يقصد به الت

الهداف بأقص ى نتذكر هنا ان الهدف من عملية التدقيق ليس تصيد ألاخطاء وانما تحسين ألاداء وتحقيق 

 قدر ممكن من الفعالية.

 التدقيق القانوني: -5

أصدرتها  وألانظمة املاليةوإلادارية التييقصد به تأكد املدقق من أن املنشأة قد طبقت النصوص القانونية 

 .سواء السلطة التشريعية او التنفيذية في الدولة

 التدقيق الاجتماعي: -6

واستمراريتها، بل شاركه في دلك أهداف أخرى مهمة منها تحقيق لم يعد الهدف الوحد لوجود اية مؤسسة 

الرفاهية للمجتمع الدي تعمل فيه املؤسسة، أي أنه أصبح من املهام املؤسسة واجب وطني تجاه املجتمع 

 الدي تعمل فيه، فهدا النوع من التدقيق بدوره ينقسم الى قسمين:
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 التدقيق الفني: -

ة او عدم قيامها بتطبيق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها، ويكون اغلب الحوار يتركز في البحث حول قيام املؤسس

 قضايا النسب العادلة الهتالك واقتطاع الاحتياجات  واملدقق فيبين إلادارة املشروع 

 التدقيق املستندي:  -

انجاز عملية التدقيق ي يقوم على أساس ان املستند املعين هو ألاداة الرئيسية التي يستخدمها املدقق في هو الد

في الدفاتر من القيود، كما يقوم املدقق من الناحية عن طريق مقارنة البيانات الواردة في املستند بها ثم تسجيله 

 .وقانونيتهأخرى بفحص وتدقيق مدى سالمة املستند وصحته 

 الي:باالعتماد على املعلومات السابقة قمت بتلخيص أنواع التدقيق في الشكل البياني املو 
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 (: أنواع التدقيق 1-1الشكل رقم )

 أنواع التدقيق من حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت النطاق
 القائمين بعملية

 التدقيق
 مدى الفحص  الغرض  الالزام

ق الجزئي
التدقي

ق الكامل 
التدقي

 

رجي  ق الخا
التدقي

خلي  
ق الدا

التدقي
 

ق 
التدقي

صيلي 
التف

 

ق 
التدقي

الاختياري 
الالزامي 

ق 
التدقي

 

ستمر 
ق امل

التدقي
 

ق النهائي 
التدقي

إلاداري  
ق 

التدقي
ف  

ألاهدا
ق 

تدقي
ق القانوني  

التدقي
 

ق 
التدقي

الاختباري 
 

ق املالي 
التدقي

 

ق 
التدقي

الاجتماعي 
 

ي 
ستند

ق امل
التدقي

 

ق الفني 
التدقي
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 باالعتماد على املراجع التلية: املصدر:

 13-11سمير الصبان، محمد القيومين ص 

 11-01مرجع سابق، ص صك علم التدقيق الحسابات: الناحية النظرية،خالد عبد هللا، 

 وأهمية التدقيقاملطلب الثالث: اهداف 

 التدقيقالفرع ألاول: أهداف 

ألاهداف هي الغايات املرجو تحقيقها من نشاط معين، ويتمثل الهدف ألاساس ي للمدقق الحيادي في التعبير عن رايه 

 واحكام منطقيةبالقوائم املالية دلك الراي الدي يمثل مصلحة إلجراءات طويلة استنباطية واستقرائية 

الاجمال حصر ألاهداف التقليدية  ويمكن بوجه صاحب تطور مهنة التدقيق تطورا ملحوظا في أهدافها،فقلد 

 بالتدقيق في نواح عدة أهمها:

 قبل املوظفين؛ والسرقة مناكتشاف الغس  -

 1؛واكتشاف الغشوألاخطاءتحديد عدالة املركز املالي  -

 .الاختباري تحديد مدى صحة املركز املالي وتم التحول نحو التدقيق  -

 للتدقيق أهمها: حتى الان أضيفت أهداف عامة 1563ومن عام 

 ؛والاقتصادية للمجتمعتحقيق رفاهية الاجتماعية  -

تأكيد معقول حول ما ادا كانت البيانات ككل خالية من ألاخطاء الجوهرية سواء كانت ناجمة الحصول على  -

 عن غش او خطا؛ 

نتائج التي توصل حسبما تقتض ي معايير التدقيق الدولية وفقا لل والاتصال بشأنهاإلابالغ عن البيانات املالية  -

 2اليها املدقق؛

والتعرف على ما حققته من اهداف ودراسة ألاسباب التي حالت دون  تنقيدهامرقبة الخطط ومتابعة  -

 الوصول الى ألاهداف املحدد؛

 القضاء على الاسراف من خالل تحقيق اقص ى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط. -

                                                                 
 10،11غسان املطارنة، مرجع سابق، ص ص:1
 01، 01مرجع سابق، ص ص: املدخل الى التدقيق والتأكيد: وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، أحمد جمعة، 2
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 الفرع الثاني: أهمية التدقيق 

الوسيلة الى خدمة عدة  وتهدف هدهتعود أهمية التدقيق الى كونه وسيلة ال غاية، وتهدف هده الوسيلة ال غاية، 

 تستخدم القوائم املالية املدققة وتعتمدها في اتخاد القراراتها ورسم سياستها أطراف 

 ومن بين هده ألاطراف:

ن اعتماد إلادارة في عملية التخطيط واتخاد القرارات املنشاة: يعتبر التدقيق مهما إلدارة املشروع حيث اإدارة  -

الحالية واملستقبلية والرقابة على التدقيق يجعل من عمل املدقق حافزا للقيام بهده املهام كدالك يؤدي تدقيق 

 القوائم املالية الى توجيه الاستثمار ملثل هده املنشأة. 

يق دات أهمية خاصة ملثل هده املؤسسات عند طلب العميل املؤسسات املالية والتجارية والصناعية: يعتبر التدق -

أو تمويل املشروع حيث أن تلك املؤسسات تعتمد في عملية اتخاد القرار منح القرض او عدمه على قرض معين 

حصولها على سداد تلك القروض  والدي يضمنالقوائم املالية املدققة بحيث توجه أموالها الى الطريق الصحيح 

 1.في املستقبل

الضرائب  والرقابة وفرضالجهات الحكومية: تعتمد القوائم املالية املدققة في أغراض كثيرة منها التخطيط  -

، كدالك تعتمد عليها نقابات العمال في مفاوضتها مع .... الخلبعض الصناعات  وتحديد ألاسعاروتقرير إلاعانات

 ألارباح وما شابه. وبشأن ألاجورواملشاركة فيإلادارة 

 ISAحث الثاني: ماهية معايير التدقيق الدولية املب

ونشأة بعض اساسيات حول معايير التدقيق الدولية من حيث مفهومها سيتم التناول في هدا املبحث  

 املسؤولة عن إصدارها باإلضافة الى كيفية صدورها. وتعريف الهيئات

   ISAاملطلب ألاول: مفهوم معايير التدقيق الدولية

تعاريف معايير التدقيق من مؤلف الى أخر ومن باحث الى أخر للوصول الى تعريف شامل لها لقد تعددت 

 وتتمثل فيما يلي:

                                                                 
 23، 15املطارنة، مرجع سابق، ص ص:  غسان 1
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التي توفر الارشادات الالزمة لتمكين املدقق من  واملبادئ املهنيةتعتبر معايير التدقيق الدولية بمثابة املقاييس 

 1املختلفة. عمليات التدقيقباإلجراءات الضرورية لتنفيذ القيام 

 وتساهم علىمواكبةكما تعتبر أنها احدى املرتكزات ألاساسية لعمل املدقق سواء كان داخليا أو خارجيا، 

 التطورات التي تحدث في مجال املحاسبة او التدقيق.

 

 نصر الى تعريف شامل ملعايير التدقيق الدولية وهو: وعبد الوهابوقد توصل سمير الصبان 

تتعارض  والتي ال من املستويات املهنية الدولية،  وقابل للتطبيقولية هي إطار متجانس "معايير التدقيق الد

باملرة على معايير التدقيق املتعارف عليها من ناحية وال تحرم على اية دولة اصدار معايير التدقيق الوطنية 

 بها."الخاصة 

 ISAتدقيق الدولية املسؤولة عن اصدار معايير ال وتعريف الهيئاتاملطلب الثاني: نشأة 

 ISAالفرع ألاول: نشأة الهيئات املسؤولة عن أصدار معايير التدقيق الدولية

اشترطت هيئة تنظيم تداول ألاوراق املالية أن يتضمن تقرير املدقق الخارجي "ما ادا كانت  1511في عام 

وهي هيئة حكومية صدر القانون عملية التدقيق قد نمت وفقا ملعايير ألاداء املنهي املتعارف عليها للتدقيق" 

 .1525ية بعد الكارثة التي حلت بسوق ألاوراق املالية ألامريكي عام أسيسها من أجل تداول ألاوراق املالبت

 فقد دفعت هده العبارة أعضاء املهنة الى تساؤل عما هي معايير ألاداء املتعارف عليها لهده املهنة؟ 

بين  والاتفاق عليهامن املمكن تحديد وتعريف معايير ألاداء املنهي املهنة تواجه سؤالا محيرا، هل وبدات 

 أعضاء املهنة؟ 

هدا املوضوع، ورأى الكثيرون ان املهنة  واملناقشات حول لقد ترتب عن ألاسئلة السابقة العديد من الدراسات 

لها،  وتطبيقات املدققينكان لديها قدر معين من املعايير ألاداء مند سنوات طويلة متمثلة في مؤلفات علمائها 

 الا انه لم تكن هناك وثيقة مكتوبة لتحديدها او تعريفها.

                                                                 
، ص 2310، 20ادية، العدد كاظم حسين دور معايير التدقيق الدولية في تعزيز خدمات التأكيد، مجلة الدراسات املحاسبية واملالية، كلية بغداد للعلوم الاقتص  1

015. 
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وكان املهنين  لألداءمتفق عليها  وتحديد معايير القتراح  والدراسات املختلفةمجموعة من ألابحاث  ومن هنابدأت

 ألامريكي، هده املحاوالت ما قامت به لجنة إجراءات التدقيق بمجمع املحاسبين القانونيين أبرز 

 1511.1وقد تم اعتماد هده املقترحات في سنة  وأصدرت مقترحاتهاحيث قامت بدراسة خاصة ملعايير ألاداء 

 ولقد زادقامت لجنة إجراءات التدقيق بمجمع املحاسبين القانونيين ألامريكي بنشر تقريرها  1511وفي سنة 

اهتمام الدول بمعايير ألاداء حيث بدأ التوجه الى إيجاد معايير دولية للممارسة املهنة قابلة للتطبيق على 

 معظم دول العالم.

توحيد املمارسات املتعلقة بالتدقيق، وكنتيجة لدالك  والرغبة فيوبسبب التغييرات العاملية وحدت املنافسة 

  IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين  واملتمثلة فيدقيق الدولية معايير الت بإعدادتأسست الهيئات املكلفة 

 IAPCولجنة ممارسة التدقيق الدولي  

  ISAالفرع الثاني: تعريف الهيئات املسؤولة عن اصدار معايير التدقيق الدولية 

 IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين:  -1

البلغ عددهم  واملنتمين لهالتي ترعى مهنة املحاسبة على نطاق العالم، ويعمل الاتحاد مع اعضاءه  هو منظمة

املصلحة العامة من خالل تشجيع املحاسبين بكافة أنحاء العالم على  الدولة لحماية 111املنتشرين في  110

 استخدام ممارسات مهنية عالية الجودة.

مليون محاسب  2.1ي للمحاسبين، واغلبهم هيئات محاسبية مهنية وطنية الدول ومنتسبي الاتحاديمثل أعضاء 

 .والتجارة واملجاالت الحكوميةوألاكاديميةالقطاع العام وفي مجاالت الصناعة يعملون في مزاولة املهنة وفي 

مة مهنية منظ 60بموجب اتفاقية  03/13/15500ولقد انبثق الاتحاد من لجنة التنسيق الدولي ملهنة املحاسبة يوم 

 دولة. 15من 

  IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي  -0

                                                                 
عمقة، سامي زيادي، أهمية اصالح التدقيق في الجزائر وتكييفها مع املعايير الدولية للتدقيق، ماجستير، غير منشورة، دارسات مالية ومحاسبية م 1

 62ن61، ص2310ن1سطيف
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نيابة عن مجلس الاتحاد الدولي  والخدمات التابعةمسودات معايير التدقيق  إلصالحلقد أعطيت صالحيات 

على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك املعايير او البيانات، ويتم تعيين أعضاء لجنة  ،IFACللمحاسبين 

، وقد تضم IAFCممارسة التدقيق الدولي من قبل منظمات أعضاء يمثلون دوال يختارها مجلس الاتحاد 

ي هده اللجان دلك للحصول على اكبر عدد ممكن من وجهات النظر املختلفة، حيث يتميع كل بلد ممثل ف

 دولة. 10أعضاء من  1551اللجنة بصوت واحد فقط، وتتضمن لجنة ممارسة التدقيق الدولي ابتداء من 

 ISAاملطلب الثالث كيفية صدور معايير التدقيق الدولية 

 :ما يلييراعى عند صدور معايير التدقيق الدولية 

فانه من املهم لصدور  أخرى،دولة الى  بأخرى منان معايير التدقيق الوطنية تختلف بدرجة او  طاملاانه  -1

 تحظى بالقبول الى معايير دولية، أو يراد لها ان  ومحاولة الوصول معايير تدقيق مراعاة مثل هده الاختالفات 

 العام دوليا، وهدا ما تفعله لجنة ممارسة التدقيق الدولي؛

دقيق القوائم املالية، الا انه ال يمنع تستهدف تطبيقيا على ت فإنهاان اللجنة عندما تضع معايير تدقيق دولية  -2

 ان يتم مالئمة هده ادا لزم الامر بحيث تطبق على خدمات مهنية؛

 يمكن ملراقبة الحسابات في مجاالت وظروف معينة ان يقرر الخروج على معايير التدقيق الدولية، -0

قدم التبريرات الكافية ، لكن عليه ان يواهداف التدقيقطاملا كان دلك ألغراض الحرص على تحقيق كفاءة 

 ملثل هدا الخروج؛

يقتصر  والاستثناء انالقاعدة ان تطبق معايير التدقيق الدولية على كافة عمليات تدقيق الحسابات،  -1

 تطبيقها على أمور معينة وان حدث فيجب أن يتم إلاشارة الى دالك صراحة في صدر املعيار؛

 التالية عند اصدار معيار دولي للتدقيق: الخطواتعادة تتبع لجنة ممارسة التدقيق الدولي  -1

 تكوين لجنة فرعية الختيار املوضوعات التي تحتاج لعمل دراسات منفصلة ومتعمقة؛ -

 الدراسة املتعمقة على املوضوع املختار؛ بإجراءاتتقوم اللجنة الفرعية  -

 ؛مسودة املعيار املقترح بإعدادتقوم الجنة الفرعية  -

 الدراسة املرفقة باملعيار املقترح؛تقوم اللجنة الفرعية بتوثيق  -

ار املقترح يتم على لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين ممارسة التدقيق الدولي مسودة املعي إدا أقرت لجنة -

 املسودة؛ والتعليق علىالرأي  ألبداءوكدا املنظمات دات الصلة 

ى املعيار املقترح ثم تقوم تتسلم لجنة ممارسة التدقيق الدولي تعليقات واراء هده ألاطراف على مستو  -

 بتنقيح صياغة املعيار.
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 املعايير في الشكل التالي: إلصدار يمكن توضيح الخطوات املنتهجة 
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(: الخطوات املتبعة من لجنة التدقيق الدولية عند اصدار معيار دولي2-1الشكل رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة الدائمة الدراسةاختيار موضوعات 

 ارسال املسودة

 بعد املوافقة الاعضاء

 

على البيانات  دراسة املوضوع والاطالع

والتوصيات واملعايير الصادرة عن 

 املنظمات املهنية

 لجنة الفرعية

اعداد مسودة حول املعيار يرسل الى 

 اللجنة ألاولى

 0/1في حالة الحصول املسودة املعدلة على

 ألاصوات 

اصدار املعيار الدولي اعتبارا 

 من تاريخ يحدد معه

الدول ألاعضاء واملنظمات التي 

يختارها الاتحاد إلبداء الراي 

 في املسودة

1 

0 

1 

1 

2 

6 
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 .00، ص2311 مصدر 1ط ة:تحليل واطار التطبيق،في املعايير الدولية للمراجع دارساتاملصدر: محمود الناغي، 

 

 

 ISAاملبحث الثالث: بعض اساسيات معايير التدقيق الدولية 

 وأهميتها وخصائصهاسيتم التناول في هدا املبحث أهم إصدارات معايير التدقيق الدولية باإلضافة الى أهدافها 

 كدالك سنحاول معرفة أساليب تبنيها.

 ISAاملطلب ألاول: أهم إصدارات معايير التدقيق الدولية 

الاتحاد الدولي للمحاسبين من اصدار مجموعة من معايير التدقيق وقد وصل عددها حتى نهاية فبراير سنة قد تمكن 

 1معيارا، فيما يلي بيان مبوب لها حسب سنة صدورها: 20الى  1515

 صدرت ثالثة معايير هي: 1513في عام 

 أهداف ومجاالت تدقيق الحسابات)جانفي(؛ -1

 الحسابات)جانفي(؛كتاب تكليف مدقق  -2

 (؛التدقيق)سبتمبراملبادئ ألاساسية في  -0

 صدرت أربعة معايير هي: 1511في عام 

 التخطيط)فيفري(؛ -1

 الاعتماد على عمل املدقق اخر )جويلية(؛ -1

 به )جويلية(؛ والضوابط املرتبطةاملحاسبي  وتقييم النظامدراسة  -6

 رقابة الجودة في أعمال التدقيق )سبتمبر(؛ -0

 رت أربعة معايير هي:صد 1512في عام 

 أدلة الاثبات في التدقيق )جانفي(؛ -1

 التوثيق)جانفي(؛ -5

                                                                 
 .00، 02، 2311، 0زائر، ماجستير، منشورة، محاسبة وتدقيق، الجزائرامين مازون، التدقيق من منظور املعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الج 1
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 الاعتماد على عمل املدقق الداخلي)جويلية(؛ -13

 )أكتوبر(؛والخطأالغش  -11

 صدر معيارين هما: 1510في عام 

 املراجعة التحليلية)جويلية(؛ -12

 (1515وعدل في جانفي أكتوبر )املالية تقرير املدقق عن البيانات  -10

 أربعة معايير هي: صدرت 1511في عام 

 املعلومات ألاخرى الواردة في املستندات عمليات مالية تم تدقيقها )فيفري(؛ -11

 التدقيق في بيئة املعالجة الالية للبيانات)فيفري(؛ -11

 ب التدقيق باالستعانة بالحاسب الالي )أكتوبر(؛اليسا -16

 الجهات التابعة )أكتوبر(؛ -10

 صدرت خمسة معايير هي: 1511في عام 

 (؛خبير)فيفري الاستفادة من عمل   -11

 العينة في العمليات التدقيق )فيفري(؛ -15

 املحاسبي )سبتمبر(؛ وتقييم النظامأثر بيئة املعالجة الالية للبيانات على دراسة  -23

 تقرير املدقق)أكتوبر(؛ توقيف -21

 ؛الاقرارات الصادرة عن إلادارة )أكتوبر( -22

 صدرت معيارين هما: 1516في عام 

 ة)جانفي(؛مبدأ الاستمراري -20

 تقارير خاصة للمدقق)أكتوبر( -21

 صدرت ثالثة معايير هي: 1510في عام 

 ألاهمية النسبية وحطر التدقيق)فيفري(؛ -21

 (؛املحاسبة)أكتوبرتدقيق البيانات التقديرية في  -26

 فحص املعلومات املالية املتوقعة. -20
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تحاد الدولي للمحاسبين تبويب هده وصدرت املعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب ألاهمية النسبية ثم أعاد الا

 ISA املعايير وفيما يلي اهم معايير التدقيق الدولية

 155-133 من ISA(: اهم معايير التدقيق الدولية 1-1الجدول رقم )

 املجموعة وعنوان املعيار التبويب

133-155  

133 

113   

123 

 املجموعة ألاولى: معايير ألامور التمهيدية.

 العالقة. والخدمات داتمقدمة تمهيدية عن املعايير الدولية لتدقيق 

 املصطلحات  إطار 

 املعايير الدولية للتدقيق. إطار 

ومالية، ام ماستر غير منشورة، محاسبة  دور معايير التدقيق الدولية في حكومة الشركات،املصدر: زهير بوشامة، 

 .25ص  2311البواقي، سنة 

 555-233 من ISA(: اهم معايير التدقيق الدولية 2-1الجدول رقم )

 والعنوان املجموعة  التبويب 

233-255 

233 

213 

223 

203 

213 

213 

263 

 املجموعة الثانية: املسؤوليات

 التي تحكم تدقيق البيانات املالية  واملبادئ ألاساسيةالهدف 

 شروط التكليف بالتدقيق  

 التدقيق  ألعمالرقابة الجودة 

 التوثيق 

 والخطأالاحتيال 

 تدقيق البيانات املالية  وألانظمة عندمراعات القوانين 

 مع أولئك املكلفين بالرقابة  الاتصال
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031-055 

031 

011 

023 

003 

 املجوعة الثانية التخطيط 

 التخطيط لتدقيق البيانات املالية 

 املنشأة وبيئتهاتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم 

 ألاهمية النسبية في التخطيط وأداء عملية التدقيق 

 استجابة املدقق للمخاطر املقيمة 

 

 

 

 

 

 

131-155 

133 

131 

132 

113 

 املجموعة الرابعة: الرقابة الداخلية 

 والرقابة الداخليةتحديد املخاطر 

 املراجعة في بيئة نظم املعلومات الالكترونية 

 املتعلقة باملنشئة التي تستعمل مؤسسات خدميةاعتبارات التدقيق 

 تقييم البيانات الخاطئة املحددة خالل عملية التدقيق 
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131-155 

131 

131 

131 

113 

123 

103 

113 

113 

163 

103 

113 

 املجموعة الخامسة: الاثباتات في التدقيق

 أدلة التدقيق

 -اعتبارات محددة لبنود مختارة-ادلة التدقيق

 الخارجيةاملصادقة 

 -ألارصدة الافتتاحية-عمليات التدقيق ألاولية

 التحليلية إلاجراءات

 وإجراءات الاختباراتعمليات التدقيق 

 تدقيق التقديرات املحاسبية

 ألاطراف دات العالقة

 الاحداث الالحقة

 املنشأة املستمرة

 الاقرارات الخطية

633-655 

633 

613 

623 

033-055 

033 

031 

 املجموعة السادسة: استخدام عمل الاخرين 

 الاستفادة من عمل املدقق 

 مرعات املدقق الداخلي 

 استخدام مدقق خبير 

 والتقرير عنهاملجموعة السابعة: انتهاء عملية التدقيق 

 يكون رأي اعداد تقارير حول البيانات املالية

 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير املدقق املستقبل
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036 

013 

023 

 في التقرير املدقق املستقبل والفقرات ألاخرى ت التأكيد فقرا

 املقارنة  والبيانات املاليةألارقام املقابلة -املعلومات املقارنة

تحتوي على بيانات مالية  واملستندات التياملتعلقة باملعلومات ألاخرى  مسؤوليات املدقق

 مدققة 

 

131-155 

131 

131 

113 

 املجوعة الثامنة: مجاالت متخصصة 

 أغراض خاصة  ألطرافعمليات تدقيق البيانات املالية املعدة وفقا 

 محددةحسابات أو بنود  ومكونات أو عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة 

 عمليات اعداد التقارير حول البيانات املالية امللخصة

531-555 

513 

523 

503 

 املرتبطةاملجموعة التاسعة: الخدمات 

 التكليف بالتدقيق على البيانات املالية

 التكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها تتعلق باملعلومات املالية 

 التكليف بإعداد املعلومات املالية  

 

، التدقيق املحاسبي من منظور املعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرحسام الدين حماني،  املصدر:

 .02،00، ص ص: 2310، 1منشورة مالية ومحاسبية، سطيف ماستر، غير 

 

 

 ISAخصائص معايير التدقيق الدولية  وأهمية و املطلب الثاني: أهداف 
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 ISAالفرع ألاول: أهداف معاير التدقيق الدولية 

تبع، تتبلور معايير التدقيق الصادرة عن الجهات املهنية في معظم دول العالم بصرف النظر عن أسلوب التبويب امل

الواجب إتمام عملية التدقيق من خالله حتى تحق أهدافها املطلوبة بصورة جيدة،  إلاطار لتحديد  اتجاهاتفي ثالثة 

 1وتتمثل هده ألاهداف فيما يلي:

اتسام املعايير بسمة الدولية يخفف الى حد كبير من احتماالت حدوث املشاكل املتوقعة عند اعداد القوائم  -

 للشركات الدولية املتعددة الجنسيات. املالية املوحدة

عليه معايير املحاسبية الدولية بجانب الالزام بقواعد  والدي تنصالالتزام بقواعد إلافصاح الكافي املناسب  -

الشركات  الصادرة عنعليها معايير التدقيق الدولية سيوفر للقوائم املالية  والتي تنصالتدقيق املناسبة 

هده القوائم، كما يجعل هده القوائم  مستخدمو سمة املوثوقة التي يتطلع اليها  الدولية متعددة الجنسيات

 ؛والتحليل املاليصالحة للمقارنة 

 معايير التدقيقاعداد القوائم املالية استنادا على معايير املحاسبية الدولية واعتماد املدقق عند تدقيقها على  -

على نتائج  أكثر مندولة والحصول القوائم املالية في املقارنات بين  إجراءالدولية سوف يجعل من السهل 

 دقيقة وفعالة ما دامت املعايير املستخدمة موحدة في كل الدول؛

وجود املعايير الدولية للتدقيق سوف يوفر على الدول النامية الجهد والتكلفة إلنشاء معاييرها املحلية  -

املهنية من جهة أخرى وما على املنظمات  خصوصا في ضوء مواردها الاقتصادية من جهة وضعف منظماتها

املهنية في الدول النامية سوى الالتزام باملعايير الدولية وتطبيقها بشكل كامل أو جزئي وبالتالي الى عاملية 

 التدقيق؛

الدولية جنبا الى جنب مع معايير املحاسبية يفيد املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية  معايير التدقيقوجود  -

 اعتبارات الدولية أكثر من اعتمادهم على ظروف البيئة املحلية؛ قرارتهم علىن يعتمدون عند اتخاد الدي

 تزيد الثقة في التدقيق وتقض ي على أي منفد يتسرب منه الشك في الاعتماد عليها كمهنة معترف بها؛ -

 تساعد في جعل مهنة التدقيق دات كيان مستقل وبيان طبيعة ومحتويات هدا القرار؛ -

ند غياب املعايير تصبح مهنة التدقيق من غير مكانها املالئم، مما يتيح الفرصة أمام الحكومات الى ع -

 التشريعات التي تحول املهنة الى وظيفة حكومية.

 

                                                                 
 01،00، 15حامد الشمري، مرجع سابق ص ص: 1
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 ISAالفرع الثاني: أهمية معايير التدقيق الدولية 

مما زاد أهمية املحافظة على لقد تطورت مهنة التدقيق بصفة عامة وظهرت هيئات ومنظمات تهتم بهده املهنة  

 ز في النقاط التالية:جميع النواحي، فأهمية معايير التدقيق الدولية تبر وتطويرها مناملعايير 

 متطلبات عملية التدقيق للجهات املختلفة املستفيدة منها؛ وتوضيح لطبيعةأداة اتصال  -

 املسؤولية املهنية؛ إطار في ضوء  الذاتيتوفر للمدقق أساسا موضعيا للتقويم  -

 تحديد املؤهالت الواجب توفيرها في املدقق شخصيا؛ -

 تمكن كل من يزاول مهنة التدقيق من تقييم اعماله املؤداة؛ -

 ؛أمثلللعمل لضبط عمل املهنيين وتوجيههم بشكل  إطار تمثل  -

 تضييق فجوة التوقعات من خالل جعل إجراءات التدقيق متوقعة؛ -

 ؛رتقاء والحكم عليهتحسين ألاداءوالا تساعد في  -

 قابلة للتطبيق على كافة القوائم وبغض النظر عن حجم العميل وطبيعته النشاط؛ -

 مؤسسات املدقق؛ دور فيما يتعلق بالتوقعات عن  املجتمعتساعد في تلبية رغبات  -

 1.والفهم املوحدواملشتركالعمل على مراقبة القوائم بأكثر قدر ممكن من التنافس  -

 ISAالفرع الثاني: خصائص معايير التدقيق الدولية 

 تتلخص أهم الخصائص في الاتي: 

 والاختالفات والقرب منالتركيز على التفصيالت إجراءات العمل امليداني، الامر الدي يشكل بعض القيود  -

 املوضوعية قدر إلامكان عند إتمام عملية التدقيق؛

استخدمت اللجنة لفظ "معايير التدقيق الدولية" وال شك ان التسمية أكثر تحفظا ودلك لتوفر قدر جيد من  -

املرونة عليها لترك املجال مفتوحا امام املنظمات املهنية في دول العالم لالسترشاد بتلك املعايير وإتاحة الفرصة 

 يمكن تكييفها مع الظروف البيئية بكل دولة؛ امامها حتى

صادرة عن التجمع دولي كبير يضم معظم دول العالم،  ألنهاعمومية وشموال من غيرها  أكثر تبر هده املعايير تع -

العام الدي ينظم مهنة التدقيق ويلقي قبوال عاما على النطاق الدولي، كما انها تعتبر  إلاطار وبالتالي فهي تمثل 

 د الحاجة اليها.من قبل مزاولي املهنة عن اتبعتهاقواعد أساسية عامة يجب 

                                                                 
 01،01حسام الدين حماني، مرجع سابق، ص ص: 1
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 ISAاملطلب الثالث: أساليب تبني معايير التدقيق الدولية 

 هناك عدة أساليب تستخدم لتبني معايير التدقيق الدولية وهي كاالتي:

 

 

 للمعايير الفرع ألاول: التبني الكامل 

شريعية أو وطنية لها، واضافة أي متطلبات ت % 133الدولية كليا بنسبة  معايير التدقيقتقوم بعض املؤسسات لتبني 

وتنتهج بعض الدول هدا ألاسلوب نتيجة لعدم وجود جهات مختصة تقوم بوضع املعايير وهدا ينطبق على 

دولة قامت بتبني معايير  03في دخول ألاسواق العاملية، وهناك من  والتي ترغبالكثير من الدول النامية 

 ولبنان.التدقيق الدولية بصفة منها على سبيل املثال ألاردن 

 في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختالفات هامة الدوليةالفرع الثاني: استخدام معايير التدقيق 

ان بعض الدول ال تقبل تبني معايير التدقيق الدولية دون الاطالع الدقيق لالختالفات ما بين املعايير الوطنية ومعايير 

التدقيق الدولية، وفي هده الحالة فان الدول تقوم بعمليات تدقيق ومقارنة لتحديد الاختالفات ان وجدت، 

الحظة في نهاية كل معيار من معاييرها الوطنية وفي حالة عدم وجود اختالفات مهمة تقوم الدول بوضع م

سوف يكون بمثابة التزاما بمعايير التدقيق الدولية وال داعي يوضح الالتزام بهذا املعيار ألغراض وطنية 

 إلجراءات تدقيق أخرى عند اعداد تقرير يشير الى ان التدقيق قد تم وفقا ملعايير التدقيق الدولية.

 معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير التدقيق الوطنية في ظل وجود اختالفات هامةالفرع الثالث: استخدام 

في حالة وجود اختالفات هامة بين املعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية تقوم الدول بوضع مالحظات في نهاية 

هدا الاختالف ان الهدف من دلك كل معيار تحدد فيه مدى الاختالفات بين املعيار الوطني و الدولي مع تفسير ل

هو تنبه املدقق الى الاختالف الدي يجب اخده بعين الاعتبار عند اعداد تقريره و الدي يوضح فيه ان التدقيق 

الدي القام به قد تم وفقا ملعايير التدقيق الدولية ففي حالة تطلب املعيار الدولي إجراءات تدقيق إضافية غير 

فانه يجب على املدقق أن يقوم بهده إلاجراءات ادا كان يريد الالتزام بمعايير التدقيق  مطلوبة في املعيار املحل،

 الدولية.
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 خالصة الفصل: 

، فتطور التدقيق كان ناتجا على ضوء ما تقدم في هدا الفصل تم الوقوف على جملة من الاستنتاجات

ي مست املؤسسات بسبب الانفصال لتطور النشاط الاقتصادي عقب الثورة الصناعية والتغييرات الت

الى ابداء الرأي حول  والخطأ والاختالسبين إلادارة واملالك وقد انتقل مضمونه من اكتشاف الغش 

 مصداقية املعلومات املالية.

الدول النامية في ضوء املوارد الاقتصادية فقد معايير التدقيق  واملنظمات فيونظرا لضعف الهيئات 

 انشاء معايير التدقيق املحلية ودلك بتبنيها سواء بشكل كلي أو جزئي. الدولية الجهد وتكلفة
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 التمهيد:

اتسم التدقيق في الجزائر بنوع من الالتنظيم من الفوض ى وعدم وجود ضوابط وحدود ملمارسة املهنة بدليل انه لم 

تعلقة بمهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد من سنة يعاد النظر في النصوص التشريعية امل

، فقد وضعت معايير تدقيق جزائرية مؤخرا من طرف لجنة خاصة والتي تشمل مراعاة مدقق 2313الر غاية  1551

، فهده املعايير بمثابة والاستقالل بمتطلباتالتقرير وألادلةلكفاءة املهنية الحسابات للصفات املهنية املطلوبة مثل ا

 يستخدم للحكم على نوعية العمل الدي يقوم به املدقق. نموذج

 مباحث على النحو التالي: تالتهانطالقا مما سبق ولدراسة دلك أكثر تفصيال، تقسيم هدا الفصل الى 

 املبحث ألاول: مدخل مفاهيمي للتدقيق في الجزائر؛

  NAAالتدقيق الجزائرية املبحث الثاني: إلاصدارات ألاولى ملعايير 

 NAAاملبحث الثالث: إلاصدارات الثانية ملعايير التدقيق الجزائرية 
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 املبحث ألاول: مدخل مفاهيمي للتدقيق في الجزائر

تاريخية لتطور التدقيق في  نبذةتعتبر الجزائر من أواخر الدول التي تبنت معايير التدقيق ولدلك سنحاول إعطاء 

ضافة الى التعرف الى الهيئات املشرفة على التدقيق وكدا الجان املشرفة على معايير التدقيق الجزائر باإل 

 الجزائرية.

 املطلب ألاول: التطور التاريخي للتدقيق في الجزائر

ان مهنة التدقيق هي مهنة الحديثة في الجزائر، وقد عرف التدقيق في الجزائر تطورات كبيرة من خالل عدة 

مستوى البالد، فيمكن تلخيص هده  الاقتصادية علىها ودلك من أجل مسايرة التطورات قوانين لتنظيم

 التطورات في أربعة مراحل.

 1182-1161الفرع ألاول: الفترة ما بين 

بقانون املالية املتعلق  01/12/1565املؤرخ في  130-65بموجب الامر  1565التدقيق في الجزائر سنة بدأ التنظيم 

الى الرقابة الواجب فرضها على املؤسسات العمومية الاقتصادية بغية تامين حق الدولة حيث أشار  1503

 فيها.

الدي يحدد واجبات ومهمة محافظي الحسابات في املؤسسات  16/11/1503املؤرخ في  100-03ثم جاء املرسوم 

 ، الا انهم يعينون من بين:العمومية واملختلطة

 املراقبين العامين للمالية؛ -

 املراقبين املاليين؛ -

 املوظفين املؤهلين من وزارة املالية استثنائية -

 حيث أوكلت املهام التالية:  
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مراقبة مصداقية وصحة الجرد وحسابات النتائج املوجودة في الحسابات العامة واملحاسبة التحليلية  -

 للمؤسسة؛

أو للوزارة الوصية او لوزارة املالية، فقد إلاشارة الى ألاخطاء املرتكبة في التسيير وتقديمها للوزارة الوصية  -

تميزت هده املرحلة بوجود خلل في ممارسة مهنة تدقيق الحسابات سواء من حيث القائمين بها أو من حيث 

الثغرات الجوهرية التي تميزت بها هو غياب قانون خاص بمهنة تدقيق الحسابات  أبرز املهام املوكلة لهم، ومن 

 الدولية.وفقا للمعايير املهنية 

 1188-1182الفرع الثاني: الفترة ما بين 

 جديا بعد الصدمة البترولية التي اصابت أسعار البترول انكشفت عيوب وأساليب الاقتصاد الوطني وبدأ التفطير 

الاقتصادية تأخذ في أصبحت املؤسسة العمومية  وهكذا، ومضموناإعادة النظر في نمط التسيير املخطط شكال 

ركة باألسهم أو شركة دات مسؤولية محدودة، ومن ثم يمكن أن تخضع لإلفالس إدا تعرضت الغالب شكل ش

لعسر مالي وقد ترتب على دلك ضرورة إعادة النظر في وظيفة الرقابة مما يعني إعادة الاعتبار التدقيق، وكان دللك 

راقب من طرف مجلس املتعلق بنشاط وطبيعة امل 31/30/1513املؤرخ في  31-13بفعل صدور القانون رقم 

 املحاسبة.

، وقد نص على ان مجلس املحاسبة يراقب 100-03ألغيال مرسومكما  130-65حيث ألغي هدا القانون الامر 

 .واملحاسبيةمختلف املحاسبات التي تصور العمليات 

 بالعناصر التالية:هده القوانين لم يكن كافيا لتعديل محتوى النصوص القانونية املنظمة فيما يتعلق الا ان الغاء 

 شروط تعيين مدققي الحسابات؛ -

 مهام ووجبات هؤالء املهنيين؛ -

 مسؤولياتهم وبصفة عامة كل ما يتعلق بالقوانين املنظمة لتدقيق الحسابات. -
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حيث نص على أنه يتم تعيين محافظين  1511من القانون املالية سنة  156وبقي الحال الى غاية صدور املادة 

تملك فيها الدولة او الهيئة العمومية حصصا في  واملؤسسات التيالحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومية 

 التالية  سبب العواملببكيفية تطبيقها ودلك  نصوص متعلقةتصدر الاجتماعي، لكن لم  رأسمالها

 

 

واملالية الظروف الاقتصادية لتلك الفترة التي استدعت احتياجاتها أخرى مثل إعادة الهيكلة العضوية  -

 مما حجب مشكل محافظة الحسابات وعدم الاهتمام بها؛ للمؤسسات

، بينما 23من  نقص إمكانيات البشرية من حيث عدد املهنيين املختصين في الرقابة القانونية الدي كان اقل -

 مؤسسة؛ 1633قدر عدد املؤسسات في دلك الوقت بحوالي 

غياب التنظيم املنهي للمهنة ساعد بشكل كبير في عدم جلب اهتمام السلطات العمومية باملهنة والدور الدي  -

 قد تلعبه في التحكم في إدارة وسياسة إعادة الهيكلة للقطاع العمومي.

 1111-1188 ما بينالفرع الثالث: الفترة 

املتعلق  31-11والقانون املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  11/31بموجب قانون رقم 

الخاصة املطبقة على املؤسسات العمومية تم الفصل التام بين التدقيق الخارجي لحسابات املؤسسات  بالقواعد

الحسابات، وتقييم طرق تسييرها التي يتولها التدقيق الداخلي تحت سلطة  محافظيالاقتصادية التي يمارسها 

 مجلس إدارة املؤسسة.

 املتعلق بمجلس املحاسبة ليراعي التغييرات الجديدة في املؤسسات العمومية، 02-53ثم جاء القانون 
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جلس املحاسبة بل حيث أصبحت العمليات التي تتناولها املؤسسات العمومية الاقتصادية ليست من اختصاص م

تنحصر مهمته في الرقابة الالحقة ملالية الدولة والجماعات املحلية واملرفق العمومية وكل الهيئة خاضعة لقواعد 

 إلاداري.القانون 

 0212-1111الفرع الرابع: الفترة ما بين

 ،20/31/1551املؤرخ في  31-51نتج عنه صدور القانون رقم  31-11بموجب القانون رقم 

 واملحاسبين املعتمدينالوطنية للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات  ألاخير املنظمةنشأت بموجب هدا حيث أ

 املحاسبة.ليست من اختصاص مجلس  واملؤسسات التيواوكلت له مهنة تدقيق الهيئات 

كما جاء  املتعلق بمجلس املحاسبة 02-53يعدل ويلغي بعض احكام القانون  الدي 23-51وقد صدر القانون رقم 

املتضمن قانون اخالقيات مهنة خبير املحاسب ومحافظ الحسابات  1556لسنة  106-56املرسوم التنفيذي رقم 

 وسلوك أعضائها. آدابهااملعتمد باعتبارها مهن مستقلة تقتض ي وجود دستور ينظم 

الالتحاق بمهنة التدقيق، وقد عدل  الاجازات والشاهدات وشروطيتضمن املوافقة على  1555تم صدور مقرر سنة 

أخرى تم اضافتها تمنح الحق بااللتحاق  شهادات، ودلك باملوافقة على 2336وثم في سنة  2332هدا املقرر في سنة 

 باملهنة.

، تم صدور قانون جديد لينظم مهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد كدالك 2313اما في سنة 

 .25/13/2313املؤرخ في  31-13 القانون رقماملنظم للمهنة وهو  31-51القانون يلغي أحكام 

 املطلب الثاني: الهيئات املشرفة على التدقيق في الجزائر 

تشكيلة وصالحيات الهيئات املشرفة  تحددتنفيذية ثالثة مراسيم  2311جانفي  20الجريدة الرسمية في لقد أصدرت 

 على التدقيق في الجزائر، فسنحاول التعرف في كل فرع على هيئة من الهيئات تلك.



إلاطار النظري ملعايير التدقيق                                         الفصل الثاني                                                     

 NAAالجزائرية 

38 

 

 الفرع ألاول: املجلس الوطني للمحاسبة 

والدي يحدد الطبيعة الاستشارية  21/35/1556املؤرخ في  011-56رقم  التنفيذينشأت هدا املجلس بموجب املرسوم 

 تسيره. والقواعد التياختصاصه وصالحياته  له، كما حدد

 للمحاسبة:تشكيلة املجلس الوطني  -1

 تحث سلطة الوزير املكلف باملالية او ممثله ويتشكل من:يوضع املجلس 

 ممثل الوزير املكلف بالطاقة  -

 ممثل الوزير املكلف باإلحصاء  -

 ممثل الوزير املكلف بالتربية الوطنية  -

 ممثل الوزير املكلف بالتجارة -

 ممثل الوزير املكلف بالتعليم العالي  -

 ممثل الوزير املكلف بالتكوين املنهي  -

 ممثل الوزير املكلف بالصناعة  -

 رئيس املفتشية العامة للمالية  -

 املدير العام للضرائب  -

 املدير املكلف بالتقييس املحاسبي لدى وزارة املالية -

 ممثل برتبة مدير عن بنك الجزائر  -

 ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  -

 ممثل برتبة مدير عن مجاس املحاسبة -

 ثالثة أعضاء منتخبين عن املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين  -

 ثالثة أعضاء منتخبين عن املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات  -
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 الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين املعتمدينثالثة أعضاء منتخبين عن املجلس  -

 ثالثة اشخاص يتم اختيارهم لكفاءاتهم في مجالي املحاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملالية. -

يجب ان تتوفر في ممثلي الوزراء على ألاقل رتبة مدير باإلدارة املركزية ويتم اختيارهم كفاءاتهم في املجال املحاسبي 

 .واملالي

 ( بناء على اقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات.36يعيين أعضاء املجلس بقرار الوزير ملدة ست)

( ، وفي حالة انقطاع عهدة أحد ألاعضاء يتم استخالفحسب 2( كل سنتين )1/0تحدد تشكيلة املجلس بالثلث )

 الجديد حتى النهاية العهدة. العضو نفسها ويستخلف الاشكال 

ن يستعين باي شخص من شأنه ان يساعد في اشغاله بحكم مؤهالته السيما في املجال كما يمكن للمجلس أ 

 املحاسبي واملالي والاقتصادي والقانوني. 

 

 

 :صالحيات املجلس الوطني للمحاسبة -0

 على الخصوصية فيما يلي:تتمثل صالحيات املجلس الوطني للمحاسبة 

 والتدقيقباملحاسبة  والوثائق املتعلقةيجمع كل املعلومات  -

 املجال تطوير واستعمال ألادوات  والتحاليل فييعمل على التحقيق كل الدراسات  -

 املحاسبيةستعمال الادوات واملسارات امجال تطوير و  والتحاليل فييعمل على تحقيق كل الدراسات  -

 إلاجراءات التي تهدف الى التقييس املحاسبات والتدقيقات  يقترح كل -

 بشأن جميع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باملحاسبة والتدقيقتوصيات يبدأ رايه ويقدم  -

 يساهم في تطوير أنظمة وبرامج التكوين والتحسين املستوى في مجال املحاسبة والتدقيق -
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 يتابع تطور املناهج والنظم وألادوات املتعلقة باملحاسبة والتدقيق على املستوى الدولي  -

 ي تدخل في اطارهينظم كل التظاهرات وامللتقيات الت -

 الفرع الثاني: املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين

تحدد تشكيلة املجلس الوطني للمصف الوطني  20/31/2311املؤرخ في  21-11رقم  التنفيذيبموجب املرسوم 

 للخبراء املحاسبين وصالحياته.

 تشكيلة املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين: -1

( أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين ألاعضاء املعتمدين واملسجلين في 35املجلس من تسعة)يتشكل 

 الجدول املصف الوطني للخبراء املحاسبين عن طريق الاقتراع السري.

( املنتخبون هو الدين تحصلوا على أكبر عدد من ألاصوات املعلن عنهم على التوالي رئيسا 35ألاعضاء التسعة)

( الباقون حسب العد التنازلي لألصوات املتحصل عليها وفي 36عاما وامينا للخزينة ويوزع ألاعضاء الستة) وامينا

 حالة التساوي عدد ألاصوات يعتبر فائزا املترشح الاقدم في املهنة.

 

 صالحيات املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين: -0

 بما يأتي: على الخصوصيكلف املجلس

 ألامالك املنقولة وغير املنقولة التابعة للمصف الوطني للخبراء املحاسبين وتسييرهاإدارة  -

اقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف  -

 ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية  تنفيذ

 قررة من طرف الجمعية العامةتحصيل الاشتراكات املهنية امل -

 نتائج الاشغال املتعلقة باملجال الدي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها  ضمان تعميم -

 تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح املهنة -



إلاطار النظري ملعايير التدقيق                                         الفصل الثاني                                                     

 NAAالجزائرية 

41 

 

 في كل منظمة جهوية او دولية تمثل املهنة بترخيص من الوزير املكلف باملاليةالانخراط  -

 املحاسبين لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكدا الغير تمثيل املصف الوطني للخبراء -

 اعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء املحاسبين. -

 الفرع الثالث: املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات 

ظي الحسابات تحدد تشكيلة املجلس الوطني ملحاف 20/11/2311املؤرخ في  26-11رقم  التنفيذيبموجب املرسوم 

 وصالحياته.

 تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات: -1

( أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين ألاعضاء املعتمدين واملسجلين في 35يتشكل املجلس من تسعة)

 الجدول الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات.

 ل لدى املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين.وله نفس قواعد ألاعضاء انتخاب ألاعضاء والتمثي

 

 

 

 صالحيات املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات: -0

تتشابه بعض الصالحيات املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات مع صالحيات املجلس الوطني 

 تتمثل فيما يلي:للخبراء املحاسبين أما صالحيات ألاخرى التي تختلف عنها 

 إدارة املالك املنقولة وغير املنقولة التابعة للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وتسييرها  -

 تمثيل الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات لدى هيئات العمومية وجميع السلطات وكدا الغير -
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 اعدا النظام الداخلي للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات  -

 ن املشرفة على املعايير التدقيق الجزائريةاملطلب الثالث: الجا

 الفرع ألاول: لجنة توحيد املمارسات املحاسبية وإجراءات العمل

 املحاسبية وإجراءات العمل مكلفة ب:ان لجنة توحيد املمارسات 

 وضع املناهج عمل في ميدان املمارسات املحاسبية وإجراءات العمل  -

املحاسبية الوطنية املطبقة على شكل شخص طبيعي او  بأحكاماعداد املشاريع املتفق عليها فيما يتعلق  -

 معنوي خاضع لوجوب القيام باملحاسبة

 التنمية واستعمال وسائل املحاسبية ومناهجها والتحليالت فيإطار القيام بكل الدراسات  -

 اقتراح إلاجراءات املوحدة للمحاسبة  -

 انونية املتعلقة باملحاسبةصيات خاصة بكل مشاريع النصوص القاء التو دراسة وبداء ار  -

 ضمان تنسيق البحوث النظرية واملنهجية واجمالها في مختلف ميادين املحاسبة -

اعداد املشاريع املتفق عليها بالتنسيق مع مختلف املؤسسات املعنية املتعلقة باملعايير التي وضعتها الهيئات  -

 حاسبة وتطبيقها.الدولية حول توحيد امل

 

 

 الفرع الثاني: لجنة املراقبة الجودة

 ان لجنة مراقبة الجودة مكلفة ب:

 وضع مناهج عمل في ميدان جودة الخدمات -
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 ابداء اراء واقتراحات مشاريع النصوص شرعية في ميدان الجودة -

 ضمان جودة التدقيقات املكلف بها املدققين املهنيين  -

 تنظيم املكاتب وادارتهاوضع املعايير الخاصة بكيفيات  -

 وضع املناهج التي تسير ضمان تفقد جودة الخدمات املكاتب  -

 املهنة وآدابضمان متابعة خاصة بمراعاة احكام الاستقالل  -

 الفرع الثالث: اللجنة الخاصة

الجنة الخاصة هي اللجنة املكلفة بوضع معايير التدقيق الجزائرية أنشأت ضمن املجلس الوطني للمحاسبة 

 مؤلفة من خبراء في شؤون املحاسبة والتدقيق. وهي

 

 

 

 NAAاملبحث الثاني: إلاصدارات الاولي ملعايير التدقيق الجزائرية

الصادرة عم وزارة املالية والدي يهدف الى وضع حيز التنفيذ  2316فيفري 31املؤرخ في  332حسب املقرر رقم 

 وإبراز كل معيار في مطلب.لها بعض الاساسيات لها أربعة معايير جزائرية للتدقيق التي سنقوم بشرحها وتنو 

 " اتفاق حول احكام مهمة التدقيق"012املطلب ألاول: املعيا ر الجزائري للتدقيق 

بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب املعيار لدلك حولنا تقسيم 

 املطلب الى أربعة فروع

 تطبيق املعيار ووجبات املدقق وفق هدا املعيار الفرع ألاول: مجال 
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 مجال التطبيق املعيار:  -1

امللحقة يخص هدا العيار كل مهام تدقيق الكشوفات املالية والتاريخية الكلية أو الجزئية باإلضافة الى املهام 

تدقيق مع ضرورة وفقا لالتفاق املبرم مع إلادارة حول احكام مهام ال ومسؤولياتهكدالك يعالج واجبات املدقق 

 في رسالة املهمة املتمثلة في: والشروط املعروضةتأكيد موافقة على الاحكام 

 ان يكون املرجع املحاسبي املطبق مقبول بالنظر لخصائص املؤسسة  -

 ان يعترف وتتحمل إلادارة مسؤوليتها فيما يخص الاعداد والعرض الصادق للكشوف املالية -

 وضع نظام للمراقبة الداخلية الفعال من قبل إلادارة ضروري  -

 مقبل إلادارة. واملراقباتعدم وضع اية حدود او قيود على الفحوص  -

 وجبات املدقق وفق هدا املعيار: -0

ادا توقع عدم قدرته على تقييم رايه حول الكشوف املالية بافتراض عدم اجتماع الشروط املسبقة فانه  -

 الامر مع إلادارة يتوجب عليه مناقشة

 في حالة عدم معالجة الامر يرفض املهمة الا ادا كان القانون يمنع دلك  -

املصادقة على رسالة املهمة ألاولية املعدة من طرفه في السنة ألاولى من املهمة، ودلك قيل الشروع في  -

 اعمال الفحص واملراقبة

 ان يدون في ملف عمله كل اختالف محتمل. -

 حتويات ألاساسية لرسالة املهمةالفرع الثاني: امل

 1انظر امللحق()ما يلي تحتوي رسالة املهمة 

 الكشوفات املالية ونطاق تدقيقهدف  -

 مسؤولية محافظ الحسابات  -

                                                                 
 امللحق يتضمن نموذج رسالة املهمة.1
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 مسؤولية املسيرين الاجتماعيين للمؤسسة  -

 مخطط التدخل والفريق املخصص للمهمة -

 رسالة تأكيد  -

 الاتعاب  -

 رزنامة الفتورة والدفع. -

 مهمة التدقيق التعاقدية  إطار تعديل احكام املهمة في ث: الفرع الثال

 فيما يلي: املبادئهناك بعض املبادئ التي تستلزم املدقق اتباعها فيما يحص تعديل احام املهمة وتتمثل هده 

 ال يقبل تعديل احكام مهمة التدقيق ادا لم يكن هناك سبب معقول لفعل دلك  -

التدقيق الى مهمة تقد الى مستوى تامين اقل مع تقدير الاثار  تحديد سبب معقول يستدعي تعديل مهمة -

 القانونية والتنظيمية املحتملة، ودلك ادا طلب منه دلك قبل انهاء املهمة التدقيق.

يجب عليه وضع الاحكام جديد وتنظيمها في رسالة املهمة ادا وافق على التعديل احكام مهمة التدقيق الى  -

 مهمة او خدمة مرتبطة بها

ستقالة من التدقيق ادا تعدر عليه قبول تعديل احكام مهمه التدقيق ولم ترخص اه إلادارة بمتابعة الا  -

 مهمة ألاولية لكن بشرط ادا سمح القانون بدلك

 

 الفرع الرابع: مزايا رسالة املهمة

مهمة مشتركة او عدة رسائل  رسالةفان عليم اعدا  من مدقق أكثر ادا منحت مهمة التدقيق الى  -

 يةفرد

في حالة اعداد رسالة مهمة مشتركة يجب تحديد بدقة توزيع الاعمال بين املدقيقين واحتساب  -

 الاتعاب املخصصة لكل واحد منهم
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ادا كان هنالك مدقق واحد لعدة مؤسسات تابعة للمؤسسة الام يستطيع اعداد رسالة مهمة  -

 مشتركة لهم

م التأكيد خطيا ان جميع املؤسسات قد ادا قام بإعداد رسالة مهمة مشتركة يطلب من املؤسسة الا  -

 وافقت على محتوى رسالة املهمة.

 

 

 "التأكيدات الخارجية" 525املطلب الثاني: املعيار الجزائري للتدقيق 

بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب املعيار لدلك حولنا تقسيم 

 املطلب الى أربعة فروع.

 الخارجية التأكيداتالفرع ألاول: مفهوم 

مباشرة الى املدقق سواء يتم الحصول عليه عن طريق رد خطي من طرف املرسل  مثبتالتأكيد الخارجي هو دليل 

 كان في شكل ورقي او الكتروني او شكل اخر

 ويصنف التأكيد الخارجي الى صنفين هما:

و مرسل الرد ان يرد مباشرة على املدقق في جميع )التأكيد مستعجل(: هو طلب يدعالتأكيد إلايجابي  -

 الحاالت اما باملوافقة على املعلومات الواردة او نفيها او يقدم معلومات ناقصة مطلوبة.

تأكيد ضمني(: هو طلب يدعو مرسل الرد ان يرد مباشرة املدقق في حالة نفيه )السلبي التأكيد  -

 للمعلومات الواردة في الطلب.

لهده إلاجراءات بهدف  حيز التنفيذاستعمال املدقق إلجراءات التأكيد الخارجية أي وصع  الجاملعيار يعفهدا 

 .داللة ومصداقيةالحصول على ادلة مثبتة دات 

 الفرع الثاني وجبات املدقق وفق هدا املعيار
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 واجبات املدقق فيما يلي: تتمثل

 الحفظ على الرقابة على طلبات التأكيد عند لجوئه الى إجراءات التأكيد الخارجي  -

 إجراءات ارسال الطلبات الى املرسل متابعة  -

ادا استخلص عدم قدرته على الحصول على العناصر مقنعة دات صلة ومصداقية يجب ان يقوم  -

 إلادارة وفحص اثار دلك على التدقيق ورايه. بأعالم

شفهيا فانه يقوم بالطلب من املرسل ان يرد خطيا مباشرة والا عليه البحث عن  ادا التقى ردا -

 العناصر مقنعة لتدعيم املعلومات الواردة في الرد الشفهي

ادا حدد املدقق ان يرد على طلب التأكيد ليس بدي مصداقية فالبد ان يقيم تأثيرات دالك على  -

 ر الغشتقييمه إلخطار الانحرافات املعتبرة بما فيها خط

 او ال  انحرافاتادا كانت تشير الى  لتأكيد ماالبحث عن وجود فوارق  -

 فعليه يقوم بتقييمه ما ادا كان يشير الى الغش او ال. الانحرافاتفي حالة الكشف عن  -

 الفرع الثالث: إجراءات التدقيق البديلة

داللة ومصداقية في الحاالت  دات مثبتةالى إلاجراءات التدقيق البديلة بهدف الحصول على ادلة يلجا املدقق 

 التالية:

 طلب التأكيد  باإلرسالادا رفضت إلادارة السماح له  -

 التأكيد  ادا تبين له عوامل تثير لديه شكوك حول مصداقية الرد على الطلب -

 إلالكترونيعدم التأكد من مصدر الوثيقة عندما تكون الردود عن طريق الفاكس او البريد  -

 ادا قام املرسل باالستعانة بشخص اخر يغية التنسيق واعداد الردود على طلب التأكيد  -

 معتبرة  انحرافاتوجود  -

 عدم تلقي الرد من املرسل الرد أي غياب الرد او تلقي رد جزئي  -
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 ة املثبتالفرع الرابع: التأكيدات الضمنية وتقييم ألادلة 

 التأكيدات الضمنية )السلبية(: -1

بالتأكيدات املستعجلة فاملدقق يستوجب عليه ان ال  مقارنة أثباتاالضمنية تقدم ادلة اقل  تان التأكيدا

 يستعمل التأكيدات الضمنية الا عند اجتماع الشروط التالية:

وكافية ومالئمة حول فعالية تسيير املراقبة دات الصلة بالتأكيد  مثبتةادا تحصل املدقق على ادلة  -

 معتبرة ضعيف نحرافاتااملعني وقدر ان خطر وجود 

ادا احتوت ألادلة الخاضعة إلجراءات التأكيد الضمني على عدد كبير من ألارصدة الحسابات  -

 والعمليات او على شروط قليلة الاهلية ومنسجمة

 ادا كانت نسبة الفرق متوقعة وجد متدنية -

 لتأكيد الضمني.ادا كان املدقق يجهل الظروف او الحاالت التي أدت باملرسل الى اهمال طلبات ا -

 املثبتة:تقديم ألادلة  -0

دات الصلة ومصداقية او  مثبتةادا كانت نتائج التأكيد الخارجي تقدم ادلة  تحديد ماعلى املدقق  يجب 

 الزامية الحصول على ألادلة كاملة فعند تقييمه لنتائج طلب تأكيد الخارجي يمكن له تصنيفها كالتالي:

 املقدمة او املطلوبة دون وجود فوارق  التأكيد املعلوماتيتضمن ل رد من املرسل املؤه -

 الرد يعتبر غير موثوق  -

 عدم الرد  -

 الرد يحتمل الفوارق  -

بعين الاعتبار كل  ألاخذفتقييم املدقق لهده النتائج يساعده في تحديد ما ادا تم جمع ادلة كافية مالئمة مع 

 إلاجراءات التدقيق املنجزة من الجهات أخرى.
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 "الاحداث الالحقة"562املطلب الثالث: املعيار الجزائري للتدقيق 

لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب املعيار لدلك حولنا تقسيم  بالنسبة

 الى ثالثة فروع.

 الفرع ألاول: مفهوم الاحداث الالحقة 

 طارنة انها لقد عرفها غسان امل

بعد اقفال الحسابات الختامية واعداد القوائم املالية واعتمادها من قبل الجمعية الاحداث التي تقع 

 العمومية للمساهمين.

 وقد عرفها أبو زيد الشحنة على انها:

كل الاحداث التي تقع بين القوائم املالية وتاريخ تقرير املدقق وكدا الحقائق التي تكشف بعد تاريخ هدا 

 .التقرير

 الدي يتضمن املعايير الجزائرية للتدقيق انها 2316فيفري  31في  املؤرخ 332في املقرر رقم  اما بالنسبة ملا ورد

 الواقعة بين تاريخ الكشوف املالية** وتاريخ تقرير املدقق والتي علم بها املدقق بعد تاريخ تقريره. تلكهي 
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 الفرع الثاني: اهداف املدقق وفق هدا املعيار

 تتمثل اهداف املدقق في:

صول على العناصر الثبتة الكافية واملالئمة والتي تدل ان الاحداث التي وقعت بين تارخ الكشوف الح -

املالية وتاريخ تقريره، والتي تتطلب احداث تعديالت على الكشوف املالية او املعلومة متضمنة فيها قد 

 تمت معالجتها وفقا للمنهج املحاسبي املطبق.

علم بها بعد تاريخ اصدار تقريره والتي كانت لتؤدي به الى احداث التي  لألحداثاملعالجة املالئمة  -

 تعديالت على محتواه ان هو علم بها قبل دلك التاريخ.

 الفرع الثالث: واجبات املدقق اتجاه كل نوع من أنواع الاحداث الالحقة

 ما يليالى  الالحقةيمكن تصنيف الاحداث 

 تقرير املدقق: احداث تقع بين تاريخ الكشوف املالية وتاريخ -1

عمليات التدقيق التي تغطي الفترة املمتدة بين تاريخ الكشوف املالية وتاريخ يجب على املدقق اجراء  -

 ممكن منه أقربتاريخاملدقق او الى 

 بعين الاعتبار تقييمه الشخص ي للمخاطر قصد تحديد طبيعة إجراءات التدقيق  يأخذيجب ان  -

للحصول على ادلة تدقيق كافية ومالئمة التي من شانها قد يجب على املدقق أداء إجراءات مصممة  -

ها وتتمثل تتطلب جميع الاحداث التي تقع حتى تاريخ تقريره تعديل في الكشوف املالية او إلافصاح عن

 فيما يلي: إلاجراءاتهده 

 دراسة إجراءات إلادارة املوضوعية -

عقدت بعد تاريخ  والتنفيذ التيقيق التد إلادارة ولجانقراءة محاضر اجتماعات املساهمين ومجلس  -

 الكشوف املالية، والاستفسار عن ألامور التي نوقشت في الاجتماعات التي لم تتوفر لها محاضر بعد 
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والتقارير إلادارية ألاخرى وجراء  والتنبؤاتالتقديرية  واملوازناتالاطالع على اخر القوائم مالية املتاحة  -

 املقارنات الضرورية.

 كتشفة بعد تاريخ تقرير املدقق الى غاية تاريخ اعتماد الكشوف املالية:الاحداث امل -0

إجراءات او عمل او اية استفسارات فيما يتعلق بالكشوف  ألداءعلى املدقق اية مسؤولية  ال يوجد

 فمسؤوليةاملالية بعد تاريخ تقريره بينما في فترة من تاريخ تقريره حتى تاريخ صدوره الكشوف املالية 

بالواقع التي تؤثر على الكشوفات املالية تقع على إلادارة وادا صادف ان اعلمته إلادارة  إبالغه

احداث تؤثر بشكل جوهري على الكشوفات املالية ودلك بعد اصدار تقريره وقبل املصادقة بوجود

 عليها فوجب عليه:

 إلادارة.مناقشة املسالة مع  -

 الكشوف املالية ينبغي تعديلتحديد ما ادا كان  -

 وادا عدلت إلادارة الكشوف املالية فوجب عليه:

 إجراءات التدقيق الظرفية الازمة على التعديل املقدم تنفيذ -

قرار محاضرة اجتماعات املساهمين ومجلس إلادارة ولجان التدقيق التي عقدت بعد تاريخ الكشوف  -

 ا محاضرة بعد املالية والاستفسار عن ألامور التي نوقشت في الاجتماعات التي لم تتوفر له

الادارية واجراء املقارنة متاحتهواملوازنات التقديريةوالتنبؤات والتقارير الاطالع على أواخر قوائم مالية  -

 الضرورية

 " التصريحات الكتابية"  582املعيار الجزائري للتدقيق الرابع:املطلب 

 فروع:بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه الى ثالثة 

 واهداف املدقق الفرع ألاول: مفهوم التصريحات الكتابية 

 مفهوم التصريحات الكتابية: -1
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الكشوف املالية وقد تعتبر  إطار هي عبارة عن معلومات او اقرارات او العناصر الضرورية للمدقق في 

 هده العناصر مقنعة كافية والئمة كا قد تعتبر غير مقنعة فيما يتعلق باملسائل التي تعالجها 

 :اهداف املدقق -0

 تتمثل ألاهداف املدقق وفق هدا املعيار فيما يلي 

 الحصول على التصريحات الكتابية من طرف إلادارة -

 تعزيز العناصر املقنعة ألاخرى املتعلقة بالتأكيدات الخاصة  -

 الرد بشكل مالئم في حالة تقديم أو عدم التصريحات الكتابية من طرف إلادارة. -

 الفرع الثاني: واجبات املدقق تجاه التصريحات الكتابية 

 التصريحات الكتابية املتعلقة بمسؤوليات إلادارة: -1

 :ما يليبتصريحات كتابية تبين فيها  إلدارةعلى املدقق ان يطالب 

 اعداد الكشوفات املالية إطار جميع املسؤوليات في  -

 التقييم النزيه للكشوف املالية طبقا للمعيار املحاسبي املعمول به  -

 رسالة املهمة  ألحكامالتأكيد ان كل املعلومات دات داللة ومصداقية طبقا  -

 تأكيد ان كل املعلومات مفيدة وموضحة على الكشوف املالية. -

 

 التصريحات الكتابية الاحرى: -0

طلوبة الا ان املدقق يرى الحصول عليها امر ضروري لدعم هي عبارة عن تكملة للتصريحات الكتابية امل

عناصر مقنعة أخرى التي تتعلق بالكشوف املالية فاملدقق يقوم بمطالبة هده التصريحات والتي يمكن ان 

 تتضمن احدى املسائل التالية:
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 معتبر على املعلومة املالية تأثير الاعالم بكل النقائص باملراقبة الداخلية التي لها  -

كبير على كيفية عرض الحسابات وطرق  تأثير او الهيئات الوصية التي لها  املراقبةاب راي الهيئات غي -

 تقييمها

 معتبر على الكشوف املالية  تأثير حالة الدعاوي والنزاعات املحتملة او املعلومة التي لها  -

 او املساهمين متناول الشركاءفي  واملحاسبية املوضوعةالاعالم باملعلومات املالية  -

 التصريحات الكتابية املشكوك في مصداقيتها: -0

التصريحات الكتابية  تنفيذشكوكه في كفاءة ونزاهة واخالقيات او حتى التزام او تأثير ان يحدد مدى  -

 حول مصداقيتها

كانت التصريحات الكتابية مناقضة للناصر املقنعة ألاخرى ودلك  الالزمة اداوضع إجراءات التدقيق  -

 لحلها

من ان التصريحات  تأكدالتدابير الازمة املتعلقة بتحديد ألاثر على الراي في تقريره ودلك ادا  أحد -

 الكتابية ليست موثوقة.

 التصريحات الكتابية الغير املتحصل عليها: -4

 مناقشة إلادارة حول عدم تقديمها للتصريحات الكتابية املطلوبة -

 إعادة تقيم نزاهة إلادارة  -

 إلادارة على مصداقية التصريحات الكابيةتقييم اثر نزاهة  -

 اتخاد القرارات املناسبة  -

 تحديد ألاثر املحتمل حول الراي املعبر عنه في تقريره. -

 الفرع الثالث: خصائص التصريحات الكتابية:
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 1انظر امللحق(ثالثة خصائص تتميز بها واملتمثلة فيما يليت الكتابية للتصريحا

 ما يمكن من تاريخ تقرير املدقق حول الكشوفات املالية وليس بعده أقربالتاريخ: يجب ان يكون  -1

 التي يغطيها تقرير املدقق؛املدة: يجب ان تشير التصريحات الكتابية الى كل الفترات  -2

 الشكل: يجب ان تكون التصريحات الكتابية على شكل رسالة تأكيد موجهة الى املدقق؛ -0

 

 

 

 NNAايير التدقيق الجزائرية املبحث الثالث: إلاصدارات الثانية ملع

الصادر عن وزارة املالية والدي يهدف الى وضع حيز  11/11/2316املؤرخ في  113حسب املقرر رقم 

 أربعة معايير جزائرية للتدقيق والتي سنقوم بشرحها وتناول بعض ألاساسيات التنفيذ

 كل معيار في مطلب  بإبراز لها ودلك  

 "تخطيط تدقيق الكشوف املالية"  022املطلب ألاول: املعيار الجزائري للتدقيق 

بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جواني املعيار لدلك حولنا تقسيم 

 املطلب الى ثالثة فروع 

 الفرع ألاول: مفهوم واهداف تخطيط تدقيق الكشوف املالية

 الكشوفات املاليةمفهوم تخطيط  -1

املستمرة واملتكررة، املرتبطة بنهاية التدقيق السابق وتتواصل الى  الشاملةالتدقيق  استراتيجيةهو عبارة وضع 

 غاية انتهاء التدقيق الجاري.

 اهداف تخطيط تدقيق الكشوف املالية: -0

                                                                 
 يتضمن نموذج رسالة الادارة 2ملق رقم  1
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 ان تخطيط تدقيق الكشوف املالية يساعد املدقق على:

 املهمة لدات التدقيق؛ الاهتمام املناسب باملجاالت -

 التعرف على املشاكل املتوقعة وحلها في الوقت املناسب؛ -

 انجاز املهم بالفعالية وكفاءة. -

 على: سيساعدطيط مالئم اإلضافة الى دلك ادا كان هدا التخب

 اختيار أعضاء الفريق املكلف دوى القدرات والكفاءات؛ -

 توزيع الاعمال الفريق املكلف باملهمة بشكل مالئم؛ -

 تدقيق اعمال الفريق املكلف باملهمة؛ -

 تنسيق الاعمال التي تتم من قبل مدققي العناصر املشكل للمجمع والخبراء؛ -

 التعرف على الجوانب الهامة واعطائها العناية املناسبة. -

 الفرع الثاني: وجبات املدقق وفق هدا املعيار

 قبل بداية في مهمة التدقيق ألاولية: -1

 ؛223املتعلقة بالزبون ومهمة التدقيق الخاص املنصوص عليها في املعيار القيام باإلجراءات  -

 التواصل مع املدقق السابق طبق للقواعد ألاخالقية املهنية في حالة تغيير املدقق -

 عند بداية مهمة التدقيق ألاولية: -0

 ؛223وفق املعيار  باالستقالليةتقييم مدى احترام القواعد ألاخالقية املتعلقة  -

  223من معرفة بنود)قيود( املهمة وفق املعيار التحقق  -

 اعداد الاستراتيجية العامة للتدقيق: -0

 التعريف بخصوصيات املهمة؛ -

 التحقق من اهداف املهمة من حيث التقرير الواجب إصداره؛ -

 بعين الاعتبار نتائج الاعمال ألاولية؛ ألاخذ -
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للمؤسسة في املهام ألاخرى ادا كان دات تحديد الخبرة املكتسبة التي أنجزت من طرف املدقق السابق  -

 داللة؛

 املهمة  إلنجاز التأكد من نطاق املوارد الضرورية  -

 عند اعداد برنامج العمل: -4

 ؛011املخطط لها وفق املعيار  اطر ونطاق إلاجراءاتتقييم مخ -

 ؛ 003وفق معيار  التأكيداتالتخطيط لطبعة ومدى إجراءات التدقيق التكميلية على مستوى  -

 إجراءات التدقيق الاحرى املطلوبة قد انجاز املهمة؛وضع  -

 وضع البرنامج بشكل مفصل قصد تقليص مخاطر التدقيق الى مستوى ضعيف ومقبول. -

 الفرع الثالث: املتطلبات الضرورية لبناء حطة التدقيق 

 لبناء خطة التدقيق يجب ان تتوفر متطلبات ضرورية واملتمثلة في:

 ؤسسة معرفة طبيعة وحجم ونشاط امل -

 نوني الدي تخضع له املؤسسة إلاطار التنظيمي والقامعرفة  -

 تحديد اهداف ونطاق التدقيق  -

 وضع وتوثيق برنامج يوضح طبيعة وإجراءات التدقيق والتغييرات املهمة العامة له. -

 " العناصر املقنعة"522املطلب الثاني: املعيار الجزائري للتدقيق 

لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب املعيار لدلك حاولنا تقسيم  بالنسبة

 املطلب الى ثالثة فروع.

 الفرع ألاول: مفهوم العناصر املقنعة
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العناصر املقنعة هي كل املعلومات التي سيجمعها بغية الوصول الى نتائج معقولة تكون ألاساس الدي يبنى عليه 

 ي هده املعلومات الى صنفين:رايه املنه

الكشوف املالية كالقيود املحاسبية القاعدية) دفتر الاستاد، دفتر  إلعداداملعلومات املتضمنة واملؤيدة  -

 اليومية( والوثائق الاثباتية ) الفواتير، العقود ، الصكوك(

عن التدقيقات مجمعة من الوثائق أخرى كمحاضر الاجتماعات او املعلومات الناتجة معلومات أخرى  -

 سابقة او اعمال خبراء معنيين من طرف إلادارة.

 الفرع الثاني: وجبات املدقق وفق هدا املعيار  

 ان يكون يقظا وعلى اتم الوعي بالنظر الى مؤشرات املشكوك في مصدرها  -

 ان يحدد إجراءات التدقيق التكميلية ادا ارتابه شك ما  -

 اصر املقنعة املجتمعةاستحضار حكمة املنهي الخاص تقييمه للعن -

 جمع العناصر مقنعة حول دقة وشمولية املعلومات الصادرة عن املؤسسة  -

 تقدير ما ادا كانت املعلومات الصادرة عن املؤسسة دقيق ومفصلة بالقدر الكافي -

 ادا كانت املعلومات ناتجة عن اعمال خبير معين من طرف إلادارة يجب على املدقق  -

  تقييم كفاءة وقدرات الخبير 

  الاطالع على اعمال الخبير 

  تقدير مالئمة اعمال الخبير 

 بعين الاعتبار العالقة املتعلقة بفوائد املعلومات املنبثقة من العناصر املقنعة ألاخذ -

استعمال التأكيدات املتعلقة بتدقيق العمليات وارصدة الحسابات املتعلقة بعرض الكشوف  -

 املالية

 فحص املادي لألصول العينية  -



إلاطار النظري ملعايير التدقيق                                         الفصل الثاني                                                     

 NAAالجزائرية 

58 

 

 فحص تسجيالت او الوثائق الداخلية والخارجية -

إلاجراءات او التدقيقات داخل املؤسسة اما يدويا او عن طريق التقنيات املدعمة  تنفيذإعادة  -

 بجهار الحاسوب. 

 الفرع الثالث: خصائص العناصر املقنعة

يعني ان جمع العناصر املقنعة تتوفر فيها جميع الخصائص تتميز العناصر املقنعة بأربعة خصائص الا ان هدا ال 

 في ان واحد وهدا يرجع اسبا وتتمثل هده الخصائص فيما يلي:

 الكفاية: -1

تقدر الكفاية بالنظر الى كم العناصر التي تم جمعها ويتعين عليها مخاطر اختال الت معتبرة فكلما كان كم العناصر 

 ر كبيرة.املقنعة املطلوب معتبرا كانت املخاط

 املالئمة: -0

 تتوفر املالئمة على نوعية العناصر املجمعة.

 الداللة: -0

تقم الداللة على هدف املنشود من اجراء التدقيق فادا تعلق الامر بالتأكيد من استعمال الحسابات املناسبة 

ال يكون  من شمولية تدفقات العمليات بالتأكيدوبشكل الجيد يكون اجراء التدقيق دو داللة اما ادا تعلق الامر 

 اجراء التدقيق دو داللة.

 املصداقية: -4

تتعلق مصداقية العناصر املقنعة بمصدرها وطبيعتها وبالظروف الخاصة التي تم جمعها فيها وبالتالي فان 

 العناصر املقنعة دات مصداقية اقل هي:
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 العناصر املجمعة من مصادر داخلية  -

 طلبات املعلومات عن طريقالعناصر املتحصل عليها  -

 العناصر املجمعة املتكونة من النسخ  -

 لفظي بعدي للمسائل التي تمت مناقشتها. تأويلالعناصر املتحصل عليها من  -

 تتمثل في: أكثر اما العناصر املقنعة دات مصداقية  -

 العناصر التي تم جمعها من املصادر خارجية  -

 العناصر التي تتحصل عليها املدقق مباشرة  -

 العناصر املجمعة املتكونة من الوثائق الاصلية -

 العناصر املوجودة في الوثائق محررة اثناء اجتماع ما. -

 

 

 الافتتاحية" ألارصدة-ألاولية"مهام التدقيق 512املعيار الجزائري للتدقيق  الثالث:املطلب 

املعيار لدلك حاولنا تقسيم بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب 

 املطلب الى ثالثة فروع.

 الفرع ألاول: مجال التطبيق املعيار

مهنة التدقيق ألاولية باإلضافة الى انه يعالج وجبات املقق املتعلقة  إطار يخص هدا املعيار ألارصدة الافتتاحية في 

 بهده ألارصدة والتي سنعرف عليها في الفرع املالي.

ية يقصد بها العناصر املوجودة او املبالغ الواردة في الكشوف املالية في بداية الفترة والتي على فاألرصدة الافتتاح

 أساسها يجب تقديم املعلومات مثل:
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الطرق املحاسبية في عرض حسابات السنوات السابقة خاصة الاحتماالت والالتزامات املسجلة خارج  -

 امليزانية.

 ا املعيار الفرع الثاني: واجبات املدقق وفق هد

 :بإثباتالتي تسمح  الكافية واملالئمةجمع العناصر املقنعة  -

 ان ألارصدة اقفال السنة املالية السابقة قد تم إعادة نقلها بشكل صحيح للفترة الجارية 

  بشكل مالئم في قد تم تطبيقها  الافتتاحيةفي ألارصدة  املنعكسةما ادا كانت الطرق املحاسبية

 ة بالفترة الجارية الكشوف املالية الخاص

  التغيرات في الطرق املحاسبية قد تم تسجيلها محاسبيا بصفة مالئمة  تأثير ان 

 ان موضوع املعلومة مالئم في الكشوفات وفقا للمرجع املحاسبي املطبق 

معتبر على الكشوف املالية للفترة  تأثير التي تحملها ألارصدة الافتتاحية التي لها  باالختالالتاعالم إلادارة  -

 الجارية 

 وضع إجراءات تدقيقية تكميلية لتحديد ألاثر  -

 فحص الكشوف املالية الاحدث  -

 فحص تقرير املدقق السابق حول الكشوفات املالية  -

 ية من طرف املدقق السابق التي نجم عنها تعديل لالتدقيق الكشوف املا أثر تقييم  -

 ادا كان في تقرير املدقق السابق املتعلق بالكشوف املالية للفترة الجارية تعديل رايه  -

 الفرع الثالث: نتائج وتقرير املدقق 

 بتحفظ او الراي بالرفض ادا توصل الى احدى النتائج التالية:يقوم املدقق بتقديم الرأي 

رة الجارية ولم يتم تسجيل تأثير اختالل لديه تأثير على الكشوف املالية للفت الافتتاحية تحملان ألارصدة  -

 هده الاختالل محاسبيا 
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 املحدثة على الطرق املحاسبية لم يتم تسجيلها بالشكل املالئم  تأثير ان  -

 ان موضوع املعلومة في الكشوف املالية غير مالئم للمرجع املحاسبي املطبق  -

 .الافتتاحيةة انه غير قادر على جمع العناصر املقنعة الكافية واملالئمة حول ألارصد -

 "تأسيس الراي وتقرير التدقيق للكشوف املالية" 022املطلب الرابع: املعيار الجزائري للتدقيق 

بالنسبة لهدا املعيار سنحاول شرحه شرحا تفصيليا وهدا لتغطية جميع جوانب املعيار لدالك حاولنا تقسيم 

 املطلب الى فرعين.

 مجال التطبيق املعيار: -1

يعالج هدا املعيار التزالم املدقق بتشكيل راي حول الكشوف املالية القائم على أساس تقييم الاستنتاجات 

 للمعيار الجزائريةاملستخرجة من العناصر املقنعة املجمعة كدالك يعالج شكل ومضمون تقريره الدي يتم وفقا 

 للتدقيق.

 وجبات املدقق وفق هدا املعيار: -0

ي غير معدل ادا استخلص انه قد تم اعداد الكشوف املالية في جميع جوانبها وفقا التعبير في تقريره برا -

 للمرجع املحاسبي املطبق

 التعبير في تقريره براي معدل في الحالتين التاليتين: -

  عندا يتضمن الكشوف املالية اختالالت معتبرة 

  على جمع العناصر املقنعة الكافية واملناسبة التي تسمح له باستنتاج ان الكشوف املالية ال  قدرتهعدم

 تحمل اختالالت معتبرة 

 املرجع املحاسبي املطبق فعليه: إطار عندما يتم عرض معلومات إضافية غير مطلوية في  -

 تقدير إمكانية تميزها بشكل واضح عن الكشوف املالية 
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  كيفية عرض املعلومات إلاضافية في حالة عدم قدرته على تميزيها وادا رفضت  مطالبة إلادارة بتغيير

 إلادارة دلك فيجب عليه إلاشارة في تقرير انه لم يتم تدقيق هده املعلومات. 

 الفرع الثاني: تقرير املدقق 

 )انظر امللحق(ما يلييجب ان يكون تقرير املدقق كتابي ويتضمن 

 ر ملدقق مستقل بان التقري بموضوععنوان يشير  -

 املرسل اليه  -

 فقرة تمهيدية يكر فيها: -

  تعريف املؤسسة التي تمت تدقيق كشوفها املالية 

  الكشوف املالية تمت تدقيقها 

  املحاسبية املستعملة من طرف املؤسسة ملخص الهم الطرق 

  تاريخ اقفال او الفترات التي تغطيها كل الكشوف املالية التي تم تدقيقها 

 الاجتماعيين املتعلقة بالكشوف املالية  املسيرينشرح ملسؤولية  -

 شرح ملسؤولية املدقق  -

 شرح التدقيق -

 واملطابقةالراي حول الكشوف املالية وفقا ملرجع يستند على مبدا العرض الصحيح  -

 قانونية وتنظيمية أخرى  التزاماتتقرير حول  -

 هوية وتوقيع املدقق  -

اصر املقنعة الكافية واملالئمة يكون هدا التاريخ سابقا لتاريخ جمعه العنتاريخ التقرير ويجب ان ال  -

 اسيس رايه حول الكشوفات املالية لت

 عنوان املدقق الدي مارس فيه النشاط. -
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 خالصة الفصل:

دول العالم  تعتبر الجزائر من أواخر الدول التي تبنت معايير التدقيق ودلك لتأخر تطور التدقيق فيها مقارنة ملعظم

 كإنشاء لجان التدقيق او العمل على وجود هيئات مهنية ومنظمات تحرص على استقاللية مدقق الحسابات 

ومن خالل عرضنا التفصيلي ملعايير التدقيق الجزائرية فهي تحتاج الى تعديالت واضافات لتكون في املستوى املقبول 

لخلق توافق وبين املعايير مع الواقع الدولي  وتكييفلهيئات املنظمة باإلضافة الى ضرورة تفعيل التواصل بين ملهنيين وا

 معايير التدقيق الدولية.

 



إلاطار النظري ملعايير التدقيق                                         الفصل الثاني                                                     

 NAAالجزائرية 

64 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل 

الثالث



دراسة املقارنة بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير                            الفصل الثالث                               

 التدقيق الدولية               

66 

 

 تمهيد:

لقد ال قت معايير التدقيق الدولية على مدار سنوات املاضية قبوال واسعا وحققت انتشارا عامليا باعتبارها خطوة 

لية اكبر ويتمثل حل إلافصاح في انحاء العالم اليوم في التوجه الدولي نحو اعتماد مجموعة ضرورية تجاه تحقيق قاب

 موحدة من معايير التدقيق.

وفي ظل هدا الانتشار التي حققته معايير التدقيق الدولية فإنها قد تكون ملزمة بتطبيقها على املدققين ومحافظي 

 نشط في البلدان التي تبنت هده املعايير بشكل رسمي.الحسابات والخبراء املحاسبين خاصة ادا كانت ت

 تقسيم هدا الفصل الى ثالثة مباحث على النحو التالي: انطالقا مما سبق ولدراسة دلك اكثر تفصيال، سنحاول 

  113، 163، 213،131املبحث ألاول: مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع دات ارقام 

 ؛033، 113، 133، 033تدقيق الجزائرية مع الدولية دات ألارقام املبحث الثاني: مقارنة معايير ال

 املبحث الثالث: تحليل نتائج املقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولي.
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 .582، 562، 525، 012املبحث ألاول: مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية دات ارقام 

 جزائري مع معيار التدقيق دولي في كل مطلب.سنقوم بمقارنة كل معيار تدقيق 

 012املطلب ألاول: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم 

 213(: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم 1-0الجدول رقم)

تفاق حول احكام مهمة " ا012املعيار الجزائري للتدقيق " " شروط تكليف بالتدقيق012املعيار الجزائري للتدقيق"

 التدقيق

يهدف هدا املعيار الى وضع معايير وتوفير  ر:مجال تطبيق املعيا

بعملية شروط الارتباط  والعميل علىإرشادات التفاق بين املدقق 

التدقيق وكيفية استجابة املدقق للطلب الدي قد يقدمه العميل 

من الارتباط الى شروط يتوافر فيها مستوى اقل  لتغيير شروط

 التأكيدات.

كما يهدف الى مساعدة املدقق في اعداد خطاب الارتباط املتعلق 

بتدقيق القوائم املالية ويمكن الاستعانة بهدا الارشاد على 

الخدمات دات الصلة النه قابل للتطبيق عليها ال انه يكون من 

 املفضل اعداد خطابات منفصلة لهده الخدمات

ان يقوم بإرسال كتاب ومن مصلحة كل من العميل واملدقق 

 التكليف. ويفضل ان يرسل قبل البداية في املهمة.

شروط يهدف هدا املعيار الى وضع  ر:مجال تطبيق املعيا

التفاق بين املدق وإلادارة او املدقق وألاشخاص القائمين على 

 الحكم في املؤسسة حول احكام مهام التدقيق.

رسالة املهمة كما يهدف الى مساعدة املدقق على اعداد 

املتعلقة بتدقيق الكشوف املالية التاريخية الكلية او الجزئية 

 باإلضافة الى املهام امللحقة.

املصادقة على رسالة املهمة ألاولية املعدة من طرفه في السنة 

ألاولى من املهمة، ودلك قيل الشروع في اعمال الفحص 

 .واملراقبة

 

 

 محتويات كتاب التكليف:

 دقيق البيانات الهدف من الت -

 مسؤولية إلادارة عن البيانات املالية -

 نطاق التدقيق  -

شكل التقرير او اية وسيلة أخرى إليصال نتائج  -

 التكليف

 رسالة التأكيد. -

 املهمة:محتويات رسالة 

 هدف ونطاق تدقيق الكشوفات املالية -

 مسؤولية محافظ الحسابات  -

 مسؤولية املسيرين الاجتماعيين للمؤسسة  -

 مخطط التدخل والفريق املخصص للمهمة -

 رسالة تأكيد  -

 الاتعاب  -
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 إضافة الى دلك يمكن تضمين كتاب التكليف مايلي:

 ترتيبات املتعلقة بتخطيط عملية التدقيق  -

 توقيعات باالستالم تاكيدات خطية من إلادارة  -

 طلب التأكيد شروط التكليف -

 أسس احتساب الاتعاب. -

 إضافة الى دالك يمكن تضمين كتاب التكليف مايلي:

 ترتيبات تتعلق بارتبط مدققين اخرين  -

 ترتيبات تتعلق بارتبط مدققين داخليين  -

 ترتيبات تتم مع املدقق السابق. -

 

 رزنامة الفتورة والدفع. -

 

 

قد يقرر املدقق عدم اسال كتاب  إعادة التكليف بالتدقيق:

ومع دالك فان العوامل التالية تجعل من  تكليف جديد في كل فترة

 املناسب ارسال كتاب جديد:

اي مؤشر يدل على ان العميل قد اساء فهم   -

 هدف ونطاق التدقيق

 اية تعديل او شروط خاصة بالتكليف  -

تغييرات حدثت مؤخرا في إلادارة العليا او في  -

 ارة او فب امللكيةمجلس إلاد

 أي تغيير هام في طبيعة او حجم اعمال العميل  -

 متطلبات قانونية. -

 

 

يحدد املدقق اثناء تادية مهمته ادا كان التدقيقات املتكررة: 

من الضروري تذكير الكيان بمحتوى رسالة املهمة او اعادة 

 صياغتها السيما عند:

إلادارة حيال  وجود مؤشرات تظهر سوء تقدير  -

 طبيعة ونطاق تدخالت املدقق

 ماجهة املدقق ملشاكل خاصة لدى مباشرته العماله -

حدوث تغييرات في الهيئة املسيرة او القائمين على  -

 الحكم في املؤسسة او املساهمين

 مالحظة في تطور طبيعة واهمية نشاطات الكيان -

وقوع حدوث او طلب من الكيان يتطلب واجبات  -

 ف الدقق.إضافية من طر 

 تغيير التكليف:

على املدقق الدي يتطلب منه وقبل اكمال مهمة التدقيق  -

بتغيير التكليف الى تكليف اخر يتضمن مستوى ثقة اقل 

 ان يدرس مدى مالئمة قيامه بدلك

على املدقق عدم موافقة على التغيير التكليف في حالة  -

 وجود مبررات معقولة لدالك

ادا لم يستطع املدقق املوافقة على التعديل التكليف ولم  -

يسمح له باالستمرار بالتدقيق فان عليه النسحاب من 

املهنة ودراسة فيما ادا كانت هنالك اية التزامات تعاقدية 

او غير دلك يتوجب عليه اشعار اطراف أخرى كمجلس 

 تعديل احكام املهمة: 

قبل الانتهاء مهمة التدقيق وادا طولب املدقق  -

بتعديل مهمة التدقيق الى مهمة تقود الى مستوى 

تامين اقل فان عليه تحديد ما ادا كان هناك سبب 

 معقول 

على املدقق ان ال يقبل تعديل احكام مهمة التدقيق  -

 ادا لم يكن هناك سبب معقول لفعل دلك 

كام مهمة ادا تعدر عل املدقق قبول التعديل اح -

التديق ولم ترخص له إلادارة بمتابعة مهمة ألاولية 

فان عليه الاستقالة من املهمة و تحديد وجود أي 
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نوع من الالتزام تعاقدي او شكل اخر وبالغ اثار دلك  إلادارة.

 لألطراف الاخرين كاملالكين او السلطات املراقبة. 

 

 .213اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو الرقم  :املصدر 

 "525املطلب الثاني: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم "

 " 131(: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم "2-0الجدول رقم)

 " التأكيدات الخارجية525لجزائري للتدقيق "املعيار ا " التأكيدات الخارجية525املعيار الدولي للتدقيق"

فهدا املعيار يعالج استعمال  مجال تطبيق املعيار:

املدقق إلجراءات التأكيد الخارجية أي وصع حيز التنفيذ 

لهده إلاجراءات بهدف الحصول على ادلة الرقابة وفقا 

واملعيار الدولي  003ملتطلبات املعيار الدولي للتدقيق 

 يعالج الاستفسارات املتعلقة باملقاضاة وال  133للتدقيق 

 . 131واملطالبات التي يعالجها املعيار الدولي للتدقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهدا املعيار يعالج استعمال املدقق  مجال تطبق املعيار:

إلجراءات التأكيد الخارجية أي وصع حيز التنفيذ لهده 

 إلاجراءات بهدف الحصول على ادلة مثبتة
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 التأكيد:اجراءات 

 يمكن استعمال التأكيدات للحصول على ادلة حول:

وجود او عدم وجود شروط وظروف مشروعه  -

او غيرها مثل الضامنات حسن ألاداء او 

التمويل، في الاتفاقيات او الترتيبات املبرمة مع 

 ثالثة أخرى  أطراف

رصد نفقات لم يتم الترخيص فيها بعد من قبل  -

 السلطة التشريعية

استمرارية أهلية الافراد لتلقي رواتب التقاعد  -

او مساعدات الدخل او املدفوعات السنوية او 

 غيرها من املدفوعات املستمرة 

وجود صفقات جانبية مع املوردين الرجاع  -

السلع مقابل ائتمان بهدف استخدام تمويل 

يمكن ان يسقط في فقرة الحقة بدون ارجاع 

 تلك السلع.

 

 اجراءات التأكيد:

 يمكن استعمال التأكيدات للحصول على ادلة حول:

معلومات موضوع التأكيد او الطلب كدالك  -

الاتفاقيات  رصيد الحسابات مكوناتها اجال

العقود او العمليات التي قد تكون ابرمتها 

 املؤسسة من طرف اخر 

رصد نفقات لم يتم الترخيص فيها بعد من قبل  -

 إلادارة

رواتب التقاعد او  استمرارية أهلية الغير لتلقي -

مدفوعات سنوية اوغيرها من املدفوعات 

 املستمرة.

 

 .131اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو رقم  املصدر:
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 562املطلب الثالث: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم 

 163دو رقم  (: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي0-0الجدول رقم)

 " الاحداث الالحقة562املعيار الجزائري للتدقيق " " الاحداث الالحقة 562املعيار الدولي للتدقيق"

الغرض من هدا املعيار هو وضع مجال تطبيق املعيار:

حول مسؤولية املدقق املتعلقة  توفير إرشاداتو معيار 

هدا  الاحداثالالحقة( في)املصطلح باألحداث الالحقة وان 

املعيار يستعمل لإلشارة الى كل الاحداث التي تظهر بين 

تقرير املدقق والحقائق  وتاريخنهاية الفترة املالية 

 بعد تاريخ تقرير املدقق. املكتشفة

 

يتطرق هدا املعيار الى التزامات مجال تطبيق املعيار:

إلقفال الحسابات في إطار  املدقق اتجاه الاحداث الالحقة

الاحداث الالحقة( )تدقيق الكشوف املالية وان مصطلح 

تظهر بين تاريخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير املدقق والتي 

 علم بها املدقق بعد تاريخ تقريره.

 ية تقرير املدقق:داث تقع لغااح

 على املدقق انجاز إلاجراءات املصممة للحصول  -

ية ومالئمة تؤيد بان كافة على ألادلة اثبات كاف

الاحداث لغاية تاريخ تقرير املدقق والتي قد 

تتطلب اجراء تسوية او إلافصاح عنها في 

 البيانات املاية قد تم تشخيصها 

ان إجراءات تشخيص الاحداث التي قد تتطلب  -

اجراء التسوية او إلافصاح عنها فب البيانات 

ممكن  املالية والتي يتم القيام بها في اقرب وقت

لتاريخ تقرير املدقق تتضمن تدقيق إلاجراءات 

التي قامت إلادارة بوضعها للتأكد من ان 

الاحداث الالحقة قد شخصت كما تتضمن 

الاستفسار من إلادارة فيما ادا كانت هناك اية 

احداث الحقة حدثت والتي قد يكون لها تاثير 

 على البيانات املالية.

 

 

 

 

احداث وقعت بين تارخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير 

 املدقق:

ءات الكفيلة بجمع من واجب املدقق وضع إلاجرا -

العناصر املثبثة الكافية واملالئمة التي من شانها 

تحديد ما ادا كانت الاحداث الواقعة بين تاريخ 

الكشوف املالية وتاريخ اصدار التقرير والتي 

تتطلب احداث  تعديالت على الكشوف املالية 

 قد تم تحديدها 

ان إجراءات تحديد الاحداث التي قد تتطلب  -

ت في الكشوف املالية والتي يتم اجراء تعديال 

القيام بها في اقرب تاريخ ممكن منه لتاريخ 

الجراءات  التقرير  املدقق تتضمن ادراك كافة

املوضوعة من طرف إلادارة من اجل التأكد ان 

الاحداث الاحقة قد تم تحديدها كما تتضمن 

طابات للحصول على املعلومات من إلادارة ما ادا 

قة تاثير على الكشوفات كان لالحداث الالح

 املالية.
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تقرير املدقق وقبل اصدار  حقائق مكتشفة بعد تاريخ 

 البيانات املالية:

اية مسؤولية للقيام باجراءات ال يتحمل املدقق  -

او لعمل أي استفسار يتعلق بالبيانات املالية بعد 

 تاريخ تقرير املدقق

عند اطالع املدقق بعد تاريخ تقرير املدقق ولكن  -

قبل اصدار البيانات املالية على واقعة قد تؤثر 

ى البيانات املالية يجب عليه بشكل جوهري عل

دراسة ما ادا كانت البيانات املالية في حاجة الى 

 تعديل 

إلادارة بتعديل البيانات في حالة عدم قيام  -

املالية في الظروف يعتقد فيها املدقق بضرورة 

 التعديل.

 

 

حقائق اعلم بها املدقق بعد تاريخ تقرير التدقيق الى 

 غاية تاريخ اعتماد الكشوف املالية:

ال يلزم املدقق بالقيام باجراءات التدقيق على  -

 الكشوف املالية بعد تاريخ إصداره تقريره

عند اعالم إلادارة املدقق إصداره تقريره قبل  -

املصادقة على البيانات املالية بحدث من شانه 

ان يحدث تعديالت على التقرير يجب عليه 

تحديد ما ادا كانت الكشوف املالية بحاجة الى 

 تعديل 

اداا لم تعدل إلادارة الكشوف املالية في ظروف  -

يعتبر املدقق انه من الضروري القيام بها 

استوجب على املدقق تغيير  رايه ثم ارسال 

 تقريره.

 

 

 

 

 

 

 

 حقائق مكتشفة بعد اصدار البيانات املالية:

ال تقع على املدقق بعد اصدار البيانات املالية اية 

مسؤولية لعمل اية استفسارات تتعلق بتلك البيانات 

 املالية .

 حقائق اعلم بها املدقق بعد نشر الكشوف املالية:

املدقق باي اجراء تدقيق على الكشوف املالية  ال يلتزم

 بعد اشهارها.

 

 .163اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو رقم  املصدر:
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 582املطلب الرابع: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

 113(: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 1-0الجدول رقم)

 " التصريحات الكتابية582املعيار الجزائري للتدقيق" " اقرارات الادارة582املعيار الدولي للتدقيق "

الغرض من هدا املعيار هو وضع مجال تطبيق املعيار:

إلادارة و  إقراراتحول استخدام معايير وتوفير إرشادات 

إلاجراءات التي يتوجب تطبقها عند تقييم وتوثيق 

في حالة رفض  إلادارة وإلاجراءاتاملتخذةاقرارات 

 الاقرارات املناسبة.

 

يعالج هدا املعيار الزامية تحصل مجال تطبيق املعيار:

املدقق على تصريحات الكتابية من إلادارة في اطار 

 الكشوف املالية.

 اقرارات إلادارة كدليل إثبات:

على املدقق ان يتحصل على اقرارات خطية  - -

ألامور هامة للبيانات املالية في من إلادارة حول 

 حالة يتعذر فيها وجود ادلة اثبات أخرى كافية.

خالل عملية التدقيق تقوم إلادارة بعمل عدة  -

الى املدقق اما من تلقاء نفسها او بنء  قرارات

على استفسارات معينة وفي حالة كون هده 

الاقرارات تتعلق بأمور هامة للبيانات املالية 

 يحتاج الى: فان املدقق سوف

   طلب ادلة اثبات معززة من املصادر

 داخل او خارج املنشأة

  تقييم فيما ادا كانت الاقرارات

املقدمة من إلادارة معقولة وتتوافق 

مع ادلة الاثبات ألاخرى التي تم 

الحصول عليها ومن ضمنها الفراوات 

 ألاخرى.

في حالة تناقض اقرارات إلادارة مع ألادلة اثبات  -

املدقق ان يستقض ي أسباب دلك  أخرى، على

الضرورة يجب عليه إعادة النظر  وعند

 بمصداقية إلقرارات ألاخرى املقدمة.

 تصريحات كتابية كعنصر مقنع: 

كتابية على املدقق ان يحصل على تصريحات  -

من إلادارة املتعلقة باكشوف املالية في حالة 

 يتعدر عليها وجود عناصر مقنعة 

خالل عملية التدقيق تقوم إلادارة بعمل عدة  -

فان  تصريحات كتابية تتعلق بالكشوف املالية

 املدقق سوف يحتاج الىك

  طلب عناصر مقنعة  من مصادر داخل او خارج

 املنشاة 

 لكتابية تقييم فيما ادا كانت التصريحات ا

املقدمة من طرف الادراة تتوافق مع العناصر 

 املقنعة ألاخرى 

ادا كانت التصريحات الكتابية مناقضة  -

للعناصر املقنعة ألاخرى على املدقق وضع 

إجراءات التدقيق الازمة محاولة منه في حل 

هده التناقضات وادا لم يتم حل املسالة عليه 

النزاهة إعادة النظر في التقييم الكفاءة 

اخالقيات او واجبات إلادارة وعليه ان يحدد 

مدى تأثير دلك على مصداقية التصريحات 

 الكتابية.
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 العناصر الرئيسية إلقرار إلادارة:

عند طلب إقرار إلادارة يطلب املدقق ان يعينون  -

الكتاب اليه وان يتضمن معلومات خاصة وؤرخ 

 ويوقع بشكل مناسب.

بنفستقرير املدقق يؤرخ كتاب التمثيل عادة  -

ومع دلك وفي ظروف معينة فقد يتم  الحصول 

على إقرار إلادارة منفصل يتعلق بمعامالت 

خالل اجراء عملية خاصة او احداث أخرى 

 التدقيق او في تاريخ الحق لتاريخ تقرير املدقق.

 

 

 العناصر الرئيسية للتصريحات الكتابية:

عند طلب التصريحات الكتابية يطلب املدقق  -

ان تعنون الرسالة وان تتضمن معلومات 

 خاصة وتؤرخ وتوقع بشكل مناسب

ابية عادة يكون اقرب او تاريخ التصريحات الكت -

 في نفس تاريخ تقرير املدقق.

 .113اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو رقم  املصدر:

، 522، 022املبحث الثاني: مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية دات ارقام 

512 ،022. 

 مع معيار تدقيق دولي في كل مطلب. سنقوم بمقارنة كل معيار جزائري 

 022املطلب ألاول: مقارنة معيار تدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

  033(: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 1-0الجدول رقم )

" تخطيط تدقيق 022املعيار الجزائري للتدقيق " " التخطيط 022املعيار الدولي للتدقيق"

 الكشوف املالية 

الغرض من هدا املعيار هو وضع  مجال تطبيق املعيار:

معايير وتوفير إرشادات التخطيط عملية التدقيق 

ليناسب التدقيق  البيانات املالية ان هدا املعيار وضع

ألاول مرة فقد يحتاج  متكرر الحدوث اما في التدقيق 

قق لتوسيع عملية التخطيط الى حدود ابعد مما املد

 سيناقش على هدا السياق.

 

هدا املعيار التزمات املدقق يدرسمجال تطبيق املعيار:

فيما يخص التخطيط لتدقيق الكشوفات املالية ان هدا 

املعيار يخص التدقيقات املتكررة كما يعالج على حدا 

ار في اطار املسائل إلاضافية التي يجب اخدها بعين الاعتب

 مهمة التدقيق ألاولية.
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 تخطيط العمل:

ان تخطيط املالئم لعمل املدقق يساعد في  -

التأكد من ان العناية املالئمة قد أعطيت 

في عملية التدقيق، وان  الهامةللمجاالت 

سيتم  وان العملاملشاكل املحتملة قد حددت 

إنجازه بسرعة كما يساعد التخطيط على توزيع 

الاعمال بشكل مالئم على املساعدين وتنسيق 

الاخرين  املدققينالعمل الدي يتم من قبل 

 والخبراء 

ان مدى التخطيط سوف يختلف استنادا الى  -

وتعقيدات عملية التدقيق وخبرة حجم املنشاة 

 املدقق مع املنشاة ومعترفة بطبيعة العمل.

قد يرغب املدقق بمناقشة أجزاء التدقيق  -

الشاملة وبعض إجراءات التدقيق مع لجنة 

التدقيق في املنشاة او إلادارة او املوظفين ودلك 

 التنسيقوكفاءة عملية التدقيق لتطوير فعالية 

إجراءات التدقيق مع الاعمال موظفي املنشاة 

 ومع دلك فان خطة التدقيق الشاملة وبرامج 

 ي من مسؤولية املدقق.التدقيق تبق -

-  

 رزنامة التخطيط:

ان التخطيط يساعد املدقق في اهتمام املناسب  -

املهمة لدات التدقيق وحل املشاكل باملجاالت 

املحتملة وتنظيم وتسيير مهمة التدقيق كما 

الصحيح للمهام  يساعد التخطيط على التوجيه

على ألاعضاء الفريق املكلف بها وتنسيق الاعمال 

 ن طرف املدققين والخبراء.املنجزة م

طبيعة وامتداد التخطيط يتغيران حسب حجم  -

 ودرجة تعقيد الكيان 

يمكن للمدقق ان يقرر مناقشة إدارة الكيان  -

حول بعض املسائل التي تمس بالتخطيط من 

دون اجل تسهيل أداء وإدارة مهمة التدقيق

التعرض لفعالية تدقيقه ويبقى املدقق مسؤوال 

عامة للتدقيق او برنامج ال استراتيجيةعن 

 العمل.

بعين الاعتبار عند قيام املدقق بوضع  تأخذألامور التي 

 خطة التدقيق الشاملة:

 طبيعة العمل  -

 النظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية -

 املخاطر والاهمية النسبية  -

 طبيعة إلاجراءات وتوقيفها ومداها  -

 واملتابعة. والتوجيه والاشرافالتنسيق  -

 

 

 

 

 

 مسائل تؤخذ بعين الاعتبار في مهمة التدقيق:

 برنامج العمل  -

التنظيمي والقانوني الدي يخضع له  إلاطار  -

 الكيان

 اطر املخ -

 نطاق إلاجراءات  -

 والتوجيه التنسيق  -
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 033اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو رقم  :املصدر

 522مع الدولي دو الرقم املطلب الثاني: مقارنة معيار التدقيق الجزائري 

 133مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم  (:6-0الجدول رقم )

 " العناصر املقنعة522املعيار الجزائري للتدقيق" ادلة إلاثبات" 522املعيار الدولي للتدقيق " 

الغرض من هدا املعيار هو وضع مجال تطبيق املعيار:

لكمية ونوعية ادلة الاثبات التي معايير وتوفير إرشادات 

يتم الحصول عليها عند القيام بعملية التدقيق البيانات 

 املالية وإجراءات الحصول على هده ألادلة.

يوضح هدا املعيار مفهوم العناصر مجال تطبيق املعيار:

املقنعة في اطار تدقيق الكشوف املالية ويعالج واجبات 

إجراءات  التنفيذ املدقق فيما يتعلق بيصور ووضع حيز

 التدقيق قصد الحصول على عناصر مقنعة ومناسبة.

ان البيانات املالية هي الصادرة عن إلادارة ويمكن 

 تصنيفها كما يلي:

الوجود: ان املوجودات واملطلوبات موجودة في  -

 معين  تاريخ

: ان املوجودات تخص والالتزاماتالحقوق  -

 املشاة في تاريخ معين 

ة هي الصادرة عن إلادارة ويمكن ان الكشوف املالي

 تصنيفها كما يلي:

وجود: ألاصول والخصوم وألاموال الخاصة موجودة 

الحقوق والوجبات: الكيان يمتلك او يراقب ألاصول، 

 وتتعلق الديون بواجبات الكيان

الحدوث: ان املعاملة او الحدث الدي تم يخص  -

 املنشاة خالل الفترة

دات او الاكتمال: ليست هناك أي موجو  -

مطلوبات او معامالت او احداث لم تسجل وليس 

 هنالك اية بنود لم يفصح عنها خالل فترة 

التقييم: ان املوجودات او املطلوبات قد سجلت  -

 يقيمتها املناسبة

القياس: ان املعاملة او الحدث قد سجل بمبلغ  -

فصل الفترات: العمليات والاحداث قد تم تسجيلها في 

 الفترة املحاسبية املناسبة

الشمولية: كل العمليات والاحداث املسجلة التي كان 

 يجب تسجيلها قد تم تسجيلها محاسبيا

تتضمن الكشوف املالية كل ألاصول والخصوم  التقييم:

 وألاموال الخاصة بقيمتها الصحيحة

املتعلقة بالعمليات  ألاخرى الدقة: املبالغ واملعطيات 

 والاحداث قد تم تسجيلها بشكل صحيح
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مناسب وان إلايرادات واملصروفات قد حملت 

 على فترة مناسبة

ان البند قد تم إلافصاح العرض والافصاح:  -

املالئم للتقارير  إلاطار عنه وصنف وشرح بموجب 

 املالية.

تصنيف والفهم: املعلومات املالية املعروضة ومفصلة 

بشكل دو داللة ومعلومات املتضمنة في الكشوف املالية 

 .روضة بوضوحمع

 إجراءات الحصول على ادلة إلاثبات:

يتضمن الفحص اختبار السجالت  -

واملستندات او املوجودات امللموسة 

ويوفر فحص السجالت واملستندات 

ادلة اثبات دات درجات مختلفة من 

املوثوقية تعتمد على طبيعتها ومصدر 

 الفعالية الضوابط الداخلية إلجراءاتها

النظر الى املعالجة او تتضمن املالحظة  -

الجراء الدي يقوم به الاخر ومثال 

مالحظة املدقق لعمليات التعداد في 

الجرد الدي يقوم به املوظفون املنشاة 

او مالحظة أداء إلاجراءات الضبط 

 الداخلي

املصادقة قد تتضمن إلاجابة على  -

استفسار تعزيز املعلومات مثال من 

املعتاد ان يطلب املدقق مصادقة 

اشرة لحسابات تحت التحصيل مب

 الاتصال باملدين.بواسطة 

 إجراءات جمع العناصر املقنعة:

التسجيالت او الوثائق  تقديم عملية تفتيش -

عناصر مقنعة حيث تتباين املصداقية حسب 

طبيعة مصدرها وادا تعلق الامر بتسجيالت او 

الوثائق داخلية بفعالية النظام الرقابة حول 

 اعدادها

تتمثل املالحظة في معاينة عملية او الطريقة التي  -

مثال ينفد بها اجراء ما من طرف اشخاص اخرين 

مالحظة عملية الجرد املادي للمخزونات التي 

تقوم بها مستخدمي الكيان او مالحظة عمليات 

 املراقبة 

طلبات التكيد والتي تعتبر نوعا خاصا من  -

 الطلبات املعلومات هي عملية الحصول على

 تصريح مباشرة من قبل الغير تأكيد ملعلومة ما. 

 

 

 

 

 

 

 133اعتماد على املعيار الجزائري للتدقيق والدولي دو الرقم  املصدر:
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 512املطلب الثالث: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

 113(: مقارنة العيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 0-0الجدول رقم)

 مرة ألول " التكليف بالتدقيق 512املعيار الدولي للتدقيق "

 ألارصدة الافتتاحية-

 -" مهام ألاولية512املعيار الجزائري للتدقيق"

 رصدة الافتتاحيةألا 

هو وضع معايير  الغرض من هدا املعيار مجال تطبيق املعيار: 

وتوفير إرشادات تتعلق باألرصدة الافتتاحية في حالة كون 

البيانات املالية تدقق ألول مرة او عندما تكون البيانات املالية 

للفترة السابقة قد تدققت من قبل املدقق اخر كما يجب ان 

يرعى هدا املعيار لكي يكون املدقق على علم باملور الطارئة 

ودة في بداية الفترة وبالنسبة الى إرشادات والالتزامات املوج

التدقيق ومتطلبات اعداد تقارير املتعلقة باملقارنات فقد 

 .013وفرها املعيار الدولي للتدقيق

يعلج هدا املعيار فيما يخص ألارصدة  مجال تطبيق املعيار:

الافتتاحية في اطار مهمة التدقيق ألاولية كما تضاف الى 

دا املعيار تلك املذكورة في معيار الوجبات املطلوبة في ه

 013و033التدقيق الجزائرية 

 إجراءات التدقيق: 

ان كفاية والئمة الاثبات التي سوف يحتاج املدقق  -

الى الحصول عليها واملتعلقة باألرصدة الافتتاحية 

 تعتمد على عدة امور منها:

 السياسات املحاسبية املتبعة من قبل املنشاة  -

الية للفترة الحالية قد تم تدقيقها هل ان البيانات امل -

 املدقق كان معدالوان كانت كدالك فهل ان التقرير 

طبيعة الحسابات ومخاطر ألاخطاء الجوهرية في  -

 البيانات الفترة الحالية.

بعين الاعتبار فيما ادا كانت  يأخذيحتاج املدقق ان  -

ألارصدة الافتتاحية تعكس تطبيق السياسات 

املحاسبية املالئمة وان هده السياسات قد تم 

ية للفترة لتطبيقها بشكل ثابت في البيانات املا

الحالية وفي حالة وجود أي تغييرات في السياسات 

املحاسبية او في تطبيقها فعلى املدق ان يراعي فيما 

مناسبة وتم اخدها بعين الاعتبار والافصاح ت ادا كان

 عنها بشكل دائم 

في حالة تدقيق البيانات املالية للفترة السابقة من  -

 إجراءات التدقيق: 

ان كفاية والئمة العناصر املقنعة التي سوف يحتاج  -

املقق الى الحصول عليها واملتعلقة  باالرصدة 

 الفتاحية  تعتمد على عدة أمور منها:

 الطرق املحاسبية املتبعة من قبل الكيان  -

الكشوف املالية للفترة الجارية قد تمت هل ان  -

معالجتها وان كانت كدالك فهل ان تقرير املدقق 

 كان معدال 

 الخاصةمخاطر الاختالالت في الكشوف املالية  -

 بالسنة املالية الجارية.

يحتاج املدقق الى تحديد ما ادا كانت ألارصدة  -

تطبيق املالئم للطرق املحاسبية  تعكسالافتتاحية

قد تم تطبيقها بشكل  املحاسبيةوان هده الطرق 

دائم في الكشوف املالية وفي حالة وجود أي تغييرات 

في الطرق املحاسبية او في تطبيقها فعلى املدقق ان 

 يقوم بتقديم ما ادا كانت مالئمة

في حالة تدقيق الكشوف املالية للسنة املالية  -

املدقق الحالي من قبل املدقق سابق فان السابقة 
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قبل مدقق اخر فان املدقق الحالي قد يستطيع 

الحصول على ادلة اثبات كافية والئمة لألرصدة 

الفتتاحية ودلك بفحص أوراق عمل املدقق السابق 

املدقق السابق معدال على وفي خالة كون التقرير 

املدقق ان يعطي عناية خاصة فب الفترة الحالية 

 لألمور التي نتج عنها هدا التعديل.

قد يستطيع الحصول على العناصر مقنعة ومناسبة 

لألرصدة الافتتاحية ودلك بتدقيق ملفات عمل 

املدقق السابق وفي حالة كان الراي موضوع تعديل 

 على املدقق تقييم اثر املسالة التي نجم عنها تعديل.

 نتائج التدقيق واعداد التقرير:

 يتضمن تقرير املقق:يجب ان 

 رايا متحفظا -

 عدم ابداء الراي. -

 النتائج وتقرير املدقق:

 يجب ان يتضمن تقرير املدقق:

 راي بتحفظ -

 استحالة تقديم الراي. -

 113اعتماد على املعيار التدقيق الجزائري والدولي دو الرقم  املصدر:

 022الرقم املطلب الرابع: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو 

 033(: مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 1-0الجدول رقم)

" تقرير املدقق حول البيانات 022املعيار الدولي للتدقيق "

 املالية 

" تأسيس الراي وتقرير 022املعيار الجزائري للتدقيق"

 التدقيق للكشوف املالية

يهدف هدا املعيار الى وضع معايير  مجال تطبيق املعيار:

وتوفير الارشادات حول شكل ومضمون تقرير املدقق الصادر 

نتيجة التدقيق الدي تم من قبل مدقق مستقل لبيانات 

 تكييفها لتقارير املنشاة وان كثير من الارشادات املتوفرة يمكن 

املقق ألاخرى حول معلومات املالية عدا تلك التقارير الخاصة 

 املالية.بالبيانات 

يعالج هدا املعيارالتزام املدقق بتشكيل مجال تطبيق املعيار:

راي حول الكشوف املالية و التعبير بوضوح عن هدا الراي في 

 تقرير كتابي يصف أساس دلك الراي.

 العناصر ألاساسية في تقرير املدقق:

 عنوان التقرير  -

 الجهة التي يوجه اليها التقرير -

 او التمهيدية تضم الافتتاحيةالفترة  -

 تحديد البيانات املالية املدققة 

 .بيان مسؤوليات إدارة املنشاة ومسؤولية املدقق 

 شرح لعملية التدقيق()فقرة نطاق  -

فقرة الراي وتحتوي على ابداء الراي حول البيانات  -

 العناصر ألاساسية في تقرير املدقق:

 عنوان التقرير -

 فقرة تمهيدية  -

 شرح ملسؤولية املسيرين الاجتماعيين  -

 شرح ملسؤولية املدقق -

 شرح التدقيق  -

 الراي حول الكشوفات املالية  -

 هوية وتوقيع املقق -

 تاريخ التقرير -
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 املالية

 تاريخ التقرير  -

 عنوان املدقق -

 .توقيع املدقق -

 عنوان املدقق. -

 .03اعتمادا على معاير التدقيق الجزائري والدولي دو الرقم  املصدر:

 املبحث الثالث: تحليل نتائج مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية 

 بتناول تحليل نتائج املقارنة معايير التدقيق مع الدولية للوصول في ألاخير الى نتائج واستنتاجات.يختص هدا املبحث 

 .582، 562، 525، 012نتائج مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية دات ارقام  املطلب ألاول: تحليل

 012الفرع ألاول: تحليل مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم

فمن خالل جدول املقارنة  والجزائري يهدف هدا التحليل الى تناول كل النقاط التي تناولها كال من املعيارين الدولي 

 السابق نالحظ كال املعيارين اوضحا:

 ان يجب تحديد شروط الارتباط بعملية التدقيق ودلك لالتفاق بين املدقق وإلادارة)العميل(؛ -

 العناصر ألاساسية التي يجب ان يشملها تقرير املقق  -

 ق أي تدقيقات املتكررة.إلاجراءات التي يجب ان يستلزم بها املدقق عند إعادة التكليف بالتدقي -

والتي  10، 16، 11، 11الا ان املعيار الجزائري فقد تناول كل البنود املعيار الدولي وقد أضاف الى دلك الفقرات رقم 

مهمة التدقيق الكشوف املالية الا عندما يتوصل الى ان اطار مهمة التدقيق التعاقدية الدي  إطار على  الاتفاقتناول 

 بول.تتبناه إلادارة مق

التدقيق التعاقدية وال يكون عند محافظ  مالئم ملهمةمقبول ال يكون عند إلادارة أساس  إطار بدون وجود  -

 1الحسابات مقاييس محددة ومناسبة يستند عند تقييمه للكشوفات املالية للكيان.

  525الفرع الثاني: تحليل نتائج املقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم 

ف هدا التحليل الى تناول كل النقاط التي تناولها كال من املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة يهد

 السابق نالحظ كال املعيارين اوضحا:

                                                                 
 .213اعتماد على نتائج املقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم  1
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 كل إلاجراءات التأكيد التي يستلزم بها محافظ الحسابات للحصول على ادلة مثبتة  -

 السماح له باإلرسال طلب التأكيد؛إجراءات محافظ الحسابات في حالة رفض إلادارة  -

 الجراءات في حالة عدم تلقي الردود  -

 إلاجراءات في حالة الرد على طلب التأكيد املستعجل؛ -

 تقييم ألادلة املثبتة أي ادلة الرقابة. -

فيها شرح الا ان املعيار الجزائري فقد تناول كل البنود املعيار الدولي وقد أضاف الى دلك جزء في الفقرة. والتي تناول 

 1بسيط ألنواع التأكيد الخارجي واملتمثلة في التأكيد إلايجابي والتأكيد السلبي.

 562مع الدولي دو الرقم  الفرع الثالث: تحليل نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري 

جدول املقارنة السابق يهدف هدا التحليل الى تناول كل النقاط التي تناولها كال املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل 

 تالحظ ان كال املعيارين اوضحا مسؤولية املدقق املتعلقة ب:

 الحداث التي تقع بيت تاريخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير املدقق؛ -

 الحقائق املكتشفة بعد تاريخ تقرير املدقق وقبل اصدار الكشوف املالية؛ -

 الحقائق املكتشفة بعد اصدار الكشوف املالية.  -

وابتي تناول فيها  2املعيار الجزائري للتدقيق فقد تناول كل البنود املعيار الدولي وقد أضاف الى دلك في القرة  الا ان

 2شرح بسيط لتاريخ اعداد الكشوف املالية وتاريخ املصادقة عليها كدلك شرح لتاريخ تقرير املدقق.

 582لدولي دو رقم الفرع الرابع: تحليل نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع ا

يهدف هدا التحليل الى تناول كل النقاط التي تناولها كال املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة السابق 

 تالحظ ان كال املعيارين اوضحا:

 إلاجراءات املستلزمة على املدقق اتخادها عند الحصول على اقرارات إلادارة )التصريحات الكتابية(؛ -

 ة املدقق اتجاه إقرارات إلادارة ع دليل اثبات؛مسؤولي -

 العناصر الرئيسية إلقرار إلادارة؛ -

 أنواع إقرارات إلادارة )التصريحات الكتابية(؛ -

                                                                 
 .131اعتماد على النتائج مقارنة املعيار الجزائري للتدقيق مع الدولي دو الرقم 1
 .163اعتماد على نتائج املقارنة املعيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 2
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 نموذج كتاب إقرار إلادارة. -

 1ان املعيار الجزائري تناول كل البنود املعيار الدولي ولم تكن هناك أي إضافات في هدا املعيار.

، 022ليل نتائج املقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية دات ارقام املطلب الثاني: تح

522 ،512 ،022. 

 022الفرع ألاول: تحليل نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

التي تناوها كال املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة السبق  يهدف هدا التحليل الى تناول كل النقاط

 نالحظ ان كال املعيارين اوضحا:

 الكشوف املالية(؛)التزامات وارشادات تتعلق بعملية التخطيط لتدقيق البيانات املالية  -

 استراتيجية التدقيق وكيفية عرض العمل أي التخطيط؛ -

 تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع حطة التدقيق؛ألامور او املسائل التي  -

 التغييرات التي تطرأ على خطة التدقيق او البرامج العمل.  -

 2ان املعيار الجزائري تناول كل البنود املعيار الدولي ولم يكن هناك أي إضافات فقي هدا املعيار 

 522ات الرقم الفرع الثاني: تحليل نتائج املقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي د

يهدف هدا التحليل الى تناول كل النقاط التي تناوها كال املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة السبق 

 نالحظ ان كال املعيارين اوضحا:

 املقنعة( العناصر )ومفهوم شاملألدلةالاثبات شرح  -

 الصفات التي يتوجب ان تتميز بها ادلة الاثبات -

 يقوم بها املدقق ودلك للحصول على ادلة اثبات  إلاجراءات التي -

 تصنيفات البيانات املالية. -

والتي تشير الى ان املدقق يحتاج الى  10ان املعيار الجزائري للتدقيق تناول كل البنود املعيار الدولي في الفقرة  -

عليها أي يجب ان لومات التي سيتحصل ان يراعي العالقة بين تكلفة الحصول على ادلة اثبات وفائدة املع

                                                                 
 . 113يار تدقيق الجزائري مع الدولي دو رقم اعتمادا على نتائج مقرنة املع 1
 .033اعتمادا على على نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم  2
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تكون التكلفة الحصول عليها اقل من فائدتها ولدلك فان تكلفة او مسالة صعوبة الحصول على ألادلة ال تعتبر 

 1بنفسها أساسا صحيحا لحذف الاجراء الضروري.

 512الفرع الثالث: تحليل نتائج املقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

لى تناول كل النقاط التي تناوها كال املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة السبق يهدف هدا التحليل ا

 نالحظ ان كال املعيارين اوضحا:

 شرح لألرصدة الافتتاحية   -

 نتائج التدقيق واعداد التقرير  -

 القواعد واملبادئ الواجب اتباعها عند اعداد التقرير. -

الا ان املعيار  013أضاف الى هدا املعيار الوجبات املطلوبة في معيار التدقيق الدولي رقم ان املعيار التدقيق الدولي 

 013.2و033في املعيار الجزائري للتدقيق رقم  الجزائري للتدقيق أضاف الوجبات املطلوبة

 022الفرع الرابع: تحليل نتائج املقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 

التحليل الى تناول كل النقاط التي تناولها كال من املعيارين الدولي والجزائري فمن خالل جدول املقارنة يهدف هدا 

 السابق نالحظ ان كال املعيارين اوضحا العناصر ألاساسية التي يجب ان يشملها التقرير وهي:

املسيرين الاجتماعيين( )عنوان التقرير، الجهة التي يوجه اليها التقرير والفقرة الافتتاحية التمهيدية، مسؤولية إلادارة 

 عن البيانات املالية، مسؤولية املدقق.

املعيار فقد تناول املدقق املعيار الجزائري كل البنود املعيار الدولي ولكن املعيار الجزائري أضاف بعض النقاط على هدا 

 واملتمثلة فيما يلي:

نجد ان املعيار التدقيق الدولي أوضح ان اعداد البيانات املالية هي من مسؤولية إلادارة ولكن معيار التدقيق  -

 الجزائري توسع في دلك من خالل وضع بعض القواعد املسؤولة هي:

 تطبيق النظام املحاسبي واملالي املناسب؛ 

 ابة الداخلية املرتبطة باإلعداد العرض الصحيح للكشوفات املالية الخالية تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرق

 من الاختالالت املعتبرة سواء كانت صادرة عن غش او ناتجة عن أخطاء.

                                                                 
 133اعتمادا على على نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم 1
 . 113اعتمادا على على نتائج مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي دو الرقم2
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والتي تنص على ان  25في الفقرة رقم الدوليلم يتناول املعيار الجزائري التقارير املعدلة ولكن تناولها املعيار   -

 ات يكون معدال في الحاالت التالية:تقرير مدقق الحساب

  ما؛ ألمر ألامور التي ال تؤثر على رأي املدقق مثل التأكيد 

  راي املدقق مثل راي متحفظ وعدم اباء الراي او راي معاكس  علىألامور التي تؤثر 

 املطلب الثالث: النتائج

تحليل النتائج مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع معايير التدقيق الدولية نالحظ ان هنالك معايرين لم من خالل 

 "  التصريحات الكتابية"113إضافات او انقاصات( واملتمثلة فب معيار التدقيق الجزائري رقم )تغييرات تكن فيهما أي 

"العناصر املقنعة " فقد تناول كل  133للمعيار رقم بالنسبة " تخطيط تدقيق الكشوف املالية" اما 033و املعيار رقم 

اما بالنسبة للمعايير ألاخرى فقد كانت هناك  10"ادلة الاثبات" الا الفقرة رقم 133البنود معيار التدقيق الدولي رقم 

 :ما يليبعض إلاضافات و املتمثلة في 

 131على املعيار التدقيق الدولي رقم  جية"" " التأكيدات الخار 131أضاف معيار التدقيق الجزائري رقم " -

 0"التأكيدات الخارجية" أنواع التأكيد الخارجي فب الفقرة رقم 

الاحداث الالحقة  163" ألاحداث الالحقة" على املعيار التدقيق رقم 163أضاف معيار التدقيق الجزائري رقم  -

 ؛2مفاهيم متعلقة بالتواريخ في الفقرة رقم 

ألارصدة الافتتاحية" على املعيار التدفيق  -" مهام التدقيق ألاولية113يق الجزائري رقم أضاف املعيار التدق -

 033 في املعيار املذكورة" الواجبات املطلوبة الافتتاحيةألارصدة –" التكليف بالتدقيق ألول مرة  113الدولي 

 .0ودلك في الفقرة رقم 

س الراي وتقرير التدقيق للكشوف املالية" فقد كانت هنالك " تأسي033اما بالنسبة ملعيار التدقيق الجزائري رقم 

التي  25إضافات واملتمثلة في بعض القواعد للمسؤولية إضافة الى دلك هنالك فقرة لم يتناولها واملتمثلة في الفقرة 

املالية " فمن  " تقرير املدقق حول البيانات033تتضمن التقارير املعدلة وهدا مقارنة مع املعيار التدقيق الدولي رقم 

خالل النتائج املتواصل اليها نستنتج ان معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية لم تكن بينهما اختالفات لها 

 1اثر جوهري على معايير، ونما هده الاختالفات عي عبارة عن تعديالت بسيطة ليس لها أي اثر على تلك املعايير.

 

                                                                 
 اعتمادا على تحليل نتائج مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع الدولية.1
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 خالصة الفصل: 

معايير التدقيق الدولية عالية الجودة ومحددة تعزز تقه مستخدميها، فضال عن مساعدتهم في ترشيد ان وجود 

القرارات املتخذة بناء عليها، وال يتحقق هدا الا بضرورة تطبيقها في مختلف البلدان واعتمادها من قبل املدققين 

 ومحافظي الحسابات والخبراء املحاسبين.

الا لي نموذج من الضوابط وألاحكام، تجعلها دات خصوصيات تنفرد عن نظيرتها التقليدية تعتبر معايير التدقيق الدو 

البيئة التي تنشط في ظلها حتمت على بعضها ان تتبنها كأساس للحكم على نوعية العمل الدي يقوم به  ان

 مستخدميها.
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الجزائرية ومقارنتها مع معايير التدقيق الدولية كانت اهداف ثانوية من وراء هده من حالل دراستنا ملعايير التدقيق 

الرسالة كالتعرف على التدقيق واقاء الضوء على الاتحاد الدولي للمحاسبين وتطور التدقيق بالجزائر باإلضافة الر 

لى أساسه هو البحث عن أوجه التعرف على كلتا معايير التدقيق اما الهدف الرئيس ي والتي كانت دراستنا مبنية ع

 التشابه والاختالف بينهما.

في اول الدراسة تم تقسيم هده ألاخيرة  املذكورةومختلف ألاسئلة املطروحة وكدا اختبار الفرضية  إلاشكاليةوملعالجة 

فصول، الفصلين الاولين منها نظرية والفصل الثالث عبارة عن دراسة مقارنة، وقد تم التوصل الى عدد من  تالتهالى 

 النتائج التي سنقدم من خاللها بعض الاقتراحات.

وفيما يلي سيتم اختبار الفرضية وعرض اهم نتائج الدراسة باإلضافة الى ادراج بعض التوصيات وكدا دكر بعض 

 ن ان تكون إشكاليات دراسات مستقبلية.التي يمك املواضيع

 اختبار الفرضية:

 بعد عرض وتحليل مختلف جوانب املوضوع توصلنا الى نتيجة املرتبطة بالفرضية املوضوعية مسبقا كما يلي:

ن " هناك أوجه تشابه بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية الا ان هناك أوجه اختالف تميز بينهما، م

خالل الفضل الثالث والعرض التفصيلي لدراسة املقارنة بين تلك املعايير استنتجنا ان هناك تشابهات واختالفات 

بينهما، لكن هده الاختالفات غير واضحة املعالم وليس لخا تأثير على املعايير وانما هي عبرة عن تعديالت بسيطة وهدا 

 ما يثبت صحة الفرضية.
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 نتائج الدراسة:

 على ضوء ماسبق استخلصت العديد من النتائج والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

 معايير الدقيق الدولية جاءت لضبط عمل املدقيقين وتوجيههم للعمل بأكثر صورة مثالية  -

 جاءت معايير التدقيق الدولية من اجل الحصول على قبول في جمع انحاء العالم؛ -

نة التدقيق فيها تعاني قصورا وتبدوا بمستوى اقل من نظيرتها في تأخر تطور التدقيق في الجزائر جعل مه -

 الدول املتقدمة مهنيا 

" 213" اتفاق حول احكام مهام التدقيق" كل بنود معيار التدقيق الدولي213تناول معيا التدقيق الجزائري  -

 ق التعاقدية؛شروط التكليف بالتدقيق" وأضاف بعض النقاط املتعلقة باالتفاق على اطار مهمة التدقي

 التأكيدات" 131الخارجية" كل بنود معيار التدقيق الدولي التأكيدات"  131تناول املعيار التدقيق الجزائري  -

 الخارجي؛ ألنواع التأطير شرح  0جزء في الفقرة الخارجية وأضاف 

" الاحداث 163" كل بنود معيار التدقيق الدولي الالحقة"الاحداث 163تناول املعيار الجزائري للتدقيق  -

 مفاهيم متعلقة بالتواريخ؛ 2الفقرة  " وأضاف الى دلك في الالحقة

"اقرارات  113"التصريحات الكتابية" كل بنود معيار التدقيق الدولي  113تناول معيار التدقيق الجزائري  -

 إلادارة" ولم تكن أي إضافات؛

" ادلة الاثبات" الا 133" العناصر املقنعة" كل بنود معيار التدقيق الدولي  133ي تناول معيار التدقيق الجزائر  -

 ان يراعي العالقة بين تكلفة الحصول على ادلة الاثبات وفائدة املعلومات؛ ألزمتوالتي  10الفقرة 

ر التدقيق " كل البنود معياالافتتاحيةألارصدة -التدقيق ألاولية مهام» 113الجزائري تناول معيار التدقيق  -

ألارصدة الافتتاحية" وأضاف الى دلك الوجبات املطلوبة في -" التكليف بالتدقيق ألول مرة113الدولي

 ؛033املعيار

" تأسيس الراي وتقرير التدقيق للكشوف املالية" كل بنود معيار التدقيق 033تناول املعيار الجزائري للتدقيق  -

لية" وأضاف الى دلك بعض القواعد للمسؤولية، الا انه لم "تقرير املدقق حول البيانات املا 033الدولي 

 التي تتضمن التقارير املعدلة. 25يتناول الفقرة

 الاقتراحات:

 بالخروج بمجموعة من التوصيات وهي كاالتي: أمكنت لنا هده الدراسة

 ؛ملتقيات دورية بغية اطالع املدققين على التطورات الحاصلة في الجانب النظري للمهنةإقامة  -
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الفهم السليم ملعايير التدقيق من قبل ألاطراف املعنية بالتطبيق ومن أهمها محافظي الحسابات والخبراء  -

 املحاسبين واملحاسبين املعتمدين؛

والخبراء  الحساباتالفهم السليم ملعايير التدقيق من قبل ألاطراف املعنية بالتطبيق ومن أهمها محافظي  -

 املحاسبين واملحاسبين املعتمدين؛

 وفقا لبرامج تدريبية متخصصة ومستمرة؛ بالتنفيذالتدريب املنهي والعملي للقائمين  -

 ؛املنفذينالتشاور املستمر بين الجنة الصادرة للمعايير وبين  -

 املشابه للجزائر  والاجتماعيالاستفادة من تجارب بعض الدول دات الواقع الاقتصادي  -

 بعين الاعتبار وقع املمارسة املهنية في الجزائر عند اصدار بقية املعايير. خذألا  -

 افاق الدراسة:

يمكن ان نشير الى دراستنا هده يمكن ان تكون مرحلة تمهيدية ملواضيع دارسات مستقبلية في مجال معايير التدقيق 

 البحث:ولد سوف نقترح جملة من املواضيع يمكن تناولها مستقبال والتي نراها مكملة لهدا 

قيق الجزائرية، حيث يبقي ألاولى والثانية ملعايير التد إلاصداراتان الدراسة كانت محددة حيث تناولت  -

 ؛إلاصداراتاملجال مفتوحا امام احر 

 دراسة مقارنة بين معايير الدول إلاسالمية للتدقيق ومعايير التدقيق الجزائرية للتدقيق؛  -

 مدى تطبيق محافظي الحسابات والخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين ملعايير التدقيق؛  -

 الجزائر لتحقيق التوافق مع معايير التدقيق الدولية.تطوير معايير التدقيق في أهمية  -

 

 



 

 

 

 

 

قائمة 

املراجع



  قائمة املراجع

91 

 

 قائمة املراجع:

 أوال: الكتب

ان، ، دار وائل، عم1ط الدولية،تدقيق الحسابات: مدخل معاصر وقفا ملعايير التدقيق أبو زيد شحنة  .1

2311. 

 .2335، دار صفاء، عمان،1ط إلاطارالدولي،الحديث:  والتأكيد، املدخل الى التدقيق احمد جمعة .2

 .2312انن، عمصفاء، دار 1ط للتدقيق،: وفقا للمعايير الدولية والتأكيداملدخل الى التدقيق احمد جمعة،  .0

املهنيةباململكة  التنظيماملمارسةمعايير املراجعة الدولية، ومدى إمكانية استخدامها في حامد الشمر،  .1

 .1551إلادارة العامة للبحوث اململكة العربية السعودية،  ،1ط السعودية،العربية 

 .2333، دار وائل، بدون بلد، 1ط : الناحية النظرية والعلمية،الحساباتعلم التدقيق خالد عبد هللا،  .1

 .2335، دار الراية، ألاردن، 1، طالحسابات  قعلم تدقيخالد عبد هللا،  .6

املراجعة الخارجية: املفاهيم ألاساسية واليات التطبيق وفقا سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  .0

 .2332، الدار الجامعية، 1ط للمعايير املتعارف عليها واملعايير الدولية،

 ثانيا: البحوث العلمية

، ماجستير، التدقيق املحاسبي من املنظور املعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرامين مازون،  .1

 2311، 0منشورة، محاسبة وتدقيق، الجزائر



  قائمة املراجع

92 

 

، التدقيق املحاسبي نت املنظور املعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرحسام الدين حماني،  .0

 2312، 1استر غير منشورة، مالية ومحاسبة، سطيف م

 .2312، 1، دكتوراه، غير منشورة، علوم اقتصادية، سطيف، التنظيم املنهي للمراجعةعمر شريفي .0

 ثالثا: القرارات 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة املالية، مقرر يتضمن املعايير الجزائرية للتدقيق، رقم  .1

 .2316فيفري  31الجزائر، ، 332

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة املالية، مقرر يتضمن املعايير الجزائرية للتدقيق، رقم .0

 .2316أكتوبر  11، الجزائر 113 .0

 رابعا: الجرائد واملجالت العامة

 .2311فبراير  32 في املؤرخة 30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .1

كاظم حسين، دور معايير التدقيق الدولية في تعزيز خدمات التأكيد، مجلة دراسات محاسبية واملالية،  .2

 .2310، 20كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 
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 امللخص:

ومعايير   NNAان الهدف من هده الدراسة هو محاولة الوقوف على جملة من الاختالفات بين معايير التدقيق الجزائرية 

لتي تمس املوضوع ، تبين ان ا الجوانب، ومن خالل هده الدراسة حاولنا القاء الضوء على اهم ISAالتدقيق الدولية 

على  تأثير بينهما اختالفات غير واضحة املعالم وليس لها   ISAالتدقيق الدولية  ومعايير  NAAاملعايير التدقيق الجزائرية 

التغيير مضمون املعيار بحد داته وانما هده الاختالفات عبارة عن تعديالت بسيطة، ومنه استخالصنا ان الجزائر قامت 

 ودلك نتيجة تطور التدقيق في الجزائر. ISAسلوب التبني الكامل ملعايير التدقيق الدولية باستخدام أ

Résumé  

L’objectif de cette étude est d’essayer de tenir sur un certain nombre de différence entre l’audit des normes 

algériennes et internationales. 

 A travers cette étude, nous avons essayé de mettre la lumière sur les aspects les plus importants qui ont 

une relation avec ce sujet, nous avons découvert que les normes d’audit algérien et international sont un 

peu différente n’est qu’une simple modification. 

A partir de cela nous avons trouvé que l’Algérien a utilisé le style de l’adoption total des nombre 

internationales d’audit le développent de l’audite en Algérie.    

Abstract: 

The objective of this study is to try to take into account a certain number of differences between the audit 

of Algerian standards is international. 

Through this study, we have tried to shed light on the most important aspects which have a relation with 

this subject, we have discovered that the Algerian and international audit standards are a little different 

and have no effect on the modifications of the content nevertheless this deference is only a simple 

modification. 

From this we found that from Algeria used the style of the total adoption of international auditing 

standards the development of auditing in Algeria. 

Keywords: Algerian auditing standard - international auditing standards - auditing - international auditing 

standards. 
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