
:ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال بأخالقيات املهنة 

وقد استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات ، )IFAC(وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 
وفقا فقرة تتضمن أخالقيات املهنة )24(واملعلومات املرتبطة باإلشكالية، حبيث قمنا بإعداد استبيان مكون من 

، وقد مت التحقق من صدق االستبيان من خالل الصدق الظاهري )IFAC(ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 
مما يدل على أن املقياس 0.616كرونباخ حيث بلغ )α(باستخدام صدق احملكمني، والثبات باستخدام معامل ألفا 

وتألف جمتمع الدراسة من ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال .رجة مرضية واالطمئنان الستخدامهثابت وبد
)32(يث مشلت العينة كل جمتمع الدراسة، ومت توزيع االستبيان على ممارسي املهنة حيث كان عدد املستجيبني ح

SPSS:20(ومتت املعاجلة اإلحصائية للبيانات بواسطة برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية مستجيب،

IBM(واحملاسبني املعتمدين %34.4واملرتبصني بنسبة %37.5انت استجابة حمافظي احلسابات بنسبة ، حبيث ك
.%12.5واخلرباء احملاسبني بنسبة %15.6بنسبة 

:الكلمات المفتاح
)IFAC(احتاد الدويل للمحاسيب –أخالقيات املهنة –ممارسي مهنة احملاسبة 

Résumé:
Cette étude visait à identifier le degré d'engagement des praticiens de la profession

comptable dans l'éthique des affaires de la profession et en conformité avec les principes de l'
International Federation of Accountants (IFAC ), Nous avons utilisé la méthode d'analyse
descriptive pour la collecte des données et des informations associées à la problématique ,
donc nous avons préparé un questionnaire composé de ( 24) articles comprennent l'éthique de
la profession et en conformité avec les principes de l' International Federation of Accountants
(IFAC ) , Il a été vérifié et la véracité du questionnaire en utilisant l'honnêteté sincérité
virtuelle des arbitres, et la cohérence en utilisant le coefficient alpha ( α ) de Cronbach
atteignant 0,616 , ce qui indique que le degré et la confiance de l'échelle stable et satisfaisante
à l'utiliser. L'étude population était composée de praticiens de la profession comptable dans le
secteur d'affaires où l'échantillon comprenait toute la population de l'étude , le questionnaire a
été distribué aux praticiens où le nombre de répondants ( 32 ) du transpondeur ,
Et a un traitement statistique des données par le paquet statistique pour les sciences social
(SPSS IBM 20), Ainsi était la réponse des commissaires aux comptes de 37,5 % et 34,4 %
par des prédateurs et des comptables agréés de 15,6% et les experts comptables de 12,5 % .

Mots clés:
Profession comptable - l'éthique de la profession - l' International Federation of Accountants
(IFAC )
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مقدمة عامة

ب

:مقدمة
ا مع  تمعات مند القدم، وازداد االهتمام  مهنة احملاسبة كغريها من املهن هلا دورها ومكانتها وأمهيتها يف ا

على درجة تكون املعلومات احملاسبية معروضةمن الضروري أنالتطور االقتصادي الذي عرفه العامل ، فأصبح
ا أشخاص تتوفر فيهم  إلعدادها اخلربة والدراية والتكوين الكايفعالية من الدقة واملوثوقية، لذلك جيب أن يقوم 

ا  على أحسن صورة، حيث متارس داخل املؤسسات من خالل قسم املالية واحملاسبة، وهناك أشخاص ميارسو
ستقاللية يف مكاتب احملاسبة، وهؤالء األشخاص هم احملاسبني املهنيني يف قطاع األعمال الذين يلعبون دورا با

اجيابيا على مستوى الدولة واملؤسسات من خالل تقدمي النصائح واملشورة واكتشاف األخطاء واملخالفات 
.وتصحيحها

جه، وجب على ممارسيها مراعاة قواعد السلوك ولكي تستطيع مهنة احملاسبة القيام بدورها على أكمل و 
تمع، إذ تعترب ثقة اجلمهور يف  األخالقي اليت تعد عنصرا هاما للمهنة حيث تنشد النجاح واالستمرار وخدمة ا
نوعية اخلدمات اليت تقدمها مهنة احملاسبة عامال مهما يف جناحها، كما أن الثقة هلا أمهية خاصة، وزعزعة هذه 

.مسؤولية احملاسب املهين خالية من معناها احلقيقيالثقة جتعل 
وال ميكن هلذه الثقة أن جتدر من وجودها إال يف ظل وجود قواعد سلوك حتكم العاملني يف مهنة احملاسبة، غري 
ذه القواعد، حيث يعترب التزام  ا، وإمنا يستوجب األمر التمسك وااللتزام  أن صياغة القواعد ال تكفي حبد ذا

ا من املقومات األساسية املطلوبة الزدهار مهنة احملاسبةا . حملاسب املهين 
دراسةإشكالية ال-أوال

ا، لذا ميكن صياغة  إن للمحاسبني املهنيني يف قطاع األعمال أخالقيات وقواعد مهنية ينبغي االلتزام 
: اإلشكالية على النحو التايل

االتحاد الدولي مبادئلااألعمال بأخالقيات المهنة وفقفي قطاعدرجة التزام ممارسي مهنة المحاسبةما 
؟من وجهة نظرهم)(IFACللمحاسبين
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ج

أسئلة فرعية-ثانيا
: وتتفرع هذه اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية

يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة -
من وجهة نظرهم ترجع إىل سنوات )IFAC(مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 

اخلربة؟
يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة -

من وجهة نظرهم ترجع إىل الدرجة )IFAC(أخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني مستغامن ب
العلمية؟

يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة -
من وجهة نظرهم ترجع إىل طبيعة )IFAC(مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 

املهنة؟
فرضيات الدراسة-ثالثا

:على ضوء إشكالية البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية
يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة -

من وجهة نظرهم ترجع إىل سنوات ) IFAC(مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 
؛اخلربة

يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة -
ة نظرهم ترجع إىل الدرجة من وجه)IFAC(مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 

؛العلمية
يف درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة -

جهة نظرهم ترجع إىل طبيعة من و )IFAC(مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 
.املهنة
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أسباب اختيار الموضوع-رابعا
:وقع اختيارنا هلذا املوضوع لألسباب التالية

درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد السلوك األخالقي من يعترب موضوع :أسباب موضوعية
؛املواضيع احلديثة اليت مل تنل نصيبها من البحث والدراسة على مستوى جامعتنا

دف اكتساب يتماشى مع ختصصنا وميولناإن هذا املوضوع فضال عن كونه:أسباب ذاتية ، فقد مت اختياره 
.خمتلف املستجدات املتعلقة بالتدقيق احملاسيب ومراقبة التسيرياملعارف وتوسيعها على

دراسةأهداف ال-خامسا
:ويسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

؛باجلزائرالتعرف على أخالقيات احملاسب املهين يف قطاع األعمال
 التعرف على قواعد السلوك األخالقي الصادرة عن احتاد الدويل للمحاسبني)IFAC(؛

قياس درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد السلوك األخالقي.
دراسةأهمية ال- سادسا

السلوك األخالقي تنبع أمهية البحث من خالل قياس درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد 
ا ممارسو املهنة خالقيات األحيث تعترب هذه ، اليت تعترب جزءا رئيسيا من األخالق املهنية اليت جيب أن يتمتع 

ا .احلجر األساس لنجاح املهنة يف أداء الدور املناط 
كما تعزز أمهية هذا البحث، من خالل ما يعكسه التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال من آثار اجيابية 
ا املصدر الرئيسي لدميومتها  ا من حيث كو تمع  تنعكس على أداء املهنة وتقوية مركزها وتدعيم ثقة ا

.واستمراريتها
حدود الدراسة-سابعا

:يف احلدود اآلتيةمت حتديد إطار البحث 
والذي ينقسمون إىل اخلرباء باجلزائريرتبط هذا البحث باحملاسبني املهنيني يف قطاع األعمال: الحدود البشرية ،

واحملاسبني املعتمدين واملرتبصني؛احملاسبني وحمافظي احلسابات 
استبيان على مستوى والية مستغامن؛ارتبط هذا البحث بإجراء :الحدود المكانية
مت إجراء البحث من خالل تصميم وتوزيع االستبيان يف الفرتة املمتدة ما بني شهر أفريل إىل :الحدود الزمنية
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؛2015غاية شهر ماي لسنة 
مت التطرق إىل قواعد السلوك األخالقي وفق ما قرره االحتاد الدويل للمحاسبني : الحدود الموضوعية)IFAC (

.األعمالوالذي ميس املهنة يف قطاع 
دراسةمنهج ال-ثامنا

:التايلاملنهج وفقا لطبيعة موضوع البحث، فقد تطلب استخدام 
مجع البيانات واملعلومات املرتبطة باإلشكالية، مث حتليلها إىل الذي يستهدف : المنهج الوصفي التحليلي

.وتفسريها
دراسةمصادر ال-تاسعا

:املصادر املتوفرة واملتعلقة باجلانب النظري والتطبيقي وتتمثل يفمت االعتماد على جمموعة من 
احملاسبني املهنيني عينة الدراسة؛مت مجع بيانات البحث من خالل استبيان موزع على : مصادر أولية-1
دوريات حبوث ودراسات،الرسائل اجلامعية،وذلك من خالل االعتماد على الكتب، : مصادر ثانوية-2

. شبكة االنرتنتوجمالت، تقارير وأدلة، قوانني،
لدراسةصعوبات ا-عاشرا
 الكتب؛اجع اليت تتناول موضوع البحث ال سيماحمدودية املر
 االستبيان؛واسرتجاع صعوبة توزيع

الدراسات السابقة-حادي عشر
ت بأخالقيات املهنة لكن مدقق احلسابامعظم الدراسات السابقة اليت اطلعنا عليها تركز على مدى التزام 

، التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد السلوك األخالقي مل يتم التطرق إليه بصفة خاصةدرجةموضوع
:ومن هذه الدراسات نذكر.حسب علمنا وحسب جمال ومدة حبثناوذلك

تقيد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد مدى دراسة بعنوان،)2004أشرف عبد الحليم محمود كراجه(-1
االسلوك املهين يف :األردن والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام 

اخلارجيني بقواعد السلوك املهينقياس مدى تقيد مدققي احلساباتدف إىل ،دكتوراهوهي عبارة عن أطروحة 
، من وجهة نظر كل من مدققي يف األردن، والتعرف على الوسائل اليت تشجعهم على االلتزام بالسلوك املهين

ومن أهم ، احلسابات اخلارجيني ومستخدمي البيانات املالية وجهات الرقابة واإلشراف على مهنة التدقيق يف األردن
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ت اخلارجيني يف األردن يتقيدون غالباً بقواعد السلوك وجد أن مدققي احلساباأنه النتائج اليت توصل إليها الباحث
ن مجيع أوجد أن مجيع فئات الدراسة اتفقت على و ؛املهين الصادرة عن مجعية احملاسبني القانونيني األردنيني

،الوسائل املذكورة يف الدراسة تشجع مدققي احلسابات اخلارجيني على االلتزام بالسلوك املهين
على أن كًال من معايري التدقيق الدولية، وقواعد السلوك املهين، أمجعتفئات الدراسةتج أن ويف األخري استن

.تعدان من أهم الوسائل اليت تشجع مدققي احلسابات اخلارجيني على االلتزام بالسلوك املهين
احملاسبة يف التحديات اليت تواجه تطبيق أخالقيات مهنة دراسة بعنوان ، )2000طه أحمد حسن أرديني (-2

:العراق
دف  إىل التعرف على أخالقيات مهنة احملاسبة يف العراق والوقوف على التحديات اليت وهي عبارة عن جملة، 

ومشلت هذه الدراسة جمموعة من احملاسبني يف احملاسبني يف الوحدات االقتصادية،قبل تواجهها يف التطبيق من 
وتنظم مهنة فتشر قنتائج أبرزها، وجود منظمات مهنية يف العرانة املوصل من خالل التوصل إىل عدةيمد

فيها قواعد السلوك املهين إال أن هذه القواعد ال تواكب التطورات العلمية احلديثة، احملاسبة وتضع معايري حتدد 
يف وهناك غموض وعدم وضوح يف أخالقيات مهنة احملاسبة مما يصعب تطبيقها من قبل احملاسبني، وهناك ضعف 

التأهيل النظري والعملي للمحاسبني وعدم توفر الفرصة ملواكبة مستجدات املهنة من خالل االشرتاك بالدورات 
.تدريب يف جمال احملاسبة على الرغم من احلاجة إليهاالربة و اخلتوفر مراكز عدمالتدريبية، فضال عن

جودة األخالقية للمحاسب اإلداري يفأثر املعايريدراسة بعنوان،)2011صدام محمد محمود وآخرون (-3
:معلومات التقارير املالية

دفجملةوهي عبارة عن  إىل معرفة الدور الذي تلعبه معايري أخالقيات األعمال للمحاسب اإلداري يف ، 
حيث ارير،حتقيق جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير املالية وانعكاسها يف حتقيق دقة وجودة تلك التق

إعداد وتقدمي التقارير املالية وفقا إليها أن املتوصل احملاسبني يف مدينة تكريت، ومن أهم النتائج مشلت عينة من
يكسبه ثقة األطراف اليت ألخالقيات األعمال يضمن سالمة عمل احملاسب اإلداري وجينبه األخطاء واملشاكل و 

سيمنحها ملهنته، وإن للخصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية اليتيتعامل معها فضال عن الصورة االجيابية
عالقة طردية مع مدى االلتزام باملعايري األخالقية حيث أن التمسك باألخالقيات والعمل ) املالئمة واملوثوقية(

.مبوجبها سيستحق تلك اخلصائص وحيقق اجلودة يف املعلومات احملاسبية والعكس صحيح
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مدى التزام مدققي احلسابات بامليثاق األخالقي دراسة بعنوان،)2012م السيد عليأسامة عبد المنع(-4
:للمؤسسات املالية اإلسالمية

دفجملةوهي عبارة عن  التزام مدققي احلسابات يف املؤسسات املالية اإلسالمية بالقواعد مدى إىل بيان ، 
أهم النتائج وأظهرت الدراسةوقد مشلت مكاتب تدقيق احلسابات يف األردن، واملعايري األخالقية اخلاصة باملهنة، 

هناك تشابه من حيث القواعد األخالقية والسلوكية اخلاصة مبدققي احلسابات اخلارجيني يف كل من معايري هعلى أن
احلسابات يف املؤسسات املالية يعترب التزام مدقق و التدقيق الدولية ومعايري التدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية؛

ملا أكدت عليه السنة النبوية الشريفة والقرآن الكرمي لكن هذا الشيء اإلسالمية بالقيم اإلميانية واألخالقية انعكاسا
هرت هذه الدراسة تفهم والتزام مدققي احلسابات باملواثيق األخالقية املطبقة وأظال يتوفر يف معايري التدقيق الدولية؛

ايف امل وذلك من حيث االلتزام باألسس ،ؤسسات املالية اإلسالمية واليت أكدت عليها معايري التدقيق اخلاصة 
.الشرعية ومبادئ األخالق والقواعد السلوكية األخالقية اخلاصة بامليثاق األخالقي يف املؤسسات املالية اإلسالمية

قواعد سلوك وآداب مهنة التدقيق بعنواندراسة،)2012عبد الرحمان مخلد سلطان عريج المطيري (-5
:وأثرها على جودة عملية التدقيق يف الشركات الصناعية الكويتية

دفماجستريوهي عبارة عن رسالة  إىل التعرف على أثر قواعد السلوك وآداب املهنة على جودة عملية ، 
التدقيق، ومشلت كل من املديرين املاليني واملدققني الداخليني واخلارجيني يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق 

األمانة لية، للموضوعية واالستقال(أنه يوجد تأثري وتوصلت إىل عدة نتائج من أبرزها، الكويت لألوراق املالية،
على جودة عملية التدقيق بدرجة متوسطة من ) واالستقامة، املصداقية، النزاهة والشفافية، السرية، الكفاءة املهنية

إن قواعد السلوك وآداب مهنة التدقيق تساهم يف حتسني جودة املعلومات ملستخدميها، و وجهة نظر عينة الدراسة؛
ا تساهم يف تقدمي املعلوم .ات الصادقة واحملايدة واخلالية من التحيزفضال عن أ

ا تتناول دراستنا عن الدراسات السابقة ما مييزو  مبعىن كل احملاسبني املهنيني يف قطاع األعمال باجلزائريف كو
ودرجة التزامهم بقواعد السلوك األخالقي الصادرة عن من اخلبري احلاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

مبعىن مدققني كانت تركز أكثر على مدققي احلسابات بينما الدراسات السابقة  ،)IFAC(احتاد الدويل للمحاسبني 
.ومدى التزامهم بأخالقيات مهنة التدقيقداخليني وخارجيني 



مقدمة عامة

ح

أنموذج الدراسة- ثاني عشر
:يف متغريات مستقلة متغريات تابعةيتمثل أمنوذج الدراسة

الدراسةهيكل - ثالث عشر
حيث مت تطبيقي الثالث يف ضوء أهداف الدراسة، مت تناول هذا املوضوع من خالل فصلني نظريني وفصل 

يف التنظيم املهين للمحاسبنينا فيهإىل مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال باجلزائر، وتناولالفصل األولالتطرق يف 
فيهتطرقناالفصل الثانيشركات مهنة احملاسبة، ويف التطرق إىلهنة باإلضافة إىل قطاع األعمال وشروط ممارسة امل

من خالل أخالقيات مهنة احملاسبة وقواعد )IFAC(حتاد الدويل للمحاسبني الاوفق أخالقيات احملاسب املهين إىل
، وتناولنا من خالله طرقنا فيه إىل الدراسة امليدانيةتالفصل الثالثويف السلوك األخالقي وكيفية تطبيقها،

ا،جمتمع وعينة الدراسةفيهامبالدراسةإجراءات ا واألدوات املستخدمة يف الدراسة من االستبيان وأساليب ومتغريا
.واختبار الفرضياتباإلضافة إىل حتليلاملعاجلة اإلحصائية واخلصائص السيكومرتية

:المتغیرات المستقلة
سنوات الخبرة-
الدرجة العلمیة-
طبیعة المهنة-

:تابعالمتغیر ال
درجة االلتزام بقواعد 

السلوك األخالقي
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:تمهيد
إن تطور احلياة االقتصادية واتساع رقعة ممارسة النشاطات الصناعية والتجارية جعل من احملاسبة جبميع فروعها 
ا تسمح برتسيخ رقابة  ا جزءا مهما ال ميكن االستغناء عنه من أجل الدوران السليم لعجلة التنمية، إذ أ وختصصا

ل للنفقات وهذا ما خلق نوعا من الطلب أو االحتياجات ناجعة مما يضمن تسيريا عقالنيا للموارد وترشيدا أفض
.  إىل املعلومة املالية واحملاسبية، وهنا يربز الدور االجيايب للمحاسب املهين يف قطاع األعمال

ما مييز مهنة احملاسبة هو قبوهلا ملسؤولية العمل مبا يصب يف املصلحة العامة، لذلك فإن مسؤولية احملاسب إذ أن
ال تنحصر فقط يف تلبية احتياجات صاحب العمل، بل جيب على احملاسب املهين أثناء يف قطاع األعمال املهين 

ا، ويف حال منع احملاسب املهين واملهنيةةعمله يف سبيل املصلحة العامة أن يراعي كافة القواعد األخالقي املعمول 
من االمتثال ألجزاء معينة من هذه القواعد مبوجب القانون أو اللوائح التنظيمية، فعليه االمتثال لكافة األجزاء 

. األخرى من هذه القواعد
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لين في قطاع األعمامحاسبلليمهنالتنظيم ال: المبحث األول
ا اجلزائر مؤخرا، مل تقتصر فقط على تبين النظام احملاسيب املايلإن  )2009(اإلصالحات احملاسبية اليت قامت 

)SCF(1،صدار جمموعة من النصوص القانونية، وإمنا تعدت إىل إصالح وتنظيم مهنة احملاسبة وذلك من خالل إ

2:ك إىل مجلة من األسباب لعل أمههاويرجع ذل

 تكوين حقيقية تعد احملاسب اجلزائري للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد وكذلك تعده للعمل غياب سياسة
؛لدولية ومعايري املراجعة الدوليةوفقا للتطبيقات الدولية املتمثلة يف املعايري احملاسبية ا

االحتاد الدويل املنظمات واهليئات الدولية اليت جتمع أصحاب املهنة عرب العامل مثل غياب شبه كلي عن
.قررت احلكومة مبوجبها على تنظيم مهنة احملاسبةلذلك، )IFAC(للمحاسبني 
وممارسوها تطور مهنة المحاسبة: المطلب األول

:نتطرق إىل تطور مهنة احملاسبة وممارسوها من خالل
تطور مهنة المحاسبة-أوال

3:أساسية نوجزها فيما يليمراحل ) 5(لقد مرت مهنة احملاسبة يف اجلزائر خبمس 

: مرحلة قبل االستقالل-1
.كانت مهنة احملاسبة خاضعة لقوانني املستعمر الفرنسي

:مرحلة غداة االستقالل-2
ريا والعديد من خلفها االستعمار، عانت فراغا كثكما هو احلال بالنسبة جلميع اهليئات واملؤسسات اليت

املشاكل إن على مستوى التنظيم والتسيري أو على مستوى التأطري والكفاءات، وظلت املهنة خاضعة للنصوص 
.والقانون األساسييفيانإاملستمدة من اتفاقيات 

األمر رقمالعمومية،ومت تنظيم املهنة عن طريق مبراقبة املؤسساتمتيزت هذه املرحلة بارتباط مهنة احملاسبة و 
ي جاء فيه أن تعيني حمافظي احلسابات يقع والذ1970ضمن قانون املالية لسنة املت31/12/1969بتاريخ 60-107

على وزارة املالية واملخطط من بني موظفي الدولة املنتمني ملصاحل مراقبة املالية من درجة مراقب عام للمالية، مراقب 

النظام احملاسيب املايل ملتقى وطين حول واقع وأفاق،المحاسبية الجزائرية في ظل إصالح النظام المحاسبيواقع البيئة محيداتو صاحل وبوقفة عالء،1
. 3: ص،2013ماي 6، 5امعة الوادي، يومي ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جيف اجلزائريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

.5: ، دراسة حتليلية تقييمية، جامعة ورقلة، بدون سنة، صاإلصالح المحاسبي في الجزائرنات، مداين بن بلغيث وفريدة عوي2
، ورقة حبثية، كلية العلوم )ISA(ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة عمورة مجال، 3

. 5: االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب بليدة، بدون سنة، ص
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املتعلق بالتزامات 16/11/1970بتاريخ173-70التالية حسب ما حدده املرسوم املالية ومفتش مايل، للقيام باملهام
1:ية أو مراقب املالية، مفتش مايل من أبرزهاومهام مراقب عام للمال

 لشروط حتقيق العمليات اليت ميكن أن يكون هلا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تأثري ) النقدية(املراقبة البعدية
على التسيري؛اقتصادي ومايل 

 الناجتة عن احملاسبة العامة والتحليلية للمؤسسات؛مراقبة صدق وانتظام اجلرد واحلسابات السنوية
إبداء رأي حول التسيري املايل والتجاري للمؤسسات املراقبة؛
ف أخطاء التسيري وتبليغها لكل من الوزارة املالية والوزارة الوصيةكش.
:1991-1971بين سنة مرحلة ما-3

املتعلق بتنظيم مهنة 23/12/1971املؤرخ بتاريخ 82- 71باألمر رقممهنة احملاسبة تنظيمهذه املرحلة عرفت 
لس األعلى للتقنيات احملاسبية  حتت سلطة ووصاية وزارة املالية،CSTC(،2(احملاسب واخلبري احملاسب، بإنشاء ا

، )1975(يف سنة )PCN(باملخطط احملاسيب الوطين )PCG(الذي أوكلت له مهمة إحالل املخطط احملاسيب العام 
لس اعتبارا للوظيفة االستشارية الذي يؤديها خاصة فيما يتعلق مبشاريع القوانني  مع أمهية الدور الذي أسند هلذا ا

3.احملاسبية املهنيةاملتعلقة مبجال احملاسبة ومهام تنظيم وضبط املمارسة

يف الذي نصبإنشاء جملس احملاسبة30/10/1980املؤرخ يف05- 80كما متيزت هذه املرحلة من خالل القانون
جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت تصور العمليات املالية واحملاسبية، أين "على أن )05(خامسة مادته 

كما شهدت مهنة احملاسبة حتوال عميقا يف هذه الفرتة مع صدور ."تتم مراقبة صحتها وقانونيتها ومصداقيتها
ظ احلسابات واحملاسب املعتمد والذي حمافو واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب 27/4/1991بتاريخ 08-91القانون رقم 

تنشأ منظمة وطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني "على أنه)5(نص يف مادته خامسة 
املعتمدين، تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املؤهلني للممارسة املهنة حسب 

4."ونالشروط اليت حيددها هذا القان

، مذكرة خترج لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداين بن بلغيث، 1
.196: ، ص2004االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

.197: صنفس املرجع أعاله،2
.5: عمورة مجال، مرجع سبق ذكره، ص3
.197: مرجع سبق ذكره، ص،أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداين بن بلغيث، 4
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وطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي النظمة املبهاملهام اليت تضطلع 08-91القانون من )9(املادة لخص وت
1:فيما يلياحلسابات واحملاسبني املعتمدين

السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها؛
الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم؛
 الذي يتعلق بشروط املهنة وخصوصيتها؛حتديد النظام الداخلي للمنظمة
مساعدة السلطات العمومية يف ميدان التقييس احملاسيب والطلب املهين والتسعري؛
متثيل مصاحل املهنة جتاه السلطات والغري من املنظمات األجنبية؛
 ونشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛ومراجعة إعداد
ر يف حدود التشريع املعمول به الصالحية املهنية لإلجنازات والشهادات اليت يقدمها املرشحون للتسجيل تقدي

؛ةيف هذه املهن
التأكد من النوعية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجزها أعضائها .
:2001-1992مرحلة ما بين سنة ال-4

لس الوطين للمحاسبة والذي 1996سبتمرب 25املؤرخ يف 318-96مبوجب املرسوم التنفيذي رقم )CNC(نشأ ا
لذلك عرفت هذه املرحلة 2.حيدد الطبيعة االستشارية له، كما حدد اختصاصاته وصالحياته والقواعد اليت تسريه

طرف املهنيني مت انتخابه منو حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، و بإنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني 
3.احملاسبني، وبالتايل اعتربت هذه املرحلة ببداية املمارسة احلرة للمهنة

:إلى يومنا2002المرحلة ابتداء من سنة -5
عرفت هذه املرحلة الكثري من االضطرابات على مستوى املهنة مما أدى إىل وضع حد للطابع احلر للممارسة 

املالحظ حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،و املتعلق مبهن اخلبري احملاسب01-10احلرة، وذلك من خالل القانون
املنظمة الوطنية (أن هذا القانون جاء نتيجة اإلصالح احملاسيب اليت باشرته اجلزائر وبالتايل تفكيك اهليئة الوحيدة 

اليت كانت متثل الناشطني يف هذا القطاع، ) احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدينللخرباء

، مؤمتر علمي دويل حول اإلصالح احملاسيب يف أثر اإلصالحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائربراق حممد وقمان عمر، 1
. 6،5:ص، ص2011نوفمرب 30، 29اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

. 7: ، صنفس املرجع أعاله2
.5:عمورة مجال، مرجع سبق ذكره، ص3
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ا مند صدور القانو الصالحيات لوزارة املالية اوإعادة الكثري من وأهم ما جاء به القانون ،08-91ن ليت كانت فقد
1:يليما10-01

احملاسيبتقييسنح االعتماد والإنشاء جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، مهمته م
ة؛احملاسبةوتنظيم ومتابعة املهن

؛تابعة للمجلسجلان متخصصة)5(مخس إنشاء
حتديد شروط ممارسة املهنة بالنسبة للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛
التكفل بتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛
 الثالث بإنشاء ثالث منظمات مهنيةالفصل بني املهام:
املصف الوطين للخرباء احملاسبني؛
الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛
يناملعتمدنياملنظمة الوطنية للمحاسب.
كيفية إعداد التقرير وأنواعه وإبداء الرأي؛
حتديد حقوق وواجبات احملاسبني املهنيني.

المهنةاممارسو -ثانيا
احملاسبة هو قبوهلا ملسؤولية العمل مبا يصب يف املصلحة العامة، وتقع تلك املسؤولية على عاتق إن ما مييز مهنة

واحملاسب املهين على حسب دليل قواعد السلوك األخالقي 2.احملاسب املهين خاصة يف قطاع األعمال
واحملاسب املهين يف ."فرد عضو يف إحدى هيئات العضو يف االحتاد الدويل للمحاسبني"للمحاسبني املهنيني هو 

حماسب مهين يتم تعيينه أو إشراكه بصفة تنفيذية أو غري تنفيذية يف جماالت مثل التجارة أو "قطاع األعمال هو 
اهليئات التنظيمية أو املهنية، حبيث يتم القطاع غري الرحبي أوأو التعليم أو أو قطاع العامالصناعة أو اخلدمات

اسبة يف الذين ميارسون مهنة احمليف قطاع األعمالاملهنينياحملاسبنييقسمو ."ملؤسساتالتعاقد معه من قبل تلك ا
.احملاسب، حمافظ احلسابات، احملاسب املعتمداخلبري : اجلزائر إىل ثالث

.8: صعمورة مجال، مرجع سبق ذكره،1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، IFRS/IASالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية هوام مجعة، 2

.17: ، ص2010اجلزائر، بدون طبعة، 
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: الخبير المحاسب-1
:نتطرق إىل تعريف اخلبري احملاسب ومهامه وأتعابه كما يلي

:تعريف-أ
كل شخص ميارس بصفة عادية، بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقومي حماسبا،يعد خبريا "

القانون، واليت تكلفه وحتليل احملاسبة، وخمتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها 
فتح وضبط ومراقبة وجتميع ومركزة و حملاسب أيضا مبسكيقوم اخلبري او ".باتذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسا

ا عقد عمل ا القانون، ذمع مراعاة األحكام الواردة يف هويؤهل،.حماسبة املؤسسات واهليئات اليت ال يربطه 
1.ساباتاحلةممارسة وظيفة حمافظ

:مهام الخبير المحاسب-ب
فليتكمهمة ظرفية أو مؤقتة حبيث هي أساسا 01-10من القانون )20(حسب املادة مهمة اخلبري احملاسب

2:باملهام التالية

تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة؛
 جتميع حماسبة املؤسسات؛مسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة و
املؤهل الوحيد للقيام بذلك؛قيق املايل واحملاسيب للشركات واهليئات حبيث يعدالتد
 االقتصادي؛امليدان املايل واالجتماعي و تقدمي استشارات للشركات واهليئات يف
م والتصرفات اإلدارية و إعالم املتعاقدين معه مبدى تأثري ا .التسيري اليت هلا عالقة مبهمتهلتزاما

:أتعابه-ج
التدخل والوسائل اليت حتدد أتعاب اخلبري احملاسب مع بداية مهامه يف إطار عقد تأدية خدمات حيدد جمال

األتعاب، بأي حال من األحوال، على أساس ذههوال ميكن احتساب ، حتت تصرفه وشروط تقدمي التقاريرتوضع
3.النتائج املالية احملققة من الشركة أو اهليئة املعنية

الخبير المحاسب ومحافظ بمهنة يتعلق م، 2010جوان 29ه املوافق 1431رجب 16املؤرخ يف 01-10، القانون رقم )18(املادة 1
.م2010جوان 11ه 1431رجب 28، الصادرة يف تاريخ 42ج، العدد .ج.ر.، الصادر يف جالحسابات والمحاسب المعتمد

اجلزائر،،، دار بلقيس للنشرمدونة النصوص التشريعية والتنظيمية لمهن الخبير المحاسب ومحافظ حسابات والمحاسب المعتمدمولود ديدان، 2
.8،7: ص ص،2014طبعة،بدون

.، مرجع سبق ذكره01-10، القانون )21(املادة 3
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:حساباتالمحافظ -2
:نتطرق إىل تعريف حمافظ احلسابات ومهامه وشروط وكيفيات تعيينه وعمله كما يلي

:تعريف-أ
كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على ،يعد حمافظ احلسابات"

1".صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به

علىشخص مستقل يعطي رأيه حول احلسابات السنوية للمؤسسات ويصادق "كما ميكن تعريفه على أنه 
2".شرعية وقانونية القوائم املالية حسب املبادئ احملاسبية العامة ومعايري التدقيق املتعارف عليها

ميارس مهنة التدقيق بصفةشخصكل"ومن هذان التعريفان ميكن استخالص أن حمافظ احلسابات هو 
ائم املالية السنوية، القو مسؤوليته، وذلك عن طريق فحص ومراقبة حسابات املؤسسات وخمتلف وحتت مستقلة 

". يصادق على شرعية هذه احلسابات ومن مث إبداء رأيه الفين احملايد يف شكل تقاريرو 
:مهام محافظ الحسابات-ب

3:يف النقاط التاليةووظائف حمافظي احلساباتهاممتتمثل 

 السنة املنصرمة، وكذا األمر يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات
بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات؛

 مطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون يفحص صحة احلسابات السنوية و
ني أو الشركاء أو حاملي احلصص؛للمسامه

ادق عليها من طرف جملس اإلدارة اخلية املصيبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الد
املديرين أو املسري؛جملسو 
التابعة هلا، أو بني املؤسسات يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها و املؤسسات أو اهليئات

مباشرة؛اهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري و 

.، مرجع سبق ذكره01-10، القانون )22(املادة 1
، ملتقى وطين حول دور حمافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداريعبد العلي حممدي، 2

،  2012ماي 7، 6من الفساد املايل واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، يومي البنوك للحد 
.4: ص

.، مرجع سبق ذكره01-10، القانون)25(-)23(ةداامل3
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 اجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعلم املسريين و
.رار استغالل املؤسسة أو اهليئةيعرقل استم

ا، دون أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املؤسسةم فحص قيم ووثائق املهذه املهاوختص  عمول 
دعمة يئة حسابات مدجمة أو حسابات مأو اهلملؤسسةفعندما تعد ا،باإلضافة إىل ما سبق،التدخل يف التسيري

ا الصحيحة، و ة و املدعميصادق حمافظ احلسابات على صحة وانتظام احلسابات املدجمة و ،)مركبة( لك على ذصور
يرتتب عن و 1.تقرير حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرارأساس الوثائق احملاسبية و 

2:ةالتاليرتقاريالسابات إعدادمهمة حمافظ احل

 ند الصحيحة، أو عتقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها
:االقتضاء رفض المصادقة المبرر

قرير إىل يهدف هذا التقرير بالتعبري عن رأي حمافظ احلسابات حول القوائم املالية، حيث يتم إرسال هذا الت
يتم تأشريها من قبل و من قبل مسئول جهاز التسيري املؤهل، موقعةالقوائم املاليةوتكون اجلمعية العامة العادية، 

ال يسري رأي حمافظ و . حمافظ احلسابات بتوقيعها باحلروف األوىل اليت تسمح بالتعرف على القوائم املالية املدققة
يعرب و .احلسابات إال على حسابات السنة املعنية، حىت وإن كانت تتضمن إشارة إىل رقم السنة املالية السابقة

3:ابات السنوية حسب احلالة إىلحمافظ احلسابات عن رأيه حول احلس

رأي بالقبول:
ا منتظمة وصادقة يف  يتم التعبري عن الرأي بالقبول من خالل مصادقة حمافظ احلسابات على القوائم املالية بأ
ا، كما تقدم صورة مطابقة للوضعية املالية ووضعية  مجيع جوانبها املعتربة، وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبية املعمول 

اية ا باإلضافة إىل تطابق املعلومات الواردة يف املالحق مع القوائم املالية، . لدورةالذمة والنجاعة وخزينة الكيان يف 
. حظات ومعاينات ذات طابع حياديوميكن هلذا الرأي أن يرفق مبال

.ذكرهبقاملرجع س، 01-10، القانون )24(املادة 1
يحدد معايير تقارير محافظ م، 2011ماي 26ه املوافق 1432مجادى الثانية 23املؤرخ يف 202-11تنفيذي رقم ، مرسوم )2(املادة 2

. م2011جوان 1ه املوافق 1432مجادى الثانية 29، الصادرة يف 30ج، العدد .ج.ر.، الصادر يف جالحسابات وأشكال وآجال إرسالها
ج، العدد .ج.ر.، الصادر يف جيحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحساباتم، 2013جوان 24ه املوافق 1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 3

.14،13: م، ص ص2014أفريل30ه 1435مجادى الثانية 30، الصادرة يف 24
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رأي بتحفظ:
ا منتظمة وصادقة يف  يتم التعبري عن الرأي بتحفظ من خالل مصادقة حمافظ احلسابات على القوائم املالية بأ

وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبية سارية املفعول، كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات نبها املعتربة، مجيع جوا
اية هذه السنةوكذا الوضعية املالية ومم، السنة املنصرمة فيجب على حمافظ احلسابات يف .املاليةتلكات الكيان يف 

لرأي، التحفظات املعرب عنها، مع تصحيحها إذا أمكن هذه احلالة أن يبني بوضوح يف فقرة، تسبق التعبري عن ا
.قصد إبراز تأثريها على النتيجة والوضعية املالية للكيان

رأي بالرفض:
عن الرأي بالرفض من رفض مربر من طرف حمافظ احلسابات عن املصادقة على القوائم املالية وأنه مل يتم التعبري

فيجب على حمافظ احلسابات .يتم إعدادها يف مجيع جوانبها املعتربة وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبية سارية املفعول
ي، التحفظات اليت دفعته إىل رفضه للمصادقة مع يف هذه احلالة أن يبني بوضوح يف فقرة، تسبق التعبري عن الرأ

. تصحيحها إذا أمكن قصد إبراز تأثريها على النتيجة والوضعية املالية للكيان
فقرة المالحظات:

دف  يتضمن التقرير العام للتعبري عن الرأي يف فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبري عن الرأي، مالحظات 
ئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق باحلسابات السنوية دون التشكيك يف الرأي املعرب عنه، كحالة إىل لفت انتباه القار 

ا التأثري  وجود اختالالت معتربة مبينة بشكل وجيه يف املالحق، حيث يرتبط حلها بأحداث مستقبلية من شأ
.فيلزم حمافظ احلسابات بإبداء املالحظات الضرورية. على احلسابات السنوية

أو الحسابات المدمجةالمصادقة على الحسابات المدعمة تقرير:
وفقا للقواعد واملبادئ التعبري عن الرأي حول احلسابات املدعمة واحلسابات املدجمةيهدف هذا التقرير إىل

املصطلحات املستعملة يف تعريف احلسابات إال يف ال خيتلف هذا التقرير عن التقرير العام، ، حيث احملاسبية
1.يكون يف شكل تقريرين منفصلني بغية تسهيل نشر املعلومةو اخلاضعة لدراسة حمافظ احلسابات، 

قرير خاص حول االتفاقيات المنظمةت:
ما عدا تلك املتعلقة بالعمليات اجلارية، واملربمة يف ظروف عادية اليت تكون سارية املفعوليضم كل االتفاقيات

وعندما .التفاقياتوال يقدم حمافظ احلسابات بأي حال من األحوال، أي رأي حول جدوى أو صحة أو مالئمة ا
ة اليتيكتشف حمافظ احلسابات اتفاقية غري مرخصة أثناء أداء مهمته، فإنه يقدر طابعها املتعلق بالعملية اجلاري

.15: م، مرجع سبق ذكره، ص2013جوان 24ه املوافق 1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 1
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أن ويف حالة ما إذا كان جيب. أو المتت ضمن شروط عادية، بغرض حتديد ما إذا تعلق األمر باتفاقية منظمة
1.االتفاقية مرخصة، فإنه يعد تقريرا خاصا نتيجة لذلك ويرسله إىل اجلمعية العامة العاديةتكون

 تعويضات)10(أو عشر )5(تفاصيل أعلى خمستقرير خاص حول:
أشخاص األعلى أجرا الذي يتم )10(عشرأو)5(يعترب إعداد كشف مفصل عن التعويضات املدفوعة خلمسة 

يتأكد حمافظ احلسابات من أن املبلغ املفصل ف.تسليمه إىل حمافظ احلسابات، من مسؤولية اجلهاز املسري للكيان
اص للمصادقة على مع املعلومات املتحصل عليها اليت دقق فيها مسبقا، ويعد التقرير اخلللتعويضات، يتطابق 

2.تإثبات التعويضا

ازات الخاصة الممنوحة للمستخدمينتقرير خاص حول االمتي:
يف هذا التقرير يفحص حمافظ احلسابات، مجيع االمتيازات اخلاصة واملعتربة املمنوحة ملستخدمي الكيان املعين، 

يف إطار تنفيذ مهمته املتعلقة باملصادقة على احلسابات السنوية تطبيقا اليت حيصل عليها من اجلهاز املسري و 
أو العينية يف تلك اليت ال تتعلق بالتعويض العادي أو ، حيث تتمثل االمتيازات اخلاصة النقديةللواجبات املهنية

دقة على مبلغها اإلمجايل من طرف ااملعتاد للخدمات املقدمة واليت يعد هلا الكيان كشفا سنويا امسيا، وتتم املص
3.حمافظ احلسابات، استنادا إىل املعلومات املقدمة وتلك احملتمل ارتباطها خالل مهمته

 األسهم أو حسب الحصة األخيرة، والنتيجة حسب)5(نتيجة السنوات الخمستقرير خاص حول تطور
:االجتماعية

اخلاص، نتيجة لكيان اليت تعترب مدققة يف تقريرافظ احلسابات بعرض تطور خمتلف مؤشرات النجاعة ليقوم حم
ى شكل جدول يعرض الواجبات املهنية اليت يطبقها بعنوان الدورة احملاسبية املعتربة، ويتم إعداد تطور النتيجة عل

عدد األسهم أو احلصص االجتماعية املكونة فيه النتيجة قبل الضريبة، الضريبة على األرباح، النتيجة الصافية، 
4.مسامهات العمال يف النتيجةلسهم أو احلصة االجتماعية، و ة حسب االنتيججتماعي، لرأس املال اال

اص حول إجراءات الرقابة الداخليةتقرير خ:
من مهمة حمافظ احلسابات أن يطلع على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة املطبقة من قبل الكيان قصد جتنب 
األخطار املعتربة يف جممل احلسابات، وكذا اإلثباتات املتعلقة بتدفقات العمليات واألحداث احملاسبية للفرتة، 

.16،15: مرجع سبق ذكره، ص صم،2013جوان 24ه املوافق1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 1
.17،16: نفس املرجع أعاله، ص2
.17: صنفس املرجع أعاله،3
.17: نفس املرجع أعاله، ص4
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اية الفرتة، وكذا عرض القوائم املالية وامل وعندما يقوم .علومات املقدمة ضمن ملحق احلساباتوأرصدة حسابات 
الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية، فيقوم حمافظ احلسابات بتقدمي تقرير خاص يقدر من خالله 

1.صدق التقرير املرسل من قبل الكيان للجمعية العامة واجلهاز التداويل املؤهل، استنادا لألشغال املنجزة من طرفه

 االستغالليةاستمرار حولتقرير خاص:
أداء مهمته، صحة استعمال االتفاقية احملاسبية القاعدية حول عنديف هذا التقريريقدر حمافظ احلسابات

استمرارية االستغالل إلعداد احلسابات من طرف املديرية وفق ما ينص عليه القانون من خالل حتليل بعض الوقائع 
2.املأخوذة بعني االعتبار واليت تشكل مؤشرات حول إمكانية استمرارية االستغاللأو األحداث 

قرير المتعلق بحيازة أسهم الضمانت:
يفحص حمافظ احلسابات حتت مسئوليته، احرتام األحكام القانونية وأحكام القانون األساسي املتعلقة بأسهم 

من %20جيب أن متثل و ، أعضاء جملس املراقبة لشركات األسهماليت جيب أن حيوز عليها املتصرفون أو الضمان
املال االجتماعي، كما يشري عند االقتضاء إىل املخالفات املكتشفة يف أقرب مجعية عامة وجهاز تداويل مؤهل رأس 

حيث ال تطبق هذه األحكام عندما يكون رأس املال االجتماعي للكيان كليا أو باألغلبية من حيازة الدولة، 
3.فى حمافظ احلسابات من تقدمي تقريرويع

قرير متعلق بعملية رفع رأس المالت
ة يتأكد حمافظ احلسابات يف هذا التقرير من أن املعلومات الواردة يف تقرير اهليئة املختصة املقدم للجمعية العام

:شمل السيمااملال، تاملستدعاة لرتخيص عملية رفع رأس
 املال املقرتح؛املبلغ وأسباب رفع رأس
أسباب اقرتاح إلغاء احلق التفاضلي يف االكتتاب؛
كيفيات حتديد سعر اإلصدار.

املؤهل الذي يرخص رفع ويتضمن تقرير حمافظ احلسابات املقدم للجمعية العامة غري العادية وللجهاز التداويل 
:املعلومات التاليةعلى اخلصوصرأس املال، 

والتنظيمية املطبقة؛التذكري بالنصوص التشريعية

.18: م، مرجع سبق ذكره، ص2013جوان 24ه املوافق 1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 1
.19،18: نفس املرجع أعاله، ص ص2
.19:نفس املرجع أعاله، ص3
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 فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة والسيما حول كيفيات تثبيت سعر اإلصدار وحول احرتام احلق
التفاضلي لالكتتاب؛

استنتاجات تشري للمالحظات أو لغياب املالحظات حول عملية رفع رأس املال.
1.مالئمة عملية رفع رأس املالمبدى حمافظ احلساباتيصرحال و 

 ير متعلق بعملية تخفيض رأس المالتقر:
يدرس حمافظ احلسابات يف هذا التقرير إذا كانت أسباب وشروط ختفيض رأس املال املقرر تستند إىل القانون، 

:ويتأكد السيما من
أن عملية التخفيض ال ختفض مبلغ رأس املال أقل من احلد القانوين األدىن؛
 املشاركني؛احرتام املساواة بني املسامهني أو
احرتام جممل األحكام القانونية والتنظيمية بصفة عامة.

ويتضمن تقرير حمافظ احلسابات املقدم للجمعية العامة غري العادية وللجهاز التداويل املؤهل الذي يرخص 
:ختفيض رأس املال، على اخلصوص املعلومات التالية

التذكري بالنصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة؛
قرة حول الفحوصات املنجزة؛ف
تتضمن مالحظات أو تشري لغياب مالحظات حول عملية ختفيض رأس املالخالصة.
2.رأس املالختفيضال يصرح حمافظ احلسابات مبدى مالئمة عملية و 

 ير متعلق بإصدار قيم منقولة أخرىتقر:
يف حالة تفويض اجلمعية العامة غري العادية للهيئة (يفحص حمافظ احلسابات احتواء تقرير اجلهاز املختص

على كل البيانات املفيدة حول سري )املختصة سلطات حتديد كيفيات إصدار القيم املنقولة أو سندات االكتتاب
تداويل بعد اجلمعية العامة العادية أو اجلهاز الالشؤون االجتماعية مند بداية السنة املالية اجلارية، وكذا إذا مل تعقد 

املؤهل املستدعى للبت يف احلسابات خالل السنة املالية السابقة، ويفحص احرتام األحكام النصوص التشريعية 
والتنظيمية ويتأكد من أن التقرير واضح بشكل كاف، خصوصا حول أسباب اإلصدار، وعند االقتضاء، حول 

.ار سندات رأس املال الواجب إصدارهااقرتاح إلغاء حق التفاضل يف االكتتاب وكذا حول كيفيات سعر إصد

.20،19: م، مرجع سبق ذكره، ص2013جوان 24ه املوافق 1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 1
.20: أعاله، صنفس املرجع 2
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وعند االنتهاء من العملية، حيرر حمافظ احلسابات تقريرا تكميليا، يديل برأيه فيه إىل الشروط النهائية لإلصدار حول 
املبلغ النهائي وكذا حول تأثري اإلصدار على وضعية أصحاب السندات والقيم املنقولة اليت تسمح بدخول رأس 

1.مقارنة برؤوس األموال اخلاصةاملال، املقدر 

وزيع التسبيقات على أرباح األسهمتقرير متعلق بت:
يتحقق حمافظ احلسابات من أن امليزانية املنجزة من طرف املؤسسة قصد توزيع تسبيق على أرباح األسهم، 

بتوزيعها وحيرر تقريرا تظهر االحتياطات ونتائج صافية قابلة للتوزيع، كما هو حمدد يف القانون وتكفي للسماح 
ذا ترفق القوائمو خالله على مطابقة ذلك،يصادق من 2.التقريراملالية املنجزة 

 متعلق بتحويل الشركات ذات األسهمتقرير:
إذا متت عملية التحويل خالل الدورة، يتم ضبط حسابات وسيطة من طرف اجلهاز املختص للكيان، وتكون 

يقوم حمافظ احلسابات بإعداد التقرير الذي يتضمن املعلومات و . هذه احلسابات موضوع تقرير حمافظ احلسابات
:التالية
فقرة حول الواجبات املنجزة؛
 وجود مالحظات معرب عنها، مع التأكد من أن مبلغ األصول خالصة مصاغة يف شكل وجود أو عدم

3.اعي املطلوب للشكل اجلديد للشركةالصافية يعادل على األقل رأس املال االجتم

تقرير متعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة:
ا، يقوم حمافظ احلسابات يف هذا التقرير بتحديد الفروع واملسامهات والشركات  املراقبة والعمليات املرتبطة 

يلزم حمافظ احلسابات بإحلاق تقريره العام للتعبري عن و .وكذا التأكد من املعلومات املقدمة يف مالحق القوائم املالية
4.الرأي بتقرير متعلق بوضعية املسامهة أو اكتساب أكثر من نصف رأس املال لشركة خالل الدورة

: محافظ الحساباتوعمل شروط وكيفيات تعيين -ج
، من طرف اجلمعية جدول الغرفة الوطنيةاملسجلني يف بات من بني املهنيني املعتمدين و حمافظ احلسايتم تعيني

ال يعفي وجود هياكل ملداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفرت الشروط، و العامة أو اجلهاز املكلف با

.21،20: م، مرجع سبق ذكره، ص ص2013جوان 24ه املوافق 1434شعبان 15قرار مؤرخ يف 1
.21: نفس املرجع أعاله، ص2
.22: نفس املرجع أعاله، ص3
.22: أعاله، صنفس املرجع4
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حتدد عهدة حمافظ احلسابات و 1.اهليئة من اإللزامية القانونية لتعيني حمافظ حساباتالشركة أو يفللتدقيقداخلية 
ال ميكن تعيني نفس احملافظ بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي نوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و س)03(بثالث 
خالل سنتني متتاليتني، يتعني يف حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو اهليئة املراقبة و .سنوات)03(ثالث 

على حمافظ احلسابات إعالم وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بذلك، ويف هذه احلالة ال جيرى جتديد عهدة حمافظ 
عندما تعني شركة أو هيئة، شركة حمافظة احلسابات بصفة حمافظ حسابات فإن هذه األخرية تعني من و .احلسابات

مسري علىأويهحلسابات يتصرف بامسها، ويتعني علاافظ حملالغرفة الوطنية جدولبني أعضائها املسجلني يف
حسابات عن طريق رسالة للنه بصفة حمافظ يسابات إبالغ جلنة مراقبة النوعية، بتعياحلشركة أو جتمع حمافظي ال

ميكن حملافظ احلسابات أن يستقيل دون التخلص من و 2.يوما)15(موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشر 
يقدم تقريرا عن املراقبات و اإلثباتات أشهر، )3(ة أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثعليهجيبو التزاماته القانونية، 

4:الكيفيات اآلتيةس حمافظ احلسابات مهامه بالطرق و وميار 3.احلاصلة

املراسالت املكان على السجالت احملاسبية واملوازنات و يف عنيوقت و فظ احلسابات االطالع يف أي ميكن حملا
بات التابعة للهيئة أو الشركة؛الكتاحملاضر، وبصفة عامة كل الوثائق و او 
أن التوضيحات واملعلومات، و التابعني للشركة أو اهليئة كل أن يطلب من القائمني باإلدارة واألعوان و ميكنه

يراها الزمة؛ل التفتيشات اليت يقوم بك
 ا أو ميكنه أن يطلب من األجهزة املؤهلة احلصول يف مقر الشركة على معلومات تتعلق مبؤسسات مرتبطة 

ت أخرى هلا عالقة مسامهة معها؛مؤسسا
 حماسبيا، يعد أشهر على األقل حملافظ احلسابات كشفا )06(يقدم القائمون باإلدارة يف الشركات كل ستة

اسبية اليت ينص عليها القانون؛الوثائق احملحسب خمطط احلصيلة و 
 ي؛يعلم حمافظ احلسابات كتابيا يف حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيري قصد تطبيق أحكام القانون التجار
 الية، حيدد حمافظ الواجبات املهنية املوافق عليها من طرف الوزير املكلف باملمع مراعاة معايري التدقيق و

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعمال،  كلية احلقوق، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمةبن مجيلة حممد، 1
.42: ، ص2011- 2010جامعة منتوري، قسنطينة، 

.9،10:صمرجع سبق ذكره، ص، )2014(،مولود ديدان2
.همرجع سبق ذكر ،01-10قانونال،)38(املادة 3
.11،10: صمرجع سبق ذكره، ص،)2014(مولود ديدان،4
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ا يف إطار رسالة مرجعية حيددهامة الرقابة القانونية للحسابات و كيفيات أداء مهو احلسابات مدى  دفرت سريور
الشروط الذي تعهد بشأنه؛

 حيتفظ حبق تدعى للتداول على أساس تقريره، و العامة كلما تساجتماعات اجلمعية حيضر حمافظ احلسابات
اجلمعية املتعلقة بأداء مهمته؛التدخل يف 

 سنوات ابتداء من أول يناير املوايل آلخر )10(يتعني على حمافظ احلسابات االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة عشر
.سنة مالية للعهدة

:المحاسب المعتمد-3
:نتطرق إىل تعريف ومهام احملاسب املعتمد وشروط تعيينه كما يلي

:تعريف-أ
ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة مسك وفتح املهين الذي":كلامعتمدا حماسبيعد 

1."ب خدماتهلالشركات أو اهليئات اليت تطو حسابات التجار وضبط حماسبات و 

:مهام المحاسب المعتمد-ب
2:النقاط اآلتيةميكن تلخيص أهم مهام احملاسب املعتمد يف

 بات؛احلسامسك وفتح وضبط
الشركة أو اهليئة اليت أسندت إليه مسك حماسبتها، وأعناصر ممتلكات التاجر احملاسبية و تسجيالتعرض ال

األوراق احملاسبية املقدمة إليه، وحتت مسؤوليته؛وذلك على أساس الوثائق و 
ا؛تصرحيات االجتماعية واجلبائية و مجيع الادعدبإهميكن اإلدارية املتعلقة باحملاسبة اليت كلف 
أن يساعد زبونه لدى خمتلف اإلدارات املعنية؛ميكنه أيضا
ميكن للزبون أن يلتمس من احملاسب املعتمد القيام باملهام املساعدة يف إعداد اجلداول املالية  .

حتدد أتعاب احملاسب املعتمد يف بداية مهمته، يف إطار عقد تقدمي خدمات حيدد جمال التدخل والوسائل "
ا يف مجيع األحوال على أساس النتائج املالية املوضوعة حتت  تصرف وشروط تسليم الوثائق، وال ميكن احتسا

3".احملققة من طرف الشركة أو اهليئة املعنية

.مرجع سبق ذكره،01-10القانون ،)41(املادة 1
.11: مرجع سبق ذكره، ص،2014مولود ديدان،2
.مرجع سبق ذكره، 01-10القانون ،)45(املادة 3
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:شروط تعيين المحاسب المعتمد-ج
1:يقتضي اكتساب صفة احملاسب املعتمد أن تتوفر يف املرتشح الشروط التالية

 ؛1999مارس 24بتاريخ الصادرمن املقرر)3(حسب املادة املنظمة جدول التسجيل يف
 من 1999مارس 24الصادر بتاريخ من املقرر)4(حيازة إحدى الشهادات املهنية املنصوص عليها يف املادة

:إثبات
اية تربص ؛AFSتدريب مهين ملدة سنتني يف مكتب اخلبري احملاسب مع شهادة 
 أشهر)6(سنوات يف امليدان احملاسيب واملايل، مع تربص ملدة ستة )10(أو خربة عشر.

حقوق وواجبات المحاسب المهني: المطلب الثاني
إن حقوق وواجبات احملاسب املهين مت إدراجها يف إطار القانوين ألخالقيات مهنة احملاسبة يف اجلزائر وأهم ما 

2:تضمن هذا اإلطار القانوين ما يلي

المهنيالمحاسبواجبات-أوال
:تتمثل واجبات احملاسب املهين يف

:المهني في أداء مهنته وفي عالقته مع زبائنهالمحاسبواجبات-1
 التحلي بدرجة عالية من الرصانة يف أداء مهامه واحلرص يف حياته اخلاصة واملهنية على جتنب كل تصرف من

شانه املساس بكرامة املهنة وشرفها؛
 مهامه بصرامة وهدوء؛تأدية
تتسم عالقته بزبائنه باألمانة واالستقالل، ووجوب القيام مهامهم بشرف وضمري مهين؛
جيب مراعاة مبدأ احلياد واإلخالص والشرعية املطلوبة والقواعد األخالقية املهنية عند تنفيذ مهام احملاسبة؛
االلتزام بالسرية يف أداء مهنتهم؛
 ا يف عقد مكتوبضرورة حتديد طبيعة .األعمال وحجمها وأتعا

.202: ، مرجع سبق ذكره، صللمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةأهمية وإصالح النظام المحاسبي مداين بن بلغيث، 1
.77،76:، ص ص2007، 20، حالة اجلزائر، جملة التواصل، العدد حقائق حول أخالقيات األعمال في المحاسبةجاوحدو رضا، 2
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:واجبات المحاسب المهني في عالقته بزمالئه-2
أن ال حيل حمل زميل له إذا طلب منه زبون ذلك إال بشروط؛
جيب أن يعترب تصرف الزمالء فيما بينهم عن روح الزمالة والتضامن؛
ضرورة حل النزاعات بني الزمالء بالرتاضي.
:بتأطير المتدربينواجبات تتعلق -3
التكفل بتدريب املهنيني من املتدربني؛
منح مجيع التسهيالت للمتدرب سواء كانت نظرية أو تطبيقية.

حقوق المحاسب المهني-ثانيا
:من أهم حقوق احملاسب املهين ما يلي

 املهمة، وكذلك توفري مجيع احلق يف التعاون، خاصة فيما يتعلق بتوفري مجيع الوثائق واملستندات الالزمة لتأدية
الظروف لتحقيق ذلك؛

احلق يف احلصول على مقابل األتعاب.

ت المشرفة على المحاسبين المهنيينالهيئا: المطلب الثالث
:مات مهنية كالتايلنظملس وطين للمحاسبة و يتم اإلشراف على احملاسبني املهنيني من خالل ا

للمحاسبةالمجلس الوطني -أوال
يتم إنشاء جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، ويتوىل مهام االعتماد والتقييس احملاسيب، "
لس ثالث حيثةاحملاسبةيم ومتابعة املهنوتنظ 1.أعضاء منتخبني عن كل تنظيم مهين على األقل)03(يضم ا

:سير المجلس الوطني للمحاسبة-1
لس ويسريها أمني عام، يساعده أربعة " لس لسريه، بأمانة عامة توضع حتت سلطة رئيس ا مديري )4(يزود ا

لس املهام اآلتية2".رؤساء دراسات)8(دراسات ومثانية  3:ويتوىل رئيس ا

.، مرجع سبق ذكره01- 10، القانون رقم )4(املادة 1
يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبةم، 2011جانفي 27ه املوافق 1432صفر 22املؤرخ يف 24-11تنفيذي رقم ، مرسوم )5(املادة 2

.م2011فيفري 2ه املوافق 1432فر ص28، الصادرة يف 7ج، العدد .ج.ر.، الصادر يف جوتنظيمه وقواعد سيره
.، نفس املرجع أعاله)7(املادة 3
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لس لدى اهليئات الوطنية والدولية للتقييس احملاسيب ومهنة احملاسبة؛ متثيل ا
دف إىل التقيس احملاسيب . اجناز كل الدراسات والتحاليل اليت 

لس حسب املادة  :، السيما مبا يلي24-11من املرسوم التنفيذي رقم )8(ويقوم األمني العام حتت سلطة رئيس ا
لس؛ تنفيذ كل القرارات والتوجيهات املصادق عليها من ا
استقبال كل اإلرسال املوجه للمجلس؛
 امللفات املتعلقة باالعتماد والتسجيل والشطب من اجلدول؛مسك
 العمل على إعداد مقررات االعتماد بعد دراستها من جلنة االعتماد وعرضها على وزير املكلف باملالية للتوقيع

عليها؛
ضمان تنسيق أشغال اللجان املتساوية األعضاء ومتابعتها؛
لستنظيم اجلمعيات العامة واجتماعات مكتب ا .
:اللجان المتساوية األعضاء-2

1:جلان متساوية األعضاء، وهي كاآليت) 05(مخس الوطين للمحاسبةلساينبثق عن 

:التاليةوتتولى المهامالمهنيةعنايةسات المحاسبية واللجنة تقييس الممار -أ
وضع طرق العمل فيما خيص التطبيقات احملاسبية والعناية املهنية؛
  كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛إجناز
دف إىل تقييس احملاسبة؛ اقرتاح كل اإلجراءات اليت 
ا؛ دراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأ
 واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة؛ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية
 ،حتضري مشاريع اآلراء املتعلقة باملعايري املعدة من التنظيمات الدولية املختصة يف التقييس احملاسيب وكذا تطبيقها

. باالتصال مع خمتلف اهليئات املعنية
:وتتولى المهام التاليةلجنة االعتماد-ب
ملفات االعتماد؛عداد طرق العمل يف جمال معاجلة إ
حتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛

.مرجع سبق ذكره24- 11التنفيذي رقم املرسوم ، )22(-)17(املادة 1
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ضمان تسيري طلبات االعتماد؛
حتضري ملفات االعتماد؛
ضمان متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين.

:وتتولى المهام اآلتيةلتكوينلجنة ا-ج
التكوين؛إعداد طرق العمل فيما خيص جمال
دراسة ملفات املشاركة يف الرتبص وضمان املتابعة الدائمة هلا؛
املشاركة يف تعيني جلان االمتحان لكل أنواع التكوين؛
اية الرتبص ؛توجيه املرتبصني إىل املكاتب احملاسبية املعتمدة وتسليم شهادات 
،حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية
ملتقيات وأيام دراسية ومؤمترات وورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة والتدقيقتنظيم.
:وتتولى المهام التاليةلجنة االنضباط والتحكيم-د
إعداد طرق العمل فيما خيص جمال االنضباط والتحكيم؛
 والتقنية األخالقية؛دراسة امللفات املتعلقة باحلاالت التأديبية لكل خمالفة أو إخالل بالقواعد املهنية
 حول األحكام يف ميدان التحكيم واالنضباط؛حتضري مشاريع اآلراء
 ضمان دور أساسي يف جمال االستشارة والوقاية والتحكيم خالل املنازعات بني املهنيني فيما بينهم ومع

.الزبائن
:وتتولى المهام اآلتيةلجنة مراقبة النوعية-ه
 النوعية اخلدمات؛إعداد طرق العمل يف جمال
إبداء آراء واقرتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية؛
ضمان نوعية التدقيق املوكلة ملهين احملاسبة وإعداد قائمة املراقبني من بني املهنيني لضمان مهام اللجنة؛
إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛
 االستقاللية واألخالقيات؛ضمان متابعة مدى احرتام قواعد
ا .تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهين التحلي 
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التنظيمات المهنية-ثانيا
حيل املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، ويتم 01-10بنص القانون 

لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، انتخاب  لس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني، وا ا
لس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين 1:كالتايلوا

:المصف الوطني للخبراء المحاسبين-1
املعنويني، واملؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري هو تنظيم يتمتع بالشخصية املعنوية، ويضم األشخاص الطبيعيني أو 

.احملاسب
:الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات-2

هو تنظيم يتمتع بالشخصية املعنوية، ويضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، واملؤهلني ملمارسة مهنة حمافظ 
.احلسابات

:المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين-3
هو تنظيم يتمتع بالشخصية املعنوية، ويضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، واملؤهلني ملمارسة مهنة احملاسب 

. املعتمد
2:مات مبا يليينظلتي ينتخبه املهنيون، وتكلف هذه اوطين والذاللس امن طرف مات املهنيةينظتيتم تسيري الو 

 وحسن ممارستها؛ة احملاسبةمهنالسهر على تنظيم
الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم؛
وأعرافها؛ةالسهر على احرتام قواعد املهن
إعداد أنظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وينشرها يف أجل شهرين من تاريخ إيداعها؛
إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛
 ذه املهنإبداء الرأي يف كل املسائل املر وحسن سريها؛ةتبطة 
ل مصاحل املهنة إزاء الغري واملنظمات األجنبية املماثلةيمتث.

ويعمل املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني 
يقوم رئيس كل جملس للمصف الوطين للخرباء احملاسبني واملنظمة و ،املعتمدين بالتنسيق مع الوزير املكلف باملالية

.، مرجع سبق ذكره01-10، القانون )14(املادة 1
.نفس املرجع أعاله، )16(،)15(املادة 2
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لس يف مجيع أعمال احلياة املدنية  الوطنية حملافظي احلسابات والغرفة الوطنية للمحاسبني املعتمدين بتمثيل  كل ا
لس الوطين للمحاسبة والسري املنتظم للمجلس 1.وأمام العدالة حيث يضمن تنفيذ قرارات ا

مهنة المحاسبةممارسة شروط:الثانيمبحثال
، وضع املشرع اجلزائري جمموعة من الشروط اليت جيب توفرها يف احملاسبةةلضمان حتقيق الغاية من ممارسة مهن

، باإلضافة إىل أنه حدد املسؤوليات اليت يتحملها كل مهين أثناء ةالشخص الذي يرغب يف ممارسة هذه املهن
.مزاولته ملهنته

وكيفيات االعتمادنةشروط ممارسة المه: مطلب األولال
:تتم ممارسة مهنة احملاسبة وكيفيات االعتماد من خالل

ةشروط ممارسة المهن-أوال
2:احملاسب املعتمد، كاآليتا ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و فرهالشروط اليت جيب تو حددت 

أن يكون جزائري اجلنسية؛
حيوز شهادة ملمارسة املهنة على النحو اآليتأن:
:بالنسبة لمهنة الخبير المحاسب-1

أن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية للخربة احملاسبية أو شهادة معرتفا مبعادلتها؛مبعىن 
: بالنسبة لمهنة محافظ الحسابات-2

ات أو شهادة معرتفا مبعادلتها؛احلسابأن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية حملافظ مبعىن 
:بالنسبة لمهنة المحاسب المعتمد-3

.أن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له مبمارسة املهنةمبعىن 
ميع احلقوق املدنية والسياسية؛أن يتمتع جب
 بشرف املهنة؛أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة

.، مرجع سبق ذكره24-11مرسوم تنفيذي رقم ، )5(املادة 1
.، مرجع سبق ذكره01- 10القانون رقم ، )8(املادة 2
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أن يكون مسجال يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو يف الغرفة مدا من الوزير املكلف باملالية و أن يكون معت
الوطنية حملافظي احلسابات أو يف املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، وفق الشروط املنصوص عليها يف 

القانون؛
 مام التسجيل يف املصف الوطين أو الغرفة الوطنية أو املنظمة الوطنية أقبل أن يؤدي اليمني بعد االعتماد و

لس القضائي املختص إقليميا 1:بالعبارات اآلتيةحملل تواجد مكاتبهم،ا

خلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم سر املهنة أقسم باهللا العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أ" 
".اهللا على ما أقول شهيداملتصرف احملرتف الشريف، و أسلك يف كل األمور سلوك و 

متنح الشهادات واإلجازات بالنسبة للخبري احملاسب وحمافظ احلسابات من املعهد التعليم املختص التابع للوزير 
م املختص أو املعاهد املعتمدة املكلف باملالية، أو املعاهد املعتمدة من طرفه، حيث ال ميكن االلتحاق مبعهد التعلي

متنح و .إال بعد إجراء مسابقة للمرشحني احلائزين على شهادة جامعية يف االختصاص حتدد عن طريق التنظيم
الشهادة واإلجازة للمحاسب املعتمد من طرف مؤسسات التكوين املهين التابعة للوزير املكلف بالتكوين املهين، أو 

.ه أو من طرف مؤسسات التعليم العايلمن طرف مؤسسات معتمدة من طرف
ةكيفيات االعتماد لممارسة المهن-ثانيا

2:النحو التايلكيفيات االعتماد على تحدد

يلزم كل الشخص الطبيعي املرتشح للممارسة مهنة اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد بإرسال 
:، مرفقا بالوثائق اإلدارية اآلتية)CNC(رسالة موصى عليها إىل جملس الوطين للمحاسبةطلب االعتماد، بواسطة

شهادة اجلنسية اجلزائرية؛
 ؛12مستخرج من سجالت شهادة امليالد
نسخة طبق األصل مصادق عليها للشهادة اليت متنح احلق يف ممارسة املهنة؛
 13مستخرج من صفيحة السوابق القضائية رقم.

، دار بلقيس، دار البيضاء، اجلزائر، التشريعية لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدمدونة النصوص مولود ديدان، 1
.4: ص، 2011بدون طبعة، 

يحدد م، 2011فيفري 2ه املوافق 1432صفر 28، الصادرة يف 7رج،ج، العدد .، الصادر يف ج30-11، مرسوم تنفيذي رقم )3(،)2(املادة 2
، الصادرة 7ج، العدد .ج.ر.، الصادر يف جعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدشروط وكيفيات اال

. م2011فيفري 2ه املوافق 1432صفر 28يف 
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لس الوطين ل نح وصل إيداع للمعين يكون مؤرخا ومرقما مبلمحاسبة، بعد فحص مادي للوثائق، تقوم أمانة ا
ويلزم الشخص املعنوي .وموقعا، يسلم له شخصيا مقابل وصل استالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها

للمحاسبة، أو يودع مقابل وصل استالم بإرسال طلب االعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إىل جملس الوطين 
:مرفقا بالوثائق اإلدارية اآلتية

نسخة من التصريح باالكتتاب وإيداع رأمسال الشركة قيد التكوين؛
نسخة من مشروع القانون األساسي للشخص املعنوي يعده املوثق املكلف بتحرير العقد؛
نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروضا؛
العهدة املمنوحة للشخص املؤهل للقيام باإلجراءات اإلدارية املتعلقة بطلب االعتماد من قبل نسخة من

.الشخص املعنوي
لس الوطين للمحاسبة بعد فحص مادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمعين شخصيا يكون مؤرخا  تقوم أمانة ا

يعترب طلب االعتماد مودعا ابتداء و .موصى عليهاوبواسطة رسالةومرقما وموقعا مقابل وصل استالم أو يرسل له 
لس الوطين للمحاسبة، حبيث تعاد امللفات غري الكاملة من تاريخ استالم الطالب وصل إيداع امللف  من أمانة ا

تفصل جلنة االعتماد وفقا ألحكام و .أسباب عدم القبولح، إىل مرسليها مرفقة مبذكرة توضأو غري املقبولة شكال
الداخلي، بعد دراسة ملفات الطالبني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني وحترر حمضرا بذلك يتضمن نظامها

لس الوطين للمحاسبة، حمضر و .اآلراء حول املوافقة أو رفض منح االعتماد ترسل جلنة االعتماد عن طريق أمانة ا
لس الوطين للمحاسبة الية، ويبلغ من الوزير املكلف باملهإمضاءقصدباالعتماداالجتماع مرفقا  )CNC(ا

جلنة االعتماد للمعين يف نسخة واحدة مقابل لطالب االعتماد قرار االعتماد أو الرفض املعلل للطلب حبيث متنح
1.خمالصة

التسجيل في الجدول-ثالثا
حمافظ احلسابات أو احملاسب رشحون للممارسة مهنة اخلبري احلاسب أو ألشخاص الطبيعيون واملعنويون امليلزم ا

لس الوطين للمحاسبة 2:املعتمد للتسجيل يف اجلدول، بإرسال الوثائق اآلتية إىل أمانة ا

:بالنسبة لألشخاص الطبيعيين-1
نسخة مصادق عليها من االعتماد؛

. ، مرجع سبق ذكره30-11، مرسوم تنفيذي رقم )5(،)4(املادة 1
.نفس املرجع أعاله،)7(املادة 2
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شهادة اجلنسية اجلزائرية؛
 ؛12مستخرج من سجالت شهادة امليالد
 للشهادة اليت متنح احلق ملمارسة املهنة؛نسخة مصادق عليها مطابقة
 ؛3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
نسخة مصادق عليها من عقد امللكية أو عقد اإلجيار للمقر املهين؛
 النسخة األصلية حملضر املعاينة يعده احملضر القضائي الذي يشهد على وجود احملل املهين والشروط املادية

للممارسة املهنة؛
 2(نسخة مصادق عليها من شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب املمارسة الواجب تقدميها خالل شهرين(

بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول؛
نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمني؛
 صور مشسية علي خلفية بيضاء؛) 6(ست
تصريح شريف بعدم تقاضي أجرا حتت أية صفة كانت؛
قيق اخلاص باألهلية، قصد التأكد من حسن سلوك املرتشح للممارسة مهنة احملاسبةوثيقة تتعلق بالتح.
:بالنسبة لألشخاص المعنويين-2
نسخة مصادق عليها من االعتماد؛
نسخة من االعتماد لكل شريك يفرض اعتماده؛
نسخة من التصريح باالكتتاب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوين؛
 األساسي للشخص املعنوي يعدها املوثق املكلف بتحرير العقد؛نسخة من مشروع القانون
 نسخة من الوكالة املمنوحة للشخص املؤهل إلمتام اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بطلب تسجيل الشخص املعنوي

يف اجلدول؛
 املادية النسخة األصلية حملضر املعاينة يعده احملضر القضائي الذي يشهد على وجود احملل املهين والشروط

ملمارسة املهنة؛
نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمني لكل شريك؛
 نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الواجب تقدميها خالل شهرين

بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول؛)2(
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 بعد تاريخ التسجيل يف )2(ين نسخة مصادق عليها من القوانني األساسية الواجب تقدميها خالل شهر
اجلدول؛

 بعد تاريخ )2(نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد اجلبائي والرقم التعريفي اإلحصائي الواجب خالل شهرين
التسجيل يف اجلدول؛

وثيقة تتعلق بالتحقيق اخلاص بأهلية الشركاء.
الذي ةواالسم أو عنوان الشركة واملهنة أو املهنيسجل املرتشح يف اجلدول ومتنح له بطاقة مهنية حتدد اللقب و 

رخص مبمارستها، كما يلزم املرشحون احلاصلني على إجازة أو شهادة غري تلك اليت يسلمها املعهد املتخصص 
1.ملهنة احملاسبة بتقدمي طلب املعادلة لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

ممارسة المهنةحاالت تنافي وموانع : طلب الثانيمال
لتحقيق ممارسة مهنة اخلبري احملاسب ومهنة حمافظ احلسابات ومهنة احملاسب املعتمد بكل استقاللية فكرية 

2:انع ممارسة املهنة كاآليتو تنايف ومحاالت حددت وأخالقية، 

املهنية؛مكلف باملعامالت التجارية و كل نشاط جتاري ال سيما يف شكل وسيط أو وكيل
 ر يقتضي قيام صلة خضوع قانوين؛مأجو كل عمل
 كل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري، غري

من هذا القانون؛)46(تلك املنصوص عليها يف املادة 
س الشركة أو اهليئة؛احملاسب املعتمد لدى نفري احملاسب وحمافظ احلسابات و اجلمع بني ممارسة مهنة اخلب
كل عهدة برملانية؛
فيذية للمجالس احمللية املنتخبةكل عهدة انتخابية يف اهليئة التن.

لس حملي منتخب، إبالغ التنظيم الذي  يتعني على املهين املنتخب لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية 
وىل تصريف يتم تعيني مهين الستخالفه يت، كما من تاريخ مباشرة عهدتهواحد)1(ينتمي إليه يف أجل أقصاه شهر

مهام احملاسب املعتمد،ال تتناىف مع ممارسة مهنة اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو األمور اجلارية ملهنته، 
.يةالبحث يف جمال احملاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلالتعليم و 

. ، مرجع سبق ذكره30-11، مرسوم تنفيذي رقم )9(،)8(املادة 1
.    ، مرجع سبق ذكره01- 10القانون رقم ، )64(املادة 2
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1:منكذلك نع حمافظ احلسابات  ومي

ات بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛اليت ميتلك فيها مسامهاتالقيام مهنيا مبراقبة حسابات الشرك
القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو باإلنابة عن املسريين؛
 لو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛قبول و
 حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها؛قبول مهام التنظيم يف
ا؛ ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حسابا
 اء عهدتهسنوات من انته)03(شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث.
 الذكر إىل أعضاء شركات حمافظة احلساباتتوسع نفس حاالت التنايف واملوانع السابقةو.

يف شركة مندوبا للحساباتتنص على أنه ال جيوز أن يعني واليت املوانع حاالت التنايف و ، إضافة إىل ذلك
2:املسامهة

 جملس مراقبة باإلدارة وأعضاء جملس املديرين و األصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني األقرباء و
الشركة؛

 أعضاء جملس املديرين أو لس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمني باإلدارة و أعضاء جمالقائمون باإلدارة و
رأس مال الشركة، أو إذا كانت الشركة نفسها متتلك عشر )1/10(جملس املراقبة للشركات اليت متلك عشر 

رأمسال هذه الشركات؛)1/10(
 على أجرة أو مرتبا حبكم نشاط دائم، إما من القائمني باإلدارة أو من أعضاء صلونحيأزواج األشخاص الذين

جملس املديرين أو من جملس املراقبة؛
 سنوات )5(األشخاص الذين منحتهم الشركة حبكم وظائف غري وظائف مندوب احلسابات يف أجل مخس

اء وظائفهم؛ابتداء من تاريخ إ
 سنوات )5(قبة أو جملس املديرين يف أجل مخسباإلدارة أو أعضاء يف جملس املرااألشخاص الذين كانوا قائمني

اء وظائفهم .ابتداء من تاريخ إ

.، مرجع سبق ذكره01- 10القانون رقم ، )65(املادة 1
يقصد به حمافظ احلسابات.
آخر ،متضمن القانون التجاري، 1975سبتمرب 26املوافق1395رمضان 20املؤرخ يف59-75رقم ألمر ، ا)6(، املكرر )715(املادة 2

.  2011-2010فرنسي، بوزريعة، -، دار اجلزيرة للنشر والتوزيع، عريب2005تعديالت 
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1:إضافة إىل التنايف واملوانع

 ال ميكن تعيني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين حتصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى، ال
سنوات األخرية  )3(تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو اهليئة خالل الثالثسيما يف شكل قروض أو 

كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو اهليئة؛
ال يكونوا تابعني اثنني  للحسابات أو أكثر، فإن هؤالء جيب أن )02(إذا استقدمت شركة أو هيئة حمافظني

سابات؛منتمني إىل نفس شركة حمافظة احلأال يكونوا لنفس السلطة، وأال تربطهم أية مصلحة، و 
 احملاسب املعتمد القيام بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون هلم فيها مينع اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و

مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛
 قتة، يتعني إذا أراد اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد أن ميارس نشاطا منافيا بصفة مؤ

واحد من تاريخ بداية نشاطه، )1(جل أقصاه شهرمن اجلدول لدى جلنة االعتماد يف أعليه طلب إغفاله 
للمهنة؛متنح جلنة االعتماد املوافقة إذا كانت املهمة اجلديدة للمهين ال متس بطبيعتها باملصاحل األخالقية و 
 ملعتمد السعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى الزبون احملاسب امينع اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و

م القانونية، كما مينعون من البحث عن الزبائن بتخفيض  لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصا
من أشكال اإلشهار لدى اجلمهور، كذا استعمال أي شكل تعويضات أو امتيازات أخرى، و األتعاب أو منح 

التجمعات املمارسة للمهنة؛الشركات و هذه املوانع أيضا على تطبقو 
 احملاسب املعتمد كتم السر املهين حتت طائلة العقوبات يتعني على اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و

نفس االلتزامات اخلبري احملاسب وحمافظ خيضع لمن قانون العقوبات، و 302و301املنصوص عليها يف املادتني 
افظي احلسابات واحملاسبني حمذا مستخدمو اخلرباء احملاسبني و كاملرتبصون، و احملاسب املعتمد احلسابات و 
هذا القانون؛من52و49، 48، 47كذا الشركاء يف الشركات املنصوص عليها يف املواد املعتمدين، و 

 قانونا ين يف احلاالت املنصوص عليها هاحملاسب املعتمد بالسر املال يتقيد اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و
2:وال سيما احلاالت التالية

بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيني؛
مبقتضى واجب اطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق املقررة؛

.، مرجع سبق ذكره01-10القانون رقم ، )71(-)66(املادة 1
.    مرجع سبق ذكره، 01-10القانون رقم ،)74(-)72(املادة 2
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بناء على إرادة موكليهم؛
ادة أمام جلنة االنضباط والتحكيمعندما يتم استدعاؤهم للشه.
بات أو احملاسب املعتمدافظ احلسايعد ممارسا غري شرعي ملهنة اخلبري احملاسب أو حم:
الذي ميارس أو يله أو شطبه من اجلدول و كل شخص غري مسجل يف اجلدول أو مت توقيف مؤقت لتسج

اتهاصل يف أداء العمليات املنصيو  املهن؛وص عليها يف القانون املتعلق 
 يف كل من ينتحل صفة خبري حماسب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد، أو تسميات شركة خربة

احملاسبة أو شركة حمافظة احلسابات أو شركة حماسبة أو أية صفة أخرى ترمي إىل خلق تشابه
.التسمياتأو خلط مع هذه الصفات و 

محاسب المهنيالمسؤوليات : مطلب الثالثال
1:كاآليتواحملاسب املعتمد  حمافظ احلسابات مسؤوليات اخلبري احملاسب و القانونحدد

 يلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج؛ولية العامة عن العناية مبهمته و احلسابات املسؤ يتحمل حمافظ
 مدنيا جتاه زبائنهما يف احلدود التعاقدية؛مسؤولنياحملاسب املعتمد أثناء ممارسة مهامهما يعد اخلبري احملاسب و
 يعد متضامنا ثناء تأدية مهامه، و رتكبها أجتاه الكيان املراقب عن األخطاء اليت يمسؤواليعد حمافظ احلسابات

جتاه الكيان أو جتاه الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام هذا القانون؛
ام ال يتربأ حمافظ احلسابات من مسؤوليته فيما خيص املخالفات اليت مل يشرتك فيها، إال إذا أثبت أنه ق

الئمة خالل أقرب إن مل تتم معاجلتها بصفة مباملخالفات، و ة نه بلغ جملس اإلدار باملتطلبات العادية لوظيفته وأ
يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة؛،يف حالة معاينة خمالفةو . مجعية عامة بعد إطالعه عليها

 زام احملاسب املعتمد املسؤولية اجلزائية عن كل تقصري يف القيام بالتيتحمل اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و
قانوين؛

احملاسب املعتمد املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس بري احملاسب وحمافظ احلسابات و يتحمل اخل
الوطين للمحاسبة، حىت بعد استقالتهم من مهامهم عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد 

املهنية عند ممارسة وظائفهم؛

.، مرجع سبق ذكره01-10القانون رقم ، )63(-)59(املادة 1
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 ا يفأديبية اليت ميكنتتمثل العقوبات التو :اختاذها وفق ترتيبها التصاعدي وحسب خطور
اإلنذار؛
التوبيخ؛
 أشهر؛)06(التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة
الشطب من اجلدول.
ايقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام اجلهة القضائية املختصة، طبقاو  ،إلجراءات القانونية املعمول 
احملاسب املعتمد، بطريقة غري شرعية بغرامة مالية حمافظ احلسابات و من ميارس مهنة اخلبري احملاسب و يعاقب كلو 

يعاقب مرتكب هذه املخالفة باحلبس ترتاوح مدته،يف حالة العوددج، و 2.000.00دج إىل 500.000ترتاوح بني 
1.بضعف الغرامةأشهر إىل سنة واحدة، و )06(من ستة 

ممارسة المهنةشركات : المبحث الثالث
ميكن للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات 
مسؤولية حمدودة، أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشرتكة، باستثناء األشكال األخرى للشركات، 

2.أن حيمل كل الشركاء اجلنسية اجلزائريةملمارسة مهنهم كل على حدى، شريطة

تعريف الشركات : المطلب األول
3:تكون هذه الشركات على الشكل التايلو 

شركات الخبرة المحاسبية-أوال
املؤهلة ملمارسة مهنة ذات منفعة مشرتكةدودة أو التجمعاتهي شركات األسهم والشركات ذات املسؤولية احمل

)2/3(اخلبري احملاسب، عندما يشكل أعضاء املصف املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة خرباء حماسبني ثلثي 

غري املعتمد الشريك)1/3(رأس املال، ويشرتط يف الثلث)2/3(الشركاء على األقل، وميتلكون على األقل ثلثي 
ري اجلنسية، وحامال لشهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غري مباشرة وغري املسجل يف اجلدول أن يكون جزائ

.باملهنة

.، مرجع سبق ذكره01- 10القانون رقم ، )73(املادة 1
.رجع أعالهاملنفس، )46(املادة 2
.، نفس املرجع أعاله)50(- )47(املادة 3
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فظة الحساباتشركات محا-ثانيا
الشركات ذات املسؤولية احملدودة أو التجمعات املؤهلة ملمارسة مهنة حمافظ حسابات، هي شركات األسهم و 

)2/3(عندما يشكل األعضاء يف الغرفة الوطنية املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة حمافظي حسابات ثلثي 

الشريك غري املعتمد )1/3(يشرتط يف الثلثرأس املال، و )2/3(ميتلكون على األقل ثلثي الشركاء على األقل، و 
لة مباشرة أو غري مباشرة له صجلدول أن يكون جزائري اجلنسية، وحامال لشهادة جامعية و غري املسجل يف او 

.باملهنة
شركات المحاسبة-ثالثا
الشركات ذات املسؤولية احملدودة أو التجمعات املذكورة سابقا املؤهلة ملمارسة مهنة حماسب شركات األسهم و هي

معتمد، عندما يشكل األعضاء يف املنظمة الوطنية املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة حماسب معتمد ثلثي 
الشريك غري )1/3(الثلثيشرتط يفس املال، و رأ)2/3(ميتلكون على األقل ثلثي الشركاء على األقل، و ) 2/3(

له صلة مباشرة أو غري جلدول أن يكون جزائري اجلنسية، وحامال لشهادة جامعية و غري املسجل يف ااملعتمد و 
عندما خيتار اخلرباء احملاسبون أو حمافظو احلسابات أو احملاسبني املعتمدين شكل الشركة املدنية، و ، باملهنةمباشرة

أنه ميكن أن يكون أعضاء املصف الوطين أو الغرفة الوطنية أو املنظمة الوطنية، إالفإن هذه األخرية ال تضم إال
يساهم نظرا لتأهيله يف حتقيق هدف و . االقتصاديون أو أي شخص حامل لشهادة التعليم العايلالقانونيون و 

الشركاء شريطة أن يكون )1/4(غري مسجلني يف اجلدول يف حدود ربع كة املدنية، شركاء غري معتمدين و الشر 
1.اجلنسيةجزائريني

الشركاتعتماداشروط: مطلب الثانيال
املشكلة ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب على االعتماد، جيب على الشركات والتجمعات السابقة الذكر و للحصول 

2:أو مهنة حمافظ احلسابات، أو مهنة حماسب معتمد، أن تتوفر فيها الشروط اآلتية

دف ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد؛ أن 
أن يسريها أو يديرها الشركاء املسجلون يف اجلدول فقط؛

.   ، مرجع سبق ذكره01-10القانون رقم ، )52(املادة 1
.   ، نفس املرجع أعاله)51(املادة 2
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للجهاز االجتماعي املؤهل أن يرتبط اخنراط أي شريك جديد أو أي عضو جديد فيها، باملوافقة القبلية إما
بغض النظر عن أي حكم خمالف؛جتماعية،لذلك وإما حلاملي احلصص اال

أن ال تكون بصفة مباشرة أو غري مباشرة ألي شخص أو جتمع مصلحة؛
 ،أن ال متتلك مسامهات مالية يف املؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو يف الشركات املدنية

مبهنة حمافظة احلسابات، ميكن للمجلس املعين غري أنه إذا ارتبط نشاط هذه املؤسسات مبهنة اخلبري احملاسب أو 
.الرتخيص بأخذ مسامهة

تنظيم عمل الشركات: مطلب الثالثال
وعمل احملاسب املعتمد، اإلطار القانوين لتسيرياخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و ةاملتعلق مبهنحدد القانون 

:نلخص أهم ما جاء به يف النقاط اآلتيةاحملاسبة، و ت وشركات شركات حمافظة احلساباشركات اخلربة احملاسبية و 
 لشركات ذات املسؤولية احملدودة والشركات املدنية ااألجهزة املسرية لشركات األسهم و ال ميكن تعيني

اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد، إال ةالتجمعات ذات املنفعة املشرتكة، املمارسة ملهنو 
من بني املهنيني املسجلني يف اجلدول؛

1ع؛ال ميكن أن تعني األجهزة املسرية السالفة الذكر يف أكثر من شركة أو جتم

 لتجمعات اليت امدين، الشركاء يف إطار الشركات و احملاسبني املعتال حيق للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات و
ا جراء تسجيلهم يف اجلدول، و  تكلمنا عنها، أن ينفذوا بامسهم اخلاص مهام أو عهدات يكونون قد كلفوا 

ينبغي أن توكل هذه املهام أو العهدات إىل الشركات أو التجمعات؛
 اخلاصة، وحتت الشخصيةاحملاسبني املعتمدين حتت أمسائهم تنجز أعمال اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات و

م حىت و  وجيب عليهم مراعاة األحكام القانونية ،ال تقبل أية أمساء مستعارةة، و إن كانوا ضمن شركمسؤوليا
والتنظيمية اليت حتكم مهنتهم وكذا النظام الداخلي للمصف الوطين أو الغرفة الوطنية أو املنظمة الوطنية؛  

غرفة الوطنية حملافظي احلسابات أعضاء الللخرباء احملاسبني و ملصف الوطين تشمل حقوق و واجبات أعضاء ا
شركات تمدين، شركات اخلربة احملاسبية وشركات حمافظة احلسابات و أعضاء املنظمة الوطنية للمحاسبني املعو 

2.الرتشحو احملاسبة ما عدا حق التصويت

.  ، مرجع سبق ذكره01-10القانون رقم ، )54(،)53(املادة 1
.، نفس املرجع أعاله)58(-)56(املواد 2
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:خالصة
احملاسب املعتمد بالنسبة للدولة، فإن هذه األخرية حريصة  ة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و نظرا ألمهية مهن

1991الصادر سنة 08-91هذا ما جعلها تلغي القانون اجليد هلا، ليكون أداؤها جيدا، و كل احلرص على التنظيم 

.2010الصادر سنة 01-10تعوضه بالقانون ة، و املتعلق باملهن
نياحملاسبملصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات و لعل أهم ما جاء به القانون اجلديد هو حل او 

طين للمحاسبة يعمل حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، كما يتم انتخاب جملس وطين جملس و إنشاءين، و املعتمد
طنية الو جملس وطين للمنظمةرفة الوطنية حملافظي احلسابات، و جملس وطين للغ، و للمصف الوطين للخرباء احملاسبني

كذا حتسني األداء من خالل رض رقابة الدولة على املهنيني، و اهلدف من هذا التغيري هو فللمحاسبني املعتمدين، و 
.تربص مهين على مستوى مكاتب احملاسبةلتكوين نظري يف معاهد خاصة و ممارسي املهنةمتابعة

مسؤوليتهم، حيث أن أهم مهمة للخبري حتتني فيمارسون مهامهم بصفة عادية وبامسهم اخلاص و أما عن املهني
، أما حمافظ احلسابات خمتلف أنواع احلسابات للمؤسساتو تقومي وحتليل احملاسبة ص و فحهي تنظيم و اسيباحمل

ات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع، اهليئصادقة على صحة حسابات الشركات و فمهمته األساسية امل
ابات وحسابات التجار والشركات اليت تطلب سمسك وتسجيل وضبط احلبة للمحاسب املعتمد فمهمتهبالنسو 

.خدماته
شركات وحدد هذا القانون كيفيات وشروط اعتماد وعمل شركات اخلربة احملاسبية وشركات حمافظة احلسابات و 

عينةالذي مل يتعرض هلا، حيث ختضع هذه الشركات لشروط م08-91كس القانون السابق احملاسبة، على ع
ا فهي نفسها حقوق و  .املهنينيواجباتالعتمادها، أما عن حقوقها وواجبا



ل الثانيالفص
وفقأخالقيات المحاسب المهني 

تحاد الدولي للمحاسبين الا
)IFAC(
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:تمهيد
ا املتعارف عليها دوليائ ممارستهامبادمعايريها و مهنة احملاسبة كغريها من املهن األخرى هلا  اليت يتم وأخالقيا

تسعى )IFAC(الدولية كاالحتاد الدويل للمحاسبني املهنيةإليها عند احلاجة، إذ أن مهمة املنظماتالرجوع
لتحقيق املصلحة العامة، وتستمر يف تعزيز مهنة احملاسبة عامليا واملسامهة يف تطوير اقتصاد دويل قوي من خالل 

ع االلتزام مبعايري مهنية عالية املستوى، مما يعزز التقارب الدويل هلذه املعايري والتحدث حبرية حول حتديد وتشجي
ويف السعي وراء حتقيق هذه املهمة شكل جملس . أكثر ارتباطاةقضايا املصلحة العامة حيث تكون اخلربة يف املهن

ووضع معايري عالية ،األخالقي الدويل للمحاسبنيعايري السلوك ملجملس )IFAC(االحتاد الدويل للمحاسبني
. ومعايري أخالقية عالية اجلودة الستخدامها يف خمتلف أرجاء العامل،املستوى فيما خيص السلوك األخالقي

وهذا ما ارتأينا إليه يف هذا الفصل من خالل التطرق إىل أخالقيات مهنة احملاسبة وقواعد السلوك األخالقي 
. العام لقواعد السلوك األخالقيوالتطبيق 
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المحاسبةمهنةأخالقيات : المبحث األول
ا املتعارف عليها دوليا واليت ختضع لرؤى فلسفية متعددة ومبادئهالكل مهنة معايريها  كل يعرب  حبيث وأخالقيا

واليت تتضمن حتقيق الرفاهية منها عن وجهة نظر معينة، حبيث تبىن االلتزامات األخالقية على أساس أهداف املهنة 
االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، إضافة إىل ذلك هناك الكثري من االلتزامات األخالقية يكون هلا أساس خلقي 

1.عام

بصفة عامة على المهنةوالعوامل المؤثرة مفهوم أخالقيات المهنة: المطلب األول
واليت سنتطرق إىل أمهها، ونتعرف على العوامل املؤثرة أخالقيات املهنة ناك العديد من املفاهيم اليت تناولته
.فيها
أخالقيات المهنةفهومم-أوال

يكن هناك اتفاق على تعريف حمدد ملصطلح األخالقيات، فالبعض عرف مصطلح األخالق على أنه مل
2..."املهنةداللة عن معايري مقبولة باإلمجاع ختص السلوكيات اخلاصة بالتعامل أو"

ا  تمع يف التمييز بني ما هو جيد "وعرفت األخالقيات بأ جمموعة من القيم واملعايري اليت يعتمد عليها أفراد ا
3."وما هو سيئ وبني ما هو صواب وما هو خطأ

4:حماور رئيسية هي)4(تدور حول أربعة اليت ويرى البعض أن األخالقيات جمموعة من املبادئ 

؛القيام باألعمال اهلادفة
 ،عدم إحلاق الضرر باآلخرين
اإلخالص يف التعامل؛
عدم التحيز يف القيام بأي ممارسات لصاحل طرف دون اآلخر.

ا  وثيقة حتدد املعايري األخالقية والسلوكية املهنية املطلوب أن يتبعها أفراد مجعية معينة، "كما تعرف على أ
ا بيان باملعايري  م املهنيةوبأ 5".املثالية ملهنة ما، تتبناه مجاعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤوليا

.76: ، ص2012، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، طمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأمحد حلمي مجعة، 1
تنمية جملة ، راء مجموعة من المحاسبينآدراسة التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة في العراق،أمحد حسن أرديين، 2

. 157: ، ص2007العراق،، 85، العدد الرافدين
.19: ، ص2000، 1، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سلسلة حبوث ودراسات، القاهرة، طأخالقيات اإلدارة في عالم متغيرجنم عبود جنم، 3
.73: ، ص2004، 1اإلسكندرية، طامعية للنشر، اجل، دار مبادئ المحاسبة اإلدارية الحديثة، أبو زيد وكمال خليفة 4
.37: نفس املرجع أعاله، ص5
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اليت يعتمد عليها األفراد يف حتمل ة جمموعة من القيم واملعايري السلوكي"األخالقيات واستنتاجا ملا سبق فإن
م ."مسؤوليا

استخدمت كلمة األخالقيات مع العديد من املسميات وامليادين املعرفية، ففي إطار العمل عرفت كما
ا  اإلطار الشامل الذي حيكم التصرفات واألفعال جتاه شيء ما، وتوضيح ما هو "أخالقيات األعمال على أ

تمع حبكم العرف السائدة يف امقبول أو صحيح وما هو مرفوض أو خاطئ بشكل نسيب يف ضوء املعايري 
والقانون، والذي تلعب فيه الثقافات التنظيمية والقيم وأنظمة املؤسسات وأصحاب املصاحل دورا أساسيا يف 

1".حتديده

ا و  جمموعة القواعد واألصول املتعارف عليها عند "استخدمت مرة أخرى مع املهنة فعرفت أخالقيات املهنة بأ
ا حمافظة على أصحاب املهنة الواحدة اليت  تستلزم من املوظف سلوكا معينا يقوم على االلتزام، حيث تكون مراعا

ا خروج عليها وعلى شرفها 2".املهنة وشرفها، واإلخالل 

ا  ا عند ممارسة أعماله، العضوجمموعة من القواعد متثل الصفات السلوكية اليت يتعني على"وتعرف بأ التحلي 
3".الء املهنة، والعمالء وغريهموعند تعامله مع زم

ا  ثابة مقاييس مثالية للسلوك متثل القيم األخالقية، وتكون مباملبادئ والقواعد اليت جمموعة من"كما تعرف بأ
ا عند ممارسة أعماله، وعند تعامله مع زمالء املهنة والعمالء األخالقي اليت يتعني على احملاسب املهين التحلي 

4".وغريهم

واألصول املتعارف عليها عند أصحاب جمموعة من القواعد "ويتضح مما سبق أن أخالقيات مهنة احملاسبة هي 
إلخالل ، ألن المحافظة على املهنةمهنة احملاسبة، اليت تستلزم من احملاسب سلوكا معينا يقوم على االلتزام، وذلك ل

".ا خروج عليها وعلى مسعتها

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة أثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفةحممد عصام أمحد املعاضيدي، 1
.6:، ص2005العراق،واالقتصاد، جامعة املوصل،

. 193: نفس املرجع أعاله، ص2
.3: ، ص2007،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،،أخالقيات المهنةدليل قواعد السلوك وآداب املهنة،3
خترج ، مذكرة قواعد سلوك آداب مهنة الدقيق وأثرها على جودة عملية التدقيق في الشركات الصناعيةعبد الرمحان خملد سلطان عريج املطريي، 4

.9: ، ص2012لنيل شهادة املاجستري، قسم احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، الكويت، 
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على المهنةبصفة عامةالمؤثرةالعوامل -ثانيا
1:هناك الكثري من العوامل املؤثرة على أخالقيات مهنة احملاسبة، خنتصر بالذكر أهم هذه العوامل مبا يلي

عدم قدرة احملاسبة يف متثيل أو ترمجة نشاط املؤسسات بصورة دقيقة؛
 يف املعلومات احملاسبية؛عدم تطابق املعايري احملاسبية مع متطلبات األسواق مما يؤدي إىل التالعب
 بدوره يؤثر بطريقة مباشرة على مهنة احملاسبة انطالقا من أن خمرجاتوالذي ضعف األداء يف مهنة التدقيق

.االستقالليةاملتزايد ملعيار خالت املهنة األوىل، ومن أهم صور ضعف األداء هو الغيابالثانية هي مد

المبادئ األخالقية للمهنة :المطلب الثاني
: نتطرق إىل املبادئ األخالقية للمهنة من خالل

األخالقية للمهنةالقواعد-أوال
يرى البعض أن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضاء تلك املهنة اليت ميكن أن تنجح 

اخل، ...وتزدهر عن طريق مسعتها اليت تتصل حبفاظها على قيم عتيدة كالثقة واالحرتام والكرامة والكفاءة املهنية
2:واالجتاهات احلديثة يف القواعد األخالقية تتجه حنو اآليت

االختصار؛
السهولة والوضوح واالنتظام؛
تكون معقولة ومقبولة وعمليا ميكن تطبيقها؛
تكون شاملة؛
تكون اجيابية.

:ة فيجب أخذ القضايا اآلتية يف االعتباريولعمل القواعد األخالقية بفعال
 اعد املهنية؛ميثل األهداف األساسية للقو محاية املهنة وكذلك اجلمهور العام، على اعتبار أن ذلك
جيب إنشاء قواعد أخالقية حتتوي على جمموعة من معايري سلوكية؛

، دراسة حالة على عينة من احملاسبني يف مدينة أثر المعايير األخالقية للمحاسب اإلداري في جودة التقارير الماليةصدام حممد حممود وآخرون، 1
لدلعلوم االقتصاديجملة جامعة األنبار لتكريت، .413: ، ص2011، 7، العدد4ة واإلدارية، تكريت، ا

لد في الوطن العربيالمعلومات مهنة ميثاق األخالقي لأبو بكر حممد اهلواش، 2 ،2005، 1، العدد2، جملة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، ا
.203: ص
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جيب إنشاء جلنة تقصي املخالفات وإعداد احملاكمات بالتعاون مع غريها من املهن.
لمحاسبينالسلوك األخالقي ل-ثانيا

م ومن مث سينعكس ذلك على نتاج أعماهلم، فاملعلومات احملاسبية إن ألخالقيات احملاسبني األثر على سلوكيا
ذه السلوكيات، وال يقف األمر عندو  احلد، فمختلف القرارات الداخلية واخلارجية تبىن هذاتتأثر وبشكل مباشر 

ا املادة األ سلوك األخالقي للمحاسبني األثر املباشر يف سلوك الولية هلا، لذلك فوتتخذ يف ظل هذه املعلومات كو
ذا السلوك وتفعيله بغية الوصول بأعمال ت يف داخل املؤسسة وخارجها، األفراد واجلماعا ولغرض النهوض 

1:احملاسب إىل أعلى مستوى من األداء يتوجب حتقيق أربع متطلبات أساسية

:المصداقية لدى المحاسب-1
تمع بفئاته املتعددة حباجة ملصداقية املعلومات اليت يقدمها؛ فا

:عمل المحاسبالمهنية في -2
فهناك حاجة إىل كفاءة مهنية وإتقان العمل ترفع من شأن املهنة وتدفع باجتاه حتقيق أهداف األطراف ذات 

ا؛ ا ومبخرجا العالقة 
:جودة الخدمات التي يقدمها المحاسب-3

فهناك حاجة ألن تقدم اخلدمات من قبله بأعلى مستوى من األداء؛
:الخدمات التي يقدمها المحاسبالثقة في -4

ا معدة ضمن إطار األخالق املهنية اليت حتكم شروط  فيتوجب أن يشعر مستخدمو هذه اخلدمة بالثقة كو
.هذا العمل

.5: ، ص2009، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، طوقواعد أخالقيات المهنةتطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية أمحد حلمي مجعة، 1
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صة تخصالدولية المإسهامات المنظمات المهنية : المطلب الثالث
تلعب املؤسسات املهنية واملعاهد واجلمعيات والنقابات العاملة يف جمال احملاسبة ومراجعة احلسابات دورا هاما 
يف تضييق الفجوة بني النظرية والتطبيق، وذلك ملا تقوم به هذه املؤسسات من تدريب وتأهيل لتعميق الوعي 

ا واملعرفة وتطوير املهارات املهنية للعاملني يف مهنة التدقي أسست تق واحملاسبة، وتأيت أمهية هذه املؤسسات من كو
1.من مبادرات من العاملني يف احملاسبة والتدقيق ومن أساتذة اجلامعات املتخصصني ومن املهتمني باملهنة

ونتيجة للضغوط املتزايدة من األطراف ذات العالقة مبهنة احملاسبة والتدقيق من مسامهني ومستثمرين ونقابات 
يئة ...ظمات الدوليةومن دف وضع معايري احملاسبة واملرجعة الدولية، وكذلك  إخل، فتشكلت عدة منظمات 

2:يلياملناخ املناسب لتطبيق هذه املعايري، ومن أهم هذه املنظمات ما

 جملس معايري احملاسبة الدولية(IASB)،
 احتاد الدويل للمحاسبني)IFAC(؛
 جلنة ممارسة التدقيق الدويل)IAPC(.

:بإجياز حملة عن هذه املنظمات على النحو التايلنستعرض 
(IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية -أوال

املهنية من اسبة احملمن خالل اتفاقية وضعتها هيئات 1973مت تكوين جلنة معايري احملاسبة الدولية يف سنة 
، اليات املتحدة األمريكيةو ندا واململكة املتحدة وايرلندا والوهولأسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا واليابان واملكسيك

مشلت عضوية هذه اللجنة كافة اهليئات احملاسبية املهنية اليت كانت أعضاء يف احتاد الدويل 2001-1983وبني سنيت 
.للمحاسبني

:يليإىل حتقيق مامعايري احملاسبة الدوليةويهدف جملس
 من معايري احملاسبة العاملية ذات النوعية اجليدة والقابلة للفهم والتطبيق، وتتطلب تطوير جمموعة واحدة

معلومات ذات نوعية جيدة وشفافة قابلة للمقارنة يف البيانات املالية والتقارير املالية األخرى ملساعدة املشاركني 
دية؛قرارات اقتصاآلخرين يف اختاذيف أسواق رأس املال العاملية واملستخدمني ا

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف علوم  التسيري، جامعة احلاج مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائرلقليطي األخضر، 1
.40: ، ص2009-2008خلضر، باتنة، 

، مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني والوسائل التي تشجعهم  على االلتزام بهاأشرف عبد احلليم حممود كراجه، 2
.27: ، ص2004مذكرة خترج لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، 
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سني استخدام وتطبيق هذه املعايري؛حت
حتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية الدولية من خالل التوصل إىل حلول ذات نوعية عالية.

:)IFAC(تحاد الدولي للمحاسبين الا-ثانيا
تأسس 1هو من أقوى املنظمات املهنية العاملية يف مهنة احملاسبة وتدقيق احلسابات،احتاد الدويل للمحاسبني

مليون )2.5(دولة ميثلون أكثر من مليونني ونصف 118عضوا منظمة يف 155، ويضم يف عضويته 1977سنة 
االحتاد إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاد دويل قوي من خالل إنشاء ويهدف.حماسب

ولتحقيق مهامه فإن االحتاد لديه عالقة عمل وطيدة مع ة املستوى والتشجيع على اعتمادها، معايري مهنية عالي
3:وقد قامت جلان االحتاد بوضع املعايري التالية2.بية يف خمتلف دول العاملهيئات زميلة ومنظمات حماس

معايري الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد؛
معايري الدولية لرقابة اجلودة؛
قواعد دولية ألخالقيات املهنة؛
معايري التأهيل الدولية؛
معايري احملاسبة الدولية يف قطاع األعمال.

ولبنان سبية يف بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراقويضم االحتاد يف عضويته بعض اهليئات احملا
:ينفد برنامج عمل االحتاد من قبل اللجان التاليةواملغرب والسعودية وتونس، حيث

:لجنة التعليم-1
التعليم باإلضافة إىل ) احملاسبة القانونية(تضم اللجنة معايري التعليم والتدريب التأهلي الالزم ملزاولة التدقيق 

.املهين املستمر ألعضاء املهنة على أن ختضع بيانات اللجنة ملوافقة جملس االحتاد الدويل للمحاسبني
:لجنة السلوك المهني-2

وتضم اللجنة معايري آداب السلوك املهين وتعزيز قيمتها وقبوهلا من قبل منظمات األعضاء مبوافقة جملس 
.االحتاد

.30:، ص2009، 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1الجزء :الحسابات المتقدمةمراجعة حسني أمحد دحدوح وحسني يوسف قاضي، 1
 2011حسب معطيات سنة.
.110: ، ص2011، 2ط، دار الثقافة للنشر، عمان،المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسني القاضي ومأمون محدان، 2
.111: نفس املرجع أعاله، ص3
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:ة واإلداريةلجنة المحاسبة المالي-3
تعمل اللجنة على تطوير احملاسبة املالية واإلدارية عرب إجياد البيئة اليت تزيد من مستوى كفاءات احملاسبني 

تمع بصورة عامة وهلا أن تصدر البيانات الالزمة مباشرة نيابة عن جملس االحتاد الدويل للمحاسبني .اإلداريني يف ا
:لجنة القطاع العام-4

:تضع هذه اللجنة املعايري والربامج اهلادفة لتحسني اإلدارة املالية للقطاع العام وقدرته احملاسبية مبا يف ذلك
وضع معايري احملاسبة واملراجعة لتعزيز قبوهلا التطوعي؛
وضع الربامج لتشجيع البحث والتعليم؛
املهتمةتشجيع وتسهيل تبادل املعلومات بني منظمات األعضاء واجلهات األخرى.

لذلك أعطيت للجنة صالحية إصدار معايري احملاسبة واملراجعة وإعداد التقارير يف القطاع العام نيابة عن جملس 
.االحتاد

)IAPC(اللجنة الدولية لممارسة التدقيق -ثالثا

لقد أعطيت هذه اللجنة صالحيات إلصدار مسودات معايري التدقيق واخلدمات التابعة بالنيابة عن جملس 
االحتاد الدويل للمحاسبني، على أن تسعى لتحقيق القبول التطوعي لتلك املعايري أو البيانات وتعزيزها، ويتم تعيني 

وقد تضم اللجان الفرعية اليت .ها جملس االحتادهذه اللجنة من قبل منظمات أعضاء ميثلون دوال خيتار أعضاء 
تشكلها اللجنة ممثلني من غري املمثلة يف اللجنة، وذلك للحصول على أكرب عدد ممكن من وجهات النظر 

1994وتضمنت اللجنة ابتداء من سنة .املختلفة، حيث يتمتع كل بلد ممثل يف هذه اللجنة بصوت واحد فقط

1.اخل...فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، كندا، مصر: دولة من بينها)13(أعضاء من 

باختيارها مواضيع من أجل الدراسة التفصيلية، بعد أن يتم تأسيس جلنة فرعية تبدأ إجراءات العمل يف اللجنة و 
علومات األساسية اليت هلذا الغرض حيث تقوم اللجنة بتفويض املسؤولية األولية هلذه اللجنة الفرعية، بدراسة امل

تكون على شكل بيانات وتوصيات أو دراسات أو معايري صادرة عن املنظمات األعضاء أو اهليئات اإلقليمية أو 
وتقوم .هيئات أخرى، ومن تعد مسودة العرض كنتيجة هلذه الدراسة، كي تقوم اللجنة بدراستها أو مناقشتها

دف احل صول على كافة االنتقادات والتعليقات من املنظمات األعضاء اللجنة بتوزيع املسودات بشكل موسع 
م، ومن  تعدل مث ومن الوكاالت الدولية اليت حيددها االحتاد، كما ترتك هلم الوقت الكايف إلبداء أرائهم وتعليقا

، مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة نحو معايير اإلبالغ المالي وأثرها على مهنة المدققالتوجه الجديدصالح حواس، 1
. 137: ، ص2007اجلزائر، 
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حسب قواعد اللجنة مسودة العرض بالشكل املناسب بعد أن تتلقى تلك التعليقات وتقوم بدراستها والتصويت 
1.أو البيان حيدد سريانهاألغلبية وعند إصدار املعيار 

قواعد السلوك األخالقي: المبحث الثاني
ة، االلتزام بالقوانني والقواعد األخالقياملهنيني تعترب القواعد مبثابة دستور أخالقي ملمارسة املهنة وعلى احملاسبني 

حكام مهنية تتعلق أصاحل اآلخرين عند إصدار مبيتحيزوا أو يتأثروا الو ،والبد أن يتجنبوا أي أحداث تضر باملهنة
.مبمارسة املهنة

مفهوم قواعد السلوك األخالقي: المطلب األول
: من خالل التطرق إىلنتناول مفهوم قواعد السلوك األخالقي

سلوك أخالقي وسلوك ال أخالقي-أوال
عد االجتماعية املقبولة بشكل عام، يتطابق وينسجم مع املعايري والقواهو السلوك الذي السلوك األخالقي

تمعأخالقيال السلوكبينما  2.هو السلوك الذي ال يتطابق مع املعايري االجتماعية واملرغوبة يف ا

.يوصف بأنه مقبول وجيد وعادل ويستحق الثناءميكن التمييز بينهما من حيث أن السلوك األخالقيكما 
3.ويستحق صاحبه التوبيخورديءيوصف بأنه غري مقبول وخاطئ أخالقيالسلوك ال و 

يخصائص السلوك األخالق-ثانيا
4:تتمثل خصائص السلوك األخالقي يف أنه

:وك هادفسل-1
.سلوك األخالقي يسعى إىل حتقيق غاية معينة أو إشباع حاجة معينةنوتدل هذه اخلاصية مبعىن أ

:سلوك متنوع-2
.السلوك يظهر يف صورة متعددة ومتنوعة حىت يتوافق مع املواقف اليت يواجهاأي أن 

. 138: صمرجع سبق ذكره، صالح حواس، 1
دراسة ميدانية يف الشركة العامة لالستكشافات ، أخالقيات اإلدارة وأثرها في الرقابة اإلدارية وفق نموذج الثقةمؤيد يوسف نعمة، و الساعدي2

.427: ، ص2001النفطية، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
.20: حممد عصام أمحد املعاضيدي، مرجع سبق ذكره، ص3
مذكرة خترج لنيل شهادة دراسة استطالعية، ، تحقيق اإلبداع المحاسبيدور االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة في الراوي وشيماء حممد مسري،4

.27: ، ص2007، جامعة املوصلكلية اإلدارة واالقتصاد، املاجستري،
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:سلوك مسبب-3
.تشري هذه اخلاصية أن السلوك ال يظهر من العدم لكن دائماً يكون هناك سبب يؤدي إىل نشأته

:سلوك يفترض به المرونة-4
.طبقاً للظروف واملواقف املختلفة اليت تواجه الفرديعدلنه مبعىن أ

قواعد السلوك األخالقيتعريف-ثالثا
عبارة عن مبادئ ومثل عامة للسلوك املثايل، الذي يشجع على "بأنه األخالقيميكن تعريف قواعد السلوك 

1"االجيايبمستوى عال من األداء من تأكيده على النشاط 

عبارة عن مبادئ "بأنه ني يف تركيبة قواعد السلوك األخالقياملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيهكما يعرف
، واملبادئ متثل نصوصا تعرب عن املسؤولية اليت تشكل إطارا عاما للقواعد اليت حتكم وقواعد وتفسريات وأحكام

يات املذكورة ضمن املبادئ، والتفسريات السلوك، والقواعد واسعة وتعطي وصفا دقيقا للسلوك الذي خيل باملسؤول
توفر توجيهات حول نطاق وتطبيق القواعد من دون أن حتد منها، واألحكام تلخص تطبيقات القواعد 

2".والتفسريات على جمموعة من األوضاع واحلاالت احلقيقية

عبارة عن مبادئ اليت حتدد الواجبات واملسؤوليات املهنية "ح مما سبق أن قواعد السلوك األخالقيويتض
ا أعضاء مهنة احملاسبة ."واألخالقية اليت جيب أن يلتزم 

، 48تنمية الرافدين، العدد ، جملةإشارة خاصة للعراق،مشاكل االلتزام بقواعد سلوك مهنة المحاسبة والتدقيقمقداد أمحد اجلليلي ووحيد الرمو، 1
. 196: ، ص1996

املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، ترمجة مجعية مدققي احلسابات القانونيني ،القواعد األخالقية، (AIPAC)دليل احملاسبني املهنيني 2
.14: ، ص2002الفلسطينية، 
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ألخالقياأهداف وأهمية قواعد السلوك : مطلب الثانيال
: تتمثل أهداف وأمهية قواعد السلوك األخالقي يف

ألخالقيأهداف قواعد السلوك ا-أوال
1:ما يليإىل حتقيق ألخالقيدف قواعد السلوك ا

 رفع مستوى مهنة احملاسبة والتدقيق واحلفاظ على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزته بني غريها من املهن
؛األخرى

واملعنوية؛ورعاية مصاحلهم املادية واألدبيةاملهنيني احملاسبني تنمية روح التعاون بني
 املستفيدة من هذه من طوائفاملهنينييف نفوس مجهور املعنيني خبدمات احملاسبنيبث الطمأنينة والثقة

اخلدمات؛
 العلمي الكفاية يف التأهيليحكام اليت وضعها املشرع لتوفري مبدأواألتكملة النصوص القانونية تدعيم و

.هنةباملاالشتغالوالشروط اليت يسنها إلمكان يف عملههوحيادللمحاسب املهين والعملي
ألخالقيأهمية قواعد السلوك ا-ثانيا

2:تكمن أمهية قواعد السلوك األخالقي يف

تمع ا جتاه أفراد ا ؛أن العالقة املميزة للمهنة تكمن يف قبول مسؤوليا
احملاسبة، وإمنا حتددها رياملهين ال تقتصر على تلبية احتياجات الزبون وصاحب العمل ومعايمسؤولية احملاسب

؛بصورة كبرية املصلحة العامة
 ؤسسةتتم يف املت احملاسبية اليتالعملياعلىءرااآلتوصيات و الو نتائجالتقدميمن خالل احملاسبني املهنيني دور

تمعو  ؛تأثري على ا
من أجل احملافظة على مركزهم اجليديف تقدمي اخلدمات املتميزة للجمهوراستمرارية احملاسب املهين.

.34: ص،1999، 2طاملوصل،، دار الكتب للطباعة والنشر، أصول التدقيق والرقابة الداخليةعثمان وعبد الرزاق حممد، 1
.47: مرجع سبق ذكره، صالراوي وشيماء حممد مسري،2
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أنواع قواعد السلوك األخالقي: لثالثمطلب اال
:للزاوية اليت ينظر منها إىل هذه القواعد، من أمههااتبعألخالقيديد من أنواع قواعد السلوك اهناك الع

حيث السلطة أو الجهة التي وضعتهامن -أوال
1:وميكننا هنا أن جند نوعني متباينني مها

: قانونيةالقواعد ال-1
ا تلك القواعد اليت يضعها املشرع، وتلك املبادئ اليت تنص عليها القوانني املنظمة للمهنة أو اليت و  املقصود 

ومن أمثلتها ال جيوز للمحاسب املهين أن حياول احلصول على . حتكم الرقابة اخلارجية على حسابات الشركات
.بكرامة املهنةة تعترب خملةطريقعمل من األعمال املتعلقة مبهنته عن طريق اإلعالن أو بأي 

:تنظيميةالقواعد ال-2
ا تلك املبادئ واألحكام اليت تصدرها املنظمات املهنية من نقابات ومعاهد ومجعيات حلث  واملقصود 

.مثل القواعد اليت وضعها االحتاد الدويل للمحاسبني. أعضائها على التمسك بآداب وقواعد سلوك املهنة
:حيث شكل صدورها ووسيلة إثباتهامن -ثانيا

2:وميكننا هنا أيضا أن نبني نوعني متميزين مها

: مكتوبةالقواعد ال-1
وهي اليت دونت كتابتها يف وثيقة مكتوبة، سواء كانت الوثيقة صادرة عن السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية 

؛مهنيةيف بلد ما، أم كانت توصيات أو منشورات من منظمة 
:عرفيةالقواعد ال-2

ا  ا تلك القواعد واملبادئ اليت يتعارف عليها احملاسبون املهنيون ويلتزمون بإتباعها والتمسك  واملقصود 
ا دستورا أخالقيا من اآلداب والتقاليد اليت جيب أن يعمل كل املمارسني للمهنة على اإلبقاء  واحرتامها، ويعتربو

.إىل إصدارها يف وثيقة كتابيةعليها دون احلاجة 

. 109: ، ص2000، 1ط، دار وائل للنشر، عمان،الناحية النظرية: علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهللا، 1
.79،80:، ص ص2004، 1، دار النهضة العربية، لبنان، طالناحية النظرية: الرقابة المالية والمراقب الماليعبد الرؤوف جابر، 2
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العام لقواعد السلوك األخالقي تطبيق ال:المبحث الثالث
حتدد قواعد السلوك األخالقي املتطلبات األخالقية للمحاسبني املهنيني يف قطاع األعمال، وال جيوز أن تطبق 

مما هو مذكور يف هذه القواعد، لكن إذا أي هيئة يف االحتاد الدويل للمحاسبني وال أي مؤسسة معايري أقل صرامة 
منعت هيئة عضو أو مؤسسة من االلتزام بأجزاء معينة من هذه القواعد بقوة قانون أو نظام ما، فإنه جيوز أن تلتزم 

1.بكافة األجزاء األخرى من هذه القواعد

المبادئ األساسية وحل النزاع األخالقي: األولالمطلب 
خاللوذلك من،متكنه من حل النزاع األخالقياليتملبادئ األساسية تطبيق ااحملاسب املهين يطلب من 

:التطرق إىل
المبادئ األساسية-أوال

الذي يتوجب على أعضاءه االلتزام به وقبوله ة جاهدة لوضع دليال للسلوك األخالقياهليئات املهنيتسعى
حبيث أن 2حرصا على كرامة املهنة وثقة اجلمهور، ألن هذا األخري أهم ما تصبوا إليه اجلمعيات املهنية العاملية،

:باملبادئ األساسية التاليةاملتز االيف مهنة احملاسبة يتطلب من أعضاءها السلوك األخالقي
:النزاهة-1

أن يتصف احملاسب املهين بالعدل وأن النزاهة يفرض مبدأ النزاهة التزاما على كافة احملاسبني املهنيني، وتعين 
يتحلى عند قيامه بعمله املهين بالعفة والصدق واألمانة واالستقامة يف أداء واجباته وخدماته املهنية، وأن يتجرد من 

ن، وأال يقوم عن علم منه باإلفصاح عن معلومات على غري املصاحل الشخصية، وأال خيضع حكمه آلراء اآلخري
معلومات األخرى، حيث يعتقد أو عالقة مع التقارير أو القوائمينبغي أال يكون للمحاسب املهين و 3.حقيقتها

4:اأ

،حتتوي على عبارات خاطئة أو مضللة بشكل كبري
،حتتوي على عبارات أو معلومات مقدمة بطريقة غري مسئولة

جملس معايري السلوك األخالقي الدويل للمحاسبني ،)IFAC(اتحاد الدولي للمحاسبين دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني،1
.7: ، ص2010السعودية، املهنيني، 

.63: ، ص2006، 3ط، دار وائل للنشر، األردن،الناحية النظرية والعملية: التدقيقمدخل إلى هادي التميمي، 2
اية، 3 ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، الحاكمية وأثرها في أداء الشركات الصناعية األردنيةاحلمود 

.8: ، ص2011األردن، 
.  16:صمرجع سبق ذكره،األخالقي للمحاسبني املهنيني،دليل قواعد السلوك 4
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حتذف أو ختفي املعلومات اليت يطلب مشلها حيث يكون هذا احلذف أو اإلخفاء مضلال.
ذه املعلومات، فعليه اختاذ إجراءات لقطع عالقته بتلك و  عندما يصبح احملاسب املهين مدركا أن له عالقة 

.املعلومات
:الموضوعية-2

اونوا يف حكمهم املهين أو التجاري املهنيني، بأن ال يتهإلزاما على مجيع احملاسبني مبدأ املوضوعيةرضيف
حلاالت قد كما ميكن أن يتعرض احملاسب املهين ،  بسبب التحيز أو تضارب املصاحل أو التأثري غري املفرط لآلخرين

على حكمه لذا ينبغي على احملاسب املهين جتنب العالقات اليت تؤثر بشكل مفرط تضعف من موضوعيته، 
1.املهين

يتوجب على احملاسب املهين أن يكون عادال متجردا وحمايدا غري متحيزا، وأن ال يسمح لآلخرين بالتأثري فيه و 
2:لتجاوز األحكام املهنية، كما يقع على عاتقه

توصيل املعلومات بعدالة وموضوعية؛
 ا قد تؤثر على فهم مستخدم معلومات التقارير اإلفصاح الكامل عن مجيع املعلومات املالئمة اليت يتوقع أ

.واإليضاحات أو التوصيات املعروضة
:الكفاءة المهنية والعناية الالزمة-3

3:اليةالتيفرض مبدأ الكفاءة املهنية والعناية الالزمة االلتزامات 

العمل على أصحابأواحملافظة على املعرفة واملهارات املهنية باملستوى املطلوب لضمان حصول العمالء
؛    اخلدمة املهنية بكفاءة

 ا عند تقدمي اخلدمات املهنيةتأدية املهام بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري املهنية املعمو .ل 
. ممارسة احلكم الصائب يف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية يف أداء تلك اخلدمةوتتطلب اخلدمة املهنية

1 International Federation of Accountants guide, International Federation of  Accountants,
USA, 2008, p: 26.

.412: صدام حممد حممود وآخرون،  مرجع سبق ذكره، ص2
.17: املهنيني، مرجع سبق ذكره، صدليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني 3
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1:ة املهنية إىل مرحلتني منفصلتنيوميكن تقسيم الكفاء

احلصول على الكفاءة املهنية؛
واحملافظة عليها.

احملافظة على الكفاءة املهنية وعيا مستمرا وتفهما للتطورات املهنية والتجارية ذات الصلة، حبيث لذا تتطلب
يؤدي التطور املهين املستمر إىل تطوير القدرات اليت متكن احملاسب املهين من أداء مهامه بكفاءة يف البيئات املهنية 

عناية ومشولية ويف الوقت فقا ملتطلبات مهمة ما بويشمل الكد واالجتهاد مسؤولية التصرف و .واحملافظة عليها
كما ينبغي أن يتخذ احملاسب املهين خطوات معقولة لضمان أن يكون لدى أولئك الذين يعملون حتت املناسب،

طلع احملاسب املهين العمالء أو وحيثما يكون مناسبا، جيب أن يٌ .مهنية التدريب واإلشراف املناسبسلطته بصفة
2.أو املستخدمني اآلخرين للخدمات املهنية للمحاسب على القيود املتأصلة يف اخلدماتأصحاب العمل 

:السرية-4
3:إلزاما على كافة احملاسبني املهنيني لالمتناع عنيفرض مبدأ السرية 

 دون واليت يتم احلصول عليها نتيجة العالقات املهنية أو التجاريةسرية خارج املؤسسة الالكشف عن املعلومات
تفويض حمدد وصحيح، إال إذا كان هناك حق أو واجب قانوين أو مهين بالكشف عنها؛

 استعمال املعلومات السرية اليت يتم احلصول عليها نتيجة العالقات املهنية والتجارية ملصلحتهم الشخصية أو
.مصلحة طرف الثالث

يقظا إلمكانية الكشف غري املقصود، وحتديدا مع ، بالبقاء السريةينبغي على احملاسب املهين أن حيافظ على
شرين أو املقربني، كما جيب عليه أن حيافظ على سرية املعلومات اليت اشريك جتاري قريب أو أحد أفراد العائلة املب

كما . على السرية ضمن املؤسسة، بإضافة إىل دراسة احلاجة للمحافظة )صاحب العمل(يفصح عنها العميل 
مجيع اخلطوات املعقولة لضمان أن حيرتم املوظفون اخلاضعون لسيطرته واألشخاص الذين يتم ينبغي أن يتخذ 

احلصول منهم على النصيحة واملساعدة واجب احملافظة على السرية، وتستمر احلاجة لاللتزام مببدأ السرية حىت بعد 
وظيفته أو حيصل على عميل جديد، وعندما يغري احملاسب املهين. انتهاء العالقات بني احملاسب املهين والعميل

، دراسة ميدانية لعينة من مكاتب مدى التزام مدققي الحسابات بالميثاق األخالقي للمؤسسات المالية اإلسالميةأسامة عبد املنعم السيد علي، 1
.  318: ، ص2012، 30تدقيق احلسابات يف األردن، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 

.17: قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، صدليل2
.18: ، صنفس املرجع أعاله3
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يكون خموال الستخدام اخلربة السابقة، لكن ال يستعمل أو يفصح عن أية معلومات سرية مت احلصول عليها أو 
إلفصاح عن املعلومات االظروف اليت يطلب فيها من احملاسبني املهنيني و .استالمها نتيجة عالقة مهنية أو جتارية

1:فصاح مناسباالسرية أو عندما يكون اإل

يسمح باإلفصاح بقوة القانون والذي يكون مفوضا به من قبل العميل أو صاحب العمل على سبيل املثال:
إعداد الوثائق أو تقدمي أدلة أخرى يف سياق اإلجراءات القانونية؛
اإلفصاح للسلطات العامة املختصة عن تعديات القانون اليت تظهر.
 عندما ال يكون ذلك ممنوعا بقوة القانونح هناك واجب أو حق مهين باإلفصا:
لاللتزام مبراجعة اجلودة هليئة العضو أو هيئة مهنية؛
لالستجابة الستفسار أو حتقيق من قبل هيئة عضو أو هيئة تنظيمية؛
محاية املصاحل املهنية للمحاسب املهين يف اإلجراءات القانونية؛
لاللتزام باملعايري واملتطلبات األخالقية.

2:العوامل اهلامة اليت ينبغي أخدها بعني االعتبار عند اإلفصاح عن املعلومات السريةوهناك 

 ما إذا كان من املمكن أن تضرر مصاحل مجيع األطراف، مبا فيها الطرف الثالث الذي قد تتأثر مصاحله، وإذا
وافق العميل على اإلفصاح على املعلومات من قبل احملاسب املهين؛

  كانت مجيع املعلومات ذات الصلة معلومة ومثبتة إىل احلد املمكن، عندما ينطوي احلال على حقائق غري ما إذا
مثبتة أو معلومات غري كاملة أو نتائج غري مؤكدة، فإنه ينبغي استخدام احلكم املهين يف حتديد نوع اإلفصاح 

الواجب إجرائه؛
ا إذا كانت األطراف اليت توجه إليهم البالغات هم نوع البالغات املتوقعة واجلهد اليت توجه إليها، وم

.املستقبلون املناسبون

.18: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1
.19: نفس املرجع أعاله، ص2
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:السلوك المهني-5
وجتنب أي ،بالقوانني واألنظمة ذات الصلةللتقيد يفرض مبدأ السلوك املهين إلزاما على كافة احملاسبني املهنيني

بل يكونوا أمناء وصادقني ،يسيئوا إىل املهنةاملهنيني أن الوينبغي على احملاسبني 1.عمل قد يسيء إىل مسعة املهنة
2:ما يليوينبغي أن ال يقوموا بــــــ

ا، أو اخلربات اليت إبداء ادعاءات ُمبالغ فيها حول اخلدمات اليت ميكن تقدميها ، أو املؤهالت اليت ميلكو
اكتسبوها؛

 خرينو مقارنات غري مؤكدة مع أعمال اآلأإبداء إشارات مسيئة.
حل النزاع األخالقي-ثانيا

اللتزام باملبادئ األساسية قد يطلب من احملاسب املهين حل النزاع األخالقي يف تطبيق املبادئ ا لتقييم
فعند البدء بعملية رمسية أو غري رمسية حلل النزاع، جيب أن يأخذ احملاسب املهين يف االعتبار األمور .األساسية

3:فردي أو مع أمور أخرى كجزء من عملية حل النزاعالتالية، إما بشكل 

احلقائق ذات الصلة؛
القضايا األخالقية املعنية؛
املبادئ األساسية املتعلقة باملسألة قيد الدراسة؛
اإلجراءات الداخلية املقبولة؛
إجراءات العمل البديلة.

وبعد أخد هذه العوامل يف االعتبار، ينبغي أن حيدد احملاسب املهين إجراء العمل املناسب مع تقييم عواقب كل 
مناسبني آخرين ضمن فعلى احملاسب املهين أن يتشاور مع أشخاصوإذا بقيت املسألة دون حل، . إجراء ممكن

وي املسألة على نزاع مع املؤسسة أو وعندما تنط. العمل للمساعدة يف احلصول على حلاملؤسسة أو صاحب
داخلها، يتعني على احملاسب استشارة أولئك املكلفني باحلوكمة واإلدارة يف املؤسسة، مثل جملس اإلدارة أو جلنة 
التدقيق، ومن مصلحته أن يقوم بتوثيق جوهر القضية وتفاصيل أي مناقشات اليت تعقد والقرارات اليت تتخذ 

نزاع هام، قد يفكر احملاسب املهين يف احلصول على نصيحة كان من غري املمكن حل وإذا.خبصوص تلك القضية

.105: ، ص2009، 1ط،للنشر والطباعة والتوزيع، األردن، دار الصفاء المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، مجعةأمحد حلمي1
.20: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص2
.13: نفس املرجع أعاله، ص3
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على اإلرشادات حول احلصول مهنية من اجلهة املهنية ذات العالقة أو من املستشارين القانونيني، حبيث يستطيع 
هة املهنية على أساس جمهول القضايا األخالقية دون انتهاك املبادئ األساسية للسرية إذا مت مناقشة املسائل مع اجل

وختتلف احلاالت اليت ميكن أن يطلب فيها احملاسب املهين .وجب محاية االمتياز القانوينأو مع مستشار قانوين مب
قد يواجه احملاسب عملية احتيال ما، واليت قد يؤدي التبليغ عنها إىل انتهاك : النصيحة القانونية، على سبيل املثال

ما وبتايل جيب عليه أن يفكر يف احلصول على استشارة قانونية لتحديد .ملهين يف احرتام السريةمسؤولية احملاسب ا
دون حل بعد استنفاذ مجيع اإلمكانيات ذات وإذا بقي الصراع األخالقيإذا يوجد متطلب يقضي بالتبليغ، 

نزاع، وينبغي أن حيدد يف مثل هذه الصلة، ينبغي على احملاسب املهين أن يرفض بقاءه مرتبطا باملسألة اليت ختلق ال
الظروف، ما إذا كان من املناسب أن ينسحب من فريق العملية أو املهمة احملددة، أو أن يستقيل من العملية أو 

ا 1.من املؤسسة اليت يعمل 

التهديدات واإلجراءات الوقائية: المطلب الثاني
ديدات حمددة لاللتزام باملبادئ ميكن أن تؤدي الظروف اليت يعمل احملاسبون  املهنيون يف ظلها إىل نشوء 

ومن غري املمكن تعريف كل حالة اليت ختلق التهديدات على االلتزام باملبادئ األساسية وحتديد اإلجراء . األساسية
ديدات خمتلفة، مم ا املناسب، إضافة إىل ذلك قد ختتلف طبيعة العمليات ومهام العمل وقد ينشأ عن ذلك 

ديدات تتعلق بااللتزام باملبادئ األساسية مفعند.يتطلب تطبيق إجراءات وقائية خمتلفة ا حيدد احملاسب املهين 
ا ليست مبستوى مقبول، فعل ه أن حيدد مدى توفر اإلجراءات الوقائية يوحيدد بناء على تقييم تلك التهديدات أ

2.تقليصها إىل مستوى مقبولاملالئمة وإمكانية تطبيقها للقضاء على التهديدات أو

ديد ما، ومن  كما ينبغي أن يأخذ احملاسب املهين يف االعتبار العوامل النوعية والكمية عند تقييم أمهية أي 
املتوقع أن يواجه حاالت ال ميكن فيها القضاء على التهديدات أو تقليصها إىل مستوى مقبول، ألن التهديدات 

الوقائية املناسبة غري متوفرة أو ال ميكن تطبيقها، يف هذه احلاالت ينبغي على هامة جدا أو ألن اإلجراءات
قد كما .احملاسب املهين أن ميتنع أو يتوقف عن تقدمي اخلدمة املهنية املعنية أو يستقيل مىت كان ضروريا من العملية

يقوم احملاسب املهين بشكل غري مقصود مبخالفة أحد النصوص الواردة يف قواعد السلوك، وقد ال تؤدي هذه 
املخالفة غري املقصودة باالعتماد على طبيعة وأمهية األمر إىل عدم االلتزام باملبادئ األساسية شريطة أن يتم عند 

.13،14: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص ص1
.10: نفس املرجع أعاله، ص2
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عندما يواجه احملاسب املهين ف. وقائية الزمةإجراءات ها مباشرة كما يتم تطبيق أي مناكتشاف املخالفة، تصحيح
ظروفا غري عادية ميكن أن يؤدي فيها تطبيق متطلب معني وارد يف القواعد إىل نتيجة غري مرضية أو إىل نتيجة ال 

1.تصب يف املصلحة العامة، فينصح أن يستشري أحد إحدى اهليئات األعضاء أو اجلهة التشريعية ذات العالقة

التهديدات-أوال
وعندما ينشأ عن ظرف أو عالقة ما . ميكن أن تنشأ التهديدات بسبب جمموعة واسعة من الظروف والعالقات
وتندرج التهديدات ضمن واحدة أو .ديد ما، ميكن أن يؤثر على االلتزام بأكثر من واحد من املبادئ األساسية

2:أكثر من الفئات التالية

:الشخصيةتهديد المصلحة -1
ى تقدير احملاسب علحبيث يؤثر على املصاحل املالية أو املصاحل األخرى بشكل غري مالئم هذا التهديديؤثر

:على سبيل املثالاملهين أو سلوكه،
من صاحب العمل؛لية أو احلصول على قروضامتالك مصاحل ما
 العمل؛املشاركة يف ترتيبات التعويض التحفيزية املقدمة من قبل صاحب
االستخدام الشخصي غري املناسب ألصول املؤسسة؛
القلق بشأن األمان الوظيفي؛
الضغط التجاري من خارج صاحب العمل.
:تهديد المراجعة الذاتية-2

أن ال يقوم احملاسب املهين بشكل مالئم بتقييم النتائج السابقة أو اخلدمة املنجزة من قبل شخص آخر مبعىن 
عن الظروف اليت ومن أمثلة.اليت يعتمد عليها عند تكوين رأيه كجزء من توفري اخلدمة احلاليةضمن املؤسسة، 

جعة الذاتية للمحاسب املهين يف قطاع األعمال، حتديد املعاملة املالئمة الندماج اديدات املر تتسبب يف ظهور 
.األعمال بعد إجراء دراسة اجلدوى اليت تدعم قرار اإلستمالك

: تهديد التأييد-3
كن أن ميس أن يقوم احملاسب املهين بالرتويج ملوقف العميل أو صاحب العمل إىل درجة أنه ميمبعىن 
ومن أمثلة عن الظروف اليت تتسبب يف ظهور التهديدات التأييد، عند تعزيز األهداف والغايات ، مبوضوعيته

.10،11: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص ص1
.131،132: نفس املرجع أعاله، ص ص2
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م، شريطة الشرعية للمؤسسات التابعني هلا، مي كن أن يطور احملاسبون املهنيون يف قطاع األعمال من وضع مؤسسا
. أال تكون أي من البيانات املقدمة كاذبة أو مضللة

:تهديد التآلف-4
أن يصبح احملاسب املهين أكثر تعاطفا جتاه مصاحل العميل أو مستقبال لعملهم بسبب عالقة وثيقة أو طويلة 

:املثالعلى سبيل . معهم
 أحد أفراد عائلته املباشرين أو املقربني املوظف حتمل مسؤولية إعداد التقارير املالية لصاحب العمل عندما يتخذ

يف املؤسسة قرارات تؤثر على إعداد التقارير املالية اخلاصة باملؤسسة؛
 القرارات التجارية؛إحتادمع اجلهات التجارية املعنية اليت تؤثر على رتباط طويلة األمد اعالقة
قبول هدية ما أو احلصول على معاملة تفضيلية، ما مل تكن قيمتها غري هامة.
:المضايقةتهديد -5

لتأثري املفرط مينع احملاسب املهين من العمل مبوضوعية بسبب ضغوطات فعلية أو متوقعة، مبا فيها ممارسة اقد 
:على سبيل املثال، عليه
املباشرين أو املقربني بشأن االختالف يف مسألة أو أحد أفراد عائلتهأو استبدال احملاسب املهين رد التهديد بالط

؛التقارير حول املعلومات املاليةإعدادامعني أو الطريقة اليت ينبغي تطبيق مبدأ حماسيب
نح العقود أو تطبيق أحد القرار، ومثال ذلك ما يتعلق مبالتأثري على عملية اختاذمنة حتاول يمهوجود شخصية

.املبادئ احملاسبية
اإلجراءات الوقائية-ثانيا

ص من التهديدات إىل مستوى تعترب اإلجراءات الوقائية تصرفات أو إجراءات أخرى ميكن أن تزيل أو تقل
:وتقع اإلجراءات الوقائية ضمن فئتني واسعتنيمقبول، 

:المهنة أو التشريعات أو األنظمةاإلجراءات الوقائية التي تنشأ نتيجة -1
1:وتتضمن هذه اإلجراءات الوقائية ما يلي

متطلبات التعليم والتدريب واخلربة لدخوهلا املهنة؛
التطوير املهين املستمر؛تطلبات م

،13،12: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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أنظمة حوكمة الشركات؛
املعايري املهنية؛
إجراءات املراقبة والتأديب املهنية أو التنظيمية.

وتشمل هذه اإلجراءات . بعض اإلجراءات الوقائية من احتمالية حتديد أو منع السلوك غري األخالقيقد تزيد 
ا أو أنظمتها من قبل صاحب العمل :الوقائية اليت ميكن أن تنشأ نتيجة املهنة أو تشريعا

تدار من قبل صاحب العمل أو املهنة أو اجلهة التنظيمية، األمر الذي ميكن نظمة شكاوي فعالة ومعلن عنهاأ
غري األخالقي؛سلوكالزمالء وأصحاب العمل واجلمهور من لفت االنتباه إىل

واجب مذكور بصراحة بالتبليغ عن خروقات اليت متس املتطلبات األخالقية.
:اإلجراءات الوقائية في بيئة العمل-2

1:وتشمل اإلجراءات الوقائية يف بيئة العمل، على سبيل املثال

األنظمة الرقابية لدى صاحب العمل أو غريها من اهلياكل الرقابية؛
برامج األخالقيات والسلوكيات لدى صاحب العمل؛
 أكفاء ذوي قدرات عالية؛إجراءات التوظيف لدى صاحب العمل اليت تؤكد على أمهية تعيني موظفني
ة رقابة داخلية قوية؛أنظم
عمليات التأديب املناسبة؛
القيادة اليت تشدد على أمهية السلوك األخالقي والتوقع بأن يتصرف املوظفون بطريقة أخالقية؛
 سياسات وإجراءات لتنفيذ ورقابة جودة أداء املوظفني؛
 إبالغ سياسات وإجراءات صاحب العمل يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك أية تعديالت تطرأ عليها إىل مجيع

املوظفني والتدريب والتعليم املناسبني على مثل هذه السياسات واإلجراءات؛ 
التشاور مع حماسب مهين آخر ومناسب.

ويف احلاالت اليت يعتقد فيها احملاسب املهين أن السلوك أو األفعال غري األخالقية من قبل اآلخرين ستستمر يف 
ا، ينبغي أن يسعى للحصول على املشورة القانونيةاحلدوث  ويف احلاالت الصارمة . ضمن املؤسسة اليت يعمل 

.132: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1



)IFAC(تحاد الدولي للمحاسبين الاوفقأخالقيات المحاسب المهني : الفصل الثاني

56

حيل تقليص التهديد إىل مستوى مقبول، قد يتوصل اليت تستنفذ فيها مجيع اإلجراءات الوقائية ويكون من املست
ا . احملاسب املهين إىل أنه من املناسب االستقالة من املؤسسة اليت يعمل 

تطبيق الكيفية : المطلب الثالث
وال تسعى قواعد السلوك . يقع على عاتق احملاسب املهين يف قطاع األعمال مسؤولية تعزيز األهداف الشرعية

دد  األخالقي من إعاقة احملاسب ملهين من إجناز تلك املسؤولية بشكل صحيح، وإمنا تعاجل الظروف اليت ميكن أن 
:وتتمثل هذه الظروف والعالقات فيما يلي1االلتزام باملبادئ األساسية،

التضاربات المحتملة-أوال
عمل مع االلتزامات املهنية باالمتثال يف بعض األحيان تتضارب مسؤوليات احملاسب املهين جتاه صاحب ال

دعم األهداف الشرعية واألخالقية املوضوعة من  قبل صاحب العمل ودعم ويقع على عاتقه. يةللمبادئ األساس
ديد لاللتزام باملبادئ .القواعد واإلجراءات املرسومة ملساندة تلك األهداف وحيثما ينشأ عن عالقة أو ظرف 

قد ط و ضغخيضع احملاسب املهين لقد ف.األساسية فيتوجب على احملاسب املهين تطبيق قواعد السلوك األخالقي
أيت من مشرف أو مدير أو عضو جملس إدارة أو من شخص آخر تابع ة أو ضمنية، واليت قد تصرحيتكون 

3:ثل هذه الضغوطات يف القيام مبا يليوتتم2.لصاحب العمل

فعل مناقض للقانون أو األنظمة؛
فعل مناقض للمعايري املهنية؛
تسهيل إسرتاتيجيات إدارة األرباح غري األخالقية أو غري القانونية؛
 ؛)مبا يف ذلك التضليل عن طريق بقاء صامتا(الكذب على اآلخرين أو تعمد تضليلهم بطريقة أخرى
مايل أو غري مايل يشوه احلقائق إىل حد بعيد أو االرتباط مبثل هذا التقرير، مبا يف ذلك البيانات إصدار تقرير

:املتعلقة مبا يلي على سبيل املثال
البيانات املالية؛
االمتثال الضرييب؛

.120: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1
.133: نفس املرجع أعاله، ص2
.134: ، صنفس املرجع أعاله3
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االمتثال القانوين؛
التقارير املطلوبة من قبل منظمي سوق األوراق املالية.

فالبد على احملاسب املهين من تقييم خطورة أي التهديدات يف مثل هذه الضغوطات وكذا تطبيق اإلجراءات 
:الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو تقليصها إىل مستوى مقبول مثل

احلصول على مشورة من داخل املؤسسة أو من مستشار مهين مستقل أو هيئة مهنية ذات الصلة؛
 رمسية لتسوية النزاعات داخل املؤسسةتوظيف عملية.

:تحضير المعلومات وإعداد التقارير بها-ثانيا
غالبا ما يشارك احملاسبون املهنيون يف حتضري املعلومات اليت ميكن اإلعالن عنها للجمهور أو استخدامها من 

ا وقد تتضمن معلومات مالية أو إدارية، مثل املوازنات، . قبل اآلخرين داخل املؤسسة أو خارجها وإعداد التقارير 
تعني على احملاسب املهين إعداد أو عرض تلك املعلومات بصدق والبيانات املالية، وقرارات وحتليالت اإلدارة، في

كما يتعني على احملاسب املهين 1.وأمانة ومبا يتفق واملعايري املهنية ذات الصلة حبيث تفهم املعلومات ضمن سياقها
ة عليها أن إعداد البيانات املالية ذات الغرض العام ألحد أصحاب العمل أو املوافقالذي يقع على عاتقه مسؤولية

ا يف إعداد التقارير املالية حبيث ينبغي عليه أن . يقتنع بأن عرض تلك البيانات املالية موافق للمعايري املعمول 
2:يتخذ اخلطوات الالزمة ليحافظ على املعلومات اليت يكون مسئوال عنها بطريقة

زامات؛تصف بوضوح الطبيعة احلقيقية للمعامالت التجارية أو األصول أو االلت
تصف وتسجل املعلومات يف الوقت املناسب وبطريقة الصحيحة؛
متثل احلقائق بدقة وبشكل كامل يف مجيع اجلوانب املادية.

. تعتمد خطورة هذه التهديدات على عوامل مثل مصدر الضغط ودرجة التضليل الفعلية أو احملتملة للمعلومات
وينبغي تقييم خطورة التهديدات وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو تقليصها إىل مستوى 

ا أو جلنة التدقيق أو أولئك وتشمل تلك اإلجراءات التشاور مع الرؤساء ضمن املؤسس. مقبول ة اليت يعملون 
وعندما ال ميكن تقليص التهديد إىل مستوى . املكلفني باحلوكمة يف املؤسسة أو التشاور مع هيئة مهنية ذات الصلة

ا مضللة وقد يرتبط احملاسب .مقبول، فيتوجب على احملاسب املهين رفض كونه أو بقائه مرتبطا مبعلومات يقرر أ

.120: ، مرجع سبق ذكره، صمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأمحد حلمي مجعة، 1
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بغري علمه مبعلومات مضللة، ويف حال أدرك ذلك عليه اختاذ اخلطوات الالزمة حلل هذا االرتباط املهين 
1.وعند تقرير ما إذا كان هناك متطلب لإلبالغ، فيسعى للحصول على مشورة أو االستقالة. باملعلومات

العمل وفق خبرة كافية-ثالثا
الرئيسية اليت يتمتع فيها زمة بأن يقوم احملاسب املهين باملهاموالعناية الاليتطلب املبدأ األساسي للكفاءة املهنية

يضلل صاحب الويتحتم عليه أن. بتدريب أو خربة حمددة كافية، أو ميكنه احلصول على تدريب أو خربة فيها
لسعي للحصول العمل عن قصد فيما خيص مستوى اخلربات واملعارف املقتناة، كما ال ينبغي عليه أن خيفق يف ا

ديدا على احملاسب املهين و 2.على مشورة ومساعدة خبري مناسب عند طلب ذلك تشمل الظروف اليت ختلق 
3:أثناء أداء واجباته بدرجة مناسبة من الكفاءة املهنية والعناية الالزمة ما يلي

الوقت غري الكايف ألداء الواجبات ذات الصلة بشكل صحيح أو إكماهلا؛
ري املكتملة أو احملدودة أو غري املالئمة بطريقة أخرى ألداء الواجبات بشكل صحيح؛املعلومات غ
اخلربة والتدريب أو التعليم غري الكافيني؛
املوارد غري الكافية ألداء الواجبات بشكل صحيح.

نسبية يف وتعتمد خطورة هذه التهديدات على عوامل مثل مدى عمل احملاسب املهين مع اآلخرين واألقدمية ال
العمل ومستوى اإلشراف واملراجعة املطبقة على العمل، حبيث ينبغي تقييم أمهية التهديدات وتطبيق اإلجراءات 

4:وتشمل األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي. الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو تقليصها

احلصول على مشورة أو تدريب إضايف؛
 ألداء الواجبات ذات الصلة؛ضمان وجود وقت كاف متاح
احلصول على مساعدة من شخص ما يتمتع باخلربة الالزمة؛
التشاور حيثما كان مالئما مع:
الرؤساء لدى صاحب العمل؛
اخلرباء املستقلني؛

.136: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص،1
.121: ، مرجع سبق ذكره، صمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأمحد حلمي مجعة،2
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اهليئة املهنية ذات الصلة.
وعندما ال يتمكن احملاسب املهين من القضاء على التهديدات أو تقليصها إىل مستوى مقبول، فيتعني عليه 
تقرير ما إذا كان ينبغي عليه رفض القيام بالواجبات قيد البحث، ويف حال قرر بأن الرفض هو أمر مناسب، 

.فيجب إظهار األسباب الكامنة وراء القيام بذلك وبوضوح
المصالح المالية-رابعا

م قد يكونوا على علم مبصاحل مالية ألحد أفراد العائلة  قد يكون للمحاسبني املهنيني مصاحل مالية، أو أ
ديدات لاللتزام باملبادئ األساسيةقر املباشرين أو امل فعلى سبيل املثال . بني اليت ميكن عن ظروف معينة أن ختلق 

ديدات املصلحة الشخصية  أو السرية من خالل وجود الدافع والفرصة للتالعب على املوضوعية قد تظهر 
باملعلومات اليت تؤثر يف األسعار من أجل حتقيق مكسب مايل، وتشمل األمثلة على الظروف اليت قد تؤدي إىل 

ديدات املصلحة الشخصية احلاالت اليت يكون فيها احملاسب املهين أو أحد أفراد عائلته املباشرين أ و نشوء 
1:قربنيامل

 حيتفظ مبصلحة مالية مباشرة أو غري مباشرة يف املؤسسة اليت يتبع هلا وميكن أن تتأثر قيمة تلك املصلحة املالية
مباشرة بالقرارات اليت يتخذها احملاسب املهين؛

اسب املهين؛يستحق مكافأة متعلقة بالربح وميكن أن تتأثر قيمة تلك املكافأة مباشرة بالقرارات اليت يتخذها احمل
  ،ميكن أن تتأثر قيمتها مباشرة كما حيتفظ بشكل مباشر أو غري مباشر خبيارات أسهم يف املؤسسة اليت يتبع هلا

بالقرارات اليت يتخذها احملاسب املهين؛
 حيتفظ بشكل مباشر أو غري مباشر خبيارات أسهم يف املؤسسة اليت يتبع هلا أو مكافآت مرتبطة باألداء يف

.أهداف معينةحال حتقيق
ينبغي تقييم أمهية التهديدات وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو تقليصها إىل 

يم أمهية املصلحة املالية وهذا يشمل تقي. مستوى مقبول، فيتعني على احملاسب املهين تقييم طبيعة املصلحة املالية
.ةإذا كانت مباشرة أو غري مباشر وحتديد ما

.138: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1
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وسيتفاوت ما يشكل حصة هامة أو قيمة يف املؤسسة ما من فرد إىل آخر استنادا إىل الظروف الشخصية ومن 
1:األمثلة على هذه اإلجراءات الوقائية

وضع سياسات وإجراءات للجنة مستقلة عن اإلدارة لتحديد مستوى وشكل تعويض اإلدارة العليا؛
أي خطط لتداول األسهم ذات الصلة إىل أولئك املكلفني اإلفصاح عن كافة املصاحل ذات الصلة وعن

باحلوكمة لدى صاحب العمل، وفقا ألية سياسات داخلية؛
التشاور حيثما كان مناسبا مع الرؤساء لدى صاحب العمل؛
 املكلفني باحلوكمة لدى صاحب العمل أو اهليئات املهنية ذات الصلة؛التشاور حيثما كان مناسبا مع أولئك
 إجراءات التدقيق داخلية وخارجية؛وضع
تعليم حديث حول املسائل األخالقية وحول القيود القانونية واألنظمة األخرى.

فينبغي على احملاسب املهين أن ال يتالعب يف املعلومات وأن ال يستخدم املعلومات السرية لتحقيق مكاسب 
.شخصية
المغريات-خامسا

ملهين أو أحد أفراد عائلته املباشرين أو املقربني إحدى املغريات، واليت تتخذ ميكن أن يعرض على احملاسب ا
.أشكاال خمتلفة كاهلدايا والضيافة واملعاملة التفضيلية حبيث تظهر بشكل مييل للصداقة أو الوالء

:استالم العروض-1
ديدات االلتزام باملبادئ املغريات ميكن أن يإن عرض األساسية، فعندما يعرض على تسبب يف ظهور 

ديدات  احملاسب املهين أو أحد أفراد عائلته املباشرين أو القريبني مغر معني، جيب عندئذ تقييم الوضع إذ تظهر 
املصلحة الشخصية على املوضوعية أو السرية حني يتم تقدمي إحدى املغريات يف حماولة للتأثري على أفعال أو 

وتظهر .سلوك غري قانوين أو تضليلي أو سعيا للحصول على معلومات سريةقرارات بشكل مفرط أو تشجيع 
عل ذلك العرض حد هذه املغريات وتبع ذلك التهديد جبديدات املضايقة على املوضوعية أو السرية إذا مت قبول أ

وتتوقف خطورة ووجود . علنيا واإلضرار إما بسمعة احملاسب املهين أو بسمعة أحد أفراد عائلته املباشرين أو القريبني
على طبيعة العرض وقيمته والقصد من ورائه، فلو أن طرفا ثالثا عاقال، بعد تقييم كافة احلقائق هذه التهديدات 

والظروف احملددة، اعترب أن املغريات غري هامة وال يقصد منها تشجيع السلوك غري األخالقي، عندئذ قد يستنتج 

.138،139سبق ذكره، ص ص، دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع1
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ديد هام لاللتزام احملاسب املهين بأنه يتم تقدمي العر  ض ضمن سياق األعمال املعتاد ويستنتج عموما بعدم وجود 
1.باملبادئ األساسية

فينبغي تقييم أمهية التهديدات وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو تقليها إىل مستوى 
ا من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية، مقبول، وعندما ال يكون من املمكن القضاء على التهديدات أو تقليصه

ومبا أن التهديدات احلقيقية أو الظاهرة لاللتزام باملبادئ ال تنشأ . فيتعني على احملاسب املهين أن ال يقبل املغريات
تبين إجراءات وقائية من قبول مغريات معينة، بل تنشأ أحيانا من حقيقة أنه مت تقدمي العرض فقط، فالبد من فقط

2.إضافية

ويتحتم على احملاسب املهين تقييم املخاطر الناشئة عن هذه العروض وتقرير ما إذا كان ينبغي اختاذ واحد أو أكثر 
3:من اإلجراءات التالية

 إبالغ املستويات العليا يف اإلدارة مباشرة أو أولئك املكلفني باحلوكمة لدى صاحب العمل فورا عند تقدمي مثل
هذه العروض؛

 هيئة مهنية أو صاحب العمل اليت قام بتعيني الفرد الذي قدم راف ثالثة بالعرض على سبيل املثالأطإبالغ
قبل على احملاسب املهين التفكري يف السعي للحصول على املشورة القانونية العرض، إال أنه ينبغي 

اإلقدام على مثل هذه اخلطوة؛
 املقربني خبصوص التهديدات واإلجراءات الوقائية ذات الصلة الذين إسداء النصائح ألفراد العائلة املباشرين أو

قد يشغلون مناصب ميكن أن ينتج عنها عرض مغريات نتيجة وضعهم الوظيفي؛
 إبالغ املستويات العليا يف اإلدارة أو أولئك املكلفني باحلوكمة لدى صاحب العمل حيث يتم تعيني أفراد

.قبل منافسني أو موردينالعائلة املباشرين أو املقربني من 
:تقديم العروض-2

يتوقع منه تقدمي مغريات، أو خيضع لضغوط أخرى لتقدمي مغريات، قصد وضع قد يكون احملاسب املهين يف 
وقد .التأثري على حكم أو عملية اختاذ القرارات اخلاصة بفرد أو مؤسسة من أجل احلصول على معلومات سرية

. من داخل املؤسسة اليت يتبع هلا على سبيل املثال أن يأيت الضغط من زميل أو رئيس يف العمليأيت هذا الضغط

.140: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1
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ورمبا يأيت الضغط كذلك من شخص خارجي أو مؤسسة خارجية تقرتح أفعاال أو قرارات جتارية من املمكن أن 
فينبغي على احملاسب .ةتكون مفيدة لصاحب العمل ومن املمكن أن تؤثر على احملاسب املهين بطريقة غري الئق

دف التأثري على حكم مهين وحيثما يأيت لطرف ثالث بطريقة غري أخالقية، املهين أن ال يقوم بعرض أية مغريات 
دف عرض إحدى املغريات غري األخالقية من جهة صاحب العمل، فيجب على احملاسب املهين  إتباع الضغط 

1.األخالقيةاملبادئ واإلرشادات املتعلقة حبل النزاعات

إن خمالفة احملاسب املهين ألي من املبادئ األساسية والقواعد، قد تعرضه للمسؤولية التأديبية من قبل اجلمعية و 
2:وقد تشمل العقوبات التأديبية للمحاسبني املمارسني.أو املعهد املشرف على املهنة يف الدولة

التنبيه؛
اإلنذار اخلطي؛
 ؛العمل بإجازة مزاولة املهنة ملدة ال تزيد عن سنتنيتعليق التسجيل وإيقاف
إلغاء إجازة املزاولة والشطب النهائي من سجل املزاولني.

:أما املتدربني
التنبيه؛
اإلنذار اخلطي؛
يوقف التدريب ملدة ال تزيد عن سنتني.

:باإلضافة إىل ما تقدم قد توقع عقوبات أخرى مثل
الغرامة املالية؛
املمارس بعدد من الساعات التدريبية كتطوير مهين مستمر وذلك وفق للوائح جلنة االمتثال التابعة يطالب

.لس االحتاد الدويل للمحاسبني
فإنه بطبيعة احلال يتعرض ) املدنية اجلنائية(فضال على ذلك فإذا تعرض احملاسب املهين إىل املسألة القانونية 

.للمسؤولية التأديبية

.141: دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني، مرجع سبق ذكره، ص1
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:خالصة
م، حيث أن لكل مهنة   تمع يف حتمل مسؤوليا تعترب األخالقيات القيم السلوكية اليت يعتمد عليها أفراد ا
ا اليت متيزها عن املهن األخرى، فأخالقيات مهنة احملاسبة تستلزم من ممارسيها االلتزام مبجموعة  مبادئها وأخالقيا

تكون مبثابة مقاييس مثالية للسلوك األخالقي اليت يتعني على ممارسيها التحلي واليت والقواعد األساسية من املبادئ 
ا عند ممارسة أعماهلم وعند تعاملهم مع زمالئهم والعمالء وغريهم، وذلك للقضاء على التهديدات اليت تواجه 

يها وعلى كرامتها رفع مستوى املهنة واحلفاظ علوهذا من أجلاحملاسب املهين أو تقليصها إىل مستوى مقبول،
من الطوائف املستفيدة من هذه املعنيني خبدمات احملاسبني املهنيني اجلمهوروبث الطمأنينة والثقة يف نفوس

.اخلدمات



قائمة المالحق





2.3الملحق رقم 

الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة 
Statistiques

EXPR )سنوات اخلربة )

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 2.13

Erreur std. de la moyenne .140

Mode 2a

Ecart-type .793

Variance .629

Asymétrie -.233-

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement -1.349-

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 2

Minimum 1

Maximum 3

Somme 68

a. Il existe de multiples modes

EXPR

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

من 5 إلى سنوات10 12 37.5 37.5 37.5

أكثر من 10 سنوات 12 37.5 37.5 75.0

أقل من 5 8 25.0 25.0 100.0

Total 32 100.0 100.0



Statistiques

GRAD (املؤهل العلمي)

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 1.91

Erreur std. de la moyenne .122

Mode 2

Ecart-type .689

Variance .475

Asymétrie .754

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement 1.707

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 61

GRAD

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide لیسانس 20 62.5 62.5 62.5

Statistiques

GRAD (املؤهل العلمي)

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 1.91

Erreur std. de la moyenne .122

Mode 2

Ecart-type .689

Variance .475

Asymétrie .754

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement 1.707

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 61

GRAD

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide لیسانس 20 62.5 62.5 62.5

Statistiques

GRAD (املؤهل العلمي)

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 1.91

Erreur std. de la moyenne .122

Mode 2

Ecart-type .689

Variance .475

Asymétrie .754

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement 1.707

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 61

GRAD

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide لیسانس 20 62.5 62.5 62.5



شھادة أخرى 8 25.0 25.0 87.5

ماستر 3 9.4 9.4 96.9

ماجستیر 1 3.1 3.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Statistiques

FONC )طبيعة املهنة(

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 2.28

Erreur std. de la moyenne .192

Mode 3

Ecart-type 1.085

Variance 1.176

Asymétrie .041

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement -1.396-

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 73

شھادة أخرى 8 25.0 25.0 87.5

ماستر 3 9.4 9.4 96.9

ماجستیر 1 3.1 3.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Statistiques

FONC )طبيعة املهنة(

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 2.28

Erreur std. de la moyenne .192

Mode 3

Ecart-type 1.085

Variance 1.176

Asymétrie .041

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement -1.396-

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 73

شھادة أخرى 8 25.0 25.0 87.5

ماستر 3 9.4 9.4 96.9

ماجستیر 1 3.1 3.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Statistiques

FONC )طبيعة املهنة(

N
Valide 32

Manquante 0

Moyenne 2.28

Erreur std. de la moyenne .192

Mode 3

Ecart-type 1.085

Variance 1.176

Asymétrie .041

Erreur std. d'asymétrie .414

Aplatissement -1.396-

Erreur std. d'aplatissement .809

Intervalle 3

Minimum 1

Maximum 4

Somme 73



FONC

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

محافظ حسابات 12 37.5 37.5 37.5

متربص 11 34.4 34.4 71.9

محاسب معتمد 5 15.6 15.6 87.5

خبیر محاسبي 4 12.5 12.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

FONC

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

محافظ حسابات 12 37.5 37.5 37.5

متربص 11 34.4 34.4 71.9

محاسب معتمد 5 15.6 15.6 87.5

خبیر محاسبي 4 12.5 12.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

FONC

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

محافظ حسابات 12 37.5 37.5 37.5

متربص 11 34.4 34.4 71.9

محاسب معتمد 5 15.6 15.6 87.5

خبیر محاسبي 4 12.5 12.5 100.0

Total 32 100.0 100.0



3.3ملحق رقم 
القائمة األولية لالستبيان

استبيان

ليسانس                    دراسات عليا             دراسات أخرىديبلوم     : املؤهل العلمي
سنوات10سنوات         أكثر من 10سنوات         أقل من 5أقل من سنة         أقل من : سنوات اخلربة
د                        املرتبص اخلبري احملاسب           حمافظ احلسابات          احملاسب املعتم:   طبيعة املهنة

تساهم قواعد السلوك األخالقي للمهنة يف جعل املعلومات املقدمة من احملاسب املهين تتصف بالشمولية 1
.والفعالية والكفاءة

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
.واعد السلوك األخالقي للمهنة يف حتسني وتطوير نوعية املعلومات املقدمة ملستخدمي القرارتساهم ق2

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
.تساهم قواعد السلوك األخالقي يف حتسني جودة املعلومات ملستخدميها3

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
. حيرص احملاسب املهين على التصرف بشكل نزيه وغري متحيز عند أداء مهامه4

دومعلى حنو معنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
.يتصف احملاسب املهين باالستقامة واألمانة يف كافة عالقاته املهنية والتجارية5

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
.ينبغي أن يكون احملاسب املهين عادال، متجردا، حمايدا غري متحيزا6

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
ال يتعرض احملاسب املهين عند تقدمي خدمة مهنية حلاالت قد تضعف من حكمه املهين أو التجاري بسبب 7

.التحيز أو تضارب املصاحل أو تأثري آخر
على حنو معدومنادراغالبا                  أحيانا           دائما            

.ميتنع احملاسب املهين عن انتقاد أعمال حماسب مهين آخر بصورة تلحق الضرر بسمعته8
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           



املهين على املعرفة واملهارات املهنية باملستوى املطلوب لضمان حصول أصحاب العمل على حيافظ احملاسب9
.خدمة مهنية بكفاءة

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
.ري املهنيةيؤدي احملاسب املهين مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعاي10

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

يتخذ احملاسب املهين خطوات معقولة لضمان أن يكون لدى أولئك الذين يعملون حتت سلطته بصفة مهنية 11
.التدريب واإلشراف املناسب

على حنو معدومنادراغالبا                  أحيانا           دائما      
حيافظ احملاسب املهين على سرية املعلومات اليت يفصح عنها صاحب العمل وحتديدا مع شريك جتاري قريب 12

.أو احد أفراد العائلة املباشرين أو املقربني
على حنو معدومنادراأحيانا           دائما                غالبا    

.يدرس احملاسب املهين احلاجة للمحافظة على سرية املعلومات ضمن املؤسسة13
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

ه يف مؤسسة ما، فال يقوم باستعمال أو اإلفصاح عن املعلومات اليت مت بعد انتهاء احملاسب املهين من مهمت14
.احلصول عليها أو استالمها نتيجة عالقة مهنية أو جتارية

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
املعلومات السرية إذا كان مطلوب بقوة قانون مثل اإلفصاح للسلطات يقوم احملاسب املهين باإلفصاح عن 15

.العامة املختصة عن تعدي للقانون
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

.ت اليت ميلكها أو اخلربات اليت اكتسبهايقوم احملاسب املهين بالتعريف عن اخلدمات اليت يقدمها أو املؤهال16
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

.يتجنب احملاسب املهين أي عمل قد يسيء إىل مسعة املهنة وعالقته بزمالئه يف املهنة17
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

ال يقوم احملاسب املهين بدعم األهداف الشرعية واألخالقية املوضوعة من قبل صاحب العمل وال يدعم 18
.القواعد واإلجراءات ملساندة تلك األهداف

على حنو معدومنادراغالبا                  أحيانا           دائما          



على سبيل املثال ) البقاء صامتا(ال يقوم احملاسب املهين بإصدار تقرير مايل قد يشوه احلقائق أو تضليلها 19
.وق األوراق املاليةالبيانات املالية، االمتثال الضرييب، االمتثال القانوين، التقارير املطلوبة من قبل منظمي س

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           
يقوم احملاسب املهين بإعداد البيانات املالية اليت متثل احلقائق بدقة وبشكل كامل اليت تصف بوضوح الطبيعة 20

.األصول أو االلتزامات يف مجيع اجلوانباحلقيقية للمعامالت التجارية أو 
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

ا مضللة21 .يرفض احملاسب املهين بقائه مرتبطا مبعلومات يعلم أ
على حنو معدومنادراأحيانا           دائما                غالبا                 

قد يرتبط احملاسب املهين بغري علمه مبعلومات مضللة، فيتخذ اخلطوات الالزمة حلل هذا االرتباط باملعلومات، 22
.وعندما يتطلب عليه إبالغ هيئة مهنية ذات الصلة، يسعى للحصول على االستقالة

على حنو معدومنادراا                  أحيانا           دائما                غالب
يقرر احملاسب املهين رفض أداء اخلدمة املهنية يف حال معلومات غري مكتملة أو حمدودة أو عدم إعطاء وقت  23

. كاف ألداء الواجبات بشكل صحيح أو إكماهلا
على حنو معدومنادراأحيانا           دائما                غالبا                

يقوم احملاسب املهين باملهام الرئيسية وفق اخلربة الكافية، وال يضلل صاحب العمل عن قصد فيما خيص 24
.مستوى اخلربات واملعارف املقتناة

حنو معدومعلى نادرادائما                غالبا                  أحيانا           
يسعى احملاسب املهين للحصول على مشورة ومساعدة خبري مناسب يف حالة ظهور مشاكل أثناء أداء 25

.واجباته بدرجة مناسبة من الكفاءة املهنية دون املساس مببدأ السرية
معدومعلى حنو نادرادائما                غالبا                  أحيانا           

عندما ال يتمكن احملاسب املهين من القضاء على التهديدات اليت تواجهه، ويقرر رفض اخلدمة املهنية، فينجم 26
عليه

.إظهار األسباب الكامنة وراء القيام بذلك وبوضوح
معلى حنو معدو نادرادائما                غالبا                  أحيانا           

.يتجرد احملاسب املهين من املصاحل الشخصية ويتمتع بالصدق واحلياد عند أداء أي خدمة مهنية27
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           



.اليت يستحقها مقابل عملهميتنع احملاسب املهين عن قبول مزايا مالية من عمالئه غري أتعابه 28
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

ال يتلقى احملاسب املهين أو أحد أفراد عائلته املقربني أو املباشرين إحدى املغريات اليت تكون يف شكل هدايا 29
أثري على أفعال أو قرارات أو تشجيع سلوك غري قانوين أو مضلل سعيا للحصول على اخل يف حماولة للت...أو ضيافة

.معلومات سرية
على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           

على حكم أو عملية اختاذ ال خيضع احملاسب املهين لضغوط قد يقع فيها لتقدمي املغريات بقصد التأثري30
.القرارات أو احلصول على معلومات سرية

على حنو معدومنادرادائما                غالبا                  أحيانا           



4.3الملحق رقم 
قائمة النهائية لالستبيان 

استبيان

مستغامن- عبد احلميد بن باديسجامعة 
كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري

قسم علوم املالية واحملاسبة 

يب أخي ا

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد السلوك : "تقوم الباحثة بإعداد دراسة حتت عنوان
، لذا أضع بني أيديكم هذا االستبيان "دراسة ميدانية-)IFAC(دويل للمحاسبني األخالقي الصادرة عن احتاد ال

آملني من حضرتكم اإلجابة على اخليارات املوضوعة لكل فقرة بكل موضوعية، وهذا ما سيؤدي بالباحثة إىل 
.املطروحةاحلصول على نتائج مقبولة وتساير الواقع، ومن مث اخلروج بالتوصيات اليت تساعد على حل اإلشكالية

كما أود إعالمكم، أن هذا االستبيان جمرد أداة حبثية للحصول على معلومات ميدانية، كما أن املعلومات 
.ستحاط بكامل السرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي ليس أكثر

تقبلوا فائق االحرتام والتقدير وشكرا على تعاونكم



بيانات عامة-أوال
على اخليارات املقبولة من طرفكم) ×(وضع عالمة الرجاء
أنثى ذكر:     الجنس
10سنوات          أكثر من 10سنوات إىل 5من سنوات          5من أقل :سنوات الخبرة

ت                  سنوا
شهادة ماجستري ماسرتليسانس :   المؤهل العلمي

أخرى  
مرتبصحمافظ حسابات            حماسب معتمد            خبري حماسيب : طبيعة المهنة

فقرات االستبيان -ثانيا
أمام درجة االلتزام املناسبة واليت تعكس أمهية ومستوى االلتزام بقواعد السلوك األخالقي ) ×(الرجاء وضع عالمة 

درجة االلتزامالفقرةالرقم
أبدانادراأحياناغالبادائما

امتثال احملاسب املهين لقواعد السلوك األخالقي جتعله يقدم .1
معلومات شاملة وفعالة

تساهم قواعد السلوك األخالقي للمهنة يف حتسني جودة املعلومات .2
املقدمة للمستخدمني

حيرص احملاسب املهين على التصرف بشكل نزيه وغري متحيز عند .3
أداء مهامه

يتصف احملاسب املهين باالستقامة واألمانة يف كافة عالقاته املهنية .4
والتجارية

احملاسب املهين عند أداء مهمته إىل حاالت قد تضعف من يتعرض .5
حكمه املهين أو التجاري

ميتنع احملاسب املهين عن الضرر بسمعة حماسب مهين آخر.6
يعمل احملاسب املهين على اكتساب املعرفة واملهارة املهنية الالزمة .7

لضمان حصول أصحاب العمل على خدمة مهنية بكفاءة
يؤدي احملاسب املهين مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري .8

املهنية



معقولة لضمان التدريب واإلشراف يتخذ احملاسب املهين خطوات.9
املناسب ملن يعملون حتت سلطته

حيافظ احملاسب املهين على سرية املعلومات اليت يفصح عنها .10
صاحب العمل

احملاسب املهين عن استعمال معلومات ختص مؤسسة أخرى ميتنع.11
سبق وقدم هلا خدمة، لصاحل املؤسسة احلالية

يقوم احملاسب املهين باإلفصاح عن املعلومات السرية بقوة القانون12
يقوم احملاسب املهين بالتعريف باملؤهالت اليت ميلكها اخلربات اليت 13

اكتسبها
يتجنب احملاسب املهين أي عمل قد يسيء إىل مسعة املهنة والزمالء .14
يتجنب احملاسب املهين إصدار التقارير املضللة واملشوهة للحقائق.15
وضعية و يقوم احملاسب املهين بإعداد البيانات املالية اليت متثل حقيقة .16

املؤسسة
ا مضللةيرفض احملاسب املهين التعامل .17 مبعلومات يعلم أ
يقرر احملاسب املهين رفض أداء مهمته إذا عرضت عليه معلومات .18

غري مكتملة أو منح وقت قصري لذلك
يسعى احملاسب املهين للحصول على مساعدة خبري مناسب يف .19

حالة ظهور مشاكل أثناء أداء واجباته
أداء وظيفته ألسباب موضوعية، فإنه عند رفض احملاسب املهين .20

يبني األسباب الكامنة وراء ذلك
يتجرد احملاسب املهين من املصاحل الشخصية ويتمتع بالصدق .21

واحلياد عند أداء مهامه
ميتنع احملاسب املهين عن قبول مزايا مالية من زبائنه غري أتعابه.22
أحد أفراد عائلته املقربني قبول اهلدايا ميتنع احملاسب املهين أو .23

واهلبات واليت تؤثر على استقالليته يف أداء مهامه
خيضع احملاسب املهين لضغوط من أجل التأثري على حكمه أو .24

احلصول على معلومات سرية



5.3الملحق رقم
درجة التزام ممارسي المهنة 

الفقرات
Q1

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 3 9.4 9.4 9.4

غالبا 12 37.5 37.5 46.9

دائما 17 53.1 53.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q2

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 3 9.4 9.4 9.4

غالبا 9 28.1 28.1 37.5

دائما 20 62.5 62.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q3

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 1 3.1 3.1 3.1

غالبا 3 9.4 9.4 12.5

دائما 28 87.5 87.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q4

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

غالبا 4 12.5 12.5 12.5

دائما 28 87.5 87.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q5

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide
أبدا 1 3.1 3.1 3.1

نادرا 7 21.9 21.9 25.0



أحیانا 19 59.4 59.4 84.4

غالبا 4 12.5 12.5 96.9

دائما 1 3.1 3.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q6

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 2 6.3 6.3 6.3

أحیانا 2 6.3 6.3 12.5

غالبا 5 15.6 15.6 28.1

دائما 23 71.9 71.9 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q7

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 4 12.5 12.5 12.5

غالبا 6 18.8 18.8 31.3

دائما 22 68.8 68.8 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q8

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 1 3.1 3.1 3.1

غالبا 4 12.5 12.5 15.6

دائما 27 84.4 84.4 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q9

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 1 3.1 3.1 3.1

أحیانا 3 9.4 9.4 12.5

غالبا 11 34.4 34.4 46.9

دائما 17 53.1 53.1 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q10



Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 1 3.1 3.1 3.1

دائما 31 96.9 96.9 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q11

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 3 9.4 9.4 9.4

غالبا 6 18.8 18.8 28.1

دائما 23 71.9 71.9 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q12

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أبدا 1 3.1 3.1 3.1

نادرا 3 9.4 9.4 12.5

أحیانا 2 6.3 6.3 18.8

غالبا 10 31.3 31.3 50.0

دائما 16 50.0 50.0 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q13

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أبدا 2 6.3 6.3 6.3

نادرا 3 9.4 9.4 15.6

أحیانا 11 34.4 34.4 50.0

غالبا 9 28.1 28.1 78.1

دائما 7 21.9 21.9 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q14

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

غالبا 3 9.4 9.4 9.4

دائما 29 90.6 90.6 100.0

Total 32 100.0 100.0



Q15

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 2 6.3 6.3 6.3

غالبا 3 9.4 9.4 15.6

دائما 27 84.4 84.4 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q16

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

غالبا 6 18.8 18.8 18.8

دائما 26 81.3 81.3 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q17

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 5 15.6 15.6 15.6

غالبا 3 9.4 9.4 25.0

دائما 24 75.0 75.0 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q17

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 5 15.6 15.6 15.6

غالبا 3 9.4 9.4 25.0

دائما 24 75.0 75.0 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q18

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 1 3.1 3.1 3.1

أحیانا 7 21.9 21.9 25.0

غالبا 11 34.4 34.4 59.4

دائما 13 40.6 40.6 100.0

Total 32 100.0 100.0



Q19

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 3 9.4 9.4 9.4

أحیانا 13 40.6 40.6 50.0

غالبا 13 40.6 40.6 90.6

دائما 3 9.4 9.4 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q20

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أبدا 1 3.1 3.1 3.1

نادرا 1 3.1 3.1 6.3

أحیانا 7 21.9 21.9 28.1

غالبا 8 25.0 25.0 53.1

دائما 15 46.9 46.9 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q21

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أحیانا 1 3.1 3.1 3.1

غالبا 2 6.3 6.3 9.4

دائما 29 90.6 90.6 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q22

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أبدا 2 6.3 6.3 6.3

نادرا 1 3.1 3.1 9.4

أحیانا 4 12.5 12.5 21.9

غالبا 5 15.6 15.6 37.5

دائما 20 62.5 62.5 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q23



Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

نادرا 1 3.1 3.1 3.1

غالبا 1 3.1 3.1 6.3

دائما 30 93.8 93.8 100.0

Total 32 100.0 100.0

Q24

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

أبدا 12 37.5 37.5 37.5

نادرا 10 31.3 31.3 68.8

أحیانا 6 18.8 18.8 87.5

غالبا 1 3.1 3.1 90.6

دائما 3 9.4 9.4 100.0

Total 32 100.0 100.0







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستغانمجامعة عبد الحميد ابن باديس 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية

قسم المالية والمحاسبة

عنوان المذكرة

تحت إشراف األستاذ :                                           من إعداد الطالبة
عبد القادربادنياسمينةبن حمو  

:أعضاء لجنة المناقشة
أستاذ محاضر بمحمود عيسى محمدولد محمد/درئيسا
أستاذ مساعد أبادن عبد القادر                             / أمشرفا

أستاذ مساعد أخلف عبد اهللا      ي/أمناقشا                       

2014/2015:السنة الجامعية

الصادرةألعمال بقواعد السلوك األخالقيدرجة التزام المحاسب المهني في قطاع ا
(IFAC) تحاد الدولي للمحاسبينالعن ا

دراسة ميدانية

تدقيق :والمحاسبة تخصصمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم المالية 
محاسبي ومراقبة التسيير



الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
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:تمهيد
ا قواعد إن جوانب  ا ال ترتبط مبجتمعات حمددة وال بقطاع معني، بل أ السلوك األخالقي وضرورة العمل 

أصبحت موضوعا حيويا تواجهه خمتلف املؤسسات، فارتباط قواعد السلوك األخالقي مبهنة احملاسبة يرشد ويعزز 
.السلوك اجليد وذلك من خالل التزام ممارسي هذه املهنة بقواعد السلوك

وهذا ما حاولنا تناوله يف هذا الفصل من خالل دراسة ميدانية ملوضوع البحث، حيث نقف على التزام ممارسي 
املهنة يف اجلزائر بقواعد السلوك األخالقي، وعرض النتائج املتوصل إليها من خالل البحث مع اإلجابة على 

.خمتلف التساؤالت املطروحة يف إشكالية البحث
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إجراءات الدراسة :المبحث األول
نتناول يف هذا املبحث إجراءات الدراسة املناسبة وفقا لطبيعة موضوع البحث، من خالل جمتمع الدراسة وعينة 

. الدراسة ومتغريات الدراسة
الدراسةمجتمع: المطلب األول

بوالية مستغامن،) احملاسبني املهنيني(يف قطاع األعمال سة من مجيع ممارسي مهنة احملاسبةيتكون جمتمع الدرا
ينقسم جمتمع الدراسة و ،)1.3أنظر امللحق رقم(2014لسنة )CNC(لس الوطين للمحاسبة احسب معطيات 

: إىل
الخبير المحاسب-أوال

قائمة اخلرباء املسجلني لديها، يتم اللجوء إىل اخلبري احملاسب يف حالة دعوة قضائية، تعينه احملكمة من بني 
.وذلك للقيام مبهمة التدقيق املايل واحملاسيب للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت ينص عليها القانون

:محافظ الحسابات-ثانيا
تها ألحكام يقوم حمافظ احلسابات مبهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابق

االتشريع  .املعمول 
المحاسب المعتمد-ثالثا

مسك وفتح وضبط التسجيالت احملاسبية للشركات أو اهليئات اليت تطلب يقوم احملاسب املعتمد مبهمة 
.خدماته

المتربص-رابعا
احملاسبني الذين يعملون حتت سلطة وإشراف كل من اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب ونقصد به

:واجلدول التايل يوضح جمتمع الدراسة. احملاسبيةكن اعتبارهم الفئة األكثر ارتباطا باملعلوماتحيث مي، مداملعت
)1.3(الجدول رقم 

توزيع جمتمع الدراسة

الخبير المحاسبممارسي المهنة
محافظ 
الحسابات

المحاسب 
المعتمد

المجموعالمتربص

41251132العدد

لس الوطين للمحاسبة:المصدر من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ا
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عينة الدراسة: المطلب الثاني
ستبيان إىل مجيع ممارسي استمارة ا)32(مجيع أفراد جمتمع الدراسة، حيث قمنا بتوزيع الدراسة عينة وتشمل 

وكانت كلها صاحلة ، املوزعةهي نفسهاوتبني أن عدد االستبيانات املسرتجعةاملهنة يف قطاع األعمال بالوالية،
:وفق اجلدول التايل، وهذالدراسةل

)2.3(الجدول رقم 

والنسبة املئويةلدراسةتوزيع عينة ا

)%(النسبةالعددممارسي المهنة
%4اخلبري احملاسب 12.5

%1237.5حمافظ احلسابات

%5احملاسب املعتمد 15.6

%11املرتبص 34.4

%32100المجموع

لس الوطين للمحاسبة: المصدر من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ا

أي ممارسي املهنة نسبة من جمموع أن عدد حمافظي احلسابات يف والية مستغامن ميثل أكرب أعاله، يتبني من اجلدول 
%15.6نسبة أي، واحملاسبني املعتمدين واخلرباء احملاسبني ميثالن أقل %34.4، ويليه املرتبصني بنسبة 37.5%

.على الرتتيبمن جمتمع الدراسة%12.5و

ها صخصائو متغيرات الدراسة : المطلب الثالث
:نشري إىل متغريات الدراسة وفق اآليت

متغيرات الدراسة-أوال
:تنقسم متغريات الدراسة إىل

:مستقلةالمتغيرات ال-1
:متثلت متغريات الدراسة املستقلة فيما يلي
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:متغير سنوات الخبرة-أ
هو كما ،]سنوات10أكثر من [3-] سنوات10إىل 5من [2–]سنوات5أقل من [1:تمثل يفي

:موضح يف اجلدول التايل
)3.3(الجدول رقم 

متغري سنوات اخلربة 

سنوات10أكثر من سنوات10إىل 5من سنوات5أقل من سنوات الخبرة
123الترميز

من إعداد الطالبة باالعتماد على دراسات سابقة: المصدر

):الدرجة العلمية(متغير المؤهل العلمي -ب
موضح يف اجلدول هوكما،]ماجستري[4- ] ماسرت[3–]ليسانس[2- ] شهادة أخرى[1:تمثل يفي
:اآليت

)4.3(الجدول رقم 

املؤهل العلميمتغري 

شهادة أخرىليسانسماسرتماجستريالمؤهل العلمي
4321الترميز

من إعداد الطالبة باالعتماد على دراسات سابقة: المصدر

:متغير طبيعة المهنة-ج
، واجلدول ]اخلبري احملاسب[4-] حمافظ احلسابات[3–]املعتمداحملاسب [2–]مرتبص[1:يتمثل يف

:التايل يبني ذلك
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)5.3(الجدول رقم

متغري طبيعة املهنة

مرتبصعتمداملاسب احملحمافظ حساباتاسباحملبرياخلطبيعة المهنة
4321الترميز

على دراسات سابقةمن إعداد الطالبة باالعتماد : المصدر
:متغير التابعال-2

.درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال بقواعد السلوك األخالقييفاملتغري التابع للدراسة يتمثل 
الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة-ثانيا

:لعينة الدراسة فيما يلي) 2.3أنظر امللحق رقم(اإلحصائية تتمثل اخلصائص 
:الخبرةمتغير سنوات -1

:اخلصائص اإلحصائية ملتغري سنوات اخلربة يف اجلدول التايلميكن متثيل 
)6.3(جدول رقم ال

سنوات اخلربةتوزيع العينة حسب متغري

)%(النسبةعددالفئةالالدراسةمتغير

سنوات الخبرة
%825سنوات5أقل من

%1237.5سنوات10إىل5من

%1237.5سنوات10أكثر من 

%32100المجموع

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

10إىل5من(ستجابات متثلت الفئة الثانية لسنوات اخلربة الأن أكرب عدد من االسابق، يتضح من اجلدول 

كانت يف حني  ، لكل فئة%37.5تهنسبواليت مثلت ما ) سنوات10أكثر من (والفئة الثالثة ) سنوات
:يوضح ذلكالشكل التايلو . %25بنسبة ) سنوات5أقل من(االستجابات األقل يف الفئة األوىل 
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)1.3(الشكل رقم 

)EXPR(توزيع العينة حسب متغري سنوات اخلربة 

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

:متغير المؤهل العلمي-2
:تتمثل اخلصائص اإلحصائية ملتغري املؤهل العلمي يف اجلدول التايل

)7.3(الجدول رقم 

توزيع العينة حسب متغري املؤهل العلمي

)%(النسبةالعددالفئةمتغير الدراسة

المؤهل العلمي
%13.1ماجستري

%39.4ماسرت

%2062.5ليسانس
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)1.3(الشكل رقم 
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)7.3(الجدول رقم 

توزيع العينة حسب متغري املؤهل العلمي

)%(النسبةالعددالفئةمتغير الدراسة

المؤهل العلمي
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%39.4ماسرت

%2062.5ليسانس
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)1.3(الشكل رقم 

)EXPR(توزيع العينة حسب متغري سنوات اخلربة 

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

:متغير المؤهل العلمي-2
:تتمثل اخلصائص اإلحصائية ملتغري املؤهل العلمي يف اجلدول التايل

)7.3(الجدول رقم 

توزيع العينة حسب متغري املؤهل العلمي

)%(النسبةالعددالفئةمتغير الدراسة

المؤهل العلمي
%13.1ماجستري

%39.4ماسرت

%2062.5ليسانس
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%825شهادة أخرى

%100%32المجموع

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

شهادة (والفئة الرابعة ) ليسانس(فئة الثانية أن أكرب عدد من االستجابات متثلت يف الل أعاله،يتضح من اجلدو 
والثالثة ) ماسرت(فئة الثانية وأقل االستجابات متثلت يف ال، على الرتتيب%25و%62.5نسبةب) أخرى

:يوضح ذلكالشكل التايل. وايلعلى الت%3.1و %9.4بنسبة )ماجستري(
)2.3(الشكل رقم 

)GRAD(توزيع العينة حسب متغري املؤهل العلمي 

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

:متغير طبيعة المهنة-3
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:ملتغري طبيعة املهنة يف اجلدول التايلتتمثل اخلصائص اإلحصائية 
)8.3(الجدول رقم 

)FONC(طبيعة المهنةتوزيع العينة حسب متغير 

)%(النسبةالعددفئةالمتغير الدراسة

المؤهل العلمي

%4اخلبري احملاسب 12.5

%12حمافظ احلسابات 37.5

%5احملاسب املعتمد 15.6

%11املرتبص 34.4

%100%32المجموع

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

%37.5بنسبةرب عدد من االستجابات متثلت يف فئة حمافظي احلسابات وفئة املرتبصنيأن أك،يتضح من اجلدول

12.5و %15.6بنسبةيف فئة احملاسب املعتمد واخلبري احملاسب وأقل االستجابات متثلت، على الرتتيب%34.4و

:الشكل التايلكما هو موضح يف. على الرتتيب%
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)3.3(الشكل رقم 

)FONC(توزيع العينة حسب متغري طبيعة املهنة

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

أدوات الدراسة: المبحث الثاني
، ونظرا الرتباط موضوع حبثنا بدراسة يف مجع البيانات واملعلوماتيطرح أمامنا مشكل األدوات املستعملة 

بعني مع األخذ استخدام عدة أساليب للمعاجلة اإلحصائية، ، ومن مث حتليلية، فقد اعتمدنا على االستبيان
. هلذه األداةاالعتبار اخلصائص السيكومرتية

خطوات بناء االستبيان : المطلب األول
. أدوات البحث اليت اعتمدت عليها دراستنا جلمع البيانات واملعلومات من ميدان الدراسةأهم االستبيان وهو

دليل مت تصميم االستبيان باالعتماد على و.درجة التزام ممارسي املهنة بقواعد السلوك األخالقيدف قياس 
،2010سنة (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني الصادر عن قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني 
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:على عدة اعتبارات أمههاوقد روعي يف إعداده
 طة وواضحة ويسهل فهمها؛يبسأن تكون الفقرات
أن حتتوي على بيانات مقبولة من طرف عينة الدراسة كمؤشر الختبار درجة االلتزام؛
 بدائل؛)5(من بني مخسة )1(أن حتتوي على فقرات متدرجة، حيث يقوم أفراد العينة باختيار بديل واحد
وكذا تسهيل املعاجلة وحتليلهابغيت تسهيل اإلجابة ،)عدة اختيارات(االستبيان على فقرات مغلقة توي أن حي.

تتضمن أخالقيات املهنة وفقا ألهداف الدراسة، ) 3أنظر امللحق(قمنا بإعداد القائمة األولية لالستبيان لذلك 
املهنة، خيارات متعلقة باجلنس، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي، طبيعة4، باإلضافة إىل فقرة)30(بلغت حيث 

لتعديلها وتطويرها، وبعد فرتة مت تعديل القائمة ووضعها يف الصورة النهائية املشرف ذ اتوعرضت القائمة على األس
، ومت تعديل الفقرات ذات األرقام 24، 22، 18، 13، 2،6، حيث حذفت الفقرات ذات األرقام )4امللحقأنظر (
:الفقرات األولية والنهائيةعددواجلدول التايل يقارن بني. 30، 29، 26، 15،19،20،23، 12، 11، 1،5،7،8

)9.3(الجدول رقم 

األولية والنهائيةالمقارنة بين عدد فقرات االستبيان في الصورة
الصورة النهائيةالصورة األولية

3024االستبيانعدد فقراتمجموع 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خطوات بناء لالستبيان: المصدر

فقرة يف االستمارة 24واإلبقاء على االستبيان األولية استمارة فقرات من 6يتبني من اجلدول أنه مت حذف 
عرب زيارات ميدانية مجعتحيث ، توزيع االستبيانات على مجيع ممارسي املهنة يف الوالية، وبعدها مت النهائية

. اسبةمتكررة ملكاتب احمل

أساليب المعالجة اإلحصائية: المطلب الثاني
:تطلبت دراستنا  استخدام األساليب اإلحصائية التالية

معامل ألفا  كرونباخ-أوال
.للحكم على دقة القياس من خالل حتديد ثبات أداة القياس واملتمثلة يف االستبيانمت استخدامه 
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)20SPSSIBM(البرمجية اإلحصائية -ثانيا

لتحليل كل البيانات اليت مت مجعها )20SPSSIBM(مت استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
:ما يلييف هذه الدراسة ومن خالله مت استخراج

:النسب المئوية-1
.مت استخدام النسب املئوية ملعرفة درجة كل فقرة من فقرات االستبيان من أجل تسهيل التحليل

:المتوسط الحسابي-2
احملاسبة يف قطاع األعمال بأخالقيات املهنة وفق االحتاد مت استخدامه كمؤشر لتحديد درجة التزام ممارسي مهنة

.الدويل للمحاسبني
:االنحراف المعياري-3

.مت استخدامه ملعرفة تشتت القيم عن وسطها احلسايب
:تحليل التباين األحادي-4

متوسطات عينات بني للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية) ANOVA(مت استخدام حتليل التباين األحادي
.الدراسة

)Likert(مقياس ليكارت -اثالث
اخلماسي )Likert(ليكرت درجات االستجابة املعربة عن درجة االلتزام وفق مقياسمت استخدامه لقياس

:موضح يف اجلدول التايلهو ، كما املتدرج
)10.3(الجدول رقم 

درجات االستجابة
درجة االلتزام

أبدانادراأحياناغالبادائما
54321

من إعداد الطالبة باالعتماد على مقياس ليكرت: المصدر

اجلدول التايل يوضح درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف والية مستغامن بأخالقيات املهنة وفق االحتاد الدويل 
:)5.3أنظر امللحق رقم()IFAC(للمحاسبني 
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)11.3(الجدول رقم 

لكل فقرة والنسبة املئويةتوزيع االستجابات 

رقم 
الفقرة

بداية الفقرة
أبدانادراأحياناغالبادائما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
1753.11237.539.40000املهين لقواعد امتثال احملاسب 1

2062.5928.139.40000تساهم قواعد السلوك األخالق2

2887.539.413.10000حيرص احملاسب املهين على 3

2887.5412.5000000يتصف احملاسب املهين 4

13.1412.51959.4721.913.1يتعرض احملاسب املهين عند 5

2371.9515.626.326.300ميتنع احملاسب املهين عن الضرر6

2268.8618.8412.50000يعمل احملاسب املهين على 7

2784.4412.513.10000يؤدي احملاسب املهين مهامه 8

1753.11134.439.413.100يتخذ احملاسب املهين خطوات9

3196.913.1000000حيافظ احملاسب املهين على 10

2371.9618.839.40000ميتنع احملاسب املهين عن 11

16501031.326.339.413.1يقوم احملاسب املهين باإلفصاح12

721.9928.11134.439.426.3يقوم احملاسب املهين بالتعريف13

2990.639.4000000يتجنب احملاسب املهين أي 14

2784.439.426.30000يتجنب احملاسب املهين إصدار15

2681.300000000يقوم احملاسب املهين بإعداد16

247539.4515.60000يرفض احملاسب املهين التعامل17

1340.61134.4721.913.100يقرر احملاسب املهين رفض أداء18

39.41340.61340.639.400يسعى احملاسب املهين للحصول19

1546.9825721.913.113.1عند رفض احملاسب املهين أداء20

2990.626.313.10000يتجرد احملاسب املهين من 21

2062.5515.6412.513.126.3ميتنع احملاسب املهين عن قبول22

3093.813.113.10000ميتنع احملاسب املهين أو أحد 23
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39.413.1618.81031.31237.5خيضع احملاسب املهين لضغوط24

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر
:ما يليالسابق يتضح من اجلدول

 31(حيث حظيت بأعلى عدد وهو ،)10(كان للفقرة ،"ادائم"إن أكرب عدد من املستجيبني بدرجة التزام(

حيث حظيت بأدىن ،)5(كان للفقرة لنفس الدرجةوأقل عدد من املستجيبني %96.9مستجيب أي بنسبة
؛%3.1مستجيب بنسبة )1(عدد وهو 

 13(حيث حظيت بأعلى عدد وهو ،)19(كان للفقرة ،"غالبا"من املستجيبني بدرجة التزام إن أكرب عدد (

)0(مبعىن عدد بأيحتظىمليثحب)10(وأقل عدد من املستجيبني كان للفقرة %40.6مستجيب أي بنسبة 

؛مستجيب
 19(حيث حظيت بأعلى عدد وهو ،)5(كان للفقرة ،"أحيانا"إن أكرب عدد من املستجيبني بدرجة التزام(

حبيث مل ،)23(، )16(، )14(، )8(، )4(كان للفقرة وأقل عدد من املستجيبني  ،%59.4مستجيب أي بنسبة 
مستجيب؛)0(حتظى بأي عدد مبعىن 

 10(حيث حظيت بأعلى عدد وهو ،)24(كان للفقرة ن"نادرا"إن أكرب عدد من املستجيبني بدرجة التزام(

، )11(، )10(، )7(، )4(، )3(، )2(، )1(كان للفقرة ، وأقل عدد من املستجيبني  %31.3مستجيبني أي بنسبة 

مستجيب؛)0(حبيث مل حتظى بأي عدد مبعىن)  21(، )17(، )16(، )15(، )14(
 12(حيث حظيت بأعلى عدد وهو )24(كان للفقرة "أبدا"إن أكرب عدد من املستجيبني بدرجة التزام(

،)9(،)8(، )7(، )6(، )4(، )3(، )2(، )1(وأقل عدد من املستجيبني كان للفقرة ، %37.5مستجيبني أي بنسبة

مستجيب؛)0(حبيث مل حتظى بأي عدد مبعىن )23(،)21(،)19(، )18(،)17(، )16(، )15(، )14(، )11(، )10(
حيث درجة األعلى، أن ارتفاع درجة االلتزام نسبيا كانت يف الدرجات ،يفسر ما تقدم مالحظته من اجلدول

وانعدام درجة ، %59.4كانت بنسبة " أحيانا"و%40.6كانت بنسبة "غالبا"و%96.9كانت بنسبة "دائما"
).نادرا وأبدا(األقل درجات االلتزام نسبيا كان يف 

:واجلدول التايل يبني ترتيب الفقرات تنازليا حسب املتوسط احلسايب
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)12.3(الجدول رقم 

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات االستبيان مرتبة تنازليا
رقم 
الفقرة

المتوسط بداية الفقرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب الفقرة

4.940.3541احملاسب املهين على سرية املعلومات اليتحيافظ10
4.910.2962يتجنب احملاسب املهين أي عمل قد يسيء إىل 14
4.880.3363يتصف احملاسب املهين باالستقامة واألمانة يف كافة4

4.880.4214يتجرد احملاسب املهين من املصاحل الشخصية ويتمتع21
4.880.5545املهين أو أحد أفراد عائلته املقربنيميتنع احملاسب23
4.840.4486حيرص احملاسب املهين على التصرف بشكل نزيه3

4.810.3977يقوم احملاسب املهين بإعداد البيانات املالية اليت متثل16
4.780.5538يتجنب احملاسب املهين إصدار التقارير املضللة 15
4.780.6089احملاسب املهين مهامه بكل اجتهاد وعناية يؤدي8

4.630.66010ميتنع احملاسب املهين عن استعمال معلومات ختص 11
ا 17 4.590.75611يرفض احملاسب املهين التعامل مبعلومات يعلم أ
4.560.71612يعمل احملاسب املهين على اكتساب املعرفة واملهارة 7
4.530.67113تساهم قواعد السلوك األخالقي للمهنة يف حتسني 2
4.530.87914ميتنع احملاسب املهين عن الضرر بسمعة حماسب 6
4.440.66915امتثال احملاسب املهين لقواعد السلوك األخالقي1
4.380.79316يقوم احملاسب املهين باإلفصاح عن املعلومات 9

4.251.19117ميتنع احملاسب املهين عن قبول مزايا مالية غري من 22
4.161.11018يقوم احملاسب املهين باإلفصاح عن املعلومات السرية12
4.130.87119يقرر احملاسب املهين رفض أداء مهمته إذا عرضت 18
4.091.05820عند رفض احملاسب املهين أداء وظيفته ألسباب 20
3.501.13621يقوم احملاسب املهين بالتعريف باملؤهالت اليت ميلكها13
3.500.80322يسعى احملاسب املهين للحصول على مساعدة خبري19
2.910.77723يتعرض احملاسب املهين عند أداء مهمته إىل حاالت 5

2.161.24724خيضع احملاسب املهين لضغوط من أجل التأثري على 24

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر
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يفصح عنها صاحب حيافظ احملاسب املهين على سرية املعلومات  اليتفيهااليت) 10(يتضح من اجلدول أن الفقرة رقم 
املتوسط ، وباقي الفقرات كان 0.354وباالحنراف معياري 4.94كانت ذات أكرب متوسط حسايب وهوالعمل  

، مما يدل على التزام 1.058إىل 0.296باالحنراف معياري ما بني4.09و4.91احلسايب فيها كذلك كبري ما بني
ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال بأخالقيات املهنة وفق االحتاد الدويل للمحاسبني بدرجات أكرب، إال يف 

باحنراف معياري ما 3.5إىل 2.16دىن متوسط حسايب ما بني كانت ذات أ)24(و) 19(و) 13(و) 5(الفقرات رقم 
مما يدل على التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال بأخالقيات املهنة وفق االحتاد 1.247إىل0.777بني 

.الدويل للمحاسبني بأقل الدرجات

لألداةالخصائص السيكومترية: المطلب الثالث
االستبيان هذه العمل بالنتائج املتوصل إليها، جيب توفرها على خصائص تدعى حىت يتم قبول استمارة

:بالسيكومرتية وهي
الصدق -أوال

، حيث مت عرض صدق احملكمنيواملعروف بالظاهري الصدق األداة عن طريق ن صدق قد مت التحقق م
ال، للتأكد من أن استمارة األستاذ املشرف املختصاالستبيان على  االستبيان لديها املقدرة على قياس يف ا

ذف بعض الفقرات بناء على توصيات األستاذ، ولقد مت تعديل وححيث متغريات الدراسة اليت صممت لقياسها، 
.انألجل قياسه، وقد تقدم تفصيل لذلك يف خطوات بناء االستبيوضع على أن االستبيان يقيس ما توافقت آرائه

الثبات-ثانيا
ا، حيث يقصد بذلك، أن األداة ستعطي  تعترب االعتمادية قياسا ومؤشرا على دقة األداة املستخدمة ومدى ثبا

ة، ومت قياسها ب استخدام نفس النتائج أو نتائج قريبة منها إذا أعيدت عملية القياس لنفس العينة يف ظروف مشا
تساوي هذا املعامل ، حيث يتضح من إجراء املعاجلة اإلحصائية ألداة الدراسة أن قيمة معامل ألفا كرونباخ

الوهي قيمة مرتفعة)0.616( قياس على ثبات فامل, ومقبولة للحكم على ثبات األداة حسب املختصني يف ا
.االطمئنان الستخدامه لغرض الدراسةوميكن عال وبدرجة مرضية
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اختبار وتحليل الفرضيات: المبحث الثالث
الدراسة أسئلة نتناول يف هذا املبحث نتائج الدراسة املتوصل إليها من خالل اختبار وحتليل الفرضيات يف ضوء 

.واألهداف املرسومة
الفرضية األولىالتحقق من صحة:المطلب األول

يف درجة التزام ممارسي )α≥0.05(حصائية عند مستوى إفروق ذات داللة ال توجد "نتحقق من صحة الفرضية 
من وجهة )IFAC(مهنة احملاسبة يف والية مستغامن بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 

:جدول املعاجلة اإلحصائية التايلمن خالل ) 6.3أنظر امللحق رقم " (إىل سنوات اخلربةنظرهم ترجع 
)13.3(الجدول رقم 

األحادي لقياس درجة االلتزام تبعا لسنوات اخلربةحتليل التباين 

رقم 
الفقرة

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط المربعات
)التباين(

"ف"قيمة
F

قيمة
Sig

مستوى 
الداللة

1
موعات 0.70820.354بني ا

غري دالة 0.7800.468
إحصائية

موعات 13.167290.454داخل ا
موع 13.87531ا

2

موعات 0.76020.380بني ا
غري دالة 0.8350.444

إحصائية
موعات 13.208290.455داخل ا

موع 13.96931ا

3
موعات 63520.318.بني ا

غري دالة 1.6500.210
إحصائية

موعات 5.583290.193داخل ا
موع 6.21931ا

4

موعات 0.70820.354بني ا
دالة3.6790.038

إحصائية
موعات 2.792290.096داخل ا

موع 3.50031ا

5

موعات 0.3022.151بني ا
غري دالة 0.2380.790

إحصائية
موعات 18.417290.635داخل ا

موع 18.71931ا

6
موعات 3.26021.630بني ا

غري دالة 2.2830.120
إحصائية

موعات 20.708290.714داخل ا
موع 23.96931ا

موعات غري دالة 0.75020.3750.7190.496بني ا
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موعات7 إحصائية15.125290.522داخل ا
موع 15.87531ا

8

موعاتبني  0.38520.193ا
غري دالة 0.5040.609

إحصائية
موعات 11.083290.382داخل ا

موع 11.46931ا

9

موعات 1.66720.833بني ا
غري دالة 1.3550.274

إحصائية
موعات 17.833290.615داخل ا

موع 19.50031ا

10

موعات 0.37520.188بني ا
غري دالة 1.5540.229

إحصائية
موعات 3.500290.121داخل ا

موع 3.87531ا

11

موعات 1.70820.854بني ا
غري دالة 2.1010.141

إحصائية
موعات 11.792290.407داخل ا

موع 13.50031ا

12

موعات 3.01021.505بني ا
غري دالة 1.2400.304

إحصائية
موعات 35.208291.214داخل ا

موع 38.21931ا

13

موعات 3.54221.771بني ا
غري دالة 1.4090.261

إحصائية
موعات 36.458291.257داخل ا

موع 40.00031ا

14

موعات 0.30220.151بني ا
غري دالة 1.8130.181

إحصائية
موعات 2.417290.083داخل ا

موع 2.71931ا

15

موعات 1.21920.609بني ا
غري دالة 2.1420.136

إحصائية
موعات 8.250290.284داخل ا

موع 9.46931ا

16

موعات 0.41720.208بني ا
غري دالة 1.3550.274

إحصائية
موعات 4.458290.154داخل ا

موع 4.87531ا

17

موعات 3.84421.922بني ا
4.0170.029

دالة 
إحصائية موعات 13.875290.478داخل ا

موع 17.71931ا

18

موعات 1.66720.833بني ا
غري دالة 1.1070.344

إحصائية
موعات 21.833290.753داخل ا

موع 23.50031ا
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19

موعات 0.20820.104بني ا
غري دالة 0.1530.859

إحصائية
موعات 19.792290.682داخل ا

موع 20.00031ا

20

موعات 1.13520.568بني ا
غري دالة 0.4900.617

إحصائية
موعات 33.583291.158داخل ا

موع 34.71931ا

21

موعات 0.33320.167بني ا
غري دالة 0.9350.404

إحصائية
موعات 5.167290.178داخل ا

موع 5.50031ا

22

موعات 1.87520.938بني ا
غري دالة 0.6450.532

إحصائية
موعاتداخل  42.125291.453ا
موع 44.00031ا

23

موعات 0.37520.188بني ا
غري دالة 0.5960.558

إحصائية
موعات 9.125290.315داخل ا

موع 9.50031ا

24

موعات 1.51020.755بني ا
غري دالة 0.4690.630

إحصائية
موعات 46.708291.611داخل ا

موع 48.21931ا

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر
K-1= 3-1=2: درجات الحرية بين المجموعات

N-K= 32-3=29: درجات الحرية داخل المجموعات
=N-1: درجات الحرية للمجموع 32-1=31

في درجة التزام ممارسي )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة "يتضح من اجلدول أنه 
من ) IFAC(مهنة المحاسبة في والية مستغانم بأخالقيات المهنة وفقا لمبادئ االتحاد الدولي للمحاسبين 

،)17(و)4(يف كل الفقرات ما عدا الفقرة رقم "وجهة نظرهم ترجع إلى سنوات الخبرة

"ف"وهي أكرب من قيمة ) 4أنظر امللحق رقم (3.328هي )29،2(حرية درجة مع اجلدولية "ف"قيمة حيث أن 
يف كل الفقرات )0.05(أكرب من مستوى الداللة Sig، وقيمة)17(و) 4(احملسوبة يف كل الفقرات ما عدا الفقرتان 

اختالف دال إحصائيا على أن ال يوجد "، مما يدل على صحة الفرضية العدمية )17(و)4(ما عدا الفقرتان 
، "ة احملاسبة بأخالقيات املهنةسنوات اخلربة تؤثر على درجة التزام ممارسي مهن



الدراسة الميدانية:                                                                                 الفصل الثالث

83

يث أن ، حب)يتصف احملاسب املهين باالستقامة واألمانة يف كافة عالقته املهنية والتجارية(ركز على أن ت)4(الفقرةف
احملسوبة "ف"وهي أقل من قيمة 3.328هي )29،2(ودرجة احلرية)0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"قيمة 

اختالف بني أي أن هناك)0.05(أقل من مستوى الداللة )0.038(هي الفقرةنفس يف Sig، وقيمة )3.679(
ذه الفقرة حسب سنوات اخلربة .ممارسي املهنة يف االلتزام 

احملاسب املهين على اكتساب املعرفة واملهارة املهنية الالزمة لضمان يعمل (اليت تركز على أن ) 7(الفقرة رقم أما 
ودرجة )0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"قيمة يث أن حب، )حصول أصحاب العمل على خدمة مهنية بكفاءة

)0.029(الفقرة هي لنفس Sigقيمة ، أما)4.017(احملسوبة "ف"وهي أقل من قيمة 3.328هي )29،2(احلرية

لعدمية ونقبل الفرضية البديلة يف كلتا الفقرتانمما يدل على أنه نرفض الفرضية ا،)0.05(أقل من مستوى الداللة 
وجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات الخبرة تؤثر على درجة التزام ممارسي مهنة المحاسبةي"وأنه 

."بأخالقيات المهنة

الثانيةالفرضية التحقق من صحة : المطلب الثاني
يف درجة التزام ممارسي )α≥0.05(حصائية عند مستوى إفروق ذات داللة ال توجد "نتحقق من صحة الفرضية 

املؤهل رهم ترجع إىلمن وجهة نظ)IFAC(مستغامن وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني مهنة احملاسبة يف والية 
:التايلجدول املعاجلة اإلحصائيةيف) 6.3أنظر امللحق رقم ("العلمي

)14.3(الجدول رقم 

درجة االلتزام تبعا للمؤهل العلميحتليل التباين األحادي لقياس 
رقم 
الفقرة

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط المربعات
)التباين(

"ف"قيمة
F

قيمة
Sig

مستوى 
الداللة

1
موعات 0.75830.253بني ا

غري دالة 0.5400.659
إحصائية

موعات 13.117280.468داخل ا
موع 13.87531ا

2

موعات 0.47730.159بني ا
غري دالة 0.3300.804

إحصائية
موعات 13.492280.482داخل ا

موع 13.96931ا
موعات غري دالة 1.01930.3401.8290.165بني ا موعات 5.200280.186داخل ا
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3
موع إحصائية6.21931ا

4

موعات 0.30030.100بني ا
غري دالة 0.8750.466

إحصائية
موعات 3.200280.114داخل ا

موع 3.50031ا

5

موعات 0.84430.281بني ا
غري دالة0.4410.726

إحصائية
موعات 17.875280.638داخل ا

موع 18.71931ا

6

موعات 4.87731.626بني ا
غري دالة 2.3840.090

إحصائية
موعات 19.092280.682داخل ا

موع 23.96931ا

7

موعات 0.53330.178بني ا
غري دالة 0.3240.808

إحصائية
موعات 15.342280.548داخل ا

موع 15.87531ا

8

موعات 8.04432.681بني ا
دالة21.9200.000

إحصائية
موعات 3.425280.122داخل ا

موع 11.46931ا

9

موعات 0.75830.253بني ا
غري دالة 0.3780.770

إحصائية
موعاتداخل  18.742280.669ا
موع 19.50031ا

10

موعات 0.07530.025بني ا
غري دالة 0.1840.906

إحصائية
موعات 3.800280.136داخل ا

موع 3.87531ا

11

موعات 5.75831.919بني ا
دالة6.9420.001

إحصائية
موعات 7.742280.276داخل ا

موع 13.50031ا

12

موعات 2.30230.767بني ا
غري دالة 0.5980.621

إحصائية
موعات 35.917281.283داخل ا

موع 38.21931ا

13

موعات 1.57530.525بني ا
غري دالة 0.3830.766

إحصائية
موعات 38.425281.372داخل ا

موع 40.00031ا

14

موعات 0.16930.056بني ا
غري دالة 0.6180.609

إحصائية
موعات 2.550280.091داخل ا

موع 2.71931ا
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15

موعات 0.39430.131بني ا
غري دالة 0.4050.751

إحصائية
موعات 9.075280.324داخل ا

موع 9.46931ا

16

موعات 1.00830.336بني ا
غري دالة 2.4340.086

إحصائية
موعات 3.867280.138داخل ا

موع 4.87531ا

17

موعات 0.37730.126بني ا
غري دالة 0.2030.893

إحصائية
موعات 17.342280.619داخل ا

موع 17.71931ا

18

موعات 0.95830.319بني ا
غري دالة 0.3970.756

إحصائية
موعات 22.542280.805داخل ا

موع 23.50031ا

19

موعات 0.50830.169بني ا
غري دالة 0.2430.865

إحصائية
موعات 19.492280.696داخل ا

موع 20.00031ا

20

موعات 0.89430.298بني ا
غري دالة 0.2470.863

إحصائية
موعات 33.825281.208داخل ا

موع 34.71931ا

21

موعات 1.03330.344بني ا
غري دالة 2.1590.115

إحصائية
موعات 4.467280.160داخل ا

موع 5.50031ا

22

موعات 4.03331.344بني ا
غري دالة 0.9420.434

إحصائية
موعات 39.967281.427داخل ا

موع 44.00031ا

23

موعات 0.30030.100بني ا
غري دالة 0.3040.822

إحصائية
موعات 9.200280.329داخل ا

موع 9.50031ا

24

موعاتبني  7.12732.376ا
غري دالة 1.6190.207

إحصائية
موعات 41.092281.468داخل ا

موع 48.21931ا

)20SPSSIBM(من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر
=K-1: درجات الحرية بين المجموعات 4-1=3

N-K= 32-4=28: درجات الحرية داخل المجموعات
=N-1: درجات الحرية للمجموع 32-1=31
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في درجة التزام )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة "يتضح من اجلدول أنه 
ممارسي مهنة المحاسبة في والية مستغانم بأخالقيات المهنة وفقا لمبادئ االتحاد الدولي للمحاسبين 

)IFAC ( يف كل الفقرات ما عدا الفقرة رقم "العلميالمؤهل من وجهة نظرهم ترجع إلى)11(و)8(.

"ف"وهي أكرب من قيمة ) 4.3أنظر امللحق رقم(2.947هي )28، 3(حلرية ادرجة اجلدولية و " ف"قيمة حيث أن 
يف كل الفقرات )0.05(أكرب من مستوى الداللة Sig، وقيمة )11(و)8(احملسوبة يف كل الفقرات ما عدا الفقرتان 

، مما يدل على صحة الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة وأنه ال يوجد اختالف )11(و)8(ما عدا الفقرتان 
.مهنة احملاسبة بأخالقيات املهنةدال إحصائيا على أن املؤهل العلمي يؤثر على درجة التزام ممارسي

"ف"وهي أقل من قيمة 2.947هي )28، 3(رجة احلرية ود)0.05(عند املستوى للفقرتان اجلدولية "ف"قيمة 
مما يدل على )0.05(أقل من مستوى الداللة )0.001، 0(يف الفقرتان هي Sig، وقيمة )6.942، 21.920(احملسوبة 

ؤثر المؤهل العلمي يوجد اختالف دال إحصائيا على أن ي"ونقبل الفرضية البديلة أنه نرفض الفرضية العدمية
."التزام ممارسي مهنة المحاسبة بأخالقيات المهنةعلى درجة

التحقق من صحة الفرضية الثالثة: المطلب الثالث
يف درجة التزام ممارسي )α≥0.05(حصائية عند مستوى إفروق ذات داللة ال توجد "نتحقق من صحة الفرضية 

طبيعة رهم ترجع إىلمن وجهة نظ)IFAC(مستغامن وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني مهنة احملاسبة يف والية 
:التايلاجلدول املعاجلة اإلحصائيةيف )6.3أنظر امللحق رقم " (املهنة

)15.3(الجدول رقم 

حادي لقياس درجة االلتزام تبعا لطبيعة املهنةحتليل التباين األ
رقم 
الفقرة

مصدر 
نيباتال

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط المربعات
)التباين(

"ف"قيمة
F

قيمة
Sig

مستوى 
الداللة

1

موعات 0.28130.094بني ا
0.1930.900

غري دالة 
إحصائية موعات 13.594280.485داخل ا

موع 13.87531ا

2

موعات 1.77530.592بني ا
دالة غري1.3580.276

إحصائية
موعات 12.194280.435داخل ا

موع 13.96931ا
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3
موعات 0.63230.211بني ا

غري دالة 1.0570.383
إحصائية

موعات 5.586280.200داخل ا
موع 6.21931ا

4

موعات 0.95530.318بني ا
دالة3.5000.028

إحصائية
موعات 2.545280.091داخل ا

موع 3.50031ا

5

موعات 0.25230.084بني ا
غري دالة 0.1270.943

إحصائية
موعات 18.467280.660داخل ا

موع 18.71931ا

6

موعات 3.33231.111بني ا
غري دالة 1.5070.234

إحصائية
موعاتداخل  20.636280.737ا
موع 23.96931ا

7

موعات 2.43930.813بني ا
غري دالة 1.6940.191

إحصائية
موعات 13.436280.480داخل ا

موع 15.87531ا

8

موعات 1.62030.540بني ا
غري دالة 1.5360.227

إحصائية
موعات 9.848280.352داخل ا

موع 11.46931ا

9

موعات 1.64130.547بني ا
غري دالة 0.8580.475

إحصائية
موعات 17.859280.638داخل ا

موع 19.50031ا

10

موعات 0.23930.080بني ا
غري دالة 0.6120.613

إحصائية
موعات 3.636280.130داخل ا

موع 3.87531ا

11

موعات 1.72330.574بني ا
غري دالة 1.3650.274

إحصائية
موعات 11.777280.421داخل ا

موع 13.50031ا

12

موعات 13.82534.608بني ا
دالة5.2890.005

إحصائية
موعات 24.394280.871داخل ا

موع 38.21931ا

13

موعات 5.60631.869بني ا
غري دالة 1.5210.231

إحصائية
موعات 34.394281.228داخل ا

موع 40.00031ا

موعات غري دالة 0.53730.1792.2970.099بني ا موعات 2.182280.078داخل ا
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موع14 إحصائية2.71931ا

15

موعات 2.92330.974بني ا
دالة4.1680.015

إحصائية
موعات 6.545280.234داخل ا

موع 9.46931ا

16

موعات 0.37230.124بني ا
غري دالة 0.7710.520

إحصائية
موعات 4.503280.161داخل ا

موع 4.87531ا

17

موعات 4.34331.448بني ا
دالة3.0300.046

إحصائية
موعات 13.376280.478داخل ا

موع 17.71931ا

18

موعات 1.83330.611بني ا
غري دالة 0.7900.510

إحصائية
موعات 21.667280.774داخل ا

موع 23.50031ا

19

موعاتبني  2.95230.984ا
غري دالة 1.6160.208

إحصائية
موعات 17.048280.609داخل ا

موع 20.00031ا

20

موعات 1.87030.623بني ا
غري دالة 0.5310.664

إحصائية
موعات 32.848281.173داخل ا

موع 34.71931ا

21

موعاتبني  0.95530.318ا
غري دالة 1.9600.143

إحصائية
موعات 4.545280.162داخل ا

موع 5.50031ا

22
موعات 12.04134.014بني ا

دالة3.5160.028
إحصائية

موعات 31.959281.141داخل ا

موع 44.00031ا

23

موعات 0.34130.114بني ا
غري دالة 0.3470.791

إحصائية
موعات 9.159280.327داخل ا

موع 9.50031ا

24

موعات 2.69330.898بني ا
غري دالة 0.5520.651

إحصائية
موعات 45.526281.626داخل ا

موع 48.21931ا

)20SPSSIBM(باالعتماد على برنامج من إعداد الطالبة : المصدر
=K-1: درجات الحرية بين المجموعات 4-1=3

N-K= 32-4=28: درجات الحرية داخل المجموعات
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=N-1: درجات الحرية للمجموع 32-1=31

في درجة التزام )α≥0.05(حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة "يتضح من اجلدول أنه 
ممارسي مهنة المحاسبة في والية مستغانم بأخالقيات المهنة وفقا لمبادئ االتحاد الدولي للمحاسبين 

)IFAC ( يف كل الفقرات ما عدا الفقرة رقم "طبيعة المهنةمن وجهة نظرهم ترجع إلى)22(و)17(و) 12(و)4(.

"ف"وهي أكرب من قيمة ) 4أنظر امللحق رقم (2.947هي )28، 3(حلرية ادرجة اجلدولية و " ف"قيمة حيث أن 
يف )0.05(أكرب من مستوى الداللة Sig، وقيمة )22(و)17(و) 12(و)4(احملسوبة يف كل الفقرات ما عدا الفقرتان 

.مما يدل على صحة الفرضية العدمية، )22(و)17(و) 12(و)4(كل الفقرات ما عدا الفقرات
، "يتصف احملاسب املهين باالستقامة واألمانة يف كافة عالقته املهنية والتجارية"اليت تركز على أن )4(إال يف الفقرة 

"ف"وهي أقل من قيمة 2.947هي )28، 3(ودرجة احلرية )0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"قيمةيث أنحب
.)0.05(أقل من مستوى الداللة )0.028(الفقرة هي لنفس Sig، وقيمة )3.500(احملسوبة 

يث حب،"يقوم احملاسب املهين باإلفصاح عن املعلومات السرية بقوة القانون"اليت تركز على أن )12(الفقرة رقم أما 
)5.289(وهي أقل من قيمة ف احملسوبة 2.947)28، 3(ودرجة احلرية )0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"أن 

.)0.05(أقل من مستوى الداللة )0.005(يف الفقرة هي Sigوقيمة 

يتجنب احملاسب املهين أي عمل قد يسيء إىل مسعة املهنة "اليت تركز على أن )15(الفقرة رقميف حني أن 
وهي أقل من قيمة 2.947هي )28، 3(ودرجة احلرية )0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"يث أن حب، "والزمالء

اليت )17(والفقرة رقم ،)0.05(أقل من مستوى الداللة )0.015(يف الفقرة هي Sigوقيمة )4.168(احملسوبة "ف"
ا مضللة"تركز على أن  اجلدولية عند املستوى "ف"يث أن حب، "يرفض احملاسب املهين التعامل مبعلومات يعلم أ

)0.046(يف الفقرة هي Sigوقيمة )3.030(وهي أقل من قيمة ف احملسوبة 2.947)28، 3(ودرجة احلرية )0.05(

ميتنع احملاسب املهين عن قبول مزايا مالية من "اليت تركز على أن )22(والفقرة رقم ،)0.05(أقل من مستوى الداللة 
وهي أقل من قيمة 2.947)28، 3(ودرجة احلرية )0.05(اجلدولية عند املستوى "ف"يث أن حب، "زبائنه غري أتعابه

مما يدل على أنه ،)0.05(أقل من مستوى الداللة )0.028(يف الفقرة هي Sigوقيمة )3.516(احملسوبة "ف"
طبيعة يوجد اختالف دال إحصائيا على أن "وأنه الفرضية البديلة يف كلتا الفقراتنرفض الفرضية العدمية ونقبل 

."تؤثر على درجة التزام ممارسي مهنة المحاسبة بأخالقيات المهنةالمهنة 
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:خالصة
إن درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال بأخالقيات املهنة وفقا ملبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني 

IFAC)( كانت بدرجة عالية، وذلك من خالل ما مت استنتاجه من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
)20SPSSIBM( حبيث أن درجة االلتزام نسبيا كانت يف األعلى الدرجات وبنسبة كبرية حيث دائما كانت ،

وانعدام درجة االلتزام نسبيا كانت يف ،%59.4وأحيانا كانت بنسبة %40.6وغالبا كانت بنسبة %96.9بنسبة 
.كبرية وباحنراف معياري أقلكان يف أغلب الفقرات بقيم  واملتوسط احلسايب  ) نادرا، أبدا(األقل الدرجات 

طبيعة –املؤهل العلمي –ال يوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة وقد توصلنا يف األخري إىل أنه 
املهنة تؤثر على درجة التزام ممارسي املهنة يف أغلب الفقرات، مما يدل على قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية 

.البديلة
طبيعة املهنة تؤثر على درجة التزام –املؤهل العلمي –ويوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة 

مما يدل على قبول الفرضية البديلة )5(أنظر امللحق )22(، )17(، )12(، )11(، )8(، )4(ممارسي املهنة يف الفقرات 
.ورفض الفرضية العدمية



خاتمة عامة
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:خاتمة
حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع األعمال بقواعد السلوك األخالقي 

معاجلة إشكالية الدراسة اليت تدور حول درجة التزام ممارسي ، )IFAC(الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني 
جمسدين من ،)IFAC(االحتاد الدويل للمحاسبني ا ملبادئقطاع األعمال بأخالقيات املهنة وفقمهنة احملاسبة يف

خالل ذلك ملا معمول به يف الواقع املهين اجلزائري من القوانني واألحكام التشريعية وربطها بقواعد السلوك 
امليدانية حاولنا الوقوف على ومن خالل الدراسة ،)IFAC(األخالقي الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني 

التزامات ممارسي املهنة بقواعد السلوك األخالقي يف والية مستغامن، بواسطة استبيان موزع على ممارسي املهنة 
: ومن خالل ذلك توصلنا إىليف قطاع األعمال،) اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد واملرتبص(

نتائج الدراسة-أوال
:أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ما يلي

نتائج متعلقة بالجانب النظري-1
:أهم ما توصلنا إليه من خالل حتليلنا للجانب النظري ملوضوع الدراسة ما يلي

 خمتلف أنواع احلسابات إن املهمة الرئيسية للخبري احملاسب هي تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة، و
بصفة تعاقدية؛و للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون 

 املهمة الرئيسية للمحافظ احلسابات هي املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات على انتظامها
ا؛ومطاب قتها ألحكام التشريع املعمول 
 اهليئات اليت تطلب وتسجيل وضبط حسابات الشركات أواملهمة الرئيسية للمحاسب املعتمد هي مسك

خدماته؛
إن قواعد السلوك األخالقي هي عبارة عن مبادئ حتدد الواجبات واملسؤوليات املهنية واألخالقية اليت جيب أن

ا ممارسي مهنة احملاسبة، وتتمثل تلك املبادئ يف النزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية لالزمة ايلتزم 
والسلوك املهين والسرية؛

 التزام ممارسي مهنة احلاسبة بقواعد السلوك األخالقي تؤدي إىل الوصول بأعمال احملاسب إىل أعلى مستوى من
.األداء
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)الدراسة الميدانية(نتائج متعلقة بالجانب التطبيقي -2
:أهم ما توصلنا إليه من خالل حتليلنا للجانب التطبيقي ملوضوع الدراسة ما يلي

 واخلرباء احملاسبني %37.5إن حمافظي احلسابات ميثلون أكرب عدد من ممارسي مهنة احملاسبة يف الوالية بنسبة
؛%12.5ميثلون أقل عدد من ممارسي املهنة يف الوالية بنسبة 

 ؛%62.5بنسبةاحملاسبة يف الوالية حمصلون على ليسانسإن أغلب ممارسي مهنة
 وغالبا كانت ،%96.9ارتفاع درجة االلتزام نسبيا كانت يف األعلى درجات حيث درجة دائما كانت بنسبة إن

نادرا     (سبيا كانت يف األقل درجات وانعدام درجة االلتزام ن،%59.4وأحيانا كانت بنسبة ،%40.6بنسبة 
؛)أبداو 
 توسط احلسايب ألغلب فقرات االستبيان كان بقيم كبرية وباحنراف معياري أقل مما يدل على التزام ممارسي املإن

؛)IFAC(مهنة احملاسبة بأخالقيات املهنة وفق االحتاد الدويل للمحاسبني 
إال يف أن يتصف احملاسب املهين ،إن سنوات اخلربة ال تؤثر على درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة باألخالقيات

باالستقامة واألمانة يف كافة عالقته املهنية والتجارية، وأن يعمل احملاسب املهين على اكتساب املعرفة واملهارة 
املهنية الالزمة لضمان حصول أصحاب العمل على خدمة مهنية بكفاءة؛

أداء احملاسب املهين مهامه يفإال،ة باألخالقياتاملؤهل العلمي ال يؤثر على درجة التزام ممارسي مهنة احملاسب
بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري املهنية، ويف حالة امتناع احملاسب املهين عن استعمال معلومات ختص 

مؤسسة أخرى سبق وقدم هلا خدمة لصاحل املؤسسة احلالية؛
إال يف حالة أن يتصف احملاسب ،خالقياتطبيعة املهنة ال تؤثر على درجة التزام ممارسي مهنة احملاسبة باأل

، وقيام احملاسب املهين باإلفصاح عن املعلومات املهين باالستقامة واألمانة يف كافة عالقته املهنية والتجارية
ا مضللة، وامتناعه عن قبول مزايا مالية من زبائنه غري  السرية بقوة القانون، ورفضه التعامل مبعلومات يعلم أ

.أتعابه
التوصيات-نياثا

:وبعد إمتام هذه الدراسة نقرتح التوصيات التالية
 ضرورة االنضمام إىل املنظمات املهنية الدولية واهليئات املشرفة على مهنة احملاسبة مثل االحتاد الدويل

؛)IFAC(للمحاسبني 
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 ا والتمسك ا، وذلك من خالل عقد توعية احملاسبني املهنيني بأخالقيات املهنة وحثهم املستمر على مراعا
ا؛ الدورات التدريبية اليت تبصرهم مبزايا تلك القواعد وبعواقب عدم االلتزام 

 تفعيل القوانني وتشريعات اخلاصة حبقوق وواجبات ممارسي املهنة مع التشدد يف تطبيق العقوبات على من
فة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة خيالفها كعدم التسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغر 

الوطين للمحاسبني املعتمدين؛
للوقوف على املخالفني املستقلةعملية الفحص الدوري ملمارسات مكاتب احملاسبةتفعيلالعمل على ،

ألخالقيات املهنة ومعاقبتهم؛
 معلومات حماسبية مضللة؛حتفيز ودعم األحباث حول إجياد طرق أفضل للكشف عن التقارير املضللة أو أي
خالل إجياد آلية متنع من ميف عملهممن املخاطر اليت تواجههاحلماية الالزمة ملمارسي املهنةتوفري

. ممن اإلساءة إليهممستخدميه
آفاق البحث-ثالثا

ا والتوصل إىل بعض النتائج ظهرت عدة نقاط ال تزال جمهولة واليت ميكن أن تكون بعد الدراسة اليت قمنا 
:موضوع دراسات أخرى وهذه النقاط هي

درجة التزام احملاسب املهين يف قطاع العام بقواعد السلوك األخالقي للمهنة؛
ا؛ مدى التزام مدققي احلسابات بأخالقيات مهنة التدقيق يف اجلزائر والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام 
جودة عملية التدقيق لتقارير املالية؛قواعد السلوك وآداب مهنة التدقيق وأثرها على
التحديات اليت تواجه تطبيق أخالقيات مهنة احملاسبة يف اجلزائر.



إهداء

...إىل ذي اخللق العظيم.. إىل الرمحة املهداة للعاملني 

حبا وتوقريا... سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

منبع احلب واحلنان... إىل اليت وضع اهللا اجلنة حتت قدميها

..برا وإحسانا ... أمي الغالية .. 

برا وإحسانا ... أيب الغايل .. إىل الذي رضى اهللا من رضاه 

حبا واعتزازا ... إىل مصدر سعاديت يف الوجود عائليت 

وفاءا واعتزازا .. إىل بلدي الشامخ اجلزائر 

..إىل مجيع األصدقاء ..

إىل كل دفعة السنة الثانية ماسرت ختصص التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيري 

احرتاما وتقديرا .. إىل كل من اختذ من العلم سبيال 

اكريت ومل تسعهم مذكريتإىل كل من وسعتهم ذ

إىل مجيعهم أهدي عملي هذا 

ياسمينة بن حمو    :الطالبة



شكر وتقدير

)7(اآليَة ، ُسورَُة ِإبـْرَاِهيم..." َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم َألزِيَدنَُّكمْ ": عمال بقوله تعاىل

اللهم لك احلمد حىت ترضى، "كل شيء حنمد اهللا عز وجل الذي أنعمنا بنعمة العلم ووفقنا إىل بلوغ هذه الدرجة قبل
".ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد الرضا

رواه أمحد والرتمذي"اهللايشكريشكر الناس المن ال":  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

إىل الوالدين العزيزين اللذان وقفا إىل جانيب طيلة مشواري الدراسي، وبتشجيعهما يسعدين أن أتقدم بالشكر اجلزيل
يل بالكالم الطيب وباالبتسامة والدعاء، كما أتقدم خبالص عبارات الشكر والتقدير واالمتنان إىل كل من ساعدين 

ملتواضع وأخص بالذكر على حتقيق هدف من أهدايف وحلم من أحالمي من قريب أو بعيد على إجناز هذا البحث ا
الذي مل يبخل عليا بتوجيهاته القيمة واليت كان هلا األثر الكبري يف إمتام هذا البحث عبد القادر بادناألستاذ املشرف 

. يف صورته النهائية وإىل مجيع من ساعدين يف تصميم وتوزيع ومجع حتليل االستبيان

ليت وإىل كل األقارب واألصدقاء وإىل كل أساتذة العلوم االقتصادية، كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل مجيع أفراد عائ
.التجارية وعلوم التسيري ومجيع من تعاقبوا على تعليمنا يف مقاعد الدراسة

البحث هللا وال نزكي على اهللا عمال راجني منه أن جيعله من صاحل األعمال وأن ينفع به كل اويف األخري حنتسب هذ
.م بهمن يلتمس طريق العل

ياسمينة بن حمو:  الطالبة
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