
 أ

 

 الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية
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 مستــــغانم جامعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 والمحاسبة  المالية :قسم

 
 
 
 
 

 في التدقيق والنظام المحاسبي المالي الدكتوراه درجـــــة لنيــــــــل مقـــــدمة أطروحة
 

 
 :إشـــراف األستاذ                                                                        :الطالبة إعداد
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معايير طبقا لل الحسابات ةمحافظو التدقيق  علىالمالي وأثره النظام المحاسبي 
 (حالة الجزائر)الدولية 
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 اسبي الماليفي التدقيق والنظام المح الدكتوراه درجـــــة لنيــــــــل مقـــــدمة أطروحة
 

 
 :الطالبة إعداد

 بــن نعـــمة سلـــيمة
 

 :أمام اللجنة المكونة من
 رئيسا                    جامعة سيدي بلعباس            بروفيسور               بشوندة رفيق

 امشرف                           جامعة مستغامن            روفيسورب                 العيد حممد
 ممتحنا                           امعة مستغامنج       أ أستاذ حماضر              رمضاين حممد
 ممتحنا                           جامعة معسكر       أ أستاذ حماضر              غريسي العريب

 ممتحنا                           جامعة  الشلف       أ أستاذ حماضر            أيت عمر خمتار
 ممتحنا                           جامعة مستغامن       أ أستاذ حماضر        حممد عيسى حممود
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 وتقـــــــــديــــــــــــــــــــرر ــــــــــــــكـــــــــــــــش

 

 .العمل اهذ إلتمام وتوفيقه نعمه على وجل عز هللا أشكر

البروفيسور العيد "  املشرف ألاستاذ إلىوالتقدير تقدم بجزيل الشكر أ

وإلى أعضاء لجنة التحكيم الذين وافقوا على مناقشة هذه  "محمد

 .ألاطروحة

كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل  شكر أكما 

 .املتواضع
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 إلاهـــــــــــداء

 .احترام وتقديرأهدي هذا العمل املتواضع إلى كل من قابلني بعناية و 

 .الحبيبةإلى أمـــــــــــي 

 .إلى روح أبي العزيز رحمه هللا و رزقه فسيح جناته

 .عمرهما أطال في و هللا ماظهزوجــــــي حف ايوالدإلى 

 .وأخواتي إخوتي إلى

 .وزميالتيإلى كل زمالئي 

شهداء  إلىو ثانيا من يعمل إلرضاء ربه أوال ثم إلرضاء الوالدين  إلى كل

 .واملعرفةالعلم 

 

 

 

 

 

 الطالبة                                                                                                                 
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 ص باللغة العربيةــــملخ
هذه الدراسة إىل إبراز أثر إصالح النظام احملاسيب على مهنة التدقيق و كذا على مهنة حمافظ احلسابات  هتدف

ىل وذلك من خالل تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل والتطرق إ ومدى أمهية تكييفها مع املعايري الدولية للتدقيق،
 .باإلضافة إىل دراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 10_01اإلصالحات اليت تضمنها القانون 

 ،لقد اعتمدنا يف هذا البحث على تصميم استبيان تضمن جمموعة من األسئلة مقسمة على ثالثة حماور
املختصني يف  اجلامعينيساتذة األحملاسبني و ا حمافظي احلسابات، الذي مت توزيعه على عينة من اخلرباء احملاسبني،و 

 .ميدان احملاسبة والتدقيق
املمارسة احملاسبية و  يف حتسنيويف األخري استخلصنا أن تبين وتطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يلعب دورا أساسيا 

ازائر  كما توصلنا إىل هتدف إىل تطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجل 10_01القانون  هبا جاء اليت اإلصالحاتأن 
أن تكييف ممارسة التدقيق يف اجلازائر مع التدقيق الدويل يعترب أمر حتمي بغرض جعل مهنة التدقيق تتماشى مع 

 .التطورات اليت شهدها االقتصاد العاملي
 :المفاهيم المفتاحية
تدقيق باجلازائر، املعايري الدولية مهنة ال ،(IAS/IAFRS) الدولية للمحاسبة ، املعايري(SCF)النظام احملاسيب املايل

 .(ISA)للتدقيق
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 ملخص باللغة الفــرنسية
 

Résumé : 

Cette étude vise à mettre en évidence l'impact de la réforme du système comptablesur la 

profession d'audit ainsi que sur la professiondu commissaire aux comptes et à quel point elle 

est adaptée aux normes internationales d'audit, et ceci grâce à l'évaluation de l'application du 

système comptable financier et la prise en compte des réformes contenues dans la loi 10_01 et 

également l’étudede la possibilité de l'application des normes internationales d’audit. 

Nous avons basé dans cette recherche surla conceptiond’un questionnaire contenant un 

ensemble de questions réparties sur trois axes et qui a été distribué à un échantillon d'experts 

comptables, de commissaires aux comptes, de comptables et d’enseignants universitaires 

spécialisés en comptabilité et audit. 

Enfin, nous avons appris que l'adoption et l'application des normes internationales de 

comptabilité jouent un rôle clé dans l'amélioration de la pratique comptable et que les 

réformes apportées par la loi10_01 visent à développer la profession comptable et d'audit en 

Algérie, aussi nous avons conclu que l’adaptation de la pratique d’audit en Algérie à l'audit 

international est inévitable pour rendre la profession d'audit à jour devant l'évolution de 

l'économie mondiale. 

   Mots clés: 

Système comptable financier (SCF), les normes comptables internationales  )IAS/IAFRS ( , la 

profession d'audit en Algérie, les normes internationales d'audit )ISA(. 
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 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ت شكر وتقدير
 ث اإلهداء

 ج ملخص باللغة العربية
 ح ملخص باللغة الفرنسية

 خ قائمة احملتويات
 ر قائمة اجلداول

 ش قائمة األشكال
 ش قائمة املالحق

 ص قائمة املختصرات
 1 مقدمة عامة

 01 النظري للتدقيق الخارجي اإلطار: األولالفصل 
 00 هيد الفصل األولتم

 00 حول التدقيق أساسيات :األولالمبحث 
 00 .حول التدقيق أساسيات :األولالمطلب 

 01 .ومبادئ وفوائد التدقيقأمهية : المطلب الثاني
 01 .واحملاسبة التدقيقالعالقة بني : المطلب الثالث
 00 .لتدقيق اخلارجيا: المبحث الثاني
 00 .يق اخلارجيمفهوم التدق: المطلب األول
 01 .اخلارجي وأنواع التدقيقأهداف : المطلب الثاني

 01 العامة للتدقيق اخلارجي املعايري :الثالثالمطلب 
 04 .مدقق احلسابات تقرير :الثالثالمبحث 
 04 .تقرير مدقق احلسابات ماهية: األولالمطلب 
 04 .للتقرير واألركان الشكليةالتقرير  حمتويات: الثانيالمطلب 

 10 والتحفظات واملالحظات ومفهوم اإليضاحات أنواع التقارير :المطلب الثالث
 10 خالصة الفصل األول

 11 .في الجزائر ومهنة التدقيقالمحاسبي  حاإلصال: الثانيالفصل 
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 14 تمهيد الفصل الثاني
 14 .يةاحملاسبة الدول وتطبيق املعايرياحملاسيب يف اجلازائر  اإلصالح: األولالمبحث 

 15 .حملاسيب يف اجلازائرا اإلصالحأهداف : المطلب األول
 15 (.IAS-IFRS)الدوليةماهية املعايري احملاسبية : المطلب الثاني

 46 عرض النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية: الثالثالمطلب 
 44 .تنظيم مهنة التدقيق باجلازائر :المبحث الثاني

 44 .التطور التارخيي لتنظيم مهنة التدقيق باجلازائر: ب األولالمطل
 50 .على مهنة التدقيق باجلازائر واهليئات املشرفة املنظمات: الثانيالمطلب 

 55 .إعادة هيكلة املنظمات املهنية احملاسبية باجلازائر: المطلب الثالث
 40 .10_01مهنة التدقيق يف ظل القانون : المبحث الثالث

 40 وأسباب إعادة تنظيم مهنة احملاسبة باجلازائر 10-01والقانون  14-10االختالفات بني القانون :لب األولالمط
 44 .10_01حمتوى مشروع القانون  عرض: الثانيالمطلب 
 10 .واحملاسب املعتمد وحمافظ احلساباتممارسة مهنة اخلبري احملاسب  شروط: الثالثالمطلب 

 11 خالصة الفصل الثاني
 14 المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر وإمكانية تطبيقمهنة محافظ الحسابات  عواق: الثالثالفصل 

 15 تمهيد الفصل األول
 15 .مدخل نظري ملهنة مدقق احلسابات: المبحث األول
 14 .وعازله وصفاته الشخصيةتعيني مدقق احلسابات : المطلب األول
 010 .احلسابات جبات مدققوحقوق وواأتعاب : المطلب الثاني

 014 .وصفات رأيهالنظري ملسؤوليات املدقق  اإلطار: الثالثالمطلب 
 000 مهنة حمافظ احلسابات يف اجلازائر واقع :الثانيالمبحث 
 000 .القانوين ملهنة حمافظ احلسابات اإلطار: األولالمطلب 

 001 .احلسابات وواجبات وأتعاب حمافظحقوق : المطلب الثاني
 000 .اختصاصات و مهام و مسؤولية حمافظ احلسابات:المطلب الثالث
 005 تبين املعايري الدولية للتدقيق يف اجلازائر:المبحث الثالث
 005 املفهوم العام حول املعايري الدولية للتدقيق:المطلب األول
 060 .عرض املعايري الدولية للتدقيق: المطلب الثاني
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 064 .التحول حنو املعايري الدولية للتدقيق باجلازائرإمكانية : المطلب الثالث
 000 خالصة الفصل الثالث

 000 .تقييم واقع وإمكانية تبني المعايير الدولية للتدقيق في ظل اإلصالح محاسبي :الفصل الرابع
 006 تمهيد الفصل الرابع

 006 املنهجية و اإلجراءات املتبعة يف الدراسة امليدانية:المبحث األول
 000 الدراسة حدود و الدراسة عينة و جمتمع:األول المطلب

 001 .البيانات مجع أدوات و مصادر و الدراسة منهج:المطلب الثاني
 004 إعداد االستبيان و تفريغ البيانات:المبحث الثاني

 004 .االستبيان اسرتجاع صعوبات و االستبيان االستبيان،تصميم هيكل :األول المطلب
 004 .اختبار الصدق و ثبات أداة الدراسة امليدانية:لثاني المطلب ا
 004 .البيانات تفريغ:الثالث المطلب

 016 .دراسة و مناقشة و حتليل نتائج الدراسة امليدانية:المبحث الثالث
 010 .يف اجلازائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين :المطلب األول
 040 . 10_01صالحات اليت جاء هبا القانون اإل:المطلب الثاني
 041 .باجلازائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق :المطلب الثالث

 054 الفصل الرابع  خالصة 
 051 العامةالخاتمة 

 041 قائمة المراجع
 016 قائمة المالحق
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 اولقائــــــــــمـــــــــة الجـــــــــــد
 الجــــدول الصفحة

 .م 0111م إىل غاية 0511التطور التارخيي للمراجعة خالل الفرتة املمتدة من (: 10)رقم اجلدول 00
 .التطور التارخيي ألهداف التدقيق و مدى الفحص و أمهية الرقابة الداخلية(:10)اجلدول رقم 01
 اخلارجيالفرق بني التدقيق الداخلي و التدقيق (:10)اجلدول رقم 61
 (IAS-IFRS) املعايري احملاسبية الدولية (: 10)اجلدول رقم  11
 املؤسسات اخلاضعة لنظام احملاسبة املالية املبسطة(:10)اجلدول رقم 41
 .10_01و القانون  14_10االختالفات بني القانون  (:10)اجلدول رقم 40
 .10_01حمتوى القانون (: 10)اجلدول رقم 45

 (.إعادة صياغة،تعديل،معايري جديدة)املعايري الدولية للتدقيق حسب آخر حتديث(:10) جلدول رقم 060
 .االستبيان باستمارات اخلاصة اإلحصائيات(:10)رقم دولاجل 000

 .معايري حتديد االجتاه ملقياس ليكارت اخلماسي(:01)اجلدول رقم 004

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(:00)اجلدول رقم 001
 .توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية(:00)جلدول رقما 011
 .توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي(:00)اجلدول رقم 011

 .توزيع أفراد العينة حسب املستوى الوظيفي(:00)اجلدول رقم 010

 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية(:00)اجلدول رقم 010

 .نتائج االستبيان املتعلقة بضرورة إصالح النظام احملاسيب يف اجلازائر(:00)اجلدول رقم 010

 احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل نتائج االستبيان املتعلقة باالنتقال(:00)اجلدول رقم 011
 .الدولية

 اجلازائر منذ رفتها املمارسة احملاسبية يفاملهمة اليت ع نتائج االستبيان املتعلقة بالتغريات(:00)اجلدول رقم  014
 .SCF تطبيق

 احلسابات و يف جعل شفافية املايل يف زيادة احملاسيب النظام نتائج االستبيان املتعلقة بدور(:00)اجلدول رقم  014
 .املستخدمة األطراف لدى للمقارنة املالية قابلية القوائم

 عدم بسبب مشاكل لعدة احملاسيب النظام لقة مبواجهة إصالحنتائج االستبيان املتع(:01)اجلدول رقم  015
 .لذلك اجلازائرية احملاسبية البيئة استعداد

احملاسبة  ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني نتائج االستبيان املتعلقة مبواجهة(:00)اجلدول رقم  014
 .SCF ل األويل التطبيق أثناء ملشاكل



ز  

 

 الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني تائج االستبيان املتعلقة مبدى التوافقن(:00)اجلدول رقم  014
IAS /IFRS 

االلتازام بتطبيق نتيجة  صفة الدولية على املؤسسات احمللية بإضفاء نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  011
 .  IAS /IFRSمعايري

على املمارسة   IAS /IFRSتطبيق معايريلاجيايب باألثر اإل االستبيان املتعلقةنتائج (:00)اجلدول رقم  011
 .باجلازائر احملاسبية

فتح األسواق العاملية أمام  يف IAS /IFRSمعايريتطبيق  بدور املتعلقة نتائج االستبيان(:00)اجلدول رقم  041
 منتجات املؤسسات االقتصادية اجلازائرية

من  تمكني املؤسسات احمللية من االندماج مع مؤسسات أجنبيةب ج االستبيان املتعلقةنتائ(:00)اجلدول رقم  040
 .   IAS /IFRSتطبيق معايريب االلتازامخالل 

 االلتازام بتطبيق  من خالللب املستممر األجنيب جب نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  040
 .  IAS /IFRSريعايم

 .حتسني جودة املعلومات احملاسبيةيف املعايري احملاسبية الدولية بدور  االستبيان املتعلقة نتائج(:00)اجلدول رقم  040

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و  10_01القانون  باملوافقة على نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  040
 .حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد

إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة بضرورة  تبيان املتعلقةنتائج االس(:01)اجلدول رقم  041
 .لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجلازائر

 .مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املالية املتعلقة جبعلنتائج االستبيان (:00)اجلدول رقم  140
 

اجمللس الوطين للمحاسبة يف حتسني واقع املمارسة املهنية دور ب نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  044
 .مهنة احملاسبة من خالل إشرافه على باجلازائر

استحداث جمموعة من التقارير  من خاللالرفع من كفاءة املهنة ب نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  045
 .حملافظ احلسابات

القانون تطبيق  من خاللرتشيد قرارات مستخدمي تقرير املدقق ب ان املتعلقةنتائج االستبي(:00)اجلدول رقم  045
01_10. 

توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة مبدى ال نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  044
 .ISAمع املعايري الدولية للتدقيق  10_01التدقيق باجلازائر اليت جاء هبا القانون 

يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية  ISAتبين  مبسامهة نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  051
 .على املستوى الدويل
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 .ISAتبين  من خالل حتسني أداء املدققبإمكانية  نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  051

مستخدمي من طرف  اختاذ القرارات املناسبةيف ISAتبين  بدور تعلقةنتائج االستبيان امل(:00)اجلدول رقم  050
 .التقرير

من تقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني  جبعل نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  050
 .استخدام املعايري الدولية للتدقيق خالل

تبين من خالل  ارسة مهنة التدقيق باجلازائراإلاجيايب على مم ثرباأل قةنتائج االستبيان املتعل(:01)اجلدول رقم  050
 ISAاملعايري الدولية للتدقيق 

 IAS /IFRSارتباط وثيق بني املعايري احملاسبية الدولية بوجود  نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  056
 .من حيث التطبيقISA ومعايري التدقيق الدولية 

نتيجة تكييف مهنة التدقيق يف اجلازائر مع الواقع الدويل بضرورة  نتائج االستبيان املتعلقة(:00)قم اجلدول ر  050
 .ملعايري احملاسبية الدولية اتبين ل

يف ظل البيئة  ISAتطبيق املعايري الدولية للتدقيق  مبدى إمكانية نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  051
 .حلاليةاحملاسبية اجلازائرية ا

قبل  IFACانضمام اجلازائر إىل اإلحتاد الدويل للمحاسبني بضرورة  نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  051
 ISA تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 

ناء تطبيق املعايري الدولية للتدقيق أثبحمافظ احلسابات بعدم إلازام  نتائج االستبيان املتعلقة(:00)اجلدول رقم  054
 .إعداده للتقرير
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 اإلطار العام لعملية التدقيق اخلارجي يف ضوء االجتاهات احلديمة حنو تنظري التدقيق(:10)الشكل رقم  00
 .األهداف التقليدية للتدقيق(:10)الشكل رقم 04
 .تدقيق املتعارف عليهامعايري ال(:10)الشكل رقم 00
 هيكل اهليئة املشرفة على مهنة احملاسبة و التدقيق يف اجلازائر: (10)الشكل رقم  40

 .متميل توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(:10)الشكل رقم  001

 .متميل توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية(:10)الشكل رقم  011

 .راد العينة حسب املؤهل العلميمتميل توزيع أف(:10)لشكل رقم ا 010

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى الوظيفي(:10)الشكل رقم  010
 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية(:10)الشكل رقم  016
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 ـــــــمــــــــــــــة المخـــتــــــــــــــصراتقائـ
 

 االختصار معنى المصطلح باللغة الالتينية معنى المصطلح باللغة العربية
 American Institute For Certified Public املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني

Accountants
AICPA 

 Conseil National de la Comptabilité CNC اجمللس الوطين للمحاسبة

 Conseilsupérieur  des techniques comptables اجمللس األعلى لتقنيات احملاسبة

 
CSTC 

 Financial Accounting Standards BoardFASB جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي

 International Auditing and Assurance Standards جملس معايري املراجعة و التأكيد الدولية

Board
IAASB 

 Internatinal Accounting StandardsIAS املعايري الدولية للمحاسبة

 International Accounting Standards BoardIASB جملس املعايري الدولية للمحاسبة

 

 International Federation of AccountantsIFAC االحتاد الدويل للمحاسبني

 international financial reporting standardsIFRS لدولية لإلبالغ املايلاملعايري ا

 International Standard of AuditingISA املعايري الدولية للتدقيق

 International Public Sector Accounting StandardsIPSAS معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام

 Generally accepted accounting principlesGAAP يكية املقبولة عمومااملبادئ احملاسبية األمر 

 Normes Algériennes d’Audit املعايري اجلازائرية للتدقيق

 
NAA 

 Système Comptable FinancierSCF النظام احملاسيب املايل

 Statistical Package for Social SciencesSPSS االجتماعيةاحلازمة اإلحصائية للعلوم 
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 :تمهيد 
يستمع إىل القيود والعمليات املمبتة وقتها كان املدقق   عندماميتد التدقيق إىل تاريخ قدمي يعود إىل احلقبة اليونانية 

  و صحيحة  للوصول إىل نتيجةاملتعمدة  يف الدفاتر والسجالت لتفادي األخطاء والتالعبات املتعمدة و غري
و كرب حجمها و املؤسسات االقتصادية  نظرا التساعتطورت مهنة التدقيق مرور الوقت مع بكل شفافية و 

اجلمعيات العلمية املنظمات املهنية و  االهتمام هبا أكمر من طرف دادز كما اتشعب وظائفها و تعدد فروعها  
 .ت املتعددة اجلنسياتخاصة مع ظهور العوملة وانتشار الشركادققني و املللمحاسبني و 

نتقاديا افحصا  ملؤسسةاحلسابات والسجالت اخلاصة بافحص املستندات و " اتعرف عملية التدقيق على أهن
 1."املدقق من سالمة التقارير املالية خالل فرتة زمنية من الغش أو التالعب كد يتأحىت

رائن الكافية وتقييمها بطريقة موضوعية هو عملية منظمة لتجميع األدلة والق" :كذلك بأنهالتدقيق   يعرفكما 
املؤسسة شخص مؤهل ومستقل إلبداء رأيه الفين احملايد على مدى متميل املعلومات املتعلقة بمن طرف 

 .2"املناسبة ملساعدهتم يف اختاذ القرارات بالتقريرهذا الرأي للمهتمني  مع توصيلقتصادية للواقع اال
األورويب و انفتاحها على العوملة من  حتادتوقيع اتفاق الشراكة مع اال و السوق القتصادظل تبين اجلازائر  ففي

وفقا خالل انضمامها املرتقب للمنظمة العاملية للتجارة، كللت جهود اإلصالح بتبين نظام حماسيب جديد 
حماولة و  10/10/2101و الذي أصبح ساري املفعول ابتداء من 22/00/2110املؤرخ يف  00_10للقانون 

وهو ميمل خطوة هامة لتدارك أزمة .(IAS-IFRS)ييفه مع املعايري الدولية للمحاسبة و معايري اإلبالغ املايل تك
املعلومات احملاسبية و املالية من مقرضني مستخدمي القصور اليت عان منها املخطط احملاسيب الوطين يف خدمة 

 .و مساعدهتم على اختاذ القرارات املناسبة ومستممرين و غريهم
املستمد من املعايري الدولية للمحاسبة  scfإصالحات حماسبية عميقة جتسدت يف تبين   اجلازائر خاضتحيث 

اعتماد معايري التدقيق الدولية  ضرورة و املدققني دريبتنظيم املهنة و تإعادة و هذا ما استوجب إصالح و 
كما أن القوائم   التدقيقهي مدخالت ملهنة scf مع املعايري الدولية للمحاسبة ،باعتبار أن خمرجات بالتوازي 

ظل  القوائم املالية و التصور احملاسيب الذي كان معموال به ختتلف عناملالية و الفلسفة احملاسبية اجلديدة 
 .املخطط احملاسيب الوطين

                                           
،اإلسكندرية 0991،سنة دار الشباب اجلامعية ،مؤسسة  اجعة علما وعمالمبادئ وأسس المر عبد الفتاح الصحن ، 1

 .4،ص
 ،2111، الدار اجلامعية،طبعة الحديثة في المراجعة االتجاهاتدراسات في ،ة تامنصورأمحد البديوي ،شحانة السيد شح2

 .06صاإلسكندرية،
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طات هبدف جعل مهنة التدقيق تتماشى مع التغريات اليت طرأت على املمارسة احملاسبية باجلازائر قامت السل
، وذلك من (ISA)املالية بإعادة النظر فيها و حماولة جعلها تتوافق مع معايري التدقيق الدولية املتعارف عليها 

قرر املشرع  ،و الذيمبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املتعلق10-01 القانون  خالل
،حيث جاء من فصال 12 مادة يف 84 ذا القانون اجلديدإعادة هيكلة تنظيم مهنة احملاسبة،  ويتضمن همبوجبه 

حسابات املؤسسة و املصادقة على  تدقيقأجل التخلي على املمارسات املهنية املعمول هبا سابقا يف جمال 
 وال من حيث حتديد دقققوائمها املالية ، و اليت ال تستند على معايري و قواعد واضحة ال من حيث تعيني امل

يف اكتشاف األخطاء وأعمال الغش  املدقق سؤولية امللقاة على عاتق كل من املؤسسة و العمل وامل جمال
 .والتازوير ، و ال من حيث إعداد التقرير و إبداء الرأي

املتعلق  10_90ن من خالل القانو  0990أنه مل يعاد النظر يف النصوص التشريعية املنظمة للمهنة منذ سنة  كما
احملاسب املعتمد و احملدد لشروط و كيفيات ممارسة مهن اخلبري احملاسب و ابات و مبهنة احملاسب وحمافظ احلس

 .حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد
هناك عدة أسباب الختيار هذا املوضوع منها ما هو ذايت وما هو موضوعي  :موضوع البحث أسباب اختيار

 :نوجازها فيما يليو اليت 
للتدقيق احملاسيب يف ظل النظام احملاسيب املايل نظرا  املؤسسات اجلازائرية حلتمية تطبيق:األسباب الموضوعية _أ

 .للتطورات السريعة يف عامل االقتصاد
 :األسباب الذاتية_ب
 .الرغبة واالستعداد الشخصي يف هذه الدراسة ويف توسيع املعارف يف جمال املعايري احملاسبية الدولية_ 

 :عدة أمور تنبع أمهية البحث من:أهمية البــــحث
لكل املستفيدين من القوائم املالية و كذا و املسامهني و املؤسسة هذا املوضوع حيوي و هام بالنسبة إلدارة .0

 .مستخدمي تقرير املدقق
حماولة و  كما يستمد هذا املوضوع أمهيته انطالقا من مسايرته للتطورات احلديمة يف جمال التدقيق اخلارجي.0

 .جلازائرتطبيق هذا التطور يف ا
تدقيق معايري ال تتضمنهاحلسابات من خالل االلتازام مبا  ملدققياألداء املهين  ىتظهر احلاجة لتحسني مستو .6

 .و قواعد إجراءاتالدولية من 
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ال ميكن أن ختلو الدراسة من الغايات وال املقاصد العلمية اليت أقيمت من أجلها و هي على :أهداف البحث
 :النحو التايل

باجلازائر وصوال  و كذا من حيث التطور التارخيي لهاخلارجي من الناحية النظرية  التدقيقف على نظام التعر .0
 .اخلارجيةالتدقيق باجلازائر و خاصة ما تعلق بكيفية إعداد تقارير  تدقيقإىل واقع املمارسة املهنية لل

ملستجدات املتعلقة هبذه املعايري عرض اإلطار النظري ملعايري التدقيق الدولية و كذلك الوقوف على أهم ا.0
 .املطبقة باجلازائر حاليا

عرض االجتاهات احلديمة يف جمال التدقيق اخلارجي و كذا التعرف على مدى التوافق واالختالف بني مهنة .6
 .باجلازائر و املعايري الدولية للتدقيق، و تتبع مدى إمكانية تطبيق ذلك يف اجلازائر التدقيق

 :إشكالية البحث
 ااستناد يةخص إشكالية البحث يف احلاجة لتقييم مدى تطور مهنة حمافظ احلسابات يف املؤسسات اجلازائر تتل

على الصعيد األكادميي أو على الصعيد املهين على مستوى العامل  إىل التطورات اليت حتدث يف هذا اجملال سواء
ميكن على أساسها القيام معينة هداف من حيث إتباعها ملعايري واضحة يف جمال التدقيق اخلارجي ، ووجود أ

مهنة حمافظ احلسابات  إصالحكما أن أمهية دراسة وحتليل عملية  ،اجلازائرية التدقيق باملؤسساتمبمارسة مهنة 
هذه وضرورة اختاذ التدابري الالزمة من طرف احلكومة اجلازائرية لتطوير  ،اجلازائر يف هذا احلقل االقتصادي يف
 :اسة هذا املوضوع وذلك بطرح اإلشكالية التاليةيقودنا إىل در  هنة،امل
 عايري الدولية امل يف ظل تطبيقاحلسابات باجلازائر  ةحمافظو  التدقيقما أثر إصالح النظام احملاسيب على  -

 :هذه اإلشكالية متكننا من التطرق إىل األسئلة الفرعية التالية
تكييف النظام  مع بالتوازيايري الدولية للتدقيق يف اجلازائر مع املع التدقيقهل من الضروري تكييف مهنة _

 احملاسيب املايل مع املعايري الدولية للمحاسبة 
يف اجلازائر مع املعايري الدولية  التدقيقما مدى التوافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة _

 للتدقيق 
  مهنة التدقيق باجلازائر ارسةعلى ممISAتبين املعايري الدولية للتدقيق  كيف سيؤثر_

 :ملعاجلة إشكالية البحث فإننا نعتمد الفرضيات التالية :فرضيات البحث
 يعترب االجتاه حنو املعايري الدولية للتدقيق تبعا إلصالح النظام احملاسيب أمر ضروري؛_
 ؛ايري الدولية للتدقيقيف اجلازائر مع املع التدقيقتوافق بني القوانني والنصوص التشريعية املنظمة ملهنة  هناك_

 .ارسة مهنة التدقيق باجلازائربشكل إاجيايب على ممISAتبين املعايري الدولية للتدقيق يؤثر _ 
 .وسنحاول من خالل دراستنا هذه إثبات مدى صحة هذه الفرضيات من خالل الدراسة والتحليل
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حة يف هذا البحث وإلثبات أو لبلوغ أهداف البحث السابقة ولإلجابة عن اإلشكالية املطرو  :منهج البحث
 :نفي الفرضيات املوضوعة، مت االعتماد على املناهج العلمية التالية

اخلارجي،القانون  بالتدقيقاملنهجني الوصفي و التحليلي وذلك عند استعراض املفاهيم األساسية املتعلقة _
، التدقيق اخلارجيرق للتطور التارخيي ملهنة التط ومت ،النظام احملاسيب املايل و املعايري احملاسبية الدولية  01-10

 .مث اخلروج مبالحظات و استنتاجات باإلضافة للتطور التارخيي للتشريعات احملاسبية باجلازائر
وذلك من خالل الدراسة اإلحصائية لالستمارة وحتليل نتائجها وهذا عند عرضنا للجانب  استعمال استبيان_ 

 .التطبيقي
 :متملت الدراسات السابقة حول هذا املوضوع فيما يلي  :موضوعالدراسات السابقة في ال
دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة  ،سهام محمد السويدي

 .1022مؤلف صدر سنة  الطبعة األولى، الدار الجامعية، مصر، ،(دراسة ميدانية)بالجزائر
 التدقيقباإلضافة إىل دراسة حتليلية ملعايري  الدولية،التدقيق  نظري ملعايريعرضت الباحمة من خالله اإلطار ال

الدولية يف مهنة  التدقيقلبعض الدول،كما قامت بدراسة ميدانية للتعرف على مدى إمكانية تطبيق معايري 
 .يف اجلازائر التدقيقباجلازائر و ذلك من خالل التطرق لكيفية تنظيم مهنة  التدقيق

 المعايير_اإلطار النظري)قواعد المراجعة والتدقيق الشامل أصول و  ،رايامحمد السيد س
مؤلف صدر سنة  ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،(مشاكل التطبيق العملي_والقواعد
1007. 

اخلارجي و كذلك إىل أهم املعايري اليت حتكم  للتدقيقكما تطرق  ،للتدقيقعرض فيه الباحث اإلطار النظري 
 امليدانية  عملية التدقيقكما مشلت الدراسة على  ،اخلارجي باملدققالداخلي و عالقته  دققسة املهنية للماملمار 

مث توصل إىل عرض موجاز  مشاكل التطبيق العملي من خالل فحص و تدقيق عناصر النشاط و املركاز املايل،و 
 .لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم و التقارير املالية اخلتامية

شحاتة السيد شحاتة،قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة  اب نصر علي،عبد الوه
االسكندرية،  الدار الجامعية، ،(مدخل مصري و عربي و دولي مقارن) في مواجهة األزمات المالية

 .0110مؤلف صدر سنة 
التدقيق و  نة احملاسبةن من خالل هذا البحث إىل دراسة قواعد أخالقيات وسلوكيات مهو حيث تطرق الباحم

و  خالل استعراض جتارب مصر و بعض الدول العربية و دول أخرى كاليابان نو ذلك م بصفة عامة،
يف ( IFAC)الدويل للمحاسيب  االحتادالواليات املتحدة األمريكية يف هذا اجملال كما مت الرتكياز على إصدارات 

 :جمموعة من النتائج نذكر أمهها يف ما يلي وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل هذا الشأن،
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كشفت املقارنة بني املبادئ األساسية لقواعد أخالقيات و سلوكيات مهنة احملاسبة و املراجعة يف مصر ويف _
 ويف مقابل ذلك يوجد بعض االختالفات؛ الدول العربية و الدول األخرى أن هناك تشابه بينهما،

 التجارة اإللكرتونية على أخالقيات وسلوكيات مدقق احلسابات؛لقد أثرت تكنولوجيا املعلومات و _
 .اصر نظام مراقبة اجلودةنيعترب االلتازام باملتطلبات األخالقية و السلوكية من أهم ع_

أطروحة  ،(دراسة حالة الجزائر)أهمية تبني معايير المراجعة في ظل اإلصالح المحاسبي ،  سايج فايز
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 1جامعة البليدة  ،علوم التسييرمقدمة لنيل درجة دكتوراه في 

 .0100_0100، قسم علوم التسيير التسيير،
 التدقيقإلصالح نظام  كخيار  للتدقيق باجلازائرتبين املعايري الدولية  إشكالية دراسة لقد هدف هذا البحث إىل

 .ةقامت هبا الدولاليت  بعد عملية اإلصالحات اخلارجي
سيمكن من حتقيق نتائج ااجيابية اجلازائرية يف البيئة  للتدقيقتبين املعايري الدولية خلصت الدراسة إىل أن  حيث

أن املنافع املتوقعة و على املستوى الدويل،  التدقيق على التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل، وعلى قبول تقارير
 .رب من تكاليف تطبيقهاستكون أك للتدقيقاملعايري الدولية  من تبين

الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني كجازء  تبين املعايري الدوليةلكانية كما توصلت الدراسة إىل أن هناك إم
 .للتدقيقمن مسار تبين املعايري الدولية 

 ،(دراسة مقارنة)التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية يعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة،
 .0100_0100 تلمسان، جامعة بوبكر بلقايد، حة دكتوراه،تخصص التسيير،أطرو 

 ،لقوانني واألحكام اليت حتكم تنظيم مهنة التدقيق يف اجلازائر وموريتانيالقد هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة ا
 .وريتانيامب حيث حاول الباحث من خالهلا الوقوف على الواقع العملي للتدقيق يف املؤسسات اجلازائرية ونظريهتا

املستوى الالئق  ىلاملازيد من التطوير حىت يرقي أداؤها إ ىلهذه املهنة ال زالت حتتاج إ خلصت الدراسة إىل أن
أن القوانني استخلص الباحث التطورات والتحديات اليت يواجهها البلدين، كما يواكب مما سيجعله 

أن خمتلف اهليئات والنقابات ال و ملمارسة املهنية، التدقيق ال تستجيب ملتطلبات ا والتشريعات اليت تنظم مهنة
 .بدورها كما اجيب تقوم

أطروحة  ،(دراسة مقارنة بين المغرب و تونس والمملكة المغربية)التنظيم المهني للمراجعة عمر شريقي،
 كلية العلوم االقتصادية ،2،جامعة سطيفعلوم في العلوم االقتصادية دكتوراهمقدمة لنيل شهادة 

 .1021_1022 ية وعلوم التسيير،والتجار 
 لقد هدفت هذه الدراسة إىل دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمراجعة يف ثالث بلدان وهي اجلازائر وتونس

وقد متت املقارنة بينهم من حيث عناصر التنظيم املهين للمراجعة املتمملة يف اإلطار العام املمارسة  واملغرب،
 .معايري املراجعة ودستور آداب وسلوك املهنة ة على تنظيم املهنة،املهنية،اهليئات املهنية املشرف
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        اجلازائر ال يتوفر على العديد من اخلصائص  خلصت الدراسة إىل أن التنظيم احلايل للمهنة يفحيث 
 .واليت من شأهنا إجناح وتطور املهنة واملتطلبات

 :أسلوب البحث
 .الدراسة النظرية( : 2)األسلوب 

مجع املعلومات والبيانات عن طريق جمموعة من األحباث اجلامعية والكتابات السابقة  راسة النظريةالدمشلت 
حالة )معايري الدولية طبقا للاحلسابات  ةحمافظو  التدقيقعلى وأثره إصالح النظام احملاسيب " حول موضوع 

املراسيم ، القوانني، األوامر  ساتاملقاالت الدرااألطروحات ، املذكرات، الكتب، : و املتمملة يف " (اجلازائر
تصنيف املعلومات و حتليلها و االستفادة منها على شكل استنتاجات و توصيات  مث ومن.اإللكرتونيةواملواقع 

 .واقرتاحات
 .الدراسة الميدانية( : 1)األسلوب 

هنيني الذين لديهم استبيان و توزيعه على عينة من األكادمييني و امل تصميمعلى  الدراسة امليدانية اعتمدت
نتائج هذا  و حتليلعرض قمنا بمث  اختصاص يف ميدان احملاسبة و التدقيق على اختالف أعمارهم و مؤهالهتم

 .EXEL 2007و 22SPSSاالستبيان و ذلك باستخدام برنامج
وأثره إصالح النظام احملاسيب " من خالل هذه الدراسة سنقوم بالتطرق ملوضوع  :تقديم الخطة وهيكل البحث

و . من كال اجلانبني النظري والتطبيقي" (حالة اجلازائر)معايري الدولية طبقا للاحلسابات  ةحمافظو  التدقيقعلى 
لإلجابة على إشكالية البحث و كذا التساؤالت الفرعية املطروحة، فقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة عامة، 

 .أربعة فصول،خامتة عامة
ة العلمية، و اليت تتممل يف اإلشكالية، الفرضيات، أمهية البحث، أهداف تضمنت املقدمة العناصر املنهجي

مت تصنيف الفصول إىل ثالثة ، كما الكلمات املفتاحيةامللخص،البحث ، منهج البحث، الدراسات السابقة،
اختبار عرض نتائج باإلضافة إىل اخلامتة العامة اليت تضمنت اخلالصة، فصول نظرية و فصل تطبيقي

 .واالقرتاحات وآفاق الدراسة ، التوصياترض نتائج الدراسةعض،و الفر 
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 :الجانب النظري.2
 اإلطار النظري للتدقيق الخارجي  :األوللفصل ا

 ،للتدقيقالتطور التارخيي التطرق إىل كل من من خالل  التدقيقأساسيات حول حيث يتناول هذا الفصل 
كما مت    .واحملاسبة التدقيق بنيالعالقة لتدقيق و مبادئ وفوائد ا و يةأمه مقومات مهنة التدقيق، التدقيق،ماهية 
 تدقيقلوأهداف ا اخلارجي، أنواع  تدقيقلامفهوم من خالل عرض  للتدقيق اخلارجياإلطار النظري تقدمي 

مدقق  تقرير كما مت التطرق إىل املعايري العامة للتدقيق،و الفرق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي  ،اخلارجي
 وأخريا حمتويات التقرير و األركان الشكلية للتقرير ،ماهية تقرير مدقق احلساباتذلك بالرتكياز على و  احلسابات

 .مفهوم اإليضاحات والتحفظات واملالحظاتو  أنواع التقارير
 .اإلصالح المحاسبي و مهنة التدقيق في الجزائر:الثانيالفصل 

من خالل   يف اجلازائر وتطبيق املعايري احملاسبة الدوليةصالح احملاسيب اإلإىل عملية هذا الفصل  مت التطرق يف
ماهية ئر وتقدمي اإلصالحات احملاسبية يف اجلازا،عرض النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية

الل التطرق إىل كل من  من خ نظيم مهنة التدقيق باجلازائرت كما مت تناول.(IAS-IFRS)املعايري احملاسبية الدولية
و عملية  املنظمات و اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق باجلازائر ،التطور التارخيي لتنظيم مهنة التدقيق باجلازائر 

 10_01التطرق إىل مهنة التدقيق يف ظل القانون  باإلضافة إىل. ملنظمات املهنية احملاسبية باجلازائراهيكلة إعادة 
عرض حمتوى مشروع  ،10_01القانون  األساسي بينه و بني االختالفنون القدمي و بتقدمي أهم عيوب القا

شروط ممارسة مهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب يف األخري مت التعرف على و  10_01القانون 
 .املعتمد

 .ق في الجزائرواقع مهنة محافظ الحسابات و إمكانية تطبيق المعايير الدولية للتدقي :الفصل الثالث
من خالل التطرق إىل كل من تعيني  اإلطار النظري ملهنة مدقق احلسابات مت ختصيص هذا الفصل لعرض

مدقق احلسابات و عازله و صفاته الشخصية ،أتعاب و حقوق و واجبات مدقق احلسابات و كذا عرض 
مهنة حمافظ احلسابات يف واقع  كما اشتمل على دراسة  .اإلطار النظري ملسؤوليات املدقق و صفات رأيه

اجلازائر من خالل تقدمي كل من اإلطار القانوين ملهنة حمافظ احلسابات،حقوق و واجبات و أتعاب حمافظ 
تبين  واشتمل هذا الفصل أيضا على .احلسابات و عرض أهم اختصاصات ومهام ومسؤولية حمافظ احلسابات

مبا يف ذلك املفهوم اإلطار النظري ملعايري التدقيق الدولية  املعايري الدولية للتدقيق يف اجلازائر من خالل تقدمي
للتدقيق وأخريا دراسة إمكانية التحول حنو املعايري  عرض املعايري الدولية العام حول املعايري الدولية للتدقيق،

 .الدولية للتدقيق باجلازائر
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 :الجانب التطبيقي.1
 ر الدولية للتدقيق في ظل اإلصالح محاسبي تقييم واقع وإمكانية تبني المعايي :الفصل الرابع

املنهجية واإلجراءات هلذه الدراسة من خالل التطرق إىل  اجلانب التطبيقي مت ختصيص هذا الفصل لعرض
 مصادر بتحديد كذاو  الدراسة منهج و حدودو  الدراسة وعينة جمتمعوذلك بتحديد  املتبعة يف الدراسة امليدانية

دراسة وأخريا مت ، إعداد االستبيان وتفريغ البيانات كيفية  على الفصل هذا اشتمل  كما ،البيانات مجع أدواتو 
تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين من خالل التطرق إىل  ومناقشة وحتليل نتائج الدراسة امليدانية

IAS /IFRS هن اخلبري احملاسباملتعلق مب 10_01اإلصالحات اليت جاء هبا القانون باإلضافة إىل  يف اجلازائر   
 .باجلازائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق ، كما مت وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

 



 
 
 
 
 

 :ألاول الفصل 

 

إلاطار النظري للتدقيق الخارجي
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 :تمهيد
بادئ مو على  حاب هذه املهنةوقواعد متعارف عليها بني أ صو إجراءات على مبادئ ومعايري  التدقيق عتمدي

 تطوير هذه املهنة على القانونينيللمحاسبني اهليئات الدولية ، حيث حاولت املنظمات املهنية و مقبولة عموما
يف فحصه املدقق على  جمموعة من األساليب اليت تنظم عمل  التدقيقرتكاز  يكما ،  الازمندى طويل من م

إىل حتقيق العديد من التدقيق وتسعى عملية  والسجالت املالية،تندات سألنظمة الرقابة الداخلية وحمتويات امل
من ربح  ؤسسةنتيجة أعمال امل معالقوائم املالية ميل وتطابق األهداف واليت يتممل أمهها يف احلكم على مدى مت

املباحث  ومن هذا املنطلق مت تقسيم هذا الفصل إىل .حمددةزمنية أو خسارة وعن مركازه املايل يف هناية مدة 
 :اآلتية

 ؛التدقيقأساسيات حول :املبحث األول
 ؛للتدقيق اخلارجياإلطار النظري :املبحث الماين

 .مدقق احلسابات تقرير:املبحث المالث
 .التدقيق أساسيات حول:األولالمبحث 

بيانات يف التحقق من الالذي يلعبه  الدور األساسي من خالل بالنسبة للمؤسساتضرورية  مهمةعترب التدقيق ي
املوضوعة  اإلجراءاتومدى تطبيق  ،ؤسسةلتأكد من مدى صحتها و متميلها للمركاز املايل للماو احملاسبية واملالية 

عليه سنتطرق من و  .من طرف إدارهتا لتفادي خمتلف األخطاء احملاسبية ومنع خمتلف حاالت الغش والتالعب
 :خالل هذا املبحث للعناصر التالية

 يق؛أساسيات حول التدق.0
 ؛ لتدقيقو مبادئ و فوائد ا يةأمه.0
 .و احملاسبة التدقيقبني  العالقة.6

 .أساسيات حول التدقيق :المطلب األول
التدقيق احملاسيب ومقومات ماهية و  للتدقيق،التطور التارخيي  سنتطرق يف هذا املطلب عرب ثالثة فروع إىل كل من

 .مهنة التدقيق
 .دقيقللتالتطور التاريخي  :الفرع األول

حكومات قدماء  فهي ترجع إىل عرب التاريخ أهنا قدمية قدم اإلنسان، التدقيق ندرك من خالل تتبعنا ألثر
ع إىل وقتها يستم املدقق بغية التأكد من احلسابات العامة، و كان دققنياملصريني واليونان الذين استخدموا امل

 1.األخطاءتها من كل التالعبات و ى مدى سالمالسجالت للوقوف علالقيود املمبتة بالدفاتر و 

                                           
.11،ص 0141،عمان ، الحتادا،مطبعة  -الناحية النظرية –علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهلل، 1 
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واملراقبة  التدقيقلقد أدى حدوث النهضة التجارية بإيطاليا يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر إىل تطور 
متاشيا مع تطور النشاط التجاري واالقتصادي، فلم تكن هناك حاجة قوية لوجود املراقبة اخلارجية يف املؤسسة 

الصناعية الضخمة ؤسسات ، غري أن ظهور امل1نفسهالك مالكا ومسريا يف الوقت الفردية الصغرية حيث كان امل
يف بريطانيا يف عهد المورة الصناعية خالل القرن المامن عشر متياز بظهور شركات األموال، مما أدى إل زيادة 

 2.الفجوة بني املالكني واإلدارة احملرتفة و تطور النظام الضرييب
 :عرب التاريخ التدقيقاليت مر هبا ويف ما يلي أهم املراحل 

 .2000الفترة من العصر القديم حتى سنة :أوال
خالل هذه الفرتة كانت احملاسبة تقتصر على سلطات الدولة واملشروعات العائلية اليت كانت هتتم جبرد املخازون 

ر عدة مرات يف السلعي، وهبدف الوصول إىل الدقة ومنع التالعب والغش كانت تتم هذه العملية بشكل متكر 
 3.الفرتة الواحدة

أي استماع املدقق للحسابات اليت كانت تتلى  عن طريق االستماع، التدقيقكما متيازت هذه الفرتة مبمارسة 
Auditومت خالل هذه الفرتة أيضا استعمال مصطلح التدقيق مبعناه اللفظي  عليه،

هي مشتقة من الكلمة و 4
 .5 "االستماع"و معناه Audireالالتينية 

 .0001و  0011الفترة مابين :ثانيا
يف ظل انفصال امللكية عن متيازت هذه الفرتة بالتمهيد للمورة الصناعية حيث منت وتطورت مهنة التدقيق 

إىل رأي مهين مستقل عن مدى كفاءة إدارهتا يف استخدام مواردها ؤسسة بسبب حاجة مالك امل ،اإلدارة
 6.املتاحة

قة الل هذه الفرتة هو االعرتاف والرغبة بوجود نظام حماسيب ألجل التأكد من دإن التغري املهم الذي طرأ خ
 1.اكتشاف األخطاءالقوائم احملاسبية هبدف منع و 

                                           
.14،ص 0116، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلازائر،،المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقحممد بوتني  1 

.05،ص 0110،عمان ،0،دار وائل للنشر،ط مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمليةهادي التميمي ، 2 

.00،ص 0114، دار النهضة العربية،بريوت، لمراجعة معايير و إجراءاتا،شتيويا عبد السالم ادريس 3 

.14، 0111، الطبعة المانية،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي ، 4 
5
 Louis Vaurs ,Audit interne, Enjeux et pratiques à l’international, éditions d'organisation, 

Groupe Eyrolles ,Paris,2007,p17 . www.editions-eyrolles.com 
المفاهيم األساسية و آليات التطبيق وفقا للمعايير  -المراجعة الخارجيةحممد مسري الصبان،عبد الوهاب نصر علي، 6

 .11،ص 0110، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية،المتعارف عليها و المعايير الدولية 
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كما مت تطبيق واستعمال نظرية القيد املازدوج يف النظام احملاسيب، وظهور نوع من الرقابة الداخلية على 
 2.املشاريع

 .0010و  0001الفترة مابين : ثالثا
أدى انطالق المورة الصناعية يف اململكة املتحدة واالنفصال التام و النهائي بني امللكية و التسيري إىل ظهور 

لسنة  حيث نص قانون الشركات االجنليازياحلاجة ملن حيافظ على أموال مالكي املؤسسات و املشاريع، 
يد، األمر الذي أدى إىل تطوير مهنة م على ضرورة تدقيق القوائم احملاسبية من قبل شخص مستقل و حما0992

 3.وضرورة وجود أشخاص مؤهلني ومدربني للقيام هبذه املهنة لتدقيقا
 .0000و  0010الفترة ما بين :رابعا

بشكل  املدقق االعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية من طرف ور الشركات الكربى و ظهمت خالل هذه الفرتة 
لتحقيق  إجراءاهتامون يف العديد من الدول على تطوير معايري املراجعة أو حيث ركاز األكادمييون واملهت كبري،

احلسابات القانونية واحتياجات مستخدمي التقارير املالية، من خالل ما يعرف  دققالتوازن بني مسؤولية م
مل يكن  0900بالتقرير النمطي وقد مر التقرير النمطي يف الواليات املتحدة األمريكية بعدة مراحل ففي عام 

هلذا التقرير صيغة موحدة و كان يعد مبمابة شهادة بأن القوائم املالية متمل حقيقة املركاز املايل و نتائج األعمال 
احلسابات  ليصبح رأي بدل من  دققم أصدرت هيئة األوراق املالية نشرة عدلت فيها تقرير م 0912ويف عام 

 4.بادئ احملاسبة املتعارف عليهامب ؤسسةشهادة و حتديد هذا الرأي مبدى التازام امل
احلسابات ويضمن لتدقيق أصدر جممع احملاسبني القانونيني األمريكي أول تقرير منطي مهين  0919يف عام 

التقرير مسؤولية املراجع عن رأيه يف أن القوائم املالية متمل مبصداقية املركاز املايل و نتائج األعمال، و ال يازال هذا 
 5.اآلن التطوير مستمر حىت

تارخييا على أساس اآلمر بالقيام هبا وصفة الشخص الذي هبا التدقيق  وعليه ميكن حصر أهم التطورات اليت مر
 :و ذلك من خالل الشكل التايل التدقيقيقوم بعملية 

                                                                                                                                
.املرجع السابق هادي التميمي ، نفس 1 

،مؤسسة  الوراق،عمان أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية و الدوليةالقاضي حسني، دحدوح حسني ،2
 .10، ص0111،

.هادي التميمي ، نفس املرجع السابق 3 

.أمحد حلمي مجعة ، نفس املرجع السابق 4 

.11، ص0111شر و التوزيع، عمان، ، دار صفاء للنالمدخل الحديث لتدقيق الحسابات أمحد حلمي مجعة، 5 
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 .م0111م إىل غاية 0511خالل الفرتة املمتدة من  تدقيقالتطور التارخيي لل(: 02)رقم  الجدول

اإلطار النظري و املمارسة _راجعة و تدقيق احلسابات حممد التهامي طواهر ،مسعود صديقي، امل :المصدر
 .0،0، ص 2111، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلازائر ،سنة  _التطبيقية

 .التدقيقماهية :الثاني الفرع
إذ أن الفراعنة يف مصر واإلمرباطوريات القدمية يف بابل واليونان كانت تتحقق  ،منذ القدم التدقيقنشأت مهنة 

مث  1،ملصروفاتاو  اإليراداتاملدقق يف الساحات العامة حول  عن طريق االستماع إىل ،اباتمن صحة احلس
تقاريرهم مع مالحظة أن عملية التشغيل كانت تتم بطريقة بدائية و اليت حتسنت بعد تنظيم  دققونيقدم امل

ونشر كتابه يف مدينة  Luca Pacioloاحلسابات على أساس الطريقة املازدوجة اليت اكتشفها العامل اإليطايل 
 2.م  0010البندقية عام 

ميكن التفرقة بني كل من املراجعة و التدقيق و ذلك حسب ما صدر عن معهد احملاسبني املعتمدين يف 
م من خالل بيان أوضح فيه هذا الفرق على أساس أن املراجعة تتممل  0900الواليات املتحدة األمريكية سنة 

 موضوع املراجعة و التدقيق إضافة إىل إمكانية فحص ؤسسةن العاملني يف امليف جمموعة من االستفسارات م
و حتليل املعلومات اليت حتتويها القوائم و التقارير املالية يف إطار يقل يف مضمونه عن جمال التدقيق، فاملراجعة ال 

 ر احملاسبيةتتضمن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وال تتضمن فحص وحتليل السجالت والدفات

                                           
.هادي التميمي ، نفس املرجع السابق 1 

.14، 0111، الطبعة المانية،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة ، 2 

 دققالم تدقيقمـــــر بالاأل المــــــدة
 احملاسب احلكومة، احملاكم التجارية، املسامهون م0021م إىل 0011من 
 مهين يف احملاسبة أو القانوين احلكومة، املسامهون م0911م إىل 0021من 

 واحملاسبةلتدقيق مهين يف ا احلكومة، املسامهون م0991م إىل 0911من 

 واحملاسبة التدقيقمهين يف  ك، املسامهوناحلكومة، البنو  م0901م إىل 0991من 

 واحملاسبة واالستشارة لتدقيقمهين يف ا احلكومة، املسامهون، اهليئات األخرى م0991م إىل 0901من 

 واحملاسبة واالستشارة لتدقيقمهين يف ا احلكومة، اهليئات األخرى، املسامهون 0991من 
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 1.عليها االطالعولكن تتضمن 
و منهجية منتظمة عملية : " حسب التعريف الصادر عن مجعية احملاسبة األمريكية هيمبعناه املهين و  لتدقيقا

جلمع و تقييم األدلة و القرائن بشكل موضوعي و اليت تتعلق بنتائج األنشطة و األحداث االقتصادية، و ذلك 
 2".التطابق بني هذه النتائج و املعايري املقررة و تبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيقلتحديد مدى التوافق و 

 :احلسابات يف النقاط التالية تدقيق بناء على ما سبق ميكن حتديد ماهية
مسبقا من طرف  منجازبرنامج عمل  تتطلب حتديدأي أهنا  ،منتظمة إجراءاتاحلسابات عبارة عن  تدقيق_
 ؛ملدققا

 ؛األحداث االقتصاديةنتائج األنشطة و واملتعلقة ببشكل موضوعي أدلة اإلثبات املدقق جبمع و تقييم يقوم _
بإعطاء رأيه الفين احملايد و الذي يقدمه على شكل تقرير ملستخدمي  التدقيقيف هناية عملية  دققيقوم امل_

 .مناسبة قرارات من اختاذمما ميكنهم  التدقيقاملعلومات احملاسبية هبدف تبليغهم بنتائج 
فحص انتقادي منظم جلمع و تقييم األدلة و القرائن :"أنهباحلسابات  لتدقيقميكننا صياغة تعريف  عليهو 

بشكل موضوعي من طرف شخص مهين،مؤهل و مستقل يعمل وفق برنامج حمدد مسبقا هبدف إبداء الرأي 
تعارف عليها و كذا حول مصداقية اسبية املالفين احملايد عن مدى احرتام القواعد و القوانني و املبادئ احمل

 ".ؤسسةاملعلومات املالية املقدمة من طرف املو 
 .مقومات مهنة التدقيق :الفرع الثالث

 3:نة تدقيق احلسابات يف ما يليهتتممل املقومات األساسية مل
 قدر وايف من التأهيل العلمي؛_
 هتدف املهنة إىل تقدمي خدمة عامة للمجتمع؛_
 اجملهود الذهين بصفة أساسية؛ يعتمد على_
 وجود جمموعة من القواعد و التقاليد اليت حتكم السلوك املهين؛_
 .وجود جمموعة من معايري األداء املتعارف عليها اليت حتكم أداء العمل املهين_

 .لتدقيقو مبادئ و فوائد ا أهمية: نيالمطلب الثا
 .لتدقيقوفوائد ا لتدقيقا ومبادئ ،لتدقيقا يةمهأ سنتطرق يف هذا املطلب عرب ثالثة فروع إىل كل من

                                           
مشاكل التطبيق _واعدالمعايير و الق_ اإلطار النظري_ أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل حممد السيد سرايا،1

 .15،ص 0115املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،العملي،

.01حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره،ص  2 

.60، ص0111عمان،  ،0ط مكتبة اجملمع العريب، التدقيق القائم على مخاطر التدقيق،إيهاب نظمي إبراهيم ،  3 
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 .لتدقيقا أهمية : الفرع األول
 ،لمؤسسةيف إعطاء المقة للمعلومات االقتصادية اليت تنتج عن النظام احملاسيب ل دققيتممل الدور األساسي للم

بالنسبة  التدقيق ةلرتشيد قراراهتم وتتجلى أمهي املدققحيث يعتمد مستخدمي البيانات احملاسبية على تقرير 
 :ملختلف املستفيدين فيما يلي

 1:و تتممل يف العناصر التالية:للعميل التدقيق أهمية.2
 للمعلومات املعتمدة من خالل ملخصات القوائم املالية على فرتات دورية؛ مهممصدر _
 على القروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض واملوردين؛ مصدر أساسي_
 عن طريق حتليل اقتصادي ملركازه التمويلي؛ ضافيةاإلأساس االستممارات _
 ؛لتحديد الوعاء الضرييب مصدر_
 أساس لتحديد املركاز املايل؛_
 أساس لتقرير و حتديد رحبية العمليات؛_
 .السجالتلتوفري الضوابط و الرقابة الداخلية و اإلشراف على املوظفني و صحة الدفاتر و  يأساسمصدر _
لبيانات اليت ليضيف قيمة  كونه  دققامل على تقرير املؤسسة تعتمد إدارة   :ؤسسةلمإلدارة ا التدقيقأهمية .1

و أهنا قامت بإعداد  على أكمل وجهسؤولياهتا مباإلدارة  تمبت مدى قياموسيلة  وتتضمنها القوائم املالية فه
 2.القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها

الدائنني واملوردين ألنه  يتم االعتماد على تقرير املدقق من طرف :الموردينللدائنين و  التدقيقأهمية .3
و اليت يقومون بتحليلها ملعرفة املركاز املايل و القدرة على الوفاء  املالية،القوائم سالمة و يعكس مدى صحة 

 3.بااللتازام قبل الشروع يف منح االئتمان التجاري و التوسع فيه
يعتمد املستممرون على بيانات القوائم املالية من أجل حتديد مدى سالمة  :ينللمستثمر  التدقيقأهمية .0

 4.حىت يضمنوا عدم تعرض مدخراهتم وأمواهلم لالختالس والسرقة ؤسسةاملركاز املايل للم

                                           
.01، ص 0101، مكتبة اجملمع العريب،الطبعة األوىل ،عمان ،تتدقيق الحساباسامي حممد الرقاد ، لؤي حممد وديان،  1 

، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوسف حممد جربوع ،2
 .14،ص0111األردن ،

.04سامي حممد الرقاد ، لؤي حممد وديان، مرجع سبق ذكره، ص  3 

.نفس املرجع السابق يوسف حممد جربوع، 4 



 اإلطار النظري للتدقيق الخارجي األول                                                             لفصل ا
 

17 

 

للبنوك ومؤسسات اإلقراض دورا هاما يف التمويل  :للبنوك و مؤسسات اإلقراض األخرى التدقيق أهمية.0
لدراسة وحتليل القوائم  دققامل لمشروعات ملقابلة احتياجاهتا وتوسعاهتا، فهي تعتمد على تقريرالقصري األجل ل

 1.املالية قبل تقدمي االئتمان املصريف من أجل حتديد مدى درجة اخلطر عند منحه 
راض يف العديد من األغ دققتعتمد املؤسسة احلكومية على تقرير امل :للمؤسسة و الحكومية التدقيق أهمية.6

منها؛ مراقبة النشاط االقتصادي؛رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض الضرائب وتأكيد التازاماهتا 
 2.والتوجيهات اإلجراءاتبالقوانني و اللوائح و التعليمات و 

، فإنه ميمل دورا آخر يف االتصال إىل حتقيق التدقيق عضو يف التنظيم وهو مكتب املدققمن ناحية أخرى فكون 
 3:هداف التاليةاأل
 ؛ التدقيق بأهداف مكاتب املدققنيخلق الوعي لدى _
 ؛ التدقيقالتطورات اهلامة واليت تؤثر على مكاتب  دققنيتعليم امل_
 كقائمني باالتصال يف اجملتمع؛  دققنيزيادة فعالية امل_
 .التدقيقعلى كل ما اجيري يف مكتب  االطالعيف  دققنيرغبات امل إشباع_

 .لتدقيقبادئ ام:الفرع الثاني
تتممل مبادئ التدقيق يف جمموعة من املبادئ اليت اجيب على املدقق أخذها بعني االعتبار عند القيام بعملية 

 :ميكن حصرها يف ما يلي حيث اجيب عليه االلتازام هبا، واليتالتدقيق 
 :المهارات و الكفاءة.2
 اد تقريره؛ذل العناية املهنية الالزمة يف تنفيذ عمله وإعداملدقق ب على_
اجيب أن تتوفر يف املدقق الكفاءة العلمية واملهارة املتخصصة واملعرفة الفنية،كما حيتاج املدقق إىل خربة عملية _

وإملام مستمر بالتطورات واملستجدات املهنية اليت تتضمن القواعد الدولية واحمللية املتعلقة باحملاسبة والتدقيق 
 والقواعد القانونية والنظامية؛

 :يعترب املدقق مسؤوال عن إبداء رأيه حول املعلومات املالية التالية :لعمل الذي ينجزه اآلخرونا.1
 عندما يفوض مساعديه بعمله؛_

 عندما يستعني بأعمال قام هبا مدققون أو خرباء آخرون؛

                                           
.سامي حممد الرقاد ، لؤي حممد وديان، نفس املرجع السابق 1 

.يوسف حممد جربوع، نفس املرجع السابق 2 

.01،ص0111أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره، 3 
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ملعقولة اجيدر باملدقق أن يوجه و يراجع أعمال مساعديه و يشرف عليهم،كما اجيب أن تتوفر لديه القناعة ا_
 .مبالئمة ما ينجازه له مدققون أو خرباء آخرون

اجيدر باملدقق أن يوثق كل املواضيع و القرائن اليت تدعم اجنازات التدقيق وفقا للمبادئ األساسية : التوثيق.3
 .للتدقيق

 :التخطيط.4
ما اجيب أن اجيب على املدقق أن يقوم بتخطيط عمله بشكل ميكنه من إجنازه بكفاءة ويف الوقت املناسب،ك_

 يتم التخطيط على أساس معرفة املدقق بأعمال العميل ؛
 :اجيب أن تتضمن اخلطط على سبيل املمال، ما يلي_
 .اإلملام بالنظام احملاسيب وسياسات و إجراءات الضبط الداخلي للعميل -
 .حتديد درجة االعتماد على نظام الضبط الداخلي-
 .اليت سيتم تنفيذهاجدولة طبيعة و توقيت و إجراءات التدقيق -
 .تنسيق العمل الذي سيتم تنفيذه-
 .اجيب االستمرار يف تطوير اخلطط وإعادة النظر فيها كلما استدعت احلاجة لذلك_
 :قرائن التدقيق.0
اجيب على املدقق احلصول على القرائن و الدالئل الكافية واملناسبة عند تنفيذه إلجراءات االلتازام واإلجراءات _

 التوصل إىل نتائج معقولة؛ اجلوهرية هبدف
تتممل إجراءات االلتازام يف االختبارات اليت يتم تصميمها للتأكد من االلتازام الفعلي بإجراءات الضبط _

 الداخلي اليت سيتم االعتماد عليها أثناء التدقيق؛
قدمها نظام تتممل اإلجراءات اجلوهرية يف االختبارات اليت يتم تصميمها للتأكد من دقة البيانات اليت ي_

 :احملاسبة،حيث تتكون هذه اإلجراءات من
 .فحص تفاصيل العمليات و األرصدة-
 1.حتليل النسب و االجتاهات اهلامة و التحري عن التغريات و البنود غري العادية-
 (:النزاهة)األمانة و االستقامة.6
يث تقاس األمانة واالستقامة ح اجيب على املدقق أن يتصف بالعدل وأن يتحلى بالنازاهة والصدق واألمانة،_

ويف حالة وجود آراء مهنية متعارضة و عدم وجود قواعد أو معايري أو إرشادات حمددة  مبا هو حق و عدل،
 1.فيتعني على املدقق أن خيضع القرارات اليت يتخذها حلكمه الشخصي 

                                           
.05_00ص، 0100، األردن دار زهران للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،تدقيق الحسابات، سعود كايد، 1 
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 :السرية.7
خالل أدائه لعمله املهين،كما اجيب عليه  اجيب على املدقق أن حيافظ على سرية املعلومة اليت توصل إليها من _

أال يستخدم أو يكشف عن أي من هذه املعلومات دون ترخيص أو عندما يكون هناك حق قانوين أو مهين 
واجيب عدم استخدام املعلومات السرية اليت مت احلصول عليها نتيجة  أو واجب يعطيه احلق بالكشف عنها،

 2.صاحل شخصية للمدقق أو الغريلعالقات مهنية أو عالقات عمل لتحقيق م
ال اجيوز لألعضاء العاملني يف برنامج مراقبة جودة األداء املهين أو األعضاء الذين يتولون التحقيق يف  _

 3.خمالفات األعضاء إفشاء املعلومات السرية اخلاصة بأحد العمالء أو استخدامها ملنفعتهم اخلاصة
 :الموضوعية و االستقالل.8
ية من املدقق أن يكون حمايدا ويتمتع باستقالل فكري يف مجيع ما يتعلق خبدماته املهنية وأال تتطلب املوضوع_

يكون له أي مصاحل متعارضة،وأن يتجنب أي عالقات قد تبدوا أهنا تفقده موضوعيته واستقالله عند تقدمي 
 4.خدماته املهنية 

 .قالله الظاهرياجيب على املدقق أن يكون مستقال يف احلقيقة وأن حيتفظ باست _
وتتطلب  تعترب السالمة عنصر هام يف االعرتاف املهين وهي اجلودة اليت تنبع منها ثقة العامة، :السالمة.9

ويف حالة غياب قوانني أو معايري أو  السالمة من املدقق أن يكون أمينا وتقاس مبا هو صحيح و عادل،
وتتطلب  .ب على املدقق اختبار القرارات واألفعالإرشادات حمددة أو يف حالة مواجهة اآلراء املتعارضة اجي

 5.السالمة أيضا من املدقق مالحظة مبادئ املوضوعية و االستقاللية و العناية املهنية
 .لتدقيقفوائد ا: الفرع الثالث

فعلى سبيل املمال إذا أخذنا التدقيق اخلارجي لشركة التضامن نالحظ  هناك عدة فوائد لتدقيق احلسابات،
 6:د التاليةالفوائ

                                                                                                                                
قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة في مواجهة  شحاتة السيد شحاتة، صر علي،عبد الوهاب ن1

 .005ص ،0111، اإلسكندرية الدار اجلامعية، ،(مدخل مصري وعربي ودولي مقارن) األزمات المالية
 014ص مرجع سبق ذكره، شحاتة السيد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي،2
 .041ص مرجع سبق ذكره، تة السيد شحاتة،شحا عبد الوهاب نصر علي،3

.005ص مرجع سبق ذكره، شحاتة السيد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي، 4 
 .660_666ص مرجع سبق ذكره، شحاتة السيد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي،5

.00مرجع سبق ذكره، ص سعود كايد، 6 
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 يساعد تدقيق احلسابات على جتنب النازاعات بني الشركاء خاصة عندما يكون توزيع احلصص بينهم معقد؛_
 سهولة عملية دخول شريك جديد عندما تكون احلسابات مدققة؛_
تظهر يف احلسابات كل التغريات اليت تطرأ على املؤسسة ممل التقاعد أو موت أحد الشركاء أو نسب توزيع _
 ألرباح؛ا

طلبات احلصول على تسهيالت مالية من البنوك تدعم بشكل كبري عندما ترفق هبا البيانات املالية املصادق _
 عليها؛

 .البيانات املالية املصادق عليها تكون أكمر مصداقية لدى دائرة ضريبة الدخل_
 .والمحاسبة التدقيق بينالعالقة   :الثالثالمطلب 

عملية تسجيل وترتيب وتلخيص البيانات اخلاصة بنتائج األحداث االقتصادية يشري مفهوم احملاسبة إىل 
بطريقة منهجية منطقية لغرض إنتاج معلومات مالية مالئمة الختاذ القرارات وبوجه عام توفر البيانات  ؤسسةللم

 .1مدخالت للتدقيق اليت متمل احملاسبية والنظم احملاسبية
بيانات األصلية وتكون مسئولة أساسا عنها وهلذا فهي تعترب مبمابة عمل إنشائي احملاسبة هبذا املعىن تتعامل مع ال

 وتصل هبذا حىت إعداد القوائم  األساسية،يهتم بتحليل و تبويب وتسجيل و تشغيل البيانات األولية أو 
 2.املالية 

نتقاديا افحصا  ةؤسساملستندات واحلسابات والسجالت اخلاصة باملعبارة عن عملية فحص  وفه التدقيقأما 
حىت يطمئن املدقق من سالمة التقارير املالية سواء أكانت تقرير عن نتيجة املشروع خالل فرتة زمنية أو تقرير 

 3. عن املركاز املايل يف هناية فرتة زمنية من الغش أو التالعب
أن املخرجات األساسية  واليت تتممل يف كون التدقيقعلى ما تقدم فإنه توجد عالقة وطيدة بني احملاسبة و  بناء

ويتممل  غري أن طبيعة كل منهما له ما مييازه عن اآلخر ،لتدقيقللنظام احملاسيب هي املدخالت األساسية ل
 4:االختالف بينهما يف النقاط التالية

                                           
،    0111طبعة اإلسكندرية، مصر،  جلامعية،الدار ا ،مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمني السيد أمحد لطفي،  1

 .11 _10ص
 .14،ص 0110 االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ،مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعمليةأمحد نور، 2
 .4اإلسكندرية ،ص ،0116سنة  مؤسسة دار شباب اجلامعة، ،مبادئ وأسس المراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن، 3
 .نفس املرجع السابق حممد جربوع، يوسف4
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هتدف احملاسبة إىل تسجيل العمليات املالية اليت حتدث خالل فرتة معينة بالدفاتر والسجالت، :  الهدف.2
إىل التأكد من صحة تسجيل  التدقيق دفيهالقوائم املالية، بينما  إعدادنتائج تلك العمليات ومن مث  وتفسري

 .القوائم املالية حسب املعايري واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها إعدادهذه العمليات املالية يف الدفاتر وصحة 
ا ويعمل على القيام بتسجيل العمليات مث يعترب احملاسب موظف لدى املؤسسة وتابع إلدارهت: التبعية. 1

عرضها على شكل قوائم مالية، أما املدقق فهو غري تابع للمؤسسة اليت يقوم بتدقيقها حيث يقوم بإعداد تقرير 
فين حمايد ومستقل عن إرادة املؤسسة و ال خيضع لسلطة إدارهتا، وتتممل مهمته يف فحص حمتوى القوائم املالية 

 .1والتأكد من صحتها  من بيانات وحسابات
عمله من بداية السنة املالية حىت هنايتها ،أي أن عمله يستمر طوال الفرتة  يبدأ احملاسب :توقيت العمل.3

دقق فعمل امل فإن توقيت العمل لديه خيتلف حسب االتفاق املربم بينه وبني إدارة املؤسسة، دققأما امل .احملاسبية
 2.يبدأ عندما ينتهي عمل احملاسب

 .لتدقيق الخارجيا:لمبحث الثانيا
ومستقل عن املؤسسة،  رئيسيتطوره و قيامه كنشاط إىل التدقيق اخلارجي  اليت يقدمهاخدمات لاحلاجة ل أدت

ليقدم يف هناية السنة املالية عمله يف  همة التدقيقمب هو من يقومو " املدقق "لح عليه اسم طيقوم به شخص يص
مدى حتكم املؤسسة يف عملياهتا ودرجة وعن رأيه الفين احملايد  فيه عن شكل تقرير ألصحاب املصاحل يعرب 

 :وعليه مت تقسيم هذا املبحث إىل العناصر التالية .واللوائح و القواعدالتازامها بالتعليمات 
 مفهوم التدقيق اخلارجي؛.0
 التدقيق اخلارجي؛وأنواع أهداف .0
 .املعايري العامة للتدقيق اخلارجي.6

 .مفهوم التدقيق الخارجي:لالمطلب األو 
أدى إىل حتمية  مما املؤسسة مالك تها من قبلإىل صعوبة مراقب توسع نشاطاهتاأدى كرب حجم املؤسسات و 

تعدد املفاهيم اليت تناولت التدقيق اخلارجي إال أن مجيعها من رغم بال،فظهور وظيفة التدقيق اخلارجي وتطورها
 :ويف ما يلي استعراض ألهم تلك املفاهيم حتقيقها،األهداف اليت يسعى التدقيق إىل  تتضمن

Bénédict  Guy et Keravel René حيث عرفه من  حققيسمح بالتالذي نتقادي االفحص ال: "بأنه  
هبدف مهين مستقل عن املؤسسة  قوم به شخصي فهو الفحص الذياملؤسسة،  صحة البيانات اليت تقدمها

                                           
 .04_05ص  ،0141، مطبعة االحتاد، عمان علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية خالد أمني،  1
 .يوسف حممد جربوع،نفس املرجع السابق  2
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سابات،فالتدقيق يهدف إىل املصادقة على احلسابات السنوية صحة و مصداقية احلمدى رأي حول  تقدمي
 1".للمؤسسة 

من أجل التأكد من صدق تقوم على االستقصاء  البيانات عملية فحص جملموعة من:"كما عرفه أمحد نور بأنه
ملالية ستخدمي القوائم اهذا الرأي مل إيصالسالمة القوائم املالية وفقا للمعايري املتعارف عليها، مع ضرورة و 

 .2القوائم حتديد مدى االعتماد على تلكبالتايل هذه املعلومات و  دقةاحلكم على مدى جودة و  هبدف
تقوميها بشكل موضوعي، واليت جلمع القرائن و ممنهجة عملية منظمة و :"عرفه إيهاب نظمي إبراهيم بأنه لقد

واملعايري املقررة  طابق بني هذه النتائجتتعلق باألنشطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق و الت
 3".مستخدمي الكشوف املاليةوتوصيل ذلك إىل 

جمموعة من تقنيات  باستعمالمهين  ينفذهاطريقة منهجية : " عرفت منظمة العمل الفرنسي التدقيق بأنه
وفعالية النظام معايري التقييم وتقدير مصداقية على  باالعتمادإصدار حكم مستقل  هبدفاملعلومات والتقييم 

 4".ملؤسسةاملتعلقة با اإلجراءاتو 
 فحص منظم و مستقل للبيانات والقوائم والسجالت والعمليات:"كما عرفه غسان فالح املطارنة بأنه

 5".مؤسسة وأن يقوم املدقق جبمع األدلة والقرائن وتقييمها وإبداء الرأي من خالل تقريرهلل
انتقاد و وتقييم حتليل فحص للقوائم املالية يشمل :"وديان بأنه لؤي حممد عرفه أيضا سامي حممد الرقاد،

نتقادي لألدلة املستخدمة إلبداء رأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم االتحليل المع  اإلجراءاتلسجالت و ا
تاج أن استنميكن على سرد التعاريف السابقة  بناءو   .6"املالية للمركاز املايل ونتائج العمليات خالل فرتة معينة

عملية الفحص بطريقة منهجية ومنظمة تتم من طرف شخص خارجي ،مهين،مؤهل : التدقيق اخلارجي هو
هبدف تقدمي تقرير  يقوم جبمع األدلة والقرائن والتأكد من مطابقتها للمعايري املقررة، ،ومستقل عن املؤسسة

                                           
1
 Bénédict.G et Keravel .R, Evaluation  du contrôle interne, Foucher, Paris, 1990,p07 .

 .14،ص0110،مؤسسة شباب اجلامعة،مصر، دقيق الحساباتتأمحد نور، 2
 .05،صمرجع سبق ذكرهإيهاب نظمي إبراهيم ،  3
 ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلازائر،6،ط،المراجعة وتدقيق الحساباتحممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 4

 .01ص، 0114
 .00،ص 0114، درا املسرية ،عمان،( ةالناحية النظري) ، تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة  5
 .00،ص0101،مكتبة اجملمع العريب،عمان،0ط،تدقيق الحسابات،سامي حممد الرقاد،لؤي حممد وديان 6
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اسبية املقدمة من طرف إدارة املؤسسة من لألطراف املعنية عن مدى صحة وسالمة القوائم املالية واملعلومات احمل
 :حيث متر عملية التدقيق اخلارجي بمالثة مراحل. أجل ترشيد قراراهتم وأحكامهم

تسجيلها وتبويبها واخلاصة بنشاط دقة يقصد به التأكد من صحة قياس العمليات وسالمتها و : الفحص
 1.حداث االقتصادية اخلاصة بنشاطهااملؤسسة، أي فحص القياس احملاسيب والقياس الكمي والنقدي لأل

يقصد به إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كأداة للتعبري السليم عن نتيجة أعمال :التحقيق
املؤسسة ،و على مدى متميل املركاز املايل للوضعية احلقيقية هلا يف فرتة زمنية معينة،أي التحقق من الوجود الفعلي 

 2.اصر الذمة على أرض الواقعوامليداين لعن
ويقصد هبما متكني املدقق من إبداء  وعليه ميكن القول أن عملييت الفحص والتحقيق وجهتني لعملة واحدة،

ركازها ملاملؤسسة و  لنشاطات صادقةرأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد أعطت صورة 
 .املايل

يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق وإثباهتا يف تقرير يقدم إىل األطراف و هو ختام عملية التدقيق  :التقرير
مثرهتا، و بالتايل يربز و املعنية داخل وخارج املؤسسة،ونستطيع القول بأن التقرير هو العملية األخرية من التدقيق 

 3.ي الفين احملايداملؤطرة باملعايري الكفيلة بإصدار الرأو فيه مجيع اجلهود املبذولة من قبل املدقق 
 :حبيث ميكن أن نصور اإلطار العام نظريا وتطبيقيا للتدقيق اخلارجي وفقا للشكل املقابل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ديوان  ،(االطار النظري والممارسة التطبيقية)  المراجعة وتدقيق الحسابات ،مسعود صديقي حممد هتامي طواهر، 1

 .01ص ،0116اجلازائر، املطبوعات اجلامعية،
 .01 ،ص 0111 االسكندرية، دار صفاء للنشر والتوزيع،المدخل الحديث لتدقيق الحسابات،  أمحد حلمي مجعة، 2
 .44ص  ،0114 االسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ،أصول المراجعة الفيومي حممد، لبيب عادل، 3
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 .اإلطار العام لعملية التدقيق اخلارجي يف ضوء االجتاهات احلديمة حنو تنظري التدقيق(:02)لشكل رقم ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دار صفاء للنشردخل إلى التدقيق الحديث، الم أمحد حلمي مجعة، :لمصدرا
 .199ص ،2112، االسكندرية لتوزيع،او 

 اإلطار العام للتدقيق الخارجي

 عملية اإلثبات الفحص عملية عملية التقرير

 صدق الخصوم.1صدق العمليات المالية                                     .0

 صدق حقوق أصحاب المؤسسة.4                صدق النفقات                               .0

 عدالة األربح و الخسائر.5صدق اإليرادات                                            .6

 عدالة المركز المالي.4                                              األصول صدق.0

 املفاهيم

 الصدق.1                          االستقالل                             .0

 التوازن.4التأهيل العلمي و العملي                                       .0

 عدم التأكد.5كفاية نظام الرقابة الداخلية                                   .6

 دالةالع.4المسؤولية                                                       .0

 الفروض

 اإلفصاح                                             .1التكامل                                                        .0

 السببية.4الشمول                                                        .0

 اإلنصاف       . 5              الموضوعية                                     .6

 كفاية االتصال.1الكفاية الذهنية                                                 .0

 املبادئ

عملية التدقيق إجراءاتأساليب و   

 تنظيم ختطيط  رقابة داخلية
 تنفيذ

 والتغري يف حقوق املسامهني
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 .التدقيق الخارجيو أنواع أهداف :المطلب الثاني
 .أهداف التدقيق الخارجي :الفرع األول

 اإلطارالذي عرفته أهدافها،و ميكن التطرق يف هذا  التطوركان ناجتا عن إن التطور الذي شهدته مهنة التدقيق  
 :يلي يف ما( العملية)و األهداف امليدانية ( التقليدية)إىل األهداف العامة

حيث سنتناول تطور أهداف التدقيق عرب التاريخ من خالل اجلدول  :األهداف العامة أو التقليدية:أوال
 :املوايل

 .التطور التارخيي ألهداف التدقيق ومدى الفحص وأمهية الرقابة الداخلية(:01)الجدول رقم
 أهمية الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق فترةال

 عدم االعرتاف هبا بالتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس م0111قبل عام 
 عدم االعرتاف هبا بالتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس م0411_م0111

 
 م0111_م0411

 اكتشاف التالعب واالختالس. 0
 يةاكتشاف األخطاء الكتاب.0

بعض االختبارات ولكن 
 األساس هو التفصيلي

 
 عدم االعرتاف هبا

 
 م0166_م0111

حتديد مدى سالمة وصحة تقرير .0
 .املركاز املايل

 .اكتشاف التالعب واألخطاء.0

بالتفصيل وتدقيق 
 ختياريا

 
 اعرتاف سطحي

وصحة تقرير  حتديد مدى سالمة، م0101_م166
 املركاز املايل

 يف االهتمامبداية  تدقيق اختياري

وصحة تقرير  حتديد مدى سالمة، م0141_م0101
 املركاز املايل

 اهتمام وتركياز قوي تدقيق اختياري

المفاهيم األساسية وآليات )، المراجعة الخارجية حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي:المصدر
 .11ص ،0110 االسكندرية، معية،الدار اجلا ،(التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية

 :ميكن حصر األهداف التقليدية ملدقق احلسابات يف الشكل التايل
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  .لتدقيق األهداف التقليدية(:01)الشكل رقم

 
 عمان، ، درا املسرية،(الناحية النظرية) تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة،  :مصدرال

 .04ص  ،0114
الذي يبني التطور التارخيي ألهداف التدقيق يف الفرتة ( 10)و اجلدول رقم ( 10)من خالل الشكل رقم 

 :م ،ميكن تلخيص هذه األهداف يف ما يلي0141م إىل غاية 0111املمتدة من 
 :األهداف الرئيسية.0
 .لدفاتر ا واملعلومات اليت تتضمنها السجالت والبيانات مدى مصداقية و دقة من  أكدالت_

 التدقيق أهداف 

 أهداف ثانوية
 صةأهداف خا

 منع السرقة اكتشاف األخطاء

 التالعب في حسابات البضائع

أهداف رئيسية إلبداء 
 الرأي

 تالعب احتيالي

أخطاء الحذف و 
 السهو

 

 المتكافئة

 

 المعوضة

 

في تطبيق 
 المبادئ

 

 الكتابة

 أخطاء ارتكابية

 

 جزئي

 

 كلي
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 .حول الوضعية احلالية للمؤسسةإبداء رأي فين حمايد _
 :األهداف الفرعية . 1
 ؛املوجودة بالسجالت وحماولة تقليص فرص ارتكاهبا األخطاء والغش كل أنواعاكتشاف   _
 ذلك ؛اكتشاف التالعبات واالختالس ومنع فرص ارتكباها بوضع إجراءات حتول دون  _
 ؛مقراراهت ترشيداملالية من  مستخدمي القوائممتكني  _
 .حتديد مبلغ الضريبة يف مصلحة الضرائب مساعدة  _

باإلضافة إىل األهداف التقليدية هناك أهداف حديمة،حيث انتقل التدقيق من جمرد قيام مدقق احلسابات 
 السجالت،واكتشاف ما قد يوجد هبا من أخطاء أو غشباملمبتة  املعلوماتو دقة صدق من  حققبالت
 :1تازوير إىل أهداف جاءت نتيجة التطور االقتصادي املتسارع الذي يشهده العامل املعاصرو 
 .القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط_
 .فيض خطر التدقيق على العميل أو املؤسسات حمل التدقيقخت_

 :استخراج أهداف عملية وميدانية نذكر منها من خالل هذه األهداف العامة للتدقيق ميكن
 ؛(عرض القوائم املالية بصدق و عدالة)العرض و اإلفصاح _

 ؛(الشمول)شرعية وصحة العمليات املالية _ 
 ؛(احلقوق و االلتازامات)امللكية و املديونية_ 
 إبداء رأي فين حمايد؛_
 الوجود و التحقيق؛_

 .التقييم و التخصيص_ 
اجيب حتقيق بعض هذه األهداف  حيث إجراءاتهمعايري التدقيق و  من خالل تطبيقألهداف هذه ا ميكن حتقيق

 .أو كلها عند تدقيق أرصدة القوائم املالية
اجيب على املدقق أن يكون معنيا بالتحقق  (:عرض القوائم المالية بصدق و عدالة)العرض و اإلفصاح.2

فاإلفصاح  ح عنها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها،من أن عناصر القوائم املالية قد مت تبويبها واإلفصا 
 2.يشمل ما جاء يف صلب القوائم املالية أو ما أحلق هبا يف شكل مالحظات أو مرفقات

                                           
 .11،ص 0111التوزيع،اإلسكندرية،دار صفاء للنشر و المدخل إلى التدقيق الحديث ، أمحد حلمي مجعة ، 1
،مؤسسة الوراق، عمان،  أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدوليةالقاضي حسني،دحدوح حسني، 2

 .01،ص0111
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حبيث اجيب على املدقق يف هناية املطاف التأكد من توفر أو  (:الشمولية)شرعية وصحة العمليات المالية.1
الصدق يف احلسابات اليت مت تدقيقها؛ فتوفر الشرعية يعين إثبات أن القوائم عدم توفر املفهومني الشرعية و 

ويف حالة غياب القوانني فإنه يشرتط احرتام قواعد و  املالية قد مت إعدادها وفقا للقوانني والقواعد املعمول هبا،
 .مبادئ احملاسبة املتعارف عليها

ال من حقيقة احلسابات اليت تعين الصحة املطلقة أما عن صدق احلسابات فيتم استعمال هذه العبارة بد
للحسابات ،األمر الذي يتعذر الوصول إليه يف الواقع فتطبيقا ملبدأ احليطة و احلذر تكون هناك مؤونات 
ملواجهة أخطار املستقبل ،حبيث ال ميكن للمدقق القول بأن املؤونة املكونة متمل احلقيقة بل قوله بعد مراجعتها 

 1.أي أن األخطار قد حددت بصفة موضوعيةبأهنا صادقة 
  بالتايل اجيب على املدقق التحقق و التأكد من صحة البيانات احملاسبية و الوثائق املالية املسجلة بالدفاترو 

والسجالت، حىت يتمكن من إعطاء رأي فين حمايد عن مصداقية املعلومات الناجتة عن النظام احملاسيب 
 2.ملركاز املايلومدى تعبريها عن ا للمؤسسة،

يسعى املدقق من خالل هذا البند إىل إبداء رأي فين حمايد حول املعلومات احملاسبية :إبداء رأي فني محايد.3
 3:الناجتة عن النظام احملاسيب، و لذلك ينبغي عليه القيام بفحص والتحقق من العناصر التالية

 والطرق املطبقة؛ اإلجراءاتالتحقق من _ 
 ألصول واخلصوم؛مراقبة عناصر ا_ 
 التأكد من التسجيل السليم للعمليات؛_ 
 التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء و النواتج اليت ختص السنوات السابقة؛_ 
 ؛األخطاءحماولة كشف أنواع الغش،التالعب و _ 
 تقييم األهداف واخلطط؛_ 
 تقييم اهليكل التنظيمي؛_

للمدقق أن يبدي رأي حمايد حول مدى االلتازام بتطبيق املبادئ  على تدقيق العناصر السابقة ميكن اعتمادا
 .احملاسبية و عن مصداقية املعلومات و البيانات اليت تقدمها املؤسسة

                                           
اجلازائر ،  ديوان املطبوعات اجلامعية، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،حممد بوتني ، 1

 .00،01،ص0116
 .عادل،الفيومي حممد،نفس املرجع السابقلبيب  2
 . 01،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي3
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يعين هذا البند أنه اجيب على املدقق أن يتأكد من أن كل   (:الحقوق و االلتزامات)الملكية و المديونية.4
للمؤسسة عن طريق فحص الوثائق القانونية ،كما يتحقق من أن الديون العناصر الواردة يف امليازانية هي ملك 

 1.املسجلة بامليازانية هي مستحقة فعال ألطراف أخرى
و كذا ملبادئ احملاسبية اأنه اجيب على املدقق االلتازام بتطبيق  هذا العنصر يعين: التقييم و التخصيص.0

االلتازام حيث يضمن .يف احلسابات هاو ختصيص األحداث تقييمأثناء استعمال الطرق احملاسبية املتعارف عليها 
 2:هبذا البند ما يلي

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش؛_
 االلتازام باملبادئ احملاسبية؛_
 ثبات الطرق احملاسبية من دورة إىل أخرى؛_
العناصر يسعى مدقق احلسابات إىل التأكد من أن مجيع األصول و اخلصوم و مجيع :الوجود و التحقيق.6

الواردة يف القوائم املالية اخلتامية موجودة فعال، فمن جهة يتأكد من وجود األصول و احلقوق على أرض الواقع 
و من جهة أخرى حتقق من أن االلتازامات املوجودة مسجلة بالدفاتر ،فممال يتحقق وجود املخازون السلعي عن 

 3.طريق اجلرد الفعلي و املادي للمخازونات
 .أنواع التدقيق الخارجي: يالفرع الثان

ميكن تصنيف عملية تدقيق احلسابات إىل عدة تبويبات و كل تبويب يتضمن أنواع خمتلفة باختالف الازاوية 
 .اليت ينظر إىل عملية التدقيق من خالهلا

 4:و عليه سنقوم بدراسة أنواع التدقيق على النحو التايل
 .كامل و التدقيق اجلازئي؛التدقيق ال( اجملال أو النطاق)من حيث احلدود_
 .؛التدقيق التفصيلي و التدقيق االختباري(حجم االختبارات)من حيث مدى الفحص _
 .؛التدقيق اخلارجي و التدقيق الداخلي(القائم بعملية التدقيق)من حيث االستقالل_
 .؛التدقيق اإللازامي و التدقيق االختياري(درجة اإللازام)من حيث اإللازام القانوين_

                                           
 .لبيب عادل،الفيومي حممد،نفس املرجع السابق 1
 .01،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 2
،اإلسكندرية،الدار اجلامعية، محاسبة و المراجعةدراسات متقدمة في الكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد سرايا،  3

 .054،ص0110
 .01أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره،ص 4
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 :نتناول باختصار التصنيفات السابقة،على النحو التايلس عليهو 
 :و ينقسم التدقيق من حيث جمال أو نطاق التدقيق إىل نوعني:من حيث الحدود:أوال
وهو الذي خيول للمدقق إطارا غري حمدد للعمل الذي يؤديه، و ال تضع اإلدارة أو اجلهة  :التدقيق الكامل.2

 1.ق أو جمال عمل املدققاليت تعني املدقق أية قيود على نطا
ل عملية متت خالل فرتة حماسبية معينة و إمنا خيضع التدقيق للمعايري أو املستويات كال يعين  هذا الفحص إن 

املتعارف عليها،و يتعني على املدقق يف هناية األمر أن يقدم الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة وصحة التقارير 
 2.الفحص و املفردات اليت مشلتها اختباراته املالية ككل بغض النظر عن نطاق

 3:نعين هبذا النوع أن يكون التدقيق شامال للعناصر و النواحي التالية
 مجيع العمليات املالية الصغرية و الكبرية على حد سواء؛_
 مجيع القيود الدفرتية املسجلة يف دفاتر اليومية على اختالف أنواعها؛_
 دفاتر األستاذ على اختالف أنواعها؛ مجيع احلسابات اليت تتضمنها_
 مجيع التسويات احملاسبية اليت متت خالل الفرتة ؛_
 .مجيع املستندات و األوراق و امللفات و السجالت و الدفاتر_

أسلوب التدقيق الكامل عندما تكون نتيجة تقييمه لنظام الرقابة غري  إتباعيف الغالب يلجأ املدقق اخلارجي إىل 
التدقيق الكامل لتنفيذ برامج  له غري مطمئن متاما لقوة هذا النظام فيضطر إىل استخدام أسلوبمرضية مما اجيع

 4.عمله
هو التدقيق الذي يتضمن وضع القيود على نطاق التدقيق حيث يقتصر عمل املدقق و : التدقيق الجزئي.1

 5.ى سبيل احلصرعلى بعض العمليات دون غريها،و حتدد اجلهة اليت تعني املدقق تلك العمليات عل

                                           
المفاهيم األساسية و آليات التطبيق وفقا للمعايير )، المراجعة الخارجية  حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 1

 .60،ص 0110ندرية،الدار اجلامعية،اإلسك،(المتعارف عليها و المعايير الدولية
 .00أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  2
 .01حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص  3
، 0114،املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، المحاسبة و المراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي،حممد السيد سرايا،  4

 .044،041ص
 .61ذكره،ص  مرجع سبق، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 5
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رسالة )يف هذه احلالة تنحصر مسؤولية املدقق يف حدود التدقيق املكلف به، مما يستدعي وجود اتفاق كتايب 
يبني حدود التدقيق و اهلدف منه حىت يتمكن املدقق من التقرير عن اخلطوات اليت اتبعت والنتائج اليت ( ارتباط

 1.يام بشيء مل ينص عليه يف االتفاق توصل إليها حىت ال ينسب إليه التقصري يف الق
 2:لتنفيذ هذا النوع من التدقيق قد خيتار املدقق 

 بعض القيود لبعض العمليات دون غريها؛_
 عمليات أيام معينة دون باقي األيام؛_
أو املصروفات؛إىل غري ذلك من أساليب اختيار موضوعات و عمليات  اإليراداتعينات من عمليات _

 .توالها املدققاملراجعة اليت ي
 :اجيب مراعاة ما يلي اإلطاريف هذا 

 ال اجيب على املدقق إطالع املسئولني على طبيعة العمليات اليت سوف يقوم مبراجعتها؛_
ال اجيب على املدقق استخدام نفس العمليات وبنفس األسلوب عند القيام بتدقيق عمليات نفس املؤسسة _

 مرة أخرى؛
 بيعة العمليات اليت قام باختبارها و تدقيقها؛طه تفاصيل و على املدقق أن يكتب يف تقرير _
أسلوب التدقيق اجلازئي إال بعد أن يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة  إتباعال اجيب على املدقق _

 .موضوع التدقيق وتأكده من أنه نظام جيد و يبعث على االطمئنان
 3:لعناصر اآلتيةمن الضروري تقييد هذا النوع من التدقيق با

 وجود عقد كتايب يوضح نطاق التدقيق؛_
 ذمة املدقق من القصور و اإلمهال يف تدقيق بند مل يعهد إليه؛ ءإبرا_
 .حصر مسؤولية املدقق يف جمال التدقيق أو يف البند املعهود إليه_

اخلطوات اليت اتبعت  على ما تقدم ميكن القول بأن التدقيق اجلازئي يهدف إىل احلصول على تقرير يتضمن بناء
و النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الفحص و ال يهدف إىل احلصول على رأي فين حمايد عن مدى 

 .عدالة القوائم املالية و عن داللتها للمركاز املايل للمؤسسة نتيجة األعمال كما هو احلال يف التدقيق الكامل
 
 

                                           
 .00أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .01،00حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص  2
 .06،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 3
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 (:حجم االختبارات)من حيث مدى الفحص :ثانيا
وهو التدقيق الذي ساد يف بداية عهد املهنة و فيه يقوم املدقق بفحص مجيع   (:الشامل)التدقيق التفصيلي.2

القيود و الدفاتر و السجالت و املستندات للتأكد من أن مجيع العمليات صحيحة و مقيدة بانتظام ،كما أهنا 
 1.خايل من األخطاء أو الغش أو التالعب

و ذلك إلمكانية فحص مجيع القيود و املفردات حمل  ةالصغري ات قيق للمؤسسلح هذا النوع من التديص
الفحص بالتفصيل على عكس املؤسسات الكبرية ،فال ميكن القيام هبذا النوع من التدقيق لكرب حجم 

 2.العمليات اليت تقوم هبا
العملية و تعارضها مع يف حالة الشركات الكبرية احلجم سيؤدي استخدام هذا التدقيق إىل زيادة أعباء هذه 

 3.عاملي الوقت و التكلفة اليت حيرص املدقق اخلارجي على مراعاهتا باستمرار
لقد أدى كرب حجم املؤسسات االقتصادية و تعدد عملياهتا بصورة كبرية إىل صعوبة  :التدقيق االختباري.1

احلاجة للجوء إىل التدقيق  القيام بتدقيق شامل لكل القوائم املالية و املفردات بالتفصيل،لذا استوجب
 4.االختباري الذي يعين قيام املدقق بتدقيق جازء من الكل

لكي ختضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج هذا الفحص ( العينة)أي اختيار عدد من املفردات 
نة على عدة اعتبارات ، و يتوقف حتديد حجم العي(اجملتمع)على جمموع املفردات اليت مت اختيار هذا اجلازء منها 

من أمهها ما يظهره فحص و تقييم املدقق اخلارجي ألنظمة الرقابة الداخلية املتبعة داخل املؤسسة من ناحية، 
 5.التدقيق االختباري من ناحية أخرى إجراءاتومدى إمكانية تطبيق 

ق اجلازئي و التدقيق عليه اجيب عدم اخللط بني التدقيق الكامل و التدقيق التفصيلي من ناحية و التدقيو 
 االختباري من ناحية أخرى، فالتدقيق الكامل قد يكون تفصيلي إذا مت فحص مجيع القيود و الدفاتر

  اري إذا قام املدقق بفحص جازء معني من القيود و الدفاتر بوالسجالت و املستندات يف حني أنه يكون اخت
 1.هذا اجلازء يشتملتوصل إليها على الكل الذي ، مث يقوم بتعميم النتائج اليت 6السجالت و املستندات و 

                                           
 .00أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .61،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 2
 .64مرجع سبق ذكره،ص ، الصبان، عبد الوهاب نصر عليحممد مسري  3
 .60_61،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 4
 .حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي،نفس املرجع السابق 5
 .06أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  6
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كذلك احلال فإن التدقيق اجلازئي قد يكون تفصيلي إذا مت فحص مجيع العمليات اليت يتمل عليها ذلك اجلازء 
 2.حمل التدقيق، و قد يكون اختباري إذا مت اختبار عينة من جمموع مفردات هذا اجلازء

 (:إجراء االختبارات)من حيث التوقيت:ثالثا
يعد التدقيق املستمر الذي يقوم فيه مدقق احلسابات بالرتدد على املؤسسة من وقت إىل :التدقيق المستمر.2

،و هذا النوع من التدقيق 3احملاسبية اليت متتالعمليات آخر أو على فرتات دورية أو غري دورية للقيام بفحص 
 4:يتبعه املدقق بصفة خاصة يف حالة

 ملياهتا؛عنوع كرب حجم املؤسسة و ت_
 توافر عدد كبري من مساعدي املدقق مما يؤدي إىل ترددهم على املؤسسة بصفة مستمرة؛_
 .عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته_

و يعمل التدقيق املستمر على معاجلة العيوب و االنتقادات اليت وجهت إىل التدقيق النهائي،و عليه ميكن 
 :ايا اليت يقدمها أسلوب التدقيق املستمر يف النقاط التاليةحصر املاز 

التوسع يف نطاق الفحص و زيادة حجم االختبارات و اجملاالت اليت ختضع للتحقق نظرا لطول الفرتة الازمنية _
 اليت تتم فيها عملية التدقيق؛

 بني تاريخ حدوث اخلطأاكتشاف األخطاء و التالعب أول بأول ، مما يعين عدم وجود فجوة زمنية كبرية _
 5وتاريخ اكتشافه،مما ميكن من تصحيحها و تفادي حدوثها يف املستقبل؛

كمرة تردد املدقق على املؤسسة له أثره يف انتظام العمل و اجنازه بسرعة و دقة و تقليل فرص ارتكاب الغش _
 و األخطاء؛

 6اريخ انتهاء السنة املالية؛متكن املدقق من االنتهاء من عملية التدقيق بعد فرتة قصرية من ت_

                                                                                                                                
 .64ه،ص مرجع سبق ذكر ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 1
 .أمحد حلمي مجعة ،نفس املرجع السابق 2
 .01أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  3
الدار اجلامعية ، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة،كمال الدين مصطفى الدهراوي،حممد السيد سرايا،  4

 .010،ص 0110مصر،
 .01مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 5
الجزء _اإلطار النظري واإلجراءات العملية_مراجعة الحسابات المتقدمةحسني أمحد دحدوح ،حسني يوسف القاضي، 6

 .10،ص 0111،درا المقافة للنشر،األردن،0،طاألول
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املساعدة يف انتشار عمل التدقيق و الفحص و املتابعة داخل مكاتب التدقيق على مدار السنة املالية مما يتيح _
 فرصة التدريب و التعليم بالنسبة للعاملني يف هذه املكاتب من املدققني حديمي العهد بالتدقيق

 .والتخرج
 :يق املستمر بعض العيوب و اليت نوجازها يف ما يليالتدق إتباعميكن أن يرتتب على 

قد حيدث نوع من التالعب بعد أن ينتهي املدقق من عملية التدقيق و خاصة أنه لن يعود مرة أخرى _ 
 للمفردات اليت مت مراجعتها يف فرتة سابقة؛

ك العمل بني العاملني قد يؤدي تردد املدقق بصفة دائمة و مستمرة لفحص ما مت و تدقيق األعمال إىل ارتبا_ 
 1يف املؤسسة؛

تردد املدقق و معاونوه بصورة منتظمة و متكررة على املؤسسة قد يؤدي إىل قيام صداقات و عالقات _ 
 شخصية بني القائمني بعملية التدقيق و اخلاضعني هلا مما يؤثر على حياد و استقالل املدقق عند إبداء رأيه؛

بصورة متصلة ،مما يعين انقطاع الفحص عند مرحلة معينة على أن يستكمل عدم القيام باختبارات التدقيق _ 
 يف موعد الحق ، مما يؤثر على مدى متابعة القائمني بالتدقيق جلميع اجلوانب املرتبطة مبجال

 2.الفحص و خاصة االختبارات اليت حتتاج وقت طويل إلمتامها
 برنامج للتدقيق على أساس مراعاة مواعيد العمل،ميكن معاجلة هذه العيوب من خالل قيام املدقق بإعداد 

وكذلك استخدام الرموز و العالمات للعمليات اليت مت تدقيقها،و كذلك ميكن للمدقق عمل مذكرات بأرصدة 
 3.احلسابات اليت مت تدقيقها

ملالية اخلتامية، أن التدقيق النهائي يتم بعد انتهاء السنة املالية و إعداد حسابات القوائم االقول بالذكر  جبدر
 .بينما يف حالة التدقيق املستمر فتتم عمليات الفحص و إجراء االختبارات على مدار السنة املالية

يتمياز هذا التدقيق بكونه يتم بعد انتهاء السنة املالية و إعداد احلسابات و القوائم املالية   :التدقيق النهائي.1
سلوب يف املؤسسات الصغرية احلجم، و اليت ال تتعدد فيها العمليات اخلتامية، و يلجأ املدقق عادة إىل هذا األ

 :ومن املازايا اليت حيققها التدقيق النهائي.بصورة كبرية
عدم حدوث ارتباك يف العمل داخل املؤسسة ألن املدقق و معاونيه لن يرتددوا كمريا على املؤسسة و لن _

 من عملية اإلقفال؛حيتاجوا إىل السجالت و الدفاتر إال بعد االنتهاء 

                                           
 .01_00حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .00مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .04لمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص أمحد ح 3
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االختبارات حملدودية  إجراءمن احتماالت السهو من جانب املدقق و مساعديه يف تتبع العمليات و  قللت_
 1.الوقت

ختفيض احتماالت التالعب و تعديل البيانات و األرقام اليت يتم تدقيقها، حيث أن مجيع احلسابات يكون _
 2قد مت تسويتها و إقفاهلا؛

املدققني الذين يتعاملون مع العديد من املؤسسات مبا ال يتوفر لديه الوقت الكايف خالل  يفضلها كمري من_
 السنة للممارسة أسلوب التدقيق املستمر؛

 يفضلها املدقق ألهنا عملية و واقعية و تتيح له الفرصة لتنسيق الوقت بينه و بني مساعديه؛_
 م و اليت ال تستغرق وقتا طويال؛تصلح لتدقيق عمليات و حسابات املؤسسة الصغرية احلج_
يفضلها املدقق يف حالة قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة و اطمئنانه إىل أنه نظام قوي   _

 :وهلذا النوع من التدقيق عيوب ميكن تلخيصها يف ما يلي 3.وجيد
 تعترب الفرتة الالزمة للقيام هبذا النوع من التدقيق قصرية؛_ 
شاف األخطاء و التالعب يف هناية السنة املالية قد يرتتب عليه عدم إمكانية تفادي تراكم األخطاء، إن اكت_ 

 4ألن سيكون اكتشافها بعد فرتة طويلة من وقوعها؛
 حدوث ارتباك يف مكتب التدقيق؛_ 
 تأخر النتائج؛_ 
 5.عدم قيام املدقق بالفحص على املستوى املرغوب_

أسلوب التدقيق املستمر أو النهائي و لازيادة فعالية التدقيق و عدم الوقوع يف  إتباع و عليه ميكن القول أنه عند
 6:القواعد و األسس التالية إتباعاألخطاء فيمكن للمدقق 

 و معناها؛ يستخدم املدقق إشارات خاصة به خالل عملية التدقيق حيتفظ هو بسريتها و مفهومها و مدلوهلا_
 ألرصدة اهلامة يف مذكراته حلني احلاجة إليها؛أن يسجل املدقق النتائج و ا_

                                           
 .11،ص0111،الدار اجلامعية،بريوت،المراجعة بين التنظير و التطبيقالصبان حممد مسري،الفيومي حممد، 1
 .64مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .04_01حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص   3
 .61مرجع سبق ذكره،ص ، نصر علي حممد مسري الصبان، عبد الوهاب 4
 .01أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  5
 .05حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص  6



 اإلطار النظري للتدقيق الخارجي األول                                                             لفصل ا
 

36 

 

 من حق املدقق أن حيتفظ بنسخة من التقارير اهلامة و اليت خيشى التالعب فيها و يعود إليها عند احلاجة؛_
على املدقق أال يراجع الرتصيد يف حسابات األستاذ العام إال يف هناية السنة املالية حىت ميكن اكتشاف أي _

 .غش أو أخطاء
 :القانوين إىل نوعني اإللازامينقسم التدقيق من حيث  :من حيث مدى االلتزام في التدقيق:ابعار 

قوانني _قانون الشركات)وهو التدقيق الذي تلتازم به املؤسسات وفقا للقانون السائد   :اإللزاميالتدقيق .2
اليت تقدر أتعابه و تصدر قرار  ، و يتم تعيني املدقق عن طريق اجلمعية العامة و هي(قانون االستممار_الضرائب

 1.تعيينه،و من الضروري أن يكون التدقيق يف هذه احلالة اختباري
حيث تلازم املؤسسة بتعيني مدقق حسابات قانوين يتوىل حساباهتا و قوائمها املالية و يرتتب على عدم القيام 

 2.وقوع خمالفات حتت طائلة العقوبات املقررة اإللازاميبالتدقيق 
ية أخرى قد تنص القوانني النظامية يف بعض املؤسسات يف القطاع اخلاص على ضرورة تدقيق ومن ناح

 .حساباهتا عن طريق مدقق قانوين متخصص
حيث ينظر املشرع اجلازائري من خالل القانون التجاري إىل إلازامية التدقيق لبعض الشركات كالشركة ذات 

على  411ع اجلازائري يف القانون التجاري و يف مادته رقم املسؤولية احملدودة أو شركة التضامن ، نص املشر 
 3.ضرورة تعيني مندوب احلسابات يف قانون التأسيس بالنسبة إىل شركات األموال

األصل يف التدقيق أن يكون اختياريا،و هو التدقيق الذي يتم دون   (:اإللزاميغير )التدقيق االختياري .1
الشركات ذات املسؤولية أو ذات الشخص الوحيد حيث يسعى أصحاهبا إىل قانوين حيتم القيام هبا، ففي  إلازام

طلب االستعانة خبدمات املدقق اخلارجي بغية االطمئنان على صحة املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام 
كاء املعلومات احملاسبية و عن نتائج األعمال و املركاز املايل و تتخذ هذه املعلومات كأساس لتحديد حقوق الشر 

من القانون  140و نص املشرع اجلازائري يف املادة .و خاصة يف حاالت االنفصال أو انضمام شريك جديد 
 4.التجاري على تعيني مندوب للحسابات يف حالة االقتضاء لذلك

 5: يشمل هذا النوع من التدقيقميكن أن 

                                           
 .01أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .66مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .00_01 ،مرجع سبق ذكره،ص 0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 3
 .00_00،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 4
 .010كمال الدين مصطفى الدهراوي،حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص   5
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 تدقيق و فحص عمليات اخلازينة خالل فرتة معينة؛_ 
 املختلفة؛بات و عمليات املخازن مراجعة و تدقيق حسا_ 
 تدقيق بعض عمليات الشراء دون غريها أو بعض عمليات املبيعات دون غريها؛_ 
 .تدقيق أوراق و مستندات بعض املناقصات اليت متت خالل فرتة ما_ 

 :يف الغالب تتفق الشركات مع مدققني قانونيني لفحص و تدقيق حساباهتا و دفاترها لألسباب التالية
 مان سالمة ما مت من عمليات و ما حتقق من نتائج؛ض_ 
 ؛...كسب ثقة األطراف اخلارجية ممل البنوك و املستممرين _ 
 تيسري التعامل مع األجهازة احلكومية و كسب ثقتها و خاصة مصلحة الضرائب؛_ 
 1.احلفاظ على سالمة املركاز املايل للشركة و مسعتها التجارية يف جمال نشاطها_ 

ميكن تقسيم التدقيق من حيث القائم به إىل نوعني   :حيث الجهة القائمة بعملية التدقيقمن :خامسا
 :أساسيني مها

التدقيق اخلارجي هو عملية فحص أنظمة لرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و  :التدقيق الخارجي.2
ديا منظما،بقصد اخلروج برأي فين احلسابات و الدفاتر احملاسبية اخلاصة باملؤسسة حتت التدقيق فحصا انتقا

حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لتلك املؤسسة يف هناية فرتة زمنية معلومة ،و مدى 
 2.تصويرها لنتائج أعماهلا من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة

 3: وميكن حتديد أهداف التدقيق احملاسيب اخلارجي يف النقاط التالية
 ليات مت تسجيلها بشكل كامل؛كل العم_
 :كل عملية مت تسجيلها البد أن تكون _

 حقيقية؛_ 
 صحيحة التقييم؛_ 
 .مسجلة يف وقت وقوعها_ 

 

                                           
 .06حممد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص  1
ة،دار وائل للطباعة و النشر،عمان الطبعة الماني، (الناحية النظرية و العملية)علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهلل، 2

 .06،ص 0111األردن،
 .60،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 3
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يتممل اهلدف األساسي من ممارسة التدقيق اخلارجي يف ضمان التطابق بني النتائج احملققة و النتائج كما 
 1:املتوقعة ،وذلك من خالل حتقيق العناصر اآلتية

 ضمان إتباع اإلجراءات احملاسبية؛_
 كشف االختالالت الوظيفية احملتملة وأسباهبا و اختاذ التدابري الالزمة؛_
 .حتليل وقوع االختالالت الوظيفية_
كان ظهور التدقيق الداخلي الحقا للتدقيق اخلارجي، و من مث فهو يعترب حديث إذا ما  :التدقيق الداخلي.1

ث نشأ التدقيق الداخلي بناءا على احتياجات اإلدارة ألحكام عملية املراقبة على قورن بالتدقيق اخلارجي حي
 2.املستويات التنفيذية

املستجدات املهنية  اخلاص بالتدقيق الداخلي حسبعمل معهد املدققني الداخليني على تطوير التعريف  لقد
للتدقيق الداخلي،و وضع تعاريف متعددة  الباحمني يفو  ؤلفنيكما اجتهد  الكمري من امل  املؤسساتاليت تعرفها  

 :اليت ميكن سرد أمهها يف ما يلي
السيطرة على عملياهتا،و  يضمن للمؤسسةنشاط مستقل و موضوعي "  بأنهالتدقيق الداخلي كما يعرف 

و حتسني عملياهتا،كما أنه يساعد املنظمة للمؤسسة القيمة املضافة  تقدمب يقدم هلا النصائح اليت تساهم يف
املخاطر، حوكمة  لى حتقيق أهدافها بإاجياد منهج منظم و دقيق لتقييم و حتسني فاعلية عمليات إدارةع

 3"الرقابة وعن طريق تقدمي االقرتاحات املناسبة لتعازياز كفاءة املؤسسةاملؤسسة و 
 كلتشمل فحص و تقييم  مستقلة و موضوعية إىل أن التدقيق الداخلي هو وظيفة  انالتعريف نويشري هذا

 .على حتقيق أهدافها هايساعد كما أنه ؤسسةاألنشطة داخل امل
تنشئه اإلدارة للقيام خبدمتها يف حتقيق ؤسسة نشاط مستقل داخل امل "4:كما يعرف التدقيق الداخلي بأنه

العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات احملاسبية والتأكد من كفاية قيمة االحتياطات املتخذة 
سياسات واإلجراءات اإلدارية املرسومة ، ويف قياس المن إتباع حقق ويف التؤسسة أصول وممتلكات امل حلماية

،  الالزمةواقرتاح التحسينات هدافها صالحية تلك اخلطط والسياسات ومجيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء أ
 ."من أجل وصول املؤسسة ألقصى كفاية إنتاجية

                                           
1
https://comptabilite.ooreka.fr 

 .61مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
3
 Institute of Internal Auditors (IIA) 2111 . 

، 2111الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، ، ( الناحية النظرية والعملية) ، علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهلل،4
 .000ص 
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مستقلة عن الوظائف داخل املؤسسة تقييمية التدقيق الداخلي هو وظيفة : ظ أنمن خالل هذا التعريف نالح
و من األخرى هتدف إىل خدمة اإلدارة من خالل التأكد من إتباع املوظفني للسياسات و القواعد املعمول هبا 

 .،بغرض وصول املؤسسة إىل أقصى رحبية ممكنةمث تقدمي االقرتاحات و التوصيات
التدقيق الداخلي و اخلارجي و اليت ميكن إاجيازها يف اجلدول التايل إلبراز أوجه اخلالف  هناك اختالفات بني

 :بني دور كل من املدقق الداخلي و املدقق اخلارجي
 .الفرق بني التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي(:03)لجدول رقما

 التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي البيان
الهدف من .2

 التدقيق
اإلدارة يف استغالل املوارد املتاحة  كفاءة.0

 .لديها
 .اكتشاف التالعب و األخطاء و الغش .0
إبداء الرأي حول صحة وسالمة القوائم .6

 .املالية

خدمة اإلدارة عن طريق التحقق من .0
 .سالمة البيانات املقدمة يف النظام احملاسيب

اكتشاف و منع األخطاء و الغش و .0
 .التالعب

الشخص .1
يقوم الذي 

 .بالتدقيق

موظف من داخل املؤسسة يعني من قبل  .شخص مهين مستقل من خارج املؤسسة
 .إدارة املؤسسة

 
توقيت .3

 أداء التدقيق
 .يتم التدقيق ملرة واحدة يف هناية السنة املالية.0
قد يكون على فرتات منتظمة خالل السنة .0
 (.مستمر)

يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار 
 .اليةالسنة امل

نطاق .4
 التدقيق

يتحدد نطاق عمل املدقق عن طريق العقد 
املوقع معه والعرف السائد و ما تنص عليه 

 .التشريعات و املعايري

يتحدد نطاق عمله عن طريق اإلدارة وفقا 
 .له منوحةللصالحيات و املسؤوليات امل

يتمتع املدقق باستقاللية تامة ألنه شخص حمايد  االستقاللية.0
 .خارج املؤسسة و من

يوجد لديه استقالل جازئي حيث أنه خيدم 
 .اإلدارة و يعني من قبل اإلدارة

من يقوم .6
 بتعيينه

يعني من قبل املالك لذلك فهو مسؤول أمام 
 .املالك ليقدم التقرير النهائي هلم

املؤسسة و يقدم تقريره  إدارةيعني من قبل 
 .لإلدارةبعد عملية التدقيق 

درا املسرية للنشر والتوزيع ، (الناحية النظرية) تدقيق الحسابات المعاصرة الح املطارنة،غسان ف: المصدر
 .04، ص 0114والطباعة،عمان، 
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بالرغم من أوجه اخلالف بني دور كل من املدقق الداخلي و املدقق اخلارجي،فإن هناك أوجه تشابه ميكن 
 :يلي حصرها يف ما

القوائم  إعداددف إىل توفري املعلومات الضرورية و اليت تساعد على ميمل كل منهما نظام حماسيب فعال يه_
 تقارير مالية نافعة؛ إعداداملالية الصحيحة و من مث االعتماد عليها يف 

 كل منهما يسعى إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ملنع أو تقليل حدوث األخطاء_
 1.و التالعب و الغش

االت للتعاون بينهما ،فقد يعتمد املدقق اخلارجي إىل حد كبري على ما يعده و من جهة أخرى هناك احتم
املدقق الداخلي من تقرير عن نتيجة فحص و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، حبيث يعتمد هذا التعاون على 

ات عدة عوامل أمهها مدى خربة و مؤهالت املدقق الداخلي و درجة االستقالل اليت يتمتع هبا خالل عملي
 2.الفحص و التقييم

 3.كما أن وجود نظام للتدقيق الداخلي ال يغين عن التدقيق اخلارجي و هذا ما يؤكد صفة التكامل بينهما
 .المعايير العامة للتدقيق:الثالثالمطلب 

كمقاييس واضحة تسمح بتقييم   4تعتمد مهنة التدقيق على جمموعة من املعايري املتعارف عليها فهي تعترب 
حيث أصدر جممع احملاسبني األمريكيني  بواسطة جملس معايري .التدقيق و احلكم على اجلدوى منهاعملية 

،و اليت حتظى بالقبول العام و مت تبويبها يف ثالثة جمموعات تضمنت األوىل 5التدقيق قائمة مبعايري التدقيق 
جملموعة المانية بتنفيذ عملية التدقيق يف املعايري املرتبطة بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق،كما ارتبطت ا

تقرير مدقق احلسابات و ما اجيب أن يشتمل عليه التقرير من  إعدادحني خصصت اجملموعة المالمة لبيان كيفية 
 6. معلومات

 :حيث تضمنت هذه اجملموعات عشرة معايري و اليت ميكن توضيحها يف الشكل التايل

                                           
 .05أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره،ص  1
 .66مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .أمحد حلمي مجعة،نفس املرجع السابق 3
 .65،مرجع سبق ذكره،ص  0116 ،طواهر،مسعود صديقي حممد هتامي 4
 .01أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكر،ص  5
 .04_01مرجع سبق ذكره،ص ، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 6
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. ارف عليهااملتعمعايري التدقيق (:03)لشكل رقما

 
جملة الباحث ، أثر اإلصالحات المحاسبية و المالية على مهنة التدقيق في الجزائر زوهري جليلة،:المصدر

 .14ص ،0101ديسمرب ،10االقتصادي،العدد
 (.الشخصية)المعايير العامة للتدقيق :الفرع األول

ة بالصفات الشخصية ملدقق احلسابات اخلارجي،كما توصف بأهنا مسيت هذه املعايري بالشخصية ألهنا مرتبط
 1.عامة لكوهنا تعد ملقابلة معايري العمل امليداين و معايري التقرير

 2:و تتكون املعايري العامة أو الشخصية من ما يلي
أن تتم عملية الفحص من طرف شخص أو أشخاص مؤهلني علميا و عمليا مما ميكنهم من أداء وظيفتهم _

 كمدققني؛
 يف أي عمل يوكل إليه القيام به؛( حيادي)أن يكون املدقق مستقال _
 .هين عند القيام بعملية التدقيقأن يبذل املدقق العناية املهنية املالئمة من خالل االلتازام بقواعد السلوك امل_

                                           
 .04ص  مرجع سبق ذكره، أمحد حلمي مجعة، 1
 .01ص  مرجع سبق ذكره، ،حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2

 معايير التدقيق المتعارف عليها

قالمعايير العامة للتدقي  التقرير إعدادمعايير  معايير العمل الميداني 

 :التأهيل الكايف ملدقق احلسابات.0

التأهيل العلمي و العملي _ 
 .للمدقق

 .التأهيل السلوكي للمدقق_ 

 .استقالل مدقق احلسابات.0

 .بذل العناية املهنية الالزمة.6

 

 

التخطيط السليم لعملية التدقيق .0
و اإلشراف الدقيق على 

 .ساعدينامل

 .دراسة و تقييم الرقابة الداخلية.0

 كفاية أدلة وقرائن اإلثبات-6

مدى اتفاق القوائم املالية مع .0
 .مبادئ احملاسبة املتعارف عليها

مدى ثبات التطبيق للمبادئ .0
 .احملاسبية املتعارف عليها

 .مدى كفاية اإلفصاح.6

إبداء الرأي النهائي حول القوائم .0
 .املالية
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 :و ميكن أن نتناول هذه املعايري بشيء من التفصيل كما يلي
 .هيل العلمي و العملي و الكفاءة المهنيةمعيار التأ:المعيار األول

يتم أداء التدقيق من طرف شخص أو أشخاص حصلوا على مستوى مالئم من التدريب و تتوافر  أناجيب 
 1:و ينقسم هذا املعيار إىل.لديهم املهارة الفنية املالئمة للعمل كمدقق أو مدققني

 .التأهيل العلمي أو الفين_ 
 .ة املهنيةالتأهيل العملي أو الكفاء_ 
إن املقصود بالتأهيل العملي أو الفين يف هذا الصدد ال يقتصر على اجلوانب   :التأهيل العلمي أو الفني.0

احملاسبية فقط ، و إمنا يتطلب جوانب معرفية أخرى و اليت متكن املدقق من إبداء الرأي حول ما يعرض عليه 
 2.و طرق االتصال من قوائم و تقارير ممل النواحي السلوكية و اإلدارية

و يقصد بالتأهيل العملي أو الكفاءة املهنية أن يكون املدقق قد أهنى   :التأهيل العملي أو الكفاءة المهنية.1
عشرة سنوات خربة فعلية يف ميدان ( 01)الرتبص كخبري حماسب لدى مكتب للخربة احملاسبية أو لديه 

 .3التخصص
راته العلمية و العملية عن طريق إجراء الرتبصات وعقد امللتقيات اليت وعليه البد أن يعمل املدقق على تنمية قد

 .هلا عالقة مبيدان احملاسبة و التدقيق بغرض مسايرة التطورات اليت طرأت على هذه املهنة
 (.الحياد)معيار االستقالل:المعيار الثاني

 املدقق اعتمدصداقية و اليت املتتمياز بالدقة و املعلومات احملاسبية للحصول على معلومات  مستعملو يسعى
جترد املدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء أثناء إعدادها على االستقالل و احلياد أي 

 4.هامهأدائه مل ألي طرف عندتحياز عدم الأن حيافظ املدقق على  و رأيه الفين احملايد
املؤسسة على  إدارةعراف مهنية تضمن عدم سيطرة أما االستقالل الظاهري فيعين وجود قواعد قانونية أو أ

 .املدقق و عدم ربط مصاحله هبا

                                           
 .نفس املرجع السابق مجعة، امحد حلمي 1
 .10ص  مرجع سبق ذكره، ،حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .01ص  مرجع سبق ذكره، ،0116 ،مسعود صديقي حممد هتامي طواهر، 3
 .40_46_04أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  4
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واجيدر التفرقة ين نوعني خمتلفني من االستقالل و احلياد فاألول خاص باالستقالل املهين و هو ضروري 
تبط بعملية ملمارسة أي مهنة و حتكمه معايري ذاتية مما يؤدي إىل التحرر من رقابة أي سلطة عليا،و الماين مر 

 1.إبداء الرأي يف القوائم املالية و يعين التازام املدقق باملوضوعية و عدم التحياز عند إبداء رأيه
 :للحكم على مدى استقاللية املدقق حددت دراسة جلمعية احملاسبة األمريكية ثالثة أبعاد هي بغرض

برنامج التدقيق  إعداد أثناءبكل حرية و يعين ذلك أن يتمتع املدقق  :االستقالل عند وضع برنامج التدقيق.0
 2.تحديد خطوات العمل و حجم العمل املطلوب أداؤه و ذلك يف اإلطار العام للمهام املطلوبةيف ما يتعلق ب

املستندات و و يستطيع املدقق يف هذا اإلطار فحص مجيع البيانات :عند القيام بالفحصاالستقالل .1
 .تيار حجم املفردات املراد فحصهاالسجالت و يعترب حرا و مستقال يف اخ

املوضح لعملية الفحص و التحقق  تقريرلل تهكتابأثناء  يعترب املدقق مستقال  :التقرير إعداداالستقالل عند .3
اجيب عدم تدخل الغري لتحريف أو  الفحص، كمااحلقائق اليت مت اكتشافها خالل عملية  كل ن خالل إبرازم

 3.تعديل احلقائق
 .بذل العناية المهنية المالئمة:المعيار الثالث

دقة القيام به وبدرجة حسن أدائه له،حيث يتطلب هذا املعيار  دىيتعلق هذا املعيار مبا يقوم به املدقق وم
فحص انتقادي لكل مستوى من مستويات اإلشراف على العمل الذي يتم و ما يصدر عن مساعديه من 

مساعديه معصومون عن اخلطأ ولكنه يتطلب أداء مهين يتفق مع ولكن ال يعين هذا املعيار أن املدقق و  أحكام،
 استخدام العينات من خاللحجم  و ضخامة و تعقيدات عملية التدقيق 

 5:ويرى البعض أنه اجيب توافر عدد من الشروط العامة يف املدقق احلذر منها 4.و االختبارات
 ؛املرتبطة بالتدقيق ملعارفاعن طريق احلصول على ذاته جهده لتطوير كل أن يبذل املدقق  _
أو عند قيامه الظروف اليت من املمكن أن حتدث أثناء القيام بعملية التدقيق كل أن يأخذ بعني االعتبار  _

 ؛بالتخطيط هلا

                                           
دار املستقبل للنشر و التوزيع،  ،0ط ،_النظري و التطبيقي_علم  تدقيق الحسابات خالد اخلطيب،خليل الرفاعي، 1

 .44ص ،0111األردن، 
 .00ص  مرجع سبق ذكره، ،حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي 2
 .00_00ص  مرجع سبق ذكره، ،0116 ،مسعود صديقي حممد هتامي طواهر، 3
 .41_44خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،مرجع سبق ذكره،ص  4
 .00ق ذكره،ص غسان فالح املطارنة،مرجع سب5
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 يف إبداء الرأي؛ األساسيةبالعناصر  املتعلقةشكوك كل الأن يقوم بإزالة  _
 ؛باستمرار أن يعمل على تطوير خربته املهنية_
 .عمل مساعديه قبة و توجيهام مبرااالهتم_

 1:تتكون معايري العمل امليداين من ما يلي .(الفحص الميداني) معايير العمل الميداني: الفرع الثاني
 على أعمال مساعديه؛ اإلشرافعلى املدقق وضع خطة مناسبة لعمله و _
 مع حتديد االعتماد عليها  رجةدتقرير باملؤسسة مث اجيب دراسة و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة _

 االختبارات الالزمة ؛
 احملاسيبثبات عن طريق الفحص املستندي والتدقيق اإلدلة وقرائن قدر كاف من األ ينبغي احلصول على_

 .واالنتقادي واملالحظة واملصادقات واالستفسارات
م هبا تنفيذ عملية التدقيق وتشمل هتتم معايري الفحص امليداين بوضع إرشادات عامة للكيفية اليت ميكن أن يت

 2:معايري الفحص امليداين
 .على المساعدين جدي والدقيقللعمل واإلشراف ال لجيدالتخطيط ا: األول المعيار 

سطة بواخالل فرتة زمنية حمددة وذلك إجناز مهام معينة  و ممنهجة هتدفمنظمة  طريقةعملية التدقيق تعترب 
 : آلتيةاألنشطة ا تنفيذيتطلب هذا املعيار عليه و الدقيق ،لتخطيط يتطلب ا امم، شخص مؤهل و مستقل

 ؛العمل تنفيذ ووضع خطة ( أي العوامل احمليطة مبؤسسة التدقيق )اكتشاف بيئة التدقيق . 0
 ؛املساعدين على مهام الفحص  توزيع. 0
 .دائهمأعلى املساعدين وتقييم اجليد اإلشراف . 6

 .كانية االعتماد على نظام الرقابة الداخليةتقييم مدى إم : الثانيالمعيار 
رقابة الداخلية من خالل جتميع املعلومات عن املؤسسة بالوسائل لو ميكن للمدقق دراسة و تقييم نظام ا

 3:التالية
 الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية ؛ _
 استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية؛_ 
 .صاء عن نظام الرقابة الداخليةإعداد قوائم استق_ 

                                           
 .41خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،مرجع سبق ذكره،ص  1

 .10_01، مرجع سبق ذكره،ص  علم تدقيق الحسابات، الناحية النظريةخالد أمني ،2

 
 .05أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص  3
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 .كفاية أدلة و قرائن اإلثبات :الثالثالمعيار 
 حيث ينص هذا املعيار على ضرورة حصول املدقق على أدلة وقرائن إثبات كافية من خالل قيامه بالفحص

 1.املصادقات حىت يستند إليها إلبداء الرأي يف القوائم املالية إرسالواملالحظة و 
 .معايير إعداد التقرير: الفرع الثالث

إذ ينبغي أن يوضح و يشري يف التقرير املقدم و بكل صراحة عن من طرف املدقق معيار اجيب االلتازام به وهو 
 ةاحلقيقي و الوضعية املالية رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية على املركاز املايل

 :وذلك من خالل العناصر التالية2.للمؤسسة
 اجيب أن يبني التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها أم ال؛_
 إيضاحاجيب أن يتضمن تقرير املدقق رأيه الفين بالقوائم املالية كوحدة أو تأكيد امتناعه عن إبداء رأيه و _

ان قاطع عن طبيعة الفحص و درجة املسؤولية األسباب اليت حتول دون ذلك ،كما اجيب أن يتضمن التقرير بي
 3اليت يتحملها املدقق يف كافة األحوال اليت يرتبط امسه بالقوائم املالية؛

 اجيب أن يذكر بالتقرير حاالت عدم المبات يف تطبيق مبادئ احملاسبة املتعارف عليها بني الفرتة احلالية_
 والفرتة السابقة هلا؛

 4. ر التدقيق يعد اإلفصاح و الشفافية بالقوائم املالية كافياما مل يذكر عكس ذلك يف تقري_
 5:و ميكن أن نتناول هذه املعايري بشيء من التفصيل كما يلي

يقتضي بأن يبني التقرير ما إذا   :معيار التوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما: األولالمعيار 
 .ئ احملاسبية املقبولة كانت القوائم املالية قد عرضت وفقا للمباد

يف تطبيق  االتفاقميمل :  في تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما االتفاقمعيار : الثانيالمعيار 
املبادئ احملاسبية إحدى اخلصائص النوعية اليت اجيب توافرها يف املعلومات احملاسبية وذلك هبدف ضمان قابلية 

 .القوائم املالية للمقارنة

                                           
 .06غسان فالح املطارنة،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .16بق ذكره،ص ،مرجع س 0116 ،حممد هتامي طواهر،مسعود صديقي 2
 .44_ 41خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،مرجع سبق ذكره،ص   3
 .01أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص 4
 . 00 - 06،ص مرجع سبق ذكره، ادريس عبد السالم اشتيوي5
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وفقا هلذا املعيار اجيب على املدقق أن يتأكد من كفاية مستوى   :اإلفصاحمعيار مالئمة : الثالثار المعي
اإلفصاح يف القوائم املالية وذلك من خالل التبويب السليم لعناصر القوائم املالية واملالحظات امللحقة هبذه 

ىل مستوى اإلفصاح إال يف حالة عدم  القوائم كإيضاحات متممة هلا ولكنه غري مطالب باإلشارة يف تقريره إ
 .كفاية هذا اإلفصاح بصورة معقولة 

 اجيب على املدقق التعبري عن رأيه يف القوائم املالية كوحدة واحدة،1: معيار وحدة الرأي : الرابعالمعيار 
نبغي أن ويف حالة امتناعه عن الرأي يف أمور معينة، فعليه أن يتضمن تقريره األسباب اليت أدت إىل ذلك و ي

 يوضح تقريره بصورة قاطعة طبيعة الفحص الذي قام به و درجة مسؤولية املدقق عن القوائم املالية قبل الغري،
و يتخذ املدقق يف جمال التعبري عن رأيه يف القوائم املالية أحد  املواقف األربعة التالية و ذلك طبقا ملعايري 

 :التدقيق
 ؛(تقرير نظيف)إبداء رأي دون حتفظات _ 
 حتفظات؛ يتضمنإبداء رأي _ 
 إبداء رأي خمالف؛_ 
 .االمتناع عن إبداء الرأي_

 .تقرير مدقق الحسابات:المبحث الثالث
مدى  حول الرأي الفين احملايد الذي يتممل يف إبداءو  ،املنتج النهائي لعملية التدقيقهو يعد تقرير املدقق 

أمر ضروري  التقرير يعترب إعدادكما  املناسبة، القراراتالعتماد عليها يف اختاذ بغرض ا ،البيانات مصداقية
حيث يقوم املدقق بالتعبري فيه عن نطاق عملية التدقيق اليت  بالنسبة ملستخدميه من ذوي املصلحة باملؤسسة،

 :وعليه ميكن تقسيم هذا املبحث إىل العناصر التالية.قام هبا و حدودها و النتائج اليت توصل إليها
 ر مدقق احلسابات؛ماهية تقري.0
 حمتويات التقرير و األركان الشكلية للتقرير؛.0
 .مفهوم اإليضاحات والتحفظات واملالحظاتو  أنواع التقارير. 6
 .ماهية تقرير مدقق الحسابات:لمطلب األولا

رير مفهوم تقرير املدقق و أمهية تقرير املدقق و خصائص تق سنتطرق يف هذا املطلب عرب ثالثة فروع إىل كل من
 .املدقق

 
 

                                           
 .50خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،مرجع سبق ذكره،ص  1
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 .مفهوم تقرير المدقق:الفرع األول
يف الواليات املتحدة "شهادة"كان يطلق على البيان الذي يقدمه مدقق احلسابات عن القوائم املالية لفظ 

 1.متاشيا مع ما هو متبع يف اجنلرتا"تقرير"األمريكية مث استبدلت الشهادة بلفظ 
و عليه .واقعة،فال يتم إصدارها إال إذا وصل مصدرها درجة اليقنيإن الشهادة تعترب إعالنا كتابيا عن حقيقة 

فإن لفظ تقرير أقرب لوصف ما يقدمه املدقق و ذلك ألنه غري قادر على إعطاء شهادة حيث أن البيانات اليت 
 .تتضمنها القوائم املالية عبارة عن أشياء تقريبية بسبب وجود عنصر التقدير فيها

بل هي جازء منهما حيث أن التقرير أو الشهادة "شهادة"أو " تقرير"ال عن لفظ ليست بدي" رأي"أما كلمة 
حيتوي بنودا أخرى إضافة إىل رأي املدقق حول صحة البيانات و عدالة تصوير القوائم املالية لنتائج أعمال 

 2.املؤسسة و مركازها املايل
 :بات كما يليوعليه سنقوم بعرض جمموعة من التعاريف املقدمة لتقارير مدقق احلسا

احملايد عن صحة البيانات الواردة يف  ملخص مكتوب يبدي فيه املدقق رأيه الفين املهين:"يعرف التقرير بأنه
ذه هبعالقة اليت هلا األطراف  ويوجه هذا التقرير إىل ،القوائم املالية واليت ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات

 3".البيانات
و إجراءات  يعده املدقق باالعتماد على ما قام به من وسائلعبارة عن بيان مكتوب :"نهويعرف التقرير أيضا بأ

إىل اهليئة العامة للمسامهني يف  هيف فحص و تدقيق البيانات املالية اليت تتضمنها املستندات و الدفاتر ،مث يقدم
 عنالتقرير  عربشخاص،كما يشركات األموال أو إىل املشروع الفردي أو إىل الشريك أو املدير يف شركات األ

 4". ؤسسةلمركاز املايل احلقيقي للممتميلها لو  املاليةقوائم ال صحةرأي املدقق يف مدى 
إعالم  بغرضوثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهين مؤهل إلبداء رأي فين حمايد :"كما يعرف التقرير بأنه

الفحص االنتقادي املنظم ألنظمة  بواسطةة مستخدمي املعلومات حول مدى التطابق بني املعلومات االقتصادي
 من طرفالرقابة الداخلية و البيانات و املعلومات احلسابية املبينة يف الدفاتر و السجالت و القوائم املالية 

                                           
 .15خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .061،ص0111الطبعة األوىل، دار وائل،عمان،،_الناحية النظرية_علم تدقيق الحساباتمني عبد اهلل،خالد أ 2
،أطروحة التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية،دراسة مقارنةيعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة، 3

 .041،ص0101دكتوراه،ختصص التسيري،جامعة بوبكر بلقايد ،تلمسان،
 .14،ص0111،الطبعة األوىل،دار املستقبل،عمان،تدقيق الحسابات،خليل الرفاعي،خالد اخلطيب 4
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املدقق و مستخدمي ميمل التقرير وسيلة اتصال و نقل البيانات و احلقائق بشكل واضح بني املدقق اخلارجي،و 
 1."التقرير
 و هو وسيلة،.ؤسسةاملنتج النهائي لعملية تدقيق القوائم املالية السنوية للم:"كن تعريف التقرير بأنهكما مي

 2".لتوصيل الرأي الفين احملايد ملدقق احلسابات عن القوائم املالية حمل التدقيق اخلارجي
شخص مهين مؤهل علميا و وثيقة مكتوبة صادرة عن  التقرير هو:بناءا على التعاريف السابقة ميكن استنتاج أن

عمليا إلبداء رأي فين حمايد،و هو اخلالصة النهائية لعملية تدقيق القوائم املالية السنوية للمؤسسة،،مث يقدم إىل 
أو إىل الشريك أو املدير يف شركات  ةالفرديؤسسة اهليئة العامة للمسامهني يف شركات األموال أو إىل امل

 .داة اتصال و نقل احلقائق و املعلومات بني املدقق و مستخدمي التقرير،وبالتايل فالتقرير هو أاألشخاص
 .أهمية تقرير المدقق:نيالفرع الثا

النقاط  املؤسسة يفب دقق احلسابات وجلميع أصحاب املصلحةالتدقيق بالنسبة ملميكن تلخيص أمهية تقرير 
 3:اآلتية

ى املؤشر علهو  تدقيق وال عتباره املنتج النهائي لعمليةدقق احلسابات بابالنسبة ملأمهية خاصة  ذوتقرير يعترب ال_
 ؛املتعارف عليها و املبادئلمعايري لإجنازه لعمله وفقا 

احلسابات القانونية وذلك  تقرير مبمابة الوثيقة املكتوبة اليت اجيب الرجوع إليها لتحديد مسؤولية مدققاليعترب _
مسؤوليته املهنية أمام اجملتمع واليت  صري أو إمهال وكذلكيف حالة مساءلته جنائيا أو مدنيا نتيجة وجود تق

 ؛تنظمها قواعد آداب وسلوك املهنة
الذي يساعدهم يف حتديد مدى جودة املعلومات  تقرير قيمة مضافة للمتعاملني من خالل رأي املدققالحيقق _

 القرارات املناسبة؛ختاذ ال و بالتايل ترشيدهميف القوائم املالية، 
احملاسبية و املعايري اإلدارة العليا باملؤسسة حمل التدقيق باملبادئ التازام يعطي مؤشرا عن مدى  دققر املأن تقري _

 .املنظمة ألنشطة املؤسسة يف إعداد القوائم املالية ، ومدى التازامها بالقوانني واللوائح املقبولة
 .محتويات واألركان الشكلية للتقرير:المطلب الثاني

واألركان  املبادئ املرتبطة بركن التقرير و حمتويات التقرير ملطلب عرب ثالثة فروع إىل كل منسنتطرق يف هذا ا
 .الشكلية للتقرير مدقق احلسابات

 .محتويات التقرير: الفرع األول
                                           

 .604أمحد حلمي،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .640حممد مسري الصبان،عبد الوهاب نصر علي،مرجع سبق ذكره،ص 2
 .045_044يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،مرجع سبق ذكره،ص 3
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ميكن  احلسابات دققتقرير ماليت اجيب أن حيتوي عليها لعناصر األساسية حسب معايري التدقيق الدولية،فإن ا
 :ما يلي حتديدها يف

فيجب أن حيدد امسه تقرير اليت اجيب أن حيتوي عليها اللعناصر األساسية يعترب اسم املدقق من ا :اسم المدقق
بالتقرير نظرا لتحمله املسؤولية القانونية و املهنية للتحقق من مدى التوافق بني عملية التدقيق اليت قام هبا مع 

 .معايري التدقيق املتعارف عليها
الفقرة األوىل يف تقرير مدقق احلسابات و اليت اجيب أن تتضمن إشارة واضحة لكل هي و  :فتتاحيةالفقرة اال

القوائم املالية اليت مت تدقيقها،سنة التدقيق،مسئولية اإلدارة عن إعداد القوائم املالية و مسئولية مدقق  من
 1.احلسابات عن تدقيق هذه القوائم املالية و إبداء الرأي حوهلا

 :ذلك بصفة أساسية على ما يليشمل يو ،التدقيقمجال و نطاق 
 .و ما إىل ذلك... تغطيها،اليت املالية الفرتة القوائم اليت تشملها و البيانات املالية اليت جرى تدقيقها و _
 .االختبارات اليت قام هبا إىل املدى الذي رآه ضروريا و مناسباو مدى الفحص الذي قام به املدقق _

خدام عنوان مناسب ممل تقرير املدقق مما يساعد القارئ على حتديد تقرير املدقق و متييازه اجيب است :العنوان
 2.بكل سهولة عن التقارير األخرى اليت يصدرها اآلخرون كاإلدارة

 3:لألسباب التالية" تقرير مدقق احلسابات املستقل" من املفروض أن يعنون التقرير بعبارة
 غري مطلوب إذا مل يكن مدقق احلسابات مستقال؛أن عنوان تقرير مدقق احلسابات _
 أن معايري التدقيق الدولية و األمريكية تأكد على صفة االستقالل يف عنوان التقرير؛_
أن مستخدمي القوائم املالية و التقرير و باألخص املتعاملون منهم يف سوق األوراق املالية يطلبون أن تكتب _

و هذا مدقق احلسابات  مما يؤكد على استقالليةا من داللة هامة بالنسبة هلم،هذه الصفة يف عنوان التقرير ملا هل
 .ثقتهم يف رسالة التقرير ما يازيد يف 

احلسابات إىل اهليئة العامة للشركة أو إىل  دققيعنون تقرير م أناجيب  :المدقق الجهة التي يوجه إليها تقرير
 .احلسابات دققاجلهة اليت قامت بتعيني مللجهة اخلاضعة للتدقيق أو إىل  املسامهني بالنسبة

                                           
 .644علي،مرجع سبق ذكره،صحممد مسري الصبان،عبد الوهاب نصر 1
 .040_046،ص0100وزعون،األردن،عمان،م،الطبعة األوىل،زمازم ناشرون و أصول المراجعةحامد طلبة حممد أبو هيبة،2

 .644_645حممد مسري الصبان،عبد الوهاب نصر علي،مرجع سبق ذكره،ص 3
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وتقرير  يبني يف تقريره وبشكل واضح رأيه فيما إذا كانت البيانات املالية أناحلسابات  دققعلى م :فقرة الرأي
وفيما إذا كانت تتفق ،النقدية اإلدارة تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع املايل ونتائج األعمال والتدفقات

 .انونية مع املتطلبات الق
ديوان  اسم،اجيب أن يوقع التقرير باسم مراقب احلسابات الشخصي باإلضافة إىل  :الحسابات مدققتوقيع 

 1.أو اسم الشركة أو املكتب الذي يتحمل مسؤولية التدقيق  الرقابة املالية
عدم  احلساباتالتدقيق،حيث اجيب على مدقق تاريخ االنتهاء من عملية بالتقرير  اجيب أن يؤرخ :تاريخ التقرير

 .إصدار تقريره بتاريخ يسبق تاريخ توقيع و موافقة اإلدارة على تلك القوائم
 01وتاريخ إعداد تقرير التدقيق هو 0105ديسمرب 60فممال إذا كان تاريخ إعداد قائمة املركاز املايل هو 

بية اليت مل يتم فهذا يعين أن على املدقق البحث عن العمليات املالية ذات األمهية النس ،0104مارس 
 .0104مارس01تسجيلها إىل غاية تاريخ 

 .األركان الشكلية للتقرير مدقق الحسابات:نيالفرع الثا
 2:البد أن يتوفر يف تقرير مدقق احلسابات األركان الشكلية التالية

 اجيب أن يكون التقرير مكتوبا؛_
شركة و ليس إىل أعضاء جملس اإلدارة أو إىل  اجيب أن يكون التقرير موجها إىل اهليئة العامة للمسامهني يف ال_ 

كل مساهم على حدة أو جلماعة خاصة من املسامهني و ذلك يف شركات األموال،حيث أن املدقق يعترب 
وكيال عن املسامهني يف تدقيق عمليات املشروع كما اجيب عليه أيضا إرسال صورة من تقريره إىل ملراقب 

شروعات الفردية فإن التقرير يوجه إىل اجلهة اليت قامت بتعيني مدقق الشركات،أما يف شركات األشخاص أو امل
 .احلسابات كمجلس الشركاء أو الشريك أو املدير أو صاحب املشروع الفردي

اجيب أن يوقع التقرير من طرف مدقق احلسابات،وليس من طرف أحد موظفيه فهو املسؤول عن أية وثائق _
 .أو تقارير تصدر عن مكتبه

كون التقرير مؤرخا،ألن هذا التاريخ حيدد نطاق مسؤولية املدقق،حبيث ال يعترب مسؤوال عن اجيب أن ي_
 .األحداث اليت تقع يف تاريخ إعداد تقريره

 .اجيب أن يبني التقرير السنة املالية اليت أعد فيها التقرير_

                                           
:                          ميكن اإلطالع على هذا املوقع.16صتقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية،،(0)دليل التدقيق رقم  1

m.iq/pdf/guid2.pdf-raqaba-http://www.d 
 .011_11،ص0111،الطبعة األوىل،دار املستقبل،عمان،تدقيق الحساباتخالد اخلطيب،خليل الرفاعي، 2

http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/guid2.pdf
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دقق عن استخدام و أن يبتعد املفهمها بسهولة القارئ  يستطيعاجيب أن يصاغ التقرير بكلمات سهلة و _
 .تطلب تفسريات و إيضاحاتالقابلة للتأويل مما يالعبارات 

 .اجيب أن يتعلق التقرير برأي املدقق يف القوائم املالية كوحدة واحدة، و ليس بكل بند منها على حده_
 .مفهوم اإليضاحات والتحفظات والمالحظات و أنواع التقارير:المطلب الثالث

مفهوم اإليضاحات والتحفظات  أنواع تقرير مدقق احلسابات و إىل كل من فرعني سنتطرق يف هذا املطلب عرب
 .واملالحظات
 .أنواع تقرير مدقق الحسابات:الفرع األول

 يف التعبري عن املركاز املايل للمؤسسة القوائم املاليةبإبداء رأيه عن مدى عدالة وصدق مدقق احلسابات  يقوم
نتائج عملية التدقيق و اختيار نوع التقرير املناسب من بني اآلراء األربعة حيث اجيب إبداء رأي فين حمايد حول 

 :التالية
 ؛(الرأي غري املقيد أو الرأي غري املتحفظ)التقرير النظيف .0
 ؛ (رأي مقيد) التحفظي التقرير.0
؛(العكسيالرأي ) التقرير السليب .6
 .االمتناع عن إبداء الرأي. 0

 (:ي غير المقيد أو الرأي غير المتحفظالرأ)التقرير النظيف :أوال
يف هذه احلالة ال يقوم مدقق احلسابات باإلشارة إىل حتفظات أو أي مالحظات يف تقريره ،و بالتايل يعترب 

ن أاحلسابات ب يقتنع مدققعندما التقرير غري املتحفظ  صداريتم إ، و 1التقرير الذي يقدمه نظيفا أو غري مقيد
 2:للشروط اآلتيةوفقا  صادقةورة واضحة و تعطي ص املالية القوائم

 ؛قبولة املاسبية احمل للمبادئاملالية وفقا  قوائمإعداد ال_
 ؛املعمول هبا األنظمة والقواننيحسب املالية قوائم إعداد ال _
أعمال  احلسابات عن دققاملالية وبني ما يعرفه م قوائمبني الصورة اإلمجالية لعرض ال ضرورة وجود التطابق_
 ؤسسة؛امل
 ؛املاليةالقوائم اإليضاحات املرفقة عن كافة املواضيع اهلامة اليت يتوجب عرضها يف  البد أن تعرب_
 يف بشكل واضح يف القوائم تغيري يف املبادئ احملاسبية أو يف طريقة تطبيقها ونتائج ذلكأي  االلتازام بتحديد_

 .املالية

                                           
 .014اعي،مرجع سبق ذكره،صخالد اخلطيب،خليل الرف1

.15_11مرجع سبق ذكره،صتقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية، ،(0)دليل التدقيق رقم  2 
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 (:الرأي المقيد)فظيالتقرير التح:ثانيا
احلسابات بإعطاء رأي متحفظ إذا صادف أثناء عملية التدقيق أو يف البيانات و املعلومات الواردة  يقوم مدقق

بالقوائم املالية ما من شأنه تقييد رأيه،فيكون تقريره يف هذه احلالة مقيدا بتحفظات متمل اعرتاضاته أو انتقاداته 
 1.اليت يرى أنه من الضروري اإلشارة إليها

 2:ات اليت يصدرها مدقق احلسابات إىل األنواع التاليةميكن تقسيم التحفظ
يف حالة وجود قيود حتدد نطاق عمل املدقق ممل حتديد مسؤولية املدقق كاعتماد حسابات الفروع رغم عدم _

 قيامه بازيارة هذه الفروع شخصيا؛
للمبادئ و الطرق وجود اختالف بني املدقق وإدارة املؤسسة خبصوص القوائم املالية أو خمالفة املؤسسة _

 احملاسبية املتعارف عليها؛
عدم التأكد من أمور تؤثر على القوائم املالية و يعتمد التأكد منها على ظروف املستقبل،ممال يف حالة وقوع _

ظروف طارئة أو أحداث الحقة لتاريخ امليازانية باملؤسسة و يصعب حتديد األثر املايل هلذه األحداث حىت 
إعداد القوائم املالية بسبب ظروف عدم التأكد من أن اإلفصاح عن هذه األحداث ميكن تاريخ االنتهاء من 

 أن يؤثر على قدرة مستخدمي القوائم املالية على اختاذ القرار السليم ؛
التحفظات اليت تشري إىل خمالفة املؤسسة لقانون الشركات أو للنظام الداخلي هلا مما يؤثر على املركاز املايل هلا _

 جة أعماهلا؛و نتي
أن يقوم املدقق ببناء رأيه جازئيا على رأي مدقق آخر،ممل وجود فروع داخلية أو خارجية للمؤسسة ذات _

 .استقالل مايل و مت تدقيق أعماهلا من طرف مدقق آخر
 (.الرأي العكسي)التقرير السلبي:ثالثا

ائم املالية ال تعكس الصورة هو التقرير الذي يتضمن رأي معاكس عندما يتيقن مدقق احلسابات بأن القو 
اجيد املدقق أن التحفظ يف تقريره غري   ماالصحيحة للمركاز املايل للمؤسسة و ال متمل الواقع احلقيقي هلا،فعند

كايف لإلفصاح عن النقائص يف القوائم املالية حيث اجيب على مدقق احلسابات توضيح أسباب إصداره للتقرير 
 .السليب
 .الرأيعن إبداء  االمتناع:رابعا

أدلة إثبات كافية  ىاحلصول عل على قدرته يقوم مدقق احلسابات باالمتناع عن إبداء الرأي يف حالة عدم
رأيه بسبب قيود   عطاءاملالية،وقد ميتنع املدقق عن إ قوائمال يستطيع إبداء رأي حول الفهو ومالئمة، لذلك 

                                           
 .خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،نفس املرجع السابق 1
 .001_004،ص0114،دار املسرية،عمان،تدقيق الحسابات المعاصر،الناحية النظريةغسان فالح املطارنة، 2
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ن قيمة أحد العناصر أو نتائج معينة تؤثر تأكده م مدى الفحص الذي يقوم به، أو يف حالة عدم ىكبرية عل
اجيد املدقق أنه من الصعب عليه تكوين رأي عن  حيث.نتائج األعمالى بشكل كبري علي املركاز املايل وعل

 1.القوائم املالية كوحدة واحدة
 2.مفهوم اإليضاحات والتحفظات والمالحظات:الفرع الثاني

ا مبني مفاهيمه فريقالت من الضروريوعليه احلسابات دقق ير مواملالحظة يف تقر  اإليضاح،التحفظ،ترد عبارة 
 .الرأياحلسابات وكيفية التعبري عن ذلك  مدققلعالقتها برأي 

 :وتقسم اإليضاحات إىل.اإليضاحات:أوال
 ضمن حيث يتم إدراجهاتقع مسؤولية اإلفصاح عنها على عاتق اإلدارة :املالية قوائمإيضاحات تتعلق بال_
 .املالية قوائمكشف ملحق بالأو يتم إدراجها ضمن   قوائمال أسفلوسني أو يف بني ق قوائمال
 دققتقرير م ضمنوتقدم هذه اإليضاحات  .املالية  قوائماحلسابات عن ال دققإيضاحات تتعلق برأي م_

 :على ذلك احلسابات ومن األمملة
خر احلسابات اآل دققتقرير م إذا كانفخر آحسابات  دققيف جازء منه مبين على تقرير م دققإن رأي امل.0

يقيد أن احلسابات  دققن على مإالتحفظات ذات تأثري كبري ف ذا كانتإمقيدا وجب اإلشارة إىل القيود أيضا ف
 .رأيه أيضا

 .املالية قوائماحلسابات يف تسليط الضوء على قضية معينة تتعلق بالدقق رغبة م.0
 .بولتغيري مبدأ حماسيب مقبول مببدأ حماسيب أخر مق.6

احلسابات حبدود دقق حاالت عدم االتفاق وهي املالحظات اليت تقيد رأي م _: وتشمل ،التحفظات:ثانيا
املالية وتكون بإحدى الصيغ قوائم تتعلق بنوعية ال معينه وال يكتنفها غموض وتتوفر هلا اإلثباتات الكافية وهي

 :التالية 
 .لةعدم االلتازام باملبادئ احملاسبية املقبو .0
 .دم المبات يف استخدام هذه املبادئع.0
 .املالية لقوائمعدم االتفاق مع احلقائق اليت تتضمنها ا.6
 :،و تتممل يفحاالت الشك أو عدم التأكد_
 .قالتقييدات على نطاق التدقي.0

                                           
 .010ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،مرجع سبق ذكره،ص  يعقوب 1
 .15_11مرجع سبق ذكره،صتقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية، ،(0)دليل التدقيق رقم 2
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وهي اليت تنطوي على وقائع غامضة وال ميكن تقدير أثرها بصورة معقولة يف  :حاالت التأكد الضمنية .0
 .إعداد التقرير تاريخ 

 .المالحظات:ثالثا
ولكنها  احلسابات وال ميكن أن تدرج حتت مفهوم اإليضاحات دققاملالحظات بالوقائع اليت يكتشفها م تتعلق

 :األمملة على ذلك بنفس الوقت ال ترقى إىل مستوى التحفظات ومن
قوائم تظهرها ال المة األرقام اليتاملخالفات للقوانني واألنظمة والتعليمات اليت ال تؤثر على دقة وصحة وس_

 .املالية 
باستغالهلا لتمرير  نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية والنظم احملاسبية اليت مل تتوفر أدلة أو شكوك_

 .التجاوزات
 .املؤسسةتصرف  املالحظات املتعلقة بكفاءة األداء أو إدارة واستخدام املوارد االقتصادية املوضوعة حتت_

 :الفصل األول خالصة
واليت نشأت نتيجة التطور الكبري الذي  ،تعترب مهنة التدقيق من املهن العريقة واملتقدمة يف خمتلف دول العامل

حجم  كربالعالقات االقتصادية و بسبب اتساع نطاق املعامالت املالية و وكذا  ،التاريخعرب ات عرفته املؤسس
ة تتعامل مع عدة أطراف خمتلفة وأوجب عليها تبين وظيفة جديدة مما جعل املؤسس تفرعها،املبادالت التجارية و 

 .داخل هيكلها التنظيمي
 وفق إطار متكامل ومنتظم من اخلطوات املرتبطة طبقا للمعايري حيث تتم ممارسة عملية التدقيق احملاسيب

املالية بكل  فهي تسمح بإبالغ مجيع مستخدمي التقرير وخمتلف املستفيدين من القوائم املتعارف عليها،
وبالتايل إمكانية ترشيد قراراهتم من خالل إعالمهم مبدى سالمة  ،التغريات و التطورات اليت تطرأ على املؤسسة

. املركاز املايل والوضعية احلقيقية للمؤسسة



 
 
 

 :الثـــاني الفصل
 

 اإلصالح المحاسبي
 ومهنة التدقيق في الجزائر
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 :تمهيد
من خالل تبنيها فكرة معايري  ،اإلصالح احملاسيب والقيام بأعمال ،يري النظام احملاسيبتغحنو  اجلازائر أدى سعي

IFRS الدوليةاحملاسبة  /IAS تعلقة مبهنة التدقيق والقوانني واملبادئ امل استحداثها لإلصالحات إىل ضرورة
ميكن  ال والتدقيق وبالتايلاسبة هناك عالقة وثيقة بني كل من احمل باعتبار أن املهنة،ه واهليئات املشرفة على هذ
 .فصل أحدمها عن اآلخر

 ،على املستوى التشريعيو خاصة شهدت مهنة التدقيق جمموعة من التغريات خالل مراحل تطورها  حيث
وكذلك بإعادة هيكلة املنظمات املسرية  تنظيم مهنة التدقيق،تشرف على من خالل إنشاء هيئات وذلك 

إذ أصبحت هذه املهنة والرتبص فيها  ،2101جوان 29املؤرخ يف  10-01نون للمهنة حسب ما جاء به القا
الذي يتوىل مهام االعتماد والتقييس احملاسيب  ،اجمللس الوطين للمحاسبة إشراف وزارة املالية بتكليف حتت

ية للخرباء املهين املكلف هبذه املهنة هو املنظمة الوطنبعد أن كان اجلهاز  وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية،
مت  عليهو  .0110أفريل 05يف  املؤرخ 14-10قانون الاحملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين يف 

 :تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية
 .اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر وتطبيق املعايري احملاسبة الدولية :ملبحث األولا

 ؛اجلازائرتنظيم مهنة التدقيق ب:املبحث الماين
 ؛10_01مهنة التدقيق يف ظل القانون  :لثاملبحث الما
 .اإلصالح المحاسبي في الجزائر وتطبيق المعايير المحاسبة الدولية: ألولالمبحث ا

يعترب اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر خطوة ضرورية للوصول إىل التناسق بني املمارسات احملاسبية، حيث يهدف 
 توفري قاعدة و كذا إىلحملاسبية إىل تعازياز أنظمتها احملاسبية واملالية مبا يتوافق وهذه املعايري، تبين و تطبيق املعايري ا

 .موحدة لقراءة القوائم املالية ملختلف املؤسسات
، واملتعلق بتبين املعايري الدولية 0114ماي  04املؤرخ يف  014_14حيث مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم

، وذلك من خالل إعداد النظام IAS)) ، واملعايري احملاسبية الدولية(IFRS) لية واإلفصاحاخلاصة بالتقارير املا
، وأصبح إجباري التطبيق على 0101الذي أصبح ساري املفعول ابتداء من أول جانفي(SCF) احملاسيب املايل

ا املبحث إىل العناصر و عليه ميكن تقسيم هذ1.كل املؤسسات االقتصادية اليت حتكمها قواعد القانون التجاري
 :اآلتية

 اإلصالحات احملاسبية يف اجلازائر؛. 0

                                           
جملة  ، إعادة هيكلة المنظمات المحاسبية المهنية نتيجة حتمية لإلصالحات المحاسبية في الجزائر،مصباح ياقوت1

 .04_01ص  ،0100نوفمرب  ،61، العدد االقتصاد العاملي



 اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر                      الفصل  الثاني                     
 

57 

 

 ؛(IAS-IFRS)ماهية املعايري احملاسبية الدولية.0
 .عرض النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية.6

 .اإلصالح المحاسبي في الجزائرأهداف :المطلب األول
 ضرورة فرضتها التغريات اليت عرفها االقتصاد الدويل و كذا النقائصيعترب اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر 

منها املخطط احملاسيب الوطين والذي مل يعد يتالءم مع املستجدات االقتصادية اليت كان يعاين و العيوب اليت  
افية وحتسني دعم الشف من أجل تستلازم تبين املعايري احملاسبية الدولية من خالل  تطبيق النظام احملاسيب املايل

 .حملاسيب يف القوائم املالية ا جودة املعلومة املالية وتطوير سياسات اإلفصاح
ميكن و اليت من األهداف  من خالل اإلصالح احملاسيب اجلديد إىل حتقيق جمموعة تسعى احلكومة اجلازائرية

 1:ما يليمنها كبعض التوضيح 
من املمارسات العاملية، وفق ركيازة ومرجعية ومبادئ أكمر اجلازائر تقريب املمارسات احملاسبية يف  العمل على_

 ؛املعاصر مالئمة مع االقتصاد
املعربة عن الوضعية املالية للمؤسسات الصحيحة و تعكس الصورة و واضحة دقيقة مالية معلومات  توفري_ 

 ؛واألجنبيةازائرية ية اجلسهل التعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادمما ي، اجلازائريةاالقتصادية 
احلسابات عملية تدقيق تقليل األخطار املتعلقة بالتالعب بالقواعد واملبادئ احملاسبية، وتسهيل العمل على _ 
 ؛خالل تبين قواعد أكمر وضوحا من
 ؛توفر النظام احملاسيب اجلديد على اإلجابات املالئمة الحتياجات املستممرين _
واملعامالت املالية واحملاسبية، لوقايته من املشاكل  اإلجراءاتيب من خالل تدويل حماولة جلب املستممر األجن_

 ؛النظم احملاسبية يف اختالف
 ؛االستفادة من جتارب الدول املتطورة يف تطبيق هذا النظام احملاسيب املايل_
 .العمل على ترقية سري املعامالت املالية احملاسبية وفق املعايري الدولية_

 .(IAS-IFRS) ماهية المعايير المحاسبية الدولية:ثانيال المطلب
إىل ضرورة حتسني املعايري  ألجنبيةاالستممارات ا جذب عمليةملة الشركات واألسواق املالية و عو  تأد لقد

عترب تطوير املعايري ي، حيث مستوى التبادل يف األسواق الدوليةترفع من احملاسبية الدولية وإصدار معايري جديدة 
 .دورية تتكيف مع كل املستجدات احلديمةسبية عملية احملا

 

                                           
، 19العدد جملة الباحث االقتصادي،أثر اإلصالحات المحاسبية والمالية على مهنة التدقيق في الجزائر،  زوهري جليلة،1

 .44_41ص  ،0101ديسمرب
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 .مفهوم معايير المحاسبة الدولية:الفرع األول
وهي تعين القاعدة احملاسبية ومييل احملاسبني إىل استخدام  ،اإلجنليازيةStandard جاءت كلمة معيار ترمجة لكلمة

 ي لقياس العمليات واألحداثويقصد بكلمة معيار يف احملاسبة املرشد األساس.  "معيار حماسيب"
 .والظروف اليت تؤثر على املركاز املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا وإيصال املعلومات إىل املستفيدين

 قياس وعرضصحيحة لأما املعيار احملاسيب فهو مقياس أو منوذج يهدف إىل حتديد أساس الطريقة ال
 .و األحداث على املركاز املايل للمؤسسةواإلفصاح عن عناصر القوائم املالية و تأثري العمليات 

القوائم احملاسب عند قيامه بإعداد وحتضري التقارير املالية ومن مث  عتمد عليهاملعيار احملاسيب مبمابة قانون عام يإن 
 .مهامهأداء  ته علىملساعد معينةمقاييس  توفرالبد من حيث ، املالية

مهنية حماسبية يتعلق بعنصر  منظمةبيان إداري مكتوب تصدره  :"أما املعيار احملاسيب الدويل فهو يعرف بأنه
األدوات حمدد من العمليات احملاسبية أو األحداث اليت تؤثر على املركاز املايل للمؤسسة، و يتم مبوجبه حتديد 

 1".، لتحديد نتائج األعمال وعرض املركاز املايل للمؤسسةواإلفصاح للقياس والعرض املالئمة
احملاسبية  تضبط األعمال واإلجراءاتاليت عايري احملاسبة الدولية هي جمموعة القواعد واألسس وبالتايل فإن م

 بيان احلد األدىن من املعلومات احملاسبية اليت اجيبهبدف  يفية تنفيذ املعاجلات احملاسبية،وتضع دليال لك
 2.اإلفصاح عنها

 هو بيان مكتوب صادر عن اهليئات الدولية املشرفة املعيار احملاسيب الدويل :على ما سبق ميكن استنتاج أنبناء 
اليت حتدد كيفية تنظيم  ،والذي يتضمن جمموعة من القواعد واألسس و اإلجراءات ،على مهنة احملاسبة

وعليه فهو وسيلة للقياس والعرض واإلفصاح لتحديد املركاز املايل احلقيقي  ،العمليات احملاسبية واألحداث
 .للمؤسسة

 .خصائص معايير المحاسبة الدولية: يالفرع الثان
فنظرية احملاسبة هي اإلطار الفكري واملعايري هي  ،تعرب املعايري احملاسبية عن كيفية تطبيق مبدأ حماسيب معني

 1:البد أن تتصف املعايري احملاسبية باخلصائص التاليةوعليه  اإلطار التطبيقي لتنظيم املمارسة العملية،

                                           
مجلس معايير المحاسبة  دراسة مقارنة لمعايير المحاسبة اإلسالمية مع المعايير الصادرة عن حممد العيد، بن نعمة سليمة،.د1

 .000ص سوريا  ،0104فيفري  ،01العدد  ،جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية ،IASB الدولية
النظام احملاسيب املايل يف : ، امللتقى الدويل حولواقع تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائريودالل علي، مكيوي مسية، ب2

ديسمرب 14و13التحدي، يومي (: ISA)واملعايري الدولية للمراجعة  (IFRS-IAS)مواجهة املعايري الدولية احملاسبية 
 .11، ص 2011



 اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر                      الفصل  الثاني                     
 

59 

 

أثناء  االعتباربعني  والسياسية واالجتماعية والقانونية والبيئية احمليطة باجملتمعة صاديالظروف االقت أخذاجيب _
 ؛إعداد املعايري احملاسبية 

 ؛وتكييفها مع كل املستجدات لظروف البيئية املتغرية من وقت آلخرحسب ان تتغري املعايري احملاسبية أالبد _
للموضوع احملاسيب الواحد، ويعاجل هذا املوقف عن طريق املعايري احملاسبية عدة معاجلات اجيب أن تقدم _

 ؛تطبيقها متاإلفصاح احملاسيب عن املعاجلة احملاسبية اليت 
 ؛اجيب أن ال تؤثر الضغوط السياسية أو ضغوط جهة معينة على إعداد املعايري احملاسبية_
تهادات واآلراء الشخصية يف أقل اجيب أن تكون عملية إعداد املعايري احملاسبية علمية وفنية وأن تكون االج_

 ؛حدود ممكنة
اجيب أن تتصف املعايري احملاسبية باحلياد، ويقصد بذلك عدم توقع حتديد نتائج معينة مقدما بقدر اإلمكان _

 ؛عند إعداد املعايري احملاسبية
 .احلكومية اساتالسيالوطنية العامة دون أن تتأثر بتغيري  األهدافاجيب أن تتصف املعايري احملاسبية بتنمية _

 .عرض المعايير المحاسبية الدولية:الثالثالفرع 
 :املعايري احملاسبية الدولية املطبقة و السارية املفعول كما يلي ميكن استعراض قائمة

 .(IAS-IFRS)املعايري احملاسبية الدولية  (:04)الجدول رقم 
 تاريخ الصدور موضوع المعيار رقم المعيار
IAS1  2111 املاليةعرض البيانات 

IAS2 2111 املخازون 

IAS3  أستبدل باملعيار(IAS 27،IAS 28)  

IAS4  أستبدل باملعيار(IAS 38،IAS 36)  

IAS5  أستبدل باملعيار(IAS 1)  

IAS6  أستبدل باملعيار(IAS 15)  

IAS7 0992 قائمة التدفقات النقدية 

IAS8 2111 خطاءالطرق احملاسبية والتغريات يف التقديرات واأل 

IAS9  أستبدل باملعيار(IAS 38)  

IAS10 2111 األحداث الالحقة لتاريخ امليازانية 

                                                                                                                                
يل املؤمتر العلمي الدو  ،مجلس معايير المحاسبة الدولية كهيئة مناديه للتوحيد المحاسبي،مرزوقي مرزقي، حـولـي حممـد1

 .00_00ي مرباح ورقلة،ص جامعة قاصد ،0100نوفمرب  61و 01يومي  اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر،:حول
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IAS 11 0991 عقود اإلنشاء 

IAS 12 2111 ضرائب على النتيجة 

IAS 13  أستبدل باملعيار(IAS 1)  

IAS 14 أستبدل باملعيار(IAS8 ) 0900 

IAS 15 ملغى متاما  

IAS 16 2111 ديةالتمبيتات املا 

IAS 17 2111 عقود اإلاجيار 

IAS 18 0991 نواتج األنشطة العادية 

IAS 19 2112 منافع املوظفني 

IAS 20 0901 حماسبة اإلعانات احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية 

IAS 21 2111 أثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 

IAS 22  أستبدل باملعيارIFRS3  

IAS 23 0991 تكاليف االقرتاض 

IAS 24 2111 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 

IAS 25  أستبدل باملعيارين(IAS 40، IAS39)  

IAS 26 0900 احملاسبة والتقرير عن برامج التقاعد 

IAS 27 2111 القوائم املالية املوحدة واملنفردة 

IAS 28 2111 املسامهة يف املؤسسات احلليفة 

IAS 29 0909 املعلومات املالية يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع 

IAS 30  أستبدل باملعيارIFRS7 0991 

IAS 31 2111 املسامهة يف املؤسسات املساعدة 

IAS 32 2111 اإلفصاح والعرض: األدوات املالية 

IAS 33 2111 حصة السهم من األرباح 

IAS 34 0990 التقارير املالية املرحلية 

IAS 35  أستبدل باملعيارIFRS5  

IAS 36 2119 اخنفاض قيمة األصول 

IAS 37 0990 املخصصات، اخلصوم واألصول احملتملة 

IAS 38 2119 األصول غري امللموسة 
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IAS 39 2111 حماسبتها وقياسها: األدوات املالية 

IAS 40 2111 االستممارات العقارية 

IAS 41 2111 الازراعة 

IFRS 1 2111 ين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىلتب 

IFRS 2 2119 تسوية املضاربة يف األسهم 

IFRS 3 2119 جتميع املؤسسات 

IFRS 4 2119 عقود التأمني 

IFRS 5 2119 األصول غري اجلارية يف ظل بيعها واألنشطة 

IFRS 6 2119 تقييم املوارد الطبيعية 

IFRS 7  2112 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها: ات املاليةاألدو 

IFRS8 2119 القطاعات التشغيلية 

IFRS9 2119 التصنيف والقياس: األدوات املالية 

 دراسة مقارنة لمعايير المحاسبة اإلسالمية مع المعايير الصادرة عنحممد العيد، بن نعمة سليمة ،.د:المصدر
،ص 0104،فيفري 01العدد  ،العاملية اإلسالمي،جملة االقتصاد IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 

006. 
 :من خالل اجلدول السابق نالحظ ما يلي

 (.20IAS)و(20IAS)باملعيارين (1IAS)املعيار  أستبدل _
 (.10IAS)و(19IAS)باملعيارين (9IAS)املعيار  أستبدل _
(.0IAS)باملعيار(01IAS)و(2IAS)مت استبدال املعيارين _

 .مث ألغي هذا األخري متاما(02IAS)باملعيار(9IAS)مت استبدال املعيار_
(. 10IAS)باملعيار ( 9IAS)املعيار  أستبدل _

(. 0IAS)باملعيار ( 09IAS)املعيار  أستبدل _

 (.1IFRS)باملعيار( 22IAS)املعيار  أستبدل _
 (.91IAS)و(19IAS)باملعيارين(22IAS)املعيار  أستبدل _
 .على التوايل(IFRS5)و(0IFRS)ينباملعيار (IAS 35)و(1IAS 3) كل من املعيارين   أستبدل _
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 .أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر: الفرع الرابع
وذلك من عليها،توحيد املعلومات احملاسبية وإضفاء املصداقية  ضمان منوضع معايري حماسبية  متكن عملية

 1:لخال
 حتديد وقياس األحداث املالية للمؤسسة؛ _
 توصيل نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية؛ _
 املناسبة للقياس؛وسيلة حتديد ال _
 اختاذ القرارات املناسبة ويف الوقت املناسب؛ _

 2: ميكن حصر أمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلازائر من خالل النقاط التاليةكما 
 للمؤسسات؛إنشاء سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال والتمويل هم يف يسا_ 
 األجنيب؛تشجيع االستممار يعمل على _ 
 سهولة إجراء التحليل املايل يف املؤسسات وسهولة إجراء املقارنة املوضوعية مع مؤسسات أخرى حملية_ 

 كانت أو دولية؛
و استقطاب املسامهني لالكتتاب بأسهمها من خالل إقناع تطور عدد الشركات املسامهة وسعيها حن_ 

 املسامهني بأهنا تتبع أفضل النظم التقنية واإلدارية العاملية وكذلك تتبع معايري احملاسبة الدولية؛
متخذي القرارات  واضح مما ميكن النقدية بشكلإمكانية إعداد قوائم مالية للدخل واملركاز املايل والتدفقات _ 

 .بشكل أسهلمن فهمها 
 .مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية: الفرع الخامس

 3:ميكن تلخيص أهم املازايا اليت ميكن أن تنتج عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية كما يلي
 لمؤسسات؛القوائم املالية ل مما ينتج عنه جتانسملمارسات احملاسبية اليت حتكم اتوحيد األسس والقواعد _
 ؛جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب وفق املعايري الدوليةحتسني _
 ؛و اليت أدت إىل إنشاء هيئات تنظم مهنة احملاسبة الدوليةمتطلبات العوملة التأقلم مع _
 لقوائمادراسة  بعدقروض ال هممنح من خاللاملمولني احملليني والدوليني  احتياجاتتلبية _

                                           
املؤمتر  ،دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين المعلومات المحاسبية،محيداتو صاحل، زالسي رياض، بوقفة عالء1

 .10ص  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،0100نوفمرب  61و 01اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر،يومي :العلمي الدويل حول
 ،(مع دراسة حاالت)  SCFاسبية إلهتالك التثبيتات حسب النظام المحاسبي المالي المعالجة المح مصطفى عوادي،2

 .001_004ص ،0100، 11السنة ،11جملة الدراسات االقتصادية واملالية،جامعة الوادي العدد 

 3بودالل علي، مكيوي مسية، مرجع سبق ذكره، ص14_15.



 اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر                      الفصل  الثاني                     
 

63 

 

 ؛عايري احملاسبية الدوليةملاخلاصة هبم حسب ااملالية 
 األسواق املالية الدولية بإدراج أسهم الشركات من أجل املنافسة دوليا واالستفادة من وسائل دخول_

 ؛االتصال احلديمة
 ت؛إاجياد أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العاملية املشرتكة كأسعار صرف العمال _
 .العربية والدوليةق  األسوايفعلى العمل  تأهيل حماسبني قادرين_

 .عرض النظام المحاسبي المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية: المطلب الثالث
 جديدمايل  نظام حماسيبتطبيق  احلكومة اجلازائرية من خاللهبا قامت  اليت اإلصالح احملاسيب نتج عن أعمال

 .0902سنة لصادر يف ااملخطط احملاسيب الوطين وذلك نظرا للعيوب والنقائص اليت عان منها 
 .النظام المحاسبي المالي في الجزائرعرض : الفرع األول

 إنشاءواملتضمن  2007 نوفمرب 25 بتاريخ الصادر11_71مقانون رقيف إطار الجاء النظام احملاسيب املايل لقد 
 املالية املعلومات لتنظيم منظا املالية احملاسبة:" املالية هذا النظام والذي تناول يف مادته المالمة تعريف احملاسبة

 صادقة صورة عكسكشوف ت  وعرض وتقييمها، وتسجيلها، وتصنيفها، عديدة قاعدية ياتمعط بتخازين يسمح
 ".املالية  السنة يف هناية ووضعية خازينته جناعته، الكيان،و ممتلكات و املالية الوضعية عن
بتحديد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى  عن وزارة املالية 0114 جوان 04القرار املؤرخ يف  حيث صدر_

نظام احملاسبة ( 0)الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، كما حدد يف امللحق رقم 
 .املالية املبسطة املطبقة على الكيانات الصغرية

وعدد  عمالاألعن وزارة املالية بتحديد أسقف رقم  0114 جوان 04القرار املؤرخ يف  صدركما _
 .املستخدمني والنشاط املطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة

عن وزير املالية واليت حتدد تطبيق النظام  0111أكتوبر  01الصادرة بتاريخ  0جاءت التعليمة رقم و _
حملاسيب إىل النظام احملاسيب من خالل معاجلة قضايا املرور من املخطط ا 0101احملاسيب املايل ألول مرة يف سنة 

 1.املايل ومقابلة احلسابات السابقة باحلالية
 2:يتكون اإلطار املفاهيمي من حيث

                                           
اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر يومي :ؤمتر العلمي الدويل حولامل ،فاعلية اإلصالح المحاسبي في الجزائرصديقي مسعود، 1

 .01ص اجلازائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،0100نوفمرب  61و 01
: امللتقى الوطين حول واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إصالح النظام المحاسبي، بوقفة عالء، صاحل، محيداتو2

 جامعة الوادي، ،14/0106_11يومي  يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلازائرواقع وآفاق النظام احملاسيب املايل
 .14ص
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 ؛التعاريف وجمال التطبيق_
 ؛اسبيةاحملاملبادئ والفرضيات _
 .تعريف األصول، اخلصوم، األموال اخلاصة، املنتجات والتكاليف_
 1:التالية  اباألبو  أيضا نظام احملاسيب املايلالتضمن و 

 وإدراجها يف احلسابات؛ النواتجاألصول واخلصوم واألعباء و و تسجيل تقييم القواعد .0
 عرض الكشوف املالية؛.0
 مدونة احلسابات وسريها؛.6
 .احملاسبة املبسطة املطبقة على الكيانات الصغرية.0

 2.ا في الحساباتوإدراجه نواتجاألصول والخصوم واألعباء والو تسجيل تقييم القواعد :أوال
أمهها قواعد التقييم وتسجيل األصول واخلصوم  عناصرالعديد من ال 29/10/2110تناول القرار املؤرخ يف لقد 

 :ثالث زوايا أساسية، وذلك كما يليخالل واألعباء والنواتج، واليت مت التطرق إليها من 
 م؛ياملبادئ العامة للتقي_
 سابات؛يف احل واإلدراجيم يقواعد خاصة للتق_
 .صة للتقييم واحملاسبةخاكيفيات _

 :اآليتحدد النظام احملاسيب املايل الكشوف املالية يف  3.عرض الكشوف المالية: ثانيا
 امليازانية؛ .0
 .جدول حسابات النتائج .0
 جدول سيولة اخلازينة؛ .6
 .جدول تغري األموال اخلاصة.0
 .يوفر معلومات مكملة عن امليازانية وحساب النتائجملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة و .1

 :جاءت مدونة احلسابات بسبعة أصناف هي .مدونة الحسابات وسيرها:ثالثا
 .األموالحسابات رؤوس : الصنف األول 
 .حسابات التمبيتات: الصنف الماين 
 .التنفيذ واملنتوجات قيد حسابات املخازونات: الصنف المالث

                                           
 .04ص صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، 1
 .05ص مرجع سبق ذكره، بوقفة عالء، صاحل، محيداتو2
 05ص صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره،3
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 .الغري حسابات: الصنف الرابع 
 .احلسابات املالية: الصنف اخلامس 
 .األعباءحسابات : الصنف السادس 
 .حسابات املنتوجات: الصنف السابع 

كيانات الصغرية مسك حماسبة مالية ميكن لل .المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة:رابعا
ألسقف اآلتية، وهذا خالل سنتني يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها أحد ا ملمبسطة إذا 

 :كما يوضحه اجلدول املقابل  ماليتني متتاليتني
 .املؤسسات اخلاضعة لنظام احملاسبة املالية املبسطة(:00)الجدول رقم

لمؤسسات اإلنتاجية ا لمؤسسات التجاريةا البيان
 والحرفية

مؤسسات الخدمية ومختلف 
 القطاعات األخرى

 ماليني دج 6 ماليني دج 4 ماليني دج 01 رقم األعمال
عمال دائمني يعملون  11 عدد العمال

 ضمن الوقت الكامل
عمال دائمني  11عدد العمال 

 يعملون ضمن الوقت الكامل
عمال دائمني يعملون ضمن  11

 الوقت الكامل
 :من إعداد الباحمة باالعتماد على:المصدر

واقع : امللتقى الوطين حولرية في ظل إصالح النظام المحاسبي،واقع البيئة المحاسبية الجزائصاحل،بوقفة عالء، محيداتو_
 .11_14،جامعة الوادي،ص14/0106_11وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلازائريومي

 ميكن تلخيص أهم أهداف النظام احملاسيب املايل يف.النظام المحاسبي الماليتطبيق أهداف :الفرع الثاني
 1:العناصر اآلتية

 ؛النظام احملاسيب اجلازائري يتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية جعل_
 ؛واحملاسبية واملعاجلات املختلفةتسيري املعامالت املالية ب يتعلق فيمامن مازايا هذا النظام  االستفادة_
 ؛تسهيل العمل احملاسيب للمستممر األجنيب _
 العقالنية؛حتقيق  أجل واحملاسبية مناملالية  ماتعرض املعلو  عندالشفافية  حتقيق_
 دويل؛ حماولة جعل القوائم املالية ذات بعد _

                                           
دراسة ) ظل النظام المحاسبي المالي  ئر فيالجزامتطلبات مهنة المحاسبة في  عبد القادر قطيب، سليمان بلعور،1

دور معايري : امللتقى الدويل حول  ،(ميدانية على عينة من األكاديميين والمهنيين والعاملين في مجال المحاسبة والمالية
املايل ) اجتاهات النظام احملاسيب اجلازائري_أداء املؤسسات و احلكومات  يف تفعيل (IAS ,IFRS,IPSAS)احملاسبة الدولية

 .011_041ص ،0100نوفمرب 01_00على ضوء التجارب الدولية ،املنعقد جبامعة وقلة يومي ( والعمومي



 اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر                      الفصل  الثاني                     
 

66 

 

 ؛هلا احلقيقية املالية وعن الوضعيةاملؤسسة صادقة عن أداء الصورة الإعطاء  حماولة_
لبيانات احملاسبية من تسجيل ااحلديمة مما ميكن الوسائل املعلوماتية هناك توافق بني النظام احملاسيب املايل و _

 .بأقل التكاليف املالية وإعداد القوائم
 .االختالف بين النظام المحاسبي المالي و المعايير المحاسبية الدولية: الفرع الثالث

 1:يلي فيما ةالدولي احملاسبية واملعايري ملايلاحملاسيب ا نظامبني ال اتاالختالفتتممل أهم 
معايري تأخذ  حني ال يف الصغريةاحملاسبة املبسطة املطبقة على الكيانات  على النظام احملاسيب املايل يشتمل_

 ؛بعني االعتباراملؤسسات الصغرية الدولية احملاسبة 
 ؛الدوليةاحملاسبة معايري  له تتطرق مل الوحدة االقتصادية والوحدة النقدية، وهو ما يعرف النظام احملاسيب املايل_
 ...منيأيل للمجاالت اخلاصة بالبنوك ومؤسسات التالنظام احملاسيب املا ال يتعرض_
النظام احملاسيب  طرف الدولية وغري معتربة مناحملاسبة عايري مهناك بعض اجملاالت البديلة املسموح هبا من _

 :على سبيل املمالاملايل، ونذكر 
 ؛تقدمي االستممارات املادية بالقيمة العادلة عند اإلقفال_
 ؛ملرتبطة بشراء، بناء وإنتاج األصولتسجيل تكاليف القروض ا_
 ؛تسجيل استممارات حمصل عليها عن طريق إعانة استممار بقيمة احليازة ناقص اإلعانة احملصلة_
 .تسجيل أثر تغري طريقة حماسبية أو تصحيح خطأ يف نتيجة الدورة اجلارية_

 .مهنة المحاسبة تنظيم: الرابعالفرع 
القواعد  و اجيب على املؤسسات واخلاضعني هلذا النظام مراعاة واحرتام املبادئفإنه النظام احملاسيب املايل  حسب
 :التالية

 ؛واإلفصاحاحملاسبة ينبغي أن حيرتم فيها مبادئ احليطة واحلذر، الدقة واملصداقية، والشفافية  _
 الوطنية؛املدونة بالعملة األجنبية إىل العملة  وحتول العملياتبالعملة الوطنية  تقاس كل العمليات_
 ؛ينبغي أن تكون داخل كل مؤسسة دليل عمل للمراقبة واملراجعة الداخلية واخلارجية _
بالكمية والقيمة على أساس  عناصر األصول واخلصوم اجيب أن ختضع للجرد الدائم على األقل مرة يف السنة _

 المبوتية؛ وإحصاء للوثائقفحص مادي 
 ؛يد املازدوجكل تسجيل حماسيب اجيب أن خيضع ملبدأ الق  _

                                           
إصالح اإلطار المحاسبي في الجزائر وتكييف القوائم المالية  ،توفيق جوادي، بالقاسم بن خليفة، مفيد عبد الالوي 1

 ،0100نوفمرب  61و 01اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر يومي :ولاملؤمتر العلمي الدويل ح ،وفق المعايير المحاسبية الدولية
 .04ص اجلازائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،



 اإلصالح المحاسبي ومهنة التدقيق في الجزائر                      الفصل  الثاني                     
 

67 

 

 ؛كل تسجيل حماسيب اجيب أن يتم انطالقا من وثائق مؤرخة ومكتوبة يف شكل يضمن املصداقية  _
 ؛ية الدورة اجيب أن يكون موثق بصفة واضحة يف كل مؤسسةهنا دليل أعمال_
تر دفا وميكن إعدادرد، اجلودفرت دفرت األستاذ كل مؤسسة اجيب أن متسك دفاتر حماسبية تشمل دفرتا يوميا، _

 مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكياناتمساعدة لدفاتر اليومية بالقدر الذي يتوافق مع حجم كل مؤسسة 
 ؛الصغرية

 ؛األعباء ومنتجات الكيان،األموال اخلاصة ،اخلصوم ،تسجل يف الدفرت اليومي حركات األصول  _
 معينة؛بية حماسحركات احلسابات خالل فرتة  اميع و أرصدةيتضمن الدفرت الكبري جم _
 معينة؛حماسبية خالل فرتة  تنقل يف دفرت اجلرد امليازانية وحساب النتائج اخلاصان بالكيان _

اجيب أن تليب كل حماسبة ممسوكة مبوجب نظام اإلعالم اآليل مقتضيات احلفظ واألمن واملصداقية واسرتجاع 
 ؛املعطيات

ابتداء من على األقل،و ذلك بوتية، ملدة عشر سنوات والوثائق الماليت يتم إعدادها حتفظ الدفاتر احملاسبية  _
 1؛مالية حماسبية تاريخ قفل كل سنة

 ؛لكياناالجتماعي ل قرأين يوجد املرئيس احملكمة يؤشر على الدفاتر احملاسبية يرقم و _
متسك الكيانات الصغرية حماسبة مبسطة تتضمن اإليرادات والنفقات اليومية وحتفظ ملدة عشر سنوات  _

 ؛الدفاتر احملاسبية اء من تاريخ إقفالابتد
 ؛ينص النظام احملاسيب املايل على مسك احملاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل _
امليازانية،جدول حسابات النتائج،جدول سيولة اخلازينة،جدول تغري األموال اخلاصة  قوائم املالية علىتشمل ال_

 ؛واملالحق
 املالية؛الوضعية املالية للكيان وجناعته وكل تغيري حيدث على احلالة الية قوائم املالاجيب أن تعرض  _
 ؛خالل مدة ال تتجاوز األربعة أشهر من تاريخ اإلقفال املسؤولنيحتت إشراف قوائم املالية التضبط _
 ؛معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع الدورة احملاسبية السابقةقوائم املالية الكما اجيب أن تتوفر يف   _
اجيب أن تتضمن املالحق إيضاحات يف شكل مقارنة وصفية عددية، وتشمل كل التعديالت يف الطرائق  _

من التوضيحات واليت من خالهلا ميكن قراءة القوائم املالية بشكل يسمح مبقارنة دورة  احملاسبية وغري ذلك
 ؛حماسبية بأخرى

                                           
دراسة حالة شركات  –أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على جودة المعلومات المحاسبية بشار عيشي،عمار عيشي،1

يف (  IAS ,IFRS,IPSAS)معايري احملاسبة الدوليةدور : ،امللتقى الدويل حول ،( والية بسكرة)المساهمة الجزائرية
على ضوء التجارب الدولية ،املنعقد ( املايل و العمومي)اجتاهات النظام احملاسيب اجلازائري_تفعيل أداء املؤسسات و احلكومات 

 .001ص،0100نوفمرب 01_00جبامعة وقلة يومي 
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 ؛املدجمة للمؤسسة األم ككل سنويا قوائم املاليةالكل مؤسسة هلا مؤسسات فرعية اجيب أن تنشر _
ال يتم أي تغيري يف الطرق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تنظيم جديد أو إذا كان يهدف إىل حتسني نوعية  _

 1.املالية القوائم
 .مميزات النظام المحاسبي المالي:الفرع الخامس

 2: ة هييتمياز النظام احملاسيب املايل اجلديد بأربعة مميازات أساسية جديد
اعتماد البعد الدويل الذي يقرب املمارسة احملاسبية املالية احمللية مع املمارسة العاملية، مما يسمح للمحاسبة _ 

 مفصلة؛تكيف مع االقتصاد املعاصر وإنتاج معلومات  ومبادئ أكمربالسري مع قاعدة تصورية 
 املعامالتسيما تسجيل  والقواعد، ال حيتوي النظام احملاسيب املايل اجلديد على نصوص واضحة للمبادئ_
 املالية؛تقييمها وإعداد القوائم  طرقو 

 ؛واحملتملة وميكنهم من اختاذ القرارات املناسبةالنظام احملاسيب املايل احتياجات املستممرين احلالية يليب _
 .ى حماسبة مبسطةمينح النظام احملاسيب املايل إمكانية الكيانات الصغرية تطبيق نظام معلومايت قائم عل_

 .مهنة التدقيق بالجزائر تنظيم :المبحث الثاني 
 سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل التطور التارخيي الذي عرفته مهنة التدقيق احملاسيب باجلازائر منذ

ة يف اهليئات املشرفة على املهنة والتغريات اهليكلية اليت عرفتها هذه األخري االستقالل، وكذا أهم املنظمات و 
 :التاليةو عليه ميكن تقسيم هذا املبحث إىل النقاط .إطار اإلصالح احملاسيب

 باجلازائر؛التطور التارخيي لتنظيم مهنة التدقيق .0
 اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق باجلازائر؛املنظمات و . 0
 .ملنظمات املهنية احملاسبية باجلازائراهيكلة إعادة . 6

 اريخي لتنظيم مهنة التدقيق بالجزائرالتطور الت: المطلب األول
أهم املراحل اليت مرت هبا من خالل التطرق وعليه سيتم استعراض  ،غرياتمهنة التدقيق باجلازائر عدة تعرفت 

 .أثناء كل فرتة واألنظمة الصادرةلتشريعات ل

                                           
 ،(رؤية مستقبلية)الجزائري في ظل العولمة المحاسبية فلسفة النظام المحاسبي المالي مصطفى بن نوي، حممد عجيلة،1

واملعايري الدولية  (IAS-IFRS)مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
 .15، ص2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي  :(ISA)للمراجعة

مداخلة يف امللتقى  محاسبي المالي الجديد في ظل المعايير الدولية للمحاسبة،مكانة النظام ال ،فاطمة الازهراء عبادي 2
 :(ISA)واملعايري الدولية للمراجعة (IAS-IFRS)الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 

 .14، ص2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي 
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 .0000إلى  0000الفترة من : أوال
 املؤرخ يف 99/010ما أشار إليه األمر  حسب، 0999لقد بدأ تنظيم مهنة التدقيق باجلازائر سنة  

10/02 /0999
1
إىل الرقابة الواجب فرضها على املؤسسات  64يف مادته  0901املتعلق بقانون املالية لسنة 

يكلف وزير الدولة " حيث نصت هذه  املادة على أنه  ،العمومية االقتصادية من أجل تأمني حق الدولة فيها
ي احلسابات للمؤسسات الوطنية واملنظمات العمومية ذات الطابع الصناعي املكلف بالتخطيط بتعني مدقيق

وذلك  ،والتجاري يف املؤسسات اليت متلك فيها الدولة أو إحدى املنظمات العمومية حصصا من رأس ماهلا
 ." قية احلسابات وحتليل الوضعية املالية لألصول واخلصوم ابقصد التأكد من سالمة ومصد

ل أن الوزير املكلف بالتخطيط هو الذي يعني مدقق احلسابات هبدف مراقبة املؤسسات و عليه ميكن القو 
الوطنية واملؤسسات العمومية االقتصادية بغرض التأكد من مصداقية احلسابات وحتديد الوضعية املالية احلقيقية 

 .للمؤسسة مما ميكن من ضمان حقوق الدولة فيها
مهام وواجبات مدقق احلسابات واعترب هذا األخري   09/00/0901املؤرخ يف  01/001كما حدد املرسوم 

 :وخول ممارسة هذه الوظيفة ملوظف الدولة التاليني  ،كمراقب دائم لتسيري املؤسسات العمومية
 املراقبني العامني للمالية -
 مراقبوا املالية -
 مفتشوا املالية -

 :2كما أوكلت للمدققني املهام التالية  
دية لشروط إجناز العمليات اليت من شأهنا أن تكون هلا انعكاسات اقتصادية ومالية مباشرة وغريها املراقبة البع -

 ؛مباشرة على تسيري املؤسسة 
 ؛متابعة إعداد احلسابات و املوازنات أو الكشوفات التقديرية طبقا ملواصفات اخلطة -
العامة والتحليلية للمؤسسة ومدى  مراجعة مصداقية اجلرد وحسابات النتائج املستخرجة من احملاسبة -

 .صالحيتها 
 متمل أمهها يف مراقبة إجناز العمليات، على ما سبق نستنتج أنه مت تكليف املدققني مبجموعة من املهام بناء

 .متابعة إعداد احلسابات و القوائم املالية و مراجعة مصداقية اجلرد

                                           
 .0410ص ،61/00/0141املؤرخة يف  ،001رية الدميقراطية الشعبية ،العدد رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائ 1
اجلازائر،  ، جامعة الوادي،11، العددجملة الدراسات االقتصادية واملالية واقع ممارسة المراجعة بالجزائر، األزهر عازة، 2

 .01ص ،0100
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 ،29/02/0900املؤرخ يف  00/02مبرسوم رقم  (CSTC)بة مت إنشاء اجمللس األعلى لتقنيات احملاس 0902سنة يف 
املادة ) حيث تعرض إىل حتديد اختصاص كل منهما يف املواد من .املتضمن تنظيم احملاسب و اخلبري احملاسب

وكيفية ممارسة  ،(  02إىل غاية املادة  01املادة ) ممارسة املهنة يف املواد من وط وشر ،( 11غاية املادة  إىل 10
تشكيل اجمللس األعلى للمحاسبة وتسيريه يف  وتطرق إىل ،(  20إىل غاية املادة  01املادة ) ة يف املواد من  املهن

وكانت من بني مهامه حتضري املخطط احملاسيب الوطين وضمان  ،1(91إىل غاية املادة  22املادة ) املواد من 
 .تنظيم مهنة احملاسبة 

نتيجة لغياب سياسة واضحة لتكوين  اة تدقيق احلسابات عرفت تذبذبميكن قوله خالل هذه الفرتة أن مهن ما
سيتم ذكر أهم النقائص اليت . املهنةلوجود المغرات يف تعريف القانون نفسه هلذه  احلسابات، وأيضامدقق 

 2:عرفتها املهنة خالل هذه الفرتة فيما يلي
من املؤسسات الواجب  كبرية نسبةلبسبب نقص اإلمكانيات  احلسابات،غياب االستمرارية يف تدقيق  _

 تدقيقها؛
 ؛ة يف حتديد مقاييس وشروط االلتحاق باملهنةيعدم توفر الشفاف _
للمجاالت اليت يشملها تدقيق احلسابات واليت عادة ما تتضمن مهام متناقضة وغري  01/001امتداد املرسوم  _

 دوليا؛متالئمة بالنظر إىل املعايري املعروفة 
 .حمددةاحلسابات غري مدة عهدة مدقق _

 .0000إلى  0001الفترة من : ثانيا 
إعادة تنظيم االقتصاد الوطين وهيكلة املؤسسات العمومية االقتصادية يف بداية الممانينات أدى إىل زيادة  أدت

 ختالالتمما أجرب املشرع اجلازائري على سن آليات رقابية حتد من أنواع اال ،العموميةمعتربة يف عدد املؤسسات 
10/11/0901املؤرخ يف  01/12اليت تفرزها أساليب التسيري املتبناة وكان ذلك مبقتضى القانون رقم 

املقرر  3
جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت تصور " نص على أن  12يف مادته رقم  ،إلنشاء جملس احملاسبة 

هذا القانون الذي ألغى صراحة ".ومصداقيتها  أين تتم مراقبة صحتها وقانونيتها،العمليات املالية واحملاسبة 

                                           
لتدقيق في اإلشراف والمراقبة في تجسيد تطبيق أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة امقراين عبد الكرمي، قمان عمر،  1

، مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة      النظام المحاسبي المالي
(IAS-IFRS) واملعايري الدولية للمراجعة(ISA):   15، ص2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي. 

 الطبعة األوىل، ،دراسة تحليلية لمستقبل المعايير المحاسبية الدولية في مهنة المراجعة بالجزائر يدي،سهام حممد السو 2
 .000_001ص ،0100الدار اجلامعية،مصر،

 .0115،ص10/16/0141املؤرخة يف  ،06العدد رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 3
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املتعلق مبهام وواجبات  01/001وضمنيا املرسوم  ، 0901من قانون املالية لسنة  09/010من األمر  61املادة 
جمللس احملاسبة االختصاص اإلداري والقضائي ملمارسة رقابة  12-01مدقق احلسابات حيث أعطى القانون 

 .يئات اليت تسري األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكون وضعها القانوينشاملة على املؤسسات واهل
وكانت ذات أساس قانونني حيث  ،لقد متيازت هذه الوضعية بوجود مدقق احلسابات يف املؤسسات العمومية

 1: تربز أن هذه املهمة تعيش فراغ قانوين فيما يتعلق ب

 التعيني؛شروط  -
 والواجبات؛املهام  -
 .ملسؤوليات وبصفة عامة القانون األساسي ملدققي احلساباتا -

منه على  099، حيث تنص مادة 0902بصدور قانون املالية لسنة  0909واستمر هذا الفراغ القانوين إىل غاية 
يتم تعيني مدققني للحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومية واملؤسسات اليت متتلك فيها الدولة أو هيئة " أنه 

 ".حلصص  من رأمساهلا االجتماعي عمومية
املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات  02/10/0900املؤرخ يف  00/10القانون رقم إصدار  مت 0900 يف سنة

حيث ركاز هذا القانون على حتمية إعادة تنظيم كامل للتدقيق هبدف جتنب التناقضات  ،االقتصادية العمومية 
 .2صالحات امللتازم هبا من طرف السلطات العمومية حني ذاكاليت من احملتمل عدم توافقها مع اإل

ركاز على أمهية تعدد و  ،كما أوجب هذا القانون ضرورة تواجد التدقيق الداخلي مبختلف املؤسسات العمومية
 3:واشرتطأوىل خصوصية للقانون األساسي للمدققني حيث أشكال التدقيق 

 ؛مازاولة املهنة من طرف مهنيني مستقلني_
 .التسيريفرقة بني التدقيق القانوين وتقييم الت _

إن هذا القانون حرر املؤسسات العمومية من كل القيود اإلدارية والبريوقراطية املتأتية من التبعية اليت كانت 
 .مالزمة هلا يف املاضي

 يف احلياة حيث يلازم هذا الشكل من التنظيم ضرورة تأهيل التدقيق اخلارجي مبا ميكنها من مواكبة هذا التغيري
 1.هذه املؤسساتعلى االقتصادية ومبا يسمح مبازاولة الرقابة 

                                           
 .000ص ع سبق ذكره،مرج سهام حممد السويدي،1
 .006ص مرجع سبق ذكره، سهام حممد السويدي،2
، مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب مكانة معايير المراجعة الدولية في الجزائرخليفة أمحد، حسيين منال،  3

 14و13التحدي، يومي : (ISA)واملعايري الدولية للمراجعة (IAS-IFRS)املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
 .15، ص2011ديسمرب 
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يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم و تدعيم هياكل داخلية خاصة " منه على أنه 91تنص املادة 
 2".دائمة بصفة باملراقبة يف املؤسسة و حتسني أمناط تسيريها

 .0101إلى  0001الفترة من : ثالثا 
ويظهر ذلك من خالل  ،خالل هذه الفرتة صدرت عدة تشريعات ونصوص قانونية تتعلق بإعادة تنظيم املهنة

 :النصوص التشريعية التالية 
املنظم ملهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى  20/19/0990املؤرخ يف  10-90القانون _

نظيمات يف هيئة واحدة مستقلة مسيت باملصف الوطين للخرباء حيث مت مجع ثالث ت ،الشركات التجارية
 3.املعتمديناحملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 

 :مايلي أمههامث توالت بعد ذلك عملية اإلصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملهنة ولعل 
ي حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء والذ 0992جانفي  01املؤرخ يف  21-92املرسوم التنفيذي رقم  _

 .احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

املتعلق بتحديد سلم أتعاب حمافظي احلسابات وقد حدد هذا القرار األتعاب  0999-00-10القرار املؤرخ يف  _
منها عدد  سقانون وفق شروط وأساليت متنح حملافظي احلسابات عن املهام العادية هلم واحملددة من طرف ال

كما حدد كيفية دفع أتعاب حمافظ احلسابات ،الساعات املخصصة حملافظ احلسابات يف إطار املهام العادية 
 4.بناء على تقدمي بيانات األتعاب

املتعلق بقانون أخالقيات مهنة خبري احملاسبة وحمافظ  02/19/0999املؤرخ يف  019-99املرسوم التنفيذي رقم _
وقد حدد هذا املرسوم القواعد األخالقية املهنة املطبقة على أعضاء النقابة الوطنية  ،احلسابات واحملاسب املعتمد

 5.خلرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات وللمحاسبني املعتمدين

                                                                                                                                
 .00ص مرجع سبق ذكره، األزهر عازة، 1

2
 Faiz Saidj, méthodologie et cadre de référence des pratiques professionnelles de 

l’audit interne, revue nouvelle économie, revue scientifique semestrielle éditée par le 

laboratoire de l'économie numérique en Algérie, université de Khemis Miliana, Algérie, 

N°11, vol 02, 2014, p22. 
 .410ص ،10/11/0110املؤرخة يف  ،01العدد رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 3
مديرية التحديث وضبط املقاييس  ،لمتعلقة بضبط مهنة المحاسبةمجموعة النصوص التشريعية القانونية ا وزارة املالية، 4

 .16ص ،0114 اجلازائر، احملاسبية،
 .14ص مقراين عبد الكرمي، قمان عمر،مرجع سبق ذكره،  5
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مت من خالله إنشاء اجمللس الوطين للمحاسبة  22/19/0999املؤرخ يف  100-99املرسوم التنفيذي رقم _
(CNC)  كهيئة استشارية لدى وزارة املالية والذي يهتم بشؤون البحث والتطوير يف مهنة احملاسبة. 

واملتضمن كيفية تعيني حمافظي احلسابات يف  11/00/0999املؤرخ يف  910-99املرسوم التنفيذي رقم  _
 .ان االجتماعياملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكاز البحث والتنمية وهيئات الضم

 .21-92املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  10/02/0990املؤرخ يف  920-90املرسوم التنفيذي رقم  _
املتعلق بتحديد كيفية نشر مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول  20/11/0990القرار املؤرخ يف _

 1.املعتمداحملاسب احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و 

والذي يتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة  املهنية  29/11/0999املقرر املؤرخ يف _
اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد اليت حددهتا اللجنة اخلاصة 

.2 

حيث أوكلت حملافظ احلسابات مهام إعادة تقييم  19/19/2119ؤرخ يف امل 201-10املرسوم التنفيذي رقم _
 : هعلى أن 12حيث تنص املادة . االستممارات يف املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري

تنجاز إعادة التقييم على أساس قيمة السوق أو قيمة التعويض اليت حيددها خبري تعينه املؤسسة أو اهليئة " 
 3."رض اخلبري املؤهل تقريرا مفصال يوضح فيه اختبار طريقة التقييم املستعملة والنتائج املرتتبة عنها يع ،املعنية

املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب  29/19/2101املؤرخ يف  10-01القانون رقم _
وقرر تفكيك املنظمة الوحيدة اليت   سبة،احملاقرر املشرع مبوجب هذا القانون إعادة هيكلة تنظيم مهنة .املعتمد

 4.كانت متمل الناشطني يف القطاع

يهدف إىل تتميم األمر  حيث احملاسبةواملتعلق مبجلس  29/10/2101املؤرخ يف  12-01املرسوم التنفيذي رقم _ 
 .املتعلق بنفس األمر 00/10/0992املؤرخ يف  21-92رقم 

                                           
 (ISA)ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة عمورة مجال، 1
و املعايري الدولية   (IAS-IFRS)قى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة مداخلة يف امللت،

 .15_14، ص2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي :  (ISA)للمراجعة
 .10ص مرجع سبق ذكره، ،مجموعة النصوص التشريعية القانونية المتعلقة بضبط مهنة المحاسبة وزارة املالية، 2
 .00ص ،10/14/0114املؤرخة يف  ،00العدد رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 3
امللتقى الدويل مداخلة يف ، 10 – 01مهنة المحاسبة وهيئات المعايرة المحاسبية في الجزائر في ظل قانون  حممد بلبية، 4

يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات،اجتاهات النظام احملاسيب (IAS-IFRS-IPSAS)حول دور معايري احملاسبة الدولية 
 .10ص ،0100نوفمرب 01و 00املنعقد جبامعة ورقلة، يومي  على ضوء التجارب الدولية،( املايل والعمومي)اجلازائري 
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املتضمن املوافقة على املرسوم التنفيذي السابق املتعلق  20/01/2101 املؤرخ يف 10-01املرسوم التنفيذي رقم _ 
 1.مبجلس احملاسبة

 .على مهنة التدقيق بالجزائر والهيئات المشرفةالمنظمات  :الثانيلمطلب ا
ه اليت تعمل على سري هذ ،اإلجراءاتواألساليب و ختضع مهنة التدقيق يف اجلازائر إىل جمموعة من القواعد 

 اإلشراف واملراقبة واملتابعة واليت تتممل يف عملياتاهليئات واملنظمات املهنية من ل جيد حيث تعمل بشكاملهنة 
 :يلي ما
 :للمحاسبةالمجلس الوطني .2

 :نشأة المجلس الوطني للمحاسبة.2.2
والذي حيدد  22/19/0999املؤرخ يف  99/100أنشئ اجمللس الوطين للمحاسبة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 2.حدد اختصاصاته وصالحياته والقواعد اليت تسريه كما.لهلطبيعة االستشارية ا
ما  تممل صالحياته طبقا للمادة المالمة من نفس املرسوم يفت: صالحيات المجلس الوطني للمحاسبة.1.2

 3:يلي
 اجيمع ويستغل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وبتعليمها؛_ 
 كل الدراسات والتحاليل يف جمال التنمية واستخدام األدوات والطرق احملاسبة؛  ينجاز أو يكلف من ينجاز_
 يقرتح كل التدابري الرامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية واستغالهلا العقالين؛ _
 يفصح و يبدي رأيه وتوصياته يف كل مشاريع النصوص التشريعية اليت هلا عالقة باحملاسبة؛ _
 لتكوين وبراجمه وحتسني املستوى يف جمال املهن احملاسبية؛يشارك يف تطوير أنظمة ا_
 يتابع تطور املناهج والتنظيمات واألدوات املتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدويل؛ _
 ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختصاصه؛_
 .ينشر تقاريره ودراساته وحتاليله وتوجيهاته_

من ( 19)ما خيص أعضاء اجمللس فلقد مت حتديدهم يف املادة  يف :المجلس الوطني للمحاسبة عضاءأ.3.2
 4:نفس املرسوم السالف حيث يوضع اجمللس حتت سلطة وزير املالية أو مممله،و يتشكل من

                                           
 .نفس املرجع السابق مقراين عبد الكرمي، قمان عمر، 1
 .15ص مرجع سبق ذكره، عمر، حممد، قمان براق2
 .04ص ،01/11/0114املؤرخة يف  ،14العدد رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 3
 .001ص مرجع سبق ذكره، سهام حممد السويدي،4
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 . املعتمدينالرئيس املازاول مهنته يف اجمللس الوطين لنقابة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني -
 .مممل الوزير املكلف باملالية -
 .مممل الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي -
 .مممل الوزير املكلف بالتكوين املهين -
 .مممل الوزير املكلف بالتجارة -
 .مممل الوزير املكلف باإلحصائيات -
 .مممل الوزير املكلف باإلصالح اإلداري والتوظيف العمومي -
 .مممل عن املفتشية العامة للمالية -
 .مممل عن الغرفة الوطنية للازراعة -
 .مممل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة -
 .مممل عن بنك اجلازائر -
 .مممل عن جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
 .مممل عن اجلمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية -
 .لتأمنيمممل عن مجعية شركات ا -
 .عن الشركات القابضة العمومية (12)ممملني  -
ممملني للمهنة يعينهم جملس النقابة الوطنية من بني اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني ( 19)ستة  -

 .املعتمدين
املكلف بالتعليم هلما رتبة أستاذ مساعد على األقل يف جمال احملاسبة واملالية يعينهما الوزير ( 12)أستاذين  -

 .العايل والبحث العلمي
 الدولة حسابات فحص إنشاؤها هبدف مؤسسة مت عن عبارة حملاسبةا جملس إن :مجلس المحاسبة. 0

 1.اهليئات هلذه املالية العمليات تنفيذ مراقبة أجل ومن ،العمومية واملؤسسات
، وهو 0909من دستور  091املادة  وتكرس مبوجب 0909من دستور  091أنشئ جملس احملاسبة مبوجب املادة 

هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية تسري عليها حاليا أحكام 
 01اجلريدة الرمسية رقم ) 2112أفريل  01املؤرخ يف 11-12املعدل بالقانون رقم  0999من دستور  001املادة 

املؤرخة  91اجلريدة الرمسية رقم ) 2110نوفمرب  02املؤرخ يف  09-10والقانون رقم ( 2112أفريل  09املؤرخة يف 
2(.2110نوفمرب  09يف 

 

                                           
 .14حممد بلبية،مرجع سبق ذكره،ص 1

2
 http ://www.ccomptes.org.dz 

http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/constitution_ar.pdf
http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/constitution_ar.pdf
http://www.ccomptes.org.dz/ar/documents/constitution_ar.pdf
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ملقرر إلنشاء ا 01/11/0901املؤرخ يف  01/12 من خالل القانون رقم 0901تأسس جملس احملاسبة سنة حيث 
جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت تصور العمليات  "نص على أن 12جملس احملاسبة ، ويف مادته رقم 

 1". املالية واحملاسبة، أين تتم مراقبة صحتها وقانونيتها ومصداقيتها
 :المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. 6

 :المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمديننشأة  .2.3
املتعلق مبهن  0990أفريل  20الصادر يف  10-90من القانون ( 12)تأسست هذه املنظمة مبوجب املادة رقم 

تنشأ منظمة وطنية "اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسبني املعتمدين، حبيث نصت هذه املادة على أنه 
خلرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني 
أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة خبري حماسب وحمافظ حسابات وحماسب معتمد حسب الشروط اليت 

لس يكون مقره يف مدينة اجلازائر، وحيدد تشكيل املنظمة ويدير هذه املنظمة الوطنية جم.حيددها هذا القانون 
 ".وصالحياهتا وقواعد سريها عن طريق التنظيم

 :المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينصالحيات .1.3
 2:فإن مهام هذه املنظمة تتممل فيما يلي10-90من القانون00،01،19تبعا للمواد 

 ؛لسهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستهاا_
 ؛الدفاع على كرامة أعضائها واستقالليتهم_
 ؛إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد شروط التسجيل، اإليقاف والشطب من جدول املنظمة_
 ؛إعداد ومراجعة ونشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين_
حدود التشريع املعمول به الصالحية املهنية لالجنازات والشهادات اليت يقدمها املرشحون للتسجيل تقدير يف _

 ؛يف هذه املهن
 ؛التأكد من النوعية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجازها أعضاؤها_
 ؛مساعدة السلطات العمومية يف ميدان التقييس احملاسيب والطلب املهين والتسعري_
 .املهنة اجتاه السلطات واجتاه الغري من املنظمات األجنبية املماثلةميمل مصاحل _

                                           
 الدويل العلمي ، امللتقىالجزائر في المهنية المنظمات هيكلة على المحاسبية أثراإلصالحاتعمر،  حممد، قمان براق1

 .11ص ورقلة، مرباحي قاصد، جامعة 2011نوفمرب 30 و 29 يومي"اجلازائر يف احملاسيب اإلصالح:" حول
خلبري املتعلق مبهن ا 1991/ 01/11، املؤرخ يف 20اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم  2

 .652احملاسب وحمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد، ص 
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مت تأسيس جملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة مبوجب املرسوم  :مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة.4
 املؤرخ يف 90/920 ، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم13/10/0992يفالمؤرخ21-92التنفيذي رقم 

ويضبط اختصاصاته وفوائد  املهنة ألعضاءتشكيل جملس النقابة الوطنية  يتضمن حتديد والذي ،10/02/0990
 .عمله
 :تتممل اختصاصات اجمللس يف 1:صالحيات مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة.2.4

 .محاية املصاحل املعنوية واملادية ألعضاء النقابة_
 .سلطات العمومية و جتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلةمتميل النقابة الوطنية لدى ال_
 .إعداد ومراجعة ونشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين_
 .الوقاية من كل النازاعات املهنية بني أعضاء النقابة وتسويتها_
 .حتصيل االشرتاكات املهنية اليت تقررها اجلمعية العامة_
 .لسهر على احرتام مجيع أعضاء النقابة لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا والنظام الداخليا_
 .حتديد املطالب العادية للتدقيق والرقابة_
إبداء الرأي يف املسائل اليت تعرضها عليها السلطات املختصة يف ميدان التقييس احملاسيب واملايل املرتبط حبياة _

 .املؤسسة
دة والنهوض بالتقومي املستمر للمستوى النظري والتقين لدى أعضاء النقابة ودعوة السلطات املختصة املساع_

 .للحضور للتدريبات وامللتقيات املهنية، تنظيمها، اإلشراف عليها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات املختصة
 .املشاركة يف مهام التعليم والتكوين والبحث_
 .شغال املتعلقة بامليدان الذي تغطيه املهنة وتوزيعها ونشرهاالقيام بتعميم نتائج األ_

 .لمنظمات المهنية المحاسبية بالجزائراهيكلة إعادة : المطلب الثالث
إىل ضرورة جعل اهليئات  (IFRS/IAS)من خالل تبين معايري الدولية  (SCF)أدى تطبيق النظام احملاسيب املايل 

 وذلك بإعادة هيكلتها ،اجلازائر تتكيف مع هذا اإلصالح احملاسيباملسرية ملهنة التدقيق واحملاسبة ب
 .مهنة احملاسبةيف  وإحداث تغيريات

 2: ري يتشكل منخما خيص أعضاء اجمللس فإن هذا األ يف
 مممل الوزير املكلف باملالية؛ -

                                           
 .46_40، ص11/10/0110، املؤرخ يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم 1
 . 00-00ص  مرجع سبق ذكره، األزهر عازة، 2
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 مممل الوزير املكلف باإلحصاء؛ -
 مممل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية؛ -
 املكلف بالتجارة؛ مممل الوزير -
 مممل الوزير املكلف بالتعليم العايل؛ -
 مممل الوزير املكلف بالتكوين املهين؛ -
 مممل الوزير املكلف بالصناعة؛ -
 رئيس املفتشية العامة للمالية؛ -
 املدير العام للضرائب؛ -
 املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية؛ -
 نك اجلازائر؛مممل برتبة مدير عن ب -
 مممل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ -
 مممل برتبة مدير عن جملس احملاسبة؛ -
 ثالثة أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني؛-
 ثالثة أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛ -
 ضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛ثالثة أع -
 .ويعينهم الوزير املكلف باملالية ثالثة أشخاص يتم اختيارهم لكفاءهتم يف جمايل احملاسبة واملالية -
-0-20املؤرخ يف29-00مت مبوجب املرسوم التنفيذي   :الهيكلية الجديدة للمجلس الوطني للمحاسبة.2

2100 حتديث القانون السابق، والذي يتضمن إعادة هيكلة اجمللس الوطين للمحاسبة، حيث مت بناًءا على ،
هذا القانون اجلديد حتديد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه، حيث حتدد املادة المانية 

عضاء الذين يشكلونه، إضافة إىل من هذا املرسوم سلطة الوزير املكلف باملالية على اجمللس، كما حتدد األ
 1.حتديد املهام املنوط هبا هذا اجمللس

 ( 10-01من قانون02املادة :) تتممل مهامه يف القيام باألعمال اآلتية
 السهر على تنظيم املهن وحسن ممارستها؛ 
 الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم؛ 
 السهر على احرتام قواعد املهن وأعرافها؛ 

                                           
 .10ص ،02/10/2011، املؤرخة يف  07العدد رقم  اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1
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 من تاريخ  (2)نظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وينشرها، يف أجل شهرين إعداد أ
 1إيداعها؛

 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ 
 .إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة هبذه املهن وحسن سريها_
والمنظمة الوطنية المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات .1

 :للمحاسبين المعتمدين
تضمنت التعديالت اجلديدة يف مهنة احملاسبة يف ظل اإلصالح احملاسيب إحداث ثالث جمالس وطنية هلا عالقة 
مباشرة باجمللس الوطين للمحاسبة، وحتت سلطة وزارة املالية، حي تقوم  هذه اجملالس بتنظيم املهن املتعلقة هبا 

 2.بشكل يتوافق مع التطورات يف مهنة احملاسبة والتدقيق اليت تبنتها احلكومة اجلازائريةهبدف التحكم فيها 
لقد مت انتخاب ممملني عن كل جملس من اجملالس المالثة، وذلك بتكليف جلنة خاصة مكلفة بتنظيم انتخابات 

ات واملنظمة الوطنية للمحاسبني اجملالس المالثة، املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلساب
للخرباء  29، حيث نظم االقرتاع يف يوم 20/00/2100املؤرخ يف20-00املعتمدين للمرسوم التنفيذي رقم 

بالتعاضدية العامة ملواد  2100 للمحاسبني املعتمدين من شهر أفريل 04و  حملافظي احلسابات 20احملاسبني، 
 3.البناء بازرالدة غرب

اجمللس الوطين ملصف الوطين  إنشاء  مت  :لوطني لمصف الوطني للخبراء المحاسبينالمجلس ا.2.1
املتضمن حتديد تشكيلة اجمللس 20/10/2100فياملؤرخ22_00للخرباء احملاسبني مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ن بني األعضاء الوطين ملصف اخلرباء احملاسبني وصالحياته وقواعد تسيريه، حيث يتم انتخاب تسعة أعضاء م
املعتمدين واملسجلني يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني، ثالثة منهم ميملون هذا اجمللس يف اجمللس 

 4:وتتممل مهامه يف القيام باألعمال اآلتية. الوطين للمحاسبة
 ؛ إدارة و تسيري  األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمصف الوطين خلرباء احملاسبة  _

 حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة ملصف؛_ 

                                           
 .01ص مرجع سبق ذكره، حممد بلبية، 1
، 0101أطروحة دكتوراه، جامعة البليدة،  أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في طل اإلصالح المحاسبي، سايج فاياز،2

 .040ص
 .00ص مرجع سبق ذكره، حممد بلبية، 3
 .14، ص02/10/2011،  املؤرخة يف 07ازائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم اجلريدة الرمسية، للجمهورية اجل4
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 ضمان تعميم األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة، والعمل على نشرها وتوزيعها؛_ 
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛_ 
 لدولية؛متميل املصف لدى اهليئات والسلطات العمومية وجتاه املنظمات ا_
 .إعداد النظام الداخلي للمصف_

مت تشكيل اجمللس الوطين للغرفة الوطنية    :المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.1.1
وله نفس قواعد  ،2100-0-20املؤرخ يف29-00حملافظي احلسابات مبوجب املادة األوىل يف املرسوم التنفيذي 

من املرسوم التنفيذي رقم  10و طبقا للمادة .لس الوطين للمحاسبةانتخاب األعضاء والتمميل لدى اجمل
املتضمن حتديد تشكيلة اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني و  20/10/2100املؤرخ يف22_00

صالحياته و قواعد سريه،فإن مهامه متطابقة متاما مع مهام اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني 
 1.غي أهنا خاصة بالنظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

اجمللس الوطين للمنظمة  مت تشكيل  :المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.3.1
حيث حيدد  ،20/10/2100املؤرخ يف20_00الوطنية للمحاسبني املعتمدين مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحياته وقواعد تسيريه، كما حيدد املهام  تشكيلة اجمللس
 2:وتتممل مهامه يف القيام باألعمال اآلتية. املضطلع هبا

 إدارة وتسيري األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛_
 املقررة من طرف اجلمعية العامة ملصف؛حتصيل االشرتاكات املهنية _ 
 ضمان تعميم األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة، والعمل على نشرها وتوزيعها؛_ 
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛_ 
 متميل املنظمة لدى اهليئات والسلطات العمومية وجتاه املنظمات الدولية؛_ 
 .خلي للمنظمةإعداد النظام الدا_ 

 :من خالل الشكل املقابل هيكل اهليئة املشرفة على مهنة احملاسبة يف اجلازائرميكن توضيح 
 
 
 
 

                                           
 .040_046ص مرجع سبق ذكره، سايج فاياز، 1
 .00عمر،مرجع سبق ذكره،ص حممد، قمان براق2
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 .يف اجلازائرو التدقيق هيكل اهليئة املشرفة على مهنة احملاسبة  :04الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مداخلة يف، 10 – 01ة المحاسبية في الجزائر في ظل قانون مهنة المحاسبة وهيئات المعاير ،حممد بلبية:المصدر
هات ات،اجتايف تفعيل أداء املؤسسات واحلكوم( IAS-IFRS-IPSAS)امللتقى الدويل حول دور معايري احملاسبة الدولية 

 ،0100نوفمرب 01و 00،املنعقد جبامعة ورقلة، يوميعلى ضوء التجارب الدولية( املايل والعمومي)النظام احملاسيب اجلازائري 
 .00ص

للمجلس الوطين للمحاسبة و املتضمن مخس جلان متخصصة  التنظيمياهليكل  (19)رقم يوضح الشكل 
املنظمة الوطنية  ،الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ،املصف الوطين للخرباء احملاسبني)وثالث جمالس 

صالحيات تسيري املهنة من خالل إعادة تنظيم  حتت رعاية وزارة املالية الذي خولت له،(للمحاسبني املعتمدين
 .الوظيفة هبدف رفع مستوى تكوين املهنيني

جتدر اإلشارة إىل أن اإلصالحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلازائر مؤخرا، أدت إىل عدة تغيريات جذرية كما 
تعلق بإعادة تنظيم املنظمات بالنسبة للهيئات املهنية، وذلك من خالل جمموعة من املراسيم التنفيذية، أمهها امل

املهنية، عن طريق نقل الصالحيات من املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 
 1.املعتمدين إىل وزارة املالــية، وكذلك حتديث اإلطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة

                                           
 .01ص مرجع سبق ذكره، مقراين عبد الكرمي، قمان عمر، 1

 المجلس الوطني للمحاسبة

لجنة مراقبة 
 النوعية

لجنة 
االنضباط 
 والتحكيم

لجنة تقييس الممارسات  لجنة التكوين لجنة االعتماد
المحاسبية والواجبات 

 المهنية

المصف الوطني للخبراء 
 بينالمحاس

الغرفة الوطنية لمحافظي 
 الحسابات

 

المنظمة الوطنية 
 للمحاسبين المعتمدين

 المالية وزارة
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 .10_01التدقيق في ظل القانون  مهنة: الثالثالمبحث 
و املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  2101جوان29املؤرخ يف10_01القانون رقم مينح 

املعتمد صالحيات أوسع لوزارة املالية من خالل استعادة وزارة املالية صالحيات منح االعتماد عرب إنشاء 
 :املبحث إىل العناصر التالية و عليه مت تقسيم هذا. جملس وطين للمحاسبة يكون حتت سلطة الوزارة 

 ؛10_01القانون  األساسي بينه و بني االختالفعيوب القانون القدمي و .0
 ؛10_01عرض حمتوى مشروع القانون .0
 .خلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمدشروط ممارسة مهنة ا. 6

المحاسبة عادة تنظيم مهنة إأسباب و  10_01 والقانون 10_00بين القانون  االختالفات:المطلب األول
 .بالجزائر

 .10_01 والقانون 10_00بين القانون  االختالفات :الفرع األول
 :ميكن تلخيص أهم هذه االختالفات يف اجلدول التايل

 .10_01والقانون10_90االختالفات بني القانون (:10)الجدول رقم
 10_01القانون حسب  10_00القانون حسب  مقياس التفرقة

 
من حيث 
التعريف 
الخاص 
بمحافظ 
 الحسابات

هو كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه 
و حتت مسؤوليته مهنة الشهادة  اخلاص

بصحة و انتظامية حسابات املؤسسات 
والشركات التجارية أو املدنية يف احلاالت 
اليت نص عليها القانون هبذه املهمة للقيام 

 بصفة تعاقدية؛

 
 

صفة عادية بامسه اخلاص و حتت هو كل شخص ميارس ب
مسؤوليته،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات و 
 اهليئات و انتظامها و مطابقتها ألحكام التشريع املعمول به؛

 
من حيث 

المهام التي 
يضطلع بها 

محافظ 
 الحسابات

احلسابات  التأكد من مصداقية وصحة_ 
لنتائج تها مطابق و مدىالسنوية 

متت يف السنة املنصرمة  العمليات اليت
وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية 

و اهليئات املنصوص وممتلكات الشركة 
عليها يف املادة األوىل من هذا القانون 

الشركات التجارية،اجلمعيات و )
يف ( التعاضديات االجتماعية و النقابات

 ؛هناية السنة

يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة و صحيحة و  _
مطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة و كذا األمر 

 شركات و اهليئات؛بالنسبة للوضعية املالية و ممتلكات ال
يفحص صحة احلسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات _ 

املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو 
 الشركاء أو حاملي احلصص؛

يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة _
الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة و جملس املديرين 

 سري؛أو امل
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يفحص صحة احلسابات السنوية   _
ت املبنية يف تقرير ومطابقتها للمعلوما

التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني 
برام ا يقدر شروط أو الشركاء أو املشرتكني

بني الشركة اليت يراقبها  االتفاقيات
واملؤسسات أو اهليئات اليت تتبعها أو بني 

املؤسسات اليت يكون فيها للقائمني 
باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل 

 ة؛غري مباشر  مباشرة أو
إطالع املسريين عن كل النقائص اليت _

اليت من شاهنا  املدقق، وقد يكتشفها 
 .عرقلة االستمرار العادي لنشاط املؤسسة

تفاقيات بني الشركة اليت يراقبها اليقدر شروط إبرام ا_
و أو بني املؤسسات  التابعة هلاواملؤسسات أو اهليئات 

اليت يكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة اهليئات 
 املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛

ملؤهلة املداولة ا  يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة _
بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن 

 أو اهليئة؛ يعرقل استمرار استغالل املؤسسة
باإلضافة إىل ما سبق فعندما تعد الشركة أو اهليئة  _

حسابات مدجمة أو حسابات مدعمة، يصادق حمافظ 
 واملدعمةاملدجمة  وانتظام احلساباتاحلسابات على صحة 

ذلك على أساس الوثائق احملاسبية  صورهتا الصحيحة، و و
و تقرير حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة 

 .لنفس مركاز القرار
من حيث 
شروط 
 التسجيل

توفر اإلجازات و الشهادات املشرتطة _
 قانونا؛

التسجيل يف املنظمة الوطنية للخرباء _ 
احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني 

 .املعتمدين

أن يكون حائازا الشهادة اجلازائرية للمهنة أو شهادة _ 
 معرتف مبعادلتها؛

التسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو _
يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف جدول 

 املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛
من حيث 

الهيئة التابع 
 لها

حمافظ  كل من اخلبري احملاسب و_
احلسابات و احملاسب املعتمد تابعون 
للمنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني و 

 .حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين

اخلبري احملاسب تابع للمصف الوطين للخرباء احملاسبني،و _
حمافظ احلسابات تابع للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات،أما 

مة الوطنية للمحاسبني احملاسب املعتمد فهو تابع للمنظ
 .املعتمدين

من حيث 
السلطة 

المشرفة على 
المجلس 
الوطني 
 للمحاسبة

يوضع اجمللس الوطين للمحاسبة حتت _
 .سلطة رئاسة اجلمهورية

يوضع اجمللس الوطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف _
 .باملالية أي أنه تابع لوزارة املالية
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شروط تعيين 
محافظ 

 باتالحسا

تعني اجلمعية العامة أو اجلهاز املؤهل _
املكلف باملداوالت حمافظي احلسابات 

بعد موافقتهم من بني احملرتفني املسجلني 
يف جدول املنظمة الوطنية حسب الشروط 

 املنصوص عليها يف هذا القانون؛
تدوم وكالة حمافظ _

سنوات قابلة للتجديد مرة (16)احلسابات
لتني تعيني نفس ال ميكن بعد وكا. واحدة

 سنوات؛(16)حمافظ احلسابات إال بعد
عندما تعني شركة حمافظة احلسابات  _ 

كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو 
شركة أو هيئة تعني من بني أعضائها 
املسجلني يف جدول املنظمة الوطنية 
حمافظا أو حمافظي حسابات يعملون 

وال ميكن هؤالء األشخاص أن . بامسها
صفة شريك أو مشرتك ميارسوا مهنتهم ب

 . أو أجري إال يف شركة واحدة

يتم تعيني حمافظ احلسابات من بني املهنيني املعتمدين و _
املسجلني يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، من طرف 
اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت بعد موافقتها  

شركة كتابيا، و ال يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة، ال
 ؛أو اهليئة من اإللازامية القانونية لتعيني حمافظ حسابات

سنوات قابلة (16)حتدد عهدة حمافظ احلسابات  بمالث _ 
للتجديد مرة واحدة، و ال ميكن تعيني نفس احملافظ بعد 

سنوات ،و يف (16)عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث 
املراقبة حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو اهليئة 

خالل سنتني ماليتني متتاليتني، يتعني على حمافظ احلسابات 
إعالم وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بذلك،و يف هذه 

 احلالة ال اجيرى جتديد عهدة حمافظ احلسابات؛
عندما تعني شركة أو هيئة ،شركة حمافظة احلسابات بصفة _

ها حمافظ احلسابات فإن هذه األخرية تعني من بني أعضائ
املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حمافظا للحسابات 

يتصرف بامسها ،و عندما تقرر شركة أو هيئة تعيني أكمر من 
حمافظ حسابات،فإن كل واحد منهم ميارس مهمته طبقا 

 ألحكام هذا القانون؛
يتعني على حمافظ احلسابات أو مسري شركة أو جتمع  _

عية، بتعينه بصفة حمافظي حسابات إبالغ جلنة مراقبة النو 
حمافظ حسابات عن طريق رسالة موصى عليها يف أجل 

 ؛يوما( 01)أقصاه مخسة عشر
ميكن حملافظ احلسابات أن يستقيل دون التخلص من _

التازاماته القانونية، و اجيب أن يلتازم بإشعار مسبق مدته 
أشهر، و يقدم تقريرا عن املراقبات و اإلثباتات ( 16)ثالث

 .احلاصلة
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حيث من 

 التربص

جترى تربصات اخلرباء احملاسبني و _
حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين 

على مستوى املنظمة الوطنية للخرباء 
احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 

املعتمدين ، حسب الكيفيات احملددة من 
 .قبل اجمللس الوطين للمحاسبة 

توى املصف جترى تربصات اخلرباء احملاسبني على مس_
الوطين للخرباء احملاسبني وجتري تربصات حمافظي احلسابات 

على مستوى الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وجتري 
تربصات احملاسبني املعتمدين على مستوى املنظمة الوطنية 
للمحاسبني املعتمدين حسب الكيفيات احملددة من قبل 

 .اجمللس الوطنية للمحاسبة
 :لباحثة باالعتماد علىعداد اإمن :المصدر

مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق في ظل سيد أمحد،بوعرار مشس الدين، _
مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و ،02_20القانون 

 .14 ،جامعة سعد دحلب، البليدة،ص 0100ديسمرب   00و06التحدي،يومي :املعايري الدولية للمراجعة
20،20،11،10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،املواد _ 0990ماي0،املؤرخة يف  12و ص،21العدد،

929_922. 
جوان  00املؤرخة يف ،19و22،21،29،29،20،20،29،11،10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية ،املواد _

 .10_10ص،92العدد،2100
من خالل اجلدول املقابل نالحظ أن مهنة احملاسبة يف اجلازائر عرفت تغريا مهما يف القانون اجليد مقارنة 

 اخلرباء احملاسبني)بالقانون القدمي املتعلق بنفس املهنة، حيث كان يتم اجلمع بني األصناف املهنية المالثة 
 ملنظمة الوطنية للخرباء احملاسبنييف تنظيم وحيد و هو ا( دينو حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتم

وحمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين،كما أن اجمللس الوطين للمحاسبة كان حتت سلطة رئاسة اجلمهورية 
 .أما يف ظل القانون اجلديد فهو حتت إشراف الوزير املكلف باملالية

1:يلي اإىل م مهنة احملاسبة يف اجلازائر املشاكل اليت عرفتها أسباب إرجاع ميكن
 

تعاين املهنة احملاسبية من غياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب اجلازائري للعمل   :ضعف تأهيل المهنيين
وفق قواعد املهنة بشكل جيد، وكذلك تعده للعمل وفقا للتطبيقات الدولية املتمملة يف املعايري احملاسبية الدولية 

 .عة الدوليةاملراج ومعايري
 تعاين املهنة احملاسبية اجلازائرية من حماوالت دخول خربات حماسبية أجنبية للسوق  :الضغوط التنافسية

 اجلازائرية من خالل مكاتب خربة حماسبية عاملية ال ميكن للمحاسبني وال حمافظي احلسابات اجلازائريني منافستهم
 .بإمكانياهتم املتواضعة

                                           
جملة أداء  محاسبة في الجزائر بين التحوالت والتحديات،واقع مهنة ال مبارك بوعالق، أعمر عازاوي، فريوز خويلدات، 1

 .40ص ،0101، 15العدد  املؤسسات اجلازائرية،
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 اين املهنة من قصور املنظمات املهنية يف أداء املهام املنوطة هبا، وغياهبا عنتع  :عدم استجابة التنظيم
املسامهة اجلادة يف عملية اإلصالح، نتيجة لضعفها وعدم تأثريها يف بيئة احملاسبة اجلازائرية وهذا ناتج من عدة 

هلياكل مهنية قوية، باإلضافة لعل أمهها سوء العالقة بينها وبني اجمللس الوطين للمحاسبة، وكذا افتقادها  أسباب
IASBالكلي عن املنظمات واهليئات الدولية اليت جتمع أصحاب املهنة عرب العامل ممل إىل الغياب شبه

.IFAC و



 .المحاسبة بالجزائرعادة تنظيم مهنة إأسباب : نيالفرع الثا
الناجتة أساسا ل اليت تواجه املهنة، و املشاكاحملاسبة نظرا لوجود الكمري من صالح مهنة قامت احلكومة اجلازائرية بإ

 1:،حيث ميكن ذكر أمهها كما يليسبابمن األعن جمموعة 
نقص يف التدريب املهين الكايف للمدققني بسبب عدم وجود معهد تدرييب متخصص يقوم بتنظيم نـدوات ال -

 ؛ودورات تدريبية لرفع كفاءة املدققني
بغض  أقل األتعاب احلرص على إىلمما يؤدي ثقل املسؤولية، و ة أتعاب املراجعة مع حجم العمل عدم مالئم -

 بالشفافية؛ االلتازامالنظر عن اجلودة و 
 ؛التدقيقحمل  ؤسساتضعف نظام الرقابة الداخلية لدى امل -
 العمل؛ مع حجم املراجعةوهي مرتبطة بعدم مالئمة أتعاب  بني املدققني عدم وجود منافسة شريفة -
 ؛نظم املعلوماتات التقنية يف استخدام احلاسوب و ء املهنة للتطور عدم مواكبة بعض أعضا -
ضعف دور النقابات املهنية يف تطوير مستوى الكفاءة لدى أعضائها وتنمية و توثيق روح التعـامل بـيـن  -

 أعضائها؛
 .اجلازائريتدقيق متعارف عليها تالؤم الواقع  وجود معايريعدم  -

األساسي لتطوير هذه املهنة هو عدم مواكبة النظام القدمي  من خالل ما سبق نستخلص أن السبب
التدريب املتخصص الذي يساهم وخاصة انعدام التكوين و للمستجدات احلديمة بسبب النقائص اليت عان منها 

 .يف تكييف املهنة مع التغريات احلاصلة على املستوى الدويل
 .10_01محتوى مشروع القانون  عرض: الثانيالمطلب 

إعادة تنظيم و تطوير مهنة احملاسبة و التدقيق يف اجلازائر ،حيث يتضمن  10_01احلكومة مبوجب القانون قررت 
فصال و اليت   12مادة يف 84 هذا القانون املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

 :ميكن تفصيلها كما يوضحه اجلدول التايل
 

                                           
 .091_009ص  ،مرجع سبق ذكره سايج فاياز، 1
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 .10_01قانون حمتوى ال(: 10)الجدول رقم
 المادة األحكام الفصول

 9إىل  0من املادة  أحكام عامة (10)الفصل رقم
أحكام مشرتكة ملهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات واحملاسب  (12)الفصل رقم

 املعتمد
 01إىل  0من املادة 

بات املصف الوطين للخرباء احملاسبني و الغرفة الوطنية حملافظي احلسا (11)الفصل رقم
 واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين

 00إىل  09من املادة 

 20إىل  00من املادة  ممارسة مهنة اخلبري احملاسب (19)الفصل رقم
 91إىل  22من املادة  ممارسة مهنة حمافظ احلسابات (12)الفصل رقم
 92إىل  90من املادة  ممارسة مهنة احملاسب املعتمد (19)الفصل رقم

 20إىل  99من املادة  شركات اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات و احملاسبة (10)قمالفصل ر 
 91إىل  29من املادة  افظ احلسابات و احملاسب املعتمدمسؤولية اخلبري احملاسب وحم (10)الفصل رقم
 09إىل  99من املادة  واملوانعحاالت التنايف  (19)الفصل رقم
 09إىل  02من املادة  أحكام خمتلفة (01)الفصل رقم
 00إىل  01من املادة  انتقاليةأحكام  (00)الفصل رقم
 09إىل  02من املادة  أحكام هنائية (02)الفصل رقم

 :عداد الباحثة باالعتماد علىإمن :المصدر
مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق في ظل سيد أمحد،بوعرار مشس الدين، _

مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و  ،10_01 القانون
 جامعة سعد دحلب، البليدة، ،0100ديسمرب 00و06يومي  التحدي،:املعايري الدولية للمراجعة

 .12_19ص
 20/10/2100يم التنفيذية يف من أجل تفسري حمتوى هذا القانون أصدر املشرع اجلازائري جمموعة من املراس

 .التغريات اليت مست السلطة اليت حتكم مهنة احملاسبة يف اجلازائر وتوضيح الصالحيات 1حيث تضمنت
إىل حتديد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وحتديد قواعد سريه؛ وكذا حتديد تشكيلة  باإلضافة

والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية  اجملالس الوطنية للمصف الوطين للخرباء احملاسبني

                                           
امللتقى الوطين  ،واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إصالح النظام المحاسبي المالي بوقفة عالء، محيداتو صاحل،1

 .01ص جامعة الوادي، ، 0106ماي  14و  11يومي  النظام احملاسيب املايل ، حول واقع وآفاق
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للمحاسبني املعتمدين وحتديد صالحياهتا وقواعد سريها؛ كما مت حتديد شروط وكيفيات االعتماد ملمارسة مهنة 
 :تتممل أهم هذه املراسيم ما يلي    .احملاسبة

 حاسبة وتنظيمه وحتديد قواعد تسيريه ؛الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للم 00/00املرسوم التنفيذي رقم _
حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وصالحياته  00/01املرسوم التنفيذي رقم _ 

 .وقواعد تسيريه 
 .حيدد تشكيلة اجمللس الوطين حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد تسيريه  00/04املرسوم التنفيذي رقم _ 
حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمنظمة للمحاسبيني املعتمدين وصالحياته  05-00التنفيذي رقم املرسوم _ 

 .وقواعد تسيريه 
حيدد تشكيلة اللجنة اخلاصة املكلفة بتنظيم انتخابات اجملالس الوطنية  04-00املرسوم التنفيذي رقم _

ت واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابا
 1.وصالحيتهم 

  يهدف إىل حتدد رتبة ممملي الوزير املكلف  0100-10-05مؤرخ يف  01-00املرسوم تنفيذي رقم
باملالية لدى اجملالس الوطنية للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة 

 مواد متعلقة باملوضوع؛ 05ملعتمدين و صالحياهتم، تضمن املرسوم الوطنية للمحاسبني ا
  يهدف إىل حتديد شروط و كيفيات االعتماد  0100-10-05مؤرخ يف  61-00املرسوم تنفيذي رقم

مواد من   07اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ومتت بيان ذلك خالل ملمارسة مهنة
 املرسوم؛

 يتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب اخلبري  0100-10-05مؤرخ يف  60-00ي رقم املرسوم تنفيذ
 مواد؛ 07احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ومت توضيح اجلوانب املتعلقة باملوضوع يف

  حبيث يهدف هذا املرسوم إىل حتديد كيفيات  0100-10-05مؤرخ يف 60-00املرسوم تنفيذي رقم
مادة تشرح اجلوانب التفصيلية  16فظي احلسابات على أساس دفرت الشروط، تضمن املرسوم تعيني حما
 2.للموضوع

 3: كما مت صدور املراسيم التنفيذية التالية 

  ؛0100فيفري  04املؤرخ  50-00املرسوم التنفيذي رقم 
                                           

 .06_10،ص10/10/0100،املؤرخة يف 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد رقم   1
 .16حممد بلبية،مرجع سبق ذكره،ص 2
 .041_051سايج فاياز،مرجع سبق ذكره،ص  3
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 .0100فيفري  04املؤرخ يف  56-00املرسوم التنفيذي رقم _ 
عموما كيفية 1،واليت تتضمن0100فيفري  01بتاريخ  00يف اجلريدة الرمسية رقم  حيث صدرت هذه املراسيم

حتديد الشهادات اجلامعية اليت متنح حق املشاركة يف مسابقة االلتحاق مبعهد التعليم العايل املتخصص ملهنة 
ادة اخلبري احملاسب، و كذا حتديد شروط و كيفية تنظيم االمتحان النهائي بصفة انتقالية للحصول على شه

 .احملاسب ،كما مت التطرق أيضا إىل كيفية حتديد املهمة التضامنية حملافظي احلسابات
 :قد صدر كذلك ل

، والذي يتضمن حتديد معايري تقارير حمافظ  0100ماي  04املؤرخ يف  010-00املرسوم التنفيذي رقم _ 
 .احلسابات وأشكال أجال إرساهلا 

و املتضمن حتديد شروط و كيفيات سري  2 0100نوفمرب  00املؤرخ يف  616_00املرسوم التنفيذي رقم _ 
 .الرتبص املهين و استقبال و دفع أجر اخلرباء احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني املرتبصني

،والذي حيدد درجة األخطاء التأديبية  0106جانفي  06املؤرخ يف  01-06املرسوم التنفيذي رقم _ 
طرف اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات املعتمد خالل ممارسة وظيفتهم و كذا العقوبات اليت املرتكبة من 

 .تقابلها
،والذي يعادل ويتمم املرسوم الذي حيدد  0106أفريل  06املؤرخ يف  050-06املرسوم التنفيذي رقم _ 

 .شروط و كيفيات االمتحان النهائي للحصول على شهادة اخلبري احملاسب 
 .الذي حيدد تقارير حمافظ احلسابات 0106جوان  00املؤرخ يف  القرار_ 
 .املتضمن كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات 0100جوان  00القرار املؤرخ يف _ 
بالرغم من صدور هذه املراسيم اليت جتسد رغبة احلكومة اجلازائرية يف إعادة هيكلة وتنظيم مهنة التدقيق فإهنا -

 .يت تعرفها املهنة دوليا ال تواكب التطورات ال
من خالل هذا القانون مت اسرتجاع  وزارة املالية الوصاية على اهليئات املهنية عن طريق اجمللس الوطين للمحاسبة 

 3:لدى خمتلف جمالس املهنيني، و لقد مت مبوجبه هوعن طريق تعيني ممملي
 ة؛منح االعتماد ملمارسة املهنة الذي أصبح من صالحيات وزير املالي 

                                           
 .بوقفة عالء،نفس املرجع السابقمحيداتو صاحل، 1
 .04محيداتو صاحل،بوقفة عالء،مرجع سبق ذكره،ص 2
ورقة حبمية مقدمة يف مللتقى  ،اإلصالح المحاسبي في الجزائر دراسة تحليلية تقيميهمداين بن بلغيث، فريد عوينات،  3

 .641، ص 2011نوفمرب30 و29يومي"اإلصالح احملاسيب يف اجلازائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : العلمي الدويل حول
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  مراقبة النوعية املهنية والتقنية ألعمال اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين ختول إىل
 وزير املالية؛

  التكفل بتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات من طرف مؤسسة تعليم خمتصة تابعة لوزارة املالية
 .ف املؤسسات التابعة لوزارة التكوين املهيناحملاسبني املعتمدين من طر  والتكفل بتكوين

ينشأ "منه على أنه  14ومبوجب التعديالت اجلديدة فقد مت إنشاء ثالث منظمات مهنية حيث نصت املادة 
مصف وطين للخرباء احملاسبني وغرفة وطنية حملافظي احلسابات ومنظمة وطنية للمحاسبني املعتمدين، يتمتع  

واجيمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري كل منها بالشخصية املعنوية 
 1".احملاسب وحمافظ احلسابات ومهنة احملاسب املعتمد حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون

على أنه تنشأ لدى اجمللس الوطين للمحاسبة مخس جلان  10-01من قانون  11كما نصت املادة 
 2:متخصصة

 ة معايرة املمارسات احملاسبية واالجتهادات املهنية؛جلن_
_une commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences 

rofessionnelles. 
 _unecommission d’agrément؛                                                            االعتمادجلنة _
 _une commission de disciplineetd’arbitrage.                       ب والتحكيم؛        جلنة التأدي_
 _une commission decontrôle dequalité.                                     جلنة مراقبة النوعية؛     _
 _une commissiondeformation.جلنة التكوين؛_
يرتتب على مهمة ،و عليه كيفية إعداد التقرير و أنواعهعلى   10-01من قانون  01ما نصت املادة ك

 3:إعداد  التدقيق
  أو بتحفظ أو احتمال رفض تقرير املصادقة على شرعية و صدق الوضعية املالية للمؤسسة بدون حتفظ

 ؛املصادقة
  ير املصادقة على احلسابات التجميعية؛تقر 
 تقرير خاص حول االتفاقيات القانونية؛ 
 تقرير خاص حول تفاصيل مخس أجراء األكمر أجرا؛ 

                                           
 .10ص مرجع سبق ذكره، حممد بلبية، 1
 .01ص مرجع سبق ذكره، عمورة مجال، 2
 .14ص مرجع سبق ذكره، عمورة مجال، 3
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 تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ 
 تقرير خاص حول تطور نتائج السنوات اخلمس األخرية ونتيجة السهم الواحد أو احلصة االجتماعية؛ 
 تقرير خاص حول إجراءات املراقبة الداخلية؛ 
 تقرير خاص يف حول التهديد احملتمل الستمرار نشاط املؤسسة؛_ 

حتدد معايري التقرير و أشكال وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعية العامة و إىل األطراف املعنية عن طريق 
 .التنظيم

 .المحاسب المعتمدحافظ الحسابات و ملخبير المحاسب و شروط ممارسة مهنة ا: لثالمطلب الثا
مهنة املشرع اجلازائري جمموعة من الشروط اليت اجيب توافرها يف الشخص الذي يرغب يف ممارسة  وضع

من أجل ضمان السري احلسن  حدد املسؤوليات اليت يتحملها كل مهين أثناء مازاولته ملهنته كما،احملاسبة
 .ملمارستها

 .ة المحاسبة في الجزائر قبل اإلصالحاتممارسة مهن مقاييس : األولالفرع 
يسجل املرتبص اجلديد يف املصف الوطين للخرباء أن  تشرتط التشريعات املنظمة ملهنة احملاسبة قبل اإلصالحات

احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، مث يبحث عن مكتب للمهنة عند حمافظ حسابات، وعند 
املرتشح أن يقدم كل ثالثة أشهر  وعلىل ويعيدها إىل املصف ويرتبص عنده سنتني، قبوله ميأل استمارة القبو 

تقريرا يف ميدان احملاسبة واملالية والتجارة والضرائب وغريها وكلما انتهى من إكمال تقرير حتت إشراف وتأطري 
د االنتهاء من اخلبري احملاسيب أو حمافظ احلسابات، فيقدمها للمصف الوطين اجلهوي الذي سجل فيه وبع

 ويقوم،  maitre de stageattestation duصالرتبص حيرر حمافظ احلسابات للمرتشح شهادة إهناء الرتب
ة اليت قدمها؛ ويقدم له شهادة املراقب ية امتحان املراقبة عند حمافظ حسابات آخر حول التقارير الممانباجتياز 

attestation de contrôle de stageقدم ملف إهناء الرتبص للمصف الوطين ليقدم له شهادة ، ويف األخري ي
،مث يقدم طلب ألخذ االعتماد بدون أي امتحان، ويقوم بالقسم attestation de fin de stageإهناء الرتبص 

 1.أمام اجمللس القضائي املختص إقليميا بالعبارة املذكورة يف القانون
ن املعايري يف األشخاص الراغبني يف ممارسة مهنة توفر جمموعة معلى ضرورة  10-90قانون ال ينص حيث

 :احملاسبة؛حيث ال ميكن منح االعتماد لصاحبه إال بتوافر الشروط التالية
 .بالنسبة للخبير المحاسب:أوال

من  19ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب اجيب أن تتوفر يف الشخص باإلضافة للشروط املنصوص عليها يف املادة 
 :يليما  10_90القانون 

                                           
 .11ص مرجع سبق ذكره، حممد بلبية، 1
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احلصول على شهادة الليسانس أو ما يعادهلا يف املالية واحملاسبة حسب النظام القدمي أو احملاسبة حسب _ 
 النظام اجلديد؛

يعد خالله املرتبص مثانية ،القيام برتبص مهين مدته سنتني لدى أحد اخلرباء املسجلني يف جدول املنظمة _ 
 هبا؛تقارير حول احملاسبة أو امليادين املرتبطة 

أن يتحصل على شهادة هناية الرتبص اليت ختوله احلق يف دخول االمتحان النهائي الذي تنظمه جامعة _
كما متنح شهادة هناية الرتبص " شهادة خبري حماسب"اجلازائر،حيث يتم منح الناجحني فيه شهادة جامعية 

 .حلاملها احلق يف اكتساب صفة حمافظ احلسابات و حماسب معتمد
 .سبة لمحافظ الحساباتبالن:ثانيا

 احلصول على شهادة خبري حماسب؛_
أو أن يكون املرشح حائاز على إحدى شهادات التعليم العايل إضافة إلحدى الشهادات املهنية املذكورة يف _

 :،مع إثبات0111مارس 00من املقرر الصادر يف  16املادة 
 التدريب القانوين؛ إما تدريب مهين كخبري حماسب مدته سنتني يتوج بشهادة هناية_ 
ستة ( 14)سنوات يف امليدان احملاسيب و املايل و متابعة تدريب مهين مدته ( 01)وإما إثبات خربة قدرها_ 

 .أشهر
 .بالنسبة للمحاسب المعتمد:ثالثا
من املقرر  11التسجيل يف جدول املنظمة كخبري حماسب أو حمافظ حسابات حسب نص املادة رقم _ 

 ؛0999مارس 29الصادر يف 
مع  0999مارس  29من املقرر الصادر يف  19حيازة إحدى الشهادات املهنية املنصوص عليها يف املادة _

 :إثبات
 ؛(AFS)تدريب مهين ملدة سنتني يف مكتب خبري حماسب مع شهادة هناية الرتبص _ 
 .أشهر 19أو خربة عشر سنوات يف امليدانني احملاسيب و املايل ، مع تدريب ملدة _

 .10-01القانون حسب  شروط ممارسة المهنة:ثانيــال الفرع
الشروط اليت اجيب توافرها ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب و حمافظ  10-01من القانون ( 10)حددت املادة 

 1:احلسابات و احملاسب املعتمد، وهي كاآليت
 أن يكون جازائري اجلنسية؛.0
 :أن حيوز شهادة ملمارسة املهنة على النحو اآليت.0

                                           
 .11ص ،00العدد  ، 0101جوان 00،املؤرخة يف 14املادة  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية، 1
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أن يكون حائازا على الشهادة اجلازائرية للخربة احملاسبية أو شهادة معرتفا : بالنسبة ملهنة اخلبري احملاسب_أ
 مبعادلتها؛

أن يكون حائازا على الشهادة اجلازائرية حملافظ احلسابات أو شهادة معرتفا : بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات_ب
 مبعادلتها؛

أن يكون حائازا على الشهادة اجلازائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له  :بالنسبة ملهنة احملاسب املعتمد_ج
 ؛مبمارسة املهنة

 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية و السياسية؛.6

 أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛.0

 ملصف الوطين للخرباء احملاسبنيأن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية و أن يكون مسجال يف ا.1
أو يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، وفق الشروط املنصوص 

 عليها يف القانون؛

أن يؤدي اليمني بعد االعتماد و قبل التسجيل يف املصف الوطين أو الغرفة الوطنية أو املنظمة الوطنية أمام .4
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم : " حملل تواجد مكاتبهم، بالعبارات اآلتية إقليمياالقضائي املختص  اجمللس

بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص يف تأدية وظيفيت و أن أكتم السر املهين و أسلك يف كل األمور سلوك 
 .ا بذلكحيرر القاضي حمضر  ."املتصرف احملرتف الشريف، و اهلل على ما أقول شهيد

تص التابع للوزير لمخمن معهد التعليم ا ،أعاله" ب"و" أ"ذكورة يف البندين ملمتنح الشهادات واإلجازات ا_
 .عتمدة من طرفهملعاهد املأو ا ،اليةملكلف باملا

عتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمرتشحني احلائازين ملعاهد املتص أو المخعهد التعليم امبال ميكن االلتحاق _
 .جامعية يف االختصاص حتدد عن طريق التنظيم شهادة

التابعة للوزير  املهينطرف مؤسسات التكوين من  ،أعاله" ج"ذكورة يف البند ملا واإلجازةالشهادة متنح _ 
 .العايل التعليممن طرف مؤسسات أو عتمدة من طرفه ملا املؤسساتمن طرف أو  ،هينملكلف بالتكوين املا
خلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات مهنة األي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة نه ال ميكن أحيث ينص على  

.أو احملاسب املعتمد حلسابه اخلاص إذا مل تتوفر فيه الشروط واملقاييس اليت ينص عليها هذا القانون
في السجل الوطني للخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات المحاسبين  كيفية التسجيل:لثالفرع الثا

 .مدينالمعت
 :ن يسجل كمحافظ حساباتأميكن 

 1:الحائزون على إحدى شهادات التعليم اآلتية أو أي شهادة أجنبية معادلة لها .2
                                           

 .61_01ص مرجع سبق ذكره، األزهر عازة، 1
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 ؛ليسانس يف العلوم املالية_
 ؛األويل يف اخلربة احملاسبية االمتحاناجلازءان األول والماين من _
 ؛شهادة الدراسات احملاسبية العليا_
 ؛(مالية واحملاسبة) فرع  ليسانس يف العلوم التجارية_
 ؛(احملاسبة)ليسانس يف العلوم التجارية فرع _
 ؛(احملاسبة)التسيري فرع   ليسانس يف علوم _
 ؛(املالية)ليسانس يف العلوم التجارية فرع _
 ؛(املالية)التسيري فرع   ليسانس يف علوم _

 :واجيب عليهم زيادة على ذلك
 ؛ته سنتان متوج بشهادة هناية التدريب القانوينإما متابعة تدريب مهين كخبري حماسب مد_
 .أشهر 4سنوات يف ميدان احملاسبة واملالية والقيام بتدريب مهين مدته  01ب إما إثبات خربة تقدر و _
 :اآلتيةالحائزون على إحدى شهادات التعليم العالي .1
 ؛(غري فرع املالية واحملاسبة آخرفرع )شهادة املدرسة العليا للتجارة  _
 ؛(فروع املراجعة واملراقبة وفرع االقتصاد واملالية)شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة  _
 ؛(النظام القدمي)ليسانس يف العلوم االقتصادية  _
 .التسيريعلوم ليسانس يف  _
 ؛(فرع مراجعة احلسابات)شهادة املدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيري  _
 ؛(فرع اخلازينة أو الضرائب)شهادة املعهد الوطين للمالية  _
 ؛شهادة معهد االقتصاد اجلمركي واملايل باجلازائر _
 ؛شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس _
 ؛شهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية واحملاسبة _

 :مع ضرورة أن تكون حبوزهتم إحدى الشهادات املهنية التالية
 ؛حملاسبةشهادة تقين سامي يف ا _
 ؛شهادة عليا يف الدراسات احملاسبية _
 ؛شهادة مهنية كاملة يف احملاسبة _
 ؛بكالوريا تقين يف احملاسبة _
 ؛شهادة التحكم يف احملاسبة _

 :فضال عن ذلك يأيت
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 ؛يف مكتب خبري حماسب أو حمافظ حسابات( 2) إما تدريب مهين مدته سنتان  _
 .أشهر (9) امليدانيني احملاسيب واملايل وتدريب مهين مدته ستة من خربة يف(  01) وإما عشر سنوات  _
عند هناية املدة والذين جنحوا يف    :المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية.3

 .سنوات( 1) يف دورة واحدة كل سنة خالل مدة ثالث  امتحانات االندماج اليت تنظمها اللجنة اخلاصة
احلاصلون على رتبة مفتش املالية يف الدرجة المانية أو مفتش عام للمالية  :ية العامة للماليةأعوان المفتش.4

 .سنوات من النشاط ضمن هذه اهليئة(  01) واملتمتعون خبربة قدرها عشر على األقل
 

 :لثانيالفصل ا خالصة
لخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية طين لميارس وزير املالية الوصاية على اهليئات المالثة و اليت تتممل يف املصف الو 

حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين عن طريق اجمللس الوطين للمحاسبة ؛بتعيني مممليه 
 10_01لدى خمتلف جمالس املهنيني ومينح كذلك االعتماد ملمارسة املهنة حسب ما أوضحه مشروع القانون 

إعادة تنظيم  هقررت احلكومة مبوجبو الذي  ،سب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري احملا
أصدر املشرع  و لقد ،فصال 12مادة يف  84 مهنة احملاسبة و التدقيق يف اجلازائر حيث يتضمن هذا القانون

ه وأهم ما جاء احمتو و توضيح  تفسري عقب إصدار هذا القانون هبدف  اجلازائري جمموعة من املراسيم التنفيذية
 .به

اليت اجيب توافرها يف الشخص الذي يرغب يف ممارسة هذه و املقاييس وضع املشرع جمموعة من الشروط كما 
.لضمان حتقيق الغاية من ممارسة مهن اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات واحملاسبة؛و ذلك املهن



 
 
 

 :الثالثالفصل 

واقع مهنة محافظ 

 الحسابات

طبيق املعايير و إمكانية ت

 الدولية

 للتدقيق في الجزائر
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 :تمهيد
داخل املؤسسة يعترب عامل  هفوجود ،الرقابة على املؤسسات من حيثدورا أساسيا يؤدي حمافظ احلسابات إن 

مما يتطلب ضرورة متتع هبدف خدمة حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل  ،إلضفاء المقة على القوائم املاليةمهم 
على كل املستجدات املتعلقة  اطالعهإملامه بالقوانني واألنظمة الضريبية و وكذا  ،باالستقالليةابات حمافظ احلس

 .باحملاسبة و التدقيق
اليت اجيب على حمافظ احلسابات القيام هبا أثناء ممارسته واخلاصة حيث أوضح املشرع اجلازائري املهام العامة 

املهام حتت مسؤوليته الشخصية،وحملافظ احلسابات حقوق كما ميارس هذه  فهوملهنته دون تدخله يف التسيري 
 .له واجبات عليه القيام هبا كما يتحمل مسؤولية اجتاه هذه الواجبات

جعل مهنة التدقيق تتماشى مع املستجدات احلديمة اليت حتدث يف العامل البد من تبين احلكومة اجلازائرية  بغرض
لقوائم ؤدي إىل إعطاء المقة ملستخدمي امما سي للمحاسبني،الحتاد الدويل للمعايري الدولية للتدقيق الصادرة عن ا

من أجل ضمان تطور هذه املهنة  وذلك اجلازائر،  يفاملوجودة األجنبية للمؤسسات خاصة بالنسبة و املالية 
 :ومن هذا املنطلق مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية.مع اإلصالح احملاسيب بالتوازي

 .مدخل نظري ملهنة مدقق احلسابات: ألولملبحث اا
 .مهنة حمافظ احلسابات يف اجلازائر واقع: المايناملبحث 
 .املعايري الدولية للتدقيق يف اجلازائر تبين :المالثاملبحث 

 .مدخل نظري لمهنة مدقق الحسابات: لمبحث األولا
يني مدقق احلسابات و الذي عرف بعدة يف غالب األحيان جند أن اإلدارة العليا يف املؤسسة هي اليت تقوم بتع

املراجع، مراقب احلسابات،مندوب احلسابات،حمافظ احلسابات،احملاسب القانوين،فاحص :تسميات منها
 ...احلسابات
 البد من توافره على صفات ذاتية وشخصية ،قيام مدقق احلسابات بأعماله على أكمل وجه من أجل

 .عليهاسبة وإملام شامل باملبادئ احملاسبية املتعارف ومهارات ومعارف واسعة بالتدقيق و احملا
ويف مقابل هذه احلقوق  كما يتطلب أداء املدقق ملهمته ضرورة متتعه حبقوقه الكاملة واليت حددها له القانون،

 تأديبية، مدنية،)كما يتحمل أربعة أنواع من املسؤوليات   ،جند أن له جمموعة من الواجبات اليت عليه القيام هبا
 :وعليه ميكن تقسيم هذا املبحث إىل النقاط التالية  .اجتاه هذه الواجبات( جازائية وفنية

 تعيني مدقق احلسابات وعازله وصفاته الشخصية؛.0
 أتعاب وحقوق وواجبات مدقق احلسابات؛.0
 .صفات رأيهدقق و اإلطار النظري ملسؤوليات امل.6
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 .الشخصية عزله وصفاتهتعيين مدقق الحسابات و : األولالمطلب 
تطلب االعتماد على جمموعة من املعايري لالختيار بني تتعترب عملية اختيار مدقق احلسابات عملية معقدة 

 .ليت ميكنها تغيريه أو عازلهاملدققني، أما يف ما خيص عازل املدقق أو تغيريه فإن اللجنة اليت عينته هي ا
 .مدقق الحسابات مفهوم: األولالفرع 

الشخص الذي حيمل شهادة سارية املفعول ملمارسة مهنته أو على " احية القانونية على أنه يعرف املدقق من الن
عضوية يف مكتب أو شركة مؤهلة للقيام بدور احملاسبني القانونيني و يطلق على الشخص الذي يتحمل 

ويض بعض املسؤولية التامة عن إجناز مهمة التدقيق و من مث يقوم بالتوقيع على التقرير،كما ميكنه تف
 1".األشخاص للقيام مبهام حمددة من عملية التدقيق

الشخص الذي يتوىل القيام مبهمة التدقيق وتقدمي التقرير السنوي من خالل إبداء رأيه املهين :"كما يعرف بأنه
 2".حول مدى سالمة القوائم املالية للمؤسسة

حلسابات املؤسسات املختلفة من حيث الشخص الذي يقوم بعمليات التدقيق و املراجعة :"يعرف أيضا بأنه
طبيعة نشاطها و حجمها و شكلها القانوين، و يف غالب األحيان قد تكلفه إدارة املؤسسة بإجراء دراسات و 

 3".أحباث خمتلفة لبعض األنشطة بغرض مساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات بناءا على توصياته 
الشخص الذي يقوم بعمليات التدقيق واملراجعة  املدقق هو: على التعاريف السابقة ميكن استخالص أن بناء

حلسابات املؤسسات بأنواعها املختلفة كما يقوم بتقدمي التقرير السنوي الذي يبدي فيه رأيه الفين واملهين حول 
مدى مصداقية القوائم املالية للمؤسسة هبدف مساعدة اإلدارة و مجيع األطراف املستفيدة من هذا التقرير يف 

يتحمل املسؤولية التامة عن إجناز مهمة  اختاذ القرارات املناسبة  املبنية على نصائحه و توصياته كما أنه
 .التدقيق

 .الصفات الشخصية لمدقق الحسابات:الفرع الثاني
من الواجب أن يتصف املدقق بصفات شخصية و أخالقية و اليت جتعله مؤهال للقيام بعمله بشكل جيد 

 :ها يف الصفات اآلتيةو تتممل أمه وكفء،

                                           
، 0100دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، األردن، ، _اإلطار النظري_تدقيق الحسابات إيهاب نظمي،هاين العازب، 1

 .60ص
 .010ص ،0111 األردن، ،دار وائل للنشر، (الناحية النظرية)علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهلل، 2
الطبعة األوىل، دار املستقبل للنشر والتوزيع،  ،(النظري و العملي)علم تدقيق الحسابات  الرفاعي،خليل  خالد اخلطيب، 3

 .001ص ،0111 األردن،
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وأن  ،اجيب على املدقق أن يكون أمينا ونازيها أثناء أدائه لعمله وأن يعطي هذا العمل حقه الوايف :األمانة.2
و اجيب عليه أيضا إيصال النتائج بدقة  يعمل بضمري حي كما عليه بذل أقصى طاقاته العلمية والعملية والفنية،

حد فيما يبديه من رأي وأن يقدم النصائح و التوصيات املناسبة وأن ال اجيامل أ وأمانة و دون حتريف،
 1.لعمالئه

يعترب مدقق احلسابات موضع ثقة بالنسبة لعمالئه حيث يضطلع حبكم  :المحافظة على أسرار المهنة.1
كل   لذا تقتضي التقاليد  واألعراف املهنية بأن حيافظ املدقق على طبيعة عمله على دقائق األسرار املالية هلم،

 2.أسرار  املؤسسة و أن ال يقوم بإفشائها أو استخدامها ضد عمالئه،و أن يكون كتوما
تعترب عملية التدقيق شاقة و معقدة مما يستدعي الكمري  من  :الصبر و اللباقة و القدرة على التصرف.3

لباقة يف التعامل الصرب و التأين يف دراسة و حتليل عمليات املؤسسة، أي اجيب أن يتصف مدقق احلسابات بال
مع العمالء حىت يكسب ثقتهم و حيصل على تعاوهنم كما اجيب عليه أال يبدأ عمله مفرتضا الغش و سوء النية 

 3.ألن اهلدف من عملية التدقيق هو تصحيح األخطاء و ليس تصيدها
وأن  سابات،اجيب على مدقق احلسابات أن يكون متمكنا من علم احملاسبة و تدقيق احل :الثقافة و المعرفة.4

يكون مطلعا على الكمري من فروع العلوم األخرى ممل العلوم االجتماعية واإلنسانية وكذلك األنظمة 
وأن يكون ملما باألصول  ،املستخدمة يف البلد من قوانني ضريبية أو القانون التجاري أو قانون الشركات

 4.قيق عمليات املؤسسة على اختالفها وتنوعهاالعلمية للتنظيم واإلدارة و مببادئ االقتصاد حىت يتمكن من تد
 .تعيين و عزل مدقق الحسابات:الفرع الثالث

خيضع تعيني مدقق احلسابات يف املؤسسة الفردية لصاحب املؤسسة الفردية أو  :تعيين مدقق الحسابات.2
يف شركات أما  5.للشريك أو للمدير، أما يف شركات األشخاص فأمر تعيينه يكون من طرف جملس الشركاء

املسامهة فيكون بواسطة اجلمعية العامة للمسامهني وأحيانا تفوض اجلمعية العامة جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا 

                                           
 .40ص  ،0100 الطبعة األوىل، التوزيع،دار زهران للنشر و تدقيق الحسابات،  سعود كايد، 1
 .61ص مرجع سبق ذكره، هاين العازب، إيهاب نظمي،2
 .ملرجع السابقنفس ا سعود كايد، 3
 .64ص  مرجع سبق ذكره، ،هاين العازب إيهاب نظمي، 4
 .إيهاب نظمي،هاين العازب ،نفس املرجع السابق5
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للمؤسسة لتعيني املدقق،حيث مينح هذا التفويض يف حدود ضيقة و ذلك هبدف احلفاظ على استقاللية و 
 1.حياد املدقق 

 صحيحة هناوالتأكد من أ ؤسسةحسابات امل تدقيق ل يفتفويضه مبهمة تتمم دققيقصد بتعيني امل
 ومنتظمة ومعدة طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما، وأن القوائم املالية تعطي صورة صادقة لوضعية

 2.الشركة املالية ونتائج نشاطها
 دققاء مهام املإهن عملية هو عكس تعيينه  ويقصد بهعازل املدقق و  (:خلو المكان)عزل مدقق الحسابات.1

 ،ويف غالب األحيان يتم عازل مدقق احلسابات من طرف اجلمعية العامة للمسامهني أو التخلي عن خدماته،
ألن املدقق يعترب هو الوكيل عن املسامهني للقيام مبهمة التدقيق وحيق هلذه اجلمعية القيام بعازله أو إعادة تعيينه 

ر العازل مينح للمدقق احلق يف الرد على األسباب اليت من أجلها طلب ويف حالة اختاذ قرا 3 ،خالل السنة املالية
 :وعليه ميكن أن خيلو مكان مدقق احلسابات إلحدى األسباب اآلتية .عازله

 4:أسباب مرتبطة بالمدقق.2.1
 استقالة املدقق أو امتناعه عن العمل أو وفاته؛_
 فقدان املدقق لألهلية املدنية؛_

 ناية أو جرمية أخالقية خملة بالشرف؛مت احلكم على املدقق جب_ 
 توقف انتسابه جلمعية مدققي احلسابات؛_ 
 عدم تفرغ املدقق للمهنة و قيامه بأعمال حمظور عليه القيام هبا ؛_

 قيام املدقق بتصرف خمل باملسؤوليات املنوطة به أو قيامه بتصرف يسيء إىل كرامة املهنة و كرامة الازمالء؛_ 
 سسة للمسامهني و غريهم ؛إفشاء أسرار املؤ _ 
و إضافة إىل ذلك يوجد أسباب أخرى . قيام املدقق بعملية املضاربة بأسهم املؤسسة اليت يدقق حساباهتا_

 1:ميكن تصنيفها كما يلي

                                           
 أطروحة دكتوراه،جامعة بوبكر بلقايد، التدقيق في المؤسسات العمومية، يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة، 1

 .54ص  ،0100،0101 ختصص تسيري، تلمسان،
 أطروحة دكتوراه، ،(دراسة مقارنة بين المغرب و تونس و المملكة المغربية)التنظيم المهني للمراجعة ،عمر شريقي 2

 .10،ص 0106، 0جامعة سطيف
 .51ص مرجع سبق ذكره، يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،3
 .066_060ص  مرجع سبق ذكره، خليل الرفاعي، خالد اخلطيب، 4
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 :أسباب متعلقة بالمؤسسة.1.1
 تغيري اإلدارة؛_
 حاجة املؤسسة إىل خدمات إضافية؛_
 اتساع حجم املؤسسة؛_
 املؤسسة و املدقق؛العالقة بني إدارة _

 .العجاز املايل_ 
 :أسباب خاصة بتطبيق معايير التدقيق و قواعد السلوك المهني.3.1

 عدم التوافق على طرق تقييم األصول المابتة؛_
 االختالف حول العرض و اإلفصاح؛_ 
 إبداء املدقق لرأي حتفظي بإصدار تقرير متحفظ؛_

 عن املشكالت التجارية ؛ مي معلومات تتمياز بالدقة و السرعةاقتناع اإلدارة بعدم مقدرة املدقق على تقد_ 
 قيام املدقق بتفسري و تطبيق املعايري احملاسبية بشكل حتفظي؛_

 عدم االتفاق على حجم و إجراءات عملية التدقيق؛_ 
 االختالف حول تقدير الدخل الذي خيضع للضريبة؛_ 
 ختفيض األتعاب؛_

 تدقيق ذات مسعة و شهرة؛رغبة املؤسسة يف استخدام مكاتب _ 
 ختصص املدقق يف نوع حمدد من املؤسسات؛_ 
 .عدم رضى اإلدارة عن جودة أداء املدقق_ 

 يف حالة حدوث سبب من األسباب السابقة اجيب على اجلمعية العامة للمسامهني اختيار بديل آخر للمدقق،
دقق أو خلو مكانه ساري املفعول يف كما تستطيع عازله و إبالغه إما بشكل شخصي أو كتايب و يعترب عازل امل

 2.حالة تعرضه ألي إجراء تأدييب
 
 
 

                                                                                                                                
 .41_51ص  مرجع سبق ذكره، محد يورة،يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أ1
 .45ص مرجع سبق ذكره، سعود كايد، 2
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 .أتعاب و حقوق و واجبات مدقق الحسابات:المطلب الثاني 
 .تحديد أتعاب مدقق الحسابات: الفرع األول

يتم حتديد أتعاب املدقق باالتفاق بينه و بني عميله حيث من املفروض أن يكون حتديد األتعاب بقرار من 
حبيث  الذي تستغرقه عملية التدقيق و اخلدمة املطلوبة منه وعدد املساعدين له، لس اإلدارة وفقا للوقتجم

 .يتقاضى املدقق أتعابه بعد إجنازه عمله
كقاعدة عامة اجلمعية العمومية للمسامهني هي اليت تقوم بتحديد أتعاب املدقق ألهنا هي اليت عينته ويف 

 1.هات اليت عينته بتحديد أتعابهاحلاالت االستمنائية تقوم اجل
تعرف أتعاب املدقق بأهنا تلك املبالغ أو األجور أو الرسوم اليت يتقاضاها مقابل قيامه بعملية تدقيق حسابات 

 2.مؤسسة ما
 3:حيث البد من مراعاة األمور اهلامة التالية عند حتديد األتعاب

 ا أو عمله للتدقيق؛عدم ترك أمر حتديد األتعاب هليئة أو لشخص خيضع عمله_
 اجيب أن تتناسب أتعاب املدقق مع ما يبذله من جهد يف عمله؛_
 عدم ارتباط أتعاب املدقق بالنتائج اليت يتوصل إليها؛_
 .اجيب أن ال تكون هذه األتعاب زهيدة_

 4:هناك جمموعة من االعتبارات اليت تلعب دورا هاما يف حتديد األتعاب، ميكن أن نذكر أمهها يف ما يلي
 الوقت املستغرق يف عملية التدقيق؛_
 عدد املساعدين أو املدققني الذين سيقومون بعملية التدقيق و مستواهم املهين ؛_
 .نوع عملية التدقيق املطلوبة وحجم مسؤولية املدقق اجتاهها_
 5:األتعاب عوامل تحديد.2
 حجم املؤسسة و طبيعة نشاطها؛_

                                           
 .029ص مرجع سبق ذكره، خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، 1
 ،2119األردن،  الطباعة،دار املسرية للنشر والتوزيع و  ،(الناحية النظرية)تدقيق الحسابات المعاصر غسان فالح املطارنة، 2

 .09ص
 .64ص  مرجع سبق ذكره، لعازب،هاين ا إيهاب نظمي، 3
 .040_041ص  مرجع سبق ذكره، خالد أمني عبد اهلل، 4
 .40_40ص  مرجع سبق ذكره، يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،5
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 النظام اجليد والكفء يؤدي لتقليل األخطاء اجلوهرية؛  نظام الرقابة الداخلية املطبق حيث أن_
درجة اآللة املستخدمة يف النظام املايل وتعقد عمليات املؤسسة أي ضرورة توفر ختصصات خمتلفة إلمتام _

 عملية التدقيق مما يازيد من التكلفة؛
ءات وعليه زيادة الوقت درجة املخاطر من وجهة نظر املدقق حيث أن زيادهتا تؤدي إىل توسيع نطاق اإلجرا_

 املستغرق يف عملية التدقيق وارتفاع التكلفة؛
ويتم استخدام  استخدام أسلوب العينات اإلحصائية يف عملية التدقيق والذي يساهم يف تسريع تنفيذ العمل،_

 .هذا األسلوب يف ظل وجود كفء و فعال للرقابة الداخلية
 املهمة أمهها الوقت الالزم إلجناز عوامل حدد أتعابه وفقا لعدةتتدقق أن املاستنتاج  ميكن  من خالل ما سبق،

تفاق بينه وبني اجلهة اليت عينته الويكون ذلك من خالل اجم املؤسسة اليت يقوم بتدقيقها حو  ودرجة تعقيدها،
 .نطالق يف تأدية املهمةالقبل ا

، فإن القانوين التدقيقففي حالة يف حتديد أتعابه حسب نوع املهمة،  دققختتلف اجلهة اليت يتفق معها امل
كانت املهمة تعاقدية،  يكون بينه وبني املسامهني أو املالك ويكون من خالل اجلمعية العامة، بينما إذا االتفاق

 .أو جملس اإلدارة فقد يكون بينه وبني املسامهني أو املالك أو بينه وبني اإلدارة من خالل املدير العام
تعاب والرسوم املستوفاة من العميل عن عملية التدقيق قد تتخذ كل أو بعض إن األ  :أشكال األتعاب.1

 :األشكال اآلتية
تكون األتعاب عبارة عن مبلغ حمدد سلفا غري قابل للازيادة أو النقصان يف  (:محددة سابقا)أتعاب ثابتة.2.1

 .دققو لكن اجيب أن يكون هذا املبلغ متناسب مع املهمة املطلوبة من امل ،1املستقبل 
حيث تكون األتعاب مرتبطة بوقت أو زمن عملية التدقيق ،و حتدد من قبل املدقق :األتعاب المتغيرة.1.1

وفقا للوقت املستغرق و اجلهد الذي سوف يبذله و ميكن أن حيدد األجر لكل ساعة عمل واليت سوف 
 .تستغرق يف عملية التدقيق أو لكل يوم عمل يستغرق يف عملية التدقيق

تتوقف هذه األتعاب على النتائج و املنافع اليت سوف تعود على العميل من عملية  :تعاب الشرطيةاأل.3.1
ومن املمكن أن تكون يف شكل نسبة مئوية من قيمة املنفعة اليت تعود على العميل ولكن هذا النوع  التدقيق،

النوع من األتعاب يعترب من األتعاب يعترب خمالف آلداب مهنة التدقيق ولن يكون هناك أتعاب ممل هذا 
خمالف آلداب مهنة التدقيق ولن يكون هناك أتعاب ممل هذا النوع إذا مل يكن هناك نتائج كما هو متفق 

 2.عليه
                                           

 .001ص  مرجع سبق ذكره، خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، 1
 .41ص  مرجع سبق ذكره، غسان فالح املطارنة، 2
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لألتعاب  لماختتلف من بلد آلخر، فهناك بلدان تضع س   دققأن طريقة حساب أتعاب امل القول بالذكر اجيدر
وحيرتمه كل من  االعتبارو اهليئة املنظمة للمهنة، حيث يأخذه بعني يصدر عن السلطة التشريعية أو التنفيذية أ

طريق التفاوض بني  والعميل يف حتديد قيمة األتعاب، ومن البلدان من ترتك حرية حتديد األتعاب عن دققامل
 1.داب وسلوك املهنةآاملراجع وعميله، بشرط عدم خمالفة معايري املراجعة ودستور 

 .اجبات مدقق الحساباتحقوق و و :الفرع الثاني
لقد أصبح املدقق هو الرقيب على أعمال اإلدارة و احلارس على حقوق  :حقوق مدقق الحسابات.2

و ذلك من خالل قيامه بالفحص االنتقادي  املسامهني وهو الراعي حلقوق األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة،
وبغرض أدائه ملهمته هذه جنده  نتائج رقابته،املنظم إلبداء رأيه حول تصرفات اإلدارة ويكشف للمسامهني 

 :متمتعا بعدة حقوق منها
لقد جرت العادة أن يقوم  :حق االطالع في أي وقت على دفاتر المؤسسة و سجالتها و مستنداتها.2.2

حىت تقوم اإلدارة بتجهياز  ،املدقق بإبالغ املؤسسة مقدما عن موعد زيارته أو حضور مساعديه للمؤسسة
وله احلق يف االطالع على كل ما يراه مالئم للقيام بعمله  لسجالت والبيانات اليت قد حيتاج إليها،الدفاتر وا

 2.سواء قام بازيارة دورية أو مفاجئة
يف حالة عدم متكن املدقق من ممارسة هذا احلق بسبب قيام املؤسسة بوضع العراقيل ممل سرية األوراق أو عدم و 

ب على املدقق يف هذه احلالة رفع تقريره هبذا األمر إىل جملس اإلدارة أو وجود الوقت الكايف لتجهيازها فيج
 3.اجلمعية العامة للمسامهني

حيتاج املدقق إىل طلب بيانات  :حق طلب البيانات واإليضاحات التي يراها المدقق ضرورية.1.2
ملوردين على عنوانه، ومعلومات وإيضاحات عن العديد من املواضيع ممل طلبه إرسال مصادقات العمالء أو ا

وكذلك االستفسار عن أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف املؤسسة واليت اجيب على املدقق فحصها قبل البدء يف 
و كذلك  كما يشمل ذلك االستفسار عن النشاط الذي متارسه املؤسسة وأقسامها وفروعها، عملية التدقيق،

 5.أمني مجيع ما يراه مناسبا و ضروريا للقيام بعملهلذا اجيب على اإلدارة ت 4،النظام الداخلي هلا
                                           

 .10ص  مرجع سبق ذكره، عمر شريقي،1
 .55ص  مرجع سبق ذكره، سعود كايد، 2
 .10ص  مرجع سبق ذكره، غسان فالح مطارنة، 3
 .01ص  مرجع سبق ذكره، هاين العازب، إيهاب نظمي،4
 .نفس املرجع السابق سعود كايد،5
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يعترب هذا احلق مكمال للحق السابق ألنه يسمح للمدقق  :التحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.3.2
والتأكد من وجودها عن طريق جرد هذه املوجودات جردا  ،بإجراء حتقيق للموجودات واملطلوبات يف أي وقت

وللمدقق احلق يف القيام بأعمال جرد الصندوق حبضور جلنة من .  روريا لتنفيذ واجباتهفعليا كلما رأى ذلك ض
موظفي املؤسسة، كما أن له احلق يف حضور عملية جرد املخازون و إجراء االختبارات اليت تطمئنه على سالمة 

 1.عمليات اجلرد
عامة للمسامهني لالنعقاد يف حالة حيق للمدقق دعوة اجلمعية ال  :حق دعوة الجمعية العامة للمساهمين.4.2

وجود  ،استقرارها ممل سوء تصرف اإلدارة واليت ميكن أن هتدد مركازها املايل و ،حدوث حالة طارئة باملؤسسة
حاالت احنراف خطرية تؤثر على مستقبل املؤسسة ويقوم بذلك من أجل إحاطتها علما مبا حيصل داخلها من 

 2.خلل أو مشاكل حىت خيلي مسؤوليته
للمدقق احلق يف احلصول على صورة  :حق الحصول على صورة من اإلخطارات المرسلة للمساهمين.0.2

وذلك حىت يتسىن للمدقق التأكد من أن البيانات املالية اليت قام بتدقيقها  ،من اإلخطارات املرسلة للمسامهني
 .هي نفسها اليت سيتم مناقشتها يف اجتماع اجلمعية العامة للمسامهني

املستندات للمطالبة بأتعابه حيق للمدقق احتجاز األوراق و :حق احتجازه لألوراق والمستندات.6.2
 3.واحلصول عليها كاملة

للمدقق احلق يف حضور اجتماعات اجلمعية  :حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.7.2
له من أجل تقدمي تقريره وعرضه العامة للمسامهني بصفته الشخصية أو ينوب عليه من املوظفني املساعدين 

 4.وحضور مناقشته والرد على أي استفسار قد يمريها األعضاء حول بعض نقاط أو جوانب التقرير
حيق ملدقق احلسابات مناقشة اقرتاح عازله عن طريق مذكرة خطية ترسل إىل  :حق مناقشة اقتراح عزله.8.2

ويعترب هذا  اع عن موقفه أمام اجلمعية العمومية للمسامهني،املؤسسة،كما حيق له مناقشة اقرتاح عازله والرد والدف

                                           
 .004ص  مرجع سبق ذكره، خليل الرفاعي، خالد اخلطيب، 1
 .نفس املرجع السابق غسان فالح مطارنة، 2
 .00_01ص  مرجع سبق ذكره، هاين العازب، نظمي،إيهاب 3
املكتب اجلامعي  ،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةحممد السيد سرايا، كمال الدين الدهراوي،4

 .000ص  ،0114 احلديث،اإلسكندرية،
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احلق أحد الضوابط اليت حتول دون عازل املدقق عازال تعسفيا أو استخدام هذا احلق للتأثري على مدقق 
 1.احلسابات

ت يف حالة مل يستطيع املدقق احلصول على كافة البيانا :حق االمتناع عن إبداء رأيه في القوائم المالية.9.2
واإليضاحات اليت يراها ضرورية ملازاولة عمله أو يف حالة ارتكاب العديد من األخطاء أو عدم انتظام الدفاتر 

ففي هذه احلالة للمدقق احلق يف االمتناع عن إبداء رأيه يف القوائم املالية إذا مل  املمسوكة من قبل املؤسسة،
 2.الذكر يستطيع تكوين رأي بشأهنا ألي سبب من األسباب السابقة

 .مقابل هذه احلقوق فهناك واجبات على املدقق القيام هبا لتحقيق أهداف التدقيق
 

 :نذكر أبرزها فيما يلي :واجبات مدقق الحسابات.1
بذل العناية املهنية الالزمة تدقيق حسابات املؤسسة ومجع أدلة  املدقق على :بذل العناية المهنية الالزمة.2.1

 .العينات الالزمة اليت متكنه من إبداء رأيه ر، واختيااإلثبات الكافية
اجيب على املدقق تدقيق وفحص النظام احملاسيب املتبع يف املؤسسة   :تدقيق وفحص النظام المحاسبي.1.1

قوائم، مث وضع التقرير النهائي حيث يتضمن التقرير عنصرين سجالت و و  دفاترما يتضمنه من مستندات و و 
 :أساسيني مها

طابقة امليازانية وحساب األرباح واخلسائر املعروضني على اجلمعية العامة للقوانني ولدفاتر اإلفصاح عن م_ 
 .املؤسسة و لوضعيتها املالية

موقف املديرين وأعضاء جملس اإلدارة من حيث تقدميهم للمدققني مجيع البيانات اليت طلبوها بغرض القيام 
 3.اليت أرادوا دراستها مبهمتهم وتسهيل إجراء التحقق املادي عن كل األمور

وذلك حىت يتمكن من مناقشة تقريره والتأكد من حمتوياته  :حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.3.1
ويقوم مدقق احلسابات بعرض قائمة املركاز املايل و احلسابات اخلتامية ملناقشتها و التصديق عليها و كذلك 

 .من طرف إدارة املؤسسة للموافقة على اقرتاح توزيع األرباح الذي مت
 :عند حضور املدقق أو من ينوب عنه اجيب عليه أن يتأكد من جمموعة من النقاط منها

 صحة إجراءات الدعوة لالجتماع؛_

                                           
 .41ص  مرجع سبق ذكره، يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،1
 .005ص  سبق ذكره،مرجع  خليل الرفاعي، خالد اخلطيب،2
 .004ص  مرجع سبق ذكره، خليل الرفاعي، خالد اخلطيب، 3
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 التأكد من تدوين حماضر اجتماعات اجلمعية يف سجل خاص؛_
 التوقيع على احملاضر السالفة الذكر مع رئيس اجلمعية؛_

 1.قانونا التحقق من صحة االجتماع_ 
مراعاة نصوص مازاولة املهنة ونصوص قانون الشركات اجيب على املدقق   :مراعاة نصوص مزاولة المهنة.4.1

 2.كل القوانني املتعلقة بعمله كقانون ضريبة الدخلو 
ويعترب هذا الواجب من أدق املسائل اليت  :التزاماتهاالتحقيق في موجودات المؤسسة و التدقيق و .0.1

دقق أثناء قيامه مبهمته ألن القانون يعترب أعضاء جملس اإلدارة ومدققي احلسابات مسئولني عن يتعرض هلا امل
اقتطاع املبالغ املخصصة لالحتياطي اإلجباري و االحتياطات األخرى و االستهالك وفق النسب الواردة يف 

 .نظام املؤسسة أو املتعارف عليها فنيا
وذلك يف حالة ما إذا قام املؤسسون بتعيني مدققي  :سةالرقابة على صحة إجراء تأسيس المؤس.6.1

احلسابات خالل فرتة التأسيس، و إال فعلى اجلمعية التأسيسية التأكد من صحة إجراءات التأسيس،لكن من 
 3.الناحية العملية فإن املدقق يقوم هبذه املهمة تلقائيا لرفع أية مسؤولية قد تتحقق عليه

اجيب على املدقق أن يقوم مبراقبة أعمال املؤسسة  :ة وتدقيق حساباتهامراقبة سير أعمال المؤسس.7.1
 .والتحقق من مدى انتظام الدفاتر والسجالت وأنه مت مراعاة األصول احملاسبية عند إعدادها

اجيب على املدقق أن يقوم بفحص األنظمة املالية  :فحص األنظمة المالية واإلدارية للمؤسسة.8.1
 4.مدى مالئمتهكذلك نظام الرقابة الداخلية و النظام اإلداري و للمؤسسة حمل التدقيق و 

اجيب على املدقق أن يقدم التوصيات واالقرتاحات املناسبة حول ما  :تقديم التوصيات واالقتراحات.9.1
 5:يلي
 معاجلة وتصحيح األخطاء اليت مت اكتشافها؛_
 عدم الوقوع يف األخطاء مستقبال قدر ما أمكن؛_

                                           
 .10_16ص  ،مرجع سبق ذكره غسان فالح املطارنة، 1
 .خليل الرفاعي، نفس املرجع السابق خالد اخلطيب،2
 .044_ 041ص مرجع سبق ذكره، خالد أمني عبد اهلل، 3
 .10ص  كره،مرجع سبق ذ  يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة،4
 .46ص  ،0110مصر، اإلسكندرية، دار املعرفة، ،أصول و قواعد المراجعة و التدقيق حممد سرايا، 5
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 .يف أقسام وإدارات املؤسسة حسن سري العمل_ 
اجيب على املدقق أثناء قيامه مبهمته بالتحقق من  :التحقق من التزام المؤسسة بالقواعد المحاسبية.20.1

 .أن املؤسسة تلتازم بتطبيق القواعد احملاسبية املتعارف عليها
 .اإلطار النظري لمسؤوليات المدقق وصفات رأيه:المطلب الثالث

 .النظري لمسؤوليات المدققاإلطار :الفرع األول
 .كل من يعملون حتت مسؤوليته من مساعديهبات مهنته حتت مسؤوليته اخلاصة و ميارس مدقق احلسا

 :ومن هنا خيضع مدقق احلسابات إىل أربعة أمناط من املسؤوليات
 .مسؤولية فنية_                                        .مسؤولية مدنية_
 (.جنائية)مسؤولية جازائية_                            .مسؤولية تأديبية_
من خمالفة أعضاء املهنة للقوانني املنظمة للمهنة  املسؤولية التأديبيةتنشأ (:انضباطية)مسؤولية تأديبية.2

هذه اهليئة اليت تضع عقوبات تأديبية . والواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة اليت يعملون حتت سلطتها
العمل االنضباطي عن  خيتلف ، حيثالفني حسب درجة خطورة املخالفة املرتكبة وتسهر على تنفيذهاللمخ

 :العمل اجلنائي واملدين، وهذا يدل على أنه
ميكن أن يتهم حمافظ احلسابات خبطأ انضباطي عن عمل معني على الرغم من أنه مل يدان عليه سواء جازائيا _

 أو مدنيا؛
 1.توى االنضباطي على نفس العمل الذي قد أدين عليه جازائيا أو مدنياميكن أن يدان على املس_

 2:حيث تتعلق املسؤولية التأديبية باإلخالل بأمانة وأخالقيات املهنة و من األمملة على ذلك ما يلي
 إخفاء املدقق حقائق مادية معينة عرفها أثناء التدقيق؛_
 تقدمي بيانات مضللة وغري حقيقية؛_
 عب أو حتريف يف املستندات أو السجالت أو الدفاتر؛إخفاء أي تال_
 اإلمهال أو التقاعس يف أداء عمله؛_

 إذا أبدى رأيا معينا غري احلقيقة ملنافقة أحد املسؤولني؛_ 
 .إذا مل يضمن تقريره كل االحنرافات اليت كشف عنها_

                                           
 0،أطروحة دكتوراه،جامعة سطيف دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب،: التنظيم المهني للمراجعة  شريقي عمر، 1
 .15_14ص  ،0106،
 .004ص  مرجع سبق ذكره، رايا،حممد السيد س كمال الدين الدهراوي،2



 واقع مهنة محافظ الحسابات وإمكانية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الجزائرالثالث      لفصل ا

 

109 

 

رر املادي واملعنوي الذي حلق به يف جتاه العميل وعليه تعويض الضامسئول املدقق  يعترب :المسؤولية المدنية.1
تقصري، غري أنه ال بد من إثبات الضرر ناتج بصفة مباشرة أو غري مباشرة من تلك  وأحالة ارتكاب أخطاء 

 .األخطاء وذلك التقصري
 1:تتممل هذه املسؤولية يف بعض نواحي القصور اليت تتعلق بعمل املدقق ومن أمهها ما يلي

 ؛الالزمةء قيامه بعمله وعدم بذل العناية املهنية حالة إمهال املدقق أثنا_
 حالة وقوع املدقق يف بعض األخطاء أثناء أداء عملية التدقيق؛_
 .عدم قيامه أصال بالتدقيق_

 2:يف ما يلي ،نذكرهااحلسابات  عاتق مدقققيام املسؤولية املدنية على لشروط  هناك
 حدوث اخلطأ؛ -
 وقوع الضرر؛ -
 .اخلطأ والضرر وعالقة سببية بني -

ملازم بتوفري الوسائل دون النتائج، وبالتايل ( تدقيق قانوين)احلسابات أثناء تأدية مهمة عادية  دققإن املبدأ أن م
 .احلسابات مدقق خطأ عمدي وإما تقصري منما إذا كان  فإن عميله اجيب أن يمبت

 مع األخذاحلسابات وما اجيب أن يقوم به  مدقق إال من خالل مقارنة ما قام به هذا املبدأ التأكد منال ميكن 
 .بعني االعتبار االجتهادات العادية وفقا للمعايري املهنية

كما اجيب على املتضرر أن ،وفيه تعدي على حق مكتسب أكيد ومباشر فيما خيص الضرر اجيب أن يكون
نفيذ االجتهادات العادية يمبت العالقة السببية بني اخلطأ والضرر، هذه العالقة بصفة عامة تنشأ عندما يكون ت

 .مينع حدوث الضرر سوف
وهي اليت تدخل يف صميم عمله كمدقق حسابات قانوين للمؤسسة وتتلخص يف جمالني :المسؤولية الفنية.3

 3:رئيسيني مها

                                           
 .44ص  ،مرجع سبق ذكره حممد السيد سرايا،1
امللتقى الوطين دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب،  :محافظ الحسابات بين المهام والمسؤولياتشريقي عمر، 2

 _11التسيري، جامعة سكيكدة، يومي كلية العلوم االقتصادية وعلوم ،  (الواقع واآلفاق)مهنة التدقيق يف اجلازائر :المامن حول
 . 2010أكتوبر  12

 .نفس املرجع السابق حممد السيد سرايا، كمال الدين الدهراوي،3
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مسؤوليته يف التحقق من أن املؤسسة قد طبقت وبشكل سليم القواعد واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها بني _
 ني واملقبولة عموما؛احملاسب

مسؤوليته يف التحقق من أن نصوص القوانني واللوائح واألنظمة والعقود وغريها من الوثائق اليت تنظم أعمال _
 .وأنشطة املؤسسة قد متت مراعاهتا وتطبيقها بشكل سليم

ال بتوفر ثالثة ال ميكن احلديث عن املسؤولية اجلازائية ملدقق احلسابات إ (:الجنائية)المسؤولية الجزائية.4
 1:عناصر رئيسية وهي

 .حيث ال ميكن لفعل أن يكون خمالفة إال بوجود نص قانوين: العنصر القانوين
 .اجيب أن يكون الفعل قد أجناز فعال: العنصر املادي

 .حيث اخلطأ اجيب أن حيدث عمدا وبشكل مفرتض: العنصر األخالقي
 2:للمدقق ما يليمن األفعال اليت يرتتب عليها املسؤولية اجلازائية و 

تآمر املدقق مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية على املسامهني حىت ال تظهر نواحي اإلمهال يف إدارة _
 املؤسسة؛

املدقق مع جملس اإلدارة يف جمال اختاذ قرارات معينة يف ظاهرها تبدو وكأهنا يف مصلحة املؤسسة ولكن  تآمر_
 و املسامهني؛يف حقيقتها فيها ضرر مبصلحة املؤسسة أ

تغاضيه عن بعض االحنرافات اليت ارتكبها بعض املسؤولني يف املؤسسة وعدم تضمني تقريره إغفال املدقق و _
 خوفا على مصاحله الشخصية دون مصلحة باقي األطراف يف املؤسسة؛

بالنسبة  نب هامةالكذب يف كتابة التقرير أو يف شهادته أمام اجلمعية العامة للمسامهني عند مناقشة جوا_
 مصاحل املسامهني؛لنشاط املؤسسة و 

 .املخالفات اجلسيمة مبا يضر مبصاحل املؤسسةارتكاب األخطاء و _
وعليه ميكن القول أن للمدقق اخلارجي مسؤولية مدنية قد ترتتب و ذلك يف حالة حدوث إمهال أو الوقوع يف 

يهدف تنفيذ هذه املسؤولية إىل تعويض  حيث ،إطالقابعض األخطاء من طرفه أو عدم القيام بعملية التدقيق 
الضرر املتسبب فيه بالنسبة للغري،كما يؤدي إخالله بأمانة وأخالقيات املهنة إىل تعرضه ملسؤولية تأديبية وميكن 
أن يصبح على عاتقه مسؤولية جنائية تكون ناجتة عن اجلرائم اليت يرتكبها أو يشرتك يف ارتكاهبا ضد مصلحة 

 .املدقق بالقيام بواجباته على أكمل وجه ممكن املؤسسة مما سيلازم

                                           
 .14ص  ،مرجع سبق ذكره دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب،: التنظيم المهني للمراجعة  شريقي عمر،1
 .45ص  مرجع سبق ذكره، حممد سرايا،2
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 .صفات رأي المدقق:الفرع الثاني
حىت يكون رأي املدقق سليما ومالئما ومقبوال من الناحية الفنية اجيب أن يتمياز مبجموعة من الصفات اهلامة 

 1:نذكر أمهها فيما يلي
 نامج عمل املدقق؛أن يكون مبنيا على الكفاءة املهنية واملهارة املطلوبة إلجناز بر _
أن يكون رأيا حمايدا وغري متحياز لطرف معني حساب طرف آخر وأال يتأثر بأية ضغوط قد تقع على املدقق _

 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة؛
 أن يكون رأيا واقعيا يعرب عن نتائج واقعية حدثت فعال ويعرب عن شخصية املدقق الذاتية؛_
 سليمة هو أن يقوم املدقق بتجميع أدلة اإلثبات الالزمةمالئمة و ساس إبداء الرأي بطريقة أن يكون أ_
 املالئمة لتكوين هذا األساس و من مث إبداء الرأي؛و 

أن يكون أساس رأي املدقق الدراسة والتحليل والتمحيص بأن يسبق اقتناع املدقق بالرأي وإبدائه قيامه بتقييم _
 تماد عليه يف جمال إجناز برنامج التدقيق؛نظام الرقابة الداخلية وحتديد مدى إمكانية االع

اجيب أن يكون رأيا واضحا ومفهوما ومعربا مبا فيه الكفاية عن مجيع املعلومات والبيانات والنتائج اهلامة _
 بطريقة ال حتتمل اختالف التأويل؛

 اجيب أن يكون رأيا شامال لكافة مالحظات ونتائج عملية التدقيق؛_
 قاطعا حىت ميكن االعتماد عليه يف جمال اختاذ بعض اإلجراءات أو القرارات؛اجيب أن يكون رأيا دقيقا و _
 اجيب مراعاة توقيت إبداء الرأي بأن يقدم يف وقت مناسب ملختلف األطراف؛_
 اجيب مراعاة التفصيل واإلاجياز يف كتابة وإعداد التقرير أي أن يعد الرأي بتفصيل غري ممل وبإاجياز غري خمل_

 .ل عند دراسته أو قراءته و ال خيل باهلدف األساسي لهوأال يبعث على املل
 .واقع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر:لمبحث الثانيا

حمافظ احلسابات يف اجلازائر عدة تطورات حيث أوىل املشرع اجلازائري أمهية بالغة هلذه املهنة من مهنة عرفت 
تحديد الشروط الواجب توافرها يف كل والذي قامت من خالله ب ،10_01خالل إصدار احلكومة القانون 

من ي صرح له مبازاولة مهنة التدقيق يف اجلازائر باإلضافة إىل املهام املوكلة حملافظ احلسابات بنوعيها العادية 
على عاتقه أثناء ممارسة  ذا طرق تعيينه وعازله وحقوقه وواجباته واملسؤوليات املختلفة اليت تقعكو  واخلاصة،

 :م هذا املبحث إىل النقاط التاليةوعليه ميكن تقسي.أتعابه كيفية حتديدمهامه و 
 اإلطار القانوين ملهنة حمافظ احلسابات؛.0
 واجبات وأتعاب حمافظ احلسابات؛حقوق و .0

                                           
 .41_45جع سبق ذكره،ص حممد سرايا ،مر 1
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 .اختصاصات ومهام ومسؤولية حمافظ احلسابات.6
 .اإلطار القانوني لمهنة محافظ الحسابات:المطلب األول

 .بات والمبادئ العامة لممارسة مهنتهمفهوم محافظ الحسا:الفرع األول
 .مفهوم محافظ الحسابات:أوال

 السنوية للمؤسسات املالية رأيه حول احلسابات إبداءيقوم بشخص مستقل : "بأنه حمافظ احلسابات يعرف 
 1."عليها املتعارف تدقيقيصادق على قانونية القوائم املالية حسب املبادئ احملاسبية ومعايري الو 
 

كل شخص يتوىل بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته اخلاصة إثبات صدق وصحة حسابات : "أنهب يعرفكما 
 2".ؤسسات ، على أن يازاول هذه املهنة بشكل مستمر ومعتادامل

الشخص الذي حيقق يف الدفاتر و :"من القانون التجاري اجلازائري على أنه 9مكرر  002ي عرف حسب املادة 
كما حيقق يف صحة املعلومات املقدمة يف  قبة انتظام حسابات الشركة وصحتها،األوراق املالية للشركة و يف مرا

ويصادق  تقرير جملس اإلدارة ويف الوثائق املرسلة إل األطراف اخلارجية حول الوضعية املالية للشركة وحساباهتا،
املساواة بني  على انتظام اجلرد و املوازنة و صحتها ،و يتحقق حمافظ احلسابات مما إذا مت احرتام مبدأ

 3".املسامهني
والذي ذكرناه سابقا ميكن  10_01من القانون  22استنادا إىل التعاريف السابقة و التعريف الصادر وفق املادة 

حمافظ احلسابات هو كل شخص ميارس مهمة املصادقة على صحة وانتظام حسابات  :أن نستخلص ما يلي
من خالل التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية  ة مستقلة،حتت مسؤوليته اخلاصة وبصف الشركات واهليئات،

للمؤسسة وفحص القوائم املالية السنوية والتأكد من مطابقتها ألحكام التشريع املعمول به ومن مث إبداء رأيه 
 .الفين احملايد يف شكل تقرير

 
 
 

                                           
1
société nationale de comptabilité, guide pratique d’audit et decommissariat aux 

comptes, D,R,H, 1989,p1102. 

جملة العلوم االقتصادية وعلوم  دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب،:محافظ الحسابات مسؤولياتشريقي عمر، 2
 .16ص ،0100ة لسن 00العدد  التسيري،

 .040ص  ،0116 اجلازائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، القانون التجاري للجمهورية اجلازائرية،3
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 .المبادئ العامة للممارسة العملية لمهنة محافظة الحسابات:ثانيا
، مهما كان يقوم بالتدقيقي عبارة عن جمموعة من األسس اليت اجيب أن تتوافر يف كل شخص مهين هاملبادئ 

 1:التعاقدي، وميكن تلخيصها فيما يلي التدقيقأو ( القانوين التدقيق)إطار عمله سواء حمافظة احلسابات 
امه املختلفة يف إطار أن يكون مستقيما، شريفا وصرحيا، أثناء أدائه مله املدققاجيب على : مبدأ الكمال_

 .التدقيقعملية 
أن يكون عادال، منصفا وعليه تفادي أثر اآلراء املسبقة  مدققأي على كل شخص مهين : مبدأ الموضوعية_

 .التدقيقعلى موضوعيته أثناء إعداده لتقرير 
 .حرا، حمايدا وغري متحياز يف أداء مهامه املدققأي أن يكون :االستقالليةمبدأ _
احملافظة على مستوى كفاءته أثناء مازاولته للمهنة وذلك ببذل العناية املهنية  املدققعلى : ءةمبدأ الكفا_

 .التدقيقواالكتفاء بأداء املهام املوكلة إليه من طرف املشرفني على عملية 
وجه  احملافظة على سرية املعلومات اليت يستعني هبا أثناء أدائه ملهامه، وعلى على املدقق اجيب: مبدأ السرية_

 .وينطبق هذا املبدأ على مساعديه. اخلصوص عدم نقل هذه املعلومات إىل األطراف غري املصرح هلم بذلك
 .احرتام املعايري التقنية والعملية للمهنة أثناء أدائه لعمله على املدقق:قواعد المهنة احترام_

 .تعيين محافظ الحسابات:الفرع الثاني
 :ات حتت إحدى األشكال اآلتيةعل العموم يتم تعيني حمافظ احلساب

عند تأسيس املؤسسة تعيني حمافظ احلسابات  يتم :التعيين عن طريق الجمعية العامة العادية للمساهمين.0
تعني اجلمعية العامة أو اجلهاز :" على ما يلي 10-01من قانون  04املادة عليه نصت وذلك حسب ما 

أساس دفرت الشروط، حمافظ احلسابات من بني املهنيني املكلف باملداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعلى 
 2.حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيمو ".  املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية

 العامة احلسابات املعني من اجلمعية حمافظيبقى :" من القانون التجاري على أنه 5/0مكرر501نصت املادة 
 حمافظالذي استخلفه، وإذا أغفلت اجلمعية تعيني  احملافظمهمة  انتهاءارس وظيفته حىت آخر ،مي حمافظبدل 

احلسابات، ويبلغ قانونا باحلضور رئيس  حمافظللحسابات ، اجيوز لكل مساهم أن يطلب من العدالة تعيني 

                                           
 ذكره، سبق مرجع دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب،:محافظ الحسابات مسؤولياتشريقي عمر، 1

 .10_16ص
 .10ص  ،00/10/2101املؤرخ يف  29، املادة 92العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،2
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 حمافظيأو  حمافظاإلدارة أو جملس املديرين، وتنتهي املهمة املمنوحة عندما تقوم اجلمعية العامة بتعيني 
 1".احلسابات

اجلمعية العامة العادية للمسامهني  تعني: "من القانون التجاري بدورها على أنه 0مكرر501املادة كما نصت 
 2."جدول املصنف الوطين يف للحسابات أو أكمر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني حمافظا

بناء على قرار قضائي يف حالة إمهال اجلمعية العامة بتعيني التعيني يكون  :التعيين عن طريق المحكمة.1
 501حسب املادة ،احلسابات املعينني  حمافظياحلسابات أو وجود مانع أو رفض واحد أو أكمر من  حمافظ
أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو  احلسابات، حمافظيوإذا مل يتم تعيني اجلمعية العامة "... 0مكرر 

احلسابات املعينني، يتم اللجوء إىل تعيينهم أو استبداهلم مبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة  حمافظير من أكم
 ".ملقر الشركة بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين

رأمسال ( 0/01)اجيوز للمساهم أو عدة مسامهني ميملون على األقل عشر ": 4مكرر  501حسب املادة 
،أو  حمافظعلى سبب مربر،رفض  ا الشركات اليت تلجأ علنية لالدخار،أن يطلبوا من العدالة،وبناءالشركة،يف
 ."احلسابات الذين عينتهم اجلمعية العامةحمافظي 

احلسابات  حمافظللحسابات ويبقى هذا األخري يف وظيفته حىت قدوم  حمافظاتعني العدالة  إذا متت تلبية الطلب
 .عامة الذي تعينه اجلمعية ال

تؤسس شركة املسامهة بطريقتني خمتلفتني مها طريقة  :تعيين محافظ الحسابات أثناء تأسيس الشركة.3
التأسيس الفوري عن طريق اللجوء العلين لالدخار ،و طريقة التأسيس املتتابع و يكون ذلك بدون اللجوء 

 .العلين لالدخار
 ني حمافظ احلسابات يف القانونيع :تعيين محافظ الحسابات في القانون األساسي للمؤسسة.2.3

ولقد أجازت  لالدخارإذا مل تلجأ علنية  أي األساسي لشركة املسامهة إذا اتبعت طريقة التأسيس املتتابع
ولون وأعضاء جملس املراقبة يعني القائمون باإلدارة األ:"من القانون التجاري هذه العملية بقوهلا  609املادة

واهلدف من هذا التعيني تيسري تأسيس شركة 3."يف القوانني األساسية  األولون احلسابات و حمافظواألولون 
حملافظ احلسابات مقارنة مع ما إذا مت  أن طريقة التعيني هذه ال تكسب امتيازات اإلشارة إىلاملسامهة، مع 

 .تعيينه بالطرق العادية

                                           
 .041ص  ،التجاري القانون األمانة العامة للحكومة، رئاسة اجلمهورية، اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 1
 .014ص  ،0116أفريل 01املؤرخ يف  14-16املرسوم التشريعي رقم  القانون التجاري ، 2
 .014ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري لقانونااجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية،3
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إذا  يتم إتباع هذه الطريقة يف التعيني :حافظ الحسابات من طرف الجمعية العامة التأسيسيةتعيين م.1.3
بتعيني القائمني  ية العامة التأسيسيةجلأت شركة املسامهة لطريقة التأسيس الفوري، ومبوجب ذلك تقوم اجلمع

ن القانون التجاري اليت تنص م600/0املادة حسب ما جاء يف  هذاو  باإلدارة األولني أو أعضاء جملس املراقبة،
أكمر   واحد أونيوتعني القائمني باإلدارة األولني أو أعضاء جملس املراقبة وتع،...اجلمعية أن تمبت هذه :"على
 "....احلسابات حمافظيمن 

يتعني على حمافظ احلسابات أو مسري شركة أو جتمع حمافظي :" فإنه 10_01من القانون  61حسب املادة 
الغ جلنة املراقبة النوعية بتعيينه بصفة حمافظ للحسابات عن طريق رسالة موصى عليها يف أجل احلسابات إب

 1". يوما( 01)أقصاه مخسة عشر
 .حاالت التنافي و موانع تعيين محافظ الحسابات:الفرع الثالث

روطا موضوعية القانون ش اشرتطت اليت تتطلب األمانة والنازاهة ،بااحلسا افظينظرا ألمهية وطبيعة وظيفة حم
معينة لضمان حياهتم واستقالهلم،قصد احليلولة دون تأثري جملس اإلدارة عليهم ، وتتممل هذه الشروط حسب 

 2:للحسابات يف شركة املسامهة حمافظاال اجيوز أن يعني : 4مكرر  501ما جاءت به املادة 
جملس املديرين وجملس مراقبة  رة، وأعضاءاألقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني باإلدا -0

 ؛الشركة
القائمون باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة،و أزواج القائمني باإلدارة، وأعضاء اجمللس  -0

 ؛رأمسال هذه الشركات( 0/01)املديرين أو جملس املراقبة للشركات اليت متلك 
غري نشاط مندوب احلسابات أجرة أو مرتبا، إما من أزواج األشخاص الذين حيصلون حبكم نشاط دائم  -6

 ؛القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة
األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مندوب احلسابات يف أجل مخس  -0

 ؛سنوات ابتداء من تاريخ إهناء وظائفهم
ة أو أعضاء يف جملس املراقبة أو جملس املديرين، يف أجل مخس األشخاص الذين كانوا قائمني باإلدار  -1

 .سنوات من تاريخ إهناء وظائفهم 

                                           
 .14ص  مرجع سبق ذكره، ،61، املادة 00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،1
 .نفس املرجع السابق ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية،2
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إىل عقوبات  حمافظ احلساباتباإلضافة إىل تعرض  يرتتب على اإلخالل هبذه األحكام بطالن التعيني،حيث 
ىل ستة أشهر وبغرامة يعاقب باحلبس من شهرين إ:"من القانون التجاري 401نصت عليه املادة كما جازائية  

 1".دج  011.111دج إىل  01.111من 
كما مت حتديد احلاالت اليت تعترب متنافية مع مهنة حمافظ احلسابات و ذلك لتحقيق ممارسة مهنة حمافظ 

 2:، وهي10_01من القانون  40احلسابات بكل استقاللية فكرية و أخالقية،و ذلك حسب املادة 
 كل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية و املهنية؛كل نشاط جتاري ال سيما يف ش_
 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين؛_
كل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري، غري _

 من هذا القانون؛( 04)تلك املنصوص عليها يف املادة 
 سة مهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة؛اجلمع بني ممار _
 كل عهدة برملانية؛_
 .كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة_

غ التنظيم الذي يتعني على املهين املنتخب لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية جمللس حملي منتخب، إبال
من تاريخ مباشرة عهدته، و يتم تعيني مهين الستخالفه يتوىل تصريف واحد ينتمي إليه يف أجل أقصاه شهر 

 .من هذا القانون 54،طبقا ألحكام املادة األمور اجلارية ملهنته
 .قدية أو تكميليةال تتناىف مع ممارسة مهنة حمافظ احلسابات مهام التعليم و البحث يف جمال احملاسبة بصفة تعا

 3:نع حمافظ احلسابات منمي 10_01من القانون  41 املادةعليه نصت حسب ما   
 القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركة اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛_
 القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو باإلنابة عن املسريين؛_
 و لو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛قبول _
 قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها؛_
 ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباهتا؛_
 .سنوات من انتهاء عهدته( 16)أقل من ثالث  شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد_

                                           
 .001ص  رجع سبق ذكره،م ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية،1
 .00_01ص  ، مرجع سبق ذكره،00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،2
 .00ص  ، مرجع سبق ذكره،00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،3
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نع حمافظ احلسابات مي 10_01من القانون  99،90،90،99،01وطبقا ملا نصت عليه املواد  إضافة إىل ذلك
 1:من
 ال ميكن تعيني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين حتصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى،_

تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو اهليئة خالل المالث سنوات األخرية  ال سيما يف شكل قروض أو 
 كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو اهليئة؛

للحسابات أو أكمر، فإن هؤالء اجيب أن ال يكونوا تابعني ( 12)ذا استقدمت شركة أو هيئة حمافظني اثنني إ_
  إىل نفس شركة حمافظة احلسابات؛لنفس السلطة، وأال تربطهم أية مصلحة، و أال يكونوا منتمني

 القيام بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون هلم فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛من مينع  حمافظ احلسابات _
إذا أراد  حمافظ احلسابات أن ميارس نشاطا منافيا بصفة مؤقتة، يتعني عليه طلب إغفاله من اجلدول لدى _

شهر واحد من تاريخ بداية نشاطه، ومتنح جلنة االعتماد املوافقة إذا كانت املهمة جلنة االعتماد يف اجل أقصاه 
 اجلديدة للمهين ال متس بطبيعتها باملصاحل األخالقية للمهنة؛

مينع اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد السعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى الازبون _
ضمن اختصاصاهتم القانونية، كما مينعون من البحث عن الازبائن بتخفيض لطلب مهمة أو وظيفة تدخل 

األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى، و كذا استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار لدى اجلمهور، 
 .وتطبق هذه املوانع أيضا على الشركات والتجمعات املمارسة للمهنة

 .ضاء مدتهم انق محافظ الحسابات أو عزل:الفرع الرابع
املرسوم ) من القانون التجاري 5مكرر 501عليه املادة  نصتوفقا ملا  :انقضاء مدة محافظ الحسابات _2

وتنتهي  ،يعني مندوبو احلسابات لمالث سنوات مالية( 0116أفريل  01الؤرخفي 14_16التشريعي رقم 
 ".سنة املالية المالمة مهامهم بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تفصل يف حسابات ال

املؤرخ يف  14_16املرسوم التشريعي رقم ) 1مكرر 501وهذا حبكم املادة   :الحسابات  محافظعزل _1
يف حالة حدوث خطأ  أو مانع اجيوز بناءا على طلب من جملس اإلدارة أو جملس ( :" 0116أفريل  01

مال الشركة أو اجلمعية العامة إهناء مهام رأس ( 0/01)أكمر ميملون على األقل  واملديرين أو من مساهم أ
 ".مندويب احلسابات قبل االنتهاء العادي هلذه الوظائف عن طريق اجلمعية القضائية املختصة 

 .إنهاء مهام محافظ الحساباتأسباب :الفرع الخامس
 :سببني احملدودة يف النصوص ميكن حصرها يف أسباب توقف أداء مهام حمافظ احلسابات إن

                                           
 .، نفس املرجع السابق00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،1
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 اجلمعية العامة عند اجتماعونعين هبا إهناء عهدة حمافظ احلسابات وحيدد ذلك بعد  :ةباب العادياألس_0
 .حسابات افظحمهناية السنة المالمة لعهدة 

حيث … ، االستقالة،على العمل ممل املوت، املرض،عدم القدرة :األسباب الفجائية أو االستثنائية_0
يف حالة وفاة أو شطب أو إيقاف حمافظ احلسابات أو أية :" على أنه 10_01من القانون 54نصت املادة 

حالة أخرى مبا فيها حاالت حل الشركات أو شهر إفالسها،يعني الوزير املكلف باملالية بناءا على اقرتاح من 
رئيس جملس املصف الوطين أو رئيس جملس الغرفة الوطنية أو رئيس جملس املنظمة الوطنية،مهنيا مؤهال لتسيري 

 1".تب الذي تنتهي مهامه مع هناية إجراء التصفية أو مع زوال املانعاملك
 2:يف النقاط اآلتية إهناء مهام حمافظ احلسابات عليه ميكن تلخيص أهم أسبابو 
ميكن حملافظ احلسابات أن يستقيل دون أن يتمكن من التملص من التازاماته القانونية،وعليه أن يقدم إشعارا _

املعاينات اليت قام هبا، وهذه االستقالة  و كما يتوجب عليه أن يقدم تقريرا حول املراقبةبذلك قبل ثالثة أشهر،  
 .ينبغي أن ال يكون اهلدف من ورائها األضرار بالشركة

يف  حالة وجود خطأ ميكن فسخ العقد وإهناء مهام حمافظ احلسابات لدى الشركة بواسطة اجلمعية العامة يف_
 .لتسيري أو بسبب مانع جسديتنفيذ مهمته أو لتدخله يف ا

املراجعة يؤدي  إن اختفاء أحد طريف العقد ويتعلق األمر مبوت حمافظ احلسابات أو احنالل الشركة حمل_
الواقع سوى إىل تعقيد مهام  مهام حمافظ احلسابات، لكن تصفية الشركة ال يؤدي يف انتهاءبالضرورة إىل 

 .مته بشكل آينحمافظ احلسابات ويف هذه احلالة ال تنتهي مه
األساسي للشركة اليت  إن الشركات اليت مت ابتالعها تفقد قانوهنا األساسي ومتارس عملها حتت لواء القانون_

هذا األخري إذا قامت الشركة بتغري  ابتلعتها، وعملية الضم هذه تنهي مهام حمافظ احلسابات، كما تنهى مهام
 .آخر ىل شكلشكلها القانوين، التحول ممال من شركة مغفلة إ

تأدييب يتحمل  مبدأ كل مهنة حرة أو نشاط حر أن أي خرق للقانون أو األحكام والقواعد املهنية يعد خطا_
 .صاحبه عقوبات أدناها اإلنذار وأقصاها الشطب مدى احلياة

 
 

                                           
 .00ص  ، مرجع سبق ذكره،00العدد  اجلازائرية،اجلريدة الرمسية للجمهورية 1
،جامعة 11السنة  ،11العدد  جملة الدراسات االقتصادية واملالية، واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر،األزهر عازة،  2

 .66ص ،0100 الوادي،
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 .حقوق و واجبات و أتعاب محافظ الحسابات:المطلب الثاني
 .حقوق محافظ الحسابات:الفرع األول

من سلطات تساعده يف إجناز قوق حمافظ احلسابات هي األساس يف حتديد ما اجيب أن يتمتع به تعترب ح
ولذلك خول له القانون إضافة إىل التصديق على انتظام  برنامج التدقيق و حتقيق أهدافه بكفاءة ومصداقية،

 :وصحة احلسابات، عدة حقوق من أمهها
لقد خول القانون حملافظ احلسابات حق اإلطالع  :حق اإلطالع والتقصي عن البيانات واإليضاحات.2

 ،وذلك حسب الصورة اليت يراها مناسبة ويف الوقت الذي هو خيتاره ،على أي وثيقة يراها مفيدة لتنفيذ مهامه
كما أن له احلق يف طلب بيانات أو إيضاحات  من غري أن يكون جمربا على إخطار املؤسسة بذلك مسبقا،

اصة إذا الحظ حمافظ احلسابات أن السجالت واملستندات اليت مت اإلطالع عليها وخ من مسؤويل املؤسسة،
ميكن للمدقق :"على أن 10_01من القانون  60حيث نصت املادة  غري كافية ألداء عمله على أكمل وجه،

ت ويف عني املكان على السجالت احملاسبية واملوازنات واملراسال ،أو حمافظ احلسابات االطالع يف أي وقت
أن يطلب من  احلسابات افظحمل وميكنة ،واحملاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اهليئ

القائمني باإلدارة واألعوان والتابعني للشركة أو اهليئة كل التوضيحات واملعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات اليت 
 ".يراها الزمة

وكذلك  ،ا يف ما خيص التقصي بالنسبة لفروع املؤسسة أو املؤسسة األمكما أن حملافظ احلسابات احلقوق نفسه
وذلك طبقا ملا نصت  ،بالنسبة للمؤسسات أو اهليئات اليت متتلك فيها املؤسسة املراد تدقيق حساباهتا أسهما

مقر  ميكن حملافظ احلسابات أن يطلب من األجهازة املؤهلة احلصول يف:"من نفس القانون فإنه 60عليه املادة 
 1".الشركة على معلومات تتعلق مبؤسسات مرتبطة هبا أو مؤسسات أخرى هلا عالقة مسامهة معها

احلسابات  حملافظاجيوز :" 00/0مكرر501طلب التوضيحات حسب املادة التجاري أجاز هلم القانون  كما
لى كل الوقائع اليت ني عليه أن يرد ععأن يطلب توضيحات من رئيس جملس اإلدارة أو جملس املديرين الذي يت

 ...".من شأهنا أن تعرقل استمرار االستغالل و اليت اكتشفها أثناء ممارسة مهامه
احلسابات وذلك حسب نص  حمافظزيادة على ذلك فقد أوجب القانون عقوبات على كل من يعرقل مهام 

ن من سنة إىل يعاقب بالسج(:" 0116أفريل  01املؤرخ يف 14_16املرسوم التشريعي رقم ) 460املادة 
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، رئيس الشركة 111.111دج إىل 01.111مخس سنوات و بغرامة من 

و القائمون بإدارهتا و مديروها العامون أو كل شخص يف خدمة الشركة يتعمد وضع عائق ملراجعة احلسابات 

                                           
 .14، مرجع سبق ذكره،ص 00اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،العدد  1
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مة لالطالع عليها يف عني املكان أثناء احلسابات أو ميتنع عن تقدمي كل الوثائق الالز  حمافظيأو مراقبات 
 ."ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق باالتفاقات و الدفاتر املستندية وسجالت احملاضر

وقد اعرتف حبق استدعاء اجلمعية العامة يف املادة   :ةلجمعية العاممحافظ الحسابات لحق استدعاء .1
ا يف اآلجال القانونية، كما خول حملافظ احلسابات من القانون التجاري، وهذا يف حالة عدم استدعائه 455

رأس املال ( 0/6)صالحية استدعاء اجلمعية العامة االستمنائية خاصة عند خسارة أكمر من ثالثة أرباع 
 .على حق استدعاء حمافظ احلسابات جلمعية املسامهني  10_01يف حني مل ينص القانون 1.االجتماعي

استدعاء اجلمعية العامة العادية أو اجلمعية العامة غري العادية حسب املادة حيث حملافظ احلسابات احلق يف 
احلسابات من  حمافظيف حالة انعدام الرد أو إذا كان هذا الرد ناقصا يطلب :"...6و0فقرة /00مكرر 501

و يتم استدعاء الرئيس أو جملس املديرين استدعاء جملس اإلدارة أو جملس املراقبة للمداولة يف الوقائع املالحظة 
 ."احلسابات يف هذه اجللسة حمافظ

احلسابات ألشغال  لقد حدد املشرع اجلازائري العقوبة واألشخاص املعنيني هبا يف حالة عدم استدعاء حمافظ
باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني يعاقب :"منه كما يلي 404اجلمعية العامة للمسامهني وذلك يف نص املادة 

رئيس شركة املسامهة أو : العقوبتني فقط  دج أو بإحدى هاتني 011.111ج إىل د  01.111و بغرامة من 
 ".أو على استدعائهم إىل كل اجتماع جلمعية املسامهني... القائمون بإدارهتا والذين مل يعملوا على 

حيق حملافظ احلسابات حضور   :أو مجلس المديرين حق المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة.3
س اإلدارة، وهو يف الواقع حق وواجب،  إذ ينبغي أن يرسل إليه تقرير جملس اإلدارة يف آجال اجتماع جمل

 2.مقبولة تسمح له بالتحقق من مدى صحة املعلومات ووضع تقريره
مل ينص على استدعاء حمافظ احلسابات الجتماعات جملس اإلدارة أو جملس  10_01غري أن القانون 

يتم استدعاء حمافظي :"من القانون التجاري على ذلك 00مكرر 501املديرين يف حني نصت املادة 
احلسابات الجتماع جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة، الذي يقفل حسابات السنة املالية املنتهية 

 3".وكذا لكل مجعيات املسامهني

                                           
 .64ص  رجع سبق ذكره،م األزهر عازة، 1
 .نفس املرجع السابق األزهر عازة، 2
 .011ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 3
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يه يف احلسابات نصت املادة من إبداء رأ حمافظ احلساباتمتكني  هبدف :تلقي الوثائق المحاسبيةالحق في.4
يقدم القائمون باإلدارة يف الشركات كل ستة أشهر على األقل حملافظ : "على أنه 10_10من القانون   33

 ".اسبية اليت ينص عليها القانونحسب خمطط احلصيلة والوثائق احمل كشفا حماسبيا يعد تاحلسابا
 .واجبات محافظ الحسابات:الفرع الثاني

ى حمافظ احلسابات أثناء قيامه بعمله عليرتتب  :المحافظة على السر المهنيظ الحسابات بالتزام محاف.2
من القانون  50املادة املشرع اجلازائري على هذا االلتازام يف  نص، حيث املهنية سراراأل واجب احملافظة على

 ."املهينيتعني على اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  احملاسب املعتمد كتم السر :"  01-10
املشرع اجلازائري على أمهية مبدأ عدم التدخل يف التسيري  أكدلقد   :رعدم التدخل في التسييااللتزام ب.0

يضطلع حمافظ  :"أن على 10-01من قانون  06املادة  نصتللمؤسسات العمومية واالقتصادية حيث 
مطابقة احملاسبة مدى و اهليئة ومراقبة فحص قيم ووثائق الشركة أو ختص هذه املهام ...احلسابات باملهام اآلتية

 ."تسيريالللقواعد املعمول هبا دون التدخل يف 
يتحمل حمافظ  : "على أن 10-01من قانون  11تنص املادة حيث   :ببذل العناية المهنيةااللتزام  .3

على حمافظ احلسابات ه أنأي ". احلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتازم بتوفري الوسائل دون النتائج
 .تدقيقالبعملية أن يبذل العناية املهنية الكافية عند قيامه 

من   40تضمنت املادة  :بإمساك ملف خاص بالشركة الخاضعة لرقابتهالحسابات التزام محافظ .0 
 سنوات يتعني على حمافظ احلسابات االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة عشر: "هذا االلتازام بقوهلا 10_10القانون 

بإمساك  احلسابات حمافظومبوجب ذ لك يلتازم ". املوايل آلخر سنة مالية للعهدة ينايرابتداء من أول  (01)
 .ملف خاص بالشركة اخلاضعة لرقابته

 القانونمن خالل اجلازائري  املشرع نص لقد  :بتقديم الضمان والتأمينمحافظ الحسابات لتزام ا.1
اكتتاب  احملاسب املعتمد احلسابات  وحمافظاخلبري احملاسب على  يتعني:"على أنهمنه   75املادة  يف 10_01

 .مهنتهم ممارسةأثناء  يتحملوهامن املمكن أن املدنية اليت  مسؤوليتهملضمان  تأمنيعقد 
 .أتعاب محافظ الحسابات:لفرع الثالثا

حمافظ احلسابات يف بداية ب اوالت أتعاجتدر اإلشارة إىل أنه حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملد
 1.مهمته وذلك خالفا ملا كان معموال به يف السابق، حيث كانت األتعاب حتدد وفقا لسلم مضبوط قانونا

على  10_10من القانون  37املادة حيث نصت  املشرع اجلازائري أتعاب حمافظي احلسابات لقد حدد
 .املكلفة باملداوالت أتعاب حمافظ احلسابات يف بداية مهمته حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة:"أنه

                                           
 .61ص  مرجع سبق ذكره، األزهر عازة، 1
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والتعويضات ب مهما يكن شكله، باستمناء األتعا ال ميكن حمافظ احلسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز
وال ميكن احتساب األتعاب، يف أي حال من األحوال، على أساس النتائج املالية  .املنفقة يف إطار مهمته

 1."أو اهليئة املعينة الشركةاحملققة من 
 .اختصاصات ومهام ومسؤولية محافظ الحسابات:المطلب الثالث

 .الحسابات حافظاختصاصات م :الفرع األول
وتدقيق  ملؤسسةاواسعة تشمل الرقابة الدائمة والعامة على سري أعمال ومهام احلسابات اختصاصات  حملافظ

 عليهم تقدمي تقارير إىل اجلمعية العمومية،اجلازائري ب املشرع أوج ،املؤسسةحساباهتا وباعتبارهم وكالء عن 
 .وفوض هلم بعض األعمال اإلدارية

تتممل مهمتهم الدائمة باستمناء أي تدخل يف التسيري : "  0مكرر  501حسب املادة : فحص الدفاتر.2
كما يدققون يف   ،ة وصحتهايف التحقق من الدفاتر واألوراق املالية للشركة، ويف مراقبة انتظام حسابات الشرك

صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة ويف الوثائق املرسلة إىل 
الرقابة عملية ومن خالل هذه املادة فقد أسند املشرع ..." املسامهني، حول الوضعية املالية للشركة وحساباهتا 

هلم أن يطلعوا من القائمني باإلدارة على أية بيانات تمبت صحة ما و  ،احلسابات افظيوفحص السجالت حمل
ورد يف هذه الدفاتر، وهلم من جهة أخرى احلق يف التأكد من مدى مطابقة العمليات احلسابية املقيدة يف 

 2.القانون األساسي 
جلرد وحسابات و يصادقون على انتظام ا ...: " السابقة املادةنفس حسب وذلك  : مراقبة صحة الجرد  .1

يراقب اجلرد الذي اجيب أن يتم يف وقته احملدد أي يف  محافظ احلساباتف..." و صحة ذلك  ،الشركة و املوازنة
 .احرتام إجراءات اجلرد  كذا التأكد من و  ،هناية السنة املالية

ت إذا ما مت احلسابا حمافظوويتحقق "...طبقا ملا جاءت به نفس املادة السابقة  :تحقيق مبدأ المساواة.6
 ..."احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني 

 
 
 

                                           
 .14ص  ، مرجع سبق ذكره،00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،1
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  :تقديم التقارير .4
ت يجر أاليت  ةيف كل سنة بوضع تقرير عن كل الفحوص والرقاب احملافظنيينتهي عمل : التقرير السنوي :أوال

 ،ن ذلكوفضال ع: " ...454و هذا حسب املادة  .مرفقا باملالحظات أثناء تدقيقه للحسابات،خالل السنة
 1.( "0مكرر  501)احلسابات يف تقريرهم إىل إمتام املهمة اليت أسندت إليهم طبقا للمادة  حمافظويشري 
 :ا من املواد التاليةهوهي اليت نستخلص :الخاصة التقارير:ثانيا

احلسابات حتت مسؤوليتهم على مراعاة األحكام  احمافطو يسهر :" من القانون التجاري 400حسب املادة 
 2".و يبلغون عن كل خمالفة يف تقريرهم املرفوع للجمعية العامة السنوية  ،401و 401شار إليها يف املادتني امل

احلسابات إىل  حمافظيمن القانون التجاري إىل وجوب تقدمي تقرير خاص من قبل  404أشارت املادة كما 
ة بني الشركة وأحد القائمني بإدارهتا سواء  ال اجيوز حتت طائلة البطالن عقد أي اتفاقي"  :بقوهلااجلمعية العامة 

 حمافظكان بصورة مباشرة أو غري مباشرة، إال بعد استئذان اجلمعية اهلامة مسبقا، بعد تقدمي تقرير من 
احلسابات، و يكون األمر كذلك خبصوص االتفاقيات اليت تعقد بني الشركة و مؤسسة أخرى وذلك إذا كان 

الكا شريكا، مسريا أم قائما باإلدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم باإلدارة أحد القائمني بإدارة الشركة م
 3."الذي يكون يف حالة من احلاالت املذكور أن يصرح بذلك يف جملس اإلدارة 

 :زيادة على التقارير املذكورة يف املادة أعاله هناك عدة تقارير أخرى حمددة يف املواد التالية
تقرر اجلمعية العامة غري العادية ختفيض رأس :"  500حسب املادة  :ال الشركةتقرير على تخفيض رأسم.أ

غري  .كل الصالحيات لتحقيقه  ،املال ، اليت اجيوز هلا أن تفوض جمللس اإلدارة أو جمللس املديرين حسب احلالة 
رأس املال إىل  و يبلغ ختفيض ،أنه ال اجيوز هلا بأي حال من األحوال أن متس مببدأ املساواة بني املسامهني

 4..." .احلسابات قبل مخسة وأربعني يوما على األقل من انعقاد اجلمعية  حمافظ
حتدد اجلمعية العامة :" ...من القانون التجاري 511حسب املادة  :تقرير على زيادة رأس مال الشركة .ب

احلسابات سعر  حمافظخاص من  على تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين وبناء على تقرير ابناء ،غري العادية
 5" .إصدار األسهم اجلديدة وشروط حتديد هذا السعر 

                                           
 .050ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 1
 .011ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية،2
 .040ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري لقانونا قراطية الشعبية،اجلمهورية اجلازائرية الدمي 3
 .044ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 4
 .040ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 5
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 .لمحافظ الحسابات المهام الخاصة:الفرع الثاني
 1:منهانذكر  يقوم حمافظ احلسابات مبهام أخرى خاصة الذكر السابقة( العادية)باإلضافة إىل املهام العامة 

 عدم انتظامية ودقة احلسابات؛إخبار اجلمعية العامة العادية يف حالة _
 يف حالة اكتشاف أي جنحة عليه إخبار السلطة؛_
 فحص حصص املسامهني؛_
 ؛إثبات أن األصول الصافية تساوي على األقل رأس املال االجتماعي يف حالة حتويل املؤسسة_
 ك؛دعوة اجلمعية العامة العادية للمسامهني لالجتماع يف حالة عدم قيام جملس اإلدارة بذل_
 ؛التدخل يف حالة تغيري رأس املال االجتماعي، إلغاء، امتيازات، االكتتاب يف حالة زيادة رأس املال وتغيري_
 تغيري رأس املال؛ أسباب وشروط_
 إنشاء مؤسسات فرعية إلسهام جازئي يف األصول؛_
 مهام حمدودة وظرفية يف مراقبة احلسابات؛_
 .الفرعية أو مؤسسات املسامهة تأداء مهام خاصة يف رقابة حسابات املؤسسا_

 .مسؤولية محافظ الحسابات: الفرع الثالث
ختضع مهنة حمافظ احلسابات إىل األحكام و القواعد اليت تنظمها و يعاقب كل من يقوم مبخالفتها وحتدد 

شرع طبيعة املسؤولية اليت تقع على عاتق احملافظ حبسب طبيعة اخلطأ املرتكب أو نوع املخالفة،حيث تطرق امل
وجتدر اإلشارة إىل أن حمافظ  إىل املسؤوليات اليت يتحملها املهين سواء كانت مدنية أو تأديبية أو جازائية،

 10-01من القانون  11حيث نصت املادة ،حبسب الوسائل وليس حبسب النتائج مسؤواليعترب  احلسابات
همتهم ويلتازمون بتوفري الوسائل دون حمافظي احلسابات يتحملون املسؤولية العامة عن العناية مب: "على أن 

 ."النتائج
حمافظ احلسابات مسؤوال عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويتحمل  يعترب :المسؤولية المدنية.2

بالتضامن يف حالة تعدد حمافظي احلسابات سواء جتاه الشركة أو اهليئة أو الغري األضرار النامجة عن خمالفة 
 وأن املنظم للمهنة، وعليه تعويض الضرر املادي واملعنوي الذي حلق هبم يف حالة ارتكاب أخطاء أحكام القانو 

 .تقصري
                                           

كات كآلية للتضييق من فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في حوكمة الشر  رشيدة خالدي، مقدم عبريات،1
آليات حوكمة املؤسسات و متطلبات حتقيق التنمية املستدامة، ورقلة، اجلازائر، : امللتقى العلمي الدويل حول  الجزائر،

 .054ص  ،0106نوفمرب  04و01
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باعتبار حمافظ احلسابات يقوم مبراقبة أعمال الشركة، فإذا ترتب عن أدائه ملهمة الرقابة أخطاء اجنرت عنها 
 .من القانون املدين 000دة أضرار للشركة أو الغري يتحمل مسؤوليته املدنية طبقا ألحكام املا

 :تتممل شروط قيام املسؤولية املدنية حملافظ احلسابات يف
 اخلطأ؛_
 الضرر؛_
 .العالقة السببية بينهما_

احلسابات  حمافظو: " فإن0الفقرة 00مكرر 501طبقا ألحكام القانون التجاري، وهذا ما ذكرته املادة 
ضرار النامجة عن األخطاء و الالمباالة اليت يكونون قد ارتكبوها مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغري عن األ

وال يكونون مسؤولني مدنيا عن اخلالفات اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو أعضاء جملس   .يف ممارسة وظائفهم
اطالعهم  إال إذا مل يكشفوا عنها يف تقريرهم للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية رغم،املديرين حسب احلالة 

 1."عليها
اجتاه الكيان املراقب عن األخطاء  يعد حمافظ احلسابات مسؤول:"10-01من قانون  61نصت املاّدة حيث 

 . اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه
وال يتربأ من . يعد متضامنا جتاه الكيان أو جتاه الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام هذا القانون

الفات اليت مل يشرتك فيها إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ لمخامسؤوليته فيما خيص 
جملس اإلدارة باملخالفات وإن مل تتم معاجلتها بصفة مالئمة خالل أقرب مجعية عامة بعد اطالعه عليها؛ ويف 

 2."حالة معاينة خمالفة يمبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة
امللغى أحكام املسؤولية التأديبية حملافظ  14_10مل ينظم املشرع اجلازائري يف القانون:المسؤولية التأديبية.1

حيث يرتتب عليه املسؤولية  10_01احلسابات بل اكتفى بإقرارها ،لكنه تدارك األمر من خالل القانون 
اليت قد يتعرض هلا عقوبات نية كما بني الالتأديبية عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد امله

يتحمل اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب :"من هذا القانون 46بالتدرج؛ وهذا ما نصت عليه املاّدة 
املعتمد املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من مهامهم، 

تتممل العقوبات التأديبية  .تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهمعن كل خمالفة أو 
 :اليت ميكن اختاذها وفق ترتيبها التصاعد حيسب خطورهتا، يف

                                           
 .010ص  مرجع سبق ذكره، ،اريالتج القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 1
 .01ص  ، مرجع سبق ذكره،00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،2
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 اإلنذار؛ 
 التوبيخ؛ 
  أشهر؛ (6)التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة 
 الشطب من اجلدول. 

تصة، طبقا لإلجراءات القانونية املعمول لمخمام اجلهة القضائية ايقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أ
 1."حتدد درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيمو .هبا
تتممل يف ارتكاب جرمية تتعدى منها الشخص الطبيعي أو املعنوي إىل اإلضرار : المسؤولية الجزائية.3

اجيد حمافظ احلسابات نفسه مسؤوال جازائيا، عند خمالفته بعض و ،لعقوباتاباجملتمع وتنتهي بعقوبة حيددها قانون 
،حيث نصت نصوص قانون العقوبات، كتقدمي معلومات كاذبة حول وضعية املؤسسة، وعدم احرتام سر املهنة

حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية اجلازائية طبقا لقانون  : "على أن 10-01من القانون  40املادة 
 2."ازائية جتاه كل تقصري يف القيام بالتازام قانويناإلجراءات اجل

يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة  : "من القانون التجاري على أنه 401املادة  تنصحيث    
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، حمافظي احلسابات الذين 111.111دج إىل  01.111مالية ترتاوح من 

البيانات غري الصحيحة اليت وردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة املدعوة للبث  منحوا عمدا أو وافقوا على
 3."املسامهني كتتابا يف إلغاء حق األفضلية في

احلبس من شهرين إىل ستة أشهر يعاقب : "أنه من أحكام القانون التجاري على 401نصت املادة  كما    
 كل شخص يقبل عمدا،هاتني العقوبتني فقطدج أو بإحدى  011111دج إىل  01111وغرامة من 

 4".أو ميارس أو حيتفظ بوظائف حمافظ احلسابات بالرغم من وجوده يف حالة عدم املالئمة القانونية
إىل مخسة سنوات وبغرامة من  سنةيعاقب بالسجن من : "أنه من القانون التجاري 461ما نصت املادة ك

لعقوبتني فقط، كل حمافظ حسابات يتعمد إعطاء دج أو بإحدى هاتني ا 111111دج إىل  01111

                                           
 .، نفس املرجع السابق00لعدد ا اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،1
 .، نفس املرجع السابق00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،2
 .000ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون قراطية الشعبية،اجلمهورية اجلازائرية الدمي 3
 .001ص  مرجع سبق ذكره، ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 4
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معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي مل يكشف لوكيل اجلمهورية عن الوقائع اإلجرامية اليت 
 1".علم به

 .تبني المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر :المبحث الثالث
من حيث تقرير املدقق ودة من احلكم على مدى جمتكن معايري التدقيق اليت عن طريق  يقاس عمل املدقق

بالغة نظرا لدور أمهية معايري التدقيق وهذا ما مينح  املهنة،ه القيام هبذ يسعى لتحقيقها من خاللاألهداف اليت 
جملمع احملاسبني وضع معايري مهنة التدقيق يف ، ويعود الفضل حلديمةتقرير املدقق يف احلياة االقتصادية ا

 .إصدار هذه املعايري والقواعديف الذي كان السباق AICPA ألمريكينيا
بني ممارسات املهنيني عرب العامل وحتقيق التوافق فروقات تقليل ال إىل(ISA) هتدف معايري التدقيق الدولية

دولة يف منتصف  11كذا تسهيل عمل املدققني حيث تبنت هذه املعايري أكمر من و  ،الدويلاحملاسيب التوحيد و 
 :عليه ميكن تقسيم هذا املبحث إىل النقاط التاليةو  .0101سنة

 املفهوم العام حول املعايري الدولية للتدقيق؛.0
 للتدقيق؛ عرض املعايري الدولية .0
 .إمكانية التحول حنو املعايري الدولية للتدقيق باجلازائر .6

 .المفهوم العام حول المعايير الدولية للتدقيق:المطلب األول
يري الدولية للتدقيق إطار متجانس و قابل للتطبيق على املستوى العاملي،و اليت ال تتعارض مع معايري تعترب املعا

التدقيق املتعارف عليها من جهة كما أهنا ال متنع أي دولة من إصدار معايري تدقيق وطنية من جهة 
القواعد املتعلقة بتدقيق و  وتتضمن تلك املعايري كل من املبادئ األساسية واإليضاحات واإلجراءات2أخرى،

 .القوائم املالية
 .مفهوم المعايير الدولية للتدقيق و اإلجراءات الالزمة إلصدارها:الفرع األول

 .مفهوم المعايير الدولية للتدقيق:أوال
مصطلح عام يطلق على املعايري اليت ستطبق يف " بأهنا  التدقيقف االحتاد الدويل للمحاسبني معايري ر قد عل

البيانات املالية و املعايري اليت ستطبق فيما يتعلق باخلدمات ذات العالقة و التقارير على مصداقية مراجعة 
 "البيانات 

                                           
 .نفس املرجع السابق ،التجاري القانون اجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، 1
النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري :امللتقى الدويل حول ولية في الجزائر،مكانة معايير المراجعة الد خليفة أمحد، 2

 .14ص البليدة، جامعة سعد دحلب، ،0100ديسمرب 00و 06الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة،املنعقد يومي 
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النموذج الذي مت وضعه من طرف السلطات املختصة أو نتيجة اتفاق عام اجيب إتباعه  :"يعرف املعيار بأنه
يري على أهنا عبارة عن قواعد عامة ال اجيوز كمقياس للحكم على مدى فعالية األداء،وعليه ميكن اعتبار املعا

 1".خمالفتها أثناء أداء عملية التدقيق
إليها  توضح العرف املهين الدويل املتفق عليه واليت ميكن اللجوءأو قواعد قرائن  :"فمعايري التدقيق الدولية هي

الفعلي ملمارسي املهنة على املستوى ،أي أهنا متمل أمناط ملا اجيب أن يكون عليه األداء عند قصور املعايري احمللية
 2".العاملي
النموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به " بأهنا  املعايري الدولية عرفكما ت
 3".احلسابات مدقق

فهي عبارة عن  أثناء أدائه ملهنته املدققا مناذج يستند إليه :اري بأهنايتعريف املععلى التعاريف السابقة ميكن  بناء
كمقياس للحكم على مدى فعالية األداء،واليت  قواعد عامة ال اجيوز خمالفتها أثناء أداء عملية التدقيق وتعترب

 .إليها عند قصور املعايري احمللية اللجوء، حبيث يتم ستطبق يف مراجعة البيانات املالية
 .اإلجراءات الالزمة إلصدار المعايير الدولية للتدقيق: ثانيا

 4:مت حتديد إجراءات العمل الالزمة إلصدار املعايري الدولية للتدقيق كما يلي
يتم اختيار املوضوعات اليت اجيب دراستها عن طريق جلنة فرعية يتم تشكيلها خصيصا من أجل ذلك، .0

 حيث ختول جلنة ممارسة التدقيق الدولية لتلك اللجنة املسؤولية األولية عن إعداد مسودة املعايري؛
تقوم اللجنة الفرعية مبراجعة كل الدراسات ذات العالقة مبوضوع املعيار واملعايري املماثلة واليت يتم  .0

استخدامها يف الدول األعضاء، باإلضافة إىل املقرتحات اليت تقدمها املنظمات الدولية أو اإلقليمية املهتمة أو 
 .عرضهامث تقوم بإعداد مسودة املعيار و  غريها، ومن

                                           
 .نفس املرجع السابق خليفة أمحد، 1
توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق في ظل القانون مدى  أمحد مشس الدين بوعرار، سيد حممد، 2

املنعقد  النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و املعايري الدولية للمراجعة،:امللتقى الدويل حول ،02_20
 .15البليدة،ص جامعة سعد دحلب، ،0100ديسمرب 00و 06يومي 

 .00، ص 0140، الدار اجلامعية ،بريوت ،اجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العمليةمر أمحد نور،  3
الدار  دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزائر، سهام حممد السويدي، 4

 .06_00ص  اجلامعية، اإلسكندرية،
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عتماد مسودة املعيار مبعرفة اللجنة يتم توزيعها على أعضاء االحتاد الدويل للمحاسبني وكذلك على بعد ا.6
طاء الوقت الكايف املنظمات الدولية وغريها من اجلهات والشخصيات املهتمة مبعايري التدقيق، كما يتم إع

 .من طرف تلك اجلهاتمالحظات  الستالم أية
لها اجلهات املختلفة مبعرفة جلنة ممارسة التدقيق الدولية،إذ يتم تعديل مسودة يتم دراسة املالحظات اليت ترس.0

املعيار يف حالة ما اقتضى األمر ذلك، ويف حالة اعتماد املسودة املعدلة مبعرفة اللجنة يتم إصدار املعيار ويصبح 
 .ساري املفعول ابتداء من التاريخ احملدد باملعيار

ر احلصول على املوافقة من طرف ثالثة أرباع أعضاء اللجنة احلاضرين يف يشرتط العتماد مسودة املعيا.1
 .ال يقل عدد املوافقني عن عشرة أعضاءأن االجتماع،و 

وجتدر اإلشارة إىل أن املعايري الدولية للتدقيق ال تعترب معايري ملازمة حيث أنه ليس لدى االحتاد الدويل 
 .تطبيق تلك املعايري للمحاسبني أية سلطة يف الفرض أو اإلجبار على

 .الهيئات المشرفة على إعداد المعايير الدولية للتدقيق:الفرع الثاني
هتتم اهليئات واملنظمات املهنية الدولية املشرفة على مهنة احملاسبة والتدقيق بإصدار معايري التدقيق الدولية من 

ميكن الرجوع إليها وااللتازام  و اليتمهنة تدقيق احلسابات ملمارسة  مكتوبة مقاييسوضع قواعد و  خالل
الذي  ( AICPA)ولعل أهم هذه املنظمات جممع احملاسبني القانونيني يف الواليات املتحدة األمريكية ،بأحكامها
منذ  (FASB) كما مت تشكيل جملس ملعايري احملاسبة املالية،0161سنة وضع معايري للتدقيق منذ  عمل على

 .0160اليت بدأ العمل هبا منذ عام  (GAAP)حملاسبية املقبولة عموما كتطوير لصيغة املبادئ ا  0156 سنة
 (:IFAC) التحاد الدولي للمحاسبينا:أوال
 (:IFAC) التحاد الدولي للمحاسبينمفهوم ا.2

تضم يف عضويتها هيئات احملاسبة واملراجعة واهليئات ترعى مهنة احملاسبة على املستوى العاملي،هو منظمة دولية 
 ،0155 سنة و لقد انبمق االحتاد من جلنة التنسيق الدويل ملهنة احملاسبة، ذات الصلة يف دول العاملاحملاسبية 

يف  مليونني ونصف مليون حماسبدولة ميملون أكمر من  004عضو ومنظمة يف  015ويضم يف عضويته 
 ...ة العامة و الصناعة و التجارةاملمارس

 1:يتم تنفيذ برنامج عمل جملس االحتاد بواسطة جمموعات عمل أصغر أو بواسطة اللجان الفنية التالية
 لتدقيق،احيث تضع هذه اللجنة معايري التعليم و التدريب التأهيل الالزم ملازاولة مهنة  :لجنة التعليم.2

 .باإلضافة إىل التعليم املهين املستمر ألعضاء املهنة على أن ختضع بيانات اللجنة ملوافقة اجمللس

                                           
النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري :امللتقى الدويل حول لمراجعة الدولية،معايير ا حويل حممد، بن أعمارة منصور، 1

 .11ص البليدة، جامعة سعد دحلب، ،0100ديسمرب 00و 06املنعقد يومي  الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة،
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وتضع هذه اللجنة معايري آداب السلوك املهين وتعازياز قيمتها وقبوهلا من طرف  :لجنة السلوك المهني.1
 .املنظمات األعضاء مبوافقة جملس االحتاد

وتعمل هذه اللجنة على تطوير احملاسبة املالية واإلدارية عرب توفري البيئة  :يةلجنة المحاسبة المالية و اإلدار .3
و ميكن هلا أن تصدر البيانات الالزمة  اليت ترفع من مستوى كفاءة احملاسبني اإلداريني يف اجملتمع بصورة عامة،

 .مباشرة عن جملس االحتاد
امج اليت هتدف إىل حتسني اإلدارة املالية للقطاع حيث تضع هذه اللجنة املعايري والرب  :لجنة القطاع العام.4

 :العام وقدرته احملاسبية، مبا يف ذلك
 وضع معايري احملاسبة والتدقيق وتعازياز قبوهلا العام؛_
 وضع برامج تشجيع البحث والتعليم؛_
 .تشجيع وتسهيل تبادل املعلومات بني املنظمات األعضاء واجلهات األخرى املهتمة_
 1:يقوم االحتاد مبمارسة عدة أنشطة نذكر أمهها يف ما يلي: (IFAC)اد الدولي للمحاسبينالتحأنشطة ا.1

 :وذلك من خالل:خدمة المصلحة العامة.2.1
 تطوير ورفع مستوى احملافظة على معايري مهنية دولية وقواعد أخالقيات املهنة جبود عالية؛_

 .واألخالقيات املهنية والتعليم ومعايري التقارير املالية افق بني معايري التدقيق والتأكيدالتشجيع الفعال للتو _ 
 :وذلك من خالل :المساهمة في كفاءة االقتصاد العالمي.1.1

 حتسني المقة يف نوعية تقدمي التقارير املالية؛_ 
 .تعازياز أمهية االلتازام بقواعد أخالقيات املهنة للمحاسبني املهنيني من طرف مجيع أعضاء مهنة احملاسبة_ 

يقوم جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل بتطوير معايري احملاسبة الدويل و  :خدمات التدقيق والتأكيد.3.1
املعايري الدولية لعمليات التدقيق اليت تتناول تدقيق و مراجعة البيانات املالية التارخيية و املعايري الدولية لعمليات 

 .التأكيد اليت تتناول عمليات التأكيد
حيث حتدد قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني اليت طورها جملس قواعد :القيات المهنةأخ.4.1

 .السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني التابع لالحتاد الدويل للمحاسبني
 :(AIPC) الدولية التدقيقلجنة ممارسة :ثانيا

 :حيث الحتاد الدويل للمحاسبنيوهي جلنة تابعة ل
 ؛الدويل االحتادبالنيابة عن جملس  التدقيق إلصدار مسودات معايري نة صالحياتهذه اللجمت منح _

                                           
 ،ليل المالي والقوانين الضريبية في سوريادورة في معايير المحاسبة و المراجعة الدولية والتحمدين إبراهيم الضابط،  1

 .04_01ص  حلب، ،01/14/0101 فرع حلب، مجعية احملاسبني القانونيني،
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جملس  و اليت يقومعضاء الدول األمن قبل منظمات  (11) أعضاء هذه اللجنة ملدة مخس سنوات يعني_
 .لعضوية اللجنة باختيارها االحتاد
 .معايير التدقيق الدوليةأهداف : الثالثالفرع 

 1:لية للتدقيق لتحقيق األهداف التاليةتسعى املعايري الدو 
 معاجلة احتمال حدوث مشاكل عند إعداد ومراجعة القوائم املالية املوحدة للشركات املتعددة اجلنسيات؛_
 جعل القوائم املالية الصادرة عن الشركات الدولية ذات مصداقية وموثوقية وصاحلة للمقارنة والتحليل؛_

 ائم املالية يف أكمر من دولة وتوسيع نطاق اختاذ القرارات االستممارية؛سهولة إجراء مقارنات يف القو _ 
وجود معايري دولية للتدقيق جنبا إىل جنب مع معايري احملاسبة الدولية يفيد املستممرين الذين يتخذون قراراهتم _

 .باالعتماد على االعتبارات الدولية أكمر من اعتمادهم ظروف البيئة احمللية
 للتدقيق؛ عرض المعايير الدولية :يالمطلب الثان

املنبمقة عن  (IAASB)باسم جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكد  املعروفةجلنة معايري التدقيق الدولية  تشرف
على إصدار وتعديل معايري التدقيق الدولية، حيث يقوم هذا اجمللس  (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني 

 .كل املستجداتمن أجل جعلها تتماشى مع   مستمرةومراجعتها بصفة  إعادة تبويب هذه املعايريب
 2:جمموعات واليت نستعرضها كما يلي 01عشر وقد مت تقسيم معايري التدقيق الدولية يف 

 :واشتملت على ما يلي.100_199أمور تمهيدية :المجموعة األولى
 ؛مقدمة متهيدية عن املعايري الدولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة (:011) المعيار رقم
 ؛إطار املصطلحات (:001)المعيار رقم 
 .إطار املعايري الدولية للتدقيق(:001)المعيار رقم 

 :و تضمنت املعايري اآلتية .011_000المبادئ و المسؤوليات :المجموعة الثانية
 ؛املبادئ الرئيسية اليت حتكم تدقيق البيانات املالية األهداف العامة و(:011)المعيار رقم 
 ؛شروط التكليف بالتدقيق املوافقة على(:001)المعيار رقم 
 اجلودة لتدقيق القوائم املالية؛رقابة (:001)المعيار رقم 

 التوثيق؛ (:001)المعيار رقم  

                                           
 .14_15ص  مرجع سبق ذكره، أمحد مشس الدين، سيد حممد،1
 :متاح علىالمعايير الدولية للتدقيق،مدونة صاحل حممد القرا على الوورد بريس،2

https://www.dorar-aliraq.net/threads/2633 

http://www.archive.org/download/Isas2000/100.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/110.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/120.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/210.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/220.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/220.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/230.PDF
https://www.dorar-aliraq.net/threads/2633
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 أثناء تدقيق البيانات املالية؛ االحتيال و اخلطأمسؤوليات املدقق املتعلقة ب (:001)المعيار رقم 
 ؛مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية(:001)المعيار رقم 
 وكمة؛االتصال مع املسؤولني املكلفني باحل(:001)المعيار رقم 
اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة  االتصال مع القائمني على احلوكمة واإلدارة و (:000)المعيار رقم 

 .الداخلية
 :و تتممل يف ما يلي .011-000التخطيط : المجموعة الثالثة

 التخطيط لتدقيق القوائم املالية؛(:011)المعيار رقم 
 ؛ ألخطاء اجلوهرية من خالل فهم املؤسسة وبيئتهاحتديد وتقييم خماطر ا(:000)المعيار رقم 
 األمهية النسبية يف ختطيط وأداء عملية التدقيق؛(:001)المعيار رقم 
 .استجابة املدقق يف ما يتعلق بتقييم املخاطر(:001)المعيار رقم 

 :و اشتملت على ما يلي .011_000  الرقابة الداخلية  :المجموعة الرابعة
 تقدير املخاطر والرقابة الداخلية؛ (:011)المعيار رقم 
 التدقيق يف بيئة أنظمة معلومات تستعمل احلاسوب؛ (:010)المعيار رقم 

 .اعتبارات التدقيق املتعلقة باملؤسسات اليت تستخدم مؤسسات خدمية(:010)ار رقم المعي
 .التدقيق عملية أثناء املكتشفة االحنرافات تقييم(:001)المعيار رقم 

 :وتتممل يف ما يلي .011_000 أدلة اإلثبات: المجموعة الخامسة
 ؛أدلة اإلثبات(:011)المعيار رقم 
 ؛ددةاعتبارات إضافية لبنود حم_ أدلة اإلثبات(:010)المعيار رقم 
 املصادقات اخلارجية؛(:010)المعيار رقم 
 ؛األرصدة االفتتاحية_التكليف بالتدقيق ألول مرة (:001)المعيار رقم 
 ؛اإلجراءات التحليلية (:001)المعيار رقم 
 ؛عينات التدقيق وإجراءات االختبارات االنتقائية األخرى(:001)المعيار رقم 
مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات  تدقيق التقديرات احملاسبية(:001)المعيار رقم 
 .ذات العالقة
 ؛األطراف ذات العالقة(:001)المعيار رقم 
 ؛اإلقفاللتاريخ  األحداث الالحقة (:001)المعيار رقم 
 استمرارية االستغالل؛(:001)المعيار رقم 

http://www.archive.org/download/Isas2000/240.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/250.PDF
http://www.archive.org/download/isas12000/400.PDF
http://www.archive.org/download/isas12000/401.PDF
http://www.archive.org/download/isas12000/402.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/500.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/501.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/510.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/520.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/530.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/540.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/550.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/560.PDF
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 .(التصرحيات اخلطية)دارةإقرارات اإل(:001)المعيار رقم 
 :وهي تشمل ما يأيت .011_000االستفادة من عمل آخرين :المجموعة السادسة

استعمال املالية للمجموعة مبا يف ذلك  القوائمعمليات تدقيق  -اخلاصة  االعتبارات(:011)المعيار رقم 
 الفروع؛ل مدققي اعمأ

 ؛ل التدقيق الداخلياعمأمراعاة (:001)المعيار رقم 
 .برياخلاالستفادة من عمل  (:001)المعيار رقم 

 :يوتتضمن ما يل .011_000استنتاجات التدقيق وإصدار التقارير  :المجموعة السابعة
 ؛املالية القوائمتقرير املدقق حول تكوين رأي و إعداد (:011)المعيار رقم 
 ؛التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل(:010)المعيار رقم 
 اخلارجي؛رات األخرى يف تقرير املدقق فقرات التأكيد والفق(:010)المعيار رقم 
 ؛املالية املقارنة و القوائماألرقام املقابلة  -املعلومات املقارنة  (:001)المعيار رقم 
مالية  قوائميف وثائق حتتوي على  املقدمة املعلومات األخرىبسؤوليات املدقق املتعلقة م(:001)المعيار رقم 

 .مدققة
 :وتتممل يف .011_000متخصصة المجاالت ال:المجموعة الثامنة

 ؛خاصةغراض أل طبقااملالية املعدة  القوائمعمليات تدقيق  -اخلاصة  االعتبارات (:011)المعيار رقم 
 .ةاملالي القوائمحول  تقرير ملخصعمليات إعداد (:001)المعيار رقم 

 :واشتملت على املعايري التالية .011_000الخدمات ذات العالقة :المجموعة التاسعة
 ؛املالية القوائم بتدقيقالتكليف (:001)المعيار رقم 
 ؛تتعلق باملعلومات املاليةالتكليف بإجناز إجراءات متفق عليها (:001)المعيار رقم 
 .التكليف بإعداد املعلومات املالية (:001)المعيار رقم 

 :وتضمنت املعايري اآلتية .0111_0011 البيانات الدولية ملهنة التدقيق:المجموعة العاشرة
 ؛إجراءات املصادقة املتبادلة بني املصارف(:0111)المعيار رقم 
 ؛يب الشخصية املستقلةأنظمة احلواس-يئة أنظمة املعلومات احملوسبةب(:1001)المعيار رقم 
 ؛أنظمة احلواسيب املباشرة-بيئة أنظمة املعلومات احملوسبة(:0110)المعيار رقم 
 ؛أنظمة قاعدة البيانات-بيئة أنظمة املعلومات احملوسبة(:0110)المعيار رقم 
 ؛العالقة بني املشرفني على املصارف واملدققني اخلارجني(:0110)المعيار رقم 
 ؛ت الصغريةآاالعتبارات اخلاصة يف تدقيق املنش(:0110)المعيار رقم 

http://www.archive.org/download/Isas22000/580.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/610.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/620.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/700.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/720.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/720.PDF
http://www.archive.org/download/Isas32000/720.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/920.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/930.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1000.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1001.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1002.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1003.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1004.PDF
http://www.archive.org/download/Isas42000/1005.PDF
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 ؛تدقيق املصارف التجارية العاملية(:0110)المعيار رقم 
 .االتصاالت مع اإلدارة (:0110)المعيار رقم 

خواص واعتبارات ألنظمة معلومات تستعمل -تقدير املخاطر والضبط الداخلي (:0110)المعيار رقم 
 .احلاسوب
 .طرق التدقيق مبساعدة احلاسوب(:0110)رقم المعيار 

 .اليةاعتبارات األمور البيئية عند تدقيق البيانات امل(:0101)المعيار رقم 
 .بالنسبة للمدراء واملدققني 2111مضامني قضية العام (:0100)المعيار رقم 

صبح عدد معايري التدقيق أ( IAASB)ووفقا ألحدث تعديل من قبل جملس معايري التدقيق و التأكيد الدولية 
 :ا، و هذا ما يوضحه اجلدول املقابلمعيار  ستة و ثالثون( 64)ملعدلةا الدولية

 (.إعادة صياغة،تعديل،معايري جديدة)املعايري الدولية للتدقيق حسب آخر حتديث(:10)الجدول رقم 
 اسم المعيار المعياررقم 
 المعايير الدولية للتدقيق التي تم إعادة صياغتها:أوال

ISA210 عينياالتفاق على شروط الت. 
ISA220مراقبة اجلودة لتدقيق البيانات املالية. 

211 ISAتوثيق التدقيق. 
291 ISA القوائم املاليةمسؤولية مدقق احلسابات املتعلقة باالحتيال عند تدقيق. 
221 ISA املالية القوائميف تدقيق  واألنظمةالنظر يف القوانني. 

ISA300 املالية القوائمالتخطيط لتدقيق. 
ISA315 وبيئتها املؤسسةحتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية من خالل فهم. 
ISA330املخاطر املقيمة إجراءات املدقق ملواجهة. 
SA500أدلة التدقيق. 

ISA510االفتتاحية األرصدة -مرة ألول التدقيق. 
ISA520التحليلية اإلجراءات. 
ISA530التدقيق يف اإلحصائية العينات. 
ISA550العالقة ذات األطراف. 
ISA560الالحقة األحداث. 
ISA570استمرارية املؤسسة. 

http://www.archive.org/download/Isas42000/1006.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1007.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1008.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1008.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1008.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1009.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1010.PDF
http://www.archive.org/download/Isas5200/1011.PDF
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ISA580الكتابية التأكيدات. 
ISA610الداخلي املدقق عمل استخدام. 
ISA700احلسابات مدقق تقرير وتقدمي الرأي تكوين. 
ISA710قابلةاملت املالية والبيانات األرقام مقارنة–املقارنة املعلومات. 
ISA720املدققة املالية البيانات يف املوجودة الوثائق يف األخرى املعلومات عن احلسابات مدقق مسؤولية. 

 .المعايير الدولية للتدقيق التي تم تعديلها و إعادة صياغتها:ثانيا
211 ISAالدولية للتدقيق األهداف العامة لعمل مدقق احلسابات املستقل وتنفيذ عملية التدقيق وفقا للمعايري 
291 ISAوكمةاالتصال مع القائمني على احل. 
121ISAالنسبية يف ختطيط وتنفيذ التدقيق األمهية. 
ISA912 أخرى مؤسساتتستخدم خدمات من  مبؤسسةاالعتبارات يف التدقيق املتعلقة. 
ISA210خمتارة لبنود حمددة اعتبارات–التدقيق أدلة. 
ISA212رجيةاخلا املصادقات. 
ISA291العالقة ذات واالفصاحات العادلة القيمة تقديرات فيها مبا احملاسبية التقديرات. 
ISA911تلك عناصر مدققي أعمال فيها مبا) للمجموعات القوائم املالية تدقيق عند خاصة ت اعتبارا 

 .(لقوائما
ISA921اخلبري عمل استخدام. 
ISA012 املستقل حلساباتا مدقق تقرير يف الرأي تعديالت. 

 .المعايير الدولية للتدقيق الجديدة:ثالثا
ISA292 جديد كان جازءا معيار )يف حالة ضعف الرقابة الداخليةاإلدارة  و احلوكمةاالتصال مع القائمني على

 (.041من معيار 
ISA921  (.611كان جازءا من معيار ) اجلوهرية املكتشفة خالل التدقيق األخطاءتقييم 
ISA019من جازءا كان)املستقل  احلسابات مدقق تقرير يف األخرى األمور وفقرات املركازة اإليضاحية الفقرة 

 (.511 معيار
ISA012القوائم بنود من احلسابات ،أو حمددة وعناصر املفردة املالية البيانات حسابات تدقيق خاصة اعتبارات 

 (.411 معيار من جازءا كان معيار جديد) املالية
ISA001(.411 معيار من جازءا كان معيار جديد)املالية البيانات ملخص عن احلسابات مدقق تقرير 

 :من إعداد الباحمة،باالعتماد على:المصدر
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_NORMES INTERNATIONALES D’AUDIT,CNCC-IRE-CSOEC juin 

2012 .www.experts-comptables.fr 

_http://www.hrdiscussion.com/hr16784.html 

امللتقى الدويل انعكاسات النظام المحاسبي المالي على نظام المراجعة الخارجية و مهنة محافظ الحسابات،سايج فاياز،_
 00و 06ي النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و املعايري الدولية للمراجعة،املنعقد يوم:حول

 .4_5،جامعة سعد دحلب،البليدة،ص 0100ديسمرب
 .إمكانية التحول نحو المعايير الدولية للتدقيق بالجزائر:المطلب الثالث

 .العالقة بين معايير المحاسبة الدولية و معايير التدقيق الدولية:الفرع األول
سبيل املمال ال  نذكر على عدة نقاطة يف بني معايري احملاسبة الدولية ومعايري التدقيق الدولييتضح االرتباط 

 :احلصر ما يلي 
اخلاص (0)مبعيار احملاسبة الدويل رقم  (201)ارتباط معيار التدقيق الدويل املتعلق باالستمرارية رقم _0
كما يعكس معيار التدقيق الدويل املتعلق باالستمرارية اإلجراءات اليت من    ،اإلفصاح عن السياسات احملاسبيةب

روض أن يتخذها املدقق يف حالة عدم التأكد من صحة فرض االستمرارية الذي أعدت القوائم املالية املف
 إذا اقتنع املدقق بعد تنفيذ اإلجراءات اإلضافية و حصوله:"باالستناد إليه، حيث ينص هذا املعيار على أنه 

على االستمرار يف نشاطها  والظروف املشجعة على عدم قدرة املؤسسةعلى املعلومات مبا فيها العوامل 
مستقبال،فيجب عليه يف هذه احلالة االستنتاج بأن إعداد القوائم املالية بافرتاض مبدأ االستمرارية ليس 

 و إذا كانت نتيجة االفرتاض اخلاطئ الذي على أساسه أعدت القوائم املالية مادية بشكل جوهري صحيحا،
 1. ب إبداء رأي سليب أو إصدار رأي متحفظو شامل مما اجيعل تلك القوائم مضللة،فإنه اجي

املتعلق باألطراف ذات العالقة،متطلبات معيار احملاسبة الدويل ( 221) يليب معيار التدقيق الدويل رقم _0
حيث يوضح معيار التدقيق وبالتفصيل  .و الصادر بعنوان اإلفصاح الالزم عن األطراف ذات العالقة( 00)رقم

اجيب على املدقق إتباعها يف سعيه للحصول على أدلة و قرائن التدقيق الكافية و املناسبة القواعد و املبادئ اليت 
 يف ما خيص العمليات اليت حتدث بني املؤسسة حمل التدقيق و األطراف ذات الصلة كاملؤسسات التابعة

 2. أو الشقيقة
حداث الالحقة بتاريخ امليازانية مبعيار املتعلق باألحداث احملتملة واأل (291) رقم ارتباط معيار التدقيق الدويل_6

 .( 01)احملاسبة الدويل رقم 

                                           
 .05ص سبق، مرجع سهام حممد السويدي، 1
 .نفس املرجع السابق سهام حممد السويدي،2

http://www.hrdiscussion.com/hr16784.html
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حيث  معايري احملاسبة الدولية ومعايري التدقيق الدوليةو عليه نستنتج أن هناك عالقة وثيقة و ارتباط قوي بني 
تخدمي وضعت هذه األخرية تبعا ملعايري احملاسبة،حيث يسعى كل من احملاسب و املدقق لتلبية متطلبات مس

هبدف اختاذ القرار املناسب، كما ينبغي على املدقق عند إبداء رأيه ( التقارير و القوائم املالية)املعلومات املالية 
 .بالتقرير اإلشارة إىل ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا ملعايري احملاسبة الدولية

من خالل  ،1(NAA)إصدار املعايري اجلازائرية للتدقيقبقام اجمللس الوطين للمحاسبة كما جتدر اإلشارة إىل أن 
 :بتطبيق معايري التدقيق اجلازائرية اآلتية واملتعلق 19/12/2109املؤرخ يف12/2109القرار رقم

 .التدقيق شروط التكليفاملوافقة على (:001)املعيار اجلازائري للتدقيق رقم_
 .رجيةالتأكيدات اخلا(:111)املعيار اجلازائري للتدقيق رقم_
 .األحداث الالحقة إلقفال السنة املالية(:141)املعيار اجلازائري للتدقيق رقم_
 .اإلقرارات اخلطية(:141)املعيار اجلازائري للتدقيق رقم_

 .الجزائرب للتدقيقلمعايير الدولية نحو االتنفيذية لعملية التحول  اإلجراءات: الثانيالفرع 
جازائري وجود أي قانون  لعدم للتدقيقرب على تطبيق املعايري الدولية جم يعترب مدقق احلسابات يف اجلازائر غري

القانونية والتشريعية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة والصادرة عن  تطبيق النصوصبفقط  ملازم فهوربه على ذلك، اجي
 2.احلسابات على تطبيق االجتهادات املهنيةمدقق املالية، حيث يركاز  وزارة

 ملواجهة خمتلفخلربات املهنية املؤهلة وكذا توفري ا ،توفري الوسائل املالئمة الدولية للتدقيق املعايري يتطلب تطبيق
يتعني بالتايل و  ،أكمر من خيار حماسيب للتطبيق ضمنتبعض املعايري تأثناء إعداد القوائم املالية، ف شكالياتاإل

لذا . ب ظروفها من هذه اخليارات للتطبيق فيهاعلى اجلهة املناط هبا اعتماد املعايري يف كل دولة اختيار ما يناس
يرتبط مبراعاة البيئة اليت ستطبق فيها، والتفاوت بني القطاعات  طة التحول إىل املعايري الدوليةفإن جناح خ

 .االقتصادية يف قدرهتا على استيعاب متطلبات تلك املعايري
املعايري هذه لدراسة  اتباع خطة واضحة يق باجلازائرللتدق مشروع التحول إىل املعايري الدولية تطبيق يتطلبوعليه 

وتقييم مدى ضرورة القيام بالتعديالت املناسبة  ،ختاذ التدابري الالزمة لضمان التطبيق السليم هلذه املعايريوا
 .عليها وعلى األنظمة والتعليمات احمللية

 :عايري التدقيق الدوليةولذلك فسوف يتم تطبيق اإلجراءات التنفيذية اآلتية على كل معيار من م

                                           
1
Décision n° 02/2016 du 04/02/2016 – Ministère des finances.   

 أطروحة دكتوراه، ،(حالة الجزائر)صالح المحاسبي أهمية تبني معايير المراجعة في ظل اإل سايج فاياز، 2
 .001، ص0100/0101
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بدراسة املعيار الدويل وما يرتبط به من تفسريات للنظر يف إمكانية تطبيقه كما التدقيق تقوم جلنة معايري _ 
 ؛اجلازائرية مدى استعداد البيئة احمللية  احلسبانصدر أو إجراء تعديالت عليه مع األخذ يف 

 واملدققني املتخصصني تشمل معدي القوائم املاليةو الباحمني تضم وملتقيات ومؤمترات تنظيم اجتماعات _
التدقيق تقوم جلنة معايري مث  ،ملناقشة مشروع املعيار املشرفةواملستخدمني واألكادمييني وممملني عن اهليئات 

 ؛إضافات أو تعديالت ضرورية على املعيارلتقدمي جتماعات هذه االمبناقشة مالحظات 
مناقشة ما يرد من املالحظات املناسبة مث صوص كل معيار إلبداء ق خبالتدقينشر توصيات جلنة معايري _

باعتماد املعايري  اللجنة الفنية املختصةقرارات وضع  ومن مث .وتعديل ما يلازم العتماد املعيار للتطبيق مالحظات
ملضافة أو املعدلة، وإشارات واضحة للفقرات ايتضمن نص الفقرات والذي بكل معيار خاص ملحق  ضمن

إليها وإشارات مرجعية دقيقة للفقرات املتأثرة  مت التوصل ألساس االستنتاجات اليت شاملامللغاة، ومع شرح 
 1.بالتعديل

يف االحتاد الدويل  من الواجب احلصول على العضويةللتدقيق باجلازائر، فويف حالة تبين املعايري الدولية 
من الدولة اليت ترغب يف يشرتط حيث  ،التدقيق باجلازائرى املالية اهليئة املشرفة عل وزارةللمحاسبني، من طرف 

 2:التالية االلتازاماتعضوية االحتاد الدويل للمحاسبني حتقيق 
 :القيام بما يلي ينبغي على الهيئات العضو.2
معايريهم الوطنية أو  والتأكيد يف للتدقيقاملعايري الدولية الصادرة عن جملس املعايري الدولية  إدخال -

 .األخرى ذات العالقة اراتاإلصد
العالقة اليت تتضمن  األخرى ذات واإلصداراتاملساعدة على تطبيق املعايري الدولية أو املعايري الوطنية  -

 .املعايري الدولية
على اهليئات العضو أن تنفذ  حيث اجيب :ينبغي على الهيئات العضو أن تنفذ عملية ترجمة دقيقة .1

 .ويف الوقت املناسب للمعايري الدولية ونشر تلك الرتمجات يف وقتها عملية ترمجة دقيقة ومكتملة
 .مقارنة القوانين المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق:الفرع الثالث

يري من خالل مقارنة النصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلازائر مع املعايري الصادرة من قبل جملس املعا
 1:الدولية للتدقيق نستنتج ما يلي

                                           
 :اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،مشروع التحول إىل معايري احملاسبة ومعايري املراجعة الدولية ، متاح على 1

www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/2 

 .001_001ص  مرجع سبق ذكره، سايج فاياز، 2

http://www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/2
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 .نقاط التوافق:أوال
التعيني تتم حسب دفرت الشروط على أن عملية  60_00ينص املرسوم التنفيذي رقم  :تعيين المدقق.2

كذا خطاب التكليف، وهذا اجلهة اليت تعينه و الذي يوضح فيه مجيع احلقوق والواجبات بالنسبة لكال الطرفني و 
املتعلق باألهداف العامة للمدقق املستقل وتنفيذ عملية التدقيق  011يار الدويل للتدقيق رقم ما جاء به املع

املتعلق باالتفاق حول آجال وشروط مهمة التدقيق أو  001وفقا للمعايري الدولية للتدقيق واملعيار الدويل رقم 
 .شروط التكليف بالتدقيق

على إنشاء جلنة مراقبة النوعية لدى  10_01ن رقم من القانو  11حيث نصت املادة   :رقابة الجودة.1
املتعلق برقابة جودة تدقيق القوائم  001اجمللس الوطين للمحاسبة وهو ما يتوافق مع املعيار الدويل للتدقيق رقم 

 .املالية
وهذا ما نصت عليه  :والمدقق الثانوي( المسؤول األول)تحديد مهام المدقق األساسي أو المسير .3

 411و هو ما يتوافق مع املعيار الدويل للتدقيق رقم  10_01من القانون  01و  61،04،05،04املواد 
 .املتعلق مبراجعة القوائم املالية للمجمعات مبا فيها استخدام أعمال مدققي الفروع

احملتمل على التقرير اخلاص بالتهديد  10_01من القانون  01لقد نصت املادة  :التقرير وأنواعه.4
املتعلق باالستمرارية،كما  151، وهو ما ينص عليه املعيار الدويل للتدقيق رقم رية نشاط املؤسسةالستمرا

مع املعيار الدويل للتدقيق  01يتوافق التقرير املتعلق بإجراءات املراقبة الداخلية الذي جاء يف نفس نص املادة 
 .حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية املتعلق باالتصال مع القائمني على احلوكمة و اإلدارة يف 041رقم 

منه على ضرورة االحتفاظ  01من خالل املادة  10_01حيث نص القانون    :التوثيق وحفظ الملفات.0
مبلفات الازبائن ملدة عشر سنوات ابتداء من آخر سنة النتهاء العهدة وهذا ما يتوافق مع املعيار الدويل للتدقيق 

 .املتعلق بالتوثيق 061رقم 
 .نقاط االختالف: ثانيا

تنص عليها  واليت التدقيق يف اجلازائر إىل العناصر اآلتية،مارسة مهنة املتعلقة مبمل تتعرض النصوص القانونية 
 :للتدقيقاملعايري الدولية 

 تقييم املخاطر؛ _
 ؛ومدى كفايتها ومالئمتها اإلثباتأدلة  _

                                                                                                                                
امللتقى  ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر و تكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة، ،عمورة مجال1

 00و   06التحدي،يومي :ةالنظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و املعايري الدولية للمراجع:الدويل حول
 .00_00ص البليدة، جامعة سعد دحلب، ، 0100ديسمرب
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 ؛(عينة وحدودها وما مدى تعبريهاحجم ال)االنتقائية رات االختبا التدقيق وإجراءاتعينات  _
 ذات العالقة؛ رافاألط _
 ؛املدققوأثرها على تقرير  ازانيةاملي إقفالاألحداث الالحقة لتاريخ  _
 الداخلي؛ املدققعاة عمل رام _
 .برياخلاالستفادة من عمل  _

 .أساليب تبني المعايير الدولية للتدقيق:الفرع الرابع
 1: كاآليت  ، وهيللتدقيقاملعايري الدولية وتطبيق  عدة أساليب لتبينميكن استخدام 

 .الدولية للتدقيق التبني الكامل للمعايير: أوال
أي متطلبات تشريعية أو  إضافة دون%  011بنسبة و  كليبشكل  تقوم بعض املؤسسات بتبين املعايري الدولية 

تقوم بوضع املعايري، وهذا نتيجة لعدم وجود جهات خمتصة  وطنية هلا، وتنتهج بعض الدول هذا األسلوب
 .واليت ترغب يف دخول األسواق العاملية ينطبق على كمري من الدول النامية

 .اختالفات هامة في تطوير معايير وطنية في ظل عدم وجود للتدقيقاستخدام المعايير الدولية : ياثان
جدت، ويف حالة عدم وجود و  إنجعة ومقارنة لتحديد االختالفات مراالدول بعمليات  تقوميف هذه احلالة 

 هبذا املعيارازام الدول بوضع مالحظة يف هناية كل معيار من معايريها الوطنية يوضح االلت اختالفات مهمة تقوم
 .الدولية التدقيقما مبعايري ازاض وطنية سوف يكون مبمابة التغراأل

 .اتهامة جود اختالففي تطوير معايير وطنية في ظل و  للتدقيقاستخدام المعايير الدولية : ثالثا
بوضع مالحظات يف  الدولية تقوم الدول التدقيقيف حالة وجود اختالفات هامة بني املعايري الوطنية ومعايري 

ن اهلدف أتفسري هلذا االختالف، و  هناية كل معيار حتدد فيه مدى االختالفات بني املعيار الوطين والدويل مع
ولقد مت تبين املعايري .تقريره إعدادبعني االعتبار عند  اليت اجيب أخذهااالختالفات  إىل املدققمن ذلك هو تنبيه 
يقدر عدد الدول اليت قامت بإعداد وتقييم ذايت من كما ،  0100دولة حىت أوت  000الدولية للتدقيق يف 

 .0100دولة، حىت جوان  051أجل العضوية يف االحتاد الدويل للمحاسبني ب 
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 :الفصل الثالث الصةخ
نظرا للدور منها، وذلك  التجارية واملاليةوخاصة يف املؤسسات بالغة أمهية  حمافظ احلساباتسي مهنة تكت

ضمان التطبيق اجليد للمبادئ العامة للمحاسبة ومعايري من أجل  يقوم به حمافظ احلساباتالذي األساسي 
 . تقريرهيف زيادة ثقة مستخدمي البيانات املاليةوبالتايل  ،التدقيق املتعارف عليها

التدقيق الدولية، كما عملت على معايري وتعديل يف إصدار الدولية احملاسبية املنظمات واهليئات قد سامهت ل
 .للمدققني املهين األداءتحسني تطويرها وجعلها تتماشى مع كل التغريات مما يسمح ب

 انمرجع (ISA) ةالدولي يقدقو معايري الت (IAS/IFRS) املعايري احملاسبية الدوليةكل من  يعتربحيث 
مل تتمكن بعد من االنضمام إىل اهليئة الدولية بإصالح النظام احملاسيب  اجلازائر ه رغم قيامغري أن ،متكامالن

عدم وجود معايري تدقيق حملية أو دولية يلجا إليها مدققي احلسابات يف ظل و  املشرفة على تطوير مهنة التدقيق،
أداء مدققي احلسابات من مستوى  عمل على ترقيةير مهنة التدقيق و الأصبح من الضروري تطو  اجلازائريني

.م ممارسة مهنة التدقيق باجلازائرضمن القوانني احمللية اليت حتك(ISA) ةخالل إدراج معايري التدقيق الدولي



 

 :الرابع  الفصل

 

تقييم واقع وإمكانية تبني 

املعايير الدولية للتدقيق 

 ظل إلاصالح املحاسبي 
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 :تمهيد
 يف تتممل ميدانية بدراسة النظرية الدراسة تدعيم مت البحث هذا يف املطروحة اإلشكالية على اإلجابة هبدف
 ثالثة تضمنت اليت و اجلازائر يف التدقيق و احملاسبة ميدان يف املختصني رؤى تعكس استبيان استمارة إعداد
اإلصالحات الواردة  ،يف اجلازائرIAS /IFRSيل وتبين تطبيق النظام احملاسيب املا من بكل تتعلق أساسية حماور

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد و مدى إمكانية تطبيق  10_01بالقانون 
 اتاحلساب احملاسبني،حمافظي يف املتمملني املهنيني من لعينة تقدميها مت واليت باجلازائر ISAاملعايري الدولية للتدقيق 

 .اجلامعيني ساتذةاأل يف املتمملني األكادمييني من جمموعة وإىل احملاسبني اخلرباءو 
 باجلازائر يفاحلسابات ة التدقيق وواقع مهنة حمافظ مهنة واقع على التعرف سنحاول امليدانية الدراسة خالل من
 . احملاسيب النظام إصالح عملية ظل

حتليل كل حماور االستبيان،حيث سنعرض من خالل  حيث سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل دراسة و
أما املبحث الماين فسنخصصه إلعداد  املبحث األول املنهجية واإلجراءات املتبعة يف الدراسة امليدانية،

وبالنسبة للمبحث المالث فسنتطرق إىل دراسة ومناقشة وحتليل نتائج الدراسة  االستبيان و تفريغ البيانات،
 :ا األساس كان الشكل العام للفصل الرابع كاآليتوعلى هذ .امليدانية

 املنهجية و اإلجراءات املتبعة يف الدراسة امليدانية؛.0
 إعداد االستبيان و تفريغ البيانات؛.0
 .دراسة و مناقشة و حتليل نتائج الدراسة امليدانية.6

 .المنهجية و اإلجراءات المتبعة في الدراسة الميدانية:المبحث األول
من خالل هذا املبحث استعراض العناصر املستخدمة يف الدراسة امليدانية واليت متملت يف جمتمع وعينة سنحاول 
 وعليه .الدراسة منهجحدود الدراسة باإلضافة إىل مصادر وأدوات مجع البيانات كما مت التطرق إىل  الدراسة،

 :اآلتية املطالب إىل املبحث هذا تقسيم ميكن
 الدراسة؛ وحدود الدراسة عينة و جمتمع.0
 .البيانات مجع وأدوات ومصادر الدراسة منهج.0
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 .الدراسة حدود و الدراسة عينة و مجتمع :األول المطلب
 :يلي كما  ذلك حدودها،و و عينتها و الدراسة جمتمع املطلب هذا يوضح حيث
 .الدراسة مجتمع:األول الفرع

 يف شهادة وهو لألكادمييني بالنسبة العلمي املؤهل توفر ضرورة على الدراسة جمتمع باختيار قيامنا عند ركازنا لقد
 اخلربة توفر ضرورة على فركازنا للمهنيني بالنسبة أما والتدقيق، احملاسبة يف التخصص مع العليا الدراسات
 .العليا الدراسات يف شهادة أو ليسانس شهادة إما تكون أن ميكن واليت والشهادة

 :اآلتية الفئات يف الدراسة جمتمع يتممل وعليه
 . احملاسبة خرباء:األوىل الفئة
 .احلسابات حمافظي:المانية الفئة
 .الدراسة لتدعيم والتدقيق احملاسبة مبجال املهتمني اجلامعيني ساتذةاأل:المالمة الفئة
 .اسبنياحمل:الرابعة الفئة

 .الدراسة عينة:الثاني الفرع
 طريق عن أو اإللكرتوين االستبيان على أحيانا و باشرامل التسليم على االستمارات توزيع يف اعتمدنا

 عملية وبعد ،%44نسبته ما أي استمارة (00) اسرتجاع مت حيث استمارة 11 بتوزيع قمنا الازمالء،حيث
 للتحليل صالحيتها عدم و اإلجابة نقص بسبب ذلك و استمارات (16) باستبعاد قمنا التصنيف و االنتقاء

 االستمارات يف تصنيفها مت واليت املستجوبني قبل من اسرتجاعها عدم بسب اراتاستم (14) ضياع مت ،كما
 :املقابل اجلدول يوضحه ما هذا و.%41نسبته ما أي استمارة (00) على االعتماد ليتم املفقودة

 .االستبيان باستمارات الخاصة اإلحصائيات(:09)رقم جدولال
 البيان التكرار %النسبة 
 املوزعةاالستمارات  50 100%
 االستمارات  املسرتجعة 40 44%
 االستمارات املفقودة 6 00%
 االستمارات امللغاة 3 3%

 االستمارات الصاحلة للدراسة 41 41%
 .الباحمة إعداد من:المصدر

 .الدراسة حدود:الثالث الفرع
 :يلي فيما هبا قمنا اليت الدراسة حدود تتممل
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بإصالح  احلسابات ةنة حمافظة هو معرفة مدى تأثر مهنة التدقيق ومهالدراس هذه من اهلدف:المكانية الحدود
 مبجال املهتمني واألكادمييني املهنيني من عينة احملاسيب يف اجلازائر وهذا ما أدى بنا إىل حصر الدراسة يف النظام

 .الوطن جهات خمتلف عرب احملاسبة وموظفي والتدقيق احملاسبة
 .0104 نوفمرب 61 إىل 0104 سبتمرب10 من أشهر ثالثة امليدانية سةالدرا امتدت حيث :الزمنية الحدود

 اخلربة حملاسبة والتدقيق والذين ميتلكونمشلت هذه الدراسة األكادمييني املهتمني مبجال ا :الحدود البشرية
 .واملؤهل العلمي يف اجملال

تطبيق النظام احملاسيب املايل اهتمت هذه الدراسة مبعرفة آراء املستجوبني حول تقييم  :الحدود الموضوعية
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب  10_01وكذا آرائهم حول ما جاء به القانون  ،يف اجلازائر IAS /IFRSوتبين 

 .باجلازائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق و  احملاسب املعتمدحمافظ احلسابات و و 
 .البيانات جمع وأدوات ومصادر الدراسة منهج:الثاني لمطلبا

 .الدراسة منهج :األول الفرع
 التدقيق مهنة تطوير واقع دراسة يف التحليلي الوصفي املنهج على لدراسةا هذه خالل من اعتمدنا لقد

،IFRS/IASمعايري احملاسبة الدولية  تبينو  احملاسيب النظام إصالح ظل يف تاحلسابا حمافظ ومهنة اخلارجي

 البيانات جلمع كأداة استبيان استمارة وتوزيع تصميم طريق عن امليدانية بالدراسة تعانةاالسوذلك من خالل 
 وبرنامج 22SPSS اإلحصائي الربنامج باستخدام وحتليلها ودراستها معاجلتها مت واليت الالزمة واملعلومات

2007 EXEL، املطلوبة واألهداف النتائج إىل والتوصل الدراسة فرضيات اختبار هبدف. 
 .البيانات جمع وأدوات مصادر :الثاني الفرع

بغرض مجع بيانات الدراسة قمنا باالعتماد على نوعيني أساسيني من املصادر واليت هلا عالقة مبوضوع البحث 
 :واليت متملت فيما يلي

 .مصادر البيانات الثانوية:أوال
 يف السابقة الدراسات خالل من ويةالمان واملعلومات البيانات مجع مت للدراسة النظري جلازءمن أجل عرض ا

 :مشلت واليت املوضوع
 الدراسة؛ مبوضوع املتخصصة و األجنبية و العربية باللغة العلمية املؤلفات و الكتب _
 التدقيق؛ و باحملاسبة صلة هلا اليت و الرمسية اجلريدة يف املنشورة التنفيذية واملراسيم القوانني_
 احملاسبة؛ و التدقيق جمال يف اجلامعية والرسائل امللتقيات املقاالت،_
 .للمحاسبة الوطين اجمللس عن اإلصدارات و النشرات و التقارير_

 .مصادر البيانات األولية:ثانيا
 من البيانات جلمع أساسية كأداة(أولية بيانات ) االستبيان على االعتماد مت فقد التطبيقي للجانب بالنسبة
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 . 22SPSSاإلحصائي الربنامج يف حتليلها و اتفريغه مث من و الرئيسية مصادرها
 .إعداد االستبيان و تفريغ البيانات:المبحث الثاني

سيتم التطرق من خالل هذا املبحث استعراض إىل العناصر األساسية اليت اعتمدنا عليها عند إعداد استمارة 
ت و هيكل االستبيان،طريقة و كذا مكونا االستبيان اسرتجاع مشاكل و صعوبات وأهماالستبيان و تصميمها،

تصنيف األسئلة و تبويبها،طرق التفريغ و املعاجلة، باإلضافة إىل الوسائل اليت مت استخدامها يف التحليل بعد 
 .اسرتجاع االستمارات من املستجوبني

 :اآلتية املطالب إىل املبحث هذا تقسيم ميكن وعليه
 االستبيان؛ هيكل .0
 .البيانات تفريغ.0

 .االستبيان استرجاع وصعوبات االستبيان االستبيان،تصميم هيكل:ولاأل المطلب
 .االستبيان هيكل :األول الفرع
 :جازئني إىل االستبيان تقسيم مت حيث
 املؤهل املهنية، الشهادة العمر، اجلنس، ) الدراسة لعينة الدميوغرافية باخلصائص اجلازء هذا ويتعلق :األول الجزء

 ؛(املهنية خلربةا الوظيفي، املستوى العلمي،
 :وهي رئيسية حماور (16) ثالثة إىل املوضوع طبيعة مع متاشيا اجلازء هذا تقسيم مت:الثاني الجزء

 ؛يف اجلازائر IFRS IAS/تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين  حول فقرة (06) تضمن :األول المحور
املتعلق مبهن اخلبري  10_01القانون  هبا اءج اليت اإلصالحات تناول فقرات،و (15) تضمن :الثاني المحور

 احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد؛
 ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق  إىل فقرات،هتدف (01) تضمن :الثالث المحور
 إجابات إعداد يف اخلمسة النقاط ذيLIKERT SCALE ليكارت مقياس استخدام مت ولقد .باجلازائر

آلراء أفراد العينة حول كل عنصر يف  العام االجتاه معرفة هبدف المالثة،وذلك باحملاور املتعلقة االستمارة
 :كما هو موضح يف اجلدول أدناه. االستبيان،وذلك ألغراض التحليل

 .معايير تحديد االتجاه لمقياس ليكارت الخماسي(:20)الجدول رقم

 لتصنيفا بشدة غير موافق فقغير موا محايد موافق موافق بشدة
 الرقم 1 2 3 4 5

 طول الفئة (0-0.41) (1.81_2.60) (2.61_3.40) (3.41_4.20) (0.00-1)
 .السابقة الدراسات على باالعتماد الباحمة إعداد من:المصدر
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 .االستبيان تصميم:الثاني الفرع
 فيما أمهها نذكر واليت االعتبار بعني سيةاألسا العناصر من جمموعة بأخذ االستبيان إعداد خالل من قمنا لقد
 :يلي
 قابلة السؤال صيغة تكون ال املفهومة،حىت اللغة و البسيط األسلوب على االستبيان إعداد يف االعتماد_

 للتأويل؛
 االستبيان؛ أسئلة اختصار_
 ني؛للمستجوب بالنسبة ومعقدة مملة تكون ال حىت األسئلة طرح يف التعمق عن االبتعاد حماولة_
 النظري؛ اجلانب مع االستبيان يف والتدرج الرتتيب توافق على احلرص_
 :يف أمهها نذكر أسباب لعدة وذلك املغلقة األسئلة طرح_
 وحقيقية؛ واضحة اإلجابات تكون حىت_
 املناسبة؛ اإلجابة اختيار لتسهيل_

 .موضوعنا إطار يف اإلجابات حلصر
 إحداث هبدف العلمي املؤهل ميتلكون الذين و االختصاص ذوي األكادمييني من جمموعة بآراء االستعانة_

 العينة على األويل االستبيان طرح مت احلذف،كما أو التغيري أو باإلضافة إما االستبيان على التعديالت بعض
 :يلي ما حتقيق بغرض االستطالعية

 لالستبيان؛ املبحوثني استجابة درجة حتديد _
 واملنهجية؛ بالتصميم املتعلقة املشكالت بعض توضيح_
 .مضةاالغ األسئلة معرفة_

 .االستبيانات واسترجاع توزيع صعوبات :الثالث الفرع
بعد تصميم االستبيان وتوزيعه واجهنا عدة مشاكل وصعوبات خالل عملية االسرتجاع، واليت نذكر أمهها فيما 

 :يلي
 عدم جتاوب بعض أفراد العينة مع االستبيان؛_
 لعينة يف اإلجابة على االستبيان رغم إصرارنا و زيارتنا املتكررة هلم؛متاطل بعض أفراد ا_
 اكتفاء بعض أفراد العينة باإلجابة على بعض األسئلة وليس كلها؛_
 .10_01رفض بعض أفراد العينة من اإلجابة على األسئلة بسبب عدم إطالعهم على القانون _
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 .اسة الميدانيةاختبار الصدق و ثبات أداة الدر :المطلب الثاني 
 .صدق أداة الدراسة:أوال

يعترب اختبار االستبيان قبل تطبيقه عمليا من العناصر األساسية يف الدراسة امليدانية وعلى هذا األساس مت 
 .عرض االستبيان على حمكمني من أكادمييني و مهنيني ذوي االختصاص و بعدها مت إعداد النموذج النهائي

 .ثبات أداة الدراسة:ثانيا
يقصد بمبات أداة الدراسة درجة االتساق الداخلي فيما بني الفقرات،واستقرار املقياس و عدم تناقضه مع 

 .نفسه، أي أنه يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة
بغرض إجراء اختبار المبات ألسئلة االستبيان و للتأكد من صدقه وقدرته على حتقيق األهداف املطلوبة، 

،و هذا ما 1.454،فكان املعامل املقابل للدراسة هو ALPHA CRONBACH دمنا معامل المبات استخ
يدل على مستوى عال من ثبات أداة القياس كوهنا تقرتب من الواحد ، فمعامل ألفا كرونباخ يأخذ قيما 

د دل ذلك تنحصر عادة بني من الصفر والواحد الصحيح ، حيث كلما اقرتبت قيمة معامل المبات من الواح
 .على وجود ثبات مرتفعا يطمئن إىل صدق أداة الدراسة

 .البيانات تفريغ:الثالث المطلب
 .معالجة نتائج االستبيان:الفرع األول

، و بعد مجعه من بعد تصميم االستبيان و اختباره و تعديله مت تعميمه على العينة املستهدفة من الدراسة
نظرا  SPSS 22و تفريغها و معاجلتها عن طريق الربنامج اإلحصائي  لةاحملص بتجميع البياناتاملبحوثني قمنا 

لكونه يسهل الوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة من خالل إدارته للبيانات و حتليله اإلحصائي السريع 
 . 2110EXELللنتائج،كما قمنا باستخدام  برنامج 

 مت استخالصها جداول جمموعة إعداد مت ،الدراسة عينة خبصائص البيانات اخلاصة وتبويب مجع خيص ما ويف
 .أشكال تسهل  املالحظة والتحليل يف اجلداول تلك متميل مت الربنامج بنفس و ،2110EXELعلى باالعتماد

 يوفر الذيSPSS 22 برنامج يف العينة أفراد إجابات وتبويب جتميع فتم المالثة، االستبيان حملاور بالنسبة أما
 األدوات بني ومن ملخرجات االستبيان، املوضوعي التحليل على اليت تساعد حصائيةاإل األساليب من جمموعة

 :يلي ما الدراسة هذه يف املستخدمة اإلحصائية
 الدراسة؛ حملاور الداخلي االتساق مدى ملعرفة المبات معامل_
 ؛ العينة ألفرد الدميوغرافية اخلصائص لوصف املئوية والنسب التكرارات_
 إىل العينة أفراد إجابات توجه معرفة و الدراسة حماور من فقرة لكل النسبية األمهية ملعرفة سابيةاحل املتوسطات _

 ؛ العينة إمجايل
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حيث مت احتساب االحنراف املعياري لكل عبارة من احملاور المالثة واالحنراف اإلمجايل  املعيارية االحنرافات_
 احلسايب؛للمحور،وذلك ملعرفة درجة تشتت القيم عن املتوسط 

 .عرض خصائص عينة الدراسة:الفرع الثاني
 :الجنس.2

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس(:22)الجدول رقم 
 اجلنس التكرار %النسبة
 ذكر 31 76%
 أنمى 10 24%

 اجملموع 41 100%
 .من إعداد الباحمة بناءا على بيانات االستبيان:المصدر

 .ة حسب الجنستمثيل توزيع أفراد العين(:00)الشكل رقم 

 
 

 .00من إعداد الباحمة باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر
يف عينة الدراسة   الذكور نسبة أن نالحظ.وزيع أفراد العينة حسب اجلنسبت املتعلق (00)رقم اجلدول خالل من

ذكر ،يف حني بلغت نسبة  60أي ما يعادل % 76 الذكور نسبة تبلغ اإلناث،حيث نسب بكمري تفوق
 .إناث 01أي ما يعادل % 24اث اإلن

 هذه أداء صعوبة إىل ذلك ويرجع الذكور من هم احملاسيب العملحيث توحي هذه النتائج إىل أن أغلب ممتهين 
 .املهنة

 
 
 
 

 ذكر
76% 

 أنثى 
24% 

 الجنس
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 :العمر.1
 .توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية(:21)الجدول رقم 

 العمر التكرار %النسبة
 سنة61أقل من  7 05%
 سنة 01إىل 61من 18 % 44
 سنة 11إىل  01من  8 % 19
 سنة 11أكمر من  4 % 20
 اجملموع 00 100%

 .من إعداد الباحمة بناءا على بيانات االستبيان:المصدر
 .متميل توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية(:06)الشكل رقم 

 
 .00 من إعداد الباحمة باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر

توزيع أفراد عني الدراسة على الفئات العمرية ،والذي ميكن استخالص منه ما (00)دول رقم يوضح لنا اجل
 :يلي
غالبيتهم من  ، وهم ميملون اقل نسبة كون%05سنة يشكلون نسبة  30األفراد الذين يقل عمرهم عن _
 مع أقلية من احملاسبني وكذا حمافظي احلسابات؛ اجلامعيني ساتذةاأل
 ساتذةاأل وهم يف جمملهم من ،%00 نسبة يشكلون سنة01و 61 بنيين ترتاوح أعمارهم نسبة األفراد الذ_

 و احملاسبني وحمافظي احلسابات؛ اجلامعيني
وحمافظي  اجلامعيني ساتذةاألممملني يف  ،% 01هيسنة  50و  40نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني _

 احلسابات وخرباء احملاسبة ؛
 هذا يرجع و ،و غالبيتهم من خرباء احملاسبة% 20سنة فهم ميملون ما نسبته 50كرب منبالنسبة للفئة األ_ 
 .احملاسيب التعليم جانب إىل امليدانية اخلربة يتطلب احملاسبة جمال يف العمل كون  إىل

 سنة30أقل من 
17% 

 30من
 سنة 40إلى

44% 

 50إلى  40من 
 سنة
19% 

 50أكثر من 
 سنة
20% 

 العمر
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 :المؤهل العلمي.3
 .توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي(:23)الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحمة بناءا على بيانات االستبيان:المصدر
 .العلمي متميل توزيع أفراد العينة حسب املؤهل(:07)لشكل رقم ا

 
 .06من إعداد الباحمة باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر

كانت على مستوى احلاصلني على شهادة  العينة أفراد من األعلى سبةالن أن (06) رقم اجلدول يشري و
 محلة نسبة حني يف ؛ احملاسبة خرباء و احلسابات حمافظي و احملاسبني فئة من هم و %10 بنسبة ليسانس

 يف الرغبة إىل التوزيع هذا ويرجع احلسابات، حمافظي و اجلامعيني ساتذةاأل فئة من وهم %49 العليا الدراسات
 .األقل على لليسانس شهادة على احلاصلني اجلامعيني فئة على الدراسة عينة صرح
 :المستوى الوظيفي.4

 .توزيع أفراد العينة حسب املستوى الوظيفي(:24)الجدول رقم 
 %النسبة التكرار املستوى الوظيفي

 %15 6 حماسب
 %39 16 األساتذة اجلامعيني

 %24 10 حمافظ حسابات
 %22 9 خبري حسابات

 %100 41 اجملموع

 جامعي
51% 

دراسات 
 عليا 

49% 

 المؤهل العلمي

 لميالمؤهل الع التكرار %النسبة
 جامعي 21 51%
 دراسات عليا 20 49%
 اجملموع 41 100%
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 .من إعداد الباحمة بناءا على بيانات االستبيان:المصدر
% 15فكانت نسبة احملاسبني  الوظيفي،توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمستوى (00)يوضح لنا اجلدول رقم 

فبلغت ،أما نسبة حمافظي احلسابات %22مث تليها فئة خرباء احملاسبة و هي  و هي أقل نسبة يف العينة،
 %.39اجلامعيني ساتذة األ،بينما بلغت نسبة 24%

 أفراد غالبية أن يالحظ حيث تنوعت العينة أفراد ومهن وظائف أن البيانات هذه خالل من نالحظ حيث
 فئة ،تليها %40 بـ تقدر إمجالية بنسبة (حسابات،حماسبني حمافظي حماسبني، خرباء) املهنيني من العينة

 أن حيث للدراسة مناسب التوزيع وهذا ، %39 بنسبة التدقيق و  حملاسبة مبجال هتمنيامل اجلامعيني ساتذةاأل
 .املهنة أحوال على جيد اطالع على هم املهنيني

 .توزيع أفراد العينة حسب املستوى الوظيفي(:08)الشكل رقم 

 
 .00من إعداد الباحمة باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر

 :الخبرة المهنية.0
 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية(:20)رقم  الجدول

 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحمة بناءا على بيانات االستبيان:المصدر
 

 محاسب
15% 

أساتذة 
 جامعيين

محافظ  39%
 حسابات

24% 

خبير 
 حسابات

22% 

 المستوى الوظيفي

 الخبرة المهنية التكرار %النسبة 
 سنوات1أقل من  9 22%
 سنوات01إىل  1من  14 34%
 سنة 01إىل 01من  8 20%
 سنة 01أكمر من  10 24%

 اجملموع 41 100%
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 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة املهنية(:09)الشكل رقم 

 
 

 .01من إعداد الباحمة باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر
 :يلي ما (01) رقم اجلدول خالل من يتضح حيث

 ؛ اجلامعيني ساتذةاأل وهي متمل احملاسبني و%  22سنوات هي 5نسبة األفراد الذين تقل خربهتم املهنية عن_
 التحوالت عايشوا أهنم يعين وهذا% 34سنوات بنسبة 01إىل  1من  خربة لديهم العينة أفراد أغلب أن_

 .املهنة هبا مرت اليت
وهم ميملون يف جمملهم %  20سنة بلغت نسبتهم  01إىل 01بالنسبة ألفراد العينة ذوي اخلربة ما بني_

 ؛ اجلامعيني ساتذةاألحمافظي احلسابات وكذا 
، وهي تتضمن اخلرباء احملاسبني و بعض  %24سنوات هي  15اد الذين لديهم خربة تفوقنسبة األفر _

 .حمافظي احلسابات
 .دراسة و مناقشة و تحليل نتائج الدراسة الميدانية:المبحث الثالث

 حتليل أجل من وصفها و البيانات بتنظيم قمنا22SPSS اإلحصائي الربنامج يف إدخاهلا و البيانات مجع بعد
 . للقارئ بالنسبة وضوحا أكمر جتعلها بطريقة الدراسة ئجنتا

 وعليه مت تقسيم .حيث خصصنا هذا املبحث لدراسة و حتليل نتائج البيانات املتوصل إليها من االستبيانات
 :هذا املبحث إىل العناصر اآليت

 ؛يف اجلازائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين .2
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  10_01القانون  هبا جاء اليت اإلصالحات .1

 ؛املعتمد
 .باجلازائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق .3
 

أقل من 
 سنوات5

22% 

إلى  5من 
 سنوات 10

34% 

إلى 10من 
 سنة 15
20% 

أكثر من 
 سنة 15
24% 

 الخبرة المهنية
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 .في الجزائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي وتبني :المطلب األول
نريد من خالله معرفة درجة  من االستبيان، والذي األولم بتحليل بيانات احملور من خالل هذا املطلب، سنقو 

 .يف اجلازائر IAS /IFRSوتبين SCFتطبيق يب و إصالح النظام احملاس عمليةالعينة حول  أفرادرضا 
 .في الجزائر SCFإصالح النظام المحاسبي وتطبيق  :األول الفرع

من وجهة نظر  يف اجلازائر SCFالنظام احملاسيب وتطبيق  إصالح من خالل هذا الفرع، سنقوم بتقييم
 .املستجوبني

 .ضرورة إصالح النظام المحاسبي في الجزائر :أوال
أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق  األولمن احملور  األولعن السؤال  اإلجابةأظهرت نتائج 

 ، %44.6 اجلازائر حيث وافقت عليه عينة الدراسة بنسبةبشدة يف ما يتعلق بضرورة إصالح النظام احملاسيب يف
وهي قيمة صغرية ترجع لتجانس وتوافق  1.05وجتسد ذلك أيضا من خالل االحنراف املعياري الذي بلغ

اإلجابات ومتركازها حول اإلجابة الرابعة و اخلامسة وهذا ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة، وميكن تلخيص 
 :يف اجلدول التايل األولال السؤ  إجابةنتائج 

 .نتائج االستبيان املتعلقة بضرورة إصالح النظام احملاسيب يف اجلازائر(:26)الجدول رقم 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 1 06 04 0.44 1.050 موافق بشدة
 النسبة 1 1 1 60.5 44.6

 ضروري أمر اجلازائر يف احملاسيب النظام إصالح يعترب
 

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .الدولية المحاسبية المعايير من المستمد المالي المحاسب النظام إلى االنتقال :ثانيا

أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق  األولمن احملور  الماينعن السؤال  اإلجابةنتائج أظهرت 
ه اعترب  كما IAS /IFRS الدولية احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام بشدة يف ما يتعلق بتطبيق

 بشدةعلى ذلك وافقت عينة الدراسة  حيث PCN الوطين احملاسيب للمخطط أحسن بديل املستجوبني 
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بلغ االحنراف املعياري من املستجوبني على ذلك، حيث  %0.1مل توافق نسبة  ،يف حني  %04.6وبنسبة 
،و هذا ما يوضحه اجلدول داللة عن تشتت ضعيف لإلجابات بني االقرتاح الماين و الرابع و اخلامس 1.56
 :املقابل

 احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل املتعلقة باالنتقال نتائج االستبيان(:27)الجدول رقم 
 .الدولية

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .SCF تطبيق الجزائر منذ رفتها الممارسة المحاسبية فيالمهمة التي ع التغيرات: ثالثا

من أفراد عينة الدراسة أجابوا مبوافق %00.1أن األول من احملور  المالثعن السؤال  اإلجابةأظهرت نتائج 
 اجلازائر منذ املهمة اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف لتغرياتل مبوافق،مما اجيعل املؤيدين %64.4بشدة و 

وكاجتاه عام للعينة ،من املستجوبني على ذلك %00.4يف حني مل يوافق  %54.0متمل نسبة SCFتطبيق
وهي 0.105االحنراف املعياري  بلغيف حني و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق، 0.10فقد بلغ املتوسط احلسايب

بني  توزعت تجاباإال أن باقي اإل مبوافق و موافق بشدةرغم أن الغالبية أجابت  أنه لكون عودقيمة كبرية ت
 :يف اجلدول التايل المالثالسؤال  إجابةوميكن تلخيص نتائج  احملايدين و غري املوافقني من أفراد العينة،

 اجلازائر منذ املهمة اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف نتائج االستبيان املتعلقة بالتغريات(:28)الجدول رقم 
 .SCF تطبيق

 
 
 
 
 
 

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 1 01 01 0.64 1.566 موافق بشدة
 النسبة 1 0.1 1 04.4 04.6

 أحسن IAS /IFRS  الدولية احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل االنتقال يعترب
 PCN  الوطين احملاسيب للمخطط بديل

 العبارة
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 حصائيةاإلمؤشرات ال
 االتجاه

 العام للعينة
 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 4 6 01 05 0.10 0.105 موافق
 النسبة 1 00.4 5.6 64.4 00.1

 العبارة مهمة تغريات  SCF تطبيق منذ اجلازائر يف احملاسبية املمارسة عرفت
 .SPSS 22 إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيانمن :المصدر

 للمقارنة المالية قابلية القوائم الحسابات وفي جعل شفافية المالي في زيادة المحاسبي النظام دور:رابعا
 .المستخدمة األطراف لدى

ة يتمركاز حول موافق يف أن االجتاه العام لعينة الدراساألول من احملور  الرابععن السؤال  اإلجابةأظهرت نتائج 
 لدى للمقارنة املالية قابلة القوائم احلسابات وجعل شفافية املايل يف زيادة احملاسيب النظام بدور ما يتعلق
،و ذلكعينة الدراسة من  %40.1أيدت نسبة حيث ،0.05فقد بلغ املتوسط احلسايب  املستخدمة األطراف

 كبريإىل التشتت ال رجاعهما ميكن إ %1.104ي بلغجتسد ذلك أيضا من خالل االحنراف املعياري الذ
ات األربعة،و ميكن توضيح نتائج اإلجابة على السؤال الرابح من خالل االقرتاح لإلجابات وتوزعها بني

 :اجلدول املقابل
احلسابات و يف  شفافية املايل يف زيادة احملاسيب النظام بدور نتائج االستبيان املتعلقة (:29)الجدول رقم 

 .املستخدمة األطراف لدى للمقارنة املالية قابلية القوائم لجع
 المؤشرات اإلحصائية

 االتجاه
العام 
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 6 04 04 0.05 1.104 موافق
 النسبة 1 1.4 5.6 61.1 06.1

 القوائم وجعل احلسابات شفافية بازيادة اجلازائر يف تطبيقه خالل من ي املال احملاسيب نظامال مسح
 للمقارنة قابلة هلا املستخدمة األطراف لدى املالية

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
             .لذلك المحاسبية البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل لعدة المحاسبي النظام مواجهة إصالح: خامسا

أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق األول من احملور  اخلامسعن السؤال ينت نتائج األجوبة ب
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 اجلازائرية احملاسبية البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل لعدة احملاسيب النظام بشدة يف ما يتعلق مبواجهة إصالح
،و جتسد ذلك أيضا من خالل االحنراف املعياري   %92.9يث وافقت عليه عينة الدراسة بنسبةلذلك ح

 ،وهي قيمة صغرية ترجع لتجانس وتوافق اإلجابات ومتركازها حول اإلجابة الرابعة و اخلامسة1.90الذي بلغ 
 :وهذا ما يوضحه اجلدول املقابل

 عدم بسبب مشاكل لعدة احملاسيب النظام إصالح نتائج االستبيان املتعلقة مبواجهة(:10)الجدول رقم 
 .لذلك اجلازائرية احملاسبية البيئة استعداد

 المؤشرات اإلحصائية
 االنحراف العام للعينة االتجاه

 المعياري
موافق  المتوسط

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 1 00 05 0.41 1.04 موافق بشدة
 النسبة 1 1 1 60.0 41.1

 العبارة لذلك اجلازائرية احملاسبية البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل عدة اجلازائر يف احملاسيب النظام إصالح واجه
 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 األولي التطبيق أثناء اكلالمحاسبة لمش ميدان في المتخصصين واألكاديميين المهنيين مواجهة:سادسا

 .SCF ل
أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول أشارت نتائج اإلجابة عن السؤال السادس من احملور األول إىل 

 األويل التطبيق أثناء احملاسبة ملشاكل ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني واجهةماملوافقة على 
،كما 0.10املتوسط احلسايب  من عينة الدراسة على ذلك و بلغ  %41.1فقد وافقت نسبة  ،SCF ل

يرجع لكون أن وهي قيمة صغرية داللة على تشتت ضعيف لإلجابات و الذي  1.40عيارياملحنراف ممل اال
،وعليه ميكن تلخيص هذه مع توزع باقي اإلجابات بصفة متقاربة بني االقرتاحات املتبقية أيدت ذلكاألغلبية 

 :اجلدول التايلالنتائج يف 
احملاسبة  ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني نتائج االستبيان املتعلقة مبواجهة(:12)الجدول رقم 

 .SCF ل األويل التطبيق أثناء ملشاكل
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 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 المقياس

 بشدة موافق
 

 التكرار 1 0 0 01 05 0.10 1.40
 النسبة 1 0.1 0.1 00.0 41.1

 العبارة SCF ل األويل التطبيق أثناء مشاكل احملاسبة ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني واجه
 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

 .IAS /IFRS الدولية المحاسبية والمعايير المالي المحاسبي النظام بين مدى التوافق: ابعاس
من أفراد عينة الدراسة   %14.1الحظنا من خالل نتائج اإلجابة على السؤال السابع من احملور األول أن

  %00وIAS /IFRS  الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني موافقني على وجود توافق
 6.11ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . أجابوا مبحايد %00.0غري موافقني و  %5.6موافقني بشدة، و

و هذا راجع لوجود تشتت ضعيف 1.4االجتاه العام لعينة الدراسة حنو موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري 
 :و ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول التايل ،ينلإلجابات و توزع النسب األكرب هلا بني املوافقني واحملايد

 الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني نتائج االستبيان املتعلقة مبدى التوافق(:11)الجدول رقم 
IAS /IFRS. 

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 6 1 00 1 6.11 1.410 موافق
 النسبة 1 5.6 00.0 14.1 00.1

 العبارة IAS /IFRS الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني توافق هناك
 .SPSS 22من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

 .الجزائرب   IAS /IFRSتطبيق معايير: انيالفرع الث
يف حتسني املمارسة   IAS /IFRSمعايريتطبيق تبين و  بالتعرف على دورمن خالل هذا الفرع، سنقوم 

 .من وجهة نظر املستجوبني اجلازائرب احملليةاالقتصادية املؤسسات احملاسبية و تطوير 
 .ة الدولية على المؤسسات المحليةصف في إضفاء  IAS /IFRSمعاييرتطبيق دور تبني و :أوال
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 من أفراد عينة الدراسة موافقني على  %00.1أنعن السؤال المامن من احملور األول  األجوبة وضحتألقد 
 %05.0و   IAS /IFRSااللتازام بتطبيق معايرينتيجة  صفة الدولية على املؤسسات احمللية إمكانية إضفاء

ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . أجابوا مبحايد %00.0غري موافقني و  %05.0بشدة، و موافقني
و هذا راجع لعدم جتانس 1.15االجتاه العام لعينة الدراسة حنو موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري 6.14

،و اليت ميكن تلخيصها و توزع النسب األكرب هلا بني املوافقني و احملايدين وتشتت كبري على مستوى األجوبة
 :يتيف اجلدول اآل
االلتازام بتطبيق نتيجة  صفة الدولية على املؤسسات احمللية بإضفاء نتائج االستبيان املتعلقة(:13)الجدول رقم 

 .  IAS /IFRSمعايري
 المؤشرات اإلحصائية

 االتجاه
 العام للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 5 01 05 5 6.14 1.150 موافق
 النسبة 1 05.0 00.0 00.1 05.0

 العبارة .صفة الدولية على املؤسسات احمللية    IAS /IFRSأضفى االلتازام بتطبيق معايري
 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

 .جزائر كان له أثر إيجابي على الممارسة المحاسبيةال في IAS /IFRSمعاييرإن تبني و تطبيق  :ثانيا
أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول  الحظنا من خالل نتائج اإلجابة عن السؤال التاسع من احملور األول

 بشكل إاجيايب على املمارسة احملاسبية يف اجلازائر  IAS /IFRSتطبيق معايريبتأثري موافق بشدة يف ما يتعلق 
من  %0.0مل توافق نسبة  ،يف حني  %04.6بشدة و بنسبة على ذلك وافقت عينة الدراسة حيث ،

داللة عن تشتت ضعيف لإلجابات بني االقرتاح 1.51بلغ االحنراف املعياري املستجوبني على ذلك، حيث 
 :،وهذا ما يبينه اجلدول املقابلو الرابع و اخلامسو المالث الماين 

على املمارسة   IAS /IFRSتطبيق معايريلاجيايب باألثر اإل ستبيان املتعلقةنتائج اال(:14)الجدول رقم 
 .باجلازائر احملاسبية

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 0 05 01 0.60 1.514 موافق بشدة
 النسبة 1 0.0 1.4 00.1 04.6
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 يف اجلازائر كان له أثر إاجيايب على املمارسة احملاسبية  IAS /IFRSإن تبين و تطبيق معايري
 

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
ت المؤسسات االقتصادية فتح األسواق العالمية أمام منتجا في IAS /IFRSمعاييرتطبيق  دور:ثالثا

 .الجزائرية
من أفراد عينة الدراسة أجابوا مبوافق بشدة %60.0أظهرت نتائج األجوبة عن السؤال العاشر من احملور األوألن

فتح األسواق العاملية أمام منتجات  يف IAS /IFRSتطبيق معايريدور مبوافق،مما اجيعل املؤيدين ل %00.1و
و  ،من املستجوبني على ذلك %00.0يف حني مل يوافق  %51.4متمل نسبة  ةاملؤسسات االقتصادية اجلازائري

االحنراف  بلغيف حني و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق ، 6.11كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط احلسايب
ي إال أن باق مبوافق و موافق بشدةرغم أن الغالبية أجابت  أنه لكون عودوهي قيمة كبرية ت0.105املعياري 

يف اجلدول  األجوبةوميكن تلخيص نتائج  احملايدين و غري املوافقني من أفراد العينة،بني  توزعت تاإلجابا
 :التايل

فتح األسواق العاملية أمام  يف IAS /IFRSمعايريتطبيق  بدور املتعلقة نتائج االستبيان(:10)الجدول رقم 
 .منتجات املؤسسات االقتصادية اجلازائرية

 صائيةالمؤشرات اإلح
العام  االتجاه

 للعينة
 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 0 0 1 05 00 6.11 0.105 موافق
 النسبة 0.0 1.4 00.0 00.1 60.0

جات على فتح األسواق العاملية أمام منت   IAS /IFRSيساعد االلتازام بتطبيق معايري
 املؤسسات االقتصادية اجلازائرية

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
تطبيق ب االلتزاممن خالل  تمكين المؤسسات المحلية من االندماج مع مؤسسات أجنبية: رابعا

 .   IAS /IFRSمعايير
 من أفراد عينة الدراسة موافقني على %04.6أن  ولاإلجابة عن السؤال احلادي عشر من احملور األأظهرت 
 IAS /IFRS معايري تطبيقب االلتازاممن خالل  جنبيةاألؤسسات املاملؤسسات احمللية مع  اندماج إمكانية

ويبني املتوسط احلسايب الذي . أجابوا مبحايد %00.0غري موافقني و  %0.1موافقني بشدة، و %64.4و
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و هذا راجع لوجود  1.40ة الدراسة حنو موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري االجتاه العام لعين0.00بلغ 
،وهذا ما ميكن تلخيصه يف اجلدول لإلجابات و توزع النسب األكرب هلا بني املوافقني و احملايدين نسيبتشتت 

 :التايل
من  ؤسسات أجنبيةتمكني املؤسسات احمللية من االندماج مع مب نتائج االستبيان املتعلقة(:16)الجدول رقم 

 .   IAS /IFRSتطبيق معايريب االلتازامخالل 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 1 01 01 0.00 1.406 موافق
 النسبة 1 0.1 00.0 04.6 64.4

ؤسسات املعلى متكني املؤسسات احمللية من االندماج مع    IAS /IFRSااللتازام بتطبيق معايري يساعد
 جنبيةاأل

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .في جلب المستثمر األجنبي   IAS /IFRSريعايمااللتزام بتطبيق  دور:امساخ

 من أفراد عينة الدراسة موافقني على  %04.6نعن السؤال الماين عشر من احملور األوألأظهرت نتائج اإلجابة 
موافقني   %61و  IAS /IFRSريعايمااللتازام بتطبيق  من خالللب املستممر األجنيب القدرة على ج

لعام االجتاه ا0.05ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . أجابوا مبحايد %5.6غري موافقني و  %5.6بشدة، و
لإلجابات  نسيبو هذا راجع لوجود تشتت  1.44لعينة الدراسة حنو موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري 

 :عليه ميكن تلخيص اإلجابات يف اجلدول اآليتعلى االقرتاحات األربعة، و  هاوتوزع
ق االلتازام بتطبي من خالللب املستممر األجنيب جب نتائج االستبيان املتعلقة(:17)الجدول رقم 

 .  IAS /IFRSريعايم
 المؤشرات اإلحصائية

 االتجاه
 العام للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 6 6 01 04 0.05 1.446 موافق
 النسبة 1 5.6 5.6 04.6 61.1
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 العبارة .جلب املستممر األجنيب يف   IAS /IFRSيساهم االلتازام بتطبيق معايري

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .تحسين جودة المعلومات المحاسبيةفي  IAS /IFRSالمعايير المحاسبية الدولية دور : سادسا

 وافقت الدراسة عينةمن   %06.1نسبةأشارت نتائج اإلجابة عن السؤال المالث عشر من احملور األول أن 
حتسني جودة املعلومات احملاسبية ، وجتلى ذلك يف من حيث  املعايري احملاسبية الدوليةالدور الذي تلعبه  على

واليت تعرب عن إجابة موافق ، وجتسد ذلك أيضا يف االحنراف املعياري الذي  0.00املتوسط احلسايب الذي بلغ
،و هذا ما النسب األكرب هلا بني املوافقني و احملايدين ومتركاز داللة عن تشتت ضعيف لإلجابات1.46بلغ 

 :يوضحه اجلدول املقابل
حتسني جودة املعلومات يف املعايري احملاسبية الدولية بدور  نتائج االستبيان املتعلقة(:18)الجدول رقم 

 .احملاسبية
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 0.00 1.460 موافق بالشدة
 

 التكرار 1 1 6 04 01
 النسبة 1 1 5.6 06.1 04.4

على حتسني جودة املعلومات احملاسبية،مما سريفع من  IAS /IFRSتساعد املعايري احملاسبية الدولية 
 جودة التقرير

 العبارة

 .SPSS 22 لباحمة باالعتماد على نتائج االستبيانمن إعداد ا:المصدر
 .(يف اجلازائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين ):خالصة نتائج المحور األول

اليت  صالح اإل عملية عن ونضااالستبيان ، جند أن أفراد عينة الدراسة ر  من نتائج احملور األولبعد حتليل 
 IAS /IFRSمعايريتطبيق أمهية تبين و ، كما وافقوا بالغالبية على SCFتطبيق  من خالل النظام احملاسيبعرفها 

 .اجلازائرب احملليةاالقتصادية املؤسسات ودوره يف  حتسني املمارسة احملاسبية و تطوير 
PCN الوطين احملاسيب خططاملمن  االنتقال من خالل مت االتفاق على ضرورة إصالح النظام احملاسيب حيث_

ة و الذي جنده يتماشى مع التطورات اجلديدة اليت الدولي احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل
 .عرفها االقتصاد العاملي على عكس املخطط احملاسيب الوطين الذي مت إعداده يف ظل مبادئ االقتصاد املوجه
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حيث بلغت نسبة SCFتطبيق اجلازائر منذ مارسة احملاسبية يفاملهمة اليت عرفتها امل مت التأكيد على التغرياتو _ 
 وجعل احلسابات شفافية بازيادة تطبيقه خالل منمن أفراد عينة الدراسة ،حيث  %54.0املؤيدين لذلك 

 .هلا املستخدمة األطراف للمقارنة لدى قابلة املالية القوائم
 البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل لعدة حملاسيبا النظام مواجهة إصالحأفراد عينة الدراسة على لقد أمجع _ 

 التطبيق أثناء مشاكل احملاسبة ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني واجهإذ  لذلك اجلازائرية احملاسبية
،كما أنه مل تتحكم املؤسسات االقتصادية احمللية يف تطبيق هذا النظام على القوائم املالية هلا، SCFل األويل

 :كن إرجاع ذلك لألسباب اآلتيةوعليه مي
 ؛احملاسبة ميدان يف املتخصصنيعدم توفر اخلربة و التكوين الكايف لدى املهنيني و األكادمييني .0
 املبادئ احملاسبية نظرا لعدم فهمها؛ وجود صعوبة أثناء تطبيق. 0
 املايل؛التأخر يف إصدار املذكرات املنهجية املفسرة للتطبيق األويل للنظام احملاسيب .6
 .نقص األحباث يف اجلانب التقين حول هذا النظام.0
لقد سعت احلكومة اجلازائرية إىل تكييف النظام احملاسيب مع املعايري احملاسبية الدولية من خالل إعداد إطار _

ل تصوري يتضمن احلسابات و قواعد سريها و كذا الطرق احملاسبية املعتمدة يف التقييم و إعادة التقييم و تعدي
 بني توافقالقوائم املالية املوجودة فيه ،حيث أظهرت نتائج الدراسة موافقة أغلبية أفراد عينة الدراسة على وجود 

فمن خالل املقارنة بينهما جند أن هناك نقاط اختالف و نقاط  الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام
و ذلك من حيث اإلطار املفاهيمي النظري و كذا من  IAS /IFRSوSCFتشابه ،إذ يوجد توافق كبري بني

 الناحية التقنية،كما أن هناك بعض االختالفات اليت تعود إىل خصوصيات و طبيعة البيئة االقتصادية
 .واحملاسبية يف إعداده

للمهنيني  يهدف تبين املعايري احملاسبية الدولية إىل االقرتاب من املمارسات احملاسبية الدولية و إىل السماح_ 
تطبيق تبين و  أكمر مالئمة مع االقتصاد املعاصر ،و عليه يسعى وفق ركيازة ومرجعية ومبادئبالعمل 

يف اجلازائر من وجهة نظر املستجوبني ؛إىل حتسني املمارسة احملاسبية و التأثري عليها إاجيابيا  IAS /IFRSمعايري
 :حتقيق العناصر اآلتية من خالل احملليةاالقتصادية املؤسسات و كذا إىل تطوير 

 ؛صفة الدولية على املؤسسات احمللية إضفاء_
 ؛فتح األسواق العاملية أمام منتجات املؤسسات االقتصادية اجلازائرية_
 ؛جنبيةاألؤسسات املمتكني املؤسسات احمللية من االندماج مع  _
 حتسني جودة املعلومات احملاسبية؛_
ن خالل تدويل اإلجراءات و املعامالت املالية و احملاسبية لتجنب م جلب املستممر األجنيباملسامهة يف _

 .الوقوع يف مشاكل اختالف النظم احملاسبية 
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المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  02_20القانون  بها جاء التي اإلصالحات :المطلب الثاني
 .الحسابات والمحاسب المعتمد

نريد من خالله معرفة درجة  من االستبيان، والذي الماين احملور من خالل هذا املطلب، سنقوم بتحليل بيانات
 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب 10_01القانون  هبا جاء اليت اإلصالحاتحول الدراسة  عينة أفرادرضا 

 .و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد
  والمحاسب الحساباتالمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ  10_01القانون  الموافقة على:أوال

 .المعتمد
 على من أفراد عينة الدراسة موافقني  %01.6أنالمانيمن احملور  األولعن السؤال  اإلجابةنتائج  بدتأ

موافقني   %04.6واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد 10_01القانون 
االجتاه العام 0.01ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . دأجابوا مبحاي %00غري موافقني و  %0.0بشدة، و

 لإلجابات ضعيفلوجود تشتت  نظراو  1.45لعينة الدراسة حنو موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري 
 :على االقرتاحات األربعة،وعليه ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول املقابل هاوتوزع

 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب 10_01القانون  املوافقة علىب نتائج االستبيان املتعلقة(:19)الجدول رقم 
 .وحمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 1 00 01 0.01 1.450 موافق
 النسبة 1 0.0 00 01.6 04.6

 العبارة املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد 10_01أتوافق مع القانون 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 ير مهنة المحاسبةإعادة هيكلة المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة لتطو ضرورة :ثانيا

 .والتدقيق بالجزائر
 على وافقت عينة الدراسةمن   %11.0نسبةبينت إجابات املستجوبني عن السؤال الماين من احملور الماين أن 

إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجلازائر، وجتلى ضرورة 
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، وجتسد ذلك أيضا يف االحنراف بشدةواليت تعرب عن إجابة موافق  0.04احلسايب الذي بلغذلك يف املتوسط 
 ،بني املوافقني و احملايدين و توزعها داللة عن تشتت ضعيف لإلجابات1.45املعياري الذي بلغ 

 :وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت
نظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة إعادة هيكلة املبضرورة  نتائج االستبيان املتعلقة(:30)الجدول رقم 

 .لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجلازائر
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 0 06 00 0.04 1.451 موافق بالشدة
 النسبة 1 1 1.4 60.5 14.1

 تعترب إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة أمر ضروري لتطوير مهنة احملاسبة
 و التدقيق باجلازائر

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .يةستقاللأثره على االو جعل مهنة المحاسبة تحت وصاية وزارة المالية : ثالثا

من أفراد عينة الدراسة أجابوا %00.0الحظنا من خالل األجوبة عن السؤال المالث من احملور الماين أن 
متمل نسبة  عل مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املاليةجل مبوافق،مما اجيعل املؤيدين %60.5مبوافق بشدة و 

و كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط ،على ذلك من املستجوبني %60.5يف حني مل يوافق  06.1%
 عودوهي قيمة كبرية ت0.106االحنراف املعياري  بلغيف حني و اليت تعرب عن اإلجابة مبحايد ، 6.00احلسايب

احملايدين و غري املوافقني و اليت مملت يف جمملها بني حيث توزعت النسب األكرب  تاإلجابا لوجود تشتت يف
 :عينة،و ميكن تلخيص نتائج اإلجابات يف اجلدول املقابلمن أفراد ال14.0%

 .مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املالية املتعلقة جبعلنتائج االستبيان (:32)الجدول رقم 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 ياسالمق

 التكرار 1 06 01 06 1 6.00 0.106 محايد
 النسبة 1 60.5 00.0 60.5 00.0
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 العبارة جعل مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املالية لن يفقدها استقالليتها

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 من خالل إشرافه على اقع الممارسة المهنية بالجزائرالمجلس الوطني للمحاسبة في تحسين و دور :رابعا

 .مهنة المحاسبة
يف موافق بشدة أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول  األجوبة عن السؤال الرابع من احملور الماينأظهرت 

،فقد نة احملاسبةمه من خالل إشرافه على اجمللس الوطين للمحاسبة يف حتسني واقع املمارسة املهنية باجلازائردور 
،و جتسد ذلك أيضا من ذلكعينة الدراسة من  %11.6أيدت نسبةحيث ،0.01بلغ املتوسط احلسايب 

و املوافقني ضعيف لإلجابات بني التشتت رجاعه إىل الميكن إ ما%1.50خالل االحنراف املعياري الذي بلغ
 :عليه ميكن تلخيص هذه  النتائج يف اجلدول املقابلاحملايدين، و 

اجمللس الوطين للمحاسبة يف حتسني واقع املمارسة املهنية بدور  نتائج االستبيان املتعلقة(:31)دول رقم الج
 .مهنة احملاسبة من خالل إشرافه على باجلازائر

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 لمقياسا

 التكرار 1 0 6 01 05 0.01 1.50 موافق بشدة
 النسبة 1 0.0 5.6 04.4 00.1

سيساهم إشراف اجمللس الوطين للمحاسبة على مهنة احملاسبة يف حتسني واقع املمارسة املهنية 
 باجلازائر

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .الرفع من كفاءة المهنةفي استحداث مجموعة من التقارير لمحافظ الحسابات ر دو : خامسا

 من أفراد عينة الدراسة موافقني على  %06.1أن عن السؤال اخلامس من احملور الماين  أظهرت األجوبة
 موافقني %00.1واستحداث جمموعة من التقارير حملافظ احلسابات من خاللالرفع من كفاءة املهنة إمكانية 
االجتاه العام 0.00ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . أجابوا مبحايد %1.4غري موافقني و  %0.1بشدة، و

 نسيبو هذا راجع لوجود تشتت  1.40،حيث بلغ االحنراف املعياري بشدة لعينة الدراسة حنو موافق
 :ه اجلدول التايل،و هذا ما يبينلإلجابات و توزع النسب األكرب هلا بني املوافقني و احملايدين

استحداث جمموعة من التقارير  من خاللالرفع من كفاءة املهنة ب نتائج االستبيان املتعلقة(:33)الجدول رقم 
 .حملافظ احلسابات
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 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 0 04 05 0.00 1.400 موافق بالشدة
 النسبة 1 0.1 1.4 06.1 00.1

 العبارة .سيساعد استحداث جمموعة من التقارير حملافظ احلسابات على الرفع من كفاءة املهنة يف اجلازائر

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .الجزائربترشيد قرارات مستخدمي تقرير المدقق  في 02_20القانون  دور: سادسا

 من أفراد عينة الدراسة موافقني على  %64.4أن أوضحت اإلجابة عن السؤال السادس من احملور الماين 
بشدة،  موافقني %06.1و10_01القانون  من خاللترشيد قرارات مستخدمي تقرير املدقق إمكانية 

االجتاه العام لعينة 0.00ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . جابوا مبحايدأ %05.0غري موافقني و  %0.0و
،و عليه ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول 1.40،حيث بلغ االحنراف املعياري بشدة الدراسة حنو موافق

 :املقابل
لقانون اتطبيق  خاللرتشيد قرارات مستخدمي تقرير املدقق ب نتائج االستبيان املتعلقة(:34)الجدول رقم 

01_10. 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 5 01 04 0.00 1.400 موافق بالشدة
 النسبة 1 0.0 05.0 64.4 06.1

 العبارة خدمي تقرير املدقق يف اجلازائرعلى ترشيد قرارات مست 10_01سيساعد القانون 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
بين القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق بالجزائر التي جاء بها  مدى التوافق : سابعا

 .ISAمع المعايير الدولية للتدقيق  02_20القانون 
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من أفراد عينة الدراسة أجابوا %05.0 أناإلجابة عن السؤال السابع من احملور الماين نالحظ  من خالل نتائج
توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة لوجود  مبوافق،مما اجيعل املؤيدين %60.0مبوافق بشدة و 

يف حني  %10.0متمل نسبة ISAدقيق مع املعايري الدولية للت 10_01التدقيق باجلازائر اليت جاء هبا القانون 
 و كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط،من املستجوبني على ذلك %0.1مل يوافق 
 عودوهي قيمة كبرية ت0.140االحنراف املعياري  بلغيف حني و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق، 6.46احلسايب

رتاح المالث و الرابع و اخلامس،و ميكن و توزع النسب األكرب هلا بني االق تإلجابالوجود تشتت كبري ل
 :تلخيص اإلجابات يف اجلدول اآليت

توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة مبدى ال نتائج االستبيان املتعلقة(:30)الجدول رقم 
 .ISAمع املعايري الدولية للتدقيق  10_01التدقيق باجلازائر اليت جاء هبا القانون 

 إلحصائيةالمؤشرات ا
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 0 04 00 5 6.46 0.140 موافق
 النسبة 1 0.1 06.1 60.0 05.0

ر و اليت جاء هبا القانون هناك توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق باجلازائ
 ISAمع املعايري الدولية للتدقيق  10_01

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب 10_01القانون  هبا جاء اليت اإلصالحات):لثانيخالصة نتائج المحور ا

 .(تمدوحمافظ احلسابات واحملاسب املع
 اليت اإلصالحات عن خمتلف ونضااالستبيان ، جند أن أفراد عينة الدراسة ر  ماين مننتائج احملور البالعودة إىل  

 .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد 10_01القانون  تضمنها
 %51.4حيث أيدت نسبة  10_01القانون  تضمنها اليت اإلصالحاتوافق أغلبية املستجوبني على  _

حيث سعت إىل  إعادة تنظيم و تطوير مهنة احملاسبة و التدقيق يف اجلازائر هقررت احلكومة مبوجبذلك،و الذي 
إىل عدة تغيريات جذرية بالنسبة للهيئات  ىأد ه املهنة مماالقوانني واملبادئ واهليئات املشرفة على هذ ثاستحدا

إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على مهنة على ضرورة  عينة الدراسةمن   %11.0نسبة،فقد أكدتاملهنية
 .احملاسبة لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجلازائر
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نقل  من خالل مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املاليةمن املستجوبني جعل  %60.5لقد رفضت نسبة _ 
 افظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين إىل وزارة املالــية،الصالحيات من املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحم

،أما يفقدها استقالليتها سوف وزارة املالية إشرافجعل مهنة احملاسبة حتت و يرجع سبب رفضهم إىل أن 
صالحيات  إمكانية توسيعو يعود ذلك حسب وجهة نظرهم إىل  %06.1املؤيدين لذلك فبلغت نسبتهم 

فع من تها مما سري نح االعتماد عرب إنشاء جملس وطين للمحاسبة يكون حتت سلطم حيثوزارة املالية من 
 .مستوى تكوين املهنيني

اجمللس الوطين للمحاسبة يف كما أشارت نتائج األجوبة على احملور الماين إىل رضا املستجوبني عن دور _
مهنة احملاسبة حيث  واملتابعة على من خالل عمليات اإلشراف واملراقبة حتسني واقع املمارسة املهنية باجلازائر

 .ذلكعينة الدراسة من أفراد  %11.6أيدت نسبة
 على الرفع من كفاءة املهنةسيساعد استحداث جمموعة من التقارير حملافظ احلسابات ومت التأكيد على أن _ 

،حيث بلغت  مصداقية أكرب للتقارير و سيؤدي إىل زيادة المقة فيها لدى املستخدمني هلاوسيعطي  وجودهتا
أفراد عينة  من %41.1أنأوضحت نتائج األجوبة  من املستجوبني،كما %02.9نسبة املؤيدين لذلك 

 .10_01القانون  من خاللترشيد قرارات مستخدمي تقرير املدقق إمكانية  الدراسة موافقني على
ري الصادرة من قبل جملس من خالل مقارنة النصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلازائر مع املعاي_

من  %10.0املعايري الدولية للتدقيق جند أن هناك نقاط توافق ونقاط اختالف حيث وافقت نسبة 
توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق باجلازائر اليت جاء هبا القانون وجود املستجوبني 

أن هذا التوافق يعترب نسيب ويعترب مشروع التحول حنو املعايري ،غري ISAمع املعايري الدولية للتدقيق  10_01
الدولية للتدقيق يف مراحله األوىل و مازال املشوار طويل أمام احلكومة لتحقيق ذلك،و اليت سعت بدورها إىل 

 .ةاملستمدة من املعايري الدولية للتدقيق عن طريق اجمللس الوطين للمحاسب NAAطرح معايري جازائرية للتدقيق 
 .بالجزائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق :المطلب الثالث

دراسة مدى  نريد من خالله من االستبيان، والذي المالثمن خالل هذا املطلب، سنقوم بتحليل بيانات احملور 
 .عن ذلك عينة الدراسة أفرادمعرفة درجة رضا و كذا  باجلازائر ISAإمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 

 .في الجزائر ISAتبني المعايير الدولية للتدقيق  :األول الفرع

من  فيالجزائرISAتبين املعايري الدولية للتدقيق  بالتعرف على مدى إمكانية من خالل هذا الفرع، سنقوم
 .وجهة نظر املستجوبني

 .ة على المستوى الدوليفي تقليل التفاوت بين الممارسات المحاسبي ISAتبني  دور:أوال
أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق  المالثمن احملور  األولعن السؤال  اإلجابةأظهرت نتائج 

حيث ،يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل  ISAتبين  مبسامهة بشدة يف ما يتعلق
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من املستجوبني  %05.0أجابت نسبة ،يف حني% 04.6بنسبةبشدة و على ذلك وافقت عينة الدراسة 
بلغ و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق بشدة ، حيث  4.29و كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط احلسايب،مبحايد

املوافقني و احملايدين،و هذا ما يوضحه داللة عن تشتت ضعيف لإلجابات بني 0.74االحنراف املعياري 
 :اجلدول املقابل

يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية  ISAتبين مبسامهة نتائج االستبيان املتعلقة(:36)الجدول رقم 
 .على املستوى الدويل

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 7 15 19 4.29 0.749 موافق بشدة
 النسبة 1 1 17.0 36.6 46.6

 العبارة يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل ISAسيساهم تبين 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .ISAتبني  من خالل تحسين أداء المدققإمكانية  :ثانيا

 على وافقت عينة الدراسةمن  61 %نسبةالحظنا من خالل األجوبة عن السؤال الماين من احملور المالث أن 
واليت تعرب 4.31، وجتلى ذلك يف املتوسط احلسايب الذي بلغISAتبين  من خالل حتسني أداء املدققإمكانية 

 نسيبداللة عن تشتت 1.9بلغ ، وجتسد ذلك أيضا يف االحنراف املعياري الذي  بشدة عن إجابة موافق
 :،وعليه ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول املقابلاملوافقني حول ومتركاز النسب األكرب هلا لإلجابات

 .ISAتبين  من خالل حتسني أداء املدققبإمكانية  نتائج االستبيان املتعلقة(:37)الجدول رقم 
 مؤشرات إحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 يالمعيار 

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 1 01 15 4.31 0.609 موافق بشدة
 النسبة 1 2.4 1 61.0 36.6
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 العبارة .يف حتسني أداء املدقق ISAسيساعد تبين 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .مستخدمي التقريرمن طرف  اتخاذ القرارات المناسبةفي ISAتبني  دور: ثالثا

 دور من أفراد عينة الدراسة موافقني على 48.8%أن عن السؤال المالث من احملور المالث أظهرت األجوبة
غري  %4.9موافقني بشدة، و 36.6 %و مستخدمي التقريرمن طرف  اختاذ القرارات املناسبةيف ISAتبين 

االجتاه العام لعينة الدراسة حنو 4.17ويبني املتوسط احلسايب الذي بلغ . أجابوا مبحايد %9.8 موافقني و
لإلجابات و توزع النسب األكرب هلا  نسيبو هذا راجع لوجود تشتت 1.4موافق،حيث بلغ االحنراف املعياري 

 :يف اجلدول التايل األجوبةوميكن تلخيص نتائج  ،بني املوافقني و احملايدين
مستخدمي من طرف  اختاذ القرارات املناسبةيف  ISAتبين  بدور نتائج االستبيان املتعلقة(:38)جدول رقم ال

 .التقرير
 مؤشرات إحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 كرارالت 1 2 4 20 15 4.17 0.803 موافق
 النسبة 1 4.9 9.8 48.8 36.6

 العبارة مستخدمي التقرير على اختاذ القرارات املناسبة ISAسيساعد تبين 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 تقارير التدقيق تلقى قبوال أكبر من قبل في جعل استخدام المعايير الدولية للتدقيق دور:رابعا

 .المستخدمين
أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق عن السؤال الرابع من احملور المالث  األجوبة وضحتألقد 

استخدام املعايري  من خاللتقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني  جبعل بشدة يف ما يتعلق
 %7.3أجابت نسبة ،يف حني 58.5%بشدة و بنسبةعلى ذلك حيث وافقت عينة الدراسة ،الدولية للتدقيق

و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق  4.46و كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط احلسايب،من املستجوبني مبحايد
و توزعها على االقرتاحات لإلجابات  نسيبداللة عن تشتت 0.74بلغ االحنراف املعياري بشدة ، حيث 

 :يف اجلدول اآليت األربعة،و اليت ميكن تلخيصها
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من تقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني  جبعل نتائج االستبيان املتعلقة(:39)الجدول رقم 
 .استخدام املعايري الدولية للتدقيق خالل

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

ير غ
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار - 1 3 13 24 4.46 0.744 موافق بشدة
 النسبة - 2.4 7.3 31.7 58.5

ستلقى قبوال أكرب من قبل  إن تقارير التدقيق اليت يتم فيها استخدام املعايري الدولية للتدقيق
 املستخدمني باملقارنة مع تلك اليت ال تستخدمها

 العبارة

 .SPSS 22 الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيانمن إعداد :المصدر
 ISAتبني المعايير الدولية للتدقيق من خالل مارسة مهنة التدقيق اإليجابي على م ثراأل:خامسا

 .بالجزائر
بشدة االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق أظهرت األجوبة عن السؤال العاشر من احملور المالث أن 

، ISAتبين املعايري الدولية للتدقيق من خالل  ارسة مهنة التدقيق باجلازائراإلاجيايب على مم ثرباأل يف ما يتعلق
على ذلك ،حيث وافقت عينة الدراسة 4.48وميكن استيضاح ذلك من خالل املتوسط احلسايب الذي بلغ

عياري ،أما االحنراف املمن املستجوبني مبحايد %4.9أجابت نسبة ،يف حني 58.5%بشدة و بنسبة
 إلجابات علىالنسب األكرب ليرجع إىل توزع و هي قيمة صغرية داللة على وجود تشتت نسيب   0.71فبلغ

 :و اخلامس،و عليه ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول اآليت االقرتاحات المالث والرابع
تبين من خالل  باجلازائر ارسة مهنة التدقيقاإلاجيايب على مم ثرباأل نتائج االستبيان املتعلقة(:40)الجدول رقم 

 .ISAاملعايري الدولية للتدقيق 
 مؤشرات إحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 2 14 24 4.48 0.711 موافق بشدة
 النسبة 1 2.4 4.9 34.1 58.5
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 العبارة بشكل إاجيايب على ممارسة مهنة التدقيق باجلازائر ISA املعايري الدولية للتدقيق سيؤثر تبين

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .من حيث التطبيق ISAو تبني  IAS /IFRS ل الجزائر تبني بين العالقة:الثاني الفرع

 IAS /IFRSبني املعايري احملاسبية الدولية  ف على مدى االرتباطبالتعر  من خالل هذا الفرع، سنقوم
 .و ذلك من وجهة نظر أفراد العينة من حيث التطبيقISAالدولية ومعايري التدقيق 

من ISAالدولية ومعايير التدقيق  IAS /IFRSين المعايير المحاسبية الدولية برتباط اال مدى:أوال
 .حيث التطبيق
االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز حول موافق  أن المالثمن احملور  اخلامسعن السؤال األجوبة أظهرت نتائج 

من ISAومعايري التدقيق الدولية  IAS /IFRSارتباط وثيق بني املعايري احملاسبية الدولية بوجود  يف ما يتعلق
بت أجا ،يف حني 31.7%بشدة و بنسبةعلى ذلك حيث وافقت عينة الدراسة ، حيث التطبيق

و اليت تعرب عن  4.07و كاجتاه عام للعينة فقد بلغ املتوسط احلسايب،من املستجوبني مبحايد %24.4نسبة
و توزعها بني االقرتاح لإلجابات  ضعيفداللة عن تشتت 0.75بلغ االحنراف املعياري اإلجابة مبوافق ، حيث 

 :المالث و الرابع و اخلامس،و ميكن تلخيص النتائج يف اجلدول التايل
 IAS /IFRSارتباط وثيق بني املعايري احملاسبية الدولية بوجود  نتائج االستبيان املتعلقة(:42)الجدول رقم 

 .من حيث التطبيقISA ومعايري التدقيق الدولية 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 10 18 13 4.07 0.754 موافق
 النسبة 1 1 24.4 43.9 31.7
من ISAالدولية ومعايري التدقيق  IAS /IFRSهناك ارتباط وثيق بني املعايري احملاسبية الدولية 

 حيث التطبيق
 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .لمعايير المحاسبية الدولية اتبني نتيجة لتكييف مهنة التدقيق في الجزائر مع الواقع الدولي ضرورة :انياث

أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركاز  نا من خالل نتائج األجوبة عن السؤال السادس من احملور المالثالحظ
ملعايري اتبين نتيجة لاجلازائر مع الواقع الدويل تكييف مهنة التدقيق يف بضرورة حول موافق بشدة يف ما يتعلق 
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،و جتسد ذلك أيضا من خالل   %41.1بنسبةبشدة و حيث وافقت عليه عينة الدراسة  ،احملاسبية الدولية
وهي قيمة صغرية ترجع لتجانس وتوافق اإلجابات ومتركازها حول اإلجابة 1.04االحنراف املعياري الذي بلغ 

 :،وعليه ميكن تلخيصها من خالل اجلدول التايلما يدل على رضا غالبية أفراد العينةالرابعة و اخلامسة و هذا 
نتيجة تكييف مهنة التدقيق يف اجلازائر مع الواقع الدويل بضرورة  نتائج االستبيان املتعلقة(:41)الجدول رقم 

 .ملعايري احملاسبية الدولية اتبين ل
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 نحرافاال
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 1 1 14 27 4.65 0.48 موافق بشدة
 النسبة 1 1 1 34.1 65.9

اجيعل تكييف مهنة التدقيق يف اجلازائر  IAS /IFRSإن تبين اجلازائر للمعايري احملاسبية الدولية 
 مرا ضرورياأ مع الواقع الدويل

 العبارة

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .ISA للتدقيق الدولية المعايير تطبيق متطلبات:الثالث الفرع

و كذا على  ISAتطبيق املعايري الدولية للتدقيق  مدى إمكانية بالتعرف علىمن خالل هذا الفرع، سنقوم 
 .ة نظر أفراد الدراسةمتطلبات التطبيق من وجه

 .في ظل البيئة المحاسبية الجزائرية الحالية ISAتطبيق المعايير الدولية للتدقيق  مدى إمكانية: أوال
من أفراد عينة الدراسة أجابوا مبوافق %34.1أنعن السؤال السابع من احملور المالث  األجوبة وضحتألقد 

يف ظل البيئة احملاسبية  ISAتطبيق املعايري الدولية للتدقيق  إلمكانية مبوافق،مما اجيعل املؤيدين %29.3بشدة و
و كاجتاه عام للعينة ،من املستجوبني على ذلك %22يف حني مل يوافق  %46.0متمل نسبة  اجلازائرية احلالية

وهي  1.15االحنراف املعياري  بلغيف حني و اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق، 3.75فقد بلغ املتوسط احلسايب
و توزع النسب األكرب هلا بني االقرتاح الماين و المالث و  تإلجابالوجود تشتت كبري ل عودتجدا كبرية قيمة  

 :الرابع و اخلامس،و اليت ميكن تلخيصها يف اجلدول اآليت
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يف ظل البيئة  ISAتطبيق املعايري الدولية للتدقيق  مبدى إمكانية نتائج االستبيان املتعلقة(:43)الجدول رقم 
 .اسبية اجلازائرية احلاليةاحمل

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 9 6 12 14 3.75 1.157 موافق
 النسبة 1 22 14.6 29.3 34.1

 العبارة يف ظل البيئة احملاسبية اجلازائرية احلالية ISAميكن تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 

 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
تطبيق المعايير الدولية قبل  IFACالدولي للمحاسبين  االتحادانضمام الجزائر إلى ضرورة : ثانيا

 .ISA للتدقيق 
 46وافقوا و بنسبة أفراد عينة الدراسة أغلبية  من احملور المالث أن أوضحت نتائج اإلجابة عن السؤال المامن

 تطبيق املعايري الدولية للتدقيق قبل  IFACانضمام اجلازائر إىل اإلحتاد الدويل للمحاسبني على ضرورة   %
ISA املتوسط  ،حيث بلغعن اإلجابة% 12.2وامتنع،على ذلك % 4.9، يف حني مل يوافق

وهي قيمة كبرية تعود   0.89كما ممل االحنراف املعياري  تمركاز حول موافق بشدةو الذي ي4.43احلسايب
و توزع النسب األكرب هلا بني املوافقني و احملايدين،و هذا ما ميكن تلخيصه من خالل للتشتت يف اإلجابات 

 :اجلدول اآليت
 IFACالدويل للمحاسبني  اداالحتانضمام اجلازائر إىل بضرورة  نتائج االستبيان املتعلقة(:44)الجدول رقم 

 .ISA تطبيق املعايري الدولية للتدقيق قبل 
 المؤشرات اإلحصائية

العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 1 2 5 7 27 4.43 0.895 موافق بشدة
 النسبة 1 4.9 12.2 17.1 65.9

الدويل للمحاسبني  االحتادانضمام اجلازائر إىل ISA يتطلب تطبيق املعايري الدولية للتدقيق 
IFAC 

 العبارة
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 .SPSS 22 من إعداد الباحمة باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
 .تطبيق المعايير الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقريربمحافظ الحسابات عدم إلزام : ثالثا

من أفراد العينة وافقوا على عدم إلازام   %24.4نسبة  أن عن السؤال التاسع من احملور المالث أظهرت األجوبة
 % 22، وأجاب بشدةمبوافق % 31.7، تطبيق املعايري الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقريربحمافظ احلسابات 

احتساب املتوسط احلسايب جنده ، وب بشدةموافق  بغري % 4.9بغري موافق ، يف حني كانت إجابة
لكون انه رغم أن الغالبية أجابت على  عودت جدا  وهي قيمة كبريةو اليت تعرب عن اإلجابة مبوافق 3.56يساوي

 األجوبةوميكن تلخيص نتائج  ،توزعت بني االقرتاحات الباقية إال أن باقي اإلجاباتو اخلامس  الرابعاالقرتاح 
 :يف اجلدول التايل

تطبيق املعايري الدولية للتدقيق أثناء بحمافظ احلسابات بعدم إلازام  نتائج االستبيان املتعلقة(:40)م الجدول رق
 .إعداده للتقرير

 المؤشرات اإلحصائية
العام  االتجاه
 للعينة

 االنحراف
 المعياري

موافق  المتوسط
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المقياس

 التكرار 2 9 7 10 13 3.56 1.285 موافق
 النسبة 4.9 22 17.1 24.4 31.7

إن حمافظ احلسابات غري ملازم بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقرير، وذلك نظرا 
 لغياب النصوص القانونية والتشريعات اجلازائرية املتعلقة بإلازامية التطبيق

 العبارة

 .SPSS 22 لى نتائج االستبيانمن إعداد الباحمة باالعتماد ع:المصدر
 .(باجلازائر ISAدراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق ):لثالثخالصة نتائج المحور ا

يعترب تكييف ممارسة التدقيق يف اجلازائر مع التدقيق الدويل أمر ضروري،مما يستدعي االهتمام املتازايد من قبل 
االستبيان  المالث مننتائج احملور هنة احملاسبة يف اجلازائر،و بعد حتليل احلكومة عن طريق اجلهة املشرفة على م

 :توصلنا إىل
عليه  للتدقيق يف اجلازائر سيؤدي إىل حتسني ممارسة مهنة التدقيق،وتبين املعايري الدولية  لقد أثبتت الدراسة أن_

ستجدات اليت  عرفها االقتصاد من وجهة نظر املبحوثني إىل تطوير املهنة و جعلها تواكب امل ISA تبين يسعى
 :العاملي،و ذلك فيما يتعلق بالعناصر اآلتية

وافقت عينة الدراسة ،فقد يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل ISAتبين  مسامهة_
 ؛% 04.6بشدة و بنسبةعلى ذلك 



 تقييم واقع وإمكانية تبني املعايير الدولية للتدقيق ظل إلاصالح املحاسبي ـــع          الفصــــــــل الراب
 

177 

 

  على ذلك ؛من املبحوثني 61 %،حيث وافقت نسبةحتسني أداء املدققإمكانية _
 بشدةعلى ذلك وافقت عينة الدراسة ،إذ مستخدمي التقريرمن طرف  اختاذ القرارات املناسبة_

 ؛%36.6ونسبة
 ؛% 11.0،و بلغت نسبة املؤيدين لذلكتقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني جعل_
راسة أن هناك تأثري إاجيايب على املهنة باجلازائر،حيث أظهرت الدارسة مهنة التدقيق اإلاجيايب على مم ثراأل_

 .من أفراد عينة الدراسة على ذلك %10.4ووافقت نسبة
ارتباط وثيق بني  حبيث يوجد ISAو تبني  IAS /IFRS ل اجلازائر تبين بني عالقة هناك أن القول ميكن_

ائج الدراسة أن نسبة ،فلقد أثبتت نتاملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق الدولية من حيث التطبيق
بعملية تطبيق  معايري احملاسبة الدولية تبينمن املستجوبني أيدوا ذلك و ارتأوا ضرورة إتباع عملية  14.0%

نظرا لالرتباط الوثيق بني املهنتني مما سيعطي مصداقية أكرب للقوائم املالية و اليت ستؤدي  معايري التدقيق الدولية
بشدة و عينة الدراسة أفراد وافق رير املدقق اخلارجي لدى املستخدمني له،كما بدورها إىل زيادة المقة يف تق

ملعايري احملاسبية اتبين نتيجة لتكييف مهنة التدقيق يف اجلازائر مع الواقع الدويل على ضرورة   %41.1بنسبة
 .الدولية

 املؤيدينجند أن نسبة  ISA للتدقيق الدولية املعايري تطبيق متطلبات خيص ما يف املستجوبني أراء بتحليل _
،غري  %46.0متمل نسبة  يف ظل البيئة احملاسبية اجلازائرية احلالية ISAتطبيق املعايري الدولية للتدقيق  إلمكانية

 :أنه البد من أخذ العناصر اآلتية بعني االعتبار قبل التطبيق
 ات الواقع احملاسيب اجلازائري؛إدخال تعديالت على املعايري الدولية للتدقيق و جعلها تتالءم مع خصوصي.0
بشكل تدراجيي حىت تتمكن من تقييم مدى استعداد البيئة  ISAإصدار معايري تدقيق وطنية مستمدة من .0

 ؛NAAاحملاسبية لذلك ،و هي اخلطوة اليت قامت هبا احلكومة من خالل إصدار 
 .اجيب تدريب املدققني على كل معيار يتم إصداره.6

أفراد عينة أغلبية  أوضحت النتائج أن للتدقيق الدولية املعايري تطبيق تطلباتتعلق مبو يف نفس السياق امل_ 
تطبيق قبل  IFACانضمام اجلازائر إىل اإلحتاد الدويل للمحاسبني على ضرورة   %46وافقوا و بنسبة الدراسة 

عضوية يف االحتاد ال أن حتصل على هاتطبيقحيث اجيب على أي دولة ترغب يف ISA املعايري الدولية للتدقيق 
 .الدويل للمحاسبني

تطبيق بحمافظ احلسابات من أفراد العينة وافقوا على عدم إلازام   %14.0نسبة  أنكما أظهرت النتائج _
نظرا لعدم وجود نص قانوين اجيرب املدقق اخلارجي على تطبيق هذه  املعايري الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقرير

تطبيق معايري التدقيق املقبولة قبوال عاما عند قيامه بعملية التدقيق مما يضمن له إعداد املعايري فهو ملازم فقط ب
 .تقرير سليم و بالتايل ميكن العميل من اختاذ القرارات املناسبة
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 :الفصل الرابع ةـــــــــــالصـــــــــــــخ
املتمملة )عتماد على آراء املبحوثني تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل الدراسة امليدانية من البحث،من خالل اال

يف عينة من اخلرباء احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني و أساتذة التعليم العايل املتخصصني يف جمال 
 .حول حماور االستبيان(احملاسبة و التدقيق

 يف اجلازائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتبين حيث خصصنا احملور األول من االستبيان ل
النظام احملاسيب، كما وافقوا اليت عرفها  صالحاإل عملية عن ونضار  والذي توصلنا من خالله إىل أن املستجوبني

املعايري الدولية للمحاسبة و دور ذلك يف حتسني املمارسة احملاسبية و تطوير تطبيق أمهية تبين و بالغالبية على 
 .جلازائراب احملليةاالقتصادية املؤسسات 

املتعلق مبهن  10_01القانون  تضمنها اليت اإلصالحات كما مت ختصيص احملور الماين من االستبيان ملختلف
،فقد استخلصنا من خالل حتليل نتائج هذا احملور أن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد

 ،حبيث أيدوا سعي احلكومة 10_01القانون  هبا جاء اليت اإلصالحات وافقوا علىأفراد عينة الدراسة أغلبية 
إعادة هيكلة املنظمات و  القوانني واملبادئ ثاستحدمن خالل قيامها با لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق باجلازائر

 .على املهنة املهنية املشرفة
 باجلازائر ISAية للتدقيق دراسة مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولأما احملور المالث من االستبيان فتم ختصيصه ل

،حيث توصلنا إىل أن تكييف ممارسة التدقيق يف اجلازائر مع التدقيق الدويل أمر ضروري هبدف جعل مهنة 
 تبين التدقيق تتماشى مع التطورات اليت شهدها االقتصاد العاملي،و من وجهة نظر املبحوثني فإنه يف حالة

ISA سيؤدي ذلك،  إلى تحقيق ما يلي: 
 ؛التفاوت بني املمارسات احملاسبية على املستوى الدويلتقليل  _
 ؛حتسني أداء املدققإمكانية _
 ؛مستخدمي التقريرمن طرف  اختاذ القرارات املناسبة_
.تقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني جعل_
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 :الخاتمة 
احلسابات باجلازائر  ةحمافظو من خالل هذه الدراسة مت عرض إصالح النظام احملاسيب و أثره على التدقيق 

 .وضرورة تكييف هذه املهنة مع املعايري الدولية للتدقيق
والتأكد من  للمؤسسةاملايل  بتحديد مدى سالمة وصحة املركازاملدقق  اخلارجي من جمرد قيام التدقيق انتقللقد 

واكتشاف ما قد يتخللها من أخطاء أو غش أو تازوير، سبية املمبتة بالدفاتر والسجالت،دقة البيانات احملا
وفحص ملدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية واخلروج برأي فين، إىل أهداف جاءت وليدة التطور 

 .االقتصادي املتسارع الذي يشهده العامل 
 التدقيقحبيث تصدر عن طريق جلنة تطبيقات  التدقيقتعترب معايري التدقيق الدولية كنتيجة لتطوير مهنة حيث 

اجلوهرية و  اإلجراءاتحتتوي على املبادئ و  فهيالدولية و هي جلنة تابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني ، 
اللجوء إليها عند قصور املعايري احمللية،و  القوائم املالية و اليت ميكن بتدقيقاملتعلقة  اإليضاحاتو  اإلرشادات

 .هي هتدف إىل تقليل التفاوت بني ممارسات املهنيني عرب العامل
وألجل اإلجابة على إشكالية البحث،و املتعلقة بأثر إصالح النظام احملاسيب على نظام التدقيق اخلارجي ومهنة 

باجلازائر،حاولنا أن نقدم كل متغري من  ISAتدقيق حمافظ احلسابات و مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية لل
معايري احملاسبة الدولية    تبين و احملاسيب النظام إصالح وهي املستقلة املتغريات،امتغريات البحث على حد

IFRS /IASاملعايري وتبين احلسابات حمافظ مهنة و اخلارجي التدقيق مهنة تطوير وهي التابعة واملتغريات 
 .فرضيات كإجابات أولية إلشكالية البحث ثالثو قد قمنا باقرتاح  ،قيقللتد الدولية

بعد عرض ومعاجلة و حتليل املوضوع من جانبيه النظري و التطبيقي،توصلنا أثناء : نتائج اختبار الفروض.2
 :اختبار الفروض إىل ما يلي
ا إلصالح النظام المحاسبي أمر يعتبر االتجاه نحو المعايير الدولية للتدقيق تبع:بالنسبة للفرضية األولى

 .ضروري
عالقة  من خالل الفصل األول و الفصل المالث و احملور المالث من االستبيان ميكن االهتداء إىل أن هناك

و اليت تتممل يف كون أن املخرجات األساسية للنظام احملاسيب هي املدخالت  التدقيقوطيدة بني احملاسبة و 
 .لتدقيق األساسية ل

املنظمات املهنية احملاسبية بإصدار حيث قامت  عالقة بني معايري احملاسبة و التدقيق الدولية يوجدكما أنه 
 مث بعدها إصدار معايري التدقيق الدولية، و هي جمموعة املعايري الصادرة من االحتاد معايري احملاسبة الدولية

.الدويل للمحاسبيني
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رة و السادس من احملور المالث فإهنم أكدوا على ضرو  اخلامسووفقا إلجابات أفراد العينة حول ا السؤال   
نظرا لالرتباط الوثيق بني الوظيفتني   معايري التدقيق الدوليةبعملية تطبيق  معايري احملاسبة الدولية تبينإتباع عملية 

 .قق اخلارجيمما سيعطي مصداقية أكرب للقوائم املالية و اليت ستؤدي بدورها إىل زيادة المقة يف تقرير املد
وعليه الحظنا أنه يف ظل اعتماد املعايري الدولية للمحاسبة البد من تكييف التدقيق احملاسيب يف اجلازائر وفق 
املعايري الدولية للتدقيق،حيث مت قبول هذه الفرضية،و بالتايل يعترب االجتاه حنو املعايري الدولية للتدقيق تبعا 

 .إلصالح النظام احملاسيب أمر ضروري
في  التدقيقتوافق بين القوانين و النصوص التشريعية المنظمة لمهنة  هناك: النسبة للفرضية الثانيةب

 .الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق
من خالل الفصل المالث و احملور الماين من االستبيان ميكن القول أنه بعد املقارنة بني النصوص التشريعية 

ازائر و بني املعايري الدولية للتدقيق جند أن هناك نقاط توافق ونقاط اختالف،حيث املنظمة ملهنة التدقيق يف اجل
تعيني قاط و اليت نذكر منها على سبيل املمال تتوافق يف بعض الن لمهنةلالنصوص القانونية املنظمة جند أن 

حفظ و التوثيق  ر و أنواعه،أو املسري و املدقق المانوي،التقرياألساسي  دققامل محتديد مها، ، رقابة اجلودةدققامل
باملقابل جند أن النصوص القانونية ملمارسة املهنة ال تتعرض لبعض النقاط اليت تنص عليها املعايري و امللفات 

 .الداخلي املدققعاة عمل رامو  برياخلاالستفادة من عمل ،تقييم املخاطرواليت نذكر منها  الدولية للتدقيق
 لسؤال السابع من احملور الماين من االستبيان،يرى أغلبية أفراد العينة أن هناكوبناءا على نتائج اإلجابة عن ا

مع  10_01توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق باجلازائر اليت جاء هبا القانون 
و املعايري الدولية يعترب هذا التوافق نسيب حيث مازال مشروع التحول حن،ورغم ذلك املعايري الدولية للتدقيق

 .للتدقيق يف مراحله األوىل
 التدقيقتوافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة ملهنة  بالتايل هناكو  وعليه فقد مت قبول هذه الفرضية،

 .يف اجلازائر مع املعايري الدولية للتدقيق
مارسة مهنة إيجابي على م بشكلISAتبني المعايير الدولية للتدقيق يؤثر :بالنسبة للفرضية الثالثة

 .التدقيق بالجزائر
من خالل الفصل التطبيقي و بناءا على نتائج احملور المالث من االستبيان،الحظنا أن أفراد العينة وافقوا أنه يف 

باالعتماد على  ارسة مهنة التدقيق باجلازائرسيؤثر ذلك إاجيابيا على ممISAتبين املعايري الدولية للتدقيق حالة 
 .اإلجابة عن السؤال العاشر من احملور المالثنتائج 
يف تقليل التفاوت بني سيساهم ISAأن تبين  المالثمن احملور  األولعن السؤال  اإلجابةأظهرت نتائج حيث 

من  تحسني أداء املدقق،و يرى أغلبية أفراد العينة أن هناك إمكانية لاملمارسات احملاسبية على املستوى الدويل
 .وهذا ما أثبتته نتائج األجوبة عن السؤال الماين من احملور المالث ISAتبين  خالل
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يف  املعايري الدولية للتدقيق سيساعدتبين  فإن ووفقا إلجابات املستجوبني حول السؤال المالث من احملور المالث
ور المالث عن السؤال الرابع من احمل األجوبة وضحتأ،كما مستخدمي التقريرمن طرف  اختاذ القرارات املناسبة

استخدام املعايري  من خاللتقارير التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني  هناك إمكانية جلعلأن 
 .الدولية

و إىل تطويرها  في الجزائر سيؤدي إلى تحسين ممارسة مهنة التدقيقتبين املعايري الدولية للتدقيق  ومنه ميكن القول أن
هدها االقتصاد املعاصر،و عليه فقد مت قبول هذه الفرضية،وبالتايل يؤثر و جعلها تواكب املستجدات اليت يش

 .ارسة مهنة التدقيق باجلازائربشكل إاجيايب على ممISAتبين املعايري الدولية للتدقيق 
 :من خالل البحث الذي قمنا به توصلنا إىل النتائج اآلتية :عرض نتائج الدراسة.1
و اليت تتممل يف كون أن املخرجات األساسية للنظام احملاسيب هي  دقيقالتتوجد عالقة وطيدة بني احملاسبة و _

 .لتدقيقاملدخالت األساسية ل
لخرباء احملاسبني و الغرفة ميارس وزير املالية الوصاية على اهليئات المالثة و اليت تتممل يف املصف الوطين ل_

 .ين عن طريق اجمللس الوطين للمحاسبةالوطنية حملافظي احلسابات و املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمد
ؤديه من يالذي  األساسي نظرا للدور  أمهية كبرية يف املؤسسات الصناعية، التجارية واملالية حملافظ احلسابات_

 .أجل احلفاظ على القيم واملبادئ احملاسبية
 .نيها من قبل املدققنيبشكل فاعل يف إصدار معايري مت تبالدولية سامهت اجلمعيات املهنية احملاسبية لقد _

 :من وجهة نظر أغلبية المستجوبين،فإنه
  الوطين احملاسيب خططامل االنتقال من خالل ضرورة إصالح النظام احملاسيبوافقت عينة الدراسة على _

PCN  ة لكونه يتماشى مع التطورات اجلديدة الدولي حملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل
 عرفها االقتصاد العاملي على عكس املخطط احملاسيب الوطين الذي مت إعداده يف ظل مبادئ االقتصاد اليت

 املوجه؛
 البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل لعدة احملاسيب النظام مواجهة إصالحأفراد عينة الدراسة على أمجع _

 ؛لذلك اجلازائرية احملاسبية
بسبب SCF ل األويل التطبيق أثناء مشاكل احملاسبة ميدان يف صصنياملتخ واألكادمييني املهنيني واجهلقد _

عدم توفر اخلربة و التكوين الكايف لدى املهنيني و األكادمييني و نظرا للتأخر يف إصدار املذكرات املنهجية 
 املفسرة للتطبيق األويل للنظام احملاسيب املايل؛

 مع املعايري احملاسبية الدولية من خالل إعداد إطار سعت احلكومة اجلازائرية إىل تكييف النظام احملاسيب_ 
 تصوري يتضمن احلسابات و قواعد سريها و كذا الطرق احملاسبية املعتمدة يف التقييم و إعادة التقييم؛

 ؛الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني توافقيوجد _
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 القرتاب من املمارسات احملاسبية الدولية؛يهدف تبين املعايري احملاسبية الدولية إىل ا_
فتح األسواق العاملية يف اجلازائر من وجهة نظر املستجوبني إىل   IAS /IFRSمعايريتطبيق تبين و  يسعى_ 

ؤسسات املمتكني املؤسسات احمللية من االندماج مع  ،أمام منتجات املؤسسات االقتصادية اجلازائرية
 ؛جلب املستممر األجنيباحملاسبية،املسامهة يف ،حتسني جودة املعلومات جنبيةاأل
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب  10_01القانون  وافق أفراد عينة الدراسة على_

 ؛املعتمد
إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسبة لتطوير مهنة احملاسبة و التدقيق هناك رضا حول _

 ؛ائرباجلاز 
 ؛استقالليتها على سيؤثرجعل مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املالية أن  يرى أغلبية أفراد العينة_
وسيعطي  وجودته على الرفع من كفاءة املهنةسيساعد استحداث جمموعة من التقارير حملافظ احلسابات إن _

  هلا؛مصداقية أكرب للتقارير و سيؤدي إىل زيادة المقة فيها لدى املستخدمني
من وجهة نظر املبحوثني إىل تطوير املهنة و جعلها تتماشى مع  ISAتبين املعايري الدولية للتدقيق  يسعى_

يف تقليل التفاوت بني املمارسات احملاسبية على املستوى املستجدات احلديمة و ذلك من خالل املسامهة 
تقارير  و كذا من خالل جعل تخدمي التقريرمسمن طرف  اختاذ القرارات املناسبة،حتسني أداء املدقق،الدويل

 ؛التدقيق تلقى قبوال أكرب من قبل املستخدمني
نظرا لعدم  تطبيق املعايري الدولية للتدقيق أثناء إعداده للتقريربحمافظ احلسابات وافق املبحوثني على عدم إلازام _

يري التدقيق املقبولة قبوال عاما عند وجود نص قانوين اجيرب املدقق اخلارجي على ذلك فهو ملازم فقط بتطبيق معا
 .قيامه بعملية التدقيق

 :بناء على النتائج السابقة ميكن تقدمي االقرتاحات كما يلي :التوصيات و االقتراحات.3
 اجيب تكوين املدققني و تدريبهم على كيفية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق؛_
من خالل إصدار  حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمداملتعلق باخلبري احملاسب و  10_01القانون دعم _

 املراسيم املكملة هلذا القانون بغية مواكبة املستجدات اليت تعرفها املهنة على املستوى الدويل؛
 الدولية للتدقيق و خاصة األجنبية منها؛معايري  اليت أقدمت على تبينول االستفادة من جتارب الد_
العلمية الوطنية و الدولية ملناقشة أهم التطورات اليت تطرأ على مهنة احملاسبة يف عقد املؤمترات و امللتقيات _

 اجلازائر؛
 اجيب االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني حىت متكن احلكومة من تبين املعايري الدولية للتدقيق؛_
 .دولية للمحاسبةضرورة حتديث النظام احملاسيب املايل وفق املستجدات اليت تطرأ على املعايري ال_
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 :ميكن طرح جمموعة من املواضيع القابلة للدراسة مستقبال كما يلي :آفاق الدراسة.4
 دراسة مشروع التوجه حنو تبين املعايري الدولية للتدقيق يف ظل البيئة احملاسبية اجلازائرية؛_

 الدولية؛ التدقيقمعايري و يف اجلازائر  مهنة التدقيق احملاسيبوافق بني ممارسة الت ىمد_ 
.دراسة مقارنة ملهنة التدقيق يف كل من اجلازائر وتونس و املغرب_



 
 
 
 
 

 ةـــــــــــقائــــــــــم

 املـــــــــــراجــــــــــــــع
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 :قائمة المراجع
 .المراجع باللغة العربية:أوال

 :الكتب.أ
 .0114دار النهضة العربية،بريوت،،المراجعة معايير و إجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي، .0
،عمان،  0مكتبة اجملمع العريب،ط التدقيق القائم على مخاطر التدقيق ،إيهاب نظمي إبراهيم ،  .0

0111. 
ــدقيق الحســاباتإيهــاب نظمي،هــاين العــازب، .6 دار وائــل للنشــر، الطبعــة األوىل،  ،_اإلطــار النظــري_ت

 .0100األردن،
، دار صفاء للنشر و التوزيع، االسـكندرية ،  الحسابات المدخل الحديث لتدقيقأمحد حلمي مجعة، .0

0111. 
، الطبعة المانيـة،دار صـفاء للنشـر و التوزيـع، اإلسـكندرية المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة ، .1
 ،0111. 
 االســــكندرية، الــــدار اجلامعيــــة ،مراجعــــة الحســــابات مــــن النــــاحيتين النظريــــة و العمليــــةأمحــــد نــــور،  .4
،0144. 

 .0110،مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية، الحسابات تدقيقنور ،  أمحد .5
،مؤسســة أساســيات التــدقيق فــي ظــل المعــايير األمريكيــة و الدوليــةالقاضــي حســني،دحدوح حســني، .4

 .0111الوراق، عمان،  
، ،اإلسكندرية،مصــر، الــدار اجلامعية مختلفــةمراجعــات مختلفــة ألغــراض أمــني الســيد أمحــد لطفــي،  .1

0111. 
ـــــــــــــة،حامـــــــــــــد  .01 ـــــــــــــو هيب ـــــــــــــة حممـــــــــــــد أب ـــــــــــــةطلب ،الطبعـــــــــــــة األوىل،زمـــــــــــــازم ناشـــــــــــــرون و أصـــــــــــــول المراجع

 .0100وزعون،األردن،عمان،م
اإلطـــار النظـــري و _مراجعـــة الحســـابات المتقدمـــةحســـني أمحـــد دحـــدوح ،حســـني يوســـف القاضـــي، .00

 .0111،درا المقافة للنشر،األردن،0،طالجزء األول_اإلجراءات العملية
ـــــدقيق الحســـــابات، اأمـــــني،خالـــــد  .02 ـــــةعلـــــم ت ـــــة النظري ،ص 0901، مطبعـــــة االحتـــــاد ، عمـــــان  لناحي
00_00. 

الطبعــــــــــة األوىل، دار ،_الناحيــــــــــة النظريــــــــــة_علــــــــــم تــــــــــدقيق الحســــــــــاباتخالـــــــــد أمــــــــــني عبــــــــــد اهلل، .06
 .0111وائل،عمان،

 .0111،دار وائل للنشر،األردن، (الناحية النظرية)علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهلل، .00
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الطبعـة األوىل، دار وائـل ، ( الناحيـة النظريـة والعمليـة) الحسـابات ، علـم تـدقيق خالد أمـني عبـد اهلل .01
 . 0111للنشر ، عمان ، 

ــدقيق الحســابات خالــد أمــني عبــد اهلل، .04 ــة و العمليــة)علــم ت ــة النظري الطبعــة المانيــة،دار وائــل ، (الناحي
 .0111للطباعة و النشر،عمان األردن،

ــــل الرفــــاعي، .05 ــــدقيق الحســــابات خالــــد اخلطيب،خلي ــــم ت ــــيا)عل الطبعــــة األوىل، دار ،(لنظــــري و العمل
 .0111املستقبل للنشر و التوزيع، األردن،

 .0111،الطبعة األوىل،دار املستقبل،عمان،تدقيق الحساباتخالد اخلطيب،خليل الرفاعي، .04
 .0101،مكتبة اجملمع العريب،عمان،0ط،تدقيق الحسابات،سامي حممد الرقاد،لؤي حممد وديان .01
 .0100دار زهران للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل،ت، تدقيق الحساباسعود كايد، .01
دراســة تحليليــة لمســتقبل المعــايير المحاســبية الدوليــة فــي مهنــة المراجعــة ســهام حممــد الســويدي، .12

 .0100،الطبعة األوىل،الدار اجلامعية،مصر،بالجزائر
ة و قواعــد أخالقيــات و ســلوكيات مهنــة المحاســبعبــد الوهــاب نصــر علــي ،شــحاتة الســيد شــحاتة، .00

،الـــــــــدار (مـــــــــدخل مصـــــــــري و عربـــــــــي و دولـــــــــي مقـــــــــارن)المراجعـــــــــة فـــــــــي مواجهـــــــــة األزمـــــــــات الماليـــــــــة
 .0111اجلامعية،اإلسكندرية،

 ،،مؤسســـــة دار شـــــباب اجلامعـــــة ا وعمـــــالمبـــــادئ وأســـــس المراجعـــــة علمـــــعبـــــد الفتـــــاح الصـــــحن ،  .21
 .0116،اإلسكندرية

 .0114، درا املسرية ،عمان، (الناحية النظرية) ، تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة  .00
ـــــــدين مصـــــــطفى الدهراوي،حممـــــــد الســـــــيد ســـــــرايا، .01 ـــــــي المحاســـــــبة و كمـــــــال ال ـــــــة ف دراســـــــات متقدم

 .0110الدار اجلامعية ، مصر،المراجعة،
،املكتـــب دراســـات متقدمـــة فـــي المحاســـبة و المراجعـــةكمـــال الـــدين الدهراوي،حممـــد الســـيد ســـرايا، .04

 .0114اجلامعي احلديث،اإلسكندرية ،
 .0114،املكتب اجلامعي احلديث،االسكندرية، أصول المراجعةل،الفيومي حممد،لبيب عاد .05
 .2112،دار املعرفة،اإلسكندرية،مصر،أصول و قواعد المراجعة و التدقيقحممد السيد سرايا،، .04
المعــايير و _ اإلطــار النظــري_ أصــول و قواعــد المراجعــة و التــدقيق الشــامل حممــد الســيد ســرايا، .01

 .0115،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،ق العمليمشاكل التطبي_القواعد
ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة المراجعـــة و مراقبـــة الحســـابات مـــن النظريـــة إلـــى التطبيـــق،حممـــد بـــوتني ، .61

 .0116،اجلازائر ، 
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االطار النظري و الممارسة ) ،المراجعة و تدقيق الحساباتحممد هتامي طواهر،مسعود صديقي .60
 .0116وعات اجلامعية،اجلازائر،ديوان املطب،(التطبيقية

،ديوان املطبوعات 6،ط،المراجعة و تدقيق الحساباتحممد هتامي طواهر،مسعود صديقي .60
 .0114اجلامعية،اجلازائر،

المفاهيم األساسية و آليات )، المراجعة الخارجية  حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي .66
 .0110الدار اجلامعية،اإلسكندرية،،(الدولية التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها و المعايير

،  دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعةأمحد البديوي ،شحانة السيد شحاتة ، منصور .60
 .0116،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية 

،عمان 0،دار وائل للنشر،ط مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمليةهادي التميمي ، .61
،0110. 

، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقد جربوع ،يوسف حمم .64
 .0111للنشر و التوزيع، عمان، األردن ،

 :أطروحات دكتوراه.ب
أطروحة أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي،سايج فاياز، .0

 .0101_0100،(0)دكتوراه،ختصص علوم التسيري،جامعة  البليدة 
أطروحة دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب،: التنظيم المهني للمراجعة  شريقي عمر، .0

 .1021_1022،،0دكتوراه،جامعة سطيف
أطروحة دكتوراه،جامعة التدقيق في المؤسسات العمومية،يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة، .3

 .0101_0100بوبكر بلقايد،تلمسان،ختصص تسيري،
 

 :التالمج.ج
، 11، العـــددواقـــع ممارســـة المراجعـــة بالجزائر،مجلـــة الدراســـات االقتصـــادية والماليـــةألزهـــر عـــازة،ا .0

 .0100جامعة الوادي،اجلازائر، 
جملـة الباحـث أثر اإلصالحات المحاسـبية والماليـة علـى مهنـة التـدقيق فـي الجزائـر،  وهري جليلـة،ز  .1

 .0101، ديسمرب 10االقتصادي،العدد 
جملــة دراســة مقارنــة بــين الجزائــر وتــونس والمغــرب،:محــافظ الحســابات تمســؤولياشــريقي عمــر،  .3

 .0100سنة ، 00العلوم االقتصادية و علوم التسيري،العدد 
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واقــع مهنــة المحاســبة فــي الجزائــر بــين التحــوالت و فــريوز خويلــدات،أعمر عازاوي،مبــارك بــوعالق، .4
 .0101، 15جملة أداء املؤسسات اجلازائرية،العدد التحديات،

مجلـس  دراسة مقارنة لمعـايير المحاسـبة اإلسـالمية مـع المعـايير الصـادرة عـنالعيد، بن نعمة سليمة ،حممد  .1
 .0104،فيفري 01العدد  ،،جملة االقتصاد اإلسالمي العامليةIASBمعايير المحاسبة الدولية

، إعادة هيكلة المنظمات المحاسبية المهنية نتيجة حتمية لإلصـالحات المحاسـبية مصباح ياقوت .6
 .0100،نوفمرب 61جملة االقتصاد العاملي، العدد في الجزائر،

 SCFالمعالجة المحاسبية إلهتالك التثبيتات حسب النظام المحاسبي المالي مصطفى عوادي، .5
 .0100، 11،السنة11جملة الدراسات االقتصادية و املالية،جامعة الوادي العدد ،(لةمع دراسة حا) 
 :المؤتمرات.د
الجزائـر،  فـي المهنيـة المنظمـات هيكلـة علـى المحاسـبية اإلصالحات ، أثررعمـ حممد، قمان براق .2

 قاصـدي، جامعـة 2011نـوفمرب 30 و 29 يـومي"اجلازائـر يف احملاسـيب اإلصـالح" :حـول الـدويل العلمـي امللتقـى
 .ورقلة مرباح

أثر تطبيـق النظـام المحاسـبي المـالي علـى جـودة المعلومـات المحاسـبية بشار عيشي،عمار عيشي، .0
دور معـــايري احملاســـبة : ،امللتقـــى الـــدويل حــول ،( واليــة بســـكرة)دراســة حالـــة شـــركات المســـاهمة الجزائريـــة –

اجتاهـــــات النظـــــام احملاســـــيب _يف تفعيـــــل أداء املؤسســـــات و احلكومـــــات (  IAS ,IFRS,IPSAS)الدوليـــــة
 .0100نوفمرب 01_00على ضوء التجارب الدولية ،املنعقد جبامعة وقلة يومي ( املايل و العمومي)اجلازائري

النظـام احملاسـيب املـايل يف :امللتقـى الـدويل حـولمعـايير المراجعـة الدوليـة،بن أعمارة منصور،حويل حممد، .3
،جامعــة 0100ديســمرب 00و 06مواجهــة املعــايري الدوليــة للمحاســبة و املعــايري الدوليــة للمراجعة،املنعقــد يــومي 

 .سعد دحلب،البليدة
: ، امللتقـى الـدويل حـول تطبيق النظام المحاسبي المـالي الجزائـريواقع ودالل علي، مكيوي مسية، ب .0

(: ISA)واملعـايري الدوليـة للمراجعـة (IFRS-IAS)النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعـايري الدوليـة احملاسـبية 
 .2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي 

لمحاســـبي فـــي الجزائـــر ،إصـــالح اإلطـــار ا توفيـــق جـــوادي، بلقاســـم بـــن خليفـــة، مفيـــد عبـــد الـــالوي .1
اإلصــالح احملاســيب يف :،املــؤمتر العلمــي الــدويل حــولوتكييــف القــوائم الماليــة وفــق المعــايير المحاســبية الدوليــة

 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة،اجلازائر ،0100نوفمرب  61و 01اجلازائر يومي 
ظـــــــام واقـــــــع البيئـــــــة المحاســـــــبية الجزائريـــــــة فـــــــي ظـــــــل إصـــــــالح النصـــــــاحل،بوقفة عـــــــالء، محيـــــــداتو .4

ــــاق النظــــام احملاســــيب املــــايل يف املؤسســــات الصــــغرية و املتوســــطة : امللتقــــى الــــوطين حــــولالمحاســــبي، واقــــع و آف
 .،جامعة الوادي0106ماي، 14_11فياجلازائريومي



 المراجع والمصادر

 

190 

 

،دور معــايير المحاســبة الدوليــة فــي تحســين المعلومــات محيــداتو صــاحل، زالســي ريــاض، بوقفــة عــالء .5
جامعـة  ،0100نـوفمرب  61و 01اإلصـالح احملاسـيب يف اجلازائر،يـومي : حـولاملؤمتر العلمي الـدويل المحاسبية،

 .قاصدي مرباح ورقلة
، مداخلـة يف امللتقـى الـدويل مكانـة معـايير المراجعـة الدوليـة فـي الجزائـرخليفـة أمحـد، حسـيين منـال،  .8

 الدوليـــــــة واملعـــــــايري(IAS-IFRS)حـــــــول النظـــــــام احملاســـــــيب املـــــــايل يف مواجهـــــــة املعـــــــايري الدوليـــــــة للمحاســـــــبة 
 .،جامعة سعد دحلب،البليدة2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي :  (ISA)للمراجعة

متطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر فـي ظـل النظـام المحاسـبي  سليمان بلعور،عبد القادر قطيب، .1
ـــــة علـــــى عينـــــة مـــــن األكـــــاديميين والمهنيـــــين والعـــــاملين فـــــي مجـــــال المحاســـــبة ) المـــــالي  دراســـــة ميداني
ــــدويل حــــول (ةوالماليــــ ــــل أداء (  IAS ,IFRS,IPSAS)دور معــــايري احملاســــبة الدوليــــة: ،امللتقــــى ال يف تفعي

علــى ضــوء التجــارب الدوليـــة ( املــايل و العمـــومي)اجتاهــات النظـــام احملاســيب اجلازائــري_املؤسســات و احلكومــات 
 .0100نوفمرب 01_00،املنعقد جبامعة وقلة يومي 

دى توافق التدقيق فـي الجزائـر مـع المعـايير الدوليـة للتـدقيق فـي مسيد حممد،أمحد مشس الدين بوعرار، .01
النظـــام احملاســـيب املـــايل يف مواجهـــة املعـــايري الدوليـــة للمحاســـبة و :امللتقـــى الـــدويل حـــول ،02_20ظـــل القـــانون 

 .،جامعة سعد دحلب،البليدة0100ديسمرب 00و 06املعايري الدولية للمراجعة،املنعقد يومي 
دراســة مقارنـة بــين الجزائــر وتــونس  :لحســابات بــين المهــام والمسـؤولياتمحـافظ اشـريقي عمــر،  .00

، كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم (الواقـع واآلفـاق)مهنة التـدقيق يف اجلازائـر :امللتقى الوطين المامن حولوالمغرب، 
 . 2010أكتوبر  12 _11التسيري، جامعة سكيكدة، يومي 

اإلصـــالح :املــؤمتر العلمـــي الــدويل حــولي الجزائــر،، فاعليــة اإلصـــالح المحاســبي فـــصــديقي مســعود .21
 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة،اجلازائر ،0100نوفمرب  61و 01احملاسيب يف اجلازائر يومي 

ضــرورة إصــالح مهنــة مراجعــة الحســابات فــي الجزائــر وتكييفهــا مــع المعــايير الدوليــة عمــورة مجــال، .06
احملاسـيب املـايل يف مواجهـة املعـايري الدوليـة للمحاسـبة  مداخلة يف امللتقـى الـدويل حـول النظـام، (ISA)للمراجعة

(IAS-IFRS) و املعــايري الدوليــة  للمراجعــة(ISA)  : جامعــة 2011ديســمرب 14و13التحــدي، يــومي،
 .سعد دحلب،البليدة

ــــي ظــــل المعــــايير الدوليــــة فاطمــــة الازهــــراء عبــــادي  .00 ،مكانــــة النظــــام المحاســــبي المــــالي الجديــــد ف
-IAS)لتقى الدويل حول النظام احملاسـيب املـايل يف مواجهـة املعـايري الدوليـة للمحاسـبة مداخلة يف املللمحاسبة،
IFRS)  واملعايري الدولية للمراجعة(ISA):  2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي. 

، 02 – 20مهنة المحاسبة وهيئـات المعـايرة المحاسـبية فـي الجزائـر فـي ظـل قـانون  حممد بلبية، .01
يف تفعيـــــل أداء ( IAS-IFRS-IPSAS)ويل حـــــول دور معــــايري احملاســـــبة الدوليــــة امللتقـــــى الــــدمداخلــــة يف 
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علـى ضـوء التجـارب الدولية،املنعقـد ( املـايل والعمـومي)املؤسسات واحلكومات،اجتاهات النظام احملاسيب اجلازائري 
 .0100نوفمرب 01و 00جبامعة ورقلة، يومي 

الي الجزائــــري فــــي ظــــل العولمــــة فلســــفة النظــــام المحاســــبي المــــحممــــد عجيلة،مصــــطفى بــــن نــــوي، .04
مداخلــة يف امللتقــى الــدويل حــول النظــام احملاســيب املــايل يف مواجهــة املعــايري الدوليــة ،(رؤيــة مســتقبلية)المحاســبية
 .2011ديسمرب 14و13التحدي، يومي  :(ISA)واملعايري الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)للمحاسبة 

،ورقـة حبميـة حاسبي في الجزائر دراسة تحليليـة تقيميـهاإلصالح الممداين بن بلغيث، فريد عوينـات،  .05
 و29يـومي"اإلصـالح احملاسـيب يف اجلازائـر جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، : مقدمة يف مللتقى العلمي الدويل حول

 .2011نوفمرب30
 ،مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة كهيئــة مناديــه للتوحيــد المحاســبي،مرزوقـي مرزقــي، حـولـــي حممـــد .04

جامعـــة قاصـــدي  ،0100نـــوفمرب  61و 01اإلصـــالح احملاســـيب يف اجلازائر،يـــومي :حـــوليل لعلمـــي الـــدو املـــؤمتر ا
 .مرباح ورقلة

حوكمـــة الشـــركات كآليـــة للتضـــييق مـــن فجـــوة التوقعـــات فـــي مهنـــة مقـــدم عبريات،رشـــيدة خالـــدي، .01
لبــات حتقيــق آليــات حوكمــة املؤسســات و متط: امللتقــى العلمــي الــدويل حــول المراجعــة القانونيــة فــي الجزائــر،
 .0106نوفمرب  01،04التنمية املستدامة، ورقلة، اجلازائر، 

أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة التدقيق في اإلشراف والمراقبة مقراين عبد الكرمي، قمان عمر،  .01
، مداخلة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي المالي

لتحدي، يومي  :(ISA)واملعايري الدولية للمراجعة (IAS-IFRS)ملعايري الدولية للمحاسبة ا
 .2011ديسمرب 14و13
 :القوانين و التشريعات.ه
،املؤرخـــــــــــة يف 001اجلريـــــــــــدة الرمسيـــــــــــة للجمهوريـــــــــــة اجلازائريـــــــــــة الدميقراطيـــــــــــة الشـــــــــــعبية ،العـــــــــــدد رقـــــــــــم  .0

61/00/0141. 
 .10/16/0141،املؤرخة يف 06ميقراطية الشعبية ،العدد رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الد .0
 .10/11/0110،املؤرخة يف 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد رقم  .6
 .11/10/0110، املؤرخ يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم  .0
 .0116للجمهورية اجلازائرية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلازائر،القانون التجاري  .1
 .0116أفريل 01املؤرخ يف  14-16القانون التجاري ،املرسوم التشريعي رقم  .4
 .01/11/0114،املؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد رقم  .5
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ية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة،مديرية التحـديث وضـبط وزارة املالية،جمموعة النصوص  التشريع .4
 .0114املقاييس احملاسبية،اجلازائر،

 .10/14/0114،املؤرخة يف 00اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد رقم  .1
 .00/15/0101املؤرخ يف  04، املادة 00اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلازائرية،العدد  .01
، املؤرخـــــــــــة يف  07اجلريـــــــــــدة الرمسيـــــــــــة للجمهوريـــــــــــة اجلازائريـــــــــــة الدميقراطيـــــــــــة الشـــــــــــعبية،  العـــــــــــدد رقـــــــــــم  .00
02/10/2011. 
 .التجاري القانوناجلمهورية اجلازائرية الدميقراطية الشعبية،رئاسة اجلمهورية،األمانة العامة للحكومة، .00

 :مصادر أخرى.و
ســــبة و المراجعــــة الدوليــــة و التحليــــل المــــالي و القــــوانين دورة فــــي معــــايير المحامــــدين إبــــراهيم الضــــابط، 

 .،حلب01/14/0101،مجعية احملاسبني القانونيني ،فرع حلب،الضريبية في سوريا
 .المراجع باللغة األجنبية:ثانيا

0. Bénédict.G et Keravel .R, Evaluation  du contrôle interne, Foucher, Paris, 1990 . 

0. Louis Vaurs ,Audit interne, Enjeux et pratiques à l’international, éditions 

d'organisation, Groupe Eyrolles ,Paris,2007.   En savoir plus ce site : www.editions-

eyrolles.com 

1. Faiz Saidj, méthodologie et cadre de référence des pratiques professionnelles de 

l’audit interne, revue nouvelle économie, revue scientifique semestrielle éditée par le 

laboratoire de l'économie numérique en Algérie, université de Khemis Miliana, Algérie, 

N°11, vol 02, 2014. 

9. société nationale de comptabilité, guide pratique d’audit et decommissariat aux 

comptes, D,R,H, 1989. 

2. Institute of Internal Auditors (IIA)2111 

9. NORMES INTERNATIONALES D’AUDIT,CNCC-IRE-CSOEC juin 2012 .. En 

savoir plus  dans ce site : www.experts-comptables.fr 

0. Décision n° 02/2016 du 04/02/2016 – Ministère des finances.

 .رونيةالمواقع اإللكت:ثالثا
http ://www.ccomptes.org.dz_

 :متاح علىالمعايير الدولية للتدقيق،مدونة صاحل حممد القرا على الوورد بريس،
_https://www.dorar-aliraq.net/threads/2633

ل إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية ، ،مشروع التحو اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 :متاح على

www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/2_ 

 :ميكن اإلطالع على هذا املوقع.تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية،(0)دليل التدقيق رقم 
http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/guid2.pdf_



_http://www.hrdiscussion.com/hr16784.html

_https://comptabilite.ooreka.fr

https://www.dorar-aliraq.net/threads/2633
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/2
http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/guid2.pdf
http://www.hrdiscussion.com/hr16784.html
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 باللغة العربية االستبياننموذج  (02)رقمملحق 
 

 معة عبدالحميد بن باديسجا
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 التدقيق والنظام المحاسبي المالي: تخصص
 

 LMDاستمارة استبيان في إطار التحضير إلعداد أطروحة دكتوراه
 

حالة ) لمعايير الدوليةطبقا لالحسابات  ةعلى التدقيق ومحافظوأثره ح النظام المحاسبي إصال:" بعنوان
 " (الجزائر

 
 ..... السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وبعد

 :سيدي،سيديت
 

 ةعلى التدقيق ومحافظوأثره إصالح النظام المحاسبي  :يف إطار حتضري أطروحة دكتوراه املوسومة بعنوان
ن من أجل يسرين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيا،  (حالة الجزائر) لمعايير الدوليةطبقا لت الحسابا

 .حول ما تضمنه من تساؤالت احلصول على آرائكم ومقرتحاتكم
نلتمس منكم اإلجابة على األسئلة بكل صدق وموضوعية، ونتعهد لكم بأن حتاط مسامهاتكم بالسرية التامة، 

 .غراض البحث العلميوأهنا ال تستخدم إال أل
 .عبارات االحرتام والتقدير أمسىتقبلوا منا  ،الدراسة هذه إمتام يف لنا مساعدتكم على سبقام ونشكركم

 
 

 بن نعمة سليمة:الباحثـة
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 .عينة الدراسةمعلومات عامة حول : المحور األول
 :يف املربع املناسب( x)الرجاء وضع عالمة 

 :الجنس
 أنمى                                 ذكر               

 سنة 01إىل  61سنة                                من  61أقل من      : العمر
 سنة 11سنة                                 أكمر من  11إىل  01من 

 :ميالمؤهل العل
 دراسات عليا                                                       جامعي

 .................................................................................ى، حددخر أ
 حمافظ حسابات                            خبري حماسب  :   المستوى الوظيفي

 .................................................................................ى، حددخر أ
 سنوات 01إىل  1سنوات                              من  1أقل من :  الخبرة المهنية

 سنة 01سنة                                   أكمر من 01إىل  00من 
 

 .في الجزائر IAS /IFRSتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي وتبني : المحور الثاني

 العبارة الرقم
 جابةاإل

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 

 موافق
غير موافق 

 بشدة
      يعترب إصالح النظام احملاسيب يف اجلازائر أمر ضروري 10

10 
يعترب االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل املستمد من 

أحسن  IAS /IFRS املعايري احملاسبية الدولية 
 PCNبديل للمخطط احملاسيب الوطين 

     

16 
 عرفت املمارسة احملاسبية يف اجلازائر منذ تطبيق

SCF  تغريات مهمة      

10 
مسح النظام احملاسيب املايل من خالل تطبيقه يف 
اجلازائر بازيادة شفافية احلسابات و جعل القوائم املالية 

 لدى األطراف املستخدمة هلا قابلة للمقارنة
     

 

* 
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11 
عدة مشاكل  واجه إصالح النظام احملاسيب يف اجلازائر

      بسبب عدم استعداد البيئة احملاسبية اجلازائرية لذلك

واجه املهنيني و األكادمييني املتخصصني يف ميدان  14
 SCFاحملاسبة مشاكل أثناء التطبيق األويل ل

     

هناك توافق بني النظام احملاسيب املايل و املعايري  15
 IAS /IFRSاحملاسبية الدولية 

     

14 
   IAS /IFRSااللتازام بتطبيق معايري أضفى

 صفة الدولية على املؤسسات احمللية
 

     

11 
 في IAS /IFRSإن تبين و تطبيق معايري

 اجلازائر كان له أثر إاجيايب على املمارسة احملاسبية
     

01 
على   IAS /IFRSيساعد االلتازام بتطبيق معايري

 فتح األسواق العاملية أمام منتجات املؤسسات
 االقتصادية اجلازائرية

     

00 
 على  IAS /IFRSيساعد االلتازام بتطبيق معايري

متكني املؤسسات احمللية من االندماج مع مؤسسات 
 أجنبية

     

00 
يف   IAS /IFRSيساهم االلتازام بتطبيق معايري

      جلب املستممر األجنيب

06 
على IAS /IFRSة املعايري احملاسبية الدولي تساعد

 مما سريفع من جودةني جودة املعلومات احملاسبية،حتس
 التقرير

     

 
 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ 02_20تقييم اإلصالحات الواردة بالقانون :الثالث المحور
 الحسابات و المحاسب المعتمد
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 العبارة الرقم
 اإلجابة
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

املتعلق مبهن اخلبري  10_01أتوافق مع القانون  10
 احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد

     

تعترب إعادة هيكلة املنظمات املهنية املشرفة على  10
 مهنة احملاسبة أمر ضروري لتطوير مهنة احملاسبة

 و التدقيق باجلازائر

     

ة لن جعل مهنة احملاسبة حتت وصاية وزارة املالي 16
 يفقدها استقالليتها

     

سيساهم إشراف اجمللس الوطين للمحاسبة على  10
 مهنة احملاسبة يف حتسني واقع املمارسة املهنية باجلازائر

     

سيساعد استحداث جمموعة من التقارير حملافظ  11
 احلسابات على الرفع من كفاءة املهنة يف اجلازائر

     

ترشيد قرارات  على 10_01سيساعد القانون  14
 مستخدمي تقرير املدقق يف اجلازائر

     

هناك توافق بني القوانني و النصوص التشريعية املنظمة  15
ملهنة التدقيق باجلازائر و اليت جاء هبا القانون 

 ISAمع املعايري الدولية للتدقيق  10_01

     

 بالجزائرISAمدى إمكانية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق :المحور الرابع

 البيان الرقم

 اإلجابة
غير  محايد موافق موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

يف تقليل التفاوت بني  ISAسيساهم تبين  10
 املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل
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 يف حتسني أداء املدقق ISAسيساعد تبين  10
 

     

اذ مستخدمي التقرير على اخت ISAسيساعد تبين  16
 القرارات املناسبة

 

     

إن تقارير التدقيق اليت يتم فيها استخدام املعايري  10
ستلقى قبوال أكرب من قبل  الدولية للتدقيق

 املستخدمني باملقارنة مع تلك اليت ال تستخدمها

     

هناك ارتباط وثيق بني املعايري احملاسبية الدولية  11
IAS /IFRS ومعايري التدقيق الدولية  ISA من

 حيث التطبيق

     

إن تبين اجلازائر للمعايري احملاسبية الدولية  14
IAS /IFRS  اجيعل تكييف مهنة التدقيق يف

 أمرا ضروريا اجلازائر مع الواقع الدويل

     

يف ظل  ISAميكن تطبيق املعايري الدولية للتدقيق  15
 البيئة احملاسبية اجلازائرية احلالية

     

انضمام ISA املعايري الدولية للتدقيق  يتطلب تطبيق 14
 IFACالدويل للمحاسبني  االحتاداجلازائر إىل 

     

إن حمافظ احلسابات غري ملازم بتطبيق املعايري الدولية  11
للتدقيق أثناء إعداده للتقرير، وذلك نظرا لغياب 
النصوص القانونية والتشريعات اجلازائرية املتعلقة بإلازامية 

 التطبيق

     

بشكل إاجيايب  ISAسيؤثر تبين املعايري الدولية للتدقيق  01
 على ممارسة مهنة التدقيق باجلازائر
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 .فرنسيةباللغة ال االستبياننموذج  (01)رقمملحق 
Université Abdelhamid Ben Badis 

Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et de gestion 

Option : audit et système de comptabilité financière 

 

 
 ملخص باللغة الفــرنسية

 

Questionnaire pour la préparation de la thèse doctorat LMD 

Intitulée : "L'impact de la réforme du système de comptabilité sur l'audit ainsi que 

sur profession de commissaire aux comptes selon les normes internationales 

(Le cas de l'Algérie)" 

M, Mme & Mlle : 

Dans le cadre de la préparation de la thèse doctorat, je suis contente de vous proposer ce 

questionnaire afin d’avoir vos avis et suggestions sur son contenu questions. 

Nous vous prions de répondre aux questions honnêtement et objectivement, et nous nous 

engageons à assurer la confidentialité de vos contributions qui seront utilisées uniquement 

dans un cadre de recherche scientifique. 

Nous vous remercions d'avance pour votre aide pour accomplir ce travail, nous vous prions 

de croire en l'expression de notre parfaite considération et profond respect. 

 

 

 

 

 



 

Doctorante :Bennama Salima
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Informations personnelles : 

L’Age : 

Moins de 30 ans          de 30 à 40 ans 

 

De 40 à 50 ans                    plus de 50 ans 

Qualification scientifique : 

Universitaire                                      Etudes supérieures 

Autre: ......................................................................................................................…….... 

Fonction actuelle : 

Expert-comptable.                             Commissaire aux comptes. 

Professeur de l'enseignement supérieur        Comptable. 

Autre: ......................................................................................................................…….... 

Expérience professionnelle : 

Moins de 5 ans                                De 5 à 10 ans 

De 11 à 15 ans                                 Plus de 15 ans

1_Évaluation d’application du Système comptable financier et de l'adoption des normes 

IAS / IFRS en Algérie. 

 

N° 

 

Veuillez cocher la case appropriée 

Entièrement 

d'accord 

D'accord Neutre Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 La réforme du système comptable 

en Algérie est essentielle 



     

02 Le passage au SCF dérivé des 

normes comptables internationales 

IAS / IFRS est la meilleure 

alternative au PCN

     

03 La pratique comptable en Algérie 

a connu des changements 

importants depuis l’application du

SCF

     

04 Le SCF a permis grâce à son 

application en Algérie, 

d'augmenter la transparence des 

comptes et de rendre les états 

financiers chez les utilisateurs 

comparables.



     

05 La réforme du système comptable 

en Algérie a rencontré plusieurs 

problèmes en raison de la 

réticence de l'environnement 

comptable en Algérie

     

06 Les professionnels et les 

universitaires spécialisés en 

comptabilité ont rencontré des 

problèmes lors de la première 

application du S C F
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07 Il existe une compatibilité entre le 

SCF et les normes comptables 

internationales IAS/IFRS

     

08 L'engagement à l'application des 

normes I A S / I F R S a donné un 

caractère international aux 

entreprises locales

     

09 L'adoption et l'application des 

normes IAS / IFRS en Algérie ont 

eu un effet positif sur les pratiques 

comptables

     

10 L’engagement à l'application des 

normes IAS / IFRS contribue à 

l’ouverture des marchés 

internationaux devant les produits 

locaux



     

11 L’engagement à l'application des 

normes IAS / IFRS aide les 

entreprises locales d'intégrer des 

entreprises étrangères



     

12 L’engagement à l'application des 

normes IAS / IFRS contribue à 

attirer des investisseurs étrangers



     

13 L’engagement à l'application des 

 

ormes IAS / IFRS contribue à 

améliorer la qualité de 

l'information comptable, ce qui 

augmentera la qualité des rapports 

     

 

2- L'évaluation des réformes contenues dans la loi 10-01 relative aux professions d'expert-

comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé 

 

N° 

 

Veuillez cocher la case appropriée

 

Entièrement 

d'accord 

D'accord Neutre Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 Je suis d’accord avec la loi 10-01 

relative aux professions d'expert-

comptable, de commissaire aux 

comptes et de comptable agréé

     

02 Il est considéré que la 

restructuration des organisations 

professionnelles supervisant la 

profession de comptabilité et 

d’audit est essentielle pour leur 

développement en Algérie
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03 rendre de la profession comptable 

sous la tutelle du ministère des 

Finances ne lui perdra pas son 

indépendance



     

04 la supervision du Conseil national 

de la profession comptable 

contribue à améliorer la réalité de 

la pratique professionnelle en 

Algérie



     

05 L’élaboration d’un ensemble de 

rapports au commissaire aux 

comptes va aider à augmenter la 

qualification professionnelle en 

Algérie

     

06 La loi 10-01 va contribuer à 

rationaliser les décisions des 

utilisateurs du rapport de l'auditeur 

en Algérie

     

07 Il existe un consensus entre les lois 

et les textes législatifs organisant 

la profession d'audit en Algérie 

(loi 10_01) avec les normes 

internationales d'audit ISA

     

 

3- L’applicabilité des normesinternationales d'audit ISA en Algérie 

 

N° 

 

Veuillez cocher la case appropriée

 



Entièrement 

d'accord 



D'accord 



Neutre 



Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 L’adoption d’ISA va contribuer à 

la réduction de la disparité entre 

les pratiques comptables au niveau 

international

     

02 L’adoption d’ISA va aider à 

l’amélioration des performances 

de l'auditeur

     

03 L’adoption d’ISA va aider les 

utilisateurs du rapport à prendre 

les décisions appropriées 



     

04 Les rapports d'audit utilisant les 

normes internationales recevront 

une plus grande acceptation par les 

utilisateurs par rapport à ceux qui 

ne les utilisent pas 
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05 Il existe un lien étroit entre les 

normes comptables internationales 

IAS / IFRS et les normes 

internationales d'audit ISA en 

terme d’application

     

06 L'adoption des normes comptables 

internationale IAS / IFRS par 

l’Algérie, rend l’adaptation de la 

profession d'audit en Algérie avec 

la réalité internationale, une chose 

nécessaire

     

07 Il est possible d’appliquer des 

normes internationales d'audit ISA 

dans le contexte actuel de la 

comptabilité algérienne 



     

08 l'application des normes 

internationales d'audit ISA 

nécessite l'adhésion de l'Algérie à 

la Fédération Internationale des 

Comptables IFAC

     

09 Le commissaire aux comptes n’est 

pas obligé d'appliquer les normes 

internationales d’audit ISA lors de 

sa préparation du rapport, en 

raison de l'absence des textes 

juridiques et législatives en 

Algérie relatives à l’obligation 

d’application des normes ISA

     

10 l'adoption des normes 

internationales d'audit ISA va 

influencer positivement sur la 

pratique de la profession d'audit en 

Algérie

     

 .  SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي (:03)رقملحق م
 (ما عادا البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية)الثبات ألفا كرونباخ لالستبيان ككل  نتائج اختبار

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 

Cronbach Nombre d'éléments 
,876 30 
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 المحور األول     :للمحاور  SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي
 

 N Moyenne Ecart type 
 47112, 4,6829 41 ضروري أمرر اجلازائ يف احملاسيب النظام إصالح يعترب
 IAS  الدولية احملاسبية املعايري من املستمد املايل احملاسيب النظام إىل االنتقال يعترب

/IFRS الوطين احملاسيب للمخطط بديل أحسن  PCN 41 4,3659 ,73335 

 1,04765 4,0488 41 ةمهم تغريات  SCF تطبيق منذ اجلازائر يف احملاسبية املمارسة عرفت
 وجعل احلسابات شفافية بازيادة اجلازائر يف تطبيقه خالل من املايل احملاسيب النظام مسح

 94611, 4,1707 41 للمقارنة قابلةا هل املستخدمة األطراف لدى املالية القوائم

 البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل عدة اجلازائر يف احملاسيب النظام إصالح واجه
 لذلك اجلازائرية يةاحملاسب

41 4,6585 ,48009 

 التطبيق أثناء مشاكل احملاسبة ميدان يف املتخصصني واألكادمييني املهنيني واجه
 SCF ل األويل

41 4,5122 ,81000 

 IAS /IFRS 41 3,9512 ,80471 الدولية احملاسبية واملعايري املايل احملاسيب النظام بني توافق هناك
 97405, 3,5854 41 احمللية املؤسسات على الدويل صفة    IAS /IFRSمعايري بتطبيق االلتازام أضفى

 على إاجيايب أثر له كان اجلازائر يف  IAS /IFRSمعايري وتطبيق تبين إن
 75627, 4,3171 41 احملاسبية املمارسة

 أمام العاملية األسواق فتح على   IAS /IFRSمعايري بتطبيق االلتازام يساعد
 1,04765 3,9512 41 اجلازائرية االقتصادية تاملؤسسا منتجات

 من احمللية املؤسسات متكني على   IAS /IFRSمعايري بتطبيق االلتازام يساعد
 82344, 4,1463 41 أجنبية مؤسسات مع االندماج

 86320, 4,1707 41 األجنيب املستممر جلب يف   IAS /IFRSمعايري بتطبيق االلتازام يساهم
 احملاسبية املعلومات جودة حتسني على IAS /IFRS الدولية اسبيةاحمل املعايري تساعد

 63149, 4,4146 41 التقرير جودة من سريفع ،مما

    
N valide (liste) 41   

 
 



 المالحق

 

205 

 

 ضروري أمر الجزائر في المحاسبي النظام إصالح يعتبر

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4,00 13 31,7 31,7 31,7 

5,00 28 68,3 68,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 IAS /IFRS  الدولية المحاسبية المعايير من المستمد المالي المحاسبي النظام إلى االنتقال يعتبر
 PCN  الوطني المحاسبي للمخطط بديل أحسن

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

4,00 20 48,8 48,8 53,7 
5,00 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 مهمة تغيرات   SCF تطبيق منذ الجزائر في المحاسبية الممارسة عرفت

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 6 14,6 14,6 14,6 

3,00 3 7,3 7,3 22,0 
4,00 15 36,6 36,6 58,5 
5,00 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 القوائم وجعل الحسابات شفافية بزيادة الجزائر في تطبيقه خالل من المالي المحاسبي النظام سمح
 للمقارنة قابلة لها المستخدمة األطراف لدى المالية

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 4 9,8 9,8 9,8 

3,00 3 7,3 7,3 17,1 
4,00 16 39,0 39,0 56,1 
5,00 18 43,9 43,9 100,0 
Total 

41 100,0 100,0  

 الجزائرية ةالمحاسبي البيئة استعداد عدم بسبب مشاكل عدة الجزائر في المحاسبي النظام إصالح واجه
 لذلك

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4,00 14 34,1 34,1 34,1 

5,00 27 65,9 65,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 SCF ل األولي التطبيق أثناء مشاكل المحاسبة ميدان في المتخصصين واألكاديميين المهنيين واجه

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 2 4,9 4,9 9,8 
4,00 10 24,4 24,4 34,1 
5,00 27 65,9 65,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 IAS /IFRS الدولية المحاسبية والمعايير المالي المحاسبي النظام بين توافق ناكه

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 3 7,3 7,3 7,3 

3,00 5 12,2 12,2 19,5 
4,00 24 58,5 58,5 78,0 
5,00 9 22,0 22,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 المحلية المؤسسات على الدولية صفة  IAS /IFRSمعايير بتطبيق االلتزام أضفى

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 7 17,1 17,1 17,1 

3,00 10 24,4 24,4 41,5 
4,00 17 41,5 41,5 82,9 
5,00 7 17,1 17,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 المحاسبية الممارسة على إيجابي أثر له كان الجزائر في  IAS /IFRSمعايير وتطبيق تبني إن

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

3,00 4 9,8 9,8 12,2 
4,00 17 41,5 41,5 53,7 
5,00 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 المؤسسات منتجات أمام العالمية سواقاأل فتح على   IAS /IFRSمعايير بتطبيق االلتزام يساعد
 الجزائرية االقتصادية

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 1,00 1 2,4 2,4 2,4 

2,00 4 9,8 9,8 12,2 
3,00 5 12,2 12,2 24,4 
4,00 17 41,5 41,5 65,9 
5,00 14 34,1 34,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 مع االندماج من المحلية المؤسسات تمكين على   IAS /IFRSمعايير بتطبيق االلتزام يساعد
 أجنبية مؤسسات

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 5 12,2 12,2 17,1 
4,00 19 46,3 46,3 63,4 
5,00 15 36,6 36,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 األجنبي المستثمر جلب في   IAS /IFRSمعايير بتطبيق االلتزام يساهم

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 3 7,3 7,3 7,3 

3,00 3 7,3 7,3 14,6 
4,00 19 46,3 46,3 61,0 
5,00 16 39,0 39,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 ،مما المحاسبية المعلومات جودة تحسين على IAS /IFRS الدولية المحاسبية المعايير تساعد
 التقرير جودة من سيرفع

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 3,00 3 7,3 7,3 7,3 

4,00 18 43,9 43,9 51,2 
5,00 20 48,8 48,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 :المحور الـــــثـــــــاني
 N Moyenne Ecart type 

 احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن املتعلق 01_10 القانون مع أتوافق
 87234, 4,1951 41 املعتمد واحملاسب

 ضروري أمر احملاسبة مهنة على شرفةامل املهنية املنظمات هيكلة إعادة تعترب
 باجلازائر والتدقيق احملاسبة مهنة لتطوير

41 4,4878 ,67535 

 1,04356 3,2439 41 استقالليتها يفقدها لن املالية وزارة وصاية حتت احملاسبة مهنة جعل
 واقع حتسني يف احملاسبة مهنة على للمحاسبة الوطين اجمللس إشراف سيساهم
 باجلازائر ةاملهني املمارسة

41 4,2927 ,71568 

 من الرفع على احلسابات حملافظ التقارير من جمموعة استحداث سيساعد
 اجلازائر يف املهنة كفاءة

41 4,2195 ,82195 

 يف املدقق يتقرير مستخدم قرارات ترشيد على 01_10 القانون سيساعد
 اجلازائر

41 4,2195 ,82195 

 باجلازائر التدقيق ملهنة املنظمة تشريعيةال والنصوص القوانني بني توافق هناك
 ISA 41 3,6341 ,82934 للتدقيق الدولية املعايري مع 01_10 القانون هبا جاء واليت

N valide (liste) 41   
 المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن المتعلق 01_10 القانون مع أتوافق

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

3,00 9 22,0 22,0 24,4 
4,00 12 29,3 29,3 53,7 
5,00 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 المحاسبة مهنة لتطوير ضروري أمر المحاسبة مهنة على المشرفة المهنية المنظمات هيكلة إعادة تعتبر
 بالجزائر دقيقوالت

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 3,00 4 9,8 9,8 9,8 

4,00 13 31,7 31,7 41,5 
5,00 24 58,5 58,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 استقالليتها يفقدها لن المالية وزارة وصاية تحت المحاسبة مهنة جعل

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 13 31,7 31,7 31,7 

3,00 10 24,4 24,4 56,1 
4,00 13 31,7 31,7 87,8 
5,00 5 12,2 12,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 لمهنيةا الممارسة واقع تحسين في المحاسبة مهنة على للمحاسبة الوطني المجلس إشراف سيساهم
 بالجزائر

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

3,00 3 7,3 7,3 9,8 
4,00 20 48,8 48,8 58,5 
5,00 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 الجزائر في المهنة كفاءة من الرفع على تالحسابا لمحافظ التقارير من مجموعة استحداث سيساعد

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 4 9,8 9,8 14,6 
4,00 18 43,9 43,9 58,5 
5,00 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 الجزائر في المدقق تقرير مستخدمي قرارات ترشيد على 01_10 القانون سيساعد

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

3,00 7 17,1 17,1 19,5 
4,00 15 36,6 36,6 56,1 
5,00 18 43,9 43,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 القانون به جاء والتي بالجزائر التدقيق لمهنة المنظمة شريعيةالت والنصوص القوانين بين توافق هناك
 ISA   للتدقيق الدولية المعايير مع 01_10

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 18 43,9 43,9 48,8 
4,00 14 34,1 34,1 82,9 
5,00 7 17,1 17,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 :المحور الـثــالث
 N Moyenne Ecart type 

 على احملاسبية املمارسات بني التفاوت تقليل يف ISA تبين سيساهم
 الدويل املستوى

41 4,2927 ,74980 

 60988, 4,3171 41 املدقق أداء حتسني يف ISA تبين سيساعد
 80319, 4,1707 41 املناسبة القرارات اختاذ ىعل التقرير مستخدمي ISA تبين سيساعد

 ستلقى للتدقيق الدولية املعايري استخدام ا فيه يتم اليت التدقيق تقارير إن
 74490, 4,4634 41 تستخدمها ال اليت تلك مع باملقارنة املستخدمني قبل من أكرب قبوال

 معايريو  IAS /IFRS الدولية احملاسبية املعايري بني وثيق ارتباط هناك
 التطبيق حيث منISA   الدولية التدقيق

41 4,0732 ,75466 

 تكييف اجيعل IAS /IFRS الدولية احملاسبية للمعايري اجلازائر تبين إن
 ضروريا أمرا الدويل الواقع مع اجلازائر يف التدقيق مهنة

41 4,6585 ,48009 

 اجلازائرية يةاحملاسب البيئة ظل يف ISA للتدقيق الدولية املعايري تطبيق ميكن
 احلالية

 
41 3,7561 1,15716 

 االحتاد إىل اجلازائر انضمامISA  للتدقيق الدولية املعايري تطبيق يتطلب
 IFAC للمحاسبني الدويل

 
41 4,4390 ,89579 

 إعداده أثناء للتدقيق الدولية املعايري بتطبيق ملازم غري احلسابات حمافظ إن
 للتقرير

41 3,5610 1,28547 

 مهنة ممارسة على إاجيايب بشكل ISA للتدقيق الدولية املعايري بينت سيؤثر
 71141, 4,4878 41 باجلازائر التدقيق

N valide (liste) 41   
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 الدولي المستوى على المحاسبية الممارسات بين التفاوت تقليل في ISA تبني سيساهم

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 3,00 7 17,1 17,1 17,1 

4,00 15 36,6 36,6 53,7 
5,00 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 المدقق أداء تحسين في ISA تبني سيساعد

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

4,00 25 61,0 61,0 63,4 
5,00 15 36,6 36,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 المناسبة القرارات اتخاذ على التقرير مستخدمي ISA تبني سيساعد

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 4 9,8 9,8 14,6 
4,00 20 48,8 48,8 63,4 
5,00 15 36,6 36,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 قبل من أكبر قبوال ستلقى للتدقيق الدولية المعايير استخدام ا فيه يتم التي التدقيق تقارير إن
 تستخدمها ال التي تلك مع بالمقارنة المستخدمين

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 1 2,4 2,4 2,4 

3,00 3 7,3 7,3 9,8 
4,00 13 31,7 31,7 41,5 
5,00 24 58,5 58,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 منISA   الدولية التدقيق ومعايير IAS /IFRS الدولية المحاسبية المعايير بين وثيق ارتباط هناك
 التطبيق حيث

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 3,00 10 24,4 24,4 24,4 

4,00 18 43,9 43,9 68,3 
5,00 13 31,7 31,7 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 الجزائر في التدقيق مهنة تكييف يجعل IAS /IFRS الدولية المحاسبية للمعايير الجزائر تبني إن
 ضروريا أمرا الدولي الواقع مع

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4,00 14 34,1 34,1 34,1 

5,00 27 65,9 65,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 الحالية الجزائرية المحاسبية البيئة ظل في ISA للتدقيق الدولية المعايير تطبيق يمكن

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 9 22,0 22,0 22,0 

3,00 6 14,6 14,6 36,6 
4,00 12 29,3 29,3 65,9 
5,00 14 34,1 34,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 IFAC للمحاسبين الدولياالتحاد  إلى الجزائر انضمامISA  للتدقيق الدولية المعايير تطبيق يتطلب

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 2,00 2 4,9 4,9 4,9 

3,00 5 12,2 12,2 17,1 
4,00 7 17,1 17,1 34,1 
5,00 27 65,9 65,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  

 للتقرير إعداده أثناء للتدقيق الدولية المعايير بتطبيق ملزم غير الحسابات محافظ إن

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 1,00 2 4,9 4,9 4,9 

2,00 9 22,0 22,0 26,8 
3,00 7 17,1 17,1 43,9 
4,00 10 24,4 24,4 68,3 
5,00 13 31,7 31,7 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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 بالجزائر التدقيق مهنة ممارسة على بيإيجا بشكل ISA للتدقيق الدولية المعايير تبني سيؤثر
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4,00 2 4,9 50,0 50,0 

5,00 2 4,9 50,0 100,0 
Total 4 9,8 100,0  

Manquant Système 37 90,2   
Total 41 100,0   

 


