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 : وطئةت

رورية في املؤسسة  ولم تكن وليدة العصر الحديث وإنما ظهرت منذ يعتبر التدقيق وظيفة مهمة وض 

 خاصة مع اتساع حجم الشركات و  ,واستمرت في التطور بتطور ألاحداث الاقتصادية والسياسية ,القدم

أنشطتها وزيادة الطلب على رؤوس ألاموال وانفصال امللكية عن إدارة الشركة مما أكد على ضرورة الاستعانة 

وضمان حقوق أصحاب رؤوس ألاموال , ل محايد يتمتع بالكفاءة املهنية والخبرة ملراقبة أداءهابطرف مستق

من خالل جمع وتقييم ألادلة بشكل موضوعي قصد إبداء رأيه عن مدى صحة وصدق ,وحماية املمتلكات 

ينبغي عليه الالتزام  وحتى يكون رأيه على قدر عال من املصداقية, وعدالة املعلومات الواردة في القوائم املالية

 س  بقواعد وأسس ي  
 
ومن هذا املنطلق بدأ التفكير في إيجاد معايير لضبط مهنة التدقيق فتم بالنهاية , بها د  رش  ت

والتي تعد  AICPAالخلوص إلى إصدار املعايير املتعارف عليها من قبل املعهد ألامريكي للمحاسبين القانونيين 

 .  كإطار عام ملمارسة مهنة التدقيق

لجنة ممارسات التدقيق  وهي IFACبعد ذلك عمدت اللجنة املنبثقة من الاتحاد الدولي للمحاسبين   

موحدة والتي جاءت كضرورة إلحداث معايير ,  ISAإلى إصدار معايير يطلق عليها معايير التدقيق الدولية   IAPCالدولية 

كذا تعاظم الدور الاقتصادي للشركات املتعددة دوليا نتيجة ظهور العوملة واتساع نطاق التجارة الدولية و 

عدة في بلد آخر فهذه املعايير تساهم وبشدة في زيادة ثقة املستثمرين ألاجانب في البيانات امل, الخ...الجنسيات 

 .إلارشادات واملفاهيم وإلاجراءات التي تساعده في تأدية مهامهمن جهة وتعمل كأداة تقدم للمدقق 

 ونظرا للتحوالت الاقتصادية التي شهدتها , على العالم الخارجيبلد ينفتح اقتصاده تبار الجزائر وباع 

املحاسبة وذلك من خالل توجهها إلى سياسة اقتصاد السوق فكان البد لها من القيام بإصالح يشمل ميدان  الجزائر 

من , ات في جانب التدقيقاث إصالحمما دعا الحاجة إلى إحد,  0222سنة  SCFبتبنيها النظام املحاسبي املالي 

الذي يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد والذي  22-22خالل إصدار القانون 

 وإ  , اعتبر كبداية لعملية تطوير مهنة التدقيق والرفع من قيمتها في الجزائر 
 
هذا القانون أصبحت هذه املهن  ر  ث

وزارة املالية ممثلة في املجلس الوطني وهي ا تحت نفس السلطة مستقلة عن بعضها بالرغم من انطوائه

التي تنص على ( 22-22و 20-22إلى  02-22)وقد اتبع املشرع الجزائري بعدة مراسيم تنفيذية , للمحاسبة 

إعادة هيكلة الهيئات املشرفة على املهن وتشكيلتها وتنظيمها وتحديد قواعد سيرها وكذا شروط الالتحاق 

 .وكذا املسؤوليات املرتبطة بمزاولي املهن والعقوبات املنوطة بها والتعيين 

إلى إصدار أول مجموعة من املعايير الجزائرية للتدقيق  أيضا  لجئت الجزائر  وفي إطار هذه إلاصالحات 

NAA  التي جاءت , 22من قبل املجلس الوطني للمحاسبة لتصل حاليا إلى ستة عشرة معيار  0222في فيفري

بشدة  ملسايرة السياق العالمي واملمارسات الدولية كون الجزائر بلد نامي يعتمد على الاستثمارات ألاجنبيةكحتمية 

ؤوس ألاموال خاصة في قطاع املحروقات ألامر الذي سيعمل على زيادة ثقة املستثمرين ألاجانب وأصحاب ر 

سابات والخبراء املحاسبين أثناء أداء كل من محافظي الح لتوفير مرجع محلي يستند عليهاأيضا و ,  واستقطابهم

وبالرغم من ذلك فإن الجزائر تعتبر متأخرة مقارنة بالدول ألاخرى , مهمتهم التي عينوا من أجلها في املؤسسة 
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 .الدول العربية كاألردن ومصر اللتان قامتا بتبني كافة معايير التدقيقخاصة 

 : إشكالية الدراسة -أوال

معايير تدقيق دولية افظ الحسابات والخبير املحاسب يعتمدان في مهمتهما على على اعتبار أن كل من مح

على ضوء ما سبق فإن إلاشكالية التي سيتم و  ,أثناء مهامهما جزائرية تعمل على توجيهما  وأخرى  وطنية

 :إلاجابة عليها من خالل هذه الدارسة يمكن طرحها على  النحو املوالي

مهنتي محافظ الحسابات والخبير املحاسب في ظل املعايير الدولية والجزائرية بين املية عالقة تكهل هناك 

 للتدقيق ؟

 : ألاسئلة الفرعية -ثانيا

 فيما تتمثل كل من املعايير الدولية للتدقيق واملعايير الجزائرية للتدقيق؟ -

  ما هو إطار تنظيم كل من مهنة محافظة الحسابات و مهنة الخبرة املحاسبية في الجزائر؟ -

 ما الشروط التي تحكم ممارسة املهنتين وفيما تكمن مهام مزاوليها ؟  -

 : فرضيات الدراسة -ثالثا

وهي مستوحاة , أثناء أداء مهمتهم في كونها مرجع يحتذي به املهنيينتتمثل املعايير الجزائرية للتدقيق  -

  .من املعايير الدولية للتدقيق

  فظ الحسابات والخبير املحاسب ؛هناك هيئات تشرف على تنظيم مهنة كل من محا -

وتكمن مهمة محافظ الحسابات في املصادقة على صحة , نعم هناك شروط تحكم كل من املهنتين   -

والخبير املحاسب في  تنظيم وفحص وتقويم وتحليل املحاسبة ومختلف ,وعدالة القوائم املالية 

  .أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات 

 :أهمية الدراسة -رابعا

تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوع مهنة محافظ الحسابات ومهنة الخبير املحاسب في  

الجزائر وهو من أكثر املواضيع اهتماما في ميدان التدقيق باعتبارهما الطرف املستقل الذي يثبت مصداقية 

ن على إطار مرجعي  يشتمل وعدالة القوائم املالية وتقديم رأي محايد ملستخدميها و للتمكن من ذلك يعتمدا

 .NAAواملعايير ISA على زاويتين املعايير الدولية للتدقيق

 :أهداف الدراسة -خامسا

 : إن لهذه الدراسة عدة أهداف وهي كما يلي

 لتعرف على مهنة كل من محافظ الحسابات ومهنة الخبير املحاسبي وشروط ممارستها ؛ا -

املحاسبي في الجزائر ؛ الحسابات ومهنة الخبير  التعرف على الهيئات املنظمة ملهنة محافظ  -
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لتعرف على إلاطار املرشد ملحافظ الحسابات والخبير املحاسب على املستوى الدولي وهي معايير ا -

 ؛NAAوعلى املستوى الوطني وهي معايير التدقيق الجزائرية  ISAالدقيق الدولية 

ومهنة الخبير املحاسب في إطار فظ الحسابات تحديد ما إذا كانت هناك عالقة تكاملية بين مهنة محا -

 عايير التدقيق الدولية والوطنية؛م

إثراء املعرفة العلمية وتقديم إضافات جديدة من خالل دراسة موضوع لم يسبق دراسته في حدود  -

 .إطالعي

 : أسباب اختيار املوضوع -سادسا

  :تكمن أسباب اختيار املوضوع في جملة من الدوافع أبرزها ما يلي

 عالقة املوضوع بالتخصص املدروس؛ -

 .اقتراح من ألاستاذ املشرف  -

 . يعد موضوع البحث من املواضيع املستحدثة  -

 .محاولة إثراء املوضوع وجعله أرضية يعتمد عليها في دراسات مستقبلية  -

 :لدراسات السابقةا -سابعا

الدولية ومدى إمكانية  التدقيق املحاسبي من منظور املعايير ( "0222,محمد أمين مازون)دراسة  -2

 ":تطبيقها في الجزائر

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الفائدة من سن معايير دولية للتدقيق املحاسبي وإلاطالع على آراء املختصين في 

مدى انعكاس توجه الجزائر نحو توحيد  وتطبيق معايير التدقيق الدولية على املهنة في الجزائر من جهة وعلى 

وتم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى أن التدقيق في الجزائر لم ,  تصادي من جهة أخرى انفتاحها الاق

وأن مهنة التدقيق في الجزائر تعاني قصورا يجعل املهنة واملدققين , يتطور مقارنة بالتطورات الحاصلة دوليا

نة في الجزائر تبدو أمام صعوبات تؤثر على فاعلية املعلومات املالية وتخفض من مستواهم مما يجعل امله

بمستوى أقل من نظيرتها في الدول املتقدمة مهنيا ألامر الذي يحتم على الجزائر تبني معايير التدقيق كحل 

 .مستقبلي لتحسين مستوى أداء املهنة في الجزائر

أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق ( "0221,بهلولي نور الهدى )دراسة    -0

 ":دراسة استقصائية لعينة من محافظي الحسابات والخبراء املحاسبين–بي بالجزائر املحاس

هدددددددف الدراسددددددة إلددددددى تحديددددددد أثدددددددر تبنددددددي معددددددايير التدددددددقيق الدوليددددددة فدددددددي تطددددددوير تنظدددددديم التدددددددقيق املحاسدددددددبي ت

ولقدددددددد تدددددددم التوصدددددددل إلدددددددى أن معدددددددايير التددددددددقيق الدوليدددددددة تتسدددددددم باملروندددددددة واملوضدددددددوعية ممدددددددا يجعلهدددددددا , بدددددددالجزائر

م مختلدددددددددف الددددددددددول املتقدمدددددددددة والناميددددددددة وتدددددددددوفر معدددددددددايير التددددددددددقيق الدوليددددددددة إطدددددددددار مرجعدددددددددي دولدددددددددي يسدددددددددتند تخددددددددد

ومندددددده فإندددددده يمكددددددن للعمددددددل بمعددددددايير التدددددددقيق الدوليددددددة,عليدددددده املدددددددقق فددددددي ممارسددددددة مهنتدددددده والحكددددددم علددددددى أداءه
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هددددددذه ممارسددددددة مهنددددددة التدددددددقيق املحاسددددددبي بددددددالجزائر إلددددددى املسددددددتوى الدددددددولي حيددددددث أن العمددددددل بمددددددن أن يرفددددددع  

املعددددددددددددايير مددددددددددددن شددددددددددددأنه أن يعددددددددددددزز مددددددددددددن املبدددددددددددداد  واملسددددددددددددؤوليات العامددددددددددددة ملمارسددددددددددددة مهنددددددددددددة التدددددددددددددقيق املحاسددددددددددددبي 

 .بالجزائر

التـــــــدقيق الخـــــــارمي فـــــــي الجزائـــــــر مـــــــن منظـــــــور ( " 0226, جاوحـــــــدو رضـــــــا, خاليفيـــــــة إيمـــــــان )دراســـــــة  -4

 "معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية

يم مهنددددددة التدددددددقيق الخدددددارجي فددددددي الجزائددددددر تدددددم مقارنددددددة مضددددددمون تهددددددف هددددددذه الدراسدددددة إلددددددى عددددددرض تنظددددد

وتوصدددددددددلت هددددددددذه الدراسدددددددددة إلدددددددددى أن , معددددددددايير التددددددددددقيق الجزائريدددددددددة سددددددددارية املفعدددددددددول بمعددددددددداير التدددددددددقيق الدوليدددددددددة

وأن الهيئدددددددات , مزاولدددددددي مهندددددددة التددددددددقيق الخدددددددارجي فدددددددي الجزائدددددددر هدددددددم الخبدددددددراء املحاسدددددددبين ومحدددددددافظي الحسدددددددابات

وطني للمحاسددددددددبة واملجلددددددددس الدددددددوطني للمصددددددددف الدددددددوطني للخبددددددددراء املحاسددددددددبين املشدددددددرفة علدددددددديهم هدددددددي املجلددددددددس الددددددد

وتوصددددددددددلت كددددددددددذلك إلددددددددددى أن مزاولددددددددددي املهنددددددددددة فدددددددددددي , واملجلددددددددددس الددددددددددوطني للغرفددددددددددة الوطنيددددددددددة ملحددددددددددافظي الحسددددددددددابات

الجزائدددددددددر ال يزالددددددددددون يعتمددددددددددون علددددددددددى معدددددددددايير التدددددددددددقيق الدوليددددددددددة كدددددددددون معددددددددددايير التددددددددددقيق حديثددددددددددة النشددددددددددأة وال 

وتوصددددددلت كددددددذلك , خاصددددددة فددددددي املسددددددائل التددددددي لددددددم تصدددددددر معددددددايير جزائريددددددة بشددددددأنهاتتعددددددرض لكددددددل أمددددددور املهنددددددة و 

 .إلى أن الاختالف بين املعايير الدولية والجزائرية ما هو إال اختالف شكلي فقط والتوافق كبير بينهما

واقـــــــــــــع مهنـــــــــــــة الخبيـــــــــــــر املحاســـــــــــــبي فـــــــــــــي ظـــــــــــــل إلاصـــــــــــــال  ( "0202 ,قـــــــــــــادري عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر)دراســـــــــــــة  -3

 "املحاسبي في الجزائر

دف هدددددددددذه الدراسدددددددددة إلدددددددددى تسدددددددددليط الضدددددددددوء علدددددددددى مهندددددددددة الخبيدددددددددر املحاسدددددددددبي كأحدددددددددد املهدددددددددن ألاساسددددددددددية وتهددددددددد

ولقددددددددددد خلصددددددددددت الدراسددددددددددة إلددددددددددى أن خدددددددددددمات التدددددددددددقيق , لتقددددددددددديم خدددددددددددمات التدددددددددددقيق الخددددددددددارجي فددددددددددي الجزائددددددددددر

الخدددددددارجي فدددددددي الجزائدددددددر ضدددددددمن املهدددددددام ألاساسدددددددية التدددددددي ينفدددددددرد بهدددددددا الخبيدددددددر املحاسدددددددب ومحدددددددافظ الحسدددددددابات دون 

وخلصدددددددت كددددددذلك إلددددددى نتيجدددددددة مفادهددددددا أن هندددددداك ضدددددددعف , هددددددن املحاسدددددددبية كاملحاسددددددب املعتمدددددددغيددددددرهم مددددددن امل

فددددددددددي تغطيددددددددددة احتياجددددددددددات املؤسسددددددددددات الاقتصددددددددددادية الجزائريددددددددددة مددددددددددن خدددددددددددمات التدددددددددددقيق الخددددددددددارجي مددددددددددن قبددددددددددل 

 .وعلى رأسهم محافظي الحسابات وجب الاستعانة بخدمات أطراف أخرى الخبراء املحاسبين ما يست

 The application of the "بعندددددوان ( BenyoucefMeriem, HadjadjZineb, 2019)دراســـــة  -0

Algerian auditing standards in the performance of the audit function of companies - 

Conducting a personal interview with a sample of auditors in the center” 

يددددددددددددق معددددددددددددايير التدددددددددددددقيق الجزائريددددددددددددة مددددددددددددن قبدددددددددددددل تهدددددددددددددف هددددددددددددذه الدراسددددددددددددة إلددددددددددددى التعددددددددددددرف علددددددددددددى واقدددددددددددددع تطب

وكدددددددددددددذا هددددددددددددددفت إلدددددددددددددى التعدددددددددددددرف علدددددددددددددى إيجابيدددددددددددددات وسدددددددددددددلبيات , املددددددددددددددققين أثنددددددددددددداء القيدددددددددددددام بعمليدددددددددددددة التددددددددددددددقيق 

لتوصدددددددددددددددل إلدددددددددددددددى أن الهددددددددددددددددف املعدددددددددددددددايير ا ولقدددددددددددددددد تدددددددددددددددم, بيئدددددددددددددددة ألاعمدددددددددددددددال الجزائريدددددددددددددددةوصدددددددددددددددعوبات تطبيقهدددددددددددددددا فدددددددددددددددي 

ذه املعددددددددددددددددايير وتطبيقهددددددددددددددددا الجزائريددددددددددددددددة للتدددددددددددددددددقيق هددددددددددددددددو إنشدددددددددددددددداء إطددددددددددددددددار مددددددددددددددددنظم ملمارسددددددددددددددددة املهنددددددددددددددددة وإتبدددددددددددددددداع هدددددددددددددددد

وأندددددددددددده كلمددددددددددددا كددددددددددددان تقريددددددددددددر محدددددددددددددافظ ,سدددددددددددديزيد مددددددددددددن فعاليددددددددددددة مهنددددددددددددة التدددددددددددددقيق التددددددددددددي تعتبدددددددددددددر كددددددددددددأداة للرقابددددددددددددة 

الحسددددددددددددددددابات نظيفددددددددددددددددا فاندددددددددددددددده سدددددددددددددددديفتح البدددددددددددددددداب للمسددددددددددددددددتثمرين فددددددددددددددددي املؤسسددددددددددددددددة و زيددددددددددددددددادة فددددددددددددددددرص الحصددددددددددددددددول 
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 د
 

وتددددددددددددددم الخلددددددددددددددوص كددددددددددددددذلك بددددددددددددددأن املدددددددددددددددققين أثندددددددددددددداء مهمددددددددددددددتهم هندددددددددددددداك معددددددددددددددايير تطبددددددددددددددق ,علددددددددددددددى  القددددددددددددددروض 

طبددددددددددددددددددددددق بسدددددددددددددددددددددبب عدددددددددددددددددددددددم تعددددددددددددددددددددداون إلادارة وتهدددددددددددددددددددددربهم مددددددددددددددددددددددن تقدددددددددددددددددددددديم املسددددددددددددددددددددددتندات تخدددددددددددددددددددددرى ال مباشدددددددددددددددددددددرة وأ

وهندددددددددددددددداك معددددددددددددددددايير ال يوليهددددددددددددددددا املدددددددددددددددددققين , والتأكيددددددددددددددددات فبنظددددددددددددددددرهم محددددددددددددددددافظ الحسددددددددددددددددابات جدددددددددددددددداء لكشدددددددددددددددفهم

 .أهمية للتطبيق

 L’audit légal en Algérie : un"بعنوان ( Djekidel Yahia ,  MessaoudiAbdelhadi , 2019)دراسة  -8

développement vers l’adoption d’un référentiel national d’audit" 

تهددددده الددددد إاى هلىحدددددااح دددددضاى يةددددد اجدددددهاىبعيددددد  اى  ددددد  ل ااى  دددددها  ددددد ا  ددددد ل ا  ددددد  ا

 لددددد ىا هددددده اتةع دددددها   لحدددددااى  دددددهل دااNAAى  دددددهل داى  ه دددددهااحطددددد لىالع يددددد لا  تددددده  ات   ددددد ا

 قددددد ىلا ددددد ا يىل اى     ددددداا  قدددددهاتدددددلاى  ةاددددد اح دددددضا ياى   ى ددددد اىع  ددددده الحددددد   ا,اجدددددهاى   ى ددددد 

    ددددددناى  ه  دددددد  اى    لحدددددد  اا ح  ى ددددددهى   دددددد    اى   ى   دددددداا   ددددددهل دا  طدددددد لا ط ددددددها   ددددددهل دا

ا   ددددد ىى   ى ددددد اى  قددددد  اعقدددددهىا ددددد اى ددددد   ا  ددددد  ي اا ياح دددددضا   ددددد    صددددد ا,ا  ه دددددااى  دددددهل د

 ى  تددددد ةع  ا ددددد ا  ددددد    اى  دددددهل داى ه   دددددااا6102 ددددد اتمدددددة  ا  ددددد    ا  اددددداا هددددد اجدددددهاحددددد اا

ISA ى  تدددددد ةعضالددددددةاى  دددددد ا ق  هدددددد اى  ة حدددددديهاى  دددددد  هاا6112  دددددده  ا ياطددددددةل اعدددددد  اا 

ا.(IAS/IFRS)  ةها ي  ا  ا      اى  ة حيااى ه   ا

 : حدود الدراسة -ثامنا

تددم التطددرق إلددى مهندة املحاسددبة فددي الجزائددر مددن جانددب   هددذه الحدددود فددي  املوضدوعية حيددثمكدن حصددر ي

 .دون إدراج مهنة املحاسب املعتمد اانية التكامل بينهممحافظ الحسابات والخبير املحاسب وإمك

 :منهج الدراسة-تاسعا

تحقيقا لهدف الدراسة ومن أجل إلاجابة على إشكاليتها وإلاملام بجميع جوانبها تم الاعتماد في هذه 

دراسة الذي يساعد على توضيح املفاهيم ألاساسية املرتبطة بموضوع ال الوصفي التحليليالدراسة على املنهج 

 .وتبيان أهميتها والوصول إلى استنتاجات 

 :هيكل الدراسة -عاشرا

, بغرض معالجة هذا املوضوع وإلاحاطة بجميع جوانب الدراسة وإلاجابة على التساؤالت املطروحة 

 .سوف نقوم بتقسيم دراستنا إلى مقدمة وفصلين وخاتمة

حيث قمنا  NAAوالجزائرية ISAالدولية النظري ملعايير التدقيق إلاطار  بحيث يتناول الفصل ألاول 

 بحث الثاني تمحور حول امل و ,  مدخل إلى التدقيق املحاسبيبتقسيمه إلى ثالث مباحث فتطرقنا في املبحث ألاول إلى 

 . NAAاملعايير الجزائرية للتدقيق  املبحث الثالث فقد تناول وأما بخصوص   ISAاملعايير الدولية للتدقيق 

في الجزائر الخبرة املحاسبية مهنة افظة الحسابات و حهنة مالتنظيم املنهي ملصل الثاني إلى م التطرق في الفوت

الهيئات املشرفة على تنظيم مهنة محافظ الحسابات ومهنة الخبير املحاسب إلى مبحث أول يتناول والذي قسم 

ة املحاسبية وأما في املبحث كيفية سير مهنة محافظة الحسابات ومهنة الخبر وضح  الذي ثاني ومبحث  في الجزائر

.حافظة الحسابات والخبرة املحاسبيةاستقاللية مهنة مإلى  التطرق الثالث تم 



 

 

 

 

 

 

  :الفصل األول
اإلطار النظري لمعايير  

التدقيق الدولية  
ISA  والجزائريةNAA 
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 : تمهيد

مددددددددع كبددددددددر , إن التددددددددقيق ميدددددددددان واسدددددددع عددددددددرف عددددددددة تطددددددددورات صدددددددداحبت تعقدددددددد النشدددددددداطات وتنوعهدددددددا  

مدددددددددا أثدددددددددر علدددددددددى التسدددددددددديير م, املاديددددددددددة واملاليدددددددددة املسدددددددددتخدمة , حجدددددددددم املؤسسدددددددددات وضدددددددددخامة الوسدددددددددائل البشدددددددددرية 

ممددددددددددا اسددددددددددتدعى ضددددددددددرورة تعيددددددددددين مدددددددددددقق , لكثددددددددددرة العمليددددددددددات واملعلومددددددددددات املتدفقددددددددددة وألاخطدددددددددداء والانحرافددددددددددات 

ألهميددددددة ذلددددددك فددددددي رفدددددددع , محايددددددد ومسددددددتقل عددددددن  املؤسسددددددة ليبدددددددي رأيدددددده حددددددول القدددددددوائم املاليددددددة لهددددددذه ألاخيددددددرة 

 .صدقها و مالءمتها ثقة مستخدمي القوائم املالية سواء من داخل املؤسسة أو خارجها في 

رأي فندددددي محايدددددد مدددددن قبدددددل املددددددقق حدددددول  إبدددددداءواملددددددقق فدددددي إطدددددار مهمتددددده التدددددي عدددددين مدددددن أجلهدددددا وهدددددي  

مددددددددا إذا كانددددددددت البيانددددددددات املاليددددددددة معدددددددددة مددددددددن جميددددددددع النددددددددوا ي وفقددددددددا ل طددددددددار املددددددددالي املطبددددددددق وإنهددددددددا تعطددددددددي رؤيددددددددة 

طددددددددوال مددددددددددة مزاولتددددددددده  يعتمدددددددددد علدددددددددى معددددددددايير تعمدددددددددل كمرشددددددددد لددددددددده, حقيقيددددددددة وعادلدددددددددة عددددددددن وضدددددددددعية املؤسسددددددددة

( خبيددددددددر محاسددددددددب/ محددددددددافظ حسددددددددابات)و املعددددددددايير التددددددددي يرتكددددددددز عليهددددددددا   املدددددددددقق الخددددددددارجي فددددددددي الجزائددددددددر , ملهمتدددددددده

تتمثددددددل فددددددي املعددددددايير الجزائريددددددة للتدددددددقيق مددددددن جهددددددة والتددددددي عمددددددد التشددددددر ع الجزائددددددري علددددددى إصدددددددارها منددددددذ سددددددنة 

التددددددددي يعتمددددددددد عليهددددددددا كددددددددذلك مددددددددن جهددددددددة  ISAمتبندددددددداة مددددددددن نظيرتهددددددددا الدوليددددددددة , معيددددددددار 22وهددددددددي لحددددددددد  ن  0222

 .أخرى من حيث املعايير التي لم يتم استنباطها منها بعد 

إلاطددددددددددددار النظددددددددددددري ملعددددددددددددايير التدددددددددددددقيق " مددددددددددددن هددددددددددددذا املنطلددددددددددددق سنفصددددددددددددل فددددددددددددي هددددددددددددذا الفصددددددددددددل املعنددددددددددددون  

 :من خالل تقسيمه إلى ثالث مباحث كاآلتي" NAAوالوطنية  ISAالدولية

 ملحاسبي مدخل إلى التدقيق ا: املبحث ألاول  -

  ISA املعايير الدولية للتدقيق: املبحث الثاني -

. NAAاملعايير الجزائرية للتدقيق : املبحث الثالث -
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 مدخل إلى التدقيق املحاسبي : املبحث ألاول 

 التطور التاريخي ملهنة التدقيق املحاسبي في الجزائر وتعريفه: املطلب ألاول 

حيددث كددان , وتعنددي الاسددتماع  audireالتعبيدر الالتينددي  مددن  auditingتشدتق كلمددة املراجعددة أو التدددقيق 

ولقد لعبت السياسة , املدقق ينصت في جلسة الاستماع العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع 

املاليدددة والضدددريبية دورا هامددددا فدددي تطدددوير مهنددددة املحاسدددبة والتددددقيق أيددددن ظهدددرت أداة رقابدددة جديدددددة هدددي الرقابددددة 

الضدددريبي ويبدددين التطدددور التددداريخي لرقابدددة تددددقيق الحسدددابات أن أول جمعيدددة للمحاسدددبين أنشدددأت فدددي والفحدددص 

م وكان على من يرغب مزاولة مهنة املحاسبة والتدقيق أن ينظم إلى عضوية 2852فينيسيا شمال إيطاليا سنة 

ة سدددددنوات ليصدددددبح الحدددددخص خبيدددددر محاسدددددبة وقدددددد أصدددددبح شدددددرطا سدددددن 22سدددددت  هدددددذه الجمعيدددددة وكاندددددت تتطلدددددب

 : وبالنسبة للجزائر فكان التطور  كما يلي,1م2121

 التطور التاريخي ملهنة التدقيق املحاسبي في الجزائر : أوال

فقبل استقاللها من تحت وطأة , لقد مرت الجزائر بعدة مراحل لتصل إلى ما هي عليه  ن في مجال التدقيق 

 2128. 22. 21التدددقيق وفقدا للقددوانين الفرنسددية كقددانون الاسدتعمار الفرنسدد ي الددذي كاندت تابعددة لدده كانددت تمدارس مهنددة 

, الذي بقي ساري املفعول إلى ما بعد الاستقالل,الذي يتضمن تأسيس نقابة الخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين 

ي الجزائددر  ولقددد ارتأينددا أن نقدددم التطددور التدداريخي ملهنددة التدددقيق فدد.حددول الشددركات التجاريددة  2122. 22. 02وكددذا قددانون 

إلددى  وقتنددا  2121مددن خددالل إبددراز أهددم إلاصدددارات القانونيددة أو التشددر عات املنظمددة ملهنددة التدددقيق فددي الجزائددر مددن سددنة 

 :الحالي وإظهارها في الجدول املوالي

 التطور التاريخي للنصوص القانونية املنظمة ملهنة التدقيق املحاسبي في الجزائر(: 22-22)الجدول رقم 

 املحتوى  التسمية تاريخ إلاصدار  انوني النص الق

-21املرسوم رقم 

222  

من هذا املرسوم أن  21تناول مهنة التدقيق ألول مرة في الجزائر حيث نصت املادة  2122قانون املالية  2121. 20. 22

يقوم الوزير املكلف باملالية والتخطيط بتعيين مدققين للحسابات في املؤسسات 

العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو الشركات التي املؤسسات , الوطنية

تملك فيها الدولة أو هيئة عامة حصة في رأسمالها بغية ضمان انتظامية ونزاهة 

 .حساباتها وتحليل أصولها وخصومها

تنظيم مهنة املحاسبة  2122. 20. 01 50-22ألامر 

 والخبير املحاسبي

من خالل تنظيم  50-22مرة بموجب ألامر رقم  نظمت مهنة املحاسبة في الجزائر ألول 

مهنتي الخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين أما بالنسبة لوظيفة محافظي 

الحسابات لدى املؤسسات العمومية فقد كانت مسندة إلى املفتشية العامة للمالية 

 حيث قام هذا ألامر بتأسيس املجلس ألاعلى للمحاسبة تحت وصاية وزير املالية

وتمثلت مهامه في إعداد املخطط الوطني املحاسبي الوطني والسهر على تسيير مهام 

 .الخبير املحاسب واملحاسب املعتمد 

-22املرسوم رقم 

222 

مهام وواجبات مدقق  2122. 22. 22

 الحسابات

حيث اعتبر مدقق الحسابات مراقب دائم لتسيير املؤسسات العمومية وخول 

مراقبوا , املراقبين العامين للمالية: ظفي الدولة التالينممارسة هذه الوظيفة ملو 

                                               
1
 ديسمبر ,4العدد,3المجلد,حث االقتصاديمجلة البا,أثر اإلصالحات المحاسبية والمالية على مهنة التدقيق في الجزائر, زوهري جليلة.أ  

 . 22ص,, 5102



  NAAوالجزائرية    ISAالنظري لمعايير التدقيق الدولية    الفصل األولـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار

 9 

واملالحظ .املوظفون املؤهلون من وزارة املالية بصفة استثنائية, مفتشوا املالية,املالية

 لحد  ن أن محافظ الحسابات ما هو إال موظف لدى الدولة

املراقبة من طرف  2152. 22. 22 28-52القانون 

 courمجلس املحاسبة 

des comptes 

إرساء آليات رقابة فعالة ملنع الاختالسات في املؤسسات الوطنية من خالل إنشاء 

مجلس املحاسبة وإعطائه أحقية رقابة والتأكد من صحة ونزاهة الحسابات التي 

 .تتضمن العمليات املحاسبية واملالية للمؤسسة

, مهنة خبير محاسبي 2112. 22. 02 25-12القانون 

 ,محافظ حسابات

 محاسب معتمد

أول قانون يعنى بمهنة التدقيق بصفة مباشرة أعلن عن ميالد املصف الوطني للخبير 

محاسب معتمد وهو هيئة مستقلة مما يعني فتح هذه ,املحاسب محافظ الحسابات 

الوظيفة لكل من تتوفر فيهم الشروط وليس فقط املراقبين التابعين للوزارة الوصية 

 .املمارسة املهنية لوظيفة التدقيق وهو شرط الاستقاللية بالتالي تحقق أهم شرط في

-20-02قرار 

222.SPM 

توصيات محافظ  2112. 20.20

 الحسابات

قرار بأمر من وزير الاقتصاد يضم توصيات ملحافظي الحسابات من أهمها ضرورة 

معايير , تطوير املهنة وتماشيها مع املستجدات الجديدة كتقنيات املحاسبة الجديدة 

 ...لتدقيق الدوليةا

املرسوم التنفيذي 

10-02 

مجلس النقابة  2110. 22. 22

الوطنية للخبراء 

محافظي , املحاسبين

محاسبين , الحسابات

 معتمدين

إنشاء مجلس نقابة وطنية يهتم بشؤون املهنيين في مجال املحاسبة والتدقيق حيث 

 يسعى إلى ضمان حقوقهم وتحقيق مطالب مختلفة

يذي املرسوم التنف

12- 222 

أخالقيات مهنة  2112. 22. 28

 التدقيق واملحاسبة

محافظي ,يتضمن القانون القواعد ألاخالقية املهنية للخبراء املحاسبين

 محاسبين معتمدين املسجلين في النقابة الوطنية,الحسابات

-12مرسوم تنفيذي 

225 

املجلس الوطني  2112. 21. 08

 للمحاسبة 

يهتم ,حاسبة الذي يعتبر هيئة استشارية لدى وزارة املاليةإنشاء املجلس الوطني للم

هذا املجلس جد مهم للمدقق , التطوير واملعايرة في مهنة املحاسبة, بشؤون البحث 

 ومحافظ الحسابات بحكم العالقة بين املهنتين

-12مرسوم تنفيذي

222 

تعيين محافظ  2112. 22. 22

 الحسابات

حافظي الحسابات في املؤسسات العمومية ذات يتضمن هذا القانون كيفية تعيين م

الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي 

 والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا املؤسسات العمومية غير املستقلة

-12مرسوم تنفيذي 

258 

واملتعلق بمجلس النقابة الوطنية ومن  02-10يعد ويتمم املرسوم جاء هذا املرسوم ل 02-10تعديل املرسوم  2112. 20.  22

 أهم إلاضافات تلك املتعلقة بإضافة عضو النقابة يمثل وزارة املالية

شهادات ممارسة مهنة  2115. 22. 05 قرار من وزارة املالية

محافظ ,خبير محاسبي

محاسب ,حسابات

 معتمد

الصفحة السادسة يتضمن  2115. 28. 22بتاريخ  22قرار صادر في الجريدة الرسمية 

كيفيات نشر مقاييس تقدير إلاجازات والشهادات التي تسمح بممارسة مهنة الخبير 

 .محاسب معتمد, محافظ حسابات,محاسبي

شروط الخبرة    2111. 22. 02 قرار من وزارة املالية

 واملوافقة

يتضمن ,ة الرابعةالصفح 2111. 28. 20بتاريخ  20قرار صادر في الجريدة الرسمية 

محاسب ,شروط الخبرة املهنية ملمارسة مهنة خبير محاسب محافظ حسابات 

 معتمد ويتضمن املوافقة على الشهادات

شروط وكيفيات  0222. 22. 01 22-22قانون 

 ممارسة املهنة

بموجبه تم تفكيك املنظمة الوحيدة التي تنشط في هذا القطاع وأعيدت الهيكلة على 

مصف وطني للخبراء املحاسبين وغرفة وطنية ملحافظي الحسابات  :النحو التالي

مكن هذا ,يتمتع كل منها بالحخصية املعنوية, ومنظمة وطنية للمحاسبين املعتمدين

القانون من إعادة تنظيم مهنة املحاسبة والتدقيق في الجزائر في محاولة من وزارة 

 . 25-12ها بموجب القانون املالية السترجاع الكثير من الصالحيات التي تخلت عن

-22مرسوم تنفيذي 

20 

تعيين محافظ  0222. 22. 02

 الحسابات

يبين هذا املرسوم كل الجوانب الواجب علمها عند تعيين محافظ حسابات بواسطة 

 دفتر الشروط
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معايير إعداد التقرير  0222. 22. 02 22قرار رقم

من قبل محافظ 

 الحسابات

يحدد مجموعة من معايير إلعداد تقرير من قبل محافظ  قرار صادر من وزارة املالية

الحسابات كما يبين محتوى ومضمون كل تقرير وفقا ملختلف أنواع التقارير والتي 

 ذكرها القرار بالتفصيل في ملحقه

معايير التدقيق  0222. 20. 02 20مقرر 

 NAAالجزائرية 

عايير الجزائرية للتدقيق يحتوي امل, هذا املقرر صدر من املجلس الوطني للمحاسبة 

 022يحتوي هذا املقرر على معيار , والتي تتماش ى مع معايير التدقيق الدولية

,828,822 ,852 

معايير التدقيق  0222. 22. 22 282مقرر 

 NAA الجزائرية

, أصدر املجلس الوطني للمحاسبة مقرر آخر يحتوي على أربعة معايير تدقيق جزائرية

 222 ,822, 822, 222معيار 

معايير التدقيق  0222. 22. 28 02مقرر 

 الجزائرية 

أصدر املجلس الوطني للمحاسبة مقرر آخر يحتوي على أربعة معايير تدقيق جزائرية 

  202, 222, 822, 802معيار , 

معهد التعليم   0222. 22. 22 قرار وزاري مشترك

املتخصص ملهنة 

 املحاسبة والتدقيق

هذا القرار الوزاري املشترك  0222. 22. 22بتاريخ  28قم صدر في الجريدة الرسمية ر 

محافظ حسابات ,حيث يقترح طريقة جديدة لتكوين ومنح اعتماد لخبير محاسبي 

فعوض الاكتفاء بفترة تربص , منهجية تختلف تماما على ما كان يعمل به, ومحاسب

مج تكويني في مكتب تدقيق أصبح ضروري املرور باملعهد الجديد الذي يتميز ببرنا

قائمة الشهادات الجامعية ملهنة املحاسبة : يحدد القرار , يتماش ى ومتطلبات املهنة

عدد وطبيعة وبرنامج ومعامل الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات ,والتدقيق 

كيفية سير التكوين وكذا برنامج , والقبول بمعهد التعليم املتخصص ملهنة املحاسبة 

د الحصول على شهادة الخبير املحاسب وشهادة محافظ التكوين املتخصص قص

 .الحسابات

معايير التدقيق  0225. 21. 02 22مقرر 

 الجزائرية 

أصدر املجلس الوطني للمحاسبة مقرر آخر يحتوي على أربعة معايير جزائرية 

 . 822, 822, 822, 022:معيار, للتدقيق

مجلة اإلصالحات االقتصادية واالندماج ,التدقيق المحاسبي المالي في الجزائر واقع وآفاق ممارسة مهنة,هامل عبد المالك: المصدر
 .6 -3: ص ص 5102, 52العدد,  05المجلد,في االقتصاد العالمي

 تعريف التدقيق : ثانيا

لجمع  systematicالتدقيق عملية منظمة ومنهجية : AAAتعريف جمعية املحاسبة  ألامريكية : 2التعريف

القرائن بشكل موضوعي التي تتعلق بنتائج ألانشطة وألاحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى وتقييم ألادلة و 

 .1التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة وتبليغ ألاطراف املعنية بنتائج املراجعة

نهي مؤهل فحص من م :تعريف هيئة الخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين الفرنس ي بأنه: 0التعريف

ومستقل إلبداء رأي حول انتظام ومصداقية امليزانية وجدول الحسابات النتائج ملؤسسة ما
2 . 

التدقيق عبارة عن جمع وتقييم لألدلة عن املعلومات لتحديد والتقرير عن مدى التوافق بين هذه : 4التعريف 

 .3املعلومات ومعايير تم وضعها على نحو مسبق

                                               
1
دار المريخ ,كمال الدين سعيد.د,أحمد حامد حجاج.د:ت, المراجعة بين النظرية والتطبيق,آمرسون هنكي,وليام توماس 

 .56:ص,0121,د ط,المملكة العربية السعودية,للنشر
د ,األردن,دار المناهج للنشر والتوزيع, وائر العمليات في المنشأة أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على د, تامر مزيد رفاعة.د 2
 .02:ص,5102,ط
المملكة , الرياض,دار المريخ للنشر,أحمد حجاج ,محمد عبد القادر الديسطى:ت,المراجعة مدخل متكامل,جيمس لوبك,ألفين أرينز  3

 .21: ص,0ج , 5111,د ط,العربية السعودية
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اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب فندي مدن طدرف : على أنه  benmoultو  Germandتعريف : 3التعريف

منهددددي مؤهددددل ومسددددتقل بغيددددة إعطدددداء رأي محلددددل علددددى نوعيددددة ومصددددداقية املعلومددددات املاليددددة املقدمددددة مددددن طددددرف 

املؤسسددة علددى مدددى احتددرام الواجبددات فددي إعددداد هددذه املعلومددات فددي كددل الظددروف وعلددى مدددى احتددرام القددوانين 

حاسدددددبية املعمدددددول بهدددددا فدددددي التعبيدددددر عدددددن الصدددددورة الصدددددادقة للموجدددددودات والوضدددددعية املاليدددددة ونتددددددائج واملبددددداد  امل

 .1املؤسسة

 : 2وتشمل عملية التدقيق

 . وهو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها: الفحص .2

لنتددائج ألاعمددال خددالل فتددرة  وهددو إمكانيددة الحكددم علددى صددالحية القددوائم املاليددة كتعبيددر سددليم: التحقيددق .0

 معينة

 وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية :التقرير .2

ممددا سدددبق يمكددن الخلدددوص إلدددى أن التدددقيق عبدددارة عددن عمليدددة قائمدددة علددى الدددرأي الددذي يبديددده شدددخص 

تقريدر نهدا ي الدذي يؤكدد  مددى صدحة وصددق  حدول حسدابات املؤسسدة محدل التددقيق فدي شدكل( املددقق)مؤهل 

 :ويمكن تلخيص ألامر في الشكل التالي. القوائم املالية ومدى احترام القواعد واملعايير املعمول بها

 املفاهيم املرتبطة بتعريف التدقيق (: 22-22)الشكل رقم 

 

 .51:ص, 5116,ط ,مصر,الدار الجامعية, النظرية والتطبيق المراجعة بين,أمين السيد أحمد لطفي.د: المصدر

 : تصنيفات التدقيق: املطلب الثاني

بهدف توليد معلومات ذات مصداقية عن وضعية املؤسسة التخاذ القرارات تلزم هذه ألاخيرة أن تعتمدد علدى 

ة أخددددرى لزيدددادة ثقددددة ومدددن ناحيددد,طبيعددددة نشددداطها  مدددن ناحيددددة , حجمهدددا,شدددكل معدددين مددددن التددددقيق يتناسدددب مددددع شدددكلها 

                                               
 .01: ص, 5102, 0ط , عمان, دار الجنان للنشر والتوزيع, لتدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية ا, أحمد قايد نور الدين   1
 .06:ص,5106, 0ط ,األردن,دار الجنان للنشر والتوزيع, المراجعة والتدقيق الشرعي,محمد الفاتح محمود بشير المغربي  2

 التدقيق 

 جمع وتقييم أدلة إثبات بشكل موضوعي

 بهدف التأكد من وجود تطابق بين

 وبهدف تبليغ النتائج إلى

 مستخدمين معينين

تأكيدات خاصة 

بتصرفات وأحداث 

 اقتصادية

 و معايير مقررة



  NAAوالجزائرية    ISAالنظري لمعايير التدقيق الدولية    الفصل األولـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار

 12 

ويمكدن تبويدب , 1فإتباع نوع معين مدن التددقيق يسدمح بتحقيدق ألاهدداف املرجدوة منده, املستخدمين في هذه  املعلومات 

 :التدقيق إلى ما يلي

 تدقيق إلزامي وآخر اختياري : على أساس إلالزام القانوني

 تدقيق  كامل وآخر جز ي : على أساس نطاق التدقيق 

 تدقيق تفصيلي وآخر اختباري : الفحص أو حجم الاختباراتعلى أساس مدى 

 .تدقيق نها ي وآخر مستمر: على أساس توقيت عملية التدقيق 

 تدقيق داخلي وآخر خارجي:على أساس القائم بعملية التدقيق 

تدددددقيق التدددي تشدددتركان فدددي الوعلدددى اعتبدددار أن موضدددوع بحثندددا يتطددددرق إلدددى مهنتدددي محافظدددة الحسدددابات والخبددددرة املحاسدددبية 

 :  وينقسم إلى, فقط من حيث الجهة التي تقوم بالتدقيقفارتأينا أن نستعرض التصنيف الخارجي 

 هو الذي يتم بواسطة موظدف داخدل الشدركة ويكدون  يعرف التدقيق الداخلي بأنه: تدقيق داخلي

تددابع إلدارة هددذه ألاخيددرة
ة و سدداعد املؤسسددة علددى تحقيددق أهدددافها مددن خددالل نهددج تنظيمددي وإدار , 2

 .3املخاطر وعمليات الرقابة وحوكمة الشركات وتقديم مقترحات لتعزيز فاعليتها

نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل : "وعرف أيضا من طرف مجمع املدققين الداخليين ألامريكيين بأنه 

منظمة ألاعمال ملراجعة العمليات كخدمة ل دارة وهو وسديلة رقابيدة إداريدة تعمدل علدى قيداس وتقيديم 

 .4"ية وسائل الرقابة ألاخرى فعال

 هدددو عبدددارة عدددن مهمدددة يقدددوم بهددا مكتدددب أو مكاتدددب تددددقيق مسدددتقلة تعمدددل لحسدددابها : تــدقيق خـــارمي

حيث أن تحديد فحوى املهمة وكذا شروطها يكون على , مؤقتة وجزئية , الخاص بصفة تعاقدية 

 .5عاتق مديرية الشركة وذلك بموافقة املكتب املختار لقيادة مهمة التدقيق

 :و يمكن التفريق بين ثالث تقسيمات للتدقيق الخارجي كاآلتي

  وهو الذي يتم دون إلدزام قدانوني وبطلدب مدن أصدحاب املؤسسدة  (:الاختياري )التدقيق التعاقدي

يكددددون موضددددوعه عمومددددا شددددركات ألاشددددخاص التددددي ال يلزمهددددا القددددانون التجدددداري , 6أو مجلددددس إلادارة

وواجبدات املددقق , 7دقيق للمسدتندات فيهدا بشدكل دوريالجزائري على مسدك املحاسدبة ويكدون التد

                                               
1
 .21:ص,مرجع سبق ذكره,مبسوط هوارية 

 .55:ص,مرجع سبق ذكره, ود بشير المغربيمحمد الفاتح محم. د  2
3
  Pierre schick ,mémento d’audit intern, dunod ,paris ;france,2007,p.5. 

 -دراسة حالة شركة مطاحن األوراس باتنة-دور المراجعة الجبائية في تحقيق األمن الجبائي بالمؤسسة االقتصادية,فتحة أميرة  4
 . 54:ص, 5102/5102,بسكرة-جامعة محمد خيضر,القتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم ا, أطروحة دكتوراه,

 .02:ص , 5102, 0ط ,الجزائر, مؤسسة نوميدغراف للنشر واإلشهار, "التدقيق المالي", نصر الدين عيساوي  5
ديوان المطبوعات ,لتطبيقيةاإلطار النظري والممارسة ا–المراجعة وتدقيق الحسابات , مسعود صديقي, محمد التهامي طواهر6

 .50:ص, 5116,الجزائر ,5ط  , الجامعية
 .06: ص, مرجع سبق ذكره,نصر الدين عيساوي  7
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يخدول القيدام , في هذه الحالة محددة تبعا لالتفاق املعقد مسبقا مع الجهات الراغبدة فدي خدماتده

 . به للخبير املحاسبي

  والدذي غالبددا يكددون موضدوعه شددركات ألامددوال التدي تمسددك نظامددا   (:إلاجبــاري )التـدقيق القــانوني

عدددن طريدددق , 1تم عليهدددا القدددانون التجددداري الجزائدددري تقيددديم معلوماتهدددا املاليدددةن ثدددم يحدددمدددمحاسدددبيا و 

تعيين مدقق خارجي لتدقيق حساباتها واعتماد القوائم املالية الختامية لها وفي حالة عدم القيام 

يخول القيام به للخبير املحاسبي وملحافظ , 2بالتدقيق يقع املخالف تحت طائلة العقوبات املقررة

  .الحسابات

 يقوم بها محترف خارجي بطلب من املحكمة: الخبرة القضائية
وذلدك لالسدتعانة بتقريدره فدي حدل .  3

يخضدددع الخبيدددر , 4(عددادة يكدددون فددي حالدددة التصددفية)نددزاع مؤسسدددة معينددة وطدددرف آخددر متعامدددل معهدددا

القضددددددا ي فددددددي عملدددددده لجميددددددع ألاحكددددددام التددددددي تحكددددددم مهنددددددة الخبيددددددر املحاسددددددبي ومحددددددافظ الحسددددددابات 

والشدددكل التدددالي , 5يجدددب أن يسدددلك فدددي ذلدددك سدددلوك الخبيدددر املحتدددرف املسدددتقل , عتمددددواملحاسدددب امل

 :يلخص انواع التدقيق من حيث القائم به

 أنواع التدقيق من حيث القائم به (: 20 -22)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق: املصدر

 : اع تم التطرق إليها في جدول كاآلتيوللتفريق بين هذه ألانو 

 مقارنة بين أنواع التدقيق على أساس القائم بعملية التدقيق(: 20-22)الجدول رقم 

 الخبرة القضائية التدقيق الداخلي  التدقيق التعاقدي التدقيق القانوني املميزات 

بكل دقة من  تحدد وظيفة دائمة في املؤسسة تعاقدية  قانونية إلزامية طبيعة املهمة 

 طرف املحكمة

 من طرف املحكمة من طرف إلادارة العامة من طرف املديرية العامة أو  من طرف املساهمين التعيين

                                               
 . 02:ص,نفس المرجع أعاله  1
 .06ص, مرجع سبق ذكره,تامر مزيد رفاعة.د  2
 . 52ص ,5112, 3ط , الجزائر, يةديوان المطبوعات الجامع, المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق,محمد بوتين 3
مجلة اقتصاد المال ,رؤية مستقبلية-ركائز ومراحل تطور المراجعة الخارجية في الجزائر,عجيلة محمد,مويسي مروة   4

 .  504: ص,5102جوان ,0العدد,3المجلد ,واألعمال
دراسة حالة عينة من مكاتب -ومة الماليةتطور مهنة التدقيق في الجزائر وأثره على تحسين جودة المعل, محمد أمين لونيسة  5

, المسيلة, جامعة محمد بوضياف, كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير,أطروحة دكتوراه ,  -الخبرة المحاسبية
 .24: ص,  5102 -5106

 أنواع التدقيق من حيث القائم به 

 التدقيق الخارجي  التدقيق الداخلي

 التدقيق القانوني  التدقيق التعاقدي الخبرة القضائية
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 مجلس إلادارة

املصادقة  على شرعية  الهدف

تدقيق ,وصدق الحسابات 

 معلومات مجلس إلادارة 

املصادقة على شرعية 

 وصدق الحسابات

تحسين الدورة إلادارية 

راح شروط تحسين اقت,

التنظيم ومعاملة 

 املعلومات ل دارة 

إعالم العدالة وإرشادها 

حول أوضاع مالية 

تقديم ,ومحاسبية 

 مؤشرات باألرقام

مهمة دائمة تغطي مدة  التدخل

 التعيين الشرعية

مهمة محددة حسب 

 الاتفاقية

مهمة تحددها املديرية 

 العامة

مهمة ظرفية يحدد 

 القاض ي مدتها

تامة اتجاه مجلس إلادارة  ليةالاستقال

 واملساهمين

عدم الخضوع سلميا  تامة من حيث املبدأ

 ووظيفيا إال ل دارة العامة

 تامة تجاه ألاطراف

مبدأ عدم التدخل 

 في التسيير

يحترم مبدئيا لكن يمكن له  يجب احترامه تماما

 تقديم إرشادات في التسيير 

 ينبغي احترامه تدخل مباشرة في التسيير

الجمعية , مجلس إلادارة رسال التقارير إلى إ

 (غ عادية,عادية)العامة 

مجلس , املديرية العامة 

 إلادارة

إلى القاض ي املكلف  املديرية العامة 

 بالقضية

شروط ممارسة 

 املهنة

التسجيل في الجمعية 

الوطنية لخبراء املحاسبة 

 محافظي الحسابات 

التسجيل مبدئيا في الجمعية 

 الوطنية

التسجيل في قائمة خبراء  في املؤسسة أجير 

املحاسبة لدى مجلس 

 القضاء 

إخبار  وكيل 

الجمهورية 

 باإلعمال غ ش  

 م.غ ال  ال  نعم

بحسب الوسائل أو بحسب  بحسب الوسائل  الالتزام

 النتائج أو حسب نوع املهمة

 بحسب النتائج مبدئيا بحسب النتائج مبدئيا

 تأدبية,جنائية,مدنية حسب عقد العمل تأديبية,جنائية,مدنية ةتأديبي,جنائية,مدنية املسؤولية

عادة من ,مهمة تأسيسية التسريح

طرف القضاء بعد طلب 

 املؤسسة

من طرف القاض ي  تطبيق عقد العمل محددة في العقد 

 املشرف على الخبرات

اقتراح من الخبير يحدد  أجرة محددة في العقد قانون رسمي ألاتعاب 

 من طرف القاض ي

طريقة العمل 

 املتبعة

تقديم إلاجراءات تقييم 

نظام املراقبة الداخلية 

مراقبة ,مراقبة الحسابات ,

 قانونية

تقديم إلاجراءات تقييم 

نظام املراقبة الداخلية 

 مراقبة الحسابات,

تقديم إلاجراءات تقييم 

نظام املراقبة الداخلية 

 مراقبة الحسابات,

طريق تتماش ى وحاجة 

 الخبرة القضائية

 املطلوبة

 .05: ص, مرجع سبق ذكره,محمد بوتين: املصدر

 أهمية وأهداف التدقيق املحاسبي: املطلب الثالث

تنبدع أهميددة التددقيق مدن كونده وسدديلة ال غايدة تهددف إلدى خدمددة عددة فئدات سدواء كانددت : أهميـة التـدقيق : أوال

لدى التقريدر النهدا ي لعمليدة التددقيق فدي حيدث تعتمدد هدذه الفئدات ع, داخل أو خارج املنشأة وتربطهم عالقة بهدا 



  NAAوالجزائرية    ISAالنظري لمعايير التدقيق الدولية    الفصل األولـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار

 15 

اتخدداذ القدددرارات ورسدددم السياسدددات ووضدددع الخطدددط املسدددتقبلية لهدددا
والجددددير بالدددذكر أنددده بسدددبب تعددددد وتندددوع , 1

املجموعات املستخدمة للتقارير املالية واختالف طبيعدة احتياجدات كدال منهدا تبعدا الخدتالف مصدالحها وأهددافها 

لدددى طبيعدددة تلدددك الاحتياجدددات لكدددي يتسدددنى لددده فهدددم وتصدددور دوره ومسدددؤولياته ألدددزم املددددقق بضدددرورة التعدددرف ع,

باعتباره الجهة املحايدة التي تقرر مدى عدالة ومصداقية املعلومات الواردة في تلك التقارير
ويمكن توضيح , 2

ل أهدم فئددات املسددتخدمين للقدوائم املاليددة وطبيعددة وغددرض الاسدتخدام الرئيسدد ي لتقريددر املددقق مددن خددالل الشددك

 :التالي

مستخدمو القوائم املالية وطبيعة وغرض الاستخدام الرئيس ي لتقرير املدقق (: 24-22)الشكل رقم 

 الخارمي 

 

األمين للنشر , أصول مراجعة الحسابات, حمود بركاتلطف ,عبيد سعد شريم:من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 .04 -05: ص ص,5100, 3ط , صنعاء,والتوزيع

 أهداف التدقيق: ثانيا

                                               
 .21:ص,5102, 0ط, األردن,دار وائل النشر ,"الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية تدقيق",رزق أبو زيد الشحنة   1
 .02: ص, مرجع سبق ذكره,لطف حمود بركات,عبيد سعد شريم  2

مستخدمو 
 القوائم املالية

دعاة ومؤسسات 
تقييم : حماية البيئة

ألاضرار البيئية 

الناتجة عن مزاولة 

 الشركة لنشاطها

تقييم مدى : ألاجهزة الحكومية
إلالتزام بالقوانين واللوائح وتحقيق 

وفي , أهداف الرقابة وإلاشراف 

الاسترشاد بها في القرارات وفي تحديد 

 الدخل الخاضع للضريبة

تقييم املوقف : نظام املحاكم
املالي للشركة ألغراض حاالت 

الافالس وتقييم ألاصول الفردية 

 وفي أغراض الدعوى القضائية

الاستشاريون كاملحللين املاليين 
تقييم املوقف : وبيوت الاستثمار

املالي للشركة بغرض إبداء النصح 

 للمستثمرين وتوجيه استثماراتهم

تحديد : الدائنون والبنوك
مدى إمكانية منح القرض 

للشركة واملساعدة في تحديد 

 مبلغ القرض وشروطه 

:  املستثمرون املحتملون 
تحديد مدى امكانية 

الاستثمار في الشركة وفي 

تحديد السعر املناسب 

 لالستثمار

إلادارة وأعضاء مجلس 
مراجعة ألاداء وتقييم : إلادارة

عملية إعداد التقارير عن 

العمليات املالية املعقدة إلى 

جانب اتخاذ القرارات املؤثرة 

في إلاتجاهات املستقبلية 
 للشركة 

مسائلة إلادارة : حملة ألاسهم
والعاملين واتخاذ القرارات املتعلقة 

بزيادة أو خفض أو املحافظة على 

 نسبة الاستثمار الحالي 

حملة السندات الحاليون 
تقييم درجة : واملحتملون 

املخاطرة في الشركة وقدرتها على 

 الوفاء بمديونيتها 

مجموعة املوظفين واتحادات 
وتقدير , تقدير الربحية: العمال

ألاجور املستقبلة وفي املفاوضات 

 على اتفاقات مشاركة ألارباح 

الاقتصاديون ورجال البحث 
تقييم  ثار على : العلمي

السياسات الاقتصادية وعلى 

قرارات السياسة العامة 

واملساعدة في أعمال البحث 

 والدراسات 

 :لعمالء واملوردون واملنافسون ا
تقييم مدى استمرارية تعهدات 

الشركة كمصدر للسلع والخدمات 

, أو كمستهلكة للسلع والخدمات 

 وتقييم القوة التنافسية للشركة 
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ألاهددددداف  العامدددة لعمددددل مددددقق الحسددددابات املسدددتقل وتنفيددددذ عمليددددة  022وفقدددا للمعيددددار الددددولي للتدددددقيق رقدددم 

فدإن الهددف مدن التددقيق هدو تعزيدز درجدة ثقدة املسدتخدمين للقدوائم , التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتددقيق 

قبدل املددقق حدول مدا إذا كاندت البياندات املاليدة معددة املالية ويتحقق ذلك من خالل إبداء رأي فني محايد من 

 . 1من جميع النوا ي وفقا ل طار املالي املطبق وإنها تعطي رؤية حقيقية وعادلة عن وضعية املؤسسة 

وحسب التطورات التي شهدها التدقيق فإن الهدف منه كذلك تغير بطبيعة الحال ولذا فإنه يمكن القول 

 : وأخرى معاصرة نجملها في ما يليبان هناك أهداف تقليدية 

 :2وتنقسم إلى: ألاهداف التقليدية . أ

 أهداف رئيسية : 

 .التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية املثبتة في الدفاتر ومدى الاعتماد عليها -

 .إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة  قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املالي -

 فرعية أهداف : 

 اكتشاف ألاخطاء والغش في الدفاتر  والسجالت -

 تقليص فرص ارتكاب ألاخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك  -

 اعتماد إلادارة  على التدقيق في تقرير ورسم السياسات إلادارية واتخاذ القرارات حاضرا ومستقبال؛ -

 ن اتخاذ القرارات املناسبة الستثماراتهم؛طمأنة مستخدمي القوائم املالية وتمكينهم م -

 مساعدة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة؛ -

 .تقديم التقارير املختلفة ومأل الاستمارات للهيئات الحكومية ملساعدة املدقق -

في الوقت الحالي توسعت أهداف التدقيق بتوسع أهداف املؤسسات وتشمل ما يلي : أهداف معاصرة . ب
3: 

لخطدط ومتابعدة تقييمهددا والتعدرف علدى مددا حققتده مدن أهدداف ودراسددة ألاسدباب التدي حالددت دون تددقيق ا-

 .الوصول إلى ألاهداف املحددة

 .تقييم نتائج ألاعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفا منها -

                                               
1
 IFAC,Guide to Using ISAs in the audits of small and medium sized entities , International federation of 

accountants, New yourk, USA, 2018 , volum1. Publication for web site : 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Guide-to-Using-ISAs-Vol-I-4th-edition.pdf . 
 . 51, 01: ص ص,5111, 0ط ,عمان,دار الراية, الحسابات والتدقيق مراجعة,زاهرة عاطف سواد .د  2
 .05, 00:ص ص, مرجع سبق ذكره,أحمد قايد نور الدين.د  3

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Guide-to-Using-ISAs-Vol-I-4th-edition.pdf
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 .القضاء على إلاسراف من خالل تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية في جميع نوا ي النشاط  -

 .ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع تحقيق أقص ى قدر  -

 .تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير أثار عملية التدقيق على العميل أو املنشأة محل التدقيق -

  GAASمعايير أو مستويات التدقيق املتعارف عليها : املطلب الرابع

هدددو « قددداموس أكسددفورد ب واملعيدددار حسدد .ملهنددة التددددقيق معددايير متعدددارف عليهددا فدددي أغلددب بلددددان العددالم 

النمط أو املقياس الذي يتم به فحص النوعيات املطلوبة في شد يء مدا وتهددف إلدى تحديدد مسدتوى الجدودة التدي 

مدددن الواجدددب توفرهدددا فددددي املددددقق أثنددداء أدائدددده مهامددده ف دددي تددددرتبط بالتددددقيق ولكدددي تددددتم عمليدددة التددددقيق بكفدددداءة 

ان للمعهدد ألامريكدي للمحاسدبين القدانونيين الفضدل فدي صددياغة وكد ,1 »وفعاليدة البدد مدن الاهتمدام بهدا ومراعاتهدا 

معايير  21إقرار  2125هذه املعايير بصورة شاملة وإذ جاءت موجزة حيث تم في اجتماع املعهد في سبتمبر سنة 

تم إقرار املعيار العاشر وألاخير وهو الرابع ضمن معايير إعداد التقرير وصدرت في كتيدب  2121وفي نوفمبر سنة 

 :  أقسام من املعايير على النحو التالي 22وتنقسم إلى ,21822للمعهد سنة 

 معايير التدقيق املتعارف عليها(: 23-22)الشكل رقم  

 

 .45ص, بق ذكرهمرجع س,جيمس لوبك,ألفين أرينز: المصدر

 ى الصفات الحخصية ملدقق تحتوي هذا القسم من املعايير عل: املعايير العامة أو الشخصية

 :3الحسابات ويتكون من ثالث معايير

                                               
 جوان  ,0العدد,5المجلد,مجلة المنهل االقتصادي,اإلطار العملياتي واإلجرائي لتنظيم وتنفيذ عملية التدقيق,خيرة زقيب  1

 . 561: ص,5101
كلية , مذكرة ماجستير , التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر ,محمد أمين مازون 2

 . 01, 02: ص ص5101/5100,  الجزائر, 13جامعة الجزائر , العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 .041: ص  ,مرجع سبق ذكره, تامر مزيد رفاعة. د 3

عايير التدقيق املتعارف عليهام  

 الكفاءة املهنية الالزمة -

 الاستقالل والحياد -

 بذل العناية املهنية الالزمة -

 معايير إعداد التقرير   معايير عامة  التأهيل وألاداء معايير العمل امليداني 

تخطيط السليم للمراجعة  -

 وإلاشراف املالئم على املساعدين 

فحص وتقييم نظام الرقابة  -

 الداخلية

جمع أدلة إلاثبات الكافية  -

 واملالئمة

لية وفقا للمباد  إعداد القوائم املا -

 املحاسبية املتعارف عليها

الثبات في تطبيق املباد  املحاسبية  -

 املتعارف عليها

 مدى كفاية إلافصاح 

 إبداء الرأي إلاجمالي في القوائم املالية  -
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 التدأهيل العلمي  توفر لدى مدقق الحسابات كل من ويتطلب املعيار  :التأهيل العلمي والعملي للمدقق

القدددددرة علددددى , الددددربط بدددين التأهيددددل العلمددددي والعملددددي ومتطلبدددات ألاداء املنهددددي, الخبددددرة املهنيددددة, والدراسددد ي

 أثناء املمارسة مع تلقي التدريبات الكافية استمرار التعلم 

 ضرورة توفر استقاللية وحيادية املدقق في إبداء رأيه وتجدر التفرقة بين نوعين من  :معيار الاستقالل

الاستقالل فاألول يخص الاستقالل املنهي وهو ضروري ملمارسة املهنة وتحكمده معدايير ذاتيدة ممدا يدؤدي 

لطة العليددا إذ يعتمددد علددى نفسدده وال يكددون تابعددا لعمليددة الددرأي والثدداني الددى التحددرر مددن الرقابددة أو السدد

خاص باستقالل التدقيق فهو مرتبط بعملية إبداء الرأي في القوائم املاليدة و عندي ذلدك التدزام املددقق 

 .باملوضوعية وعدم التحيز عند إبداء رأيه

 بدده املدددقق وتتوقددف علددى درجددة ودقدددة تتعلددق هددذه القاعدددة بمددا يقددوم  :معيــار العنايــة املهنيــة املالئمــة

و سترشدددددد املدددددقق فدددددي تحديدددددد مسددددتوى العنايدددددة املهنيدددددة املالئمددددة بدراسدددددة مسدددددؤولياته , القيددددام بمهامددددده

هدددذه العنايددة تتطلددب فحدددص انتقددادي لكدددل مسددتوى مددن مسدددتويات إلاشددراف علدددى , القانونيددة واملهنيددة 

قيدات عملية التدقيق إلى استخدام العمل الذي يتم وتتطلب أداء منهي يتفق مع حجم وضخامة وتع

 .العينات والخيارات فإن كل بند يتم اختياره لالختبار يجب فحصه بعناية مهنية مناسبة

 ترتبط هذه املعايير بتنفيذ عملية التددقيق وتمثدل مبداد  التددقيق التدي تحكدم : معايير العمل امليداني

ات التددددددقيق واملرتبطدددددة باألهددددددداف طبيعدددددة ومددددددى القدددددرائن الواجدددددب الحصدددددول عليهددددددا بواسدددددطة إجدددددراء

 :وتشتمل هذه املعايير على ثالث معايير,1العريضة الواجب تحقيقها من استخدام هذه إلاجراءات

  يجب أن يكون العمل مخططا بدقة وأن يكون هناك إشراف مالئم من املدقق على مساعديه. 

 طبددق فعددال داخددل املنشددأة يجددب القيددام بدراسددة سددليمة وتقيدديم دقيددق لنظددام الرقابددة الداخليددة امل

 .حتى يمكن اتخاذ النتائج التي نتوصل إليها كأساس يمكن الاعتماد عليه

  الحصددول علددى قددرائن كافيددة ومالئمددة نتيجددة لعمليددة الفحددص واملالئمددة والاستقصدداء وذلددك لتكددون

 .هذه القرائن أساسا سليما يرتكز عليه املدقق عند التعبير عن رأيه

 وتتضمن , عايير أو القواعد التي يجب أن يتبعها املدقق عند إعداده تقرير املدققهي امل: معايير التقرير

 : 2ويمكن تلخيصها كاآلتي, النقاط ألاساسية التالية التي يجب أن يتضمنها التقرير

   يجددددب أن يبددددين تقريددددر املدددددقق و شددددير بشددددكل واضددددح مدددددى اتفدددداق التقددددارير املاليددددة للعميددددل مددددع املبدددداد

 .طبيقها سواء كانت معايير املحاسبة الدولية أم ألامريكية أم املعايير املحليةاملحاسبية املقرر ت

  يجدددددب أن يبدددددين التقريدددددر مددددددى الثبدددددات فدددددي اسدددددتمرارية اسدددددتخدام وتطبيدددددق نفدددددس املعدددددايير والسياسدددددات

املحاسبية من سنة إلى أخرى وفي حال وجود اختالف يجب على مدقق الحسابات إلاشارة إلى ذلك في 

 .د مدى تأثير ذلك على املركز املالي ونتائج أعمال الشركةتقريره وتحدي

   يجددب أن يبدددين التقريدددر فيمدددا إذا كانددت التقدددارير املاليدددة تحتدددوي علددى الافصددداحات الضدددرورية والكافيدددة

 .وفيما عدا ذلك يجب أن يشير في تقريره إلى الجوانب التي يرى أن إلافصاح حولها غير كافي

                                               
1
 .56:ص, مرجع سبق ذكره,الدينأحمد قايد نور .د 
 .043,  045:ص ص  ,مرجع سبق ذكره, تامر مزيد رفاعة. د 2
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 لى رأيه بشكل واضح في التقارير املالية مأخوذة كوحدة واحددة وذلدك يجب أن يحتوي تقرير املدقق ع

يجدب , وفي حال انه ال يستطيع إبداء رأيه في هذه التقدارير, استنادا إلى أعمال التدقيق الذي قام بها

ألاسباب املهنيدة التدي أدت إلدى عليه أن يذكر أسباب عدم إبداء الرأي ويجب أن يذكر في تقريره أيضا 

 : 1رأي الذي يبديه يمكن أن يكون وال, ذلك

وكذا , حيث يصادق املراجع على انتظام القوائم املالية واه تم إعدادها وفقا ملباد  املحاسبة   :رأي بالقبول  -

 أن املالحق التوضيحية تتطابق مع تلك الواردة في القوائم املالية؛

ت فدي فقدرة مسدتقلة وتبيدان مددى تأثيرهدا التعبير مدن خدالل املصدادقة بدتحفظ أي تبيدان التحفظدا :رأي بتحفظ

 على نتيجة املؤسسة؛

يعني الرفض عدم املصادقة على القوائم املاليدة وذلدك إعددادها وفدق املبداد  املتعدارف عليهدا فدي  :رأي بالرفض

 .املحاسبة

ر رقم القراالتي يحدد محتواها  تقارير محافظ الحساباتلمعايير وعمل التشر ع الجزائري على إصدار مجموعة 

 : 2ويمكن ذكرها كاآلتي ,0222جوان  02ؤر  في امل 22

التقرير العام للتعبير عن :  2ج: معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم املالية الذي احتوى جزأين -2

 املراجعات واملعلومات الخاصة: 0الرأي و ج 

 دمجةمعيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات املدعمة والحسابات امل -0

 معيار التقرير حول الاتفاقيات املنظمة -2

 تعويضات( 22)أو عشرة ( 8)معيار التقرير حول املبلغ إلاجمالي ألعلى خمسة  -2

 معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين -8

معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس ألاخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في  -2

 شركةال

 معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية -2

 معيار التقرير حول استمرارية الاستغالل -5

 معيار التقرير املتعلق بحيازة أسهم الضمان -1

 معيار التقرير املتعلق بعملية رفع رأس املال -22

 معيار التقرير املتعلق بعملية تخفيض رأس املال -22

 خرى معيار التقرير املتعلق بإصدار قيم منقولة أ -20

 معيار التقرير املتعلق بتوز ع التسبيقات على أرباح ألاسهم -22

                                               
مجلة األفاق  ,-دراسة نظرية تحليلية -إعداد التقرير في الجزائر ومدى تطابقها مع معايير التدقيق الدوليةمعايير , سعيدي زهير  1

 . 012, 014:  ص ص, 5102,  15العدد , 15للدراسات االقتصادية المجلد 
 (. 5104-54ج ر ج ج رقم ) ,يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات 5103جوان  54قرار المؤرخ في  2
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 معيار التقرير املتعلق بتحويل الشركات ذات ألاسهم -22

 .معيار التقرير املتعلق بالفروع واملساهمات والشركات املراقبة -28

 " يجدب أن يسدلمها محدافظ الحسدابات علدى  02/22/0222التقارير املنصوص عليها في القرار املؤر  فدي

يومددددا مددددن انعقدددداد اجتمدددداع الجمعيدددة العامددددة العاديددددة أو غيددددر العاديددددة أو هيئددددة التددددداول  28ألاقدددل قبددددل 

يجدددب أن توضدددع مختلددددف "و , "ماملؤهلدددة وذلدددك فدددي مقدددر الكيدددان موضدددوع املراقبدددة مقابدددل وصدددل الاسدددتال 

قدل يوما علدى ألا 28الوثائق الضرورية إلعداد تقارير محافظ الحسابات تحت تصرف هذا ألاخير قبل 

 . 1"من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية ع ع أو هيئة التداول املؤهلة

 (0222 - 02ج ر ج ج رقم ) 02/22/0222معيارا من خالل الرجوع الى القرار املؤر  في  28يمكن الاطالع على 

 ISA املعايير الدولية للتدقيق: املبحث الثاني

 وإجراءات إصدارها باب نشأتها تعريف معايير التدقيق الدولية وأس: املطلب ألاول 

  ISAتعريف املعايير الدولية للتدقيق : أوال

بإصددددار  international federation of accountants IFACلقددد قدددام إلاتحدداد الددددولي للمحاسدددبين  

ويمكددن تعريددف , مجموعددة معددايير دوليددة للتدددقيق  تمثددل إطددارا يضددبط عمددل املهنيددين ويددوجههم فددي أداء عملهددم 

 :ملعايير كما يليهذه ا

معايير التدقيق الدولية هي اطار متجانس وقابل للتطبيق على املسدتويات املهنيدة الدوليدة : 2التعريف 

والتي ال تتعارض مع معايير التدقيق املتعارف عليها من جهة وال تمنع أي دولة من إصدار معايير تدقيق وطنيدة 

 .2,خاصة بها من جهة أخرى 

يير في مجال التدقيق بأنها ألانماط التي يجب ان يحتذي بها املدقق أثناء أداء تعرف املعا :0التعريف 

مهمتددده ف دددي قاعددددة مهمدددة ترشدددد املددددقق فدددي سدددلوكه املنهدددي حتدددى يمكنددده إنجددداز عمليدددة التددددقيق بدددالجودة املالئمدددة 

 3.ولذلك فإن معايير التدقيق تمثل مستويات لألداء املنهي وإطار عام يعمل املدقق ضمنه

مقدددداييس واضددددحة نسددددتطيع مددددن خاللهددددا تقيدددديم عمليددددة "معددددايير التدددددقيق هددددي عبددددارة عددددن   :4يــــف التعر 

و هذه املقاييس تهدتم بنوعيدة وجدودة خطدوات العمدل وكدذلك باألهدداف . 4"التدقيق والحكم على الجدوى منها 

 .5التحلي بها التي يجب تحقيقها كما تهتم بالصفات املهنية التي على املدقق  qualitative goalsالنوعية 

                                               
 -54ج ر ج ج رقم ), يحدد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات 5104يناير  05من القرار المؤرخ في  3و 5المادة   1

5104.) 
المراجعة الخارجية المفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير , ليعبد الوهاب نصر ع,محمد سمير الصبان  2

 .026:ص, 5115,ط.د ,مصر,دار نشر الثقافة , الدولية
 .014:ص, مرجع سبق ذكره,رزق أبز زيد الشحنة 3
 .32: ص, مرجع سبق ذكره,مسعود صديقي,محمد التهامي طواهر  4
 . 2:ص,0112,د ط, مصر,القاهرة,دار النهضة العربية, المراجعة في ضوء المعايير الدولية, حمد لطفيأمين السيد أ  5
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وممددا سددبق يمكددن تقددديم تعريددف شددامل للمعددايير الدوليددة للتدددقيق علددى أنهددا عبددارة عددن مقدداييس التددي 

وبالتددالي . يسدتند عليهدا املددقق أثندداء أداء عملده والتدي تقددم  إرشددادات توجهده أثنداء تأديدة مهامدده وإعدداد تقريدره 

 .بالقبول العام على املستوى الدولي عاما ينظم عملية التدقيق والذي يتميز  إطارافإنها تمثل 

  أسباب نشأة املعايير الدولية للتدقيق : ثانيا

 :من بين أهم ألاسباب التي ساهمت في ظهورها كان

الهدف ألاساس ي من إصدار معايير التدقيق الدولية هو إيجاد مستويات وإرشادات مهنيدة لتددقيق الحسدابات -

بمعندددى أن هدددذه املعدددايير تمثدددل إطدددار متجدددانس وقابدددل , تطبيدددق عامليددا ومددا يدددرتبط بهدددا مدددن خددددمات تكدددون قابلدددة لل

للتطبيق من املستويات املهنية الدولية والتي ال تتعارض مع معدايير التددقيق املتعدارف عليهدا مدن جهدة وال تحدرم 

 .1أي دولة من إصدار معايير وطنية خاصة بها

ذات مصداقية كان من أهم أسباب ظهورها و تبنيها  الرغبة في توحيد إجراءات التدقيق وتوفير معلومة مالية -

 2.أبرزها دول الاتحاد ألاوروبي  باعتبارها قوة اقتصادية كبرى , دولة حول العالم  222من قبل أكثر من 

, الطلب عليها من قبل الشركات املتعددة الجنسيات التي كانت ترغب في تدقيق ثابت في جميع أنحاء العالم  -

 .يد من ثقة املستثمرين ألاجانب في البيانات املالية املعدة في بلد آخر ألامر الذي سيز 

إن معظم الدول النامية تعتمد على الاستثمار ألاجنبي وبتبنيها ملعايير تدقيق دولية فإنها ستحجع املستثمرين  -

الاسددددتعمال  ألاجاندددب علددددى توجيدددده أمددددوالهم إلددددى هددددذه الدددددول الناميددددة مددددن خددددالل ثقددددتهم فددددي هددددذه املعددددايير بضددددمان

 3.الحريص ألموالهم 

ظهور العوملة  وكذا تحرير التجارة الدولية وتكنولوجيا املعلومات مما دعا إلى ضرورة توحيد معايير التدقيق  -

 .4وجعلها دولية 

  :الدولية للتدقيق املعايير إصدار إجراءات :ثالثا 

لدراسددتها بصدورة تفصديلية مدن قبددل  تتمثدل إجدراءات عمدل لجندة التدددقيق الدوليدة فدي اختيدار املواضديع 

 :حيث تتم عملية إصدار املسودات واملعايير كاآلتي, لجنة فرعية تخصص لذلك الغرض

 ؛ة معيار التدقيق وتجهيزه وكتابتهتقوم بتفويض مسؤوليتها للجنة الفرعية لدراس 

                                               
 .026ص , مرجع سبق ذكره, عبد الوهاب نصر علي.د,محمد سمير الصبان.د  1
اقتصاديات شمال مجلة ,في البيئة االقتصادية الجزائرية (isa)أهمية تبني المعايير الدولية للتدقيق,بكيحل عبد القادر.د  2

 . 053ص, 0العدد,04المجلد,إفريقيا
3
 Rick hayes ;roger dassen ; and others , principeles of auditing ,second ed,pears education 

limited,2005,p5 
كلية , ماجستير مذكرة , التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطيقها في الجزائر, محمد أمين مازون 4

 .22:ص ,  5100- 5101,  3جامعة الجزائر , العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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  يات والدراسات والتوص, والاطالع على البيانات, تتولى اللجنة الفرعية بعد دراسة خلفية املوضوع

أو إلاقليمية للدول ألاعضاء أو أية منظمات أخرى ومن ثم , واملعايير الصادرة عن املنظمات املحلية

 ؛مها ألعضاء اللجنة للتصويت عليهاتقد" مسودة حول املعايير"تقوم بإعداد 

  لتي يختارها إذا تمت املوافقة على املسودة من قبل ثالثة أرباع الاتحاد كافة واملنظمات الدولية ا

الاتحاد بعد أن يخصص لكل مسودة وقتا كافيا تتمكن فيه هذه املنظمات املختلفة من إبداء 

 وجهات النظر والتعليق عليها؛

   تتولى اللجنة بعد ذلك دراسة الاقتراحات والتوصيات ووجهات النظر التي ترد إليها املنظمات

 ثم يتم التصويت على املسودة املعدلة؛ املختلفة ويتم في ضوء ذلك إعادة صياغة املسودة ومن

   يتم ,ممن لهم حق التصويت في اللجنة ¾ إذا ما حظيت املسودة املعدلة بموافقة ثالثة أرباع

اعتبارا من تاريخ يتم ذكره ضمن الدليل الدولي" كمعيار تدقيق دولي"اعتمادها وإصدارها 
والشكل , 1

 : ليةالتالي يلخص طريقة إصدار معايير التدقيق الدو 

 هيكل صياغة ووضع معايير التدقيق الدولية(:  20-22)الشكل رقم 

 

, "دراسة حالة الجزائر -(IAS/ IFRS)مردودية مدقق الحسابات في ظل تبني المعايير المحاسبية الدولية", تونسي نجاة: المصدر
, 5106/ 5102, مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس, وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية التجارية , أطروحة دكتوراه

 .006:ص

 أهداف وأهمية وخصائص املعايير الدولية للتدقيق:  املطلب الثاني

  ISAأهداف معايير التدقيق الدولية : أوال 

                                               
مجلة جامعة القدس المفتوحة , ISAدراسة تطبيقية لتوجه الجزائر نحو معايير التدقيق الدولية , بنية عمر.د, بن حواس كريمة.أ  1

 . 12ص , 5106, 41العدد , المجلد, لألبحاث والدراسات

 اختيار موضوعات الدراسة  اللجنة الدائمة 

 اللجنة الفرعية 

 إرسال المسودة

ر إعداد مسودة متعلقة بالمعيا

 ترسل إلى اللجنة األولى

عند حالة حصول المسودة 

¾ المعدلة على ما يعادل 

 األصوات 

دراسة الموضوع واالطالع على  بعد موافقة األعضاء

مختلف البيانات والتوصيات 

والمعايير الصادرة من طرف 

 المنظمات المهنية

الدول األعضاء والمنظمات التي 

يقوم االتحاد باختيارها إلبداء 

 لرأي في المسودة ا

القيام بإصدار المعيار 

الدولي وذلك اعتبارا 

 من تاريخ يحدد معه

4 

1 

5 

2 3 

6 



  NAAوالجزائرية    ISAالنظري لمعايير التدقيق الدولية    الفصل األولـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار

 23 

 :1تسعى املعايير الدولية إلى تحقيق ألاهداف  تية-

ثمار الددددولي وذلدددك مددددن خدددالل تدددوفير تقدددارير ماليدددة مدققدددة وفقدددا للمعددددايير تحدددجع انتقدددال ألامدددوال وزيدددادة الاسدددت -

 .الدولية تسهل إجراء مختلف املقارنات

خاصدددة بالنسدددبة للشدددركات املتعدددددة الجنسددديات , تقليدددل الاختالفدددات فدددي طدددرق إعدددداد وتددددقيق القدددوائم املاليدددة -

, بوقة بتطبيق معايير املحاسبة الدولية ويتحقق ذلك بتطبيق معايير التدقيق الدولية والتي يجب أن تكون مس

مدددن أجدددل اسدددتبعاد حددددوث مشددداكل ناتجدددة عدددن الاخدددتالف وبغيدددة جعدددل قوائمهدددا املاليدددة ذات موثوقيدددة وصدددالحة 

 .للمقارنة والتحليل في أكثر من دولة

 .مساعدة دول النامية في تطوير معاييرها الخاصة في ضوء الاسترشاد باملعايير الدولية للتدقيق -

ود معدايير الدوليدة للتددقيق جنبدا إلدى جندب مدع معدايير املحاسدبة الدوليدة يفيدد املسدتثمرين الدذين يتخددذون وجد -

 .قراراتهم على الاعتبارات الدولية أكثر من اعتمادهم ظروف البيئة املحلية

 .تدويل مهنة التدقيق وتحويلها للعاملية -

احدددا أو أهددداف عدددة تقدددم فددي السددياق الددذي يددتم كمددا يتضددمن كددل معيددار مددن معددايير التدددقيق الدوليددة هدددفا و 

ويهددددف املدددددقق إلدددى تحقيددددق هدددذه ألاهددددداف آخدددذا بعددددين الاعتبدددار العالقددددات , ضدددمنه وضدددع شددددروط هدددذا املعيددددار 

بعددد الالتددزام بشدددروط )املتبادلددة بددين معددايير التددددقيق الدوليددة ولهددذا السدددبب يسددتخدم املدددقق ألاهددداف ليقددددر 

مدددا إذا تدددم الحصدددول علدددى أدلدددة تددددقيق مناسدددبة وكافيدددة فدددي سدددياق الهددددف إلاجمدددالي في( معدددايير التددددقيق الدوليدددة

وحيث ال يدتم تحقيدق أحدد ألاهدداف أو لديس مدن املمكدن تحقيقده يأخدذ املددقق بعدين الاعتبدار إذا كدان , للمدقق

 .هذا الوضع يمنعه من تحقيق هدفه إلاجمالي أم ال

 أهمية معايير التدقيق الدولية : ثانيا

تحددداد الدددددولي للمحاسدددبين مجموعددددة مدددن املعددددايير لتكدددون أداة لعمددددل املددددقق بحيددددث تمدددده باإلرشددددادات أصددددر إلا

وقددد كددان لهدددذه املعددايير أهميدددة , واملفدداهيم وإلاجددراءات التدددي تسدداعد فدددي انجدداز مهامدده بالكفددداءة والجددودة الالزمدددة 

 :2بالغة ملهنة التدقيق كاآلتي

 خالله ضبط عمل املهنيين وتوجههم في أداء العمل بشكل أمثل؛تمثل املعايير إطار العمل الذي يمكن من  -

تسدداعد املعدددايير فددي تحسدددين أداء املدددقق الخدددارجي والارتقدداء بعملددده والحكددم علدددى جددودة أداءه مدددن خددالل تدددوفير  -

 إلارشادات واملفاهيم واملعايير الالزمة ألداء مهمة التدقيق وتنفيذها؛

وطبيعدة ( املنشدأة)على كافة القوائم املالية وبغض النظر عن حجدم العميدل تمثل املعايير أداة قابلة للتطبيق  -

 نشاطه ونوع الصناعة وهدف املؤسسة من حيث الربحية وغير الربحية؛

                                               
 .040, 041: ص ص,مرجع سبق ذكره, مبسوط هوارية  1
 .014, 013: ص ص, مرجع سبق ذكره, رزق أبو زيد الشحنة  2
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مدن خدالل تفعيدل دور ومسدؤوليات املددقق , تساعد املعايير في تلبية رغبات املجتمع املتعلقة بالتقدارير املاليدة  -

 بات في تزايد مستمر؛ تجاهها خاصة وأن هذه الرغ

تدويل تقارير املدققين عن طريق اعتماد معايير تدقيق دولية موحدة -
 ؛1

 .تطوير مهنة التدقيق ودعمها ورفع درجة توحيد ممارسة املهنة -

 خصائص معايير التدقيق الدولية: ثالثا

اسددطة إصدددارات الهيئددة يعدد املعيددار نمددط يددتم تأسيسده إمددا عددن طريددق العدرف أو مددن خددالل القبددول العدام أو بو 

املهنية أو العمليدة أو بمجمدل القدرارات الحكوميدة أو عدن طريدق القدوانين والتشدر عات
وتتمتدع املعدايير الدوليدة ,  2

 :3للتدقيق بعدة خصائص وتتمثل في ما يلي

مدن  ومدن جهدة أخدرى ف دي ال تمندع أي دولدة, تتميز بعدم تعارضها مع معدايير التددقيق املتعدارف عليهدا مدن جهدة -

 إحداث معايير تدقيق خاصة بها؛

تتميز بالعمومية والشمولية عن غيرها وهذا راجع لكونها صادرة عن تجمع دولي كبير يضم معظم دول العالم -

كما أنها تعتبر ,ويلقى قبوال عاما على النطاق الدولي ,وبالتالي ف ي تمثل إلاطار العام الذي ينظم مهنة التدقيق 

 ب إتباعها من طرف مزاولي املهنة عند حاجتهم إليها؛قواعد أساسية عامة يج

 تتمتع بالتجانس بين الدول مقارنة باملعايير الوطنية لكثير من الدول؛ -

تتمتدع باملروندة بسدبب عمليدة املراجعدة والتحدديث املسدتمر لهدذه املعدايير مدن طدرف اللجدان الفرعيدة فدي اللجنددة  -

التأكدددد مدددن مالءمتهدددا للظدددروف الراهندددة ومدددا يددددور مدددن مجريدددات فدددي وبهددددف , ( IAPC)الدوليدددة ملمارسدددة التددددقيق 

 العالم مما يجعلها صالحة للتطبيق في مختلف الدول؛ 

أثندداء إعددداد معددايير التدددقيق يؤخددذ بعددين الاعتبددار التمثيددل النسددبي للدددول الناميددة بحيددث تراعددى خصوصدديات  -

 .السياسية والاجتماعية,تصادية الدول النامية البيئية والحضارية وجميع جوانب الحياة الاق

 .يفرض فقط على الدول ألاعضاء الالتزام بها وليس كل الدول حتى يتسع نطاقها -

تواكددب معدددايير التددددقيق الدوليددة مختلدددف التطدددورات التكنولوجيددة املسدددتحدثة فدددي مجددال التددددقيق مدددن خدددالل  -

 .إصدار معايير جديدة باستمرار أو تعديل املعايير السابقة إن أمكن

 

                                               
دراسة عينة من -التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية,عامر حاج دحو  1

–جامعة أحمد دراية ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, أطروحة دكتوراه ,-المؤسسات االقتصادية بوالية معسكر
 .35: ص, 5102/  5102,الجزائر , أدرار

 .000:ص, مرجع سبق ذكره, تونسي نجاة 2
 .032 -036: ص ص,مرجع سبق ذكره, مبسوط هوارية 3
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 ISA ملعايير الدولية للتدقيقا ئات املسؤولة عن إصدار الهي: املطلب الثالث

 : IFAC الاتحاد الدولي للمحاسبين  .2

وحاليددا فدددي , للمحاسدددبين  22فدددي ميددونخ أملانيدددا فددي املدددؤتمر العددالمي ال  2122أكتددوبر  22فدددي  IAFCتأسددس 

دولة حول العالم بعدما كان  228كا من عضوا وشري 252يشتمل الاتحاد الدولي للمحاسبين على  0202سنة 

يعمدددل علدددى تعزيدددز مهندددة املحاسدددبة العامليدددة , 2122دولدددة سدددنة  82عضدددوا مؤسسدددا مدددن  22مكونددا فدددي بدايتددده مدددن 

وخدمددة الصددالح العددام مددن خدددالل تطددوير معددايير دوليددة عاليددة الجدددودة فددي التدددقيق والتأكيددد ومحاسددبة القطددداع 

وكذلك يعمل على تسدهيل التعداون بدين الهيئدات ألاعضداء والتعداون مدع , دعم اعتمادها واستخدامها و , العام 

 .1املنظمات الدولية ألاخرى 

 : مجالس تتمثل في 22يتكون الاتحاد من أربعة 

 ؛(IAASB)مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي  -

 ؛عايير التعليم املحاسبي الدولية مجلس م -

 ؛ة للمحاسبينك ألاخالقي الدوليمجلس معايير السلو  -

 .املحاسبة الدولية في القطاع العام ير مجلس معاي-

  :  IAPCلجنة ممارسات التدقيق الدولية  .2

 كددذاو , لوضددع املعددايير واملبدداد  التوجيهيددة الدوليددة  2125فددي مددارس  IFACانبثقددت هددذه اللجنددة عددن الاتحدداد 

 .هات التدقيق العامتوج,رسائل الالتزام , كلفت بموضوع ونطاق مراجعة القوائم املالية 

كمعددايير تدددقيق  IAPCتددم ترميدز املبدداد  التوجيهيددة للجندة ممارسددات التدددقيق الدوليدة  2112وفدي سددنة  

مجلـس معـايير التـدقيق والتأكيـد الـدولي تدم إعدادة تشدكيل هدذه اللجندة لتصدبح  0222وفدي سدنة ,   ISAدوليدة 

IAASB  , بدأ مجلس معايير التدقيق الدولية  0222وفي سنةIAASB  في مشروعclarity    وهدو برندامج لتحسدين

هو املكلف  IAASBوإلى غاية يومنا هذا مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي , وضوح معايير التدقيق الدولية

  .2تعديل وتوضيح معايير التدقيق الدولية, بإصدار 

 :وأساليب تبنيها ISAعرض معايير التدقيق الدولية : املطلب الرابع

 ISAعرض معايير التدقيق الدولية : الأو 

 

                                               
1
http://www.ifac.org 28:20 – 05/22/0202: تاريخ الاطالع  

, مجلة معارف,"التدقيق الخارجي في الجزائر بين معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية", جاوحدو رضا,خاليفية إيمان   2

 .464: ص, 5101, 0العدد, 04المجلد

http://www.ifac.org/
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  0223قائمة معايير التدقيق الدولية حسب إصدار  (: 24-22)رقم  جدول ال

 عينات التدقيق  822 املبادئ واملسؤوليات 088- 022

ألاهداف العامة للمدقق وإجراء عملية التدقيق  022

 وفقا للمعايير الدولية

ي ذلك التقديرات تدقيق التقديرات املحاسبية بما ف 822

 املحاسبية للقيمة العادلة وإلافصاحات ذات العالقة

 ألاطراف ذات العالقة 882 املوافقة على شروط التكليف بالتدقيق 022

 ألاحداث الالحقة 822 رقابة الجودة لتدقيق القوائم املالية  002

 استمرارية املؤسسة 822 وثائق التدقيق 022

علقة باالحتيال في عملية مسؤوليات املدقق املت 022

 تدقيق القوائم املالية

 إلاقرارات الخطية 852

 الاستفادة من عمل آلاخرين 888-822 مراعاة القوانين وألانظمة عند تدقيق القوائم املالية  082

عمليات تدقيق القوائم املالية  -الاعتبارات الخاصة 222 الاتصال مع أولئك املكلفين بالحوكمة 022

 ة بما في ذلك عمل مدققي العنصرللمجموع

إلابالغ عن نوا ي القصور في الرقابة الداخلية  028

 للمكلفين بالحوكمة وإلادارة 

 استخدام عمل املدققين الداخليين 222

 استخدام عمل املدقق الخبير 202 تقييم الخطر 388 -422

 دقيقنتائج وتقارير الت 188 -122 التخطيط لتدقيق القوائم املالية 222

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل  228

 فهم املؤسسة وبيئتها

 تكوين رأي وإعداد التقارير حول القوائم املالية  222

 التعديالت عن الرأي الوارد في تقرير املدقق املستقل 228 ألاهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق 202

 فقرات التأكيد والفقرات ألاخرى في تقرير املدقق املستقل 222 قيمةاستجابة املدقق للمخاطر امل 222

اعتبارات التدقيق املتعلقة باملؤسسات التي تستعمل  220

 مؤسسات خدمية

ألارقام املقابلة والقوائم املالية –املعلومات املقارنة  222

 املقارنة

تقييم البيانات الخاطئة املحددة خالل عملية  282

 التدقيق

مسؤوليات املدقق املتعلقة باملعلومات ألاخرى في  202

 املستندات التي تحتوي على قوائم مالية مدققة

 الحاالت الخاصة 688 -622 أدلة التدقيق 022-088

املالية املعدة  عمليات تدقيق القوائم–الاعتبارات الخاصة  522 أدلة التدقيق 822

 اعتبارات محددة لبنود مختارة -أدلة التدقيق 822 وفقا ألطر ألاهداف الخاصة

منفردة    عمليات تدقيق قائمة مالية  -الاعتبارات الخاصة 528 املصادقات الخارجية 828

 ألارصدة الافتتاحية-عمليات التدقيق ألاولية 822 أو عنصر من القوائم املالية

 ية امللخصة عمليات إعداد التقارير حول القوائم املال 522 إلاجراءات التحليلية 002

Source :  IAASB , Handbook of International Quality Control ,Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements, International Federation if Accountants, 

New York,USA , 2014, volime1, Publication for Web siteا: 
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http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-

1_0.pdf 

واحدة مقسمة إلى مجموعات تحاول كل  ISAيالحظ من الجدول السابق أن معايير التدقيق الدولية 

 :1منها جمع املعايير التي تهتم بمجال واحد من مهمة مدقق الحسابات ويمكن عرضها بشكل مختصر كاآلتي

معايير تغطي ألاهداف العامة التي تحكم مهنة  25تشمل هذه املجموعة على  :املبادئ واملسؤوليات 088- 022

وثيقها كما أن هذه املجموعة تقدم التدقيق املحاسبي بشكل مستقل وكذا شروط قبول بعملية التدقيق وت

التزامه بتطبيق القوانين , بعض املسؤوليات التي تقع على عاتق مدقق الحسابات كاكتشافه لألخطاء والغش 

واللوائح التنظيمية الرقابة على جودة التدقيق وكذا الاتصال مع املكلفين بالحوكمة وإبالغهم عن نوا ي 

 . القصور في أنظمة الرقابة الداخلية

معايير تضع ألاساسيات التي يجب على مدقق الحسابات  22تشمل هذه املجموعة  :تقييم الخطر 388- 422

إتباعها للتمكن من تحديد ألاخطار الهامة التي تحيط باملؤسسة محل التدقيق وتبدأ هذه ألاساسيات 

ات لألهمية النسبية وكذا بالتخطيط لعملية التدقيق وفهم املنشأة وبيئتها مع ضرورة مراعاة مدقق الحساب

ألانشطة التي تقدمها املؤسسات الخدمية للمؤسسة محل التدقيق وفقا لهذه املجموعة على مدقق 

 .الحسابات تحديد وتقييم املخاطر خاصة منها الجوهرية وكذا الاستجابة لتلك املخاطر

اسية حول كمية ونوعية معيار تشمل إرشادات أس 22تتكون هذه املجموعة من  :أدلة التدقيق 088 -022

أدلة التدقيق الواجب الحصول عليها والتي تضمن استمرارية املؤسسة محل التدقيق إذ توفر هذه املعايير 

بعض املصادر والطرق التي يمكن أن يحصل عن طريقها مدقق الحسابات على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

هذه املعايير إلاجراءات وألاساليب املناسبة التي تساعد كاألرصدة الافتتاحية واملصادقات الخارجية وكذا توفر 

أسلوب العينات وإلاقرارات الخطية , مدقق الحسابات على الحصول على تلك ألادلة كاإلجراءات التحليلية 

كما تقدم هذه املعايير إلارشادات املتعلقة بمسؤولية مدقق الحسابات بتدقيق كال من التقديرات املحاسبية ,

املتعلقة باألطراف ذات العالقة وألاحداث التي تقع بعد تاريخ إصدار القوائم املالية وتقرير مدقق  العمليات,

 .الحسابات

معايير تغطي إلارشادات الواجب على  22تتكون هذه املجموعة من  :الاستفادة من عمل آلاخرين 888 -822

 (.خبير في مجال آخر,دقق داخليم, مدقق آخر)مدقق الحسابات إتباعها عند استخدامه لعمل  خرين 

معايير تتضمن شكل ومحتوى تقرير مدقق  28تتكون هذه املجموعة من  :نتائج وتقارير التدقيق 122-188

وكذا تحدد هذه املجموعة من املعايير مسؤولية مدقق الحسابات , الحسابات كيف ومتى يتم تعديل رأيه

 .خرى في املستندات التي تحتوي على قوائم مالية مدققةاتجاه كال من املعلومات املقارنة واملعلومات ألا 

                                               
مجلة أبحاث ,دراسة حالة-مارسة مهنة التدقيق المحاسبيأثر العمل بمعايير التدقيق الدولية على تطوير م,بهلولي نور الهدى  1

 . 525, 520: ص ص,5102,ديسمبر 54العدد,05المجلد ,اقتصادية وإدارية 
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معايير توضح إلارشادات املتعلقة بمهمة تدقيق  22تتكون هذه املجموعة من : الحاالت الخاصة 688 -622

لألغراض الخاصة وكذا مسؤولية مدقق الحسابات املتعلقة بإعداد تقرير حول عنصر منفرد أو قائمة مالية 

 .املالية امللخصة املشتقة من القوائم املالية املدققة وفقا ملعايير التدقيق الدولية منفردة أو القوائم

هناك عدة أساليب لتبني معايير التدقيق الدولية نوجزها كما  :أساليب تبني معايير التدقيق الدولية: ثانيا

 : يلي

 % 222ة كليا بنسبة تقوم بعض املؤسسات بتبني معايير التدقيق الدولي: التبني الكامل للمعايير .2

وعدم إضافة أي متطلبات تشر عية أو وطنية لها وتنتهج بعض الدول هذا ألاسلوب نتيجة لعدم 

وهذا ينطبق على كثير من الدول النامية التي ترغب في , وجود جهات مختصة تقوم بوضع املعايير 

, قيق الدولية بصفة كاملة دولة قامت بتبني معايير التد 22وهناك أكثر من , دخول ألاسواق العاملية

 .منها ألاردن ولبنان

إن بعض : استخدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختالفات هامة .0

الدول ال تقبل تبني املعايير الدولية للتدقيق دون مراجعة دقيقة لالختالفات ما بين املعايير الوطنية 

ذه الحالة فإن الدول تقوم بعمليات مراجعة ومقارنة لتحديد ومعايير التدقيق الدولية وفي ه

وفي حالة عدم وجود اختالفات مهمة تقوم الدول بوضع مالحظة في نهاية كل , الاختالفات إن وجدت

معيار من معاييرها الوطنية يوضح الالتزام بهذا املعيار ألغراض وطنية ليكون بمثابة التزام بمعايير 

 .التدقيق الدولية

في حالة : خدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختالفات هامةاست .4

وجود اختالفات هامة بين املعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية بوضع مالحظات في نهاية كل 

ن الهدف من إ, تحدد فيه مدى الاختالفات بين املعيار الوطني والدولي مع تفسير هذا الاختالف, معيار 

ذلك هو تنبيه املدقق من الاختالف الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند إعداده تقريره والذي يوضح 

فيه أن التدقيق الذي قام به قد تم وفقا ملعايير التدقيق الدولية ففي حالة تطلب املعيار الدولي 

املدقق أن يقوم بهذه فإنه يجب على , إجراءات تدقيق إضافية غير مطلوبة في املعيار املحلي 

 1.إلاجراءات إذا كان يريد الالتزام بمعايير التدقيق الدولية

 NAAللتدقيقعايير الجزائرية امل: املبحث الثالث

  NAAتعريف معايير جزائرية للتدقيق  و  نشأة :املطلب ألاول 

  NAAنشأة معايير التدقيق الجزائرية : أوال

بخطوة هامة في مجالي ( املجلس الوطني للمحاسبة)ي في الجزائر أقدمت الهيئة املكلفة بالتوحيد املحاسب

من خالل إصدار أربع مقررات تحمل وألول مرة معايير جزائرية , 0222املحاسبة والتدقيق بداية من فيفري 

                                               
1

 .   2: ص, 5101مارس , 1العدد, مجلة المحاسب القانوني, تطبيق معايير التدقيق الدولية,عبد هللا أحمد عمر بامشموس 
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NAA  مستمد بصفة كلية من املعايير الدوليةISA   , تدخل هذه الخطوة في إطار تحسين خدمات التدقيق في

 .0222إكمال عمليات إلاصالح املحاسبي التي باشرت في سنة الجزائر و 

إنما كانت مندرجة في سياق إلاصالح ,حيث بدأ التفكير في إصدار معايير للتدقيق لم يكن وليد اليوم 

أين تم تشكيل لجنة أطلق عليها ,مباشرة بعد إتمام عملية تصميم النظام املحاسبي 0222املحاسبي لسنة 

والتي كانت مكلفة بإتمام عملية , بلجنة تقييس املمارسات املحاسبية والواجبات املهنية 22-22وفقا للقانون 

اقترح أعضاء هذه اللجنة بإنشاء معايير  0221وفي ,الانتقال من املخطط الوطني إلى النظام املحاسبي املالي

املحاسب ومحافظ  املتعلق بتنظيم مهن الخبير  0222الصادر سنة  22-22تدقيق وطنية إال أن القانون 

كما تناول التقرير الصادر عن الغرفة الوطنية ملحافظي , الحسابات واملحاسب املعتمد أبطأ هذا املشروع

 CNCمتفرعة من  0222سنة  AD HOCإنشاء لجنة سميت  22-22الحسابات في إطار تقييم وتحيين القانون 

بتقديم مقترح يتضمن  0228في جوان وقامت هذه اللجنة ,  22-22حيث كلفت بمهمة تحيين القانون ,

بتصميم معايير جزائرية  0222إلى  0222تكلل ذلك العمل الذي امتد من  0222وفي سنة ,مجموعة من املواد 

بالتدرج لتفادي مشكلة  0225معيار إلى غاية  22وتم إصدار ,معيار وطني  22حيث تم اقتراح , للتدقيق

 1.تكرار ألاخطاء املرتكبة عند إصدار النظام املحاسبي املالي صعوبة فهمها والعمل بها وبالتالي تفادي

 : تعريف املعايير الجزائرية للتدقيق: ثانيا

مرجع يسترشد به املهنيين من أجل أداء مهمتهم والخروج : "تعرف املعايير الجزائرية للتدقيق عل أنها 

ذ قراراتهم غير أن هذه املعايير قابلة بتقرير ذو جودة عالية يفيد كل من املساهمين واملستثمرين في اتخا

للتعديل وإلاضافة والتجديد طبق لظروف التطور الاقتصادي ومقتضيات التطبيق الجزائري للمعايير 

 .2"الدولية

إحدى الركائز ألاساسية لعمل املدقق سواء كان داخليا أو خارجيا وتساهم تلك :" وفي تعريف آخر 

 .3"ي تحدث في مجال املحاسبة والتدقيق املعايير على مواكبة التطورات الت

  NAAأهمية معايير التدقيق الجزائرية : املطلب الثاني

 :4تكمن أهمية املعايير الجزائرية للتدقيق في ما يلي

 رفع مستوى مهنة التدقيق بالجزائر ؛ -

                                               
1
دراسة عينة من – NAAدى التزام مراجعي الحسابات بالمعايير الجزائرية للتدقيق م ,عنون فؤاد.د,  ضويفي حمزة .د 

 .  32: ص, 5151-10العدد,5المجلد,مجلة المحاسبة التدقيق والمالية ,-المراجعين
بأدلة مدى تطبيق مدققي الحسابات للمعايير الدولية والمعايير الجزائرية للتدقيق الخاصة  ,بن بلقاسم سفيان , بصري ريمة  2

, 3العدد, 6المجلد, مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية, المصادقات الخارجية 505االثبات يتسلط الضوء على المعيار رقم 
 . 002: ص, 5101

 .31: ص,مرجع سبق ذكره, عنون فؤاد.د,ضويفي حمزة .د 3 
 .001: ص, مرجع سبق ذكره,بن بلقاسم سفيان, بصري ريمة  4



  NAAوالجزائرية    ISAالنظري لمعايير التدقيق الدولية    الفصل األولـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار

 30 

 تعتبر دليال يسترشد به محافظ الحسابات عند قيامه بتدقيق القوائم املالية ؛ -

 لتزامات واملسؤوليات التي على عاتق املدقق الخارجي ؛توضح الا -

 تساعد محافظي الحسابات على تجنب ألاخطاء أثناء تدقيق القوائم املالية؛ -

 تحسين جودة تقارير التدقيق القائمة على املصداقية واملوضوعية؛-

 . ق أهداف مهمة التدقيق تجنب إلاشكاالت والغموض املحتمل حول املتطلبات التي يحتاجها املدقق لتحقي -

 : NAAمعايير التدقيق الجزائرية عرض : ثالثاملطلب ال

قام املجلس الوطني للمحاسبة برعاية وزارة املالية بإصدار معايير جزائرية للتدقيق من خالل مقررات وعلى 

حالي ستة وعددها ال معايير  22وتميزت كل دفعة بإصدار أربعة , 0225غاية  والى 0222 فيفري دفعات منذ 

 :و تم استعراضها في جداول كما يلي, معيار 22عشرة 

 إلاصدارات ألاولى للمعايير الجزائرية للتدقيق : (23-22)الجدول رقم 

 الهدف مجال التطبيق  رقم واسم املعيار

Naa210   اتفاق

حول أحكام مهمة 

 التدقيق

يعالج هذا املعيار واجبات املدقق لالتفاق مع 

قتضاء مع ألاشخاص القائمين إلادارة وعند الا

على الحكم في املؤسسة حول أحكام مهنة 

التدقيق وكذا ما يخص كل مهام تدقيق 

 .الكشوف املالية

قبول ومتابعة مهمة التدقيق فقط في حال الاتفاق على 

ضمان أن : الشروط املجرى على أساسها التدقيق وهي

شروط التدقيق مجتمعة والتأكد من وجود تفاهم مشترك 

ين املدقق وإلادارة ويجب على املدقق أن يطلب من الكيان ب

 "رسالة املهمة"أن يؤكد موافقته على الشروط املذكورة في 

وبالتالي فإن الهدف من هذا املعيار هو ضبط العالقة بين 

 .املؤسسة واملدقق الخارجي

Naa505 

التأكيدات 

 الخارجية

يستعمل املدقق إجراءات التأكيدات الخارجية 

ف الحصول على العناصر املقنعة التي بهد

 تساعده على إبداء رأيه

يهدف املدقق  من اللجوء إلى إجراءات التأكيد الخارجي إلى 

تصور ووضع حيز التنفيذ هذه إلاجراءات بهدف الحصول 

 على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية

Naa560  ألاحداث

 الالحقة

تجاه يتطرق هذا املعيار إلى التزامات املدقق ا

ألاحداث الالحقة إلقفال الحسابات في إطار 

 تدقيق القوائم املالية

الحصول على العناصر الثابتة الكافية واملالئمة والتي تدل 

على أن ألاحداث التي وقعت بين تاريخ الكشوف املالية أو 

املعلومة متضمنة فيها أنها قد تمت معالجتها وفقا للمنهج 

 .املحاسبي املطبق

ملالئمة لألحداث التي علم بها بعد تاريخ إصدار املعالجة ا

تقريره والتي كانت لتؤدي به إلى إحداث تعديالت على 

 .محتواه إن هو علم بها قبل ذلك التاريخ

Naa580  

التصريحات 

يعالج هذا املعيار إلزامية تحصل املدقق على 

التصريحات الكتابية من طرف إلادارة في إطار 

يهدف املدقق إلى الحصول على التصريحات الكتابية من 

طرف إلادارة يؤكد أن هذه ألاخيرة قد قامت بمسؤولياتها 
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على أكمل وجه خاصة تلك املتعلقة بإعداد القوائم املالية  ف املاليةمراجعة الكشو  الكتابية

ويلجأ املدقق إلى , املقدمة للمدقق توشمولية املعلوما

ملجمعة و ستعمل التصريح الكتابي لتعزيز العناصر املقنعة ا

الرد بشكل مالئم على , هذه ألاداة إذا اقتض ى ألامر 

التصريحات الكتابية املقدمة من طرف إلادارة أو في حالة 

 .عدم تقديم التصريحات املكتوبة املطلوبة من طرف املدقق
 0222فيفري  22املؤر  في  220من إعداد الطالبة باالعتماد على املقرر رقم : املصدر

 إلاصدارات الثانية للمعايير الجزائرية للتدقيق : (20-22)رقم الجدول 

 الهدف مجال التطبيق رقم واسم املعيار

Naa500  العناصر

 املقنعة

في " العناصر املقنعة"يبين هذا املعيار مفهوم 

إطار تدقيق القوائم املالية و عالج واجبات 

املدقق املتعلقة بتصور ووضع حيز التنفيذ 

يق قصد الحصول على عناصر إجراءات التدق

مقنعة كافية ومناسبة توصل إلى نتائج معقولة 

 .يرتكز عليها لتأسيس رأيه

يهدف املدقق تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق 

والتي من شأنها تمكينه من الحصول على أدلة إثبات كافية 

ومناسبة الستخالص نتائج معقولة يستند عليها املدقق 

 .لتأسيس رأيه

Naa300   تخطيط

تدقيق الكشوف 

 املالية

يدرس هذا املعيار التزامات املدقق فيما يخص 

التخطيط لتدقيق الكشوف املالية ويخص 

 .التدقيقات املتكررة

يترتب على املدقق إعداد إستراتيجية عامة للتدقيق مكيفة 

للمهمة تستند إلى برنامج عمل يساعد املدقق في التعرف على 

رفع فعالية , ة وحلها في الوقت املناسب  املشاكل املحتمل

وكفاءة مهمة التدقيق من خالل التنظيم والتسيير  

الصحيحين فالتخطيط املالئم يساعد كذلك في اختيار 

 .أعضاء فريق تدقيق أكفاء  وإلاشراف عليهم 

وتخطيط تدقيق الكشوف املالية هو عبارة عن وضع 

تكررة املرتبطة إستراتيجية التدقيق الشاملة املستمرة وامل

بنهاية التدقيق السابق وتتواصل إلى غاية انتهاء التدقيق 

 .الجاري 

Naa510 مهام

–التدقيق ألاولية 

ألارصدة 

 الافتتاحية

يخص هذا املعيار ألارصدة الافتتاحية في إطار 

 مهمة التدقيق ألاولية

يهدف املدقق إلى جمع العناصر املقنعة الكافية واملناسبة التي 

مان أن ألارصدة  إلقفال السنة املالية السابقة قد تسمح بض

تم إعادة نقلها بشكل صحيح للفترة الجارية وأن الطرق 

املحاسبية املالئمة  والتي انعكست في ألارصدة الافتتاحية قد 

تم تطبيقها بشكل دائم في إعداد الكشوف املالية للفترة 

تم  وأن تأثير التغيرات في الطرق املحاسبية قد.الحالية

 .تسجيلها محاسبيا بصفة مالئمة

Naa700  تأسيس

الرأي وتقرير 

يعالج التزام املدقق بتشكيل رأي حول 

الكشوف املالية وكذا شكل ومضمون تقرير 

تأسيس رأي حول القوائم املالية قائم على أساس تقييم 

املستخرجة من العناصر املقنعة املجمعة  الاستنتاجات
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التدقيق للكشوف 

 املالية

والتعبير بوضوح عن هذا الرأي في تقرير كتابي يصف كيفية  املدقق الذي يبدي فيه رأيه الفني املحايد

 .الوصول إلى ذلك الرأي

  0222أكتوبر  22املؤر  في   282من إعداد الطالبة باالعتماد على املقرر رقم : املصدر

 قيقإلاصدارات الثالثة للمعايير الجزائرية للتد: (28-22)الجدول رقم 

 الهدف مجال التطبيق رقم واسم  املعيار

Naa520  

إلاجراءات 

 التحليلية

يعالج هذا املعيار  استخدام املدقق ل جراءات 

التحليلية التي تعتبر تقنية مراقبة تسمح 

بالتعرف على الكيان ومحيطه العتبارها 

إجراءات لتقييم املخاطر بتحديد العمليات أو 

د تعيين الواجبات ألاحداث غير الاعتيادية قص

املطلوبة وكيفية تطبيق رزنامة و امتداد 

إجراءات التدقيق التي ستؤدى كرد على تلك 

 املخاطر

جمع العناصر املقنعة الدالة واملوثوقة من خالل وضع 

إلاجراءات التحليلية املادية وكذا تصور وأداء إجراءات 

ن تحليلية في تاريخ قريب من نهاية أعمال التدقيق للتأكد م

التناسق في املجمل بين معرفته املكتسبة للكيان وقوائمه 

 .املالية

Naa570 

استمرارية 

 الاستغالل

يعمل هذا املعيار على معالجة التزامات املدقق 

في تدقيق الكشوف املالية املتعلقة بتطبيق 

إلادارة لفرضية استمرارية الاستغالل في إعداد 

 .الحسابات املالية  

نعة الكافية واملالئمة املتعلقة بمدى مالئمة جمع العناصر املق

تطبيق إلادارة في إعداد الكشوف املالية لفرضية استمرارية 

 .الاستغالل 

Naa610 

استعمال أعمال 

املدققين 

 الداخليين

يعالج هذا املعيار شروط وفرصة انتفاع 

املدقق الخارجي من أعمال التدقيق الداخلي 

و ال , قيام بمهمتهإذا تبين له أنها ذات داللة لل

يعالج الحاالت التي يقدم فيها ألاعضاء 

الفرديين للتدقيق الداخلي املساعدة املباشرة 

 .للمدقق الخارجي في أداء إجراءات التدقيق

تحديد إمكانية و إلى أي مدى يمكن أن استخدم أعمال 

وفي حال استخدامها يتم تحديد , املدقق الداخلي الخاصة 

 .ياجات التدقيقمدى مالئمتها  الحت

Naa620 

استعمال أعمال 

خبير معين من 

 طرف املدقق

يعالج هذا املعيار واجبات املدقق ملا يستعين 

بخير ينتقيه للقيام بمراقبة خاصة تتطلب 

خبرة في ميدان غير املحاسبة والتدقيق 

ملساعدته على جمع العناصر املقنعة الكافية 

إضافة إلى كيفيا ت ألاخذ ,واملالئمة 

 ستنتاجات الخبيربا

 : أهداف املدقق هي كالتالي

تحديد الحاالت أين يقدر املدقق ضرورة الاستعانة بالخبير 

وكذا تحديد  ما إذا كانت أعمال الخبير املقرر , الذي سيعينه 

 .استخدامها مالئمة الحتياجات التدقيق

 0222مارس  28املؤر  في   202من إعداد الطالبة باالعتماد على املقرر رقم : املصدر
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 إلاصدارات الرابعة للمعايير الجزائرية للتدقيق  :( 21 -22)الجدول رقم 

 الهدف مجال التطبيق رقم واسم املعيار

Naa230   وثائق

 التدقيق

يعالج هذا املعيار املسؤولية التي تقع على عاتق 

 .املدقق إلعداد وثائق تدقيق الكشوف املالية

 :تحضير الوثائق

فا كافيا ومالئما للعناصر املقنعة التي تسمح التي تشكل مل 

تسهيل القيام بمراجعات املراقبة النوعية , بدعم تقريره

وتؤكد أن التخطيط للتدقيق تم وفقا للمعايير , والتفتيشات  

وملتطلبات النصوص القانونية   NAAالجزائرية للتدقيق 

 .املطبقة

Naa501  العناصر

 –املقنعة 

 اعتبارات خاصة

مدى اعتبار املدقق عند حصوله على يعالج 

عناصر مقنعة كافية ومناسبة وفقا للمعايير 

وكذلك املعايير الجزائرية ألاخرى  822و 222

وهذا فيما يخص جوانب محددة تمس , املعنية

املخزونات والقضايا والنزاعات التي تلزم 

الكيان واملعلومات القطاعية في إطار تدقيق 

 .الكشوف املالية

لى عناصر مقنعة كافية ومالئمة فيما يخص وجود الحصول ع

اكتمال إحصاء القضايا والنزاعات التي , املخزونات وحالتها

تلزم الكيان وتقديم املعلومات الواجب إلافادة بها خاصة تلك 

 .املتعلقة بالقطاع وفقا للمعيار املحاسبي املطبق

Naa530  السبر في

 التدقيق

حصا ي وغير يعالج طريقة استخدام السبر إلا 

إلاحصا ي لتحديد واختيار عينة ما ووضع 

فحوص إلجراءات الاختيار ومراجعات تفصيلية 

 .وتقييم نتائج السبر 

متمم للمعيار الجزائري  822كما يعتبر املعيار

العناصر املقنعة الذي يضع في متناول  822

املدقق كيفية التطبيق على الوسائل التي يعد 

د اختيار العناصر السبر جزءا منها وهذا قص

 .التي سيتم اختبارها

يهدف املدقق الذي يستعين بالسبر في التدقيق إلى الحصول 

على قاعدة معقولة يستخرج منها الاستنتاجات حول املجتمع 

 .إلاحصا ي الذي اختار منه العينة

Naa540  تدقيق

التقديرات 

املحاسبية بما فيها 

التقديرات 

املحاسبية للقيمة 

الحقيقية 

ملعلومات وا

الواردة املتعلقة 

 به

يعالج واجبات املدقق املرتبطة بالتقديرات 

املحاسبية بما فيها التقديرات املحاسبية 

للقيمة الحقيقية واملعلومات الواردة املتعلقة 

بها في إطار تدقيق الكشوف املالية وتتضمن 

الواجبات املطلوبة التي تخص الاختالالت 

بية الفردية وتقدم املتعلقة بالتقديرات املحاس

 .مؤشرات تحيز محتملة أدخلتها إلادارة

الهدف املسطر للمدقق هو جمع العناصر املقنعة والكافية 

التقديرات املحاسبية بما فيها التقديرات : للتحقق من أن

املحاسبية للقيمة الحقيقية املدرجة في الكشوف املالية سواء 

حقق من أن والت, كانت مسجلة أو مقدمة كمعلومة معقولة

وهذا في . املعلومات املقدمة في امللحق املتعلق بها ذات داللة

 .املرجع املحاسبي املطبق

  0225سبتمبر  02املؤر  في   222من إعداد الطالبة باالعتماد على املقرر رقم : املصدر
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 المعايير الجزائرية أنه باعتبار تجدر اإلشارة إلىNAA  لتدقيق مستوحاة من المعايير الدولية لISA 

املضمون فهناك توافق كبير بين معايير التدقيق فيما يخص أما و , شكليا فقط  يعتبر الاختالف بينهما  نفإ

تم تناوله في معايير التدقيق الدولية إما كما هو أو زيادة عليه في التفصيل أو التطرق إلى  وما الجزائرية

 . عناصر إضافية
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 : خالصة 

في هذا الفصل  أن  الجزائر مرت بتطورات عديدة  ملهنة التدقيق الخارجي نستخلص من ما ورد  

ولهذه ألاخيرة هدف أساس ي أال وهو املصادقة , وإصدار العديد من القوانين والقرارات بغية تحسين هذه املهنة

قق على مدى مصداقية القوائم املالية التي تعدها املؤسسة وإبداء الرأي فيها بشكل محايد من قبل مد

 .محترف ومستقل من خارج املؤسسة 

ظهور العوملة  وكذا  ,ددة الجنسيات والاستثمار ألاجنبي نستخلص أنه بفعل نشوء الشركات املتع 

تحرير التجارة الدولية وتكنولوجيا املعلومات من أهم العوامل التي استوجبت إحداث معايير موحدة تحكم 

عمله قائم بعملية التدقيق أثناء ممارسة ل كدليل يستند عليه المزاولة مهنة التدقيق املحاسبي دوليا وتعم

 .أصبحت تعمل كمحفز لتطوير معايير وطنيةوالتي ,   ISAوهذه املعايير الدولية للتدقيق , والحكم على أداءه

هي مستوحاة كليا من نظيرتها  NAAوما يمكن استنتاجه أيضا بأن املعايير الجزائرية للتدقيق 

سبي بالجزائر والعمل بهذه ألاخيرة يرفع ممارسة مهنة التدقيق املحا, ما الاختالف بينهما إال شكلياو   ISAالدولية

.ليإلى املستوى الدو 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  
التنظيم المهني لمهنة محافظ    

الحسابات ومهنة الخبير المحاسب في  
 الجزائر
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 : مهيدت

بفعل تبني النظدام املحاسدبي  0222في ظل إلاصالحات التي طالت الجانب املحاسبي في الجزائر في سنة 

كان البد , طني للمحاسبة التي جاءت نتيجة التطورات في املحاسبة دوليا وحلوله محل املخطط الو  SCF املالي 

 22-22من إحداث إصالحات في الجانب املقابل وهو جانب التدقيق املحاسبي وذلك من خالل إصدار القانون 

ألامدددر الدددذي أعتبدددر كقفدددزة نوعيدددة فدددي هدددذا املجدددال بعددددما جعدددل مدددن مهندددة الخبيدددر  25-12وإلغددداء أحكدددام القدددانون 

مهدن مسدتقلة عدن بعضدها بعددما كاندت تنطدوي تحدت نفدس , املحاسدب ومحدافظ الحسدابات واملحاسدب املعتمدد

الهيئة وهي املنظمة الوطنية للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات واملحاسب املعتمد املحدثة بفعل القانون 

وغيرهددا إلعددادة هيكلدددة  22-22 و  20-22إلددى 02-22وقددد تددم إتباعدده بعدددة مراسدديم تنفيذيددة منهددا , آنددذاك 12-22

الهيئات املشرفة علدى هدذه املهدن وتشدكيلتها وتنظيمهدا وتحديدد قواعدد سديرها  وكدذا شدروط الالتحداق والتعيدين 

 . الخاصة بمهنتي محافظ الحسابات والخبير املحاسبي واملسؤوليات املرتبطة والعقوبات املنوطة بها

لحسدددددابات ومهندددددة الخبدددددرة م املنهدددددي ملهندددددة محافظددددة اوسدددديتم التطدددددرق فدددددي هددددذا الفصدددددل املعندددددون بددددالتنظي

 :الجزائر إلى ثالث مباحث كاألتياملحاسبية في 

 في الجزائر هيئات املشرفة على تنظيم مهنة محافظ الحسابات ومهنة الخبير املحاسبال : املبحث ألاول 

 الخبرة املحاسبيةمهنة مهنة محافظة الحسابات و  كيفية سير : املبحث الثاني

الخبرة املحاسبيةمهنة محافظة الحسابات و  مهنة استقاللية: ث الثالثاملبح
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فـــي  هيئـــات املشـــرفة علـــى تنظـــيم مهنـــة محــافظ الحســـابات ومهنـــة الخبيـــر املحاســـبال: املبحــث ألاول 

 الجزائر

للسهر على رفع مستوى أداء كدل مدن مهنتدي محافظدة الحسدابات ومهندة الخبدرة املحاسدبية عمدد املشدرع  

 : استحداث عدد من الهيئات التي تشرف على تنظيم هذه املهن والتي سيتم التطرق إليها كما يلي الجزائري على

  CNCاملجلس الوطني للمحاسبة : املطلب ألاول 

سددبتمبر  08املددؤر  فددي  225-12لقددد تددم إنشدداء املجلددس الددوطني للمحاسددبة بصدددور املرسددوم التنفيددذي  

والذي عمل على تحديد كل من مهام وصالحيات املجلس وكذا , ةتحت سلطة الوزير املكلف باملالي 2112سنة 

والجددير بالددذكر أن سددابقا كدان عمددل املجلدس بعيدددا كددل البعدد عددن تنظدديم , تشدكيلته وكددل ألاحكدام التددي تسدديره 

واملتجسددددة فدددي تبندددي , 1ولكدددن اثدددر إلاصدددالحات التدددي طالدددت مهنتدددي املحاسدددبة والتددددقيق, مهندددة التددددقيق املحاسدددبي 

هذا من ناحية إلاصالحات املحاسبية  ISAاملستنبط من املعايير الدولية للمحاسبة  SCFملحاسبي املالي النظام ا
واملتعلددق  0222يونيددو سددنة  01املددؤر  فددي   22-22وأمددا بخصددوص التدددقيق فكددان مددن خددالل إصدددار القددانون , 2

 .بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد 

املحدددد لتشدددكيلة  0222يندداير سدددنة  02املدددؤر  فددي  02-22تددم سددن املرسدددوم التنفيددذي وفددي سددياق ذلدددك  

السدابق الدذكر  225-12الذي جاء ليلغي املرسوم التنفيذي , املجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره

التنفيدذي رقدم  ال سديما املرسدوم, تلغى كدل ألاحكدام املخالفدة لهدذا املرسدوم " منه  08وفق ما جاء في نص املادة 

 . 3" واملتضمن إنشاء املجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه 2112سبتمبر سنة  08املؤر  في  12-225

  :التشكيلة .2

عضو  22والذي يتشكل من , يوضع املجلس تحت سلطة الوزير املكلف باملالية الذي يترأسه أو ممثل عنه

قل رتبة مدير باإلدارة املركزية ويتم اختيارهم الذين يجب أن تتوفر فيهم على ألا, ممثلين لبعض الوزارات 

 :وهم كاآلتي, لكفاءتهم في املجال املحاسبي واملالي

 ممثل الوزير املكلف بالطاقة-

 ممثل الوزير املكلف باإلحصاء  -

 ممثل الوزير املكلف بالتربية الوطنية -

 ممثل الوزير املكلف بالتجارة -

                                               
1
دراسة استقصائية لعينة محافظي الحسابات -أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر",ور الهدىبهلولي ن 

 .052: ص, 5106/5102, الجزائر, 0جامعة سطيف,أطروحة  دكتوراه, "-والخبراء المحاسبين
2
دراسة ميدانية آلراء –لتدقيق الدولية إلصالح وتطوير مهنة التدقيق في الجزائر أهمية االعتماد على معايير ا", أسعيدي يحيى , زيادي سامي  

 .002:ص,5102جانفي ,5العدد ,00المجلد ,مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية, "عينة مدققي حسابات 
3
ج ر ج ج ), مه وقواعد سيرهيحدد تشكيلة  المجلس الوطني للمحاسبة وتنظي  5100يناير 52المؤرخ في  54-00المرسوم التنفيذي رقم   

 .52المادة , (5100-12رقم
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 ليممثل الوزير املكلف بالتعليم العا -

 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 بنك الجزائر  -

 ت البورصة ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليا -

 .ممثل برتبة مدير عن مجلس املحاسبة  -

أعضدددداء منتخبدددددين عددددن املجلدددددس الددددوطني للمصدددددف الددددوطني للخبدددددراء املحاسددددبين  وثالثدددددة  22وكددددذلك ثالثدددددة  

أعضاء منتخبدين  22أعضاء منتخبين عن املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات  وثالثة 22

أشدخاص آخدرين يدتم تعييدنهم مدن  22للمحاسبين املعتمدين وثالثة  عن املجلس الوطني للمنظمة الوطنية

 .1طرف الوزير املكلف باملالية واختيارهم لكفاءاتهم في املجال املحاسبي واملالي  

سددنوات وتجدددد التشددكيلة بالثلددث  22يددتم تعيددين ألاعضدداء بقددرار مددن الددوزير املكلددف باملاليددة ملدددة سددت  

  2.كل سنتين ( 2/2)

 : مهامه .0

 :3يس املجلس مهام منوطة به متمثلة في لرئ

 تمثيل املجلس لدى الهيئات الوطنية والدولية للتقييس املحاسبي واملهن املحاسبية ؛ 

 انجاز أو العمل على انجاز كل الدراسات والتحاليل التي تهدف إلى التقييس املحاسبي. 

  مهدددام الاعتمدددداد  0222سددددنة  يونيدددو  01املدددؤر  فددددي  22-22مدددن القددددانون  2ويتدددولى املجلددددس طبدددق للمددددادة

ويجتمع املجلس في السنة مرتين على ألاقدل فدي , والتقييس املحاسبي وتنظيم ومتابعة املهن املحاسبية

 . 4جمعية عامة وذلك باستدعاء من الرئيس

 

                                               
1
 .5المادة , مرجع سبق ذكره, 54-00لمرسوم التنفيذي رقم ا  

2
 3المادة , نفس المرجع أعاله  

3
 . 2المادة , نفس المرجع أعاله  

4
 . 02و 1المواد , نفس المرجع أعاله  
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  1مهام املجلس بعنوان الاعتماد: 

 استقبال طلبات الاعتماد والتسجيل في الجدول؛ -

هادات كل املترشحين الراغبين في الحصول على الاعتماد والتسجيل في تقييم صالحية إجازات وش  -

 الجدول ؛

 إعداد ونشر قائمة املهنيين في الجدول؛  -

 استقبال الشكاوي التأديبية في حق املنهي والفصل فيها؛ -

 تنظيم مراقبة النوعية املهنية وبرمجتها ؛ -

  .استقبال ودراسة مشار ع قوانين أخالقيات املهنة  -

 2مهام املجلس بعنوان التقييس املحاسبي : 

 جمع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باملحاسبة وتدر سها؛ -

 القيام بكل الدراسات والتحاليل في مجال تطوير واستخدام ألادوات واملسارات املحاسبية؛ -

 اقتراح كل إلاجراءات التي تهدف إلى تقييس املحاسبة؛ -

 مشار ع النصوص القانونية املرتبطة باملحاسبة وإبداء الرأي والتوصيات؛ دراسة جميع  -

 متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات املحاسبية واملعايير الدولية للتدقيق؛ -

 .تنظيم التظاهرات وامللتقيات التي تدخل في إطار صالحياته -

 3ن املحاسبيةمهام املجلس بعنوان تنظيم ومتابعة امله: 

 املساهمة في  ترقية املهن املحاسبية؛  -

 املساهمة في تطوير برامج تكوين وتحسين مستوى املهنيين؛ -

 متابعة تطور مناهج وأدوات التكوين دوليا ؛ -

 مساعدة هيئات التكوين في املحاسبة من خالل الدعائم البيداغوجية؛ -

 .تنظيم واملساهمة في تنظيم ورشات التكوين -

 : لجان املجلس املتساوية ألاعضاء. 4

تنشأ لدى املجلس الوطني للمحاسبة اللجان املتساوية ألاعضاء املتمثلة في كل من لجنة تقييس 

لجنة , لجنة الانضباط والتحكيم, لجنة التكوين, لجنة الاعتماد,املمارسات املحاسبية والواجبات املهنية 

وكل لجنة معنية بمهام مرتبطة ,  4بقرار من الوزير املكلف باملاليةوتحدد تشكيلة اللجان , مراقبة النوعية 

 : بها سيتم توضيحها في الجدول املوالي

 

 

 

 

                                               
 .22املادة ,مرجع سبق ذكره ,02-22املرسوم التنفيذي رقم  1

2
 .00المادة , نفس المرجع أعاله   

3
 . 05المادة, نفس المرجع أعاله 

4
 . 02و 2المواد , نفس المرجع أعاله  
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 لجان املجلس الوطني للمحاسبة املتساوية  ألاعضاء ومهامها (: 22-20)الجدول رقم 

 مهامها اللجان 

لجنة 

تقييس 

املمارسات 

املحاسبية 

والعناية 

 املهنية 

 فيما يخص املمارسات املحاسبية والعناية املهنية وضع طرق العمل -

تحضير مشار ع آراء حول ألاحكام املحاسبية املطبقة وطنيا على كل شخص سواء طبيعي أو معنوي خاضع  -

 ل لزام القانوني ملسك املحاسبة 

 انجاز الدراسات والتحاليل الخاصة بتطوير واستخدام ألادوات واملسارات املحاسبية  -

 القيام بدراسة ملشار ع النصوص القانونية بخصوص املحاسبة وإبداء  راء والتوصيات بشأنها -

 ضمان تنسيق وتلخيص ألابحاث النظرية واملنهجية في مختلف مجاالت املحاسبة -

ذا تحضير مشار ع  راء املتعلقة باملعايير املعدة مع املنظمات الدولية املختصة في التقييس املحاسبي وك -

 تطبيقها باالتصال مع مختلف الهيئات املعنية 

لجنة 

 الاعتماد

 إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الاعتماد  -

 تحديد معايير وسبل الالتحاق بمهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات  -

 ضمان تسيير طلبات الاعتماد  -

 تحضير ملفات الاعتماد  -

 هنيين املعتمدينضمان متابعة ونشر جدول امل -

لجنة 

 التكوين

 إعداد طرق العمل في مجال التكوين  -

 دراسة ملفات املشاركة في التربصات  -

 ضمان املتابعة الدائمة للتربصات وتوجيه املتربصين إلى مكاتب املهنة املعتمدة  -

 تسليم شهادات نهاية التربص  -

 املهنيين وضع بنك معطيات للمعايير الدولية الخاصة بتكوين  -

 تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤتمرات و ورشات عمل في مختلف ميادين التدقيق  -

لجنة 

الانضباط 

 والتحكيم

 إعداد طرق للعمل تتعلق بمجال الانضباط والتحكيم  -

 دراسة امللفات املتعلقة بالحاالت التأديبية لكل مخالفة في حق املنهي -

 شارة والوقاية واملصالحة والتحكيم خالل املنازعات بين املهنيين والزبائنضمان دور أساس ي في مجال الاست -

 ضمان مهام الوقاية واملصالحة بين املهنيين  -

لجنة 

مراقبة 

 النوعية

 إعداد طرق العمل في مجال نوعية الخدمات  -

 إبداء  راء واقتراح مشار ع النصوص التنظيمية في مجال النوعية  -

 تضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسييرها إعداد معايير ت -

 ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقاللية وألاخالقيات  -

 إعداد قائمة املراقبين املختارين من بين املهنيين من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية  -

يحدد  0222يناير  02املؤر  في  02-22رقم  من املرسوم التنفيذي 00-02-02-21-25من إعداد الطالبة باالعتماد على املواد : املصدر

 (.5100-12ج ر ج ج رقم)ي للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره تشكيلة املجلس الوطن

  تم حل املنظمدة الوطنيدة للخبدراء املحاسدبين ومحدافظي  22-22ينبغي إلاشارة إلى أنه مع مجيء القانون

بدددثالث هيئدددات جديددددة وهدددي  22-12ون الحسدددابات واملحاسدددبين املعتمددددين التدددي أحددددثت بموجدددب القدددان

املصف الوطني للخبراء املحاسبين والغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبين 
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و سددددير كددددل منهدددددا مجلددددس وطنددددي خددددداص بهددددا عالقددددة مباشدددددرة بدددداملجلس الددددوطني للمحاسدددددبة ,  1املعتمدددددين

املتعلقدة بده مدن أجددل الدتحكم فيهدا بشددكل  وبإشدراف مدن وزارة املاليدة وكددل مجلدس معندي بتنظديم املهنددة

 .  2يتناسب مع التغيرات في مهنة املحاسبة والتدقيق التي تبنتها الجزائر 

 CN-ONECلمصف الوطني للخبراء املحاسبين املجلس الوطني ل: املطلب الثاني

و ينشدددأ مصدددف وطنددددي للخبدددراء املحاسددددبين يتمتدددع بالحخصددددية املعنويدددة ويضددددم ألاشدددخاص الطبيعيددددين أ 

 22-22املعندددويين املعتمددددين واملدددؤهلين ملزاولدددة مهندددة الخبيدددر املحاسدددب حسدددب الشدددروط التدددي يحدددددها القددددانون 

 .3والذي يقوم على تسيير هدا املصف مجلس وطني ينتخبه مهنيون ,

ن بالسددهر علددى تنظدديم  مهنددة و عتبددر املصددف الددوطني للخبددراء املحاسددبين جهدداز منهددي مكلددف باسددم القددانو  

السهر على احترام قواعد املهن ,الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم , حاسبية وحسن ممارستها املالخبرة 

مدن ( 0)وأعرافها وكذا إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وينشرها في أجل شدهرين

 . 4املسائل املرتبطة بهذه املهن وحسن سيرها  تاريخ إيداعها وإعداد مدونة ألخالقيات املهنة وإبداء الرأي في كل

  :التشكيلة .2

الددذي يحدددد تشددكيلة  0222يندداير  02املددؤر  فددي  08-22مددن املرسددوم التنفيددذي رقددم  22حسددب نددص املددادة 

املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسدبين وصدلحياته وقواعدد سديره فدإن املجلدس يتضدمن تسدعة 

يدددددة العامددددة مدددددن بددددين ألاعضددددداء املعتمدددددين واملسدددددجلين فددددي جددددددول املصدددددف أعضدددداء منتخبدددددين مددددن الجمع 21

أعضداء مدن املجلدس الدوطني للمحاسدبة بقدرار مدن الدوزير املكلدف باملاليدة بندداء  22ويدتم تعيدين ثالثدة ,الدوطني

يدنظم املجلدس نشداطاته مدع الدوزير . على اقتراح رئديس املجلدس الدوطني للمصدف الدوطني للخبدراء املحاسدبين

 .ملالية الذي يقوم بهذا الصدد بتعيين ممثل عنهاملكلف با

  ( 21)ألاعضدددددداء التسددددددعة :"املددددددذكور أعدددددداله فددددددإن 08-22مددددددن املرسددددددوم التنفيددددددذي  22ووفقددددددا للمددددددادة

املنتخبون هم الدذين تحصدلوا علدى أكبدر عددد مدن ألاصدوات املعلدن عدنهم علدى التدوالي رئيسدا وأميندا 

الباقون حسب العد التنازلي لألصوات املتحصل ( 22)عاما وأمينا للخزينة ويوزع ألاعضاء الستة 

 "وفي حالة تساوي عدد ألاصوات يعتبر فائزا املترشح ألاقدم في املهنة, عليها 

  :5من أهم صالحياته ما يلي: الصالحيات .0

 إدارة ألامالك املنقولة وغير املنقولة التابعة للمصف وتسييرها؛ 

                                               
1
 .051:ص,مرجع سبق ذكره, بهلولي نور الهدى  

2
-"دراسة ميدانية-دوليةتدقيق المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية في ظل تبني الجزائر للمعايير المحاسبية واإلبالغ المالي ال",لمايسي سارة 
 . 011:ص, 5106-5102,الجزائر-جامعة أحمد بوقرة بومرداس,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير,مذكرة ماجستير,

ج ), يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 5101جوان سنة  51المؤرخ في  10-01القانون رقم   3
 .  04المادة , (5101-45ر ج ج رقم 

 .02المادة ,نفس المرجع أعاله  4
يحدد تشكيلة المجلس الوطني للخبراء المحاسبين وصالحياته , 5100يناير 52المؤرخ في  52-00المرسوم التنفيذي رقم   5

 .4المادة , (5100-12ج ر ج ج رقم ),وقواعد سيره
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 اليدددة وعرضدددها علدددى الجمعيدددة العامدددة السددددنوية إقفدددال الحسدددابات السدددنوية عندددد نهايدددة كدددل سددددنة م

 مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية؛

 تحصيل الاشتراكات املهنية املقررة من طرف الجمعية العامة؛ 

 ضمان تعميم نتائج ألاشغال املتعلقة باملجال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوز عها؛ 

  تكوين لها عالقة بمصالح املهنة ؛تنظيم ملتقيات 

 الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل املهنة بترخيص من وزير املالية؛ 

 تمثيل املصف الوطني للخبراء املحاسبين لدى املنظمات الدولية املماثلة؛ 

 عداد النظام الداخلي للمصفإ. 

ذي يددرأس املجلددس حيدث يمثلدده فددي جميددع وعلدى غددرار صددالحيات املجلددس فدال يجددب تجاهددل صددالحيات الدرئيس الدد

يضدددمن تنفيددذ قدددرارات املجلددس الدددوطني للمحاسددبة ويرسدددل ملمثددل الدددوزير , أعمددال الحيددداة املدنيددة وأمدددام العدالددة

يددوم مددن انعقدداد ( 28)املكلددف باملاليددة مشددروع جدددول ألاعمددال وكددذا كددل الوثددائق املتعلقددة بدده قبددل خمسددة عشددر 

 . 1ئيس أو حدث مانع له يقوم عضو املجلس صاحب ألاقدمية  بتولي مهامهوفي حالة ما إذا غاب الر , املجلس 

  CN-CNCC املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات: املطلب الثالث

غرفدددة وطنيددة ملحدددافظي الحسددابات تتمتدددع بالحخصددية املعنويدددة وتضددم ألاشدددخاص الطبيعيدددين أو تنشددأ  

تسدير , مهندة محافظدة الحسدابات حسدب الشدروط التدي يحدددها القدانون  املعنويين املعتمدين واملدؤهلين ملزاولدة

يحددد تشدكيلة  02/22/0222املدؤر  فدي  02-22واملرسوم التنفيذي رقم , من قبل مجلس وطني ينتخبه مهنيين

 .  املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره 

 : التشكيلة .2

أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين  21فإن يتشكل املجلس من تسعة من  22حسب نص املادة 

يتم بقرار من الوزير املكلف , ألاعضاء املعتمدين واملسجلين في جدول الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات 

 22باملاليدددة وبنددداء علدددى اقتدددراح رئددديس املجلدددس الدددوطني للغرفدددة الوطنيدددة ملحدددافظي الحسدددابات بتعيدددين ثالثدددة 

وينسددق املجلدددس نشدداطاته مددع الدددوزير املكلددف باملاليدددة الددذي يقدددوم  , أعضدداء فددي املجلدددس الددوطني للمحاسدددبة 

 .بتعيين ممثله لدى هذا املجلس

  ( 21)ألاعضدددددداء التسددددددعة :"املددددددذكور أعدددددداله فددددددإن 02-22مددددددن املرسددددددوم التنفيددددددذي  22ووفقددددددا للمددددددادة

علدن عدنهم علدى التدوالي رئيسدا وأميندا املنتخبون هم الدذين تحصدلوا علدى أكبدر عددد مدن ألاصدوات امل

الباقون حسب العد التنازلي لألصوات املتحصل ( 22)عاما وأمينا للخزينة ويوزع ألاعضاء الستة 

 "وفي حالة تساوي عدد ألاصوات يعتبر فائزا املترشح ألاقدم في املهنة, عليها 

 :يكلف املجلس بما يلي  :الصالحيات .0

 ملنقولة التابعة للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وتسييرها ؛إدارة ألامالك املنقولة وغير ا 

                                               
1
 .2مادة ال, مرجع سبق ذكره,  52-00المرسوم التنفيذي رقم   
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  إقفدال الحسدابات السدنوية عندد نهايدة كدل سدنة ماليدة  وعرضدها علدى الجمعيدة العامدة السدنوية مرفقدة

 بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية؛

 ة العامة؛تجميع الاشتراكات املهنية املقررة من طرف الجمعي 

 ضمان تعميم نتائج ألاشغال املتعلقة باملجال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوز عها؛ 

 تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح املهنة؛ 

 الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل املهنة بترخيص من الوزير املكلف باملالية؛ 

  املنظمات الدولية املماثلة؛ تمثيل الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات لدى 

 إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات؛ 

ويضدددمن تنفيددذ قددرارات املجلدددس ,يمثددل  الددرئيس املجلدددس فددي جميددع أعمدددال الحيدداة امليدانيددة وكدددذا أمددام العدالددة

جدددول ألاعمدال وكددذا يرسددل ملمثدل الددوزير املكلدف باملاليددة مشدروع , الدوطني للمحاسددبة والسدير املنددتظم للمجلدس

وفي حالة غياب الرئيس . يوم من تاريخ انعقاد اجتماع املجلس( 28)كل الوثائق املتعلقة به  قبل خمسة عشر 

 . أو حدوث مانع له يتولى مهامه عضو من املجلس الذي له أقدمية  في املهنة

مدن ينداير 02ؤرخين فدي املد 02-22و 08-22من خالل إلاطالع على كل من املرسوم التنفيذي رقم  :تنويه 

صددالحيات وقواعدد سدير  املجلسدين الددوطنيين للمصدف الدوطني للخبددراء ,الدذين يحدددان تشدكيلة 0222

تنطبددددق عليهمدددددا يالحددددظ جليددددا بددددأن نفددددس ألاحكددددام , املحاسددددبين والغرفددددة الوطنيددددة ملحددددافظي الحسددددابات

  .كبيرة درجةومتطابقين ب

 الخبرة املحاسبية مهنة ت و مهنة محافظة الحسابا كيفية سير : املبحث الثاني

ملمارسة كل من املهنتين يجب أن يتم اعتمادهما وتسجيلهما في الجدول الخاص بكل مهنة ألامر الذي يقتضد ي 

للتمكن من القيام بمهامهما بعد أن يتم تعيينهما في الشركة أو الهيئة لالستفادة من خددماتهما , وجود شروط

 .ددة في العقد مع الشركة في مقابل أتعاب عن كل عهدة أو مدة مح

 واملعنويين  نمزاولي املهنتين الطبيعيي: ول املطلب ألا 

 :يقصد باملهنتين هنا كل من مهنة محافظة الحسابات ومهنة الخبرة املحاسبية التي سيتم التطرق إليها كما يلي

  مهنة محافظة الحسابات:  أوال

 :محافظة الحسابات مهنة تعريف .2

ة التي تمارس من طدرف حرفدي مؤهدل للقيدام بعمليدة الشدهادة علدى انتظاميدة ومصدداقية هي املراقب  :2التعريف

 ,1الحسابات السنوية للشركة و سمى محافظ الحسابات

                                               
1
جامعة أبي , كلية الحقوق والعلوم السياسية, مذكرة ماجستير ,"مسؤولية مندوب الحسابات في شركة المساهمة ", معيزي خالدية 

 .00: ص, 5105-5100,تلمسان-بكر بلقايد
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تتمثل محافظة الحسابات في عملية مراقبة يقوم بها شخص محترف وله درجة عالية من الكفاءة  :0التعريف

عمليدددات )قية القدددوائم املاليددة واملسدددتندات السدددنوية للمؤسسدددة والتددي تمكنددده مدددن تقيددديم احتددرام املعدددايير ومصددددا

 .1( القوائم املالية ألاساسية والقوائم امللحقة, الجرد

ولدددددذا فدددددرض املشدددددرع علدددددى اغلدددددب الشددددددركات , تمثدددددل محافظدددددة الحسدددددابات تددددددقيق خدددددارجي قددددددانوني :4التعريـــــف 

دقدة الحسدابات السدنوية والتحقدق الاقتصادية مراقبة قانونية مستقلة مكلفة أساسدا بالتصدديق علدى صدحة و 

من املعلومات املوجودة في تقارير التسيير ملجلس إلادارة دون التدخل في تسيير املؤسسة
2. 

وممددا سددبق يمكددن القددول بددأن محافظددة الحسددابات هددي مهنددة تقددوم علددى املراقبددة مددن قبددل شددخص محتددرف 

ير املعمددددول بهددددا يطلددددق عليدددده محددددافظ قدددانوني يصددددادق علددددى صددددحة وصدددددق القددددوائم املاليددددة ومددددى احتددددرام املعدددداي

 .الحسابات وهذه املهنة تمثل في نفس الوقت تدقيق خارجي قانوني

 :تعريف محافظ الحسابات .0

فددددإن  2112أفريدددل سددددنة  02املددددؤر  فددددي  25-12مددددن القددددانون رقدددم  02حسددددب املدددادة  :كشـــخص طبي ــــي . أ

هدددذا القدددانون كدددل  يعدددد محدددافظ حسدددابات فدددي مفهدددوم:" محدددافظ الحسدددابات يعدددرف بدددنص املدددادة كددداآلتي

شددددخص يمددددارس بصددددفة عاديددددة باسددددمه الخدددداص وتحددددت مسددددؤوليته مهنددددة الشددددهادة بصددددحة وانتظاميددددة 

 3... ".حسابات الشركات والهيئات

يعددد محددافظ حسددابات فددي : " كدداآلتي 0222جددوان  01املددؤر  فددي  22-22مددن القددانون رقددم  00وحسددب املددادة 

مه الخدداص وتحددت مسددؤوليته مهمددة املصددادقة مفهدوم هددذا القددانون كددل شددخص يمددارس بصددفة عاديدة باسدد

 .4"على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشر ع املعمول به

 :كشخص معنوي  . ب

يمكددددن ملحددددافظي الحسددددابات أن يشددددكلوا شددددركات أسددددهم أو شددددركات ذات مسددددؤولية : شددددركة محافظددددة حسددددابات

 5.مشتركة بشرط أن يحمل الشركاء الجنسية الجزائريةمحدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة 

 : مهنة الخبرة املحاسبية: ثانيا

تمثددل مهنددة الخبددرة املحاسددبية مراجعددة ماليددة تعاقديددة ف ددي محتكددرة  :تعريــف مهنــة الخبــرة املحاســبية .2

ة والهدف منها هدو تقيديم صدحة ومصدداقية القدوائم املاليدة املعددة فدي نهايد, 6من طرف خبراء املحاسبة 

 , 7السنة 

                                               
 .02:ص,مرجع سبق ذكره, نصر الدين عيساوي   1
 .23, 25: ص ص,مرجع سبق ذكره, أحمد قايد نور الدين  2
ج ر ج ),يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 52/14/0110المؤرخ في  12-10لقانون رقم ا  3

 .52المادة ,(0110-51ج رقم
 .55المادة , مرجع سبق ذكره , 10-01القانون رقم  4
 .46المادة , نفس المرجع أعاله  5
6
 .34:ص,مرجع سبق ذكره,محمد بوتين  

7
 .06: ص, مرجع سبق ذكره, عيساوي نصر الدين  
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 : تعريف الخبير املحاسب .0

القيددددام بهددددذه املهنددددة إلددددى أشددددخاص يزاولددددون هددددذه املهنددددة سددددواء بصددددفتهم أشدددددخاص  22-22ولقددددد أوكددددل القددددانون 

 :طبيعيين أو كأشخاص معنويون 

 : كشخص طبي ي . أ

يددددر يعددددد خب:" مندددده كدددداآلتي 21تعريددددف للخبيددددر املحاسددددب فددددي نددددص املددددادة  25-12أورد القددددانون  :الخبيــــر املحاســــب

محاسدددبيا فدددي مفهدددوم هدددذا القدددانون كدددل شدددخص يمدددارس عدددادة باسدددمه الخددداص وتحدددث مسدددؤوليته مهندددة تنظددديم 

املحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها وتحليليها لدى املؤسسات والشركات التجارية أو املدنية 

 ".أو احتساب في الحاالت التي نص عليها القانون بهذه املهمة للقيام بصفة تعاقدية بخبرة

يعددد خبيدرا محاسددبيا فدي مفهددوم هدذا القددانون كدل شددخص يمددارس :"   22-22مدن القددانون رقدم  25وحسدب املددادة 

بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل املحاسبة ومختلف أنواع 

لتدي تكلفده بهدذه املهمدة بصدفة تعاقديدة الحسابات للمؤسسات والهيئدات فدي الحداالت التدي ندص عليهدا القدانون وا

 "لخبرة الحسابات

 : كشخص معنوي  . ب

الددددذي يتعلددددق بمهنددددة الخبيددددر املحاسددددب ومحددددافظ الحسددددابات  22-22يشددددير القددددانون : شددددركات الخبددددرة املحاسددددبية

واملحاسدددب املعتمدددد الدددى أن شدددركات الخبدددرة املحاسدددبية تمثدددل ألاشدددخاص املعندددويين املعنيدددين بدددأداء مهمدددة الخبيدددر 

اسددب بدددالجزائر حيدددث يمكدددنهم أن يشدددكلوا فيمدددا بيدددنهم شدددركات أسدددهم أو شدددركات ذات مسدددؤولية محددددودة أو املح

شدددركات مدنيدددة أو تجمعدددات ذات منفعدددة مشدددتركة ملمارسدددة مهدددنهم كدددل علدددى حددددة بشدددرط امدددتالك  كدددل الشدددركاء 

 .1الجنسية الجزائرية 

 شروط الالتحاق باملهنتين: املطلب الثاني

ر املحاسب ومحدافظ الحسدابات علدى درجدة مدن الكفداءة ألدزم التشدر ع كدل مدن حتى يكون كل من الخبي 

تتدددوفر فيددده بعدددض الشدددروط فخدددص مدددن يدددزاول هدددذه املهدددن بشدددروط معيندددة لكونددده  بممارسدددة املهنتدددين أنيرغدددب 

 :2شخص طبيعي وشروط أخرى إن كان الحخص معنوي 

 : شروط التحاق الشخص الطبي ي  .2

ملمارسة مهنة الخبير املحاسب أو مهنة محافظ الحسابات يجب أن :" 22-22من القانون رقم  25حسب املادة 

 :تتوفر الشروط  تية

                                               
1
 0العدد,2المجلد,المجلة المغاربية لالقتصاد والمناجمنت,واقع مهنة الخبير المحاسب في ظل اإلصالح المحاسبي في الجزائر,قادري عبد القادر.د 
 . 10: ص,5151,

2
 .41ص,5103, 1لعدد ا,2المجلد ,دفاتر السياسة والقانونمجلة , محافظ الحسابات في الجزائر,طيطوس فتحي  
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 أن يكون حامل للجنسية الجزائرية 

  أن يحددوز علدددى شددهادة ملمارسدددة املهندددة يتحصددل عليهدددا مددن معهدددد التعلددديم املتخصددص ملهندددة املحاسدددب و

شروط الالتحاق (:20-20)جدول رقمانظر إلى ال)سنوات  22املتخصص على مدار ثالث  إتمام التكوين

 :على النحو  تي(بمعهد التعليم املتخصص ملهنة املحاسب

بالنسدبة ملهندة الخبيدر املحاسدب أن يكدون حدائزا علدى شدهادة جزائريدة للخبدرة املحاسدبية أو شدهادة  -

 معترف بها؛

الحسدابات أو  بالنسبة ملهنة محافظ الحسابات أن يكون حائزا على الشهادة الجزائريدة ملحدافظ -

 . شهادة معترف بمعادلتها

  أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية 

 أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة 

  أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال في املصف الوطني للخبدراء املحاسدبين أو

الجددول رقددم )ملحدافظي الحسدابات وفدق الشددروط املنصدوص عليهدا فدي هدذا القدانون  فدي الغرفدة الوطنيدة

 (.شروط وكيفيات الاعتماد للمترشحين ملمارسة مهنة الخبير املحاسب أو محافظ الحسابات ( 20-22)

  أن يدؤدي اليمدين بعددد الاعتمداد وقبدل التسددجيل فدي املصدف الددوطني أو فدي الغرفدة الوطنيددة وقبدل القيددام

أقسم باهلل :" أمام املجلس القضا ي املختص إقليميا ملحل تواجد مكاتبهم بالعبارات التالية,بأي عمل 

العلددي العظدديم أن أقددوم بعملددي أحسددن قيددام وأتعهددد أن أخلددص فددي تأديددة وظيفتددي وأن أكددتم سددر املهنددة 

 .1"وأسلك في كل ألامور سلوك املتصرف املحترف الشريف وهللا على ما أقول شهيد

 شروط الالتحاق بمعهد التعليم املتخصص ملهنة املحاسبة والتدقيق (:  20 -20) الجدول رقم

 ارات الاختب الشهادات املطلوبة 

شهادة ليسانس أو أكثر أو أي شهادة جامعية أخرى 

تم , متحصل عليها من الخارج ومعترف بمعادلتها 

 :سنوات في 22+الحصول عليها على ألاقل ببكالوريا 

اختبارات كتابية  واختبارات  تشمل الاختبارات

شفهية للقبول النها ي حيث يتم حساب لكل 

نقطة بالنسبة لالختبارات الكتابية و  022مترشح 

 نقطة بالنسبة لالختبارات الشفوية  52

الاختبارات الكتابية  LMDبالنسبة لنظام  بالنسبة للنظام الكالسيكي

 للقبول 

الاختبارات الشفهية 

 للقبول النها ي 

ليسانس في العلوم  -

محاسبة : التجارية تخصص

 أو مالية أو محاسبة ومالية 

ليسانس في علوم التسيير  -

تخصص محاسبة أو 

 مالية؛

ليسانس في العلوم  -

ليسانس في العلوم 

: التجارية تخصص

محاسبة وتدقيق أو 

محاسبة ومالية أو 

 محاسبة وجباية

 مالية ومحاسبة  -

 تدقيق -

 قانون وجباية  -

تكنولوجيا  إلاعالم  -

 وإلاحصاء 

 .لغات -

ينتقل لهذه الاختبارات 

املترشحون الذين 

تحصلوا على معدل 

من  22يعادل أو يفوق 

في الاختبارات  02

تتمثل هذه , الكتابية 

الاختبارات في شكل 

                                               
1
 .6المادة , مرجع سبق ذكره,  10-01القانون رقم   
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الاقتصادية  تخصص 

 علوم مالية أو اقتصاد مالي 

 .مقابلة

 . 281:ص,مرجع سبق ذكره, و رضاجاوحد,خاليفية إيمان :  املصدر       

 055-20من املرسوم التنفيذي رقم  02تطبيقا ألحكام املادة : " ووفقا للمادة ألاولى من القرار الوزاري املشترك

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين املتخصص ,  0220جويلية  02املؤر  في 

 .1" ير املحاسب وشهادة محافظ الحساباتقصد الحصول على شهادة الخب

أسابيع ( 22)وكما أن هناك تربص ميداني يخضع له محافظ الحسابات أو الخبير املحاسب ومدته تقدر بأربعة 

املصالح املحاسبية واملالية لكيان ,في شركة أو مكتب الخبرة املحاسبية أو محافظة الحسابات , في السنة

 .ي القطاع الاقتصادياقتصادي عمومي أو خاص ينشط ف

يجب التنويه إلى أن الحصول على شهادة الخبير املحاسب بالجزائر تمر بوضع خاص في الوقت الراهن 

بحيث يتم الحصول عليها دون التكوين في املعهد املتخصص ملهنة املحاسب بل بشكل انتقالي عن طريق 

لحسابات الحاصلين على شهادة نهاية امتحان نها ي بشقيه الكتابي والشف ي مسموح به فقط ملحافظي ا

ثم الانتقال للشق الشف ي  02من 22ويجب النجاح في الشق الكتابي بمعدل , التربص لدى خبير محاسب 

لالمتحان والذي يكلل بعد النجاح فيه بشهادة خبير محاسب التي بموجبها يمكنه طلب الاعتماد ملمارسة املهنة 

 . 2كخبير محاسب

 : املعنوي شروط التحاق الشخص  .0

في شروط اعتماد الشركات ملمارسة مهنة التدقيق في الجزائر بحيث  22-22لقد فصل القانون رقم  

أو  SPAأنه يشترط لخلق شركات خبرة محاسبية أو شركات محافظة حسابات في شكل شركات أسهم  

 :أو تجمعات ما يلي SARLذات مسؤولية محدودة 

  جلين فرديا في جدول املصف الوطني للخبراء املحاسبين الشركاء فيها مس( 0/2)أن يكون ثلثي

رأس املال على ألاقل و شترط في ( 0/2)أو الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات ويمتلكون ثلثي 

غير املعتمد وغير املسجل في الجدول أن يكون ذو جنسية جزائرية ومتحصل على ( 2/2)الثلث

 .3ة باملهنةشهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشر 

 :باإلضافة إلى شروط أخرى نذكرها كاآلتي

  أن تهدف ملمارسة مهنة الخبير املحاسب أو محافظ حسابات 

                                               
يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على , 5102مارس 2مشترك مؤرخ في قرار وزاري   1

 .0المادة , ( 5102-42ج ر ج ج رقم ), شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات
 .461, 421: ص ص, مرجع سبق ذكره,جاوحدو رضا,ة إيمانخاليفي2

غير )أطروحة  دكتوراه , دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة,  شريقي عمر3
 .050ص, 5103, 0جامعة سطبف, (منشورة
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 أن يسيرها أو يديرها الشركاء املسجلون في الجدول فقط 

  أن يدرتبط انخدراط أي شدريك جديدد أو أي عضدو فيهدا باملوافقدة القبليدة إمدا للجهداز الاجتمدداعي

 املي الحصص الاجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالفاملؤهل لذلك وإما لح

 أن ال تكون تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ألي شخص أو تجمع مصلحة 

  أن ال تمتلك مساهمات ماليدة فدي املؤسسدات الصدناعية أو التجاريدة أو الزراعيدة أو البنكيدة أو

مهندددة الخبيدددر املحاسدددب أو إال فدددي حالدددة ارتبددداط نشددداط هدددذه املؤسسدددات ب, فدددي الشدددركات املدنيدددة

 .يمكن املجلس املعني الترخيص بأخذ مساهمة,بمهنة محافظ الحسابات 

وفدي حالدة اختيدار الخبدراء املحاسددبين أو محدافظي الحسدابات شدكل الشددركة املدنيدة فدإن هدذه ألاخيددرة ال 

أو أي شدخص غيددر  إال أنده يمكدن للقدانونين والاقتصداديون , تضدم إال أعضداء املصدف الدوطني والغرفدة الوطنيدة 

معتمدين وغير مسجلين في الجدول ولكن حاملين لشهادة التعليم العالي ومؤهلين لتحقيق هدف هذه الشركة 

ربع الشركاء وبشرط أن يكونوا جزائر ي الجنسية( 2/2)املدنية  أن يشاركوا في حدود 
1. 

فددي الجزائدددر فقدددط لحددداملي فقدددد اقتصددر ممارسدددة املهندددة  22-22جدددر إلاشدددارة إلدددى أندده بصددددور القدددانون وت 

  25الجنسية الجزائرية وإقصاء ألاجانب من ذلك الذين كان لديهم حق في مزاولدة املهندة وفدق مدا جداء فدي املدادة 

املتعلدددددق بمهدددددن الخبيددددددر املحاسدددددب ومحدددددافظ الحسددددددابات  2112أبريدددددل سددددددنة  02املددددددؤر  فدددددي  25-12مدددددن القدددددانون 

يددين واملعندويين ذوي الجنسددية ألاجنبيدة بممارسددة مهنددة يمكدن التددرخيص لألشدخاص الطبيع:"واملحاسدب املعتمددد

خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمدون 

 .2"إليه في إطار املعاملة باملثل وإذا توفرت فيهم الشروط املطلوبة 

مترشـــحين ملمارســـة مهنـــة الخبيـــر املحاســـب ومحــــافظ شـــروط وكبفيـــات الاعتمـــاد لل(:  24-20)الجـــدول رقـــم 

 الحسابات

 الشخص املعنوي  الشخص الطبي ي 

للحصول 

على 

 الاعتماد 

يلتزم الحخص الطبيعي واملعنوي املترشح ملمارسة مهنة  الخبير املحاسب أو مهنة محافظ الحسابات بإرسال  

 لتاليةطلب الاعتماد إلى املجلس الوطني للمحاسبة مرفقا بالوثائق ا

 شهادة الجنسية الجزائرية  -

 20مستخرج من سجالت شهادة امليالد رقم  -

نسخة طبق ألاصل مصادق عليها للشهادة التي  -

 تمنح الحق في ممارسة املهنة

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

22  

نسخة من التصريح باالكتتاب وإيداع رأسمال الشركة  -

 قيد التكوين

ن مشروع القانون ألاساس ي للحخص املعنوي نسخة م -

 يعده املوثق املكلف بتحرير العقد 

 نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروض -

نسخة من العهدة املمنوحة للحخص املؤهل للقيام  -

باإلجراءات إلادارية املتعلقة بطلب الاعتماد من قبل 

 .الحخص املعنوي 

                                               
1
 . 25المادة , مرجع سبق ذكره, 10-01القانون رقم  
2

 . 2المادة , مرجع سبق ذكره,  12-10القانون رقم  
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للمحاسبة بعد فحص مادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمعني شخصيا تقوم  أمانة املجلس الوطني  -

 .يكون مؤرخا ومرقما مقابل وصل استالم أو يرسل له بواسطة رسالة موص ى عليها

تفصل لجنة الاعتماد بعد دراسة ملفات الطالبين وتحرر محضر بذلك يتضمن  راء باملوافقة أو رفض  -

عتماد من قبل الوزير املكلف باملالية بناءا على محضر اجتماع لجنة منح الاعتماد حيث يتم إمضاء هذه الا 

 الاعتماد 

 يمنح الاعتماد للمعني في نسخة واحدة مقابل مخالصة  -

للتسجيل 

 في الجدول 

 :الوثائق السابقة الذكر  مضافا إليها 

 نسخة مصادق عليها من الاعتماد  -

نسخة مصادق عليها من عقد امللكية أو عقد  -

 يجار للمقر املنهي إلا 

النسخة ألاصلية ملحضر املعاينة يعده املحضر  -

القضا ي الذي يشهد على وجود املحل املنهي 

 والشروط املادية ملمارسة املهنة

نسخة مصادق عليها من شهادة الوجود  -

تسلمها مفتشيه الضرائب ملقر املمارسة الواجب 

تقديمها خالل شهرين بعد تاريخ التسجيل في 

 جدول ال

 نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين -

 صور شمسية على خلفية بيضاء  22ست-

تصريح شرفي  بعدم تلقي اجر تحت أي صفة  -

 كانت 

وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص باألهلية قصد  -

التأكد من حسن سلوك املترشح ملمارسة مهنة 

 .املحاسبة

 نسخة مصادق عليها من الاعتماد  -

 الاعتماد لكل شريك نسخة من  -

نسخة من التصريح باالكتتاب ودفع رأس مال الشركة  -

 قيد التكوين 

نسخة من مشروع القانون ألاساس ي للحخص يعدها  -

 املوثق املكلف بتحرير العقد

نسخة من الوكالة املمنوحة للحخص املؤهل إلتمام  -

إلاجراءات إلادارية املتعلقة بطلب تسجيل الحخص 

 جدول املعنوي في ال

النسخة ألاصلية ملحضر املعاينة يعده املحضر  -

القضا ي الذي يشهد على وجود املحل املنهي والشروط 

 املادية ملمارسة املهنة؛

 نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين لكل شريك -

 صور شمسية  لكل شريك بخلفية بيضاء 22ست  -

نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري  -

سبة للشركات التجارية الواجب تقديمها خالل بالن

 بعد تاريخ التسجيل في الجدول  20شهرين 

نسخة مصادق عليها من القوانين ألاساسية الواجب  -

بعد تاريخ التسجيل في  0تقديمها خالل شهرين 

 الجدول؛

نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد الجبا ي والرقم  -

خالل شهرين بعد  التعريفي إلاحصا ي الواجب تقديمها

 تاريخ التسجيل في الجدول؛

 وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء -

يسجل املترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الجدول وتمنح له بطاقة مهنية تحدد اللقب والاسم  

 .أو عنوان الشركة واملهنة أو املهن التي رخص بممارستها

يحدد شروط  0222يناير 02املؤر  في  22-22من املرسوم التنفيذي رقم  25-22-22-28-22-20بة باالعتماد على املواد من إعداد الطال: املصدر

 (.0222-22ج ر ج ج رقم)محافظ الحسابات واملحاسب املعتمدوكيفيات الاعتماد ملمارسة مهنة الخبير املحاسب و 
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 ب والعهدة وألاتعاالتعيين وإنهاء املهام : املطلب الثالث

 التعيين: أوال

تجددددر إلاشدددارة فدددي هدددذا الخصدددوص إلدددى أن هنددداك تبددداين فيمدددا يتعلدددق بتعيدددين كدددل مدددن الخبيدددر املحاسددددب  

ففدي حالدة مددا إذا كدان التددقيق تعاقددي املددزاول مدن طدرف الخبيددر , ومحدافظ الحسدابات فدي الشددركات والهيئدات 

عقددد أو الاتفدداق املبددرم بددين املدددقق وبددين املحاسددب فددإن املشددرع الجزائددري لددم يضددع أي شددروط وهددذا راجددع إلددى ال

وأمددا إذا كددان التدددقيق قددانوني املددزاول مددن قبددل محددافظ الحسددابات فددإن الوضددع , الشددركة التددي تنشددد خدماتدده 

 .1يختلف هنا لكون تعيينه يكون طبقا ألحكام القانون املنظم للمهنة والقانون التجاري 

 :ت لذا سيتم التطرق فقط إلى تعيين محافظ الحسابا 

تحدد عهدة محافظ الحسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد :"فإنه 22-22من القانون رقم  02تبعا للمادة 

 ".ال يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مرور ثالث سنوات, مرة واحدة

 : التعيين عن طريق الجمعية العامة التأسيسية .2

ندده يمكدددن تعيدددين محدددافظ أو محددافظي الحسدددابات ألاوائدددل عندددد تأسددديس وقددد وضدددح القدددانون التجددداري أ

 :كما يليمن القانون التجاري   221و 222وذلك في نص املواد , الهيئة أو املؤسسة

يقددددوم املؤسسددددون بعددددد التصددددريح باالكتتدددداب والدددددفعات :" مددددن القددددانون التجدددداري  222طبقددددا ألحكددددام املددددادة 

وأن . تثبددت هدذه الجمعيدة أن رأس املددال مكتتدب بده تمامددا,أسيسدية باسدتدعاء املكتتبدين إلدى جمعيددة عامدة ت

مبلددغ ألاسددهم مسددتحق الدددفع وتبدددي رأيهددا فدددي املصددادقة علددى القددانون ألاساسدد ي الددذي ال يقبددل التعدددديل إال 

كمددا يجددب أن يتضددمن محضددر , بإجمداع آراء جميددع املكتتبددين  وتعددين واحددد أو أكثددر مددن مندددوبي الحسددابات 

لجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املراقبة ومندوبي الجلسة الخاص با

 ".الحسابات ووظائفهم 

يعين القائمون باإلدارة ألاولون وأعضداء مجلدس املراقبدة ألاولدون ومنددوبو الحسدابات ألاولدون :" 221واملادة 

 ". في القوانين ألاساسية

 :التعيين عن طريق دفتر الشروط .0

والذي  02/22/0222مؤر  في  20-22ث تم إصدار من قبل املشرع الجزائري مرسوم تنفيذي رقم بحي

والدددذي يهددددف الدددى تحديدددد كيفيدددات تعيدددين محدددافظي الحسدددابات علدددى , يتعلدددق بتعيدددين محدددافظي الحسدددابات

 , أساس دفتر الشروط

                                               
1
 .032:ص,مرجع سبق ذكره ,شريقي عمر  
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الجهددددداز املكلددددددف  تعدددددين الجمعيددددددة العامدددددة أو :"  22-22مدددددن القددددددانون رقدددددم  02وقدددددد جددددداء فدددددي نددددددص املدددددادة  

باملداوالت بعد موافقتها كتابيا وعلى أساس دفتر الشروط محدافظ الحسدابات مدن بدين املهنيدين املعتمددين 

 " واملسجلين في جدول الغرفة الوطنية

وفددي مددا يتعلددق بدددفتر الشددروط فإندده يددتم إعددداده فددي فتددرة ال تتجدداوز شددهر بعددد إقفددال آخددر  دورة لعهدددة 

مجلس إلادارة أو املكتب املسير أو املسير أو الهيئة املؤهلة بغية تعيين محافظ محافظ الحسابات من قبل 

 :1ويجب أن يتوفر دفتر الشروط على , أو محافظي حسابات من طرف الجمعية العامة

 عرض عن الهيئة أو املؤسسة وملحقاتها املحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج؛ -

حظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي أبداها محافظ ملخص املعاينات واملال  -

 الحسابات املنتهية عهدته؛

 العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة التدقيق والتقارير التي يجب إعدادها ؛ -

 الوثائق إلادارية الواجب تقديمها ؛ -

 نموذج رسالة الترشح؛ -         

 صريح الشرفي الذي يبين الوضعية الاستقاللية تجاه الكيان وفقا لألحكام التشر عية؛نموذج الت -         

 نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة املهنة؛ -         

 املؤهالت وإلامكانيات املهنية والتقنية؛ -        

ندده مددن تقيدديم املهمددة و سددمح لدده ويظفددر محددافظ الحسددابات املترشددح بتددرخيص مكتددوب مددن الكيددان يمك   

 :باإلطالع  في عين املكان دون نقل أو نسخ الوثائق خالل مدة محددة في دفتر الشروط على 

 تنظيم الكيان وفروعه -     

 .  تقارير محافظي الحسابات للسنوات املالية السابقة ومعلومات أخرى ضرورية لتقييم املهمة -    

 :ضح محافظ الحسابات في عرضه كل من واستنادا على هذه العناصر يو 

 املوارد املرصودة ؛ -

 املؤهالت املهنية للمتدخلين؛ -

 برنامج عمل مفصل؛ -

 التقارير التمهيدية الخاصة والختامية الواجب تقديمها؛ -

                                               
1
 .4المادة , (5100-12ج ر ج ج رقم ), يتعلق بتعيين محافظي الحسابات 52/10/5100المؤرخ في  35-00المرسوم التنفيذي رقم   
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 .آجال إيداع التقارير -

 يم العروض تقوم الهيئات واملؤسسات بتشكيل لجنة تقييم العروض التي تعمل على عرض نتائج تقي

وفددق الترتيددب التنددازلي علددى جهدداز التسدديير املؤهددل للقيددام بمعاينتهددا وعرضددها علددى الجمعيددة العامددة بغيددة 

ويجددب أن يكددون عدددد ,الفصددل فددي تعيددين محددافظ أو محددافظي الحسددابات الددذين تددم انتقدداءهم مسددبقا

الحسدددابات مدددرات عددددد محدددافظي  2محدددافظي الحسدددابات املزمدددع استشدددارتهم يسددداوي علدددى ألاقدددل ثدددالث 

 .1املزمع تعيينهم

  يرسددل محددافظ الحسدددابات املقبددول رسدددالة قبددول العهدددة للجمعيدددة العامددة للهيئدددة أو املؤسسددة املعنيدددة

أيام بعد تاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه 25خالل أجل أقصاه ثمانية 
2. 

 : التعيين من قبل املحكمة .4

الحسابات أو في عين الجمعية العامة مندوبي إذا لم ت, من القانون التجاري  2مكرر  228وفقا للمادة 

رفدددددض واحددددد أو أكثدددددر مدددددن مندددددوبي الحسدددددابات املعينددددين يدددددتم اللجددددوء إلدددددى تعييدددددنهم أو  حالددددة وجدددددود مددددانع أو 

اسدددتبدالهم بموجدددب أمدددر مدددن رئددديس املحكمدددة التابعددددة ملقدددر الشدددركة بنددداءا علدددى عريضدددة مدددن املسددددئول ألاول 

 .3للكيان

  إنهاء املهام : ثانيا

 :الت العاديةالحا 

  املحددة فدي العقدد املبدرم مدع الشدركة أو الهيئدة التدي  بانتهاء املدةبالنسبة للخبير املحاسب تنت ي مهامه

وبخصدوص محدافظ الحسدابات فداألمر سديان  فهدو , قامت بتعيينه في بداية مهمتده كدون مهمتده ظرفيدة

تجديد هذه العهدة ألخرى ثانية مرة يعين لعهدة قدرها ثالث سنوات وتنت ي مهامه بانتهائها ما لم يتم 

يعددين مندددوبو الحسددابات لددثالث سددنوات :"ب 2مكددرر  228وقددد ورد هددذا فددي نددص املددادة , واحدددة فقددط 

ماليددة وتنت دددي مهددامهم بعدددد اجتمدداع الجمعيدددة العامدددة العاديددة التدددي تفصددل فدددي حسددابات السدددنة املاليدددة 

 . 4"الثالثة

 :الاستثنائية الحاالت

 مدن مهمتده  الاسـتقالةفان محافظ الحسدابات يمكنده  22-22من القانون  25ادة وحسب ما ورد في امل

أشددهر وكددذا تقددديم  2وبدددون الددتخلص مددن التزاماتدده القانونيددة فهددو ملددزم بتقددديم إشددعار مسددبقا مدتدده 

  .تقرير للمراقبات وإلاثباتات الحاصلة

  من الجدول بسبب  شطبهماو أ وفاتهماوكذا تنت ي مهام الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات في حالة

القترافهمدددا أخطدداء تأديبيدددة مددن الدرجدددة  إيقافهمــاارتكابهمددا أخطدداء تأديبيدددة مددن الدرجدددة الرابعددة أو تدددم 

ويقددوم جددراء ذلددك ,  بشــهر إفالسـهاأو أنهددا قامدت هددذه ألاخيددرة  حــل الشــركةأو فددي حالددة مددا تدم ,  الثالثدة
                                               

1
 . 03المادة , مرجع سبق ذكره, 35-00المرسوم التنفيذي رقم  

2
 . 04المادة , مرجع سبق ذكره, 35-00رقم  المرسوم التنفيذي  

3
  .4مكرر  202المادة , 5112, القانون التجاري المعدل والمتمم نيتضم, 56/11/0122المؤرخ في  21-22األمر رقم    

4
 . 2مكرر  202المادة ,نفس المرجع أعاله  
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جلدددس املصدددف الدددوطني أو رئددديس مجلدددس الغرفدددة الدددوزير املكلدددف باملاليدددة بنددداء علدددى اقتدددراح مدددن رئددديس م

الوطنيدددة منهدددي يكدددون مؤهدددل لتسددديير املكتدددب الدددذي تنت دددي مهامددده مدددع نهايدددة إجدددراء التصدددفية أو مدددع زوال 

 . 1املانع

 بطلب من مساهم أو , يجوز ولسبب مبرر رفض محافظ الحسابات املعينون من قبل الجمعية العامة

من رأس مدال الشدركات التدي تلجدأ إلدى علنيدة ( 2/22)عشر  والذين يمثلون , عدة مساهمين من العدالة

 . 2الادخار

  يجوز بناء علدى طلدب مدن مجلدس إلادارة أو مجلدس املدديرين أو مدن ,  وقوع خطأ أو مانعوكذا في حالة

رأس مددددال الشددددركة أو الجمعيددددة العامددددة إنهدددداء مهددددام ( 2/22)مسدددداهم أو أكثددددر يمثلددددون علددددى ألاقددددل عشددددر 

 .3الانتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية املختصة محافظي الحسابات قبل

 العهدة وألاتعاب : ثالثا

 :يمكن توضيح عهدة وأتعاب كل من محافظ الحسابات والخبير املحاسب من خالل الجدول التالي

 عهدة وأتعاب محافظ الحسابات والخبير املحاسب(:  23-20)الجدول رقم 

 ألاتعاب العهدة  

سنوات  22تقدر عهدة محافظ الحسابات بثالث ظ الحسابات محاف

وال يمكن تعيين , قابلة للتجديد مرة واحدة 

نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين إال بعد 

 22مرور ما يعادل عهدة واحدة أي  ثالث 

 سنوات 

يتم تحديد ألاتعاب في بداية املهمة من 

قبل الجمعية العامة أو الهيئة املؤهلة 

وال يمكن تلقيه أي , باملداوالت املكلفة 

أجرة أو امتياز مهما كان شكله و ستثنى 

من ذلك ألاتعاب والتعويضات املنفقة في 

وال تحسب على أساس , إطار مهمته 

النتائج املالية املحققة من الشركة أو 

 الهيئة 

مهمة الخبير هي في أساسها مهمة ظرفية أو  الخبير املحاسب 

 مؤقتة 

 

تعاب في إطار العقد املبرم يتم تحديد ألا

مع الشركة في بداية مهامه وال تحسب 

على أساس النتائج املالية املحققة من 

 الشركة أو الهيئة

جوان  01املؤر  في  22-22من القانون رقم 22-02-00-02من إعداد الطالبة باالعتماد على املواد : املصدر

 ( .5101 – 45ج ر ج ج رقم)ابات واملحاسب املعتمد افظ الحساملتعلق بمهن الخبير املحاسب ومح 0222

 

  يجب مراعاة بعض الجوانب الهامة عند تحديد ألاتعاب : 

                                               
1
 . 26المادة , مرجع سبق ذكره , 10-01القانون   

2
 .5مكرر  228املادة  ,بق ذكرهمرجع س,81-28ألامر رقم ا 

3
 . 1مكرر 202المادة , مرجع سبق ذكره, 21-22األمر رقم  
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عدم ترك أمر تحديد ألاتعاب لطرف سيخضع عمله للتدقيق وذلك لتجنب تأثيره على املدقق أو  -

 مساومته بشأن ألاتعاب مما يفقد املدقق مصداقيته وحياده؛

 الجهد املبذول من طرف املدقق؛ تساوي ألاتعاب مع  -

 .ألاتعاب وكذا تخفيض ألاتعاب لكي ال يتهاون املدقق في عمله زيادة  عدم املبالغة في -

  تحدد ألاتعاب كما يلي :أشكال ألاتعاب : 

وهدذا الندوع ( بمعنى تصل إلى نتدائج معيندة)بمعنى أنها ترتبط بشروط محددة من قبل  :أتعاب مشروطة -

 سلوك املنهي وألاخالقية املهنة إال في حالة الضرائب؛مخالف لآلداب و 

 وهو مبلغ  محدد مسبقا وغير قابل للزيادة وال للنقصان؛ :أتعاب ثابتة ومحددة مسبقا -

 .وهي أتعاب مرتبطة بفترة زمنية من عملية التدقيق :أتعاب متغيرة -

 طبيعة ونوع العملية , لتدقيقالوقت املخصص لعملية ا: هناك اعتبارات هامة في تحديد ألاتعاب وهي

قدددددرة املدددددقق فددددي , برنددددامج العمددددل والخطددددة املرسددددومة للعمليددددة, الخبددددرة املطلوبددددة للعمليددددة, املدددددقق فيهددددا

بالنسبة للمشار ع الجديدة ومدى قدرة عمالئهدا علدى ,  تحقيق أهداف العملية من وجهة نظر العميل

 .1دفع فاتورة املدقق

 هنتين مهام مزاولي امل: املطلب الرابع

إن مهمدددددة محدددددافظ الحسدددددابات ألاساسدددددية مبلدددددورة فدددددي املصدددددادقة علدددددى صدددددحة : مهـــــام محـــــافظ الحســـــابات: أوال

فهو كذلك يضطلع بتأدية , حسابات الشركات والهيئات ومدى انتظامها ومطابقتها ألحكام التشر ع املعمول به

 :مهام دائمة وأخرى خاصة

 :2املهام الدائمة .2

ة منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا ألامر يشهد بأن الحسابات السنوي -

 بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات والهيئات

فحدددص صدددحة الحسدددابات السدددنوية ومطابقتهدددا للمعلومدددات املبيندددة فدددي التقريدددر املقددددم مدددن قبدددل  املسددديرين إلدددى  -

 املساهمين

ول إجراءات الرقابة الداخليدة املصدادق عليهدا مدن مجلدس إلادارة ومجلدس إبداء رأيه في شكل تقرير  خاص ح -

 املديرين أو املسير

                                               
1
كلية العلوم , أطروحة دكتوراه, -"دراسة حالة الجزائر-تقارير التدقيق الخارجي في ظل إلزامية تطبيق معايير التدقيق الدولية", تمار خديجة 

 .25, 20:ص ص , 5102/ 5106,د الحميد بن باديس مستغانمجامعة عب, االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
2
 .  53المادة , مرجع سبق ذكره, 10-01القانون رقم   
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يقدددر شددروط إبددرام الاتفاقيددات بددين الشددركة التددي يراقبهددا واملؤسسددات والهيئددات التابعددة لهددا أو بددين املؤسسددات  -

 ح مباشرة أو غير مباشرةوالهيئات التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو املسيرين للشركة املعنية مصال

إعددالم الجمعيددة العامددة أو هيئددة املداولددة املؤهلددة بكددل نقددص قددد يكتشددفه أو اطلددع عليدده قددد يعرقددل اسددتمرارية -

 . نشاط املؤسسة 

 : 1املهام الخاصة. 0

في حالة تحويل شركات املسداهمة يشدهد محدافظ الحسدابات فدي تقريدر قدام بإعدداده بدأن ألاصدول تسداوي علدى  -

 .أس مال الشركة الذي على أساسه يتخذ قرار التحويلألاقل ر 

فدددي حالدددة الانفصدددال أو الانددددماج يقددددم مجلدددس إلادارة هدددذا املشدددروع وملحقاتددده إلدددى محدددافظي الحسدددابات لكدددل  -

يددوم علددى ألاقددل مددن انعقدداد جمعيددة الشددركاء املسدداهمين أو  28واحدددة مددن الشددركات املسدداهمة فددي العمليددة قبددل 

ذا املشروع حيث يقدم محافظو الحسابات تقريرا عن طدرق إلادمداج وخاصدة عدن مكافدأة املدعوين للنظر في ه

 .الحصص املقدمة للشركة 

 مهام الخبير املحاسب: ثانيا

 :2وتتمثل في ما يلي

 .تربطه بها عقد عمل سسات والهيئات التيمسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة املؤ  -

 .املحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات تنظيم وفحص وتقويم وتحليل -

 .يعد الخبير املحاسب املؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق املالي واملحاسبي للشركات والهيئات -

 .تقديم استشارات للشركات والهيئات في امليدان املالي والاجتماعي والاقتصادي -

ل ملزاولدة وظيفدة محدافظ الحسدابات ممدا يعندي أنده مخدول وحسب التشر ع الجزائري فإن الخبير املحاسب مؤهد

 . بالقيام بمهامه السابقة الذكر

 مهنتي محافظة الحسابات والخبرة املحاسبية استقاللية: املبحث الثالث

يلزمهمدددددددا التشدددددددر ع الجزائدددددددري  محدددددددافظ الحسدددددددابات والخبيدددددددر املحاسدددددددبمدددددددن فدددددددي إطدددددددار اسدددددددتقاللية  كدددددددل 

كما أن هناك حاالت تمنع وأخرى تتنافى مع مهنة , فات وقام بسن  عقوبات بمسؤوليات في حالة ارتكابه مخال

وهددذا مددا , كددل منهمددا كمددا يتمتعددان بحقددوق وملددزمين بدداحترام واجبددات علددى غددرار الاختالفددات التددي تطددال كالهمددا 

 :سيتم توضيحه في ما يلي 

                                               
1
 ,دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر ومقارنتها مع الدول المغاربية,تمار خديجة  

 . 025:ص, 5102,  2العدد,4المجلد ,لمحاسبية واإلدارية مجلة الدراسات المالية وا
2
 . 02,01المادة , مرجع سبق ذكره,  10-01ا القانون رقم   
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  مسؤولية محافظ الحسابات والخبير املحاسبي: املطلب ألاول 

وهددددو , ل مددددن املدددددقق الخددددارجي مسددددئوال مسدددؤولية بحسددددب الوسددددائل ولدددديس بحسددددب النتددددائجعمومدددا يعتبددددر كدددد

 : 1جنائية وتأديبية,مسئول مسؤولية مدنية

 املسؤولية املدنية : 

يعد الخبير املحاسب مسئوال مسؤولية مدنية تجاه زبائنه في الحدود التعاقدية أثناء قيامه بمهامه
2. 

ية مدنية تجاه الكيان املراقب عن ألاخطاء املرتكبة خدالل تأديتده يعتبر محافظ الحسابات مسئوال مسؤول

 .ملهامه و عد متضامنا تجاه الكيان أو الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون 

وعليده إثبددات أندده قددام باملتطلبدات العاديددة لوظيفتدده وأندده بلددغ مجلدس إلادارة باملخالفددات حتددى يتبددرأ مددن 

وان لدددم تددددتم معالجتهدددا بصددددفة مالئمدددة خددددالل أقددددرب . باملخالفدددات التددددي لدددم يشددددترك فيهددددا مسدددؤولية املتعلقددددة 

جمعية عامة بعد اطالعه عليهدا وفدي حالدة معايندة مخالفدة يثبدت انده اطلدع وكيدل الجمهوريدة لددى املحكمدة 

 .املختصة

نية التي ويتعين على الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات اكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤولياتهم املد 

من املمكن أن يتحملوها أثناء ممارسة مهنتهم
3. 

وال يعتبر مسئوال مدنيا عن املخالفات املرتكبة من قبل القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس إلادارة  إال  

 .4إذا لم يكشف عنها في تقريره للجمعية العامة أو الوكيل الجمهوري رغم اطالعهم عليها

 املسؤولية الجزائية : 

كدل مدن الخبيدر املحاسدب ومحدافظ الحسدابات للمسدؤولية  22-22من القانون  20مل وفقا للمادة يتح

 .الجزائية عن كل تقصير وتقاعس في القيام بالتزام قانوني

ويتعدى الضرر فيها نطاق الطرف الذي اعتمد على املعلومات املحاسبية التي تم مراجعتها إلى املجتمع 

ورة تحديددد مجدداالت املسددائلة الجنائيددة للمدددقق الخددارجي والتددي تددنص ككددل ويتعددين فددي هددذه الحالددة ضددر 

وتعتبددددر املسددددؤولية الجزائيددددة ,عليهددددا التشددددر عات املنظمددددة للمهنددددة وقددددوانين الشددددركات وقددددانون العقوبددددات

.  5مسدددؤولية شخصددددية لكدددون العقوبددددة يتحملهدددا مقتددددرف الفعدددل املعاقددددب عليددده قانونددددا بشدددكل شخصدددد ي

 :بهذه املسؤولية ف ي موضحة في الجدول  تيوبالنسبة للعقوبات املقترنة 

                                               
1
 .22: ص, مرجع سبق ذكره, محمد بوتين 

2
 .61المادة , مرجع سبق ذكره,  10-01القانون رقم   

3
 .22المادة , نفس المرجع أعاله   

4
 . 04مكرر  202المادة , رهمرجع سبق ذك, 21-22األمر رقم   

5
 .032ص,مرجع سبق ذكره, عبد الوهاب نصر علي,محمد سمير الصبان   
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 املخالفات  الجزائية والعقوبات املقررة لها (:  20 -20)الجدول رقم 

 العقوبة  املخالفات الجزائية

 فترة السجن  مقدار الغرامة  القانون 

ممارسة مهنة الخبير املحاسب  -

محافظ الحسابات بطريقة /

 غير شرعية 

 *العود  -

-22ن القانو 

22 

غرامة من      -

دج إلى  822222

 دج0222222

 مضاعفة الغرامة -

 

 

 

ستة أشهر إلى  2الحبس من  -

 سنة 

املنح العمد واملوافقة على  -

البيانات غير الصحيحة الواردة 

في التقارير املقدمة للجمعية 

 العامة 

القانون 

 التجاري 

غرامة مالية من 

دج إلى 02222

 دج822222

أشهر إلى  22 الحبس من ستة

سنتين أو إحدى هاتين 

 العقوبتين 

ممارسة أو الاحتفاظ بوظائف  -

محافظ الحسابات بالرغم من 

 عدم املالئمات القانونية 

غرامة مالية من 

دج إلى 02222

 دج 022222

 22الحبس من شهرين إلى ستة 

أو بإحدى هاتين ,أشهر  

 العقوبتين 

إعطاء معلومات كاذبة أو  -

وضعية الشركة  تأكيدها عن

عدم الكشف عن الوقا ع /

إلاجرامية التي علم بها إلى وكيل 

 الجمهورية

دج 02222غرامة من 

 دج 822222إلى 

 8السجن من سنة إلى خمس 

أو بإحدى هاتين , سنوات 

 العقوبتين 

إفشاء السر املنهي في غير  -

 الحاالت التي يوجبها القانون 

 

قانون 

 العقوبات 

دج 822غرامة من 

 دج 8222إلى 

شهر إلى ستة  22الحبس من 

 أشهر  22

إفشاء أسرار املؤسسة إلى 

أجانب أو إلى جزائريين يقومون 

 في بلد أجنبية 

دج 822غرامة من 

 دج22222إلى 

سنتين إلى 20الحبس من 

 سنوات  28خمس 

إفشاء أسرار املؤسسة إلى  -

 جزائريين يقيمون في الجزائر 

غرامة مالية من 

 دج 22222ى دج إل822

أشهر إلى  22الحبس من ثالثة 

 سنتين  20

                                               
 
ود كافة الجرائم دون استثناء و شمل الع, في القانون هو تكرار الجريمة أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته من أجل الجريمة السابقة العود* 

 .و عتبر عامال للتشديد على الجاني وهو تعبير عن عدم توبة ألاخير وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام
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من قانون  220-222من القانون التجاري واملواد  522-501-508واملواد  22-22من القانون  22من إعداد الطالبة باالعتماد على املادة : املصدر    

 العقوبات 

 :1قيد بالسر املنهي في الحاالت التاليةتجدر إلاشارة إلى أن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات ال يت: تنويه

 بعد فتح بحث أو تحقيق قضا ي ؛ -

 بمقتض ى واجب إطالع إلادارة الجبائية على الوثائق املقررة؛ -

 بناء على إرادة موكليهم؛ -

 .عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة الانضباط والتحكيم  -

 املسؤولية التأديبية: 

فدددإن كدددل خبيدددر محاسدددب أو محدددافظ حسدددابات يتحمدددل  22-22انون رقدددم مدددن القددد 22وفقدددا للمدددادة  

ملسؤولية تأديبية أمام اللجنة التأديبيدة للمجلدس الدوطني للمحاسدبة حتدى بعدد اسدتقالتهم مدن مهدامهم 

 .عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد املهنية عند مزاولة وظائفهم

هددو تقددويم تصدددرفات مزاولددي املهنددة والحفددداظ علددى مسدددتوى وال شددك مددن أن الهددددف مددن هددذه املسددداءلة 

 .2ألاداء وزيادة الثقة فيما يقومون به من أعمال وما يبدونه من أحكام

وتعددد لجندددة الانضددباط والتحكددديم للمجلددس الدددوطني للمحاسددبة الهيئدددة الوحيدددة املؤهلدددة للتحقيددق فدددي "

املحاسب ومحافظ الحسابات خالل  الشكاوى وتقدير درجة خطورة ألاخطاء املرتكبة من طرف الخبير 

والشددكل التددالي يبددين تصددنيف العقوبددات التأديبيددة , 3"مدزاولتهم لددوظيفتهم وإصدددار العقوبددات التأديبيددة 

 : كما يلي

                                               
1
 . 25المادة , مرجع سبق ذكره,  10-01القانون رقم   

2
 .032ص, مرجع سبق ذكره,عبد الوهاب نصر علي,محمد سمير الصبان  

3
األخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ يحدد درجة , 03/10/5103مؤرخ في  01-03المرسوم التنفيذي رقم   

 . 4المادة , (5103-13ج ر ج ج رقم ), الحسابات خالل ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
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 درجة ألاخطاء التأديبية والعقوبات املقررة لها(: 22-20)شكل رقم ال

 

املؤر   22-22املرسوم التنفيذي رقم  من 1-5-2-2-8من إعداد الطالبة باالعتماد على املواد : املصدر

يحدد درجة ألاخطاء التأديبية املرتكبة من طرف الخبير املحاسب ومحافظ  22/22/0222في 

-22ج ر ج ج رقم )تهم وكذا العقوبات التي تقابلها الحسابات واملحاسب املعتمد خالل ممارسة وظيف

0222.) 

 

 

 التوبيخ : خطأ من الدرجة الثانية

 تكرار خطأ من الدرجة الاولى  -

رفض التكفل باملتربصين املوجخين من املجلس  -
 الوطني للمحاسبة 

 فتح مكتب ال يتطابق مع التنظيم املعمول به  -

الغياب املنهي عن حضور اجتماعين متتاليين -
 للجمعيات العامة ولالنتخابات أو عدم تمثيله

عدم دفع مصاريف املشاركة في كل تظاهرة  -

ينظمها املصف الوطني للخبراء املحاسبين أو 
الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات والتي قام 

 بحضورها 

 إلانذار: خطأ من الدرجة ألاولى

 تصريح بمراجع كاذبة  -

تصريح باإلنتماء إلى مصف املجلس أو إلى الغرفة  -

 خالل ممارسة وظيفتهم

الانتقادات غير املؤسسة الصادرة عن املنهي كتابيا  -

أو شفهيا أو بأي شكل آخر بغرض إلاخالل بالثقة 

 املبنية بين الزبائن وزمالئه قصد إزاحتهم

نقص إلاحترام اتجاه أحد زمالئه خالل ممارسة  -

 نشاطه 

 الشطب من الجدول : خطأ من الدرجة الرابعة

 تكرار خطأ من الدرجة الثالثة -

 إفشاء السر املنهي  -

 إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها  -

تصرفات متعمدة مكررة تمس بقواعد أخالقيات -

 املهنة 

 ممارسة املهنة خالل مدة التوقيف  -

 ممارسة املهنة دون مكتب منهي  -

 

 06التوقيف املؤقت ملدة : خطأ من الدرجة الثالثة
 أشهر 

 تكرار خطأ من الدرجة الثانية-

 خطأ في إلاحتفاظ باألرشيف  -

إستعمال الختم املنهي في أعمال غير منجزة تحت  -

 مسؤوليته

 عدم دفع إلاشتراك املنهي-

 عدم اكتتاب تأمين منهي  -

مقاولة ألاعمال املتعلقة باملهنة من املنهي مع أشخاص  -

معنويين أو طبيعيين غير مسجلين في جدول املصف أو 

 الغرفة 

استعمال ختم غير مطابق للنموذج الذي تمنحه  

 .املجالس الوطنية للمصف الوطني أو الغرفة الوطنية 



ـــالتنظيم المهني لمهنة محافظ الحسابات ومهنة الخبير المحاسب في الجزائر   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  الفصل الثانيـ 

 61 

 التنافي واملوانع: املطلب الثاني

 :التنافي حاالت:أوال

لتحقيق استقاللية فكرية وأخالقية غداة ممارسة مهنة الخبير املحاسب واملحافظ حسابات فإنه 

 :يعتبر متنافيا مع هذه املهن كل من

 كل نشاط تجاري في شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية؛ -

 كل عمل مأجور يقتض ي قيام صلة خضوع قانوني؛ -

 رية أو عضوية في مجلس املراقبة باملؤسسات التجارية؛كل عهدة إدا -

الجمع بين ممارسة مهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو  -

 الهيئة؛

 كل عهدة برملانية؛ -

 كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة؛ -

بات املنتخب لعضوية البرملان أو الهيئة التنفيذية ملجلس محلي إبالغ الغرفة يتعين على محافظ الحسا -

 الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته ؛

 -لبحث في مجال املحاسبة بصفة ال تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير املحاسب واملحافظ مهام التعليم وا

 1.ل بهدية أو تكميلية طبقا للتشر ع املعمو تعاق

 : حاالت املوانع:ثانيا

 :الغير املشتركة بين الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات

 القيام مهنيا بتدقيق حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات ؛ -

 القيام بأعمال التسيير بصفة مباشرة أو باملساهمة أو باإلنابة عن املسيرين؛ -

 بلية على أعمال التسيير؛قبول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقبة الق -

 قبول مهام التنظيم في محاسبة املؤسسة أو الهيئة املراقبة أو إلاشراف عليها؛ -

 ممارسة وظيفة مستشار جبا ي أو مهمة خبير قضا ي لدى شركة يراقب حساباتها؛ -

 عهدته؛ ءسنوات من انتها 22شغل منصب مأجور في شركة راقبها بعد أقل من ثالث  -

                                               
1
 . 64المادة , مرجع سبق ذكره,  10-01القانون   
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بموانع أخرى بحيث ال يجوز تعيين مندوب للحسابات في  2مكرر  228نون التجاري في مادته كما نص القا

 :شركة املساهمة في الحاالت التالية

 ألاقرباء وألاصهار لغاية الدرجة الرابعة؛ -

القائمون باإلدارة وأعضاء مجلس املراقبة وأزواج القائمين باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين أو مجلس  -

 رأس مال الشركة؛  2/22رين أو مجلس مراقبة الشركات التي تملك عشر املدي

أزواج ألاشخاص الذين يحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتب إما  -

 من القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املديرين أو من مجلس املراقبة؛

 28وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس ألاشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم -

 سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛

ألاشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس املراقبة أو مجلس املديرين في أجل خمس  -

 .سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم

 :1ومحافظ الحسابات في املوانع التالية يشترك كل من الخبير املحاسب  :املوانع املشتركة

 القيام بأية مهام في املؤسسات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ؛-

إذا استقدمت شركة محافظين للحسابات أو أكثر فإن هؤالء يجب أن ال يكونوا تابعين لنفس السلطة وأال  -

 ركة محافظة الحسابات؛تربطهم أية مصلحة وأال يكونوا منتمين إلى نفس ش

إذا أراد الخبير املحاسب أو محافظ الحسابات أن يمارس نشاطا منافيا للمهنة مؤقتا وجب عليه طلب  -

 من تاريخ بداية نشاطه؛ 2إغفاله من الجدول لدى لجنة الاعتماد في أجل أقصاه شهر 

غير مباشرة لدى زبون لطلب يمنع الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات من السعي بصفة مباشرة كانت أو  -

 مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصه القانوني؛

يمنع عليه كذلك البحث عن زبائن بتخفيض ألاتعاب أو منح تعويضات أو استعمال أي شكل من أشكال  -

 .إلاشهار لدى الجمهور 

الخبرة املحاسبية أو تطبق هذه املوانع أيضا على ألاشخاص املعنويين من الشركات والتجمعات املمارسة ملهنة 

 .محافظة الحسابات

 

 

                                               
1
 . 21إلى  62المواد من , مرجع سبق ذكره,  10-01القانون   
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 الحقوق والواجبات: املطلب الثالث

لكل من الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات حقوق وفي نفس الوقت تترتب عله واجبات هو ملزم بالتقيد بها 

 : وهي كاآلتي

 الحقوق : أوال

 :1والتي تشمل ما يلي

  ندددات واملراسدددالت واملحاضدددر وكدددل الوثدددائق والكتابدددات الحدددق فدددي إلاطدددالع علدددى السدددجالت املحاسدددبية واملواز

 التابعة للشركة في أي وقت وفي عين املكان؛

  الحدق فددي طلددب كددل التوضدديحات واملعلومددات مددن قبددل املسدديرين وألاعددوان التددابعين للشددركة وكددذا لديدده

 الحق في القيام بالتفتيش الالزم؛

 زاولته ملهمته وذلك بغية تطبيق أحكام القانون الحق في إعالم هيئات التسيير كتابيا في حالة عرقلة م

 التجاري؛

  الحق في حضور الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره ويحتفظ بحق التدخل في

 ,الجمعية املتعلقة بأداء مهمته

  الحددق فددي الحصددول علددى أتعدداب لقدداء عملدده والتددي تحدددد فددي بدايددة مهمتدده مددن قبددل الجمعيددة العامددة أو

 ملؤهلة املكلفة باملداوالت ؛ا

  الحدق فدي معرفدة أسددباب عزلده مدن مهمتده ومناقشددة الجهدة التدي قامدت بإصدددار قدرار فدي هدذا الخصددوص

 وإلاعراب عن وجهة نظره للمسئولين ؛

  الحددق فدددي الاسدددتعانة بدددالخبراء واملتخصصددين والاسدددتنجاد بهدددم عندددد الحاجدددة العمددل إلدددى ذلدددك فدددي رسدددالة

 .2بعملية التدقيق (رسالة املهمة)الارتباط 

 :وتتمثل في ما يلي:  الواجبات : ثانيا

  يددوم  28علددى وجددوب إبددالغ لجنددة مراقبددة النوعيددة فددي غضددون  22-22مددن القددانون رقددم 22نصددت املددادة

كحدددد أقصددد ى عدددن طريدددق رسدددالة موصددد ى عليهدددا بتعيينددده بصدددفة محدددافظ حسدددابات كحدددخص طبيعدددي أو 

 كحخص معنوي ؛

 بة املعتمدة للمهنة وقواعد السلوك املنهي ؛التقيد بمعايير التدقيق واملحاس 

  تخطيط إجراءات التدقيق وتأديتها للحصول على تأكيدات معقولة حول خلو البيانات املالية من أية

 أخطاء جوهرية ؛

  فحددص ألانظمددة املاليددة وأنظمدددة الرقابددة الداخليددة للجهدددة املعنيددة بالتدددقيق والتأكدددد مددن مدددى كفايتهدددا

 تحديد طبيعة ومدى إجراءات التدقيق؛لحسن سير العمل بغية 

                                               
1
 . 32 -36 -34 -30المواد , مرجع سبق ذكره, 10-01ون القان 

2
 .20ص, مرجع سبق ذكره, رزق أبو زيد الشحنة   
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 التأكد من أن البيانات الواردة في تقرير مجلس إلادارة متطابقة مع الحسابات ؛ 

  إبددالغ الجهددات املختصددة عدددن الاختالسددات التددي اكتشدددفت والتالعددب والتزويددر فدددي حسددابات الجهددة محدددل

 التدقيق؛

  اولة أعمال التدقيق معتمدا في ذلك على معايير تقرير  إلى الهيئة العامة أو الجهة التي عينت املدقق ملز

 ؛1التدقيق املعمول بها

  سددنوات  22بوجددوب الاحتفدداظ بملفددات الزبددائن ملدددة عشددر  22-22مددن القددانون رقددم  22ونصددت املددادة

 ابتداء من أول يناير املوالي آلخر سنة موالية للعهدة؛

 الالتزام بعدم إفشاء السر املنهي . 

 يز بين الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات التمي: املطلب الرابع

ينتمددددي كددددل مددددن الخبيددددر املحاسددددب ومحددددافظ الحسددددابات ملهنددددة املحاسددددبة والتدددددقيق ويباشددددرا مهنددددة حددددرة  

منظمة تخضع لعدة شروط من بينها الحصول على الشهادة املتخصصة من معهد وطني للمحاسبة والاعتماد 

كالهما على تددقيق حسدابات املؤسسدات بداختالف حجمهدا ونوعهدا  و عمالن, 2من قبل وزير املالية وأداء اليمين

بطلب من الجمعية العامة للمساهمين أو بطلب من إلادارة أو من طرف متعاملين آخرين بغية تقديم رأي فني 

 :ويمكن التمييز بينها كما هو مبين في الجدول املوالي, 3محايد حول مدى صدق القوائم املالية 

 التمييز بين مهنة الخبير املحاسب ومهنة محافظ الحسابات(: 28-20)الجدول رقم 

 مهنة محافظ الحسابات مهنة الخبير املحاسب معيار التمييز

 خارجية  خارجية  نوع العالقة 

 إجبارية  تعاقدية واختيارية طبيعة العالقة 

 سنوية ظرفية أو مؤقتة الدورية

 مرة واحدة سنوات قابلة للتجديد 2 تحدد في العقد  مدتها

 الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات  املصف الوطني للخبراء املحاسبين  التسجيل في

تنظيم وفحص وتقويم وتحليل املحاسبة  املهمة

 ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات 

املصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات 

 هوانتظامها ومطابقتها ألحكام التشر ع املعمول ب

 الجمعية العامة أو الجهاز املكلف باملداوالت  املديرية العامة أو مجلس إلادارة  الجهة املكلفة بتعيينه

لكن مع إمكانية  في التسيير  احترام عدم التدخل عدم التدخل في التسيير

 تقديم إرشادات 

 احترام عدم التدخل في التسيير 

 غير مسموح له بممارسة مهنة الخبير املحاسب افظ الحسابات مؤهل ملمارسة مهنة مح ممارسة املهنة ألاخرى 

تحدد من طرف الجمعية العامة أو الهيئة املكلفة  تحتسب وتحدد في العقد ألاتعاب

 باملداوالت

 222:ص,ذكره سبقمرجع  ,بهلولي نور الهدى: املصدر

                                               
1
 20,25: ص ص, مرجع سبق ذكره, رزق أبو زيد الشحنة 

2
 .32:ص, 5102-5102, 0جامعة الجزائر ,كلية الحقوق, أطروحة دكتوراه,"النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر", حفيزة مركب  

3
 . 041:ص,مرجع سبق ذكره, بهلولي نور الهدى 
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كدددال املهنتددين تنطويدددان تحدددت  إال أن  بددالرغم مدددن الاختالفددات املبيندددة فددي الجددددول السددابق إلددى أنددده إلاشدددارةوتجدددر 

باعتبددددار أن  الددددذي بدددددوره خاضددددع لسدددلطة وزارة املاليددددة ويرأسدددده وزيددددر املاليددددة  CNCاملجلدددس الددددوطني للمحاسددددبة 

علدى محددافظي الحسدابات وفددي املقابدل يشدرف املصددف الدوطني علددى الخبدراء املحاسددبين تشددرف  الغرفدة الوطنيدة 

الهيئددددات تعمددددل علددددى إصددددالح وتطددددوير وتحسددددين مزاولددددة مهنددددة التدددددقيق وألامددددر املشددددترك واملهددددم هددددو أن كددددل هددددذه 

 : والشكل التالي يوضح العالقة بينهم كاآلتي, املحاسبي بالجزائر

 العالقة بين الهيئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق املحاسبي بالجزائر (:  20-20)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .033ص, مرجع سبق ذكره, بهلولي نور الهدى: المصدر

 

 الوزير المكلف بالمالية

 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات  المجلس الوطني للمحاسبة المصف الوطني للخبراء المحاسبيين 

المجلس الوطني المصف 

المجلس الوطني الغرفة  الوطني للخبراء المحاسبين

لمحافظي الحسابات الوطنية  

 زير المكلف بالماليةممثل و-

أعضاء منتخبين من  11-
الجمعية  العامة بين األعضاء 

المعتمدين  و المسجلين في 
جدول المصف الوطني 

 . للخبراء المحاسبين

 ممثل وزير المكلف بالمالية -

أعضاء منتخبين من 11-
الجمعية  العامة من بين 
األعضاء المعتمدين  و 

المسجلين في جدول الغرفة 
 . الوطنية لمحافظي الحاسبات

 

 ,ممثل وزير المكلف بالطاقة -

 .ممثل وزير المكلف باإلحصاء -

 .ربية الوطنيةممثل وزير المكلف بالت -

 ممثل وزير المكلف بالتجارة  -

 .ممثل وزير المكلف بالتعليم العالي -

 .ممثل وزير المكلف بالتكوين المهني -

 .ممثل وزير المكلف بالصناعة -

 رئيس المتفشية العامة للمالية -

 المدير العام للضرائب -

 المدير المكلف بالتقييس المحاسبي لدى وزارة المالية  -

 ل برتبة مدير عن بنك الجزائر ممث -

 ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة  -

 عن مجلس المحاسبةممثل برتبة مدير  -

مصف الوطني للخبراء الأعضاء منتخبين عن المجلس الوطني  13-
 المحاسبين

أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي  13-
 الحسابات

أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للمنظمة الوطنية  13-
 للمحاسبين المعتمدين

  أشخاص يتم اختيارهم لكفاءتهم في مجالي المحاسبة والمالية  13-

 

 يتشكل من
  

 يترأس 

 اإلشراف على الحصول عل

 االعتماد و التسجيل في جدول

 يسير

 يتشكل من 

اإلشراف على الحصول على 

 االعتماد و التسجيل في جدول

 يسير
  

من يتشكل  

 يعينون بقرار من الوزير المكلف بالمالية

 ر من الوزير المكلف بالماليةيعينون بقرا

 
الوزير المكلف بالمالية هميعين  
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 مددن بددين ألاعضدداء املنتخبددة املكونددة للمجلددس الددوطني للمصددف الددوطني  هيتضددح مددن الشددكل السددابق أندد

مددن جهددة أخددرى رفددة الوطنيددة ملحددافظي الحسددابات واملجلددس الددوطني للغ مددن جهددة  للخبددراء املحاسددبين

علددددى  باإلشددددرافهددددو الددددذي يقددددوم املجلددددس الددددوطني للمحاسددددبة باعتبددددار هددددذا ألاخيددددر ركون فددددي هيكلددددة يشددددا

الاعتماد والتسجيل في جدول املصف الوطني للخبراء املحاسبين والغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات 

ويتبين كذلك بأن تشكيلة الهيئات الثالث تتم تحت وصاية الوزير املكلف باملالية ناهيك عن رئاسته , 

مما يجعلنا نخلص إلى أن هناك عالقدة فدي عضدوية الهيئدات التدي تشدرف , س الوطني للمحاسبةللمجل

 .على تنظيم مهنة التدقيق املحاسبي في الجزائر
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 :خالصة الفصل

نستخلص من هذا الفصدل بدأن الظدروف الاقتصدادية وإلاصدالحات املحاسدبية هدي التدي أدت إلدى تطدور  

لتددددقيق املحاسدددبي وخلدددق هيئدددات مسدددتقلة تعمدددل علدددى حسدددن تسددديير هدددذه املهدددن والقيدددام عليهدددا املهدددن املتعلقدددة با

وتوجيهها الى ألافضل وفي نفس الوقت هذه الهيئات تخضع لسلطة املجلس الوطني للمحاسبة الخاضع كذلك 

 .لسلطة  وزارة املالية 

لية املعدة من قبل الشركات إلى املصادقة على مدى صدق وصحة القوائم املاتهدف هذه املهن حاليا  

والهيئات الخاضعة للتدقيق وتبيين مدى مطابقتها للقوانين املعمول بها  بعدما كانت تهدف إلى مراقبة تسيير 

وتشمل مهنة التدقيق املحاسبي في الجزائر صورتين واحدة تتمثل في التدقيق القانوني , هذه الشركات 

ر هو تدقيق اختياري يعنى به الخبير املحاسب ويمكن لهذا ألاخير إلاجباري و عنى به محافظ الحسابات و خ

رغم ة بين املهنتين ألامر الذي يوضح وجود أحكام مشترك, مزاولة املهنتين معا حسب التشر ع املعمول به

. الاختالفات
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  :خاتمة

حاســــبي العالقــــة التكامليـــة بــــين مهنــــة محـــافظ الحســــابات ومهنـــة الخبيــــر امل" بحثندددا تنددداول موضددددوع 

دراسددة وتحليددل ألهددم جوانددب إلاطددار النظددري ملعددايير التدددقيق " والوطنيــة الدوليــةزائر فــي إطــار املمارســات بــالج

وكذا التطرق إلى , التي بدورها مستوحاة من املعايير الدولية  NAAوكذا املعايير الجزائرية للتدقيق  ISAالدولية 

هنة الخبير املحاسب بهددف إلاجابدة علدى إلاشدكالية املطروحدة  التنظيم املنهي ملهنة كل من محافظ الحسابات وم

عن إذا كانت عالقة تكاملية تربط بدين محدافظ الحسدابات والخبيدر املحاسدب فدي ظدل املعدايير الدوليدة والوطنيدة 

والتي يمكن آفاق لدراستنا  والاقتراحات وإلىمن النتائج  تم من خالل ذلك الخلوص إلى جملة ولقد , للتدقيق

 : ظهارها كما يلياست

 : النتائج

 :تم الخلوص إلى النتائج التالية من خالل دراستنا للموضوع

  كقفدددزة نوعيدددة فدددي مجدددال التددددقيق بحيدددث عمدددل علدددى جعدددل مزاولدددي مهندددة  22-22اعتبدددر إصددددار القدددانون

وكان بمثابة إلاصالح الذي مس مهنة , محافظ الحسابات ومهنة الخبير املحاسبي مستقلة عن بعضها 

 ؛دقيق الخارجي في الجزائرالت

  الهيئدددات املنظمدددة واملشدددرفة علدددى مهندددة محدددافظ الحسدددابات والخبيدددر املحاسدددب بدددالجزائر هدددي ثدددالث وهددددي

املجلدددس الدددوطني للمحاسددددبة واملجلدددس الدددوطني للمصددددف الدددوطني للخبدددراء املحاسددددبين واملجلدددس الددددوطني 

 للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات؛

 املجلدددس الدددوطني للمحاسدددبة عمدددد CNC  جزائريدددة للتددددقيق  إصددددار معدددايير إلدددى  0222 مندددذ فيفدددريNAA 

 ؛0225معيار لغاية سبتمبر  22عيار وبلغت ستة عشرة م

 يتمثددددل هدددددف تطبيددددق معددددايير التدددددقيق الجزائريددددةNAA  فددددي توحيددددد طريقددددة العمددددل بددددين ممارسدددد ي املهنددددة

 ؛(الخبراء املحاسبين/ محافظي الحسابات)

 مهنة  دقيق حيث قامت الهيئة القائمة علىدة من املعايير الدولية للتاملعايير الجزائرية للتدقيق مستم

التدقيق بدراسة املعايير الدولية وتكييفها حسب البيئة الاقتصادية الجزائرية والخروج بمعايير محلية 

 تتوافق مع التي استنبطت منها ؛

 ل مددددن أبددددرز أسددددباب يعددددد ظهددددور العوملددددة والشددددركات املتعددددددة الجنسدددديات وتطددددور أسددددواق رؤوس ألامددددوا

 ؛ IFACحاد الدولي للمحاسبين الطلب على املعايير الدولية للتدقيق وهي صادرة عن الات

  تتسدددددم معدددددايير التددددددقيق الدوليدددددة باملروندددددة واملوضدددددوعية ألامدددددر الدددددذي يخددددددم مختلدددددف الددددددول املتقدمدددددة

ومددن جهددة , جهددةمددن  US GAASتتميددز بعدددم تعارضددها مددع معددايير التدددقيق املتعددارف عليهددا و , والناميددة

 أخرى ف ي ال تمنع أي دولة من إحداث معايير تدقيق خاصة بها؛

  تدددوفر معددددايير التدددددقيق الدوليددددة إطددددار مرجعددددي دولددددي يسددددتند عليدددده كددددل مددددن محددددافظ الحسددددابات والخبيددددر

 املحاسب أثناء ممارسة مهنتهم والحكم على أداءها؛
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 ن شددهادة الخبددرة تخددول لحاملهددا أن يؤهددل الخبيددر املحاسددب ألن يددزاول مهنددة محددافظ الحسددابات ذلددك أ

 .طلبه لذلك  يكون محافظ حسابات بمجرد

  يحتدذي بهددا   أنيجدب  يعتمدد كدل مدن محدافظ الحسددابات والخبيدر املحاسدب علدى معدايير تعمددل كمرشدد

أثندداء أداء مهمتدده ف ددي قاعدددة مهمددة ترشددد املدددقق فددي سددلوكه املنهددي حتددى يمكندده إنجدداز عمليددة التدددقيق 

ة ولددذلك فدددإن معدددايير التدددقيق تمثدددل مسدددتويات لددألداء املنهدددي وإطدددار عددام يعمدددل املددددقق بددالجودة املالئمددد

وفددي إطددار املمارسدددات   ISAففددي إطددار املمارسددات الدوليددة يسددتند علددى املعددايير الدوليددة للتدددقيق ضددمنه

 ؛ NAAالوطنية يستند على املعايير الجزائرية للتدقيق 

 إطار املعيار  فيISA 620 ( الخبيدراستعمال أعمال)202 واملعيدارNAA  ( اسدتعمال أعمدال خبيدر معدين مدن

بدراسدددتهما يظهدددر بدددأن الخبيدددر املقصدددود هندددا تكدددون خبرتددده فدددي ميددددان غيدددر املحاسدددبة  هفإنددد( طدددرف املددددقق

والتددددقيق ملسددداعدته علدددى جمدددع العناصدددر املقنعدددة الكافيدددة واملالئمدددة وبالتدددالي فدددإن محدددافظ الحسدددابات 

 عالقة تكاملية من خالل هذا املعيار؛والخبير املحاسبي ال تربطهما 

  كنتيجددددة أساسددددية يمكددددن القددددول بأندددده بددددالرغم مددددن النقدددداط املشددددتركة والنقدددداط املختلفددددة بددددين محددددافظ

  ISAالحسابات والخبير املحاسب فإنه ال يوجد بينهما عالقة تكمل بينهما في إطار املعايير سواء الدولية 

مليدة فإنده يمكدن ملحدافظ الحسدابات أثنداء أداء مهمتده ولكدن مدن حيدث املمارسدة الع, NAAأو الوطنية 

الاستعانة بتقارير الخبير املحاسب التي تم إعدادها في إطار املهمة التعاقدية مع املؤسسة الزبون سواء 

فمحافظ الحسدابات , في شكل استشارات محاسبية أو جبائية أو ما يخص الجانب الاجتماعي للعمال

 .يمكنه الاعتماد على هذه التقارير والاستناد عليها في إبداء رأيه وحتى يقتصد من الوقت والجهد

كما يمكن للخبير املحاسب أثناء أداء مهمته التعاقدية الاطالع على تقارير محافظ الحسابات املتكونة 

 .من معايير التقرير التي نص عليها القانون والاستفادة منها عند إعداد تقريره الخاص

حدددافظ الحسدددابات والخبيدددر املحاسدددب لدددم يدددتم الدددنص عليهدددا قانونيدددا ولكدددن يمكددددن فهدددذه العالقدددة بدددين م

 .استنتاجها من خالل املمارسة

 : الاقتراحات

 : انطالقا من النتائج املتوصل إليها يمكن تقديم بعض املقترحات كما يلي

 ل دراسدددة إمكانيدددة إحدددداث تغييدددرات جوهريدددة فيمدددا يخدددص جهدددة القدددائم بالتددددقيق فدددي الجزائدددر مدددن خدددال

وإخضدددداع املهنيددددين إلددددى , اعتمدددداد  محاسددددب قددددانوني معتمددددد بدددددل خبيددددر محاسددددب ومحددددافظ الحسددددابات 

 وإلغاء التبعية لفرنسا؛, واملعترف بها دوليا CPAامتحان للحصول على شهادة 

  القيدام باسدتكمال إصددار  بداقي معدايير التددقيق الجزائريدة حتدى يكدون ملزاولدي مهندة محافظدة الحسددابات

  كامل ومحدد يتم الاعتماد عليه؛محلي املحاسبية إطار مرجعي  ومهنة الخبرة
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  ضدددرورة اعتمددداد معددددايير التددددقيق الدوليدددة والجزائريددددة كمدددواد أساسددددية فدددي منددداهج التدددددقيق فدددي املعاهددددد

 والجامعات الجزائرية وفي مناهج تكوين محافظي الحسابات في املراكز املعتمدة من قبل وزارة املالية؛

  و التعاون ,بة كل من ألاردن ومصر اللتان قامتا بتبني كافة املعايير الدولية للتدقيق الاستفادة من تجر

 .في إطار التدقيق الدولي والاستفادة من الخبرات  من خالل تعزيز الندوات واللقاءات مع هذه البلدان

 : آفاق الدراسة

ع التدي يمكدن ألاخدذ بهدا وهدي يمكدن اقتدراح جملدة مدن املواضدي, من خالل دراسدتنا للموضدوع وتحليدل جوانبده

 :  كاآلتي

 ؛واقع مهنة التدقيق الخارجي في ظل تبني معايير التدقيق الجزائرية 

 واقع مهنة الخبير املحاسبي في الجزائر ؛ 

 ؛دور معايير التدقيق الجزائرية في فعالية أداء محافظ الحسابات 

  الخدددددددددددارجي بدددددددددددالجزائرأثدددددددددددر تطبيدددددددددددق معدددددددددددايير التددددددددددددقيق الجزائريدددددددددددة علدددددددددددى تطدددددددددددوير مهندددددددددددة التددددددددددددقيق.
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 : املراجع باللغة العربية

 :الكتب -أوال

, دار الجنان للنشر والتوز ع, التدقيق املحاسبي وفقا للمعايير الدولية , أحمد قايد نور الدين  .2

 .0228, 2ط , عمان

دار ,أحمد حجاج ,محمد عبد القادر الديسطى:ت,املراجعة مدخل متكامل,جيمس لوبك,ألفين أرينز .0

 .2ج , 0221,د ط,اململكة العربية السعودية, الرياض,ريخ للنشرامل

د , مصر,القاهرة,دار النهضة العربية, املراجعة في ضوء املعايير الدولية, أمين السيد أحمد لطفي .2

 . 2115,ط

 .0222,ط ,مصر,الدار الجامعية, املراجعة بين النظرية والتطبيق,أمين السيد أحمد لطفي .2

دار املناهج , صول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في املنشأة أ, تامر مزيد رفاعة .8

 .0222,د ط,ألاردن,للنشر والتوز ع

دار وائل ,"الحسابات مدخل معاصر وفقا ملعايير التدقيق الدولية تدقيق",رزق أبو زيد الححنة  .2

 .0228, 2ط, ألاردن,النشر 

 . 02, 21: ص ص,0221, 2ط ,عمان,دار الراية, قيقمراجعة الحسابات والتد,زاهرة عاطف سواد    .2

ط , صنعاء,ألامين للنشر والتوز ع, أصول مراجعة الحسابات, حمود بركاتلطف ,عبيد سعد شريم .5

2 ,0222. 

إلاطار النظري واملمارسة –املراجعة وتدقيق الحسابات , مسعود صديقي, محمد التهامي طواهر .1

 .0222,الجزائر ,0ط  , ديوان املطبوعات الجامعية,التطبيقية

ط ,ألاردن,دار الجنان للنشر والتوز ع, املراجعة والتدقيق الشرعي,محمد الفاتح محمود بشير املغربي .22

2 ,0222. 

, ديوان املطبوعات الجامعية, املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق,محمد بوتين .22

 .0225, 2ط , الجزائر

املراجعة الخارجية املفاهيم ألاساسية وآليات , نصر علي عبد الوهاب,محمد سمير الصبان  .20

 .0220,ط.د ,مصر,دار نشر الثقافة , التطبيق وفقا للمعايير املتعارف عليها واملعايير الدولية

 .0225, 2ط ,الجزائر, مؤسسة نوميدغراف للنشر وإلاشهار, "التدقيق املالي", نصر الدين عيساوي  .22

كمال .د,أحمد حامد حجاج.د:ت, راجعة بين النظرية والتطبيقامل,آمرسون هنكي,وليام توماس .22

 .2151,د ط,اململكة العربية السعودية,دار املريخ للنشر,الدين سعيد
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 :رسائل الجامعيةال: ثانيا

-أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق املحاسبي بالجزائر",بهلولي نور الهدى .28

جامعة ,أطروحة  دكتوراه, "-محافظي الحسابات والخبراء املحاسبيندراسة استقصائية لعينة 

 .0222/0222, الجزائر, 2سطيف

دراسة حالة -تقارير التدقيق الخارمي في ظل إلزامية تطبيق معايير التدقيق الدولية", تمار خديجة .22

ة عبد الحميد جامع, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, أطروحة دكتوراه, -"الجزائر

 .0222/ 0222,بن باديس مستغانم

 -(IAS/ IFRS)مردودية مدقق الحسابات في ظل تبني املعايير املحاسبية الدولية", تونس ي نجاة .22

جامعة , كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير , أطروحة دكتوراه, "دراسة حالة الجزائر

 .0222/ 0228, مستغانم-عبد الحميد بن باديس

كلية , أطروحة دكتوراه,"النظام القانوني ملحافظ الحسابات في الجزائر", حفيزة مركب .25

 .0225-0222, 2جامعة الجزائر ,الحقوق 

, دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس واململكة املغربية-التنظيم املنهي للمراجعة,  شريقي عمر .21

 .0222, 2جامعة سطبف, (غير منشورة)أطروحة  دكتوراه 

التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين أداء ,حاج دحوعامر  .02

, أطروحة دكتوراه ,-دراسة عينة من املؤسسات الاقتصادية بوالية معسكر-املؤسسة الاقتصادية

/  0222,الجزائر , أدرار–جامعة أحمد دراية ,كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

0225. 

دراسة حالة -دور املراجعة الجبائية في تحقيق ألامن الجبائي باملؤسسة الاقتصادية,حة أميرةفت .02

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم , أطروحة دكتوراه, -شركة مطاحن ألاوراس باتنة

 .0222/0225,بسكرة-جامعة محمد خيضر,التسيير

الية في ظل تبني الجزائر للمعايير املحاسبية تدقيق املحتوى املعلوماتي للقوائم امل",ملايس ي سارة .00

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ,مذكرة ماجستير,-"دراسة ميدانية-وإلابالغ املالي الدولية

 .0222-0228,الجزائر-جامعة أحمد بوقرة بومرداس,التسيير

-املعلومة املالية تطور مهنة التدقيق في الجزائر وأثره على تحسين جودة, محمد أمين لونيسة .02

كلية العلوم الاقتصادية ,أطروحة دكتوراه ,  -دراسة حالة عينة من مكاتب الخبرة املحاسبية

 .22: ص,  0222 -0222, املسيلة, جامعة محمد بوضياف, والعلوم التجارية وعلوم التسيير

طبيقها في التدقيق املحاسبي من منظور املعايير الدولية ومدى إمكانية ت, محمد أمين مازون .02

 22جامعة الجزائر , كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, مذكرة ماجستير , الجزائر

 .0222/0222,  الجزائر,

كلية الحقوق , مذكرة ماجستير ,"مسؤولية مندوب الحسابات في شركة املساهمة ", معيزي خالدية .08

 .0220-0222,تلمسان-بي بكر بلقايدجامعة أ, والعلوم السياسية
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 : وراق البحثيةألا  -ثالثا

مدى تطبيق مدققي الحسابات للمعايير الدولية واملعايير ,بن بلقاسم سفيان , بصري ريمة .02

املصادقات  020الجزائرية للتدقيق الخاصة بأدلة الاثبات يتسلط الضوء على املعيار رقم 

 . 0221, 2العدد ,2املجلد, مجلة الدراسات املالية واملحاسبية وإلادارية, الخارجية

مجلة ,في البيئة الاقتصادية الجزائرية (isa)أهمية تبني املعايير الدولية للتدقيق,بكيحل عبد القادر .01

 .2العدد,22املجلد,اقتصاديات شمال إفريقيا

, ISAدراسة تطبيقية لتوجه الجزائر نحو معايير التدقيق الدولية , بنية عمر.د, بن حواس كريمة .05
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-أثر العمل بمعايير التدقيق الدولية على تطوير ممارسة مهنة التدقيق املحاسبي,بهلولي نور الهدى .01

 .0225,ديسمبر 02العدد,20املجلد ,مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ,دراسة حالة

دراسة مقارنة -زائر ومقارنتها مع الدول املغاربيةتنظيم مهنة التدقيق الخارمي في الج,تمار خديجة .42

املجلد ,مجلة الدراسات املالية واملحاسبية وإلادارية  ,بين الجزائر وتونس واململكة املغربية

 .0222,  5العدد,2

التدقيق الخارمي في الجزائر بين معايير التدقيق الدولية ومعايير ", جاوحدو رضا,خاليفية إيمان  .22

 .0221, 2العدد, 22املجلد, مجلة معارف,"ريةالتدقيق الجزائ

, مجلة املنهل الاقتصادي,إلاطار العملياتي وإلاجرائي لتنظيم وتنفيذ عملية التدقيق,خيرة زقيب .20

 . 0221جوان , 2العدد, 0املجلد

مجلة الباحث , أثر إلاصالحات املحاسبية واملالية على مهنة التدقيق في الجزائر, زوهري جليلة .22

 .0228ديسمبر ,2العدد, 2املجلد, الاقتصادي

أهمية الاعتماد على معايير التدقيق الدولية إلصال  وتطوير مهنة ", أسعيدي يحيى , زيادي سامي .43

مجلة الحقوق والعلوم , "دراسة ميدانية آلراء عينة مدققي حسابات –التدقيق في الجزائر 

 .0225جانفي , 0العدد,22املجلد ,إلانسانية

دراسة  -إعداد التقرير في الجزائر ومدى تطابقها مع معايير التدقيق الدولية معايير , سعيدي زهير .40

, 212:  ص ص, 0222,  20العدد , 20مجلة ألافاق للدراسات الاقتصادية املجلد  ,-نظرية تحليلية

218 . 

– NAAمدى التزام مراج ي الحسابات باملعايير الجزائرية للتدقيق ,عنون فؤاد.د,  ضويفي حمزة  .22

 .  25: ص, 0202-22العدد,0املجلد,مجلة املحاسبة التدقيق واملالية ,-عينة من املراجعين دراسة

 1العدد ,8املجلد ,مجلة دفاتر السياسة والقانون , محافظ الحسابات في الجزائر,طيطوس فتحي .22

,0222. 



 المصادر والمراجع  

 76 

, 1ددالع, مجلة املحاسب القانوني, تطبيق معايير التدقيق الدولية,عبد هللا أحمد عمر بامشموس  .25

 . 0222مارس 

املجلة املغاربية ,واقع مهنة الخبير املحاسب في ظل إلاصال  املحاسبي في الجزائر,قادري عبد القادر .21

 . 0202, 2العدد,2املجلد,لالقتصاد واملناجمنت
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مجلة إلاصالحات ,واقع وآفاق ممارسة مهنة التدقيق املحاسبي املالي في الجزائر,هامل عبد املالك .22

 .0225, 08العدد,  20املجلد,الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي

 :قوانين واملراسيمال -رابعا

 .0222, من القانون التجاري املعدل واملتمميتض,02/21/2128املؤر  في  81-28ألامر  .20

يتعلق بمهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات  02/22/2112املؤر  في  25-12القانون رقم  .22

 (.2112-02ج ر ج ج رقم),واملحاسب املعتمد

يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ  0222جوان سنة  01املؤر  في  22-22القانون رقم  .22

 .0222-20ج ر ج ج رقم ), ب املعتمدالحسابات واملحاس

يحدد تشكيلة  املجلس الوطني للمحاسبة   0222يناير 02املؤر  في  02-22املرسوم التنفيذي رقم  .28

 (.0222-22ج ر ج ج رقم), وتنظيمه وقواعد سيره

يحدد تشكيلة املجلس الوطني للخبراء , 0222يناير 02املؤر  في  08-22املرسوم التنفيذي رقم  .22

 .(0222-22ج ر ج ج رقم ),ن وصالحياته وقواعد سيرهاملحاسبي
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 (.0222-22رقم 

يحدد درجة ألاخطاء التأديبية املرتكبة من , 0222يناير 22مؤر  في  22-22املرسوم التنفيذي رقم  .82

ج ر ), طرف الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات خالل ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها

 .(0222-22ج ج رقم 

-02ج ر ج ج رقم ), يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات 0222جوان  02قرار املؤر  في  .82

0222 .) 

 -02ج ر ج ج رقم ), يحدد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات 0222يناير  20في قرار املؤر   .80

0222.) 
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 : ملخص

, لخبيددددر املحاسددددب كخطدددوة إلصددددالح وتحسدددين مهنددددة التددددقيق الخددددارجي فدددي الجزائددددر والدددذي يددددنظم مهندددة ا 22-22جددداء القددددانون 

مدن  للتددقيقوطندي معيدار  22تبعهدا إصددار  , إضدافة إلدى عددة مراسديم تنفيذيدة أخدرى , محافظ الحسدابات واملحاسدب املعتمدد

 . ISAالدولية املعايير مستوحاة من  0225-0222سنة 

املحاسدبي فدي إطدار معدايير تهددف الدراسدة إلدى تحديدد مدا إذا هنداك عالقدة تكامليدة تجمدع بدين مهندة محدافظ الحسدابات والخبيدر 

وتوصلت هدذه الدراسدة إلدى ,  معتمدين في دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي, التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الجزائرية

إلددددى  ن وعلددددى الصددددادرة  NAAالوطنيددددة عددددايير املعلددددى فددددي مهمددددة التددددقيق  انأن محدددافظ الحسددددابات والخبيددددر املحاسددددب يعتمددددد

تجمدع بدين مهندة محدافظ الحسدابات ومهندة  وإلى عدم وجود عالقة تكاملية , من جهة هذا بعد تصدر ية التي لم نظيرتها الدول

ولكددن مددن حيددث , ولددم يددتم الددنص علددى ذلددك قانونيددا NAA أو الوطنيددة  ISAالخبيددر املحاسددب فددي إطددار املعددايير سددواء الدوليددة 

 . عض القتصاد الوقت والجهديمكن أن يستفيدا من تقارير بعضهما الب املمارسة العملية

 

 .معايير التدقيق الجزائرية , معايير التدقيق الدولية, الخبير املحاسب , محافظ الحسابات : الكلمات املفتاحية

 

Abstract : 

Law 10-01 came as a step to reform and improves the profession of 

external audit in Algeria ,ا which Is related to the professions of expert- 

accountant, governor of accounts and chartered accountant, who supported by 

successive executive decrees , following the publication of 02th of standards 

called "Algerian auditing standards" in february 2016 to 2018 , which are 

adopted from international auditing standards. 

The study aims to determine if there is an integrative relationship between  

practitioners of the external audit  profession in Algeria ,represented in expert-

accountant and governor of accounts, in the context  of international auditing 

standards and Algerian auditing standards, relying in our study on the 

descriptive-analytical approach. 

This research concludes that both legal auditor and contractual auditor are 

depending during their missionاon the national audit standards NAA andاon the 

International Standards of Auditing ISA on the one hand ا   ؛  

And on the other hand, it can be concluded that there is no complementary 

relationship between the expert- accountant and governor of accounts profession 

in the context of the standards(ISA/ NAA), but in the terms of practice they can 

benefit from each other's reports to save time and effort. 

Keywords:  Governor of accounts, Expert- accountant ,ISA, NAA. 

 


