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 من موروثة ممارستها كامن و للمهنة تنظيم هناك يكن لم أنه الى الدراسة خلصت

 رالخبي ةمهن يتظم جزائري قانون أّول صدر أين 1991 غاية الى الفرنسية القوانين

 الوطني المجلس المشرع أعطى 2010 جوان حتى و  الحسابات، محافظ المحاسب،

  . الجزائر في المراجعة مهنة لتنظيم مهام و صالحيات للمحاسبة

Abstract : 

This paper aims to study and show the legal organization of the profession of 

review in Algeria by addressing the historical development of the profession and 

the most important bodies responsible for its organization as well as the 

Algerian standards for auditing 

 The study concluded that there was no organization of the profession and its 

practice is inherited from the French laws until 1991 where the first Algerian 

law was issued regulating the profession of accountant, accountant, and until 

June 2010 the legislator gave the National Council of Accountability powers and 

functions to organize the auditing profession in Algeria 

 

 

 

 

 

 

  ة:ـــــــــــالمقدم     

الية متاخاصة ت واللمجاايع مت مت متولدى استومتااصلة على مترات التطواثل مت

دول يع مت متجعة ارمتاتطوير مهنة و متسمتجوهريا يستدعي ، عامال اسبية منهامتوا

مهنة  متسمتية متأترجع ،وصصومتاجه و  ئر علىازمتا متونامية  أوكانت متقدمة  متلعاا

 همة فيسامتا متجعة ارمتايه دتؤي لذور الدا مترات إلتطواهذه  معازاة ومتجعة باارمتا

 ية القتصاديع اتحقيق التنمية االقتصادية، من خالل الوظيفة الرقابية على المؤسسات و المشار
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ة بعد ، قامت الجزائرمتولدى استومتاية على دالقتصاواالية مترات االتطوجهة اولمو 

 متاسمتم النظان اقانول اسبية من خالمتاألنظمة اتضمن منها دة متعدت االمت متت صالحاإ

 متبعا خذأه ادعدإ متحيث 2010  من سنةاء بتدائر تطبيقه ازمتت اباشري لذا متامتا

ص لنصوا خاللمن ا جعة ارمتاكذلك مهنة  تضمنت،لية ولدااسبة متا متمعاير العتباا

 29قم  ن رنولقااجعة من بينها اللمر 10-01هنية  متاسة رمامتواتعلقة بالتنظيم متالتشريعية ا

ارات لقراكذلك و 10-01اسب  .متا متبمتاهن متتعلق متان اجو 2010يخ  ربتادر لصاا

 ، عتمد متااسب متت واسابامتاافظ متن ، ولقانوابعد درة لصاالتنفيذية اسيم ارمتوا

   : تتمحور تساؤالت هذه الورقة البحثية حولوعلى ضوء ما سبق   

 واقع تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر؟ماهو  -

 ماهي الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر؟  -

 ماهي المعايير المهنية المعتمدة و الخاصة بمهنة المراجعة في الجزائر؟ -

 أهمية البحث:

 ون جهة مالدور الرقابي الذي تلعبه مهنة المراجعة تبرز أهمية الموضوع من منطلق 

 .إصالحات على المستوى الدولي و المحلي ما عرفته هذه المهنة من 

 المنهج المتبع :

لدراسات امن خالل اإلطالع على أهم  الدراسة النظرية اعتمد البحث على أسلوب          

، جزائرمهنة المراجعة في الوالبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، والتي تناولت 

 .ده من كتب، وبحوث ومقاالت منشورة ومتخصصة في الموضوعااعتمتم وهو ما 

اور و قصد االجابة على التساؤالت السابقة، سيتم دراسة الموضوع على ثالث مح

 وهي:

 لمحور األّول: التطور التاريخي لمهنة المراجعة في الجزائرا

 المحور الثاني: الهيئات المسيّرة لمهنة المراجعة في الجزائر

 .المحور الثالث: المعايير الخاصة بمهنة المراجعة في الجزائر 
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 المحور األّول: التطور التاريخي لمهنة المراجعة في الجزائر 

ثالثة الجزائر بمراحل مختلفة بحيث تم تقسيم هذا التطور إلى  التدقيق في مرت عملية 

 1 :مراحل أساسية هي

تميزت هذه الفترة  ،1969:بدء تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر بعد  1988المرحلة ما قبل 

المراجع، حيث كلف  استقالليةبعدم كفاية الموظفين المؤهلين لممارسة المهنة لنقص في 

بتعيين محافظ الحسابات في المؤسسات الوطنية والعمومية  آنذاك وزير المالية والتخطيط

،تم تحديد مهام وواجبات 1973في سنة أما  2وفي الشركات التي تملك الدولة فيها رأسمال ،

  3 يةتسيير المؤسسة العموم المراقب حيث اعتبر حين ذاك محافظ الحسابات كمراقب دائم في

كان تطور المراجعة في الجزائر يسير ببطء في ظل احتكار : 2010إلى  1988المرحلة من 

حيث تم منح المؤسسة  1988الدولة للحياة االقتصادية وغياب القطاع الخاص،إلى غاية سنة 

                                                             
، اطروحة دكتوراه علوم في العلوم  دراسة مقارنة " –" التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية يعقوب يورة،   1

  196، ص  2015االقتصادية، جامعة بوبكر بلقايد ، تلمسان ، 
 9701لسنة  97،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1970/11/16المؤرخ في  173 /70 المرسوم رقم    2

   143،ص
،المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية، الجريدة  1988/12/01المؤرخ في  01 /88القانون   3

  30 .،ص 1988  لسنة 02الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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فقد أعطي إطارا  1991أما في سنة  4ممارسة الرقابة على نشاطها، العمومية بعض االستقاللية في

واضحا عن مهنة المراجعة جمع كل التنظيمات في المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي 

تم شرح كيفيات تعيين محافظي الحسابات في  1996والمحاسبين المعتمدين، وفي سنة  الحسابات

تي تخول الحق والشهادات ال اإلجازاتالمؤسسات العمومية ، وتم تحديد كيفيات نشر مقاييس تقدير 

تمت الموافقة على شهادات وشروط الخبرة  1999،وفي سنة  1998بممارسة المهنة في سنة 

المحاسبين ومحافظي  المهنية لممارسة المهنة، وتم تحديد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء

  .5 2010الحسابات والمحاسبين المعتمدين في سنة 

 يهدف إلى تحديد شروط و 01-10:في هذه المرحلة تم صدور القانون  2010مرحلة ما بعد 

كيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وتم حل المصف 

الوطني للمهنة كهيئة مستقلة مع إسناد  صالحيات تنظيم المهنة لوزارة المالية بإنشاء المجلس 

تم إصدار أول مجموعة لمعايير تدقيق جزائرية،  2016فيفري  04الوطني للمحاسبة، أما في 

"  (505)حول أحكام مهام التدقيق"، م.ج.ت  االتفاق"  (210)تضمنت أربع معايير، م.ج.ت 

، م.ج.ت "الالحقة واألحداثأحداث إقفال الحسابات "  (560)لتأكيدات الخارجية"، م.ج.ت ا

 )610(م.ج.ت  االستغالل"،استمرارية " )570(م.ج.ت  6، " التصريحات الكتابية " )580( 

استخدام أعمال خبير معين من طرف (620)استخدام أعمال المدققين الداخليين"، م.ج.ت "

 7 . المدقق

  المحور الثاني : الهيئات المسيّرة لمهنة التدقيق في الجزائر 

 وعد القواضع ل وئر من خالازمتا مت جعةارمتاعلى تنظيم مهنة ف مهنية تشرت ئاك هيهنا

 8ه الهيئات في األتي :جعة  تتمثل هذارمتاعم لية داء مة ألزلالا متعايمتا

  المعتمدين المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبينأوال:     

 05، حيث نصت المادة  1991/04/27المؤرخ في  91/08تأسست هذه المنظمة بموجب القانون  

علي أن تنشأ منظمة وطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تتمتع 

بالشخصية المدنية وتجمع األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لممارسة مهنة خبير 

ويدير المنظمة  محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون،

                                                             
 6199 لسنة  56لعدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية، ا 1996/09/25 المؤرخ في  318/96المرسوم التنفيذي رقم   4

   18،ص
  .المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق 2016فيفري  40المؤرخ في  002 المقرر رقم   5
   .للتدقيق المعايير الجزائريةالمتضمن  2016أكتوبر  04 المؤرخ في 150المقرر رقم   6
  الجزائرية للتدقيقالمتضمن المعايير ،   2017مارس  15 المؤرخ في 23المقّرر رقم   7
 معةجا ، يةدالقتصاا ملعلوا يف هراكتود حةوطرأ ، المغربية لمملكةوا تونسو ئرالجزا بين نةرمقا سةدرا جعةاللمر لمهنيا لتنظيما شريقي عمر  8

 . 80 ص  ، 2013 ، سطيف
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الوطنية مجلس يكون مقره في مدينة الجزائر، ويحدد تشكيل المنظمة وصالحيتها وقواعد سيرها 

  عن طريق التنظيم.

 

   9وبالتالي فإن هذه المنظمة جهاز مهني يكلف في إطار القانون فضال عن ما سبق ذكره بما يلي: 

 السهر علي تنظيم المهنة وحسن ممارستها.    -

 اع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم.      الدف -

ن ملشطب ط التسجيل واإليقاف واشروالخصوص  ىإعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يحدد عل -

 جدولها.     

  لة.     لمماثتمثل مصالح المهنة اتجاه السلطات المختصة واتجاه الغير والمنظمات األجنبية ا - 

 .    مدينتعد وتراجع وتنشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعت -

من ضضاءها تتأكد المنظمة الوطنية من النوعية المهنية والتقنية لألشغال التي ينجزها أع -  

 احترام أخالقيات المهنة والقوانين والتنظيمات المعمول بها.  

   مهنة.الحق لممارسة التمنح تقدير اإلجازات والشهادات التي  تنشر المنظمة مقاييس -    

 ثانيا :مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة          

 المؤرخ في 92/20 تأسس مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم

والذي يحدد تشكيل مجلس  97/458م بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدّل و المتمّ 1992/01/13

،يدير النقابة مجلس يتكون من  النقابة الوطنية ألعضاء المهنة ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين األعضاء المسجلين قانونيا في جدول النقابة الوطنية 

 و من مهامه : 

 النقابة.   حماية المصالح المعنوية  والمادية ألعضاء -   

 ير.     تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغ -    

قابة لكها الني تمتتمثيل النقابة في األعمال المدنية وفي إدارة األمالك العقارية والمنقولة الت - 

 . الوطنية

                                                             
9  
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ر علي ي األمسويتها وعرضها إن اقتضالوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وت -  

 غرفة المصالحة واالنضباط والتحكيم.   

 تحصيل االشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة.       -   

   إعداد مشروع اإليرادات والنفقات واقتراحه علي الجمعية العامة للمصادقة عليه.  -

عة م التابكل الحاالت الداخلة في اختصاصاتها علي غرفة المصالح واالنضباط والتحكي عرض -   

 للنقابة طبقا للقانون والنظام الداخلي.   

 تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة. -   

 24 المؤرخ في 10-01من القانون   04دةامتاحسب نص  ثالثا :المجلس الوطني للمحاسبة     

م هام متيتوو، اليةمتبا كلفمتاير زلوات سلطة متفانه ينشأ مجلس وطني للمحاسبة ، 2010جوان 

 ، اسبية متاهن متامتابعة وتنظيم و متاسمتالتقييس د واالعتماا

  10، و من مهامه :   ألقلء منتخبين عن كل تنظيم على اعضاأيضم ثالثة و

لغرفة وا متاسبمتاء امتللخ متلوطاصف متول اجد متلتسجيل د واالعتمات اطلبال ستقباا -

 عتمدين. متا متلوطنية للمحاسبانظمة متت واسابامتاافظي متلوطنية ا

 جمع و استغالل كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة و تدريسها  -

 جال المحاسبة المساهمة في تطوير أنظمة و برامج التكوين و تحسين المستوى في م -

 تنظيم كل التظاهرات و الملتقيات التي تدخل في اطار تخصصاته  -

 المساهمة في ترقية المهن المحاسبية  -

 ة تنظيم أو المساهمة في تنظيم ورشات التكوين بمناسبة إدخال قواعد محاسبية جديد -

  لعنايةا متيمتن ضماوهنية متامتابعة  -

 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات :رابعا 

غرفة و متاسبمتاء امتللخ متطوينشأ مصف  10-01من القانون  14حسب نص المادة 

صية منهم بالشخ، يتمتع كل عتمدين متا متطنية للمحاسبومنظمة ت وسابامتاافظي متطنية و

ة  سة مهنرلمما متؤهلمتواعتمدين متو يضم األشخاص الطبيعيين أو المعنويين اعنوية متا

الشروط التي يحددها عتمد حسب متااسب متامهنة ت وسابامتاافظ متمهنة و متاسمتا متبمتا

 . القانون

                                                             
، أطروحة دكتوراه في العلوم المهنة و ضغوظ المهنة"مهنة المراجعة القانونية في الجزائر بين االستجابة لمتطلبات  "، غوالي محمد بشير   10

 .  221، ص  2011/2010، الجزائر ،   3االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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  11: آلتيةابالمهام  تسابامتاافظي متلوطنية اللغرفة  متلوطاالمجلس  ميقو

بات و لحساإدارة األمالك المنقولة و غير المنقولة التابعة للغرفة الوطنية لمحافظي ا -

 تسييرها

 لسنويةا لعامةامعية متاعرضها على وسنة مالية بات السنوية عند نهاية كل ل الحساقفاإ -

 بكشف تنفيذ ميزانية السنة و مشروع ميزانية السنة المالية المواليةمرفقة 

 تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح المهنة   -

  االنخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من وزير المالية -

ات منظمتمثيل الغرفة الوطنية لدى الهيئات العمومية و جميع السلطات و كذلك لدى ال -

 الدولية المماثلة 

 لمهنةا عضاءلوطنية ألالنقابة امجلس  خامسا :

 20/92م قي رلتنفيذم ارسومتاوجب متهنة متء الوطنية ألعضاالنقابة الس متتأسيس  مت

لمهنة و نقابة الوطنية ألعضاء االذي يحدد تشكيلة مجلس ال  2011جانفي 13المورخ في 

أعضاء تنتخبهم الجمعية  09يضبط اختصاصاته و قواعد عمله، يتكون المجلس من 

 العامة من بين األعضاء المسجلين قانونا في جدول النقابة الوطنية 

 12في : هنة متت مجلس النقابة الوطنية ألعضاء اختصاصااتتمثل و

 .لنقابةاء ية ألعضادامتواعنوية متا متصامتااية مت  -

 متاسبمتت واسابامتاافظي متو متاسبمتاء امتمتانشر قائمة وجعة امراد وعدإ -

  عتمدين.متا

  تسويتها.ولنقابة ء اعضاأ متهنية بمتت اعاالنزالوقاية من كل ا -

لتقييس ان اميد متختصة متت السلطااتعرضها عليها  متلاسائل متا متأي لراء ابدإ -

 ؤسسة.متة ايامترتبط متا متامتوا متاسمتا

ها  ل بعمومتالتنظيمية والتشريعية م النقابة لألحكاء اعضاأيع متام متحالسهر على ا -

 خلي.الدم النظاوا

 تحصيل االشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة  -

 لنقابةء اعضاى ألد متلتقي والنظرى استمر للمستومتا متبالتقوض لنهوة واساعدمتا -

اف  ألشرايمها هنية تنظمتت التقيامتت وايبارللتدر ضومتختصة متت السلطاة  اعوود

 ختصة.متت السلطااقبتها بالتنسيق مع امرعلى 
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 لمراجعة في الجزائرامعايير المحور الثالث: 

 معايير توجد ، لكن في الجزائر الالموجه و المرشد بالنسبة للمراجعتعتبر المعايير بمثابة 

عايير الم للمراجعة و انما هي مجرد نصوص قانونية و توصيات يلتزم بها المراجع، و تتمثل

 المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر في:

 المعايير العامة  .1

 :لتالية ا يرمعايال، و تنقسم إلى  تتعلق بالتكوين الشخصي للشخص القائم على مهنة المراجعة

  :لعمليوالعلمي التأهيل ى امستو   -

زة ب حيامتت سابامتاافظ متسة مهنة رمامتنه أعلى  01-10نلقانوامن 08 دةامتاتنص  

 متشحمتمتاب على مت، لتهادعامتف متمعدة شهات أو سابامتاافظ متئرية ازمتدة الشهاا

، حائزين ا يكونوأن لتعليم  اينظمها معهد  متلت اسابامتاافظ متدة على شهال للتكوين للحصو

من قبل  أو اسب متاهنة متتخصص متاالية متكلف بامتاير زلواخر معتمد من آكل معهد 

ف متجنبية معدة أشهاأو جامعية دة شهاق ، اللتحاامسابقة  متكة رم للمشامتقصد قبو

  13لتها بالتكوين دعامت

 الستقاللية  ا

 كاملة تجاهخالقية  وأستقاللية فكرية اعمله بكل رس امتت أن سابامتاافظ متعلى يجب 

حكمه على  متتأثأي عن د البتعا، واالستقاللية اعلى هذه ظ فامتاألجل وؤسسة متت اهيئا

   .م بهاك قواعد قانونية تلزم محافظ الحسابات االلتزاجعة هناارمتع استقل موضومتا متهمتا

 مة زلالالمهنية العناية ل ابذ  

م لقياواعنية متاؤسسة متاجعة الف مرمتم الهتماد ارمتليس جعة ارمتاهمة متم لقياا 

يطة متالمشاكل لعميق لالفهم ل الك عناية مهنية من خالذلقانونية ف  بل يتطلب ت اماابااللتز

لكمية ت التقنيادوات واألواتبعة  متانهجية متات اطومتبام الهتماواكيز متلاؤسسة متبا

كما تتطلب 14 ،مهااتعلقة باستخدمترات اهامتاتطوير ومها استخداجب الواديثة متالعلمية ا

ات ستجدمتابكل  متهمتر اسامتل استمر خالمتع االطال امة زلالاهنية متالعناية ا

ارات اسبة كإصدمتاهنة متفيما يتعلق  متولدوالي متا  ىستومتااصلة  على مترات التطووا

                                                             
كة في مسابقة رلمشاالتي تمنح حق الجامعية دات الشهاد ايحد، 2011فيفري  16متالمؤرخ  16قم  ر 11-72يلتنفيذم ارسومتا 02قم دة رالما  13
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société National de comptabilité, 1993, P : 80. 



                   الجزائرية بالمؤسسات االستثمار لتحسين كدعامة التدقيق و المحاسبة

 المدية فارس يحي جامعة
 

هنة متألنظمة بات واالتفاقياوا متنالقوا متإباإلضافة دا شاوإرجعة ارمتالية ولدا متعايمتا

 لعالقة . ذات الية ولدا

  15:الميدانيلعمل امعايير . 2

ملية عاءات جرات وإمن خطو متتباعها إجب الواعد القوا مت متايدمتالعمل ا متتتمثل معاي 

 متتوجد معاي ، لعملا متتتمثل معاي   متايدمتانظمة للمهنة متا متنالقواجعة فحسب ارمتا

ئم القواجعة امرف تستهد،  2016ي فيفر متالية متوزارة اعن درة جعة صاائرية للمراجز

ة ليولداجعة ارمتر االعتباا متتأخذ بع متهي معاي جعةارمتامهمة ل شكاأيع مت متالية متا

 في: متعايمتاتتمثل هذه للمحاسبين  متولدد اامتالاعن درة لصاا

 ق حول احكام مهام المراجعةتفاا :210 قمي رئرالجزاجعة المرر امعيا

ص ألشخاامع ء القتضااعند دارة وإلامع ق جع لالتفاارمتت اجبار واعيامتا اهذ متيعا  

ة لكلياالية متائم القواجعة امرم مهار عيامتاص متكما ،ؤسسة متا متكم متاعلى  متلقائما

ص متصائص فيما متابعض د جوولحقة مع متم اهامتوازئية متاجعة ارمتامهمة أو

 ة.متلصغت اؤسسامتاجعة امررة أو تكرمتت اجعاارمتا

 ات الخارجية   لتأكيدا : 505قمي رئرالجزاجعة المرر اامعي

لة أدعلى ل صومتبهدف اجية رامتالتأكيد اءات اجع إلجرارمتل استعمات اثبار إعيامتا

ذ هذه لتنفياضع حيز ر ووجي هو تصورامتا لتأكيد اءات اجرإ متإيلجأ ي لذاجع ارمتف اهد،

 قية.امصدواللة ت ذات دثباإلة أدعلى اءات للحصول إلجرا

 لالحقة اث  األحد:ا 560ي رقم ئرالجزاجعة المرر ايامع  

 رطاإ متت سابامتل الالحقة إلقفااث األحدااه متاجع ارمتت اماالتزر اعيامتا اهذول يتنا

ل قفاإيخ رتقع بعد تا متلاث األحداالية ببعض متائم القواالية فقد تتأثر متائم القواجعة امر

يخ تقرير رابعد تأو يخ تقر رتاو اليةمتائم القواد اعدإيخ رتا،  متبن قد تكو متلت واسابامتا

ة يئمتف االية من طرمتائم القواجع ارمتاير د ، عتماايخ رتاد عتمااغاية  متإجع ارمتا

 ؤسسة.متا متلة اودمتا

 ت الكتابية لتصريحا: ا580  قمي رئرالجزاجعة المرر امعيا

ف لكتابية من طرت اامتلتصراجع على ارمتاصل متأن مية الزر إعيامتا اتضمن هذ  

 الية.متائم القواجعة امرر طاإ متدارة إلا
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 :تلحسابااير محافظ رمعايير تق. 3

 متعايمتليه طبقا ة إستندمتالرقابة امهمة أدى نه أيه على ل رأمن خالت سابامتاافظ مت متيع

ت ختالالالسنوية ال تتضمن ت اباسامتن كاف أن اصل على ضمامتو على أنه هنة متا

إذا  ما ت سابامتاافظ متد دمتكما  ،لسنويةت اسابامتاجمل متس سامتنها امن شأة متمعت

ول جدو زينةمتت اتدفقاول  جدولنتائج ول اجدونية ايزمتا متلسنوية متمثلة ت اسابامتاكانت 

دئ بامتواعد اها طبقا للقوادعدإ متنه قد أالحق متا اكذواصة متال األمورؤوس ا متتغ

 2011 متنوفم 25  مترخ ؤمتا 07-11قم  ن رلقانوا متعليها ص نصومتااسبية متا

 :نذكر متعايمتا، ومن بعض تعلقة به متص النصووا متامتا متاسمتم االنظاتضمن متا

 :  ئمالقول احوأي لرالتعبير عن اتقرير ر معيا

 متعايمت ليه طبقاة إستندمتالرقابة امهمة أدى نه أيه على ل رأمن خالت سابامتاافظ متيعبر 

من ة متمعتت ختالالاتتضمن ن   صل على ضمامتنه ألسنوية ال ت اسابامتن ابأف هنة كامتا

نية ايزمتا متلسنوية متمثلة ت اسابامتاكانت ، لسنويةت اسابامتاجمل متس سامتا انهشأ
الحق متا اكذواصة متال األمورؤوس ا متتغول جدوزينة متت اتدفقاجدول لنتائج ول اجدو

ا في المنصوص عليهعد اها طبقا للقوادعدإ متنه قد ت أسابامتاافظ متد دمتكما دئ، بامتوا
 القانون.

ا ذهف يهد لمدمجةت الحساباوالمدعمة ت الحسابال احوأي لرالتعبير عن اتقرير ر معيا

ت اسابمتاافظ مترأي عن   متلتقرير للتعباديد متوألساسية دئ ابامتلتعريف باا متر إعيامتا

 . القانون متعليها ص نصومتاة متدمتت اسابامتوادعمة متت اسابامتل احو
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   ــــــة:ــــالخاتمـ

ول  الدفتية مقارنة ب لكنها تعتبر والتمتعدة زائر متا متراجعة متلقد عرفت مهنة ا 

 91-08تعرف تنظيما حقيقيا للمهنة إال بصدور القانون رقم  متزائر متخاصة وأن ااألخرى 

االستقالل  لنا أنه بعد تبيّن زائر متا متراجعة متومن خالل تتبعنا لتطور مهنة ا  للمهنة،نظم متا

رع شمتيتناول اولم الفرنسية    متمورست وفقا للقوان متكان ال يوجد تنظيما للمهنة وبالتا

راجعة لدى   متحيث تناول فقط ا 1970 سنة  مت 1969راجعة إال سنة  متزائري مهنة امتا

أين صدر  1991غاية  متا إمتراجعة على حامتوبقيت مهنة ا ،ختلطةمتؤسسات العمومية وامتا

ون وقد جاء بعد صدور القانسابات متافظ امتو لمحاسبا متبمتانون جزائري ينظم مهنة اأول ق

 .  قلسوو اقتصاد امتزائر متوبداية توجه ا  1988 ؤسسات العمومية سنةمتاالستقاللية التوجيهي 

من  متشاكل خاصة خالل العشرية األومتهنة كذلك بعض النقائص وامتوقد عرفت ا 

ازية أعضائها وظهور هيآت مو متهنة عدة انقسامات بمتن عرفت اأي  الواحد و العشرون القرن

 متة هنمتوآدائهم ومكانة ا متهنيمتانعكس سلبا على سلوك ا الذي للهيآت القائمة  وهو األمر 

ا ة بعدمهنمتا متكيفية التحكم  متالذي ترك السلطات العمومية تفكر المجتمع بصفة عامة، األمر 

 01-10خالل القانون  منذلك    تجلى وقد  1991 عرفت استقالال عن السلطات العمومية منذ

يا متللمحاسبة التابع ر متزائري للمجلس الوطمتشرع امتأين أعطى ا 2010  جوان متالصادر 

 زائر .متا متراجعة متللسلطات العمومية صالحيات ومهام واسعة لتنظيم مهنة ا
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