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 صدق اهللا العظيم
 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

أْ { بَِّك  بِاْسمِ  اقـْرَ َق  الَِّذي رَ َق )1( َخَل ْن  اِإلنَسانَ   َخَل أْ )2( َعَلقٍ  مِ بَُّك   اقـْرَ رَ ُ  وَ م  َعلَّمَ   الَِّذي)3( اَألْكرَ
ا اِإلنَسانَ  َعلَّمَ  )4( بِاْلَقَلمِ  ْم  َلْم  مَ ْعَل  })5( يـَ

 5  إىل1سورة العلق، اآليات من 
 

ُن { آنَ  )1( الرَّْحمَ َق اِإلنَسانَ  )2( َعلَّمَ اْلُقرْ انَ  )3 (َخَل َ ي هُ اْلبـَ )} 4 (َعلَّمَ
 4  إىل1 سورة الرمحن، اآليات من

 

َن { مِ ابِّ  النَّاسِ  وَ الدَّوَ اِم  وَ اْألَنـْعَ لِفٌ  وَ ْختَ هُ  مُ اُن َِك  َأْلوَ َْخَشى إِنََّما َكَذل ْن  اللَّهَ  ي ِ  مِ اِده َ ُ  ِعب َلَماء  اللَّهَ  إِنَّ  اْلعُ
ُفوٌر  َعزِيٌز   }َغ

 28 سورة فاطر، اآلية

 

انٌِت  ُهوَ  َأمَّْن { َ  َق ْلِ  آنَاء ائًِما َساِجًدا اللَّي َق َْحَذرُ  وَ ةَ  ي ُجو اْآلِخرَ رْ يـَ بِّهِ  رَْحَمةَ  وَ َْستَِوي َهْل  ُقْل  رَ  الَِّذيَن  ي
ْعَلُمونَ  الَِّذيَن  يـَ ْعَلُمونَ  َال  وَ نََّما يـَ تَذَكَّرُ  ِإ اِب  ُأوُلو يـَ َ  }اْألَْلب

 9سورة الزمر، اآلية 

 

ا{ َ نُوا الَِّذيَن  َأيـَُّها ي ا آمَ َذ َ  ِإ يل َجالِسِ  فِي تـََفسَُّحوا َلُكْم  قِ اْفَسُحوا اْلمَ ْفَسحِ  َف ا َلُكْم  اللَّهُ  يـَ َذ ِإ يَل  وَ  قِ
ُشُزوا ُشُزوا اْن اْن عِ  َف َف رْ نُوا الَِّذيَن  اللَّهُ  يـَ نُْكْم  آمَ الَِّذيَن  مِ اللَّهُ  َدرََجاٍت  اْلِعْلمَ  ُأوتُوا وَ ا وَ ُلونَ  بِمَ ْعمَ يرٌ  تـَ  }َخبِ

ادلة، اآلية  11 سورة ا
 

َُكلِّفُ  الَ { َها إِالَّ  نـَْفساً  الّلهُ  ي ْسعَ ا َلَها وُ َْت  مَ َها َكَسب َعَليـْ ا وَ َْت  مَ ا اْكتََسب بـَّنَ ا الَ  رَ ا إِن تـَُؤاِخْذَن  َأْو  نَِّسينَ
ا ا َأْخطَْأَن بـَّنَ الَ  رَ ْحِمْل  وَ ا َت نَ يـْ َل ن الَِّذيَن  َعَلى َحَمْلتَهُ  َكَما إِْصراً  عَ ا مِ نَ ِ ل ا قـَبْ بـَّنَ الَ  رَ ا وَ ْلنَ َحمِّ ا ُت  َطاَقةَ  الَ  مَ

ا اْعفُ  بِهِ  لَنَ رْ  َعنَّا وَ اْغفِ ا وَ ا لَنَ اْرَحْمنَ ا َأنَت  وَ ْوالََن ا مَ َن انُصرْ ِريَن  اْلَقْومِ  َعَلى َف ِ } اْلَكاف
 286سورة البقرة، اآلية 



 

 إهداء   
 

  إىل:أهدي مثرة هذا العمل 

 والدي الذي علمين الطيبة واحلنان، علمين الكرم واإلحسان، علمين معىن احلياة وحرم نفسه ليعطيين؛  

 ؛عطيينجاح، علمتين التواضع وحرمت نفسها لتوالديت اليت علمتين الصرب والتحدي، علمتين القوة والن  

  أقول هلما أنتما من وهبين األمل وزرع بداخلي شغف االطالع وحب العلم.

،زوجي الذي مل يبخل علي بشيء، يسقيين إذا ضمئت، ينصحين إذا أخطأت، ميسك بيدي إذا تعثرت  

  ا فشلت، ميسح على رأسي إذا أصبت ويفتخر يب إذا جنحت؛يشجعين إذ   

  أقول له أنت من أضاء الطريق أمامي وجعلين أصمد أمام الصعاب.

أخوايت الالئي ساندنين يف التغلب على الظروف ومل تتخل عين يوما، وطاملا خففن عين ومحلن معي مهومي؛  

 املشوار الدراسي؛ابنتاي جنالء واسراء اللتان حتملتا معي عناء إكمال  

  أقول هلن أننت سر بسميت وكم أمتىن أن أراكن متألقات ناجحات يف هذه احلياة.

  .كل أساتذيت الذين سامهوا يف تربييت وتعليمي وقدموا يل االهتمام واملساعدة  

   كل أفراد أسريت وأسرة زوجي والذين ينتظرون إكمال هذا العمل؛  

  .والتقدير الحرتاماأقول هلم أنين أكن لكم كل 



 

  شكر وتقدير  
  

ات التقدير واالمتنان أمسى عبار ب اجلزيل بالشكر أتقدمو أشكره على توفيقي يف اجناز هذا العمل، و  تعاىل اهللا أمحد

  :، وأخص بالذكرإىل كل ما ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل

القيمة وجيهاتتوعلى مجيع ال األطروحة هذه على اإلشراف بقبوله تفضل الذي رواحبي عبد الناصر الدكتور 

  ؛طيلة فرتة إجناز هذا العمل

؛على قبوهلم مناقشة وإثراء هذا العمل، وحتمل تعب قراءته وتقييمه املوقرة املناقشة جلنة أعضاء  

  على حسن تعاملهم  1امعة سطيفالعلوم التجارية وعلوم التسيري جلعمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية و

  ؛وتقدميهم يد املساعدة بشكل دائم

األساتذة الذين حتملوا عناء حتكيم االستبيان؛  

الستبيان عرب خمتلف واليات الوطن.الزمالء واألقراب الذين ساعدوين يف توزيع ا  
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 ب 

ها ملراقبة أداء بالكفاءة املهنيةيتمتع عن اإلدارة احلاجة إىل طرف مستقل  رو ظهق مرتبط بظهور مهنة التدقيإن 
حرتام املدقق ا ويف سياق ممارسة هذه املهنة جيب على، ب رؤوس األموال ومحاية املمتلكاتضمان حقوق أصحاو 

وإتباع منهجية وتنفيذ إجراءات منظمة، من خالل مجع وتقييم األدلة بشكل موضوعي، قصد إبداء رأيه عن مدى 
ومات الواردة يف القوائم املالية، ولكن خطوات العمل اليت خيتارها ويتبعها املدقق أصبحت لصحة ومصداقية املع

ل ، فظهرت احلاجة إىل مبادئ رئيسية حتكم هذه املمارسة يف شكمشكلة جوهرية يف االختالف بني ممارسي املهنة
  معايري خاصة تنظم وتوحد عمل مهنة التدقيق، ليس على الصعيد احمللي فقط بل على الصعيد الدويل.

 تقليل التفاوت يف األداء بني ممارسي مهنة التدقيق يف معظم دول العامل إىلومن هنا سعت اهليئات الدولية 
ممثال بلجنة التدقيق الدولية  (IFAC)ويف مقدمتها االحتاد الدويل للمحاسبني املوضوعية قدر اإلمكان،  لالقرتاب من

واللجان األخرى املنبثقة عنه، والذي عِمل على تطوير ورفع كفاءة املستوى الفين والثقايف ملمارسي مهنة التدقيق، 
 ،(ISA)من خالل إصدار معايري التدقيق الدولية العامل وكذا االهتمام بتوحيد ممارسات هذه املهنة يف كافة أحناء

وترجع األمهية اليت أوليت هلذه املعايري إىل احلاجة امللحة و املستمرة من قبل ممارسي املهنة ملعايري األداء اليت تغطي  
ا متثل أمناطا ملا جيب أن يكون عليه األداء الفع ي ملمارسة املهنة، لكافة اجلوانب املختلفة للعمل املهين، وكذا لكو

ذه املعايري، وخاصة ل ا ختضع للتوهو األمر الذي جعل مكاتب التدقيق العاملية تلتزم العمل  عديل املستمر كو
  دف السعي وراء مواكبة التغريات والتطورات االقتصادية. 

كن ممارسة مهنة تمي أن تواجلزائر باعتبار متيز اقتصادها باالنفتاح على العامل اخلارجي، فقد أصبح من الضرور 
 الستجابة ملتطلبات الواقع االقتصادي الراهن، خاصة بعد فتح فروع للشركات األجنبية باجلزائر، حيثا االتدقيق 

حتتاج هذه الشركات إىل إجراء قراءة موحدة لقوائمها املالية ولنتائج مراجعتها من طرف املدققني احملاسبني اجلزائريني، 
 (IAS/IFRS)شروع اجلزائر اعتماد املعايري احملاسبية الدولية وإن أصبح األمر سهال بالنسبة لتوحيد القوائم املالية ب

فإن األمر ليس بعد بالنسبة للتدقيق احملاسيب، فممارسة مهنة التدقيق ، (SCF)تطبيق النظام احملاسيب املايل من خالل 
هذه ممارسة كم حت إذاحملاسيب يف اجلزائر تعاين من غياب إطار مرجعي موحد حملي أو دويل يسهل ممارسة هذه املهنة، 

ه ال ترقى إىل مستوى املعايري، لذا يتعني التفكري يف إنشاء معايري حول ما يلزم ممارسة هذبعض التشريعات واليت 
املهنة سواء بتبين معايري التدقيق الدولية أو باالستناد عليها، وذلك بغرض الرفع من مستوى أداء مهنة التدقيق احملاسيب 

  يف اجلزائر.
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  دراسةالإشكالية:  
، لكن يف اجلزائر نيمها مرجعني متكامل (ISA) ومعايري التدقيق الدولية (IAS/IFRS)إن املعايري احملاسبية الدولية 

املتضمن  07/11 من خالل القانون (IAS/IFRS)احملاسبة الدولية  قضا، فإذا مت التقارب حنو معايرييبدو الوضع متنا
اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد والذي مبهنة لق املتع 01-10احملاسيب املايل، فإن القانون للنظام 

  . (ISA) تقارب حنو معايري التدقيق الدوليةكذلك جاء سعيا لل 08-91 ألغى القانون

، (IFAC)كن اجلزائر من االنضمام إىل اهليئة الدولية املشرفة على تطوير مهنة التدقيق متانطالقا من عدم ف 
 لسوق التدقيق من خالل إنشاء فروع هلا بالبلد، وكذا شروع اجلزائر يف اعتماد معايريالدولية دخول مكاتب التدقيق و 

باتت واقعا حتميا، ولعل  (ISA)، فلعل خطوة التقارب حنو معايري التدقيق الدولية (IAS/IFRS) احملاسبة الدولية
اليت حتكم ممارسة مهنة التدقيق باجلزائر أصبح أمرا احمللية ضمن التشريعات  (ISA)إدراج معايري التدقيق الدولية 

الذي تتمحور  يسيالسؤال الرئيه ف، وعلباجلزائر دققاملفع من أداء مستوى لتطوير مهنة التدقيق والر  وذلك ضروريا،
   دراسة يصاغ كالتايل:الهذه إشكالية حوله 

  مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر؟ علىتبني معايير التدقيق الدولية ما مدى تأثير 

  جمموعة من التساؤالت، أمهها ما يلي: ا السؤالهذتفرع من يو 

 ؟التدقيق الدولية بصفة خاصةبصفة عامة وأمهية معايري التدقيق  ما هي أمهية معايري 

 كيف يتم تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب وفقا ملعايري التدقيق الدولية؟ 

 ما مدى حاجة اجلزائر إىل معايري تبين معايري التدقيق الدولية؟ 

  دولية؟ري التدقيق اليعام مع ما تتطلبهاليت حتكم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر احلالية التشريعات ما مدى انسجام 

 ما مدى إطالع املدقق باجلزائر على معايري التدقيق الدولية؟ 

 باجلزائر على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب؟ كيف ميكن أن يؤثر العمل مبعايري التدقيق الدولية  
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  ةالدراس وضفر: 

 تالية:العامة العلى ضوء إشكالية البحث واألسئلة الفرعية املنبثقة منها، يتم االنطالق من الفرضية 

  .»الجزائربنحو تبني معايير التدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق المحاسبي  التوجه«
  من هذه الفرضية تنبثق الفروض الفرعية التالية: و 
 التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال تكفي لضمان ممارسة جيدة للمهنة؛ 

  ال يلجأ إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة؛املدقق باجلزائر 

 .العمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل 

 :دوافع اختيار الموضوع 

ممارسة  اعاين منهت نقطةحماولة تسليط الضوء على  على رأسها الدوافعمربرات اختيار املوضوع إىل مجلة من تعود 
ن، وإبراز حاجة عدم استجابتها إىل الواقع االقتصادي واحملاسيب الراهواملتمثلة يف مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر، 

احملاسيب يف تطوير مهنة التدقيق  عايريتبين هذه امل أثرتوجه التدقيق احملاسيب حنو معايري التدقيق الدولية، وحماولة حتديد 
لس الوطين للمحاسبة مهام على  االطالعباجلزائر، خاصة بعد  عايري جديدة وضع مواليت كلفت بجلنة داخل ا

ر عايري الدولية، بغرض مواجهة صعوبة تطبيق النظام احملاسيب املايل، أما مجلة الدوافع الذاتية الختياباالستناد إىل امل
من إدراك الفجوة بني  ةيف احملاسبة واملالية والتدقيق، والذي مكن الباحث ةضوع فهي مرتبطة بتخصص الباحثهذا املو 

غبة التدقيق، والتوقع بضرورة إصالح هذه األخرية يف ضوء االجتاه الدويل، وكذا يعد توفر الر و حملاسبة يت اتنظيم مهن
من بني  ليسواء على املستوى الدويل أو على املستوى احمل على ما يعرفه التدقيق احملاسيب من تطورات االطالعيف 

 أهم األسباب الذاتية اليت دفعت الختيار هذا املوضوع.

 أهمية الدراسة  
ستوى امللى عتكمن أمهية هذه الدراسة من جهة يف أمهية معايري التدقيق الدولية إذ هي معايري مناسبة ومقبولة 

، ويعاد النظر فيها باستمرار بغرض مسايرة الظروف املستجدة ومعاجلة القصور والثغرات اليت قد تظهر خالل الدويل
ا أكثر جتانسا بني الدول باملقارنة مع غريها من املعايري  تطبيقها، وحتتل هذه املعايري مكانة هامة يف ممارسة املهنة لكو

االقتصادية  توحيد معايري التدقيق على املستوى الدويل خاصة بعد التغريات الوطنية لدول كثرية، وكذا لزيادة احلاجة حنو
 تحرير التجارة الدولية، تكنولوجيا املعلومات وكذا انتشار الشركات متعددة اجلنسيات.كالراهنة  
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ومن جهة أخرى فإن أمهية هذا املوضوع تكمن يف اهتمامه مبمارسة مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر، حيث أن 
لواقع احملاسيب الءم مع اتنظيم املهنة مبا يت بإصالحتقوم مواكبة احمليط االقتصادي باجلزائر، وكذا تسعى حنو هذه املهنة 

  .املمارسة الدولية  اجلزائر إىلبعد توجه املمارسة احملاسبية يف
ولكن يف الواقع تتجلى أمهية هذه الدراسة يف إبراز ضرورة إصالح ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر، وحتديد 

تطوير هذه املهنة بتبين معايري التدقيق الدولية، وذلك بغرض تكييف ممارسة مهنة الذي ميكن أن يطرأ على  ثراأل
اسبية قع االقتصادي الذي يتميز باالنفتاح الدويل، وكذا تنسيق هذه املمارسة مع املمارسة احملالتدقيق يف اجلزائر مع الوا

  املستمدة من املعايري احملاسبية الدولية.

 أهداف الدراسة  
حملاسيب امن هذه الدراسة هو حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير تنظيم التدقيق األساسي اهلدف  إن

 ىل األهداف التالية:إوكذا الوصول  باجلزائر،

 معايري التدقيق الدولية؛تطبيق أمهية  حتديد 

 اإلحاطة بتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب وفقا ملعايري التدقيق الدولية؛ 

  ؛01-10تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر بعد صدور القانون  يشهدهاالتعرف على اإلصالحات اليت 

  التشريعات احلالية يف تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر؛حتديد مدى كفاية 

 ؛حتديد مدى انسجام التشريعات احلالية احمللية اليت تنظم مهنة التدقيق يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدولية 

 حتديد مدى جلوء املدققني باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية؛ 

  يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛قياس أثر العمل معايري التدقيق الدولية 

  بعاد املستقبلية لتطور مهنة التدقيق يف اجلزائر بتبين معايري التدقيق الدولية.األحماولة تصور 

 منهج الدراسة: 

قق من كفاية دف التح ئيهج االستقصاناملتستعمل الباحثة يف هذا الدراسة عدة مناهج، لكن ترتكز على 
وء مدققي احلسابات جل مدىالتحقق من و التشريعات احلالية احمللية فضمان ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، 

يف اجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية، وكذا التحقق من أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر كفيل بتطوير هذه 
ألهم ما ورد  تحليليال املنهج الوصفيببشكل واسع  الباحثة ستعنيتاألهداف املرجوة من الدراسة لتحقيق املهنة، و 

ادرة من اهليئات الرمسية، صالدولية يف الكتب، البحوث العلمية، امللتقيات، املقاالت والدوريات الالتدقيق عن املعايري 
 املنهج التارخييعلى ثة تعتمد الباحكما   حملاسيب باجلزائر،التدقيق ا الصادرة لتنظيم مهنةوأبرز ما جاءت به التشريعات 
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لتطبيقي من هذه الدراسة اجلانب ايف ، أما على الصعيد الدويل وعلى الصعيد احملليتطور التدقيق احملاسيب  تتبعيف 
لإلجابة على  باعتبارها األداة املالئمةاالستبيان  أداة من خالل استعمال نهج املسح بالعينةستعني مبفالباحثة ت

هنة تنظم ماليت لية التشريعات احمليف حتديد مدى انسجام  املنهج املقارنبالباحثة تستعني وكذا  .اإلشكالية املطروحة
 .زائر مع معايري التدقيق الدوليةالتدقيق احملاسيب يف اجل

 :الدراسات السابقة 

ة ا دراسات حملية تناولت تنظيم مهنيوجد العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة، منه
التدقيق احملاسيب باجلزائر، ومنها دراسات أجنبية تناولت معايري التدقيق الدولية، وباالطالع على العديد من هذه 
الدراسات مت انتقاء أحدثها لتحديد أهدافها ومناقشة نتائجها مع نتائج دراستنا يف اجلزء التطبيقي، وتتمثل هذه 

  الدراسات يف:
- Hechmi Abdelwahed, Les normes ISA : Conception et Application dans l’audit des 

états financiers, 2ème conférence annuelle du CLEA : "Les Normes ISA au cœur du 
débat», IAE Lyon, France, 5 juin 2014. 

قباال واسعا التدقيق الدولية والذي جيعلها تأخذ إ تدور إشكالية هذه الدراسة يف إبراز املنهج الذي تتبعه معايري
الدولية،  االحتاد الدويل للمحاسبني وجملس معايري التدقيق والتأكيدهيكلة تناولت هذه الدراسة حنو تطبيقها، حيث 

 .حملة عن معايري التدقيق الدولية، نظرة عامة حول منهج التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية

 ضمن مقدمة طروحةأ ،)املغربية واململكة وتونس اجلزائر بني مقارنة دراسة( للمراجعة املهين التنظيم :عمر شريقي  -
 جامعة التسيري، علومو  والتجارية االقتصادية العلوم كلية  االقتصادية، العلوم يف علوم دكتوراه شهادة نيل متطلبات
 .منشورة غري ،2012 ،1سطيف

صائص واملتطلبات يف اجلزائر على اخل للمراجعةمدى توفر التنظيم املهين  حتديدتتمثل إشكالية هذه الدراسة يف 
ة بني االعتماد يف هذه الدراسة على أسلوب املقارن الكفيلة بنجاح وتطور املهنة مقارنة بتونس واملغرب، وقد مت

عناصر التنظيم  املقارنة ناولت هذهتونس واملغرب، حيث ت ،املراجعة للبلدان الثالث اجلزائر ةملهنالتنظيم املهين السائد 
هنة، املتمثلة يف اإلطار العام للممارسة املهنية، اهليئات املهنية املشرفة على تنظيم املللمراجعة هلذه البلدان و  املهين

دف تقدمي مقرتحات لتدقيق، دستور آداب وسلوك املهنةمعايري ا صر انملعاجلة القصور الذي يشوب ع، وذلك 
  باجلزائر من خالل االستفادة من خربة تونس واملغرب يف التغلب على تلك القصور. تنظيم املهنة
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ورقة  ،توافق ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع املعايري الدولية للتدقيق (دراسة ميدانية) مدى بن قارة إيمان: -
م االقتصادية دولية، كلية العلو امللتقي الدويل األول: احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال العمل مقدمة يف 

 .2012ديسمرب  05، 04والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، يومي 

الدولية تدقيق لايف حتديد مدى توافق ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع معايري  الدراسةتتمحور إشكالية هذه 
(ISA) دقيق الدولية معايري الت باختصار مضمون النظري يف جانبها تناولت الدراسةشكالية هذه اإللإلجابة على ، و

ريعات اليت ومن مث حتديد مدى توافق النصوص والتش، تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائراإلصالحات اليت شهدها كذا و 
 .يف اجلانب التطبيقي تنظم املهنة مع معايري التدقيق الدولية من خالل استعمال أداة االستبيان

 مذكرة ،التدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائرمحمد أمين مازوت:   -

، 2011، 3، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة
  غري منشورة.

إعطاء و تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى إمكانية معايري التدقيق الدولية من حتسني خمرجات التدقيق 
ضمان والثقة ملستخدمي القوائم املالية ومدى إمكانية انتهاجها يف اجلزائر، وبغرض الوصول إىل األهداف املرجوة 

لدولية، أما ق، البيئة الدولية للتدقيق ومعايري التدقيق امن هذه الدراسة مت التعرض إىل كل من اإلطار النظري للتدقي
اجلزء التطبيقي فاستعملت الدراسة االستبيان كأداة حملاولة الوصول إىل مدى إمكانية انتهاج معايري التدقيق الدولية 

  يف اجلزائر.
  املاجستري، شهادة نيل اتمتطلب ضمن مقدمة مذكرة، املراجعة اخلارجية يف ظل النظام احملاسيب املايلزواق كمال:  -

 ، غري منشورة.2011، 3 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

تتمثل إشكالية هذه الدراسة يف حتديد أثر استحداث نظام حماسيب مايل يف اجلزائر على ممارسة مهنة املراجعة 
ايري املطروحة تناولت الدراسة يف اجلانب النظري املراجعة اخلارجية واملع اإلشكاليةعلى اخلارجية، وللوصول إىل إجابة 

مدى قبول تحديد لالدولية، النظام احملاسيب املايل وظروف استحداثه، ويف اجلانب التطبيقي استعانت بأداة االستبيان 
 النظام احملاسيب املايل وما متاشي ممارسة مهنة املراجعة معه.

 ،زائر)ق احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية ومعايري التقارير املالية الدولية (دراسة حالة اجلالتدقيبن عيسى رقيق:  -
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة   املاجستري، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة

 ، غري منشورة.2010حيي فارس املدية، 
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 حملاسبةاتتمحور إشكالية هذه الدراسة يف حتديد واقع ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر بعد التوجه حنو معايري 
فة وقد اهتمت هذه الدراسة بالتدقيق احملاسيب بصفة عامة ومعايري التدقيق بص، ومعايري التقارير الدولية الدولية

ا حاولت إبراز الخاصة، كما اهتمت بنظام احملاسيب باجلزائر و  شغور مدى توافقه مع املعايري احملاسبية الدولية، كما ا
  بني مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر والنظام احملاسيب املايل.

 مقدمة مذكرة ،تقارير املراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر حكيمة مناعي: -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج   املاجستري، شهادة نيل متطلبات ضمن
 ، غري منشورة.2009خلضر باتنة، 

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول حتديد مدى تأثري تطبيق معايري احملاسبة الدولية على تقارير املراجعة مستقبال، 
ام تطور املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، تقارير املراجعة اخلارجية، اإلطار العفتناولت هذه الدراسة يف جزئها النظري 

االستبيان للوصول إىل فقد عاجلته هذه الدراسة ب يللمعايري احملاسبية الدولية وتطبيقها يف اجلزائر، أما اجلزء التطبيق
 ة.ر املراجعة اخلارجيمدى حتمية تبين املعايري احملاسبية الدولية ومدى تأثري تطبيقها على تقاري

 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،مراجعة احلسابات وواقع املمارسة املهنية يف اجلزائرلقيطي األخضر:  -

 ، غري منشورة.2009كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة،   املاجستري،

تكمن إشكالية هذه الدراسة يف حتديد اإلجراءات املتبعة يف مراجعة احلسابات وتشخيص واقع ممارسة مهنة 
تناولت هذه الدراسة التأصيل العلمي للمراجعة، خطوات وإجراءات القيام مبهنة املراجعة، حيث يف اجلزائر،  املراجعة

استعمال أداة ب واقع ممارسة مهنة املراجعة يف اجلزائرمث الوقوف أمام  ،تنظيم مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر
 االستبيان.

 ضمن مقدمة حة، أطرو التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية وأثره على مهنة التدقيق حواس صالح: -
 منشورة.، غري 2008، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، دكتوراه شهادة نيل متطلبات

فتعرضت ، دقيقمعايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية على مهنة التحتديد أثر تبين يف هذه الدراسة  ةتتمثل إشكالي
هذه الدراسة لنظم املعلومات احملاسبية، معايري احملاسبة الدولية، أمهية استخدام معايري اإلبالغ املايل ومراحل تطورها، 

 تعترب حمل القوائم املالية واليت على ت هذه الدراسةز رك الغ املايل والقيمة العادلة، كماالتدقيق يف ظل معايري اإلب
ة باحملاس املعايريباعتباره مستمد من   (SCF)فقا للنظام احملاسيب املايلمقارنة إعدادها وعرضها و و  ،اهتمام مهنة التدقيق

 . (PCN)املخطط احملاسيب الوطين إعدادها وعرضها حسب مع  واإلبالغ املايل الدولية
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 ضمن مقدمة، أطروحة التجارب الدولية ضوء على اجلزائر يف املالية للمراجعة متكامل حنو إطار صديقي مسعود: -
 ، غري منشورة.2004، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، دكتوراه شهادة نيل متطلبات

يف وضع إطار مرجعي متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية،  الدراسةتدور إشكالية هذه 
فتناولت هذه الدراسة التأصيل العلمي للمراجعة، خماطر املراجعة، فجوة التوقعات والضبط اإلجرائي هلا، كما مت يف 

ماد على تهلذه الدراسة مت االع ياجلانب التطبيقيف هذه الدراسة عرض للتجارب الدولية للمراجعة املالية، أما 
دف تشخيص   واقع املراجعة املالية يف اجلزائر وحماولة تصور إطار مرجعي للمراجعة املالية يف اجلزائر.االستبيان 

 :نموذج الدراسة 

وذلك  باجلزائر تسعى هذه الدراسة إىل حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب
  باتباع النموذج املوضح يف الشكل املوايل:

  : نموذج الدراسة❶الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  املصدر: من إعداد الباحثة

أهداف  وحتقيق املطروحة اإلشكاليةيتضح أن منوذج الدراسة يسعى لإلجابة على  من خالل الشكل السابق
املوضوعة، حيث أن هذه الدراسة تركز على حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية على تطوير مهنة التدقيق احملاسيب 

  المتغير المستقل الرئيسي:
 (ISA) معايير التدقيق الدولية

  كمي  أثر

  نوعي أثر

 المتغيرات التابعة الفرعية:
  المبادئ والمسؤوليات -
  تقييم الخطر واالستجابة للمخاطر -
  أدلة التدقيق -
ن            اآلخريالمدققين االستفادة من عمل  -
 نتائج تقرير المدقق -
 الحاالت الخاصة لعملية التدقيق -

  المتغير التابع الرئيسي: 
  مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر

  المتغيرات المستقلة الفرعية:
  المبادئ والمسؤوليات -
  تقييم الخطر واالستجابة للمخاطر -
  أدلة التدقيق -
ن            اآلخريالمدققين االستفادة من عمل  -
 نتائج تقرير المدقق -
 الحاالت الخاصة لعملية التدقيق -

  التفرع

  األثر 



 المقدمة العامة

 

 ي 

باجلزائر، حيث تسعى لتحديد كمية ونوع ذلك األثر على ستة عناصر تنظم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب حسب 
على املتغري التابع  قيمة أثر املتغري املستقل "معايري التدقيق الدولية"فلتحديد ، التوجه الدويل ملعايري التدقيق الدولية

ست متغريات فرعية  إىل) 899-200تفكيك "معايري التدقيق الدولية"  من (يتم "مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر" 
) 499-300"، (ئ واملسؤولياتاملباد) "299-200(واملتمثلة يف ستة جمموعات؛ األوىل حسب التصنيف الدويل هلا، 

 املدققني االستفادة من عمل") 699-600( "،أدلة التدقيق) "599-500"، (تقييم اخلطر واالستجابة للمخاطر"
"، ولتحديد األثر احلاالت اخلاصة لعملية التدقيق " )899-800(" ونتائج تقرير املدقق ") 799-700("، اآلخرين

فكيك هذا  تمتالتدقيق الدولية" على املتغري التابع " مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر" النوعي للمتغري املستقل "معايري 
ت اليت تنظم مهنة حيث مت تقسيم التشريعا توجه الدويل للمعايري،كذلك باتباع الاألخري إىل ستة متغريات فرعية  

  التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل ستة جمموعات:
  أوال: املبادئ واملسؤوليات؛ 

  ثانيا: تقييم اخلطر واالستجابة للمخاطر؛
  ثالثا: أدلة التدقيق؛

  رابعا: االستفادة من عمل اآلخرين؛
  خامسا: نتائج تقرير املدقق؛

  سادسا: احلاالت اخلاصة لعملية التدقيق.

 محتوى الدراسة:  

 جلانبتتناول ا فصولبدوره إىل ثالث جيزأ  األول زءاجل؛ جزأينالبحث إىل  يقسمدف جتسيد منوذج الدراسة 
داية من ماهية معايري ب عايري التدقيق الدوليةيتناول اإلطار العام مل الفصل األولحيث أن  النظري ملتغريات الدراسة،

التدقيق وعموميات حول معايري التدقيق املتعارف عليها باعتبارها نقطة انطالق ملعايري التدقيق الدولية، مث يتطرق 
سبية ب الطلب على معايري التدقيق الدولية، االهتمامات الدولية بتطويرها، عالقتها باملعايري احملاالفصل األول إىل أسبا

ا، أمهيتها، مفهومها، خصائصها، أهدافها، عوائدها، إصدارها، أساليب تبنيها ونطاق استخدامها.  الدولية، نشأ
هم ما تتطلبه معظم هذه يري التدقيق الدولية بالتطرق أليتناول تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب وفقا ملعا الفصل الثاينأما 

موعات الستة هلا  موعة "املبادئ واملسؤوليات) 299-200("موعة األوىل ااملعايري، وذلك من خالل تناول ا ، ا
موعة الثالثة ، تقييم اخلطر") 499-300(الثانية " موعة الرابعة أدلة التدقيق"، ) 599-500("ا االستفادة  )699-600("ا

موعة اخلامسة من عمل اآلخرين" موعة السادسة نتائج وتقرير املدقق" و) 799-700"(، ا االت  )899-800("ا ا



 المقدمة العامة

 

 ك 

ذه املهنة يتناول تطور مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لكن يركز على تنظيم ه الفصل الثالثيف حني أن ، املتخصصة"
وإجراءات  شروط ويتناول، حيث يتطرق للهيئات احلالية املشرفة على تنظيم املهنة، 01-10بعد صدور القانون 

 ممارسة املهنة، أدلة التدقيق وملفات العمل وأخريا تقرير املدقق.

 كذلك ينقسم إىل ثالث فصول تتناول الدراسة االستقصائية املوجهة لعينة من حمافظيهلذه الدراسة   واجلزء الثاين
دف حتديد األثر بني متغريات الدراسة، من خالل حتديد مدى كفاية التشريعات احلسابات  واخلرباء احملاسبني 

دقق باجلزائر إىل معايري احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لضمان ممارسة جيدة للمهنة، وواقع جلوء امل
الدولية يف الرفع  املهنة، وكذا حتديد أثر العمل مبعايري التدقيقالتدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة 

كونات الدراسة من يتناول م الفصل الرابعحيث أن من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل، 
ا الرئيسة و خالل حتديد جمتمع الدراسة، حتديد حجم العينة، طريقة اختيارها وتوزيعها، حتديد حدود الدراسة  متغريا

والفرعية، كما أن هذا الفصل يتناول اإلطار املنهجي لالستبيان من خالل حتديد مراحل إعداده وتصميمه، كيفية 
لدميغرافية خلصائص العينة، ا صتطرق هذا الفصل إىل وصف اخلصائن مث يبناءه وهيكلته، كيفية تفريغه ومعاجلته، وم

لدراسة ملختلف ا القة االرتباط بني مكوناته، وأخريا حتليل إجابات وحدات عينةإثبات صدق وثبات االستبيان وقوة ع
وحيدد الرئيسية ة للدراسة، وكذا الفرضي واجلزئية الفرعية يتناول اختبار الفروض الفصل اخلامسحماور االستبيان، أما 
ث تتمثل هذه األخرية راقبة، حيبني خمتلف فئات وحدات عينة الدراسة وفقا ملتغريات امل فروضالفروق يف اختبار ال

يف الدرجة العلمية، اخلربة املهنية، الوظيفة، التخصص وحمل ممارسة النشاط، كما أن هذا الفصل يقرتح منوذج احندار 
الفصل كما أن    زائر،مهنة التدقيق احملاسيب باجل يتنبأ باألثر تبين معايري التدقيق الدولية على تنظيم متعدد خطي

ة التدقيق نهنظم متل مناقشة نتائج الدراسة من خالل اسقاط ما جاءت به التشريعات احلالية اليت يتناو  السادس
ستبيان، ومن مث وتدعيم ذلك بتحليل ومناقشة نتائج االاحملاسيب باجلزائر على ما تتطلبه معايري التدقيق الدولية، 

 .سات السابقةمناقشة نتائج الدراسة ككل على ضوء األهداف املسطرة ونتائج الدرا

مع تها هذه الدراسة ، وحتدد املسامهة اليت أضافاخلامتة تلخيص النتائج النظرية والتطبيقية هلذه الدراسة يفوأخريا 
وضوع الدراسة واليت علقة مبفاق املتة التدقيق احملاسيب باجلزائر، وكذا وضع اآلالزمة لتطوير مهنلوضع االقرتاحات ا

  دراسات أخرى.ن تكون نقطة انطالق ميكن أ
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  مقدمة الجزء النظري:

إىل توحيد ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب على الصعيد الدويل،  (ISA) معايري تدقيق دولية نشوءيهدف 

زائر كغريها من الدول الدولية، واجلإذ أن هذه املعايري تنظم مهنة التدقيق احملاسيب مبا تتطلبه املتغريات 

لتدقيق الدولية كما أن معايري اعلى نظامها االقتصادي واحملاسيب،   ختضع لتلك املتغريات واليت تؤثر

)ISA( ا تشهد ريات اليت حتيط بامليترفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب مبا يتالءم مع التغ هنة، لذا فإ

 هذه املعايري جلزائر مل تطبق بعدحنو تطبيقها أو التوجه حنوها، لكن ا من طرف العديد من الدولإقبال 

هلذه الدراسة ري اجلزء النظ، و نصوص قانونيةإصدار كتفي بتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب من خالل وت

ة، كما بصفة خاصهنة التدقيق احملاسيب مل هاتنظيمبصفة عامة، و  )ISA( الدولية معايري التدقيق يتناول

  لتالية:من خالل الفصول ا وذلك لتشريعات احلالية احملليةحسب ايتناول هذا اجلزء تنظيم املهنة 

  
  

  

  

  

  

 :؛الدولية التدقيق طار العام لمعاييراإلالفصل األول 
 
؛الفصل الثاني: تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي وفقا لمعايير التدقيق الدولية 

 
 المحاسبي بالجزائر.الفصل الثالث: تنظيم مهنة التدقيق 



 

  

 
  الفصل
 األول
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  تمهيد:

احثني  رب العديد من البوملا اعتلمدققني، والتقديرات الشخصية ل باالجتهاداتاحملاسيب التدقيق تتأثر ممارسة مهنة 
وحدة حتكم م، جاء التفكري يف وضع معايري نقطة ضعف يف ممارسة هاته املهنةاالجتهادات والتقديرات كثرة تلك 

ة مهية تلك الفكرة وسعت العديد من الدول واهليئات العلميأ، لكن سرعان ما برزت احملاسيب التدقيقممارسة مهنة 
  عايري. تلك امل واملهنية لوضع وتطوير

 (GAAS)ا تعارف عليهالتدقيق امل معايريإن التسلسل الزمين لظهور معايري التدقيق فيمكن القول  يفإذا مت البحث 

واليت ة، على مستوى الواليات املتحدة األمريكي احملاسيب هي أول مبادرة لصنع معايري حتكم ممارسة مهنة التدقيق
 أساسا عايريهذه املأو من طرف الدول، حيث اختذت  مدققي احلساباتمن طرف سواء ر استعماهلا اانتشاتسع 

  عايري حملية هلا.للعديد من الدول يف انشاء م

الدول  بنيحملاسيب اف يف ممارسة مهنة التدقيق ور االقتصاد العاملي أصبح وجود اختاللكن بتفتح العامل وتط
لكن ممارسة اسيب احملليس فقط بالنسبة للتدقيق  دوليةمعايري إنشاء مما دعا  ،املالية عائق أمام مستخدمي التقارير

عايري احملاسبية لذا فقد سار توحيد املمهنة احملاسبة هي األخرى طالبت مبعايري ميكن تطبيقها يف خمتلف الدول، 
  ومعايري التدقيق يف نفس االجتاه وبنفس النسق، مما جعل االرتباط والتكامل بينهما واضحا.

وضعها وتطويرها املستمر جعل هلا أمهية كبرية على باألمر السهل لكن  (ISA) مل يكن إنشاء معايري تدقيق دولية
معايري قيق بشكل عام و معايري التديف  الدول التفكري يف استخدامها، ولتفصيل أكثرالعديد من  ودفع الصعيد الدويل،
  التالية:العناصر إىل هذا الفصل  يفبشكل خاص سيتم التطرق  )ISA(التدقيق الدولية 

  

  

  

  

  

  

؛معايير التدقيق ماهية 

 ؛معايير التدقيق المتعارف عليهاعموميات حول 

 ؛ةالدوليمعايير التدقيق أسباب الطلب على 

االهتمامات بالمعايير الدولية؛ 

؛ماهية معايير التدقيق الدولية 

إصدار، تبني واستخدام معايير التدقيق الدولية. 
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I. معايير التدقيق اهيةم  
من  املهن العريقة مناحملاسيب عايري من أهم املقومات األساسية ألية مهنة متطورة، ومهنة التدقيق املوجود يعترب 

ري واليت هنة على جمموعة من املعايهذه املتعتمد خالل الدور الذي تلعبه يف خدمة مستخدمي القوائم املالية، لذا 
مته تقليل تقديره الشخصي عند أداء مه متكنه منإذ  أداء عمله والرفع من جودته،على  مدقق احلساباتاعد تس

هنة التدقيق دف الرئيسي ملاهل يف حتقيقلذا فقد تظهر أمهية معايري التدقيق وتكوين رأيه حول مصداقية القوائم املالية، 
  ، والذي يتمثل يف إضفاء الثقة على القوائم املالية.احملاسيب

I. 1 .مفهوم معايير التدقيق  
، اكال على حد  "التدقيق"و "املعيار"مفهوم معيار التدقيق فمن اجلدير التعرف على مفهومي التطرق إىل قبل 

االت، ويعترب من املقومات األساسية للممارسة أي عمل مهين  "املعيار"مصطلح ف أصبح يستعمل يف العديد من ا
آلونة الستعمال والتداول يف اكثري ا  صار "التدقيق"مصطلح  وكذلكواعد واإلرشادات اليت يقدمها، من خالل الق

  األخرية رغم أن أصل هذه الكلمة يعود إىل العصور القدمية.

I. 1. 1. فهوم المعيارم  

مقياس يقاس  " ، وهو1"ما سويت به المكاييل، وهو صحيح تام وكاف" كلمة املعيار من عاير أو العيار والعيار هو  :ةغل
أنه فوفقا ملا ورد يف قاموس اكسفورد  أي هو كل ما ميكن استخدامه يف القياس، و"املعيار 2به غيره للحكم والتقييم"

النمط أو المعيار أو المقياس الذي يمكن بواسطته فحص النوعيات المطلوبة من أي شيء والمستوى المطلوب لبعض هذه 
يه متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عل نموذج "كما أن املعيار وفقا ملا ورد يف قاموس املعاين يعين   ،3النوعيات"

يقال عاير بين "، و5أو أداة تستخدم لقياس ما" أما في معجم الغني فالمعيار هو "مقياس أساسي أو نموذج ، 4"الشيء
  .6المكيالين، أي امتحنهما لمعرفة مدى تساويهما، وعاير المكيال امتحنه لمعرفة صحته"

ُ  :ااصطالح  "نموذج ألداء عملية محددة تم تحديده من قيل السلطات المهنيةعرف املعيار من الناحية املهنية على أنه ي
المختصة أو نشأ كنتيجة للعرف المهني في نفس مجال المهنة، أي أنه نموذج متوقع لما ينبغي أن تكون عليه الممارسة 

                                                
  العربي: على الرابط التالي:، في معنى كلمة المعیار، متوفر على موقع الباحث لسان العربابن منظور،  -1

http://www.baheth.net/all.jsp?term = 12/01/2013 ,عاير. 
  ، في الموقع:معجم اللغة العربیة المعاصرة  -2

http://www.arabdict.com/fr14/01/2013 ,عريب-عريب/ املعيار. 
 .37 ، ص:2006، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، طتدقیق الحسابات المعاصر (الناحیة النظریة)غسان فالح المطارنة،  -3
  ، معنى كلمة المعیار، متوفر على الرابط التالي:قاموس المعاني -4

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/12/01/2013 , /معيار. 
  معنى كلمة معیار، متوفر على الرابط التالي:، المعجم الغني - 5

http://www.arabdict.com/fr/14/01/2013 ,عريب-عريب/ املعيار. 
  . 135 ، ص:2010، 1ط ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان )،01تدقیق الحسابات (سامي محمد وقاد ولؤي مجمد ودیان،  -6
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ُ   ،1الفعلية" قه أو نمط يتأسس بالعرف وعن طريق القبول العام أو من "هدف مرغوب ومطلوب تحقيعرف أيضا بأنه كما ي
خالل الهيئات العلمية أو المهنية أو الحكومية أو السلطات التشريعية ويهدف وضع المعيار إلى تكوين قاعدة أساسية للعمل 

  .2األشخاص في نطاق وظروف أعمالهم" من يسترشد بها مجموعة

ار لغة هو املقياس املرجعي الذي يستخدم للتقييم، واصطالحا هو من التعاريف السابقة ميكن القول أن املعي
منوذج يلزم حتقيقه وأخذه بعني االعتبار عند أداء فعل حمدد، وميكن القول أن التعريف األخري للمعيار هو تعريف 

رغب يف حتقيقه عند أداء عمل معني، وقد يوضع ع ُ ُسرتشد به أو ي طريق  نشامل إذ عرف املعيار على أنه كل ما ي
   العرف أو القبول العام أو من خالل اهليئات والسلطات بكل أنواعها.

I. 1 .2. فهوم التدقيقم  

، فالرومانيني كانوا يقومون 3) وتعين االستماعAudire) مشتقة من الكلمة الالتينية (Auditكلمة التدقيق (إن   :غةل
بتعيني مراقبني لفحص العمليات احلسابية يف جلسات استماع عامة، يتم يف تلك اجللسات قراءة احلسابات بصوت 

قة تقاريرهم، لكن املالحظ آنذاك أن عمليات التسجيل كانت تتم بطري مدققو احلساباتمرتفع وبعد اجللسة يقدم 
  .4اشيلواحلسابات على أساس طريقة قيد املزدوج اليت اكتشفها العامل اإليطايل لوكا ب بدائية ومل تتحسن إال بعد تنظيم

والتدقيق وفقا ملا جاء يف معجم ، 5"استقصى عليه"أما كلمة التدقيق يف اللغة العربية من دقق، ودقق يف شيء يعين 
  .7"الضبط واإلحكام"اما حسب معجم الغين فالتدقيق هو ، 6"مراجعة الشيء ليكون خاليا من الخطأ"معاين اجلامع يعين 

سة يجريه سجالت والدفاتر المحاسبية للمؤسفحص لل"  يشار إىل مصطلح التدقيق من الناحية املهنية بأنه :اصطالحا
،  8" تعد سجالتها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماطرف خارجي محترف من أجل تحديد ما إذا كانت المؤسسة 

ي ومحايد طرف شخص فن لحسابات، والتي تمارس مناعملية فحص تتم للمصادقة على صحة وانتظام كما يعرف بأنه " 

                                                
راسة د –معاییر المراجعة الدولیة ومدى إمكانیة استخدامھا في تنظیم الممارسة المھنیة بالمملكة العربیة السعودیة عید حامد معیوف الشمري،  -1

  . 15 ص: ،1994 معھد اإلدارة العامة، الریاض، السعودیة، ة مقارنة،تحلیلی
  . 16 ،15 ص:، المرجع السابق -2
  .12 ، ص:2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  -3
، 1، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاإلطار الدولي...أدلة ونتائج التدقیق–الحدیث المدخل إلى التدقیق والتأكید أحمد حلمي جمعة،  -4

  .24، ص: 2009
  ، في معنى كلمة دقق، متوفر على موقع الباحث العربي: على الرابط التالي:لسان العربابن منظور،  5

http://www.baheth.net/all.jsp?term = 25/02/2013 ,دقق. 
 
  ، معنى كلمة التدقیق، متوفر على الرابط التالي:المعاني الجامعمعجم  -6

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/25/02/2013 , /التدقيق. 
  معنى كلمة معیار، متوفر على الرابط التالي:، المعجم الغني -7

http://www.arabdict.com/fr/14/01/2013 ,عريب-عريب/ التدقيق. 
8 - Michel Ibrahim & fadi A farhat, Dictionary of business and finance (English- Arabic), Dar Al-Kotob, Lebanon, 
2007, p:39. 
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ق من ة فحصا فنيا انتقاديا محايدا للتحقؤسسعملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت الم "ويعرف بأنه "،1عن المؤسسة
فحص " أو بأنه  ،2للمنشأة اعتمادا على قوة نظام الرقابة الداخلية"صحة العمليات وإبداء الرأي في عدالة البيانات المالية 

انتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة والحكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي 
رف طميكن وصف التدقيق بأنه هو عملية فحص للمعلومات من  ةالسابق تعاريفومن ال، 3أنتجت تلك العمليات"

بإعداد  مستقل عن اجلهة اليت قامت نه جيب أن يكونأاملهنية إلجراء هذه العملية كما شخص له اخلربة والكفاءة 
 هامتثيل ية ومدى للمبادئ احملاسباملعلومات  اتباع املؤسسة يف إعداد تلك تلك املعلومات بغرض تقدمي رأيه عن مدى

  ها هذه املؤسسة. ضعف النظم اليت تتبع م عن قوة أوللصورة احلقيقية للمؤسسة وإصدار حك

ال كالتعريف الصادر  :اإجرائي من أهم التعاريف اإلجرائية للتدقيق هي الصادرة عن اهليئات اليت ختصصت يف هذا ا
 "عملية نظامية ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائنإذ عرفت التدقيق على أنه  ))AAA عن اجلمعية احملاسبية األمريكية

شكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج ب
، و كذا التعريف الصادر عن جملس معايري التدقيق والتأكيد  4والمعايير المقدرة وتبليغ األطراف المعنية بنتائج التدقيق"

عملية يبدي فيها الممارس فقد عرف التدقيق بأنه  )IFAC(الدويل للمحاسبني  الحتادلالتابع  ))IAASB الدويل
األخذ بعين  معالموضوعة استنتاجا مصمما لرفع درجة ثقة المستخدمين بشأن تقييم أو قياس موضوع مقابل المقاييس 

من التعريف األول يتضح ، 5قبولاالعتبار هدف عملية التأكيد المعقولة  هو تقليل مخاطر عملية التأكيد إلى مستوى م
بط بالعمليات يف مجع إثباتات خالية من التحيز ترت مدقق احلساباتأن التدقيق هو جمموعة من اخلطوات اليت يتبعها 

دف التحقق من مدى سالمة املعلومات وتطابقها مع املعايري إليصال النتائج إىل مستخدمي  ا املؤسسة،  اليت تقوم 
ا الشخص للتأكد من املعلومات تلك املعلومات، أما ال تعريف الثاين فقد أكد هو اآلخر أن التدقيق هو عملية يقوم 

دف رفع درجة الثقة لدى مستعملي هذه املعلومات  اليت تقدمها املؤسسة قد وضعت وفقا للمقاييس املطلوبة 
ضع خلطة التدقيق هو عملية ختوالتقليل من خماطر عدم التأكد، ومن املالحظ أن هذان التعريفان يتفقان على أن 

ا  عمل منظمة تسمح بالتأكد من مدى تطابق املعلومات اليت تقدمها املؤسسة مع األنشطة واألحداث اليت ترتبط 
من جهة ومدى تطابق تلك املعلومات مع املعايري املوضوعة من جهة أخرى، لذا ال ميكن القيام بعملية التدقيق إال 

مدقق أن  علىني لذا يتفق العديد من الكتاب والباحث تدقيق اليت حتكم ممارسة هذه املهنة.بعد التعرف على معايري ال

                                                
1 - A Hamid, L’Audit comptable & financier, Berti Edition, 1er Ed, 2001/2002, P : 8. 

  .25 ص: مرجع سابق،أحمد حلمي جمعة،  -2
  .12 ص: مرجع سابق،محمد بوتین،  -3

 American Accounting Association. 
  .29 ، ص:2007، 1الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ط، المكتب أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشاملمحمد السید سرایا،  -4

 International Auditing and Assurance Standards Board. 
 International Federation of Accountants. 

   .25 ص: ،مرجع سابقأحمد حلمي جمعة،  -5
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بناء على منهجية حمددة وعناية معقولة من خالل استخدام جمموعة املعايري  يقدم رأيا فنيا مستقال"احلسابات 
  .1املستعملة"

I. 1 .3 .ر التدقيقايمفهوم مع  
ه ألداء مهنة هو كل ما يسرتشد ب "معيار التدقيق"أن بميكن القول  "التدقيق"و "عيارملـ "ال السابقة ريفامن تع

دف إىل التحقق من مدى سالمة املعلومات اليت تقدمها املؤسسة، ولكن يوجد العديد  تتطلب اخلربة والكفاءة و
  قيق.تناولت معايري التدمن التعاريف اليت 

امعايري التدقيق يعرفان  محمد التهامي طواهر ومسعود صديقيف خاللها  "مقاييس واضحة نستطيع من على أ
 .2تقييم عملية التدقيق والحكم على الجدوى منها"

ا  ذ ى تنفي"إرشادات (دليل) عامة لمساعدة المدققين علأما أليفن أرينز وجيمس لوبك يعرفان معايري التدقيق على أ
د، التاريخية، وهي تشمل على اعتبارات الجودة المهنية مثل الكفاءة والحياالقوائم المالية تدقيق مسؤولياتهم المهنية عند 

 .3ومتطلبات التقرير، وأدلة التدقيق"

"قوانين وأنظمة وإجراءات موضوعة من قبل الدولة أو  يف حني أن هادي التميمي يرى بأن معايري التدقيق هي
 .4من قبل المدقق" الجمعيات المهنية أو هيئة مخولة لقياس نوعية العمل المنجز

ا أما سامي حممد وقاد ولؤي جممد وديان يعرفان معايري التدقيق  لعامة ألداء ا "نموذج أو مثال يوضح القواعدبأ
موضوع بواسطة المنظمات المهنية كأساس لما يجب إتباعه وكمقياس مرشد لمدى كفاية األداء، بحيث يحدد  قتدقيالعملية 

 .5إتباعه"دقق ماليجب على  عمااألهداف ويوضع أساليب تحقيقها، وهي تمثل 

امعايري التدقيق أمني السيد أمحد لطفي يعترب وكذلك  لتي يجب ا"أنماط السلوك أو مقاييس األداء متثل  على ا
قاييس التي في القوائم المالية، وبعبارة أخرى هي الم تدقيقاللتزام بها عند تنفيذ عملية الخارجين الحياديين ا دققينعلى الم

وتتميز  ،واجب تحقيقه والوسائل المستخدمة إلتمام ذلكما هو ون وهي تعبر عندققتقييم العمل الذي قام به الم ضوئها يتم
 ، كما أنها متعارف عليها بين أعضاء المهنة، كما أنها تعبر عندققمثل مقاييس للحكم على أداء المتلك المعايير بأنها ت

  .6العادي الذي يبذل العناية المهنية المعقولة" دققأداء الم

                                                
1- Robert Obert et Marie-Pierre Mairesse, comptabilité et audit (manuel et applications), 2eed, Dunod, Paris, 
2009, p : 402. 

)، دیوان المطبوعات الجامعیة، المراجعة وتدقیق الحسابات (اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةمحمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي،  -2
  .37، ص:2006الجزائر، 

حمد عبد القادر الدیسطي، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، تر: محمد مالمراجعة: مدخل متكامل، ألیفن أرینز وجیمس لوبك،  -3
  .40، ص:2002

  .30، ص:2004، 2، دار وائل للنشر، عمان، طمدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیةھادي التمیمي،  -4
 .136، ص:مرجع سابقسامي محمد وقاد ولؤي مجمد ودیان،  - 5
  .43، ص:2005لدار الجامعیة، االسكندریة، ا ،مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمین السید أحمد لطفي،  -6
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"نموذج أداء ملزم يحدد القواعد العامة الواجب  هو عبارة عنمعيار التدقيق بأن  رىي عيد حامد معيوف الشمريو 
اغتها عن طريق يإتباعها عند تنفيذ عملية التدقيق وتعتبر بمثابة مقاييس لتقويم كفاءة المدقق ونوعية العمل الذي يؤديه ص

 .1المهنية أو التشريع أو العرف المهني" الهيئات

أو منوذج  تهابيعطت اجلهة املصدرة ملعايري التدقيق ومهما كانت مهما كان نهأمن التعاريف السابقة ميكن القول 
ا ختتلف عن ف ،أو قوانني أو أنظمةأو مقاييس إرشادات   يتال ليباإذ أن هذه األخرية تعين األس "التدقيق قطر "أ

وتفسريها من ها ييمكن النظر إلف "معايري التدقيق"األدلة والقرائن وهي جزء فقط من عملية التدقيق، أما  امع جتُ 
  2:كما يلي  وجهيت نظر خمتلفتني

اعلى  - ا متثل املستوى األدىن من األداء املطلوب لقياس جودة التدقيق اليت يقوم   ؛احلسابات مدقق أ
ا متثل فقط توجيهات مُ  - ىل احلد األدىن إملدقق احلسابات رشدة تؤدي إىل ختفيض األحكام الشخصية على أ

 أو التخلص منها.

لتوجيهات اليت امن جمموعة ح ذو حدين، إذ تعترب تعد سال "معايري التدقيق" وكخالصة ملا سبق ميكن القول أن
كم ميكن من خالهلا احلومن جهة أخرى ، من جهة أن يتبعها يف أداء مهمته املهنية مدقق احلساباتجيب على 

األهداف ضع من خالل و  مدقق احلساباتأداء ، فمعايري التدقيق توفر األسس اليت حتدد مدقق احلسابات على أداء
  .حتقق تلك األهدافواألساليب اليت 

I. 2. وظائف معايير التدقيق  
 أن يصدر حكمه على مدى صحة يهمهمته على تقديره الشخصي، إذ عل يف أداء مدقق احلساباتيعتمد 

وسالمة املعلومات اليت توجد بالقوائم املالية بناء على تقديره الذايت، وإن كان ذلك مينحه الكثري من املرونة واحلرية 
  3أمهها: ،باتو فإنه يعرضه للمسؤولية الكاملة، وقد يؤدي التوسع يف تقديره الشخصي إىل عدد كبري من الصع

لوجود أكثر من بديل حمتمل للتصرف يف احلاالت املتماثلة، تبعا الختالف التقدير صعوبة مقارنة األداء،  -
 الشخصي؛

 صعوبة احلكم على مدى كفاية األداء قضائيا ومهنيا؛ -
 مبسؤوليات إضافية؛ مدقق احلساباتاحتمال حتميل  -
  ت النظر.اصعوبة تدريب األعضاء اجلدد للمهنة خلضوعها لقدر كبري من التقدير الشخصي واختالف وجه -

نه أن يهذب من التقدير الشخصي للمدقق دون إلغائه، إذ متثل تلك املعايري أيق من شوجود معايري التدقلكن 
ن جهة أخرى، م مدقق احلساباتالتوجيهات اليت يتم على ضوئها تنفيذ عملية تدقيق من جهة واحلكم على أداء 

                                                
  .16ص: ، مرجع سابقعید حامد معیوف الشمري،  -1
 التطبیقات االلكترونیة،ظمة المراجعة الخارجیة للقوائم المالیة (اإلطار النظري، معاییر المراجعة، مراجعة األنخلیفة أبو زید وآخرون،  لكما -2

  (بتصرف) .59، ص:2008دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  ثة)،یالحد
 .137، مرجع سابق، ص:سامي محمد وقاد ولؤي مجمد ودیان - 3
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قق بشكل اليت حتقق بدورها جمموعة من املزايا والفوائد للمد لذا فمعايري التدقيق تؤدي جمموعة من الوظائف األساسية
  1خاص وللجهات املتعددة بشكل عام، وميكن تلخيص هذه الوظائف فيما يلي:

 عند أداء واجباته املهنية وممارسته العملية؛ مدقق احلساباتمنوذجا يقتدي به عترب تُ  -
 لجهات املختلفة املستفيدة منها؛أداة اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات عملية التدقيق لتُعد  -
 عترب وسيلة لتقومي األداء املهين؛تُ  -
 حتدد املواصفات واملتطلبات الشخصية املفروض توافرها فيمن يقوم بالتدقيق؛ -
 التدقيق؛عملية تزيد الثقة يف  -
 ؛ةذات كيان مستقل واليت بدونه تصبح مزاولة املهنة وظيفة آلياحملاسيب ساعد يف جعل مهنة التدقيق تُ  -
 دد املواصفات الفنية إلعداد تقرير التدقيق وبيان طبيعة وحمتويات هذا التقرير؛حتُ  -
 ولية املهنية؛ؤ للتقومي الذايت يف ضوء إطار املسأساسا موضوعيا دقق وفر للمتُ  -
، وتساعد باتمدقق احلساتعطي للهيئات التشريعية واحملاكم تصورا واضحا عن درجة األداء املهين املتوقع من  -

 اجلهات على تفهم احملتوى الفين لتقريره؛ هذه
ومات يف غري املكان املالئم هلا عند غياب املعايري منها، مما يتيح الفرصة أمام احلكاحملاسيب تصبح مهنة التدقيق  -

 إىل سن التشريعات اليت حتول املهنة إىل وظيفة حكومية؛
 هداف العامة؛مببادئ التدقيق واأل احلسابات مدققعترب املعايري مبثابة املقاييس اليت توضح مدى التزام تُ  -
ساعد يف تعليم املهنة للمبتدئني، حيث تستخدم كأساس إلعداد األجيال القادمة من املدققني وتوضح اإلطار تُ  -

م املهنية؛  العام ملسؤوليا
عية والقبول العام، و ضاملو تتسم ب اأحيث  ،مدقق احلساباتوفر ملستخدمي القوائم والتقارير املالية الثقة يف رأي تُ  -

ا وتوضح هلم الكيفية اليت  ملها ودرجة االعتماد واملسؤولية اليت يتح القوائم املاليةفحص ب مدقق احلساباتقام 
 من بيانات ومعلومات.بتلك القوائم على ما ورد 

I. 3. أهمية معايير التدقيق  
ية، لذا إىل رفع درجة ثقة مستخدمي املعلومات اليت تنشرها املؤسسة يف قوائمها املالاحملاسيب تسعى مهنة التدقيق 

، لذا ك القوائمعلى صحة تلكم لضوابط تسمح باحلهنة هذه املفقد تبدو أمهية معايري التدقيق يف حاجة ممارسة 
ا "حتمل األساس الذي على ضوئه مت تك ، دقق احلساباتموين رأي فهناك من يرى أن املعايري تعترب هامة يف كو

  .2قد يتعرض لسوء التفسري" مدقق احلساباتفإن تقرير األساس وبدون وجود ذلك 

                                                
مجلة دراسات مقال منشور في ، معاییر المراجعة المالئمة لتنظیم الممارسة المھنیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدةإبراھیم أحمد الصعیدي،  -1

  ، متوفر على الرابط التالي:167 ، ص:1987، 52 العدد ،13المجلد  الخریج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت،
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=710# , 17/09/2014. 

  .35ص: ،2007الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -2
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ا إذ أن "يف غياب هناك من يرى أن أمهية هذه املعايري تظهر يفلكن   األثر الذي ميكن أن يرتتب على غيا
ا املالئم، مما قد جيعل احلكومات تقوم بسن تشريعات و احملاسيب  املعايري تصبح مهنة التدقيق قوانني يف غري مكا

، وبالتايل فإن غياب معايري تدقيق حتكم ممارسة املهنة من 1هنة من مهنة خاصة إىل وظيفة حكومية"هذه املحتول 
ا قد يؤدي إىل تغيري مم هنة تعاين من التبعية إىل الضغوطات السياسة،املشأنه أن يفقدها ميزة االستقاللية وجيعلها 

  .ني وتطوير هذه املهنةامهة يف حتستوجيه هدف التدقيق تلبية لرغبات احلكومة والسلطات وإبعاد أهل املهنة على املس

ا "تعترب من ناحية يف حني هناك  من يرى أن أمهية معايري التدقيق تكمن يف الدور الذي تلعبه هذه املعايري، إذ أ
لتقييم األداء املهين  عترب وسيلةتملختلف اجلهات، ومن ناحية أخرى  بيعة متطلبات التدقيقأداة اتصال وتوضيح لط

طار إذ توفر له اإل همتهم مدقق احلسابات، أي أن معايري التدقيق مهمة عند أداء 2للمدقق بعد القيام بعملية التدقيق"
اء املرجعي الذي يستند عليه يف تنفيذ عملية التدقيق، وكذا تعترب ذات أمهية كبرية ملستخدمي القوائم املالية بعد انته

ا  رأيه حولمن مهمته وتقدميه  مدقق احلسابات التدقيق ملية عصحة تلك القوائم، إذ توضح هلم الكيفية اليت مت 
  لتدقيق.، ومن مث حتديد درجة الثقة يف االعتماد على القوائم املالية حمل امدقق احلساباتملها وكذا املسؤولية اليت يتح

فاظ على قياس ضمن "احلت ان يرى أن أمهية معايري التدقيق تتجسد يف وجودها حيث أمموكذلك يوجد العديد 
اجلمهور والكرامة من قبل  الثقة احملاسيب يقوفر ملهنة التدقت املعايرياملستقل واحملايد ألن  مدقق احلساباتموحد لعمل 

ألجل  املدققنيا من قبل لقيام ا الواجب مستوياتمن احلد األدىن هذه املعايري تعترب و الية، امل قوائموبالتايل الثقة بال
م" ا أن ترفع من جودة التدقيق وأن توفر احلماية للمدق3اإليفاء بالتزاما من جهة،  ق، أي أن معايري التدقيق من شأ

 همن خالل توفرها على اإلطار املرجعي الذي يعد على أساس ، وذلكمن جهة أخرى همستخدمي تقرير والثقة لدى 
 فقدان وكذا إىل مدقق احلساباتعمله، وال شك أن غياب تلك املعايري قد يؤدي إىل إعاقة عمل  مدقق احلسابات

 .هتقرير يف  ستخدمنياملثقة 

ا،  ومما سبق ميكن أن نستخلص أن أمهية معايري التدقيق تتمثل من جهة يف جممل الوظائف واألدوار اليت تقوم 
ا متكن من قياس عمل  ا تعد مرجع يعتمد عليه هذا األخري يف مزاولته للمهنة،   مدقق احلساباتحيث أ كما أ

ا، إذ أن عدم وجود معايريومن جهة أخرى فإن أمهية معايري التدقيق تربز يف اآلثار اليت  تدقيق  ترتتب على غيا
سعت لذا ، يةقلة وحيادوجيعل مهنة التدقيق غري مست مدقق احلساباتحتكم ممارسة املهنة من شأنه أن يعيق عمل 

  .احملاسيب يف وضع معايري تسهل ممارسة مهنة التدقيق اهليئات يف خمتلف الدول

  

                                                
 .37، ص:، مرجع سابقغسان فالح المطارنة - 1
، 2009، 1عمان، ط ، دار البدایة،التدقیق على االستثمار في الشركات متعددة الجنسیات في ضوء معاییر التدقیق الدولیة خالد راغب خطیب، - 2

 .40ص:
  .30ص:، مرجع سابق، ھادي التمیمي -3



 معايير التدقيق الدوليةل اإلطار العام                                                                                الفصل األول    

 

 12 

II.  عليها  معايير التدقيق المتعارفعموميات حول(GAAS)  
ا ممارسة تدف معايري التدقيق إىل وضع وحتديد الكيفية اليت  عترب اإلطار ، فهي تُ مهنة التدقيق احملاسيبتم 

ائم املالية يف ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق وكذا يف احلكم على صحة القو  مدقق احلساباتاملرجعي الذي يستند إليه 
اه مستخدمي مسؤوليته اجتاه مهنته واجت د منحي معينةى أنه اعتمد معايري عل اتمدقق احلسابحمل التدقيق، وإشارة 

تدقيق، وتعد جتربتها لامن أعرق الدول اليت اهتمت بتأسيس معايري األمريكية ائم املالية، وتعترب الواليات املتحدة و الق
جتربة مميزة ونقطة انطالق ناجحة حنو وضع معايري يستند إليها  (GAAS)يف وضع معايري تدقيق متعارف عليها 

  .مدقق احلسابات
II. 1. نشأة معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS) 

م أصاب النظام الرأمسايل أزمة كساد عامة مسيت باألزمة االقتصادية الكربى، ولقد 1933م حىت 1929من عام 
يف الواليات املتحدة األمريكية، وانتشرت بسرعة يف القارة األوربية انطلقت هذه األزمة من سوق األوراق املالية 

كات أدى إىل إفالس العديد من الشر  إذآثار مباشرة على السوق املايل،  لتصبح أزمة كساد عاملية، وقد كان لألزمة
ركات حماولة درء شمما دفع إدارة تلك ال ،من الشركات الكربى على هاوية اإلفالسكثري املتوسطة والصغرية ووقوف ال

إفالسها وتقدمي قوائم مالية ال تعكس احلقيقة، وهكذا تضاربت مصاحل املقرضني واملسامهني وهو األمر الذي أدى 
  .مدقق احلساباتإىل دفع املسائلة لإلدارة واحملاسب و 

ر املبادئ اليت وإصدا مدقق احلساباتاسب و احملاألمريكية بالتدخل لتنظيم عمل  تعالت النداءات مطالبة الدولة
تمع االستثماري من التالعب والتحايل،  كانت موجودة اليت  هنية واملعلمية الاسبية احمل اهليئاتعمل فربز ستحمي ا

 من قبل وإنشاء منظمات جديدة تسعى لتنظيم احملاسبة والتدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية.

ى رأسها  املعهد وعل احملاسبية ومعايري التدقيق، إصدار املعايريو وضع يف  اهليئاتبدأت  نتيجة تلك الضغوطاتو 
"منظمة للعمل ، ويعترب مبثابة 1887تأسس هذا املعهد يف سنة حيث  ،))AICPA األمريكي للمحاسبني القانونيني

 تدقيقالو التطوعي للمحاسبين، تقوم بوضع المتطلبات المهنية وإجراء البحوث ونشر المطبوعات الخاصة بالمحاسبة 
كان له دورا هاما يف توحيد املمارسة املتبعة عن طريق املبادئ املتعارف ، و 1والخدمات االستشارية لإلدارة والضرائب"

عليها، وقد امتد نفوذه إىل خارج الواليات املتحدة فكان له أثر يف تطور احملاسبة والتدقيق، خاصة بوضع املبادئ 
، حيث أن هذه األخرية مل تبقى )GAAS( ومعايري التدقيق املتعارف عليها ))GAAPاحملاسبية املقبولة عموما 

  امل.بل أصبحت تستخدم من قبل أغلبية املدققني يف كثري من أقطار العاألمريكية تستخدم يف الواليات املتحدة 

                                                
 Generally Accepted Auditing Standards. 
 American Institute of Certified Public Accountans. 

 .50ص:، مرجع سابق، لوبك جیمسأرینز و لیفنأ -1
 Generally Accepted Accounting Principles. 
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 والتدقيق يف تطوير معايري احملاسبة (AICPA)يتمثل الدور األساسي للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
ة تضع معايري كيانات متعاقب  ةوالتدقيق؛ وقد أنشأ املعهد ثالث من أجل خدمة أعضائه يف جمال مزاولة مهنة احملاسبة

 1، هي:التدقيق
 ؛1972-1939 من عام جلنة إجراءات التدقيق -
 ؛1978-1972عام جلنة تنفيذية عن معايري التدقيق  -
  حىت اآلن. 1978من عام  جملس معايري التدقيق -

ق مغزاها وجماهلا"،  تدقيالأصدرت جلنة إجراءات التدقيق كتيب بعنوان "توصية مقرتحة ملعايري أداء مهنة  1947يف 
ملعهد األمريكي واليت اعتمدها ا مهنة التدقيق احملاسيبكان هذا الكتاب يتضمن اقرتاحات بعض املعايري لتنظيم 

بعنوان "معايري األداء  1954ب حل حمله كتيب آخر يف ، لكن هذا الكتي1948يف  (AICPA) حملاسبني القانونني
ا" لاغزاها وجماهلا"، مث أصدر املعهد كتيب آخر بعنوان "جمموعة معايري متدقيق الاملتعارف عليها ملهنة  تدقيق وإجراءا

  .19732يف 

، (GAAS) أول من أنشأ املعايري التدقيق املتعارف عليها (AICPA) كان املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني
هو املسؤول  ))ASB اليت ختضع للتعديل املستمر إال أن اجلوهر فيها مازال كما هو، ويعترب جملس معايري التدقيق

لس عند إنشاءه مبا يلي:عن وضع معايري التدقيق واإلجراءات اليت يتبعها املعهد، إذ كُ    3لف ا
 ؛اليت جيب أن يتبعا أعضاء املعهد املعايري واإلجراءاتنشر  -
 توفري تفسريات وإرشادات أو مساعدات أخرى للمدققني يف التقيد بتلك املعايري. -

II. 2. عملية وضع معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS) 
اجنازا حنو تطور ممارسة مهنة يف الواليات املتحدة األمريكية  (GAAS)يعترب إنشاء معايري التدقيق املتعارف عليها 

ه املعايري تعترب ، ألن هذلدويلتحدة األمريكية بل على الصعيد اليس على مستوى الواليات امل احملاسيب التدقيق
ا، وحتتل  األساس الذي اعتمد عليه الكثري من الدول سواء يف مزاولتها ممارسة املهنة أو يف وضع معايري خاصة 

ل على الصعيد الدويل، ولع مهنة التدقيق احملاسيبمكانة هامة يف ممارسة  (GAAS)ف عليها معايري التدقيق املتعار 
 (ASB)قيق فقد اتبع جملس معايري التد ،السبب يف ذلك يرجع إىل االهتمام والدقة يف عملية وضع هذه املعايري

تلخيص هذه العملية يف اخلطوات ، وميكن )GAAS( عملية معينة يف وضع وتطوير معايري التدقيق املتعارف عليها
  4التالية:

                                                
 .45مرجع سابق، ص:  ،مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمین السید أحمد لطفي،  - 1
 .138ص:  ،مرجع سابقلؤي محمد ودیان، وسامي محمد الوقاد  - 2

 Auditing Standards Board. 
 .45، ص:مرجع سابق، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمین السید أحمد لطفي،  - 3
 . (بتصرف)47، 46، ص:سابقالمرجع ال -4
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يف هذه اخلطوة يتم حتديد مدى احلاجة إلصدار إرشاد معني يف جمال حمدد، ومن أهم املصادر اليت التحديد:  -
 زاولني للمهنة؛املمات القانونية وتعليقات القضائية، التنظي ىليها يف حتديد تلك احلاجة الدعاو يعتمد ع

شاد وفريق عمل املزاولني للمهنة، إذ يتم وضع شكل لإلر  لسمبزج جمهود أعضاء اه اخلطوة تتم هذالبحوث:  -
 املطلوب من خالل حتليل املشاكل وجتميع البيانات، فحص األدبيات والدراسات احلالية وتطوير املداخل البديلة؛

لس لتقييم البدائل املقالدراسة:  - يتم تعديل و ابقا، رتحة ستناقش يف هذه اخلطوة النشرة املقرتحة عن طريق ا
لس؛  املسودات املبدئية عدة مرات نتيجة انتقادات ومقرتحات االجتماعات واجللسات العلنية اليت ينظمها ا

بني أعضاء من  10يف هذه اخلطوة يتم اتفاق حول نشرة مبدئية كمسودة عن طريق موافقة النشرة المبدئية:  -
ء اسبة القانونية مع أعضانسخة تقريبا من هذه املسودة على مكاتب احمل 7000عضوا، مث يتم توزيع حوايل  15

 واملنظمني واجلهات املهتمة، باإلضافة إىل أي فرد يرغب يف املشاركة، ويتم السماح بتقدمي تعليقات مكتوبةلس ا
 يوم على األقل من تاريخ إرساهلا؛ 90خالل 

كن ا ومل تبفحصها وتقييم كافة األمور اليت مت طرحه لسام بعد استالم كافة التعليقات يقو إصدار المعيار:  -
لس 10 النشرة افقة علىو امل جيبيف دراستها سابقا، مث  بعد ذلك يتم إصدار النشرة يف سلسلة  ،أعضاء من ا

 مرقمة إليضاحات معايري التدقيق؛
لك النشرة من طرف يتم تطبيق ت ،بعد إصدار النشرة اليت عادة ما تتضمن كيفية تنفيذهاالتنفيذ والتطبيق:  -

مكاتب التدقيق، قد يطرح تطبيق هذه النشرة يف العمل امليداين مشاكل أخرى جديدة تؤدي إلصدار تفسريات، 
 وقد يتعدى األمر إىل احلاجة إلصدار نشرات جديدة أخرى.

ا إصدارات رمسية، أي  (GAAS)وتعترب كل من معايري التدقيق املتعارف عليها  ونشرات معايري التدقيق على أ
ما إتباععلى كل عضو يف املهنة  يري التدقيق يتم اإلشارة إىل كل نشرة من نشرات معا، و وتطبيق التوصيات الواردة 

فيعرب عن ترتيب  AUعن ترتيب املعيار مع باقي املعايري األخرى، أما  يعرب  SAS حيث أن رقم، AUو SAS لـا وفق
  املصرح هلم لكل نشرات معايري التدقيق. (AICPA)لنشرة يف التنظيم اخلاص باملعهد األمريكي للحاسبني القانونيني ا

II. 3. عرض معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS)  
 نيعلى جمموعة من املعايري ولقد كان املعهد األمريكي للمحاسبني القانوني مهنة التدقيق احملاسيبتعتمد مزاولة 

(AICPA)  صدرت حتت اسم "معايري التدقيق املتعارف عليها ،عايريتلك املأول من عمل جاهدا على وضع 
)GAAS(:وقد قسمت إىل ثالث جمموعات رئيسية ميكن توضيحها يف الشكل التايل ،" 
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 )GAAS( معايير التدقيق المتعارف عليهقائمة ): 1-1( لشكل رقما

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

تر: حممد حممد عبد القادر الديسطي، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية المراجعة: مدخل متكامل، املصدر: أليفن أرينز وجيمس لوبك، 
 .41، ص:2002السعودية، 

إرشادات عامة متثل إطارا عاما  10هي  )GAAS(من الشكل السابق يتضح أن معايري التدقيق املتعارف عليها 
وهي  دقيق احملاسيبمهنة الت، منها ما يتعلق بالتكوين الذايت أو الشخصي ملن ميارس مهنة التدقيق احملاسيبملمارسة 

ما يطلق عليها باملعايري العامة أو الشخصية، ومنها ما يهتم بإجراءات تنفيذ عملية التدقيق وتسمى معايري العمل 
امليداين، وأخريا منها ما يتضمن كيفية إعداد التقرير النهائي للمدقق وهي ما يعرف مبعايري التقارير، وفيما يلي شكل 

  يلخص هذه معايري:
  
  
  
  
  

  عايير التدقيق العشرم
   معايير عامة 

مة على مستوى مالئم من التدريب وتتوافر لديهم املهارة الفنية املالئجيب أن يتم أداء التدقيق بواسطة شخص أو أشخاص حصلوا  -
 ؛للعمل كمدقق أو كمدققني

 ؛ياد يف االجتاه الذهيناحلحل العمل جيب أن يتوافر يف املدقق أو املدققني خالل كافة مرا -
 ؛عند أداء التدقيق وإعداد التقريرجيب ممارسة العناية املعتادة  -
  معايير العمل الميداني 

 ؛ين واإلشراف عليهم على حنو مالئمجيب أن يتم ختطيط العمل وختصيص املهام على املساعد -
 ؛ جيب القيام بهى االختبارات اليتجيب التوصل إىل فهم كاف للرقابة الداخلية لتخطيط التدقيق وحتديد طبيعة، توقيت، ومد -
صل ار وإرسال املصادقات حىت يتوفر أساس مناسب للتو جيب احلصول على األدلة الكافية من خالل الفحص واملالحظة واالستفس -

 ؛يف القوائم املالية حمل التدقيق إىل رأي
   معايير التقارير 

 ؛ع مبادئ احملاسبة املتعارف عليهاجيب أن حيدد التقرير ما إذا كانت القوائم املالية تتفق م -
 ؛ة والفرتة السابقة عليهااليملتعارف عليها بني الفرتة احلجيب أن يذكر بالتقرير حاالت عدم الثبات يف تطبيق مبادئ احملاسبة ا -
 ؛الشفافية بالقوائم املالية كافياما مل يذكر عكس ذلك يف تقرير التدقيق بعد اإلفصاح و  -
م دجيب أن حيتوي التقرير على تعبري املدقق على رأيه اإلمجايل يف القوائم املالية، أو على رأيه عن بعض العناصر اليت أثرت على ع -

وعندما يقرتن  ر بالتقرير األسباب وراء ذلك،كإبداء الرأي، وعندما ال ميكن التعبري عن الرأي اإلمجايل يف القوائم املالية، جيب أن يذ 
 .هتاسم املدقق بالقوائم املالية املرفقة بالتقرير، جيب أن حيدد يف التقرير على حنو قاطع إشارة إىل طبيعة عمل املدقق وإىل درجة مسؤولي
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 )GAAS( ملخص لمعايير التدقيق المتعارف عليها): 2-1( لشكل رقما
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،2007 ،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةموسوعة معايير المراجعة (شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية) ،طارق عبد العال محاداملصدر: 
  .43:ص

ُظهر  هو املعايري الشخصية أو العامة و  )GAAS( املتعارف عليهاالتدقيق  املعايريأول صنف من السابق الشكل ي
ا تتمثل يف املطالب األساسية للقيام بعملية التدقيق مقارنة مع باقي املعايري، وتعرف كذلك  ا "عامة" أل وتوصف بأ

تم باملوصفات اليت جيب أن تتوفر يف  ا  ا "شخصية" أل ابق ميكن حصر ، ومن الشكل السمدقق احلساباتبأ
  1قاط التالية:يف الن تاملواصفاهذه 

أن يتمتع  ساباتمدقق احلينص املعيار األول من املعايري املتعارف عليها على أنه جيب على  التدريب والمهارة: -
العلوم ودراسة مهنية شاملة يف احملاسبة و  ابالتأهيل العلمي والعملي من خالل حصوله على منهجا علميا موسع
ا، وكذا ضرورة قضاء فرتة زمنية حمددة للتدريب العملي  زاولتها، باإلضافة املهنة قبل البدء يف م علىذات العالقة 

الت املهنية والنشرات والبيانات اليت تصدر عن خمتلف اهليئات املهنية  إىل وجوب االطالع املستمر على ا
املهنية اليت  هليئاتاالجتماعات والندوات اليت تعقدها اليت ختص احملاسبة، وكذا االشرتاك بانتظام يف اوالرمسية 

ا كاإلحصاء واالقتصاد؛  تم باحملاسبة والعلوم اليت ترتبط 
عيار ذا فاملأو احلياد، ل يةستقاللاالهو  مدقق احلساباتمن أهم ما جيب أن يتصف به ): يةالحياد (االستقالل -

يقصد بذلك  عن املؤسسة حمل التدقيق، وال ةاخلارجي يةباالستقالل مدقق احلساباتعلى ضرورة حتلي  دلثاين أكا
أن يكون  اتمدقق احلساب، أي جيب على ةالواقعي يةالظاهري فقط وإمنا يقصد به االستقالل يةهو االستقالل

 اليت يبدي فيها رأيه؛القوائم عمله وحىت تفكريه مستقالن وحياديان حىت يرفع الثقة على 
إعطاء  مدقق احلساباتفإنه على  )GAAS(دقيق املتعارف عيها توفقا للمعيار الثالث ملعايري ال العناية المهنية: -

العناية الكافية يف تنفيذ عملية التدقيق وإعداد التقرير النهائي، وذلك نظرا إىل أن العديد من اجلهات تعتمد على 

                                                
  ).(بتصرف 57 ،56، ص:2007، 4دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط، علم تدقیق الحسابات (الناحیة النظریة والعملیة)خالد أمین عبد هللا،  -1

 

 عليهاالمتعارف معايير التدقيق 

 االتفاق مع مبادئ احملاسبية املتعارف عليها -
 أسباب تغيري املبادئ احملاسبة املتعارف عليها -
 مالئمة اإلفصاح عن املعلومات -
 إبداء الرأي املدقق يف القوائم املالية -

 واإلشراف املالئمنيلتخطيط ا -
 الفهم الكايف للرقابة الداخلية -
 مجع أدلة التدقيق الكافية -
 

 كفاءة وتدريب مناسب  -
 املدققية استقالل -
 ملهنية الواجبةاالعناية  -

 معايير التقارير معايير العمل الميداني الشخصيةمعايير ال
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م، ويبذل  مدقق احلساباترأي  قادي لكل العناية املهنية من خالل التدقيق االنت مدقق احلساباتيف اختاذ قرارا
 صول على أدلة اإلثبات والقرائن.مستوى من املستويات العمل، وكذا العناية يف إعداد أوراق العمل واحل

سيؤثر على باقي املعايري،  اخلل  وأي، )GAAS( تعترب املعايري العامة من أهم معايري التدقيق املتعارف عليها
مثال غري مؤهل علميا أو غري مستقل أو أنه مل يبذل أي عناية مهنية الزمة، فرمبا أنه لن  مدقق احلساباتفإذا كان 

  يكون يف حاجة لباقي املعايري.

" أو "معايري األداء يعرف "مبعايري العمل امليداين )GAAS(إن الصنف الثاين من معايري التدقيق املتعارف عليها 
طوات تنفيذ تلك تناول خوكما هو موضح يف الشكل السابق ميكن ا ترتبط بتنفيذ عملية التدقيق، كواملهين"،  

 العملية يف النقاط التالية:
والذي يعترب أول  )GAAS(ملعيار الرابع من معايري التدقيق املتعارف عليها ا بناء على التخطيط واإلشراف: -

تدقيق"، حيث وضع خطة أو يعرف بـ"برنامج ال مدقق احلساباتمعيار يف معايري العمل امليداين؛ فإنه يتعني على 
ظيم نأن هذه اخلطة جيب أن تتصف باملالئمة من حيث توزيع الوقت املتاح على خمتلف االختبارات املطلوبة ، وت

نفيذ شراف املناسب على تنفيذ هذا الربنامج وهذا لضمان سري احلسن لت، مع ضرورة اإلالعمالة املتوفرة يف املكتب
مهمة التدقيق، مع مراعاة أنت يتصف ذلك الربنامج باملرونة، حبكم أن اهلدف األساسي هلذه العملية هو 

 . 1التدقيق، وليس استكمال الربنامج فقط
يداين أن لمعاير الثاين من معايري العمل املوفقا ل مدقق احلساباتجيب على ة: الفهم الكافي للرقابة الداخلي -

يقوم بدراسة النظام املطبق داخل املؤسسة حمل التدقيق أو ما يعرف بنظام الرقابة الداخلية، وتقييم هذا النظام 
قابة ة والتأكد من تطبيقها الفعلي داخل املؤسسة، إن تقييم نظام الر وضوعيتطلب معرفة اإلجراءات واألساليب امل

ة من شأنه أن حيدد نطاق عملية التدقيق ومدى االختبارات اليت جيب أن تقتصر عليها عملية التدقيق، الداخلي
قد يؤدي و ألنه بعد دراسة نظام الرقابة الداخلية فأنه قد يقتضي األمر إعادة النظر يف برنامج التدقيق و تعديله، 

 .2و تغيري مواعيد إجراءات التدقيقذلك إىل توسيع نطاق االختبارات أو الرتكيز على مراحل معينة أ
اليت متثل  يف تنفيذ مهمة التدقيق إىل مجع األدلة واإلثباتات مدقق احلساباتحيتاج : جمع أدلة التدقيق الكافية -

رأيه عليها، لذا فقد أكد املعيار األخري من معايري العمل امليداين على ضرورة  مدقق احلساباتاألساس الذي يبين 
احلصول على أدلة وقرائن جديرة بالثقة عن طريق املعاينة، املالحظة، التحريات، املصادقات وغريها، وجيب على 

االعتماد  ساباتحلمدقق اتقييم تلك األدلة على أساس خربته وتقديره املهين، كما جيب على  مدقق احلسابات
على األدلة الداخلية واخلارجية، فاألدلة الداخلية هي اليت تتواجد داخل املؤسسة حمل التدقيق كالدفاتر والسجالت 
وغريها، أما األدلة اخلارجية فتشمل املصدقات من العمالء واملوردين، رسائل احملامني، قوائم أسعار البضائع 

                                                
المراجعة الخارجیة (المفاھیم األساسیة وآلیات التطبیق وفقا للمعاییر المتعارف علیھا والمعاییر محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي،  - 1

 .76، ص:2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، الدولیة)
 .58ص:مرجع سابق، خالد أمین عبد هللا،  - 2
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مالئمة أي مرتبطة ارتباطا وثيقا مبوضوع التدقيق، وأن تكون كافية وهذا عائد  وغريها، املهم أن تكون هذه األدلة
 .1مدقق احلساباتإىل تقدير 

ا أن حتقق أهداف عملية التدقيق،  تربز أمهية معايري العمل امليداين يف اهتمامها باخلطوات العريضة اليت من شأ
إذ جعلت أول خطوة يف تنفيذ عملية التدقيق هي وضع برنامج لتنفيذ عملية التدقيق بالرتكيز على عنصر الوقت 

لداخلية للمؤسسة فهم نظام الرقابة ا مدقق احلساباتعلى  والذي يعترب احملدد الرئيسي لعملية التدقيق والذي حيتم
ط برنامج على ضب هحمل التدقيق لكي يتمكن من حتديد نقاط القوة والضعف فيه، و الذي من شأنه أن يساعد

التدقيق من حيث توسيع أو تضيق إجراءات التدقيق أو االعتماد على عمل املدققني الداخلني، ويف األخري من 
لقوائم حول صحة ا كون مقنعة إلبداء رأي فين وحمايدأدلة مالئمة وكافية ت مدقق احلساباتالضروري أن جيمع 

  املالية.

ه بكل جب أن يكون جاهزا لوضع تقرير يتضمن رأييامج التدقيق فبتنفيذ برن مدقق احلساباتبعدما يقوم 
اهتم بكيفية  (GAAS) خر صنف ملعايري التدقيق املتعارف عليهاآوحياد عن املؤسسة حمل التدقيق، و استقاللية 

  2إعداد التقرير النهائي للمدقق، وفيما يلي ما جيب أن يتضمنه ذلك التقرير وفقا للشكل السابق:
ية باملبادئ دراية كاف علىكون يأن  مدقق احلساباتعلى  المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:االتفاق مع  -

حسب املعيار األول من معايري إعداد  مدقق احلسابات، ألنه جيب على )GAAP( احملاسبية املتعارف عليها
املبادئ، وإذا مل  ت طبقا لتلكالتقرير أن يبدي رأيه فيما إذا كانت القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق قد أعد

قريره حتفظا يذكر يف ت ناحلصول على املعلومات اليت متكنه من إبداء الرأي فيجب أ مدقق احلساباتيتمكن 
ذا اخلصوص، وال يقصد هذا املعيار باملبادئ تلك القوانني والنصوص العريضة الواجب إتباعها فقط، وإمنا طرق 

هي املبادئ احملاسبية اليت نبعت من اخلربة  )GAAP(تطبيق تلك املبادئ أيضا، واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
ايري فإنه ميكن املع هوهلا، ولكن من وجهة هذاحملاسبة، وال يوجد حىت اآلن اتفاق حالعلمية الطويلة يف مييدان 

 تبويب هذه املبادئ يف ثالث جمموعات كما يلي:
 ؛مبدأ وحدة القياسو  مبدأ الفرتة احملاسبية، مبدأ االستمرار، مبدأ احليطة واحلذر مبادئ عامة: أمهها 
 رباح واخلسائر مبدأ فصل األو  بدأ مقابلة االيرادات واملصروفاتم، اإليرادمبدأ حتقق  مبادئ قوائم الربح: أمهها

 ؛ؤسسةغري العادية عن تلك اليت متثل النشاط العادي للم
 مبادئ قائمة املركز املايل: وهي: 
 :طبيعة وقيم رأس املال؛و  يعة وقيم االلتزاماتطب، بيعة وقيم األصولط جيب أن تظهر امليزانية العناصر التالية 

                                                
 .59 ،58، ص:المرجع السابق -1
 (بتصرف).88، 85ص:  مرجع سابق،محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي،  - 2
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  جيب أن يتم تبويب األصول تبويبا سليما حسب خصائصها وبالتايل فإن األصول طويلة األجل تكون يف
جمموعة منفصلة عن جمموعة األصول قصرية األجل، كما تبوب اخلصوم طبقا لطبيعتها وخصائصها، فحقوق 

ة ثالثة حلقوق عامللكية يف جمموعة منفصلة عن حقوق الدائنني أصحاب القروض طويلة األجل وختصص جممو 
 أصحاب القروض قصرية األجل اليت تتضمن املطالبات املالية قصرية األجل؛

  جيب أن تظهر األصول الثابتة القابلة لالستهالك بقيمتها التارخيية الكاملة، على أن تظهر خمصصات
 االستهالك يف بند مستقل؛

 األصول املتداولة بقيم هذه األصول. ييمجيب أن ترتبط خمصصات تق 
من إتباع  مل تكتفي معايري إعداد التقرير بضرورة التأكدأسباب تغيير المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:  -

، بل أكدت كذلك على وجوب التأكد من ثبات املؤسسة حمل )GAAP( املبادئ احملاسبية املتعارف عليها
م التدقيق يف تطبيق نفس املبادئ احملاسبية مقارنة بالفرتات السابقة، واملعيار الثاين من معايري إعداد التقرير يهت

أو أيه حول ثبات ر  مدقق احلساباتبقابلية املقارنة بني الفرتات املختلفة من خالل تأكيده على وجوب إبداء 
تغيري تطبيق املؤسسة لنفس املبادئ احملاسبية يف إعداد قوائمها املالية، وحتديد طبيعة تلك التغريات إن وجدت 

لسابقة حىت منتظمة ودقيقة عن السنوات ا قوائم ماليةوتأثريها على القوائم املالية، ويتطلب هذا املعيار توافر 
 املبادئ احملاسبية. من تكوين رأي عن ثبات تطبيق مدقق احلساباتيتمكن 

أن  ساباتمدقق احلحسب املعيار الثالث من معايري إعداد لتقرير فإنه على مالئمة اإلفصاح مع المعلومات:  -
التايل فإن تقدمه املؤسسة حمل التدقيق يف قوائمها املالية، وب ذيرأيه عن مدى مالئمة اإلفصاح ال يبدي يف تقريره

إال إذا عجزت القوائم املالية عن ذلك، وال يعين ذلك أنه على املؤسسة ال يعطي أي إيضاحات  مدقق احلسابات
مدقق الضرورية جلعل القوائم املالية غري مضللة، و  املعلومات ، بل جيب عليها أن تركز علىعلوماتشرح كل امل
ملالية، ألن ا اإلضافية اجلوهرية اليت ال تظهر يف القوائم ملعلوماتكذلك جيب أن يركز يف تقريره عن ا  احلسابات

 .التدقيقإخفاء هلذه املعلومات قد يعترب فشال يف مهمة 
أن  يقتضي املعيار األخري من معايري إعداد التقريرفي القوائم المالية:  مدقق الحساباتالتعبير عن رأي  -

مركزها و  يتضمن التقرير النهائي للمدقق فيما يتعلق مبدى صدق ووضوح القوائم املالية يف إظهار نتيجة املؤسسة
م الواردة تفصيال، وال يعين ذلك املوافقة التامة حول تلك القوائ معلوماتايل كوحدة واحدة وليس بالنسبة للامل

ا، وميكن لرأي الذي ان يأخذ ا أو الرفض النهائي، ولكن ميكن أن يذكر حتفظات عن األمور اليت مل يقتنع 
 :أحد األشكال األربعة التالية مدقق احلساباتيبديه 
 رأي نظيف (ال يتضمن حتفظات)؛ 
 رأي مقيد (يتضمن بعض التحفظات)؛ 
 ؛)عدم إعطاء رأي فيما يتعلق بالقوائم املالية أي التنازل عن إعطاء رأي( رأي سليب 



 معايير التدقيق الدوليةل اإلطار العام                                                                                الفصل األول    

 

 20 

 يتضمن أن القوائم املالية ال تظهر بصدق املركز املايل ونتائج العمليات وفقا للمبادئ احملاسبية ( رأي معارض
 .))GAAP( املتعارف عليها

  هي: مدقق احلساباتوالتحفظات اليت ميكن أن يتضمنها تقرير 
  ة على ، وذلك لتحديد مسؤوليته وليس لعدم املوافقمدقق احلساباتحتفظات بشأن نطاق العمل الذي قام به

 احلسابات؛
 ملبادئ احملاسبية املتعارف عليهالفتها لبعض ااحتفظات تتضمن نقدا للقوائم املالية كمخ )GAAP(؛ 
  عة هلا.اخلاضحتفظات تشري إىل خمالفة املؤسسة حمل التدقيق لقانون الشركات أو القرارات الوزارية 

  مراعاة ما يلي يف وضع التحفظات: مدقق احلساباتوجيب على 
  ل القارئ العادي؛من قب مدقق احلساباتتوخي الدقة والوضوح يف كتابة التحفظات لتسهيل قراءة وفهم رأي 
  األمهية النسبية فال يذكر أي حتفظ إال إذا كان له أثر كبري نسبيا على القوائم املالية؛مراعاة مبدأ 
  التقليل من التحفظات واستعمال املالحظات واإليضاحات على القوائم املالية بدال من التحفظات قدر

 اإلمكان.
ة، بل اهتمت هذه املعايري وائم املاليرأيه الفين املستقل عن الق مدقق احلسابات تنحصر معايري التقرير يف تقدمي مل

ية من إبداء رأيه حول مدى إتباع املؤسسة حمل التدقيق للمبادئ احملاسب مدقق احلساباتمبا جيب أن يضمنه تقرير 
، ومدى الثبات يف تطبيق نفس املبادئ خالل خمتلف الدورات، وكذا إبداء رأيه حول )GAAP( املتعارف عليها

أن  احلسابات مدققيف األخري فأنه جيب على مث ذي تقدمه املؤسسة يف قوائمها املالية، مدى مالئمة اإلفصاح ال
  يتضمن تقريره رأيه ككل يف صحة القوائم املالية.

يف معظم الدول بشكل عام، ويف الواليات املتحدة األمريكية  )GAAS(تلك هي معايري التدقيق املتعارف عليها 
ا كانت نقطة انطالق هامة يف التسلسل الزمين لتطور معايري التدقيق، لكن على  بشكل خاص، وميكن القول أ

ا ال توفر إال قدرا بسيطا من التوجيه واإلرشاد،  الرغم من أن هذه املعايري تعد الدليل املرشد ملمارسة املهنة، إال أ
 ُ ا املعايري الدنيا لذلك هناك من يرى أن هذه املعايري جيب أن "ي ري القصوى لألداء وليست املعاينظر إليها على أ

أن يعترب هذه املعايري إرشادات فقط تساعده على ممارسته للمهنة  مدقق احلسابات، فيجب على 1املثالية لألداء"
وليست عبارة عن قوانني يطبقها حبذافريها ومجيع تفاصيلها، وجيب عليه أن يستعمل احلكم املهين الذي يتسم به 

ات املناسبة، كما ميكن له أن يستعمل مصادر أخرى تكميلية أكثر حتديدا من املعايري  الختاذ القرارات واإلجراء
ا حبجة عدم جتاهل هذه املعايري أو االحنراف عنه مدقق احلساباتوالدوريات، ويف املقابل على  ةكاملنشورات الفني

ا  ا غري كافية أو أ مقنعة جعلته  به بتقدمي أسبابعرضه للمساءلة ويطاليغري حمددة بشكل كاف ألن ذلك سوف أ
  ينحرف عن معيار ما عند موقف معني.

  
                                                

 .43ص:، مرجع سابق، لوبك جیمسأرینز و لیفنأ -1
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III.  ةالتدقيق الدوليمعايير أسباب الطلب على  
ا، لكن نقطة انطالق  )GAAS(تعترب  لخصائص نتيجة لملعظم الدول يف إنشاء معايري حملية تليب احتياجا

هي  التدقيق ريختتلف من دولة إىل أخرى أصبحت معاياجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية واليت 
، ابزيادة احلاجة والطلب عليه ))ISAمعايري التدقيق الدولية زايدت أمهية تف ختتلف كذلك من دولة ألخرى، األخرى

وميكن القول أن نشوء الشركات متعددة اجلنسيات وتطور أسواق رأس املال الدولية وظهور مكاتب التدقيق الدولية 
كاملة ، ويف احلقيقة إن هذه األسباب غري منفصلة وتعد متمعايري التدقيق الدوليةهي أهم أسباب وراء الطلب على 

ال، حيث ليس على املستوى احمللي فقط بل يف أسواق رأس املفيما بينها، فالشركات متعددة اجلنسية تطرح أمواهلا 
أصبحت يف السنوات األخرية دولية بشكل متزايد، والذي من شأنه أدى إىل ظهور مكاتب تدقيق  ةأن هذه األخري 

راسة موجزة هلذه ، وفيما يلي ددولالئها يف خمتلف الدولية تسعى إىل توفري جودة عالية من التدقيق ملختلف عم
  سباب:األ

III. 1.   نشوء الشركات متعددة الجنسية 
والشركات متعددة اجلنسية، إذ أن هذه الشركات تتعامل مع  )ISA(معايري التدقيق الدولية هناك ارتباط وثيق بني 

العمليات األجنبية واليت حتتاج بدورها إىل التدقيق، فالشركات متعددة اجلنسية تقوم بإعداد القوائم املالية لكل فرع 
ا تقوم بتوحيد ، كما أولةد، وتقوم بتدقيق تلك القوائم يف كل فرع على حدا حسب القوانني احمللية للدولةهلا يف كل 

األم للشركات متعددة اجلنسية ومن مث تدقيق القوائم املوحدة، والذي يتطلب  دولةتلك القوائم على أساسا قواعد ال
دققي الشركات م نأالتدقيق يف فروع الشركات، أي توفري ضمانات كافية حول جودة املعلومات اخلاصة بعمليات 

وقد أدى ذلك إىل  ،الشركات بطريقة تقنع اإلدارة املركزية ومدققي الشركة األمالفرعية مطالبني بتدقيق قوائم هذه 
عددة تإدخال أساليب وطرق جديدة للتواصل بني اإلدارات احمللية واإلدارة املركزية، كما جيب اإلشارة أن للشركات م

ؤدي كافة واحد أن ي وإدماج مكاتب التدقيق، إذ أصبح من املمكن ملكتب تدقيق راجلنسية دور كبري يف تطوي
  .1عمليات التدقيق لكافة الفروع وكذا للشركة األم

وبطبيعة احلال فإن كل تلك الظروف والتعقيدات اليت تواجهها الشركات متعددة اجلنسية تدعو إىل وضع قواعد 
   .دولةحتكم التدقيق على املستوى الدويل، ومعايري تضمن توفري جودة عملية التدقيق يف أي 

  
  
  
  
  

                                                
 International Standards Auditing. 

 .126، 125: ، ص2005جامعیة، اإلسكندریة، ، الدار الالمراجعة الدولیة وعولمة أسواق رأس المالأمین السید أحمد لطفي،  -1
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III. 2.  لدوليةتطور أسواق رأس المال ا  
ة، إذ أن بتطور ومنو أسواق رأس املال الدولي )ISA(معايري التدقيق الدولية ميكن تفسري زيادة الطلب على 

ذا األخري هو ن هللتأكد من مصداقية القوائم املالية من خالل التأكد من جودة تدقيقها، أل املستثمرين هم حباجة
أساس اختاذ القرارات االستثمارية والتمويلية، واملستثمر يف ظل أسواق رأس املال الدولية يواجه قوائم مالية منشورة 

أو مقارنة املعلومات  د، فيصعب عليه اعتمااليت حتكم ممارسة املهنة القوانني والتشريعاتو احمللية املعايري على ضوء 
ا أو بح من املهم إعطاء كل األمهية جلودة عملية التدقيق، سواء لكيفية أداءهص، لذلك فإنه أالقوائميت توفرها تلك ال

ليسهل التواصل بني املدققني على املستوى الدويل، واملنظمة الدولية لبورصات  مدقق احلساباتيف إعداد تقرير 
ا أمهية إزالة احلواجز امل )IOSCO(*األوراق املالية ها رتبطة بأسواق رأس املال الدولية، من خالل توافر تأخذ يف حسبا

كيفية و )ISA( معايري التدقيق الدوليةبشأن  )IFAC( االحتاد الدويل للمحاسبنيعلى مستشارين هلم صلة وثيقة مع 
  .1حتقيق مستويات عالية من جودة عمليات التدقيق، وتعزيز التواصل من خالل االهتمام بإعداد تقارير فعالة للتدقيق

فإن أسواق رأس املال الدولية هي حباجة إىل تسهيل التواصل بني املستثمرين والقوائم املالية من خالل استخدام  لذا
مر قراءة تقارير حبيث يسهل على املستث الدول،موحدة بني خمتلف و ودة لعمليات التدقيق اجلعالية معايري تدقيق 

  املدققني ومقارنة القوائم املالية.
  

III. 3.   مكاتب التدقيق الدوليةظهور 
، واليت كربىلالكبرية اليت متت بني مكاتب التدقيق ا تااالندماجمكاتب التدقيق الدولية من خالل  ظهرت

ا قد تباينت بشكل كب الدولسعت إىل التنسيق بني خمتلف املكاتب املتواجدة يف خمتلف  ري يف طبيعتها، فهناك إىل أ
ر ثمتاما حيث يتم تنفيذ الكثري من الوظائف على املستوى املركزي كمكتب أر تب اعتمدت على املدخل املركزي امك

حبيث يكون لكل  ،)KPMG(هناك مكاتب تدقيق أخرى اعتمدت املدخل الالمركزي مثل مكتب و اندرسون، 
تنفذ بعض الوظائف و  االسرتاتيجيةمكتب تدقيق حملي اجتاه معني لكن يف ظل مدخل موحد، وتبقى تتخذ القرارات 

  ، واجلدول املوايل يبني أكرب مكاتب التدقيق تكتال على املستوى الدويل:2شكل مركزيب
  
  
  
  

                                                
*- (International Organisation of Securities Comittee) مة اإلسبانیة ، وتتخذ من العاص1983في العام  تأسست ھي منظمة عالمیة

ً من الجھات 124 حوالي جمع في عضویتھامدرید مقرا لھا، ت الدولیة والھیئات المنظمة لألسواق المالیة، وتھدف إلى تأسیس ونشر المعاییر  عضوا
تتمتع المنظمة بحضور فاعل في مجاالت تنظیم وتطویر  كما ،وراق المالیة وحمایة المستثمرینمع رؤیة مستقبلیة لتحسین شفافیة وفعالیة أسواق األ

  المعاییر واألسس المنظمة لألسواق المالیة،
 .129، 128:، صسابقمرجع ، المراجعة الدولیة وعولمة أسواق رأس المالأمین السید أحمد لطفي،  -1
 .130، 129ص: المرجع السابق،  -2
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  أكبر مكاتب التدقيق الدولية): 1-1( الجدول رقم
  عدد    تباتمركز المك  رقم   مكتب موقع ال  تاريخ   اسم 

  الموظفين  الفرعية  األعمال  الرئيسي  التكتل  المكتب
Deloitte Touche 1945   اية  34,2  نيويورك   حول العامل 210000  دولة 150  2014مليار دوالر يف 
KPMG 1986  اية  23.4  أمسرتدام   حول العامل 155000  دولة 155  2013مليار دوالر يف 
EY 1989  حول العامل 190000    2013اية مليار دوالر يف  27,4  لندن  
PWC 1998  اية  34     لندن   حول العامل 195000  دولة 157عربمكتبا 776  2014مليار دوالر يف 

  ، من خالل الروابط التالية:ماد على املواقع الرمسية للمكاتبباالعت الطالبةمن إعداد املصدر: 
-http:// www.kpmg.com, 14/02/2015 

-http://www.deloitte.fr, 14/02/2015 
-http://www.ey.com, 14/02/2015 -http://www.pwc.fr, 14/02/2015 

انت من قبل مخسة كواليت  ، لدويلستوى ااملعلى  األربع يوضح اجلدول السابق مكاتب التدقيق الدولية الكربى
يار  مكاتب وذلك قبل ، حيث مت حل هذه الشركة بعد إدانتها خبرق القواعد  األخالقية وتسليمها أندرسونآرثر ا

 يتته من اجلدول ضخامة املكاتب والظوما يكمن مالح ،2002رخصة احملاسبة القانونية للحكومة األمريكية سنة 
 ملكاتب نشأتا باقي تلك وجيدر اإلشارة أنكما  ،عدد موظفيها وكذا متركز فروعها عرب العامل ،ظهر يف رقم أعملهات

نتج عن اندماج جمموعات بيت مارويك الدولية   ))KPMGمكتب التدقيق الدويل فمكاتب تدقيق،  نتيجة تكتل
)PMI( وكلينفلد مان جوردلد )KMG(  ، أما مكتب)EY( ماج العديد من مكاتب فقد تأسس نتيجة اند

برايس كان نتيجة تكتل ) )PWC وكوبرالتدقيق الدويل برايس واترهاوس مكتب يف حني ، ريكيةمالتدقيق األ
  .1"1854الذي أنشأ سنة  )CB( و كوبر وشركاءه 1848الذي أنشأ سنة  ))PW واترهاوس

مهما كان الشكل التنظيمي ملكاتب التدقيق فإنه هلا مصلحة ضخمة يف تطبيق جمموعة موحدة ما ميكن قوله أنه 
من معايري التدقيق واليت تضمن حتقيق اجلودة يف عملية التدقيق، والذي من شأنه أن ميكن توصيل نتائج التدقيق 

  .مدقق احلساباتبسهولة أكثر ويعزز من مصداقية تقرير 

  
  
  
  
  

                                                
  Klynveld Peat Marwick Goerdeler 
 Peat Marwick International. 
 Klynveld Main Goerdeler. 
 Price Water House and Cooper 
 Price Water House . 
 Cooper Brothers.. 
1 - http://www.pwc.fr/un_peu_dhistoire.html  ,15/02/2015. 
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IV. معايير الدوليةبال االهتمامات  
ط اليت ليست فقظهور الشركات متعددة اجلنسيات وتطور أسواق رأس املال زاد من احلاجة إىل معايري دولية 

كن من جعل اإلجراءات احملاسبية الدولية مت، فاملعايري فقط بل مهنة احملاسبة أيضا مهنة التدقيق احملاسيبحتكم ممارسة 
ا  )ISA( معايري التدقيق الدوليةو احملاسبية تتمتع بالشفافية بني الدول،  القوائم أكثر فعالية تلك جعل تدقيق من شأ

احملاسبية ير املعايري بتطو نشأت اليت أاهليئات احملاسبية سواء اليت كانت متواجدة أو لذا سارعت  وجتانس بني الدول،
ا تتكامل خلدمة املتطلبات والتطورات االقتصادية.   ومعايري التدقيق وتوجيهها يف املسار الدويل حبيث أ

IV. 1.  بتطوير المعايير الدولية المساهمةالمؤتمرات المحاسبية الدولية  
ا يؤثر أو  الدوليةلقد أدركت دول كثرية أمهية املعايري  ين وأن توحيدها شكل كبري ومباشر على االقتصاد الوطبن غيا

زايد بوضع قوانني وقواعد بدأ االهتمام املتفبني الدول، التجانس تتمتع ب ة والتدقيقاحملاسب ممارسة مهنيتدوليا جيعل من 
ية جيرى ممن قبل اهليئات املهنية مع بداية القرن املاضي، حيث مل تكن هناك قواعد مشرتكة علوالتدقيق للمحاسبة 

ا تل هيئة يف معظم الدول تضع قواعد تطبيقها وكانت ك ا، واليت ترى أ ، لكن سرعان مهاتالءم مع مفاهيخاصة 
الدول، فبدأت  نيب مهنيت احملاسبة والتدقيق ممارسات ختالفات بنيما أدركت اهليئات احملاسبية أمهية تقليل اال
ة يف من خالل انعقاد جمموعة من املؤمترات احملاسبية الدولية، واملوضحاحملاوالت لوضع املعايري على املستوى الدويل 

  اجلدول املوايل:
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  بتطوير المعايير الدولية رات المحاسبية الدولية المهتمةالمؤتم ):2-1(الجدول رقم
  عنه علوماتم  همكان انعقاد  هسنة انعقاد  راملؤمترقم 

1  1904  
  

سانت لويس 
  .م.أالوب

قبل تأسيس جممع احملاسبني  .م.أالويف  (AICPA)القانونيني برعاية احتاد مجعيات احملاسبني انعقد 
من  2، من كندا 7 .م.أ،عضوا من الو 83قد بلغ عدد املسجلني يف املؤمتر ، و 1917األمريكيني سنة 

  بني الدول ةالقوانني احملاسبييد من هولندا، وقد دار البحث يف ذلك املؤمتر حول إمكانية توح 1اجنلرتا و
كانت نسبة أمريكا الالتينية و و كندا ،  .م.أوقد حضره مندوبون من كل دول أوروبا تقريبا، باإلضافة إىل الو  أمسرتدام  1926  2

  من الدولة املضيفة هولندا كبريةاملشاركة 
السنة التجارية ، يميإعادة التقاالستهالك و ، راستثماالستهالك واال قدمت فيه ثالثة أحباث رئيسية، وهي:   نيويورك  1929  3

  أو الطبيعية
وقد  ،جزائرا من اخلار  79مندوبا عنها باإلضافة إىل حضور  90منظمة حماسبية عينت  49شاركت فيه   لندن  1933  4

  نيوزيلندا وبعض الدول اإلفريقية ،دولة منها اسرتاليا 22املؤمتر بلغ عدد الدول اليت مثلت 
  من باقي أحناء العامل امشارك 250وفدا فضال عن  320مبشاركة   برلني  1938  5
 من دول 196من املنضمات اليت رعت املؤمتر يف بريطانيا، و 1450من بينهم  عضوا 2510سجلت به   لندن  1952  6

  دولة أخرى 22والباقي من  الكومنولث
 دولةمن ال عضوا 1200وزائرا من اخلارج  1650دولة، حضره  40حماسبية من  منظمة 104 شارك فيه  دامأمسرت   1957  7

  هولندا ةاملضيف
 48منظمة متثل  83من دول أخرى وشارك فيه  2101باإلضافة إىل  .م.أالوعضوا من  1627حضره   نيويورك  1962  8

  حبثا 45دولة وقد قدم فيه 
  -  باريس  1967  9

سيدين   1972  10
  بأسرتاليا

ن أن ميكاختذت فيه خطوات رئيسية لكي يتم إنشاء منظمتني  ،دولة 59مندوب من  4347حضره 
  شكالت واالختالفات احملاسبة الدوليةاملالقدرة على التعامل مع يكون لديها 

  دولة من العامل 100كثر من ألحضره مندوبون   أملانيا  1977  11
  -  املكسيك  1982  12
  -  طوكيو  1987  13
  .م.أالو  1992  14

  
  

كي : املعهد األمريث التاليةثالال اهليئاتحيث استضافته  )IFAC( الدويل للمحاسبنيبرعاية االحتاد 
ني دقق) ومعهد املIMA( ومعهد احملاسبني اإلداريني )AICPA(للمحاسبني القانونيني 

هيئات  106كان موضوعة دور احملاسبني يف اقتصاد شامل الذي عقد، شارك فيه حنو  )؛)IIAالداخليني
مندوبا من خمتلف أحناء العامل، ومل تغب املشاركة العربية عن  2600دولة وحضره حنو  78حماسبية من 

  املؤمتر اليت متثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية 
  -  باريس  1998  15
ا من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخالقيات  90حيث متت مناقشة حوايل   هونغ كونغ  2002  16 عنوانا تدرجت موضوعا

  قتصاد املعرفة على مهنة احملاسبةاملهنة إىل أثر ا
قد حتت   إسطنبول  2006  17  ،يف تطوير األمم مسامهة احملاسبة ،دويلمو واالستقرار القتصادي ال: حتقيق النات التاليةشعار العُ

  دور احملاسبني يف عملية التقييم يف املشروعات.، أحناء العاملأسواق رأس املال يف استقرار 
  ، باالعتماد على:الطالبةاملصدر: من إعداد  

  .104،106، ص: 2008، در الثقافة للنشر والتوزيع، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسن القاضي ومأمون محدان، 

                                                
 Institute of Management Accountants.  
 Institute of Internal Auditors. 
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حدة بل وا جهةأن انعقاد تلك املؤمترات مل يكن متمركزا يف دولة واحدة أو من اجلدول السابق ميكن مالحظة 
، عضاء من خمتلف أحناء العاملاألمن  العديدكذا كان حيضر كل مؤمتر ، و اجلهاتختلف مشل العديد من الدول مل

جة إىل وهذا نتيجة إلدراكها باألمهية واحلادولية وتطويرها، معايري  اهتمام العديد من الدول بإنشاءهذا ما يدل على 
ا أن تضمن جتانس ممارسة مهنيت احملاسبة والتدقيق بينها،  تقى الدويل العاشر ولكن يعترب امللمعايري موحدة من شأ

رة على التعامل لديهما القد ظمتنيإنشاء منكان له الفضل يف   ، حيثالدولية ث هام وتارخيي يف وضع املعايريدح
مت تأسيس جلنة  ، وبالفعلدولالبني  والتدقيق احملاسبةممارسة مهنة ت احملاسبة الدولية واالختالف بني مع مشكال

يف املؤمتر احملاسيب  1977 سنة )IFAC(واالحتاد الدويل للمحاسبني  1973) سنة )IASCاحملاسبة الدولية معايري 
قبوال واسعا على  لقيتتدقيق واليت معايري للمحاسبة والإرساء ، واللذان كان هلما دورا كبريا يف الدويل احلادي عشر

  .الدويل املستوى

IV. 2. المعايير الدوليةبالمهتمة  المهنية الهيئات  
نظرا ألمهية وجود معايري دولية تقلل من اختالفات بني ممارسات مهنيت احملاسبة والتدقيق يف خمتلف الدول، خاصة 

ستوى ت العديد من اهليئات سواء على مالشركات املتعددة اجلنسيات، سعبتطور أسواق رأس املال الدولية، وظهور 
اليت أنشأت  دولية، ناهيك عن اهليئات املهنيةالعايري املأو على املستوى الدويل إىل وضع وتدعيم  العريب قليماإل

ممارسة مهنة  نظمتاملعايري الدولية سواء اليت ب اهتمتاليت  اهليئاتالتعرف إىل أهم ذا الغرض، وميكن لتحقيق ه
  ا يلي:فيم مهنة التدقيق احملاسيباليت تنظم احملاسبة أو 

IV. 2 .1 .الدولية هيئات المهنيةال 
  :)IFAC( االتحاد الدولي للمحاسبين-أ

الدويل احلادي عشر، وهو  املؤمتر يف أملانياب 1977 عام أكتوبر 7 يف (IFAC) للمحاسبني الدويل االحتاد تأسس
 1:طريق عن العامل أحناء مجيع يفوالتدقيق  احملاسبة يتمهن عزيزسعي وراء تا الاهلدف وراء تأسيسهمنظمة عاملية يرجع 

 للمحاسبني التعليمو  واألخالق، العام، القطاع يف واحملاسبة والتأكيد التدقيق يف اجلودة عالية دولية معايري وضع -
  واالستخدام؛ اعتمادها ودعم احملرتفني

 ؛فيها األعضاء اهليئات بني والتنسيق التعاون تسهيل -
  األخرى؛ الدولية املنظمات مع التعاون -
 .والتدقيق احملاسبة يتمهن اسمب دويل تحدثكم  ملالع -

                                                
 International Accounting Standards Committee.- 
1 -IFAC, publication for web site:  http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history , 01/12/2014. 
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ساهم االحتاد يف تطوير منظمات قوية تعمل على تطوير معايري حماسبية ومعايري التدقيق، كان االحتاد يتكون يف 
 175 من أكثر 2014يف أواخر  لتشملدولة، لكن منت عضوية هذا االحتاد  51عضوا من  63بداية تأسيسه من 

  ، ويتكون االحتاد من أربعة جمالس تتمثل يف:1العامل أحناء مجيع يف ودولة بلدا 130 عضوا من
 ؛(IAASB)معايري التدقيق والتأكيد الدويل  جملس -
 ؛(IAESB) جملس معايري التعليم احملاسيب الدولية  -
 ؛(IESBA) سلوك األخالقي الدولية للمحاسبنيالجملس معايري  -
  .))IPSASBيف القطاع العام  وليةجملس معايري احملاسبة الد -

ال املخصص له، إذ تلق املعايري اليت  الس يلعب دورا هاما يف تطوير املعايري الدولية يف ا وكل جملس من هذه ا
ها كمرجع تسعى العديد من الدول تبين هذه املعايري أو اختاذيصدرها كل جملس القبول على املستوى الدويل، حبيث 

يق يف العديد املشرفة على تنظيم مهنة احملاسبة والتدق اهليئاتأساسي لوضع معايري حملية، ناهيك عن سعي األطراف و 
احلصول وكذا  ،داد ووضع املعايري الدوليةالس، للتمكن من املشاركة يف إعمن الدول إىل االنضمام إىل عضوية هذه ا

  ري يف هذه املعايري.يكل املستجدات والتوضيحات اليت تواكب التغ  على

 )IASC( لجنة معايير المحاسبية الدولية  -ب
 تأسست بربيطانيا، لندن مدينة يف مقرها يوجد خاصة مستقلة هيئة )IASC( تعترب جلنة معايري احملاسبة الدولية  

 املتحدة الواليات كندا، أسرتاليا، (أملانيا، هي ولد 10  لعشرة احملاسبيةاهليئات واملنظمات  طرف من 1973 سنة يف
 وسرعان ما  واسعا، دوليا اعرتافا اللجنة لقيت وهولندا)، وقد املكسيك اليابان، بريطانيا، ايرلندا، فرنسا، األمريكية،

 )IFAC( للمحاسبني الدويل االحتاداصدر  خاصة بعد أنأخرى،  دول يف املهنيةيئات اهل من اعدد كبري  ا التحق
قرار ينص على اعرتافه بأن جلنة معايري احملاسبة الدولية هي صاحبة احلق يف إصدار املعايري، وقد أصدرت   1982سنة

 تسميتها إىل منسوبة بأرقام ))IAS دوليا إحدى وأربعني معيار حماسيب 2001اللجنة حىت 
)…/IAS2/IAS3 1IAS(2.  

رك عدد  اشيث يح ،األداء احملاسيب على مستوى الدويلبدور رئيسي وفعال يف رفع كفاءة وجودة  قامت اللجنة
احملاسبية  اهليئاتمن  وأخذ آراء العديد ،كبري من خرباء احملاسبة على مستوى العامل يف وضع املعايري احملاسبية الدولية

يصف  درجة عالية من الكفاءة واجلودة متثل منوذج ة للوصول إىل معايري حماسبية ذاتواالستشاريني من ذوي اخلرب 

                                                
1- IFAC, publication for web site: http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history , 01/12/20. 
 International Accounting Education Standards Board. 
International Ethics Standards Board for Accountants. 
International Public Sector Accounting Standards Board. 
 International Accounting Standards. 

 .109و 106ص:  ،2008، در الثقافة للنشر والتوزيع، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسن القاضي ومأمون محدان،  - 2
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، كما أن هذه اللجنة 1األداء احملاسيب على مستوى الدويلما جيب أن يكون عليه التطبيق العملي، وبالتايل رفع كفاءة 
  2:التالية األهداف لتحقيق تسعى

 جلعلها والسعي املاليةرض القوائم ع العامة عند املصلحة فيه أن تُراع ينبغي اليت احملاسبية املعايري ونشر صياغة -
 ؛دويلنطاق  على ا ومعموال مقبولة

 ؛ملاليةاقوائم ال لعرض احملاسبية واملبادئ األنظمة حتسني على عام بوجه العمل -
 تبنيها ميكن حماسبية أفكار طرحل دويل نطاق على املشاركة الدول بني فيما الوطنية احملاسبية القضايا مناقشة -

 ؛العامة املصلحة ختدم دولية كمعايري وإصدارها
 ؛للمقارنة بالقابلية يسمح املشاركة الدول بني فيما احملاسبية املمارسات بني التوافق من قدر حتقيق -
 .معايري من اللجنة عن يصدر ملا الدويل القبول من قدر حتقيق على العمل -

         )IASB( مجلس معايير المحاسبة الدولية -ج 
تغيري التسمية من جلنة املعايري  عنه نتج إصالح، الدولية إىلاحملاسبية  املعايري جلنة خضعت 2001 سنة يف

لس أصبح، ف)IASB( جملس معايري احملاسبة الدوليةإىل  )IASC( احملاسبية الدولية  بإعداد املكلفة اهليئة هذا ا
 املعايريأما ، )…IRRS1/IFRS2/IFRS3( ويلتسلسلي د برتقيم) )IFRS املالية لقوائم الدولية لاملعايري واعتماد
من أهم مالمح املعايري اجلديدة أو التعديالت يف ، و التسمية بنفس تبقى تغيريها أو تعديلها يتم مل واليت السابقة

  3املعايري السابقة:
 ا؛ املسموح البديلة املعاجلات من كثري إلغاء -
 املختلفة؛ املعايري ومعاجلات ومتطلبات تعريفات بني االنسجام -
ا ليست ولكنها املعايري لبعض مرافقة مالحق وجود - ً  :على حتتوي منها جزء

 ؛املعيار يف املستخدمة املصطلحات 
 ر؛للمعيا توضيحي دليل 
 توضيحية أمثلة. 

  
  
 

                                                
وزیع، الوراق للنشر والت ، مؤسسة-مع التطبیق العملي لمعاییر المحاسبة الدولیة-المحاسبة الدولیةیوسف محمود جربوع وسالم عبد هللا حلس،  - 1

 .24ص:، 2002، 1ط ،األردن
 ة، مذكرة منشورة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في المحاسبة، األكادیمیمعاییر المحاسبة الدولیة واألزمة المالیة العالمیةحسین عمر موحد،  - 2

 .23، ص:2013العربیة في الدنمارك، 
 International Financial Reporting Standards 

ي فر ینوي الحاج، "انعكاسات تطبیق التوحید المحاسبي على القوائم المالیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة"، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجست - 3
 .38، ص:2007/2008علوم التسییر، جامعة حسیبة بوعلي، شلف، 
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IV. 2 .2 .العربية اإلقليمية المهنية هيئاتال 
 (AFAA) ربالع العام للمحاسبين والمدققيناالتحاد   -أ

 إطار يف تعمل للربح هادفة غري مهنية عربية هيئة" ))AFAAالعرب  للمحاسبني واملدققنيحتاد العام يعترب اال
 وىمست لىع املهنية يئاتاهل قمة االحتاد وميثل ،)العربية الدول جامعة منظمات حدىإ( االقتصادية الوحدة جملس
 لفضل أ فقا و العريب الوطن يف تدقيقوال بةساحملا مهنة وتنظيم لتطوير والتكامل التنسيق حتقيق دف العربية الدول
  .1"الدولية واملمارسات املعايري

دعوة من نقابة احملاسبني ب، بالقاهرة 1970 جوان 24 العرب يف دققنيحتاد العام للمحاسبني و املتأسس اال 
مبستواهم  فع، لري دققنيونقابات احملاسبني وامل احتاداتني املصرية، ليصبح أول جتمع مهين يف الوطن العريب يضم دققوامل

العرب الذين  دققنيو املنقابات ومجعيات احملاسبني  انضم إىل عضوية االحتاد ،املهين إىل مستوى الدول املتقدمة
را ، لكن مؤخالبحرينو  الكويت ،عراق، العمانيا، سور  ،لبنان ،السودان، ليبيا ،مصر :ميثلون الدول التسعة اآلتية

 ،لكويتا ،رمص ،سوريا ،فلسطني ،العراق ،السودان ،تونس ،األردن ،زائرهي : اجلحتاد الدول األعضاء باالت أصبح
 ماراتاإل ،يدول جملس التعاون اخلليج ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،البحرين، املغرب ،ليبيا ،لبنان ،اليمن

ستقرار يف الل 1990نوفمرب ليعود يف  1978انتقل مقره إىل بغداد يف أفريل  االحتاد، وجيب اإلشارة إىل أن عمانو 
ا يف حتقيق جمموعة من األهداف، ميكن تلخيصه إىلني العرب دققللمحاسبني و امليسعى االحتاد العام ، و 2القاهرة

  3النقاط التالية:
 ؛االحتادبدول  يت احملاسبة والتدقيقملهناملمارسني توحيد اإلطار العام لتأهيل   -
تصدر عن  موحدة لتسهيل قراءة التقارير ولتدعم الثقة بالتقارير اليت تدقيقمعايري الو اسبة احملإصدار معايري  -

 ؛االحتادبدول  يت احملاسبة والتدقيقملهناملمارسني 
 .شهادة الزمالة املهنية المتحانذلك القواعد الالزمة  املستمر مبا يف ملهينوضع برنامج التعليم ا  -

هنة احملاسبة يف تأهيل ممارسي م وم بدور فعاليق هلذكر أنابمن خالل التطلع على اجنازات هذا االحتاد من اجلدير 
الدولية، التدقيق و املعايري احملاسبية حول  تدريبيةدورات من والتدقيق يف العامل العريب، وذلك من خالل ما يقدمه 

التدقيق هذا االحتاد يهتم بالقضايا املهنية بشكل عام وقضايا احملاسبة و أن كذا تقدمي شهادات للمتدربني، إضافة إىل و 
شاكل ات العلمية اليت حتاول معاجلة املو يف فعاليات املؤمترات والند ةشاركاملتنشيط و بشكل خاص من خالل ال

و املعايري الدولية وتسليط الضوء حنو أمهية االجتاه حن ،واملستجدات اليت تعرتي ممارسة مهنة احملاسبة والتدقيق من جهة
                                                

 Arab Federation of Accountants & Auditors. 
  ، عبر الموقع التالي: 12، صفحة 2012مجلة "المحاسب العربي" العدد صفر، االتحاد العام للمحاسبین والمدققین العرب،  - 1

http://theafaa.org.eg/afaa/2012-19/11/2014 ,/ العدد-صفر-أكتوبر. 
2 - AFAA, publication for web site: http://theafaa.org.eg/Ar/History.aspx , 18/11/2014. 
3- AFAA, publication for web site: www.theafaa.org.eg /default.aspx ,16/11/2014. 
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 بإصدار نشرة من فرتة إىل أخرى حتت اسميقوم مؤخرا أصبح االحتاد ، و من جهة أخرى ملواجهة تلك املشكالت
اية 2012أكتوبر م بإصدار أول نشرة يف "احملاسب العريب"، حيث قا مت إصدار أربع نشرات  2013سنة  وقبل 

تأخرى،  هنية سواء م، وكذا أخبار وفعاليات م هذه النشرة بنشر أخبار عن االحتاد وعن الدول األعضاء باالحتادو
   إىل نشر أخبار حول املؤمترات املستقبلة.ريو الدولية، كما تويل اهتمام كبالعربية منها أ

 (IASCA) العربي للمحاسبين القانونيينالدولي المجمع   -ب
مع تأسس   جانفي 12كهيئة مهنية حماسبية غري رحبية بتاريخ  )(IASCA القانوين للمحاسبني العريب دويلال ا

مع حتت اسم "ا 1994 فيفري 24ومت تسجيله رمسيًا يف عمان بتاريخ  ،اململكة املتحدةب يف مدينة لندن 1984
مع من قبل عدد من قادة مهنة احملاسبة يف الوط هذا جاءت فكرة تأسيس"، العريب للمحاسبني القانونيني ن العريب ا

االستقاللية املهنية  احملافظة على األعضاء، والسعي وراء العربيةيف الدول احملاسبة والتدقيق  هنيتالرتقاء مبدف ا
مع من ضمن اهليئات احملاسبية املهنية الدولية السبعمث بعد ذلك  واملدققني،للمحاسبني  ذلك مبوجب و  صنف ا

مما أضفى له " (IASCA)  العريب للمحاسبني القانونينيالدويل مع افأصبح امسه "IAS Plus  النشرة الصادرة عن
مع مكانة كربى يف األوساط املهنية على الصعيدين العريب والدويل، منهذا اكتسب  وقد، بعدا إقليميا ودوليا  ا

، وميكن القول 1والتدقيق يف العامل العريب وفقًا ألعلى املستويات املهنية الدوليةبتطوير مهنيت احملاسبة خالل اهتمامه 
مع     2تأسس لتحقيق مجلة من األهداف، من أمهها:أن هذا ا

االت األخرى ذات العالقة اليت يتم تطبيقها واستخدامها -  اخلدمات املهنية يف االرتقاء مبهنيت احملاسبة والتدقيق وا
االت مبا يف ذلك الصناعة املتنوعة اليت امة على نطاق العامل ت العوالتجارة واخلدما يقدمها احملاسبون يف كافة ا

 ؛العريب
عليهم   املهين وضمان احلماية هلم وتطبيق معايري اإلشرافواملدققني احملافظة على االستقاللية املهنية للمحاسبني  -

 ؛رتقاء مبهنيت احملاسبة والتدقيقكوسيلة لال
ني احملاسبني ب البحث العلمي واملهين من خالل تطوير وتسهيل نشر املعلومات العلمية واملهنية وتبادهلا تشجيع -

 لعلمية.واللقاءات ا والندوات والدورات التدريبية واالجتماعاتاملهنيني وذلك بعقد املؤمترات واملدققني 

مع مكااحتل  إىل  ن خالل االجنازات اليت يسعىالدويل مو املستوى هامة سواء على املستوى اإلقليمي أنة ا
 واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: ،حتقيقها بشكل متواصل

مع نحمي -  قلت ال ةومهني يةعلمت مؤهال العرب لمحاسبنيالقانونيني ل (IASCA)العريب للمحاسبني  الدويل ا
ومن أهم  ،ملتحدةا األمم من املعتمد الدويل التأهيل ملنهاج وفقا املعروفة الدولية املهنية املؤهالت عن مبستواه

مع    : يلي ماالشهادات اليت مينحها ا
                                                

 International Arab Society of Certified Accountants. 
1 -IASCA, publication for web site: http://ascasociety.org/page.aspx?page_key=asca&lang=ar, 19/11/2014. 
2 - IASCA, publication for web site: http://ascasociety.org/page.aspx?page_key=objectives&lang=ar, 19/11/2014. 
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 شهادة "حماسب دويل عريب قانوين معتمد )IACPA(":  دف إىل تأهيل هي شهادة عربية مهنية معتمدة 
يب املهين الدويل احملاس منهاج التأهيلمع  يتالءما مبتطوير املنهاج الدراسي  من خالل بأعلى املؤهالتشارك امل

هذه   ةلياالمتحانات الدو  –معة كامربدج اوقد اعتمدت ج، األمم املتحدة للتجارة والتنمية املعتمد عن مؤمتر
من خالل اإلشراف ومراجعة منهاج التأهيل احملاسيب املهين واملراجع العلمية املقررة ومستوى  الشهادة

ا وآلية وضع  ا وعقد ومراقبة سري االمتحاناتاالمتحانات وإجراءا باإلضافة إىل  ،األسئلة وتصحيح إجابا
ذا اخلصوص  .1اختاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من توافقها مع أعلى وأفضل املستويات واملعايري الدولية 

 شهادة "حماسب إداري دويل عريب معتمد )(IACMA  " ا تأهيل املشاركني ألعلى : هي شهادة من شأ
لدولية من جهة املالية وفقا للمعايري ا قوائماملستويات يف جمال احملاسبة اإلدارية من خالل متكينهم حتليل ال

وإدارة املخاطر وزيادة املعرفة يف عدة جماالت (احملاسبة املالية، حماسبة التكاليف، االقتصاد، التمويل...) من 
 .2جهة أخرى

  شهادة خبري(IFRS):  مع من أجل رفية زيادة القدرات املعالرفع من تأهيل املرشحني بهي شهادة يقدمها ا
هذه املعايري  وكذا متكينهم من تطبيق لديهم، الالزمة واملتعلقة باجلانب النظري واملفاهيمي ملعايري الدولية

هين املستمر لتطوير املىل أن هذا التأهيل من شانه املساعدة على ااف يف اجلانب العملي، باإلضافة إباحرت 
 .3من خالل متابعة التحديثات والتعديالت اليت تطرأ على تلك املعايري

مع بإجراء االمتحانات يف خمتلف  يقوم -  واألكادميية تعليميةال واملنظمات واهليئات اجلامعات يف امتحانات مراكزا
مع ب  ؛واجلهد للوقت وتوفريا الطلبة على تسهيالً  العربية واملدن العواصم خمتلف يفاليت أقامها   تزويدكما يقوم ا
 دورات إلقامة العلمية واملراجع الدراسية املناهج من حتتاجه ما بكل واألكادميية التعليمية واهليئات اجلامعات

  املذكورة. تمؤهال على احلصول يف للراغبني تأهيلية

 التواصلسمح له بت اليتو  ،تطلبات املهنيةجاهدا وبشكل مستمر ومتواصل من أجل استيفاء كافة امل مععمل اي -
معوعليه فقد أص، والتدقيق احملاسبة مهنيت تطوير أجل من والدولية ةعربيال املهنية اهليئات مع عضوا فعاال  بح ا

  4:الدولية التالية يف اهليئات
 االحتاد الدويل للمحاسبني )IFAC(؛ 

                                                
 International Arab Certified Public Accountant. 
1- IASCA, publication for web site: http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=introduction&lang=en , 
01 /12/2014. 
 International Arab Certified Management Accountant. 
2- IASCA, publication for web site:  http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=about_acma&lang=en , 
01/12/2014. 
3- IASCA, publication for web site: 
http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=about_ifrs_expert&lang=en , 01/12/2014. 
4- IASCA, publication for web site:  
http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=intrnational_membership&lang=en , 01/12/2014. 
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 اللجنة العاملية لتعليم وحبوث احملاسبة )IAAER(؛ 
  لس  .))ECOSOC لألمم املتحدة واالجتماعي االقتصاديا

مع بعقد اتفاقيا  تاتفاقياإضافة إىل  ،Wileyشركة وايلي جملس معايري احملاسبة الدولية و  تعاون مع تكما قام ا
مع مع املعاهد واجلامعات سواء العربية أو الدولية  ؛التعاون اليت تعاقدها ا

مع بإصدار نشرة شهرية باللغتني العربية واالجنليزية، تتوىل نشر األخبار  - هنية يف األخبار املمع و عن ايقوم ا
 تأليفقوم بيكما ،  2001نشرة يف ديسمرب  لالعامل عامة واملنطقة العربية خاصة، حيث مت نشر أو  خمتلف أحناء

 احملاسبة مبهنيت قتتعل خمتلفة علمية مراجعو  املهين احملاسيب التأهيل منهاج جوانب كافة  تغطي علمية مراجع
 العربية اللغة إىل تدقيقوال احملاسبة مبهنيت العالقة ذات الدولية والنشرات إلصداراتل تهترمج، إضافة إىل والتدقيق

 :، حيث يقوم برتمجة ما يلي1العريب العامل نطاق على وتروجيها طباعتها مع
 ) معايري احملاسبة الدوليةIAS/IFRS(؛ 
 ؛املهنة أخالقيات وقواعد والتأكيد التدقيق أعمال ملمارسة الدولية معايري 
 ؛العام القطاع يف الدولية احملاسبة معايري 
 ؛البيئة حماسبة( البيئة لتكاليف املايل واإلبالغ احملاسبية املعاجلة( 

مع إىل ت -  وذلك واملهنيني احملاسبني بني وتبادهلا واملهنية العلمية احملاسبية املعلومات نشر وتسهيل طويريسعى ا
 العلمي البحث شجيعت إىل باإلضافة العلمية واللقاءات التدريبية والدورات والندوات ت واالجتماعاتاملؤمترا بعقد

 .2واملهين

  

  

 

 

  

  
                                                

 International Association for Accounting Education & Research. 
  Economic and Social Council. 
1 - IASCA, publication for web site:  
http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=mission_and_vision&lang=en , 02/12/2014. 
2 - IASCA, publication for web site:  
http://www.ascasociety.org/page.aspx?page_key=mission_and_vision&lang=en , 02/12/2014. 
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IV. 3.  معايير التدقيق الدولية ارتباط)ISA( معايير المحاسبة الدولية ب)IAS/IFRS(  
ينتهي عمل  يبدأ عندما مدقق احلساباتفعمل احلسابات تدقيق جود عالقة وطيدة بني احملاسبة و الشك يف و 

البيانات تلخيص و  جتميع ،ترتيب، يعتمد على تسجيل إنشائياحملاسب، لكن لكل منهما ما مييزه، فعمل احملاسب 
لومات مالئمة الختاذ مع يف قوائم مالية حتملاخلاصة بنتائج األحداث االقتصادية للمؤسسة بطريقة منهجية منطقية 

يعتمد على التحليل و االنتقاد حيث أنه يتضمن مجع وتقييم أدلة إثبات  مدقق احلساباتالقرارات، بينما عمل 
ية م احملاسب بإنشائها، أي أن احملاسبة تؤدي إىل خلق املعلومات املالوإصدار قرار حول صحة القوائم املالية اليت يقو 

لقياس واالتصال أما تني ابينما التدقيق يقوم بإضفاء الثقة يف تلك املعلومات، وبشكل عام فإن للمحاسبة وظيف
  القوائم املالية. فتتمثل يف التحقق من صحة احلسابات تدقيقوظيفة 

ة ملزاولة اجليدة باملعاير احملاسبية تعترب من أحد املتطلبات األساسي مدقق احلساباتفة ال ميكن أبدا اإلنكار أن معر 
لية في نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العم" هياملعايري احملاسبية ف ة سليمة،مهنته بطريق

من أهم  ربه احملاسب يف ممارسته للمهنة، وتُعتاملعايري احملاسبية هي األساس الذي يعتمد عليف ،1"المحاسبة والتدقيق
عيار احملاسيب هو امللتأكد من مصداقية وصحة املعلومات احملاسبية ألن  مدقق احلساباتاملراجع اليت يعتمد عليها 

مهنة ومن أهم التحديات اليت تواجه ممارسة ، 2"أساس متفق عليه في التطبيق المحاسبي السليم ويستخدم كأداة للمقارنة"
املالية فقط كما  م، ألن هذا االختالف لن يؤثر على مقارنة القوائدولهي اختالف املعايري بني ال التدقيق احملاسيب
 ىخر األ دولةموجود يف ال وغري ولةاالختالف بني املعايري احملاسبية ال يعين فقط وجود معيار يف دألن يعتقد البعض، 

الطرق  بل قد يتعدى األمر أن بعض، ىخر دولة أعن اسبة بطريقة خمتلفة تناول ممارسة احملي دولةكل يار  معأن أو 
يف  مدقق احلساباتح ، فيصبىخر أ دولةما هي غري مقبولة متاما يف  دولةحملاسبية وفقا ملعايري حماسبية لا واإلجراءات

عوائق ، ناهيك عن الدولدقيق شركات هلا فروع يف عدة الموقف صعب أمام حتدي كهذا وخاصة إذا كان يقوم بت
عامل مع املعايري ال يتعرض فقط لصعوبة الت أنميكن  هيف فهم املعايري احملاسبية ألن مدقق احلساباتاليت يواجهها 

ا تلك املعايري، وهنا قد يلجأ للرتمجة مم دولةاحملاسبية اخلاصة بال ا بل قد يواجه عدم حتكمه يف اللغة اليت سنت 
مدقق ينصدم  نأاإلحاطة اجليدة بكل املواضيع اليت تتضمنها تلك املعايري، وكذا ميكن  يعرضه إىل عدم التمكن من

ارستها احملاسبية ختضع مم بعض الدولة احملاسبة ألن بعدم وجود معايري حماسبية واضحة حتكم ممارسة مهن احلسابات
أكد على حاج ِ ىل معايري إ مدقق احلساباتة إىل كم هائل من التشريعات والقوانني، كل هذه التحديات وغريها ت

  حماسبية موحدة على املستوى الدويل قبل حاجته ملعايري تدقيق دولية. 

حوز على تتوفر إىل حد كبري املتطلبات الواردة أعاله، إذ أن هذه املعايري ") IAS/IFRS(معايري احملاسبة الدولية و 
وجودها ف، 3"المهنية المتواجدة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء الهيئاتقبول معظم المجامع و 

                                                
 .103ص:مرجع سابق، حسین القاضي ومأمون حمدان،  - 1
 .24ص: ، مرجع سابق،یوسف محمود جربوع وسالم عبد هللا حلس -2
 .21ص:، مرجع سابق،  ع وسالم عبد هللا حلسیوسف محمود جربو - 3
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لدول اليت مارسات احملاسبية يف ااملحاطة مبختلف اجلوانب اخلاصة بأساسيات اإل مدقق احلسابات علىسهل نوعا 
ملعايري احملاسبية الدولية اوتطبق بشكل تام املعايري الدولية أو تتوجه حنوها، فالتجانس والتناغم الذي يوجد بني تتبىن 

ينهما ليس اجتاه واحد، واالرتباط بيتجه يف مزاولته ملهنته حنو  مدقق احلساباتجعل  )ISA(معايري التدقيق الدولية و 
 املعايري فقط بل يوجد ارتباط عضوي بني توحيد يف التوجه أو إتباع منط متقارب يف إعداد وعرض املعيارجمرد 

  :، ويف ما يلي بعض هلذه االرتباطاتايري التدقيق الدوليةاحملاسبية الدولية ومع
 570مع معيار التدقيق الدولي  "اإلفصاح عن القوائم المالية" 01ارتباط المعيار المحاسبي الدولي  -

ضرورة اإلفصاح عن  لى"اإلفصاح عن القوائم املالية" ع 01ينص املعيار احملاسيب الدويل  :"استمرارية المؤسسة"
مباشر بإصدار بعض  واليت هلا ارتباط، القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية والفروض احملاسبية املتعارف عليها

يار العديمعايري التدقيق الدولية، ف لس الدو جعل من  د من الشركات نتيجة للفشل املايلا  التدقيق يل ملعايريا
ذ إ ،بفرض االستمرارية واملرتبط "استمرارية املؤسسة" 570 التدقيق الدويلاملعيار  رصدي )IAASBوالتأكيد (

ة مبالءمة فرض تعلقاملو املالية  القوائم تدقيقعند  مدقق احلساباتولية ؤ يهدف املعيار إىل توفري إرشادات حول مس
تساعد  حدد املعيار جمموعة من املؤشرات اليتقد و  ،املالية قوائمإلعداد الكأساس   مستقبالً  لمؤسسةاالستمرارية ل

 ظهر االرتباطوي، ستمرار عملاملؤسسة االإمكانية  عدم حولعلى اكتشاف حاالت الشك  مدقق احلسابات
 يفاالستمرارية فرض احملاسب مراعاة  "اإلفصاح عن القوائم املالية" 01الدويل احملاسيب املعيار املعيارين بالزام بني 

دقق موحتميل من جهة، إعداد واإلفصاح عن القوائم املالية، واإلبالغ عن عدم قدرة املؤسسة االستمرارية 
يف اإلبالغ عن احتمال الفشل املايل، مسؤولية " استمرارية املؤسسة" 570وفقا ملعيار التدقيق الدويل  احلسابات

 .االستمرارظهور مؤشرات توحي بعدم قدرة املؤسسة على عدم والتأكد من 
 710"اإلفصاح عن القوائم المالية" مع معيار التدقيق الدولي  01ارتباط المعيار المحاسبي الدولي -

إىل  01يهدف معيار احملاسيب الدويل  :"المالية المقارنة األرقام المقابلة والقوائم -ارنةالمعلومات المق"
األمر مبقارنة  ، سواء تعلقبغرض ضمان إجراء املقارناتاملالية عرض القوائم مت س اليت على ضوئها حتديد األس"

وبالتايل يتمكن ، 1قارنة تلك القوائم مع مؤسسات أخرى"مبفرتات مالية خمتلفة، أو  بنيالقوائم املالية للمؤسسة 
عيار ل مما محّ كة أداء نفس املؤسسة عرب الزمن،  نمستخدمي القوائم املالية املقارنة بني أداء املؤسسات وكذا مقار 

 ة،تدقيق القوائم املالياملعلومات املقارنة عند إجراء مسؤولية التأكد من  مدقق احلسابات 710التدقيق الدويل 
لك احلصول على ادلة تدقيق كافية ومالئمة حول ما إذا مت عرض تجيب عليه وفقا هلذا املعيار  مدقق احلساباتف

ثيقا مبعيار و لذا فمعيار التدقيق الدويل املذكور أعاله مرتبط ارتباط املعلومات وفقا لإلطار إعداد القوائم املالية، 
 .01احملاسبة الدويل 

                                                
، 2007، 1 ، مقال منشور في مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد: عرض القوائم المالیة1المعیار المحاسبي الدولي عقاري مصطفى،  -1

 . 12ص:
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اسبية حتغيرات في السياسات المحاسبية، التقديرات الم"ال 08ارتباط المعيار المحاسبي الدولي  -
بية التقديرات المحاستدقيق التقديرات المحاسبية بما في ذلك " 540" مع معيار التدقيق الدولي واألخطاء

 : انطالقا من خاصية املقارنة اليت نص عليها املعيار احملاسيب الدويل"للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة
لى احملاسب عف  ملعلومات املالية قابلة للمقارنةالسعي وراء جعل ا في سبيلف ،08جاء املعيار احملاسيب الدويل  01

عن أي تغريات حتمية  واإلفصاح احملاسبية لسياسات واإلجراءات احملاسبية بني الفرتاتاالثبات يف استعمال نفس 
ذا فاحملاسب وفقا لاسات واإلجراءات، وأثرها على القوائم املالية وكذا اإلفصاح عن أسباب التغيري يف تلك السي

والسياسات املالئمة  اإلجراءات اختياروضع تقديراته احملاسبية و  وقبل كل شيء عليهللمعايري احملاسبية الدولية 
ا  على احملاسب جاء لوضع اإلرشادات اليت جيب 08املعيار احملاسيب الدويل و ، 1للمؤسسة وللظروف احمليطة 

ا يف وضع التقديرات هالواجب اتباعلسياسات احملاسبية والقواعد تطبيقها يف الواقع العملي عند حدوث تغيري يف ا
التأكد من معقولية التقديرات مسؤولية  مدقق احلسابات حملجاء لي 540أما معيار التدقيق الدويل و احملاسبية، 

 ها، وهنا يظهر االرتباط املباشر بني املعيارين.دوعدم وجود حتيز لدى إعدااليت يضعها احملاسب 
" مع معيار التدقيق الدولي لقوائم الماليةتاريخ الاألحداث الالحقة " 10ارتباط المعيار المحاسبي الدولي  -

ث إرشادات حول احملاسبة واإلفصاح عن األحدا 10احملاسيب الدويل  يقدم املعيار"األحداث الالحقة":  560
ال تؤدي إىل  ، والتمييز بني األحداث اليت تؤدي إىل تعديل القوائم ملالية واليتإقفال القوائم املاليةاليت تلي تاريخ 

، حيث أن هذا األخري حيدد مسؤولية املدقق 560وهذا املعيار له ارتباط مباشر مبعيار التدقيق الدويل  ،2تعديلها
 املالية وكذا على تقرير املدقق. القوائم ىيف حتديد أثر األحداث الالحقة عل

 لي" مع معيار التدقيق الدو اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" 24ارتباط المعيار المحاسبي الدولي  -
 يهدفو  ،املؤسسات املرتبطة باملؤسسةهي األشخاص أو  األطراف ذات العالقة ":األطراف ذات العالقة" 550

توضح أثر وجود أطراف ذات العالقة يف القوائم املالية إىل ضمان توفري إفصاحات  24دويل لااملعيار احملاسيب 
يتطلب اإلفصاح عن العالقات واملعامالت واألرصدة  أي أن هذا املعيار ،3باملعلومات الواردة يف تلك القوائم

 مدقق احلساباتيتناول مسؤولية  560املرتبطة باألطراف ذات العالقة، ويف نفس السياق فإن معيار التدقيق الدويل 
 .4حات متت بشكل مناسب وصحيحصاتلك اإلفأن التأكد من يف 

إن اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية وضع جمموعة من الصفات اجلوهرية اليت فإن  ضافة إىل ما سبقإ
ا القوائم املالية    يةاملالئمة والتمثيل الصادق، حيث عرف املالئمة على "أن تكون املعلومات املالكجيب أن تتحلى 

، أما التمثيل الصادق يعين "ان تكون املعلومات املالية ممثلة بصدق 5"هعلى صلة بالقرار الذي سيتم اختاذاملعروضة 
                                                

1 - http://www.socpa.org.sa/Home/المصادر-الفنیة/Standards-Projects/ac5 28/03/2014. 
2 - http://www.ifrs.org/Documents/IAS10.pdf 02/04/2014. 
3 - http://www.socpa.org.sa/Home/المصادر-الفنیة/Standards-Projects/ac7 25/04/2014. 
4 - http://ar.issai.org/media/14283/issai_1550_a.pdf 20/04/2014. 

، مطبوعة جامعیة مقدمة في الملتقى الدولي حول "دور معاییر المحاسبة الدولیة في 2015مختصر المعاییر المحاسبیة الدولیة خالد جعارات،  - 5
 .13، ص:2014نوفمبر  24،25تفعیل أداء المؤسسات والحكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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جيب على املعلومات  اإذ، 1، واليت مت التعبري عنها بالقوائم املالية"داث املالية اليت حدثت يف املؤسسةللعمليات واألح
معايري التدقيق ن معظم إلسياق فاختاذ القرارات املناسبة، ويف نفس ااحملاسبية أن متكن مستخدمي القوائم املالية على 

ضرورة احرتام تلك اخلصائص والتأكد من التزامها من طرف احملاسب، على  مدقق احلساباتلزمت أ )ISA(الدولية 
من حيث  )ISA(معايري التدقيق الدولية ) IAS/IFRS(معايري احملاسبة الدولية وهذا ما يؤكد وجود عالقة وطيدة بني 

الشكل واملضمون، من حيث األهداف وااللتزامات، فكالمها يسعى خلدمة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من 
، بل جيب ةصاح العادل للقوائم املاليإضفاء الثقة واالفبشكل منفرد اختاذ القرارات املناسبة، وال ميكن ألحد منهما 

  . مهنتهم يف ممارسة املعايري الدولية استخدامب مدقق احلساباتتضافر جهود احملاسب و 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                
 .13، ص:السابق المرجع - 1
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V. ماهية معايير التدقيق الدولية  
ع بغض النظر عن املوق مدقق احلساباتحماولة لوضع معايري يستند إليها  (ISA)معايري التدقيق الدولية تعترب 

اجلغرايف املتواجد به، وقد ازدادت احلاجة هلذه املعايري بعد التفتح االقتصادي الذي يشهده العامل وتطور الشركات 
  .إىل وضع معايري تلق قبوال دوليا (IAASB) جملس معايري التدقيق والتأكد الدوليةفسعى وتفرعها عرب الدول، 

V. 1.  التدقيق الدوليةنشأة وأهمية معايير  
 التدقيق من خالل استعمال معايريالقوائم املالية إىل تقدمي رأيه حول مصداقية  مدقق احلساباتتقرير هدف ي

ايري سواء احملاسبية ولكن هذه املع املطلوبة أم ال،احملاسبية وفقا للمعايري  ها إعدادمتكنه من التأكد أن تلك القوائم مت 
ا غري متماثلة وغري موحدة بني منها أو اخلاصة بعملية الت األسباب هم أ، وكما سبقت اإلشارة إىل الدولدقيق فإ

واليت تتمثل يف نشوء الشركات متعددة اجلنسيات، تطور أسواق  (ISA) ةلتدقيق الدوليمعايري االيت طالبت بوجود 
كم وضع قواعد موحدة حتكل هذه األسباب وغريها دعت إىل رأس املال الدولية وظهور مكاتب التدقيق الدولية،  

يف تزايد مما  (ISA)على املستوى الدويل، وكان النداء إىل وضع معايري التدقيق الدولية  مهنة التدقيق احملاسيبممارسة 
ضع و جعل العديد من الدول واهليئات املهنية تسعى لتلبية هذه احلاجة امللحة، لكن وبدون شك كان من الصعب 

وتناسب مجيع الظروف نظرا للتباعد اجلغرايف واالختالفات يف الثقافة وممارسة  الدولمجيع  تالءممعايري موحدة 
  األنشطة واألعمال.

التابع لالحتاد  (IAASB) و قدمت تطوير املعايري الدولية للتدقيق عن طريق جملس معايري التدقيق والتأكد الدولية
، 1، إذ قام بتطوير إرشادات فنية وأخالقية وتعليمية دولية للمدققني1977املؤسس يف عام  )IFAC(الدويل للمحاسبني 

ا  إال أن هذه املعايري مل تطبق يف مجيع الدول، هودات اليت قام   توجد حيث ،عايريمهذه تطوير للس ارغم ا
ا تنظم ممارسة ال بعض ا أو أ جموعة من القوانني مب مهنة التدقيق احملاسيبدول ما زالت تطبق معايري التدقيق اخلاصة 

لعدم وعي الدول بأمهية هذه املعايري والدور الذي ميكن أن تلعبه يف تطوير عجلة يعود ذلك  وقدوالتشريعات، 
  التنمية.

ليست إال حماولة للتنسيق بني املعايري املطبقة عرب الدول، أي  (ISA) فقد يرى البعض أن معايري التدقيق الدولية
هي حماولة لتقليل االختالفات يف ممارسة هذه املهنة ألنه ال ميكن وضع معايري موحدة دوليا، ويرجع ذلك لالختالفات 

 (ISA) الدولية أن معايري التدقيق نكاراإليف الظروف البيئة والتباينات يف مستويات الثقافة، لكن البد من عدم 
جنحت يف درجة معينة من التوحيد والتماثل وإلغاء التعارض والذي خدم الشركات متعددة اجلنسية وخفض من 

  . 2تكاليفها

                                                
  .40ص: مرجع سابق، ،دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -1
 .72 ،71، صمرجع سابق، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمین السید أحمد لطفي،  -2
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 دقيقتالتمثيل الدويل األعلى واألفضل كمعايري  عتربت (ISA)ر أن معايري التدقيق الدولية لذا يرى البعض اآلخ
إال  (ISA) ةالدولي التدقيقمعايري  تزم بتطبيقوجود دول ال تلمن ، وأنه على الرغم )GAAS( متعارف عليها عموما

ا ا تستخدمها بشكل أساسي يف وضع معايري خاصة    .1أ

على معلومات  بزيادة أمهية احلصولالعصر احلاضر  يف زايدتتتها أمهيفإن كان املوقف اجتاه هذه املعايري مهما  و 
حماسبية صادقة ودقيقة من جهة، وانتشار الشركات متعددة اجلنسيات من جهة أخرى، فاملشاكل الناجتة عن اإلفصاح 

 Worldيف جمال الطاقة، وشركة  Enronاحملاسيب لدى شركات عمالقة يف بداية القرن احلادي والعشرين كشركة 
com ركة يف قطاع االتصاالت، وشXerox   يف قطاع معدات الطباعة وشركةMerc  لألدوية وغريها واليت أدت إىل

كشف عن ال متالية، امل قوائمف التالعبات واألخطاء يف النتيجة إخفاق مكاتب التدقيق يف اكتشاو افالس بعضها، 
مهنة ملمارسة لفة املختتغطي اجلوانب أخرى فشل معايري التدقيق املعتمدة من قيل املدققني، والسعي وراء معايري 

جعلت الطلب  بني الدول عايريت املتعددة اجلنسية يف اختالف املشكلة اليت واجهتها الشركاامل، وكذا التدقيق احملاسيب
ا الطلب ، واستجابة هلذ2العامل يف أحناء مهنة التدقيق احملاسيبيتزايد حنو معايري تدقيق تقلل التفاوت بني ممارسة 

 يفاستخدامها أو اعتمادها مهية ميكن إبراز أ، واليت (ISA)الدولية  لتدقيقامعايري املشاكل مت إصدار تلك ملواجهة و 
  3النقاط التالية:

  الوطنية؛ للمعايري مكمل مبثابة عتربتُ  -
  والدولية؛ احمللية التدقيق مكاتب بني التعاون شجعتُ  -
ا وتكنولوجي الدولية لتجارةا حترير العوملة، مثلتُعترب أساسا لتوحيد معايري التدقيق خاصة يف ظل بعض التغريات  -

  املعلومات؛
  كثرية؛  لدول الوطنية املعايري من بغريها باملقارنة الدول بني جتانسا أكثر تُعد -
 ت.ااجلنسي متعددة الشركاتتُعترب أكثر مالئمة لتدقيق حسابات  -
V. 2 .مفهوم وخصائص معايير التدقيق الدولية  

ويعترب ، يق الدويل"مصطلح "التدقإىل  قبل الشروع يف حتديد مفهوم لـ "معيار التدقيق الدويل" فيجب اإلشارة أوال 
ني تطبيقها يف أكثر املالية اليت يتع بتدقيق القوائمإذ يشري "إىل القواعد الدولية اخلاصة  ،نوعا ما احديث هذا املصطلح

  5، وحيدث التدقيق الدويل بصفة عامة من خالل:4لكل التنظيمات احمللية والدولية" ةواحددولة من 
 دوليا؛ التدقيق ياتالتنسيق والتوفيق بني عمل -
 ؛تدقيقكل من جماالت ونظم احملاسبة وال  يف دققنيالتعليم الدويل للم -

                                                
  .41 ،40، ص: مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي،  -1
ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول: النظام المحاسبي المالي في مواجھة  معاییر المراجعة الدولیة،بن أعمارة منصور وحولي محمد،  -2

 .2، ص:2011دیسمبر  13/14المعاییر الدولیة للمحاسبة والمعاییر الدولیة للمراجعة، باجي مختار، عنابة، 
 (بتصرف). 170 ،169 ص:مرجع سابق، محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي،  -3
  .122، ص:مرجع سابق، المراجعة الدولیة وعولمة أسواق رأس المالأمین السید أحمد لطفي،  -4
 .412، ص:المرجع السابق -5
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 ؛تدقيقلتدعم عملية ال تدقيقتدويل تكنولوجيا ال -
  الدولية. التدقيقعملية وضع معايري  -

يق لتدقاتعترب معايري و جزء فقط من التدقيق الدويل،  (ISA)معايري التدقيق الدولية  عملية ومن املالحظ أن
إطار عبارة عن "فهي ، (IAASB) إصدارات جملس معايري التدقيق والتأكد الدوليةمن بني أهم   (ISA)الدولية

المتعارف  تدقيقير المعايمع متجانس وقابل للتطبيق من المستويات المهنية الدولية، والتي ال تتعارض بالمرة 
ا متثل "1"وطنية خاصة بها تدقيقعليها من ناحية، وال تحرم أية دولة إصدار معايير  معايير خاصة ، كما أ

كل المبادئ األساسية واإلجراءات الجوهرية املعايري "، حيث تتضمن هذه 2"بالعمل األكثر تكرارا للمدققين
، وباليت فهي إرشادات فنية وأخالقية وتعليمية توفر قدر كاف من 3"مع اإلرشادات المرتبطة في صورة إيضاحات

ال مف ا وإتاحة الفرصة أمامها حىت مي أحناء توحا أمام اهليئات املهنية يفاملرونة لرتك ا تكييفها  كنالعامل لالسرتشاد 
ن يتبعها يف أداء أ مدقق احلساباتمع الظروف البيئية بكل دولة، إذ تعترب جمموعة من التوجيهات اليت جيب على 

ا، مهمته، وكذا ميكن االعتماد عليها للحكم على ذلك األداء ديد من الدول الع إال أنغري إجبارية التطبيق  ورغم أ
ا،  أوجلأت إىل تبين   4فيما يلي: ه اخلصائصهذ يتمثل بعضو تطبيق هذه املعايري نظرا للخصائص اليت تتميز 

 قق احلساباتمدعمل مر الذي يشكل بعض القيود على األ :يالتركيز على تفصيالت إجراءات العمل الميدان -
 عملية التدقيق؛ اإلمكان عنداملوضوعية قدر بني عمل املدققني، مما يؤدي إىل توفري التفاوت واالختالف  ويقلل

ال مفتوحا ا ، وباليت ترتكمن املرونة كافالتسمية توفر قدر   هذهأن  كوال ش :"م لفظ "إرشاداتااستخد -
ا مع الظروف البيئية تكييفهلاملهنية يف دول العامل لالسرتشاد بتلك املعايري وإتاحة الفرصة أمامها  اهليئاتأمام 

 بكل دولة؛
ا صادرة من جتمع دويل : العمومية والشمول - يضم  ويقتعترب هذه املعايري أكثر عمومية ومشوال من غريها أل

لى النطاق ال عاما عويلقى قبو  ، وبالتايل فهي متثل اإلطار العام الذي ينظم مهمة التدقيقمعظم دول العامل
 اجة إليها.ا تعترب قواعد أساسية جيب اتباعها من قبل مزاويل املهنة عند احلأالدويل، كما 

V. 3 .أهداف وعوائد معايير التدقيق الدولية 
لدول، حيث أن هنة عرب ااملعايري الدولية إىل توفري التوافق وإحداث تنسيق واالنسجام بني ممارسة املدف 

ل بأسواق متطبيقها من شأنه أن يسهل من تدقيق القوائم املالية للشركات املتعددة اجلنسيات ويعزز من الثقة يف التعا

                                                
  .156: مرجع سابق، صمحمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي،  -1
  .41 ،40ص: مرجع سابق، ، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -2
  .38ص:المرجع السابق،  -3
 )(بالتصرف .35ص:، مرجع سابقعید حامد معیوف الشمري،  -4
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بصفة  (IFAC) الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبنيلمعايري ل لعل أهم األهداف اليت ميكنو رأس املال الدولية، 
  1أن حتققها هي:عامة ومعايري التدقيق بصفة خاصة 

 دافف إىل حد كبري من احتماالت حدوث املشاكل املتوقعة عند إعدميكن أن خي احملاسبة والتدقيق دولية معايري -
 القوائم املالية املوحدة للشركات الدولية املتعددة اجلنسيات؛ وتدقيق

قواعد التدقيق و ، )IAS/IFRS( معايري احملاسبة الدولية اتنص عليه اليتااللتزام بقواعد اإلفصاح الكاف واملناسب  -
 ؛املوثوقيةسيوفر للقوائم املالية مسة  (ISA)الدولية  التدقيقاليت تنص عليها معايري املناسبة 

 رة لعملية تطويرمهمتها املتابعة املستم (IFAC)للمحاسبني وجود اللجان الفرعية املتخصصة لدى االحتاد الدويل  -
غرية ألسواق اليت جتعلها قادرة على االستجابة لالحتياجات املتو  ،يوفر هلذه املعايري مسة املرونة وحتديث املعايري

 رأس املال واملتعاملني فيها؛
مؤثرات سياسية أو  غري خاضعة ألي التقارير على جمموعة من معايري (ISA)يق الدولية معايري التدق اشتمال -

دول  شكل وحمتوى متفق عليه ومقبول يف له تقريرمن إصدار  مدقق احلساباتكن ميو اجتماعية أاقتصادية 
 العامل املختلفة؛

عند تدقيقها  مدقق احلساباتواعتماد  )IAS/IFRSية (معايري احملاسبة الدولإعداد القوائم املالية استنادا على  -
سوف جيعل من السهل إجراء املقارنات بني القوائم املالية أكثر من دولة  (ISA)على معايري التدقيق الدولية 

 واحلصول على نتائج دقيقة وفعالة مادامت املعايري املستخدمة موحدة يف هذه الدول؛
-  ُ صوصا يف ضوء نقص لية خحماجلهد والتكلفة إلنشاء معايريها لدول النامية لوفر وجود املعايري الدولية للتدقيق ي

ا املهنية من جهة أخرى، وما على دموار  ول النامية املهنية يف الد اهليئاتها االقتصادية من جهة وضعف منظما
 جزئي؛ وأ الدولية وتطبيقها بشكل كامل سوى االلتزام باملعايري

ُ  )IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية (ىل جنب مع إجنبا  (ISA) الدوليةوجود معايري التدقيق  - ؤدي إىل زيادة ي
اطمئنان الدول الصناعية إىل صحة النتائج اليت تعرضها القوائم املالية يف الشركات املوجودة بالدول النامية، ومن 

  مث إجراء املزيد من العمليات االستثمارية يف هذه الدول؛
ة مستخدمي القوائم املاليجنبا إىل جنب مع معايري التدقيق الدولية  )IAS/IFRSاحملاسبة الدولية (معايري تفيد  -

م على االعتبارات الدولية أكثر من اعتمادهم على و املستثمر خاصة منهم  ن الذين يعتمدون عند اختاذ قرارا
  الظروف البيئية احمللية.

من العوائد،  لةمجتدقيق الدولية فإنه ميكن التباع هذه معايري حتقيق نتيجة جلل األهداف اليت ترمي إليها معايري ال
ا سبعة عوائد ملعايري التدقيق الدولية، واليت يعتقد Maurice Moonitz وقد حدد   حمل رها ووضعهانش من تنبع أ

 2وااللتزام، وتتمثل هذه العوائد فيما يلي: التطبيق
                                                

 . (بتصرف)37 ،35ص:، مرجع سابقعید حامد معیوف الشمري،  -1
  (بتصرف) .282، 280ص: ، مرجع سابق، المراجعة الدولیة وعولمة أسواق رأس المالأمین السید أحمد لطفي،  -2
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ُ  سوف الدوليةالتدقيق  املعايري وجودإن  -  برأي مربرة ثقة أخرى دول يف ملوجودينا التدقيق تقارير مستخدمي عطيي
  عنها؛ تقرير بإعداد يقوم اليت املالية القوائم الثقة يف ومن مث ،مدقق احلسابات

عايري احملاسبة م وجودالعوائد الناجتة من  على احلصول يفرض سوف الدوليةالتدقيق  املعايري معايري وجود إن -
ة الدولية عايري احملاسبمب التمسك وااللتزاملدولية على امن خالل تأكيد معايري التدقيق  )IAS/IFRSالدولية (

)IAS/IFRS(؛  
ُ  سوف  (ISA)الدولية التدقيق معايريوجود  إن - سبة الدولية معايري احملا جمموعة وتوسيع لتحسني إضافية حوافز وفري

)IAS/IFRS(؛  
ُ  (ISA) الدولية التدقيق معايريوجود  إن -  يامالق على مدقق احلساباتو القوائم املالية وتقرير مستخدمساعد ي

  دولية؛ال اليةامل قارناتبامل
ُ  سوف (ISA) الدولية التدقيق معايري وجود إن -  يف وال سيما لالستثمارات، الالزم املال رأس تدفق على ساعدي

  والتنمية؛ر للتطو  طريقها يف هي اليتالدول 
 حملية ريمعاي تنتج أن طريقها للنمو ألي دولة يف السهولة من جيعل سوف (ISA) الدولية التدقيق معايري وجود إن -

 باالستناد لتلك املعايري؛ للتدقيق
ُ  (ISA) الدولية التدقيق معايريوجود  إن -  غالبا ما واليت نسياتعترب أكثر أمهية بالنسبة للشركات املتعددة اجلي

ع عرب دول العامل، بشكل واس تنتشرفروعها والشركات التابعة هلا م يف الدول املتطورة ولكن تتمركز شركتها األ
 .ةوالسياسي االقتصادية النظم أو الثقافة سواء يف االختالفات من بالكثري تتسمجيعلها ما وهذا 
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VI.  إصدار، تبني واستخدام معايير التدقيق الدولية 
عل من مهمة جي مدقق احلساباتعمل يف إن التنسيق بني خمتلف الدول ووضع معايري تزيد من ثقة واملصداقية 

صعبة وشاقة، إذ جيب عليه أن يضع معايري دقيقة ال حتمل التأويل  (IAASB) جملس معايري التدقيق والتأكد الدولية
القبول  تلق ايريلة ناجعة منه كونه جنح يف جعل هذه املعتعترب حماو ومرنة تتالءم مع الظروف احمليطة يف نفس الوقت، و 

  منذ إصدارها، حيث مت تبين واستخدام هذه املعايري العديد من الدول واهليئات.

VI. 1. إصدار معايير التدقيق الدولية  
وقد أعطيت هذه  (IFAC)أحد جلان االحتاد الدويل للمحاسبني  (IAPC)تعترب جلنة ممارسة التدقيق الدويل 

أعضاء اللجنة  نياللجنة صالحية إصدار مسودات معايري التدقيق واخلدمات التابعة بالنيابة عن االحتاد، ويتم تعي
ني خيتارها االحتاد، وهناك جلان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة تضم ممثل عضاء ميثلون دولاأل اهليئاتة من قبل عاد

كانت تتضمن   1994ويف  من الدول غري األعضاء وذلك من أجل احلصول على أكرب عدد ممكن من وجهات النظر،
هلند، السويد، ن، اأملانيا، فرنسا، املكسيك، هولندا، اليابادولة (اسرتاليا، الربازيل، كندا، مصر،  13اللجنة أعضاء من 

  .1اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية)

أعيد تكوينها حتت  2002ويف  ،(IAPC)للجنة ممارسة التدقيق الدويل  مت إجراء مراجعة شاملة 2001يف لكن 
 معايريشرفة على وضع وإصدار هو اهليئة امل، حيث أصبح  )IAASB(2جملس معايري التدقيق والتأكد الدوليةاسم 

لس وميثل، واخلدمات املتعلقة به الدولية للتدقيق يتمثل و  ،يق احملاسيبهنة التدقعدة دول هلم عالقة مب أعضاء هذا ا
"يف حتسني درجة توحيد ممارسات التدقيق واخلدمات ذات الصلة عرب العامل عن طريق إصدار تعليمات عن ه هدف

لإلرشادات اليت يصدرها، لذا فإن معايري ىل نيل القبول الدويل يسعى إ، إذ 3"التدقيق والتأكيدجمموعة وظائف 
دف إىل ختطي التعليمات أو النشرات الوطنية املرتبطة  (ISA)التدقيق الدولية  هي بل ، ليةبتدقيق القوائم املاال 

مبستوى عايل  اسيباحملمهنة التدقيق جمموعة من املعايري اليت تتضمن املبادئ واإلجراءات األساسية اليت حتكم ممارسة 
  .اجلودة

يف مجيع  املهنة ةلتعزيز جودة التدقيق واتساق ممارسيقدم جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل العديد من املعايري 
، واملوضحة  اعايري سلطة مرتبطة امللكل جمموعة من و  اتأحناء العامل، لكن املعايري اليت يصدرها مصنفة يف جمموع

  4:كما يلي
 املالية التارخيية؛ يق القوائميف تدق "معايري التدقيق الدولية"ب تطبيق جي -
 املرحلية)؛املالية التارخيية (الفرتية و  القوائميف مراجعة  "املعايري الدولية لعمليات املراجعة"جيب تطبيق  -

                                                
 .112 ،111ص:، مرجع سابقحمدان، ومأمون حسن القاضي  -1

2- http://www.ifac.org/auditing-assurance/about-iaasb, 02/12/2013.  
  .38ص: مرجع سابق،، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -3
 .59ص:مرجع سابق، ، )أدلة ونتائج التدقیق- اإلطار الدولي(المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث أحمد حلمي جمعة،  -4
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املعلومات املالية  يف عمليات التأكيد اليت تتناول املعلومات خبالف "املعايري الدولية لعمليات التأكيد"جيب تطبيق  -
 السابقة (املعلومات املستقبلية)؛

ق اإلجراءات يف عمليات اجلمع والعمليات اليت جتري لتطبي "املعايري الدولية للخدمات ذات العالقة"جيب تطبيق  -
تدقيق والتأكيد ل جملس معايري الب حتديدها من قمت ، واليتاملتفق عليها للمعلومات وخدمات عدم التأكيد األخرى

 اإلدارية والضريبية)؛ االستشارات-الضريبية قوائمالدويل (إعداد ال
 "عمليات التأكيداملعايري الدولية ل"و "املعايري الدولية لعمليات املراجعة"و "معايري التدقيق الدولية"يشار إىل كل  -

ا معايري عمليات جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية؛ "املعايري الدولية خلدمات ذات العالقة"و  بكو
معايري  بواسطة موردي اخلدمات املدرجني حتت معايري عمليات جملس "املعايري الدولية لرقابة اجلودة"جيب تطبيق  -

 التدقيق والتأكيد الدولية.

  :دويلعايري التدقيق والتأكيد الجملس ماليت يصدرها عايري الدولية املقائمة أكثر  يوضحاملوايل الشكل و 
   )IAASB( يمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولإصدارات ): 3-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .7، ص:2008، 1، ط1ج، دار صفاء للنشر والتوزيع، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنةاملصدر: أمحد حلمي مجعة، 

واليت  ،لدوليةاواخلدمات ذات العالقة يوضح الشكل السابق اهليكل املتكامل ملعايري التدقيق واملراجعة والتأكيد 
رقام مصنفة ضمن سلسة أ املالحظ أن تلك املعايري موضوعة منو  ،جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويليصدرها 

 يمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولالخدمات التي تغطيها إصدارات 

 99-1املعايري الدولية للرقابة املهنية 

 اإلطار الدويل لعمليات التأكيد

ق باستثناء عمليات التدقي عمليات التأكيد
 أو املراجعة للمعلومات املالية التارخيية

املعايري الدولية لعمليات 
 3699-3000التأكيد 

بيانات ممارسة عمليات 
 التأكيد الدولية

خمصصة  3700-3999 
لبيانات عمليات التأكيد 

 الدولية

 اخلدمات ذات العالقة

عمليات التدقيق واملراجعة 
 املالية التارخييةملعلومات ا

بيانات ممارسة مراجعة 
 العمليات الدولية

 2700-2999  
خمصصة ملمارسة مراجعة 

 العمليات الدولية

 بيانات ممارسة
 التدقيق الدولية  

1000-1999 

اخلدمات بيانات ممارسة 
لدولية ذات العالقة ا

خمصصة  4700-4999
اخلدمات لبيانات ممارسة 
 لدوليةذات العالقة ا

املعايري الدولية للخدمات ذات 
 4699-4000العالقة 

املعايري الدولية لعمليات 
 2699-2000 املراجعة

 املعايري الدولية للتدقيق
100-999  
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م هذا موعة اليت  موعة املظللة بالرمادي واملتمثلة يف "معايري يف جمموعات، وا  "الدولية لتدقيقا البحث هي ا
عمليات التدقيق واملراجعة املعلومات املالية التارخيية" وهذه األخرية واليت تصنف ضمن ""، 999-100واملرقمة من "

  بدورها مصنفة ضمن "اإلطار الدويل لعمليات التأكيد".
سهلة وليس بأمر هني، إذ يتطلب األمر تركيز دقيق حبيث ال يكون املعيار غامض إن إصدار معيار ليس بعملية 

لس وال يفهم بطرق بديلة،   نمأعضاء  6إىل  4تضم من  ه،ل دائمة جلنة هيو  التوجيهية اللجنةلذا فقد كون ا
لس و  لس نفسه، ا  املسائل على اراتاالستش وتقدمي النظر وجهات صياغةب تقوم هذه اللجنةو يرتأسها رئيس ا

ا   ،مجلسلل والتشغيلية االسرتاتيجية األمهية ذات  ال اليت اإلدارية ملسائلا بعض عاجلةمبف الضغط عليه ختفكما أ
لس، وتسعى اللجنة التوجيهية إىل  قبل من املداولة بالضرورة تتطلب   1:ما يليا
عل املعايري اليت وذلك جل البيئة يف األخرى والتطورات والتهديدات االسرتاتيجية للفرص واالستجابة حتديد -

لس     ؛مجيع األطراف ثقةوحمل  العامة املصلحة محاية يف فعالةيصدرها ا
 دعم وذلك الستمرار يف، مدقق احلسابات عمل وممارسات إجراءات يف للتغيري للحاجة واالستجابة حتديد -
  ؛اجلودة عالية معايري تطويرو 
لس رئيسل املشورة تقدمي -   .هدافاأل بتحقيق املتعلقة واألنشطة املسائل يف الفين واملدير ا

لس حىت  معيار تدقيق الدويل بعد إجراء التعديل، إضافة وحذف بعض املعايري، ألن  36 انه 2014ولقد نشر ا
 ديهالواالستجابة للمتطلبات البيئية، لكن ما ميكن مالحظته أن هذه معايري ستحداث إصدار هذه املعايري يتمتع با

  2، كما يلي:منفصلة أقسام يف املعلومات عرض يتم حيث جديد، هيكل
 مسؤوليات إىل باإلضافة ،املعيار وموضوع نطاقو  غرض ختص معلومات، أو متهيدية أمور تشمل أن ميكن :مقدمة -

  ذلك املعيار؛ سياق يفأو غريه  مدقق احلساباتاليت تقع على 
  عيار؛ه ذلك املتناوللذي يا جمال يف مدقق احلسابات دفهل واضح بيانعلى  معيار كل  حيتوي :الهدف -
ذلك  يف ا ملعمولا تعريفات لكل املصطلحات حتديد يتم ،املعيار أكثر وجعله غري قابل للتأويل لفهم :تعاريف -

  .عيارامل
مدقق يها هداف اليت يسعى إلمن األ هدف كل  بوضوح عليها املنصوصاملعيار و تدعم متطلبات  :متطلباتال -

جيب  "مثال:  االلزام، حتملعبارات ب املتطلبات هذه عن التعبري يتم، و كل مسؤولية تقع على عاتقهو  احلسابات
  ، "ينبغي على املدقق" و"على املدقق"؛"دقق املعلى 

للمتطلبات، صيال أكثر تف تكونفقرات توضيحية معيار كل توضع يف   :توضيحية المواد من وغيره تطبيقال -
  ؛الذي يتناوله املعيار تطلباملشرط أو الهدف أو وأكثر تفسرا لل

  .ات املعيار أكثربتوضح متطلأشكال أو أمثلة توضع يف آخر املعيار  المالحق: -
                                                

1- http://www.ifac.org/auditing-assurance/about-iaasb/steering-committee , 05/01/2014. 
2- http://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards , 05/01/2014. 
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صدار الدولية وفقا إلوالتأكيد جملس معايري التدقيق صدرها أاليت  (ISA) واجلدول املوايل يبني معايري التدقيق الدولية
2014:  

  2014 حسب إصدار (ISA) : قائمة معايير التدقيق الدولية)3-1( الجدول رقم
  المبادئ والمسؤوليات 299-200 520  اإلجراءات التحليلية

 200  األهداف العامة للمدقق املستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً  530 عينات التدقيق
    للمعايري الدولية 540 مةتدقيق التقديرات احملاسبية مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقي

 210   املوافقة على شروط التكليف بالتدقيق   العادلة واإلفصاحات ذات العالقة
 220   املالية قوائمرقابة اجلودة لتدقيق ال 550  األطراف ذات العالقة

 230   التدقيقوثائق  560  األحداث الالحقة
 240   قوائملامسؤوليات املدقق املتعلقة باالحتيال يف عملية تدقيق  570 استمرارية املؤسسة
    املالية 580  اإلقرارات اخلطية

 250   املالية قوائمالمراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق  االستفادة من عمل اآلخرين 600-699
 260  االتصال مع أولئك املكلفني باحلوكمة 600  وعةاملالية للمجم قوائمتدقيق ال عمليات-االعتبارات اخلاصة 

 265  اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني    مبا يف ذلك عمل مدققي العنصر
     باحلوكمة واإلدارة 610  استخدام عمل املدققني الداخليني

 تقييم الخطر 499-300 620 استخدام عمل املدقق اخلبري

  300  املالية قوائمالتخطيط لتدقيق ال نتائج وتقارير التدقيق 700-799
 315 سسةؤ حتديد وتقييم خماطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم امل  700  املالية لقوائمتكوين رأي وإعداد التقارير حول ا

    وبيئتها  705 التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل
 320  األمهية النسبية يف ختطيط وأداء عملية التدقيق  706  فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املدقق املستقل

 330 استجابة املدقق للمخاطر املقيمة  710  املالية املقارنةقوائم املقابلة وال األرقام-املعلومات املقارنة 
 402  عمل مؤسساتاليت تست ؤسساتاعتبارات التدقيق املتعلقة بامل  720  ندات اليتيف املستمسؤوليات املدقق املتعلقة باملعلومات األخرى 

      خدمية    مالية مدققة قوائمحتتوي على 
  450  تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية التدقيق  المجاالت المتخصصة 800-899

 أدلة التدقيق 599-500  800  فقًا املالية املعدة و  القوائمتدقيق  عمليات-االعتبارات اخلاصة 
  500  أدلة التدقيق    ألطر األهداف اخلاصة

 501  حمددة لبنود خمتارة اعتبارات-أدلة التدقيق   805 فردة نمالية مقائمة تدقيق  عمليات-االعتبارات اخلاصة 
 505  املصادقات اخلارجية    من القوائم املالية نفردم أو عنصر

 510  االفتتاحية األرصدة-عمليات التدقيق األولية   810 املالية امللخصة قوائمالعمليات إعداد التقارير حول 
  عتماد على:باال الطالبةاملصدر: من إعداد 

IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2014,  volume 1, Publication for web 
site:   http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-1_0.pdf 

ات، حتاول كل واحدة منها مجع مقسمة إىل جمموع (ISA)يالحظ من اجلدول السابق أن معايري التدقيق الدولية 
  ، وميكن عرضها بشكل خمتصر كاآليت:مدقق احلساباتمهمة مبجال واحد من  تماملعايري اليت 
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موعة على مثانية معايري، تغطي األهداف العامة اليت  المسؤوليات:المبادئ و ) 200-299(  - تشمل هذه ا
موع مهنة التدقيق احملاسيبحتكم  ة بشكل مستقل، وكذا شروط قبول بعملية التدقيق وتوثيقها، كما أن هذه ا

تطبيق القوانني ب كاكتشافه لألخطاء والغش، التزامه  مدقق احلساباتتقدم بعض املسؤوليات اليت تقع على عاتق 
ور صواللوائح التنظيمية، الرقابة على جودة التدقيق وكذا االتصال مع املكلفني باحلوكمة وإبالغهم عن نواحي الق

 يف األنظمة الرقابة الداخلية؛
موعة ستة معايري تضع األساسياتتقييم الخطر: ) 300-499( -  دقق احلساباتماليت جيب على  تشمل هذه ا

بالتخطيط يات تبدأ هذه األساسو  يط باملؤسسة حمل التدقيق،حت اهلامة اليت راخطإتباعها للتمكن من حتديد األ
ألنشطة اليت تقدمها اذا وكألمهية النسبية ل مدقق احلساباتمراعاة ضرورة مع  لعملية التدقيق وفهم املنشأة وبيئتها

موعة على املؤسسات اخلدمية للمؤسسة حمل التدقيق، و   ،املخاطرقييم وتحتديد  مدقق احلساباتفقا هلذه ا
 ؛خاصة منها اجلوهرية وكذا االستجابة لتلك املخاطر

موعة من إحدى عشر معيار ت) أدلة التدقيق: 500-599( - إرشادات أساسية حول كمية  شملتتكون هذه ا
هذه املعايري يف  وفرتإذ ، واليت تضمن استمرارية املؤسسة حمل التدقيق ،ونوعية أدلة تدقيق الواجب احلصول عليها

  مالئمة كافية و على أدلة تدقيق   مدقق احلساباتبعض املصادر والطرق اليت ميكن أن حيصل عن طريقها 
تساعد ليت اواألساليب املناسبة اإلجراءات  توفر هذه املعايري وكذا ،كاألرصدة االفتتاحية واملصادقات اخلارجية

كما تقدم   ،كاإلجراءات التحليلية، أسلوب العينات واإلقرارات اخلطية  على احلصول تلك األدلة مدقق احلسابات
مليات املتعلقة  عكال من التقديرات احملاسبية، بتدقيق   مدقق احلساباتهذه املعايري اإلرشادات املتعلقة مبسؤولية 

 ؛اتمدقق احلسابوتقرير  املالية تاريخ إصدار القوائمليت تقع بعد األحداث او  باألطراف ذات العالقة
موعة من ثالث معايري تغطي اإلرشادات الواجب  االستفادة من عمل اآلخرين:) 600-699( - تتكون هذه ا

 ؛(مدقق آخر، مدقق داخلي، خبري يف جمال آخر) لعمل اآلخريناتباعها عند استخدامه  مدقق احلساباتعلى 
موعة من مخسة معايري  وتقارير التدقيق:نتائج ) 700-799( - مدقق وى تقرير شكل وحمتتتضمن تتكون هذه ا

موعة وكذا حتدد  ه،كيف ومىت يتم تعديل رأي  احلسابات كال   اجتاه اباتمدقق احلسمسؤولية من املعايري هذه ا
 ؛مالية مدققة قوائماملعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوي على و  ،نةر املعلومات املقا من

موعة من ثالث معايري توضح االرشادات املتعلقة مبهمة االعتبارات الخاصة: ) 800-899( - تتكون هذه ا
أو قائمة مالية  عنصر منفرداملتعلقة بإعداد تقرير حول  مدقق احلساباتتدقيق لألغراض اخلاصة، وكذا مسؤولية 

  قة وفقا ملعايري التدقيق الدولية.املالية املدق القوائمالية امللخصة املشتقة من امل منفردة أو القوائم
VI. 2. أساليب تبني معايير التدقيق الدولية  

لكن على  ،الدولية العوائد اليت تنبع من تبين معايري التدقيق من بنيتعد زيادة الثقة واملصداقية يف القوائم املالية 
ا تتلق قبول  (ISA)الرغم أن معايري التدقيق الدولية  ستمر، يتزايد بشكل ممن الدول غري إجبارية التطبيق، إال أ
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احلرية يف اختيار األسلوب الذي تستخدمه يف تبين معايري التدقيق الدولية، وميكن حصر هذه األساليب  ةلكل دولو 
  1فيما يلي:

اتبع هذا األسلوب نظرا لعدم وجود جهات خمتكثري من دول  التبني الكامل للمعايير:  -أ تقوم بوضع  تصة 
كليا أي بنسبة  (ISA)معايري تدقيق كالدول النامية، ووفقا هلذا األسلوب فإنه يتم تبين معايري التدقيق الدولية 

  هلا؛ حمليةإضافة أي متطلبات تشريعية أو و  100%
 يف في ظل عدم وجود اختالفات هامة: محليةفي تطوير معايير  (ISA)استخدام معايير التدقيق الدولية   -ب

، ليةبعض األحيان قد تفضل بعض الدول أن تتبع معايري التدقيق الدولية لكن مبقارنتها مع معايري التدقيق احمل
الة خرية وبني معايري التدقيق الدولية، ويف هذه احلوجود اختالفات بني هذه األويف كل مرة تأكد على عدم 

اية كل معيار حملي التأكيده يتم فإن ة االلتزام مبعايري أنه يتطابق مع املعايري الدولية وان االلتزام به يعد مبثاب يف 
 التدقيق الدولية، أي ال داعي إلعادة إجراءات التدقيق عند احلاجة إىل تقارير وفقا ملعايري التدقيق الدولية؛ 

بعض  يف في ظل وجود اختالفات هامة: محليةفي تطوير معايير  (ISA)استخدام معايير التدقيق الدولية   -ج
اية كل معيجيب االيف هذه احلالة و اتباع هذا األسلوب، األحيان قد تفضل بعض الدول   حمليار شارة يف 

 ختالف، من خالل وضع تنبيه واضع حيدد وجود ذلك االمعايري التدقيق الدوليةذلك املعيار و  بنياالختالف 
 لي عند احلاجةارنة باملعيار احملاألخذ بعني االعتبار كل اإلجراءات اإلضافية املطلوبة يف املعاير الدويل مق مع

  ىل تقارير وفقا ملعايري التدقيق الدولية.إ
VI. 3. ولية استخدام معايير التدقيق الد(ISA) ى المستوى الدوليعل  

اصة بدولة ما، أو تعتمد عليها خساس لتطوير معايري حملية كأ(ISA)ميكن أن تستخدم معايري التدقيق الدولية 
ا إذا مل يكن لديها معايري من قبل  قتبأن هذه املعايري قد ل اإلنكاروال ميكن أبدا ، 2الدول يف عمل معايري خاصة 

 استخدامها مت يث، حواملنظمات ديد من اهليئاتماد هذه املعايري من طرف العإذ مت تبين واعتقبول معترب من الدول، 
  3من طرف:

 ؛عدد من كربيات شركات احملاسبة الدولية كأساس ملعايريها املستخدمة يف التدقيق -
 ؛دولتهاالشركات العامة اليت تقدم تقارير خارج  -
 ؛لشركات اليت تصدر أوراق مالية ألغراض عمليات التمويل الدويلا -
 ؛احملليالشركات اليت تصدر أوراق مالية ألغراض عمليات التمويل  -

                                                
. 8، ص:2010، مارس 9القانوني، العدد  مجلة المحاسب مقال منشور في، الدولیة تطبیق معاییر التدقیق عبد هللا أحمد عمر بامشموس، -1

  (بالتصرف)، متوفر في الرابط التالي:
http://www.yacpa.org/yacpafiles/file/magazine/9.pdf , 20/11/2014 

 .73 ص: ،مرجع سابق، مختلفةمراجعات مختلفة ألغراض أمین السید أحمد لطفي،  -2
 .8، ص:مرجع سابق، عبد هللا أحمد عمر بامشموس -3
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 ) اليت أقرت استخدام معايري التدقيق الدولية)OECDاملنظمات العاملية مثل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -
(ISA) ؛يف تدقيق القوائم املالية يف دوائرها املختصة 

 الوطنية.كأساس ملعايري التدقيق  (ISA)يئات احملاسبة الوطنية اليت تستخدم معايري التدقيق الدولية ه -

استبيان حول استخدام معايري التدقيق الدولية،  1998يف سنة  )IFAC( ولقد أجرى االحتاد الدويل للمحاسبني
  1:بأناإلجابة على هذا االستبيان نتائج  وقد أظهرتدولة،  65والذي شاركت فيه 

ا كمعايري تدقيق (ISA)ملعايري التدقيق الدولية  دولة قد قامت بالتبين الكامل 18 -   ؛حملية خاصة 
  ؛(ISA) معايريها الوطنية ومعايري التدقيق الدولية دولة ال توجد هناك اختالفات مهمة بني 28 -
  ؛إعداد التقرير دول توجد اختالفات كبرية خاصة يف 9 -
 ال. دول مل حتدد إن كان هناك اختالف أم 10 -

من  %27,69حبوايل  (ISA) التدقيق الدوليةق معايري نسبة الدول اليت تطب تقديرميكن ه النتائج من خالل هذ
حبوايل  (ISA)ة يونسبة الدول اليت ال توجد اختالفات كبرية بني معايريها احمللية ومعايري التدقيق الدول دولة، 65بني 

معايري التدقيق اليت تنظم  ةالدول 65بني  من % 70,77 حوايلميكن القول أن  أنه ، أيدولة 65من بني  43,08%
ية تدل على درجة قبول وهي نسبة عال ،الدولية أو معايري تطابقها إىل حد كبري ا هي املعايري التدقيق احملاسيبمهنة 

معايريها ختتلف دولة  65من بني  %13,85أما باقي الدول فمنها ما يقدر حبوايل  هذه املعايري على املستوى الدويل،
ا مع معايري التدقيق % 15,38بشكل كبري عن معايري التدقيق الدولية، ومنها  مل حتدد درجة اختالف املعايري احمللية 

لعل السبب يف عدم إدراكها بل  (ISA) التدقيق الدوليةيعين أن هذه الدول ال تقبل املعايري  ، وهذا ال(ISA) الدولية
ا يلي جدول يبني موقف مويف ا تتسم باخلصوصية عن باقي دول،  مهنة التدقيق احملاسيببأمهية هذه املعايري أو أن 

  :(ISA) بعض الدول من معايري التدقيق الدولية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 Organisation for Economic Co-operation and development. 

 .9 ،8، ص:مرجع سابق عبد هللا أحمد عمر بامشموس، -1
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  )ISA( : موقف الدول من معايير التدقيق الدولية)4-1(الجدول رقم 
  موقفها من معايير التدقيق الدولية  الدول

  )ISA( قامت بتبين معايري التدقيق الدولية  رغواياأل ،بريواإلكوادور، 
  2002يف خطة عملها لعام  )ISA(معايري التدقيق الدولية وضعت هدف حتقيق التنسيق مع   األرجنتني

  فال توجد هناك اختالفات كبرية بني املعايري الدولية والربازيلية يف جمال التدقيق  الربازيل
 (GAAS) مع معايري التدقيق املتعارف عليها األمريكيةبتشيلي مت تنسيقها معايري التدقيق   تشيلي

معايري  قوم بتطبيقتألبانيا، بلغاريا، هنغاريا، مونتينيجرو، صربيا، البوسنة، كورواتيا، مولدوفا، رومانيا، يوغسالفيا:   شرق أوروبا دولعشر من 
  )ISA( التدقيق الدولية

عايري التدقيق الدولية مقرر جملس معايري التدقيق اهلولندي أن يتخلى عن إجراء تطوير إضايف ملعايري التدقيق احمللية وتبين   هولندا 
)ISA( اية كل معيار من املعايري.، بدالً عنها   مع سرد املتطلبات احمللية يف 

  )ISA( وافقت على معايري التدقيق الدولية  أملانيا
ولكنه يستخدم  ،)ISA( على معايري التدقيق الدولية باستناد بتنقيح املعايري احمللية الربيطاين ممارسة التدقيق قام جملس  بريطانيا

ايته مدى الت ،أو صياغة خمتلفة ويضيف املتطلبات احمللية تعبري طابق مع معايري ويتضمن كل معيار من املعايري يف 
  .)ISA( التدقيق الدولية

  .)ISA( مشروع لتحقيق التنسيق بني معايري جنوب أفريقيا مع معايري التدقيق الدوليةهناك   جنوب أفريقيا
ن أ" :قدم تقرير عن تطوير اسرتاتيجيات وضع املعايري، واستنتج معهد احملاسبني القانونيني الكندي 1977يف عام   كندا

وستلعب  ، ةوليالدل أسواق رأس املال اهلدف النهائي هو جمموعة معايري تدقيق مقبولة على املستوى الدويل ومن قب
  كندا دورًا أساسيًا يف عملية وضع املعايري سواء على نطاق العامل ككل أو على نطاق أمريكا الشمالية"

  )ISA( فريى كثري من املختصني ضرورة تنسيق معايري التدقيق األمريكية مع معايري التدقيق الدولية  الواليات املتحدة األمريكية
قبل  )ISA(ة  التدقيق الدوليمعايريالتدقيق يف فرنسا املتطلبات اخلاصة بالشركات الفرنسية واليت ال تغطيها  يدرس معهد  فرنسا

   تطبيقهااإلعالن عن موافقتهما على 
  من قبل العديد من الدول األعضاء يف االحتاد )ISA(معايري التدقيق الدولية (وجود توجه حنو استخدام   االحتاد األوريب

هي و  ،ردنينياألمن خالل مجعية مدققي احلسابات القانونيني  )ISA( معايري التدقيق الدوليةقد مت تبين  1991منذ عام   األردن
  .ذلك ويف حالة وجود أي اختالف يف التطبيق عن املعايري الدولية جيب أخذ موافقة جملس إدارة اجلمعيةلاملخولة اجلهة 

  الدوليةمت تبين معايري التدقيق   لبنان
شركات ونص فيه على أن يتم تدقيق حسابات هذه  1997) لسنة 503صدر قرار وزير االقتصاد املصري رقم (  مصر

  فقًا ملعايري التدقيق الدوليةاملسامهة والتوصية باألسهم و 
ب القانوين، العدد ، مقال منشور يف جملة احملاسالدوليةتطبيق معايير التدقيق عبد اهللا أمحد عمر بامشموس،  ، باالعتماد على:الباحثةاملصدر: من إعداد 

  .9ص: ،2010)، مارس 9(
د من يتقوم عد أو التوجه حنوها، إذ (ISA) يوضح اجلدول السابق استخدام معظم الدول ملعايري التدقيق الدولية

 التنسيق مع معايريب التدقيق وضع معايرييف الدول واملنظمات األخرى ذات العالقة حول العامل باهليئات املتخصصة 
  :نهام، هذا اهلدف هناك العديد من الطرق لتحقيقو  اإلعالن عن تبين هذه املعايري، أو (ISA) التدقيق الدولية

  ؛يق الدوليةبينهما وبني معايري التدق حبيث ال يكون هناك اختالف حملية تطوير إرشادات أو معايري التدقيق -
  ؛ةاحمللي أو جزئي مع إيضاحات معايري التدقيق بشكل كلي (ISA) تبين معايري التدقيق الدولية -
 إيضاحات معايري يف حبيث تتضمن املتطلبات واالحتياجات املوجودة تبين معايري تدقيق دولية معدلة أو مكيفة، -

 .موجودة مبعايري التدقيق الدولية وغرياحمللية التدقيق 



 معايير التدقيق الدوليةل اإلطار العام                                                                                الفصل األول    

 

 50 

ا يف الشكل املوايل: (ISA)ميكن تلخيص اجلهات اليت من شأن تطبيق معايري التدقيق الدولية    أن يؤثر 
  )ISA(معايير التدقيق الدولية  أثر تطبيق): 4-1الشكل رقم (

  
      

 اسيب؛إطار مرجعي دويل يستند إليه يف ممارسته ملهنة التدقيق احملتوفر له  •
ُستند عليه يف  •   ه.على أداء احلكمتوفر له إطار مرجعي دويل ي

 ؛مدقق احلساباتإضفاء الثقة يف تقرير  •
  .ئم املاليةااملساعدة على إجراء مقارنة القو  •

    

 ة الدولية؛بيعلى التزام باملعايري احملاس كيدأالت •
  ة الدولية.بيتوفر احلوافز لتطور معايري احملاس •

 املساعدة على نقل رأس املال لالستثمار يف الدول النامية؛ •
  مو.تسهيل انتاج معاير حملية للتدقيق يف الدول اليت تسعى إىل الن •

    

  ، ر على الشركات املتعددة اجلنسياتالبيئة اليت تتواف جتعل من التدقيق أكثر فعالية يف •
  تسهل التواصل بني املستثمرين واملعلومات املالية يف أسواق رأس املال الدولية؛  •
  تضمن ملكاتب التدقيق الدولية تطبيق جمموعة موحدة من معايري التدقيق ذات جودة عالية؛ •

  
  الفصل األول.نتائج باالعتماد على  الباحثةاملصدر: من إعداد 

أمهية    (ISA)لدولية عايري التدقيق ابأن مل االستخالص إذا مت الرتكيز والتعمق قليال يف الشكل السابق فإنه ميكن
من شأنه يساعد مدقق احلسابات على  (ISA) عايري التدقيق الدولية، فالعمل مبكبرية لعدة أطراف وملختلف البيئات

ممارسته للمهنة من خالل توفري إطار مرجعي عايل اجلودة يسهل به ممارسة املهنة وحيدد له املسؤوليات اليت تقع على 
ذه املعايري  أي مدقق احلسابات ن الثقة يف ر يزيد معاتقة، وبالتايل متكن من احلكم على أداءه، إضافة إىل أن العمل 

 ، وذلك من خالل إضفاء الثقة يفميكن من إجراء املقارنات املالية على املستوى الدويل من جهة أخرىمن جهة و 
ا حيث   (ISA)عايري التدقيق الدولية ، كما أن املالقوائم املالية حمل التدقيق ا أن ختدم الدول مبختلف بيئا من شأ

ا ميكن هلا أن ختدم ا أو بتسمن خالل مسالدول اليت تسعى للنمو  أ ا على جلب رأس املال لالستثمار  هيل اعد
ا، كما أنه ميكن مل م اقتصادها سأن ختدم الدول اليت يت (ISA) عايري التدقيق الدولية وضع معايري تدقيق حملية خاصة 

 معايري ىلباالنفتاح والتطور واليت تتوافر بشكل كبري على الشركات املتعددة اجلنسيات حيث أن هذه األخرية حتتاج إ
ا واليت سبق اإلشارة عنها، و ال ذا تعمل هذه كتدقيق الدولية جلعل تدقيق قوائمها املالية أكثر فعالية نظرا خلصوصيا

املعايري على توفري تقارير مالية موحدة تتسم بالشفافية واملوثوقية مما يسهل على املستثمرين يف األسواق رأس املال 
وفر سبة باستخدام املعلومات اليت حتملها القوائم املالية حمل التدقيق، كما أن هذه املعايري تالدولية اختاذ القرارات املنا

ن جتاهله هو ما ال ميكملكاتب التدقيق الدولية إطار مرجعي مقبول وموحد ينظم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب، و 
سواء من خالل التأكيد   (IAS/IFRS) الدولية للمعايري احملاسبية  (ISA)معايري التدقيق الدولية الدعم الذي تقدم 

ذه األخرية أو    . توفري احلوافز لتحسينها وتطويرهاعلى االلتزام 

 معايير التدقيق الدولية الجهات المتأثرة من تطبيق

 المعايير المحاسبة الدولية

 مدقق الحسابات التقارير المالية

 الدول النامية

 دول المتطورةال
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  صةخال

 التدقيق  معايرياهلدف من  أوهلا أن االستنتاجات؛ف على مجلة من و الفصل ميكن الوقهذا  يف  معلى ضوء ما تقد
من و  رسة مهنتهامممن جهة يستند عليه عند  ،له إطار مرجعي توفريهو تقليل التقدير الشخصي للمدقق من خالل 

املتعارف  تدقيقمعايري الوتعد جتربة الواليات املتحدة األمريكية يف وضع  ،احلكم على أداءه جهة أخرى يساعد يف
ذب (AICPA) املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  إذ متكنة، ناجح (GAAS)عليها  التقدير من وضع معايري 

يف انشاء  ستعملتواُ من اهليئات العلمية واملهنية، القبول العام هذه املعايري   لقتدقق دون إلغائه، فالشخصي للم
 القانونيةو ة االختالف يف اخلصائص اجلغرافية، السياسية، االجتماعية، الثقافية ، لكن نتيجالدول يري حملية ملعظممعا

رغم أن نقطة االنطالق كانت من معايري  ،هابين لك ختتلف بشكل جوهريبني الدول أصبحت معايري التدقيق كذ
اتب وتكتل مك ظهور الشركات متعددة اجلنسية وتطور أسواق رأس املالب، أال أنه (GAAS) ملتعارف عليهاالتدقيق ا

هود ملعايري دولية ليست للتدقيق فحسب بل للمحاسبة أيضا، فتضافرت جامللحة برزت احلاجة التدقيق الكربى 
اهليئات العلمية واملهنية ملختلف الدول من خالل عقد العديد من املؤمترات الدولية، واليت بدورها سامهت يف إنشاء 

  جانس بني الدول.تالمعايري تتسم ب

من طرف هيئات دولية تضم يف  (ISA)ومعايري التدقيق الدولية  (IAS/IFRS)ضعت معايري احملاسبة الدولية فو 
، وكذا جلنة معايري (IFAC) ضويتها دوال من مجيع أحناء العامل، وعلى رأس هذه اهليئات االحتاد الدويل للمحاسبنيع

، وال ميكن امهال اهتمام االحتاد العام للمحاسبني (IASB) وجملس معايري احملاسبة الدولية (ISAC)احملاسبة الدولية 
مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني  (AFAA)واملدققني العرب   وتدعيمها للمعايري. (IASCA)وا

منط  (ISA)ومعايري التدقيق الدولية  (IAS/IFRS)قد وفر التجانس والرتابط املوجود بني املعايري احملاسبية الدولية و 
د العدي نأغري اجبارية التطبيق إال   (ISA)معايري التدقيق الدولية رغم أن و احملاسبة والتدقيق،  يف ممارسة مهنيت متقارب

جملس عمل ضوية و عكما أن    ،بشكل كامل أو جزئيجلأت لتبنيها وتطبيقها، تتخذ موقفا إجيابيا اجتاهه و من الدول 
جعل منها معايري ميكن أن ختدم خمتلف الدول املتقدمة والنامية، املتميزين  (IAASB)  معايري التدقيق والتأكد الدولية

لس حىت قد ، و (ISA)الدولية  لتدقيقا معايرياهليئة املشرفة على وضع وتطوير  فهو معيار  36 م2014سنة نشر ا
أن تلك التعديالت  ثحي، حذف بعض املعايريو  اتإضافو  اتت من تغيري لتعديالاالكثري من بعد إجراء  دويلتدقيق 

، لذا فمعايري التدقيق الدولية دالقتصاواالبيئة احملاسبة والتدقيق بل حىت ملتطلبات ملتطلبات فقط ضع ختال املستمرة 
(ISA)   تستحق االهتمام، والفصل الثاين يتناول عرض خمتصر هلذه املعايري بغرض الوقوف على املرونة واملوضوعية

ا هذه   املعايري.اليت تتسم 



 

  

 
  الفصل

 ثانيلا
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  تمهيد:

 ذههيصدر من هيئة أو جهة معينة هلا سلطة تنظيم  مهنة التدقيق احملاسيب على إطار مرجعيممارسة تعتمد 
يعترب اجلهلة  (IFAC)لالحتاد الدويل للمحاسبني التابع (IAASB)  جملس معايري التدقيق والتأكد الدوليةو املهنة، 

ختضع للتعديل والتطور املستمرين مبا تتطلبه ممارسة مهنة ليت او ، (ISA)املخول هلا إصدار معايري التدقيق الدولية 
ينظم ممارسة املهنة  رنم التدقيق احملاسيب على املستوى الدويل، فهذه املعايري من خالل تصنيفها توفر إطار مرجعي

 فر يفو تم باملواصفات اليت جيب أن تت "المبادئ والمسؤوليات) 299-200(" فمجموعة األوىل ؛اتيف ست جمموع
موعة الثانية  ااملسؤوليات اليت تقع على عاتقه، أماملدقق وكذا ب بالغا  اهتمامافتهتم  تقييم الخطر" )499-300("ا

مرارية املؤسسة، اطر على استبتحديد وتقييم املخاطر وكذا االستجابة هلا، ولعل ذلك يرجع ملدى أمهية اكتشاف املخ
يار شركات كربى نتيجة عد موعة الثال م اكتشاف املخاطر النامجة عن االحتيالخاصة بعد ا -500("ثة ا، أما ا

ا أن متكن املدقق من إبداء رأيه حول صحة أدلة التدقيق" ) 599 فتهتم جبمع أدلة تدقيق كافية ومالئمة واليت من شأ
موعة الرابعة تم بكيفية االستفادة  اآلخرين" االستفادة من عمل )699-600(" ومصداقية القوائم املالية، يف حني أن ا
داء وملا كان هذا األخري يسعى جاهدا إلبفة والوقت للمدقق، لمن عمل مدققني آخرين وذلك لتوفري اجلهد والتك
موعة اخلامسة  تركز على تكوين املدقق رأيه نتائج وتقرير المدقق"  )799-700"(رأيه يف صحة القوائم املالية فا

واق ات الراهنة كأساملتغري مستخدميه فهمه واستعماله، خاصة يف ظل ملختلف شكل يسمح  املتضمن يف تقرير له
االت اخلاصة من  (ISA)معايري التدقيق الدولية ات، كما أن يرأس املال الدولية والشركات املتعددة اجلنس مل ا مل 

موعة السادسة  الت كالتدقيق القوائم املالية تم بت المجاالت المتخصصة" )899-800("عملية التدقيق فا لك ا
ا هأة أو قوائم مالية ملخصة، ولتمكن من اإلحاطة بدر ئمة مالية منفأو تدقيق قا ألهداف خاصة ذه هم ما جاءت 

موعات املعايري سيتم    من خالل هذا الفصل يف النقاط التالية:تناول تلك ا

  

  

  

  

  

؛العامة المبادئ والمسؤوليات 

؛تقييم الخطر 

؛أدلة التدقيق 

 ؛اآلخرينمدققين االستفادة من عمل 

؛نتائج وتقرير المدقق 

لعملية التدقيق الحاالت الخاصة. 
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I. المبادئ والمسؤوليات العامة 
رأيه حول مدى صحة القوائم املالية من خالل االعتماد على معايري حتدد له املبادئ اليت  إبداء إىل يسعى املدقق

موعة  يعتمد عليها واملسؤوليات اليت يتحملها، ومعايري التدقيق الدولية خصصت هلذه املبادئ واملسؤوليات ا
  ."المبادئ والمسؤوليات) 200-299("
I. 1 .هدف عملية التدقيق 

للمعايير  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً " (ISA 200)لتدقيق الدويل ر ايؤكد معيا
قوائم املالية، ال درجة ثقة املستخدمني املستهدفني منبأن اهلدف من عملية تدقيق هو "تعزيز  3 يف فقرته الدولية"

امة وفقا القوائم املالية معدة من كافة النواحي اهل ويتم حتقيق ذلك من خالل تعبري املدقق عن رأيه حول ما إذا كانت
على  عتمدأن ي هتكوين رأي،  وبالتايل فحسب هذا املعيار جيب على املدقق ل1إلطار إعداد القوائم املالية املعمول به"

وضع عيار املهذا أن كما   ،طارذا اإلدراية كافية ، لذا جيب عليه ألن يكون املالية املعمول به القوائم إطار إعداد
هيئات  وضوعة من قبلاملاملالية  القوائممعايري إعداد ها على رأس، طار من مصادراإل ذلكأن يشتمل عليه ما ميكن 

ااملرخص أو امل  2:كما يلي  نفس املعيار من املعيار 5Aنصت عليها الفقرة ، باإلضافة إىل مصادر أخرى  عرتف 
 ؛املتطلبات التشريعية والتنظيمية -
خالقي املهين نظمة وقرارات احملكمة والتزامات السلوك األخالقية، مبا يف ذلك القوانني واألالقانونية واألالبيئة  -

 باملسائل احملاسبية؛ املتعلقة
 و تنظيمية؛أئة مهنية عايري أو هياملسلطة والصادرة عن هيئة وضع الالتفسريات احملاسبية املنشورة اليت تتمتع ب -
عايري أو هيئة مهنية ملاسلطة حمول القضايا احملاسبية الصادرة عن هيئة وضع اليت تتمتع بوجهات النظر املنشورة ال -

 أو تنظيمية؛
ا؛ت مارسااملامة و املمارسات الع -  املعرتف 
 .املراجع احملاسبية -

  3أن األهداف الكلية لدى إجراء عملية التدقيق تتمثل فيما يلي: من نفس املعيار 11وأضافت الفقرة 
 يم خماطر األخطاء اجلوهرية؛ حتديد وتقي -
لتدقيق ا خماطر من احلد أجل مناملخاطر تؤدي إىل أخطاء جوهرية  تكان  إذا ما حول تدقيق أدلة على حلصولا -

  .مقبول بشكل منخفض مستوى إىل
 .عليها احلصول مت اليت التدقيق أدلة من املستخلصة االستنتاجات إىل استنادا القوائم املالية حول رأي كوينت -

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 200, Overall Objective of the Independent Auditor, and the Conduct of an Audit in 
Accordance with International Standards on Auditing, International Federation of Accountants, New York, USA, 
2010, P:72. Publication for web site: http://www.ifac.org/system/files/downloads/a008-2010-iaasb-handbook-
isa-200.pdf    
2- Ibid, P: 81.  
3- Ibid, P: 74.  
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 هرأي املدقق نياهلدف من عملية التدقيق هو تكو أن ن معايري التدقيق الدولية تعترب مما هو سبق ميكن القول أو 
ا تلك القوائم مت إعدادها وفقعلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت  هحصولحول صحة القوائم املالية، من خالل 

دقيق اليت على أدلة التبناء  صل على ذلك التأكيد، حيث حيمن األخطاء اجلوهرية خلوها لإلطار املعمول به وكذا
  أثناء عملية التدقيق.جيمعها 

I. 2. المبادئ العامة لممارسة مهنة التدقيق 
األهداف العامة " (ISA 200)معاير التدقيق الدويل من   15Aو 14A ، والفقرات التوضيحية14لفقرة امن خالل 

ي مبا يف فإن املدقق خيضع ملتطلبات السلوك األخالق  عايير الدولية"للم للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً 
جملس معايري األخالق الدولية ذلك االستقاللية ، حيث أن هذه املتطلبات هي املبادئ  العامة الصادرة من 

 فحسبلذا  ،1هينالواجبة، السرية والسلوك امل النزاهة، املوضوعية، الكفاءة املهنية والعناية واملتمثلة يف:للمحاسبني 
ن حيث أق؛ ند إجراء عملية التدقيجمموعة من املبادئ ع معايري التدقيق الدولية على املدقق االمثال وااللتزام إىل 

، (IESBA) لمحاسبنيل هذه املبادئ تتمثل يف متطلبات السلوك األخالقي الناجتة عن جملس معايري االخالق الدولية
وختضع  ، (IFAC) للمحاسبني الدويل الحتادا ة يف وضع املعايري حتت رعاية يعمل "كهيئة مستقلو هذا األخري 

لس يهدفو ،  )PIOB( "2 العامة املصلحة مراقبة جملس لرقابة "وضع وتطوير املعايري األخالقية  إىل إنشاء هذا ا
 هاستخدامال ملهنينيا للمحاسبني أخرى وتصرحيات، هنينيذات جودة عالية حتدد املتطلبات األخالقية للمحاسبني امل

لس بإصدار ما يلي: ، ويف سبيل حتقيق هذا3" العامل أحناء مجيع يف   4اهلدف يقوم ا
 اإلطار ويوفر للمحاسبني املهنية ألخالقياتل ةالعام بادئامل حيدد :المهنيين المحاسبين ألخالقيات ميثاق -

  ؛املبادئ هذه لتطبيق املفاهيمي
 ؛أخالقيات احملاسبني املهنيني ميثاق تطبيق يف دساعي :ألخالقياتا تفسير ميثاق -
  .هنينيامل نيللمحاسبالعامة  األخالقية ملتطلباتلفهم ا األخالقية املسائلهلا عالقة ب :األخرى التصريحات -

يتمكن العامة ل جمموعة من املبادئتشرتط على املدقق اخلضوع إىل  معايري التدقيق الدولية نسبق فإ على ما وبناء
 لة مهنة التدقيق احملاسيب، ومن أهم هذه املبادئ ما يلي:من مزاو 

I. 2 .1 .الكفاءة المهنية  
وفقا كدت على ذلك، عايري التدقيق الدولية أم، و متع بالكفاءة املهنيةملزاولة مهنة التدقيق احملاسيب على املدقق الت

رفة واملهارات احملافظة على املع قواعد السلوك األخالقي فإنه يقع على عاتق املدقق "واجب مستمر يفملتطلبات 
املهنية باملستوى املطلوب لضمان تقدمي خدمات مهنية كفؤة مبنية على التطورات احلالية يف املمارسات التشريعات 

                                                
1- Ibid, Op. cit, P: 78-84. 
   Public Interest Oversight Board. 
2- http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference, 18/05/2015 
3- http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference, 20/05/2015 
4- http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference, 18/05/2015 (بتصرف) 



 دوليةالتدقيق ال محاسبي وفقا لمعاييرتنظيم مهنة التدقيق ال                                                          ثانيالفصل ال

 

 56 

قسم الكفاءة املهنية على مرحلتني؛ مرحلة احلصول على كفاءة املهنية لذا فقواعد السلوك األخالقي تُ ، 1واألساليب"
ت ة على الكفاءة املهنية، وتعترب أن مرحلة احملافظة على الكفاءة املهنية تتطلب الوعي املستمر للتطوراومرحلة احملافظ

قول أن يف سبيل وعليه ميكن ال، اليت تشهدها املهنة، حيث أن التطور املهين املستمر يؤدي إىل تطور قدرات املدقق
   تمثل يف: توفر ثالثة شروط ت، جيب حصول املدقق على الكفاءة املهنية

املطلوبة لى املعرفة عاحلصول  احملاسيب حيث جيب على كل من يرغب يف ممارسة مهنة التدقيق التأهيل العلمي: -
  مؤهل علمي متخصص؛احلصول على كحد أدىن على و 

سيب، مهارات مهنية تسمح له مبزاولة مهنة التدقيق احملا حيث جيب على املدقق أن يكون له :التأهيل العملي -
  ؛املهنةالتدريب على  معني ومناسب يف ىندحد أوك

ملمارسات احيث جيب على املدقق االطالع املستمر على كل التطورات احلديثة يف  التطوير والتحديث: -
  والتشريعات املرتبطة باملهنة.

I. 2 .2 .االستقاللية 
فقد يق احملاسيب، تدقلدى املدقق ملمارسة مهنة الاالستقاللية  توافر شرطعلى معايري التدقيق الدولية  رصتح

   16A التوضيحية الفقرة يف وردو يف تدقيقه للقوائم املالية،  االستقالليةأكدت يف عدة فقرات أن ميتثل املدقق ملتطلبات 
  لية"للمعايير الدو  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً  " (ISA 200)معاير التدقيق الدويل   من
ا على االستقاللية تصف للمحاسبني الدولية األخالق معايري جملس قواعد بأن  الذهن استقاللية نم كل  من تتألف" أ

 تضعف قد تأثيراتب يتأثر أن دون هرأي تكوين على قدرته عن المؤسسة المدقق استقاللية وتحمي المظهر، في واالستقاللية
 وبالتايل ،2"المهني التشكك في موقف على الحفاظ وموضوعية بنزاهة على المدقق قدرة االستقاللية وتعزز الرأي، ذلك

االستقاللية املادية فتعرف  أيه،ر  لتعزيز أساس وتعتربها االستقاللية من النوعني كلتا  على تؤكد الدولية التدقيق فمعايري
ا أ فة بكافة ا وله معر "تجنب الحقائق والظروف التي هي من االهمية بحيث أن طرفا آخر معقوال ومطلعو الظاهرية بأ

المعلومات ذات العالقة، بما في ذلك أية وسائل حماية مطبقة، سيتوصل بشكل معقول إلى أن النزاهة أو الموضوعية أو 
ا  أما، 3"التشكك المهني لشركة او عضو في فريق التأكيد قد تم التنازل عنها لة الحا"استقاللية التفكري فتصفها با

مارس رأي بدون أن تتأثر بالمؤثرات التي تضعف الحكم المهني، وتتيح للفرد أن يتصرف بنزاهة وأن يالعقلية التي تتيح تقديم 

                                                
، تر: المجمع العربي للمحاسبین إصدارات المعاییر الدولیة ممارسة أعمال التدقیق والتأكید وأخالقیات المھنة االتحاد الدولي للمحاسبین، -1

 .17، ص:2008 ،1ج مان،القانونیین، شیمساني، مجموعة طالل أبو غزالة مبنى اإلدارة العامة، ع
2 IFAC, IAASB, ISA 200, Op. cit, p: 84. 

 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، -3
 .21، ص:2010أبو غزالة مبنى اإلدارة العامة، عمان،  لتر: المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، شیمساني، مجموعة طال
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 "المالية لقوائميق ا"رقابة الجودة لتدق (ISA 220) من معيار التدقيق الدويل 11،  والفقرة 1"الموضوعية والتشكك المهني
 2تنص على أنه جيب على املدقق:

موعة، عند االقتضاء، لتحديد وتقييم الظروف امل عناحلصول على معلومات  - ؤسسة ومن شركات ضمن ا
ديدا لالستقاللية؛  والشراكات اليت تشكل 

تقييم املعلومات حول املخالفات احملددة، إن وجدت، لسياسات وإجراءات االستقاللية اخلاصة باملؤسسة  -
ديدا الستقاللية عملية التدقيق؛  لتحديد ما إذا كانت تشكل 

اذ اإلجراء املناسب للقضاء على مثل هذه التهديدات أو ختفيضها ملستوى مقبول بتطبيق اإلجراءات الوقائية اخت -
 أو باالنسحاب من العملية إذا كان ذلك مناسبا، حيث يكون االنسحاب ممكنا وفقا للقانون أو النظام املطبق؛

"االتصال مع أولئك  ISA 2)6(0 لدويلمن معيار التدقيق ا، 21A ،22A ،23A ،17، 4إضافة إىل الفقرات 
رغم لى استقالليته عكد على ضرورة عدم تأثر العالقة بني املدقق واملكلفني باحلوكمة واليت تؤ  ،المكلفين بالحوكمة"

ق اليت تتعلق ، حيث جيب على املدقق إبالغ املكلفني باحلوكمة باحلقائليت تقع على عانقه باالتصال معهماملسؤولية ا
  .3لتدقيق لكن مع االلتزام بأخالقياته املهنية واحلفاظ على استقالليته وموضوعيتهبعملية ا

من كل ما سبق يتضح ان معايري التدقيق الدولية تشرتط على املدقق أن يكون مستقال ذهنيا وماديا أثناء إجراء 
تعد خارج  أو مع اإلدارة واليتعملية التدقيق، إذ جيب عليه أن يكون متحررا من أية التزامات أو مصاحل مع املؤسسة 

نطاق عمله، كما جيب أن يتمتع باالستقاللية يف التفكري وأن يكون حمايدا وموضوعيا يف ذهنه وتفكريه عند أداء 
  عمله.

I. 2 .3.  العناية المهنية 
ه، نكما سبق اإلشارة أن معايري التدقيق الدولية تشرتط على املدقق التحلي بالعناية الالزمة عند ممارسة مه

ومتطلبات السلوك األخالقي كذلك جتب على املدقق "أن يؤدي مهامه بكل اجتهاد وعناية ووفقا للمعايري الفنية 
ا عند تقدمي خدماته املهنية"املعمو واملهنية  إدريس عبد السالم اشتيوي أن بذل العناية املهنية للمدقق   يعتربكما   ،4ل 

براهين عليها من تخطيط لعملية التدقيق واإلشراف على مساعديه، اختباره لألدلة وال"التزامه بمعايير التدقيق المتعاف يعين 
، 5"المتحصل عليها، إعداد ألوراق العمل، تقييمه للقوائم المالية وإعداده لتقريره الذي يحتوي على رأيه الفني المحايد

                                                
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، -1

 .21مرجع سابق، ص:
2- IFAC, IAASB, ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P: 128. Publication for web site:                                                 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a010-2010-iaasb-handbook-isa-220.pdf  
3- IFAC, IAASB, ISA 260, Communication with those Charged with Governance, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P: 214-215 & 218. Publication for web site:  
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a014-2010-iaasb-handbook-isa-260.pdf 

 .17، مرجع سابق، ص:ة أعمال التدقیق والتأكید وأخالقیات المھنةإصدارات المعاییر الدولیة ممارس االتحاد الدولي للمحاسبین،  -4
 .39، ص: 1996، 4دار النھضة العربیة، بیروت، طالمراجعة: معاییر وإجراءات، إدریس عبد السالم اشتیوي،   -5
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ة عند  كافة مراحل يف احرتامه ملتطلبات املهنوبكل بساطة ميكن القول أن العناية املهنية هي اجلهد الذي يبذله املدقق 
 عملية التدقيق.

I. 2 .4 .السر المهني 
سرية احرتامه ل لسلوك األخالقي توجبمتطلبات ا وكذاتقتضي معايري التدقيق الدولية التزام املدقق بالسرية، 

ة دون تفويض ثالث يفصح على أي من هذه املعلومات ألطراف أال"ينبغي عليه إذ املعلومات اليت حيصل عليها 
يستخدم تلك املعلومات ال عنها، كما جيب ان  لإلفصاحصحيح، أو كان هناك حق أو واجب قانوين أو مهين 

  وبالتايل فإن هذا املبدأ يفرض على املدقق:، 1"أطراف ثالثةملنفعة أو  ملنفعته الشخصية
 ؛ليه القانونينص عوجود حق أو واجب عدم الكشف عن املعلومات السرية اخلاصة باملؤسسة حمل التدقيق، إال ب -
طرف صلحة عدم استعمال املعلومات السرية اخلاصة باملؤسسة حمل التدقيق للمصلحة الشخصية للمدقق أو مل -

 ثالث.
I. 2 .5 .مبادئ أخرى 

 نزاهةالفيطلب من املدقق إضافة إىل املبادئ املذكورة سابقا االلتزام مببدأ النزاهة، املوضوعية وكذا السلوك املهين، 
بالتحيز أو ال يسمح ، أما املوضوعية فتلزم املدقق بأن " 2"أن يكون المدقق أمينا وصادقا في جميع عالقاتهتقتضي "
، يف حني أنه يقصد بالسلوك املهين 3"المصالح أو التأثير المفرط لآلخرين لتجاوز األحكام المهنية والتجاريةتضارب 

  .4"هنةإلى سمعة الم ته وكذا ينبغي له تجنب أي عمل يسيءلمرتبطة بمهنأن يلتزم المدقق بالقوانين واألنظمة ا"

قد يبدو أن هذه املبادئ هي بسيطة، لكن رغم أنه متثل احلد األدىن من الشروط الوجب توافرها ملزاولة املهنة 
 شروط، فاللأن تطبيقها ال يعترب عمال هينا، ومن الصعب أن ميارس املدقق عمله إذا توافر شرط دون باقي اإال 

لسلوك اميكن ان يكون املدقق مستقال لكن ليست له كفاءة مهنية، أو يكون له كفاءة مهنية وال يلتزم بالسر املهين و 
معة لعناية املهنية دون احرتام مبدأ املوضوعية، فكل تلك املبادئ أو الشروط جيب أن تتوافر متجاملهين، أو أنه يلتزم با

ا أ ا.يف املدقق، واليت من شأ   ن جتعل منه شخص حمال للثقة وقادرا على حتمل املسؤوليات املكلف 
 
  
  
  

  

                                                
 .17، مرجع سابق، ص:مھنةإصدارات المعاییر الدولیة ممارسة أعمال التدقیق والتأكید وأخالقیات ال االتحاد الدولي للمحاسبین، -1
 .16سابق، ص:المرجع ال -2
 .17سابق، ص:المرجع ال -3
 .17سابق، ص:المرجع ال -4
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I. 3. المسؤوليات العامة للمدقق 
ة خصصت ، ومعايري التدقيق الدوليممارسة مهنة التدقيق احملاسيبيتحمل املدقق جمموعة من املسؤوليات عند 

لية االتفاق على ، بدأ من مسؤو د ممارسته للمهنةعن تساعد املدقق حتمل مسؤولياتهاليت جمموعة معتربة من املعايري 
عملية التدقيق وصوال إىل مسؤولية االتصال مع األطراف اليت هلا عالقة مع املؤسسة، وميكن تناول أهم هذه 

 املسؤوليات يف النقاط التالية:

I. 3 .1.  شروط التكليف بالتدقيقمسؤولية الموافقة على 
باحلوكمة،  شروط التكليف بالتدقيق مع اإلدارة واملكلفني دقق االتفاق علىاليت تقع على امل املسؤوليات أولمن 

 ،""االتفاق على شروط التكليف بالتدقيق (ISA 210)ومعايري التدقيق الدولية خصصت لذلك معيار التدقيق الدويل 
لشروط املسبقة لعملية افحسب هذا املعيار فإنه قبل قبول املدقق عملية التدقيق واالستمرار فيها عليه االتفاق على 

التدقيق، والتأكد من وجود تفاهم مشرتك بني املدقق واإلدارة واملكلفني باحلوكمة حول شروط التكليف بالتدقيق، 
  واليت سيتم التفصيل فيها كما يلي:

 الشروط المسبقة لعملية التدقيق: -
من معيار  6الفقرة لية التدقيق، لذا فن يرفض عملية التدقيق يف حال عدم توفر الشروط املسبقة لعمعلى املدقق أ

ل التأكد حتدد ما ينبغي أن يقوم به املدقق يف سبي، ""االتفاق على شروط التكليف بالتدقيق (ISA 210) التدقيق الدويل
  1كما يلي:الشروط   من توفر تلك

 أو ال؛ والبالذي سيتم تطبيقه مق إطار إعداد القوائم املالية حتديد ما إذا كان 
  واملتمثلة يف: امللقاة على عاتقهاات املسؤوليعلى  دارةإلاعلى موافقة احلصول 

 املعمول به؛ املالية وفقا إلطار إعداد التقارير املالية القوائمة إعداد يمسؤول 
 مسؤولية وضع رقابة داخلية متكن من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء اجلوهرية؛ 
 والتمكن   يطلبها املدقق وحيتاجها هلدف احلصول على أدلة التدقيقمسؤولية تزويد املدقق باملعلومات اليت

 من القيام بعملية التدقيق.
  االتفاق على شروط عملية التدقيق: -

ينبغي على املدقق أن يتفق مع اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة على شروط عملية التدقيق، ويف حال عدم وجود 
من  10قرة نها يف شكل اتفاقية خطية، والفياملدقق ان أن يقوم بتدو قانون أو نظام يفصل يف تلك الشروط فعلى 

                                                
1-  IFAC, IAASB, ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements, International Federation of Accountants, 
New York, USA, 2010, P: 102-103. Publication for web site:   http://www.ifac.org/system/files/downloads/a009-
2010-iaasb-handbook-isa-210.pdf (بالتصرف)  
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 حددت ما ينبغي أن تشتمل عليه تلك، ""االتفاق على شروط التكليف بالتدقيق (ISA 210) معيار التدقيق الدويل
  1االتفاقية كما يلي:

  القوائم املالية؛عملية تدقيق نطاق هدف و 
  ؛املدققمسؤوليات 
 مسؤوليات اإلدارة؛ 
 ؛لقوائم املاليةحتديد إطار إعداد التقارير املالية املعمول به يف إعداد ا 
  لتقارير املدقق مع وجود احتمالية لتغيري تلك اشكل ومضمون التقارير املتوقع صدورها من قبل اإلشارة إىل

 يف وجود ظروف خمتلفة.
يف حالة لتأكد من سبب الطلب، و ا ق تغيري الشروط املتفق عليها جيب عليهويف حال طلب اإلدارة من املدق

قيامه بتغيريها عليه تدوين ذلك يف اتفاقية جديدة، أما يف حالة رفضه للتغيري وإصرار اإلدارة على عدم استمرار يف 
عملية التدقيق األصلية، على املدقق االنسحاب من عملية التدقيق وإبالغ املكلفني باحلوكمة يف حال وجود التزام 

  لذلك.

I. 3 .2.  القوائم الماليةلتدقيق جودة لية رقابة المسؤو 
قع على بني أهم املسؤوليات اليت تلتدقيق من عملية ا جودةعلى تعد أنظمة الرقابة وسياسات إجراءات رقابة 

للمعايري املهنية  تثلمي فاظ عليه ليقدم ضمان معقول بأنهملزم بوضع نظام لرقابة اجلودة واحل إذ هو، املدققعاتق 
ومعيار التدقيق ، طة بعملهاحملي الظروف يف ظللقانونية والتنظيمية، وأن التقارير الصادرة من قبله مقبولة واملتطلبات ا

ق املتعلقة مسؤوليات املدقيف خمتلف فقراته حيدد  "تدقيق القوائم المالية"الرقابة الجودة على  (ISA 220)الدويل 
  2ما يلي:ها ومن أمه، ليةاجلودة عملية تدقيق القوائم املاعلى بإجراءات رقابة 

 اجلودة الشاملة لكل عملية تدقيق عني ألجلها؛توفري  -
 احلرص على امتثال فريق عمله إىل املتطلبات األخالقية؛ -
 تقييم عالقته مع العمالء بشكل مستمر ومدى حفاظ هذه العالقة على استقالليته؛ -
 سبة ألداء عملية التدقيق؛التأكد من أن فريق عمله ميتلك الكفاءة الالزمة واخلربة املنا -
 ؛التوجيه واإلشراف على أداء عملية التدقيق -
  راجعة السياسات وإجراءات ووثائق عملية التدقيق؛م -
 .  تستنتاجات الناجتة عن تلك املشاورااالالتشاور مع فريق عمله حول األمور الصعبة واملستمرة، وحتديد  -
  

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 210, Op.cit. P: 104.  
2- IFAC, IAASB, ISA 220, Op.cit. P: 127-130. (بتصرف) 
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I. 3 .3. مسؤولية إعداد وثائق التدقيق 
لمدقق المستندات أو البيانات أو األدلة أو المعلومات التي يحصل عليها ا "كل ما تحتويه منيف التدقيق  وثائقتمثل ت

ليه بة له السند الرئيسي الذي يعتمد عسمن العميل ومن األطراف األخرى ذات العالقة تخص المدقق شخصيا وتمثل بالن
ا "ثائق التدقيق ومعايري التدقيق الدولية تعرف و  ،1رأيه المهني" إبداءفي  مت تأديتها، سجل إجراءات التدقيق التي تبأ

  إضافة تعليق، 2ها المدقق"لالتي تم الحصول عليها، واالستنتاجات التي توصل  المناسبةوأدلة التدقيق 
د قلذا فيق، إبداء رأيه حول صحة القوائم املالية حمل التدق يف يساعدهبطريقة منظمة  املدقق هلذه الوثائقوجتميع 
، حيث يتناول هذا املعيار "وثائق التدقيق" (ISA 230) معيار التدقيق الدويل لذلكمعايري التدقيق الدولية خصصت 

 تنيق التدقيق يف الفقر وثائإعداد املالية، ويدرج أهداف  قوائممسؤولية املدقق يف إعداد وثائق التدقيق لعملية تدقيق ال
  3:كاآليتمنه   3و 2
 األهداف الرئيسية: -

 ؛مدى صحة القوائم املاليةساس الذي يستخدمه املدقق للتوصل إىل استنتاج حول ترب األيع 
 ا.داء التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية واملتطلبات القانونية والتنظيمأى ختطيط و يعترب كدليل عل  ية املعمول 

 أهداف اخرى: -
 ؛عملية التدقيقيف ختطيط وأداء  ساعدي 
 ؛عملية التدقيقإلشراف على التوجيه وا يف يساعد 
 ؛يات يف أداء عملية التدقيقسؤولحتمل املن من ميك 
  ؛اهلامة إىل املستقبلملسائل بااالحتفاظ ميكن من 
 ؛على جودة عملية التدقيقرقابة وكذا الوالفحوصات راجعات املمن إجراء  ميكن 
 ا. خرىاملتطلبات األانونية والتنظيمية و من إجراء فحوصات خارجية وفقا للمتطلبات الق ميكن  املعمول 

وشكل هذه الوثائق، وكذا يف املتطلبات اليت جيب ان  قد فصلت معايري التدقيق الدولية يف هذا املعيار يف طبيعةو 
ا أشارت على أنه قد تكون هناك متطلبات إضافية مبوجب القوانني أو األنظمة اليت حتكم ممارسة  متتثل هلا، كما ا

  ولة معينة، ومن أهم ما يلزم به هذا املعيار املدقق ما يلي:مهنة التدقيق يف د

                                                
 .284: ، صمرجع سابق والتدقیق،أصول وقوعد المراجعة محمد السید سرایا،  -1
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، -2

  .13مرجع سابق، ص:
3- IFAC, IAASB, ISA 230, Audit Documentation, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 
143. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-isa-
230.pdf  
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د ساعيإعداد وثائق تدقيق يف الوقت احملدد بأن   1Aالفقرة توضح  إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد: -
ات اليت مت أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها واالستنتاجالتقييم من على تعزيز جودة عملية التدقيق ويسهل 

 ؛1ق بصورته النهائيةتقرير املدق إعدادلتوصل إليها قبل ا
 من معيار 9وفقا للفقرة  توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها: -

 أداؤها، متقيت ونطاق إجراءات التدقيق اليت عند توثيق طبيعة وتو  ق""وثائق التدقي  (ISA 230) التدقيق الدويل
  2 على املدقق تسجيل:يتعني
 اختبارها؛اليت مت سائل املو أبنود لاخلصائص احملددة ل 
 ؛هعملالتدقيق وتاريخ استكمال  يةالشخص الذي قام بعمل 
 .الشخص الذي قام مبراجعة عمل التدقيق الذي مت اداؤه وتاريخ نطاق هذه املراجعة 

ولكن  لة أخرى،يو ورق إلكرتوين او أي وسقد يتم تسجيل وثائق التدقيق على ورق عادي أ 2Aووفقا للفقرة 
  3يعتمد شكل وحمتوى ونطاق وثائق التدقيق على عدة عوامل، منها:

 حجم ومدى تعقيد املؤسسة؛ 
 طبيعة إجراءات التدقيق اليت سيتم اداؤها؛ 
 املخاطر احملدد لألخطاء اجلوهرية؛ 
 أمهية أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها؛ 
 ات احملددة؛طبيعة ونطاق االستثناء 
 ؛تنتاج معني أو أساس استنتاج معنياحلاجة إىل توثيق اس 
 .منهجية التدقيق واالدوات املستخدمة 

ا متتثل ملعايري التدقيق الدولية، كما جيب ان تتضمن وثائق التدق يق جيب أن توفر وثائق التدقيق أدلة كافية على أ
  4ا يلي:م 20Aإىل  8Aحسب الفقرات من َ 

 ة واألحكام املهنية اهلامة ذات العالقة؛املسائل اهلام 
  البنود واملسائل اليت مت اختبارها؛ 
 النقاشات اهلامة مع اإلدارة واملكلفني باحلوكمة وغريهم؛ 
 عارضات؛كيفية معاجلة امل 
 .املسائل اليت تنشأ بعد تاريخ إصدار تقرير املدقق  

                                                
1- Ibid, P: 146.  
2- Ibid, P: 145.  
3- Ibid, P: 146-147.  
4- Ibid, P: 148 & 152.  
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يف الوقت احملدد  قيق يف ملف التدقيق النهائييقوم املدقق بتجميع وثائق التدتجميع ملف التدقيق النهائي:  -
بعد تاريخ تقرير املدقق، وبعد استكمال عملية التجميع يتعني على املدقق عدم حذف أو إلغاء وثائق التدقيق 
ا، لكن يف حالة مواجهة ظروف أو تغريات تستدعي تغيري وثائق التدقيق، فينبغي  اية مدة االحتفاظ  قبل 

 1توثيق ما يلي: 16فقرة حسب ال على املدقق
 األسباب احملددة وراء إجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛ 
 .وقت إجراء ومراجعة هذه التعديالت أو اإلجراءات والشخص الذي قام بذلك 

I. 3 .4 .مسؤولية كشف االحتيال في القوائم المالية 
ئك واحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو أولهو فعل مقصود من قبل " على أنه تعرف معايري التدقيق الدولية االحتيال

ر الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غي استخدام، ينطوي على خارجيةالمكلفين بالحوكمة أو الموظفين أو أطراف 
يال واخلطأ يف أن األول يكون متعمد أما الثاين فيكون غري ت، ومن هذا التعريف يتضح الفرق بني االح2قانونية"

  كن االستنتاج أنه من أجل ارتكاب االحتيال جيب أن تتوفر ثالثة عناصر:مقصود، ومي

 النية والقصد أو التدبري املسبق؛ 
  شخص أو أكثر من أفراد اإلدارة، املكلفني باحلوكمة، املوظفني، أطراف ثالثة؛ قوم باالحتياليالذي طرف 
 .احلصول على منفعة غري عادلة أو غري قانونية 

االحتيال عند ب المتعلقةمدقق "مسؤولية ال (ISA 240)معيار التدقيق الدويل للحتيال لكن وفقا هناك عدة أنواع لال
ري يف الكشف على االحتيال الذي يتسبب يف خطأ جوهمسؤولية فاملدقق يقع على عاتقه  المالية" قوائمتدقيق ال

ه على املدقق لفني باحلوكمة، يف حني أنالقوائم املالية، ومسؤولية منع وكشف االحتيال تقع على عاتق اإلدارة واملك
احلصول إىل تأكيد معقول إىل خلو القوائم املالية من أخطاء جوهرية سواء كانت نامجة عن اخلطأ أو االحتيال، لكن 
هذا ال يعين أن هناك خماطرة عدم اكتشاف األخطاء، ألنه رغم التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق فيوجد احتمال 

  طأ من طرف املدقق.عدم اكتشاف اخل
 10لتمكن املدقق من احلصول على تأكيد معقول خللو القوائم املالية من األخطاء اجلوهرية عليه حسب الفقرة 

  3:ما يلي "مسؤولية المدقق المتعلقة باالحتيال عند تدقيق القوائم المالية" (ISA 240)الدويل  من معيار التدقيق ا
 االحتيال؛ النامجة عنهرية للقوائم املالية حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلو  -
من خالل  االحتيال النامجة عناحلصول على ما يكفي من أدلة مناسبة حول املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية  -

 تصميم استجابات مناسبة؛
                                                

1- Ibid, P: 146. 
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقةاالتحاد الدولي للمحاسبین،  - 2

 .19ص:مرجع سابق، 
2- IFAC, IAASB, ISA 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial statements, 
International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P:159. Publication for web site : 
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf  
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 االستجابة بشكل مناسب لالحتيال أو االحتيال احملتمل احملدد خالل عملية التدقيق. -

  1ا يلي:لذا على املدقق االلتزام مب ،االحتيال ال تعد أبدا مسؤولية سهلة بالنسبة للمدقق إن عملية اكتشاف
: على املدقق أن يتخذ التشكك املهين أثناء عملية التدقيق، لكن يف الكشف عن االحتيال التشكك المهني -

عني االعتبار أخذها ب يصبح التأكيد على اختاذ التشكك املهين للمدقق من اهم األمور اليت جيب على املدقق
االحتيال، لذا عليه استعمال خربته السابقة وإجراء املزيد من  نامجة عنيف وضع احتمال وجود أخطاء جوهرية 

 التحقيقات يف حال وجود شكوك بوجود احتيال؛
 املناقشاتي همن بني إجراءات اليت تساعد املدقق على كشف االحتيال  المناقشة بين أعضاء فريق العملية: -

املالية بسبب  وائمقحيث يركز يف هذه املناقشات على حتديد احتمال وجود أخطاء جوهرية يف ال بني فريق عمله،
 كون وكيف ميكن أن حيدث االحتيال؛ياالحتيال، أين ميكن أن 

ييم وبيتها يقتضي على املدقق إجراء تق املؤسسةلفهم  إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة:  -
إلجراءات ااالحتيال عليه القيام ب النامجة عنلكشف عن األخطاء اجلوهرية ولر واألنشطة ذات عالقة، للمخاط

 :التالية
 حول تقييمها وحتديدها ملخاطر األخطاء اجلوهرية بسبب االحتيال وكيفية االستجابة  إجراء استفسار لإلدارة

 هلا؛
 ؛املؤسسةيف طراف أخرى جراء استفسار ألإ 
 ت ملوظفي التدقيق الداخلي؛إجراء استفسارا 
  احلصول على فهم لإلشراف الذي ميارسه املكلفون باحلوكمة عن طريق حضور االجتماعات أو عمل

 ة؛استفسارات للمكلفني باحلوكم
 النظر يف نتائج اإلجراءات التحليلية؛ 
  وبيئتهااليت ختص املؤسسة  علوماتكامل  خرىاألعلومات املالنظر يف. 

ألخطاء ينبغي على املدقق حتديد وتقييم احتيال: اال الناجمة عن األخطاء الجوهرية تحديد وتقييم مخاطر -
ت واألرصدة الاالحتيال على مستوى القوائم املالية او على مستوى االثبات لفئات املعام النامجة عناجلوهرية 

 ؛احلساب واالفصاحات
تجابات جيب على املدقق حتديد االسيال: الحتا الناجمة عن االستجابة للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية -

مستوى االحتيال عند كل من مستوى القوائم املالية و  النامجة عنالكلية لتناول املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية 
 االثبات، وكذا عليه القيام بإجراءات التدقيق لالستجابة للمخاطر املتعلقة بتجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة؛

                                                
1- Ibid, P: 159-166. (بتصرف) 
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اية عملية التدقيق  بلقاالجراءات التحليلية املتخذة ما إذا كانت تقييم ينبغي على املدقق لتدقيق: تقييم أدلة ا -
حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل تشري إىل خماطر مسبقة غري حمددة لألخطاء لتكوين استنتاج شامل 

 اجلوهرية بسبب االحتيال؛
ر ذلك عليه حتديد أثاالحتيال  ناجم عنواجه املدقق خطأ يف حال من االستمرار:  المدققتقييم إمكانية  -

طبيقها، حتديد املسؤوليات املهنية والقانونية املمكن ت يهعلو االستمرار يف أداء التدقيق، على ظروف على  اخلطأ
 سحب من عملية التدقيق؛من األنسب أن ي حدد ما إذا كانكذلك لتو 

حتيال نامجة عن االحال اكتشف املدقق وجود أخطاء جوهرية  يف االتصال مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة: -
 من اإلدارة واملكلفني باحلوكمة؛ اإلبالغ عن ذلك إىل املستوى املناسب عليه

لالحتيال  رغم أنه على املدقق االلزام السرية إال أنه يف حال اكتشافه لسلطات التنظيمية والتنفيذية:االتصال با -
 حتيال املكتشف.وتفرض عليه إبالغ السلطات املعنية باال التزامه بالسرية ه بتجاوزتسمح لفمسؤوليته القانونية 

I. 3 .5.  واألنظمة القوانينمسؤولية مراعاة 
"األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق   (ISA 200) معيار التدقيق الدويل لقد سبق اإلشارة أن

قة املستخدمني املستهدفني ثتعزيز درجة واملتمثل يف إجراء عملية التدقيق دف هق تحقيلن أيعترب  "وفقا للمعايير الدولية
النواحي  املالية معدة من كافة قوائمدقق عن رأيه حول ما إذا كانت المن خالل تعبري امل كونياملالية،  قوائميف ال

ااهلامة وفقا إلطار إعد مة أحد مصادر اطار ق الدولية القوانني واألنظ، وتعترب معايري التدقياد التقارير املالية املعمول 
قوائم "مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق ال (ISA 250)من معيار التدقيق الدويل  5الفقرة و إعداد القوائم املالية، 

التنظيمي و املالية أن يأخذ بعني االعتبار اإلطار القانوين  قوائمعلى املدقق "عند إجراء عملية تدقيق ال تؤكد "المالية
كفاءة ل، وال ميكنه ذلك إال إذا كان على دراية كافية بتلك القوانني واألنظمة، أي جيب عليه أن يتمتع با1املطبق"

  سهل له اإلحاطة بكل القوانني واألنظمة اليت ختضع هلا املؤسسة حمل التدقيق.تأن  امن شأ املهنية اليت
عند  بالقوانني واألنظمة، وعلى املدقق مسؤولية التأكد من ذلك االلتزاموبالتايل تقع على اإلدارة مسؤولية االلتزام 

نين واألنظمة عند تدقيق "مراعاة القوا (ISA 250)من معيار التدقيق الدويل  10تدقيقه للقوائم املالية، وحسب الفقرة 
  2على ان املدقق يقوم مبا يلي: "المالية قوائمال
ابااللتزام ب ئمة تتعلقالة وماحلصول على أدلة التدقيق كافي - على  هاأثر و  ،أحكام القوانني واألنظمة املعرتف 

 حتديد املبالغ واالفصاحات اجلوهرية يف القوائم املالية؛

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements, International 
Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 200-201. Publication for web site : 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a013-2010-iaasb-handbook-isa-250.pdf  
2- Ibid, P: 202. 
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أداء إجراءات تدقيق حمددة للمساعدة يف حتديد حاالت عدم االلتزام للقوانني واألنظمة اليت قد يكون هلا أثر  -
 جوهري على القوائم املالية؛

 اليت مت حتديده أثناء عملية التدقيق.و  ،جابة بشكل مناسب لعدم االلتزام للقوانني واألنظمةاالست -

تنظيمية ملكلفني باحلوكمة والسلطات الاابالغ عليه عدم االلتزام للقوانني واألنظمة املدقق حال اكتشف ويف 
عدم تعاون  مهمة التدقيق نتيجةاالنسحاب من ه ميكنكما والتنفيذية، وكذا عليه اإلفصاح عن ذلك يف تقريره،  

  .على القوائم املالية االلتزامعدم  أثراإلدارة باختاذ االجراءات اليت يطلبها املدقق حيال تقييم 

I. 3 .6. اإلبالغ عن القوائم المالية 
لقد زاد يف السنوات األخرية االهتمام باحلوكمة وما حتتاجه من آليات ووسائل لضمان تطبيق جيد هلا، وتعد 

ا تأكد  ، ومندوات اليت تسعى إىل حتقيق احلوكمة يف املؤسساتايري التدقيق الدولية من بني أهم األمع املالحظ أ
يف كل مرة ويف كل معيار تقريبا أنه على املدقق االتصال باملكلفني باحلوكمة إلبالغهم باالستنتاجات املتوصل إليها 

"االتصال مع أولئك المكلفين  (ISA 260)معيار التدقيق الدويل  ، وسة وبيئتها ومجع أدلة التدقيقمن خالل فهم املؤس
من املعيار أن  4اإلبالغ املكلفني باحلوكمة، وتشري الفقرة و االتصال مسؤولية " حيمل بشكل واضح املدقق بالحوكمة

  1اإلبالغ املتبادل بني الطرفني من شأنه ان يساعد على:
مع احلفاظ على  ملهمة عحلوكمة وتطوير عالقبا كلفنين طرف املدقق واملالتدقيق مفهم املسائل املتعلقة بعملية  -

 ؛استقاللية وموضوعية املدقق
حتديد وبيئتها،  سسةاملؤ احلوكمة (مثل فهم املكلفني بحصول املدقق على معلومات متعلقة بالتدقيق مبساعدة من  -

 اث)؛ة، توفري معلومات حول املعامالت واألحدالئممصادر أدلة التدقيق امل
م يف مراقبة عملية إعداد التقارير املالية وبالتايل تقليلاملكلفني بوفاء  - اطر األخطاء اجلوهرية خم احلوكمة مبسئوليا

 .املالية قوائملل

لى إبالغ املدقق ال أنه ركز عإاإلبالغ املتبادل بني املدقق واملكلفني باحلوكمة أمهية رغم ان هذا املعيار أشار إىل 
جيب على املدقق حتديد من عملية التدقيق، لذا  وكمة باملسائل املتعلقة باحلوكمة، وكذا اعتبارها جزاءاملكلفني باحل

م والذين يعتربون  لتالية هي ، وميكن القول أن املسائل ااحلوكمةب مكلفونبدقة األشخاص الذين سيتم االتصال 
ا للمكلفني باحل   2وكمة:أهم ما ركز املعيار على ضرورة إبالغ املدقق 

، املالية مبا يف ذلك قوائمق البتدقي املتعلقةمسئولياته  يبلغ املدقق املكلفني باحلوكمة عن المالية: لقوائمتدقيق ا -
حول القوائم املالية اليت مت إعدادها من قبل اإلدارة حتت إشراف املكلفني  هول عن إبداء وتكوين رأيؤ أنه مس

مامل لقوائمن عملية تدقيق األ، باحلوكمة  ؛الية ال تعفي اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة من مسئوليا
                                                

1- IFAC, IAASB, ISA 260, Op.Cit, P: 215,216.  
2- Ibid, P: 217-218. 
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يعطي املدقق نظرة عامة حول نطاق وتوقيت عملية التدقيق  نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لها: -
ذا الشأن إىل، املخطط هلما مساعدة املكلفني باحلوكمة على فهم عواقب عمل املدقق  حيث يؤدي االتصال 

قشة قضايا املخاطر ومفهوم األمهية النسبية مع املدقق وحتديد أي جماالت قد تتطلب من بشكل أفضل ومنا
 ، ومساعدة املدقق على فهم املؤسسة بشكل أفضل؛املدقق اختاذ اجراءات إضافية

للممارسات  وجهات نظره حول اجلوانب النوعية اهلامةبيبلغ املدقق املكلفني باحلوكمة  نتائج هامة من التدقيق: -
املالية، مع تفسريه  ائمالقو ، مبا يف ذلك السياسات والتقديرات احملاسبية واالفصاحات حول ؤسسةاسبية يف املاحمل

ا األكثر مالالسبب وراء اعتباره ملما لفني ، وكذا عليه إبالغ املكؤسسةمة لظروف املءرسة حماسبية على أ
 ؛التدقيق الصعوبات اجلوهرية اليت تتم مواجهتها خالل عمليةباحلوكمة ب

خالقي املتعلقة بتدقيق لوك األتطلبات السه ملعلى املدقق أن يبلغ املكلفني باحلوكمة بالتزام استقاللية المدقق: -
د افة العالقات واملسائل األخرى، وكذا اإلبالغ عن كاملالية مبا يف ذلك املتعلقة باالستقاللية قوائمال د اليت 

 استقالليته.

م يف الوقت املناسب لبالغ املكلفني باحلوكمة املدقق امسؤولية  كما ان سمح هلم من اختاذ يحتمله االتصال 
ية االبالغ حول النتائج اهلامة واليت توصل اليها يف عمل ، وبالشكل املناسب فقد يكوناالجراءات املناسبة لذلك

غها شفويا إىل اليت مت إبال راج ضمن وثائق التدقيق املسائلأو شفهيا حسب ما هو مالئم، وعليه إدالتدقيق خطيا 
ا   الحتفاظ بنسخة من التبليغ اخلطي.، وكذا اجانب الوقت والشخص الذي مت ابالغه 

نظرا ألمهية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة من جهة وأمهية اإلفصاح على االستنتاجات املتوصل إليها من فهم و
 دقيق الدويلالت امل يؤكد على ذلك اإلفصاح، وهو معيارهذا النظام فإن معايري التدقيق الدولية خصصت معيار ك

(ISA 265) "ري من ، والذي أكد يف الكث"اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة
لية خفقراته على ضرورة إبالغ املدقق للمكلفني باحلوكمة ولإلدارة بنقاط الضعف املوجودة يف نظام الرقابة الدا

ا ذات عملية واليت حددها املدقق أثناء  ،باملؤسسة من  1 الفقرة مهية كافية وتستحق العناية، ويفأالتدقيق ويرى بأ
أن يبلغ أصحاب احلوكمة واإلدارة عن نواحي القصور "نه من بني مسؤوليات املدقق أيد على هذا املعيار جاء تأك
 ISA)ند فهم نظام الرقابة الداخلية واليت تعترب من متطلبات املعيار واليت حددها املدقق ع 1"يف الرقابة الداخلية

315).  
  
  
  

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and 
Management, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 238. Publication for web site : 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a015-2010-iaasb-handbook-isa-265.pdf   
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موعة  بعد التطرق ألهم ما نة التدقيق يف سبيل تنظيم مه، (ISA)معايري التدقيق الدولية من  األوىلجاءت به ا
على ممارسة مهنة  "سؤولياتالمبادئ والم) 299-200("املوايل تلخيص ألثر العمل باملعايري  احملاسيب، يقدم الشكل

  التدقيق احملاسيب كما يلي:
  على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي "المبادئ والمسؤوليات) 299-200("معايير الأثر العمل ب :)1-2رقم ( شكلال

  
  "املبادئ واملسؤوليات )299-200("الدولية املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معايري التدقيق 

يؤثر على  "المبادئ والمسؤوليات) 299-200("ل السابق يتضح أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من الشك
للممارسة  حيث تلزمه بتجسيد الشروط الواجب توافرها ممارسة مهنة التدقيق من خالل توضيح املبادئ العامة للمدقق

 امة للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفقاً األهداف الع" (ISA 200)املهنة امللزمة مبوجب معيار التدقيق الدويل 
 )265، 260، 250، 240، 230، 220، 210(جمموعة املعايري كما أن وقواعد السوك األخالقي ، و  للمعايير الدولية"
روط عملية التدقيق االتفاق على شسؤولية وليات املكلف اليت تقع على عاتق، بدأ مبعلى حتمل املسؤ تساعد املدقق 

  اية مسؤولية اإلبالغ للمكلفني باحلوكمة واإلدارة.غ إىل
  
  
  

ةمعايير التدقيق الدولي
 )200-299( 

"المبادئ والمسؤوليات"

قق توضح للمد
مةالمبادئ العا

ترفع من كفاءته املهنية 

ISA 200 

وقواعد السلوك 
األخالقي

تدعم استقاللية من خالل االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني

تساعده على بذل العناية املهنية يف كل مراحل عملية التدقيق

تفرض عليه احرتام السر املهين

ايري تلزمه اخلضوع ملتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من جملس مع
األخالق الدولية للمحاسبني

توضح  
للمدقق 

 المسؤوليات
العامة

ISA 210ف باملهمةتساعده على حتمل مسؤولية االتفاق حول شروط التكلي

ISA 220ةحتمله مسؤولية الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالي
الية وجتميعها تسهل له مسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق جبودة ع

ISA 230يف امللفات 
اصة تساعده يف حتمل مسؤولية الكشف عن األخطاء اجلوهرية خ

ISA 240منها النامجة عن االحتيال
وانني تساعده يف حتمل مسؤولية الكشف عن عدم االمتثال للق

ا ISA 250واألنظمة املعمول 

ISA 260مةتساهم يف تسهيل مسؤولية اتصال مع الكلفني باحلوك
داخلية حتمله مسؤولية اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة ال

ISA 265للكلفني باحلوكمة واإلدارة
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II.  مخاطر التقييم الخطر واالستجابة إلى 
الستجابة و االحتيال، وكذا ااجلوهرية سواء النامجة عن اخلطأ أيسعى املدقق إىل حتديد وتقييم خماطر األخطاء 

ر اإلطار لداخلية، وهو األمر الذي يوفلتلك املخاطر، وذلك من خالل فهم املؤسسة وبيئتها مبا يف ذلك رقابتها ا
موعة الثانية من معايري التدقيق الدولية  تم  تقييم الخطر"" )499-300(املرجعي للتخطيط لعملية التدقيق، وا

بإجراءات تقييم املخاطر من خالل فهم املؤسسة وبيئتها بشكل عام وفهم رقابتها الداخلية بشكل خاص، وذلك 
ار اجلوهرية واالستجابة هلا يف تصميم إجراءات التخطيط، أخذا بعني االعتبار معيار األمهية لتحديد خماطر األخط

  .النسبية
II. 1. فهم المؤسسة وبيئتها  

االت واملعامالت واملمارسات اليت يعتقد املدقق ب ؤسسةيفيد الفهم الكايف للم أن هلا وبيئتها يف حتديد وفهم ا
إىل  17Aوالفقرات التوضيحية من  11، وحسب الفقرة رهتقري على أو تدقيقملية العلى ععلى القوائم املالية أو  أثر
37A  الدويل من معيار التدقيقISA 315)( "فإنه "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها 

االت التالية:يتم فهم املؤسسة    1بالبحث عن معلومات ختص ا
يهتم بعوامل ن أعلى املدقق : خرى الخارجيةوالعوامل التنظيمية والعوامل األ النشاط لعوامل الخاصة بقطاعا -

تضمن العوامل تاليت تستعملها املؤسسة يف املنتجات، كما  تقنياتالاملنافسة و كالقطاع الذي تعمل فيها املؤسسة  
 ة، كاملبادئ احملاسبية والتشريعاتوالسياسي التنظيمية اليت على املدقق فهمها البيئة التنظيمية مبا فيها البيئة القانونية

املدقق لفهمها  يسعىاليت أما العوامل األخرى اخلارجية ية اليت تؤثر على عمليات املؤسسة، السياسات احلكومو 
 العامة وأسعار الفائدة والتضخم؛ املؤسسة كالظروف االقتصادية عملهي الظروف اليت تؤثر على 

تها باملالكني، وعالق ملكيتهاتها، طريقة هيكلهم طبيعة املؤسسة بداية من على املدقق ف مؤسسة:طبيعة ال -
ا ا مع األطراف ذات العالقة عمليا ا اليت تقو واألنشطة االستثمارية ، أنواع االستثمارات ومعامال ختطط  وأم 
 الية؛ر املللتقاريأساس إعدادها وكذا وأنشطة التمويل اليت تعتمد عليها، يفية متويلها ، كإلجرائها

ليت ختتارها ان يقيم املدقق فيما إذا كانت السياسات احملاسبية أجيب  :المحاسبيةات للسياسؤسسة اختيار الم -
آخذا  ،الشكل املناسبب تطبيقهاوالتأكد من  طار اعداد التقارير املالية املطبقإمناسبة لعملها وتتفق مع ؤسسة ملا

ايري والقوانني اجلديدة وكذا االهتمام باملع مبا يف ذلك أسباب التغيري،تلك السياسات  بعني االعتبار التغريات يف
 سيتم هلا تبين املتطلبات اجلديدة؛بالنسبة للمؤسسة ومعرفة كيف 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 315, Identifying and assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding  
The  Entity and its Environment, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, PP:265-266, 
276-282. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-
isa-315.pdf (بتصرف)   
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ؤسسة اليت تعدها امل تواالسرتاتيجياقد تؤدي اخلطط : ومخاطر العملمؤسسة أهداف واستراتيجيات ال -
ليت غالبا ما حتمل أخطاء جوهرية، لذا ينبغي على املدقق حتديد ألهداف إىل حدوث خماطر العمل، والل و للوص

 ؛هم ألهداف واسرتاتيجيات املؤسسةوتقييم املخاطر اجلوهرية النامجة عن خماطر العمل من خالل ف
ا هامة، لكن باعتبار أن  مؤسسة:للقياس ومراجعة األداء المالي  - تقوم اإلدارة بقياس ومراجعة األمور اليت يرو

عملية حتدث ضغطا على اإلدارة فقد حتفز هذه األخرية إلظهار القوائم املالية بشكل غري صحيح، لذا هذه ال
 ينبغي على املدقق فهم قياسات أداء املؤسسة لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء جوهرية.

II. 2. فهم الرقابة الداخلية 
ا يف حت ؤسسةدارة املاليت تتبناها إ واإلجراءاتالرقابة الداخلية كافة السياسات تتضمن  قيق أهدافها ملساعد

بكفاءة، واملتضمنة االلتزام بسياسات اإلدارة ومحاية األصول ومنع واكتشاف االحتيال واخلطأ ودقة واكتمال 
 معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب، وعلى املدقق فهم وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإعدادالسجالت احملاسبية 

  طاء اجلوهرية.سمح له بتحديد وتقييم خماطر األخن تقييم نظام الرقابة الداخلية يه بتدقيق احلسابات، ألقبل قيام

واإلدارة  ةحوكمفون بالالمكلصممها وطبقها وحافظ عليها عملية " ا:أبتعرف معايري التدقيق الدولية الرقابة الداخلية 
عالية بموثوقية إعداد القوائم المالية وفالمتعلقة داف المؤسسة معقول حول تحقيق أه ضمان توفيراآلخرون لن و الموظفو 

يتضح من هذا التعريف أن وضع الرقابة الداخلية هي  ،1للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة" لتزاموكفاءة العمليات واال
دولية فعليه قيق ال، لكن وفقا ملعايري التدلمؤسسة وليست من مسؤولية املدققمن أحد مهام األعضاء الداخليني ل

دف  فهمها للتمكن من اإلشراف ومتابعة عمله، ويؤكد البعض أنه على املدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 
الوقوف على نقاط القوة والضعف يف النظام، وهذا التقييم يعترب األساس الذي يعتمد عليه املدقق عند إعداد برنامج 

تحديد وتقييم "(ISA 315) معيار التدقيق الدويل حجم العينات املراد فحصها، أما وحتديد االختبارات و  لتدقيقا
أن اهلدف من فهم الرقابة الداخلية  51Aيعترب حسب الفقرة  "مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها

دد حتقيق  ، فعالية ؤسسةالية للمامل القوائم مبوثوقية إعداداملؤسسة، واملتعلقة هداف أهو" حتديد خماطر العمل اليت 
ا وامتثاهلا للقوانني واألنظمة اليت تنطبق عليها" ن فهم املدقق للرقابة أعيار هذا امليعترب ، كما أنه 2وكفاءة عمليا

واليت حيددها يف  ،يعين احلصول على الفهم الكاف جلميع عناصر الرقابة الداخليةحمل التدقيق مؤسسة للالداخلية 
  ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل: رمخسة عناص

  
  

  

                                                
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقةاالتحاد الدولي للمحاسبین،  -1

  .22، ص:مرجع سابق
2- IFAC, IAASB, ISA 315, Op.Cit, PP: 284-285.  
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  )ISA( عناصر الرقابة الداخلية حسب معايير التدقيق الدولية): 2-2( لشكل رقما

  
 (ISA 315)  باالعتماد على معيار التدقيق الدويل الباحثةملصدر: من إعداد ا

مخاطر الخطأ الجوهري من خالل  تحديد وتقييم"(ISA 315) معيار التدقيق الدويل ن يتضح من الشكل السابق أ
املعلومات،  بيئة الرقابة، عملية تقييم خماطر املؤسسة، نظام حيدد عناصر الرقابة الداخلية يف: "فهم المؤسسة وبيئتها

املدقق ويلزم  ،لى حدىعتناول كل عنصر وهذا املعيار يأنشطة الرقابة املتعلقة بالتدقيق وأخريا متابعة عناصر الرقابة، 
الفقرات جاءت به  ليل ملاحتفيما يلي و ، املخاطر اليت حتصل عليها نتيجة فهم عناصر الرقابة الداخلية وتوثيق حتديد
  1:من هذا املعيار 24إىل  14من 
وكذا  من خالل تقييم مدى التزام اإلدارة بالنزاهة والسلوك األخالقي على املدقق فهم بيئة الرقابة بيئة الرقابة: -

 بيئة الرقابة على باقي عناصر الرقابة الداخلية؛ضعف و قوة ط نقامدى تأثري حتديد 
ر متكنها من تقييم املخاطلعملية  إذا كانت املؤسسة ختضععلى املدقق فهم  عملية تقييم مخاطر المؤسسة: -

، تقدير أمهيتها، تقييم احتمال حدوثها وكذا اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها، ألن ذلك ملخاطراديد حت
 ؛اليت عجزت املؤسسة على اكتشافهاخماطر األخطاء اجلوهرية  ه على حتديدسيساعد

يعترب نظام املعلومات جبميع مكوناته عنصر هام يف فهم الرقابة الداخلية إذ على املدقق أن  نظام المعلومات: -
 فصاحخيصها واإلتل ،معاجلتها ،تسجيلها ،يتم جتميعهااملالية  قوائمإعداد الاملتعلقة بيتحقق من أن املعلومات 

 عنها بالشكل املناسب؛

                                                
1 -Ibid, P: 266-269.  (بتصرف) 

عناصر الرقابة 

بيئة الرقابة

تقييم مخاطر 
المؤسسة

أنشطة الرقابة نظام المعلومات
قيقالمتعلقة بالتد

متابعة عناصر  
الرقابة
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يم خماطر جيب على املدقق أن يفهم أنشطة الرقابة املتعلقة بالتدقيق لتقي أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق: -
 األخطار اجلوهرية وتصميم إجراءات التدقيق اليت تستجيب للمخاطر املقيمة؛

قييم ء الرقابة الداخلية على مدى الوقت، وهي تشمل تداأوهي عملية تقييم لفعالية  متابعة عناصر الرقابة:  -
فعالية عناصر الرقابة يف الوقت املناسب واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، وحتقق اإلدارة متابعة عناصر 

نشطة اليت ن يفهم األأو اجلمع بينهما، وعلى املدقق أو تقييمات منفصلة أ ةالرقابة من خالل أنشطة مستمر 
ة املعلومات نشطة املتعلقة بالتدقيق لتحديد مدى موثوقياإلدارة ملتابعة الرقابة الداخلية مبا فيها األتستعملها 

 املفصح عنها.
مسؤولية  هي دقق تقع على املمن املسؤوليات اليت نه بأإضافة إىل كل ما سبق فإن معايري التدقيق الدولية أكدت 

معيار التدقيق  ية، فقد نصملؤسسة حمل التدقيق على الرقابة الداخلحتديد أثر اخلدمات اخلارجية اليت تُقدم إىل ا
من  1 من خالل الفقرة "ت التي تستعمل مؤسسات خدميةؤسسا"اعتبارات التدقيق المتعلقة بالم (ISA 402)الدويل 

سسة أو ؤ على أنه يف حالة قيام املؤسسة حمل التدقيق بتكليف بعض نواحي أعماهلا ملصادر خارجية (مهذا املعيار 
ة، يسة اخلدمؤساملاملدقق احلصول على فهم لطبيعة وأمهية اخلدمات اليت تقدمها  فعلى مؤسسات خدمية أخرى)،

تصميم وأداء و تقييم املخاطر األخطاء اجلوهرية لتحديد و  ذلك ، و حمل التدقيقوأثرها على الرقابة الداخلية للمؤسسة 
  . 1إجراءات تدقيق تستجيب هلذه املخاطر

II. 3. يد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية واالستجابة لهاتحد 
دى تأثري هذه ميقوم مدقق بتحديد خماطر من خالل فهم املؤسسة وبيئتها مبا فيها رقابتها الداخلية، ويقيم 

ا بعني آخذ، أو على االثباتات، املعامالت، أرصدة احلسابات واإلفصاحاتاملالية ككل، على القوائم املخاطر 
م لذا ينبغي عليه أداء اإلجراءات الالزمة لتقيي، هذه املخاطر أخطاء جوهرية ا كان احتمال أن ينتج عناالعتبار إذ

ا وكذا االستجابة هلا كما يلي: املخاطر عند املستويات املتوقع   احلدوث 

االحتيال  نينبغي على املدقق أن يتأكد من أن البيانات املالية خالية من األخطاء اجلوهرية سواء كانت نامجة ع
، والذي "استجابة المدقق للمخاطر المقيمة" 330أو اخلطأ، وجيب أن يأخذ بعني االعتبار معيار التدقيق الدويل 

يتناول هذا املعيار مسؤولية املدقق يف تصميم وتنفيذ االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية، ووفقا هلذا املعيار فإن 
ية ومناسبة حول املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية، واليت حيددها املدقق املدقق يهدف إىل احلصول على أدلة كاف

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المؤسسة " 315ويقيمها وفقا ملعيار التدقيق الدويل 
 ، "وبيئتها

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 402, Audit Considerations Relating to Entity Using a Service Organization, International 
Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 347,  Publication for web site : 
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a020-2010-iaasb-handbook-isa-402.pdf  
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تقييم خماطر و  جيب على املدقق أداء إجراءات تقييم املخاطر لتوفري أساس لتحديد إجراءات تقييم المخاطر: -
ا  التدقيق التي  إجراءات"األخطاء اجلوهرية، وتعرف إجراءات تقييم املخاطر حسب معايري التدقيق الدولية بأ

ييم مخاطر األخطاء تحديد وتقفيها، ل الداخلية ةرقابأنظمة التم أدائها للحصول على فهم المؤسسة وبيئتها بما في ذلك 
ومن هذا التعريف  ،1"ل او الخطأ عند مستوى القوائم المالية وعند مستوى اإلثباتالجوهرية سواء الناجمة عن االحتيا

يتضح أن املدقق يقوم بإجراءات تقييم املخاطر لفهم املؤسسة وبيتها، وقد تكون هذ املخاطر نامجة عن اخلطأ 
هري من خالل فهم "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجو (ISA 315)  معيار التدقيق الدويلاو االحتيال، وقد أكد 

وحسب  ،ر يستند عليه عند ممارسته للمهنةعلى أن تلك اإلجراءات تسمح للمدقق بتوفري إطا "المؤسسة وبيئتها
  2فإن إجراءات تقييم املخاطر جيب أن تتضمن ما يلي:نفس املعيار من  14Aإىل  6Aالفقرات من 

 اد ت من اإلدارة أو املسؤولني على إعدحيصل املدقق على املعلومات من خالل االستفساراستفسارات: اال
ا أن حتدد خماطر األخطاء اجلوهرية، مثل:   القوائم املالية أو من موظفي املؤسسة، واليت من شأ

 ها إعداد القوائم املدقق يف فهم البيئة اليت يتم في هاالستفسارات املوجهة إىل املكلفني باحلوكمة قد تساعد
 املالية؛

 داخلي معلومات حول إجراءات التدقيق ال له ىل موظفي التدقيق الداخلي قد توفراالستفسارات املوجهة إ
 اليت ميكن أن متد املدقق بفكرة عن تصميم وفعالية الرقابة الداخلية؛

  يف تقييم  هاعدقد تساليت تسجيل ومعاجلة املعلومات  عناملوظفني املسؤولني  املوجهة إىلاالستفسارات
 سياسة حماسبية معينة؛اختيار وتطبيق  مةمالءمدى 

 لقوانني معلومات حول القضايا واالمتثال ل له االستفسارات املوجهة للمستشار القانوين الداخلي قد توفر
 واألنظمة واليت ميكن ان تساعد املدقق يف اكتشاف االحتيال وما شابه ذلك؛

  جية التسويق ول اسرتاتيمعلومات حله االستفسارات املوجهة إىل موظفي التسويق أو املبيعات قد توفر
 اجتاهات البيع للمؤسسة.و 
  :حتدد اإلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم خماطر جوانب املؤسسة اليت مل يكن اإلجراءات التحليلية

ا، وقد تساعد د يف تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية لوضع أساس لتصميم وتطبيق الردو  هعلى املدقق علم 
 على خماطر املقيمة.

 ؤسسة وبيتها،امل معلومات حول ريقد تدعم مالحظة وتفتيش اإلدارة واآلخرين توفالحظة والتفتيش: الم 
وكذا  فني باحلوكمة كتقارير االجتماعاتتقارير اليت تعدها اإلدارة مع املكل، سجالتاملستندات والمثل 

 مقر املؤسسة ومرافقها.

                                                
 ،راجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقةدلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والماالتحاد الدولي للمحاسبین،  - 1

 .29مرجع سابق، ص: 
2 IFAC, IAASB, ISA 315, Op.Cit, PP: 273-275. 
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 :ع املؤسسة معلومات حول األخطاء السابقة، وإذا قد تزود اخلربة السابقة للمدقق م المعلومات السابقة
صححت يف الوقت املناسب أم ال، كما أن تلك املعلومات تساعد املدقق على فهم املؤسسة وبيئتها 
ا تساعد يف حتديد وتقييم  ورقابتها الداخلية، والتغريات اهلامة اليت طرأت على املؤسسة واليت من شأ

 األخطاء اجلوهرية.
 ذي يقوم بعملية فريق الالإن املناقشة اليت تتم بني أعضاء  :التدقيق أعضاء فريق عملية المناقشة بين

التدقيق توفر فرصة أكثر ملعرفة املؤسسة، وتسمح بتبادل املعلومات حول خماطر العمل اليت ختضع هلا 
ونتائج  ةتقييم خماطر األخطاء اجلوهريو د يحتدتساعد على املؤسسة، وهذا من شأنه أن يوفر معلومات 

 ذلك القرارات اخلاصة بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية. إجراءات التدقيق مبا يف

قد يؤدي املدقق إضافة إىل اإلجراءات السالفة الذكر إجراءات تقييم إضافية كمراجعة املعلومات اليت مت احلصول 
الت التجارية واالقتصادية،  ن او تقارير من قبل حمللني، أو إجراء استفسارات معليها من مصادر خارجية مثل ا

  املستشار القانوين اخلارجي او خرباء التقييم للمؤسسة. 

على  جيب يسمح له بتحديد األخطاء لكن جراءات تقييم املخاطرقيام املدقق بإ تقييم البيانات الخاطئة: -
و جممعة، أسواء كانت منفردة  أي ذات أمهية ،جوهريةاألخطاء هذه املدقق احلصول على استنتاج حول ما إذا كانت 

ث حي ،تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق"" (ISA 450) بعني االعتبار معاير التدقيق الدويل اخذآ
  1يلزم هذا املعيار املدقق بـ:

 جتميع البيانات اخلاطئة اجلوهرية عن تلك البيانات اخلاطئة غري املهمة؛ 
 ات اخلاطئة اجلوهرية خالل تقدم عملية التدقيق، وذلك بتحديد ما إذا كانت اسرتاتيجية التدقيق دراسة البيان

حاجة إىل مراجعة، وقد يطلب املدقق من اإلدارة بفحص صنف معني من يف العامة وخطة التدقيق 
 ؛املعامالت أو أرصدة احلسابات أو اإلفصاح على البيانات اخلاطئة املصححة اليت مت اكتشافها

  اإلبـالغ عن البيانات اخلاطئة اليت مت جتميعها خالل عملية التدقيق يف الوقت املناسب إىل مستوى اإلدارة
 املناسب، ما مل حيُضر القانون أو النظام مثل هذا األمر، ويطلب املدقق من اإلدارة تصحيح تلك البيانات؛

 ملعيار التدقيق جموعها، وذلك باالعتماد على اتقييم تأثري البيانات اخلاطئة غري املصححة بشكل منفرد أو مب
التصال ا، كما ينبغي على املدقق "األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق" (ISA 320) الدويل

 احلوكمة وإبالغهم مبدى تأثري تلك البيانات؛باملكلفني ب
  م حو املكلفني بطلب املدقق من اإلدارة أو ئة غري ل تأثري البيانات اخلاطاحلوكمة خطيا بشأن اعتقادا

 املصححة بشكل منفرد أو بتجميعها، على البيانات املالية ككل؛
                                                

1- IFAC, IAASB, ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P:371-373. Publication for web site : 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a021-2010-iaasb-handbook-isa-450.pdf  
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  توثيق املدقق كال من القيمة اليت تعترب البيانات اخلاطئة غري مهمة إذا كانت أقل منها، وكافة البيانات
فيما إذا كانت  ستنتاج املدققاخلاطئة اليت مت جتميعها خالل عملية التدقيق وما إذا مت تصحيحها، وأخريا ا

 البيانات اخلاطئة غري املصححة تعترب جوهرية، منفردة أو جممعة، وأساس ذلك االستنتاج؛
  امجة عننوإذا اكتشف املدقق أن األخطاء اليت قام بتجميعها تعد جوهرية فعليه حتديد ما إذا كانت 

ولية المدقق في اعتبار االحتيال عند تدقيق "مسؤ  (ISA 240)االحتيال باالستعانة مبعيار التدقيق الدويل 
 .البيانات المالية"

لتوفري أساس تصميم وأداء املزيد من إجراءات التدقيق على املدقق أن حيدد  مستويات إجراءات التدقيق: -
  ويقيم خماطر األخطاء اجلوهرية عند املستويني التاليني:

 :105توضح الفقرتني  مستوى القوائم الماليةA 106وA الدويل معيار التدقيق ن مISA 315)( تحديد وتقييم"
ة املخاطر اجلوهرية عند مستوى القوائم املاليأن إىل  "مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها

لى العديد من ن تؤثر عالقوائم املالية ككل ومن احملتمل اعلى بشكل كبري تؤثر شري إىل املخاطر اليت ت
رية نامجة عن خاطر أخطاء جوههذه املن بيئة رقابة ضعيفة، وقد تكون مناسبة العتبارها م ةخاص اإلثباتات
 .1االحتيال
نه على املدقق أأكدت  ""استجابة المدقق للمخاطر المقيمة (ISA 330)الدويل معيار التدقيق من  5والفقرة 

ن هذه أائم املالية، حيث املقيمة عند مستوى القو وهرية اجلخطاء األخاطر ملتصميم وتنفيذ استجابات 
من نفس املعيار ما تشتمل علية تلك  1Aاالستجابات تتعلق بفهم املدقق لبيئة الرقابة، وقد أوضحت الفقرة 

  2االستجابات:
  احلاجة إىل احلفاظ على التشكك املهين؛عملية التدقيق  على فريقالتأكيد  -
 تعيني موظفني أكثر خربة أو ذوي مهارات خاصة؛ -
 ءها؛داأءات التدقيق اإلضافية اليت سيتم إضافية من عدم التنبؤ يف اختيار إجرا إدخال عناصر -
 و نطاق إجراءات التدقيق.   أتغريات عامة يف طبيعة أو توقيت  إجراء -
 :مستوى اإلثبات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحات  

املختلفة  لبنوداالعرتاف، القياس و اإلفصاح عن يف إطار إعداد القوائم املالية تقوم اإلدارة بإثباتات تتضمن ا
"تحديد وتقييم مخاطر الخطأ  (ISA 315)معيار التدقيق الدويل من  109Aتشري الفقرة التوضيحية  لذالتلك القوائم، 

خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى االثبات بعني االعتبار  جوب اخذإىل و  "الجوهري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها
ا تساعد بشكل مباشر يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى ، مالت وأرصدة احلسابات واالفصاحاتفئات املعال أل

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 315, Op.Cit, P: 297.  
2- IFAC, IAASB, ISA 330, The Auditor’s Responses to Assessed  Risks, International Federation of Accountants, 
New York, USA, 2010, P:297. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a019-2010-
iaasb-handbook-isa-330.pdf  
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الناجتة  ، وعند تقييم خماطر األخطاء اجلوهريةومالئمة دلة تدقيق كافيةأإجراءات التدقيق اإلضافية للحصول على 
  .1م املاليةالقوائهذه املخاطر تؤثر بشكل كبري على عنها قد يستنتج املدقق 

يار التدقيق معخيص االستجابة للمخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية عند مستوى اإلثبات فقد اجب  فيماأما  
املدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية تستند لطبيعة  ""استجابة المدقق للمخاطر المقيمة (ISA 330)الدويل 

 وتوقيت ونطاق تلك املخاطر.
II. 4 . التدقيقالتخطيط لعملية 

دليل يحتوي على الخطوات واإلجراءات المالئمة إلنجاز مهمة التدقيق بيسر وسهولة وفي يقصد بالتخطيط أنه "و 
ات املتبعة و اخلطو أتناول معايري التدقيق الدولية اخلطة يالحظ يف الكثري من األحيان  ،2"الوقت المحدد والمناسب

 ISA)ق الدويل التدقي معيار تخصص نهاءه لعملية التدقيق، لكلتحقيق هدف املدقق يف كل مرحلة من مراحل إجرا

لية مهية وكيفية التخطيط يف عمل املدقق ونطاق اإلشراف على عمألتحديد  "المالية قوائم"التخطيط لتدقيق ال (300
ن إكمال قت قصير مما يبدأ بعد و  اعملية مستمرة ومتكررة وكثير التخطيط بأنه " 2A يف الفقرةر ياعامل هذا ويعتربالتدقيق، 

نشطة وإجراءات عملية التدقيق السابقة ويستمر حتى إكمال عملية التدقيق الحالية، ويشمل التخطيط دراسة توقيت بعض األ
ومن هذا التعريف يتضح أن معايري التدقيق  ،3"التدقيق التي ينبغي استكمالها قبل أداء المزيد من إجراءات التدقيق

ق بل حتسبه مرحلة مصاحبة ألداء عملية التدقيالتدقيق  منطيط مرحلة منفصلة أن التخالدولية ال تعترب 
 هلدف منأن اتعترب  "المالية قوائم"التخطيط لتدقيق ال (ISA 300)من معيار التدقيق الدويل  2الفقرة و   بأكملها،
  4:يتمثل يفالتخطيط 

  لتدقيق؛مساعدة املدقق يف توليه االهتمام الكايف للجوانب اهلامة لعملية ا -
  مساعدة املدقق يف حتديد املشاكل احملتملة وحلها يف الوقت املناسب؛ -
  مساعدة املدقق يف تنظيم وإدارة عملية التدقيق بشكل مناسب ليتم إجراؤها بطريقة فعالة؛ -
عضاء فريق العملية مبستويات مناسبة من القدرة والكفاءة ولالستجابة إىل املخاطر أاملساعدة يف اختيار  -

  عة ويف حتديد العمل املناسب هلم؛املتوق
  ومراجعة عملهم؛فريق عملية التدقيق توجيه وإرشاد  ،تسري -
  يف تنسيق العمل الذي أجنزه مدققو العناصر واخلرباء. املساعدة -

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 315, Op.Cit, P: 298. 

 .205ص: مرجع سابق، محمد السید سرایا، -2
3- IFAC, IAASB, ISA 300, Planning an Audit of Financial statements, International Federation of Accountants, New 
York, USA, 2010, P: 252-253. Publication for web site :  http://www.ifac.org/system/files/downloads/a016-2010-
iaasb-handbook-isa-300.pdf 
4- Ibid, P: 250.  
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ا اإلجراءات اليت يتبعهأشار إىل ان  المالية قوائم"التخطيط لتدقيق ال (ISA 300)معيار التدقيق الدويل ن رغم أ
هذه وضع ال أنه إ ختتلف باختالف حجم ودرجة تعقيد املؤسسة حمل التدقيق،  التخطيط لعملية التدقيقاملدقق يف

  :الشكل املوايل ، واليت ميكن إجيازها يفاإلجراءات بشكل عام يف جمموعة من العناصر
  )ISA( ةمعايير التدقيق الدوليتخطيط لعملية التدقيق حسب ال): إجراءات المتبعة في 3-2الشكل رقم (

  (ISA 300)معيار التدقيق الدويل  باالعتماد على الباحثةاملصدر: من إعداد 

ن الشكل السابق يتضح أن معايري التدقيق الدولية عند وضع اإلجراءات املتبعة يف التخطيط لعملية التدقيق تشرتط م
وفقا ملا  جراءاتتفصيل لتلك اإلأن يقوم املدقق باألنشطة األولية للعملية قبل وضع أنشطة التدقيق، وفيما يلي 

  14A:1 إىل 5A ، والفقرات التوضيحية من11 إىل 6 جاءت به الفقرات من

ذه األ :التدقيق األنشطة األولية للعملية - ف اليت نشطة بغرض حتديد وتقييم األحداث والظرو يقوم املدقق 
 هذه األنشطة يف: وأدائها، وتتمثل التخطيط لعملية التدقيق ن تؤثر بشكل سليب على قدرة املدقق علىأميكن 
  عملية التدقيق؛يف التأكد من نزاهة اإلدارة واليت قد تؤثر على استمرارية املدقق 
 احتفاظ املدقق باالستقاللية والقدرة الالزمني ألداء عملية التدقيق؛ 
 خبصوص الشروط تكليف املدقق بعملية التدقيق.ملؤسسة التأكد من عدم وجود سوء تفاهم مع ا 

ختتلف طبيعة ونطاق أنشطة التدقيق حسب حجم وتعقيد املؤسسة واخلربة السابقة للمدقق  أنشطة التدقيق: -
 وكذا الظروف اليت حتدث أثناء عملية التدقيق، وتشمل أنشطة التدقيق ما يلي: 

 رد اليت د وختصيص املواتدقيق يتم حتديللشاملة  اسرتاتيجيةيف عملية وضع لتدقيق: لالشاملة  ستراتيجيةاال
كن القول ان هذه ، ومييتم استخدامها لعملية التدقيق، وكذا مىت يتم استخدامها وكيف يتم اإلشراف عليها

وجيهها ت(مقدارها، ختصيصها، توقيت استخدامها،  املوارد اليت يتم استخدامها إدارةاملرحلة تساعد على 
 )؛واإلشراف عليها

                                                
1 - Ibid, PP:251-256.(بتصرف) 

إجراءات التخطيط 

لعملية التدقيق

األنشطة األولية لعملية التدقيق
التأكد من حتقق استمرارية املدقق يف أداء عمله؛ -

تقييم االمتثال للمتطلبات األخالقية مبا فيها االستقاللية؛ -

.حتقيق فهم لشروط عملية التدقيق -

أنشطة التخطيط
وضع اسرتاتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق الشاملة؛ -

حتديث وتغيري اسرتاتيجية التدقيق الشاملة؛-
.التخطيط لطبيعة وقيت اإلشراف والتوجيه واملراجعة -
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 :ا تشمل طبيعة لتدقيق يفلالشاملة  سرتاتيجيةاال من تكون خطة التدقيق أكثر تفصيال خطة التدقيق  أ
بيعة وتوقيت ، وكذا طالتدقيق عمليةاليت سيقوم بأدائها أعضاء فريق وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق 

  ؛ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية املخطط هلا عند كل مستوى
  روف غري لألحداث والظ نتيجة يق:التدق عمليةالتغيرات التي تطرأ على قرارات التخطيط خالل

تحديث وتغيري ب فإنه يتعني على املدقق أن يقوم ،املتوقعة اليت يتم مصادفتها من إجراءات التدقيق
الشاملة  السرتاتيجيةا، ووضع عملية التدقيق مبا يتالءم معلتدقيق وخطة التدقيق لالشاملة  سرتاتيجيةاال
ما خطوتني منفصلتني أو متسلس خطة التدقيقجيعل من املمكن وضع لتدقيق ل لتني لكن هذا ال يعين ا

 ؛بقدر ما مها مرتبطتني بشكل وثيق حيث أي تغيري على إحدامها من شأنه أن يؤثر يف األخرى
  :ه وإشرافتوجي ،نطاق ،توقيت، على املدقق كذلك أن خيطط لطبيعةالتوجيه واإلشراف والمراجعة 

آخذا بعني االعتبار حجم وتعقيد املؤسسة حمل التدقيق، مكان  ،ومراجعة أعماهلمفريق عملية التدقيق 
  .دقيقعملية التفريق ملخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية، قدرات وكفاءة خمتلف أعضاء االتدقيق، 

ات " من خالل الفقر "األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق (ISA 320)الدويل  التدقيق معيارن فإإضافة 
اشرتط على املدقق حتديد األمهية النسبية ملخاطر األخطاء اجلوهرية على القوائم املالية ككل وعلى  13ىل إ 10من 

لتدقيق وكذا خطة ااملعامالت واألرصدة احلسابات واإلفصاحات عند وضع اخلطة االسرتاتيجية الشاملة للتدقيق، 
  .1التعديل الذي يطرأ عليها خالل عملية التدقيق

األبرز املسائل اليت بعد التناول ل موعة  اهتمت  يف سبيل تنظيم ، (ISA)معايري التدقيق الدولية من  الثانيةا
على ممارسة  "تقييم الخطر" )499-300(مهنة التدقيق احملاسيب، يقدم الشكل املوايل تلخيص ألثر العمل باملعايري 

 مهنة التدقيق احملاسيب كما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P: 316. Publication for web site :  
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a018-2010-iaasb-handbook-isa-320.pdf  
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  على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي تقييم الخطر"" )499-300(معايير الالعمل ب أثر :)4-2رقم (شكل ال

  
  "تقييم اخلطر" )499-300(املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معايري التدقيق الدولية 

 هنة التدقيقيؤثر على ممارسة م "تقييم الخطر" )499-300(الشكل السابق ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية يوضح 
ؤسسة سمح له من فهم كل املي،  إذ حتديد وتقييم اخلطر واالستجابة للمخاطر األخطاء اجلوهريةمساعدة املدقق على من خالل 

اليت تقدمها  فهم طبيعة وأمهية اخلدماتوحىت ، كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية للمؤسسة حمل التدقيقوكذا فهم   وبيئتها، 
ة احملددة خالل عملية ئخذا بعني االعتبار تقييم البيانات اخلاط، آللمؤسسة حمل التدقيق وأثرها على الرقابة الداخليةاملؤسسة اخلدمية 

ذه املعايري يضمن للمدقق عند التخطيط إلجراءات التدقيقالتدقيق، ومراعاة األمهية النسبية  ضع خطة سليمة و  ، كما أن العمل 
  لعملية التدقيق.

  

  

  

  

  

  

معايير التدقيق 
الدولية

 300-499(
 "تقييم الخطر" 

تساعد المدقق 
 قييمعلى تحديد وت

بة الخطر واالستجا
للمخاطر األخطاء 

الجوهرية

ISA 315تسمح له من فهم املؤسسة حمل التدقيق وبيئتها

ISA 315قيقتسمح له من فهم كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية للمؤسسة حمل التد

مؤسسة حمل تسمح له من فهم طبيعة وأمهية اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة اخلدمية لل
ISA402التدقيق وأثرها على الرقابة الداخلية

ISA 450متكنه من تقييم البيانات اخلاطئة احملدةة خالل عملية التدقيق

ISA 315متكنه من تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية

ISA 330متكنه من االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية

ISA 320تلزمه مراعاة األمهية النسبية عند التخطيط إلجراءات التدقيق

ISA 300تضمن له التخطيط السليم لعملية التدقيق
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III. تدقيقأدلة ال 
حول تلك  قيقأدلة التدال ميكن للمدقق أن يبين رأيه حول دقة وموثوقية القوائم املالية إال إذا مجع قدر كاف من 

القوائم، وميكن له حتديد مقدار األدلة الواجب احلصول عليها من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية، وقد خصصت 
 ندععدة جوانب ميكن للمدقق أن يصادفها  واليت تتناول، أدلة التدقيق" )599-500("موعة امعايري التدقيق الدولية 
على تصميم وأداء إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حىت  هساعدوتمجعه ألدلة التدقيق، 

 يستطيع التوصل إىل رأي فين ومستقل.
III. 1.  تعريف وخصائص أدلة التدقيق  
ا  دلة التدقيقعرف أمعايري التدقيق الدولية تو  اجات التي "المعلومات التي يستخدمها المدقق للتوصل إلى االستنت بأ

قوائم المالية لالمتضمنة لالسجالت المحاسبية مصادر المستندات و رأيه، وتشمل أدلة التدقيق كل من ى أساسها يبني عل
التدقيق توفر للمدقق األساس الذي يعتمد يتضح أن أدلة لتعريف ، ومن هذا ا1"أخرىالمؤيدة من مصادر والمعلومات 

 ISA)لدويل امعيار التدقيق عليه يف إصدار حكمه، وتشمل هذه األلة كل ما يعتمد عليه املدقق إلبداء رأيه، و 

أن كفاية  4Aأنه جيب أن تكون هذه األدلة كافية ومالئمة، واعترب يف فقرته  6أكد يف فقرته  ”"أدلة التدقيق  (500
والكثري من معايري التدقيق الدولية تركز على ضرورة توفر أدلة التدقيق على  التدقيق هلما عالقة متبادلة، ومالءمة أدلة

التدقيق  واملعيار ""استجابة المدقق للمخاطر المقيمة(ISA 330) عيار التدقيق الدويل ، كاملخاصييت الكفاية واملالءمة
 ية هي "فالكفا ،للمعايير الدولية" ل وإجراء عملية التدقيق وفقاً األهداف العامة للمدقق المستق" (ISA 200)الدويل 

كذلك بجودة أدلة و لمخاطر األخطاء الجوهرية  دقيق المطلوبة بتقييم المدققة أدلة التكمي، وتتأثر  التدقيق مقياس لكمية أدلة
التي يستند  توفير الدعم لالستنتاجات ، أي أهميتها وموثوقيتها فيلتدقيقأدلة ا جودةمقياس ل"، أما املالءمة فهي 2"التدقيق

وتتأثر موثوقية األدلة مبصدرها وبطبيعتها، وتعتمد على الظروف الفردية اليت يتم مبوجبها   ،3"عليها إليها  رأي المدقق
  احلصول عليها.

دقيق توبالتايل يشرتط على املدقق أن جيمع أدلة تدقيق كافية ومالئمة، وحىت يتم حتديد ما إذا كانت أدلة ال
ا، أم يف سبيل حتديد مالءالكافية جيب عليه حتديد مقدار ونوع األدلة االزمة وكذا املخاطر امل ة أدلة التدقيق مرتبطة 

  من خالل التأكد من موضوعيتها وعدم حتيزها. فعلى املدقق التأكد من أمهيتها وصدقها

 11قق وفقا للفقرة رمها يف أدلة التدقيق، فعلى املدمة الواجب توافءواملال الكفايةيتني سإضافة إىل اخلاصيتني األسا
أدلة التدقيق ال حتمل أي دليل يشكك يف أن أن ينتبه على  "المنشأة مستمرة" (ISA 570)الدويل من معيار التدقيق 

                                                
، ةرى والخدمات ذات العالقدلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخاالتحاد الدولي للمحاسبین،  -1

 .14مرجع سابق، ص:
 .32سابق، ص:المرجع ال -2
 .12سابق، ص:المرجع ال -3
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لة و ، ألن للمدقق مسؤولية التأكد إمكانية املؤسسة حمل التدقيق االستمرار يف مزا1عدم قدرة املؤسسة على االستمرار
ا.  نشاطا

III. 2.  مصادر الحصول على أدلة التدقيق  
جيب على املدقق أن يتأكد أدلة التدقيق اليت مجعها وحتصل عليها متناسقة فيما بينها وذلك من خالل مجع 

 تناول املصادر اليت يتم احلصولي ق""أدلة التدقي (ISA 500) التدقيق الدويل معيارو أدلة التدقيق من خمتلف املصادر، 
  2:كما يلي  9Aإىل  7Aمن  التوضيحية اتالفقر و  9و 8فقرتيه ها على أدلة التدقيق يف من

لى املدقق يت توفرها املؤسسة للمدقق، وعمن املعلومات ال التدقيقيتم احلصول على بعض أدلة  مصادر داخلية: -
ة مع بعضها ليت هلا عالقاملعلومات اطابقة بني املوإجراء تلك املعلومات، وكذا  حتليل ومراجعةإجراء اختبار، 

واملتوفرة  إلدارةاعند استخدام معلومات تنتجها و للتأكد من االتساق الداخلي هلا ومدى مطابقتها للقوائم املالية، 
  على املدقق القيام مبا يلي:حماضر االجتماعات وقرارات اإلدارة، السجالت احملاسبية، يف 
  علومات؛بشأن دقة واكتمال امل التدقيقاحلصول على أدلة 
  املدقق؛ وختدم أهدافتقييم ما إذا كانت املعلومات صحيحة 

ويف بعض األحيان تقوم اإلدارة باالستعانة خببري يف جمال غري احملاسبة والتدقيق للحصول على اخلربة الالزمة 
 لي: ا يمراعاة م يهمعلومات املعدة من طرف خبري، جيب علللاملدقق استخدام عند إلعداد القوائم املالية، و 

 تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك اخلبري؛ 
 احلصول على فهم لعمل ذلك اخلبري؛ 
 مة عمل اخلبري كأدلة تدقيق لإلثبات املناسب.ءتقييم مال 

لى مصادر مستقلة عن املؤسسة واليت حتتوي عميكن للمدقق أن حيصل على أدلة التدقيق من  مصادر خارجية: -
علومات اليت وغريها من امل، املقارنة اخلاصة باملتنافسني قوائمللمحللني وال مصادقات من أطراف أخرى وتقارير

موثوقية ة أكثر رجيانتجها أطراف أخرى من غري اإلدارة، وتعترب أدلة التدقيق املتحصل عليها من املصادر اخلت
 ادر الداخلية.من املتحصل عليها من املص

العموميات التالية اليت تساعد على تقدير مدى موثوقية  31Aالفقرة يف  "أدلة التدقيق" (ISA 500) وقد قدم املعيار
 3واملتمثلة يف: أدلة التدقيق

 من املصادر اخلارجية هي أكثر موثوقية من تلك اليت مت احلصول عليها داخليا؛ أدلة التدقيق -

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 570, Going Concern, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 547. 
Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a031-2010-iaasb-handbook-isa-570.pdf  
2- IFAC, IAASB, ISA 500, Audit Evidence, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 382-
385. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a022-2010-iaasb-handbook-isa-
500.pdf (بتصرف)  
3- Ibid, P: 389.  (بتصرف) 
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ونظام الرقابة الداخلية  اسيباليت مت احلصول عليها داخليا تكون أكثر موثوقية عندما يكون النظام احمل أدلة التدقيق -
 ؛فعاالن

اليت حيصل عليها املدقق مباشرة تكون أكثر موثوقية من تلك اليت حيصل عليها بشكل غري مباشر  أدلة التدقيق -
 أو باالستنتاج؛

 أدلة التدقيق على شكل وثائق أو املكتوبة أكثر موثوقية من تلك الشفهية؛ -
الوثائق  كثر موثوقية من أدلة التدقيق اليت توفرها النسخ، أو الفاكس أوأدلة التدقيق اليت توفرها وثائق أصلية أ -

اليت مت تصويرها وجعلها رقمية، أي كل املعلومات اليت حولت إىل الشكل االلكرتوين اعتمادا على إعداد 
 واحتفاظ نظام الرقابة الداخلية.

"عمليات التدقيق   (ISA 510) دقيق الدويلألول مرة، فمعيار التذا كان املدقق يقوم بتدقيق حسابات املؤسسة إ
كيف ميكن للمدقق استعمال األرصدة االفتتاحية للحصول على أدلة تدقيق،   حيوض االفتتاحية"األرصدة  -األولية
ا تعرف معايري التدقيق الدوليةحيث  فترة، تعتمد على أرصدة الحسابات التي توجد في بداية ال " األرصدة االفتتاحية بأ

ا ، 1"المعامالت واألحداث للفترة السابقة تأثير تعكسالتي للفترة السابقة و  الختاميةة رصداأل  وعملية التدقيق األولية بأ
من  3والفقرة  ،2"من طرف المدقق السابق أو مدققة غير مدققة فيها القوائم المالية للفترة السابقة تكون العملية التي "

تؤكد على أنه عند إجراء عملية االفتتاحية" األرصدة  -مليات التدقيق األولية"ع  (ISA 510) معيار التدقيق الدويل
ول ما إذا  باألرصدة االفتتاحية احلصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية ح املتعلقةالتدقيق األولية، جيب على املدقق 

 3كانت:

  ة؛لية للفرتة احلالياملا قوائماألرصدة االفتتاحية حمتوية على أخطاء تؤثر بشكل جوهري على ال  -
املالية للفرتة  وائمقالسياسات احملاسبية املناسبة اليت تعكسها األرصدة االفتتاحية مطبقة بشكل متسق مع ال -

احلالية، أو ما إذا متت حماسبة التغريات عليها بشكل مناسب ومت عرضها واإلفصاح عنها بالشكل مناسب وفقا 
 املالية املطبق. القوائمإلطار إعداد 

III. 3.  إجراءات الحصول على أدلة التدقيق  
 إجراءات تصميميقوم املدقق بوكفايتها، وكذا موثوقية مصادرها  اومالءمتهكد من والتأللحصول على أدلة التدقيق 

  :ق""أدلة التدقي (ISA 500) التدقيق الدويل معياروالشكل املوايل يوضح إجراءات التدقيق اليت يتناوهلا  ،لالزمةالتدقيق ا

  
                                                

 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة الدولي للمحاسبین،االتحاد  -1
  .24ص: مرجع سابق، 

 .21ص:سابق، المرجع ال -2
3- IFAC, IAASB, ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances, International Federation of Accountants, 
New York, USA, 2010, P: 421. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a025-2010-
iaasb-handbook-isa-510.pdf  
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  )ISA( الدولية التدقيق معاييرلحصول على أدلة التدقيق حسب ا): إجراءات 5-2شكل رقم (ال
  

  
  

  ق""أدلة التدقي (ISA 500) التدقيق الدويل معيارباالعتماد على  الباحثةاملصدر: من إعداد 

يف: دقيق التإجراءات حيصر ق" "أدلة التدقي (ISA 500) التدقيق الدويل معيارمن الشكل السابق يتضح أن 
الفحص، املراقبة، املصادقة اخلارجية، إعادة احلساب، إعادة األداء، اإلجراءات التحليلية واالستفسار، وفيما ما يلي 

 1:من نفس املعيار  25Aإىل  14A فقراتحتليل ملا تتناوله ال
قي أو ر ل الو يشمل الفحص فحص السجالت أو الوثائق، سواء كانت داخلية أو خارجية، يف الشكالفحص:  -

  ؛الشكل اإللكرتوين
تتضمن املراقبة النظر إىل املعاجلة أو اإلجراء الذي يقوم به آخرون، مثال مالحظة املدقق لعمليات جرد المراقبة:  -

 ؛إجراءات الرقابة والضبط الداخلياملخزون من قبل موظفي املؤسسة، أو مالحظة 
االمصادقة الخارجية:  - الطرف ( ل عليها كرد خطي مباشر من طرف ثالثأدلة تدقيق التي تم الحصو " يقصد 

اإلجابة تضمن لذا فاملصادقة اخلارجية ت ،2"على المدقق بصورة ورقية أو إلكترونية أو بأي صورة أخرى المصادق)
على استفسار من أطراف خارجية لتعزيز املعلومات اليت حتتويها السجالت احملاسبية، مثال كأن يطلب املدقق 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 500, Op.Cit, P: 386-388. .(بتصرف) 

 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، -2
  .19ص:مرجع سابق، 

إجراءات 
الحصول على 

 أدلة التدقيق

الفحص

المراقبة

المصادقة 
الخارجية

إعادة 
إعادة األداءالحساب

اإلجراءات 
التحليلية

االستفسار



 دوليةالتدقيق ال محاسبي وفقا لمعاييرتنظيم مهنة التدقيق ال                                                          ثانيالفصل ال

 

 84 

 "المصادقات الخارجية" (ISA 505) التدقيق الدويل عيارمن امل 7الفقرة و املدينني، من سابات مصادقة مباشرة حل
 1ما يلي:املصادقة اخلارجية في ءات اليت يتابعها املدقق يف طلبضع اإلجرات
 حتديد املعلومات اليت سيتم تأكيدها أو طلبها؛ 
 اختيار الطرف املصادق املالئم؛ 
 يتالءم مع الرد على الطلب؛مبا  لبات املصادقةتصميم ط 
 .إرسال الطلبات ومتابعتها إذا أمكن للطرف املصادق 

ة، للمستندات األصلية وللسجالت احملاسبي احلساب التحقق من الدقة احلساب تتضمن إعادةإعادة الحساب:  -
 أو إجراء حسابات مستقلة، ويكون ذلك يدويا أو إلكرتونيا؛

ألصل كجزء من قد أجريت يف ا اليتستقل للمدقق إلجراءات أو أنظمة رقابة وتتمثل يف التنفيذ امل إعادة األداء: -
 الرقابة الداخلية للمؤسسة؛

تتألف اإلجراءات التحليلية من تقييمات للمعلومات املالية من خالل حتليل العالقة بني اإلجراءات التحليلية:  -
 (ISA 520)التدقيق الدويل من املعيار  3الفقرة و  النسب واملؤشرات اهلامة، وتشملالبيانات املالية وغري املالية، 

 2كما يلي:جوء إىل اإلجراءات التحليلية  للاحتدد هدف  ""اإلجراءات التحليلية
  موثوقة؛متكن املدقق من احلصول على أدلة تدقيق 
 .تساعد املدقق يف تكوين رأيه 

ومعرفة  الية من أشخاص ذوي إطالعالبحث عن املعلومات املالية وغري امليف يتضمن االستفسار االستفسار:  -
من داخل أو خارج املؤسسة، وتتفاوت االستفسارات من االستفسارات الرمسية املكتوبة املوجهة إىل طرف ثالث، 

 يلالدو  سسة، وتناول معيار التدقيقإىل االستفسارات الشفهية غري الرمسية املوجهة إىل أشخاص من داخل املؤ 
(ISA 580) أن ث ، حيمالئمةكافية و خطية  مسؤوليات املدقق يف احلصول على اقرارات ة" قرارات الخطي"اإل

 3من هذا املعيار حتدد أهداف احلصول على االقرارات اخلطية يف العناصر التالية: 6الفقرة 
  احلصول على االقرارات اخلطية من اإلدارة تؤكد فيه على حتملها للمسؤولية إعداد القوائم املالية وكذا مسؤولية

 تقدمي كافة املعلومات اليت هلا عالقة بعمية التدقيق؛
 ا؛  دعم أدلة التدقيق األخرى واليت هلا عالقة بالقوائم املالية واالثباتات احملددة 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 505, External Confirmations, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, 
P: 411. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a024-2010-iaasb-handbook-isa-
505.pdf  
2- IFAC, IAASB, ISA 520, Analytical Procedures, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 
434. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a026-2010-iaasb-handbook-isa-
520.pdf  (بتصرف)  
3- IFAC, IAASB, ISA 580, Written Representations, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, 
P: 562-563. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a032-2010-iaasb-handbook-
isa-580.pdf   (بتصرف)  
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 .إمكانية الرد على االقرارات اخلطية بطريقة مالئمة 

ة عمله، وحسب دقق يف ممارستتغري حسب سياق الذي خيتاره املاليت مت تناوهلا سابقا  أن إجراءاتة شار جيب اإل
الظروف احمليطة به، وفيما يلي أمثلة ليست على سبيل حصر لبعض احلاالت اليت قد تصادف املدقق واليت تدفعه 

  إىل وضع إجراءات إضافية:

 6Aلفقرة فيجب على املدقق وفقا ل ،يف حالة وجود الشك يف عدم قدرة املؤسسة يف االستمرار مبزاولة نشاطها -
وضع إجراءات إضافية للحصول على أدلة تدقيق حتدد  "المنشأة مستمرة"  (ISA 570) لتدقيق الدويلمن معيار ا

دد استمرارها   ؛1قدرة املنشأة على االستمرار واملخاطر اجلوهرية اليت 
ب جيإذا كانت البيانات احملاسبية حتتوي على تقديرات حماسبية مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة،  -

لتقديرات اتلك على املدقق وضع إجراءات تدقيق إضافية للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول 
معيار التدقيق  اهل خصصو احملاسبية، حيث أنه هذه األخرية كانت هلا اهتمام معترب من معايري التدقيق الدولية، 

 تقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واالفصاحات"تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك ال (ISA 540)  الدويل
لوضع اإلجراءات اليت يتبعها املدقق لتأكد من معقولية التقديرات احملاسبية، وعلى املدقق ووفقا " ذات العالقة

سؤولية ، وكذا أكد هذا املعيار على وقوع املليت ميكن أن تصاحب تلك التقديراتهلذا املعيار حتديد املخاطر ا
قق التأكد من جهة بعدم وجود حتيز لدى إعداد التقديرات احملاسبية، واإلفصاح بشكل مالئم عن كل على املد

 ؛2الشكوك املصاحبة لتلك التقديرات من جهة أخرى
ا تأثري على األطرافإذا كانت املؤسسة حمل التدقيق مثال ختضع للسيطرة من أطراف أخرى أو هلذه  - فعلى  ،قرارا

تدقيق إضافية للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة للتحديد األطراف املفصح عنها  املدقق تصميم إجراءات
ا على ال  "األطراف ذات العالقة" (ISA 550) املالية، ومعيار التدقيق الدويل قوائم من طرف اإلدارة وتأثري عالقا

ا ذات العالقة اليت تقدمهوضع اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا أن يتأكد املدقق من صحة قائمة األطراف 
وائم قت مع األطراف ذات العالقة على الاإلدارة له وكذا اإلجراءات اليت تسمح له بتحديد مدى تأثري املعامال

 ؛3، وكذا إجراءات االستجابة هلذه االخطاءاملالية واملخاطر اجلوهرية اليت ميكن أن تنجم عنها
 حقة: إذا كانت هناك أحداث ال -

كوين رأيه ت اإلدارة بإقفال القوائم املالية أو بعد ميان يصادف املدقق وقوع أحداث بعد قيايف كثري من األح
رف عوإعطائه الشكل املناسب، حيث أن هذه األحداث ميكن أن يكون هلا أثر واضح على القوائم املالية، أو ما ي

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 570, Op.Cit, P: 553. 
2- IFAC, IAASB, ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related 
Disclosures, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 460. Publication for web site: 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a028-2010-iaasb-handbook-isa-540.pdf . 
3- IFAC, IAASB, ISA 550, Related Parties, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 508-
512. Publication for web site : 
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a029-2010-iaasb-handbook-isa-550.pdf  
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املدقق  يتخذهاباإلجراءات اليت  لالحقة""األحداث ا (ISA 560) التدقيق الدويلاملعيار باألحداث الالحقة، وقد اهتم 
 :الشكل املوايل يبني أصناف األحداث الالحقة اليت ميكن للمدقق أن يصادفهااألحداث، و  يف حال وقوع هذه

  )ISA( معايير التدقيق الدولية حسب: أصناف األحداث الالحقة )6-2الشكل رقم (

  
  "األحداث الالحقة" (ISA 560)التدقيق الدويل املعيار باالعتماد على  الباحثةاملصدر: من إعداد 

 ُ لتحديد مدى  وذلكها، على املدقق يف كل مرة تتبع اليتلشكل السابق ثالث حاالت لألحداث الالحقة اظهر ي
 "األحداث الالحقة" (ISA 560)املالية أو على تقريره، واختاذ اإلجراءات الالزمة، واملعيار  قوائمتأثريها سواء على ال

  1تلك اإلجراءات كما يلي: فصل يف

ته الفقرات وفقا ملا نصالمالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق:  قوائمألحداث الحاصلة بين تاريخ إقفال الا -
 من هذا املعيار فإنه ينبغي على املدقق: 9إىل  6من 
 اث دتنفيذ اإلجراءات املصممة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تسمح بتحديد كافة هذه األح

  املالية او اإلفصاح عنها؛ القوائمواليت تتطلب تعديل 
 النظر يف تقييم املخاطر لدى حتديد طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق السابقة؛ 
  ذا املالية وفقا لإلطار املعمول به، وه القوائمحتديد ما إذا كان كل حدث ينعكس بالشكل املناسب على

 املالية او اإلفصاح عنها؛ القوائمديل يف حالة حتديد أن هذه األحداث تتطلب تع
  الطلب من اإلدارة بتزويده بإقرار خطي حول تعديل او اإلفصاح عن كافة األحداث احلاصلة بعد إقفال

 املالية واليت يقتضي اإلطار املعمول به تعديلها او اإلفصاح عنها. القوائم
يف هذه المالية:  لقوائمقبل تاريخ إصدار ا التي يعلم بها المدقق بعد تاريخ إصدار تقريره ولكن حداثألا  -

إصدار  ما بعد تاريخ دثاحلالة ال يقع على عاتق املدقق تأدية أي إجراءات تدقيق، لكن إذا علم املدقق حب

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 560, Subsequent Events, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 
533-536. Publication for web site: http://www.ifac.org/system/files/downloads/a030-2010-iaasb-handbook-isa-
560.pdf .(بتصرف)  

اقفال تاريخ 

  المالية القوائم
 ختاري بين الحاصلة األحداث

 خوتاري المالية القوائم إقفال
المدقق تقرير إصدار

إصدار تاريخ

المدقق تقرير 
 دققالم بها يعلم التي األحداث

 لكنو  تقريره إصدار تاريخ بعد
لماليةا القوائم إصدار تاريخ قبل

  إصدار تاريخ

المالية القوائم
 بها يعلم التي األحداث

 إصدار تاريخ بعد المدقق
المالية القوائم
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قبل أو يف  من هلو أنه علم ب املدقق ن رأيعدل ميأن ذي م شانه املالية وال القوائمتقريره وقبل تاريخ إصدار 
 لقوائماره، فيجب عليه مناقشة املسألة مع اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة، حتديد ما إذا كانت تاريخ إصدار تقري

املالية، وقد  لقوائمااملالية حتتاج إىل تعديل أم ال وكذا االستفسار عن الطريقة اليت تنوي اإلدارة تناول املسألة يف 
 يواجه املدقق موقفني من اإلدارة يف الظروف اليت يعتقد فيها املدقق بضرورة التعديل:

  ارة يف هذه احلالة على املدقق القيام باإلجراءات الضرورية وتزويد اإلد المالية: القوائمقيام اإلدارة بتعديل
اريخ التقرير اإلجراءات املشار إليها سابقا إىل ت أن ميدد عليهاملالية املعدلة، وجيب  القوائمبتقرير جديد حول 

  اجلديد؛
  سة، فيجب إذا مل يرسل املدقق تقريره بعد للمؤسيف هذه احلالة و المالية:  القوائمعدم قيام اإلدارة بتعديل

أن يقدم  هإذا أرسل تقريره للمؤسسة، فيجب علي، أما ا أو عكسيا يف تقريرهعليه أن يبدي رأيا متحفظ
ء املالية لألطراف اخلارجية قبل إجرا القوائمو للمكلفني باحلوكمة بعدم إصدار أدارة املؤسسة إشعار إل

دون إجراء التعديالت الالزمة فيجب على املدقق اختاذ  القوائمالتعديالت الالزمة، ويف حال إصدار 
 اإلجراءات الالزمة ملنع اعتماد تقريره.

عاتق  يف هذه احلالة كذلك ال يقع علىالمالية:  القوائمإصدار التي يعلم بها المدقق بعد تاريخ  األحداث -
كان   ذيلاملالية وا القوائمما بعد تاريخ إصدار  حبدثاملدقق تأدية أي إجراءات تدقيق، لكن إذا علم املدقق 

 نيقبل ذلك التاريخ، فيجب عليه مناقشة األمر مع اإلدارة أو املكلف عدل من رأيه لو أنه علم بهيانه أن بإمك
باحلوكمة واختاذ اإلجراءات الالزمة، وقد يواجه املدقق كذلك موقفني من اإلدارة يف الظروف اليت يعتقد فيها 

 املدقق بضرورة التعديل:
  يف هذه احلالة على املدقق القيام باإلجراءات الضرورية وفحص  المالية: القوائمقيام اإلدارة بتعديل

ا اإلدارة للتأكد قرير املالية الصادرة سابقا مع ت القوائممن إعالم أي جهة استلمت  اخلطوات اليت اختذ
ا بالتعديل الذي مت، ومن مث قيامه بإصدار تقرير جديد حول  الية املعدلة، حيث امل القوائماملدقق املرفق 

املالية،  ائمالقو جيب أن يتضمن هذا االخري فقرة خاصة حول موضوع التعديل وتوضيح أسباب تعديل 
  على املدقق أن ميدد اإلجراءات الالزمة إىل تاريخ التقرير اجلديد؛وجيب 

  كذا عدم اختاذ و  عدم قيام اإلدارة بتعديل القوائم املالية: يف حالة المالية القوائمعدم قيام اإلدارة بتعديل
دقق املرفق املالية الصادرة سابقا مع تقرير امل القوائماخلطوات الضرورية للتأكد من إعالم أية جهة استلمت 

 جيب على املدقق إشعار اإلدارة بأنه سيتخذ اإلجراء املطلوب ملنع االعتماد املستقبلي لتقريره. ،ا
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III. 4 .طرق الحصول على أدلة التدقيق 
حيث أن هذه الطرق  ،بالطريقة املختارة جلمع أدلة التدقيقتتأثر املتخذة طبيعة وتوقيت اإلجراءات التدقيق  إن

ميكن  سسةحتديد نقاط القوة والضعف يف نظام الرقابة الذي تتبعه املؤ ألن هم الرقابة الداخلية للمؤسسة، حتُدد أثناء ف
حدد  "أدلة التدقيق" (ISA 500) التدقيق الدويل معيارو ، حجم ونوع البنود اليت سيتم اختبارهاد يداملدقق من حت
 56A:1 إىل A 52يف فقراته من لحصول على أدلة التدقيقثالث طرق ل

معينة  موعةجمقد يقرر املدقق أن أكثر ما يكون مناسبا هو فحص كافة البنود اليت تشكل اختيار كافة البنود:  -
  مناسبا عندما: %100، ويكون الفحص مبقدار اتساباحل ةدرصأمعامالت أو 

 موعة من عدد صغري من بنود ذات قيمة كبرية؛  تتشكل ا
  ؛مالئمةكافية و تدقيق  سائل األخرى أدلة توفر الو تكون هناك خماطرة كبرية، وال 
  تلقائيا من قبل نظام معلومات، كاحلسابات اليت تؤدى فعال من ناحية التكلفة %100الفحص مبقدار.  

موعة، ومن املمكن أن تشمل البنود احملددة اختيار بنود محّددة:  - قد يقرر املدقق اختيار بنود حمددة من ا
 املختارة ما يلي:  

 ات القيمة العالية أو الرئيسية؛البنود ذ 
 كافة البنود اليت تزيد عن مبلغ معني؛ 
  للحصول على معلومات.معينة بنود 

أدلة " (ISA 501) املعيار التدقيق الدويلأي ميكن على املدقق اختيار بعض البنود لتدقيقها انطالقا ألمهيتها، 
ا االعتبارات اخل وضع "اعتبارات محددة لبنود مختارة-التدقيق لحصول على أدلة لاصة اليت جيب على املدقق مراعا

إذا  املخزون  اختيارند عاليت جيب على املدقق أخذها بعني االعتبار االعتبارات ، فمثال وضع مالئمةالتدقيق كافية و 
جود و ت كافية ومالئمة تثبأدلة   كيف يتم احلصول على  4لفقرة ، وحدد املعيار يف ااملالية لقوائمكان هاما بالنسبة ل

  2كما يلي:وحالة املخزون،  
  جلرد تسجيل ومراقبة نتائج المن أجل تقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة حضور اجلرد الفعلي للمخزون

  فحص املخزون وإجراء جرد اختياري؛لالفعلي من جهة ومن جهة أخرى 
 جلرد س بدقة نتائج اأداء إجراءات تدقيق سجالت املخزون النهائية للمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تعك

 الفعلي للمخزون.

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 500, Op.Cit, P:395-396 
2- IFAC, IAASB, ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P: 398-399. Publication for web site : 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a023-2010-iaasb-handbook-isa-501.pdf  



 دوليةالتدقيق ال محاسبي وفقا لمعاييرتنظيم مهنة التدقيق ال                                                          ثانيالفصل ال

 

 89 

موعة الكاملة على ا دف تكوين استنتاج حول تُصمم: إن اختيار عينات التدقيق اختيار عينات التدقيق -
نات التدقيق، "عينات التدقيق" (ISA 530) عينة مأخوذة منها، معيار التدقيق الدويلالأساس  ّ  يناقش اختيار عي

 1لزم املدقق مراعاة ما يلي:من هذا املعيار تُ  8إىل  6 أن الفقرات من، حيث اإلحصائية وغري اإلحصائية
 تصميم العينة مبا يتماشى مع هدف إجراء التدقيق؛ 
 خدام العينات؛تخماطر اس حجم العينة الكاف لتقليل 
 .طريقة اختيار العينة متنح وحدات العينة فرصة االختيار  

 ناولتسعى جاهدا للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة، واليت سبق التأكد أن املدقق خالل أداء عمله يبعد 
موعة الثالثة من معايري م ما توفره هأل  احلصول على تلك األدلة،يف سبيل من إرشادات  (ISA) التدقيق الدوليةا

 اسيب كما يلي:على ممارسة مهنة التدقيق احملأدلة التدقيق" ) 599-500("مبعايري الشكل املوايل أثر العمل  يوضح
  على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبيأدلة التدقيق" ) 599-500("معايير الأثر العمل ب :)7-2رقم (شكل ال

  
  "أدلة التدقيق") 599-500(املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معاير التدقيق الدولية 

                                                
1-  IFAC, IAASB, ISA 530, Audit   Sampling,  International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P:445. 
Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a027-2010-iaasb-handbook-isa-530.pdf  
 (بتصرف)

معايير التدقيق 
الدولية

)500-599  (
"أدلة التدقيق"

تساعد المدقق 
ة على توفير أدل
تدقيق كافية 

ومالئمة

ISA 500متكنه من تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها

ISA 500حتدد له املصادر اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيق

ISA 510يقتوضح له كيفية استعمال األرصدة االفتتاحية للحصول على أدلة التدق

ISA 580توفر له جمموعة من اإلجراءات اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيق 

ISA 570االستمرار توفر له اإلجراءات اإلضافية يف حالة وجود شك يف عدم قدرة املؤسسة على

ISA 540توفر له اإلجراءات اإلضافية للتأكد من معقولية التقديرات احملاسبية

ة توفر له اإلجراءات اإلضافية لتحديد تأثري األطراف ذات العالقة باملؤسس
على القوائم املالية

ISA 550

ISA 560ار تقريرهتوفر له اإلجراءات اإلضافية يف حالة أحداث الحقة لتاريخ إصد

ا عند اختيار بنود معينة للحصول  توفر له جمموعة االعتبارات الواجب مراعا
ISA 501على أدلة التدقيق

ISA 530ة التدقيقحتدد له كيفية استخدام املعاينة اإلحصائية للحصول على أدل
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يؤثر على ممارسة مهنة  أدلة التدقيق") 599-500(لشكل السابق أن العمل مبعايري التدقيق الدولية الحظ من اي
م مدى كفاية تقييكنه من ،  إذ ميدلة تدقيق كافية ومالئمةاحلصول على أالتدقيق من خالل مساعدة املدقق على 

دلة لك األتاملصادر اليت تضمن له احلصول على ، وذلك من خالل حتديد أدلة التدقيق املتحصل عليها مالءمةو 
جراءات اليت جمموعة من اإل، وكذا من خالل توفري ية للحصول عليهاتعمال األرصدة االفتتاحوتوضيح كيفية اس

، خاصة من  اإلجراءات اإلضافية يف حلة وجود ظروف خاصة، كما أن هذه املعايري توفر  يهاتضمن له احلصول عل
  ية.اينة اإلحصائكيفية استخدام خمتلف الطرق للحصول على أدلة التدقيق كاختيار بنود معينة و املع
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IV.  آخرينمدققين االستفادة من عمل 
ونظرا ه، إال االستفادة لعمل أطراف أخرى غري حيتاج املدقق يف سبيل مجع أدلة التدقيق الكافية واملالئمة قد 
من عمل اآلخرين، فقد  دةفري له االرشادات الالزمة لالستفاو الهتمام معايري التدقيق الدولية بضرورة توجيه املدقق وت

موعة من   االستفادة من عمل مدقق آخر غريه ملساعدته يف االستفادة من عمل اآلخرين" )699-600("خصصت ا
  خبري يف جمال آخر.مدقق للمؤسسة، وكذا من عمل  داخليالدقق املعمل من  وأ

IV. 1. آخر  حسابات عمل مدقق 
ك بما في ذل(عملية تدقيق القوائم المالية للمجمع - تبارات الخاصة"االع (ISA 600)عيار التدقيق الدويل حيدد امل

انت آخرين، سواء كحسابات ن يستفيد من عمل املدققني أاحلسابات دقق كيف ميكن مل عمل مدقق العنصر)"
مع ويريد االستفادة منمس عملية التدقيق ختص جممع من املؤسسات واملدقق  ؤول على تدقيق إحدى مؤسسة ا

ق العنصر، يريد االستفادة من عمل مدق التدقيق أعضاء فريق عمليةأو أن  دققني اآلخرين لباقي املؤسسات،عمل امل
مع أو أي عنصر منها صول ن أو األفقط كاملخزو  حيث أن هذا األخري يكون مسؤول على تدقيق مؤسسة من ا

  .الثابتة املادية
IV. 1 .1 .سابات آخراالعتبارات الالزمة لالستفادة من عمل مدقق ح 

تدقيق القوائم المالية  عملية-"االعتبارات الخاصة  (ISA 600)املعيار التدقيق الدويل  من 33 إىل 11إن الفقرات من 
 فريق عملية أعضاءأو تشرتط توفر االعتبارات التالية ليتمكن املدقق  (بما في ذلك عمل مدقق العنصر)"للمجمع 
 1آخر:ات حسابمن االستفادة من عمل مدقق  التدقيق
جد  المسؤولية: - يف حال استعمال املدقق عمل مدقق آخر ال ينبغي له اإلشارة يف تقريره إىل ذلك إال إذا وُ

قانون يلزمه بذلك، ويف هذه احلالة عليه أن يشري يف تقريره إىل أن تلك اإلشارة ال ختلي مسؤولية حول عملية 
 التدقيق؛ 

ه ما إذا من املمكن نن حيدد أدقق عملية التدقيق عليه أقبل امللكي ي قبول واالستمرار في عملية التدقيق: -
نه توصل إىل أه، وإذا عليها يف إبداء رأييستند بالعناصر اليت  املتعلقةدلة تدقيق كافية ومناسبة احلصول على أ

ؤدي ومن املمكن أن ي آخرين نتيجة قيود من اإلدارة حسابات لن ميكن احلصول على تلك األدلة من مدققي
ان بدأ بعملية أما إذا ك فعليه عدم قبول العملية التدقيق إذا مل يشرع بعد فيها، ،ذلك على عدم إبداء رأيه

  ؛االتدقيق عليه االنسحاب وعدم االستمرار 
دقيق على تقع مسؤولية وضع االسرتاتيجية الكلية للتدقيق وخطة الت االستراتيجيات الكلية وخطة التدقيق: -

  لتدقيق، لكن على املدقق مراجعتها؛ا أعضاء فريق عملية

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 600, Special Considerations- Audit of Group Financial Statements (Including the Work of 
Component Auditors), International Federation of Accountants, New York, USA, 2014, P: 582-587. Publication 
for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a033-2010-iaasb-handbook-isa-600.pdf   (بتصرف 
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 احلصول حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية من خالل يتعني على املدقق فهم المجمع وفروعه وبيئته:  -
  بتعزيز فهمه؛التدقيق  أعضاء فريق عمليةعلى فهم املؤسسة وبيئتها، وجيب أن يقوم 

 هلتأكد من فهما ة جيبتدقيق عناصر معين آخر مدققمن فريق عملية التدقيق إذا طلب فهم مدقق العنصر:  -
كانت ختضع له إن  من كفاءته املهنية وبيئة عملمتطلبات األخالقية مبا فيها االستقاللية، وكذا التأكد ل هوالتزام

  قابة فعالة؛ر ل
وضع ل عند األمهية النسبية للقوائم املالية للمجمع ككفريق عملية التدقيق  ن حيدد جيب أ األهمية النسبية: -

االسرتاتيجيات الكلية للتدقيق، وكذا حتديد مستويات األمهية النسبية بفئات معينة من املعامالت واألرصدة 
واإلفصاحات، والعتبة اليت تعد بعدها أخطاء جوهرية بالنسبة للمجمع ككل، وينبغي على مدقق العنصر أن 

هرية لية ككل، وكذا تقييم خماطر األخطاء اجلو األمهية النسبية احملددة لعناصر للقوائم املا مالءمةمدى  قيمي
مناسبة  جابةاالستمة على مستوى العنصر، ومن مث تصميم ونفيذ إجراءات يمن اجل االستجابة للمخاطر املق

  ملعاجلة خماطر األخطاء اجلوهرية املقيمة يف القوائم املالية مع األخذ بعني االعتبار األمهية النسبية؛
وفري أدلة أنظمة الرقابة تعمل بفعالية وتسمح بت أنالتأكد من عملية التدقيق  فريقحيدد  عملية التوحيد: -

عملية  لية التوحيد، ويؤدي فريق العمل إجراءات تدقيق أخرى يفمتدقيق كافية ومناسبة املستند عليها يف ع
 ملخاطر األخطاء اجلوهرية املقيمة.التوحيد لالستجابة 

IV. 1 .2 .دة من عمل مدقق حسابات آخراالتصاالت الالزمة لالستفا 
عملية تدقيق القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك -"االعتبارات الخاصة  (ISA 600)يلزم املعيار التدقيق الدويل 

مع واملكلفني باحلو فريق عملية التدقيق عمل مدقق العنصر)"  كمة، االتصال بشكل مستمر مع املدقق العنصر، إدارة ا
ا مع هذه األطراف: وفيما يلي املسائ  ل اليت ينبغي االتصال بشأ

االتصال مدقق العنصر فريق عملية التدقيق   من هذا املعيار 40 تلزم الفقرة االتصال مع المدقق العنصر: -
ازه وشكله حديد العمل الذي سيتم إجننقل مجيع املتطلبات بت، حيث يضمن هذا االتصال على أساس منتظم
فريق عملية لتدقيق من مدقق العنصر أن يطلب من نفس املعيار  41فقرة حسب الجيب ومضمونه، كما 

اإلبالغ عن مدى الزامه باملتطلبات األخالقية، حتديد املعلومات املالية املرتبطة بالعنصر، توفري املعلومات عن 
واإلبالغ  لمجمع، ل أن تؤدي إىل خطأ جوهري يف القوائم املالية ازام بالقوانني واألنظمة واليت من شأتعدم االل

مؤشرات وجود حتيز حمتمل من اإلدارة، نواحي القصور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية، وكل املسائل كذلك عن 
 ؛1اهلامة املرتبطة بالعنصر

يتصل فريق عملية التدقيق بإدارة من نفس املعيار جيب أن  47مبوجب الفقرة  االتصال مع إدارة المجمع: -
مع لإلبالغ عن نو  بة للعناصر او ااحي القصور يف الرقابة الداخلية، سواء مت حتديدها عند يف أنظمة الرقا

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 600, Op.Cit, p: 588-589. 
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لتدقيق من قبل مدقق لعنصر أو فريق عملية امع ككل، كما أنه يف حال وجود معلومات شدت انتباه فريق ا
ولني عن كشف ؤ إبالغ اإلدارة أو املسفريق عملية التدقيق ، فيجب على تشري إىل احتمالية حدوث احتيال

 ؛1ومنع االحتيال
اإلبالغ  من نفس املعيار 49حسب الفقرة  يتعني على فريق عملية التدقيق االتصال مع المكلفين بالحوكمة: -

، إضافة إىل املسائل اإلبالغ على نوع العمل الذي سيتم أداءه من 260عن املسائل اليت مت تناوهلا يف املعيار 
اركة املخطط هلا من قبل مدققي العناصر، حاالت اليت يؤدي فيها تقييم قبل مدققي العناصر، طبيعة املش

  .2لعمل مدقق العنصر، وكذا اإلبالغ عن حالة االحتيال واالحتيال املشكوك فيه

IV. 2. عمل مدقق داخلي 
ا جيعل من املدقق يوسع يف استخدام العينات اإلحصائية وإجراءات التدقيق،  إن زيادة تعقيد املؤسسة وعمليا

ين يعتمد الذميكن له االستعانة من أشخاص ذوي خربة كاملدقق الداخلي، ويعترب هذا األخري من اهم األشخاص و 
 ه تشابه أعمال، هذا باإلضافة أيًضا إىلالتدقيقحمل ؤسسة الكافية بأعمال ونشاطات امله ملعرفتوذلك ، املدققعليهم 

ألخذ الداخلي، إال أنه قبل ا املدققلالستفادة من أعمال  ملدققا، مما يوفر احلافز لدى املدقق اخلارجيمع أعمال 
يها ، والتأكد من مدى إمكانية االعتماد علدقق الداخليأن يقوم بتقومي أعمال امل املدققذا الفرض جيب على 

  .دون التعرض ملخاطر ذات عالقة مبسئولياته
IV. 2 .1 .إمكانية االستفادة من عمل المدقق الداخلي 

دف التمكن من "استخدام عمل  (ISA 610) االستفادة من عمل املدقق الداخلي يلزم معيار التدقيق الدويل و
  3تقييم:باملدقق  15يف فقراته  المدققين الداخليين"

  وضعيته؛ومدى دعمها ملوالسياسات واإلجراءات اليت يتبعها  تنظيم املدقق الداخلي لعمله -
  مستوى كفاءة املدقق الداخلي؛ -
  ومراقبة جودته. املدقق الداخلي جية عملمنه انضباط -

وبالتايل على املدقق قبل استخدام عمل املدقق الداخلي جيب التأكد من موضوعية وكفاءة ذلك املدقق، وكذا 
حتديد طريقة عمله ومدى ضبطه لتحديد مستوى أداءه ومدى إمكانية االعتماد عليه، فإذا كان عمل املدقق الداخلي 

  ق.الالزمة وخيضع لرقابة جيدة، فال ميكن للمدقق استخدامه يف فهم املؤسسة ويف مجع ادلة التدقيال يتسم باملوضوعية 

 

                                                
1- Ibid, p: 591. 
2- Ibid, Op.Cit, p: 592. 
3- IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2014,  volume 1, P:640. Publication 
for web site:   http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-1_0.pdf  
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IV. 2 .2 .كفاية االستفادة من عمل المدقق الداخلي 

من أجل استفادة املدقق اخلارجي من عمل املدقق الداخلي عليه تقييم وأداء إجراءات التدقيق حول ذلك العمل 
ه ي قام باملعيار ويف سبيل حتديد كفاية العمل الذنفس من  23الفقرة و دقق اخلارجي، لتحقيق كافيته ألهداف امل

  1املدقق تقييم ما إذا:املدقق الداخلي ألزمت 
 مت اإلشراف على العمل ومراجعته وتوثيقه بصورة مالئمة؛ -
 ؛ةمت احلصول على أدلة تدقيق كافية لتمكني املدقق اخلارجي من الوصول إىل استنتاجات معقول -
 وتقارير منسجمة مع العمل املنجز. مت التوصل على استنتاجات مالئمة للظروف -
IV. 3. عمل مدقق خبير 

آخر له خربة معينة يف جمال غري احملاسبة والتدقيق، وذلك إذا كان يف  مدققق ان يستعمل عمل قميكن للمد
 (ISA 620) التدقيق الدويل معيارى أدلة تدقيق كافية ومناسبة، و حاجة إىل خربة يف جمال معني للحصول عل

يعتمد على عمل املدقق اخلبري سواء كان خبري داخلي أو للمدقق ان  ميكن دد كيفحي "مدقق خبير"استخدام عمل 
  خبري خارجي.

IV. 3 .1 .الحاجة لالستفادة من عمل المدقق الخبير 
قدمت بعض األمثلة عن هذه  4Aيف العديد من املسائل، والفقرة  قد تنشأ حاجة املدقق لعمل مدقق خبري ملساعدته

   2املسائل، منها:
 احلصول على فهم املؤسسة وبيئتها؛ -
 حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية؛ -
 ؛عند مستوى القوائم املالية حتديد وتطبيق إجراءات االستجابة الكلية للمخاطر املقيمة -
 ؛التأكيد مستوى على مخاطرلالستجابة لل للرد التدقيق إجراءات من مزيد وتنفيذ تصميم -
  مة أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها يف تكوين رأي حول القوائم املالية. ءتقييم مدى كفاءة ومال -

حلاجة لالستفادة من عمل املدقق اخلبري األخذ بعني ااملدقق لدى حتديد ألزمت املعيار نفس من  8أما الفقرة 
  3االعتبار ما يلي:

ا  -  عمل املدقق اخلبري؛طبيعة املسالة اليت يتعلق 
ا عمل اخلبري؛ -  خماطر األخطاء اجلوهرية يف املسألة اليت يتعلق 
 أمهية عمل املدقق اخلبري يف سياق عملية التدقيق؛ -

                                                
1- Ibid, p: 642. 
2- IFAC, IAASB, ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert, International Federation of Accountants, New 
York, USA, 2010, P: 638. Publication for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a035-2010-
iaasb-handbook-isa-620.pdf  
3- Ibid, p: 635. 
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 معرفة وخربة املدقق فيما خيص العمل السابق املؤدي من قبل ذلك املدقق اخلبري؛ -
 .املؤسسة حمل التدقيقجلودة املطبقة يف ما إذا كان املدقق اخلبري خاضعا لسياسات وإجراءات رقابة ا -

IV. 3 .2 .المتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل المدقق الخبير 
 مالءمةمدى و  عندما خيطط املدقق لالستفادة من عمل املدقق اخلبري عليه تقييم كفاءة وموضوعية املدقق اخلبري

ــاالتفاق على املس، وكذا عمله ألهداف التدقيق ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ  دقيق الدويلمعيار التيلي ألهم ما يتناوله  ائل اهلامة، وفيماـــ
(ISA 620)  "من متطلبات حىت يتمكن املدقق من االستفادة من عمل املدقق اخلبري:"استخدام عمل مدقق خبير 

كفاءة لينبغي على املدقق أن يقيم ما إذا كان املدقق اخلبري يتمتع با كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير: -
  1يد من املصادر، منها:واملقدرة واملوضوعية الالزمة ألهداف التدقيق، من خالل العد

 التجربة الشخصية مع عمل سابق لذلك اخلبري؛ 
 ،املناقشات مع ذلك اخلبري 
 املناقشات مع املدققني اآلخرين واألشخاص اآلخرين املطلعني على عمل ذلك اخلبري؛ 
 خالل عضويته يف هيئة مهنية أو ما شابه ذلك؛ املعرفة مبؤهالت ذلك اخلبري من 
 األوراق والكتب واملنشورات لذلك اخلبري؛ 
 .سياسات وإجراءات الرقابة املطبقة يف شركة املدقق  

   2ينبغي االتفاق بني املدقق واملدقق اخلبري خطيا على املسائل التالية:االتفاق مع المدقق الخبير:  -
 ق اخلبري؛طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك املدق 
 األدوار واملسؤولية املرتتبة على كل من املدقق واملدقق اخلبري؛ 
 مبا يف ذلك شكل أي تقرير سيقدمه ذلك املدقق اخلبري؛هماطبيعة وتوقيت ونطاق االتصال بين ، 
 .احلاجة إىل التزام املدقق اخلبري مبتطلبات السرية 

عمل املدقق اخلبري ألهداف  مالءمةق أن يقيم مدى ينبغي على املدق عمل المدقق الخبير: مالءمةتقييم مدى  -
املدقق، مبا يف ذلك مدى ارتباط ومعقولية نتائج واستنتاجات املدقق اخلبري ومدى توافقها مع أدلة التدقيق، 

 .3لعمل املدقق اخلبري استعماله عن وعليه أن يشري يف تقريره
  
  
  
  

                                                
1- Ibid, p: 642. 
2- Ibid, p: 636. 
3- Ibid, p: 636-367. 
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موعة الرابعة من معالتطرق ألبعد  ى أدلة يف سبيل احلصول عل (ISA) ايري التدقيق الدوليةهم ما جاءت به ا
االستفادة  )699-600("عايري ذه املاملوايل أثر العمل آخرين، يقدم الشكل  نيمل مدققالتدقيق من خالل استخدام ع

 على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب كما يلي: من عمل اآلخرين"
  على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي االستفادة من عمل اآلخرين" )699-600("معايير الأثر العمل ب :)8-2رقم (شكل ال

  
  االستفادة من عمل اآلخرين"" )699-600(املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معايري التدقيق الدولية 

يؤثر على  ن"االستفادة من عمل اآلخري )699-600("يالحظ من الشكل السابق أن العمل مبعايري التدقيق الدولية 
خر ، كعمل مدقق حسابات آيف االستفادة من عمل مدققني آخرينممارسة مهنة التدقيق من خالل مساعدة املدقق 

ا أن توفر له أدلة تدقيق كافية ومالئمة يتند إليها يف إبداء  أو عمل مدقق داخلي أو عمل مدقق خبري، واليت من شأ
  رأيه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

معايير التدقيق 
الدولية

)600-699  (
 االستفادة من عمل"

"اآلخرين

ي تساعد المدقق ف
ل االستفادة من عم
مدققين آخرين

ISA 600خرينحيدد له االعتبارات الالزمة للتمكن من االستفادة من عمل مدققي حسابات آ

معحيدد له كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل عملية تدقيق إحدى مؤسس ISA 600ات ا

ISA 600لقوائم املاليةحيدد له كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل عملية تدقيق عنصر من ا

ISA 610حيدد له كيفية التأكد من إمكانية االستفادة من عمل املدقق الداخلي

ISA 610حيدد له كيفية التأكد من كفاية االستفادة من عمل املدقق الداخلي

ISA 620يسمح له حتديد احلاجة لالستفادة من عمل مدقق خبري

ISA 620حيدد له املتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل مدقق خبري
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V. نتائج وتقارير المدقق 
وذلك وائم املالية، حول املعلومات اليت تتضمنها الق هرأيتكوين تنفيذ املدقق إلجراءات التدقيق يتعني عليه بعد 

ن يكون هذا أوالبد   من خالل االستنتاجات اليت مت التوصل إليها وبناء على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها،
ذا أمرا هام بالنسبة لإلدارة وكل مستخدمي تلك القوائم، لالرأي على شكل إقرار خطي، ويعترب إبداء املدقق لرأيه 

 فقد أولت معايري التدقيق الدولية اهتماما كبريا إىل كيفية إعداد تقرير املدقق، إذ خصصت لذلك جمموعة كاملة
موعات األخرى واليت اهتنتائج وتقرير المدقق"  )700-799"( ت مباإلضافة إىل بعض الفقرات وبعض املعايري يف ا

  .باملعلومات اليت ينبغي أن تظهر يف تقرير املدقق
V. 1. تكوين رأي المدقق 

رأي "تكوين  (ISA 700)معيار التدقيق الدويل من أهم معايري التدقيق الدولية اليت اهتمت بتكوين رأي املدقق 
يف سبيل و املالية،  وائمقحول ال املتعلقة بتكوين رأيمسؤولية املدقق  والذي يتناول، المالية" قوائموإعداد التقارير حول ال
إجراء كذا و  ،املالية من األخطاء اجلوهرية قوائمعلى تأكيد معقول حول خلو الاحلصول عليه تكوين ذلك الرأي 

ية ينبغي على املدقق تقييم ما إذا كانت البيانات املالية معدة وفقا ملتطلبات إعداد التقارير املال، إذ التقييمات الالزمة
"تكوين رأي وإعداد التقارير حول  (ISA 700)التدقيق الدويل من معيار  13و 12الفقرتني وقد أشارت ا، املعمول 

 تطبقها قبل تكوين رأيه تقييم كذلك اجلوانب النوعية للممارسات احملاسبية اليت أنه ينبغي على املدقق المالية" قوائمال
  1ا إذا كانت:عداد التقارير املالية املعمول به ينبغي تقييم ماملؤسسة حمل التدقيق، ويف ضوء تقييم متطلبات إطار إ

 طبقة؛املالية تفصح بشكل مالئم عن السياسات احملاسبية اهلامة املختارة وامل قوائمال -
ا؛ مالئمةو السياسات احملاسبية املختارة أو املطبقة متوافقة  -  مع إطار إعداد التقارير املالية املعمول 
ا اإلدارة معقولة؛التقديرات احملاسبي -  ة اليت أعد
 املالية ذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومفهومة؛ قوائماملعلومات املعروضة يف ال -
املالية توفر إفصاحات مالئمة متكن املستخدمني املستهدفني من فهم تأثري املعامالت واألحداث اهلامة  قوائمال -

 املالية؛ قوائمعلى املعلومات املنقولة يف ال
 .قائمة ماليةمبا يف ذلك عنوان كل  املالية قوائمصطلحات املستخدمة يف الامل -
V. 2 .شكل رأي المدقق 

 إىل المالية" قوائم"تكوين رأي وإعداد التقارير حول ال (ISA 700)التدقيق الدويل معيار من  17و 16الفقرتني  شريت
  2وجود شكلني رئيسيني لرأي املدقق مها:

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on financial Statements, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P:656-657. Publication for web site : 
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a036-2010-iaasb-handbook-isa-700.pdf  
2- Ibid, p: 657. 
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عدة من كافة م القوائم املاليةأن يعرب املدقق عن رأي غري معدل عندما يستنتج أن ينبغي  الرأي غير المعدل: -
 النواحي اهلامة وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به؛ 

 ينبغي على املدقق أن يعدل الرأي يف تقريره يف حال: الرأي المعدل: -
  وهرية؛ أو ككل حتتوي على أخطاء اجل  املالية القوائماستنتج بناء على ادلة التدقيق اليت حتصل عليها ان 
  ة من األخطاء خالي القوائم املاليةليستنتج أن  الئمةدلة تدقيق كافية ومأاحلصول على كان غري قادر على

 اجلوهرية.
ث يضع ثال "التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل" (ISA 705)الدويل معيار التدقيق  كما أن

ن قرار اختيار نوع أ 2وهي الرأي املتحفظ، الرأي السليب وحجب الرأي، ويشري املعيار يف الفقرة  ؛للرأي املعدلنواع أ
ار املمكنة على اآلث حكم املدقق بشأن مدى انتشارو  طبيعة املسألة اليت دعت إىل التعديل الرأي املعدل يعود إىل

  املعدل وفقا ملا جاء يف هذا املعيار: ، وفيما يلي جدول يبني أنواع الرأي1قوائم املاليةال
  )ISA( حسب معايير التدقيق الدولية : محددات اختيار نوع الرأي المعدل)1-2(الجدول رقم 

المدقق حكم  
  طبيعة المسألة
  التعديل التي تدعو إلى

على  جوهري ولكن ليس واسع النطاقأثر 
  القوائم املالية

  جوهري وواسع النطاق أثر
  ليةعلى القوائم املا

  رأي سليب  رأي متحفظ  حتتوي على أخطاء جوهرية القوائم املالية

  حجب الرأي  رأي متحفظ  ةالئماحلصول على أدلة تدقيق كافية ومتعذر 
  "التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل" (ISA 705)الدويل معيار التدقيق باالعتماد على  الباحثةمن إعداد  المصدر:
 وجد القوائم املالية حتمل أخطاء جوهرية أو تعذر عليه احلصول إذادول السابق أن املدقق يعدل من رأيه يؤكد اجل

ويف كلتا احلالتني عليه إصدار رأي متحفظ إذا كان تلك الظروف ال تؤثر بشكل  على أدلة تدقيق كافية ومالئمة،
لقوائم وهام فعليه تكوين رأي سليب يف حال كانت ا واسع وهام على القوائم املالية، أما إذا كانت تؤثر بشكل واسع

يار عليه احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة، واملعطاء جوهرية، وحجب رأيه إذا تعذر املالية حتتوي على أخ
 قدم بعض األسباب اليت من "التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل" (ISA 705)الدويل التدقيق 

  2كما يلي:  12Aإىل  8Aقرات من فيف ال دلة تدقيق كافية ومناسبة،أأن تعذر من احلصول على  اأش
 :املؤسسةظروف خارجة عن إرادة  -

 تعرض السجالت احملاسبية للمؤسسة للتلف؛ 
 مصادرة السجالت احملاسبية لعنصر مهم إىل أجل غري مسمى من قبل السلطات احلكومية؛ 

 املدقق: تتعلق بطبيعة وتوقيت عمل ظروف -
                                                

1- IFAC, IAASB, ISA 705, Modifications to the Opinion in the independent Auditor’s Report, International 
Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P:684. Publication for web site :  
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a037-2010-iaasb-handbook-isa-705.pdf  

 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة ،تحاد الدولي للمحاسبیناال-2
  .692ص: مرجع سابق، 
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  يرتتب على املؤسسة أن تستخدم طريقة حقوق امللكية يف احملاسبة للمؤسسة الزميلة، ويكون املدقق غري
قييم ما للمؤسسة الزميلة، وذلك لت القوائم املاليةحول  مالئمةدلة تدقيق كافية و أقادر على احلصول على 

 إذا كانت طريقة حقوق امللكية مطبقة على النحو املناسب؛
 توقيت تعيني املدقق ال يسمح له مبراقبة اجلرد الفعلي للمخزون؛ يكون 
 ري فعالة؛غ املؤسسةاملدقق إىل أن تنفيذ إجراءات جوهرية وحدها غري كاف وأنظمة الرقابة يف  ستنتجي 

  قيود مفروضة من اإلدارة: -
 متنع اإلدارة املدقق من مراقبة اجلرد الفعلي للمخزون؛ 
 مصادقات خارجية على أرصدة حسابات حمددة. متنع اإلدارة املدقق من طلب  

 "األحداث الالحقة" (ISA 560) التدقيق الدويل عياركما أنه مت اإلشارة من قبل يف مجع أدلة التدقيق أنه وفقا مل
ا قبل إصدار تقريره إذااملدقق تعديل تقريره  فعلى ا أن تعدل يف رأي املدقق لو علم  ، علم بوجود أحداث من شأ

ا يلة عدم قيامها بالتعديالت اليت ااملالية، لكن يف ح قوائم حالة استجابة اإلدارة إىل تعديل الوهذا يف رى املدقق ا
أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا يف تقريره إذا مل يرسل املدقق تقريره بعد للمؤسسة أو  يهضرورية، فيجب عل

 قد أرسل تقريره للمؤسسة. أن يتخذ اإلجراء املناسب ملنع اعتماد رأيه إذا كان
V. 3شكل ومحتوى تقرير المدقق . 

ن رأيه الفين  مننهائية الرحلـة املر املدقق ييعترب تقر  احملايد على و عملية التـدقيق، حيث يقـوم بإعداد تقرير يتضمّ
ه بعملية التدقيق، ممدى صحة القوائم املالية، كما حيتوي على النتائج و املالحظات املسّجلة و املتوّصل إليها أثناء قيا

"تكوين رأي وإعداد التقارير  (ISA 700)التدقيق الدويل معيار و وينبغي على املدقق التعبري على رأيه يف تقرير خطي، 
بناء على ما و كنتيجة لعملية التدقيق،   هيتناول شكل وحمتوى هذا التقرير والذي يتم إصدار  المالية" قوائمحول ال

دقق يف جيب أن حيتوي عليها تقرير املالعناصر اليت  هذا املعيار فسيتم تناول  من 32 إىل 20الفقرات من  قتضي بهت
  1النقاط التالية:

جيب أن حيتوي تقرير املدقق عنوان يدل بوضوح على أنه تقرير مدقق مستقل، وهذا ما يؤكد ان املدقق  العنوان: -
  قد حقق كافة متطلبات السلوك األخالقي املتعلقة باالستقاللية؛

ية، ألنه عادة لينبغي أن يكون تقرير املدقق موجها إىل اجلهة املعنية حسب ما تقتضي ظروف العم المخاطب: -
و النظام اجلهة اليت سيوجه هلا تقرير املدقق، وهم األشخاص الذين مت إعداد التقرير من اجلهم،  أما حيدد القانون 

 كاملسامهني أو املكلفني باحلوكمة؛ 
 :أن جيب على الفقرة لفقرة التمهيدية:ا -

  املالية؛ ئمهااقو حتدد املؤسسة اليت يتم تدقيق 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 700, Op.Cit, p: 658-660. 

  



 دوليةالتدقيق ال محاسبي وفقا لمعاييرتنظيم مهنة التدقيق ال                                                          ثانيالفصل ال

 

 100 

 قد مت تدقيقها؛ القوائم املاليةذكر أن ت 
  ؛القوائم املاليةتتألف منه قائمة حتدد عنوان كل 
 تشري إىل ملخص السياسات احملاسبية اهلامة؛ 
 وائم املاليةالق اتتألف منه ةمالي قائمةغطيها كل تيخ أو الفرتة اليت د التار حتد. 

الكاف  عداد والعرضإدارة عن ذا القسم حيدد املدقق مسؤولية اإليف ه: القوائم الماليةاتجاه مسؤولية اإلدارة  -
 املالية وهذه املسؤولية تشمل: قوائملل
 ملالية اخلالية من ا قوائمخلاصة باإلعداد والعرض العادل للتصميم وتنفيذ واحملافظة على الرقابة الداخلية ا

 خطاء اجلوهرية سواء بسبب االحتيال أو اخلطأ؛األ
 اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية اهلامة؛ 
 احمليطة باملؤسسة عمل تقديرات احملاسبية يف ظل الظروف. 

 التعبري عن رأي يف تهمسؤوليينبغي على املدقق أن خيصص هذا القسم يف تقريره ليحدد  :مسؤولية المدقق -
 ين على عملية التدقيق، حيث يصف املدقق هذه املسؤولية بـ:بامل القوائم املاليةحول 

  قي عايري تدقيق الدولية، وأداء عملية التدقيق باالمتثال ملتطلبات السلوك االخالملأنه مت إجراء التدقيق وفق
  ؛خطاء اجلوهريةخالية من األ القوائم املاليةمن أجل احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت 

 يق يتضمن أداء إجراءات للحصول على أدلة التدقيق؛أن التدق 
  يف ذلك تقييم خماطر االخطاء اجلوهرية؛مبا أن االجراءات املختارة تعتمد على حكم املدقق 
 ا التقديرات احملاسب أن التدقيق يشمل تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة، ومعقولية ية اليت أجر

 ؛املالية قوائممل للارة، وكذلك العرض الشااالد
 ة لتوفري أساس لرأيه.الئمدقيق اليت حصل عليها كافية ومأن أدلة الت أنه يعتقد 

الفقرة  يف "التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل" (ISA 705)الدويل التدقيق لكن أشار معيار 
ولية املدقق لفقرة التمهيدية، ويف وصف مسؤ أنه ينبغي على املدقق يف حالة احلجب عن الرأي أن يشري يف ا 27

 .1ةالئمول على أدلة التدقيق كافية ومونطاق التدقيق أنه مل يتمكن من احلص
يف هذا القسم من التقرير ينبغي أن ينص املدقق بشكل واضح عن رأيه، وهنا خيتلف التعبري عن رأي المدقق:  -

 الرأي كلما اختلف نوع الرأي:
  رض عادل، عاملعدة وفقا لإلطار  القوائم املاليةحول  "الرأي غير المعدل"عن بري التعينبغي على املدقق

بشكل عادل، من كافة النواحي اهلامة ... وفقا لإلطار  القوائم املاليةتعرض ؛ "ويستخدم إحدى العبارات
ول ... وفقا حعن وجهة نظر صحيحة وعادلة  القوائم املاليةتعرض " ؛ أو"إعداد التقارير املالية املعمول به

لكن إذا كان إطار إعداد التقارير املالية العمول به ال يعود إىل "، لإلطار إعداد التقارير املالية املعمول به
                                                

1- IFAC, IAASB, ISA 705, Op.Cit, p: 689. 
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املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية، فينبغي على املدقق حتديد 
  اإلطار املتبع.

 دويل العيار التدقيق وم(ISA 705) "16رة يف الفق "التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل 
فإنه يلزم املدقق يف حالة تعديل الرأي بأن يضع فقرة مباشرة قبل فقرة الرأي يقدم فيها وصفا حول املسائل 

 23،24،25قرات من خالل الف اليت كانت أساس تعديل الرأي، ويف حالة تعديل الرأي فإن هذا املعيار
  1م أحد التعابري التالية يف فقرة الرأي وذلك حسب نوع الرأي املعدل:استخدايلزم املدقق 

  لقوائم املاليةانظرا لوجود أخطاء جوهرية، فيجب أن يفصح بأن: " "رأي متحفظ"عندما يعرب املدقق عن 
جلوانب اجلوهرية يع ات يف التحفظ عن الرأي تعرض بشكل عادل من مجبباستثناء املسائل اليت تسب

 "؛ املعمول به املالية القوائمإعداد طار إلوفقا 
  نظرا لوجود أخطاء جوهرية هامة، فيجب أن يفصح بانه "نظرا  "رأي سلبي"عندما يعرب املدقق عن

 املالية وائمالقإعداد طار ا إلألمهية املسائل اليت كانت أساس تعديل الرأي ال تعرض بشكل عادل وفق
 "؛هاملعمول ب

  ة، فعلى ئمالصول على أدلة تدقيق كافية ومنظرا لعدم القدرة على احل "عن الرأيالمدقق يحجب "عندما
ن يفصح أنه "نظرا ألمهية املسائل اليت كانت أساس حجب الرأي، فأن املدقق مل يتمكن من أاملدقق 

املدقق عن رأي   يعربة لتوفري أساس لرأي املدقق، وبالتايل ملالئمافية وماحلصول على أدلة تدقيق ك
 ".القوائم املاليةحول 

ول حيف حال تناول املدقق مسؤوليات أخرى تتعلق بإعداد التقارير  مسؤوليات أخرى تتعلق بإعداد التقارير: -
ات باإلضافة إىل مسؤولية املدقق اليت تقتضيها معايري التدقيق الدولية، ينبغي تناول هذه املسؤولي القوائم املالية
 قسم منفصل يف تقريره مع وضع عنوان فرعي هلا "إعداد تقارير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى يف

األخرى"، ويف هذه احلالة ينبغي وضع البيانات والتوضيحات يف(الفقرة التمهيدية، مسؤولية االدارة، مسؤولية 
 "؛القوائم املاليةية حول املدقق، رأي املدقق...) حتت العنوان الفرعي "إعداد التقارير املال

إن توقيع املدقق يكون باستخدام اسم شركة التدقيق او اسم املدقق أو كالمها، وقد يضيف  توقيع المدقق: -
ا؛أالتعني احملاسيب املهين للمدقق أو حقيقة   نه مدقق او شركة حسب ما يكون مناسب يف املنطقة املتواجد 

دلة التدقيق، تقرير املدقق حيث ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه على أينبغي وضع تاريخ ل تاريخ تقرير المدقق: -
وخيرب تاريخ تقرير املدقق بان املدقق قد اخذ كل بعني االعتبار كل االحداث واملعامالت اليت أصبح على علم 

 ا واليت حصلت حىت ذلك التاريخ؛ 
 ا املدقق عمله.كائن يف املنطقة اليت ميارس فيهينبغي أن حيتوي تقرير املدقق على اسم املوقع ال عنوان المدقق: -

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 705, Op.Cit, p: 688-689. 
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يف حالة أُلزم املدقق  هأن لذااحلد األدىن من العناصر الواجب توافرها يف تقرير املدقق، تعترب النقاط سالفة الذكر 
قرير تيشري أنه امتثل ملتطلبات معايري التدقيق الدولية إىل إذا كان ال أالبنموذج أو صياغة حمددة لتقريره، فيجب 

  حيتوي على احلد األدىن من األقسام السالفة الذكر.

V. 4 .في التقرير الفقرات اإلضافية 
ا اإلدارةاإلفصاحات  مالءمةإىل إبداء املدقق رأيه حول مدى ضافة إ صاحات ، فينبغي له إدراج إفاليت تقوم 

تدقيق  تقريره، ومعيار الرى يفكافية، وذلك من خالل إضافة فقرات أخاإلدارة غري  إضافية إذا رأى أن إفصاحات 
وائم أكد أنه لشد انتباه مستخدمي الق "فقرات التأكيد وفقرات أخرى في تقرير المدقق المستقل" (ISA 706) الدويل

د أو فقرات أخرى ت تأكياملالية ألمر مفصح أو غري مفصح عنه يف القوائم املالية ميكن ملدقق احلسابات إدراج فقرا
  يف تقرير.

  تأكيد:فقرات ال -
ا تعرف معايري التدقيق الدولية  وضوع تم عرضه م فقرة مدرجة في تقرير المدقق والتي تشير إلى"فقرة التأكيد على أ

 ،1"لماليةافي القوائم المالية والذي بنظر المدقق له أهمية أساسية لفهم مستخدمي القوائم عنه بشكل مالئم  اإلفصاحأو 

وائم املالية إىل أمر دف شد انتباه مستخدمي الق هتأكيد يضعها املدقق يف تقرير التعريف يتضح أن فقرة الهذا ومن 
مت عرضه أو اإلفصاح عنه يف تلك القوائم، وذلك العتقاد املدقق أن هلذا األمر أمهية نسبية يف فهم املستخدمني، 

مر معروض القوائم املالية ألاشرتطت على أنه ال ينبغي للمدقق شد انتباه مستخدم من نفس املعيار  6لكن الفقرة 
أو مفصح عنه إال إذ حتصل على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بأن األمر غري خاطئ بشكل جوهري يف تلك القوائم،  

 "فقرات التأكيد وفقرات أخرى في تقرير المدقق المستقل" (ISA 706)من معيار التدقيق الدويل  7 كما أضافت الفقرة
  2تأكيد يف تقرير املدقق فينبغي عليه:أنه يف حالة إدراج فقرة ال

 إدراجها مباشرة بعد فقرة الرأي يف تقرير املدقق؛ 
 ،"أو عنوان مناسب آخر؛ استخدام العنوان "تأكيد أمر 
 إدراج مرجع واضح لألمر الذي يتم تأكيده ومكانه يف القوائم املالية؛ 
 اإلشارة إىل أن رأي املدقق ال ينطوي على األمر الذي مت تأكيده. 

   ه، منها: تقرير يف من املدقق إدراجها اليت تقتضيإىل فقرات تأكيد معايري التدقيق الدولية وقد أشارت بعض 

                                                
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، - 1

 .17ص:مرجع سابق، 
2- IFAC, IAASB, ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in Independent Auditor’s 
Report, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P:712. Publication for web site :  
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a038-2010-iaasb-handbook-isa-706.pdf  
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 معيار التدقيق الدويل (ISA 210) "من هذا املعيار  19: وفقا للفقرة "االتفاق على شروط عمليات التدقيق
تأكيد ألمر ما للفت وي فقرة التدقق سيحتقرير امليف شروط التكليف بالتدقيق بأن فيمكن للمدقق اإلقرار 

 .1انتباه مستخدمي القوائم املالية
 معيار التدقيق الدويل (ISA 560) "ذا على أنه إمن هذا املعيار  16و 12تنص الفقرتني  :"األحداث الالحقة

ا  كواليتوكانت مدرجة يف هذه القوائم،  القوائم املاليةعلم املدقق حبقيقة ما بعد تاريخ إصدار  ان بإمكا
ا قبل ذلك التاريخ، ويف حال قيام اإلدارة بتعديل  ، ينبغي على اليةالقوائم املأن تعدل من رأيه لو أنه علم 

وضيح املعدلة فقرة تأكيد حول موضوع التعديل وت القوائم املاليةاملدقق أن يدرج يف تقريره اجلديد حول 
 .2القوائم املاليةأسباب تعديل 

  لدويلامعيار التدقيق (ISA 570) "إىل ما جيب أن من هذا املعيار  19تشري الفقرة  :"المؤسسة مستمرة
ؤثر لفت االنتباه إىل املالحظات يف القوائم املالية تفصح عن مسائل حتمل ميكن أن تتتضمنه فقرة التأكيد 

 .3سلبا على استمرار املؤسسة
  الدويلمعيار التدقيق (ISA 800) " المعدة وفقا ألطر  القوائم الماليةتدقيق  لياتعم-االعتبارات الخاصة

عدة وفقا القوائم املالية م إىل انأنه ينبغي تتضمن فقرة التأكيد تنبيه  14تشري الفقرة  األهداف الخاصة":
 .4إلطار هدف خاص

  فقرات أخرى: -
اتعرف معايري التدقيق الدولية  مسألة غير معروضة  ر إلىشيفقرة مدرجة في تقرير المدقق والتي ت " الفقرة األخرى بأ

لتدقيق ومسؤوليات ل أهمية أساسية لفهم مستخدمي القوائم المالية ابنظر المدقق له تيفي القوائم المالية وال أو مفصح عنها
ومن هذا التعريف يتضح أن الفقرة األخرى ختتلف عن فقرة التأكيد يف أن املدقق يضعها لشد انتباه  ،5"وتقرير المدقق
قوائم املالية إىل أمر مل يعرض أو يفصح عنه يف تلك القوائم، وذلك العتقاد املدقق أن هلذا األمر أمهية مستخدمي ال

"فقرات التأكيد وفقرات أخرى  (ISA 706)من معيار التدقيق الدويل  8نسبية يف فهم املستخدمني، وأضافت الفقرة 
ت عنوان عن هذه األمر يف إحدى الفقرات يف تقريره حتأنه على املدقق القيام باإلفصاح  في تقرير المدقق المستقل"

"امر آخر" أو عنوان مناسب آخر، وذلك بعد فقرة الرأي أو فقرة التأكيد أو أي مكان آخر للتقرير له عالقة 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 210, Op.Cit, p: 106. 
2- IFAC, IAASB, ISA 560, Op.Cit, p: 535-536. 
3- IFAC, IAASB, ISA 570, Op.Cit, p: 549-550. 
4- IFAC, IAASB, ISA 800, Special Considerations- Audits of Financial statements prepared in Accordance With 
Special Purpose Frameworks, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P:749. Publication 
for web site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a041-2010-iaasb-handbook-isa-800.pdf  

 ،لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة دلیل إصدارات المعاییر الدولیة االتحاد الدولي للمحاسبین، -5
 .24ص:مرجع سابق، 
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مبسؤوليات أخرى إلعداد التقارير، ووضع املعيار جمموعة الفقرات من معايري التدقيق األخرى اليت تتضمن متطلبات 
  ، وهي:1ات أخرىللفقر 

  الدويلمعيار التدقيق (ISA 560) "على من هذا املعيار  16و 12تنص كال من الفقرتني  :"األحداث الالحقة
ذه القوائم،  القوائم املاليةذا علم املدقق حبقيقة ما بعد تاريخ إصدار أنه إ اليت كان و ومل تكن مدرجة 

ا قبل ذل ا أن تعدل من رأيه لو أنه علم  ، لقوائم املاليةاك التاريخ، ويف حال قيام اإلدارة بتعديل بإمكا
ول موضوع التعديل حأخرى  املعدلة فقرة القوائم املاليةينبغي على املدقق أن يدرج يف تقريره اجلديد حول 

 .2القوائم املاليةوتوضيح أسباب تعديل 
 معيار التدقيق الدويل (ISA 710)  تشري المقارنة" القوائم الماليةابلة و األرقام المق –"المعلومات المقارنة :

 3من هذا املعيار إىل أن ميكن للمدقق إدراج يف الفقرة األخرى ما يلي: 19و 17، 16، 14، 13الفقرات 
 ملدقق التقرير ينبغي على اإذ  :من قبل مدقق سابق ةيف حال كانت القوائم املالية للفرتة السابقة مدقق

دقق السابق، ويف حال االختالف بني الرأيني عليه اإلبالغ عن قبل متلك القوائم مدققة من على 
 السبب؛

  تقرير على ينبغي على املدقق ال دقق من للفرتة السابقة غري مدققة: إذيف حال كانت القوائم املالية م
ا غري مدققة.  أن األرقام املقابلة أ

 معيار التدقيق الدويل (ISA 720) في المستندات علومات األخرى الواردة "مسؤوليات المدقق المتعلقة بالم
يف حال وجود ضرورة ملراجعة املعلومات األخرى واإلدارة ترفض ذلك،  :المالية مدققة" المحتوية على القوائم

  . 4الفقرة أخرى وصف للتعارضتلزم املدقق أن يدرج يف من هذا املعيار أنه  10فالفقرة 

د أوضحت  تتضمن ما تتطلبه الفقرات األخرى من تقرير املدقق، فقإضافة إىل الفقرات السابقة لعدة معايري واليت
"فقرات التأكيد وفقرات أخرى في تقرير المدقق  (ISA 706)من معيار التدقيق الدويل  9Aإىل  5Aالفقرات من 

  5:كما يليالظروف اليت تكون فيها فقرات األخرى ضرورية   المستقل"
  لتوضيح  على مدقق احلسابات إدراج فقرة أخرى يف تقريريه تدقيق:بفهم المستخدمين لعملية ال متعلقةظروف

سبب عدم تعذر االنسحاب من عملية التدقيق، إذ ميكن له أن يتعذر عليه ذلك حىت وإن كان هناك 

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 706, Op.Cit, p: 712. 
2- IFAC, IAASB, ISA 560, Op.Cit, p: 535-536. 
3- IFAC, IAASB, ISA 710, Comparative Information- Corresponding Figures and Comparative financial 
Statements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 725-726. Publication for web 
site : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a039-2010-iaasb-handbook-isa-710.pdf (بتصرف)  
4- IFAC, IAASB, ISA 720, The Auditor’s Responsibilities Relating to Other information in documents containing 
Audited financial Statements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, P: 742. Publication 
for web site :  http://www.ifac.org/system/files/downloads/a040-2010-iaasb-handbook-isa-720.pdf  
5- IFAC, IAASB, ISA 706, Op.Cit, p: 714-715. (بتصرف)  
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احتمال عدم القدرة احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وذلك يف ظل ظروف نادرة ونتيجة فرض 
 لية التدقيق؛اإلدارة قيود على نطاق عم

  سع يف قد يستخدم املدقق الفقرة األخرى للتو  بفهم المستخدمين لمسؤوليات وتقرير المدقق:ظروف متعلقة
والنظام  أو تقريره، وذلك إذا أجاز القانون القوائم املاليةوصف بشكل أكرب مسؤولياته يف عملية تدقيق 

 أو املمارسة املقبولة عموما ذلك.
 قد يقوم املدقق بإدراج فقرة أخرى يف عن أكثر من مجموعة واحدة في القوائم المالية:اإلبالغ ظروف متعلقة ب 

تقريره يشري إال أنه قد مت إعداد جمموعة أخرى من القوائم املالية وفقا إلطار آخر ألهداف عامة، وذلك إذا 
م املالية وفقا القوائتوصل أن األطر مقبولة يف الظروف الراهنة، ألنه ميكن للمؤسسة أن تقوم بإعداد نفس 

 إلطار أو أطر أخرى كإطار الدويل.
 ر املدقق قد يدرج املدقق فقرة أخرى تبني أن تقري القيود على توزيع واستخدام تقرير المدقق:ظروف متعلقة ب

 قوائم مالية مت إعدادها هلدف خاص.خيص مستخدمني معنيني فقط، وذلك إذ مت تدقيق 

ات جيب اإلشارة أن كثرة فقر إىل العناصر السابقة إذا تطلب األمر، لكن ميكن للمدقق إضافة عناصر أخرى 
  التأكيد والفقرات األخرى من شأنه أن يقلل من فعالية معاجلة املدقق لتلك األمور.

موعة اخلامسة من معايري التدقيق الدولية بعد  يف سبيل إبداء املدقق رأيا سليما  (ISA)تناول ألهم ما تتطلبه ا
-700"(عايري ذه املاملوايل أثر العمل تقريرا كافيا ومالئما حول صحة ومصداقية القوائم املالية، يقدم الشكل وتقدمي 

 على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب كما يلي:نتائج وتقرير المدقق"  )799
  التدقيق المحاسبي على ممارسة مهنةنتائج وتقرير المدقق"  )799-700"(معايير الأثر العمل ب :)9-2رقم (شكل ال

  
    نتائج وتقرير املدقق") 799-700"(املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معايري التدقيق الدولية 

يؤثر على ممارسة نتائج وتقرير المدقق"  )799-700"(يالحظ من الشكل السابق أن العمل مبعايري التدقيق الدولية 
ليت يعدل رأيه احملددات ا، وتوفري ى تكوين رأي مالئم حول القوائم املاليةعلمهنة التدقيق من خالل مساعدة املدقق 

معايير التدقيق 
الدولية

)700-799  (
نتائج وتقرير "

"  المدقق

ي تساعد المدقق ف
عكس تقديم تقرير ي

نتائج عملية 
التدقيق

ISA 700يساعده على تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية

ISA 705يوفر له احملددات اليت يعدل رأيه بناء عليها

ISA 700حيدد له العناصر الدنيا الواجب توفرها يف تقريره

يلزمه على إضافة فقرات يف تقريره لشد انتباه مستخدمي 
القوائم املالية إىل أمر مت اإلفصاح عنه 

ISA 706

يلزمه على إضافة فقرات أخرى يف تقريره لشد انتباه مستخدمي 
القوائم املالية إىل أمر مل يفصح عنه

ISA 706
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فقرات يف لزمه بإضافة وت الواجب توفرها يف تقريره، كما أن هذه املعايري تضع له احلد األدىن من العناصر بناء عليها
  .نهعيفصح مل أو  عنه تقريره لشد انتباه مستخدمي القوائم املالية إىل أمر مت اإلفصاح

VI. لعملية التدقيق الحاالت الخاصة  
ولية اليت ت خاصة جتعل من تطبيق معايري التدقيق الدقد يواجه املدقق عند ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب حاال

مو  يق القوائم املالية بصفة عامة، لذاتنطبق على تدق، فهي يفسبق تناوهلا غري كا  )899-800("عة خصصت ا
القوائم املالية اليت تقوم على اعتبارات خاصة، وميكن تقسيم هذه االعتبارات يف النقاط  لتدقيق "الحاالت الخاصة

  التالية:
VI. 1. عملية التدقيق ألهداف خاصة 

ودة أو معرتف املالية معدة وفقا ملعايري مقص قد يقوم املدقق بتدقيق القوائم املالية لغرض خاص كتدقيق القوائم
قيق قوائم مالية لصاحل مستخدمني حمددين، حينها عليه ان يأخذ يف حسبانه و نظام، أو تدا من طرف قانون أ

-"االعتبارات الخاصة  (ISA 800)معيار التدقيق الدويل جمموعة من االعتبارات، حيث أن هذه األخرية خلصها 
 فيما يلي: عمليات تدقيق القوائم المالية المعدة وفقا ألطر األهداف الخاصة"

  ل عملية التدقيق:االعتبارات لدى قبو  -
أنه يف ظل مسؤولية املدقق قبول عملية التدقيق عليه أن حيدد مدى قبوله  210لقد سبق اإلشارة وفق للمعيار 

عمليات -"االعتبارات الخاصة  (ISA 800)معيار التدقيق الدويل إلطار إعداد القوائم املالية حمل التدقيق، ويرجع 
ر ليؤكد على املدقق أن حيدد مدى قبوله إلطار إعداد التقاري طر األهداف الخاصة"تدقيق القوائم المالية المعدة وفقا أل

من نفس املعيار أنه ينبغي على املدقق احلصول على الفهم  8 املالية لدى تدقيق لألغراض اخلاصة، وتضيف الفقرة
    1ملا يلي:
 اهلدف الذي أعدت القوائم املالية من أجله؛ 
 املستخدمون املقصودون؛ 
 حمليطة باملؤسسة ا لظروفاملالية يف ظل ا القوائمطوات اليت تتخذها اإلدارة لتحديد مدى قبول إطار إعداد اخل

  .حمل التدقيق
  االعتبارات لدى التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق: -

ذ بعني خعلى املدقق االمتثال لكل املتطلبات األخالقية وااللتزام مبتطلبات معايري التدقيق الدولية األخرى، مع األ
عمليات تدقيق القوائم -"االعتبارات الخاصة  (ISA 800)معيار التدقيق الدويل من  9االعتبار ما جاءت به الفقرة 

 ، واليت تلزم املدقق أن حيدد إذا كان التخطيط وتنفيذ عملية تدقيق القوائمالمالية المعدة وفقا ألطر األهداف الخاصة"
  .2اعتبارا خاصا للظروفلب املالية ذات األغراض اخلاصة يتط

                                                
1- IFAC, IAASB, ISA 800, Op.Cit, p:748 . 
2- Ibid, p:748 . 
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  اعتبارات تكوين إعداد التقرير: -
عيار التدقيق أن يقوم باالمتثال ملتطلبات معليه اخلاص  يه حول القوائم املالية ذات اهلدفلدى تكوين املدقق لرأ

نت القوائم ا، والذي يلزمه بضرورة تقييم ما إذا كالمالية" قوائم"تكوين رأي وإعداد التقارير حول ال (ISA 700)الدويل 
"االعتبارات  (ISA 800)معيار التدقيق الدويل من  13املالية تشري بشكل مناسب إلطار إعدادها، تضيف الفقرة 

عداد املدقق يف ظل وصف إطار إ نه علىأ عمليات تدقيق القوائم المالية المعدة وفقا ألطر األهداف الخاصة"-الخاصة 
املقصودين  ، واملستخدمنيتلك القوائمه اهلدف الذي مت من أجله إعداد ن يبني يف تقرير القوائم املالية، عليه أ

 من نفس املعيار 14وما إذا كان لإلدارة خيارات يف أطر إعداد القوائم املالية، كما أن الفقرة للمعلومات اليت حتويها، 
ية أعدت ألهداف الامل توجب املدقق إضافة فقرة تأكيد يف تقريره حتت عنوان مناسب يشري فيها إىل أن القوائم

ا ميكن أ  .1ن ال تكون مناسبة ألهدف أخرىخاصة وأ
VI. 2. عملية تدقيق قائمة مالية منفردة أو بند منها 

ُطلب من املدقق أن يدقق قائمة مالية منفردة أو حساب أو مكون أو أي بند من أي قائمة مالية  ميكن أن ي
ا معياو خاصة، حينها عليها أن يأمعدة وفقا ألهداف عامة  ر تخذ عند تدقيقه جمموعة من االعتبارات، واليت اهتم 

عمليات تدقيق قوائم مالية منفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة -اعتبارات خاصة" (ISA 805) التدقيق الدويل
  يف: اووضعه في قائمة مالية"

  االعتبارات لدى قبول عملية التدقيق: -
أي بند منها على املدقق إضافة إىل ضرورة امتثاله ملعايري التدقيق الدولية عند تدقيق قائمة مالية منفردة أو 

عمليات تدقيق قوائم مالية منفردة -"اعتبارات خاصة (ISA 805)معيار التدقيق الدويل من  8األخرى، عليه وفقا للفقرة 
 القوائم املالية، ومدى تأثري أن حيدد مدى قبوله إلطار إعداد ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية"

و ية أمات الواردة يف القائمة املالاملقصودين من فهم املعلو  لمستخدمنيلذلك اإلطار على عرض وإفصاح مناسب 
  .2البند حمل التدقيق

  االعتبارات لدى التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق: -
وفقا للفقرة ق عليه تخطيط وتنفيذ عملية التدقييف حال قيام املدقق بتدقيق قائمة مالية منفردة أو أي بند عليه ال

عمليات تدقيق قوائم مالية منفردة ومكونات أو حسابات -"اعتبارات خاصة (ISA 805)من معيار التدقيق الدويل  10
  .3اعايري التدقيق الدولية مع األخذ بعن االعتبار ظروف العملية اليت يقوم االمتثال مل أو بنود محددة في قائمة مالية"

  

                                                
1- Ibid, p:749 . 
2- IFAC, IAASB, ISA 805, Special Considerations- Audits of Single  Financial statements and Special Elements, 
Accounts or Items of a Financial statements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2010, 
P:764. Publication for web site :  http://www.ifac.org/system/files/downloads/a042-2010-iaasb-handbook-isa-
805.pdf  
3- Ibid, p: 765.   
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  إعداد التقرير:و تكوين  لدى اعتبارات -
"تكوين رأي وإعداد التقارير حول  (ISA 700)التدقيق الدويل داد تقريره وفقا ملعيار عيقوم املدقق بتكون رأيه وإ

ر من معيا 12آخذا بعني االعتبار ظروف عملية تدقيق القائمة املالية املنفردة أو البند، وتؤكد الفقرة  المالية" قوائمال
عمليات تدقيق قوائم مالية منفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة -"اعتبارات خاصة (ISA 805)التدقيق الدويل 
ا بشكل منفصل حىت وان شارك يف عملية إعداد أن في قائمة مالية" ه على املدقق ابداء رأيه حول كل عملية قام 

  .1التقرير للمجموعة الكاملة من التقارير املالية

VI. 3. عملية تدقيق القوائم المالية الملخصة 
ا القوائم املالية امللخصةمعايري التدقيق الدولية تعرف   تحتويوائم المالية من الق مأخوذة"معلومات مالية ملخصة  بأ

ُطلب من املدقق تدقي، 2" مع العرض الوارد في القوائم المالية سقمتعرض منظم ، مع توفير على تفاصيل أقل منها ق وقد ي
عمليات إعداد التقارير حول البيانات " (ISA 810) هذا النوع من القوائم، وحينها عليه أن يلتزم مبعيار التدقيق الدويل

  :حيث أن هذا األخري اشرتط على املدقق األخذ مبجموعة من االعتبارات، منها، المالية الملخصة"

   قبول عملية التدقيق: -
 على املدقق يف "عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة" (ISA 810)معيار التدقيق الدويل يشرتط 

من نفس  6سبيل قبوله تدقيق القوائم املالية امللخصة أن يكون مشاركا يف تدقيق القوائم املالية األصلية، والفقرة 
  3املعيار تشرتط على املدقق قبل قبوله عملية التدقيق أن:

 املطبقة مقبولة؛ حيدد ما إذا كانت املعايري 
  حيصل على موافقة من اإلدارة تدرك وتقر فيها مبسؤوليتها عن إعداد القوائم املالية امللخصة وفقا للمعايري

املطبقة، وأن تسمح للمستخدمني املقصودين للقوائم املالية امللخصة االطالع بكل سهولة على القوائم 
 قوائم املالية امللخصة؛املالية األصلية، وكذا تضمني تقرير املدقق يف ال

 .االتفاق مع اإلدارة على صيغة الرأي الذي جيب التعبري عنه بشأن القوائم املالية امللخصة 
  طبيعة اإلجراءات: -

ق املدق "عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة" (ISA 810)التدقيق الدويل من معيار  8تلزم الفقرة 
  4عند تدقيق القوائم املالية امللخصة: اختاذ اإلجراءات التالية

 تقييم ما إذا كانت القوائم املالية امللخصة تفصح إفصاحا كافيا عن القوائم املالية األصلية؛ 
                                                

1- Ibid, p:765 
 ،دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة االتحاد الدولي للمحاسبین، -2

 .32ص:مرجع سابق، 
3- IFAC, IAASB, ISA 810, Engagements to Report on  Summary  Financial statements, International Federation of 
Accountants, New York, USA, 2010, P:784. Publication for web site :  
 http://www.ifac.org/system/files/downloads/a043-2010-iaasb-handbook-isa-810.pdf  
4- Ibid, p:785 (بتصرف ) 
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  تقييم ما إذا كانت القوائم املالية امللخصة معدة وفقا للمعايري املطبقة وتفصح إفصاحا كافيا عن تلك
 املعايري؛

 ضوح مصدر و لية امللخصة بالقوائم املالية األصلية، جيب تقييم ما إذا كانت حينما ال ترفق القوائم املا
ة األصلية جعل القوائم املاليعدم احلصول على القوائم املالية األصلية، أو أن القانون أو النظام ينص على 

 يف متناول مجيع املستخدمني املقصودين، وكذا يضع معايري إعداد القوائم املالية امللخصة؛
 ا.مق  ارنة القوائم املالية امللخصة مع املعلومات ذات عالقة 

  تقرير المدقق: -
"عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة"  (ISA 810)التدقيق الدويل  من معيار 14حسب الفقرة 

  1جيب ان يشتمل تقرير املدقق حول القوائم املالية امللخصة على العناصر التالية:
 ل بوضوح على أنه تقرير مدقق مستقل؛عنوان يد 
 خماطب؛ 
  ،فقرة افتتاحية حتدد كال من القوائم املالية امللخصة اليت يعد املدقق تقريرا حوهلا والقوائم املالية األصلية

تشري إىل تقرير املدقق حول القوائم املالية األصلية وتاريخ التقرير إذا كان قبل أو بعد تاريخ تقرير القوائم 
 ة امللخصة، واإلشارة إال ان إفصاح القوائم املالية امللخصة غري كاف للتعبري عن القوائم املالية األصلية؛املالي

 وصف ملسؤولية اإلدارة يف إعداد القوائم املالية امللخصة وفقا للمعايري املطبقة؛ 
   التدقيق الدويل ار معيالية امللخصة بناء على إجراءات التعبري عن القوائم مل يفبيان عن مسؤولية املدقق

(ISA 810) "؛"عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة 
 فقرة تعرب بوضوح عن رأي املدقق؛ 
 توقيع املدقق؛ 
 تاريخ تقرير املدقق؛ 
 .عنوان املدقق 
سبا وما  راه مناسبا ما ينه ميكن للمدق إضافة عناصر أخرى يف تقريره كفقرات التأكيد والفقرات األخرى حمع أ
  ."عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة" (ISA 810)التدقيق الدويل  معياريتطلبه 

موعة السادسة من معايري التدقيق الدولية بعد  واليت ختص عمليات تدقيق  (ISA)التطرق ألهم ما تتطلبه ا
على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب   الحاالت الخاصة" )899-800("عايري ذه املاملوايل أثر العمل خاصة، يقدم الشكل 

  كما يلي:

 
                                                

1- Ibid, p: 787-788. 
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  على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي الحاالت الخاصة" )899-800("معايير الأثر العمل ب :)10-2رقم (شكل ال

  
  احلاالت اخلاصة") 899-800"(املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معايري التدقيق الدولية 

يؤثر على ممارسة مهنة  الحاالت الخاصة" )899-800("الشكل السابق أن العمل مبعايري التدقيق الدولية يبني 
 تدقيق مثلة يف، واملتالتدقيق لعملية اخلاصة احلاالت يف إضافية إرشاداتمن  للمدقق هتوفر  ما التدقيق من خالل

 القوائم من عنصر تدقيق، منفردة مالية قائمة يقتدق ، أوحمددين مستخدمني احتياجات تلبية هلدف املالية القوائم
  .ملخصة مالية قوائم تدقيق، أو املالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معايير التدقيق 
الدولية

)800-899  (
"  الحاالت الخاصة"

توفر للمدقق 
إرشادات إضافية 

في الحاالت 
الخاصة لعملية 

التدقيق

ية احتياجات حيدد له االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق القوائم املالية هلدف تلب
ISA 800مستخدمني حمددين

ISA 805حيدد له االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق قائمة مالية منفردة

ISA 805حيدد له االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق عنصر من القوائم املالية

ISA 810يوفر له شروط قبول عملية تدقيق القوائم املالية امللخصة 

ISA 810صةيوفر له طبيعة اإلجراءات اليت يتخذها عند تدقيق القوائم املالية امللخ
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  خالصة:

، (ISA)معايري التدقيق الدولية هذا الفصل التطرق أو اإلشارة على األقل إىل ما يهدف له كل معيار من حاول 
الفة للمدقق مبمارسة مهنة التدقيق احملاسيب دون خمتسمح إذ ا ميكن مالحظته هو اتسام هذه املعايري باملرونة، وم

ال مفملدقق لزم اي كل معيارفرغم أن   اإلطار التنظيمي الذي خيضع له، توح له باخلضوع مبتطلبات معينة إال أنه يرتك ا
اسبية الدولية املعايري احملو  (ISA)معايري التدقيق الدولية إىل إطار املعمول به يف مقر تواجده، ورغم أن التكامل بني 

(IAS/IFRS)  واضح إال أن كل معيار من املعايري اليت مت تناوهلا يف هذا الفصل ال يلزم املدقق بتدقيق القوائم املالية
يؤكد على ضرورة مراعات اإلطار  مرة ، بل العكس يف كل(IAS/IFRS)املعايري احملاسبية الدولية مبراعاة ما جاءت به 

التدقيق الدولية  معايريائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق، لذا فهذا الفصل يؤكد على أن املعمول به يف إعداد القو 
(ISA)  قق أن اليت جيب على املداالرشادات أساسيات ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب من خالل جمموعة من توفر

ا ويأخ ا للتمكن من القيام بعملية التدقيق، وأن يعمل    .بار عند أداء عملهذها بعني االعتيلتزم 

على عملية التدقيق بصفة عامة وعلى مدقق  (ISA)أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية كما أن هذا الفصل يبني 
ا تؤثر على عملية التدقيق من فاحلسابات بص ليت تسمح وضع املبادئ اجوانب بداية من  عدةة خاصة، حيث أ

اليت تقع على عاتقه إىل غاية ابداء رأيه حول مدى صحة ومصداقية للمدقق مبمارسة املهنة واملسؤوليات العامة 
مبا يف ذلك احلاالت اخلاصة اليت قد يواجهها املدقق كتدقيق القوائم املالية ألهدف خاصة، أو تدقيق القوائم املالية، 

  .قوائم مالية منفردة أو ملخصة



 

  

 
  الفصل

  ثالثال
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  تمهيد:

ق، يإن وجود إطار مرجعي ملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يوفر أساسا يعتمد عليه املدقق يف عملية التدق
يري بني الفرتة تشهد تغ األخريةاإلطار عبارة عن جمموعة من التشريعات، حيث أن هذه واجلزائر تفضل أن يكون هذا 

خيصص العديد من  ملشرع اجلزائريوا واألخرى والذي ينعكس بدوره على تغيري تنظيم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب،
، املهنة شخص مزاولةؤهالت اليت تسمح لالقوانني واملراسيم لتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب، فمنها ما حيدد الشروط وامل

  ومنها ما يوضع له املنهجية اليت يتبعها، ومنها ما يلزمه بتقدمي تقرير حول مصداقية احلسابات حمل التدقيق.

دقيق احملاسيب تنظيم مهنة التاهليئات اليت تشرف على نقطة تغيري هامة يف إعادة هيكلة  01-10ويعترب القانون  
موعة من األخرين هذا املهنة، إذ أتغيري بعض أحكام اليت خيضع هلا ممارس من جهة، وكذا يف  الشروط  خيضع 

ا، ويف  هو ملزم  ألخرياالعامة وأخرى شخصية ملزاولة املهنة، وعليه أن يتبع مسار حمدد يف تنفيذ املهمة املكلف 
طرق إىل التطور التارخيي يتحمل التدقيق، وهذا الفصل املؤسسة يبدي فيه رأيه حول مصداقية حسابات بتقدمي تقرير 

 وألهداف تتعلق باملوضوع حمل الدراسة حياول هذا الفصل تناول ألهم ما جاءتهلذه املهنة يف اجلزائر منذ االستقالل 
 خالل منذلك و به التشريعات اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر حسب التوجه الدويل ملمارسة هذه املهنة، 

شكليها، شروط ممارسة املهنة ب إىل من خالل التطرقأهم ما جاءت به أحكام ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب حتليل 
وكذا اإلجراءات اليت يتبعها مدقق احلسابات خاصة منها لفهم الرقابة الداخلية للمؤسسة والتخطيط لعملية التدقيق، 

 أدلة التدقيق وجتميعها يف ملفات العمل، وأخريا تلخيص معايريوإجراءات احلصول على إىل طرق طرق التوأيضا 
  كما يلي:   إعداد تقرير املدقق

  

  

  

 

  

  

تطور مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر؛ 

الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر؛ 

؛شروط ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر 

المحاسبي بالجزائر؛ إجراءات ممارسة مهنة التدقيق 

أدلة التدقيق وملفات عمل مدقق الحسابات بالجزائر؛ 

 مدقق الحسابات بالجزائر.تقرير 



 تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر                                                                                ثالثالفصل ال

 

 114 

I. تطور مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر 
تل حتإذ  ،يف العصر احلايل اهتماما بالغا سواء على الصعيد األكادميي أو املهين مهنة التدقيق احملاسيبكتسي ت

بل منا وتطور  هذا املركز لو يأيت من العدم ومل يكن يف السابق،و مركزا هاما يف وسط احلياة االقتصادية واالجتماعية، 
  .املفصح عنها يف القوائم املالية نتيجة احلاجة إىل رأي مستقل عن مدى صحة املعلومات

I. 1 .ظروف نشأة مهنة التدقيق المحاسبي 
دقيق كأحد يظهر تنوع األطراف اليت هي يف حاجة خلدمات التعرب التاريخ  احملاسيبمهنة التدقيق  امتدادتتبع ب

ب احصأ مهاألسباب اليت أوجدت وطورت هذه املهنة، فقد متثلت تلك األطراف يف البداية يف املالك واملسامهني و 
، دفع، واحتفاظ ،حتصيلامللحة لبسط الرقابة على القائمني بعملية تسيري األموال من  همبرزت حاجت ، حيثاملال

لكن بزيادة نشاط املؤسسات االقتصادية تعددت تلك األطراف وزادت حاجتهم لتأكد من صحة املعلومات اليت 
األربعة  ظروفاليف  مهنة التدقيق احملاسيبوميكن توضيح حاجة تلك األطراف وعالقتها بنشأة  اإلدارة،تقدمها 
 1التالية:

 :تعارض المصالح -
تمال للتحيز يتصور وجود اح هذا األخري جعلمستخدمها و ي القوائم املالية معد يف املصاحل بنيوجود تعارض  إن

مقصود أو غري مقصود، فربزت احلاجة إىل طرف حمايد مستقل يبدي  زيف عرض املعلومات سواء كان هذا التحي
  ؛رأيه حول مدى صدق وموضوعية املعلومات اليت تعرض يف القوائم املالية

 النتائج: -
إن النتائج اجلوهرية الناجتة عن قرارات مبنية على أساس املعلومات اليت يتم عرضها يف القوائم املالية، جعل من 

 حتيز أو تضليل أو عدم املالئمة أو عدم االكتمال يف تلك ملعلومات، فأي مستخدم هذه األخرية يهتم مبصداقيتها
 حول بداء رأيحبرية إشخص يتمتع  املستخدم حيتاج إىل وهذا ما جعل، فإنه سوف يؤدي إىل اختاذ قرارات خاطئة

  مصداقية تلك املعلومات؛
  التعقيد: -

إن تعقيد العمليات واألحداث جعل من املعلومات اليت تعرض يف القوائم املالية هي األخرى تتميز بالتعقيد،  
طاء املتعمدة ها والتأكد من خلوها من األخليواجه صعوبة يف فهم املعلومات وحتلي تلك القوائمومن مث فإن مستخدم 

املستخدم حيتاج إىل خربة طرف يقوم بعملية الفحص واليت تؤدي إىل زيادة جودة  والذي جعلوغري املتعمدة، 
  املعلومات؛

  

                                                
 . (بتصرف)16 ،15، ص:مرجع سابقكمال خلیفة أبو زید وآخرون،  -1 
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 االنعزال: -
ُ  القوائم املاليةإن الفصل بني مستخدم   خالصة  لتوصل إىلستخدم ااملنشأ انعزال مينع وبني العمليات واألحداث ي

عن جودة املعلومات اليت حصل عليها، وذلك االنعزال ميكن أن ينشأ نتيجة الفصل املادي أو املوانع القانونية أو 
نفسه، ق احلسابات ببالتدقياملؤسساتية، أو بسبب قيود على الزمن والتكلفة ويف كل األحوال فإنه ال ميكنه القيام 

هذا غري وارد نظرا و  القوائم املاليةدة املعلومات بناء على ثقة يف معد ويف هذه الظروف يوجد حلني إما أن يتقبل جو 
، مةأو أنه يقوم باالعتماد على طرف ثالث ملساعدته يف حتديد جودة املعلو  ،لتصور تعارض املصاحل بني الطرفني

  القوائم املالية. يفوبالتايل زاد الطلب واالحلاح على طرف حمايد ليؤكد مدى إمكانية الثقة يف املعلومات املعرضة 
ن جهة إىل تعود م يقوم بتدقيق املعلوماتحمايد اجة إىل طرف أن ظهور احليالحظ  الظروف السالفة الذكر من

لقلة أو النعدام خربته يف تدقيق  عجز مستخدم القوائم املالية يف التوصل إىل تأكيد حول صدقها مبفرده سواء
احلسابات أو النعزاله عن إعدادها، ومن جهة أخرى تنبع حاجة مستخدم القوائم املالية إىل مدقق احلسابات من 
حاجته إىل معلومات صحيحة ودقيقة يبين عليها قرارته واليت ال يثق مبصداقيتها لتعارض مصاحله مع مصاحل الطرف 

املالية، فوجود طرف حمايد له خربة يف تدقيق احلسابات يضمن صحة ومصداقية املعلومات  الذي قام بإعداد القوائم
  ملستخدمها ومدى إمكانية اعتماده عليها يف اختاذ القرارات الصحيحة. 

I. 2. مراحل تطور مهنة التدقيق المحاسبي عبر التاريخ  
ريني ظهرت ألول مرة لدى احلكومات القدماء املص هنة التدقيق احملاسيبتشري الدراسات التارخيية أن احلاجة مل

، مث 1املثبتة بالدفاتر يف جلسات ليحكم على صحة تلك التسجيالت إذ كان املدقق يستمع إىل القيود ،واليونان
مهنة التدقيق ور مراحل تط إجيازوميكن تتطور بتطور النشاط االقتصادي والتجاري،  مهنة التدقيق احملاسيبأخذت 
  عرب التاريخ كما يلي: احملاسيب

  :م1500مرحلة ما قبل  -
دف  على سلطات الدولة واملؤسسات العائلية، إذ كانت مهنة التدقيق احملاسيبيف هذه املرحلة اقتصرت ممارسة 

إىل منع حدوث التالعب والغش يف احلسابات، وكان املدقق يف هذه املرحلة يكتفي باالستماع للحسابات اليت  
  . 2ليحكم على صحتها من خالل جتربتهكانت تتلى عليه 

 م:1850م إلى 1500المرحلة الممتدة من  -
رغم ظهور الثورة الصناعية وزيادة أنشطة املؤسسات يف هذه املرحلة إال أن هدف التدقيق مل يتغري وبقي يسعى 

اسيب للتأكد من إىل كشف الغش واخلطأ، لكن التغيري اهلام الذي حصل يف هذه الفرتة هو االعرتاف بوجود نظام حم

                                                
 .18 ،17 ص: مرجع سابق،خالد أمین عبد هللا،  - 1
 .14ص: ،مرجع سابق ،ادریس عبد السالم استنوي - 2
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دقة القوائم املالية، وكذا االعرتاف بوجود احلاجة إىل تدقيق القوائم املالية من طرف شخص مستقل وحمايد، ويف هذه 
 .1املرحلة مل يتم االعرتاف بأمهية الرقابة الداخلية لالعتقاد بأن الرقابة تتم بالقيد املزدوج

 م:1905م إلى 1850المرحلة الممتدة من  -
هذه املرحلة بظهور الشركات املسامهة كبرية احلجم وغياب امللكية عن اإلدارة مما تطلب وجود مدقق متيزت  

جدت اجلمعيات املهنية لتشرف على أداء املهنة، لكن هدف التدقيق ظل نفسه مع توجيه االهتمام  مستقل مؤهل، فوُ
 . 2إىل جانب من نظام الرقابة الداخلية

 م:1933ى م إل1900المرحلة الممتدة من  -
ختتلف هذه املرحلة اختالفا جوهريا مقارنة بباقي املراحل السابقة يف أن التدقيق أصبح يتم بواسطة العينات يف  

حني كان تفصيليا يف املراحل سبق هذه املرحلة وجلميع العمليات، كما أنه مت االعرتاف بأمهية الرقابة الداخلية للمدقق 
 . 3األخري تتوقف على جودة نظام لرقابة الداخلية اخلارجي، والعينات اليت يعتمد هذا

 م:1970م إلى 1940المرحلة الممتدة من  -
يف هذه املرحلة أصبح اكتشاف الغش واخلطأ من مسؤولية اإلدارة واتسع هدف التدقيق ليتجسد يف رأي املدقق  

 .4ةمستخدمي القوائم املالياملستقل واحملايد فيما إذا كانت القوائم املالية عادلة، خاصة بعد تنوع وتعدد 
 م:1970مرحلة ما بعد  -

يف هذه املرحلة تطور هدف وأمهية التدقيق وزاد االهتمام به من طرف العديد من الدول، فبدأ االهتمام مبعايري 
التدقيق من املنظمات املهنية لتحقيق التوازن بني احتياجات مستخدمي القوائم املالية وبني مسؤولية املدقق، وقد 

 5ت هذه املرحة تأكيد على ما يلي:شهد
 اهلدف الرئيسي للتدقيق هو ابداء الرأي يف صحة وعدالة القوائم املالية؛ 
 زيادة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية؛ 
  زيادة االهتمام باألساليب العلمية املتطورة مثل استخدام األسلوب الرياضي والتحليل املايل وخرائط التدفق

 اإلحصائية وحبوث العمليات.والعينات 

أنه ميكن رد جذور التدقيق إىل زمن بعيد لكن ليس بالشكل الذي يظهر يف  يالحظوتأسيسا على ما تقدم 
اصة بكرب حجم ، خمهنة التدقيق احملاسيبالعصر احلايل، ورغم أن للتطور االقتصاد أثر كبري على تطور ممارسة 

وائم أن األمهية اليت أصبحت تكتسيها هاته املهنة راجع لزيادة أمهية الق املؤسسات االقتصادية وتعقد عمليتها، إال
املالية، واليت شهدت تعدد وتتنوع ملحوظ يف مستخدميها يف اآلونة األخرية وكذا توقف العديد من القرارات على 

                                                
 .17، ص:مرجع سابقھادي التمیمي،  - 1
 .25، ص:1998، الدار الجامعیة، االسكندریة، المراجعة بین النظریة والتطبیقمحمود ناجي درویش، وعبد الفتاح محمد صحن  -2
 .18، ص:مرجع سابقھادي التمیمي،  -3
 .19ص: مرجع سابق، ،ھادي التمیمي -4
 .25، ص:مرجع سابقعبد الفتاح محمد صحن ومحمود ناجي درویش،  -5
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معدي القوائم  قف بنيالنتائج اليت تظهرها، وهذا األمر زاد من الطلب إىل تدقيق القوائم املالية من طرف حمايد ي
املالية وخمتلف األطراف اليت تستخدم القوائم املالية، وخبري يف كشف عدم صحة تلك القوائم وعدم مطابقتها 

  لألحداث احلقيقية.

I. 3.  تطور مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائرمراحل 
مها، واجلزائر حاهلا اهتمام معظإن احلاجة ملهنة التدقيق احملاسيب مل تقتصر على بعض الدول فقط بل كانت حمل 

ا عدة تطورات نظرا للتحوالت االقتصادية اليت يشهدها البلد،  حال باقي الدول شهدت مهنة التدقيق احملاسيب 
ا املشرع اجلزائري أثر  نظرا للعالقة  على تطور مهنة التدقيق احملاسيب اواضح اوكان لإلصالحات احملاسبية اليت قام 

 ربط بني احملاسبة والتدقيق.التكاملية اليت ت

I. 3 .1 . م1988م إلى 1969المرحلة الممتدة من  
والذي نص يف  1969لسنة  107-69يف اجلزائر بدأ بصدور القانون  مهنة التدقيق احملاسيبميكن القول أن تاريخ 

ؤسسات العمومية يف الشركات الوطنية وامل مندويب احلساباتعلى أن "يعني الوزير املكلف باملالية والتخطيط  39املادة 
ا وحتليل وضعها اخلاص باألصول  الوطنية ذات الطابع الصناعي أو التجاري بقصد تأمني مشروعية وصحة حسابا
واخلصوم، كما جيوز له أيضا أن يعني لنفس الغرض مندويب احلسابات يف الشركات اليت حتوز الدولة أو هيئة عمومية 

، حيث يشري هذا النص إىل حتميل املسؤولية حملافظ احلسابات من طرف الوزير املكلف باملالية 1ا"حصة يف رأس ماهل
  والتخطيط إىل مراقبة حسابات املؤسسات اليت للدولة حق يف رأس ماهلا بغية احلفاظ على ذلك احلق.

قوم مومية وشبه العمومية يم ليؤكد أن املراقبة الدائمة لتسيري املؤسسات الع970لسنة  173-70مث جاء املرسوم 
من نفس املرسوم  01اختيار حمافظي احلسابات يف املادة  وحيددحلسابات املعينون من قبل وزير الدولة، حمافظي اا 

بصفة عامة من بني: املراقبني العامني للمالية، مراقيب املالية ومفتشي املالية، وبصفة استثنائية وعند احلاجة ميكن "
 .2 احلسابات من بني موظفي وزارة املالية ذوي الكفاءة"اختيار املندوبني

مهمة حمافظي احلسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو الشبه العمومية   02وقد حدد هذا املرسوم يف املادة 
  3كما يلي:

 ما ســـــيأيت من شـــــروط التحقيق والعمليات اليت ميكن أن يكون هلا بصـــــفة مباشـــــرة وغري مباشـــــرة تأثرياتمراقبة  -
 اقتصادية أو مالية على تسيري اهليئة اخلاضعة ملراقبتهم؛

  طبقا ألحكام املخطط؛ لتقديرية للمؤسسةوامليزانيات واجلداول امتابعة تنفيذ احلسابات   -
 ؛ماليةاليت هلا عالقة اقتصادية أو القانونية التشريعية أو فحص شروط تطبيق األحكام  -

                                                
 .1805ص: ،39 :المادة ،1969، 110: العدد ،1970قانون المالیة  المتضمن، 1969دیسمبر  31المؤرخ في  107-69القانون  -1
المتعلق بواجبات ومھمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنیة العمومیة أو الشبھ ، 1970نوفمبر  16المؤرخ في  173-70المرسوم  -2

 .1439ص: ،01المادة:  ،1970، 97: العدد، العمومیة
 .1439ص: ،02مرجع سابق، المادة:  ،173-70المرسوم  -3
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  النتيجة املدرجة يف احملاسبات العامة والتحليلية لكل مؤسسة.التأكد من صحة وحتقيق احصاءات وحسابات  -
كما أن هذا املرسوم جاء يف باقي نصوصه بواجبات ومهمات مندويب احلسابات، وألزمه بتحرير تقرير سنويا 
يعكس وضع تسيري املؤسسات اخلاضعة ملراقبتهم واألخطاء أو املخلفات اليت الحظوها، وذلك بناء على احلسابات 

  وثائق املتعلقة بتلك املؤسسات.وال
ومع إعادة هيكلة املؤسسات العمومية االقتصادية ارتفع عدد املؤسسات وتعقد منط تسيريها، فُأجرب املشرع 

 1971لسنة  82-71اجلزائري على سن قوانني متكن من التحكم يف النظام احملاسيب والرقابة على التسيري، فجاء األمر 
نية مزاولة مهنة احملاسب واخلبري احملاسيب سواء من طرف شخص طبيعي أو معنوي  ضمن بإمكا 01وصرح يف املادة 
هذا األمر احملاسبني واخلرباء احملاسبني "مراعاة األحكام املنصوص من  13، كما أُلزم  مبوجب املادة 1شروط مضبوطة

لس األعلى للمحاسبة و عليها يف هذا األمر والقواعد الواردة يف قانون االلتزامات املهنية الذي يضع الذي يكون ه ا
لس األعلى للمحاسبة هيئة مشرفة ومراقبة 2موضوع مرسوم يتخذ بناء على اقرتاح وزير املالية" ، وبالتايل اعترب ا
ووضع شروط الرتشح  الختبار شهادة اخلبري  1972لسنة  84-72لعمل احملاسبني واخلرباء احملاسبني، مث صدر املرسوم 

لس األعلى للمحاسبة 3ووضع آليات وظروف سري االختباراحملاسيب  ، كما أن هذا االختبار خيضع إلشراف ا
وكانت هذه خطوة مهمة حول وضع االهتمام بوضع شروط تضبط ممارسة مهنة اخلبري احملاسيب، لكن املشرع اجلزائري 

والذي شكل  1980لسنة  05-80م مل يكتفي بالصالحيات اليت قدمها للمجلس األعلى للمحاسبة وسن القانون رق
بـ"أن جيري مراقبته على املؤسسات جبميع أنواعها اليت تستفيد من  03مبوجبه جملس احملاسبة، وأمكنه يف املادة 

موعة حملية أو هيئة عمومية يف شكل مسامهة يف رأس املال أو منح أو قروض أو تسبيقات  املساعدة املالية للدولة أو 
لتايل حذفت صالحية املراقبة املالية للمؤسسات العمومية والشبه العمومية من مهمة حمافظ ، وبا4أو ضمانات"

لس احملاسبة.   احلسابات وأوكلت 

الية مباشرة يف البداية إىل وصاية وزارة امل مهنة التدقيق احملاسيبخضوع ممارسة  يالحظ أنمن تتبع هذا الفرتة 
واملدقق يف هذه الفرتة كان موظف لدى الدولة، وبالتايل فاخللل يف ممارسة هاته املهنة يف هذه الفرتة كان واضح سواء 
من حيث عدم استقاللية هذه املهنة أو من حيث املهام املوكلة حملافظ احلسابات واليت ال تقتصر على التأكد من 

ة احلسابات بل تتعدى إىل تقييم قرارات التسيري، ناهيك عن مدة الوكالة غري احملدودة لتدقيق احلسابات لنفس صح
الشركة، لكن جيب اإلشارة أن اقتصار التدقيق على الشركات الوطنية يرجع كون أن اجلزائر أنا ذاك كانت تتبع 

ا للدولة حق يف    رأس ماهلا سواء بشكل جزئي أو كلي.االقتصاد (التسيري) املخطط وكانت كل مؤسسا

                                                
، 01: ، المادة1971، 107: ، العددالمتضمن تنظیم مھنة المحاسب والخبیر المحاسب، 1971دیسمبر  29المؤرخ في  82-71أمر رقم  - 1

 .1852ص:
 .1853، ص:13المادة:، مرجع سابق، 82-71أمر رقم  - 2
، 19و 01 ، المواد:1972، 33: ، العددسبینالمتعلق بالتكوین المھني للخبراء المحا، 1972أفریل  18المؤرخ في  84-72مرسوم رقم  - 3

 .488 ،486ص:
، المادة: 1980، 10 :، العددالمتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،1980مارس  01المؤرخ في  05-80قانون رقم  -4

 . 338، ص:03
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لكن بإعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر وبسن القوانني والتشريعات تالحظ الباحثة تغيري واضح 
جملس احملاسبة  وتشكيل مهنة التدقيق احملاسيب،حول هذه الفرتة من خالل االهتمام بالضوابط اليت حتكم ممارسة 

لس األعلى للمحاس بة، لكن بعد تكليف جملس احملاسبة مراقبة املؤسسات العمومية والشبه العمومية أصبحت وا
  مهنة حمافظ احلسابات تعاين من شغور قانوين.

I. 3 .2 . م1991م إلى 1988المرحلة الممتدة من  
كية للعل ضعف تطور مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر يعود إىل عدم احلاجة إليها يف ظل احتكار الدولة مل

املؤسسات االقتصادية، لكن بالتفكري وإعادة النظر يف منط التسيري املخطط مت حترير املؤسسات العمومية من القيود 
على أن "املؤسسات  03حيث نص األول منهما يف املادة  1988لسنة  04-88و 01-88اإلدارية، فصدر القانونني 

إال إذا نص  عنوية واليت تسري عليها قواعد القانون التجاري،العمومية االقتصادية هي مؤسسات تتمتع بالشخصية امل
على أن "املؤسسات العمومية االقتصادية أشخاص  02، وأكد الثاين يف املادة 1صراحة على احكام قانونية خاصة"

معنوية ختضع لقواعد القانون التجاري، وتؤسس هذه املؤسسات يف شكل شركات مسامهة أو يف شكل شركة حمدودة 
، وبالتايل فإن هذين القانونني صرحا بكل وضوح خبضوع املؤسسات العمومية االقتصادية للقانون التجاري 2سؤولية"امل

واليت تأخذ يف معظمها شكل الشركات املسامهة أو شركات ذات أسهم، مما جعل منها عرضة لإلفالس يف حال 
در قيق وإعادة تأهيل مهنة حمافظة احلسابات، فصتعسرها ماليا، وهذا ما استدعى إىل ضرورة االهتمام أكثر بالتد

فعدل تنظيم وعمل جملس احملاسبة ليتماشى مع التغريات الطارئة، حيث جعل مهمة  1990لسنة  32-90القانون 
جملس احملاسبة تنحصر "بالرقابة الالحقة ملالية الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية وكل هيئة ختضع لقواعد 

عمليات واحملاسبة العمومية، كما أن ال القانون اإلداري واحملاسبة والعمومية وكل هيئة ختضع لقواعد القانون اإلداري
اخلاصة باألموال اليت تتداوهلا طبقا للقانون املدين والقانون التجاري املؤسسات العمومية االقتصادية ال ختضع 

، وهذا ما جعل الباحثة تعترب أن هذه الفرتة أعادت ملهنة حمافظ احلسابات اعتبارها من 3الختصاص جملس احملاسبة"
لس احملاسبة للمؤسسات اليت ختضع للقانون اإلداري واحملاسبة العمومية، والتخلي خالل ترك مه مة املراقبة املالية 

  على مراقبة احلسابات للمؤسسات اليت ختضع للقانون التجاري واملدين حملافظ احلسابات.

  

  

  

                                                
 ، المادة:1988، 02 ، العدد:القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة المتضمن، 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  -1

 .31، ص:03
، المتضمن القانون التجاري ویحدد القاعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة، 1988جانفي  12المؤرخ في  04-88القانون رقم  -2

 .48، ص:02 ، المادة:1988، 02 العدد:
 .1690، ص:04و 03، المادة: 1990، 53 :، العددالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، 1990دیسمبر  04المؤرخ في  32-90القانون  -3
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I. 3 .3.  م2010م إلى 1991المرحلة الممتدة من  
والذي جاء ليحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة اخلبري احملاسب  1991لسنة  08-91يف هذه املرحلة صدر القانون 

وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى الشركات التجارية مبا فيها شركات رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون 
شرع اجلزائري ملالتجاري وكذا لدى اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابات، ويعد هذا القانون تكليف من ا

حمافظي احلسابات بالتأكد من صحة وانتظامية حسابات املؤسسات املذكورة سابقا، كما أنه مت انشاء منظمة وطنية 
فقا للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بتنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق احملاسيب، حيث ُكلفت و 

  1:بــ من نفس القانون 09للمادة 
 السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها؛ -
 الدفاع على كرامة األعضاء واستقالليتهم؛ -
اعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التسجيل واإليقاف والشطب من جدول  -

 املنظمة.
م، سواء من حيث ل سليبشك مهنة التدقيق احملاسيبلعل صدور هذا القانون ضمن توفري اإلطار القانوين ملمارسة 

ا، حيث ُكلف باملهام اآلتية:   2استقاللية املدقق وشروط ممارسته املهنة أو من حيث املهام املوكلة 
يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة متاما لنتائج العمليات اليت متت يف السنة  -

 وىل؛ت الشركة واهليئات املنصوص عليها يف املادة االاملنصرمة وكذا االمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكا
يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبنية يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون  -

للمسامهني والشركاء أو املشرتكني، يقدر شروط ابرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات 
ا أو بني املؤسسات اليت يكون فيها للقائمني باإلدارة أو مسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو اليت تتبعه

 غري مباشرة؛ 
يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه واطلع عليه ومن طبيعته أن  -

 يعرقل استمرار استغالل املؤسسة.
اجلمعية العامة أو اجلهاز املؤهل املكلف باملداوالت كجهة  31و 30دد يف املادتني ح 08-91كما أن القانون 

مسؤولة عن تعيني حمافظ احلسابات من بني املسجلني يف املنظمة الوطنية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 
-92جاء املرسوم التنفيذي  ، مث3واحدة، وال ميكن تعيني نفس احملافظ بعد وكالتني متتاليتني  إىل بعد ثالث سنوت

ليحدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني، وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين  1992 لسنة 20
 08ويضبط اختصاصه وقواعد عمله، إذ نشأت هذه النقابة حلماية حقوق ومصاحل أعضاءها، فقد حددت املادة 

                                                
، 1991، 20: ، العددالمتعلق بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدم، 1991افریل  27المؤرخ في  08-91القانون  - 1

 .652، ص:9 المادة:
 .465ص:، مرجع سابق، 08-91القانون  - 2
 .655ص:، مرجع سابق، 08-91القانون رقم  - 3
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لس من محاية مصاحل أعضاء النقابة والسهر على مجيع أعضائها املهام ا 20-92املرسوم التنفيذي  من ملوكلة هلذا ا
ا والنظام الداخلي   .1لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 

وم إىل قواعد حتكم أخالق ممارسيها، فصدر املشرع اجلزائري املرس مهنة التدقيق احملاسيبلكن سرعان ما احتاجت 
ليحدد "القواعد األخالقية املهنية املطبقة على أعضاء النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني  1996لسنة  136-96التنفيذي 

، وذلك من خالل واجبات وحقوق أعضاء النقابة عند أداء مهنتهم ويف 2وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين"
م مع زبائنهم وزمالئهم ومع النقابة أيضا، مث تالها إحداث ا وم التنفيذي لس الوطين للمحاسبة مبوجب املرسعالقا

ليعمل كجهاز استشاري يقوم "مبهمة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث وضبط املقاييس  1996يف سنة  96-318
ا"   ، والذي كان له دور فعال يف حتسني ممارسة مهنة احملاسبة. 3احملاسبية والتطبيقات املرتبطة 

اليت وضـــــوح الفرق بني هذه املرحلة واملراحل اليت ســـــبقتها و  يالحظحملافظ احلســـــابات  وانطالقا من املهام املوكلة
ترتاجع يف تكليف املدقق باتباع تسيري املؤسسات وتركز على حرصه يف التأكد من سالمة وصحة احلسابات ومدى 

واملدة املسموحة  حلساباتتطابقا مع الواقع، وتالحظ االهتمام يف هذه املرحلة باجلهة املسؤولة عن تكليف حمافظ ا
م املهنة  باإلضــــافة إىل االهتمام اكثر بتنظي له بتدقيق حســــابات لدى نفس املؤســــســــة على عكس املراحل الســــابقة،

من خالل انشــــــاء املنظمة الوطنية للخرباء احملاســــــبني وحمافظي احلســــــابات واحملاســــــبني املعتمدين، وتشــــــكيل النقابة 
لس الوطين للمحاسبة.الوطنية للخرباء احملاسبني وحما   فظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، وإحداث ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
یحدد تشكیلة مجلس النقابة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات ، م1992جانفي  13المؤرخ في  20-92تنفیذي رقم المرسوم ال -1

 .83، ص:08 ة:، الماد1992، 03 ، العدد:والمحاسبین المعتمدین ویضبط اختصاصاتھ وقوعد عملھ
المتضمن قانون أخالقیات مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ، 1996أفریل  15المؤرخ في  136-96 المرسوم التنفیذي رقم -2

 .04، ص:01 ، المادة:1996، 24 ، العدد:المعتمد
، 1996، 56: ، العددالمجلس الوطني للمحاسبة وتنظیمھالمتضمن إحداث ، 1996سبتمبر  25المؤرخ في  318-96مرسوم التنفیذي رقم لا -3

 .18، ص:02 المادة:
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I. 3 .4 . م2010المرحلة الممتدة ما بعد 
لسنة  11-07بتبين اجلزائر نظام حماسيب مايل جديد بدال من املخطط احملاسيب الوطين من خالل إصدار القانون 

م، ظهر وجه جديد ملمارسة مهنة احملاسبة حيث أنه عرف النظام احملاسيب املايل على أنه "نظام لتنظيم املعلومة 2007
املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة 

اية السنة املالية"صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة وجناعتها ووضعية خزين ، ودخل هذا النظام 1ة يف 
م، ويف نفس سياق اصالح ممارسة مهنة احملاسبة واملراجعة مت اصدار القانون 2010حيز التطبيق ابتداء من بداية سنة 

م إلعادة تنظيم مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، وكذا جاء كبديل 2010يف سنة  10-01
ا ما عدا املتعلقة بشروط االلتحاق مبهن املذكورة. 08-91ون للقان   بإلغاء ملعظم األحكام اليت جاء 

إحداث إذ مت ، ليهواهليئة املشرفة ع املهام املوكلة إليهيف كل من تعريف باملدقق، تغيري  01-10صدور القانون  أحدث
فيذية واليت اجلزائر، حيث صدرت جمموعة من املراسيم التنتغريات هامة يف هيكلة املنظمات املشرفة على التدقيق يف 

دف الفصل بني مهام املهن الثالث حملافظ احلسابات، احملاسب  ختص إعادة تنظيم املنظمات املهنية يف اجلزائر 
حلة يف ر املعتمد واخلبري احملاسيب حتت التكفل املباشر من وزارة املالية، وسيتم التفصيل أكثر مباء جاءت به هذه امل

  بقية عناصر هذا الفصل.

I. 3 .5 .تلخيص مراحل تطور مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر  
هنة التدقيق متعتقد الباحثة أنه لعل العائق الذي يواجه فهم ممارسة  مهنة التدقيق احملاسيبمن تتبع مراحل تطور 

يتم إصدار نص  بني كل فرتة وأخرى يف اجلزائر بشكل واضح هو كثرة سن القوانني وصعوبة فرزها، حيث احملاسيب
قانوين ميس تنظيم املهنة سواء الطرف الذي ميارس املهنة أو اجلهة اليت تشرف على عمله، ناهيك عن املراسيم اليت 
دف تسهيل التمييز بشكل واضح بني املراحل اليت مت التطرق هلا، مت  تكمل أو تعدل القوانني بني احلني واآلخر، و

  يف اجلدول املوايل: مهنة التدقيق احملاسيبب اليت تعكس تطور تلخيص أهم جوان

  

  

  

  

  

                                                
 .03، ص:02 ، المادة:2007، 74 ، العدد:المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25المؤرخ في  11-07م القانون رق -1
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  تطور مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر: )1-3( الجدول رقم
  2010 ما بعد  2010-1991  1991-1988  1988-1969  الفترة

الوزير املكلف بــــــاملــــــاليـــــــة   التكليف بالتدقيق
  والتخطيط

 الوزير املكلف باملاليـة
د يوجـــوالتخطيط (ال 

  تغيري)

اجلمعيـــة العـــامـــة أو اجلهـــاز املؤهـــل 
  املكلف باملداوالت

ـــــة العـــــامـــــة أو اجلهـــــاز  اجلمعي
ـــــاملـــــداوالت  املؤهـــــل املكلف ب
بعـــد موافقتهـــا كتـــابيـــا، وعلى 

  أساس دفرت الشرط
املؤســـــــــــــســـــــــــــــــات الوطنيـــــة   الشركة محل التدقيق

  العمومية أو الشبه العمومية
املؤســــســــات العمومية 
ـــة حبكم  االقتصـــــــــــــــادي
خضـــــــــــــوعهــا للقــانون 

  التجاري

الشــركات التجارية مبا فيها شــركات 
رؤوس األمــــوال وفــــقــــــا ألحــــكــــــام 
القــــــانون التجــــــاري وكــــــذا لــــــدي 
اجلـمـعـيــــــات والـتـعــــــاضـــــــــــــــــــديـــــــات 
االجتماعية والنقابات (املؤســســات 

  اليت ختضع للقانون التجاري)

الشــــركات اليت ختضــــع للقانون 
  التجاري

الــجــهـــــة الــمــكــلــفـــــة 
  بالتدقيق

عنيحمافظ احلساب - ُ   :ات ي
 :بصفة عامة من بني  
 املراقبني العامني للمالية؛ 
 مراقيب املالية؛ 
 .مفتشي املالية 
  بصـــــــــفة اســـــــــتثنائية، من

بني موظفي وزارة املــاليــة 
 ذوي الكفاءة.

مث أصـبح جملس احملاسـبة  -
  هو املكلف باملراقبة

 جملس احملاسبة  -
مث أعـــــــــــــيـــــــــــــدت  -

املســــــــــــؤولية حملافظ 
  احلسابات

حمــــافظ احلســــــــــــــــابــــات أو خبري  -
حماســـــــــــــيب مســـــــــــــجل يف املنظمة 
الوطنيــــــة للخرباء احملــــــاســـــــــــــبـني 
وحمافظي احلســـــابات واحملاســـــبني 
املعتمدين حســـــــــــــب الشـــــــــــــروط 
واملــقــــــايــيــس الــيت نــص عــلــيــهـــــــا 

  01-91القانون 

حمافظ احلســــــــــابات من بني  -
املـــــهـــــنـــــيـــــني املـــــعـــــتـــــمــــــديـــــن 
واملسـجلني يف جدول الغرفة 
ــــــة، بعــــــد توفره على  الوطني

 املقاييس اليت نصالشروط و 
 01-10عليها القانون 

اخلبري احملــــــاســـــــــــــيب من بني  -
املـــــهـــــنـــــيـــــني املـــــعـــــتـــــمــــــديـــــن 
واملســـــــــــــجلني يف املصـــــــــــــف 
الـوطـين، بـعــــــد تـوفـره عـلـى 
الشروط واملقاييس اليت نص 

  01-10عليها القانون 
ـــمـــكـــلـــف  مـــهـــمـــــة ال

  بالتدقيق
املراقبــــة الــــدائمــــة لتســـــــــــــيري 

  املؤسسات
 املراقبة الدائمة لتســيري

يوجد  املؤســســات (ال
  تغيري)

الشـــــــــــــهـــادة بصـــــــــــــحـــة وانتظـــاميــــة 
  حسابات الشركات واهليئات.

املصـــــــــــــــــادقـــــة على صـــــــــــــحـــــة 
حســــابات الشــــركات واهليئات 
وانتظامها ومطابقتها ألحكام 

  التشريع املعمول به
مــــالحــــظـــــات حــــول 

  ممارسة التدقيق
لس األعلى  - تشـــــــكيل ا

 للمحاسبة
 تشكيل جملس احملاسبة -
  وجود فراغ يف: -
  مهنة شـــــــــــروط ممارســـــــــــة

 ؛التدقيق احملاسيب
 مهام املدقق؛ 
 .مدة الوكالة  

تـــعــــــديــــــل تـــنـــظـــيـــم  -
وعــــــمــــــل جمــــــلــــــس 

  احملاسبة. 

انشـــــــــــــاء املنظمة الوطنية للخرباء  -
احملاســـــــبني وحمافظي احلســـــــابات 

 واحملاسبني املعتمدين.
تشــــــــــكيل النقابة الوطنية للخرباء  -

احملاســـــــبني وحمافظي احلســـــــابات 
 واحملاسبني املعتمدين.

ـــــــلـــــــس الـــــــوطـــــــين  - إحـــــــداث ا
  لمحاسبة.ل

انشــــــــــــــاء املصـــــــــــــف الوطين  -
للخرباء احملـاســـــــــــــبني والغرفـة 
الوطنية حملافظي احلســــــابات 
ــــــوطــــــنــــــيـــــــة  ــــــظــــــمــــــة ال ــــــن وامل

  للمحاسبني املعتمدين.

  التشريعات اجلزائرية.املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 
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ر كانت تعاين من أن اجلزائ يالحظعرب التاريخ  مهنة التدقيق احملاســـــيبمبقارنة ما جاء يف اجلدول الســـــابق وتطور 
قصــور ممارســة التدقيق، إذ كان يبدو على تطور التدقيق يف اجلزائر التأخر وعدم مواكبة التطورات اليت كان يشــهدها 

واء من حيث وعدم ضــبطها بشــكل واضــح ســ مهنة التدقيق احملاســيبالتدقيق على الصــعيد الدويل، فعدم اســتقاللية 
ا أو من حيث املها جعلها تتناقض  1988إىل  1969م املوكلة إليه واليت كانت تظهر يف الفرتة املمتدة من القائمني 

تأخذ  مهنة التدقيق احملاسيببدأت  1991مع أهداف التدقيق على الصعيد الدويل يف تلك الفرتة، لكن انطالقا من 
ما د من صــحة حســابات، كالقالب الصــحيح من خالل االهتمام بشــروط ممارســة املهنة  والرتكيز على مهمة التأك

أن مت انشــــاء املنظمة الوطنية للخرباء احملاســــبني وحمافظي احلســــابات واحملاســــبني املعتمدين وتشــــكيل النقابة الوطنية 
هنة التدقيق مللخرباء احملاســـبني وحمافظي احلســـابات واحملاســـبني املعتمدين، واللذان كان هلما دور يف حتســـني ممارســـة 

هنة التدقيق جعل املدقق يتمتع بنوع من االســـــــتقاللية، وبغرض التوجه حنو املمارســـــــة الدولية مليف اجلزائر و  احملاســـــــيب
واملراســـــيم التنفيذية املوالية له، والذي ألغى بدوره القوانني اليت  2010يف ســـــنة  01-10مت إصـــــدار القانون  احملاســـــيب

 وحمافظي ظمة الوطنية للخرباء احملاســــبنيســــبقته وضــــبط ممارســــة املهنة خاصــــة بتشــــكيل جملس احملاســــبة واحالل املن
احلسابات واحملاسبني املعتمدين بثالث هيئات؛ املصف الوطين للخرباء احملاسبني، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات 
واملنظمة الوطنية للمحاســبني املعتمدين، كما أن هذا القانون جعل من مهمة املدقق تتمثل يف املصــادقة على صــحة 

شركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به، وهذا ما أصبح عليه هدف التدقيق حسابات ال
  .1970لى الصعيد الدويل يف ما بعد ع
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II. الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر  
دلقد قام املشرع اجلزائري بإنشاء وتشكيل العديد من اهليئات  ف الرفع من لتنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق، و

مستوى أداء مهنة التدقيق احملاسيب اليت متارس حتت اسم "مهنة حمافظ احلسابات" أو "مهنة اخلبري احملاسيب" كان يف  
كل فرتة وأخرى يتم تكوين هيئات تشرف وتراقب عمل وأداء هذه املهنة، لكن عند الوقوف على الواقع الراهن 

  ميكن حصر تلك اهليئات فيما يلي: للمهنة

II. 1. المجلس الوطني للمحاسبة 
لس الوطين للمحاســــــبة بصــــــدور املرســــــوم التنفيذي  حتت ســــــلطة الوزير  1996يف ســــــنة  318-96مت إحداث ا

لس، تشــــكيلته وكل األحكام اليت تســــريه، 1املكلف املالية ، حيث حدد هذا املرســــوم كال من مهام وصــــالحيات ا
لس بعيدا كل البعد على تنظيم وكان عمل ه ا  ، لكن بعد اإلصــــــــالحات اليتمهنة التدقيق احملاســــــــيبذا ا شــــــــهد

والذي  2011يف ســنة  24-11مت ســن مرســوم تنفيذي  01-10مهنيت احملاســبة والتدقيق خاصــة بعد صــدور القانون 
لس، تنظيمه وسري عمله.، حيث أن املرسوم اجلديد أعاد 318-96ألغى بدوره املرسوم التنفيذي السابق    تشكيلة ا

 تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة:  -أ
لس هو أو ممثله،  لس الوطين للمحاســــــــبة حتت ســــــــلطة الوزير املكلف باملالية، والذي بدوره يرتأس ا ضــــــــع ا وُ

لس من جمموعــة من ممثلني وزاريني معينني تتوفر لــديهم على األقــل رتبــة مــدير بــاإلدارة املر  ـــــكــل ا زيــة ويتم كيتشــــــــ
لس يتشـــــــكل من رئيس املفتشـــــــية العامة وبعض املديرين  ال احملاســـــــيب واملايل، كما أن ا م يف ا اختيارهم لكفاءا

لس الوطين للمصــــــــــــف الوطين للخرباء  3واملمثلني ملديريات وجمالس معينة، إضــــــــــــافة إىل  أعضــــــــــــاء منتخبني من ا
لس الوطين 3احملاســـــــبني، و أعضـــــــاء منتخبني من  3للغرفة الوطنية حملافظي احلســـــــابات و  أعضـــــــاء منتخبني من ا

م احملاســبية واملالية،   لس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاســبني املعتمدين، وأشــخاص آخرين يتم اختيارهم لكفاءا ا
ال احملاســـيب أو املايل أو االقتصـــادي أو ال انوين قكما أن للمجلس إمكانية االســـتعانة بأي شـــخص ال ســـيما يف ا

لس هي  لس بالثلث كل  6حبكم مؤهالته، مع العلم أنه مدة تعيني أعضـــــــــــاء ا ســـــــــــنوات مع جتديد تشـــــــــــكيلة ا
  .2سنتني
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 مهام وصالحيات المجلس الوطني للمحاسبة:  -ب
لس الوطين للمحاســـــــبة هو إعطاءه دور معترب من خالل توليه مهام االعتماد  إن اهلدف من إعادة تشـــــــكيلة ا

من املرســوم التنفيذي  12، 11، 10احملاســيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاســبية، واليت وضــعها املشــرع يف املواد  والتقييس
  1كما يلي: 11-24
 مهام المجلس الوطني للمحاسبة بخصوص االعتماد: -
  احلسابات افظي حم يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنيةاستقبال طلبات االعتماد والتسجيل

  واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين والفصل فيها؛
  يف اجلدول؛ لوالتسجي االعتمادتقييم صالحيات إجازات وشهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول على  
 إعداد ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول؛  
 كل الشكاوى التأديبية يف حق املهنيني والفصل فيها؛  استقبال  
 قبة النوعية وبرجمتها؛تنظيم مرا  
 لموافقةل ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمتلف أصناف املهنيني وعرضها استقبال. 
 مهام المجلس الوطني للمحاسبة بخصوص التقييس المحاسبي: -
 مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتدريسها؛ 
 رات احملاسبية؛واملسا كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستعمال األدوات  حتقيق أو العمل على حتقيق 
 ؛دف إىل تقييس احملاسبات كل اإلجراءات اليت  اقرتاح 
 ا؛شب دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات  أ
  التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة؛املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج 
 ؛دقيقتمتابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية لل 
 متابعة تطور املنهاج والنظم واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستوى الدويل؛ 
  صالحياتهتنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار. 
 مهام المجلس الوطني للمحاسبة بخصوص تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية: -
 املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية؛  
 ملسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني؛ا  
 دويل؛التابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى م 
 متابعة وضمان حتيني العناية املهنية؛  
 اإجراء دراسات يف احملاسبة وامليادين املرتبط   بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نتائجها؛ ة 
 التكوين؛ ذا ة ومراجع أخرى متعلقةيت التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجئامساعدة هي  
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  ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛تنظيم أو املسامهة يف تنظيم  
 حملاسبني.ا قيام باألحباث املناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تصرف املهنينيال 

لس قبل صــــدور القانون  لس الوطين للمحاســــبة ومقارنتها بالدور الذي كان يقوم به ا -10من عرض مهام ا

لس إىل جانب تنظيمه ملهنة احملاســــبة اليت كان يشــــرف عليها من قبل أصــــبح يشــــرف على  يالحظ، 01 أن هذا ا
هتمام أيضـا، ويظهر ذلك يف متابعته لتطور التدقيق على املسـتوى الدويل من خالل اال مهنة التدقيق احملاسـيبتنظيم 

تحســـــــني والتدقيق من خالل إعطاء كل العناية لباملعايري الدولية، وكذا املســـــــامهة يف تطوير ممارســـــــة مهنيت احملاســـــــبة 
ا ت تتكوين املمارسني سواء بتطوير برامج واملناهج أو بتنظيم التظاهرات وامللتقيا  رقية املهنتني.اليت من شأ

 اللجان التابعة لمجلس الوطني للمحاسبة:  -ج
لس الوطين للمحاسبة مت تكوين جلان تتوىل عملها بكل عناية، إ لس مخس ذ مت إنشاء للتسهيل مهام ا دى ا

جلان متســاوية األعضــاء، تتمثل يف: جلنة تقييس املمارســات احملاســبية والعناية املهنية، جلنة االعتماد، جلنة التكوين، 
، 18جلنة االنضــــــــــباط والتحكيم وجلنة مراقبة النوعية، حيث تتوىل كل جلنة جمموعة من املهام ُحددت مبوجب املواد 

  1 كما يلي: 24-11املرسوم التنفيذي  من 22، 21، 20، 19
 تتوىل املهام اآلتية: لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية: -
 وضع طرق العمل فيما خيص التطبيقات احملاسبية والعناية املهنية؛  
 لإللزام اضع خ حتضري مشاريع آراء حول األحكام احملاسبية الوطنية املطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي

  القانوين ملسك احملاسبة؛
 إجناز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛  
 دف إىل تقييس احملاسبات؛ كل اإلجراءات اليت  اقرتاح  
  ابدراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات   ؛شأ
 ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة؛  
 كذا تطبيقها و  حتضري مشاريع اآلراء املتعلقة باملعايري املعدة من املنظمات الدولية املختصة يف التقييس احملاسيب

 .املعنية تاهليئامع خمتلف  باالتصال
 ة:تتوىل هذه اللجنة املهام اآلتي لجنة االعتماد: -
  ؛االعتمادإعداد طرق العمل يف جمال معاجلة ملفات  
 جتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛  
  ؛االعتمادضمان تسيري طلبات  
  ؛االعتمادحتضري ملفات  
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 ضمان متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين. 
 تتوىل هذه اللجنة املهام اآلتية: لجنة التكوين: -
 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال التكوين؛  
 راسة ملفات املشاركة يف الرتبصات املهنية؛د  
 ضمان املتابعة الدائمة للرتبصات؛  
 توجيه املرتبصني إىل مكاتب احملاسبة واملراجعة املعتمدة؛  
  اشهاداتسليم   ية الرتبص؛ت 
  املعايري احملاسبية الدولية؛حتضري برامج التكوين يف جمال  
 التعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبة؛  
  لكل أنواع التكوين؛ االمتحاناملشاركة يف تعيني جلان  
  احملاسبة؛ مهينوضع بنك معطيات للمعايري الدولية اخلاصة بتكوين  
  تدقيقوالتنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤمترات وورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة. 
 تتوىل هذه اللجنة املهام اآلتية: لجنة االنضباط والتحكيم: -
 والتحكيم واملصاحلة؛ االنضباطعداد طرق العمل فيما خيص جمال إ  
  ألخالقية املرتكبة من ا إخالل بالقواعد املهنية والتقنية أودراسة امللفات املتعلقة باحلاالت التأديبية لكل خمالفة أو

  املهنيني خالل تأدية مهامهم؛
  ؛واالنضباطحتضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم  
  الزبائن؛و  والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني املهنيني االستشارةضمان دور أساسي يف جمال  
 وقاية واملصاحلة بني املهنينيضمان مهام ال. 
 تتوىل هذه اللجنة املهام اآلتية:لجنة مراقبة النوعية:  -
 إعداد طرق العمل يف جمال نوعية اخلدمات؛  
 إبداء اآلراء واقرتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية؛  
 ضمان جودة املراجعة املوكلة للمهنيني؛  
 كاتب وتسيريها؛إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم امل  
 إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات املكاتب؛  
 ضمان متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية واألخالقيات؛  
 إعداد قائمة املراقبني املختارين من بني املهنيني من أجل ضمان مهام مراقبة اجلودة؛  
 ا يف  لتحليا قيات والتصرفات اليت جيب على املهنينيتنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخال

 والعالقات مع الزبائن. االستشارةجمال 
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بتطوير ومتابعة  االهتمام يؤكد علىأنه  يالحظبناء على مهام املوكلة للجان التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة 
الربامج واملنهاج والوسائل املستخدمة يف تطوير مهنيت احملاسبة والتدقيق ملواكبة التطور الدويل، وذلك من خالل الرتكيز 
ا حتسني ممارسة املهنتني كاحلرص على حتضري برامج التكوين وفقا للمعايري  على خمتلف الطرق والوسائل اليت من شأ

لس بضبط الرقاب يالحظشجيع على تنظيم امللتقيات العلمية واملهنية، كما الدولية والت ة على تنفيذ القواعد اهتمام ا
املهنية واألخالقية املرتبطة مبهنيت احملاسبة والتدقيق من خالل تكوين جلنة االنضباط والتحكيم، وإضافة إىل ما سبق 

ية، إذ يظهر فع مبستوى املهنتني هو تشكيل جلنة املراقبة النوعأنه من بني ما يثبت حماولة املشرع اجلزائري ر  يالحظ
ا اللجنة التوجه اجلديد حنو حتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها مهنيت احملاسبة والتدقيق، وحماو  لة من املهام اليت تتوىل 

  ضمان جودة عالية يف احرتام قواعد ممارسة املهنتني.
 

II. 2.  المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتالمصف الوطني للخبراء 
ا مهنة احملاســــبة والتدقيق وال ســــيما إصــــدار القانون  مت إحالل املنظمة  01-10نتيجة لإلصــــالحات اليت شــــهد

بثالث  01-91 الوطنية للخرباء احملاســــــبني وحمافظي احلســــــابات واحملاســــــبني املعتمدين اليت أنشــــــأت مبوجب القانون
صــــف الوطين للخرباء احملاســــبني، الغرفة الوطنية حملافظي احلســــابات واملنظمة الوطنية للمحاســــبني هيئات جديدة: امل

املعتمدين، يتمتع كل منها بالشــخصــية املعنوية ويضــم األشــخاص الطبعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارســة 
ذا د حســـــب الشـــــروط اليت حيددها القانون همهنة اخلبري احملاســـــب ومهنة حمافظ احلســـــابات ومهنة احملاســـــب املعتم

ذا اإلصـــــــــالح فقد مت الفصـــــــــل بني مهنة اخلبري احملاســـــــــب ومهنة حمافظ احلســـــــــابات ومهنة  )01-10(القانون  ، و
ا، مع العلم أن كل  احملاسـب املعتمد من حيث التنظيم والتسـيري، فكل مهنة أصـبحت ختضـع لسـلطة هيئة خاصـة 

ا، وقد  هيئة من اهليئات املذكورة ت عمل بالتنســــــــــــيق مع وزير املكلف باملالية ويســــــــــــري كل منها جملس وطين خاص 
  1مبا يأيت: 01-10القانون من  15كلفت تلك اهليئات مبوجب املادة 

 السهر على تنظيم املهن وحسن ممارستها؛ -
 ؛مالدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليته -
 السهر على احرتام قواعد املهن وأعرافها؛ -
 أنظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وينشرها يف أجل شهرين من تاريخ إيداعها؛إعداد  -
 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ -
ذه املهن وحسن سريها. -  إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة 

  
 

                                                
، 2010 ،42 :عددال، یتعلق بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010جوان  29المؤرخ في ، 01-10القانون  -1

 .6، ص:15المادة: 
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 تشكيلة وصالحيات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين:  -أ
م من  2011يف ســنة  25-11لس الوطين للمصــف الوطين للخرباء احملاســبني وفقا للمرســوم التنفيذي يتشــكل ا

أعضـــــاء منتخبني من اجلمعية العامة من بني االعضـــــاء املعتمدين واملســـــجلني يف  9ممثل من الوزير املكلف باملالية و
ء) بناء على قرار من وزير املكلف باملالية  أعضا 9جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني، حيث يعني ثالثة منهم( 

لس الوطين للمصـــــــــف الوطين للخرباء  لس الوطين للمحاســـــــــبة، كما أنه يتم انتخاب أعضـــــــــاء ا كأعضـــــــــاء يف ا
اية العهد الثانية إىل بعد انقضــــاء  3احملاســــبني ملدة   3ســــنوات قابلة للتجديد، وال ميكن ألي عضــــو ترشــــيحه بعد 

  .1سنوات
لس الوطين للمصــف الوطين للخرباء احملاســبني وفقا للمادة  يف "األعمال اليت  01-10من القانون  17يســاهم ا

ا الســــــــلطات العمومية املختصــــــــة يف جمال التقييس احملاســــــــيب والواجبات املهنية وتســــــــعرية اخلدمات وإعداد  تبادر 
ذه املهنة اخلبري احملاسب" لس يقوم بصفة عامة بتسيري املصف الوطين 2النصوص املتعلقة  ، كما ميكن القول أن ا

  3باملهام التالية: 25-11من املرسوم التنفيذي  04للخرباء احملاسبني وبصفة خاصة ُكلف مبوجب املادة 
  وتسيريها؛ احملاسبني للخرباء الوطين للمصف التابعة املنقولة وغري املنقولة األمالك إدارة -
 تنفيذ كشفب مرفقة السنوية العامة اجلمعية على وعرضها مالية سنة كلاية   عند السنوية احلسابات إقفال -

  املوالية؛ السنة ميزانية ومشروع السنة ميزانية
  العامة؛ اجلمعية طرف من املقررة املهنية االشرتاكات حتصيل -
ال املتعلقة األشغال نتائج تعميم ضمان -   وتوزيعها؛ ونشرها املهنة تغطيه الذي با
  املهنة؛ مبصاحل عالقة هلا تكوين ملتقيات تنظيم -
  باملالية؛ املكلف الوزير من برتخيص املهنة متثل دولية أو جهوية منظمة كل  يف االخنراط -
  متثيل املصف الوطين للخرباء احملاسبني لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات كذا لدى الغري؛ -
  املماثلة؛ الدولية املنظمات لدى الوطين املصف متثيل -
 .احملاسبني للخرباء الوطين للمصف الداخلي النظام إعداد -
  تشكيلة وصالحيات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات:  -ب

لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلســــابات حســــب املرســــوم التنفيذي  م من 2011لســــنة  26-11يتشــــكل ا
أعضـــــاء منتخبني من اجلمعية العامة من بني االعضـــــاء املعتمدين واملســـــجلني يف  9باملالية وممثل من الوزير املكلف 

أعضـــــــــــاء) بناء على قرار من وزير املكلف  9جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلســـــــــــابات ، حيث يعني ثالثة منهم( 
لس ا لس الوطين للمحاســــــبة، كما أنه يتم انتخاب أعضــــــاء ا لوطنية حملافظي لوطين للغرفة اباملالية كأعضــــــاء يف ا

                                                
محاسبین وصالحیاتھ وقواعد یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء ال، 2011جانفي  27المؤرخ في  25-11المرسوم التنفیذي -1

 .9و 8، ص:12و3المادة: ، 2011، 07لعدد:سیره، ا
 .6، ص:17المادة: مرجع سابق، ، 01-10القانون - 2
 .8، ص:4المادة:  مرجع سابق، ،25-11المرسوم التنفیذي  -3
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لس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني، وكذا  3احلسابات ملدة  سنوات قابلة للتجديد حاهلم حال أعضاء ا
اية العهد الثانية إىل بعد انقضاء    .1سنوات 3ال ميكن ألي عضو ترشيحه بعد 

لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احل يف  01-10من القانون  17ســـــــــــــابات وفقا للمادة وكذلك يســـــــــــــاهم ا
ا السلطات العمومية املختصة يف جمال التقييس احملاسيب والواجبات املهنية وتسعرية اخلدمات  "األعمال اليت تبادر 

ذه املهنة اخلبري احملاســـــب" لس يقوم بصـــــفة عامة 2وإعداد النصـــــوص املتعلقة  ، كما أن باإلضـــــافة إىل ذلك فإن ا
باملهام  26-11من املرسوم التنفيذي  04ري الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وبصفة خاصة ُكلف مبوجب املادة بتسي

  3التالية:
  إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريها؛ -
  حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -
اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ  فال احلسابات السنوية عندإق -

  ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املوالية؛
ال ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة  -   الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها،با
  املهنة؛تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل  -
  االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛ -
  متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغري؛ -
  متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى املنظمات الدولية املماثلة؛ -
 الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات. إعداد النظام -

لس الوطين للغرفة الوطنية يتضح مما سبق أن مهام  لس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني ومهام ا ا
حملافظي احلسابات متطابقة، إذ أن كل واحد منها مكلف بنفس املهام لكن األول يسعى خلدمة املصف الوطين 

، والثاين يهدف خدمة الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وهذا ما يعكس اهلدف من تشكيلة هذه للخرباء احملاسبني
لس املتمثل يف الفصل بني املهام وحماولة جعل مهنيت اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات أكثر استقاللية.    ا
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II. 3. جزائرالعالقة بين الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بال 
ا اجلزائر واليت مست  ليت تشرف على أن اهليئات ا مهنة التدقيق احملاسيبلقد كشفت اإلصالحات اليت قامت 

تنظيم مهنة احملاســـــبة والتدقيق تقف أمام الرفع من مســـــتوى املهنتني، لذا فقد قام املشـــــرع اجلزائري بإحداث تغريات 
  جذرية على تلك اهليئات حيث مت تغري هيكلتها حتت سلطة وزير املكلف باملالية، ومن أهم ما مت تغيريه ما يلي:

لس الوط -  ين للمحاسبة؛إعادة هيكلة ا
 إحالل املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بثالث هيئات جديدة: -

 املصف الوطين للخرباء احملاسبني؛ 
  الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛ 
 .املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين 

تعمل هذه اهليئات على حتسني من مستوى ممارسة مهنيت احملاسبة والتدقيق وتقريب أداءها إىل املستوى الدويل، 
مة الوطنية فســيتم غض النظر عن هيكلة ومهام املنظ مهنة التدقيق احملاســيبلكن نظرا الهتمام هذا املوضــوع بتطوير 

اليت هلا يد يف  بســـــيط العالقة بني تشـــــكيلة اهليئات اجلديدةللمحاســـــبني املعتمدين وكذا عالقتها بباقي اهليئات، ولت
   ، مت وضع الشكل املوايل:مهنة التدقيق احملاسيبتنظيم 
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  : العالقة بين الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر)1-3( الشكل رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  التشريعات اجلزائرية احلالية.املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 

نة التدقيق مهمن الشــــــكل الســــــابق يتضــــــح وجود عالقة واضــــــحة يف عضــــــوية اهليئات اليت تشــــــرف على تنظيم 
لس ايف اجلزائر، فمن بني األعضــاء املنتخبة املكونة للمجلس الوطين للمصــف الوطين للخرباء احملاســبني و  احملاســيب

لس الوطين للمحاســــبة، حيث أن هذا األخري هو  الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلســــابات يشــــاركون يف هيكلة ا
من يقوم باإلشــــراف على االعتماد والتســــجيل يف جدول املصــــف الوطين للخرباء احملاســــبني والغرفة الوطنية حملافظي 

ية، هليئات الثالث تتم حتت وصــــاية الوزير املكلف باملالاحلســــابات، كما يتضــــح من الشــــكل الســــابق أن تشــــكيلة ا
ناهيك عن رئاســـــته للمجلس الوطين للمحاســـــبة، وكتلخيص للعالقة بني كل هذه اهلياكل ميكن القول أن املصـــــف 
لس الوطين للمحاســـبة والذي  الوطين للخرباء احملاســـبني والغرفة الوطنية حملافظي احلســـابات يعمالن حتت إشـــراف ا

 الوزير المكلف بالمالية

 ممثل وزير املكلف باملالية -
أعضاء منتخبني من اجلمعية  9 -

العامة من بني االعضاء املعتمدين 
واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية 

 حملافظي احلسابات
 

  ممثل الوزير املكلف بالطاقة -
  باإلحصاءممثل الوزير املكلف  -
  الوطنيةممثل الوزير املكلف بالرتبية  -
  بالتجارةممثل الوزير املكلف  -
  العايلممثل الوزير املكلف بالتعليم  -
  املهينممثل الوزير املكلف بالتكوين  -
  ممثل الوزير املكلف بالصناعة -
  رئيس املفتشية العامة للمالية -
  للضرائباملدير العام  -
  املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية -
  اجلزائرممثل برتبة مدير عن بنك  -
ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات  -

  البورصة
  احملاسبةممثل برتبة مدير عن جملس  -
لسأعضاء منتخبني عن  3 -  الوطين للمصف ا

  الوطين للخرباء احملاسبني
لسأعضاء منتخبني عن  3 - الوطنية  الوطين للغرفة ا

  احلساباتحملافظي 
لس أعضاء منتخبني عن 3 -  الوطين للمنظمة ا

  املعتمدينالوطنية للمحاسبني 
مأشخاص يتم اختيارهم  3 -  يف جمايل لكفاء

 احملاسبة واملالية 

 ممثل وزير املكلف باملالية -
أعضاء منتخبني من اجلمعية  9 -

العامة من بني االعضاء املعتمدين 
ين الوط ملصفواملسجلني يف جدول ا

 للخرباء احملاسبني

 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني للمحاسبة المصف الوطني للخبراء المحاسبين

المصف الوطني المجلس الوطني 
 للخبراء المحاسبين

الغرفة الوطنية المجلس الوطني 
 لمحافظي الحسابات

 يسير

 يتشكل من  يتشكل من 

 يسير

 يترأس

 يعينون بقرار من الوزير المكلف بالمالية 

 يعينون بقرار من الوزير المكلف بالمالية 

 يعينهم الوزير المكلف بالمالية 

اإلشراف على الحصول على االعتماد 
 والتسجيل في جدول 

اإلشراف على الحصول على االعتماد 
 والتسجيل في جدول 

 يتشكل من 
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هنة التدقيق مخيضـــع إلشـــراف الوزير املكلف باملالية، ويف نفس الوقت كلها تعمل إلصـــالح وحتســـني ممارســـة  بدوره
  يف اجلزائر. احملاسيب

عدم استقاللية   يالحظزائر، باجل مهنة التدقيق احملاسيبوبناء على العالقة املوضحة بني اهليئات املشرفة على تنظيم 
لس األعكال من املصف الوطين للخرباء احمل لى اسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات حبكم خضوعها لسلطة ا

زائر تعاين من عدم باجل مهنة التدقيق احملاسيبللمحاسبة والذي خيضع إلشراف الوزير املكلف باملالية، إذ تبقى 
ور املهنة باجلزائر ق أمام تطاملهنية وخضوعها للسلطة املباشرة هلياكل الدولة، ولعل هذا األمر وقف كعائ ااستقالليته

ا من االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني، حيث يشرتط هذا األخري على الدولة رفع  خاصة حبرما
  يدها عن استقاللية املهنة وترك ممارسي املهنة تنظيم املهنة بأنفسهم.
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III.  بالجزائرشروط ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي 
لنصوص اختضع ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر مجلة من الشروط جمسدة يف نصوص قانونية، حيث أن هذه 

حتدد الشروط العامة للممارسة مهنة حمافظ احلسابات أو مهنة اخلبري احملاسيب، كما تشرتط متتع حمافظ احلسابات 
  املهنية وااللتزام بالسر املهين.  العنايةبالكفاءة املهنية واالستقاللية وتلزمه ببذل 

III. 1.  الشروط العامة لممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر 
إن عمل مدقق احلسابات يف العصر احلايل أصبح له مكانة جد هامة، نظرا للخدمات اليت يقدمها واليت من 

ا الرفع من الثقة يف القوائم املالية، خاصة بعد تنوع وكرب حجم  جلزائر يف اآلونة املؤسسات وتعقد عمليتها، ويف اشأ
األخرية أدرك املشرع اجلزائري أمهية مدقق احلسابات، فوضع له جمموعة من األحكام منها ما هو عام خيص ممارسة 

 .ها ما خيص ممارسة كل مهنة على حدامهنيت اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات معا، ومن
III. 1 .1 . لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحساباتاألحكام المشتركة  

إن ممارســـــة التدقيق يف اجلزائر تعد كباقي الدول ختضـــــع إىل مجلة من األحكام، فمدقق احلســـــابات يف اجلزائر ال 
جيوز له ممارســــــة مهنة اخلبري احملاســــــب أو مهنة حمافظ احلســــــابات إىل إذا توفرت لديه بعض الشــــــروط، واليت كانت 

  1جمموعة من الشروط تتمثل يف: 06وضع مبوجب املادة  08-91للتعديل بني الفرتة واألخرى، فالقانون ختضع 
 اجلنسية اجلزائرية؛  -أ

 التمتع بكل احلقوق املدنية؛  -ب
ا أن ختل بالشرف؛ أال  -ج  يكون املرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب جناية أو جنحة عمدية من شأ
 قانونا؛ توفر اإلجازات والشهادات املشرتطة  -د
التســـــــجيل يف جدول املنظمة الوطنية للخرباء احملاســـــــبني وحمافظي احلســـــــابات واحملاســـــــبني املعتمدين حســـــــب   -ه

 الشروط اليت ينص القانون؛
لس القضائي املختص إقليميا مبحل   -و م، وذلك أمام ا تأدية اليمني بعد التسجيل يف املنظمة الوطنية اخلاصة 

"اقســــــم باهللا الذي ال إله إال هو ان أقوم بعملي أحســــــن قيام وأتعهد ان أخلص يف اقامتهم بالعبارات التالية: 
  تأدية وظيفيت وأكتم سر املهنة وأسلك يف كل األمور سلوك احملرتف الشريف".

إال أنه وفقا  08-91لكن جيب اإلشــارة رغم وجود شــرط اجلنســية اجلزائرية من بني الشــروط اليت وضــعها القانون 
منه رخص لألشـــــــــخاص الطبيعيني واملعنويني ذوي جنســـــــــية أجنبية وإذا توفرت فيهم الشـــــــــروط املطلوبة  08للمادة 

األخرى مبمارسة مهنة خبري احملاسب أو حمافظ احلسابات يف اجلزائر، وذلك إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق هلذا الغرض 
م القلق، مدققي احلســــــــابات يف اجلزائر يشــــــــو مع البلد الذي ينتمون إليه يف إطار املعاملة باملثل، والذي جعل من

خاصـــــــة وأن تكوين وخربة ذوي اجلنســـــــية األجنبية غالبا ما تكون أعلى مســـــــتوى، لكن يف ظل اإلصـــــــالحات اليت 

                                                
 .652، ص:06، مرجع سابق، المادة:08-91القانون  -1
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ا  نة مهللتمســـــك بشـــــرط التمتع باجلنســـــية اجلزائرية للممارســـــة  01-10رجع القانون  مهنة التدقيق احملاســـــيبشـــــهد
ابات ئر، وتعتقد الباحثة أن هذا الرتاجع قد يؤثر بشـــكل ســـليب على تطور مهنة تدقيق احلســـباجلزا التدقيق احملاســـيب

  واملمارسني األجانب. يف اجلزائر من خالله احلد من املنافسة بني املمارسني اجلزائريني

ا القانون  هنة، ملوال ســــــيما إعادة هيكلة اهليئات اليت تشــــــرف على تنظيم هذه ا 01-10إن التغريات اليت جاء 
  1أحدت بعض التعديالت على شروط ممارسة مهنة تدقيق احلسابات يف اجلزائر، واملتمثلة فيما يلي:

 أن يكون جزائري اجلنسية؛  -أ
أن حيوز شــــــهادة ملمارســــــة املهنة، بالنســــــبة ملهنة اخلبري احملاســــــب أن يكون حائز على شــــــهادة جزائرية للخربة   -ب

ة بالنســبة ملهنة حمافظ احلســابات أن يكون حائز على شــهادة جزائرياحملاســبية أو شــهادة معرتف مبعادلتها، أما 
حملافظ احلســـابات أو شـــهادة معرتف مبعادلتها، حيث يتم منح هذه الشـــهادات من معهد التعليم املتخصـــص 
التــابع للوزير املكلف بــاملــاليــة، أو املعــاهــد املعتمــدة من طرفــه، مع العلم أنــه ال ميكن االلتحــاق مبعهــد التعليم 

 ملتخصص أو املعاهد املعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين شهادة جامعية يف االختصاص؛ا
 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية؛  -ج
 يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛ أال  -د
 يف املصــــــــف الوطين للخرباء احملاســــــــبني أو يف أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مســــــــجال  -ه

 الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وفق الشروط التالية:
ارســال طلبات االعتماد بصــفة خبري احملاســب او حمافظ احلســابات بواســطة رســالة موصــى عليها أو مقابل  -

لس الوطين للمحاســـــبة، وقد فصـــــل املرســـــوم التنفيذي م يف 2011نة لســـــ 30-11 2وصـــــب اســـــتالم إىل ا
 الوثائق املرفقة بالطلب؛

لس الوطين للمحاســـبة الصـــالحية املهنية للشـــهادات كل مرتشـــح يطلب اعتماده يف صـــنف مهين  - يقدر ا
 معني؛

لس الوطين للمحاسبة طلب االعتماد  -  ا؛سيما من مطابقتها للشروط املذكورة سابق ويتحقق اليدرس ا
لس الوطين للمحاسـبة لطالب ا - أشـهر، ويف حال  4العتماد قرار االعتماد أو الرفض معلل يف أجل يبلغ ا

عدم التبيغ بعد انقضـــــــاء هذا األجل أو رفض الطلب ميكن تقدمي طعن قضـــــــائي طبقا للتشـــــــريع الســـــــاري 
 املفعول؛

                                                
 .05، ص:10و 9، 8، 6المادة: مرجع سابق، ، 01-10لقانون ا -1
یحدد شروط وكیفیات االعتماد لممارسة مھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات ، 2011جانفي  27المؤرخ في  30-11مرسوم تنفیذي رقم  -2

 .22 ،21، ص:7و 3، 2، المواد: 2011، 07العدد: والمحاسب المعتمد،
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لس الوطين للمحاســـبة يف أول جانفي من كل ســـنة قائمة املهنيني املســـجلني يف اجلدول وينشـــرها  - حيدد ا
األشـــــــــــــكال احملددة من طرف الوزير املكلف باملالية، لكن ال ميكن ألي خبري حماســـــــــــــب أو حمافظ وفقا 

 حسابات أن يسجل يف اجلدول ما مل يكن له عنوان مهن خاص؛
أن يؤدي اليمني بعد االعتماد وقبل التســـــــــــجيل يف املصـــــــــــف الوطين أو الغرفة الوطنية وقبل القيام بأي عمل،   -و

لس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكتب اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات بالعبارات  وذلك أمام ا
التالية: "أقســـــــم باهللا العلي العظيم أن أقوم بعملي أحســـــــن قيام وأتعهد أن أخلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم 

 سر املهنة وأسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملرتف الشريف، واهللا على ما أقول شهيد".

نتيجة اإلصـالحات اليت أحدثها املشـرع اجلزائري  01-10 من املالحظ أن من أهم الشـروط اليت وضـعها القانون
هي التســــجيل لدى املصــــف الوطين للخرباء احملاســــبني أو الغرفة الوطنية حملافظي احلســــابات، واالعتماد املســــبق من 

ظي ملنظمة الوطنية للخرباء احملاســـــــــــــبني وحمافطرف الوزير املكلف باملالية، بعدما كان يشـــــــــــــرتط التســـــــــــــجيل لدى ا
  سابات واحملاسبني املعتمدين فقط.احل

مسح مبمارسة مهنيت اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات عن طريق "تكوين شركات أسهم  01-10كما أن القانون 
أو شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشرتكة، وذلك شريطة أن حيمل مجيع 

ت هل هذه الشركا، وإضافة إىل شرط اجلنسية فقد وضع املشرع كذلك شروط أخرى تؤ 1الشركاء اجلنسية اجلزائرية"
مسح  هنةامل ملمارسة املنظم اجلديد القانون أن يالحظإىل ممارسة املهنة واحلصول على االعتماد، لكن ما ميكن أن 

 اجلزائرية يةاجلنس ، لكن اشرتط أن يكون شركاءها حاملياملهنة ملمارسة والتجمعات الشركات من أنواعبتكوين عدة 
من جهة، لكن الباحثة ترى أنه حد من تطور  املهنة أعضاء طرف من استحسانا لقي الذي وهو األجانب دون

مهن التدقيق احملاسيب من جهة أخرى، حيث أن غلق ممارسة املهنة على حاملي اجلنسية اجلزائرية جيعل من التقارب 
ال للتنافس بني املكاتب احمللية والدولية، دم السماح للمكاتب وع يف أداء مهنة بني ممارسيها أكثر، وال يفتح ا

  الدولية للتدقيق من مزاولة مهنة تدقيق احلسابات حيد من تطوير املكاتب احمللية.
 

III. 1 .2 .أحكام ممارسة مهنة محافظ الحسابات  
حمافظ احلســـابات  08-91 من القانون 27و 01وفقا للمشـــرع اجلزائري يعرف حمافظ احلســـابات مبوجب املادتني 

عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات  كل شخص يمارس بصفةبأنه " 
التجارية بما فيها شــــــــــركات رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضــــــــــديات االجتماعية 

بصفة عادية باسمه الخاص  كل شخص يمارسبأنه "  01-10من القانون  22، ويعرف أيضا حسب املادة 2"والنقابات
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وتحت مســؤوليته مهمة المصــادقة على صــحة حســابات الشــركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشــريع المعمول 
هنة م، ومن التعاريف الســــــابقة ميكن القول أن املشــــــرع اجلزائري يعرف حمافظ احلســــــابات بأنه شــــــخص ميارس 1"به

دف التأكد من مســـــــتقلة عن  بصـــــــفة التدقيق احملاســـــــيب طريق فحص الســـــــجالت والدفاتر احملاســـــــبية حمل التدقيق 
ا.   مصداقية احلسابات، ومدى التزام بالقوانني والقواعد املعمول 

  2حملافظ احلسابات ثالثة أدوار رئيسية: أن Pierre Emmerich-Jeanو  Gérard Lejeuneيرى 
 املصادقة على القوائم املالية؛ -
 املؤسسة؛مراقبة استمرارية  -
 الكشف للجمعية العامة عن األخطاء اهلامة واملتعمدة واليت يتعرف عليها خالل مهمته. -

ا حمافظ احلســابات واليت تتمثل يف املصــادقة على صــحة  ــرع اجلزائري إضــافة إىل املهمة الرئيســة اليت ُكلف  واملش
م املشــــرع لى عاتق مســــؤوليته، وقد اهتحســــابات املؤســــســــات حمل التدقيق، ألومه بالقيام بتأدية مهام أخرى تقع ع

اجلزائري بتلك املهام وكان يقوم بتعديلها كلما تغري القانون الذي حيكم ممارســـــــــــــة املهنة، وحاليا ختص هذه املهام 
ا دون التدخل يف التســيري، إذ يضــطلع على  فحص وثائق الشــركة ومراقبة مدى مطابقة حماســبتها للقواعد املعمول 

  3:املهام اآلتية 01-10من القانون  23سب املادة حمافظ احلسابات ح
 األمر وكذا ،السنة املنصرمة عمليات لنتائج متاما ومطابقة وصحيحة، منتظمة السنوية احلسابات بأن يشهد -

 ت؛ئاواهلي الشركات وممتلكات املالية للوضعية بالنسبة
 للمسامهني املسريون قدمهي الذي التسيري تقرير يف املبينة للمعلومات ومطابقتها السنوية احلسابات صحة يفحص -

 احلصص؛ حاملي أو الشركاء أو
 ؛املسري وأ املديرين وجملس اإلدارة جملس طرف من عليها املصادق الداخلية الرقابة إجراءات حول رأيه يبدي -
واهليئات  املؤسسات بني أو اتتبعه اليت تئااهلي أو واملؤسسات يراقبها اليت الشركة بني االتفاقيات إبرام شروط يقدر -

 مباشرة؛ غري أو مباشرة مصاحل املعنية للشركة ينري املس أو باإلدارة للقائمني فيها يكون اليت
طبيعته أن يعرقل  ومن ،عليه واطلع يكتشفه قد نقص بكل املؤهلة املداولة هيئة أو العامة واجلمعية يناملسري  علمي -

 .اهليئة أو الشركة استغالل استمرار

يتم تعيني حمافظ احلســـــــــابات عن طريق اجلمعة العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت حمافظ احلســـــــــابات من بني 
املهنيني املعتمدين واملســــــــجلني يف جدول الغرفة الوطنية، وذلك ملدة ثالث ســــــــنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وال 
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عندما يتقرر تعيني أكثر من حمافظ حســـــــــابات فإن ســـــــــنوات، و  3ميكن جتديدها بعد مرتني متتاليتني إىل بعد مرور 
  .1يتعني على كل واحد ممارسة مهنته طبقا ألحكام القانون

كما أن اجلمعة العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت هي اجلهة اليت حتدد أتعاب حمافظ احلســـــــــــــابات يف بداية 
إطار  ضا عن األتعاب والتعويضات املنفقة يفمهمته وال ميكن له ان يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما كان شكلها، ف

 مهمته.

III. 1 .3. أحكام ممارسة مهنة الخبير المحاسب  
كل شخص يمارس عادة باسمه الخاص وتحت مسؤوليته بأنه " 19اخلبري احملاسب يف املادة  08-91 ويعرف القانون

ة أو المؤســــســــات والشــــركات التجاريمهنة تنظيم المحاســــبة والحســــابات من كل نوع وفحصــــها واســــتقامتها وتحليلها لدى 
، يف حني يعرف 2"المدنية في الحاالت التي نص عليها القانون بهذه المهمة للقيام بصـــــــــــفة تعاقدية بخبرة أو احتســـــــــــاب

كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته " 01-10من القانون  18اخلبري احملاسب حسب املادة 
حليل المحاســـــبة ومختلف أنواع الحســـــابات للمؤســـــســـــات والهيئات في الحاالت التي نص مهمة تنظيم وفحص وتقويم وت

، ومن هذا التعريفني ميكن القول أن اخلبري 3"علها القانون والتي تكلفه بهذه المهمة بصــــــــــفة تعاقدية لخبرة الحســــــــــابات
نه يتم من طن ا جيعل تعيياحملاســــب هو مدقق احلســــابات لكن مهمته تعد ظرفية أو مؤقتة ألن هلا طابع تعاقدي، مم

طرف اإلدارة أو املديرية العامة وحتديد اتعابه تكون يف إطار العقد املربم بينهم، وإضـــــــافة إىل مهمة اخلبري احملاســـــــب 
اليت تقوم على فحص وحتيلي حلسـابات املؤسـسـة حمل التدقيق أسـند املشـرع اجلزائري له مهام أخرى، ميكن حصـرها 

  4يف:
 حمافظ احلسابات مبراعاة األحكام الواردة يف القانون؛ يؤهل ملمارسة وظيفة -
ا عقد عمل؛ -  يقوم مبسك وفتح وضبط ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات واهليئات اليت ال يربطه 
 يعترب املؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق املايل واحملاسيب للشركات واهليئات؛ -
 ان املايل واالجتماعي واالقتصادي؛يؤهل لتقدمي استشارات للشركات واهليئات يف امليد -
 يتعني عليه أن يعلم املتعاقدين معه مبدى تأثري التزامات والتصرفات اإلدارة والتسيري اليت هلا عالقة مبهمته.  -

إلدارة، أمكن ذلك إمكانية تعيينه وحتديد اتعابه من طرف ا اختياريوملا كانت مهمة اخلبري احملاسيب تأخذ طابع 
ا، يتضـــــح أن التدقيق احملاســـــيب الذي  ومن االطالع على املهام اليت أهل املشـــــرع اجلزائري خبري احلســـــابات القيام 
 يقوم به يأخذ طابع تعاقدي مؤقت، لكن ما يلفت االنتباه وما تالحظه الباحثة هو أنه رغم حماولة الفصـــــــــــــل بني
مهنة اخلبري احملاســـــب ومهنة حمافظ احلســـــابات واليت تظهر يف الفصـــــل بني اهليئات املشـــــرفة على املهنتني، وإصـــــدار 
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أحكام ختص كل مهنة على حد ســواء، إال أن املشــرع يرجع ويســمح خلبري احملاســب ممارســة مهنة حمافظ احلســابات 
  وباليت جيمع بني املهنتني بشكل آخر.

  
III. 1 .4. التمييز بين مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات 

إن مدقق احلسابات هو شخص يقوم بتدقيق حسابات املؤسسات مهما كان حجمها أو نوعها بطلب من 
دف تقدمي رأي فين وحمايد  اجلمعية العامة للمسامهني، أو بطلب من اإلدارة، أو من طرف متعاملني اآلخرين، 

م املالية وذلك للمساعدة يف اختاذ القرار، وقد يكون مدقق احلسابات حسب املشرع اجلزائري حول مدى صحة القوائ
تعاقدي باسم "خبري احملاسب"  أو قانوين باسم "حمافظ احلسابات"، ورغم التشابه الذي يظهر بني املهنتني واألحكام 

ما خيتلفان يف نقاط جوهرية، ومي تني يف أهم النقاط كن التفريق أكثر بني املهماملشرتكة اليت حتكم ممارستهما إال أ
ُظهرها اجلدول املوايل:   اليت ي

  : التمييز بين مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات)2-3( الجدول رقم
  مهنة محافظ الحسابات  مهنة الخبير المحاسب  معيار التمييز
  خارجية  خارجية   نوع العالقة

  إجبارية  واختياريةتعاقدية   طبيعة العالقة
  سنوية  ظرفية أو مؤقتة  الدورية
  سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة 3  حتدد يف العقد  مدتها

  الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  املصف الوطين للخرباء احملاسبني  التسجيل في
تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاســـــــــبة وخمتلف أنواع   المهمة

  احلسابات للمؤسسات واهليئات
املصـادقة على صـحة حسـابات الشـركات واهليئات وانتظامها 

  ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به
  اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت  املديرية العامة أو جملس اإلدارة  الجهة المكلفة بتعينه

  احرتام عدم التدخل يف التسيري   احرتام عدم التدخل لكن مع إمكانية تقدمي ارشادات  عدم التدخل في التسيير
  غري مسموح له ممارسة مهنة اخلبري احملاسب  مؤهل ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات  ممارسة المهنة األخرى

  حتدد من طرف اجلمعية العامة أو اهليئة املكلفة باملداوالت  حتتسب وحتدد يف العقد  األتعاب
  املشرع اجلزائرياملصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 

ـــــابق فكرة واضــــــــحة حول التمييز بني مهنة اخلبري احملاســــــــب ومهنة حمافظ احلســــــــابات، ويربز  يقدم اجلدول الســـ
التداخل املوجود بني املهنتني من خالل إبراز إمكانية اخلبري احملاســـــــــب ممارســـــــــة مهنة حمافظ احلســـــــــابات على غرار  

وميكن القول أنه رغم أن كل واحد منهما ميارس حمافظ احلســـابات الذي ال ميكن له ممارســـة مهنة اخلبري احملاســـب، 
اخلارجي للحســــــابات إال أن اخلبري احملاســــــب تتمثل مهمته بصــــــفة عامة يف تنظيم ،فحص،  مهنة التدقيق احملاســــــيب

تقومي وحتليل احلســابات أما حمافظ احلســابات يقدم رأيه حول شــرعية احلســابات وصــدقها، كما أن اخلبري احملاســب 
لعامة جبارية ومؤقتة حتدد يف عقد جيمع بينه وبني اجلهة املكلفة بتعيينه، واليت قد تكون اجلمعية اتعد مهمته غري إ

أو اإلدارة، لكن حمافظ احلســــــــــابات تعد مهمته إجبارية، دائمة ومســــــــــتمرة تغطي كل الفرتات اليت يقوم من خالهلا 
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ـــــــــــــ  س املؤسسة حمل التدقيق، كما أن تعيني سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لدى نف 3باملصادقة، واليت حددت بـ
حمافظ احلســــــــــــابات يقع على عاتق اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت فقط، وال ميكن لإلدارة ذلك على 
خالف تعيني اخلبري احملاســـب، كما أن اخلبري احملاســـب يعد جمال تدخله أوســـع من حمافظ احلســـابات إذ له إمكانية 

 التنظيم والتســيري، وميكن له تويل مهام حماســبية وتســيريية، يف حني أن مهمة حمافظ احلســابات تقدمي االرشــادات يف
ال تتعدى إىل التدخل يف التســــــــيري، لكن فيما خيص أتعاب كال منهما فتعد طريقة حتديدها مع حمافظ احلســــــــابات 

ضــــــــع مع اخلبري احملاســــــــب الذي خيمن طرف اجلمعية العامة أو اهليئة املكلفة باملداوالت، على خالف أن حتديدها 
  للعقد املربم بينه وبني اجلهة املكلفة بتعيينه.

ولعل التشــابه والتداخل املوجود بني ممارســة مهنة حمافظ احلســابات ومهنة اخلبري احملاســيب يعد بني األســباب اليت 
 اإلشكاالترح العديد من ا طجتعل مهمة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر ختضع لبعض التعقيد وكثرة سن القوانني، وكذ

  حول التشريعات اليت متس مهنة دون أخرى.
III. 2.  ئرشرط الكفاءة المهنية لممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزا 

حبكم أن مهنة تدقيق احلســــابات تشــــرتط الكفاءة املهنية، واليت تتمثل يف "مجلة من املعارف واخلربات يف شــــىت 
مرور الزمن، حيصــــل املدقق عليها بعد تكوين نظري وميداين والنجاح يف الشــــهادات  امليادين واليت تزداد اتســــاعا مع

، وبالتايل حىت يتمكن املدقق من مزاولة املهنة عليه احلصــــــول على تكوين نظري يســــــمح له 1من أعلى املســــــتويات"
ا، وكذا تكوين عملي ميكن االت املرتبط  وظيف معارفه يف ه من تباإلحاطة جبوانب األســاســية ســواء للتدقيق أو ا

الواقع، وبالتايل اكتســـــــــــــاب خربة مهنية، ولكن هذا غري كاف وجيب على املدقق للحصـــــــــــــول على الكفاءة املهنية 
دف اإلحاطة باملؤهالت اليت وضعها املشرع اجلزائري لتوفر الكفاءة املهنية  االستمرار يف تنمية املعارف واخلربات، و

  نواحي:للمدقق سيتم تقسيمها إىل ثالث 
ســـــــبق التطرق إىل الشـــــــروط اليت متكن الشـــــــخص الطبيعي أو املعنوي من ممارســــــة  لقد : الناحية العلمية  -

مهنيت اخلبري احملاســـــب أو حمافظ احلســـــابات حســـــب املشـــــرع اجلزائري، وحيازة شـــــهادة للخربة احملاســـــبية أو حملافظة 
كلف من معهد التعليم املختص التابع للوزير املاحلســــــــابات أو ما يعادهلما تعد من أهم تلك الشــــــــروط، واليت متنح 

باملالية أو املعاهد املعتمدة من طرفه، لكن ال ميكن االلتحاق باملعهد إال بعد إجراء مســـــــابقة للمرتشـــــــحني احلائزين 
شـــــهادة جامعية يف االختصـــــاص، حيث "حتدد قائمة الشـــــهادات اجلامعية بقرار مشـــــرتك بني الوزير املكلف باملالية 

وبالتايل فاملشــــرع اجلزائري اشــــرتط من ناحية التأهيل العلمي على املدقق احلصــــول  ،2ر املكلف بالتعليم العايل"والوزي
 على شهادة جامعية يف االختصاص وشهادة للخربة احملاسبية أو حملافظة احلسابات أو ما يعادهلما.

                                                
 .26، ص:مرجع سابقمحمد بوتین،  -1
یحدد الشھادات الجامعیة التي تمنح حق المشاركة في مسابقة االلتحاق بمھنة ، 2011فیفري  16المؤرخ في  72-11مرسوم تنفیذي رقم  -2

 .05، ص:03المادة:، 2011، 11العدد: التعلیم المتخصص لمھنة المحاسب،
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و وشــــــهادة اخلربة احملاســــــبية أإن حصــــــول املدقق على شــــــهادة جامعية يف االختصــــــاص : الناحية العملية  -
لس  اء تربصــــه املهين لدى مهين أو شــــركة مهنيني يعينهما ا حمافظ احلســــابات ال ميكنه من مزاولة املهنة إال بعد ا
الوطين للمحاســـــــــبة، وقد مت التفصـــــــــيل يف دور املهنيني والشـــــــــركات املهنية يف ضـــــــــمان ومراقبة الرتبص حتت توجيه 

لس الوطين للم حاســـبة، لكن اشـــرتط املشـــرع للرتبص املهين للخبري احملاســـب إال املرتشـــحون احلاصـــلون وإشـــراف ا
على شــهادة الدراســات العليا يف احملاســبة املعمقة واملالية، وللرتبص حملافظ احلســابات إال املرتشــحون احلاصــلون على 

ني قابلة نه حدد مدة الرتبص بســــنتشــــهادة الدراســــات العليا يف احملاســــبة والتدقيق من معاهد املذكورة ســــابقا، كما أ
لس الوطين للمحاسبة   2، حيث جيب على املرتبص ما يأيت:1للتمديد بناء على رأي جلنة التكوين با

 اجناز الرتبص بانضباط؛ 
 حضور االجتماعات الدورية اليت يستدعيه إليها مراقب الرتبص؛ 
 ده باط والســــــــلوك املهين النموذجي الذي حيداحرتام الســــــــلطة الســــــــلمية واالمتثال للقواعد التأديبية واالنضــــــــ

 املشرف على تربصه؛
  االلتزام بالســــــلوك احلســــــن وارتداء هندام الئق الذي يشــــــرف املهنة، مبا يســــــمح بالتحفظ والقدرة واالندماج

 املعنوي؛
 االلتزام باألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تسري تنظم املهنة؛ 
 ســـــــــــــنوات على األقل اليت تلي  3مل معهم أثناء فرتة الرتبص، طيلة رفض كل مهمة لدى الزبائن الذين تعا

 انتهاء تربصه املهين، ما مل حيظ مبوافقة صرحية مسبقة من املشرف على الرتبص؛
 حتسني معارفه التقنية وحتيينها، وإثراء ثقافته العامة؛ 
 املشاركة يف األيام الدراسية اليت ينظمها مراقب الرتبص؛ 
 يبني بصدق طبيعة وامتداد األشغال املنجزة خالل السداسي املنصرم. حترير تقرير سداسي  

لس الوطين للمحاســـــــــــــبة بتقييم أداء املرتبص اللتزامات اية الرتبص يقوم ا د قراره والذي ميكن أن وحيد ،هوعند 
  3يكون على ثالث أشكال، كما يلي:

  اية الرتبص اليت تســــمح بقبول املرتبص يف اســــبية أو حمافظة اختبارات امتحان اخلربة احملإما تســــليم شــــهادة 
 احلسابات؛

  اية الرتبص بالنســــــبة للفرتة اإلمجالية للرتبص، أو ملدة حمددة من الرتبص، اعتبارا إما رفض تســــــليم شــــــهادة 
 لعدم االنضباط أو عدم انتظام العمل املنجز أو املعرفة غري الكافية املكتسبة خالل الرتبص؛

                                                
یر التربص المھني واستقبال ودفع أجر الخبراء یحدد شروط وكیفیات س، 2011نوفمبر  24المؤرخ في  393-11مرسوم تنفیذي رقم  -1

 .18ص:، 9و 8، 5 ،3، 2 المادة:، 2011، 65: ، العددالمحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین
 .19، ص:13 المادة: مرجع سابق، 393-11مرسوم تنفیذي رقم  -2
 .20، ص:18المادة: مرجع سابق،  393-11مرسوم تنفیذي رقم  -3
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   بص جديدة ملدة ســــــنة واحدة يســــــتدعي خالهلا املرتبص إىل حتســــــني معارفه التقنية واملهنية إما تقرير فرتة تر
 وتعميقها.

حملاسـب أو مهنة من ممارسـة مهنة اخلبري ااية الرتبص شـهادة حىت بعد حصـوله على وبالتايل ال ميكن للمرتبص 
ائي، وقد فصـــل املشـــرع يف   ذا االمتحانشـــروط وكيفيات تنظيم هحمافظ احلســـابات إىل بعد اخلضـــوع إىل امتحان 

  .74-11 1من خالل املرسوم التنفيذي
بعد تكوين املدقق من اجلانبني العلمي والعملي يتوجه للممارســــــــة  :تمرناحية التطوير والتحديث المســـــــ -

املهنة بكل اســــــتقاللية، فكلما كان تكوينه ســــــليم ســــــهلت عليه مهامه، لكن هذا يف البداية فقط لكن إذا اكتفى 
املــدقق بتكوينــه طيلــة مــدة عملــه فــإنــه يواجــه اختالالت يف عملــه، لــذا عليــه حتــديــث وتطوير تكوينــه انطالقــا من 
ا من قريب أو بعيد،  حتســـــينه ألدائه واطالعه املســـــتمر على كل املســـــتجدات اليت تشـــــهدها املهنة وكل ما يتعلق 

الذي تشــهده املهنة  ماعية والثقافية، ناهيك عن التطورفمهنة التدقيق تتأثر بالتغريات احملاســبية واالقتصــادية، االجت
على الصعيد الدويل، لكن  املشرع اجلزائري، مل يلزم مدقق احلسابات بالتطوير والتحديث املستمر واكتفى بتحميل 

  تدقيق.لجملس الوطين للمحاسبة واللجان املنبثقة عنه متابعة تطوير التقنيات واملعايري  الدولية سواء احملاسبية أو ل
III. 3.  التدقيق المحاسبي بالجزائر شرط االستقاللية لممارسة مهنة  

تعد اســـــــتقاللية مدقق احلســـــــابات من بني أهم الشـــــــروط الواجب توافرها فيه، وذلك لضـــــــمان حياد رأيه حول 
ا مصداقية القوائم املالية وعدم حتيزه،  ن تضمن أواملشرع اجلزائري يضع جمموعة من النصوص القانونية اليت من شأ

  استقاللية املدقق واليت ميكن إظهارها يف تعيني مدقق احلسابات وحاالت موانع وتنايف استقالليته كما يلي:
كما ســبق اإلشــارة أن تعيني حمافظ احلســابات وحتديد أتعابه يكون من طرف : تعيين محافظ الحسـابات -

 التدقيق وذلك جتســـــيدا ملبدأ اســـــتقاللية، وحىت إذا متاجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت للمؤســـــســـــة حمل 
تعيني أكثر من حمافظ حســـــابات فإن كل واحد منهم ميارس مهنته بشـــــكل مســـــتقل عن اآلخر، وحفاظا على هذا 
ا  املبدأ يضــع القانون التجاري جمموعة من العالقات اليت ميكن أن تربط حمافظ احلســابات مع اإلدارة واليت من شــأ

 2عه من تعيينه لدى املؤسسة، وهي:إقصاءه ومن
  ؛لشركةااألقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين وجملس مراقبة 
 ) من رأس مال 1/10القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواجهم للشركات اليت متلك (

 ) رأس مال هذه الشركات؛1/10إذا كانت هذه الشركة نفسها متلك (الشركة أو 

                                                
یحدد شروط وكیفیات تنظیم االمتحان النھائي بصفة انتقالیة للحصول على شھادة ، 2011فیفري  16المؤرخ في  74-11مرسوم تنفیذي  -1

 .6، ص:1المادة:  ،2011 ،11 :العددالخبیر المحاسب، 
. عبر الرابط 189، ص:6مكرر 715 :لمادةا، 2007، یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75األمر  -2

  التالي:
http://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf , 04/03/2015. 
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  أزواج األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط غري نشاط حمافظ حسابات أجرة أو مرتبا إما من القائمني
 باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو من جملس املراقبة؛

  اء حمافظ حسابات يف أجل مخس سنوات ابتداألشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظيفة
اء وظائفهم؛  من تاريخ إ

 ابتداء  تاألشخاص الذين كانوا قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جملس املراقبة أو جملس املديرين يف أجل مخس سنوا
اء وظائفهم  ؛من تاريخ إ

 كل قروض زات اخرى السيما يف شاألشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين حتصلوا على أجور واتعاب او امتيا
 سنوات االخرية. 3أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة او اهليئة خالل 

حقيق يشـرتط املشـرع اجلزائري االسـتقاللية الفكرية واألخالقية لت :النشاطات المنافية الستقاللية المدقق -
  1اللية يف:تعترب متنافية مع تلك االستقممارسة مهنة اخلبري احملاسب او حمافظ احلسابات، وحيدد احلاالت اليت 

 كل نشاط جتاري، ال سيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية؛ 
 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين؛ 
 كل عهدة إدارية أو العضـوية يف جملس مراقبة املؤسـسـات التجارية املنصـوص عليها يف القانون التجاري، ما عدا 

 شركات اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات؛
 اجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة؛ 
 كل عهدة برملانية؛ 
 .كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة 

دف احلفاظ على اســــتقاللية املدقق  لى املادية فاملشــــرع اجلزائري مينع اخلبري احملاســــب وحمافظ احلســــابات عأما 
، وكذا "الســـعي 2وجه عام من " القيام بأية مهمة يف املؤســـســـات اليت تكون هلم فيها مصـــاحل مباشـــرة وغري مباشـــرة"

م القانونية، أو  لبحث ابصــفة مباشــرة أو غري مباشــرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضــمن اختصــاصــا
عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضـــــــــات أو امتيازات أخرى، وكذا اســـــــــتعمال أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال 

، لكن إذا أراد اخلبري احملاســـب أو حمافظ احلســـابات  أن ميارس نشـــاط منافيا بصـــفة مؤقتة 3اإلشـــهار لدى اجلمهور"
 واحد من تاريخ بداية نشــــــــاطه، ومتنحهجيب عليه طلب إغفاله من اجلدول لدى االعتماد يف أجل أقصــــــــاه شــــــــهر 

اللجنة املوافقة إذا كانت املهمة اجلديدة للمهين ال متس بطبيعتها باملصـــــــــــــاحل االخالقية للمهنة، وملا كان املشـــــــــــــرع 
اجلزائري صــــارما أكثر مع اســــتقاللية حمافظ احلســــابات فقد وضــــع جمموعة من النصــــوص القانونية ليمنعه على وجه 

  4املهام، واليت حتصر يف: خاص من القيام ببعض

                                                
 .11 ،10، ص:64، مرجع سابق، المادة: 01-10القانون  -1
 .11، ص:67لمادة: امرجع سابق، ، 01-10القانون  -2
 .11، ص:70المادة: مرجع سابق،  ،01-10القانون  -3
 .11، ص:65المادة: مرجع سابق،  ،01-10القانون  -4
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 القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛ -
 القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين؛ -
 قبول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛ -
 التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة او اإلشراف عليها؛ قبول مهام -
ا؛ -  ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حسابا
اء عهدته. 3شغل منصب مأجور يف الشركة او اهليئة اليت راقبها بعد أقل من  -   سنوات من ا

وعلى حمافظ احلسابات قبل ابداء قبوله مهمة تدقيق حسابات أي مؤسسة عليه التأكد من عدم وقوعه حتت 
، وهذا 01-10طائلة كل حاالت املوانع والتنايف اليت وضعها املشرع اجلزائري سواء يف القانون التجاري أو القانون 

   ستقاللية عن املؤسسة حمل التدقيق.ما يؤكد على أن مدقق احلسابات يف اجلزائر عليه أن يتمتع باال

III. 4 .لممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر شرط العناية المهنية  
جيب على مدقق احلســـــابات أن يلي كل االهتمام والعناية عند ممارســـــة مهنته، ليس فقط عند مجع أدلة التدقيق 

روط عليها مسؤولية مهنية، وميكن حتديد ش أو عند إعداد أوراق عمله، بل عند كل مراحل أداء مهمته واليت يرتتب
  1اليت جيب توافرها بغية الوصول إىل العناية املهنية املطلوبة يف:

 حماولة احلصول على أنواع املعرفة املتاحة بغية التنبؤ باألخطاء غري املنتظرة؛ -
ا؛ناصر اأخذ بعني االعتبار الظروف غري العادية يف برنامج التدقيق من اجل احلذر عند فحص الع -  ملرتبطة 
 التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية حتديد مواطن القوة والضعف، الذي قد يستغل حلدوث أخطاء؛ -
 العمل على إزالة الشكوك أو االستفسارات املتعلقة باملفردات ذات األمهية إبداء الرأي؛ -
 العمل باستمرار من أجل تطوير جمال خربته املهنية. -

مته  01-10من القانون  59واملشرع اجلزائري وفقا للمادة  حيمل حمافظ احلسابات "املسؤولية العامة عن العناية 
لقــانون التجــاري يتيعن على حمــافظ من ا 4 مكرر 715، ومبوجــب املــادة 2بتوفري الوســــــــــــــائــل دون النتــائج" هويلزمــ

ا، كما يدقق يف حســابات الشــركة وصــحته مراقبة انتظام احلســابات "التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية للشــركة ويف
صـــحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين حســـب احلالة، ويف الوثائق املرســـلة إىل املســـامهني 

ا، ويصـــادق على انتظام اجلرد وحســـابات الشـــركة، ويتحقق إذا ما مت احرت  م احول الوضـــعية املالية للشـــركة وحســـابا
، فمدقق 3مبدأ املســــــــاواة بني املســــــــامهني، وجيوز له إجراء التحقيقات أو الرقابات اليت يراها مناســــــــبة طيلة الســــــــنة"

                                                
 .38 ،37 ، ص:2010، 1، طدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة وتدقیق الحساباتصدیقي مسعود ومحمد التھامي طواھر،  -1
 .10، ص:59المادة:مرجع سابق، ، 01-10لقانون  ا -2
 . 188، ص:4مكرر  715المادة:  مرجع سابق، ،59-75األمر  -3
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وليات: ه واليت يتحمل عنها كل ثالث أنواع من املســـــــــؤ ملزم ببذل العناية املهنية يف أداء عملاحلســـــــــابات يف اجلزائر 
  املدنية، اجلزائية والتأديبية.

بها واألضـــرار األخطاء اليت يرتك يتحمل مدقق احلســـابات يف اجلزائر املســـؤولية املدنية: المدنيةالمســؤولية  -
اكتتاب عقد تأمني لضــــــــمان مســــــــؤوليته املدنية " 01-10 من القانون 75اليت خيلفها، كما يتعني عليه وفقا للمادة 

رفعت عنه "من القانون التجاري  14مكرر  715، لكن املادة 1"اليت من املمكن أن يتحملها أثناء ممارســـــــــــــته ملهنته
املســـؤولية املدنية عن املخالفات اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو أعضـــاء جملس املديرين، حســـب احلالة إال إذا مل 

 .2"يكتشف مدقق احلسابات عنها يف تقريره للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية رغم اطالعه عليها
من القانون  62حمل مدقق احلســــــابات يف اجلزائر املســــــؤولية اجلزائية وفقا للمادة يت :المســـــؤولية الجزائية -

يعاقب كل شــــخص ميارس "من نفس القانون  73عن كل تقصــــري يف القيام بالتزام قانوين، وحســــب املادة  10-01
 2.000.000ىل دج إ 500.000 مهنة حمافظ احلسـابات أو مهنة اخلبري احملاسـب بطريقة غري شـرعية بغرامة مالية من

 .3"دج، ويف حالة العود يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنة وبضعف الغرامة
عقوبة حمافظ احلســـــــــابات الذي منح عمدا ووافق على البيانات  825كما أن  القانون التجاري حدد يف املادة 

دج  500.000دج إىل  20.000غري الصـــــــــــــحيحة اليت وردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة بغرامة مالية من 
عقوبة كل شخص ميارس أو حيتفظ  829يف املادة و وباحلبس من ستة أشهر إىل سنتني، أو بإحدى هاتني العقوبتني

دج  200.000دج إىل  20.000بوظائف حمافظ احلســـــــــــــابات بالرغم من عدم مالئمة ذلك قانونية بغرامة مالية من 
عقوبة حمافظ احلسابات  830حدى هاتني العقوبتني، وكذا حدد يف املادة وباحلبس من شهرين إىل ستة أشهر، أو بإ

الذي يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشـــــــركة أو أنه لن يكشـــــــف إىل وكيل الدولة عن الوقائع 
ا بغرامة مالية من  أو  ســــــنواتدج، وبالســــــجن من ســــــنة إىل مخس 500.000دج إىل  20.000اإلجرامية اليت علم 

  .4بإحدى هاتني العقوبتني
من قانون العقوبات املتعلقة بإفشاء سر املهنة على حمافظ احلسابات  302و 301كما انه تطبق أحكام املادتني 

 5وضعت احلاالت اليت ال يتقدان فيها بالسر املهين كما يلي: 01-10من القانون  72اخلبري احملاسب، لكن املادة 
 يني؛بعد فتح حبث أو حتقيق قضائ 
 مبقتضى واجب اطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق املقررة؛ 
 بناء على إدارة موكليهم؛ 
 .عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام جلنة االنضباط والتحكيم 

                                                
 .12، ص: 75المادة:  ، مرجع سابق،01-10القانون  - 1
 .191ص:  ،4مكرر  715المادة:  مرجع سابق، ،59-75األمر  - 2
 .12، ص: 73المادة:  ، مرجع سابق،01-10القانون  - 3
 .245، ص: 830و 829، 825واد: الم مرجع سابق، ،59-75األمر  - 4
 .12، ص: 72المادة:  ، مرجع سابق،01-10القانون  - 5
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 01-10من القانون  63يتحمل حمافظ احلســـــــــابات واخلبري احملاســـــــــب وفقا للمادة : المســـــــؤولية التأديبية -
أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للحاسـبة حي بعد اسـتقالتهم عن مهامهم عن كل خمالفة التأديبية املسـؤولية "

، وميكن تقدمي الطعون ضد العقوبات التأديبية 1أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم"
ا،  التنفيذي  وقد خصص املشرع اجلزائري املرسومأمام اجلهة القضائية املختصة، طبقا إلجراءات القانونية املعمول 

م لتحديد درجة األخطاء التأديبية املرتكبة من طرف اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات خالل 2013لسنة  13-10
ممارســــــة وظيفتهم وكذا العقوبات اليت تقابلها، وتعد جلنة االنضــــــباط والتحكيم للمجلس الوطين للمحاســــــبة اهليئة 

للتحقيق يف الشــــــــــكاوى وتقدير درات خطورة األخطاء املرتكبة وكذا إصــــــــــدار العقوبات التأديبية،  الوحيدة املؤهلة
 2تصنف العقوبات التأديبية كما يأيت: 

 :الدرجة األوىل، واملتمثلة يف:من األخطاء املهنية ختصص هذه العقوبة  االنذار 
 تصريح مبراجع كذبة؛ 
  لس أو الغرفة  خالل ممارسة وظيفتهم؛تصريح باالنتماء إىل مصف ا
  االنتقادات غري املؤســـــســـــة الصـــــادرة عن املهين كتابيا أو شـــــفهيا أو بأي شـــــكل آخر بغرض اإلحالل بالثقة

 املبنية بني الزبائن وزمالئه قصد إزالتهم؛
 .نقص االحرتام اجتاه أحد زمالئه خالل ممارسة نشاطه 

 :واملتمثلة يف:لثانيةاالدرجة من األخطاء املهنية ختصص هذه العقوبة  التوبيخ ،  
 يف حالة تكرار خطأ من الدرجة األوىل؛ 
 لس الوطين للمحاسبة؛  رفض التكفل باملرتبصني املوجهني من ا
 فتح مكتب ال يتطابق مع التنظيم املعمول به؛ 
 الغياب املهين عن حضور اجتماعني متتاليني للجمعيات العامة واالنتخابات أو عدم متثيله؛ 
 املشــــــــاركة يف كل تظاهرة ينظمها املصــــــــف الوطين للخرباء احملاســــــــبني أو الغرفة الوطنية  عدم دفع مصــــــــاريف

 حملافظي احلسابات واليت قام حبضورها. 
 :واملتمثلة يف: ،الثالثةالدرجة من األخطاء املهنية ختصص هذه العقوبة  التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر 

 ؛يف حالة تكرار اخلطء من الدرجة الثانية 
 خطأ يف االحتفاظ باألرشيف؛ 
 استعمال اخلتم املهين يف أعمال غري منجزة حتت مسؤوليته؛ 
 عدم دفع االشرتاك املهين؛ 
 عدم اكتتاب تأمني مهين؛ 

                                                
 .10، ص: 63المادة:  ، مرجع سابق،01-10لقانون  -1
، یحدد درجة األخطاء التأدیبیة المرتكبة من طرف الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2013جانفي  13المؤرخ في  10-13المرسوم التنفیذي  -2

 .19، ص: 09إلى  05 المواد: من ،2013 ،03 :وكذا العقوبات التي تقابلھا، العدد والمحاسب المعتمد خالل ممارسة وظیفتھم
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  مقولة األعمال املتعلقة باملهنة من املهين مع أشـــخاص معنويني أو طبيعيني غري مســـجلني يف جدول املصـــف
 الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛الوطين للخرباء احملاسبني أو 

  الس الوطنية للمصـــــف الوطين للخرباء احملاســـــبني والغرفة اســـــتعمال ختم غري مطابق للنموذج الذي متنحه ا
 الوطنية حملافظي احلسابات.

 :واملتمثلة يف:الرابعةالدرجة من األخطاء املهنية ختصص هذه العقوبة  الشطب من الجدول ، 
  من الدرجة الثالثة؛يف حالة تكرار خطأ 
 إفشاء السر املهين؛ 
 إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها؛ 
 تصرفات معتمدة مكررة متس بقواعد أخالقيات املهنة؛ 
 ممارسة املهنة خالل مدة التوقيت؛ 
 .ممارسة املهنة دون مكتب مهين 

 
IV. جراءات الدنيا لممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائراإل 

ومما سبق يتضح أنه على مدقق احلسابات يف اجلزائر قبل املباشرة يف تدقيق حسابات الشركة عليه التوقيع على 
دفرت الشروط الذي حيمل معلومات عن املؤسسة حمل التدقيق من جهة ومعلومات عن استقاللية املدقق ومؤهالته 

تدقيق، لذي ميكن اعتباره التخطيط لعملية المن جه أخرى، ومن مث حتديد برنامج عمل مفصل لعملية التدقيق وا
ت عليها صملهامه القيام باإلجراءات اليت نعلى حمافظ احلسابات يف إطار تأديته  SPM/94/103وحسب املقرر رقم 

  :يف ستة توصيات، واملوضحة يف الشكل التايل
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  الجزائريإلجراءات الدنيا لعملية التدقيق وفقا للمشرع ا: )2-3( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  على:املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد 
- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, du 2 février 1994, relative aux diligences professionnelles du 

commissaire aux comptes, Ministère de l’Economie, recommandations n°1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

 إجراءات التخطيط لعملية التدقيق

  :01التوصية رقم 
  اإلجراءات الدنيا في إطار  

 قبول التوكيل والدخول إلى الوظيفة

 ؛قبول التوكيل 
 ؛الدخول إىل الوظيفة 
 اإلجراءات اخلاصة يف حالة رفض القبول. 

  :02التوصية رقم 
  اإلجراءات الدنيا  

 الخاصة بملف العمل

 ؛مسك امللف الدائم وامللف السنوي 
 ؛االحتفاظ مبلفات العمل 
  احلساباتتعدد حمافظ اإلجراءات اخلاصة يف حالة. 

  : 03التوصية رقم 
  اإلجراءات المتعلقة 

 بالتقرير حول الحسابات المجمعة

 ؛االتصال مبجلس اإلدارة 
 ؛تقرير عام لشهادة احلسابات 
 تقرير خاص حول االتفاقيات القانونية. 

  : 04التوصية رقم 
  ول موضوع حاإلجراءات الدنيا 

  تصريحات األعمال اإلجرامية

  ا أو إفشاءهااألعمال اإلجرامية اليت جيب على  ؛حمافظ احلسابات اإلداء 
 ؛إجراءات حمافظ احلسابات لإلداء باألعمال اإلجرامية 
 أجال وشكل التقرير. 

  :05التوصية رقم 
  ة لمتعلقة بالطريقاإلجراءات ا 

 حافظ الحساباتالتي يتبعها م

 ؛إجراءات الدخول إىل املهنة 
  ؛التدقيقالتعريف بصفة عامة باملؤسسة حمل 
 فحص وتقييم املراقبة الداخلية 
 تدقيق احلسابات. 

  : 06التوصية رقم 
  اإلجراءات الدنيا الخاصة 

  بتدقيق الحسابات

 ؛تدقيق امليزانية 
 ؛تدقيق حسابات النتيجة 
 تدقيق التكاليف واملنتوجات. 
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زائر، جلمسار تنفيذ املدقق ملهمة تدقيق احلسابات يف ا اعتبار أن التوصيات الستةمن الشكل السابق ميكن 
وبغض النظر عن ترتيب هذه التوصيات ميكن القول أن مسار تنفيذ املهمة التدقيق يبدأ بقبول التوكيل والشروع يف 

انظمث كيفية  الدخول إىل املهمة، ارة وإعداد كيفية االتصال مبجلس اإلد  وكذا، يم عمله ضمن ملفات واالحتفاظ 
ة يالتقارير سواء لإلداء بشهادته حول احلسابات أو للتصريح عن االتفاقيات املربمة أو لإلفشاء عن االعمال اإلجرام

خطيط لعامية الرقابة الداخلية للمؤسسة والتاليت ختص املؤسسة حمل التدقيق، وفيما يلي كيف يقوم املدقق بفهم 
  التدقيق.

IV. 1.  الرقابة الداخليةإجراءات 
من املقرر  05إن الفهم الكاف للرقابة الداخلية يعد مرحلة جد هام من مراحل تدقيق احلسابات، والتوصية رقم 

103/SPM/94  از كفاءات اجلهحمدودة عليه أن يتحقق من   إمكانياتترى أنه حبكم أن حمافظ احلســـــــــــــابات له
حمل التدقيق من خالل الرتكيز على احرتام األشــــكال الشــــرعية والقانونية وكذا حتديد مســــتوى  مؤســــســــةاحملاســــيب لل

نوعية املراقبة الداخلية، حيث أن تقدير هذه األخرية من شـــــــــــــأنه التعرف على املراقبات الداخلية اليت يرتكز عليها 
  .1املعطيات من أجل تقليص برنامج تدقيق احلسابات املناسبةوكذا الكشف عن نسبة األخطاء يف معاجلة 

ومن هنا يتضــح أن املشــرع اجلزائري يويل اهتمام واضــحا لفهم الرقابة الداخلية للمؤســســة حمل التدقيق من طرف 
ا أن توفر اجلهد وتســـمح للمدقق أن يقوم بتدقيق احلســـابات بناء  حمافظ احلســـابات، ويعتربها خطوة هامة من شـــأ
على إمكــانيــاتــه احملــدودة، وذلــك من خالل تقييم حتــديــد النقــاط الواجــب الرتكيز عليهــا وكــذا حجم األخطــاء اليت 
ميكن أن تنتج من الرقابة الداخلية، وبالتايل متكن املدقق من حتديد وتقليص حجم العينة اليت عليه فحصها والتأكد 

  من مصداقيتها.
ا املؤسسة حمل التدقويهدف تقييم املراقبة الداخلية إدراك ا يق، لنقائص اليت تشوب أنظمة وإجراءات اليت تقوم 

ا أن متكن املدقق من حتديد برنامج تدقيق احلســــــــابات، واملشــــــــرع  ومدى تأثريها على احلســــــــابات، واليت من شــــــــأ
طار مهمته إ ويف ألزم حمافظ احلســــــــابات بعد قبوله التكليف بالتدقيق 2013 جوان 24 للقرار مؤرخ يفاجلزائري وفقا 

دف جتنب خماطر  العامة، االطالع على عناصــــــر الرقابة الداخلية الدقيقة املطبقة من قبل املؤســــــســــــة حمل التدقيق 
  2االخطاء املعتربة يف:

 جممل احلسابات؛  
 االثباتات املتعلقة بتدفقات العمليات واألحداث احملاسبية للفرتة؛ 
 اية الفرتة؛  أرصدة حسابات 
 الية واملعلومات املقدمة ضمن ملحق احلسابات.عرض القوائم امل  
  

                                                
1- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, du 2 février 1994, relative aux diligences professionnelles du 
commissaire aux comptes, Ministère de l’Economie, recommandation n°5, p : 94. 

 . (بتصرف)18، ص:2014، 24، العدد: یحدد محتوى معاییر تقاریر محافظ الحسابات، 2013جوان  24قرار مؤرخ في  -2
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  مراحل الرقابة الداخلية: -
  1نص أن تقييم املراقبة الداخلية مير باملراحل التالية:ت SPM/94/103من املقرر رقم  05والتوصية رقم 

 فهم ووصف األنظمة املهمة؛ 
 تأكيد الفهم بواسطة حتليالت؛ 
 إبراز قوى ونقاط ضعف األنظمة؛ 
 سري ودوام النقاط القوية؛ التحقق من 
 .التقييم النهائي والتأثر حول املهمة  

 :عناصر الرقابة الداخلية  -
ودراســــــــــة وتقييم املراقبة الداخلية يكون بالرتكيز  على أن SPM/94/103من املقرر رقم  05التوصــــــــــية رقم  تنص

  على املكونات أساسية اليت ميكن اعتبارها عناصر الرقابة الداخلية وتوضيحها يف الشكل املوايل: 
 المشرع الجزائريعناصر الرقابة الداخلية حسب ): 3-3( الشكل رقم

  

  

  

  

  
  
  .SPM/94/103 من املقرر رقم 05التوصية رقم صدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على امل

تنظيم، هي ســـتة عناصـــر: نظام ال من الشـــكل الســـابق يتضـــح أن عناصـــر الرقابة الداخلية وفقا للمشـــرع اجلزائري
  2نظام اإلعالم والتوثيق، نظام األدلة، وسائل املادية للحماية، املوظفني ونظام املراقبة، وميكن تفصيلها كما يلي:

التعريف باملســـــؤوليات من خالل التفريق بني املهام واملهن، وكذا وصـــــف  يشـــــمل هذا العنصـــــرنظام التنظيم:  -1
بالتطرق إىل مصــــــــــدر املعلومات املســــــــــتوجب معاجلتها، كيفية معاجلتها، مدة  مســــــــــتوى تنفيذها بدقة مكتوبة

 معاجلتها وأين ترسل؛
ائم اإلعالم دعو يشـــــــمل هذا العنصـــــــر على نظام توثيق اإلجراءات املســـــــتحدثة يوميا  التوثيق:و  نظام اإلعالم -2

 املعتمد عليها، ولكي يكون نظام مقنعا عليه أن يتضمن:

                                                
1- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°5, p : 98. 
2-Ibid, p : 95-98. (بالتصرف)  

 عناصر

 الرقابة  

 الداخلية

 . نظام التنظيم1

 . الموظفين5 نظام اإلعالم والتوثيق .2

 . نظام األدلة3 . الوسائل المادية للحماية4

 المراقبة. نظام 6
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 خالل حتديد:إجراءات يومية واضحة من  -
 كيفيات التداول، معاجلة وترتيب املعلومات؛ 
 طرق التسجيل؛ 
 دورة التحليالت والدراسات ذات الطابع املايل والعملي املستخلص منها؛ 
 املراقبات اليت تسمح جتنب املخالفات املرتتبة عن اإلمهال؛ 

 :تكون جيب أنوثائق دعائم اإلعالم  -
  وترتيبها؛مطبوعة بشكل يسمح استغالهلا 
 موضوعة بشكل يسمح مبراقبتها وتسجيلها؛ 
 مرقمة لتسمح مبتابعة استعماهلا وتسجيلها؛ 

 دليل لإلجراءات: والذي يعد جممع لإلجراءات يسمح باالحتفاظ واالستشارة. -
على نظام يســــــــمح فقط بتنفيذ وتســــــــجيل العمليات العادية املناســــــــبة،  ذا العنصــــــــرهويشــــــــمل  نظام األدلة: -3

 اليت تتم يف أحسن اآلجال، ولكي يكون هذا النظام مقنعا عليه أن يشمل العناصر التالية:والعمليات 
 املراقبة املتبادلة للمهام (فصل املهام)؛ -
 تنظيم احملاسبة؛ -
 وسائل اإلعالم اآليل؛ -
 شبه ترقيم ومراقبة املقتطفات؛  -
 املراقبة التلقائية للنسب؛ -
 املقارنات؛ -
 ترتيب الوثائق؛ -

يشــمل هذا العنصــر على مراقبة الوســائل املادية املســؤولة على محاية ســواء املباشــرة  للحماية: الوسـائل المادية -4
 أو غري املباشرة، مادية أو معنوية، ملفات أو وثائق، وكذا قاعات اإلعالم اآليل؛

 هذا العنصــر يشــمل على التأكد من كفاءة وضــمري املوظفني، ألنه كلما كان املوظفني ذوي كفاءة الموظفين: -5
ــــمري مهين زاد من ثقة حمافظي احلســـــــــــــابات يف القوائم املالية اليت تعرض عليهم، وللتأكد من كفاءات  وضـــــــــ

 املوظفني على حمافظ احلسابات تقييم ما يلي:
  التجديد؛إجراءات 
 التكوين األويل واملستمر؛ 
 سياسات األجور؛ 
 .املراقبة والتقييم الدوري للنشاط 

 العنصر نظام االشراف على الرقابة.ويشمل هذا  نظام المراقبة:  -6
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 :التقرير عن نتائج تقييم الرقابة الداخلية  -
بعد أن يقوم املدقق بدراســــة وتقيم عناصــــر الرقابة الداخلية عليه أن يلخص نتائج ما توصــــل إليه ويســــجلها يف 

ربز النقائص ي ملفات العمل ويف تقرير موجه إىل مســـــــــريي املؤســـــــــســـــــــة حمل التدقيق، حيث أن هذا األخري عليه أن
امللحوظة واقرتاحات لتحســني إذا كان ذلك ضــروريا، وقد جيد املدقق نفســه يرفض الشــهادة على صــدق احلســابات 

كما أن املشــرع اجلزائري إضــافة إىل ما ســبق فقد أوجب على حمافظ احلســابات ،  1نتيجة نقائص يف املراقبة الداخلية
 أو اجلهاز التداويل املؤهل يقيم فيه صـــــــــــــدق املعلومات الواردة يف أن يقوم بتقدمي تقرير خاص إىل اجلمعية العامة

  .2التقرير املرسل من طرف املؤسسة حمل التدقيق حول إجراءات الرقابة الداخلية

IV. 2. التخطيط لعملية التدقيق  
رغم أن التخطيط واالشــــــراف على عمل التدقيق خيتلف من مؤســــــســــــة إىل أخرى، ألن حجم وطبيعة عالقات 

من  35املؤسسة له تأثري مباشر على وضع خطة عمل كافية واإلشراف على تنفيذها، واملشرع اجلزائري وفقا للمادة 
ا يف للحسابات وس ةقابة القانونيبتحديد "مدى وكيفيات أداء مهمة الر  يلزم حمافظ احلسابات 01-10 القانون ريور
لتحديد   32-11، وقدد خصــص املرســوم التنفيذي  3ســالة مرجعية حيددها دفرت الشــروط الذي تعهد بشــأنه"إطار ر 

كيفيات تعيني حمافظ احلســـــابات على أســـــاس دفرت الشـــــروط، حيث أن هذا األخري يتم إعداده من طرف اجلمعية 
دف العامة بعد شــــهر من إقفال آخر د ورة لعهدة حمافظ احلســــابات أو حمافظي حســــابات كأقصــــى حد، وذلك 

  4من هذا املرسوم ما جيب ان يتضمنه دفرت الشروط كما يلي: 04تعيني حمافظ احلسابات، وقد أوضحت املادة 

ا وفروعها يف اجلزائر ويف اخلارج؛ - ا احملتملة ووحدا  عرض عن اهليئة أو املؤسسة وملحقا
واملالحظات والتحفظات الصــــادرة عن حســــابات الدورات الســــابقة اليت أبداها حمافظ أو  ملخص املعاينات -

م وكذا حمافظ أو حمافظو احلســــــــابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج  حمافظو احلســــــــابات املنتهية عهد
 احلسابات؛

 العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع حمافظة احلسابات والتقارير الواجب تقدميها؛ -
 الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها؛ -
 منوج رسالة الرتشح؛ -
 منوذج التصريح الشريف الذي يبني الوضعية االستقاللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية؛ -
 منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة؛ -
 املؤهالت واإلمكانيات املهنية والتقنية.  -

                                                
1-  Décision ministérielle n° 103/SPM/94، Op.cit، recommandation n°5، p: 99.   

 .18 ، مرجع سابق، ص:2013جوان  24قرار مؤرخ في  -2
 .08 ، ص:35لمادة: ا، مرجع سابق، 01-10القانون  -3
 .23 ص: ،4 ، المادة:2011، 07، العدد: یتعلق بتعیین محافظي الحسابات، 2011جانفي  27مؤرخ في  32-11مرسوم تنفیذي  -4
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فيما يتضـــــمنه دفرت الشـــــروط واســـــقاطها على اإلجراءات اليت يتبعا املدقق يف عملية التدقيق ميكن إذا مت التمعن 
ا تعترب إجراءات األولية لعملية التدقيق، حيث يتم من خالهلا التأكد من اســــــــــــتقاللية وفهم الشــــــــــــروط  مالحظة أ

  التكيف بعمية التدقيق.
على حمافظ احلســـابات واســـتنادا على تنظيم املؤســـســـة  32-11من املرســـوم التنفيذي  07و 05وحســـب املادتني 

وفروعها، تقارير حمافظي احلسـابات للسـنوات املالية السـابقة ومعلومات أخرى حمتملة ضـرورية لتقييم املهمة، يوضح 
  1ما يأيت:

 املوارد املرصودة؛ -
 املؤهالت املهنية للمتدخلني؛ -
 برنامج عمل مفصل؛ -
 امية الواجب تقدميها؛التقارير التمهيدية، اخلاصة واخلت -
 آجال إيداع التقارير. -

حســـــــب مبثابة خطة عملية التدقيق، ف SPM/94/103من مقر رقم  5وميكن اعتبار ما جاءت به التوصـــــــية رقم 
على حمافظ احلســـــــــــابات عليه إتباع إجراءات للدخول إىل املهمة مث التعرف بصـــــــــــفة عامة على هذه التوصـــــــــــية 

ا من   خالل اإلجراءات التالية: املؤسسة املرد تدقيق حسابا
قبول التوكيل وكذا  01ألنشـــــــــطة األولية: واليت تتمثل يف بعض ما يتضـــــــــمنه دفرت الشـــــــــروط والتوصـــــــــية رقم ا  -أ

 2، واليت ميكن تلخيصها كالتايل:05املتضمنة يف التوصية رقم  إجراءات الدخول إىل املهمة
 عدم تعسف قرار العزل؛ يف حالة استشعار بتبديل حمافظ حسابات معزول، جيب التأكد من -
 يف حالة خلفه حمافظ حسابات أخر، جيب التأكد من أسابا ذهابه سلفا؛ -
يف حالة رفض جتديد حمافظ احلســــابات الســــابق التوكيل، جيب التحري عن األســــباب من خالل االصــــال  -

 بزميله؛
ا تسمح له بتنفيذ التوكيل، -  التأكد من مؤهالت وكفاءات مكتبه من أ
وقوع حتت طائلة التنايف واملمنوعات الشرعية والقانونية للممارسة مهنة تدقيق احلسابات، التأكد من عدم  -

بني منوذج التصــــــريح الشــــــريف الذي ي، منوذج التصــــــريح الشــــــريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارســــــة املهنة
 الوضعية االستقاللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية؛

 ؛خمالفات أيالتأكد من أن التوكيل املقرتح عليه ال يشوبه  -
 التأكد من شرعية تعيينه؛ -
 .التأكد من إمكانية ممارسة مهمته بكل حرية -

                                                
  .24، ص: 7و 5، مرجع سابق، المواد: 32-11تنفیذي مرسوم  - 1

2- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit,  p : 60-91 
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ا   أنشــــطة التدقيق:  -ب تتمثل يف اإلجراءات اليت تســــمح للمدقق بالتعرف باملؤســــســــة بصــــفة عامة، واليت حدد
  1:ـب 05رقم  التوصية

 واملالية والقانونية واحملاسبية للمؤسسة حمل التدقيق؛ االقتصاديةمعرفة الوقائع  -
 احلصول على املفاهيم الكافية خلصوصيات املؤسسة حمل التدقيق بـ: -

  ا التأثري على حســابات أو على اجتاه حتديد االخطار العامة املتعلقة خبصــوصــيات املؤســســة اليت بإمكا
 وختطيط املهمة؛

  املعينة باملهمة؛تعريف امليادين واألنظمة 
 تكوين امللف الدائم؛ 
 إعداد خمطط املهمة أو برنامج عمل عام؛ 

االت التالية: -  البحث عن املعلومات اليت ختص ا
 طبيعة النشاط؛ 
 قطاع النشاط؛ 
 هيكلة املؤسسة؛ 
 التنظيم العام؛ 
 السياسات؛ 
 التنظيم اإلداري واحملاسيب؛ 
 التطبيقات احملاسبية؛ 
  عالم املايل ومعلومات التسيري؛، اإلاإلنتاجآجال ومدة 
 وجود مراقبة داخلية أساسية؛ 
  .الس اخلارجية  تدخل ا

 تنظيم وإدراج املعلومات اليت مت احلصول عليها يف امللف الدائم؛ -
 تشكيل املخطط والربنامج العام بناء على القرارات املأخوذة حول: -

 األعمال اليت جيب اختاذها؛ 
  عمل، مذكرة املراقبة، أدوات خمتلفة)؛الوسائل املطبقة (برنامج 
 تاريخ التدخالت ومدة الزيارات؛ 
 القرارات الواجب إعدادها؛ 
 ا؛  الساعات والتكاليف املتعهد 

 نقل املعلومات وتنظيمها كالتايل: -
                                                

1- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°5, p : 91-94.(بتصرف)  
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 التســــمية االجتماعية، املدقق، اهليكلة العامة، عنوان الوحدات، حملة ، كاملؤســــســــة: تقدميها بصــــفة عامة
م يف املؤسسة...ين واألري املستارخيية،   شخاص الذين يتصل 

 :التنظيم وتطبيقات احملاســـــــبة، حســـــــابات املؤونات، املقارنة املتعددة الســـــــنوات للميزانيات  احلســـــــابات
 وحسابات النتائج، تاريخ قفل النشاط؛

  االت اهلامة: تعيني عتبة املدلول، تعريف املهام واحلســـــــــــــابات اهلامة، تقدمي ناطق اخلطر، ماألنظمة وا
 تعريف النقاط القوية للنظام وحساسية املسريين بالنسبة لبيئة املراقبة الداخلية؛

  املهمة: حتديد طبيعة املهمة (الشهادة على احلسابات السنوية، احلسابات املدعمة، الشهادات اخلاصة
ا)، حتديد احملاور األســاســية ألعمال التدقيق احلصــول عليها، تقييم  (املراجع الواجب الواجب اإلدالء 

املراقبة الداخلية، تاريخ اجلرد املادي، احلصـــــــــــــول على تأكيدات خارجية، التدخالت وعمليات املراقبة 
اخلاصــة، اللجوء إىل خرباء أخصــائيني)، حتديد أجال إيداع التقارير (تقرير حول املراقبة الداخلية، تقرير 

 ؛حول شهادة احلسابات السنوية، التقارير السنوية)
 :من خالل حتديد مســـــتوى املســـــاعدين، تكوين فرقة التدخل، اســـــتعمال أعمال املدققني  تنظيم املهمة

 الداخلني واخلبري ومتدخلني خارجني، وكذا حتديد رزمانة التدخالت؛
 :عات الالزمة وفقا لطبيعة العمل، حساب التكاليف املقدرة وفقا لتجربة املساعدين احتديد الس امليزانية

 احملتملني، حساب األتعاب وتنسيق األعمال مع املساعد احملافظ إذا اقتضى األمر.واخلرباء 

يالحظ من األنشطة السالفة الذكر أن التوصية جعلت االشراف على مساعدي املدقق جزء من تنظيم وختطيط 
فقـا لطبيعة و املـدقق ملهمتـه، اذ عليـه أن حيـدد مســـــــــــــتوى تكوينهم وجمـال تـدخلهم، وكـذا تقـدير التكـاليف احملتملـة 

  عملهم.
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IV. أدلة التدقيق وملفات العمل 
على املدقق يف إطار ممارسه مهنة باختاذ اإلجراءات االزمة للحصول على أدلة التدقيق وإعداد ملفات العمل، 

  وذاك لتمكن من إبداء رأيه حول مدى صحة ومصداقية القوائم املالية.

V. 1. أدلة التدقيق 
دف إبداء رأيه حول صــــحة احلســــابات مجع أدلة تدقيق كافية، واملشــــرع اجلزائري بناء ع لى مدقق احلســــابات و

من القانون التجاري ميكنه احلصـــــــــــــول على أدلة  4مكرر  715واملادة  01-10من القانون  33و 32 ،31على املواد 
  1التدقيق من عدة جهات وبعدة طرق، واليت ميكن حصرها فيما يلي:

االطالع يف أي وقت على الوثائق والكتابات التابعة للمؤســســة حمل التدقيق من ســجالت حماســبية أو موازنات  -
 أو مراسالت أو حماضر أو غري ذلك؛

الطلب من القائمني باإلدارة واألعوان والتابعني للمؤسسة حمل التدقيق كل التوضيحات واملعلومات والقيام بكل  -
 ة؛التفتيشات اليت يراها ضروري

ا او مؤســســات أخرى هلا عالقة  - الطلب من األجهزة املؤهلة احلصــول على معلومات تتعلق مبؤســســات مرتبطة 
 مسامهة معها؛

 أشهر؛ 6احلصول على كشفا حماسبيا من إدارة املؤسسة حمل التدقيق كل  -
ا -  صحتها؛و  التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية للمؤسسة حمل التدقيق ويف مراقبة انتظام حسابا
التدقيق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املدريني، وكذا يف الوثائق املرسلة إىل املسامهني  -

 حول الوضعية املالية للمؤسسة حمل التدقيق؛ 
 إجراء التحقيقات أو الرقبات املناسبة. -

لتدقيق، امن أدلة التدقيق املذكورة من طرف املشرع اجلزائري أن هناك مصدرين رئيسيني للحصول على أدلة يتضح 
ة حمل التدقيق، سواء  طرف املؤسسواملتمثلة يف املصدر الداخلي وهي أدلة التدقيق اليت يتم يتحصل عليها املدقق من 

ا املدقق م تابعني للمؤسسة أو اإلدارة، ومصدر خارجيكانوا األعوان ال ع يشمل املراسالت والتحقيقات اليت يقوم 
  املسامهني األطراف اخلارجية األخرى عن تسيري املؤسسة.

أنه على حمافظ احلسابات ان جيمع أدلة اثبات  SPM/94/103من املقرر رقم  05كما أضافت التوصية رقم   
هذه األدلة وضعت التوصية جمموعة من  مقنعة كافية إلبداء رأيه حول صدق القوائم املالية، وللحصول على

  2اإلجراءات اليت متكنه من ذلك، واملتمثلة يف:

                                                
 (بتصرف). 188، ص:4مكرر  715المادة:  مرجع سابق، ،59-75واألمر  8 ص: ،33و 32، 31 :لموادامرجع سابق، ، 01-10القانون  - 1

2- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°5, p : 100. (بتصرف)  
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 التفتيش املادي واملالحظة: حيث يتم فحص األصول واحلسابات ومراقبة طريقة تنفيذ اإلجراء؛ -
 فحص املستندات؛ -
 املراقبة اجلربية العددية؛ -
 التحليالت، التقييمات، التقاربات والتقسيمات؛ -
 تحليلي؛الفحص ال -
 املعلومات املصرحة واملتحصل عليها من طرف املسريين وموظفني للمؤسسة حمل التدقيق. -

ا جد حمدودة، وخاصة إذا مت اسقاطها على جمموعة  أعالهإذا مت التمعن يف اإلجراءات املذكورة  ميكن مالحظة أ
اإلجراءات اليت تناولتها معايري التدقيق الدولية، إذ أن هذه األخرية وضعت جمموعة أكثر تنوعا وعددا من اإلجراءات 

  داء رأي أكثر ثقة.باليت وضعها املشرع اجلزائري، ولعل هذا من أهم النقائص اليت جتعل أدقة التدقيق غري كافية إل

 SPM/94/103من املقرر رقم  05وللتفصيل بعض الشيء يف طرق احلصول على أدلة التدقيق نصت التوصية رقم 
على أن اإلجراءات املنصوص عليها أعاله تطبق عن طريق السرب، واليت ميكن أن يأخذ شكلني إحصائي أو جترييب، 

 سابات. وذلك اعتمادا على التجربة املهنية حملافظ احل

V. 2 .ملفات العمل 

ليه عمل تسهل وتنظمه عمله، واملشرع اجلزائري فرض ع ملفاتمدقق احلسابات مهنته يقوم بإعداد  ممارسة عند
االحتفاظ مبلفات زبائنه ملدة عشر سنوات ابتداء من أول جانفي املوايل آلخر  01-10من القانون  40وفقا للمادة 

  سنة مالية للعهدة.

  1لتربز اهلدف وراء مسك تلك امللفات يف العناصر التالية: SPM/94/103من املقرر رقم  02وجاءت التوصية رقم 
التمكن من اتباع طريقة للتدقيق والتأكد من مجع كل العناصر الضرورية للتعبري عن رأي مربر حول احلسابات  -

 السنوية؛
طوال مدة التوكيل ومع احتمال حمل التدقيق  التمكن من حيازة معلومات ذات طابع دائم حول املؤسسة -

 جتديده؛
التمكن من االحتفاظ وتوفري إذا اقتضى األمر كدليل لألعمال اليت أجريت، واالجتهادات والوسائل اليت  -

 استعملت للوصول إىل إبداء رأي حول مدى شرعية ومصداقية احلسابات السنوية؛
 بولة على الصعيد الوطين والدويل؛التمكن من مطابقة عمله للكيفيات املهنية املق -
 التمكن اإلشراف على العمل الذي أجري من طرف املساعدين. -

                                                
1- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°2, p : 64. 
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 02يعد حمافظ احلسابات يف اجلزائر جمرب على مسك ملفني أساسيني، األول دائم واآلخر سنوي، والتوصية رقم 
  فصلت يف شكل ومضمون كال منهما: SPM/94/103من املقرر 

ومضمون امللف الدائم يتوقف على خصائص املؤسسة حمل التدقيق والنظام  إن ترتيب الملف الدائم: -1
 1 إال أنه ميكن تقسيمه بشكل عام إىل الفصول التالية: ،احلسابات ظالداخلي ملكتب حماف

  : وتشمل:العموميات الخاصة بالمؤسسة محل التدقيق  -أ
ا؛ علىقائمة تشري  -  املؤسسة ووحدا
 التنظيم العام؛ -
 املراجع العامة؛ -

داخلية والرقابة الرقابة ال حيتوي هذا الفصل على كل سند يسمح بصفة عامة تقييم صحةالمراقبة الداخلية:   -ب
 الداخلية؛

  ويشمل هذا الفصل: معلومات محاسبية ومالية: -ج
 لدليل احملاسيب املستعمل؛املخطط  -
 حماسبية؛ إجراءات -
 خمطط مصاحل احملاسبة؛ -
 حجم العمليات وفقا لطبيعتها؛ -
 املالية؛ السياسة -
 طرق وإجراءات تقدير وعرض احلسابات؛ -
 احلسابات السنوية لنشاطات لثالث سنوات األخرية؛ -
 السياسة املالية؛ -
 حالة اخلزينة والتمويل؛ -
  نسب اهليكلة والتسيري املعنوي. -

  ويشمل هذا الفصل: معلومات قانونية، ضريبية واجتماعية: -د
 قوانني ومراجع أخرى ذات طابع قانوين؛ -
 على أن كل الواجبات القانونية املتعلقة بتعيينه مت مالحظتها؛ واألدلةتعيني حمافظ احلسابات قرار  -
 مقتطفات النشر، إعالم املنظمة الوطنية؛ -
 قائمة املسامهني مع عدد األسهم اليت هي يف حوزة كل واحد منهم؛ -
 الوثيقة اخلاصة بالنظام الضرييب واالجتماعي للمؤسسة؛ -

                                                
1- Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°2, p : 64-65. 
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 الس؛حماضر اجلمعيات وا -
 تقرير حمافظي احلسابات السابقة؛ -
  ؛ األخرىالعقود اهلامة واملراجع القانونية  -

  ويشمل هذا الفصل:الخصائص االقتصادية والتجارية:  -ه
 قطاع النشاط؛ -
 وصف الدورات األساسية؛ -
 وضع املؤسسة يف الفرع وكذا مستوى السوق؛ -
  الزبائن والسياسة التجارية؛ -

  ويشمل هذا الفصل:حول اإلعالم اآللي:  معلومات -و
 خمطط مصلحة اإلعالم اآليل؛ -
 التجهيزات والنظم املستعملة؛ -
  برامج ومراجع منشورة. -

وميكن للملف الدائم أن ينظم على شكل ملفات فرعية تسهل ترتيب وفحص املراجع، وذلك بفتح لكل فصل 
دائم جمموعة من املعلومات املفيدة ذات طابع دائم من الفصول املذكورة أعاله ملفا خاصا، ولكي يشكل امللف ال

  1حول املؤسسة حمل التدقيق يستوجب:
 تعديل امللف بشكل منتظم كلما طرأ تعديال على عنصر دائم؛ -
 التخلص من املعلومات القدمية اليت مل يعد هلا أية فائدة؛ -
 القيام بتلخيص املراجع ذات احلجم الضخم. -
على عكس امللف الدائم الذي يستعمل طيلة مدة التوكيل، فامللف السنوي يتضمن كل  الملف السنوي: -2

العناصر املرتبطة مبدة نشاط املؤسسة حمل التدقيق، واليت تعكس جمموعة االعمال املنفذة واملنهجية املتبعة 
قية احلسابات التنفيذ املهمة وامللخص وكل املعلومات اليت مسحت حملافظ احلسابات ن إبداء رأيه حول مصد

إطار  املطبقة من طرف حمافظ احلسابات يف تاالجتهاداهذا امللف دليل اثبات لكل يعترب السنوية، لذا 
 2، حيث أن ضرورة مسك هذا امللف من أجل:تأديته ملهمته

 التحكم أفضل يف املهمة؛  -
ا؛ -  تدوين األعمال اليت أجريت واالختيارات املعمول 
 للربنامج بدون إمهال؛التأكد من تنفيذ الكلي  -
 تربير الرأي الذي أبداه حمافظ احلسابات وتسهيل حترير التقرير. -

                                                
1 - Décision ministérielle n° 103/SPM/94, Op.cit, recommandation n°2, p : 66. 
2 - Ibid., p : 66. 
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وكما هو احلال بالنسبة للملف الدائم فإن ميكن حتضري ملفات فرعية للملف السنوي لتسهيل استعماله وفحصه، 
  1وذلك بتخصيل لكل فصل من الفصول التالية ملف فرعيا خاصا به:

 :الفصل ويشمل هذا :تنظيم وتخطيط المهمة  -أ
 برنامج عام؛ -
 قائمة املتدخلني؛ -
 ميزانية الوقت ومتابعة األعمال؛ -
 يومية املتدخلني، تاريخ ومدة الزيارات، مكان التدخل؛ -
 تاريخ إيداع التقارير. -

 يشمل هذا الفصل: تقييم المراقبة الداخلية:  -ب
 الداخلية؛وصف األنظمة واملخطط املسري وجمموعة األسئلة اخلاصة بالرقابة  -
 تقييم الرقابة الداخلية؛ -
 قوة وضعف األنظمة وإجراءات املؤسسة املراقبة؛ -
 أوراق العمل؛ -
ا وأثرها على برنامج احلسابات؛ -  استنتاج مدى الثقة املمنوحة لألنظمة واإلجراءات املعمول 

 يشمل هذا الفصل: تدقيق الحسابات السنوية:  -ج
 ؤسسة؛برنامج العمل املكيف مع خصوصيات أخطار امل -
 تفاصيل األعمال اليت أجريت؛ -
 مراجع أو نسخة من املراجع املتحصل عليها من طرف املؤسسة لتربير حسابات املفحوصة؛ -
 خالصة عامة للشهادة. -

 يشمل هذا الفصل: المراقبات الخاصة والشرعية:  -د
 فحص االتفاقيات القانونية؛ -
 التعويضات اخلمسة أو العشرة الكربى؛الشهادة على  -
 املخالفات لدى وكيل الدولة؛ الكشف عن -
 التدخالت؛ -
 مجع مراجع األعمال املتعلقة بالواجبات اخلاصة املشار إليها أعاله؛ -
 فحص األحداث الالحقة عند انتهاء النشاط. -

 يشمل هذا الفصل: المراجع العامة:  -ه

                                                
1 - Ibid., pp : 67-68 
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 املراسالت املتبادلة مع املؤسسة؛ -
باألخص القرارات اليت تؤثر على حسابات معلومات حول اجتماعات جملس اإلدارة ومجعية املسامهني  -

 النشاط؛
 التأكيدات املتحصل عليها من الغري؛ -
 نسخ من احملاضر. -

أن على حمافظ احلسابات مسك نوعني من امللفات، امللف الدائم ميسك  02يالحظ من مما تناولته التوصية رقم 
اية مدة التوكي من بداية تنفيذ املهمة، وخيضع للتعديل بني احلني واآلخر كلما تطلب ل والقابلة ذلك إال غاية 

للتجديد، أما امللف السنوي فيمسك كل بداية نشاط للمؤسسة حمل التدقيق وحيتوي على كل اإلجراءات اليت قام 
 ا حمافظ احلسابات خالل الدورة.
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VI. نتائج وتقرير المدقق 
على أن حيدد حمافظ احلســـــابات ما إذا كانت احلســـــابات الســـــنوية قد مت إعدادها طبقا  1يؤكد املشـــــرع اجلزائري

واملتضمن النظام احملاسيب  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07للقواعد واملبادئ احملاسبية املنصوص عليها يف القانون 
الية، على أنه أدى عن رأيه يف القوائم امليقوم بإعداد تقرير عام لتعبري وعليه أن  املايل، وكذا النصـــــــــــوص املتعلقة به،

مهمته وفقا للمعايري املهنية وأنه حتصــل على ضــمان كاف بأن احلســابات الســنوية ال تتضــمن اختالالت معتربة من 
ا املســاس مبجمل احلســابات الســنوية، وذلك من خالل فحص وتقييم النتائج املســتخلصــة من العناصــر املثبتة  شــأ

ا واالختالالت اليت اكتشــفها، واملشــرع اجلزائاملتحصــل عليها، فيق  ير در بذلك األمهية النســبية للمعاينات اليت قام 
   يوضع شكل التقرير وحمتواه والرأي املضمن به كما يلي:

VI. 1. شكل ومحتوى التقرير العام 
م التسجيل قجيب أن يضمن التقرير العام رأي حمافظ احلسابات اسم وعنوان حمافظ احلسابات ورقم اعتماده ور 

يف اجلدول، وكذا جيب أن يتضـــمن عنوان يشـــري إىل األمر بتقرير حمافظة احلســـابات للمؤســـســـة حمددة بوضـــوح وانه 
 2 خيص سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق، وعموما يتمحور التقرير العام حول جزئني:

 الجزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأي -1
 يقوم حمافظ احلســـــــابات بالتذكري بطريقة وتاريخ تعيينه، يعرف املؤســـــــســـــــة حمل يف مقدمة التقريرمقدمة:  -

التدقيق ويذكر تاريخ اقفال الســـنة املالية املنية، ويشـــري إىل ان القوائم املالية قد مت وقفها من طرف اجلهاز 
ملالية ومسؤوليته ااملؤهل يف املؤسسة، وكذا عليه التذكري مبسؤولية املسريين يف املؤسسة عند إعداد القوائم 

يف التعبري عن رأي حول تلك القوائم، كما جيب أن حيدد يف املقدمة إذا مت إرفاق التقرير بامليزانية وجدول 
 حسابات النتائج، وجدول تدفقات اخلزينة وجدول وتغريات رأس املال وكذا امللحق عند االقتضاء.

ذا القســــم باإلشــــارة إىل أهداف وطبيعة مهمة يقوم حمافظ احلســــابات يف هالرأي حول القوائم المالية:  -
نطقية للتعبري ا تشـــكل قاعدة مملعايري املهنة وأ املراقبة، وتوضـــيح أن اإلجراءات اليت أجنزها قد متت طبقا

 عن رأيه حول احلسابات السنوية، مث يعرب عن رأيه الذي ميكن أن يأخذ األشكال الثالثة التالية:
  :ا منتظمة يتم التعبري عرأي بالقبول ن الرأي بالقبول من خالل مصـــــــــــــادقته على القوائم املالية بأ

ا، كما تقدم صــــــــــورة  وصــــــــــادقة يف مجيع جوانبها املعتربة، وفقا للقواعد واملبادئ احملاســــــــــبية املعمول 
اية الســـنة املالية، واملعلومات  مطابقة للوضـــعية املالية ووضـــعية الذمة والنجاعة وخزينة املؤســـســـة عند 

 اردة يف مالحق تطابق تلك القوائم؛ الو 

                                                
 .31، ص:مرجع سابق، 2013 جوان 24قرار مؤرخ في  -1
 (بتصرف) 15، 41 ، ص:المرجع سابق -2



 تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر                                                                                ثالثالفصل ال

 

 164 

  :ب أن يبنني أوال بوضـــوح يف فقرة التحفظات املعرب عنها، وإذا أمكن تقدير حجمها جيرأي بتحفظ
التحفظ من خالل التعبري عن الرأي بوابراز تأثرياها يف النتيجة والوضــــعية املالية للمؤســــســــة، مث يقوم ب

ا منتظمةمصــــــــادقته  بادئ وصــــــــادقة يف مجيع جوانبها املعتربة، وفقا للقواعد وامل على القوائم املالية بأ
ا، كما تقدم صـــورة مطابقة لنتيجة عمليات الســـنة املنصـــرمة وكذا الوضـــعية املالية  احملاســـبية املعمول 

اية السنة املالية؛  وممتلكات املؤسسة يف 
  :ت اليت دفعته إىل التحفظاجيب أوال أن يبني بوضـــــــــــوح يف فقرة قبل التعبري عن الرأي، رأي بالرفض

رفضــه للمصــادقة، وإذا أمكن تقدير حجمها ومدى تأثريها على النتيجة والوضــعية املالية للمؤســســة، 
مث يتم التعبري عن رأيه بالرفض والتربير عن الســـبب بوضـــوح، واملصـــادقة على أنه مل يتم إعداد القوائم 

 بية سارية املفعول.  املالية يف مجيع جوانب وفقا للقواعد واملبادئ احملاس
هذه الفقرة منفصـــــــلة عن فقرة رأي حمافظ احلســـــــابات، وتكون بعدها، حيث  تكونفقرة المالحظات:  -

يتم االدراج فيها مالحظات تتعلق باحلسابات السنوية دون التشكيك يف الرأي املعرب عنه، لكن يف حالة 
ا أن تأث لى حمافظ ر على احلســـابات الســـنوية، عوجود شـــكوك معتربة ترتبط باألحداث املســـتقبلية من أ

 احلسابات إدراج املالحظات الضرورية.
 الجزء الثاني: المراجعات والمعلومات الخاصة -2

  يتمحور هذا اجلزء حول الفقرات الثالث املنفصلة التالية:
 اخلالصات الناجتة عن املراجعات اخلاصة؛ -
 املخالفات والشكوك اليت ال تؤثر يف احلسابات السنوية؛ -
 املعلومات اليت يوجب القانون على حمافظ احلسابات اإلشارة إليها. -

على حمافظ احلســـــابات إجراء التعبري عن احلســـــابات املدعمة واحلســـــابات املدجمة بنفس كما جيب اإلشـــــارة أن 
  طريقة التقرير عن احلسابات الفردية.

VI. 2. توقيع وتسليم التقرير العام 
 صحة ومصداقية القوائم املالية يف التقرير العام الذي أُلزم بتقدميه، جيببعد إبداء حمافظ احلسابات رأي حول 

  عليه توقيع هذا التقرير وتسليمه يف الوقت احملدد.
 توقيع التقرير العام: -1

هل، فعليه يف آخر  املؤ ل مســؤول جهاز التســيريبإضــافة إىل تأشــري حمافظ احلســابات القوائم املالية واملوقعة من ق 
العام التوقيع، وإذا تعلق األمر بشـــــــــركة حمافظة احلســـــــــابات، جيب ان يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثل التقرير 

الشــركة ومن طرف ممثل أو ممثلي حمافظي احلســابات أو شــركاء أو الســامهني أو املســريين هلذه الشــركة والذين شــاركوا 
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 عن الرأي، ات فعليه إعداد وتوقيع تقرير مشـــــرتك للتعبرييف إعداد هذا التقرير، كما أنه إذا مت تعدد حمافظي احلســـــاب
  .1وحىت يف حالة االختالف يف بينهم على كل واحد إبداء رأيه ضمن التقرير املشرتك

 تسليم التقرير العام: -2
يؤدي حمافظ احلســـابات مهمة فحص احلســـابات الســـنوية وإعداد تقريره العام املتعلق بالتعبري عن الرأي يف أجل 

ة وأربعون يوما ابتداء من تاريخ اســتالم احلســابات الســنوية املضــبوطة من طرف جهاز التســيري املؤهل، مث قدره مخســ
  على حمافظ احلسابات إرسال التقرير العام إىل اجلمعية العامة العادية.

افظ حمجيب أن توضع خمتلف الوثائق الضرورة إلعداد تقارير  2014 جانفي 12من القرار املؤرخ يف  03و 02وفقا 
احلســـابات حتت تصـــرفه على األقل قبل مخســـة وأربعني يوما من تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية أو غري 

قبل مخسة  لالعادية أو هيئة التداول املؤهلة، وعلى حمافظ احلسـابات تسـليم التقرير العام والتقارير اخلاصـة على األق
  .2وذلك مقابل وصل استالم عامة العاديةاجتماع اجلمعية العشر يوما على انعقاد 

VI. 3. ضافيةاإلمعلومات ال 
أوجب على مدقق احلســــــــابات ابداء رأيه حول مدى كفاية  تســــــــتخدم يف اختاذ القرارات ملا كانت القوائم املالية

االفصـــــاح يف القوائم املالية، وكذا عن طريقة اإلفصـــــاح عن املعلومات من حيث ترتيبها وعرضـــــها، ويقع على عاتق 
 اليت تعد مهمة وغري مفصـــح عنها يف القوائم املالية، فاملشـــرع اجلزائري اإلفصـــاحاتمدقق احلســـابات إضـــافة بعض 

ىل إلزام حمافظ احلســابات التعبري عن رأيه حول كل من امليزانية، حســابات النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، إضــافة إ
  3جدول تغيري رؤوس األموال اخلاصة واملالحق، أوجب عليه إبداء رأيه حول ما يلي:

  قيات المنظمةاالتفاأوال: 
املعلومات  عةالتدقيق أثناء إعداد مهمته بطبييتعني على حمافظ احلســـــــابات تذكري املســـــــريين يف املؤســـــــســـــــة حمل 

الواجب عليهم تقدميها له حول االتفاقيات املنظمة، ويتحقق من تطابقها مع الوثائق األسـاسـية املسـتخرجة، وذلك 
دف اطالع املســــامهني واملشــــاركني والغري على املعلومات اخلاصــــة بتلك االتفاقيات، إذ يقوم بإعداد تقرير خاص 

ا أو اليت اكتشـــــــــــــفها أثناء أداء يوجه إىل  اجلمعية العامة واجلهاز التداويل املؤهل حول االتفاقيات اليت مت إخطاره 
مهام الرقابة املســـــــــــــندة إليه، لكن يف كل األحوال جيب عليه أن ال يقدم رأيه حول جدوى أو صـــــــــــــحة أو مالئمة 

  االتفاقيات.
يعد مدقق احلســابات تقرير خاص حول أعلى مخسـة  تمالي ألعلى خمسـة أو عشـرة تعويضـاالمبلغ اإلجثانيا: 

ــرة تعويضـــات مدفوعة من طرف املؤســـســـة حمل التدقيق، وذلك بعد التأكد من صـــحة املعلومات املتحصـــل  أو عشـ
 عليها من اجلهاز املسري للمؤسسة، إذ على هذا األخري إعداد وتسليم كشف مفصل حملافظ احلسابات يتضمن:

                                                
 .15: ، صمرجع سابق، 2013 جوان 24قرار مؤرخ في  -1
 .23 ،22، ص: 2014، 24، العدد: یحدد كیفیات تسلیم تقاریر محافظ الحسابات، 2014جانفي  12قرار مؤرخ في  -2
 (بتصرف) .22، 15: ص مرجع سابق،، 2013 جوان 24القرار مؤرخ في  -3
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  استثناء ب ازات والتعويضات احملصلة، مهما كان شكلها وصفتها،كل االمتي  اخلام اليت تشملالتعويضات
 تسديد املصاريف غري اجلزافية؛

  التعويضــات املدفوعة لألشــخاص األجراء العاملني بطريقة حصــرية ودائمة يف املؤســســة واألجراء العاملني
 بالتوقيت اجلزئي واألجراء العاملني يف فروع يف اخلارج.

  ازات الخاصة الممنوحة للمستخدميناالمتيثالثا: 
حيصل حمافظ احلسابات من جهاز املسري للمؤسسة حمل التدقيق عند بداية مهمته قائمة عن املستخدمني الذين 
اســـتفادوا من االمتيازات اخلاصـــة، حيث أن هذه األخرية قد تكون نقدية أو عينية واليت ال تتعلق بالتعويض العادي 

قدم حملافظ كشـــــــــفا ســـــــــنويا امسيا باالمتيازات اخلاصـــــــــة املمنوحة للمســـــــــتخدمني، واملعتاد للخدمات املقدم ُ ة، كما ي
 ليفحصها ويصادق عليها مبلغها االمجايل.

  سب السهم أو حسب الحصة في الشركةتطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة والنتيجة حرابعا: 
ص، وذاك حمل التدقيق يف تقرير اخلاقوم حمافظ احلســـــابات بعرض تطور خمتلف مؤشـــــرات النجاعة للمؤســـــســـــة ي

 بإعداد تطور النتيجة يف شكل جدول على مدى اخلمس سنوات األخرية، ويرض من خالله العناصر التالية:
 النتيجة قبل الضريبة؛ 
 الضريبة على األرباح؛ 
 النتيجة الصافية؛ 
 عدد األسهم أو حصص الشركة املكونة لرأس املال الشركة؛ 
 حصة الشركة؛ النتيجة حسب السهم أو 
  .مسامهات العمال يف النتيجة 

  خامسا: إجراءات الرقابة الداخلية
لقد سبق اإلشارة أنه على املؤسسة حمل التدقيق إعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية وإرساله على حمافظ 

در من خالله  املؤهل يقاحلســـــــــــــابات، والذي يقوم بدوره بتقدمي تقرير خاص إىل اجلمعية العامة أو اجلهاز التداويل
  صدق التقرير املرسل إليه، حيث يتضمن هذا التقرير:

 عنوان التقرير واملرسل إليه وتاريخ وأهداف تدخله؛ 
 فقرة تتضمن وصفا للواجبات املطبقة من أجل إبداء الرأي حول املعلومات الواردة يف تقرير الكيان؛ 
  املعلومات الواردة يف التقرير.خامتة يف شكل مالحظات أو بدون مالحظات حول 

  سادسا: استمرارية االستغالل
كما ذكر ســابقا أن للمدقق احلســابات دورا هاما يف تقييم قدرة املؤســســة على االســتمرار يف االســتغالل، فبعد 

ا أن تؤثر يف اســـــتمرارية املؤســـــســـــة حمل التدقيق وقبل إعداد تقريره  خلاص احتليله للوقائع أو األحداث اليت من شـــــأ
 عليه أن يقوم بـ:
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  دف متابعة االستغالل؛دراسة خطط  عمل املديرية ملواجهة املشاكل الناجتة 
  مجع العناصـــــر األســـــاســـــية املقنعة الكافية واملالئمة لتأكيد أو لنفي وجود شـــــك معترب بشـــــأن اســـــتمرارية

 االستغالل؛
 بل.احلصول على تصريح كتايب من املديرية يتعلق خبطط عملها يف املستق 

  سابعا: حيازة أسهم الضمان
عندما ال يكون كل رأس املال االجتماعي للمؤسسة أو أغلبه ملك للدولة وإذا اكتشف حمافظ احلسابات وجود 
اختالالت متعلقة بأسهم الضمان عليه إبالغ األجهزة املختصة املؤهلة واجلمعية العامة، وعند غياب أي إشارة عن 

 رب ضمنيا ان حمافظ احلسابات مل يكتشفها أثناء القيام بواجباته.تلك االختالالت يف تقريره يعت
  ثامنا: عملية رفع رأس المال

يف حالة وجود تقرير لرتخيص لرفع رأس مال املؤسسة حمل التدقيق على املدقق التأكد من املعلومات الواردة فيه، 
 السيما:
 مبلغ وأسباب رفع رأمسال املقرتح؛ 
 لتفاضلي يف االكتتاب؛أسباب اقرتاح إلغاء احلق ا 
 .كيفيات حتديد األسعار 

للجهاز التداويل و ومن مث عليه إعداد تقرير يرخص فيه رفع رأس املال والذي يقدم للجمعية العامة غري العادية 
ال يصـــــــــــــرح يف هـذا التقرير عن مـدى مالءمـة عمليـة رفع رأس املـال، حيـث يتضـــــــــــــمن على وجوه املؤهـل، وجيـب أ

  اخلصوص ما يلي:
 ري بالنصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة؛التذك 
  فقرة تتضــــــــمن الفحوصــــــــات املنجزة وال ســــــــيما حول كيفية تثبيت ســــــــعر اإلصــــــــدار وحول احرتام احلق

 التفاضلي لالكتتاب؛
 .خالصات تشري إىل املالحظات أو إىل غياب مالحظات حول عملية رفع رأس املال 

  تاسعا: عملية تخفيض رأس المال
عملية ختفيض رأس مال املؤسسة حمل التدقيق عليه أوال حمافظ احلسابات دراسة أسباب وشروط يف حالة وجود 

 ختفيض رأس املال والتأكد من:
 أن عملية التخفيض ال ختفض مبلغ رأس املال أقل من احلد القانوين األدىن؛ 
 احرتام املساواة بني املسامهني أو املشاركني؛ 
  التنظيمية بصفة عامة.احرتام جمموع األحكام القانونية و 
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على مدقق احلســـــــــــــابات عدم التصـــــــــــــريح مبدى مالءمة عملية ختفيض رأس املال، لكن جيب عليه تقدمي تقرير 
جلمعية العامة غري العادية وللجهاز التداويل املؤهل الذي يرخص ختفيض رأس املال، حيث يتضـــــــــــــمن هذا التقرير 

  املعلومات التالية:
  والتنظيمات املطبقة؛التذكري بالنصوص والتشريعات 
 نجزة؛فقرة تتضمن الفحوصات امل 
 .خالصات تشري إىل مالحظات حول ختفيض رأس املال أو إىل لغياب تلك املالحظات 

  عاشرا: إصدار قيم منقولة أخرى
 ىلعند إصــدار قيم منقولة أخرى على حمافظ احلســابات بعد إجراء التحقيقات الالزمة إعداد تقرير أول يرســله إ

 للجهاز التداويل املؤهل يتضمن هذه املعلومات:العامة غري العادية و  اجلمعية
 التذكري بالنصوص والتشريعات والتنظيمات املطبقة؛ 
 نجزة؛فقرة تتضمن الفحوصات امل 
  إشــــــــارة تبني أن الواجبات قد متثلت يف التحقق من كيفيات حتديد ســــــــعر إصــــــــدار ســــــــندات رأس املال

 يف التقرير املنجز من طرف اهليئة املختصة؛الواجب إصدارها، مثلما هي مبينة 
  ــتنتاجات مرفقة عند االقتضــــــاء مبالحظات حول كيفيات حتديد ســــــعر إصــــــدار ســــــندات رأس املال اســــ

 الواجب إصدارها؛
  اإلشـــارة إىل اســـتحالة إبداء رأي حول الشـــروط النهائية لإلصـــدار وأنه ســـيتم إصـــدار تقرير تكميلي عند

 حتقيق اإلصدار؛
 ول صـــــدق املعلومات املقدمة باألرقام املأخوذة من حســـــابات الشـــــركة والواردة يف تقرير حيرر خالصـــــة ح

 اجلهاز املختص؛
  يقدم مالحظات ال سيما يف حالة نقص املعلومات يف تقرير اجلهاز املختص حول عناصر حساب سعر

 إصدار سندات رأس املال الواجب إصدارها أو حول مبلغه.
والتأكد من احرتام القوانني والتشريعات وعدم وجود اختالل يف املساواة وعند االنتهاء من عملية فحص 

  بني املسامهني، على حمافظ احلسابات حترير تقريرا تكميليا من خالله:
 يقدر املعلومات املقدمة يف تقرير اجلهاز املختص للجمعية العامة؛ 
 لتصـــــــــــــريح املمنوح من قبليبني فيما إذا وجدت مالحظات حول مطابقة شـــــــــــــكل العملية بالنظر إىل ا 

 اجلمعية والبيانات املقدمة هلا؛
  يبدي برأيه بالنظر إىل الشـــــــــروط النهاية لإلصـــــــــدار حول املبلغ النهائي وكذا حول تأثري اإلصـــــــــدار على

وضــــعية أصــــحاب الســــندات والقيم املنقولة اليت تســــمح بدخول رأس املال املقدر مقارنة برؤوس األموال 
 اخلاصة.
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  توزيع التسبيقات على أرباح األسهمحادي عشر: 
جيب على حمافظ احلســــــابات التحقق من أن امليزانية املنجزة من طرف املؤســــــســــــة حمل التدقيق تظهر احتياطات 

 ونتائج صافية قابلة للتوزيع، قصد توزيع التسبيقات على أرباح األسهم، ومن مث إعداد تقرير يتضمن:
  حمافظ احلسابات؛أهداف تدخل 
 ختص لضبط احلسابات قصد إجراء توزيع األرباح على األسهم وحتديد مبلغ هذه التسبيقات؛اجلهاز امل 
 .خالصة حول عملية التوزيع املرتقبة 

  ثاني عشر: تحويل الشركات ذات األسهم
إذا متت حتويل الشـــركة ذات األســـهم إىل شـــركة من شـــكل آخر يقوم حمافظ احلســـابات بإعداد تقرير يقدمه إىل 

 امة غري العادية يتضمن:اجلمعية الع
 فقرة حول الوجبات املنجزة؛ 
  خالصــة مصــاغة يف شــكل وجود أو عدم وجود مالحظات معرب عنها، مع التأكد من أن مبلغ األصــول

 الصافية يعادل على األقل رأس مال الشركة املطلوب للشكل اجلديد للشركة.
  وع والمساهمات والشركات المراقبةالفر ثالث عشر: 

القة مع املؤســســة حمل التدقيق يف شــكل فروع ومســامهات وشــركات مراقبة، على حمافظ احلســابات عند وجود ع
 إضافة تقرير يتعلق بوضعية املسامهة أو اكتساب أكثر من نصف رأس مال الشركة خالل السنوة املالية، ويربز فيه:

 االسم ومقر الشركة؛ 
 رأس مال الشركة؛ 
 احلصة املكتسبة من رأمسال املؤسسة؛ 
 .تكلفة االكتساب بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة عند االقتضاء 

من املالحظ أن املشــرع اجلزائري اهتم باإلفصــاح عن املعلومات يف القوائم املالية وألزم حمافظ احلســابات بضــرورة 
لى أكدت عالتأكد من مالئمة هذا اإلفصـــــــــــــاح، وهذا ما جاءت به معايري التدقيق الدولية حيث أن هذه األخرية 

قرات تأكيد إضـــــافة إفصـــــاحات يف تقريره يف ف صـــــاح يف القوائم املالية، ومسحت لهاملدقق ضـــــرورة تقييم مالئمة اإلف
ري افظ احلسابات اإلفصاح عن معلومات إضافية غواملشرع اجلزائري كذلك مسح حملوفقرات أخرى إذا تطلب ذلك، 

قيات املنظمة، االتفان معلومات حمددة إن وجدت تتمثل يف: مفصــــــــح عنها يف القوائم املالية، وألزمه باإلفصــــــــاح ع
املبلغ اإلمجايل ألعلى مخسة أو عشرة تعويضات، االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني، تطور نتيجة السنوات 
اخلمس األخرية والنتيجة حســــــب الســــــهم أو حســــــب احلصــــــة يف الشــــــركة،  إجراءات الرقابة الداخلية، اســــــتمرارية 

الل، حيازة أســـــهم الضـــــمان، عملية رفع رأس املال، عملية ختفيض رأس املال، إصـــــدار قيم منقولة أخرى، االســـــتغ
  توزيع التسبيقات على أرباح األسهم، حتويل الشركات ذات األسهم، الفروع واملسامهات والشركات املراقبة.
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لتوجه الدويل لتنظيم زائر مبا يتالءم مع االتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجل وإذا مت اسقاط
جمموعات يف املبادئ واملسؤوليات العامة، تقييم اخلطر،  6واملتمثل يف تصنيف معايري التدقيق الدولية إىل املهنة، 

وص قانونية عدم وجود نص، فيستخلص االستفادة من عمل األخرين، أدلة التدقيق، تقرير املدقق واحلاالت اخلاصة
ل للمدقق كيفية االستفادة من عمل مدققني آخرين أو توفر له اإلجراءات اإلضافية يف حاالت اخلاصة واسعة تفص

  .لعملية التدقيق
أما املبادئ العامة هي متضمنة يف شروط ممارسة املهنة اليت تنص عليها التشريعات احلالية ، أما بشأن املسؤوليات 
العامة فيمكن استخالص أن مسؤولية االتفاق حول شروط التكليف باملهمة تظهر يف إجراءات قبول التوكيل 

مسؤولية الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالية ن ، وأSPM/94/103من املقرر  01 التوصية رقم عليها يفاملنصوص 
خالل مهام جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبية، أما من  24-11 املرسوم التنفيذي ال تظهر إال يف

  SPM/94/103 من املقرر 2التوصية رقم فيف ملفات العمل  هاجتميعو إجراءات التدقيق جبودة عالية  مسؤولية توثيق كل
تتناول التصريح عن األعمال اإلجرامية  SPM/94/103 من املقرر 4 تلزم املدقق مبسك ملفات العمل، و التوصية رقم

مسؤولية الكشف عن األخطاء اجلوهرية خاصة منها النامجة عن االحتيال، أما مسؤولية الكشف تندرج ضمن  واليت
يوكد التأكد ما إذا كانت  2013 جوان سنة 24 يفا فقرار مؤرخ عن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة املعمول 

 25 املؤرخ يف 11-07 احلسابات السنوية قد مت إعدادها طبقا للقواعد واملبادئ احملاسبية املنصوص عليها يف القانون

د طريقة دن خالل حيم 01-10 القانونفيف حني أن مسؤولية اتصال املدقق مع الكلفني باحلوكمة ، 2007نوفمرب 
ه تأكيد على املدقق اعداد تقارير خاصة توجمن خالل  االتصال مدقق احلسابات باألطراق ذات العالقة باملؤسسة

وأخريا  مسؤولية  ،د املعلومات اليت تتضمنها جمموعة التقارير اخلاصةيدحتإىل اجلمعية العامة واجلهاز التداويل، و 
 جوان 24 يف خمعيار التقرير املؤر  يشري إليهاواليت  لألطراف األخرى الرقابة الداخلية اإلبالغ عن نواحي القصور يف

2013.  
 SPM/94/103املقرر أما فيما خيص تقييم اخلطر فال توجد نصوص قانونية واضحة ومفصلة لذلك، إال أن 

ية التدقيق لتخطيط لعملجاء مبجموعة من اإلجراءات تسمح بالتعرف على املؤسسة وفهم رقبتها الداخلية وكذا ا
واليت قد ميكن للمدقق إتباعها لتحديد  وتقييم اخلطر أو االستجابة له، إال أن التساؤل الذي ميكن يبادر الذهن 

، لكن كما سبق اإلشارة أنه مت إلغاء هذا 91/08جاء بناء واستنادا على القانون  SPM/94/103يظهر يف أن املقرر 
، لكن املقرر مل يشهد أي تغيري أو استبداله بنص قانوين جديد، كما أن التوصية رقم 10/01األخري بإصدار القانون 

والذي مت إلغاءه واستبداله بالنظام  ،(PCN) اخلاصة بتدقيق احلسابات قائمة على أساس املخطط احملاسيب الوطين 06
ظم الئمته سواء لقوانني اليت تن، لذا يبقى هذا املقرر نقطة إشكال حول درجة صالحيته وم(SCF) احملاسيب املايل

يضع بعض الطرق للحصول على أدلة التدقيق والتوصية  10/01كما أن القانون   مهنة التدقيق أو مهنة احملاسبة احلالية.
إجراءات احلصول على أدلة التدقيق، وكذا توفر التشريعات احلالية للمدقق توفر  SPM/94/103املقرر من  05رقم 

  .2013 جوان سنة 24 بإبداء رأيه وتقدمي تقريره من خالل القرار املؤرخ يفبعض املعايري خاصة 
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  خالصة:

ليت ترمي إليها هنة التدقيق احملاسيب ولألهداف امبن التطور املستمر للظروف احمليطة يستخلص من هذا الفصل بأ

اجلزائر  يف من أهم الظروف اليت جعلت مهنة التدقيق احملاسيب تشهد التغيري، و عرب التاريخجعلها تشهد تطورا مستمرا 

تطور ورغم أنه يبدو التأخر يف تطور هذه املهنة باجلزائر مقارنة بالواإلصالحات احملاسبية،  االقتصاديةهي الظروف 

ملهنة، ولتعديل ارسة هذه اتطور هدف ممل انعكاسلتغيري النظام االقتصادي الذي تشهده على الصعيد الدويل إال أن 

دف إىل مراقبة  مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، فبعدما كانت هاتنظيم ممارسة مهنة احملاسبة أثر واضح على تنظيم

  عمول به.ظامها ألحكام التشريع املاملصادقة على حساب الشركات وانتدف إىل  تأصبحفقد تسيري املؤسسات 

ا مازت تعاين من التبعية للسلطةا شهدتهرغم التغيري الذي و    هليئات املشرفة على تنظيم هذه املهنة إال أل

ا املهنة من خالل تشكيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  العمومية، فرغم أن اإلصالحات األخرية اليت شهد

لس الوطين ل ة حتت وصاية وزارة حاسبلمواملصف الوطين للخرباء احملاسبني، إال أن هذه اهليئات ختضع لسلطة ا

املالية، ولعل هذا األمر هو الذي جعل من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ختضع إلطار مرجعي على شكل 

 بشكلة املهنة شكلني، ممارس علىقوانني وتشريعات، حيث أن هذه األخرية تسمح مبزاولة مهنة التدقيق احملاسيب 

ا ما أدى إىل وهذاختياري حتت اسم "مهنة خبري حماسيب"،  شكلابات" أو بحتت اسم "مهنة حمافظ احلس اجباري

فصل هو هذا المن أهم ما يربزه  وأحكام خاصة لكل مهنة منهما، و وجود أحكام مشرتكة بني ممارسة هتني املهنتني

ا الكثرة التشريعات اليت تنظأنه رغم   ملعايري وال متس كل اجلوانب اترقى ملستوى  م مهنة التدقيق احملاسيب وتنوعها إال أ

ا معايري التدقيق الدولية. تم    اليت 

 



 

  

 
  الجزء
  يالتطبيق
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  :مقدمة الجزء التطبيقي

من الفصــل األول مت اســتخالص أن وجود معايري حتكم ممارســة مهنة التدقيق احملاســيب من شــأنه أن 
داء مهامه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعترب معايري أيوفر إطار مرجعي يســــــــــــــتند إليه املدقق عند 

توفر إطارا  )ISA( أن معايري التدقيق الدوليةكما التدقيق أســـــــــــــاســـــــــــــا ميكن احلكم به على أداء املدقق،  
ســـــتمر، لذا ممرجعي ينظم مهنة التدقيق احملاســـــيب باملســـــتوى عايل يتســـــم بالتطوير والتحديث بشـــــكل 

ق وتطبيقها، ومن الفصــــل الثاين مت اســــتخالص أن معايري التدقي حنوها ســــعت العديد من الدول للتوجه
ميز باملرونة من خالل جمموعة االرشـــــــــادات اليت توفرها واليت تؤكد يف كل مرة ضـــــــــرورة تت )ISA(الدولية 

االمتثال ومراعاة النظام املعمول به، أما الفصـــــل الثالث بني أن تنظيم مهنة التدقيق احملاســـــيب يف اجلزائر 
عينة شريعات ال ترقى ملستوى املعايري، واجلزء التطبيقي هلذه الدراسة يتناول دراسة استقصائية لختضع لت

باجلزائر على  )ISA(من حمافظي احلســــــــابات واخلرباء احملاســــــــبني لتحديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية 
  تطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر من خالل الفصول التالية:

  
  

  

  

  

  

 ؛عرض وتحليل الدراسة االستقصائية: الرابعالفصل 
 
؛اختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة االستقصائية: خامسالفصل ال 

 
ي معايير التدقيق الدولية على تطوير مهنة نمناقشة أثر تب: سادسالفصل ال 

 .التدقيق المحاسبي بالجزائر                   



 

  

 
  الفصل

 رابعال
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  تمهيد:

ــدقيق  ــة التـ ــاجلزائر يف تطوير مهنـ ــة بـ ــدوليـ ــدقيق الـ ــايري التـ ــد األثر الـــذي ميكن أن ينجم من تبين معـ ــديـ ـــدف حتـ
 مت إجراء دراســة اســتقصــائية لعينة من حمافظي احلســابات واخلرباء احملاســبني بصــفتهم ممارســني مهنة التدقيقاحملاســيب، 

ــيب باجلزائر،  ــ ــ ــتبيان وذلكاحملاســ ــ ــ ــميم اســ ــ ــ ــة ل من خالل تصــ ــ ــ مدى  ول تحديد رأيهم حوتوجيهه لوحدات عينة الدراســ
ــيب باجلزائر، ومدى جلوء املدقق باجلزائر إل معايري التدقيق  ــ ــ ــ ــ ــريعات احلالية يف تنظيم مهنة التدقيق احملاســ ــ ــ ــ ــ كفاية التشــ

ذه املعايري يف الرفع من مستوى ممارسة املهنة   .الدولية، وكذا حتديد أثر العمل 

تمعلوب علمي الذي مت االعتماد عليه يف اختيار عينة الدراسة من األس يبنيوهذا الفصل  وكذا يبني طريقة  ،ا
ــــف خلهذه العينة  اختيار ــ ــ ــ ــ ــ ــويقدم وصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يفة، ، املتمثلة يف الدرجة العلمية، اخلربة املهنية، الوظالدميغرافية هاصـــ

ــاط،   ــ ــة النشــ ــ ــــص وحمل ممارســ ــلا أكمالتخصــ ــ ــتبيان و  حيدد كيفية بناء ن هذا الفصــ ــ ــدق األجز االســ ــ اء مدى ثبات وصــ
ــتبيان ونتائج اإلجابات عن عباراته، و للتمكن من الوثوق بنتائجه،  املكونة له ذلك وحيلل العالقة بني مكونات االســ

  من خالل التطرق للعناصر التالية:

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

مكونات الدراسة؛ 

اإلطار المنهجي لالستبيان؛ 

؛لعينة الدراسة وصف الخصائص الديمغرافية 

ثبات وصدق االستبيان؛ 

؛عالقة االرتباط بين مكونات االستبيان 

التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيان. 
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I. ات الدراسةمكون 
ة جزء من الدراسة، أي دراسيوجد عدة أساليب جلمع البيانات لكن الباحثة تستعمل أسلوب املعاينة يف هذه 

تمع اإلحصائي، وذلك لالعتبارات  تمع فقط بغرض حماولة تعميم النتائج الحقا على كل ا ا أسلوب اا ليت يتميز 
 1:املعاينة واملتمثلة يف

مالئمة استخدامه عند دراسة خصائص جمتمع غري حمدود أو يف احلاالت اليت يصعب استخدام أسلوب  -
 احلصر الشامل؛

تمع بدال من كل الوحدات؛  -  توفري الوقت واجلهد والنفقات عند دراسة عدد معني من وحدات ا
  دقة النتائج حبساب خطأ املعاينة.إمكانية تقدير  -

تمع بأدق تفاصيله، إذ حتتوي  لكن ال جيب غض البصر عن عيوب هذا األسلوب واملتمثلة يف استحالة متثيل ا
ج مى خبطأ املعاينة، وهو الفرق بني نتائج احلصر الشامل ونتائج العينة، لذا " فالنتائامش من اخلطأ يسالدراسة على ه

مع  اليت تعتمد على هذا األسلوب أقل دقة من أسلوب احلصر الشامل، وخاصة إذا كانت العينة املختارة ال متثل ا
  3، وجناح استخدام هذا األسلوب يتوقف على عدة عوامل، أمهها:2متثيال جيدا"

 يفية حتديد حجم العينة؛ك -
 طريقة اختيار وحدات العينة؛ -
  .نوع العينة املختارة -

I. 1 .مجتمع الدراسة 
تمع  مجيعيف جمتمع الدراسة  يتمثل اجلزائر تسمح و  ،زائريف اجل ميارسون مهنة التدقيق احملاسيبالذين أفراد ا

  تني:ئيتشكل من فمجتمع الدراسة فبوجود شكلني ملمارسة املهنة، لذا 
  لفئة األوىل: حمافظي احلسابات؛ا -
 لفئة الثانية: اخلرباء احملاسبني.ا -

تمع إىل طبقات حسب خصاص  وقد مت استعمال عينة احلصص يف هذه الدراسة واليت تقوم على "تقسيم ا
تمع، ويرتك للباحث حرية اختيار وحدات  معينة والعمل على متثيل كل طبقة من طبقات العينة بنسبة وجودها يف ا

معيار الوظيفة  تتخذوالباحثة ، 4احلصة بطريقة اليت يراها مناسبة، بشرطك أن يلتزم باحلدود العددية والنوعية للعينة"
ائص ) كخصالشرق، الغرب، الوسط واجلنوب(حمافظ حسابات أو خبري حماسيب) ومعيار حمل ممارسة النشاط (

تمع، ف  من 2015ة يافظ احلسابات واخلرباء احملاسبني جلويلفي البداية مت احلصول على قائمة حملتقسيم حجم ا

                                                
   .42، ص: 2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،SPSSاالسھام في مبادئ اإلحصاء باستخدام نادر شعبان السواح،  - 1
  ، متوفر على الرابط التالي:12شبكة األبحاث والدراسات االقتصادیة، ص:  اإلحصاء الوصفي،شرف الدین خلیل،  - 2

https://drive.google.com/file/d/0B0253oYwEiuWMGdNRjJtZkE0WUk/view , 19/09/2015.  
 .12شرف الدین خلیل، مرجع سابق: ص:  - 3
 .26نادر شعبان السواح، مرجع سابق، ص:  -4
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، مث مت تصنيف هذه القائمة إىل أربع مناطق: الشرق، الغرب، الوسط للمجلس الوطين للمحاسبةاملوقع الرمسي 
  التايل:املوضحة يف اجلدول واجلنوب فتم احلصول على املعطيات 

  محل ممارسة النشاطتصنيف مجتمع الدراسة حسب الوظيفة و  ):1-4الجدول رقم (
  الخبراء المحاسبينو  محافظي الحسابات  الخبراء المحاسبين  محافظي الحسابات  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

  %21.50  451  %1.33 28 %20.17 423 الشرق

  %11.68  245  %1.24 26 %10.44 219 الغرب

  %57.14  1198  %8.73 183 %48.41 1015 الوسط

  %9.68  203  %0.29 06 %9.39 197 الجنوب

  %100  2097  %11.59 243 %88.41 1854 كل فئة  مجموع

 :عتماد علىباالحثة البا املصدر: من إعداد
http://www.cnc.dz/fichier_regle/183.pdf . 20/08/2015. 
http://www.cnc.dz/fichier_regle/184.PDF. 20/08/2015. 

يبني اجلدول السابق عدد حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني املسجلني لدى الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات 
بة حمافظي ث يالحظ أن نسومصف الوطين للخرباء احملاسبني، وكذا نسب توزيع كال منهما على مناطق الوطن، حي

كما يالحظ أن نسبة منطقة الوسط حتتل النسبة )، %11.59تفوق كثريا نسبة اخلرباء احملاسبني ( )%88.41اجلزائر (
مث نسبة منطقة  )،% 21.5مث تليها نسبة منطقة الشرق () % 57.14األكرب من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني (

  .)%9.68(ة منطقة اجلنوب وأخريا نسب )%11.68(الغرب 
I. 2 .عينة الدراسة  

ي عينة الدراسة بأسلوب علمي يضمن نوعا ما التمثيل اجليد للمجتمع اإلحصائمت اختيار بغرض تعميم النتائج 
واختيار أسلوب سحبها بطريقة تضمن نوعا ما احلصول عينة الدراسة للدراسة، من خالل حماولة حساب حجم 

د مت اختيار ونظرا إلمكانية اجلد حمدودة للباحثة فق ةعلى معطيات الدراس وبناء تمع،على عينة هلا نفس خصائص ا
ال تسمح تأخذ وحدات العينة بطريقة مقصودة و واليت "غري عشوائية احلصص وهي أحد أنواع العينات العينة بطريقة 

الدراسة حول حتديد  دف حتديد رأي وحدات وذلك، 1"بتحديد احتمال حدوث وحدات المجتمع كل على حدى
 أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، فبعد حتديد وتقسيم جمتمع الدراسة إىل

مع حجم   يةعلى خمتلف الطبقات بطريقة نسبعينة الدراسة تم حساب وتوزيع حجم طبقات كما سبق اإلشارة إليه ي
تمع كما يلي:   كل طبقة من ا

  
  
 

                                                
 .25نادر شعبان السواح، مرجع سابق، ص: -1
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I. 2 .1 .حساب حجم عينة الدراسة  
تطبيق بعينة الدراسة ن حجم جمتمع الدراسة حمدود فقد مت االعتماد على أسلوب إحصائي حلساب حجم أنظرا 

  1غري املستقلة، كالتايل: عيناتقانون اخلاص ب
풏 =

풕∝ퟐ푵(
ퟏ
ퟒ)

풅ퟎ
ퟐ푵 풅ퟎ

ퟐ 풕∝ퟐ (
ퟏ
ퟒ)

  

n  :  املطلوب.سة عينة الدراحجم  
N:  تمع واملساوي لـ   .2097حجم ا
풕∝  :حيث أن: ،قيمة نظرية من اجلدول الطبيعي  

  =0.05) α(  
 n  30أكثر من 
 )1.955=푡    .1.96مساوية لـ فهي  وبالتقريب  ).
풅ퟎ :.خطأ املعاينة 

، واجلدول الباحثة من طرف طأ املعاينةولتطبيق القانون أعاله جيب حتديد خعينة الدراسة حجم وبالتايل حلساب  
  املوايل يبني قيمة حجم املعاينة بداللة قيمة خطأ املعاينة:

  بداللة خطأ المعاينةعينة الدراسة حجم تحديد : )2-4( الجدول رقم
  풅ퟎ 2%  5%  7%  7.5%  9%  10%  خطأ املعاينة

  n  1120.47  324.88  179.27  157.96  112.28  91.88  حجم العينة

  92  113  158  180  325  1121  بعد التقريبعينة الدراسة  حجم

  املصدر: من إعداد الباحثة.
عترب الباحثة تيبني اجلدول السابق حجم عينة الدراسة انطالقا من قيم خلطأ املعاينة واحملددة من قبل الباحثة، و 

 1122(يكون كبري الدراسة عينة حجم غري مقبول، ألن ) %5و %2( %7حلاالت اليت يقل فيها خطأ املعاينة عن ا

 %7 ملعاينةخطأ اما فيما خيص أ يفوق إمكانيتها احملدودة، خاصة منها الوقت واجلهد ناهيك عن التكلفة،و  )325و
وحدة، وملا متكنت الباحثة من  180املقابل له عينة الدراسة للوصول إىل حجم اهدة جوتسعى ه الباحثة مقبول تعترب 

ا.عينة الدراسة صر عن باقي قيم حجم الوصول إىل اهلدف مت غض الب ا أقل من إمكانيا   واعترب
I. 2 .2 . إلى طبقاتعينة الدراسة توزيع  

تمع، يتعني توزيعها بطريقة تناسبية مع خمتلف طبعينة الدراسة بعد حساب حجم وفقا لطريقة احلصص ف قات ا
 يظهر حجم كل طبقة من خالل ل املوايلاجلدو و وذلك بعد اجراء التقريبات الالزمة للحصول على أعداد تامة، 

  2:تطبيق العالقة التالية

                                                
 .76، ص:2015، 1، مركز الكتاب األكادیمي، عمان، طاإلحصاء الوصفي واالستدالليمحمد مقید القومي،  -11
 .60المرجع السابق، ص: - 2
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× العينة المراد سحبها  حجمالمراد اختيارها من طبقة معينة = عدد وحدات 
	عدد	وحدات	الطبقة

تمع    جمموع	عدد	وحدات	ا

  على مختلف الطبقاتعينة الدراسة ): توزيع حجم 3-4الجدول رقم (
  الخبراء المحاسبينو  محافظي الحسابات  المحاسبينالخبراء   محافظي الحسابات  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

  %21.50  38  %1.33 2 %20.17 36 الشرق

  %11.68  21  %1.24 2 %10.44 19 الغرب

  %57.14  103  %8.73 16 %48.41 87 الوسط

  %9.68  18  %0.29 1 %9.39 17 الجنوب

  %100  180  %11.59 21 %88.41 159 كل فئة  مجموع

  املصدر: من إعداد الباحثة.
تمع، وذلك بنفس نسبة  180(عينة الدراسة يبني اجلدول السابق توزيع حجم  وحدة) على خمتلف طبقات ا

تمع على تلك الطبقات، لذا يالحظ أن نسبة حمافظي ب اخلرباء احملاسبني، وأن  يفوق كثريا نسبةعينة الدراسة توزيع ا
لوسط حتتل النسبة األكرب من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني مث تليها نسبة منطقة الشرق، مث نسبة منطقة ا

تمععينة الدراسة نسبة منطقة الغرب وأخريا نسبة منطقة اجلنوب، وبالتايل ف ا خيص حمل فيم حتمل نفس خصائص ا
  ممارسة النشاط والتخصص.

I. 3. حدود الدراسة  
 فيجب مجع البيانات من الوحدات إحصائية معينة بطريقة اختياريةعينة الدراسة من بعد إجياد حجم كل طبقة 

وقد متت االستعانة بالزمالء واألقارب يف خمتلف الواليات للتمكن من احلصول على احلجم  (دون اجراء قرعة)،
  ة:دراساملستهدف، ولتجنب التكرار اختارت الباحثة لكل عون منطقة معينة، وفيما يلي حدود هذه ال

ومت املوافقة على إشكالية الدراسة  2011مت العمل على موضوع الدراسة بداية من ديسمرب  الحدود الزمانية: -
 الثةث ومباشرة مت الشروع يف إعداد اجلزء النظري، أما اجلزء التطبيقي هلذه الدراسة استغرق 2013يف مارس 

اية أوت  2015 أوتعشر شهرا ابتداء من  فإعداد أداة الدراسة (االستبيان) وحتضريها  ،2016إىل غاية 
اية جوان  2015 نوفمربأكتوبر، والشروع يف مجع البيانات من أوت، سبتمرب و  استغرق ثالثة أشهر إىل 

، حيث أن عملية مجع البيانات واجهت يف الشهور األوىل صعوبات وعراقيل نظرا ألن ممارسي املهنة 2016
 حيث أن حمافظي احلسابات واخلرباء احملسبني هلم ارتباطات الفرتة،يواجهون ضغط يف عملهم يف تلك 

ا،املكلف  باملؤسسات خر ومل وهذا ما جعل عملية معاجلة االستبيان تتأ بالتأكد من صحة وانتظامية حسابا
  يشرع فيها حىت بداية شهر جويلية.



 ستقصائيةاالعرض وتحليل الدراسة                                                 الرابع                                الفصل 

 

 180 

الل رب، وسط وجنوب من ختوزيع االستبيان عرب خمتلف مناطق الوطن؛ شرق، غمت  الحدود المكانية: -
قراب الوصول إليها سواء عن طريق التنقل أو مبساعدة األ باحثةمجع البيانات يف الواليات اليت سهل على ال

  والزمالء، أو عن طريق الربيد اإللكرتوين، حيث تتمثل هذه الواليات يف:
 :قسنطينة، سطيف وبرج بوعريريج؛ منطقة الشرق 
 :ووهران؛ عسكرمشلف، تلمسان،  منطقة الغرب 
  :؛مسيلة، بويرة بومرداس، بليدة،تيبازة،  اجلزائر،منطقة الوسط 
 وتامنغست بسكرة ،ورقلة :اجلنوب.  

تستند هذه الدراسة على آراء وإجابات ممارسي مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر واملتمثلني  الحدود البشرية: -
  ت العلمية وذوي اخلربات املتفاوتة.يف حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني، مبختلف املؤهال

تركز على و عل الصعيدين الدويل واحمللي، تطور مهنة التدقيق هذه الدراسة تناول تالحدود الموضوعية:  -
ا 2014إىل غاية  2010التشريعات اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر بداية من  عتمد على ت، كما أ

ا إصدار 2010ط على إصدارمعايري التدقيق الدولية وبالضب التعديل ، أمهها 2014 والتعديالت اليت جاء 
 ."استخدام عمل المدققين الداخليين" (ISA 610) التدقيق الدويل معيارالذي مس اجلذري 
ديسمرب  يف ت نسخة جديدةأصدر حيث جيب اإلشارة أن هذه املعايري خضعت للتعديل مرة أخرى  لكن

 ،طلعت على هذا اإلصدار مل جتد تغريات جوهرية متس أو تؤثر على الدراسةبعدما ألكن الباحثة ، 2015
اإلبالغ عن األمور الرئيسية للتدقيق في تقرير المدقق " (ISA710)حيث أن هذا اإلصدار وضع معيار جديد 

  1املعايري التالية:وتعديل  المستقل"
 معيار التدقيق الدويل (ISA 260) "؛الحوكمة"االتصال مع أولئك المكلفين ب 
 معيار التدقيق الدويل (ISA 570) "؛"المؤسسة مستمرة 
  معيار التدقيق الدويل(ISA 700)  ؛المالية" قوائمرأي وإعداد التقارير حول ال"تكوين 
  الدويلمعيار التدقيق (ISA 705) "؛"التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل 
  معيار التدقيق الدويل(ISA 706) "؛"فقرات التأكيد وفقرات أخرى في تقرير المدقق المستقل 
  معيار التدقيق الدويل(ISA 720)  مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى الواردة في المستندات"

 المحتوية على القوائم المالية مدققة".
و األربعة األخرى  2016مارس  22معايري تدقيق جزائرية أربعة منها يف  مثانيةاملشرع اجلزائري أصدر كما أن 

ع ا كانت يف مرحلة مجمن جهة أل ،يف هذه الدراسةمل تدرج هذه املعايري لكن الباحثة ، 2016نوفمرب  02يف 
أفراد االستبيان الذي مل يتناول يف عبارته هذه املعايري حبكم أنه مت إعداده قبل صدور هذه املعايري و  بياناتوحتليل 

                                                
1 - IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements, International Federation of Accountants, New York, USA, 2015,  volume 1,  Publication for web 
site:   https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2015-Handbook-Volume-1_0.pdf  
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 بمت توزيع االستبيان عليها بعد صدور أربعة معايري األوىل مل يكن هلا الوقت الالزم الستيعاعينة الدراسة اليت 
ا فهي معايري جديدة ومل يتم اإلحاطة باجلانب العملي هلا، لذا  واصلت هذه الدراسة فوفهم هذه املعايري والعمل 

دم وجود إطار مرجعي عواملتمثلة يف عه واألساس الذي مت تصميم االستبيان وتوزييف الفكرة اليت انطلقت منها 
يف اجلزائر على شكل معايري حملية حتكم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب، وأمهية وضع هذه املعايري باالستناد على 

 4املؤرخ يف  002املقرر من خالل  ))AAN للتدقيق جزائرية وبالفعل بدأ إصدار معايري، دوليةمعايري التدقيق ال
  1، واملتمثلة يف:2016 أكتوبر 11 املؤرخ يف 150املقرر رقم و  2016فيفري 

 (NAA 210) "اتفاق حول أحكام مهنة التدقيق"؛   (NAA 300) "ختطيط تدقيق الكشوف املالية"؛  
 (NAA 500) "العناصر املقنعة"؛   (NAA 510) "األرصدة االفتتاحية"؛-مهام التدقيق األولية  
 (NAA 505) "التأكيدات اخلارجية"؛   (NAA 560) "أحداث تقع بعد اقفال احلسابات" واالحداث الالحقة؛  
 (NAA 580) "كتابية"؛التصرحيات ال   (NAA 700) "."تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف املالية  
ة صالح مهنإهذه الدراسة تعد مقال تتناول فيها هذه املعايري وتبني فيه بعد إكمال كن جيب اإلشارة أن الباحثة ل

 ق.عايري اجلزائرية للتدقيامل الل إصدارالتدقيق احملاسيب باالجتاه حنو معايري التدقيق الدولية من خ
I. 4متغيرات الدراسة . 

  تستند هذه الدراسة على جمموعة من املتغريات واليت ميكن تقسيمها كما يلي:
 يتمثل هدف الدراسة مي حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيقمتغيرات رئيسة:  -

  احملاسيب باجلزائر، وبالتايل فإن:
 :معايري التدقيق الدولية؛يتمثل يف  المتغير المستقل  
 :مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. يف يتمثل المتغير التابع  

ية يف تعترب الباحثة باالستناد إىل التوجه الدويل أن حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدول متغيرات فرعية: -
ى جمموعة من د أثر تبين معايري التدقيق الدولية علتطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، يكون بتحدي

تقييم اخلطر واالستجابة  ،املبادئ واملسؤوليات املتغريات الفرعية لتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب، واملتمثلة يف:
  ية التدقيق.احلاالت اخلاصة لعملو  نتائج تقرير املدقق، االستفادة من عمل اآلخرين، أدلة التدقيق ،للمخاطر

ر تعتمد الباحثة يف هذا الدراسة على جمموعة من متغريات املراقبة، واليت تعتقد أن هلا أث تغيرات المراقبة:م -
  على نتائج الدراسة وهي متغريات نوعية منها ما هو امسي ومنها ما هو ترتييب: 

  :ه، واملتمثلة يف ترتيب متفق عليعيار امسي وال يوجد وهي اليت تقاس مبالمتغيرات النوعية االسمية
 ؛وحدات الدراسة وظيفة، التخصص وحمل ممارسة النشاط

  :اعديا، وهي متغريات هلا قيمة امسية قابلة للرتتيب أما تنازليا أو تصالمتغيرات النوعية الترتيبية
 واملتمثلة يف الدرجة العلمية واخلربة املهنية لوحدات الدراسة.

                                                
 LA Norme Algérienne d’Audit.  
1- http://www.cnc.dz/reglement.asp, 25/11/2016. 
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II. الستبياناإلطار المنهجي ل 
ألن البيانات  وذلك وبالشكل الذي يتوافق مع الدراسة، من مصادرها األولية مجع البيانات على ةالباحث تعتمد

موعة أسئلة توجه ضم مجنموذج يأداة "االستبيان" واليت تعترب " مت استعمالوقد اليت تريدها الباحثة مل يسبق مجعها، 
تصميم استبيان مت ، وبالتايل فقد 1"جل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقفد من أإلى األفرا

 الدراسة واملتمثلة يف حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني، وقد مت استعمال أسلوب االستقصاءه إىل وحدات يهجتو و 
لقائمة على  قابلة للتأويل، تعرض هذه ايف مجع البيانات، حيث مت تصميم قائمة من األسئلة بطريقة منظمة غري

املستقصي للحصول على اإلجابة عن طريق مقابلة الباحثة بالوحدات اإلحصائية أو ارساهلا عرب شخص ينوب عنها 
  .أو عن طريق الربيد اإللكرتوين

II. 1 .إعداد وتصميم االستبيان 
  راحل:مخس م عليه الدراسة االستقصائية يف تعتمدإعداد االستبيان الذي  مت

تناسب واليت حاوال من خالهلا صياغة األسئلة مبا ي واملشرف ةلباحثابني هذه املرحلة كانت تتم   رحلة األولى:مال
مع عينة الدراسة، حيث حاوال إدراج األسئلة املهمة واليت مت  املوضوعة، ومن جهة أخرى فروضمن جهة مع ال

ورين أسئلة احملور األول من الفصل الثالث، وأسئلة احملحيث مت استخالص استخالصها من حتليل اجلانب النظري، 
تماشى مع ي كما حرصا على استعمال أسلوب بسيط يف صياغة األسئلة مباالثاين والثالث من الفصل الثاين،  

 رمتطلبات عينة الدراسة، حيث مت الرتكيز على ذكر خمتلف التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائ
ية بدون ذكر هم تتطلبه معايري التدقيق الدولكما مت تركيز على أ  نية وتواريخ إصدارها،و بأرقام ورموز النصوص القان

  هذه املعايري من طرف وحدات عينة الدراسة. طالعاالعدم  احتمالبعني االعتبار  ارقم املعيار أخذ

 مخسةن قبل مت تقدمي االستبيان للتحكيم م، إذ موأعضاء التحكي باحثةالبني هذه املرحلة متت  رحلة الثانية:مال
"التدقيق"، وكانت مالحظات احملكمني تؤكد على سالمة االستبيان من الناحية يف ختصص  ثالثةأساتذة منهم 

اليت تصب يف و التوضيحات والتقليصات و  ،ديالتعمت اقرتاح بعض التاملنهجية ومتاشيه مع موضوع الدراسة، كما 
  ، من بينها:سؤال 120 يتجاوزحجم االستبيان الذي كان  سعي وراء تقليصال

  من بين التعديالت المقترحة: -
 معايري التدقيق  إىل احلسابات تغيري صيغة السؤال الرئيسي للمحور الثاين والذي كان "هل يلجأ مدقق

عايري التدقيق م احلسابات إىل مدقق" إىل "ال يلجأ يف ظل غياب معايري حملية تنظم ممارسة املهنة الدولية
الدولية يف ظل غياب معايري حملية تنظم ممارسة املهنة"، ألن صيغة األوىل تنحصر يف اإلجابة بـ "نعم" 

  أو "ال" يف حني الصيغة الثانية متكن من تقدمي درجة املوافقة؛

                                                
 .339، القاھرة، ص:1، دار المعرفة الجامعیة، طعلم االجتماع والمنھج العلميمحمد علي محمد،  - 1
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  والطلب من املستجوب وضع دائرة على الرمز املناسب بدال من وضع  5إىل  1ترميز األجوبة من
 على اإلجابة املناسبة وذلك لتسهيل إدخال البيانات؛ ×ة إشار 

  من اجلزء األول للمحور األول بـ "وزارة املالية"  9استبدال مصطلح "السلطة العمومية" يف العبارة رقم
ا أكثر حتديدا؛   أل

 من بين التوضيحات المقترحة: -
 تابعة للمحور األول يف العبارات ال عدم استعمال مصطلح "التشريعات احلالية"و  التشريع بالضبط نيتعي

  لالستبيان ألنه مصطلح واسع؛
 ؛نعدم االكتفاء بذكر القانون فقط بل ذكر املادة القانونية املرتبطة بعبارة االستبيا  
 إضافة البيانات التالية لالستبيان: رقم االستبيان، تاريخ ومكان االستجواب؛  
 ان؛إضافة خانة توضح الفئة املوجه إليها االستبي  

  من بين التقليصات المقترحة: -
 بعدم كفاية التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يف ة تتعلقعبار  15 حذف 

لية التدقيق يف احلاالت اخلاصة، وذلك لعدم وجود نصوص قانونية االستفادة من عمل اآلخرين وعم
  حمددة لذلك؛

  يف كل جزء من كل حمور، من جهة لتجنب لفت انتباه املستجوب  1إعادة الرتقيم من البداية من رقم
  إىل طول االستبيان ومن جهة أخرى ليسهل إدخال البيانات.

اباحثهذه املرحلة بني ال متت المرحلة الثالثة:  احملكمنيساتذة مالحظات األمجيع مناقشة  ة واملشرف حيث متت 
 تفاقواالسؤال  98ن حتذف ويف األخري مت تقليص االستبيان إىل حول األسئلة اليت تستحق التعديل واليت ميكن أ

  .هل النهائي شكلالعلى 

ات إحصائية تتمثل دوحلثالث اختبار االستبيان من خالل تقدميه ب ةيف هذه املرحلة قامت الباحث :المرحلة الرابعة
يف التدريس  ةألكادمييا ملفيتهخ، حيث مت اختيارهم على أساس جبوعريريحسابات من والية برج  يحمافظ ةثيف ثال

تخصصة االستبيان أخذ منهم وقت معترب ألن أسئلة متعليقهم أن ة، وقاموا باإلجابة على االستبيان وكان يف اجلامع
  .األسئلة يف صلب املوضوعجدا جعلتهم يرجعون إىل بعض املصادر للتمكن من اإلجابة لكن أكدوا بأن 

للغة متداولة بني ا احبكم أ مكتب خاص بالرتمجة، ديان للغة الفرنسية عناالستب ةمتت ترمج :المرحلة الخامسة
، وجعله جاهزا ةنسخة باللغة العربيالستبيان متت مراجعته وتنسيق شكله مع أصحاب هذه املهنة وعند اسرتجاع اال

  للتوزيع.
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II. 2. بناء االستبيان وهيكلته 
سد  مت تقسيم االستبيان جلامعة، بالصفحة األوىل ويتضمن املعلومات اخلاصة باإىل قسمني؛ القسم األول وا

ه ومكانه، ويشمل هذا القسم كذلك رقم االستبيان، تارخي ، امسها وبريدها االلكرتوين،باحثةالكلية، القسم، ختصص ال
ردة به اوكذا اجلهة اليت يوجه إليها ورسالة تبني هدف هذا االستبيان وطلب لإلجابة عليه مع التأكيد أن البيانات الو 

سد يف باقي صفحات االستبيان  ستعامل بسرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، أما القسم الثاين وا
واملتمثلة يف  ،ة أو الشخصية لوحدة الدراسةيقسم إىل قسمني فرعيني؛ القسم الفرعي األول يضم البيانات العام

العبارات  عحمل ممارسة النشاط، أما القسم الثاين الفرعي فيضم مجيالدرجة العلمية، اخلربة املهنية، الوظيفة، التخصص و 
لعبارات ارئيسية، كل حمور يشتمل على جمموعة من ، وهو اآلخر يقسم إىل ثالث حماور الدراسة فروضاليت تغطي 

،  يق احملاسيبنة التدقلتنظيم مه الدويل التوجهعتماد على االب بناءهمت  حمور ، وكلفروضحتاول اثبات أو نفي احدى ال
  كما يلي:
حياول حتديد مدى كفاية التشريعات احلالية يف تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر من  المحور األول: -

موعة من العبارات حول عدم كفاية خمتلف تلك التشريعات على:   خالل حتديد درجة موافقتهم 
 عبارة) 20( مبادئ ومسؤوليات املدقق ، 
 ؛عبارات) 7( واالستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية حتديد وتقييم اخلطر 
 ؛)عبارات 6( أدلة التدقيق 
 عبارات 3( نتائج تقرير املدقق(. 
 ات صة) لعدم وجود تشريعوقد غض البصر عن عنصرين (االستفادة من عمل اآلخرين، احلاالت اخلا

ما (اقرتاح احملكمني)   .خاصة 
ات حياول حتديد درجة موافقة جلوء مدقق احلسابات يف من خالل جمموعة من العبار  المحور الثاني: -

  اجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل عدم وجود معايري حملية:
  ؛2و 1توضح له املبادئ واملسؤوليات (العبارتني( 
  ؛5و 4، 3(العبارات  حتديد وتقييم اخلطر واالستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهريةتوفر له إجراءات( 
 ؛8و 7احلصول على أدلة تدقيق (من العبارتني  تضمن له( 
  ؛11و 10، 9تسهل له االستفادة من عمل اآلخرين (العبارات( 
  ؛15إىل  12تضمن له تقدمي تقرير كاف ومالئم (العبارات من( 
  18و 17، 16تساعده يف عملية التدقيق يف احلاالت اخلاصة (العبارات.( 

 باجلزائر مبعايري التدقيق الدولية على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب حياول حتديد أثر العمل المحور الثالث: -
  من خالل حتديد درجة موافقة على جمموعة من العبارات كما يلي:

 ) ؛)عبارة 11() على املبادئ واملسؤوليات املدقق 299-200أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية 
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  على حتديد وتقييم اخلطر واالستجابة ملخاطر األخطاء ) 499-300(أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية
 عبارات)؛ 7( اجلوهرية

  عبارات)؛ 10( على أدلة التدقيق) 599-500(أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية 

  ؛عبارات 6على االستفادة من عمل اآلخرين ( )699-600(أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية( 
 عبارات)؛ 5( على نتائج تقرير املدقق) 799-700(لدولية أثر العمل مبعايري التدقيق ا 

 ) عبارات 5على احلاالت اخلاصة ( )899-800أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية.(  
II. 3. تفريغ ومعالجة االستبيان 

، 5دة:للخيارات املتاحة يف األجوبة واملتمثلة يف (موافق بشيف هذه الدراسة رت اخلماسي اسلم ليك مت استعمال
وبالتايل مت احلصول على مخس فئات لألجوبة، واليت  )،1، غري موافق بشدة:2، غري موافق:3، إىل حد ما:4وافق:م

  مت حساب جمال كل فئة كاآليت: 
  .4؛ املدى = 1-5 قيمة أصغر قيمة؛ املدى =–املدى=قيمة أكرب قيمة

  .0.8؛ طول الفئة= 5\4عدد الفئات؛ طول الفئة =\طول الفئة= املدى
 ).1.8-1( هو" غير موافق بشدةفئة "جمال  -
 ).2.6- 1.8( هو"  غير موافقجمال فئة " -
 ).3.4-2.6( هو"  ما حد إال جمال فئة " -
 ).4.2-3.4( هو"  موافق جمال فئة " -
 ).5-4.2( هو" بشدة موافق غيرجمال فئة " -

 إدخال البيانات يفو فريغها املدروسة مت ترقيمها ومن مث تعينة الدراسة من وحدات بعد مجع االستبيانات املوزعة 
متت االستعانة وبعد التأكد من صدق وثبات االستبيان ، SPSS(احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) برنامج 
دف تسهيل عملية حتليل ببعض  األدوات واالختبارات اإلحصائية لتبويب البيانات املتحصل عليها يف جداول 

  وتفسري هذه البيانات.
 حصائية:األساليب اإل -

عليها الباحثة  عتمدتما هم أومن  ،ة اليت تستعمل يف حتليل البياناتهناك العديد من الطرق واألساليب اإلحصائي
  يف حتليل نتائج هذه الدراسة ما يلي:

ميل "  حتددواليت تعترب هذه املقاييس من أهم أدوات التحليل اإلحصائي، مقاييس النزعة المركزية: •
وهلا عدة أنواع من املتوسطات لكن  ،1"ة تعرف بمركز التوزيعفي منطقة متوسطالبيانات إلى التجمع 

                                                
 Statistical Package for the Social Sciences. 

 .15، 14، ص:2008، 1، طاإلسكندریة، دار الوفاء، االتجاھات الحدیثة في اإلحصاء الوصفي، ولید السید خلیفة وآخرون - 1
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ات عينة الدراسة وحد وسط احلسايب لتحديد قيمة اليت تتمركز عنها إجاباتتامل تعتمد علىالباحثة 
أكثر  "، حيث أن املتوسط احلسايب هورتااحملددة حسب سلم ليك فئاتوأي فئة تنتمي إليها من ال

   ؛1"ستخداما وهو حاصل مجموع القيم على عددهاالمتوسطات ا
، فإذا كان التشتت كبريا فإن 2"مقاييس تحدد درجة تباعد قيم على بعضها"وهي  مقاييس التشتت: •

يل، والباحثة يكون التشتت قل عيفباعدة بشكل واسع، وإذا كان التباعد بني القيم ضتالقيم تكون م
 3ر استخداما من بني مقاييس التشتت، ويتميز بـ:ثاالحنراف املعياري ألنه األك تعتمد على
 سهولة التعامل معه رياضيا؛ 

 .األخذ بعني االعتبار مجيع القيم 

اء  قوة واتجاه العالقة بين الظواهر سو "يهتم به هذا األسلوب هو إجياد إن أبرز ما  أسلوب االرتباط: •
 وملامن االرتباط  أنواع، وهناك عدة 4"كانت في إطار عالقة ظاهرة بواحدة أخرى فقط أو بأكثر من ظاهرة

االرتباط  تعمالفقد مت اس ،بوحدات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيبيانات اخلاصة اثبت أن ال
الذي يدرس العالقة و  واالرتباط اخلطي املتعدديدرس العالقة بني متغريين فقط، اخلطي البسيط والذي 
  بني أكثر من متغريين.

توسطات متحديد ما إذا كانت الفروق بين يف "أسلوب حتليل التباين ستعمل ي أسلوب التباين: •
عدة  ، وهلذا األسلوب5"يالمجموعات تختلف بطريقة أكبر فيما بينها عن تلك الفروق بين المتوسط األصل

 6خمتلفني: نيوالذي بدوره ينقسم إىل نوع األحاديباستخدام حتليل التباين  أنواع لكن الباحثة تكتفي
 موعات ويستخدم عندما تكون ح يل التباينحتل فني بني كل الت خمتلفة أو أفراد خمتلابني ا

موعات؛  ا
  ل ظروف خمتلفة أو يف ظنفس األفراد حتليل التباين للمقاييس املتكررة ويستخدم عند تقييم

 فرتات زمنية خمتلفة.
عمل حتليل التباين تست الدراسةبني خمتلف فئات وحدات عينة  فروضلتحديد فروق اختبار الوالباحثة 

موعات  ؛بني ا
من المواضيع األساسية وجزاء مهما من النظرية اإلحصائية، ويتميز يعد االحندار " أسلوب االنحدار: •

ليس مجرد أسلوب "، وهو 7"االنحدار باستخداماته الواسعة في مختلف العلوم الطبيعية واإلدارية واالقتصادية

                                                
 .84، ص:1996، الدار الجامعیة، بیروت، مقدمة الطرق اإلحصائیةمختار محمود الھانسي وامتثال محمد حسن،  - 1
  .116ابق، ص: مرجع سمختار محمود الھانسي وامتثال محمد حسن،  - 2
 .67شرف الدین خلیل، مرجع سابق، ص:  - 3
 .148 مد حسن، المرجع السابق، ص:مختار محمود الھانسي وامتثال مح - 4
  .39  ولید السید خلیفة وآخرون، مرجع سابق، ص: - 5
 .240ص: ، 2008، 1، تر: خالد العامري، دار الفاروق، القاھرة، طSPSSالتحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج  جولي باالنت، - 6
 .61، 60، ص: 2008، 1ر صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط، دانماذج وأسالیب كمیة في اإلدارة والتخطیطحسین یاسین طعمة،  -7
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ألساليب التي يمكن استخدامها لمعرفة العالقة بين متغير تابع وعدد من المتغيرات واحد وإنما مجموعة من ا
ر خطي واحندار غري خطي، والباحثة الحندار من حيث التحليل إىل احنداويقسم  ا، 1"المستقلة
 تنبأييف هذه الدراسة االحندار اخلطي وبالضبط االحندار اخلطي املتعدد، وذلك القرتاح منوذج  تستعمل

ل عالقة بني خمتلف جمموعات معايري التدقيق الدولية باعتبارها متغريات مستقلة واملتغري التابع املتمثال
 يف ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

  االختبارات اإلحصائية: -
  2البحث على أساس فرضيتني أساسيتني: فروضيتم إجراء اختبار 

 0 الفرضية الصفريةH : لعدم أو احملايدة وهي فرضية مت على افرتاض عدم وجود تأثري وتسمى أيضا فرضية ا
 موعة املتغريات املستقلة على املتغري التابع، وجيرى االختبار لتأكيد هذه الفرضية أو نفيها؛

 1 الفرضية البديلةH   :.هي الفرضية املالزمة أو املكملة للفرضية الصفرية واليت املعاكسة هلا 
واليت حتدد مسبقا يف  αومقارنته مع قيمة  sigجيب حساب مستوى الداللة   0H فريةالصوالختبار الفرضية 

 يتساو  الثقة يف اختاذ القرارباعتبار أن  0.05تساوي  αبحوث، وهذه الدراسة كما سبق اإلشارة اختذت قيمة ال
95% (1-α=0.95).  

اليت مفادها أن  (Central Limit Theorem)فردا وحسب نظرية  30أكرب من عينة الدراسة الحظ أن من امل
توزيع مجيع األوساط احلسابية يكون قريب من التوزيع الطبيعي حىت لو مل يكن التوزيع األصلي للمجتمع قريبا 

لكن للتأكد مت اجراء اختبار ، 3فردا على األقل 30عينة الدراسة من التوزيع الطبيعي بشرط أن يكون عدد أفراد 
 ، واملتمثلة فيما يلي:االختبارات املعلميةن من االعتماد على التوزيع الطبيعي وذلك للتمك

، 0Hالفرضية الصفرية يقوم هذا االختبار على قبول  :Smirnov -Kolmogorovالتوزيع الطبيعي اختبار  •
 قيمة أكرب من sigبيانات وحدات عينة الدراسة تتبع توزيعا طبيعيا إذا كان مستوى الداللة واليت مفادها أن 

α، يف حال كان مستوى الداللة أما sig  قيمة منأقل α 1 فيتم قبول الفرضية البديلةH واليت تشري إال عدم 
  اتباع البيانات التوزيع الطبيعي؛

 "ألفا كرونباخ"ختبار على قياس معامل يقوم هذا اال : Alpha de Cronbachوالثباتاختبار الصدق  •
يا، ائ ) فإن ذلك يشري إىل عدم ثبات االستبيان0اويا لـ ()، فإذا كان املعامل مس1، 0اوح بني (يرت  والذي

) فإن ذلك يؤكد على 1) زاد ثبات االستبيان، وإذا كان املعامل مساويا لـ (1(وكلما اقرتب املعامل من 
 الثبات التام لالستبيان؛

لقوة س ااقيل"معامل االرتباط بريسون" كمؤشر إحصائي  يقوم استخدام : Pearsonاالرتباط معامل •
ال (اخلطية بني متغريين كميني، حيث أ االرتباطية )، فإذا كان 1، +1-ن قيمة هذا املعامل تقع ضمن ا

                                                
 .163جولي باالنت، مرجع سابق، ص:  - 1
 .71، 67، ص:2013، دار الجامد، عمان، اإلحصائیة فروضاختبار الثائر فیصل شاھر،  - 2
 .58، ص3201، دار المسیرة، عمان، SPSSالتحلیل االحصائي المتقدم للبیانات باستخدام حمزة محمد دودین،  -3
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) فيعين أن 1-) فيعين أن االرتباط هو تام وطردي، أما إذا كان املعامل مساويا لـ (1+املعامل مساويا لـ(
 ا فهذا يدل على عدم وجود عالقة أصال؛االرتباط هو تام لكن عكسي، يف حني أنه إذا كان املعامل معدوم

أكثر  وامالت قوة االرتباط بني متغريين أتقيس هذه املع :R- deux ajusté و R،  R-deux تالمعامال  •
ة املوجبة ر ا) كلما زادت قوة العالقة واالش1اقرتب من قيمة ()، وكلما كان 1، +1-والذي ترتاوح قيمتها بني (

 املتغريات أما اإلشارة السالبة فتدل على العالقة العكسية بينها؛ تدل على العالقة الطردية بني
إذا كانت  0H تقوم هذه الطريقة على قبول الفرضية الصفرية :T pour échantillon unique ختبارا •

 α قيمة منأكرب  sigكان مستوى الداللة   إذاوكذا ، )푡=1.955(احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية  t قيمة
0.05)(α=  لفرضية اداللة إحصائية بني متغريي الدراسة، ورفض فروق ذات واليت تشري إىل عدم وجود

 داللة إحصائية بني متغريي الدراسةفروق ذات واليت تشري إىل وجود  1H البديلة يةل الفرضو قبو  0H الصفرية
من قيمتها اجلدولية  كرببة أاحملسو  t إذا كانت قيمة اليت تسعى الدراسة اختبار صحتها واليت جتسد الفرضية

)1.955=푡( ، كان مستوى الداللة   إذاوكذاsig قيمة من أقل α (α=0.05)؛ 
 F إذا كانت قيمة 0Hيقوم هذا االختبار على قبول الفرضية الصفرية  :Anova à un facteur اختبار •

 α قيمة منأكرب  sigلة كان مستوى الدال  إذاوكذا ، )퐹=1.955(احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية 
(α=0.05) ، لف فئات بني خمت فروضفروق ذات داللة إحصائية يف اختبار الواليت تشري إىل عدم وجود

ة، عينة الدراسة وفقا ملتغريات املراقبة، واملتمثلة يف اخلصائص الدميغرافية للعينة (الدرجة العلمية، اخلربة املهني
إذا كانت  1Hقبول الفرضية البديلة  0H الفرضية الصفريةورفض  ، والوظيفة، التخصص وحمل ممارسة النشاط)

 α قيمة منأقل  sigكان مستوى الداللة   إذاوكذا ، )퐹=1.955(احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية  F قيمة
(α=0.05) ، ئات عينة بني خمتلف ف فروضفروق ذات داللة إحصائية يف اختبار الواليت تشري إىل وجود

 ؛الدراسة
ديد حتللكشف على الفروق اإلحصائية من خالل يتم استخدام هذا االختبار  :Scheffe االختبار البعدي •

 0Hالصفرية فرضية ث تقوم على قبول الحي، بني خمتلف فئات عينة الدراسة تسببت يف الفروقاليت  الفئة

 ة بنيإحصائي وجود فروق إىل عدمواليت تشري ، α (α=0.05) قيمةاألكرب من  sigإذا كان مستوى الداللة 
فهذا يعين قبول  α (α=0.05) قيمةأقل من  sigإذا كان مستوى الداللة يف حني  ،فئتني من فئات العينة

 حصائية بني فئتني من فئات العينة؛وجود فروق إ أي  1Hالفرضية البديلة 
دخال كافة ى االطريقة علهذه تقوم  :"Enter "نموذج االنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة  •

 .املعياري اخلطي املتعدد االحنداراملتغريات املستقلة مرة واحدة يف معادلة 
، وكذا ملعرفة الدراسة ةعينئوية لوصف اخلصائص الدميغرافية لبالتكرارات والنسب امل تستعني ما أن الباحثةك 
ا تلخ  ،حول موقفهم على عبارات االستبيانعينة الدراسة وحدات  اجتاه ليها يف ص النتائج املتحصل عكما أ

  جداول إحصائية بسيطة وأشكال بيانية كاألعمدة البيانية والدائرة النسبية.
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III.  لعينة الدراسة صف الخصائص الديمغرافيةو 
من قبل فإن عينة الدراسة تضم حمافظي حسابات وخرباء حماسبني من خمتلف مناطق الوطن،  كما متت اإلشارة

نات ها هلا عالقة باملهنة، كما أن هلم خربات متفاوتة، وبتحليل اجلزء اخلاص بالبياحيملون شهادات خمتلفة لتخصص
  كما يلي:عينة الدراسة  صائص الدراسة مت احلصول على وصف خلالعامة لعينة 

III. 1.  الدرجة العلمية  
ملها حمافظي حيالبيانات العامة لعينة الدراسة وفقا للدرجة العلمية اليت  حتليل نياملواليوالشكل اجلدول  يبني

  لك من خالل عرض النسب والتكرارات:وذ و اخلرباء احملاسبني،أاحلسابات 
   ):4-4الجدول رقم(

  الدرجة العلمية حسبالدراسة  عينةتوزيع 
  ):1-4الشكل رقم (  

  حسب الدرجة العلمية الدراسة ع عينةتوزي 
    النسبة  التكرار  خاصية العينة

  

    % 68.9  124  ليسانس
    % 2.8  5    رتماس

    %5.0  9  ريماجست
    % 8.3  15  دكتوراه

    %15.0  27  شهادة أخرى
    %100  180  المجموع
  SPSSثة باالعتماد على نتائج املصدر: من إعداد الباح    SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

، حتمل خمتلف الدرجات العلمية، ليسانس ن وحدات عينة الدراسةأمن خالل اجلدول والشكل السابقني يالحظ 
مث تليها باقي الشهادات ، %68.9أكرب نسبة  وشهادات أخرى، لكن شهادة ليسانس حتتلماسرت، ماجستري، دكتوراه 

، %15على الرتتيب، كما أنا نسبة الشهادات األخرى حتتل  %2.8و %5، %8.3دكتوراه، ماجستري، ماسرت بالنسب 
 رتبة األوىل يرجع ألحكام ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر واليت تشرتط احلصولتصدر شهادة ليسانس املو 

 تويل أي اهتمام للشهادات األخرى. على شهادة ليسانس فقط، وال

III. 2.  الخبرة المهنية 
ن على مخس فئات، كل فئة متثل جمال حمدد م ةتوزيع وحدات عينة الدراس نييوضح اجلدول والشكل املوالي

  ربة املهنية حملافظي احلسابات أو للخرباء احملاسبني:اخل
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  ):5-4الجدول رقم(
  الخبرة المهنية حسبالدراسة  عينةتوزيع 

  ):2-4الشكل رقم (  
  حسب الخبرة المهنية الدراسة توزيع عينة 

    النسبة  التكرار  خاصية العينة

  

    %12.8  23  سنوات 5أقل من
    % 33.3  60  سنوات10سنوات إىل 6من
    % 29.4  53  سنة15إىل نةس11من
    % 11.1  20  سنة20إىل  ةسن16من

    %13.3  24  سنة20أكثر من 
    %100  180  المجموع
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر:     SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

وحدات عينة الدراسة هلم سنوات خربة متفاوتة من أقل من نطالقا من اجلدول والشكل السابقني يالحظ أن ا
م  %33.3صلت على أكرب نسبة حتسنة، وتعترب الفئة اليت 20سنوات إىل أكثر من 5 هي اليت ترتاوح سنوات خرب

)، %13.3سنة (بنسبة  20)، األكثر من %29.4(سنة  15سنة إىل  11، مث تليها على التوايل؛ من سنوات 10و 6بني 
وما ميكن مالحظته هو تنوع سنوات )، %11.1(بنسبة  سنة 20 إىل ةسن 16 من)، %12.8سنوات (بنسبة  5من  األقل

 حمل الدراسة. متفاوتة يف املوضوع اخلربة يف عينة الدراسة وذلك التفاوت ميكن أن يقدم آراء خمتلفة ووجهات نظر

III. 3.  الوظيفة 
ء الدراسة حسب الوظيفة إىل حمافظي حسابات أو خرباوحدات عينة  يوضح اجلدول والشكلني اآلتيان توزيع

  حماسبني كما يلي:
  ):6-4الجدول رقم(

  الوظيفة حسب الدراسة عينةتوزيع 
  ):3-4الشكل رقم (  

  حسب الوظيفة الدراسة توزيع عينة 
        

  

    النسبة  التكرار  خاصية العينة
    %11.7  21  خبري حماسيب

    %88.3  159  حمافظ حسابات
    %100  180  وعالمجم

    SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج ملصدر: ا
        
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر:     
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بنسبة  ساباتاحل يبني كال من اجلدول والشكل السابقني أن أغلبية وحدات عينة الدراسة ميارسون مهنة حمافظ
فقط، وهذا الفرق يرجع إىل التفاوت بني  %11.7ري احملاسيب يشكلون نسبة يف حني أن ممارسي مهنة خب، 88.3%

تمع. 243وحجم طبقة اخلرباء احملاسبني (وحدة)  1854حجم طبقة حمافظي احلسابات (  وحدة) يف ا
III. 4التخصص . 

  :عينة الدراسة حسب ختصص إىل أربع فئات كما يلي زيع وحداتو يوضح كال من اجلدول والشكل املواليني ت
  ):7-4الجدول رقم(

  التخصص حسب الدراسة عينةتوزيع 
  ):4-4الشكل رقم (  

  حسب التخصصالدراسة  عينةتوزيع  
    النسبة  التكرار  خاصية العينة

  

    % 17.2  31  تدقيق حماسيب
    % 47.2  85  حماسبة
    %33.9  61  مالية

    %1.7  3  ختصص آخر
    %100  180  المجموع
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر:           SPSSثة باالعتماد على نتائج من إعداد الباحاملصدر: 

تدقيق  ؛هلم ختصصات خمتلفةن وحدات عينة الدراسة ول والشكل املبينان سابقا يالحظ أمن خالل اجلد
مث يليه ، %47.2 سبةبن وحدات عينة الدراسةحماسيب، حماسبة، مالية وغري ذلك، حيث أن ختصص "حماسبة" يتصدر 

رغم أنه التخصص األقرب ملمارسة  %17.2 ختصص "تدقيق حماسيب" بنسبةأما ، %33.9 ختصص "مالية" بنسبة
 )خصصاتالتتلك (غري  ىخر ات أختصص حتمل وحدات عينة الدراسةمن بني  ثالث وحدات، كما أنه يوجد املهنة

  املذكورة.
III. 5محل ممارسة النشاط. 

  لي:كما ي  ارسة النشاطحسب حمل مم وحدات عينة الدراسةشكل التاليني توزيع يبني كل من اجلدول وال
  ):8-4الجدول رقم(

  محل ممارسة النشاط حسب الدراسة عينةتوزيع 
  ):5-4الشكل رقم (

  الدراسة حسب محل ممارسة النشاط توزيع عينة 
  النسبة  التكرار  خاصية العينة

  

  % 21.1  28  الشرق
  %11.7  21  الغرب

  %57.2  103  سطالو 

  %10.0  18  اجلنوب

  %100  180  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر:   
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ل والشكل السابقني توزيع حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني لعينة الدراسة حسب حمل ممارسة يبني اجلدو 
م ال خذ حمل أرادت أن تت باحثةالن وحبكم أ ميارسون نشاطهم عرب خمتلف مناطق الوطن،نشاط، حيث يالحظ أ

تمع وهذا توزيع العينة، كأحد خصائص ممارسة النشاط   حتتل  الوسطنطقة م ما جعلفالعينة تتخذ نفس خصائص ا
(قسنطينة،  %21.1بة بنسمث منطقة الشرق ، مسيلة)، بويرة بومرداس، بليدة،تيبازة،  (اجلزائر، %57.2أعلى نسبة 

ة ، يف حني أن أدىن نسبورقلة وبسكرة يف والييت %11.7 ، أما اجلنوب فقد مت توزيع واسرتجاعسطيف وبرج بوعريريج)
 .ووهران) معسكرموزعة يف الغرب (شلف، تلمسان،  %10تتمثل
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IV. ثبات وصدق االستبيان 
لدراسة القياس هلذه اأداة من سالمة وجودة الدراسة، جيب التأكد  ثوق بنتائج ودقة هذهلتمكن من الو دف ا

ا وصدقها من خالل التحقق من -االستبيان- يعطي  بين مكوناته وأنه تساقواال التناسق"، فثبات االستبيان يعين ثبا
صدقه في "أما صدق االستبيان يعين  ،1"تمت إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروطنفس النتائج إذا 

فإضافة إىل حتكيم االستبيان واختباره كما ، 2"تمثيل المجتمع األصلي شامال جميع مكونات الخاصية المطلوب قياسها
ستخدام معامالت اسبق اإلشارة إليه للسعي وراء الرفع من سالمته وجودته، فيمكن إجراء اختبار ثبات لالستبيان ب

معامل الصدق "وإجراء اختبار صدق االستبيان باستخدام ألفا كرونباخ" أو "التجزئة النصفية"، الثبات كمعامل "
  ."الذايت

IV. 1 .ثبات وصدق االستبيان ككل والمحاور المكونة له 
على  يقيقعبارة عن حاصل قسمة التباين الح" " وهوألفا كرونباخ"مال معامل علتحقق من ثبات االستبيان مت است

ه الحالة فإن المعامل التجريبي فإن النسبة تساوي واحد، وفي هذ هو نفسه التباين يبي، فإذا كان التباين الحقيقالتباين التجري
يكون مساويا للواحد الصحيح، وإذا كان هذا المعامل مساويا للصفر فإن ذلك يدل أنه ال توجد عالقة بين الدراجات 

وللتحقق ، 3"لدراجات الحقيقية، وبالتالي ال يكون هناك قياس حقيقيالتجريبية التي تم الحصول عليها بواسطة التطبيق وا
ي الحد األعلى لمعامل صدق االختبار وهو الجذر التربيعمن صدق االستبيان مت استعمال "معامل الصدق الذايت" وهو "

يف عبارات  وصدق باتأخذ قيمة ترتاوح بني الصفر والواحد، فإذا مل يكن هناك ثوبالتايل فاملعامل ي، 4"لمعامل الثبات
ن قيمة املعامل تام تكو  وصدق االستبيان فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات

بت من الصفر  وكلما اقرت  وصدق مرتفعني عامل من الواحد كان الثباتاملتساوي الواحد متاما، لذا فكلما اقرتب قيمة 
اور املكونة ثبات وصدق االستبيان ككل واحملجلدول املوايل يبني نتائج اختبار واني، منخفض والصدق  كان الثبات

  له:
  ): ثبات وصدق االستبيان ككل والمحاور المكونة له9-4الجدول رقم(

  معامل الثبات  عدد العبارات  البيان
  "ألفا كرونباخ"

  معامل الصدق
  "معامل الصدق الذاتي"

  0.957  0.915  36  المحور األول

  0.965  0.932  18  الثانيالمحور 

  0.960  0.922  44  المحور الثالث

  0.971  0.943  98  االستبيان ككل

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

                                                
 .256، ص: 2000دار قباء، القاھرة،  ،SPSSالتحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام أحمد الرفاعي غنیم ونصر محمود صبري،  - 1
 .254المرجع السابق، ص:  - 2
 .258المرجع السابق، ص:  - 3
 .258 المرجع السابق، ص: - 4
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ثبت أن ذا ما يوهمرتفعة " و"معامل الصدق الذايت" ألفا كرونباخ"ن قيم معامل الثبات يوضح اجلدول السابق أ
 لالستبيان ككل" ألفا كرونباخ"أن معامل ) 9-4من اجلدول رقم (يتضح  والصدق، حيثاالستبيان يتميز بالثبات 

مقبولة إذ تعد جد هي قيم و  0.971جاء بقيمة و"معامل الصدق الذايت"  0.943جاء بقيمة  عبارة 98واملكون من 
كونة لالستبيان املالثالثة ور بالنسبة للمحا" و"معامل الصدق الذايت" ألفا كرونباخ"معامل الثبات ، كما أن 1قريبة من 

  .0.9تتجاوز  قيمهاأن جد مقبولة، حيث كذلك واملوضحة يف نفس اجلدول  
IV. 2 .ثبات وصدق المحور األول واألجزاء المكونة له 

خص قيم معامل والذي يل ،للتفصيل أكثر يف ثبات وصدق احملور األول من االستبيان مت إعداد اجلدول املوايل
  ." و"معامل الصدق الذايت" للمحور األول واألجزاء املكونة لهخألفا كرونبا الثبات "

  ثبات وصدق المحور األول واألجزاء المكونة له): 10-4(الجدول رقم

  معامل الثبات  عدد العبارات  البيان
  "ألفا كرونباخ"

  معامل الصدق
  "معامل الصدق الذاتي"

  0.910  0.828  20  األول الجزء

  0.957  0.915  07  الثاني الجزء

  0.973  0.947  06  الثالث الجزء

  0.912  0.831  03  الجزء الرابع

  0.957  0.915  36  المحور األول

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
عبارة، حيث أن  36) على ثبات وصدق احملور األول لالستبيان والذي يتكون من 10-4يؤكد اجلدول رقم (

  .0.8ولألجزاء املكونة له تفوق  " و"معامل الصدق الذايت" هلذا احملوررونباخألفا كمعامل الثبات "قيم 
IV. 3. واألجزاء المكونة له ثالثثبات وصدق المحور ال 

الجزاء املكونة محور الثالث والل" و"معامل الصدق الذايت" ألفا كرونباخمعامل الثبات "يبني اجلدول املوايل قيم 
   ثبات وصدق مكونات هذا احملور. تفصيل والتأكد من، وذلك بغرض الله

  ثبات وصدق المحور الثالث واألجزاء المكونة له): 11-4(الجدول رقم

  معامل الثبات  عدد العبارات  البيان
  "ألفا كرونباخ"

  معامل الصدق
  "معامل الصدق الذاتي"

  0.913  0.834  11  األول الجزء

  0.939  0.882  07  الثاني الجزء

  0.915  0.837  10  الثالث الجزء

  0.933  0.871  06  الجزء الرابع

  0.839  0.704  05  الجزء الخامس

  0.915  0.838  05  الجزء السادس

  0.960  0.922  44  المحور الثالث

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
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معامل يم عبارة إذ أن ق 44يؤكد على ثبات وصدق احملور الثالث والذي يتكون من كذلك اجلدول السابق  و 
  .0.7ولألجزاء املكونة له تفوق  " و"معامل الصدق الذايت" هلذا احملورألفا كرونباخالثبات "

V. عالقة االرتباط بين مكونات االستبيان 
استخدام اختبار ب تتبع توزيعا طبيعيا بيانات عينة الدراسةالتأكد من أن  اط جيبقبل قياس عالقة االرتب
Kolmogorov-Smirnov ،ملوايل يبني واجلدول االختبار يستخدم ملعرفة طبيعة توزيع البيانات املتاحة، ن هذا األ

  أن: حيث  ،نتائج االختبار
  .تتبع توزيعا طبيعياعينة الدراسة بيانات   :0H الفرضية الصفرية •
  .ال تتبع توزيعا طبيعياعينة الدراسة بيانات   :1H الفرضية البديلة •
  

  Kolmogorov-Smirnovتوزيع الطبيعي اختبار ال :)12-4( الجدول رقم
  الداللة مستوى  

Sig  
  بالفرضية القرار الخاص

H0 H1 
 مقبولة مرفوضة  0.079  األول الجزء
 مقبولة مرفوضة  0.131  الثاني الجزء
 مقبولة مرفوضة  0.126  الثالث الجزء

 مقبولة مرفوضة  0.128  الجزء الرابع
 مقبولة مرفوضة  0.077  المحور األول

 مقبولة مرفوضة  0.158  حور الثانيالم
 مقبولة مرفوضة  0.166  األول الجزء
 مقبولة مرفوضة  0.142  الثاني الجزء
 مقبولة مرفوضة  0.109  الثالث الجزء

 مقبولة مرفوضة  0.194  الجزء الرابع
 مقبولة مرفوضة  0.200  الجزء الخامس
 مقبولة مرفوضة  0.199  الجزء السادس
 مقبولة رفوضةم  0.097  المحور الثالث

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
 نمجلميع األجزاء واحملاور املكونة لالستبيان أكرب  sigمستوى الداللة من خالل اجلدول السابق يتضح أن قيمة 

ميكن  واآلن ،لطبيعياالتوزيع عينة الدراسة اتباع بيانات اليت تشري إال و  0H الصفرية فروضوبالتايل تقبل ال ،α قيمة
اور االستبيان حم حتديد عالقات االرتباط بني أجزاء حماور االستبيان واألجزاء املكونة هلا، وكذا عالقات االرتباط بني

  1:ه، حيث أنr" نو بريس"استعمال معامل االرتباط الل خمن  واالستبيان ككل
  

                                                
  .94، ص:2003، عالم المكتب الحدیث، األردن، PSSSالتحلیل اإلحصائي بین النظریة والتطبیق عزام صبري،  - 1
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 عكسية تامة؛ تكون فإن العالقة بني املتغريات r=-1 إذا كان -
 عكسية؛تكون ن العالقة بني املتغريات فإr>-1<0   ذا كانإ -
 ؛ال يوجد عالقة بني املتغريات هفإن r=0 إذا كان -
 ؛الصحيح 1من  rإجيابية وتقوى كلما اقرتب تكون ن العالقة بني املتغريات فإr>0<1   إذا كان -
 تامة؛ تكون عالقةفإن العالقة بني املتغريات  r=1 إذا كان -

  اط للمحور األولعالقات االرتب. 1
املكونة له،   والعبارات األولبني كل جزء من أجزاء احملور  "بريسون" يوضح اجلدول املوايل قيم معامل االرتباط

 ةكونة له، وذلك عند مستوى الدالللمحور األول باحملاور األربعة امل"بريسون" لكما يبني قيم معامل ارتباط 
(sig=0.000):   

  معامل االرتباط بيرسون للمحور األول): قيم 13-4الجدول رقم (

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

 ند مستوى الداللةتمي اليه وذلك عبني عبارات كل جزء واجلزء الذي تن إجيايبوجود ارتباط  السابقيبني اجلدول 
(sig=0.000) من اجلزء  لك  االرتباط بنيموجبة، لكن يالحظ أن عالقة  "بريسون"، إذ أن مجيع قيم معامل االرتباط

الثاين، الثالث والرابع مع العبارات املكونة له أقوى من ارتباط اجلزء األول مع عبارات املكونة له، وكذا يبني نفس 
بني كل جزء من األجزاء األربعة مع  0.87و 0.60ترتاوح بني  "بريسون"اجلدول وجود قيم موجبة ملعامل االرتباط 

على وجود عالقة ارتباط قوية بني مكونات احملور األول، لكن عالقة ارتباط  احملور األول وهو جمال يكفي للحكم
  اجلزء األول مع احملور األول أقوى من باقي عالقته باألجزاء األخرى.

  

  الجزء الرابع  الجزء الثالث  الجزء الثاني  الجزء األول
  املعامل  رقم العبارة  املعامل  رقم العبارة  املعامل  رقم العبارة  املعامل  رقم العبارة  املعامل  رقم العبارة

1  0.322  11  0.562  1  0.707  1  0.874  1  0.670  
2  0.339  12  0.587  2  0.752  2  0.909  2  0.932  
3  0.206  13  0.585  3  0.887  3  0.849  3  0.834  
4  0.256  14  0.520  4  0.904  4  0.899      
5  0.402  15  0.648  5  0.817  5  0.879      
6  0.487  16  0.637  6  0.698  6  0.859      
7  0.597  17  0.553  7  0.896          
8  0.552  18  0.558              
9  0.308  19  0.394              

10  0.667  20  0.435              
0.871  0.698  0.767  0.600  

  المحور األول
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V. 2 .عالقات االرتباط للمحور الثاني  
ذلك عند مستوى و  العبارات املكونة له،و احملور الثاين بني  "بريسون" قيم معامل االرتباطيوضح اجلدول املوايل 

  :(sig=0.000)الداللة 
  الثانيقيم معامل االرتباط بيرسون للمحور : )14-4الجدول رقم (

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم العبارة

  0.620  0.714  0.723  0.634  0.622  0.650  0.682  0.714  0.589  المعامل 

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم العبارة

  0.754  0.773  0.750  0.684  0.714  0.670  0.761  0.718  0.649  المعامل 

   SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

وهو  ،0.75و 0.62وح بني اموجبة وترت  "بريسون"معامل االرتباط أن مجيع قيم يالحظ السابق اجلدول من خالل 
وذلك  لالستبيان احملور الثاين واحملور الثاينبني العبارات املكونة  إجيابية وجود عالقة ارتباطجمال مقبول للحكم على 

 .(sig=0.000) مستوى الداللةعند 

V. 3. عالقات االرتباط للمحور الثالث 
ذا بني احملور احملور الثالث والعبارات املكونة هلا، وك أجزاءبني  "بريسون" قيم معامل االرتباطيبني اجلدول املوايل 

  :(sig=0.000) مستوى الداللةالثالث واألجزاء املكونة له، وذلك عند 
  الثالث): قيم معامل االرتباط بيرسون للمحور 15-4الجدول رقم (

  الجزء السادس  الجزء الخامس  الجزء الرابع  الجزء الثالث  الجزء الثاني  الجزء األول
رقم 
  العبارة

رقم   املعامل
  العبارة

رقم   املعامل
  العبارة

رقم   املعامل
  العبارة

  املعامل  رقم العبارة  املعامل  رقم العبارة  املعامل

1  0.387  1  0.786  1  0.589  1  0.809  1  0.687  1  0.828  
2  0.568  2  0.865  2  0.625  2  0.881  2  0.710  2  0.784  
3  0.542  3  0.780  3  0.689  3  0.870  3  0.770  3  0.858  
4  0.594  4  0.810  4  0.595  4  0.711  4  0.700  4  0.774  
5  0.719  5  0.833  5  0.737  5  0.801  5  0.497  5  0.647  
6  0.481  6  0.672  6  0.658  6  0.612          
7  0.657  7  0.673  7  0.678              
8  0.578      8  0.639              
9  0.689      9  0.640              

10  0.778      10  0.565              
11  0.604                      

0.803  0.602  0.816  0.607  0.735  0.641  

  المحور الثالث
  SPSSحثة باالعتماد على نتائج من إعداد البااملصدر: 
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، (sig=0.000) مستوى الداللةموجبة وذلك عند  "بريسون"أن قيم معامل االرتباط  السابقيف اجلدول  يالحظ
والذي يبني وجود عالقة ارتباط موجبة من جهة بني كل عبارات األجزاء مع اجلزء تنتمي إليه، ومن جهة أخرى بني 

ث، لكن من املالحظ أن قوة االرتباط متفاوتة، فعبارات اجلزء األول والثالث تعترب أقل األجزاء الستة مع احملور الثال
ى ارتباطا األول والثالث يعتربان أقو  نارتباط بأجزائها مقارنة مع باقي عبارات األجزاء األخرى، يف حني أن اجلزأي

 باحملور الثالث مقارنة بباقي األجزاء.

V. 4 .لعالقات االرتباط لالستبيان كك 
  :(sig=0.000) مبحاوره عند مستوى الداللةقيم معامل االرتباط "بريسون" بني االستبيان يبني اجلدول املوايل 

  واالستبيان ككلور امح: قيم معامل االرتباط بيرسون بين ال)16-4الجدول رقم (
  االستبيان ككل

  3  2  1  احملور

  0.740  0.748  0.716  املعامل

  SPSSباالعتماد على نتائج من إعداد الباحثة املصدر: 

يؤكد على عالقة االرتباط املوجبة املوجودة بني حماور االستبيان واالستبيان ككل واليت تظهر  السابقإن اجلدول 
، ومن املالحظ أن (sig=0.000) مستوى الداللةعند  0.70من خالل معامل االرتباط بريسون الذي يتجاوز 

  وتعترب قوية نوعا ما.عالقات االرتباط هي عالقات متقاربة 
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VI. اإلحصائي لنتائج االستبيانتحليل ال 
بل إجراء اختبار الدراسة، وق فروضول اإلجابة على ان االستبيان يتكون من ثالثة حماور رئيسية حتسبق اإلشارة أ

على العبارات  قةملواف، أرادت الباحثة حتليل إجابات عينة الدراسة لتحديد اجتاه عينة الدراسة حنو افروضهلذه ال
 .املكونة لالستبيان

VI. 1.  التحليل اإلحصائي لنتائج المحور األول 
حلالية اليت تنظم مهنة كفاية التشريعات انات احملور األول لالستبيان واملتعلق يف حتديد درجة  التحليل نتائج بي

وحدات عينة ابات املئوية ملختلف إج ، سيتم استخدام التكرارات والنسبالتدقيق احملاسيب باجلزائر لتنظيم املهنة
  للعبارات املكونة لألجزاء األربعة للمحور األول كما هو مبني يف اجلدول املوايل: الدراسة

  للمحور األول وحدات عينة الدراسة): التحليل اإلحصائي إلجابات 17-4الجدول رقم (
رقم 
  العبارة

  عدم اإلجابة  دةبش غير موافق  غير موافق  إلى حد ما  موافق  موافق بشدة
  النسبة  لتكرارا  النسبة  لتكرارا  النسبة  لتكرارا  النسبة  لتكرارا  النسبة  لتكرارا  النسبة  لتكرارا

1  42  23.3%  63  35%  48  26.7%  25  13.9%  2  1.1 %  0  0% 
2  41  22.8%  95  52.8%  38  21.1%  6  3.3%        

3  36  20%  87  48.3%  35  19.4%  22  12.2%        
4  64  35.6%  68  37.8%  35  19.4%  13  7.2%        
5  40  22.2%  56  31.1%  42  23.3%    24  13.3%  18  10%     

6  19  10.6%  61  33.9%  54  30%  38  21.1%  8  4.4%     
7  21  11.7%  77  42.8%  33  18.3%  41  22.8%  8  4.4%     
8  29  16.1%  67  37.2%  49  27.2%  23  12.8%  12  6.7%     

9  44  24.4%  87  48.3%  22  12.2%  22  12.2%  5  2.8%     
10  18  10%  95  52.8%  39  21.7%  24  13.3%  4  2.2%      
11  21  11.7%  52  28.9%  40  22.2%  45  25%    22  12.2%     

12  23  12.8%  44  24.4%  36  20%  47  26.1%  30  16.7%     
13  27  15%  52  28.9%  25  13.9%  62  34.4%  14  7.8%     
14  23  12.8%  57  31.7%  22  12.2%  66  36.7%  12  6.7%     

15  26  14.4%  68  37.8%  50  27.8%  24  13.3%  12  6.7%     
16  26  14.4%  79  43.9%  40  22.2%  24  13.3%  11  6.1%     
17  17  9.4%  50  27.8%  80  44.4%  33  18.3%        
18 36  20%  66  36.7%  41  22.8%  35  19.4%  2  1.1%     
19  29  16.1%  71  39.4%  51  28.3%  26  14.4%  3  1.7%     

20  26  14.4%  61  33.9%  62  34.4%  31  17.2%        

1  15  8.3%  52  28.9%  75  41.7%  38  21.1%        

2  14  7.8%  47  26.1%  82  45.6%  34  18.9%  3  1.7%    
3  13  7.2%  54  30%  73  40.6%  37  20.6%  3  1.7%    
4  13  7.2%  66  36.7%  68  37.8%  30  16.7%  3  1.7%     

5  16  8.9%  67  37.2%  69  38.3%  28  15.6%         
6  15  8.3%  53  29.4%  78  43.3%  30  16.7%  4  2.2%     
7  7  3.9%  64  35.6%  66  36.7%  41  22.8%      3  1.7%  
1  28  15.6%  61  33.9%  62  34.4%  21  11.7%  8  4.4%     
2  16  8.9%  68  37.8%  64  35.6%  30  16.7%  2  1.1%      
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3  7  3.9%  65  36.1%  66  36.7%  34  18.9%  8  4.4%     

4  2  1.1%  76  42.2%  63  35%  31  17.2%  8  4.4%     
5  4  2.2%  69  38.3%  60  33.3  41  22.8%  6  3.3%     
6  9  5%  62  34.4%  55  30.6%  42  23.3%  8  4.4%  4  2.2% 

1  23  12.8%  62  34.4%  45  25%  48  26.7%  2  1.1%     
2  25  13.9%  53  29.4%  46  25.6%  51  28.3%  2  1.1% 3  1.7%  
3  26  14.4%  37  20.6%  46  25.6%  60  33.3%  8  4.4% 3  1.7% 

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج ملصدر: ا
لعدد  2.2ظهر اجلدول السابق أن نسب عدم اإلجابة عن أسئلة احملور األول تعد ضعيفة جدا إذ ال تتجاوز ي

حدات و جد حمدود من العبارات، لذا ميكن استنتاج اجتاه الفئة من خالل التكرارات والنسب املئوية ملختلف إجابات 
  لألجزاء األربعة للمحور األول كما يلي: عينة الدراسة

 الجزء األول: المبادئ والمسؤوليات -
ؤهل متعد ن الشهادة اجلامعية اجلزائرية ال على أ وحدات عينة الدراسةمن  %35وتوافق  %23.3 توافق بشدة -1

حدات عينة و من  %1.1و %13.9علمي يسمح بتكوين مدقق احلسابات من الناحية النظرية، يف مقابل 
موافقني وغري موافقني بشدة على عدم كفاية الشهادة اجلامعية لتأهيل مدقق احلسابات من  غري الدراسة

 يتخذون موقفا حيادا اجتاه هذه العبارة. %26.7ن الناحية النظرية، كما أ
حلسابات اال تسمح بإدراك نقائص تكوين مدقق أن فرتة التكوين النظري  وحدات عينة الدراسةيرى أغلبية  -2

توافق وتوافق بشدة على التوايل  وحدات عينة الدراسةمن  %22.8و %52.8، حيث أن من الناحية النظرية
يتخذون  %21.1ال توافق على العبارة و وحدات عينة الدراسةمن  %3.3على هذه العبارة، يف حني أن 

 .احمايد اموقف
على الرتتيب بأن فرتة الرتبص سنتني  %20و %48.3بنسبة  وحدات عينة الدراسةفق بشدة أغلبية اتوافق وتو  -3

فقط ال توافق على ذلك،  %12.2ال تكفي لتكوين مدقق احلسابات من الناحية العملية، يف مقابل أن 
 تتخذ موقف حياديا اجتاهها. 19.4%

م كبأنه حىت االمتحان النهائي بعد فرتة الرتبص سنتني ال يكفي للح وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -4
على التوايل، يف حني  %35.6و %37.8ن نسبة املوافقني واملوافقني بشدة لى تأهيل مدقق احلسابات، إذ أع

 .%19.4واحملايدين  %7.2أن غري املوافقني ال تتعدى 
لس الوطين للمحاسبة على أن  وحدات عينة الدراسةمن  %31.1وتوافق  %22.2 توافق بشدة  -5 حتميل ا

ومها  ،احملاسيب ال يسمح بتطوير الكفاءة املهنية ملدقق احلسابات بشكل مستمر مهمة متابعة مهنة التدقيق
، لكن ال جيب إمهال نسبة %10 بشدة وغري املوافقني %13.3نسبتني عاليتني مقارنة بنسبة غري املوافقني 

 واليت تعد معتربة.   %23.3حمايدين املساوية 
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عالقات مدقق احلسابات باإلدارة واليت أن  لدراسةوحدات عينة امن  %33.9وتوافق  %10.6توافق بشدة  -6
 ،من القانون التجاري ال تكفي لضمان استقالليته 6مكرر  715متنع تعيينه واملنصوص عليها وفقا للمادة 

  .اخمالف اهلم رأي %4.4و %21.1ينة هلم حتفظ على ذلك، ومن مفردات الع 30%بينما 
واليت  01-10من القانون  64ت املنصوص عليها وفقا للمادة النشاطاأن  وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -7

نسبيت املوافقني  ، إذ أنتعترب منافية الستقاللية مدقق احلسابات ال تكفي لضمان استقالليته الفكرية
، %4.4و %22.8على التوايل أما نسبيت غري املوافقني وغري املوافقني بشدة  %11.7و %42.8واملوافقني بشدة 

  .%18.3ايدين ونسبة احمل
قا موانع قيام مدقق احلسابات ببعض املهام املنصوص عليها وفعلى أن  وحدات عينة الدراسةتوافق أغلبية  -8

املوافقني ، ألن نسبيت املوافقني و كذلك  ال يضمن استقالليته من الناحية املادية 01-10من القانون  65للمادة 
 %6.7. %12.8يت غري املوافقني وغري املوافقني بشدة يف مقابل أن نسبعلى التوايل،  %16.1و %37.2بشدة 

  على التوايل.
أن تبعية مدقق احلسابات لوزارة املالية ال يضمن استقالليته، حيث أن  وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -9

 على التوايل. %24.4و %48.3نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة 
ت لس الوطين للمحاسبة ال تكفي لضمان بذل مدقق احلسابامهام اأن  وحدات عينة الدراسةتوافق أغلبية  -10

  .%10ونسبة موافقة بشدة  %52بنسبة موافقة  العناية املهنية
املسؤولية املدنية اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله أن  وحدات عينة الدراسةترى بعض  -11

)، لكن يف املقابل يرى البعض اآلخر %11.7بشدة: ، نسبة املوافقة %28.9(نسبة املوافقة:  للعناية املهنية
) كما أن هناك من يبقى %12.2، نسبة عدم املوافقة بشدة: %25أن تلك املهام كافية (نسبة عدم املوافقة: 

  ).وحدات عينة الدراسةمن  %22.2متحفظا (
زائية سؤولية اجلاملعن موافقتهم وموافقتهم بشدة على أن  وحدات عينة الدراسةمن  %12.8و %24.4تعرب  -12

وحدات من  %16.7و %26.1، كما تعرب اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله للعناية املهنية
 وحدات عينة الدراسةمن  %20عن عدم موافقتهم وعدم موافقتهم بشدة على هذه الفكرة، و عينة الدراسة

  تتخذ موقفا حمايدا اجتاهها.
ية اليت املسؤولية التأديبحنو املوافقة واملوافقة بشدة على أن  ة الدراسةوحدات عينمن  %15و %28.9تتجه  -13

حنو عدم  %7.8و %34.4، يف حني تتجه يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله للعناية املهنية
  تتجه حنو احلياد. %13.9املوافقة وعدم املوافقة بشدة على هذه الفكرة، و

العقوبات اليت يتحملها مدقق احلسابات بأن  وحدات عينة الدراسةمن  %12.8وتوافق بشدة  %31.7توافق  -14
وحدات من  %6.7وال توافق بشدة  %36.7، ويف املقابل ال توافق املهنة ال تكفي لضمان عدم إفشاء سر

 تتخذ موقفا حياديا.  وحدات عينة الدراسةمن  %12.2على هذه العبارة، كما أن  عينة الدراسة
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) أن %12.8، نسبة املوافقة بشدة: %31.7(نسبة املوافقة:  وحدات عينة الدراسةمن ترى نسبة معتربة  -15
من املقرر  01تدقيق احلسابات املنصوص عليها يف التوصية رقم عملية التوكيل إجراءات قبول 

103/SPM/94  س ذلك يف املقابل ترى فئة أخرى عك بشكل سليم على عملية التدقيق االتفاقال تضمن
)، وفئة غريمها تتخذ موقفا حياديا اجتاه ذلك %6.7 ، نسبة عدم املوافقة بشدة:%13.3املوافقة: (نسبة عدم 

  ).%27.8(نسبة احلياد 
ملنصوص ا مهام جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبيةبأن  وحدات عينة الدراسةتؤكد أغلبية  -16

اقبة على جودة عمل مدقق احلسابات، ال تضمن املر  24-11من املرسوم التنفيذي  22عليها وفقا للمادة 
على التوايل يف مقابل نسب احملايدين، وغري املوافقني  %14.4و %43.9ألن نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة 

  على التوايل. %6.1، %13.3، %22.2وكذا غري املوافقني بشدة 
ملفات العمل امللزمة ياد اجتاه فكرة "أن ) موقف احل%44.4( وحدات عينة الدراسةتتخذ نسبة معتربة من  -17

ال تكفي لتوثيق كل إجراءات  SPM/94/103من املقرر  2على مدقق احلسابات مسكها وفقا للتوصية رقم 
، أما نسبيت الرافضني %9.4و %27.8نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة على هذه الفكرة  مقابل"، يف التدقيق

  فقط.   18.3%
إجراءات التصريح عن األعمال االجرامية أن  وحدات عينة الدراسةمن  %20بشدة  وتتفق %36.7تتفق  -18

خاصة منها  ؛األخطاء عنال تكفي للكشف  SPM/94/103من املقرر  4املنصوص عليها يف التوصية رقم 
ال تتفق وال تتفق  %1.1و %19.4وتتخذ موقفا حياديا اجتاه الفكرة  %22.8، يف مقابل النامجة عن الغش

  ة معها.بشد
حكام أعلى الرتتيب مبوافقتهم وموافقتهم بشدة على أن  وحدات عينة الدراسةمن  %16.1و %36.4تؤكد  -19

يف حني  ،ة العامةباجلمعيال تكفي لتحديد طريقة االتصال مدقق احلسابات  2013جوان  24املؤرخ يف  رقراال
 ف احلياد حيال ذلك.تتخذ موق %28.3وال تتفق وال تتفق بشدة على ذلك،  %1.7و %14.4أن 

معيار ) أن %14.4، نسبة املوافقة بشدة: %33.9(نسبة املوافقة:  وحدات عينة الدراسةترى فئة معتربة من  -20
ال يكفي لإلبالغ  2013جوان  24ر املؤرخ يف االتقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية املنصوص عليه وفقا للقر 

ا املعيار (نسبة اجتاه كفاية هذ احيادي اأن فئة أخرى تتخذ موقف ، كماعن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية
)، يف حني أن الفئة اليت ترى أن ذلك املعيار كافيا تعد األضعف (نسبة عدم املوافقة: %34.4احلياد: 

17.2%.( 
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 الجزء الثاني: تقييم الخطر واالستجابة لألخطاء الجوهرية -
ة إلجراءات املتعلقة بالطريقاجتاه فكرة "عدم كفاية ا عينة الدراسةوحدات من  %41.7تقدر نسبة احملايدين  -1

للتعرف على  SPM/94/103من املقرر  5واملنصوص عليها يف التوصية رقم  ،اليت يتبعها مدقق احلسابات
وكذا بنسبة عدم  %8.3و %28.9املؤسسة"، وهي نسبة جد معتربة مقارنة بنسبيت املوافقة واملوافقة بشدة 

 .%21.1 املوافقة
جد معتربة اجتاه فكرة أن اإلجراءات املذكورة  وحدات عينة الدراسةمن  %45.6كذلك تعد نسبة احملايدين  -2

يوافقون ويوافقون بشدة  %7.8و %26.1ن نسبة أ"، يف حني لتقييم الرقابة الداخلية أيضا ال تكفيسابقا 
 عليها.ال يوفقون وال يوافقون بشدة  %1.7و %18.9على الفكرة يف مقابل 

د موقف احلياد اجتاه عدم كفاية تلك اإلجراءات لتحدي وحدات عينة الدراسةوكذلك تتخذ فئة معتربة من  -3
يؤكدون  وحدات عينة الدراسةمن  %7.2و %30)، إال أنه %40.6خماطر األخطاء اجلوهرية (نسبة احلياد 

من وحدات  %1.7و %18.9 أن تلك اإلجراءات غري كافية لتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية، على عكس
 ترى عكس ذلك. عينة الدراسة

اإلجراءات ال تكفي لتقييم اجتاه فكرة أن تلك  وحدات عينة الدراسةمن  %37.8تقدر نسبة احملايدين  -4
، %36.7، وهي نسبة معتربة وقريبة من النسب اليت توافق على الفكرة (نسبة املوافقة: خماطر األخطاء اجلوهرية

، نسبة %16.7)، يف حني أن نسب عدم املوافقة تعد األقل (نسبة عدم املوافقة: %7.2دة: نسبة املوافقة بش
 ).%1.7عدم املوافقة بشدة: 

الستجابة يف اجراءات اإلوتبقى فئة معتربة تؤكد على موقفها احليادي اجتاه فكرة كفاية أو عدم كفاية تلك  -5
وهي قريبة من نسبة املوافقني على عدم   %38.3، حيث تقدر نسبة احملايدين ملخاطر األخطاء اجلوهرية

، نسبة املوافقني %37.2(نسبة املوافقني:  الستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهريةكفاية تلك اإلجراءات يف ا
 .%15.6)، يف حني أن نسبة الرافضني للفكرة ال تتعدى %8.9بشدة 

من املقرر  5عليها يف التوصية رقم إجراءات الدخول يف املهمة املنصوص تعد الفئة احملايدة لفكرة أن " -6
103/SPM/94 معتربة، إذ  " جدال تكفي للحكم على الظروف اليت قد تؤثر سلبا على أداء خطة التدقيق

) وفئة %8.3، نسبة املوافقة بشدة: %29.4وهي أكرب من فئة املوافقني (نسبة املوافقة:  %43.3تقدر بـ 
 ).%2.2ة عدم املوافقة بشدة ، نسب%16.7الرافضني (نسبة عدم املوافقة: 

اإلجراءات املنصوص عليها وفقا للمقرر أن  وحدات عينة الدراسةمن  %3.9و %36.6تتفق وتتفق بشدة  -7
103/SPM/94 وحدات من  %22.8، يف حني أن نسبة ال تضمن وضع برنامج عمل جيد ملدقق احلسابات

ين واليت كما أنه ال جيب إمهال نسبة احملايد  يرفضون ذلك ويعتربون أن تلك اإلجراءات كافية، عينة الدراسة
 وهي جد معتربة. %36.7تقدر بـ 
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 الجزء الثالث: أدلة التدقيق -
ليها الطرق املنصوص ععن موافقتهم وموافقتهم بشدة بأن  وحدات عينة الدراسةمن  %15.6و %33.9تعرب  -1

من  %4.4و %11.7 مقابل تعرب ، يفأدلة كافيةعلى حلصول امن القانون التجاري ال تضمن  715يف املادة 
نصوص الطرق املعدم ضمان احلصول على أدلة تدقيق كافية من خالل ب رفضهمعن  وحدات عينة الدراسة

هلم موقفا حياديا  وحدات عينة الدراسةمن  %34.4، كما أنه من القانون التجاري 715عليها يف املادة 
  حيال ذلك.

ال تكفي كذلك الطرق  بأن تلك  وحدات عينة الدراسةمن  %8.9و %37.8تتفق وتتفق بشدة على الرتتيب  -2
موقفا حياديا اجتاه ذلك، بينما ال  وحدات عينة الدراسةمن  %35.6تخذ ت، كما للحصول أدلة مالئمة

  على ذلك. وحدات عينة الدراسةمن  %1.1و %16.7تتفق وال تتفق بشدة على الرتتيب 
من  32و31الطرق املنصوص عليها يف املادتني أن  اسةوحدات عينة الدر من  %3.9و %36.1وكذا تعرب  -3

وحدات عينة من  %4.4و %18.9، يف مقابل حلصول أدلة كافيةهي األخرى ال تضمن ا 01-10القانون 
  هلا موقفا حياديا. %36.7وتعرب عكس ذلك،  الدراسة

الطرق لى أن عن موافقتهم وموافقتهم بشدة ع وحدات عينة الدراسةمن  %1.1و %42.2كما أنه تعرب  -4
، يف حني ترى ال تكفي للحصول أدلة مالئمة 01-10من القانون  32و31املنصوص عليها يف املادتني 

  تتخذ موقف احلياد اجتاه كفاية تلك الطرق. %35بأن تلك الطرق كافية، و %4.4و 17.2%
اإلجراءات أن ) %2.2، نسبة عدم املوافقة: %38.3(نسبة املوافقة:  وحدات عينة الدراسةترى فئة من  -5

ي للحصول على أدلة التدقيق كافية، تكف ال SPM/94/103 من املقرر 5 املنصوص عليها يف التوصية رقم
) ترى عكس ذلك، لكن ال %3.3، عدم املوافقة بشدة: %22.8إال أن فئة أخرى (نسبة عدم املوفقة: 
 ).%33.3جيب امهال الفئة احملايدة (نسبة احلياد: 

 أيضا فيتك اإلجراءات الالرتتيب عن موافقتهم وموافقتهم بشدة على أن تلك  على %5و %34.4تعرب  -6
على الرتتيب عن عدم موافقتهم وعدم  %4.4و %23.3، يف مقابل تعرب للحصول على أدلة تدقيق مالئمة

 تتخذ موقف احلياد. %30.6موافقتهم بشدة على ذلك، كما أن 
  نتائج وتقارير المدققالجزء الرابع:  -

توى معايري التقارير املنصوص على التوايل بأن احمل %12.8و %34.4يت املوافقني واملوافقني بشدة تقدر نسب -1
ال يكفي لتكوين مدقق احلسابات رأيا سليما حول القوائم  2013جوان  24عليه وفقا للقرار املؤرخ يف 

على ذلك بـ  قني بشدة، وهي أعلى من نسب املعارضني إذ تقدر نسبيت عدم املوافقني وعدم املوافاملالية
  .%1.1و 26.7%
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ت ال يضمن ملدقق احلساباتلك املعايري أيضا حمتوى بأن  وحدات عينة الدراسةمن  %13.9و %29.4ترى  -2
 وحدات عينة الدراسةمن  %1.1و %28.3، يف حني يرى تقدمي تقرير ميكن فهمه من طرف مجيع مستخدميه

  خالف ذلك.
 ذلكك  ال يضمن املعايري تلكحمتوى على التوايل بأن  %14.4و %20.6دة تقدر نسبيت املوافقني واملوافقني بش -3

دة تقدر ه، أما نسبة املعارضني واملعارضني بشملدقق احلسابات تقدمي إفصاح كاف للمعلومات يف تقرير 
  وتعترب األقوى رأيا. %4.4و 33.3%

VI. 2.  التحليل اإلحصائي لنتائج المحور الثاني 
لية يف ظل غياب وء مدقق احلسابات باجلزائر ملعايري التدقيق الدو يان يف حتديد مدى جلالثاين لالستبيتعلق احملور 

ئوية ملختلف نات هذا احملور سيتم استخدام التكرارات والنسب املامعايري حملية حتكم ممارسة املهنة، ولتحليل نتائج بي
  :عبارة كما هو مبني يف اجلدول املوايل 18لـ  وحدات عينة الدراسةإجابات 

  للمحور الثاني وحدات عينة الدراسة): التحليل اإلحصائي إلجابات 18-4الجدول رقم (
رقم 
  العبارة

  عدم اإلجابة  بشدة غير موافق  غير موافق  إلى حد ما  موافق  موافق بشدة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

1  41  22.8%  89  49.4%  44  24.4%  4  2.2%  2  1.1%     
2  21  11.7%  109  60.6%  23  12.8%  19  10.6%  8  4.4%    
3  13  7.2%  128  71.1%  34  18.9%      5  2.8%    
4  23  12.8%  113  62.8%  39  21.7%  3  1.7%  2  1.1%    
5  26  14.4%  117  65%  32  17.8%  3  1.7%  2  1.1%     
6  27  15%  109  60.6%  36  20%  6  3.3%  2  1.1%     
7  23  12.8%  100  55.6%  46  25.6%  9  5%  2  1.1%     
8  22  12.23%  102  56.7%  46  25.6%  5  2.8%  5  2.8%     
9  28  15.6%  72  40%  54  30%  21  11.7%  5  2.8%     

10  14  7.8%  88  48.9%  62  34.4%  9  5%  5  2.8%  2  1.1%  
11  18  10%  68  37.8%  73  40.6%  16  8.9%  5  2.8%     
12  13  7.2%  83  46.1%  69  38.3%  10  5.6%  5  2.8%     
13  20  11.1%  71  39.4%  72  40%  12  6.7%  5  2.8%     
14  23  12.8%  95  52.8%  40  22.2%  18  10%  4  2.2%     
15  20  11.1%  78  43.3%  46  25.6%  25  13.9%  11  6.1%     
16  10  5.6%  86  47.8%  37  20.6%  39  21.7%  5  2.8% 3  1.7%  
17  13  7.2%  89  49.4%  49  27.2%  24  13.3%  5  2.8%    
18 16  8.9%  91  50.6%  38  21.1%  30  16.7%  5  2.8%    

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج ملصدر: ا
، وأعلى تايوضح اجلدول السابق أن نسب عدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة تعترب أدىن النسب تقريبا لكل العبار 

 ماكهي األكرب،  لديهماواليت تعترب نسبة احلياد  13و 11عدا العبارتني النسب هي نسب املوافقة لكل العبارات ما
 ةوحدات عينة الدراسآراء حتليل أنه يالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسب عدم اإلجابة ضئيلة جدا، لذا ميكن 

  بتحليل عبارات احملور عبارة بعبارة كما يلي:
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دولية يف ظل غياب ال التدقيقاجلزائر ال يلجأ ملعايري أن مدقق احلسابات ب وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -1
: ، وذلك من خالل ارتفاع نسب املوافقني (نسبة املوافقةتوضح له مبادئ عملية التدقيقمعايري حملية 

، نسبة عدم %2.2) مقارنة بنسبة املعارضني (نسبة عدم املوافقة: %22.8، نسبة املوافقة بشدة: 49.4%
  ).%1.1: املوافقة بشدة

ة يف ظل غياب الدولي التدقيقأن مدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري  وحدات عينة الدراسةترى معظم  -2
لى الرتتيب ذ تقدر نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة عإ ،توضح له مسؤوليات مدقق احلساباتمعايري حملية 

60.6% ،11.7%.  
الدولية  التدقيقاحلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري أن مدقق  وحدات عينة الدراسةمن  %7.2و %71.1تعرب  -3

عينة الدات حو ، أي أن أغلبية توفر له إجراءات حتديد خماطر األخطاء اجلوهريةيف ظل غياب معايري حملية 
  تتفق مع هذه الفكرة.

ابات ) أن مدقق احلس%12.8، نسبة املوافقة بشدة %62.8(نسبة املوافقة:  وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -4
يم خماطر األخطاء توفر له إجراءات تقيالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقباجلزائر ال يلجأ ملعايري 

  .اجلوهرية
دولية يف ظل غياب ال التدقيقأن مدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري  وحدات عينة الدراسةتتفق معظم  -5

 %65 ـب، إذ أن نسبة املوافقني تقدر اطر األخطاء اجلوهريةتوفر له إجراءات االستجابة ملخمعايري حملية 

  . %14.4بـ املوافقني بشدة تقدر  ونسبة
على أن مدقق  وحدات عينة الدراسةعلى الرتتيب من  %15و %60.6تقدر نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة  -6

ه وضع خطة جيدة تضمن للية الدولية يف ظل غياب معايري حم التدقيقاحلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري 
 %1.1و %3.3، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بنسبة املعارضني واملعارضني بشدة التدقيقألداء إجراءات 

  .وحدات عينة الدراسةعلى الرتتيب من 
) أن مدقق %12.8، نسبة املوافقة بشدة: %55.6(نسبة املوافقة:  وحدات عينة الدراسةتؤكد أغلبية  -7

ه احلصول على أدلة تضمن لالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقئر ال يلجأ ملعايري احلسابات باجلزا
   .تدقيق كافية

ة يف ظل غياب الدولي التدقيقأن مدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري  وحدات عينة الدراسةترى معظم  -8
 بـني بشدة تقدر  املوافقني واملوافقن نسبيتأ، حيث تضمن له احلصول على أدلة تدقيق مالئمةمعايري حملية 

  .%2.8ـ بعلى الرتتيب يف مقابل نسبيت لكل من عدم املوافقني وعدم املوافقني بشدة تقدر  %12.3و 56.7%
توافق على أن مدقق احلسابات  وحدات عينة الدراسةعلى أن فئة معتربة من  %15.6و %40تشري النسبتني  -9

ن عمل مدقق تسهل له االستفادة مالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقباجلزائر ال يلجأ ملعايري 
  .حسابات آخر
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توافق على أن  وحدات عينة الدراسةأيضا إىل وجود فئة معتربة من  %7.8و %48.9كما تشري النسبتني  -10
تفادة سهل له االستالدولية، يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقمدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري 

  .من عمل املدقق الداخلي
أن مدقق احلسابات باجلزائر ال  وحدات عينة الدراسةمن  %10و %37.8تتفق وتتفق بشدة على التوايل  -11

،  جمال آخرتسهل له االستفادة من عمل خبري يفالدولية، يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقيلجأ ملعايري 
  . اتتخذ موقفا حمايداليت  راسةوحدات عينة الدمن  %40.6لكن ال جيب امهال 

أن مدقق احلسابات باجلزائر ال  وحدات عينة الدراسةمن  %7.2و %46.1تؤكد وتؤكد بشدة على التوايل  -12
صحة القوائم  أي سليم حولتضمن له تكوين ر الدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقيلجأ ملعايري 

  املالية.
أن مدقق احلسابات باجلزائر ال  وحدات عينة الدراسةمن  %11.1و %39.4تتفق وتتفق بشدة على التوايل  -13

ف مجيع تضمن له تقدمي تقرير مفهوم من طر الدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقيلجأ ملعايري 
  تفضل أن تتخذ اجتاها حمايدا. وحدات عينة الدراسةمن  %40، يف حني توجد مستخدميه

إىل املوافقة واملوافقة بشدة على التوايل أن مدقق  حدات عينة الدراسةو من  %12.8و %52.8تشري النسبتني  -14
ه تقدمي إفصاح كاف تضمن لالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقاحلسابات باجلزائر ال يلجأ ملعايري 

  .يف تقريره
اجلزائر ال أن مدقق احلسابات ب وحدات عينة الدراسةمن  %11.1و %43.3تتفق وتتفق بشدة على التوايل  -15

القوائم املالية  تساعده يف عملية تدقيق حساباتالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقيلجأ ملعايري 
   .هلدف تلبية احتياجات مستخدمني حمددين

تدقيق ساعده يف عملية تالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر ملعايري  -16
، يف وحدات عينة الدراسةمن  %5.6و %47.8ائمة مالية منفردة، فكرة تتفق وتتفق بشدة عليها حسابات ق

  فقط. %2.8ويرفضها بشدة  %21.7حني يرفضها 
ساعده يف عملية تدقيق تالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر ملعايري  -17

من  %7.2و %49.4فكرة تفق وتتفق بشدة عليها  ،الية بطريقة جيدةحسابات عنصر منفرد من القوائم امل
، وكذا وحدات عينة الدراسةمن  %2.8و %13.3، بينما يرفضها ويرفضها بشدة وحدات عينة الدراسة

 تتخذ موقفا حمايدا. 27.2%
يف عملية تدقيق  ساعدهتالدولية يف ظل غياب معايري حملية  التدقيقال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر ملعايري  -18

وحدات من  %8.9و %50.6، فكرة تفق وتتفق بشدة عليها حسابات القوائم املالية امللخصة بطريقة جيدة
 .وحدات عينة الدراسةمن  %2.8و %16.7، لكن يرفضها ويرفضها بشدة عينة الدراسة
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VI. 3  .التحليل اإلحصائي لنتائج المحور الثالث  
باجلزائر،  أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيبحتاول عبارات احملور الثالث حتديد 

زاء الستة هلذا لعبارات األج وحدات عينة الدراسةواجلدول املوايل يبني التكرارات والنسب املئوية ملختلف إجابات 
  احملور:

  محور الثالثلل وحدات عينة الدراسة): التحليل اإلحصائي إلجابات 19-4الجدول رقم (
رقم 
  العبارة

  عدم اإلجابة  بشدة غير موافق  غير موافق  إلى حد ما  موافق  موافق بشدة
  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

1  57  31.7%  102  56.7%  21  11.7%             
2  45  25%  76  42.2%  45  25%  11  6.1%  3  1.7%    
3  28  15.6%  106  58.9%  42  23.3%  4  2.2%        

4  26  14.4%  108  60%  29  16.1%  14  7.8%  3  1.7%    
5  29  16.1%  93  51.7%  47  26.1%  11  6.1%         

6  20  11.1%  120  66.7%  32  17.8%  8  4.4%         
7  22  12.2%  96  53.3%  59  32.8%  3  1.7%         
8  31  17.2%  74  41.1%  65  36.1%  10  5.6%         

9  24  13.3%  92  51.1%  39  21.7%  23  12.8%  2  1.1%     
10  17  9.4%  82  45.6%  60  33.3%  10  5.6%  11  6.1%      
11  26  14.4%  93  51.7%  47  26.1%  12  6.7%  2  1.1%     

1  29  16.1  97  53.9%  41  22.8%  11  6.1%  2  1.1%     
2  22  12.2%  103  57.2%  50  27.8%  3  1.7%  2  1.1%     

3  22  12.2%  79  43.9%  69  38.3%  8  4.4%  2  1.1%     
4  14  7.8%  103  57.2%  53  29.4%  8  4.4%  2  1.1%     
5  25  13.9%  81  45%  64  35.6%  8  4.4%  2  1.1%      
6  51  28.3%  74  41.1%  49  27.2%  6  3.3%        
7  53  29.4%  65  36.1%  46  25.6%  13  7.2%  3  1.7%     

1  19  10.6%  99  55%  55  30.6%  7  3.9%         
2  6  3.3%  102  56.7%  64  35.6%  8  4.4%        
3  26  14.4%  111  61.7%  40  22.2%  3  1.7%        

4  23  12.8%  106  58.9%  46  25.6%  5  2.8%        
5  43  23.9%  87  23.9%  43  23.9%  4  2.2%  3  1.7%     
6  31  17.2%  96  53.3%  46  25.6%  7  3.9%         

7  21  11.7%  88  48.9%  62  34.4%  5  2.8%         
8  24  13.3%  68  37.8%  61  33.93%  24  13.3%         
9  21  11.7%  83  46.1%  74  41.1%  2  1.1%         

10  12  6.7%  93  51.7%  65  36.1%  10  5.6%          
1  36  20%  79  43.9%  49  27.2%  14  7.8%  2  1.1%     

2  6  3.3%  96  53.3%  54  30%  22  12.2%  2  1.1%     
3  9  5%  98  54.4%  50  27.8%  21  11.7%  2  1.1%     
4  9  5%  84  46.7%  70  38.9%  12  6.7%  5  2.8%     

5  6  3.3%  94  52.2%  59  32.8%  19  10.6%  2  1.1%     
6  6  3.3%  100  55.6%  56  31.1%  12  6.7%  6  3.3%      
1  45  25%  99  55%  33  18.3%  3  1.7%         
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2  20  11.1%  71  39.4%  82  45.6%  2  1.1%  2.8  5%     

3  34  18.9%  98  54.4%  37  20.6%  11  6.1%         
4  8  4.4%  104  57.8%  47  26.1%  21  11.7%         
5  9  5%  89  49.4%  73  40.6%  9  5%         

1  10  5.6%  93  51.7%  64  35.6%  11  6.1%  2  1.1%     
2  16  8.9%  87  48.3%  64  35.3%  11  6.1%  2  1.1%     

3  15  8.3%  83  46.1%  65  36.1%  15  8.3%  2  1.1%     
4  12  6.7%  83  46.1%  74  41.1%  9  5%  2  1.1%     
5  12  6.7%  92  51.1%  64  35.6%  10  5.6%  2  1.1%     

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج ملصدر: ا

اضحة و  يالحظ أن لوحدات عينة الدراسة آراء جلدول السابقمن خالل التكرارات والنسب املئوية املوضحة يف ا
يلي عبارات  ملوافقة، وفيما يلي حتديد تلك اآلراء بتحلاجتاه عبارات احملور الثالث، إذ أن معظم اإلجابات تتجه حنو ا

  كل جزء من األجزاء احملور:
 الجزء األول: -

رفع من الكفاءة يأن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن  وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -1
 شدة مع هذه العبارة.تتفق وتتفق ب %31.7و %56.7ن نسب املئوية ، اذ أاملهنية ملدقق احلسابات

دعم استقاللية يالعمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر أن  وحدات عينة الدراسةتوافق وتوافق بشدة أغلبية  -2
ة ، وهذا ما تؤكده عليه نسب املوافقمدقق احلسابات من خالل االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني

  .%25و 42.2%
ساعد مدقق ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتؤكد أغلبية  -3

ة واملوفقة ، وذلك من خالل نسبيت املوافقاحلسابات على بذل العناية املهنية يف كل مراحل عملية التدقيق
   اجتاه هذه العبارة. %15.6و %85.9بشدة 

زم مدقق احلسابات يل دولية باجلزائر من شأنه أنأن العمل مبعايري التدقيق ال وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -4
إذ أن نسب  ،جملس معايري األخالق الدولية للمحاسبنياخلضوع ملتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من 

  اجتاه هذه العبارة تفوق نسب املعارضة واحلياد. %14و %60واملوفقة بشدة املوافقة 
اعد مدقق يس ري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أنأن العمل مبعاي وحدات عينة الدراسةترى معظم  -5

يت املوافقة بمن خالل ما تشري إليه نس احلسابات يف حتمل مسؤولية االتفاق حول شروط التكليف باملهمة
  .%16.1واملوافقة بشدة  51.7%

مل مدقق حي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةمعظم توافق  -6
واملوافقني بشدة  %66.7افقني و ، حيث أن نسبة املاحلسابات مسؤولية الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالية

11.1%.  
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هل ملدقق يس أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -7
اذ يوافق ويوفق  ،يف ملفات العمل هاجتميعو ة عالية احلسابات مسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق جبود

  على هذه العبارة. وحدات عينة الدراسةمن  %12.2و %53.3 بشدة ما يقدر بـ
 أن العمل مبعايري التدقيق وحدات عينة الدراسةعلى التوايل من  %17و %41فق بشدة ما يقدر بـ اتوافق وتو  -8

ابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن األخطاء اجلوهرية يساعد مدقق احلس الدولية باجلزائر من شأنه أن
يتخذون موقفا  وحدات عينة الدراسةمن  %36.1، لكن ال جيب امهال أن خاصة منها النامجة عن الغش

  حيادا اجتاه هذه العبارة.
ساعد مدقق ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -9

ااحل موع نسب ، ألن جمسابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة املعمول 
  ) تفوق جمموع النسب األخرى.%13.3و %51.1املوافقني واملوافقني بشدة (

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %9.4و %45.6توافق وتوافق بشدة ما يقدر بـ  -10
يف مقابل  ،دقق احلسابات مع الكلفني باحلوكمةيساهم يف تسهيل مسؤولية اتصال م زائر من شأنه أنباجل

ا التأثري  وحدات من %33.3أن ما يقد بـ   يفعينة الدراسة تتخذ موقفا حياديا وهي نسبة معتربة من شأ
 على هذه العبارة بالضبط. وحدات عينة الدراسةاالجتاه العام ل

يوافقون أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةأغلبية أن  %14.4و %51.7تشري النسبتني  -11
 اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخليةحيمل مدقق احلسابات مسؤولية  باجلزائر من شأنه أن

  .لألطراف األخرى
 الجزء الثاني: -

يوافقون أن العمل مبعايري التدقيق  دراسةوحدات عينة العلى أن معظم  %16.1و %53.9تعرب النسبتني  -1
  .يسمح ملدقق احلسابات من فهم املؤسسة حمل التدقيق وبيئتها الدولية باجلزائر من شأنه أن

يرون أن العمل  وحدات عينة الدراسة) أن معظم %12و %57.2تشري نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة ( -2
قابة يسمح ملدقق احلسابات من فهم كل عنصر من عناصر الر  نمبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أ

  .الداخلية للمؤسسة حمل التدقيق
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %12.2و %43.9توافق وتوافق بشدة ما يقدر بـ  -3

وحدات من  %38.3ه ات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية، كما أنميكن مدقق احلساب باجلزائر من شأنه أن
  يتخذون موقفا حياديا اجتاه العبارة. عينة الدراسة

كن مدقق مي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -4
دة واملوافقني بش %57.7نسبيت املوافقني جمموع  إليه ريش، وهذا ما ياحلسابات تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية

7.8%.  
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أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه  وحدات عينة الدراسةمن  %13.9و %45ترى ما يقدر بـ  -5
من عينة الدراسة  %35.6، يف حني تتخذ ميكن مدقق احلسابات االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية أن

  موقفا حياديا وهي نسبة معتربة.
لزم مدقق احلسابات ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتتفق معظم  -6

ونسبة  %41.1 ـب، حيث تقدر نسبة املوافقني النسبية عند التخطيط إلجراءات التدقيق األمهيةمن مراعاة 
  .%28.3املوافقني بشدة 

ضمن ملدقق ي جلزائر من شأنه أنأن العمل مبعايري التدقيق الدولية با وحدات عينة الدراسةتؤكد أغلبية  -7
 %36.1، إذ أن جمموع نسبيت املوافقني واملوافقني بشدة (احلسابات التخطيط السليم لعملية التدقيق

  يفوق جمموع باقي النسب. )%29.4و
 الجزء الثالث: -

ة يأن العمل مبعايري التدقيق الدول وحدات عينة الدراسةمن  %10.6و %55تتفق وتتفق بشدة على التوايل  -1
ن أإال  ،ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عليها باجلزائر من شأنه أن

  تتخذ موقفا حياديا. وحدات عينة الدراسةمن  30.6%
لتدقيق العمل مبعايري اتتفق وتتفق بشدة بأن  وحدات عينة الدراسةمن  %3.3و %56.7رغم أن ما يقدر بـ  -2

 ،ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها شأنه أن الدولية باجلزائر من
على  را أن تؤثتلتزم املوقف احليادي وهي نسبة معربة من شأ وحدات عينة الدراسةمن  %35.6إال أنه 

  االجتاه العام حنو هذه العبارة.
دد ملدقق احلسابات حي لدولية باجلزائر من شأنه أنأن العمل مبعايري التدقيق ا وحدات عينة الدراسةترى أغلبية  -3

  .%14.4واملوافقني بشدة  %61.7  بـني، إذ تقدر نسبة املوافقاملصادر اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيق
ر ملدقق احلسابات يوف أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةترى معظم  -4

 %58.9، حيث أن نسبة املوافقني تقدر بـ اإلجراءات اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيق جمموعة من

  .%12.8واملوافقني بشدة 
فر ملدقق احلسابات يو  أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -5

دة سسة على االستمرار، حيث يوافق ويوافق بشملؤ اإلجراءات اإلضافية يف حالة وجود شك يف عدم قدرة ا
  على التوايل. %23.9و %48.3على ذلك 

فر ملدقق احلسابات يو  أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتؤكد معظم  -6
قني بشدة على ني واملواف، إذ أن نسبة املوافقاإلجراءات اإلضافية للتأكد من معقولية التقديرات احملاسبية

   على التوايل. %17.2و %53.3هذه العبارة 
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أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من  وحدات عينة الدراسةمن  %11.7و %48.9ترى ما يقدر بـ  -7
يوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية لتحديد تأثري األطراف ذات العالقة باملؤسسة على  شأنه أن

  تتخذ موقف احلياد اجتاه ذلك. وحدات عينة الدراسةمن  %34.4ن ، إىل أم املاليةالقوائ
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %13.3و %37.8تتفق وتتفق بشدة ما يقدر بـ  -8

دار صيوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية يف حالة أحداث الحقة لتاريخ إ باجلزائر من شأنه أن
   تبقى حمايدة. وحدات عينة الدراسةمن  %33.9، لكن تقريره

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من  وحدات عينة الدراسةمن  %11.7ويوافق بشدة  %46.1يوافق  -9
ا عند اختيار بن شأنه أن لحصول على ود معينة ليوفر ملدقق احلسابات جمموعة االعتبارات الواجب مراعا

ا أن  وحدات عينة الدراسةمن  %41.1، إال أن التدقيقأدلة  تتخذ موقفا حمايدا وهي نسبة مرتفعة من شأ
 حول هذه العبارة.  وحدات عينة الدراسةتؤثر على االجتاه العام ل

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من  وحدات عينة الدراسةمن  %6.7و %51.7ترى ما يقدر بـ  -10
كما تلزم   ،د ملدقق احلسابات كيفية استخدام املعاينة اإلحصائية للحصول على أدلة التدقيقحيد شأنه أن

   موقفا حياديا. وحدات عينة الدراسةمن  36.1%
 الجزء الرابع: -

دولية أن العمل مبعايري التدقيق اليوافقون على  وحدات عينة الدراسةأن أغلبية  %20و %43.9تشري النسبتني  -1
حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات الالزمة للتمكن من االستفادة من عمل مدققي  أن باجلزائر من شأنه
  .حسابات آخرين

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %3.3و %53.3تتفق وتتفق بشدة ما يقدر بـ  -2
قيق إحدى خالل عملية تدحيدد ملدقق احلسابات كيفية االتصال مع األطراف األخرى  باجلزائر من شأنه أن

مع   تتخذ موقفا حياديا. وحدات عينة الدراسةمن  %30، كما أن مؤسسات ا
دولية أن العمل مبعايري التدقيق ال وحدات عينة الدراسةعن موافقة واملوافقة بشدة  %5و %54.4تعرب النسبتني  -3

يق عنصر ألخرى خالل عملية تدقحيدد ملدقق احلسابات كيفية االتصال مع األطراف ا باجلزائر من شأنه أن
  تعرب عن موقفها احليادي. وحدات عينة الدراسةمن  %27، يف مقابل أن من القوائم املالية

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %5و %46.7تتفق وتتفق بشدة ما يقدر بـ  -4
،  لين إمكانية االستفادة من عمل املدقق الداخحيدد ملدقق احلسابات كيفية التأكد م باجلزائر من شأنه أن

  تتخذ موقف عيادي وهي نسبة معتربة جدا. وحدات عينة الدراسةمن  %38.9كما أن 
 التدقيق أن العمل مبعايري وحدات عينة الدراسةعن نسب املوافقني واملوافقني بشدة من  %3.3و %52.2تعرب  -5

بات كيفية التأكد من كفاية االستفادة من عمل املدقق حيدد ملدقق احلسا الدولية باجلزائر من شأنه أن
  .%32.8، وال جيب امهال نسبة احملايدين املقدرة بـ الداخلي
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أن العمل مبعايري التدقيق الدولية ب عن موافقتهم وحدات عينة الدراسةمن  %3.3و %55.6تعرب النسبتني  -6
، كما رة لالستفادة من عمل خبري يف جمال آخحيدد ملدقق احلسابات املتطلبات الالزم باجلزائر من شأنه أن

  عن نسبة احملايدين وهي نسبة معتربة. %31.1تعرب النسبة 
 الجزء الخامس: -

ساعد مدقق ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةتؤكد غالبية  -1
 %55ة أن نسبيت املوافقني واملوافقني بشد ، حيثاحلسابات على تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية

  تفوق كثريا باقي النسب. %25و
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةفقط  %11.1و %39.1تتفق وتتفق بشدة ما يقدر بـ  -2

قدرة بـ نسبة امل، غري أن اليوفر ملدقق احلسابات احملددات اليت يعدل رأيه بناء عليها باجلزائر من شأنه أن
ة ينة تتخذ موقف احلياد وهي نسبة مرتفعة وتؤثر بشكل كبري على االجتاه العام للعبار من مفردات الع 45.6%

  حنو املوافقة. 
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من  وحدات عينة الدراسةمن  %18.9و %54.4ترى ما يقدر بـ  -3

ة مقارنة بباقي ، وهي نسبة معترب نيا الواجب توفرها يف تقريرهحيدد ملدقق احلسابات العناصر الد شأنه أن
  نسب املعارضني واحملايدين.

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية عن اتفاقهم ب وحدات عينة الدراسةمن  %4.4و %57.8تعرب النسبتني  -4
دمي القوائم املالية خيلزم مدقق احلسابات على إضافة فقرات يف تقريره لشد انتباه مست باجلزائر من شأنه أن
  عنه. إىل أمر مت اإلفصاح

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  وحدات عينة الدراسةمن  %5و %49.4تتفق وتتفق بشدة ما يقدر بـ  -5
ة يلزم مدقق احلسابات على إضافة فقرات يف تقريره لشد انتباه مستخدمي القوائم املالي باجلزائر من شأنه أن

تتخذ موقفا حمايدا، وهي نسبة معتربة من  وحدات عينة الدراسةمن  %40.6، لكن إىل أمر مل يفصح عنه
ا أن تؤثر على االجتاه العام ل   حنو املوافقة. وحدات عينة الدراسةشأ

  الجزء السدس: -
دد حي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةمن  %5.6و %51.7يرى  -1

سابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق حسابات القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات ملدقق احل
  تتخذ موقفا حمايدا. وحدات عينة الدراسةمن  %35.6، يف مقابل مستخدمني حمددين

أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من  وحدات عينة الدراسةمن  %8.9وتتفق بشدة  %48.3تتفق  -2
 %35.6كن ، لحيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق قائمة مالية منفردة نشأنه أ

  تلزم حتفظ اجتاه ذلك.
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 أن العمل مبعايري التدقيقإىل نسبة املوافقني ب وحدات عينة الدراسةمن  %8.3و %46.1تشري النسبتني  -3
القوائم  ات اخلاصة لدى عملية تدقيق عنصر منحيدد ملدقق احلسابات االعتبار  الدولية باجلزائر من شأنه أن

  .%36.1، وتعد أكرب من نسبة احملايدين املالية
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية عن موافقتهم  وحدات عينة الدراسةمن  %6.7و %46.1تعرب النسبتني  -4

، لكن النسبة خصةاملل ية تدقيق القوائم املاليةيوفر ملدقق احلسابات شروط قبول عمل باجلزائر من شأنه أن
 احملايدين هلذه العبارة وهي نسبة عالية.تعرب عن  وحدات عينة الدراسةمن  41.1%

وفر ي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه أن وحدات عينة الدراسةمن  %6.7و %51.1ترى  -5
 %35.6لتزم ، لكن تالية امللخصةملدقق احلسابات طبيعة اإلجراءات اليت يتخذها عند تدقيق القوائم امل

  موقف احلياد اجتاه ذلك.
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  خالصة:

 حلصصايف هذا الفصل مت التطرق ملكونات ومنهجية الدراسة االستقصائية، واملمثلة يف توجيه استبيان إىل عينة 
ائية األساليب اإلحصنتائج هذا االستبيان مت االعتماد على تعميم ، وبغرض التمكن من وحدة 180تتكون من 

ا تشمل حيث يالحظ أ ن إال حد ما متثيل جمتمع الدراسة،تضم طريقةوتوزيعها بعينة الدراسة للتحديد حجم 
ء احملاسبني من خمتلف مناطق الوطن، ذوي خربات ودرجات علمية متفاوتة اجمموعة من حمافظي احلسابات واخلرب 

اولة ات وحملعدة فئنة، وهذا لضمان احلصول على وجهات نظر وحتمل ختصصات خمتلفة هلا عالقة مبمارسة امله
  عية.و موضأكثر احلصول على نتائج 

ة الناجت املعطياتدف التمكن من االعتماد على ، و SPSSبعد اسرتجاع االستبيانات املوزعة مت تفريغها بربنامج 
و"معامل  ا كرونباخ""ألف الثبات م معاملخداتمت اجراء اختبار ملدى صدق وثبات االستبيان باسمعاجلة االستبيان  من

حدات عينة نات و اوبعد التأكد من أن بي ،أن االستبيان يتميز بالصدق والثبات اأشار  الصدق الذايت"، واللذان
 مت إجراء اختبار لتحديد العالقة بني مكونات االستبيان باستخدام معامل االرتباطالدراسة تتبع توزيعا طبيعيا 

واألجزاء املكونة  بني كل حمورو أكد على وجود عالقة قوية بني االستبيان ككل واحملاور املكونة له،  والذي، "بريسون"
  له وبني كل جزء والعبارات اليت يشملها.

التكرارات  اجتاه العبارات املكونة لالستبيان مت استعمالحمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني ولتحديد موقف 
ظي ، حيث أشارت تلك التكرارات والنسب إىل أن أغلبية حمافوحدات عينة الدراسةإجابات والنسب املئوية ملختلف 

  عبارات االستبيان.على معظم  يتجهون حنو املوافقةاحلسابات واخلرباء احملاسبني 



 

  

 
  الفصل

  خامسال
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  تمهيد:

ات عفاية التشريمدى كاحلسابات واخلرباء احملاسبني حول دف الدراسة االستقصائية لتحديد موقف حمافظي 
د مدى جلوء مدققي ، وحتديلية اليت تنظم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يف ضمان ممارسة جيدة للمهنةااحل

ذه املعايري يف الرف ع احلسابات باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية، وكذا حتديد أثر العمل 
  املوضوعة للدراسة. فروضمن مستوى ممارسة املهنة على املستوى الدويل، وذلك من خالل اختبار ال

عتماد ة، باالذا اختبار الفرضية العامة للدراسكو لدراسة الفرعية منها واجلزئية، ا فروضيتناول هذا الفصل اختبار 
بات اجإ لتحديد اجتاه وكذا استعمال املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري T pour échantillon unique ختباراعلى 

ا مسبقا  وحدات العينة )، جمال 1.8-1و (" هموافق بشدةغري جمال فئة "[باالعتماد على جمال الفئات اليت مت حسا
)، 4.2-3.4" هو ( موافق)، جمال فئة " 3.4-2.6" هو ( ما حد إال)، جمال فئة " 2.6- 1.8" هو ( غري موافقفئة "

  .])5-4.2" هو (بشدة موافق غريجمال فئة "
موعات األحادي نحتليل التباي اختباريتطرق هذا الفصل إىل الدراسة  فروضيف اختبار  لتحليل والتفصيلو   بني ا

Anova à un facteurتمثلة بني خمتلف فئات عينة الدراسة وفقا ملتغريات املراقبة، وامل فروضدف اختبار ال ، وذلك
يف حال و  يف اخلصائص الدميغرافية للعينة (الدرجة العلمية، اخلربة املهنية، الوظيفة، التخصص وحمل ممارسة النشاط)،

الفروق بني خمتلف فئات عينة  عنللكشف  Scheffe وجود فروق بني هذه الفئات يستعمل االختبار البعدي
  الدراسة.

كما أن هذا الفصل يتطرق إىل النموذج املقرتح من طرف الباحثة والذي يقيس أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية 
، دزائر، وذلك من خالل االعتماد على منوذج االحندار اخلطي املتعدعلى تنظيم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجل
  وفيما يلي العناصر اليت بتناوهلا هذا الفصل:

  

  

  

  

  

؛الجزئية التابعة لها فروضوال اختبار الفرضية األولى 

اختبار الفرضية الثانية؛ 

؛الجزئية التابعة لها فروضوال اختبار الفرضية الثالثة 

 الرئيسية؛اختبار الفرضية 

؛الدراسة فروضاختبار تحليل التباين األحادي ل 

؛نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
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I.  الجزئية التابعة لها فروضالفرضية الفرعية األولى والاختبار 
عبارة تعرب  36شمل إىل أنه ي اإلشارةتتجسد الفرضية الرئيسية األوىل يف احملور األول من االستبيان، والذي سبق 

عن عدم كفاية التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يف ضمان ممارسة جيدة للمهنة، وقبل 
  األربع املنبثقة عنها. فروضاختبار الفرضية الرئيسية األوىل سيتم اختبار ال

I. 1 .اختبار الفرضية الجزئية األولى للفرضية الفرعية األولى 
عبارة تعرب عن عدم كفاية  20تتجسد الفرضية الفرعية األوىل يف اجلزء األول من احملور األول والذي يشمل 

لعامة ملمارسة املهنة، تعزيز املبادئ واملسؤوليات اهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يف التشريعات احلالية اليت تنظم م
  ه الفرضية والعبارات املكونة هلا، حيث أن:ذهل T pour échantillon unique ينب اختبارواجلدول املوايل 

التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر تكفي لتعزيز املبادئ  :0H الفرضية الصفرية •
  ؛واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة

املبادئ  احملاسيب باجلزائر ال تكفي لتعزيزالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  :1H الفرضية البديلة •
  .واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة
  األولى  لفرعيةااألولى للفرضية  الجزئية الفرضية): اختبار 1-5الجدول رقم(

  عبارات الجزء األول للمحور األول
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
الشهادة اجلامعية اجلزائرية ال تعد مؤهل علمي يسمح بتكوين مدقق  .1

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.613  1.021  3.66  احلسابات من الناحية النظرية

فرتة التكوين النظري ال تسمح بإدراك نقائص تكوين مدقق احلسابات من  .2
 مقبولة  مرفوضة  0.000  16.839  0.757  3.95  الناحية النظرية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.202  0.912  3.76  فرتة الرتبص سنتني ال تكفي لتكوين مدقق احلسابات من الناحية العملية .3
نهائي بعد الرتبص ال يكفي للحكم على تأهيل مدقق المتحان اال .4

 مقبولة  مرفوضة  0.000  14.853  0.918  4.02  احلسابات

سيب ال مهنة التدقيق احملالس الوطين للمحاسبة مهمة متابعة احتميل  .5
 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.530  1.250  3.42  طوير الكفاءة املهنية ملدقق احلسابات بشكل مستمريسمح بت

عليها وفقا  ه واملنصوصاليت متنع تعيينو عالقات مدقق احلسابات باإلدارة  .6
 مقبولة  مرفوضة  0.002  3.207  1.046  3.25  ال تكفي لضمان استقالليته من القانون التجاري 6مكرر  715للمادة 

اليت و  01-10من القانون  64املنصوص عليها وفقا للمادة النشاطات  .7
تعترب منافية الستقاللية مدقق احلسابات ال تكفي لضمان استقالليته 

  الفكرية
 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.240  1.090  3.34

 65موانع قيام مدقق احلسابات ببعض املهام املنصوص عليها وفقا للمادة  .8
 مقبولة  مرفوضة  0.000  5.242  1.109  3.43  ال يضمن استقالليته من الناحية املادية 01-10من القانون 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  10.208  1.034  3.79  ال يضمن استقالليته لوزارة املاليةمدقق احلسابات تبعية  .9
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لس الوطين للمحاسبة ال تكفي لضمان بذل مدقق احلسابات امهام  .10
 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.993  0.923  3.55  العناية املهنية

املسؤولية املدنية اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله  .11
  مرفوضة مقبولة  0.761  0.304  1.226  3.03  للعناية املهنية

ه يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذلاملسؤولية اجلزائية اليت  .12
  مرفوضة مقبولة  0.330  -0.976  1.298  2.91  للعناية املهنية

املسؤولية التأديبية اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله  .13
  مرفوضة مقبولة  0.339  0.959  1.243  3.09  للعناية املهنية

اء تكفي لضمان عدم إفشالعقوبات اليت يتحملها مدقق احلسابات ال  .14
  مرفوضة مقبولة  0.424  0.801  1.210  3.07  املهنة  سر

قبول التوكيل تدقيق احلسابات املنصوص عليها يف التوصية رقم  إجراءات .15
بشكل سليم على  االتفاقال تضمن  SPM/94/103من املقرر  01

  عملية التدقيق
 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.894  1.096  3.40

ملنصوص امهام جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبية  .16
ال تضمن املراقبة  24-11من املرسوم التنفيذي  22عليها وفقا للمادة 

  على جودة عمل مدقق احلسابات
 مقبولة  مرفوضة  0.000  5.837  1.085  3.47

 2 مسكها وفقا للتوصية رقممدقق احلسابات  امللزمة على ملفات العمل .17
 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.352  0.873  3.28  ال تكفي لتوثيق كل إجراءات التدقيق SPM/94/103من املقرر 

 التصريح عن األعمال االجرامية املنصوص عليها يف التوصية رقمإجراءات  .18
خطاء خاصة األ عنلكشف ال تكفي ل SPM/94/103من املقرر  4

  الغشمنها النامجة عن 
 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.006  1.053  3.55

ال تكفي لتحديد طريقة االتصال  2013جوان  24املؤرخ يف القرار أحكام  .19
 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.360  0.982  3.54  مدقق احلسابات باجلمعية العامة

معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية املنصوص عليه وفقا للقرار  .20
ال يكفي لإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة  2013جوان  24املؤرخ يف 
  الداخلية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.492  0.941  3.46

اسيب التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احمل :الفرضية الجزئية األولى
  مقبولة  مرفوضة  0.000  6.58  1.053  3.45  ال تكفي لتعزيز املبادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة باجلزائر

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

 1.053باحنراف معياري  3.45يالحظ من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب للفرضية اجلزئية األوىل يساوي  
أكرب من القيمة اجلدولية، ومستوى  6.58احملسوبة  tوالذي يشري إىل أن اإلجابات تتجه حنو املوافقة، كما أن قيمة 

التشريعات احلالية اليت  أي أن ،1H البديلة يةالفرض تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضوبالتايل ، معدوم sigالداللة 
  ال تكفي لتعزيز املبادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة. باجلزائرتنظم مهنة التدقيق احملاسيب 

 15و 10إىل  1لكن بتحليل كل املتوسطات احلسابية للعبارات املكونة هلذه الفرضية، يالحظ أن العبارات من 
باحنرافات معيارية ضعيفة، وبالتايل فهي تنتمي إىل فئة "موافق"،  4.2و 3.4 قيم متوسطها احلسايب ترتاوح بني 20إىل 

وبالتايل ، αاألقل من قيمة  sigلقيمة اجلدولية، ومستوى داللتها احملسوبة اليت هي أكرب من ا tوهذا ما تؤكد عليه قيم 
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فإن الشهادة اجلامعية اجلزائرية، فرتة التكوين  لكل منها، وعليه  1H البديلة فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال ترفض
حتميل رية والعملية، و من الناحية النظ باجلزائرالنظري، فرتة الرتبص وحىت االمتحان النهائي ال يكفوا لتكوين املدقق 

لس الوطين للمحاسبة مهمة متابعة مهنة التدقيق احملاسيب ال يسمح بتطوير  كما   ،مستمربشكل نية امله تهالكفاءا
واليت مشرع اجلزائري للالنشاطات املنصوص عليها وفقا ، وكذا مدقق احلسابات باإلدارة واليت متنع تعيينهأن عالقات 

 ، كما أنضمان استقالليتهال تكفي ل لوزارة املالية وتبعيتهببعض املهام مدقق وموانع قيامه تعترب منافية الستقاللية 
لس الوطين للمحاسبة ال تكفي لضمان بذل  قبول التوكيل  إجراءات وبالتايل فإن، دقق العناية املهنيةاملمهام ا

لفات العمل امللزمة م، و االتفاق بشكل سليم على عملية التدقيق حتمل املدقق مسؤولية تدقيق ال تضمنبعملية ال
عن األعمال  إجراءات التصريح، كما أن توثيق كل إجراءات التدقيقتحمله مسؤولية ال تكفي لمسكها دقق املعلى 

مهام إن إضافة إىل ذلك ف، لكشف عن األخطاء خاصة منها النامجة عن الغشتحمله مسؤولية ااالجرامية ال تكفي ل
ه، كما ة على جودة عملاملراقب حتمل املدقق مسؤولية جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبية ال تضمن

يار التقرير مع، وحىت باجلمعية العامةاالتصال تحمل املدقق مسؤولية ال تكفي لوان ج 24 املؤرخ يفر اقر الأحكام أن 
ضمان حتمل املدقق حول إجراءات الرقابة الداخلية ال يكفي ل 2013وان ج 24 ر املؤرخ يفاللقر املنصوص عليه وفقا 

  .إلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخليةمسؤولية ا
أي إجابتها  3.09و  2.91املكونة للفرضية اجلزئية  14إىل  11من  أن قيم متوسطات احلسابية للعبارات يف حني

ا تتجه حنو احلياد،  هي أقل من القيمة اجلدولية  احملسوبة t  لكن قيمتنتمي إىل الفئة الوسطى "إىل حد ما" لكو
 روضفال تقبلوجود فروق ذات داللة إحصائية، وبالتايل عدم وهذا ما يدل على  αومستوى داللتها أكرب من قيمة 

ليت يتحملها ا ، اجلزائية والتأديبيةاملدنية اتاملسؤولين أ منها، ويعين ذلكلكل  1H البديلة فروضال ترفضو  0Hالصفرية 
 هضمان عدم إفشاءتكفي لقد العقوبات اليت يتحملها املدقق ، وكذا كفي لضمان بذله للعناية املهنيةتقد دقق امل
  .املهنة سرل

  
I. 2 .اختبار الفرضية الجزئية الثانية للفرضية الفرعية األولى 

جيسد اجلزء الثاين من احملور األول الفرضية الفرعية الثانية من خالل ما يشتمل عليه من عبارات تعرب عن عدم  
، اء اجلوهريةهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر يف تقييم اخلطر واالستجابة لألخطالتشريعات احلالية اليت تنظم مكفاية 

  ه الفرضية والعبارات املكونة هلا، حيث أن:ذهل T pour échantillon unique ختباراينب جدول فيما يلي و 

تقييم اخلطر واالستجابة لتكفي  باجلزائرالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  :0H الفرضية الصفرية •
  لألخطاء اجلوهرية؛

تقييم اخلطر واالستجابة لتكفي  ال باجلزائرالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  :1H الفرضية البديلة •
  لألخطاء اجلوهرية.
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  الفرعية األولى للفرضية لثانية الجزئية ا : اختبار الفرضية)2-5الجدول رقم(
  للمحور األول الجزء الثانيعبارات 

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها  .1

للتعرف على  ال تكفي SPM/94/103من املقرر  5يف التوصية رقم 
  املؤسسة

 مقبولة  مرفوضة  0.000  3.718  0.882  3.24

اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها  .2
لتقييم الرقابة  ال تكفي SPM/94/103من املقرر  5يف التوصية رقم 

  الداخلية
 مقبولة  مرفوضة  0.004  2.927  0.891  3.19

اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها  .3
تحديد خماطر ل ال تكفي SPM/94/103من املقرر  5يف التوصية رقم 
  األخطاء اجلوهرية

 مقبولة  مرفوضة  0.003  3.039  0.907  3.21

اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها  .4
تقييم خماطر ل ال تكفي SPM/94/103من املقرر  5يف التوصية رقم 
  األخطاء اجلوهرية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.677  0.892  3.31

اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها  .5
 الستجابةلال تكفي  SPM/94/103من املقرر  5يف التوصية رقم 

  ملخاطر األخطاء اجلوهرية
 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.186  0.855  3.39

من املقرر  5املنصوص عليها يف التوصية رقم إجراءات الدخول يف املهمة  .6
103/SPM/94  ال تكفي للحكم على الظروف اليت قد تؤثر سلبا على
  أداء خطة التدقيق

 مقبولة  مرفوضة  0.000  3.692  0.909  3.25

ال تضمن  SPM/94/103املنصوص عليها وفقا للمقرر  جراءاتاإل .7
  ملدقق احلسابات وضع برنامج عمل جيد

 مقبولة  مرفوضة  0.001  3.296  0.841  3.21

احملاسيب  التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق :الثانيةالفرضية الجزئية 
  لتقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء اجلوهريةال تكفي  باجلزائر

  مقبولة  مرفوضة  0.000  3.934  0.882  3.26

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
يؤكد اجلدول السابق أن اإلجابات تتجه حنو احلياد من خالل قيمة املتوسط احلسايب للفرضية اجلزئية الثانية 

 القيمة اجلدولية، ومستوى الداللةأكرب من  3.934احملسوبة  t، لكن قيمة 0.882باحنراف معياري  3.26املساوي لـ 
sig 0 الفرضية الصفرية ترفضوبالتايل يشريان إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية،  ،املعدومH  البديلة يةالفرض تقبلو 

1H طر واالستجابة لألخطاء لتقييم اخلال تكفي  باجلزائرالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب ، إذا ف
  اجلوهرية.

ا ترتاوح بنيوبتحليل قيم كل املتوسطات احلسابية   3.39و 3.19 للعبارات املكونة هلذه الفرضية، يالحظ أ
القيمة احملسوبة هي أكرب من  tباحنرافات معيارية ضعيفة، وبالتايل فهي تنتمي إىل فئة "إىل حد ما"، لكن قيم 

لكل  1H البديلة فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال ترفضوبالتايل ، αأقل من قيمة  sigاجلدولية، ومستوى داللتها 
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بصفة عامة واإلجراءات املنصوص عليها يف  SPM/94/103املقرر املنصوص عليها يف  اإلجراءاتمنها، أي أن 
،  وكذا ال ةلتقييم الرقابة الداخلي ، والللتعرف على املؤسسةمن نفس املقرر بصفة خاصة ال تكفي  5التوصية رقم 

ا ال تكفي  خماطر األخطاء اجلوهرية وتقييم تحديدتكفي ل لظروف اليت قد للحكم على اوال لالستجابة هلا، كما أ
  .تضمن وضع برنامج عمل جيد ملدقق احلسابات، وبالتايل ال تؤثر سلبا على أداء خطة التدقيق

I. 3 . للفرضية الفرعية األولى الثالثةاختبار الفرضية الجزئية 
لتدقيق احملاسيب هنة االتشريعات احلالية اليت تنظم مللجزء الثالث من احملور األول عن عدم كفاية  6تعرب العبارات 

 ختبارايبني  ، وجيسد هذا اجلزء الفرضية اجلزئية الثالثة واجلدول املوايلللحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة باجلزائر
T pour échantillon unique زء والفرضية اجلزئية اليت يعكسها، حيث أن:جللعبارات املكونة هلذا ال  

لحصول على أدلة لتكفي  باجلزائرالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  :0H الفرضية الصفرية •
  ؛تدقيق كافية ومالئمة

لحصول على أدلة لتكفي ال  باجلزائرالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  :1H الفرضية البديلة •
  .تدقيق كافية ومالئمة

  الفرعية األولى للفرضية  ثالثةالجزئية ال ): اختبار الفرضية3-5الجدول رقم(
  للمحور األول الجزء الثالثعبارات 

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
ال تضمن من القانون التجاري  715الطرق املنصوص عليها يف املادة  .1

  للحصول أدلة كافية
 مقبولة  مرفوضة  0.000  5.781  1.031  3.44

ال تكفي من القانون التجاري  715الطرق املنصوص عليها يف املادة  .2
  للحصول أدلة مالئمة

 مقبولة  مرفوضة  0.000  5.451  0.903  3.37

ال تضمن  01-10من القانون  32و31املادتني  يفالطرق املنصوص عليها  .3
  للحصول أدلة كافية

 مقبولة  مرفوضة  0.021  2.328  0.929  3.16

ال تكفي  01-10 من القانون 32و31املادتني  الطرق املنصوص عليها يف .4
  للحصول أدلة مالئمة

 مقبولة  مرفوضة  0.006  2.772  0.887  3.18

 SPM/94/103 من املقرر 5رقميف التوصية  املنصوص عليها جراءاتاإل .5
  للحصول على أدلة التدقيق كافية يتكف ال

 مرفوضة   مقبولة  0.055  1.975  0.906  3.13

 SPM/94/103 من املقرر 5يف التوصية رقم املنصوص عليها جراءاتاإل .6
  مالئمةللحصول على أدلة تدقيق  يال تكف

  مرفوضة مقبولة  0.094  1.686  0.983  3.13

حملاسيب التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق ا :الثالثةالفرضية الجزئية 
  للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمةال تكفي  باجلزائر

  مقبولة  مرفوضة  0.000  3.332  0.940  3.24

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
واملوضحة يف اجلدول رقم   أن اإلجابات  3.24يالحظ من خالل قيمة املتوسط احلسايب للفرضية اجلزئية الثالثة 

ا أكرب من القيمة اجلدولية،  3.332احملسوبة  tتتجه حنو احلياد مع احنراف معياري بسيط، أما قيمة  يالحظ أ
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 0H فريةالفرضية الص ترفضاللة إحصائية، وبالتايل ، وهذا يدل على وجود فروق ذات دعدومم sigومستوى الداللة 

التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال تكفي للحصول على إذا ف،  1H الفرضية البديلة تقبلو 
أدلة تدقيق كافية ومالئمة، وبتحليل قيم كل املتوسطات احلسابية للعبارات املكونة هلذه الفرضية، يالحظ أن العبارة 

 t ة "موافق"، وهذا ما تؤكده قيمة فهي تنتمي إىل فئ 1.031باحنراف معياري  3.44األوىل قيمة متوسطها احلسايب 

 0H الفرضية الصفرية ترفضمعدوم، وبالتايل  sigواألكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى داللتها  5.781احملسوبة 

من القانون التجاري ال تضمن للحصول  715الطرق املنصوص عليها يف املادة ، أي أن  1H الفرضية البديلة تقبلو 
وبالتايل فهي تنتمي إىل فئة "إىل حد  3.37و 3.13أدلة كافية، لكن باقي العبارات قيم متوسطها احلسايب ترتاوح بني 

، αأقل من قيمة  sigهي أكرب من القيمة اجلدولية، ومستوى داللتها  4، و3، 2احملسوبة للعبارات  tما"، لكن قيم 
 5احملسوبة للعبارات  tقيم لكل منها، يف حني أن   1H البديلة فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال رفضتوبالتايل 

  1H الفرضيتني البديلتني ترفض، وبالتايل αأكرب من قيمة  sigهي أقل من القيمة اجلدولية، ومستوى داللتهما  6و
من  715الطرق املنصوص عليها يف املادة لكل منهما، أي أن مفردات العينة ترى بأن  0H فرضييت العدم تقبلو 

ال تضمن احلصول على أدلة  01-10من القانون  32و31القانون التجاري و الطرق املنصوص عليها يف املادتني 
قد  SPM/94/103من املقرر  5تدقيق كافية ومالئمة، يف حني ترى بأن اإلجراءات املنصوص عليها يف التوصية رقم 

 ال تكفي للحصول على أدلة التدقيق كافية ومالئمة.

I. 4 .للفرضية الفرعية األولى رابعةاختبار الفرضية الجزئية ال  
ات تتجسد الفرضية الرابعة للفرضية الفرعية األوىل يف اجلزء الرابع للمحور األول، واليت تعرب عن عدم كفاية التشريع

 T pour ختبارامهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لتقدمي تقرير كاف ومالئم، وفيما يلي جدول يبني  احلالية اليت تنظم

échantillon unique كذا اختبار العبارات املكونة هلا، حيث أن:ذه الفرضية و هل  
   تقرير كاف ومالئم؛لتقدميالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر تكفي  :0H الفرضية الصفرية •
  التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال تكفي لتقدمي تقرير كاف ومالئم. :1H الفرضية البديلة •
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  الفرعية األولى للفرضية  الرابعةالجزئية  ): اختبار الفرضية4-5الجدول رقم(
  للمحور األول الجزء الرابععبارات 

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
 2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .1

  كوين مدقق احلسابات رأيا سليما حول القوائم املالية ال يكفي لت
 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.024  1.037  3.31

 2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .2
 فهمه من طرف مجيع تقدمي تقرير ميكندقق احلسابات ال يضمن مل
  مستخدميه

 مقبولة  مرفوضة  0.001  3.393  1.063  3.27

 2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .3
مدقق قرير يف ت لمعلوماتلدقق احلسابات تقدمي إفصاح كاف ال يضمن مل

  احلسابات ملستخدميه
 مرفوضة   مقبولة  0.396  0.851  1.148  3.07

اسيب التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احمل :الفرضية الجزئية الرابعة
  لتقدمي تقرير كاف ومالئم ال تكفي  باجلزائر

  مقبولة  مرفوضة  0,000  2.756  1.083  3.22

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

للفرضية  1.083مع احنراف معياري  3.22من خالل اجلدول السابق يالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب تساوي  
أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا  2.756احملسوبة  t قيمة اجلزئية الرابعة، وبذلك فإن اإلجابة تتجه حنو احلياد، لكن 

التشريعات احلالية أي أن  ، 1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضمعدوم، وبالتايل  sig ةداللالمستوى 
رابعة اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال تكفي لتقدمي تقرير كاف ومالئم، وبتحليل عبارات الفرضية اجلزئية ال

احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية،  t  قيميت 2و 1يالحظ أن قيم متوسطها احلسايب تتجه حنو احلياد لكن العبارتني 
لكل   1H تنيالبديل تنيالفرضي تقبلو  0H لصفريةا يتفرضي ترفض، وبالتايل αأقل من قيمة  sig ةداللالوكذا مستوى 

، αمن قيمة  أكرب sig ةداللالمن القيمة اجلدولية، وكذا مستوى أقل  3للعبارة  احملسوبة t  يف حني أن قيمة ،منهما
حمتوى معايري أي أن مفردات العينة تتفق على أن  ، 0H الفرضية الصفرية تقبلو   1H ةالبديل ةالفرضي ترفضوبالتايل 

ال يكفي لتكوين مدقق احلسابات رأيا سليما حول  2013جوان  24التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف 
إفصاح   ه تقدمييضمن لقد ، لكن تقدمي تقرير ميكن فهمه من طرف مجيع مستخدميه لهال يضمن ، و القوائم املالية

  ، لكن الكفاءة واملالئمة متكامالن.كاف للمعلومات يف تقرير مدقق احلسابات ملستخدميه
 

I. 5 .اختبار الفرضية الفرعية األولى 
دف املكونة للفرضية الفرعية األوىل فروضيقدم اجلدول املوايل ملخص لالختبارات اليت مت إجراءها لل ، وذلك 

  ذه األخرية، حيث أن:هل T pour échantillon uniqueاختبار 
  ؛ارسة جيدة للمهنةلضمان ممالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر تكفي  :0H الفرضية الصفرية •
  .ن ممارسة جيدة للمهنةلضماالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال تكفي  :1H الفرضية البديلة •
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  الفرعية األولى لفرضية ا): اختبار 5-5رقم( الجدول
  لمحور األولا فروض

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
ال تكفي لتعزيز  رباجلزائالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  .1

  املبادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة
  مقبولة  مرفوضة  0.000  6.58  1.053  3.45

ال تكفي لتقييم  رباجلزائالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  .2
  اخلطر واالستجابة لألخطاء اجلوهرية

  مقبولة  مرفوضة  0.000  3.934  0.882  3.26

ال تكفي للحصول  رباجلزائالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  .3
  على أدلة تدقيق كافية ومالئمة

  مقبولة  مرفوضة  0.000  3.332  0.940  3.24

ال تكفي لتقدمي  رباجلزائالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  .4
  تقرير كاف ومالئم

  مقبولة  مرفوضة  0.000  2.756  1.083  3.22

اسيب التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احمل :الفرضية الفرعية األولى
  .لمهنةلضمان ممارسة جيدة لال تكفي  باجلزائر

  مقبولة  مرفوضة  0.000  4.151  0.990  3.29

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

ة الفرعية األوىل، عن الفرضياجلزئية املنبثقة  فروضبعد إثبات صحة ال من خالل اجلدول السابق ميكن القول أنه
، أي  0.990باحنراف معياري ضعيف  3,29قيمة املتوسط احلسايب رغم أن ميكن القول أن هي األخرى صحيحة، 

املعدوم، أي  sig مستوى الداللةأكرب من القيمة اجلدولية، و  4.151 احملسوبة  tقيمة اجتاه نوعا ما حنو احلياد إال أن 
 ترفض ، وعليهبني متغريات الدراسة وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية، αقيمة أقل من قيمة خطأ املعاينة 

 التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائرأي أن ، 1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية
، لكن هذا بصفة عامة إذ أن التحليل السابق أثبت أن بعض التشريعات للمهنةلضمان ممارسة جيدة  تكفي ال

  احلالية تكفي لتنظيم بعض جوانب تنظيم املمارسة مهنة.
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II.  الفرضية الفرعية الثانيةاختبار 
باجلزائر عدم جلوء مدقق احلسابات تعرب  ةعبار  18ن احملور الثاين لالستبيان يتكون من لقد سبقت اإلشارة أ

 ختباراواجلول املوايل يبني  ،الفرضية الفرعية الثانية للدراسة وجتسد ملعايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية،
T pour échantillon unique  ت املكونة هلا، حيث أن:اوالعبار  الفرضيةذه هل  

ية حتكم التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حمليلجأ مدقق احلسابات باجلزائر إىل معايري  :0H الفرضية الصفرية •
  ؛ممارسة املهنة

يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية ال  :1H الفرضية البديلة •
  حتكم ممارسة املهنة.

  الفرعية الثانيةلفرضية ا): اختبار 6-5الجدول رقم(
  لثانيلمحور ااعبارات 

ال يلجأ مدقق الحسابات بالجزائر لمعايير التدقيق الدولية في ظل غياب 
  معايير محلية:

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  

 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.002  0.810  3.91  مبادئ عملية التدقيقله توضح  .1
 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.892  0.972  3.64  مسؤوليات مدقق احلساباتله توضح  .2
 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.594  0.688  3.80  توفر له إجراءات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية .3
 مقبولة  مرفوضة  0.000  16.191  0.700  3.84  توفر له إجراءات تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية .4
 مقبولة  مرفوضة  0.000  17.400  0.694  3.90  االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهريةتوفر له إجراءات  .5
 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.185  0.751  3.85  تضمن له وضع خطة جيدة ألداء إجراءات التدقيق .6
 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.604  0.787  3.74  تضمن له احلصول على أدلة تدقيق كافية .7
 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.942  0.818  3.73  تدقيق مالئمةتضمن له احلصول على أدلة  .8
 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.360  0.982  3.54  تسهل له االستفادة من عمل مدقق حسابات آخر .9

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.825  0.824  3.54  تسهل له االستفادة من عمل املدقق الداخلي .10
 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.523  0.891  3.43  يف جمال آخر تسهل له االستفادة من عمل خبري .11
 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.069  0.822  3.49  تضمن له تكوين رأي سليم حول صحة القوائم املالية  .12
 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.528  0.881  3.49  تضمن له تقدمي تقرير مفهوم من طرف مجيع مستخدميه .13
 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.442  0.908  3.64  تضمن له تقدمي إفصاح كاف يف تقريره .14
القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات  تساعده يف عملية تدقيق حسابات .15

  مستخدمني حمددين
 مقبولة  مرفوضة  0.000  5.019  1.054  3.39

 مقبولة  مرفوضة  0.000  4.403  0.973  3.32  تساعده يف عملية تدقيق حسابات قائمة مالية منفردة .16
طريقة عنصر منفرد من القوائم املالية بتساعده يف عملية تدقيق حسابات  .17

  جيدة
 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.627  0.911  3.45

 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.410  0.965  3.46  تساعده يف عملية تدقيق حسابات القوائم املالية امللخصة بطريقة جيدة .18

تدقيق ال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر إىل معايري ال :الفرضية الفرعية الثانية
  الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة.

  مقبولة  مرفوضة  0.000  10.168  0.857 3.62

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
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مع احنراف  3.62يالحظ من خالل اجلدول السابق أن قيمة املتوسط احلسايب للفرضية الفرعية الثانية تساوي 
األكرب من القيمة  10.168احملسوبة  tقيمة ، أي أن اإلجابات تتجه حنو املوافقة وهذا ما تؤكده 0.857معياري 

وهذا ما  ،1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضمعدوم، وبالتايل  sigاجلدولية، وكذا مستوى الداللة 
 مدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ إىل معايري التدقيق الدولية يفأن  إحصائية أييدل على وجود فروق ذات داللة 

  ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة.

ما عدا  3.91و 3.43ل العبارات يرتاوح بني وبتحليل عبارات املكونة هلذه الفرضية يالحظ أن قيم متوسطات ك
 15باحنرافات معيارية بسيطة، أي أن إجابات العبارات تتجه حنو املوافقة ما عدا إجابات العبارتني  16و 15العبارتني 

 sig ةاللدالأكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى جلميع العبارات هي احملسوبة  tتتجه حنو احلياد، لكن قيم  16و
مدقق احلسابات باجلزائر أي أن  ،الكل منه  1H ةالبديل فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال ترفضوبالتايل معدوم، 
مهنة التدقيق احملاسيب  ن تنظيم؛ حيث أغياب معايري حمليةرغم الدوافع الناجتة عن إىل معايري التدقيق الدولية ال يلجأ 

توفر له ، أو قعملية التدقيمسؤوليات و مبادئ  وضح ملدقق احلساباتيف اجلزائر تعاين من غياب معايري حملية ت
، يقتضمن له وضع خطة جيدة ألداء إجراءات التدق، أو األخطاء اجلوهريةاالستجابة ملخاطر و تقييم  ،إجراءات حتديد

حسابات  دققماآلخرين (تسهل له االستفادة من عمل ، أو مالئمةو تضمن له احلصول على أدلة تدقيق كافية وكذا 
قدمي تتضمن له تكوين رأي سليم حول صحة القوائم املالية ، خبري يف جمال آخر)، وكذلك املدقق الداخلي، آخر

 احلاالت اخلاصة يف تساعده يف عملية تدقيق حسابات، أو مفهوم من طرف مجيع مستخدميهله افصاح كاف و تقرير 
سابات ححمددين، تدقيق حسابات قائمة مالية منفردة،  تلبية احتياجات مستخدمني القوائم املالية هلدف (تدقيق

  .)تدقيق حسابات القوائم املالية امللخصة بطريقة جيدةأو عنصر منفرد من القوائم املالية بطريقة جيدة 
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III.  الجزئية التابعة لها فروضالفرضية الفرعية الثالثة والاختبار 
أجزاء  6عبارة مقسمة إىل  56تتجسد الفرضية الفرعية الثالثة يف احملور الثالث من االستبيان، والذي يتكون من 

قبل اختبار الفرضية الرئيسية و ، ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر علىالعمل مبعايري التدقيق الدولية تعرب عن أثر 
سدة  فروضاألوىل سيتم اختبار ال  يف أجزاء احملور الثالث.الست ا

III. 1  .للفرضية الفرعية الثالثة ولىاختبار الفرضية الجزئية األ  
العمل عبارة تعرب عن أثر  11تتجسد الفرضية الفرعية األوىل يف اجلزء األول من احملور الثالث والذي يشمل 

، واجلدول  باجلزائرمهنة التدقيق احملاسيبممارسة تعزيز املبادئ واملسؤوليات العامة يف  علىمبعايري التدقيق الدولية 
  ه الفرضية والعبارات املكونة هلا، حيث أن:ذهل T pour échantillon unique ختباراينب املوايل 

ة التدقيق املسؤوليات العامة ملمارسة مهنالعمل مبعايري التدقيق الدولية ال يعزز من املبادئ و  :0H الفرضية الصفرية •
  .باجلزائراحملاسيب 

دقيق املسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التالعمل مبعايري التدقيق الدولية يعزز من املبادئ و  :1H الفرضية البديلة •
  .احملاسيب باجلزائر

  الثالثةالفرعية الجزئية األولى للفرضية  ): اختبار الفرضية7-5الجدول رقم(
  الثالثعبارات الجزء األول للمحور 

  التدقيق الدولية من شأنه أن: العمل مبعايري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
 مقبولة  مرفوضة  0.000  25.599  0.629  4.20  يرفع من الكفاءة املهنية ملدقق احلسابات .1
االنضمام إىل االحتاد الدويل يدعم استقاللية مدقق احلسابات من خالل  .2

  للمحاسبني
 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.909  0.933  3.83

يساعد مدقق احلسابات على بذل العناية املهنية يف كل مراحل عملية  .3
  التدقيق

 مقبولة  مرفوضة  0.000  17.262  0.682  3.88

ملتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من  يلزم مدقق احلسابات اخلضوع .4
  معايري األخالق الدولية للمحاسبنيجملس 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.287  0.849  3.78

يساعد مدقق احلسابات يف حتمل مسؤولية االتفاق حول شروط التكليف  .5
  باملهمة

    
 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.245  0.788  3.78

 مقبولة  مرفوضة  0.000  16.985  0.667  3.84  حيمل مدقق احلسابات مسؤولية الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالية .6
دقق احلسابات مسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق جبودة عالية مل سهلي .7

  يف ملفات العمل هاجتميعو 
 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.021  0.680  3.76

 وهريةاجل يساعد مدقق احلسابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن األخطاء .8
  الغشخاصة منها النامجة عن 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.480  0.818  3.70

يساعد مدقق احلسابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن عدم االمتثال  .9
ا   للقوانني واألنظمة املعمول 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.261  0.909  3.63

 مقبولة  مرفوضة  0.000  6.525  0.960  3.47  يساهم يف تسهيل مسؤولية اتصال مدقق احلسابات مع الكلفني باحلوكمة .10
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اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة حيمل مدقق احلسابات مسؤولية  .11
  لألطراف األخرى الداخلية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.527  0.834  3.72

دئ ايري التدقيق الدولية يعزز من املباالعمل مبع :الفرضية الجزئية األولى
  باجلزائراملسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب و 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  13.736  0.795 3.78

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

يالحظ من خالل اجلدول السابق أن اإلجابات تتجه حنو املوافقة ألن قيمة املتوسط احلسايب للفرضية اجلزئية 
أكرب من القيمة  13.736احملسوبة  tيمة ق، كما يالحظ أن 0.795مع احنراف معياري ضعيف  3.78األوىل تساوي 

وهذا ما  ،1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضمعدوم، وبالتايل  sigاجلدولية، وكذا مستوى الداللة 
ملسؤوليات العامة االعمل مبعايري التدقيق الدولية يعزز من املبادئ و أن  إحصائية أييدل على وجود فروق ذات داللة 

  .ملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر

باحنرافات معيارية  4.02و 3.47كما يالحظ أن قيم متوسطات كل العبارات املكونة هلذه الفرضية يرتاوح بني 
من القيمة اجلدولية، وكذا واألكرب  25.599و 6.525ترتاوح بني احملسوبة  t، وقيم 0.960و 0.629بسيطة ترتاوح بني 

 لصفريةا فروضال ترفضوبالتايل معدوم، وهي قيم دالة على وجود فروق ذات داللة إحصائية  sig ةداللالمستوى 

0H  1 ةالبديل فروضال تقبلوH  هنة ممارسة ممبادئ يعزز من أي أن العمل مبعايري التدقيق الدولية  ،لكل العبارات
ذه املعايري من شأنه أن ي ألن، التدقيق احملاسيب باجلزائر يدعم ، اباترفع من الكفاءة املهنية ملدقق احلسالعمل 

خلضوع ه ايلزما وكذ يساعد مدقق احلسابات على بذل العناية املهنية يف كل مراحل عملية التدقيق ته،استقاللي
ايري التدقيق العمل مبعما أن ك  ،جملس معايري األخالق الدولية للمحاسبنيملتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من 

  يف: واملتمثلة؛ ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائرجتسيد مسؤوليات يعزز من الدولية 
 ؛مسؤولية االتفاق حول شروط التكليف باملهمة -
 ؛مسؤولية الرقابة على جودة تدقيق القوائم املالية -
 ؛ملفات العملمسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق جبودة عالية جتميع يف  -
 ؛مسؤولية الكشف عن األخطاء اجلوهرية خاصة منها النامجة عن الغش -
ا -  ؛مسؤولية الكشف عن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة املعمول 
 ؛مسؤولية اتصال مدقق احلسابات مع الكلفني باحلوكمة -
 .لألطراف األخرى اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخليةمسؤولية  -
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III. 2  .اختبار الفرضية الجزئية الثانية للفرضية الفرعية الثالثة 
عبارات  7تتجسد الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الفرعية الثالثة يف اجلزء الثاين من احملور الثالث والذي يشمل 

ابة لألخطاء اجلوهرية، وكذا االستج يف حتديد وتقييم املخاطر باجلزائر العمل مبعايري التدقيق الدوليةتعرب عن أثر 
  ه الفرضية والعبارات املكونة هلا، حيث أن:ذهل T pour échantillon unique ختباراينب واجلدول املوايل 

وتقييم املخاطر  حتديدميكن مدقق احلسابات باجلزائر من ال العمل مبعايري التدقيق الدولية  :0H الفرضية الصفرية •
  .ملخاطر األخطاء اجلوهريةوكذا االستجابة 

ييم املخاطر حتديد وتقميكن مدقق احلسابات باجلزائر من العمل مبعايري التدقيق الدولية  :1H الفرضية البديلة •
   .وكذا االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية

  الثالثةالفرعية للفرضية  الثانيةالجزئية  ): اختبار الفرضية8-5الجدول رقم(
  الثالثللمحور  الثانيعبارات الجزء 

  ايري التدقيق الدولية من شأنه أن:العمل مبع

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.583  0.829  3.78  يسمح ملدقق احلسابات من فهم املؤسسة حمل التدقيق وبيئتها .1
يسمح ملدقق احلسابات من فهم كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية  .2

  للمؤسسة حمل التدقيق
 مقبولة  مرفوضة  0.000  14.468  0.721  3.78

 مقبولة  مرفوضة  0.000  10.342  0.800  3.62  ميكن مدقق احلسابات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية .3
 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.091  0.734  3.66  خماطر األخطاء اجلوهريةميكن مدقق احلسابات تقييم  .4
 مقبولة  مرفوضة  0.000  10.909  0.813  3.66  ميكن مدقق احلسابات االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية .5
 النسبية عند التخطيط إلجراءات األمهيةيلزم مدقق احلسابات من مراعاة  .6

  التدقيق
 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.258  0.830  3.94

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.503  0.985  3.84  يضمن ملدقق احلسابات التخطيط السليم لعملية التدقيق .7

حلسابات ايري التدقيق الدولية ميكن مدقق االعمل مبع :الفرضية الجزئية الثانية
  باجلزائر من حتديد وتقييم املخاطر وكذا االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  12.451  0.816 3.75

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

يالحظ من خالل اجلدول السابق أن قيم متوسطات احلسابية للفرضية اجلزئية الثانية والعبارات املكونة هلا يرتاوح 
وهذا ما يشري إىل أن اإلجابات تتجه حنو ، 0.985و 0.721باحنرافات معيارية بسيطة ترتاوح بني  3.94و 3.62بني 

وهي أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا  15.258و 10.909احملسوبة ترتاوح بني   t يم فئة "موافق"، كما يالحظ أن ق
،  1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضمعدوم بالنسبة لكل العبارات، وبالتايل  sigمستوى الداللة 

العمل مبعايري التدقيق الدولية ميكن مدقق احلسابات وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية أي أن 
ؤسسة حمل فهم املباجلزائر من تقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر اجلوهرية، وذلك من خالل متكني املدقق من 

 األمهيةع مراعاة وكذا التخطيط السليم لعملية التدقيق مالتدقيق وبيئتها وفهم كل عنصر من عناصر رقابتها الداخلية 
 النسبية عند التخطيط إلجراءات التدقيق.
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III. 3  .اختبار الفرضية الجزئية الثالثة للفرضية الفرعية الثالثة 
 حلصول علىيف ا رباجلزائ العمل مبعايري التدقيق الدوليةللجزء الثالث من احملور الثالث عن أثر  10تعرب العبارات 

 T pour échantillon تبارخا، وجيسد هذا اجلزء الفرضية اجلزئية الثالثة واجلدول املوايل يبني أدلة تدقيق كافية ومالئمة

unique  زء والفرضية اجلزئية اليت يعكسها، حيث أن:عبارات املكونة هلذا اجللل  
لى أدلة تدقيق  حلصول عاال يسمح ملدقق احلسابات باجلزائر العمل مبعايري التدقيق الدولية  :0H الفرضية الصفرية •

  .كافية ومالئمة
أدلة تدقيق   حلصول علىاالعمل مبعايري التدقيق الدولية يسمح ملدقق احلسابات باجلزائر  :1H الفرضية البديلة •

   .كافية ومالئمة
  الثالثةالفرعية للفرضية  الثالثةالجزئية  : اختبار الفرضية)9-5لجدول رقم(ا

  الثالثللمحور  الجزء الثالثعبارات 
  ايري التدقيق الدولية من شأنه أن:العمل مبع

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.811  0.702  3.72  ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عليها .1
 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.494  0.632  3.59  ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها .2
 مقبولة  مرفوضة  0.000  18.329  0.651  3.89  صادر اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيقد ملدقق احلسابات املحيد .3
 من اإلجراءات اليت تضمن له احلصول علىجمموعة يوفر ملدقق احلسابات  .4

  أدلة تدقيق 
 مقبولة  مرفوضة  0.000  16.095  0.681  3.82

يوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية يف حالة وجود شك يف عدم  .5
  قدرة املؤسسة على االستمرار

 مقبولة  مرفوضة  0.000  14.401  0.844  3.91

احلسابات اإلجراءات اإلضافية للتأكد من معقولية التقديرات يوفر ملدقق  .6
  احملاسبية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  15.033  0.749  3.84

يوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية لتحديد تأثري األطراف ذات  .7
  عالقة باملؤسسة على القوائم املاليةال

 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.270  0.710  3.71

احلسابات اإلجراءات اإلضافية يف حالة أحداث الحقة لتاريخ يوفر ملدقق  .8
  إصدار تقريره

 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.748  0.892  3.52

ا عند اختيار بنود  .9 يوفر ملدقق احلسابات جمموعة االعتبارات الواجب مراعا
  معينة للحصول على أدلة التدقيق

 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.308  0.689  3.68

صول على للح استخدام املعاينة اإلحصائيةحيدد ملدقق احلسابات كيفية  .10
  أدلة التدقيق

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.414  0.699  3.59

ق احلسابات ايري التدقيق الدولية يسمح ملدقالعمل مبع :الفرضية الجزئية الثالثة
  حلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة اباجلزائر ب

  مقبولة  مرفوضة  0.000  13.590  0.725 3.73

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
ترتاوح بني  لسابقاإن قيم متوسطات احلسابية للفرضية اجلزئية الثالثة والعبارات املكونة هلا اليت يظهرها اجلدول 

أن اإلجابات تتجه حنو فئة وهذا ما يشري إىل ، 0.892و 0.632باحنرافات معيارية ضعيفة ترتاوح بني  3.91و 3.52
املعدوم بالنسبة  sigاحملسوبة واليت تعد أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى الداللة  t يم "موافق"، وهذا ما تؤكده ق
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، وهذا ما يدل على وجود فروق ذات  1H البديلة فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال ترفضلكل العبارات، وبالتايل 
ل على أدلة تدقيق  احلصو العمل مبعايري التدقيق الدولية يسمح ملدقق احلسابات باجلزائر داللة إحصائية تشري أن 

كافية ومالئمة، من خالل ما توفرها له من مصادر وإجراءات تسمح له باحلصول على تلك األدلة، خاصة منها 
أكد م قدرة املؤسسة على االستمرار، أو للتوجود شك يف عداإلجراءات اإلضافية اليت تكون يف بعض الظروف ك

من معقولية التقديرات احملاسبية، أو لتحديد تأثري األطراف ذات العالقة أو لتحديد أثر أحداث الحقة لتاريخ إصدار 
ناسبة للحصول على اختيار الطرق املمن تقريره، كما أن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر ميكن مدقق احلسابات 

 أدلة التدقيق خاصة منها املعاينة اإلحصائية أو طريقة اختيار بنود معينة.
III. 4 .اختبار الفرضية الجزئية الرابعة للفرضية الفرعية الثالثة 

عبارات  6تتجسد الفرضية اجلزئية الرابعة للفرضية الفرعية الثالثة يف اجلزء الرابع من احملور الثالث، والذي يشمل 
ني آخرين، يف مساعدة مدقق احلسابات االستفادة من عمل مدقق باجلزائر مبعايري التدقيق الدوليةالعمل تعرب عن أثر 

ها، زء والفرضية اجلزئية اليت يعكسعبارات املكونة هلذا اجللل T pour échantillon unique ختباراواجلدول املوايل يبني 
  حيث أن:

  ني آخرين.من االستفادة من عمل مدقق اجلزائرالدولية ال ُميكن مدقق احلسابات بالعمل مبعايري التدقيق  :0H الفرضية الصفرية •
   آخرين.من االستفادة من عمل مدققني اجلزائرالعمل مبعايري التدقيق الدولية ُميكن مدقق احلسابات ب :1H الفرضية البديلة •

  الثالثةالفرعية للفرضية  لرابعةالجزئية ا ): اختبار الفرضية10-5الجدول رقم(
  الثالثللمحور  الجزء الرابععبارات 
  ايري التدقيق الدولية من شأنه أن:العمل مبع

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات الالزمة للتمكن من االستفادة من عمل  .1

  مدققي حسابات آخرين
 مقبولة  مرفوضة  0.000  10.949  0.905  3.74

لية خرى خالل عمحيدد ملدقق احلسابات كيفية االتصال مع األطراف األ .2
مع تدقيق إحدى مؤسسات   ا

 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.705  0.793  3.46

حيدد ملدقق احلسابات كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل عملية  .3
  عنصر من القوائم املاليةتدقيق 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.390  0.807  3.51

حيدد ملدقق احلسابات كيفية التأكد من إمكانية االستفادة من عمل املدقق  .4
  الداخلي

 مقبولة  مرفوضة  0.000  7.393  0.772  3.44

حيدد ملدقق احلسابات كيفية التأكد من كفاية االستفادة من عمل املدقق   .5
  الداخلي

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.012  0.772  3.46

 جمال يف حيدد ملدقق احلسابات املتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل خبري .6
  آخر

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.114  0.808  3.49

حلسابات ايري التدقيق الدولية ُميكن مدقق االعمل مبع :الفرضية الجزئية الرابعة
   من االستفادة من عمل مدققني آخرين  اجلزائرب

  مقبولة  مرفوضة  0.000  8.427  0.810 3.52

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
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من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة أن قيم املتوسطات احلسابية للفرضية اجلزئية الرابعة والعبارات املكونة 
ا ترتاوح بني  باحنرافات معيارية ضعيفة ترتاوح  3.74و 3.44تشري إىل أن اإلجابات تتجه حنو فئة "موافق"، حيث أ

 sigاحملسوبة واليت تعد أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى الداللة  t يم ، وهذا ما تؤكده ق0.905و 0.772بني 
، وهذا ما يدل على  1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفضاملعدوم بالنسبة لكل العبارات، وبالتايل 

من االستفادة  جلزائرااحلسابات بكن مدقق العمل مبعايري التدقيق الدولية ميوجود فروق ذات داللة إحصائية تشري أن 
 من عمل مدققني آخرين، كعمل مدقق حسابات آخر أو عمل مدقق داخلي أو عمل مدقق خبري آخر.

III. 5. اختبار الفرضية الجزئية الخامسة للفرضية الفرعية الثالثة 
العبارات  5الذي يشمل و  ،للفرضية الفرعية الثالثة الفرضية اجلزئية اخلامسةجيسد اجلزء اخلامس من احملور الثالث 

 T pour ختبارا، واجلدول املوايل يبني على تقرير املدققالعمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر تعرب عن أثر 

échantillon unique حيث أن:ذه الفرضية والعبارات املكونة هلاهل ،  
  .كاف ومالئم  قريرمن تقدمي ت اجلزائراحلسابات بيسمح ملدقق ال العمل مبعايري التدقيق الدولية  :0H الفرضية الصفرية •
  .كاف ومالئم  من تقدمي تقرير اجلزائريسمح ملدقق احلسابات بالعمل مبعايري التدقيق الدولية  :1H الفرضية البديلة •

  الثالثةالفرعية للفرضية  الخامسةالجزئية  ): اختبار الفرضية11-5الجدول رقم(
  الثالثللمحور  الخامسعبارات الجزء 

  ايري التدقيق الدولية من شأنه أن:العمل مبع

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
 مقبولة  مرفوضة  0.000  17.814  0.766  4.02  حول القوائم املاليةعلى تكوين رأي مالئم  مدقق احلسابات يساعد .1
 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.067  0.814  3.55  احملددات اليت يعدل رأيه بناء عليها ملدقق احلساباتيوفر  .2
 مقبولة  مرفوضة  0.000  14.636  0.789  3.86  حيدد ملدقق احلسابات العناصر الدنيا الواجب توفرها يف تقريره .3
اه مستخدمي شد انتبت على إضافة فقرات يف تقريره ليلزم مدقق احلسابا .4

  عنه  القوائم املالية إىل أمر مت اإلفصاح
 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.749  0.757  3.55

اه مستخدمي لشد انتبلى إضافة فقرات يف تقريره يلزم مدقق احلسابات ع .5
   أمر مل يفصح عنهالقوائم املالية إىل

 مقبولة  مرفوضة  0.000  10.883  0.671  3.54

ق التدقيق الدولية يسمح ملدقايري العمل مبع :الفرضية الجزئية الخامسة
  كاف ومالئم  من تقدمي تقرير اجلزائراحلسابات ب

  مقبولة  مرفوضة  0.000  12.430  0.759 3.70

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
رتاوح تيبني اجلدول السابق أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات اجلزء اخلامس وكذا للفرضية اجلزئية اخلامسة 

شري إىل أن اإلجابات تتجه حنو فئة "موافق"، وهذا ما واليت ت، 1باحنرافات معيارية بسيطة أقل من  4.02و 3.54 بني
 املعدوم بالنسبة لكل العبارات sigاحملسوبة واليت تعد أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى الداللة  t يم تؤكده ق

، وهذا ما يدل على وجود  1H الفرضية البديلة تقبلو  0H الفرضية الصفرية ترفض، وبالتايل وللفرضية حمل االختبار
  من تقدمي تقرير زائراجليسمح ملدقق احلسابات بالعمل مبعايري التدقيق الدولية فروق ذات داللة إحصائية تشري أن 

ا كاف ومالئم يت يعدل حملددات الله ايوفر و  على تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية هيساعد، إذ أن العمل 
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إضافة فقرات يف ب هيلزم، وكذا العناصر الواجب توفرها يف تقريرهمن  له احلد األدىنحيدد ، كما أنه رأيه بناء عليها
  .مل يفصح عنهأو عنه  تقريره لشد انتباه مستخدمي القوائم املالية إىل أمر مت اإلفصاح

III. 6.   للفرضية الفرعية الثالثةاختبار الفرضية الجزئية السادسة 
عبارات تبني أثر  5تتجسد الفرضية اجلزئية السادسة يف اجلزء السادس من احملور الثالث، واليت تشمل كذلك 

االت اخلاصة، العمل مبعايري التدقيق الدولية على ممارسة   T pour ختبارانب يواجلدول املوايل املهنة يف بعض ا

échantillon unique ونة هلا، حيث أن:الفرضية والعبارات املكذه هل  
ة التدقيق عند يف عملي اجلزائرمدقق احلسابات ب ساعديال العمل مبعايري التدقيق الدولية  :0H الفرضية الصفرية •

االت املتخصصة   .ا

لتدقيق عند ايف عملية  اجلزائرمدقق احلسابات ب ساعديالعمل مبعايري التدقيق الدولية  :1H الفرضية البديلة •
االت املتخصصة   .ا

  الثالثةالفرعية للفرضية  السادسةالجزئية  ): اختبار الفرضية12-5الجدول رقم(
  الثالثللمحور  السادسعبارات الجزء 

  ايري التدقيق الدولية من شأنه أن:العمل مبع

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق حسابات  .1

  القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات مستخدمني حمددين
 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.840  0.742  3.54

حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق قائمة مالية  .2
  منفردة

 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.892  0.784  3.58

حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق عنصر من  .3
  القوائم املالية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.669  0.808  3.52

 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.425  0.743  3.52  يوفر ملدقق احلسابات شروط قبول عملية تدقيق القوائم املالية امللخصة  .4
يوفر ملدقق احلسابات طبيعة اإلجراءات اليت يتخذها عند تدقيق القوائم  .5

  املالية امللخصة
 مقبولة  مرفوضة  0.029  10.161  0.748  3.57

 ايري التدقيق الدولية يساعد مدققالعمل مبع :الفرضية الجزئية السادسة
االت املتخصصة  باجلزائراحلسابات     يف عملية التدقيق عند ا

  مقبولة  مرفوضة  0.000  9.597  0.765 3.55

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
ترتاوح بني ة هلا والعبارات املكوناملتوسطات احلسابية للفرضية اجلزئية السادسة  قيم أن السابق  يبني اجلدول 

شري إىل أن اإلجابات تتجه حنو فئة "موافق"، وهذا ما واليت ت، 1باحنرافات معيارية ضعيفة أقل من  3.58و 3.52
للفرضية اجلزئية بالنسبة  αأقل من  sigاحملسوبة واليت تعد أكرب من القيمة اجلدولية، وكذا مستوى الداللة  t يم تؤكده ق

، وهذا ما يدل على  1H البديلة فروضال تقبلو  0H الصفرية فروضال ترفضالسادسة والعبارات املكونة هلا، وبالتايل 
يف عملية  جلزائرامدقق احلسابات ب ساعديالعمل مبعايري التدقيق الدولية وجود فروق ذات داللة إحصائية تشري أن 

االت املتخصصة، ك ، ددينحمعملية تدقيق حسابات القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات مستخدمني التدقيق عند ا
 .ةعملية تدقيق القوائم املالية امللخص، وكذا عنصر من القوائم املاليةأو  تدقيق قائمة مالية منفردةأو عملية 
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III. 7اختبار الفرضية الفرعية الثالثة . 
 T pour échantillon ختبارالثالثة ويوضح املكونة للفرضية الفرعية ا فروضلل اجلدول املوايل اختباريلخص 

unique :هذه الفرضية، حيث أن  
زائر إىل يرفع من مستوى ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلال العمل مبعايري التدقيق الدولية  :0H الفرضية الصفرية •

  املستوى الدويل. 
ىل إيرفع من مستوى ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر العمل مبعايري التدقيق الدولية  :1H الفرضية البديلة •

  .املستوى الدويل
  الثالثةالفرعية الفرضية ): اختبار 13-5الجدول رقم(

  المحور الثالث فروض
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
لعامة ملمارسة ااملسؤوليات العمل مبعايري التدقيق الدولية يعزز من املبادئ و  .1

  مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر
 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.736  0.795 3.78

العمل مبعايري التدقيق الدولية ميكن مدقق احلسابات باجلزائر من تقييم  .2
  املخاطر واالستجابة للمخاطر اجلوهرية

 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.451  0.816 3.75

صول يسمح ملدقق احلسابات باجلزائر باحل العمل مبعايري التدقيق الدولية .3
  على أدلة تدقيق كافية ومالئمة

 مقبولة  مرفوضة  0.000  13.590  0.725 3.73

من االستفادة  ئراجلزاالعمل مبعايري التدقيق الدولية ُميكن مدقق احلسابات ب .4
   من عمل مدققني آخرين 

 مقبولة  مرفوضة  0.000  8.427  0.810 3.52

من تقدمي  زائراجلالتدقيق الدولية يسمح ملدقق احلسابات بالعمل مبعايري  .5
  كاف ومالئم  تقرير

 مقبولة  مرفوضة  0.000  12.430  0.759 3.70

يف عملية  ائرباجلز العمل مبعايري التدقيق الدولية يساعد مدقق احلسابات  .6
االت املتخصصة     التدقيق عند ا

 مقبولة  مرفوضة  0.000  9.597  0.765 3.55

ممارسة ستوى مالعمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من  :الفرعية الثالثةالفرضية 
  مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل

  مقبولة  مرفوضة  0.000  11.705  0.778 3.67

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
اجلزئية  روضفاجلزئية املنبثقة عن الفرضية الفرعية الثالثة، وإثبات صحة ال فروضال يلخص اجلدول السابق اختبار

  جيعل من الفرضية الفرعية الثالثة صحيحة، وهذا ما تؤكد عليه كال من:
  ؛0.778احنراف معياري ضعيف ب 3.67قيمة املتوسط احلسايب 
  قيمةt  األكرب من القيمة اجلدولية؛ 11.705احملسوبة 
 م، أي أقل من قيمة عدو مستوى الداللة املα. 

الفرضية  رفضتتوجد فروق ذات داللة إحصائية، وعليه و دات العينة تتجه حنو املوافقة وحإجابات  يالحظ أن
تدقيق ممارسة مهنة المستوى العمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من أي أن   1Hالفرضية البديلة  تقبلو  0Hالصفرية 
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ق احملاسيب املسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التدقياملستوى الدويل، من خالل تعزيز املبادئ و احملاسيب باجلزائر إىل 
مدقق احلسابات من تقييم املخاطر واالستجابة ملخاطر األخطار اجلوهرية، السماح له باحلصول على باجلزائر، متكني 

اف ومالئم ك  آخرين، متكينه من تقدمي تقريرأدلة تدقيق كافية ومالئمة، مساعدته من االستفادة من عمل مدققني 
االت املتخصصة.وحىت مساعدته    يف عملية التدقيق عند ا

IV. اختبار الفرضية الرئيسية 
 T pour échantillon unique ختباراويبني نتائج الفرعية للدراسة،  فروضاختبار اليلخص اجلدول املوايل نتائج 

  لفرضية الرئيسية، حيث ألن:ل
  .راجلزائبفيل بتطوير مهنة التدقيق احملاسيب غري كتبين معايري التدقيق الدولية  :0H الصفريةالفرضية  •
  .راجلزائببتطوير مهنة التدقيق احملاسيب  الدولية كفيلتبين معايري التدقيق  :1H الفرضية البديلة •

  الرئيسةفرضية ال): اختبار 14-5الجدول رقم(
  الدراسة فروض

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

 T 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
ال تكفي لضمان  زائرباجلالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب  .1

  ممارسة جيدة للمهنة
  مقبولة  مرفوضة  0.000  4.151  0.990  3.29

ياب إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غ باجلزائريلجأ مدقق احلسابات ال  .2
  معايري حملية حتكم ممارسة املهنة.

  مقبولة  مرفوضة  0.000  10.168  0.857 3.62

دقيق احملاسيب ممارسة مهنة التمستوى العمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من  .3
  باجلزائر إىل املستوى الدويل

 مقبولة  مرفوضة  0.000  11.705  0.778 3.67

  الفرضية الرئيسية:
  رالجزائبتبني معايير التدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق المحاسبي 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  8.675  0.875 3.53

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

املنبثقة عنها، حيث  ةالفرعي فروضال يلخص اختبارة للدراسة، كما الرئيسييوضح اجلدول السابق اختبار الفرضية 
توسط ، وما يؤكد صحة هذه األخرية قيمة املرئيسيةالفرعية وكذا الفرضية ال فروضيشري إىل إثبات صحة كل ال

احملسوبة  tيمة قوكذا ، حنو املوافقةمفردات العينة ، واليت تشري إىل اجتاه 0.875احنراف معياري ضعيف ب 3.53احلسايب 
فروق ذات داللة يؤكدان على وجود  αأي أقل من قيمة اللة املعدوم مستوى الدو األكرب من القيمة اجلدولية  8.675

تبين معايري التدقيق الدولية كفيل أي أن   1H الفرضية البديلة تقبلو  0Hالفرضية الصفرية  ترفضوعليه  ،إحصائية
جلزائر ال تكفي لضمان احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باالتشريعات و ، راجلزائببتطوير مهنة التدقيق احملاسيب 

عايري حملية حتكم مال يلجأ إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب مدقق احلسابات باجلزائر ، و ممارسة جيدة للمهنة
 باجلزائر إىل املستوى احملاسيبممارسة مهنة التدقيق مستوى العمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من  ممارسة املهنة، وكذا

 .الدويل
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V.  الدراسة فروضاألحادي ل تحليل التبايناختبار 
يف  ، سيتم التحقق ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائيةفروضبعد حتليل عبارات االستبيان واختبار ال

نة (الدرجة بني خمتلف فئات عينة الدراسة وفقا ملتغريات املراقبة، واملتمثلة يف اخلصائص الدميغرافية للعي فروضاختبار ال
العلمية، اخلربة املهنية، الوظيفة، التخصص وحمل ممارسة النشاط)، وذلك من خالل حتليل التباين األحادي باستخدام 

 .Anova à un facteur اختبار

V. 1 .الدراسة وفقا لمتغير الدرجة العلمية فروضن األحادي لاختبار تحليل التباي 
ملتمثلة يف مخس الدراسة بني خمتلف فئات العينة وفقا للدرجة العلمية، وا فروضليبني اجلدول املوايل حتليل التباين 

  ، حيث أن:Anova à un facteurفئات (ليسانس، ماسرت، ماجستري، دكتوراه، شهادة أخرى)، باستعمال اختبار 
  بني خمتلف الشهادات. فروضال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :0H الفرضية الصفرية •
  بني خمتلف الشهادات. فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :1H الفرضية البديلة •

  وفقا لمتغير الدرجة العلمية الدراسة فروضاألحادي ل): تحليل التباين 15-5الجدول رقم (

  الدراسة فروض

  Anova اختبار تحليل التباين  التحليل الوصفي

المتوسط   النسبة  التكرار  فئات المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

F 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  

التشريعات احلالية اليت  .1
 تنظم مهنة التدقيق احملاسيب

ال تكفي لضمان  باجلزائر
  ممارسة جيدة للمهنة

  0.543  3.29  %68.9  124  ليسانس

  مرفوضة  مقبولة  0.057  1.335
  0.599  3.48  % 2.8  5  ماسرت

  0.521  3.73  %5.0  9  ماجستري
  0.578  3.29  % 8.3  15  دكتوراه

  0.788  3.08  %15.0  27  شهادة أخرى

ال يلجأ مدقق احلسابات  .2
 باجلزائر إىل معايري التدقيق

الدولية يف ظل غياب معايري 
  حملية حتكم ممارسة املهنة.

  0.631  3.53  %68.9  124  ليسانس

  مرفوضة  مقبولة  0.052  1.696
  0.669  3.46  % 2.8  5  ماسرت

  0.313  3.93  %5.0  9  ماجستري
  0.642  3.76  % 8.3  15  دكتوراه

  0.292  3.88  %15.0  27  شهادة أخرى

العمل مبعايري التدقيق  .3
 مستوى الدولية يرفع من

ممارسة مهنة التدقيق 
احملاسيب باجلزائر إىل 

  املستوى الدويل

  0.421  3.66  %68.9  124  ليسانس

  مقبولة  مرفوضة  0.000  5.546
  0.036  3.62  % 2.8  5  ماسرت

  0.053  4.03  %5.0  9  ماجستري

  0.277  3.36  % 8.3  15  دكتوراه
  0.189  3.79  %15.0  27  شهادة أخرى

  الفرضية الرئيسية:
  0.412  3.49  % 68.9  124  ليسانس

  0.301  3.52  % 2.8  5  ماسرت  مرفوضة  مقبولة  0.059  1.320

  0.250  3.60  %5.0  9  ماجستري
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تبني معايير التدقيق الدولية  
كفيل بتطوير مهنة التدقيق 

  رالجزائبالمحاسبي 

  0.462  3.56  % 8.3  15  دكتوراه

  0.366  3.53  %15.0  27  شهادة أخرى

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

من اجلدول السابق يالحظ ان هناك تقارب بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفئات اخلمس بالنسبة 
احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية ومستوى  Fللفرضيتني األوىل والثانية والفرضية الرئيسية، وهذا ما تؤكد عليه قيمة 

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني خمتلف الشهادات ، وهذا ما يؤكد عαاألكرب من قيمة  sigالداللة 
التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لضمان ممارسة جيدة للمهنة، وعدم حول عدم كفاية 

تبين معايري " كذاو املدقق باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة، جلوء 
البديلة  فروضورفض ال 0Hة الصفري فروض" أي قبول ال راجلزائبالتدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق احملاسيب 

1H وعلى خالف ذلك يالحظ أن قيم املتوسط احلسايب لفئات للفرضية الثالثة غري متقاربة نوعا ما، وهذا ما جعل ،
F ،ومستوى الداللة أقل من قيمة  احملسوبة أكرب من القيمة اجلدوليةα0فرضية الصفرية  ترفضوعليه  ، وH  تقبلو 

هذا ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني خمتلف الشهادات للفرضية الثالثة، و   1H الفرضية البديلة
لتحديد و  أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل، حول

  :دول املوايلكما هو مبني يف اجل Scheffeالفئة اليت تسببت يف تلك الفروق، يتم استخدام االختبار البعدي 

  الثالثة وفقا لمتغير الدرجة العلمية للكشف عن الفروق اإلحصائيةللفرضية  االختبار البعدي: )16-5(الجدول رقم 
  شهادة أخرى  دكتوراه  ماجستري  ماسرت  ليسانس  

  0.572  0.079  0.076  0.999  -  ليسانس
  0.916  0.780  0.398  -  0.999  ماسرت

  0.583  0.001  -  0.398  0.076  ماجستري

  0.013  -  0.001  0.780  0.079  دكتوراه

  -  0.013  0.583  0.916  0.572  شهادة أخرى

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

أي  αقيمة مجيعها أكرب من ن بني خمتلف الفئات، حيث يالحظ أsig لة مستوى الدالقيم يبني اجلدول السابق 
فئة الشهادة فئة الدكتوراه و راه وفئة املاجستري وبني و تبني فئة الدك sigغري دالة إحصائيا، ما عدا قيم مستوى الداللة 

وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لفئة  ،) على التوايل0.013) و(0.001تساوي (واليت  األخرى
 والشهادات األخرى، وهذا معناه أن موقف وحدات العينة احلاملني لشهادة الدكتوراه عن الفئتني  املاجستريالدكتوراه 

ينة احلاملني لشاهدة املاجستري أو شهادة أخرى (غري مذكورة يف املعلومات العامة ختتلف عن موقف وحدات الع
اسيب باجلزائر إىل ممارسة مهنة التدقيق احملمستوى أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع من لالستبيان)حول 
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لفئة الدكتوراه والذي يعترب منخفضا نوعا ما عن القيمتني  3.36حلسايب املستوى الدويل، وهذا ما يشري إليه املتوسط ا
  املقابلتني لفتني املاجستري والشهادة األخرى على التوايل. 3.79و  4.03

V. 2 .المهنية الدراسة وفقا لمتغير الخبرة فروضاختبار تحليل التباين األحادي ل 
ربة املهنية لوحدات عينة ت العينة وفقا لسنوات اخلالدراسة بني خمتلف فئا فروضيبني اجلدول املوايل حتليل التباين 
 من ،سنة 15سنة إىل  11من ، سنوات 10و سنوات 6 ، منسنوات 5األقل من الدراسة، واملتمثلة يف مخس فئات (

  ، حيث أن:Anova à un facteurوذلك باستعمال اختبار  )،سنة20أكثر من  ،سنة 20 إىل ةسن 16
  نية.بني خمتلف سنوات اخلربة امله فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار الال  :0H الفرضية الصفرية •
  .بني خمتلف سنوات اخلربة املهنية فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :1H الفرضية البديلة •

  المهنيةوفقا لمتغير الخبرة دراسة ال فروضلاألحادي تحليل التباين ): 17-5الجدول رقم (

  الدراسة فروض

  Anova اختبار تحليل التباين  التحليل الوصفي

المتوسط   النسبة  التكرار  فئات المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

F 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  

التشريعات احلالية اليت تنظم  .1
 اجلزائربمهنة التدقيق احملاسيب 

ال تكفي لضمان ممارسة 
  جيدة للمهنة

  0.571  3.64  %12.8  23  سنوات 5أقل من 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  5.528
  0.447  3.34  %33.3  60  سنوات10إىل 6من
  0.715  3.27  %29.4  53  سنة15إىل  11من 
  0.409  2.86  %11.1  20  سنة20إىل  16من 

  0.494  3.21  %13.3  24  سنة 20أكثر من 

ال يلجأ مدقق احلسابات  .2
باجلزائر إىل معايري التدقيق 

ري معايالدولية يف ظل غياب 
  حملية حتكم ممارسة املهنة

  0.520  3.41  %12.8  23  سنوات 5أقل من 

  مرفوضة  مقبولة  0.113  1.247
  0.435  3.57  %33.3  60  سنوات10إىل 6من
  0.566  3.74  %29.4  53  سنة15إىل  11من 
  0.793  3.90  %11.1  20  سنة20إىل  16من 

  0.794  3.44  %13.3  24  سنة 20أكثر من 

 العمل مبعايري التدقيق الدولية .3
يرفع من مستوى ممارسة مهنة 
 التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل

  املستوى الدويل

  0.359  3.57  %12.8  23  سنوات 5أقل من 

  مرفوضة  مقبولة  0.146  1.725
  0.320  3.68  %33.3  60  سنوات10إىل 6من
  0.431  3.62  %29.4  53  سنة15إىل  11من 
  0.296  3.66  %11.1  20  سنة20إىل  16من 

  0.496  3.84  %13.3  24  سنة 20أكثر من 

  الفرضية الرئيسية:
تبني معايير التدقيق الدولية  
كفيل بتطوير مهنة التدقيق 

  رالجزائبالمحاسبي 

  0.434  3.54  %12.8  23  سنوات 5أقل من 

  مرفوضة  مقبولة  0.963  0.150
  0.329  3.52  %33.3  60  سنوات10إىل 6من
  0.448  3.54  %29.4  53  سنة15إىل  11من 
  0.406  3.47  %11.1  20  سنة20إىل  16من 

  0.488  3.49  %13.3  24  سنة 20أكثر من 
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

من اجلدول السابق يالحظ ان هناك تقارب بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفئات اخلمس بالنسبة 
احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية ومستوى  Fللفرضيتني الثانية، الثالثة والفرضية الرئيسية، وهذا ما تؤكد عليه قيمة 
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، وهذا ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني خمتلف سنوات اخلربة αاألكرب من قيمة  sigالداللة 
أثر و  املدقق باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة،عدم جلوء املهنية حول 

تبين معايري " كذاو  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع من
البديلة  فروضورفض ال 0Hة الصفري فروض" أي قبول ال راجلزائبالتدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق احملاسيب 

1H وعلى خالف ذلك يالحظ أن قيم املتوسط احلسايب لفئات للفرضية األوىل غري متقاربة نوعا ما، وهذا ما جعل ،
F  احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، ومستوى الداللة أقل من قيمةα0الفرضية الصفرية  ترفضوعليه  ، وH  تقبلو 

هذا ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني خمتلف الشهادات للفرضية الثالثة، و   1H الفرضية البديلة
دول اجل، و للمهنة زائر لضمان ممارسة جيدةالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلحول عدم كفاية 

  دف حتديد الفئة اليت تسببت يف تلك الفروق: Scheffe يبني االختبار البعدي املوايل

  للفرضية األولى وفقا لمتغير الخبرة المهنية للكشف عن الفروق اإلحصائية االختبار البعدي: )18-5(الجدول رقم 
  سنة 20أكثر من   سنة20إىل  16من   سنة15إىل  11من   سنوات10إىل 6من  سنوات 5أقل من   الفئات

  0.141  0.000  0.305  0.305  -  سنوات 5أقل من 
  0.822  0.028  0.985  -  0.305  سنوات10إىل 6من
  0.994  0.921  -  0.985  0.148  سنة15إىل  11من 
  0.363  -  0.921  0.028  0.000  سنة20إىل  16من 

  -  0.363  0.994  0.822  0.141  سنة 20أكثر من 
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

) α=0,05(قيمة خطأ املعاينة بني خمتلف الفئات، أكرب من sig لة مستوى الدالأن قيم اجلدول السابق  يالحظ
 )سنوات 5األقل من (وفئة ) سنة 20 إىل 16 منبني فئة ( sigأي غري دالة إحصائيا، ما عدا قيم مستوى الداللة 

وهذا ما  ،) على التوايل0.028) و(0.000تساوي () واليت سنوات 10و 6 من(وفئة  ) سنة 20 إىل 16 من(وبني فئة 
 6 من) و(سنة 20 إىل 16 من(عن الفئتني  ا) سنة 20 إىل 16 من(يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لفئة 

ختتلف عن عن ) سنة 20 إىل 16 مناليت هلا خربة مهنية ( لفئة)، وهذا معناه أن موقف وحدات العينة لسنوات 10و
) حول عدم كفاية سنوات 10و 6 من) و(سنة 20 إىل 16 من(اليت هلا خربة مهنية الفئتني  موقف وحدات العينة 

  .زائر لضمان ممارسة جيدة للمهنةالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجل
V. 3. الدراسة وفقا لمتغير الوظيفة فروضاختبار تحليل التباين األحادي ل 

الدراسة بني خمتلف فئات  فروضل Anova à un facteurاختبار يبني اجلدول املوايل حتليل التباين باستعمال 
  ، واملتمثلة يف فئتني حمافظي حسابات وخرباء حماسبني، حيث أن:وظيفةتغري العينة وفقا مل

  ابات.بني اخلرباء املهنيني وحمافظي احلس فروضال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :0H الفرضية الصفرية •
  .بني اخلرباء املهنيني وحمافظي احلسابات فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :1H البديلةالفرضية  •
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  وفقا لمتغير الوظيفة الدراسة فروضاألحادي لتحليل التباين ): 19-5الجدول رقم (

  الدراسة فروض

  Anova اختبار تحليل التباين  التحليل الوصفي

  النسبة  التكرار  فئات المتغير
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

F 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
التشريعات احلالية اليت  .1

 تنظم مهنة التدقيق احملاسيب
ال تكفي لضمان  باجلزائر

  ممارسة جيدة للمهنة

  0.767  3.45  %11.7  21  خبري حماسب
  مرفوضة  مقبولة  0.176  1.85

  0.563  3.26  %88.3  159  حمافظ حسابات

ال يلجأ مدقق احلسابات  .2
 باجلزائر إىل معايري التدقيق

الدولية يف ظل غياب معايري 
  حملية حتكم ممارسة املهنة.

  0.908  3.71  %11.7  21  خبري حماسب
  مرفوضة  مقبولة  0.428  0.630

  0.545  3.60  %88.3  159  حمافظ حسابات

مبعايري التدقيق العمل  .3
الدولية يرفع من مستوى 
ممارسة مهنة التدقيق 
احملاسيب باجلزائر إىل 

  املستوى الدويل

  0.397  3.66  %11.7  21  خبري حماسب

  مرفوضة  مقبولة  0.966  0.02
  0.387  3.67  %88.3  159  حمافظ حسابات

  الفرضية الرئيسية:
تبني معايير التدقيق الدولية  
كفيل بتطوير مهنة التدقيق 

  رالجزائبالمحاسبي 

  0.551  3.61  %11.7  21  خبري حماسب
  مرفوضة  مقبولة  0.308  1.047

  0.385  3.51  %88.3  159  حمافظ حسابات

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

يبني اجلدول السابق التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للخرباء احملاسبني 
ن هناك تقارب بني أيالحظ و ، Anova à un facteurاألحادي  اختبار حتليل التباينوحمافظي احلسابات، وكذا 

احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية  Fالدراسة، وهذا ما تؤكد عليه قيمة  فروضواملتوسطات احلسابية  لكل فرضية من 
، أي عدم 1Hالبديلة  فروضوترفض ال 0Hالصفرية  فروضال، وبالتايل تقبل αاألكرب من قيمة  sigومستوى الداللة 

شريعات احلالية التوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أراء خرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات حول عدم كفاية 
ر إىل معايري التدقيق املدقق باجلزائاليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لضمان ممارسة جيدة للمهنة، وعدم جلوء 

ن ممارسة مهنة أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع م و الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارسة املهنة،
ة كفيل بتطوير مهنة تبين معايري التدقيق الدوليالدويل، وكذا التأكيد على أن يب باجلزائر إىل املستوى التدقيق احملاس

  .راجلزائبالتدقيق احملاسيب 
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V. 4 .الدراسة وفقا لمتغير التخصص فروضاختبار تحليل التباين األحادي ل 
نة الدراسة، الدراسة بني خمتلف فئات العينة وفقا لتخصص وحدات عي فروضدف حتليل الفروق اإلحصائية بني 

كما هو  Anova à un facteurيتم استعمال اختبار تدقيق، حماسبة، مالية، ختصص آخر) واملتمثلة يف أربع فئات (
   مبني يف اجلدول املوايل، حيث أن:

  .بني خمتلف ختصصات وحدات العينة فروضاختبار الال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  :0H الفرضية الصفرية •
  بني خمتلف ختصصات وحدات العينة. فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :1H الفرضية البديلة •

  وفقا لمتغير التخصص الدراسة فروضاألحادي لتحليل التباين ): 20-5الجدول رقم (

  الدراسة فروض

  Anova تحليل التبايناختبار   التحليل الوصفي

المتوسط   النسبة  التكرار  فئات المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

F 

مستوى 
  الداللة
Sig 

  القرار الخاص
  بالفرضية

0H 1H  
التشريعات احلالية اليت  .1

 تنظم مهنة التدقيق احملاسيب
ال تكفي لضمان  باجلزائر

  ممارسة جيدة للمهنة

  0.625  3.56  % 17.2  31  تدقيق 

  مقبولة  مرفوضة  0.015  3.601
  0.620  3.26  % 47.2  85  حماسبة

  0.470  3.17  %33.9  61  مالية

  0.000  3.58  %1.7  3  ختصص آخر

ال يلجأ مدقق احلسابات  .2
 باجلزائر إىل معايري التدقيق

ايري معالدولية يف ظل غياب 
  حملية حتكم ممارسة املهنة

  0.598  3.84  % 17.2  31  تدقيق 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  3.878
  0.528  3.73  % 47.2  85  حماسبة
  0.603  3.34  %33.9  61  مالية

  0.000  3.77  %1.7  3  ختصص آخر

العمل مبعايري التدقيق  .3
الدولية يرفع من مستوى 
ممارسة مهنة التدقيق 
احملاسيب باجلزائر إىل 

  املستوى الدويل

  0.376  3.63  % 17.2  31  تدقيق

  مقبولة  مرفوضة  0.007  4.194
  0.385  3.77  % 47.2  85  حماسبة

  0.374  3.55  %33.9  61  مالية

  0.000  3.47  %1.7  3  ختصص آخر

  الفرضية الرئيسية:
تبني معايير التدقيق الدولية  
كفيل بتطوير مهنة التدقيق 

  رالجزائبالمحاسبي 

  0.392  3.68  % 17.2  31  تدقيق 

  مقبولة  مرفوضة  0.000  6.215
  3.387  3.59  % 47.2  85  حماسبة
  0.401  3.56  %33.9  61  مالية

  0.000  3.61  %1.7  3  ختصص آخر

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

احملسوبة أكرب  F قيمةألن ، 0Hالصفرية  فروضورفض ال 1Hالبديلة  فروضقبول المن اجلدول السابق يالحظ 
الدراسة، أي وجود فروق ذات  فروضبالنسبة جلميع  αأقل من قيمة  sigمن القيمة اجلدولية، ومستوى الداللة 

اسيب باجلزائر التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملداللة إحصائية بني خمتلف التخصصات حول عدم كفاية 
كم املدقق باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتلضمان ممارسة جيدة للمهنة، وعدم جلوء 

 باجلزائر إىل املستوى يبأثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاس و ممارسة املهنة،
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ولتحديد الفئة اليت "، رجلزائابتبين معايري التدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق احملاسيب وكذا على "  الدويل،
  :دول املوايلكما هو مبني يف اجل Scheffeتسببت يف تلك الفروق، يتم استخدام االختبار البعدي 

  الدراسة وفقا لمتغير التخصص للكشف عن الفروق اإلحصائية فروضل البعدياالختبار : )21-5(الجدول رقم 

 الفئات  الدراسة فروض
  الفئات

  تدقيق  مالية  حماسبة  تدقيق

التشريعات احلالية اليت تنظم  .1
 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ال

تكفي لضمان ممارسة جيدة 
  للمهنة

  0.999  0.024  0.091  -  تدقيق
  0.821  0.851  -  0.091  حماسبة

  0.694  -  0.851  0.024  مالية

  -  0.694  0.821  0.999  تدقيق

ال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر  .2
 إىل معايري التدقيق الدولية يف ظل
غياب معايري حملية حتكم ممارسة 

  املهنة

  0.999  0.001  0.828  -  تدقيق

  0.999  0.001  -  0.828  حماسبة

  0.637  -  0.001  0.001  مالية

  -  0.637  0.999  0.998  تدقيق

العمل مبعايري التدقيق الدولية  .3
يرفع من مستوى ممارسة مهنة 
التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل 

  املستوى الدويل

  0.917  0.831  0.405  -  تدقيق

  0.613  0.012  -  0.405  حماسبة

  0.986  -  0.012  0.831  مالية

  -  0.986  0.613  0.917  تدقيق

  الرئيسية:الفرضية 
تبني معايير التدقيق الدولية كفيل 
بتطوير مهنة التدقيق المحاسبي 

  رالجزائب

  0.992  0.003  0.722  -  تدقيق

  0.999  0.007  -  0.722  حماسبة

  0.754  -  0.007  0.003  مالية

  -  0.754  0.999  0.992  تدقيق

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

أي غري دالة  αقيمة بني خمتلف الفئات أكرب من  sigلة مستوى الدالأن معظم قيم اجلدول السابق من  يالحظ
  :sigإحصائيا، ما عدا قيم مستوى الداللة 

 ة للفرضية األوىل؛بني فئة ختصص مالية وفئة ختصص تدقيق بالنسب -
 ة؛ية بالنسبة للفرضية الثانفئة ختصص مالية وفئيت ختصص تدقيق وختصص حماسب بني -
 ة للفرضية الثالثة؛بالنسب ختصص حماسبةختصص مالية وفئة  بني فئة -
  سية.ة بالنسبة للفرضية الرئيفئة ختصص مالية وفئيت ختصص تدقيق وختصص حماسب بني -

  لدراسة.ا فروضبني الفئات املذكورة حول موقفها اجتاه وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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V. 5 . الدراسة وفقا لمتغير محل ممارسة النشاط فروضالتباين األحادي لاختبار تحليل 
دات عينة الدراسة بني خمتلف فئات العينة وفقا حملل ممارسة النشاط لوح فروضتباين يبني اجلدول املوايل حتليل 

 Anova à unوذلك باستعمال اختبار  الشرق، الغرب، الوسط واجلنوب)،الدراسة، واملتمثلة يف أربع فئات (

facteur، :حيث أن  
  ارسة النشاط.ممل بني خمتلف فئات العينة وفقا حمل فروضال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :0H الفرضية الصفرية •
  النشاط.ة ممارسل بني خمتلف فئات العينة وفقا حمل فروضتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار ال :1H الفرضية البديلة •

  وفقا لمتغير محل ممارسة النشاط الدراسة فروضاألحادي لتحليل التباين ): 22-5الجدول رقم (

  الدراسة فروض

  Anova اختبار تحليل التباين  التحليل الوصفي

فئات 
المتوسط   النسبة  التكرار  المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

القيمة 
  المحسوبة

F 

مستوى 
  الداللة
Sig 

الخاصالقرار   
 بالفرضية

H0 H1 
التشريعات احلالية اليت تنظم  .1

 اجلزائربمهنة التدقيق احملاسيب 
ال تكفي لضمان ممارسة 

  جيدة للمهنة

  0.653  3.34  % 21.1  28  الشرق

  0.439  3.28  %11.7  21  الغرب  مرفوضة  مقبولة  0.918  0.168

  0.588  3.83  %57.2  103  الوسط

  0.600  3.22  %10.0  18  اجلنوب

ال يلجأ مدقق احلسابات  .2
باجلزائر إىل معايري التدقيق 
الدولية يف ظل غياب معايري 

  حملية حتكم ممارسة املهنة.

  0.531  3.74  % 21.1  28  الشرق

  مرفوضة  مقبولة  0.223  1.476
  0.538  3.76  %11.7  21  الغرب
  0.655  3.54  %57.2  103  الوسط

  0.347  3.66  %10.0  18  اجلنوب

 العمل مبعايري التدقيق الدولية .3
يرفع من مستوى ممارسة مهنة 
 التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل

  املستوى الدويل

  0.399  3.64  % 21.1  28  الشرق

  0.394  3.79  %11.7  21  الغرب  مرفوضة  مقبولة  0.504  0.784

  0.375  3.65  %57.2  103  الوسط
  0.434  3.68  %10.0  18  اجلنوب

  الفرضية الرئيسية:
يل تبني معايير التدقيق الدولية كف

بتطوير مهنة التدقيق المحاسبي 
  رالجزائب

  0.418  3.57  % 21.1  28  الشرق

  مرفوضة  مقبولة  0.573  0.667
  0.318  3.61  %11.7  21  الغرب

  0.434  3.49  %57.2  103  الوسط

  0.312  3.52  %10.0  18  اجلنوب

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
دراسة، وهذا ال فروضمن اجلدول السابق يالحظ أن هناك تقارب بني واملتوسطات احلسابية  لكل فرضية من 

 فروضال، وبالتايل تقبل αاألكرب من قيمة  sigاحملسوبة أقل من القيمة اجلدولية ومستوى الداللة  Fما تؤكد عليه قيمة 
، أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أراء مفردات العينة مبختلف 1Hالبديلة  فروضوترفض ال 0Hالصفرية 

التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر لضمان ممارسة حمل ممارسة نشاطهم حول عدم كفاية 
 ة املهنة،التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري حملية حتكم ممارساملدقق باجلزائر إىل معايري جيدة للمهنة، وعدم جلوء 
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كذا و  أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل، و
  .رزائاجلبتبين معايري التدقيق الدولية كفيل بتطوير مهنة التدقيق احملاسيب التأكيد على أن  

VI. نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
جل حتسني من أ االستداللاخلطي املتعدد من األساليب اإلحصائية املتقدمة واليت تضمن دقة  االحنداريعد 

يف هذه و األمثل للبيانات يف إجياد عالقات سببية بني الظواهر موضوع البحث،  االستخدامنتائج البحث عن طريق 
الدراسة حتاول الباحثة حتديد أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر من خالل 

  النموذج:هذا وفيما يلي مراحل إعداد استخدام منوذج االحندار اخلطي املتعدد، 
VI. 1.  تحديد متغيرات النموذج 

، وهذه 1قلة"التنبؤ بتغريات املتغري التابع الذي يؤثر فيه عدة متغريات مست" يف اخلطي املتعدد  االحندار يستخدم
ممارسة على  يةالعمل مبعايري التدقيق الدولاملتعدد لتحديد أثر الدراسة حتاول وضع منوذج باستخدام االحندار اخلطي 

حندار اخلطي الدراسة تستخدم اال هناك عدة أنواع من االحندار اخلطي املتعدد وهذه، مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر
املتعدد املعياري، ألنه "األكثر استخداما يف التحليل ويسمح بإدخال مجيع املتغريات املستقلة يف املعادلة يف الوقت 

  وميكن صياغة منوذج هذه الدراسة يف املعادلة التالية:، 2"التنبئيةمتغري بناء على قدرته  لنفسه، ويتم تقييم ك
Y= b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6 

  حيث أن:
Y :املتغري التابع املتمثل يف مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛  

1X؛"املبادئ واملسؤوليات") 299-200معايري التدقيق الدولية ( املتمثل يف جمموعة : املتغري املستقل األول 
2X تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء"؛499-300الدولية(معايري التدقيق جمموعة : املتغري املستقل الثاين املتمثل يف" (  

3X) أدلة التدقيق"؛599-500: املتغري املستقل الثالث املتمثل يف جمموعة معايري التدقيق الدولية" (  
4X) االستفادة من عمل اآلخرين"؛699-600: املتغري املستقل الرابع املتمثل يف جمموعة معايري التدقيق الدولية" (  
5Xنتائج وتقرير املدقق"؛799-700ملتغري املستقل اخلامس املتمثل يف جمموعة معايري التدقيق الدولية (: ا" (  

6X) احلاالت اخلاصة"؛899-800: املتغري املستقل السادس املتمثل يف جمموعة معايري التدقيق الدولية" ( 

0b :قيمة ثابتة؛  
1b ،2b ،3b ،4b ،5b 6وb : املتغري التابعاالحندار معامالت ميل Y   املستقلة اتعلى املتغري iX.  

مع العلم أن صياغة هذا النموذج تتجسد يف احملور الثالث من االستبيان حيث أن كل جزء من احملور ميثل معايري 
إدخال  عند تستعمل "حيث أن هذه الطريقة  Enterمن املعايري املستقلة املذكورة سابقا، وأنه مت استعمال طريقة 

  .3املعياري" اخلطي املتعدد االحنداركافة املتغريات املستقلة مرة واحدة يف معادلة 
                                                

  .57، ص:2008، 1ط ، دار وائل للنشر،SPSSلتحلیل اإلحصائي المتقدم باستخدام امحفوظ جودة،  - 1
 .164جولي باالنت، مرجع سابق، ص:  - 2
 .61محفوظ جودة، مرجع سابق، ص:  - 3
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VI. 2.  اختبار جودة النموذج  
الختبار جودة النموذج جيب حتديد القوة االرتباطية والقدرة التفسريية له من خالل حساب معامل االرتباط 

)R) معامل التحديد ،(R-deux (ومعامل التحديد ) املصححR-deux ajusté  ،(هو مبني يف اجلدول املوايل كما:  

  االنحدار الخطي المتعدد : اختبار جودة نموذج)23-5( الجدول رقم
  معامل االرتباط  املعامل

R  
  معامل التحديد

R-deux  
  معامل التحديد املصحح

R- deux ajusté  
  0.999  0.999  0.999  القيمة

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

  إن اجلدول السابق يوضح ما يلي:  
  :معامل االرتباط ( يقيسالقوة االرتباطيةR ( قوة العالقة بني متغريين أو أكثر، ويشري اجلدول أعاله أن القيمة

ا وبالتايل فاملتغريات املستقلة املتمثلة يف العمل مبجموعات معايري التدقيق الدولية هل 1لـ  تساويتكاد املقابلة له 
 عالقة قوية باملتغري التابع املتمثل يف مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

 :معامل التحديد (يقيس  القدرة التفسيريةR-deux معامل التحديد املصحح () وR-deux ajusté(  القوة
عات املستقلة املتمثلة يف العمل مبجمو ، وبالتايل فاملتغريات 1التفسريية للنموذج املقرتح، وكالمها قريبا جدا من 

  بقوة. ائراملتغري التابع املتمثل يف مهنة التدقيق احملاسيب باجلز ميكن هلا تفسري معايري التدقيق الدولية 
VI. 3  . اختبار صالحية النموذج  

واليت تتجسد  ،أي مدى تطابق التقدير للواقع اجلزئية والكلية صالحيتهلتحديد صالحية النموذج جيب حتديد 
نموذج  ، إذا كان مستوى الداللة أقل من قيمة للاختبار معنوية النموذج ككل واختبار معنوية كل متغري مستقل"يف 

  كما يلي:،  1ككل وكل متغري مستقل"
 :الصالحية الكلية لنموذج 

  يبني اجلدول املوايل اختبار معنوية النموذج ككل، حيث أن:
  .النموذج ليس له معنوية :0H الفرضية الصفرية •
  .النموذج له معنوية :1H الفرضية البديلة •

  االنحدار الخطي المتعددنموذج لالكلية صالحية ال): اختبار 24-5الجدول رقم (
  القيمة احملسوبة  

F  
  مستوى الداللة املعنوية

Sig  
  0.000  26.9  النموذج

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

                                                
 .182حسني ياسر طعمة، مرجع السابق، ص:  - 1
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، وبالتايل ترفض الفرضية α قيمة معدوم أي أقل من sigى الداللة الل اجلدول السابق يالحظ أن مستو من خ
دولية على ممارسة التدقيق ال ، وباليت النموذج املقرتح للتنبؤ بأثر العمل مبعايري1H وتقبل الفرضية البديلة 0H الصفرية

 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ككل صاحل.

 :صالحية الجزئية  
 ،يقصد بالصالحية اجلزئية للنموذج اختبار معنوية معامالت املتغريات املستقلة كما هو مبني يف اجلدول املوايل

  :حيث أن
  .املعامل ليس له معنوية :0H الفرضية الصفرية •
  .املعامل له معنوية :1H البديلةالفرضية  •

  االنحدار الخطي المتعددنموذج ل جزئيةالصالحية ال): اختبار 25-5الجدول رقم (

  القيمة المحسوبة  المعامالت  المتغيرات
T 

  مستوى الداللة
Sig 

بالفرضية القرار الخاص  
H0 H1 

 مرفوضة  مقبولة  0b  0.000  0.999  الثابت
1X  1b 50.93  0.000  مقبولة مرفوضة 
2X 2b 73.48  0.000 مقبولة مرفوضة 
3X 3b 46.20  0.000 مقبولة مرفوضة 
4X 4b 70.92  0.000 مقبولة مرفوضة 
5X 5b 53.84  0.000 مقبولة مرفوضة 
6X 6b 70.08  0.000 مقبولة مرفوضة 

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 
تقبل الفرضية  ، وبالتايلα قيمة من كربأ لثابتل sigى الداللة مستو من خالل اجلدول السابق يتضح ان قيمة 

 sig، على خالف ذلك فقيم مستوى الداللة 0bوبالتايل ال توجد داللة إحصائية لقيمة الثابت ، 0H الصفرية
 وتقبل الفرضية البديلة 0H ترفض الفرضية الصفرية وبالتايل αقيمة معدومة أي أقل من  ibملعامالت املتغريات املستقلة 

1H  عايري التدقيق مملعامالت املتغريات املستقلة املتمثلة يف خمتلف جمموعات د داللة إحصائية و جواليت تشري إىل و
  الدولية.
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VI. 4صياغة معادلة النموذج .  
، واجلدول املوايل يبني قيم  ibباالعتماد على املعامالت تهصياغبعد إثبات صالحية وجودة النموذج ميكن 

  معامالت معادلة النموذج:
  الخطي المتعدد نموذجانحدار معامالت ): 26-5( الجدول رقم    

  األهمية النسبية   المعامالت   المتغيرات
  -  0b  -5.42 × 10-6  عامل آخر غري مرتبط مبعايري التدقيق الدولية  الثابت

1X   1  "املبادئ واملسؤوليات") 299-200التدقيق الدولية (معايريb 0.212  5  
2X ) 2  ) "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء"499-300معايري التدقيق الدوليةb 0.270  2 

3X ) 3  ) "أدلة التدقيق"599-500معايري التدقيق الدوليةb 0.202  6 

4X ) 4  عمل اآلخرين"؛) "االستفادة من 699-600معايري التدقيق الدوليةb 0.274  1 

5X ) 5  ) "نتائج وتقرير املدقق"799-700معايري التدقيق الدوليةb 0.221  4 
6X ) 6  ) "احلاالت اخلاصة"؛899-800معايري التدقيق الدوليةb 0.256  3 

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج املصدر: 

ثبات أنه ال إمن خالل اجلدول السابق يتضح أن قيمة الثابت جاءت سالبة وهي قيمة ضعيفة جدا، وقد سبق 
ا موجبة  توجد داللة إحصائية هلا وبالتايل ميكن حذفها من معادلة النموذج، أما باقي قيم املعامالت يالحظ أ

نة التدقيق احملاسيب معايري التدقيق الدولية وتنظيم مهبني خمتلف جمموعات ومتقاربة العالقة طردية لتايل ومتقاربة، وبا
ا تأثري  باجلزائر واالختالفات نسبية فقط، واعتماد على قيم اجلدول السابق ميكن صياغة معادلة اليت ميكن التنبؤ 

  العمل مبعايري التدقيق الدولية على مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر كما يلي:
Y= b0+0.212 X1+2.270 X2+0.202 X3+0.274 X4+0.221 X5+0.256 X6 

  

 Y= (0.212 × معايري التدقيق الدولية )املبادئ واملسؤوليات") 299-200" ) +  

"تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء") 499-300(معايري التدقيق الدولية  × 0.270)        ) + 

"التدقيقلة "أد) 599-500(معايري التدقيق الدولية  × 0.202)        ) + 

""االستفادة من عمل اآلخرين) 699-600(معايري التدقيق الدولية  × 0.274)        ) +  

""نتائج وتقرير املدقق )799-700(معايري التدقيق الدولية  × 0.221)        ) + 

       (0.256 × ""احلاالت اخلاصة) 899-800(معايري التدقيق الدولية   )  

وبناء على األمهية النسبية املوضحة يف اجلدول السابق ميكن مالحظة وجود تفاوت نسيب ومن خالل هذه املعادلة 
ر هلتأثري خمتلف جمموعات معايري التدقيق الدولية على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، والشكل املوايل يظ

  األسفل إىل األعلى: من االحندارتغريات حسب قيم معامالت ترتيب هذه امل
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  ISA األهمية النسبية لمختلف مجموعات معايير التدقيق الدولية): 1-5( الشكل رقم

  

  
  ة باالعتماد على معادلة منوذج االحندار اخلطي املتعدد.من إعداد الباحثاملصدر: 

موعة الرابعة من من الشكل السابق يالحظ ان  ) "االستفادة من عمل 699-600معايري التدقيق الدولية (ا
موعة الثانية متأثريا على ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، تليها األكثر هي  اآلخرين" معايري التدقيق الدولية ن ا

موعة ، بعدها ) "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء"300-499( ) 899-800معايري التدقيق الدولية ( السادسة منا
موعة ا ، تتبعها"احلاالت اخلاصة"  "، مث) "نتائج وتقرير املدقق799-700معايري التدقيق الدولية (خلامسة من ا

موعة األوىل من  موعة الثالث، لتأيت يف األخري ) "املبادئ واملسؤوليات"299-200معايري التدقيق الدولية (ا ة من ا
ت تيب ال يؤثر كثريا ألن املعامال، لكن النموذج يؤكد أن هذا الرت ) "أدلة التدقيق"599-500معايري التدقيق الدولية (

  متقاربة جدا.
  
  
  
  
  

  

  
  

"التدقيق أدلة" )599-500( الدولية التدقيق معايري

"واملسؤوليات املبادئ" )299-200( الدولية التدقيق معايري

"املدقق وتقرير نتائج" )799-700( الدولية التدقيق معايري

"اخلاصة احلاالت" )899-800( الدولية التدقيق معايري

"لألخطاء واالستجابة اخلطر تقييم" )499-300( الدولية التدقيق معايري

"اآلخرين عمل من االستفادة" )699-600( الدولية التدقيق معايري
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  الصة:خ

عات التشري اليت تناوهلا هذا الفصل ميكن القول أن فروضلل T pour échantillon uniqueخالل اختبار من 
النظر على نة، وذلك بغض رسة املهنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر بصفة عامة غري كافية لتنظيم مماتاحلالية اليت 

ما أنه مت التأكد من كا تكفي يف بعض اجلوانب واملتمثلة يف االستقاللية املادية، العناية املهنية وتقدمي تقرير كاف،  أ
ذه املعايري من شأنه أأن مدقق احلسابات باجلزائر ال يلجأ إىل معايري التدقيق الدولية، ل يرفع من  نكن العمل 

   املستوى الدويل.مستوى ممارسة املهنة إىل 

ة والتأكيد الدراس فروضوعموما فإن خمتلف فئات وحدات عينة الدراسة تتخذ اجتاه واحدا حنو املوافقة على 
 واالختبار البعدي Anova à un facteur ، إال أن االختبارات املتعلقة بتحليل التباين األحاديفروضعلى صحة ال

Scheffe  ،على ج أقل الدكتوراه " توافق بدر  حيث أن فئة اليت حتمل شهادة "كشفت أن هناك بعض الفروق بينها
أن العمل مبعايري التدقيق الدولية يرفع من مستوى ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل، وذاك 

فئة اليت هلا الما أنه ن، ك" و"الشهادات األخرى" غري املذكرة يف االستبيااملاجستري "بالفئتني احلاملة لشهادة  مقارنة
سنة" من فئات وحدات عينة الدراسة هي أقل موافقة على أن التشريعات احلالية اليت تنظم  20وسنة 16خربة بني "

مهنة التدقيق احملاسيب غري كافية لضمان ممارسة جيدة للمهنة وذلك مقارنة بالفئات أقل خربة منها، وكذا كشفت 
ة بباقي الفئات الدراسة مقارن فروضا ختصص "مالية" هي الفئة أقل موافقة على مجيع االختبارات أن الفئة اليت هل

  خاصة منها فئة اليت هلا ختصص 'تدقيق حماسيب"، فئة اليت هلا ختصص "حماسبة".

ومن خالل منوج االحندار اخلطي املقرتح من طرف الباحثة فإن ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني خمتلف 
موعة الرابعة من  عايري مجمموعات معايري التدقيق الدولية وتنظيم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، حيث أن ا

، 0.274مبعامل هنة املتأثريا على ممارسة األكثر هي  رين") "االستفادة من عمل اآلخ699-600التدقيق الدولية (
موعة الثانية من  بعدها  ،0.270مبعامل  ،) "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء"499-300معايري التدقيق الدولية (ا
موعة تليها  موعة  تتبعها، 0.256مبعامل  ) "احلاالت اخلاصة"899-800معايري التدقيق الدولية ( السادسة منا ا

موعة األوىل من  ، مث0.221مبعامل  ") "نتائج وتقرير املدقق799-700معايري التدقيق الدولية (اخلامسة من  معايري ا
موعة الثالثة من  اأخري و ، 0.212مبعامل  ) "املبادئ واملسؤوليات"299-200التدقيق الدولية ( ة معايري التدقيق الدوليا

  .0.202مبعامل  التدقيق") "أدلة 500-599(

 



 

  

 
  الفصل

  ادسسال
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  مهيد:ت

اخلرباء و وحتليل نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت على عينة من حمافظي احلسابات  فروضبعد اختبار ال

التشريعات  اسقاط ما جاءت بهاحملاسبني، ميكن مناقشة النتائج من خالل االعتماد على الدراسة االستقصائية وكذا 

ناقشة ماحلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر على ما تتطلبه معايري التدقيق الدولية، وهذا الفصل يتناول 

أثر الذي ميكن أن ينجم عن تنظيم هذه املهنة باالعتماد على إطار مرجعي على شكل معايري تتمثل يف معايري 

وحتاول حتديد ذلك األثر على وضع املبادئ واملسؤوليات العامة، وكذا على تقييم اخلطر ومجع أدلة التدقيق الدولية، 

التدقيق مبا يف ذلك مجع أدلة التدقيق من خالل االستفادة من عمل مدققني آخرين، كما حتاول هذه الدراسة حتديد 

  التدقيق. ذلك األثر على رأي وتقرير املدقق وكذا على احلاالت اخلاصة لعملية 

فهذا لذا  ،سطرةهداف املمجلة من األمن خالل حتقيق هذه الدراسة إىل التميز عن الدراسات السابقة تسعى 

ترب األهداف ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة واليت تعتلك الفصل يتطرق إىل مناقشة النتائج على ضوء 

  اول العناصر التالية:اخللفية املرجعية هلذه الدراسة، حيث أن هذا الفصل يتن

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تعزيز المبادئ والمسؤوليات العامة؛مناقشة 

أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تقييم الخطر؛ مناقشة 

أثر تبني معايير التدقيق الدولية على جمع أدلة التدقيق واالستفادة من عمل اآلخرين؛ مناقشة 

أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تقديم تقرير المدقق والحاالت الخاصة لعملية  مناقشة
 التدقيق؛

 ضوء األهداف الموضوعة؛ علىمناقشة نتائج الدراسة 

نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. مناقشة 
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I.  والمسؤوليات العامةأثر تبني معايير التدقيق الدولية على تعزيز المبادئ مناقشة 
قيام املدقق بعملية التدقيق عليه التأكد من جتسيد املبادئ واملسؤوليات العامة اليت يفرضها اإلطار املعمول به،  قبل

وفيما يلي اسقاط ما تنص عليه التشريعات احلالية اليت حتكم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر على ما تتضمنه 
)، مع مناقشة رأي حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حول عدم كفاية تلك 299-200لية (معايري التدقيق الدو 

  التشريعات وأثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف تعزيز جتسيد املبادئ واملسؤوليات:

I. 1 .أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تعزيز المبادئ العامة مناقشة 
 التشريعات احلالية اليت حتكم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر تلزم توفر جمموعة منلقد سبق اإلشارة أن 

الشروط ملزاولة املهنة، وبعض هذه الشروط ميكن اعتبارها كمبادئ عامة ملمارسة املهنة، واليت ميكن تناوهلا يف النقاط 
  التالية:

I. 1 .1 .تعزيز الكفاءة المهنيةأثر تبني معايير التدقيق الدولية على  مناقشة 
دف التمكن من مناقشة رأي حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حول مدى كفاية التشريعات احلالية يف 

ق الدولية يف مارس مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، ولتحديد أثر العمل مبعايري التدقيتوفري متطلبات الكفاءة املهنية مل
  ضع اجلدول املوايل:توفري تلك املتطلبات مت و 

  : أثر تبني معايير التدقيق الدولية على الكفاءة المهنية لممارس مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر)1-6رقم ( الجدول
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

ـــــة يف فقرات من عـــــدة تت ـــــاول الكفـــــاءة املهني ن
  معايري، من أمهها:

"األهداف العامة  200معيار التدقيق الدويل  -
للمدقق املســــــتقل وإجراء عملية التدقيق وفقا 

 ؛"للمعايري الدولية
"مراعــاة القوانني  250معيــار التــدقيق الــدويل  -

 ؛"واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية
ــــدويل  - ــــدقيق ال ــــار الت ــــارات  600املعي "االعتب

عمليات تدقيق البيانات املالية  –اخلاصـــــــــــــة 
 ؛موعة (مبا يف ذلك عمل مدقق العنصر)"

"اســــتخدام عمل  610املعيار التدقيق الدويل  -
 ؛"املدققني الداخليني

"اســــتخدام عمل  620 املعيار التدقيق الدويل -
  ."اخلبرياملدقق 

ينص على الكفاءة املهنية يف مواد من النصوص 
 نية التالية:القانو 

جانفي  27 املؤرخ يف 24-11 املرسوم التنفيذي -
لس الوطينم، 2011  املتعلق بتحديد تشكيلة ا

، 07:للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه، العدد
  .20، 19، 18، 12، 11، 10 ، املواد:2011

 16املؤرخ يف  ،72-11مرسوم تنفيذي رقم  -
 ، حيدد الشهادات اجلامعية اليت2011فيفري 

متنح حق املشاركة يف مسابقة االلتحاق مبهنة 
، 11التعليم املتخصص ملهنة احملاسب، العدد:

  .03املادة:
 فيفري 16املؤرخ يف  ،74-11مرسوم تنفيذي  -

، حيدد شروط وكيفيات تنظيم االمتحان 2011
النهائي بصفة انتقالية للحصول على شهادة 

  .01، املادة:11اخلبري احملاسب، العدد 
 24املؤرخ يف  ،393-11وم تنفيذي رقم مرس -

، حيدد شروط وكيفيات سري 2011نوفمرب 

نــاول االســـــــــــــتبيــان الكفــاءة املهنيــة يف احملــاور تت
  الثالث من خالل العبارات التالية: 

للجزء األول من حملور  5 إىل 1العبارات من  -
  األول؛

  للمحور الثاين؛ 1العبارة  -
  للجزء األول للمحور الثالث. 1العبارة  -
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الرتبص املهين واستقبال ودفع أجر اخلرباء 
احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 

، 9، 8، 5، 3، 2 :واد، امل65: املعتمدين، العدد
  .18و 13

التــأكيــد على أمهيــة الكفــاءة املهنيــة ضـــــــــــــمن -
  .املعايريالعديد من الفقرات للعدة 

  

التأكيد عل الكفاءة املهنية ضــــــــمن الشــــــــروط -
اليت تؤهل املدقق للممارسة مهنة اخلبري احملاسب 

حمافظ احلســــابات، لكن عدم االهتمام مهنة  وأ
  بإبراز أمهيتها

التشـــــــــــــريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  -
احملاســــــــيب باجلزائر ال تكفي لضــــــــمان تكوين 

والعمليــة، وكــذا  املــدقق من النــاحيــة العلميــة
 لتطوير كفاءته بشكل مستمر؛

 
ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -

معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 
 حملية توضح له مبادئ عملية التدقيق؛

 
ع العمل مبعايري التدقيق الدولية يف اجلزائر يرف -

 من الكفاءة املهنية ملدقق احلسابات.
 

 )299-200(التـدقيق الـدوليـة العمـل مبعـايري  -
يف  0.212ؤثر بـــــــــــــــ ي" املبادئ واملســؤوليات"

ممارســـــــــــــة مهنة التدقيق احملاســـــــــــــيب من الرفع 
  .باجلزائر

عـدم وضـــــــــــــع املؤهالت العلميـة والعمليـة اليت -
  .تسمح باحلصول على الكفاءة املهنية

وضـع املؤهالت العلمية والعملية بكل تفصـيل -
  للحصول على الكفاءة املهنية:

 * شهادة جامعية يف االختصاص؛
* حيازة شـــــــــــهادة للخربة احملاســـــــــــبية أو حملافظة 
احلســـــــابات أو ما يعادهلما واليت متنح من معهد 

و التعليم املختص التابع للوزير املكلف باملالية أ
 املعاهد املعتمدة من طرفه؛

املهين لدى مهين أو شـــــــركة  * اخلضـــــــوع لرتبص
 مهنيني ملدة سنتني قابلة للتمديد؛

اية الرتبص اليت تسمح بقبول  * تسليم شهادة 
 املرتبص يف اختبارات امتحان اخلربة احملاســبية أو

 حمافظة احلسابات؛
ائي.   * اخلضوع إىل امتحان 

تتطلــــــب الوعي املســـــــــــــتمر للتطورات اليت  -
 لتطور املهينتشـــــــــــــهــدهــا املهنــة للحفــاظ على ا

  بشكل مستمر.

االكتفاء بتحميل جملس الوطين للمحاســـــــــــــبة -
ـــات  ـــابعـــة تطوير التقني ـــه مت واللجـــان املنبثقـــة عن

  واملعايري الدولية سواء احملاسبية أو للتدقيق.
  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. املصدر: من إعداد الباحثة

نظم مهنة التدقيق التشريعات احلالية اليت تيبني اجلدول السابق أن حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني يرون أن 
، اءته بشــكل مســتمرتطوير كفللعلمية والعملية، وكذا احملاســيب باجلزائر ال تكفي لضــمان تكوين املدقق من الناحية ا

  املشرع اجلزائري:حيث أن 
ــهادة من ناحية التأهيل العلمي:   - ــاص وشـــ ــهادة جامعية يف االختصـــ ــول على شـــ اشـــــرتط على املدقق احلصـــ

ــليمة يرى  ــ ــ ــمان تكوين املدقق بطريقة علمية ســ ــ ــ ــابات أو ما يعادهلما، وبالتايل لضــ ــ ــ ــبية أو حملافظة احلســ ــ ــ للخربة احملاســ
ــبة ــات املالية، حماســ ــصــ ــمان أوال التكوين اجلامعي للتخصــ ــبني أنه جيب ضــ ــابات واخلرباء احلاســ تدقيق، و  حمافظو احلســ

ا  ــهادة اجلامعية هلا وز ــ ــ ــ ــ ــ ــبح الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوى املطلوب تصـ ــ ــ ــ ــ ــ فكلما كان التعليم يف اجلامعات ذات درجة عالية ووفقا للمسـ
ــاس، ويصـــعب له  ــليما حييط به من األسـ ــبح خطر عدم تكوين املدقق تكوينا سـ وقيمتها، لكن إذا كان العكس فيصـ
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الشــكل وحىت إن حتصــل عليها فهذا ال يضــمن تكوينه ب احلصــول على شــهادة اخلربة احملاســبية او حمافظة احلســابات،
 ؛املالئم واملطلوب للممارسة املهنة بالطريقة املناسبة

ــوعة لتأهيل املدقق من الناحية العملية ميكن االختالف  من ناحية التأهيل العملي: - ــروط املوضــ يف ظل الشــ
ــابات يف اجلزائر، أل ــ ــ ــابات واخلربان حول مدة الرتبص ومدى كفايتها لتكوين ملدقق احلســـ ــ ــ ــبنيحمافظي احلســـ ــ ــ  ء احملاســـ

ــؤوليات اليت تقع على عاتق املهنة، لكن جيب يرون  ــ ــ ــ ــنتني فقط غري كافية الحتكاك املدقق مبعظم املهام واملســ ــ ــ أن ســــ
ــــخص من الناحية العملية، ألن األهم يف فرتة  ــ ــ ــ ــ ــا للحكم على تكوين الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة ان عامل الزمن ال يعد مقياســ ــ ــ ــ ــ ــ اإلشــ

ا املرتبص، جتعل منه شـــخصـــلكاملبأعمال ومهام الرتبص أن تكون غنية  ة وتضـــمن له من ممارســـة املهن امتمكن اف 
 ؛التدريب الكاف على منهجية العمل السليمة

ــبة واللجان املنبثقة عنه الزم  من ناحية التطوير والتحديث: - ــ ــ ــ ــ ــة  عة تطويرتابمبجملس الوطين للمحاســ ــ ــ ــ ــ ممارســ
ــاهم يف حتديث امهنة للتدقيق، من خالل تطوير الربامج واملن ــ ــ ــ ــتمر اهج أو بتنظيم التظاهرات وامللتقيات اليت تسـ ــ ــ ــ ملسـ

ــبني يرون أن تكليف  ــ ــ ــابات واخلرباء احملاسـ ــ ــ ــبة واللجان املللمهنة، لكن حمافظو احلسـ ــ ــ  نبثقة عنهجملس الوطين للمحاسـ
ــينه ألدائه ــ ــ ــ ــ ــ ــ اطالعه و  مة التطوير والتحديث غري كاف، لذا على املدقق حتديث وتطوير تكوينه انطالقا من حتســـ

ا من قريب أو بعيد.  املستمر على كل املستجدات اليت تشهدها املهنة وكل ما يتعلق 

التدقيق الدولية،  لى املعايريعاليت وضعها املشرع اجلزائري و  املوضحة يف اجلدول السابقإذا متت اسقاط الشروط 
ــرورة توفري مؤهالت علمية وعمل ــ ــ ــ ــة ميكن مالحظة أن هذه األخرية أكدت على ضــ ــ ــ ــ ــابات ملمارســ ــ ــ ــ ية يف مدقق احلســ

ــعها بكل دقة  ــ ــ ــ ــرع اجلزائري مل يركز على أمهيتها بل وضــ ــ ــ ــ ــيل تلك املؤهالت، بينما املشــ ــ ــ ــ مهنته دون اخلوض يف تفاصــ
  .وتفاصيل

ــبعد تكوين املدقق من اجلانبني العلمي والعملي   ــ ــ ــ ــتجدات اليت تشــ ــ ــ ــ ــتمرار يف متابعة املســ ــ ــ ــ هدها جيب عليه االســ
إىل معايري  مدقق احلسابات يف اجلزائر مواكبته واللجوء حتصل على املستوى الدويل، لذا علىاملهنة خاصة منها اليت 

ــرع اجلزائري، إال أن حمافظي  ــ ــ ــ ــتها وفق للمشــ ــ ــ ــ ــادفة حاالت ال جيد ما حيكم ممارســ ــ ــ ــ ــة عند مصــ ــ ــ ــ التدقيق الدولية خاصــ
ــبني يرون أن  ــ ــ ــابات واخلرباء احملاسـ ــ ــ غياب معايري حملية  دقيق الدولية يف ظلاجلزائر ال يلجأ إىل معايري التباملدقق احلسـ

ــح له مبادئ عملية التدقيق ــ ــ ــ م توضـــ ــأنه أن، كما أ ــ ــ ــ  يؤكدون على أن العمل مبعايري التدقيق الدولية يف اجلزائر من شـــ
 )299-200( لدوليةا يتنبأ بأن العمل مبعايري التدقيق ، ومنوذج االحندار اخلطي املتعدديرفع من الكفاءة املهنية للمدقق

  يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. 0.212يؤثر بـ "املبادئ واملسؤوليات"
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I. 1 .2 .أثر تبني معايير التدقيق الدولية على دعم االستقاللية مناقشة 
لتحديد مدى كفاية التشريعات احلالية لضمان استقاللية املدقق، وحتديد أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف 

 تدعيم تلك االستقاللية مت وضح اجلدول املوايل:

  تدعيم استقاللية المدقق زائر على بالج): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 2-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

ـــاول ـــة يف فقرات من عـــدة  تتن االســـــــــــــتقاللي
  معايري، من أمهها:

"األهـــداف  200 التـــدقيق الـــدويلمعيـــار  -
العامة للمدقق املســـــــــــــتقل وإجراء عملية 

 ؛ية"التدقيق وفقا للمعايري الدول
"رقابة اجلودة  220معيار التدقيق الدويل  -

 ؛لتدقيق البيانات املالية"
"االتصال مع  260معيار التدقيق الدويل  -

 ؛أولئك املكلفني باحلوكمة"
ام عمل "استخد 620 املعيار التدقيق الدويل

  ."اخلبرياملدقق 

الســـتقاللية يف مواد من النصـــوص القانونية تناول ي
 التالية:

   .6مكرر 715 :املادة ،القانون التجاري -
 جوان 29 املؤرخ يف، 01-10 رقم القانون -

 افظوحم احملاسب واخلبري مبهنة يتعلق، 2010
، 64 :وادامل، 42 عدد، املعتمد واحملاسب احلسابات

 .70و 67، 65
 
  

تناول االســــــــتبيان االســــــــتقاللية يف احملاور الثالث ي
  من خالل العبارات التالية: 

للجزء األول من احملور  9إىل  6العبارات من  -
  األول؛

  للمحور الثاين؛ 1العبارة  -
  من اجلزء األول للمحور الثالث. 2العبارة  -

  

اشــــــــرتاط والتأكيد على االســــــــتقاللية املادية 
  .الفكريةواالستقاللية 

اشـــــــــــــرتاط والتـــأكيـــد على االســـــــــــــتقالليـــة املـــاديـــة 
  .واالستقاللية الفكرية

التشـــــــــــــريعــات احلــاليــة اليت تنظم مهنــة التــدقيق  -
احملاســـــيب باجلزائر ال تكفي لضـــــمان اســـــتقاللية 

 املدقق؛
ال يلجأ مدقق احلســــابات يف اجلزائر إىل معايري  -

التـــدقيق الـــدوليـــة يف ظـــل غيـــاب معـــايري حمليـــة 
 ادئ عملية التدقيق؛توضح له مب

العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر يدعم من  -
اســــــــــــتقاللية املدقق من خالل االنضــــــــــــمام إىل 

 االحتاد الدويل للمحاسبني.
) 299-200التـــدقيق الـــدوليـــة (العمـــل مبعـــايري  -

ـــ ي" املبادئ واملسؤوليات" يف الرفع  0.212ؤثر بـ
  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائرمن 

 يد على ضـــــرورة التأكد من عدم وجودالتأك
ا أن ختل باســـتقاللية  الظروف اليت من شـــأ

  .املدقق

ا أن ختل باســـتقاللية  وضــع الظروف اليت من شــأ
 املدقق يف شكل: 

 موانع وحالت تنايف استقاللية املدقق؛  -
 النشاطات املنافية الستقاللية املدقق؛ -
رة مباشفرض عدم وجود مصاحل مباشرة أو غري  -

 للمدقق يف املؤسسة؛
  منع املدقق القيام ببعض املهام. -

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثةاملصدر: 

إذا مت اسقاط ما جاء به املشرع اجلزائري باالعتماد على اجلدول السابق ما تتطلبه معايري التدقيق الدولية حول 
ا تتبع نفس السياق، حيث أن معايري التدقيق الدولية تركز على وجوب وجود  استقاللية املدقق فيمكن القول أ

قاللية الذهنية دية، واملشرع اجلزائري اهتم بكليهما سواء االستشروط جتعل من املدقق يتمتع باالستقاللية الفكرية واملا
من خالل التأكيد على ضرورة جتنب املدقق كل الدوافع والضغوطات اليت قد تؤثر على رأيه، أو االستقاللية املادية 

ة بني مدقق بواليت تتجسد يف احلرص على عدم وجود مصاحل مباشرة أو غري مباشرة املؤسسة حمل التدقيق أو صلة قرا
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احلسابات وأعضاء جملس اإلدارة أو جملس املدرين او جملس املراقبة، لكن حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني يرون 
  مهنته بكل استقاللية. أن تلك الشروط ال تكفي لضمان ممارسة املدقق

ــل ــ ــ ــتقالليته عن الســـ ــ ــ ــتقاللية املدقق باجلزائر هو عدم اســـ ــ ــ ــكال يظهر يف اســـ ــ ــ ، ألنه رغم طة العموميةولعل أهم إشـــ
لس الوطين  ا تعمل حتت وصاية ا انشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات إال أ
ــباب اليت تعيق  ــ ــتقاللية مهنة التدقيق وكذا يعد من أهم األســ ــ ــأنه أن خيل باســ ــ ــبة ووزارة املالية، وهذا من شــ ــ للمحاســ

ــمام اجلزائر إىل االحت ــبني انضــ ــبني أن مدقق (IFAC)اد الدويل للمحاســ ــابات واخلرباء احملاســ ، لذا يتفق حمافظو احلســ
التــدقيق  غيــاب معــايري حمليــة، ويؤكــدون على أن العمــل مبعــايريبــاجلزائر ال يلجــأ إىل معــايري التــدقيق الــدوليــة يف ظــل 

ــمام إىل  ــ ــ ــتقاللية املدقق من خالل االنضــ ــ ــ ــبنيالدولية باجلزائر يدعم من اســ ــ ــ نا يظهر أثر ، وهاالحتاد الدويل للمحاســ
ــتقاللية املدقق،  ةلدوليتبين معايري التدقيق ا ــ ــ ــة ومنوذج االحندار اخلطي املتعدد الذي تقرت يف تدعيم اسـ ــ ــ ح هذه الدراسـ

ــ "املبادئ واملسؤوليات" )299-200( الدولية يتنبأ بأن العمل مبعايري التدقيق ــ ــ ــ ــ ــ  يف الرفع من ممارسة مهنة 0.212يؤثر بـــ
  التدقيق احملاسيب باجلزائر.
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I. 1 .3 .وباقي المبادئ أثر تبني معايير التدقيق الدولية على بذل العناية المهنية مناقشة 
دف حتديد مدى انسجام التشريعات احلالية اليت تلزم املدقق بذل عنايته املهنية وعدم اإلفشاء بالسر املهين مع 

 إفشاء السر املهينو  التدقيق الدولية، ولتحديد أثر تبين هذه األخرية على ضمان بذل العناية املهنيةما تتطلبه معايري 
 مت إعداد اجلدول املوايل:

  هنةوعدم إفشاء بسر الم بذل العناية المهنيةعلى بالجزائر ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 3-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  الجزائريالمشرع   معيار التدقيق الدولية

  :يفوباقي املبادئ العناية املهنية  تتناول
"األهداف العامة  200معيار التدقيق الدويل  -

للمدقق املســــــتقل وإجراء عملية التدقيق وفقا 
 ؛"للمعايري الدولية

متطلبات الســــــــلوك األخالقي الصــــــــادرة عن  -
جملس معايري االخالق الدولية للمحاســـــــــــبني 

(IESBA).  

تناول العناية املهنية والســـــــــــــر املهين من خالل ي
  مواد يف النصوص القانونية التالية:

، املواد: 4 مكرر 715القانون التجاري، املادة  -
 .830و 829، 825

 .302، 301 قانون العقوبات، املادتني: -

 جوان 29 املؤرخ يف، 01-10 رقم القـــــانون -
 يتعلق مبهنة واخلبري احملاســب وحمافظ، 2010

، 42 :عددالاحلســــــابات واحملاســــــب املعتمد، 
 .75، 73، 72، 63، 62، 59: وادامل

 13 املؤرخ يف، 10-13 املرســـــــــــــوم التنفيـــذي -
حيدد درجة األخطاء التأديبية ، 2013 جانفي

املرتكبة من طرف اخلبري احملاســـــــــــــب وحمافظ 
ة ممارســــاحلســــابات واحملاســــب املعتمد خالل 

 :وظيفتهم وكذا العقوبات اليت تقابلها، العدد
   .09 إىل 05: مناملواد، 03

 تناول االستبيان العناية املهنية وباقي املبادئ يفي
  احملاور الثالث من خالل العبارات التالية: 

للجزء األول من  14إىل  10العبـــارات من  -
  احملور األول؛

  للمحور الثاين؛ 1العبارة  -
من اجلزء األول للمحور  4و 3العبارتني  -

  الثالث.

ــايــة املهنيــة يعين االلزام بتوفري  .تؤكد على بذل العناية املهنية عند ممارسة املهنة  يؤكــد على أن العن
واع من بثالث أنالوســـائل دون النتائج، ويربطها 

  املسؤوليات:
 املسؤولية املدنية؛ -
 املسؤولية اجلزائية؛ -
  التأديبية.املسؤولية  -

التشـــــــــــــريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  -
احملاســـــــــــــيب باجلزائر ال تكفي لضـــــــــــــمان بذل 

 العناية املهنية؛
ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -

معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 
 حملية توضح له مبادئ عملية التدقيق؛

أن يف ه نمل مبعايري التدقيق الدولية من شأالع -
 د املدقق على بذل العناية املهنة؛يساع

) 299-200التـدقيق الـدوليـة (العمـل مبعـايري  -
يف  0.212ؤثر بـــــــــــــــ ي" املبادئ واملســؤوليات"

ممارســـــــــــــة مهنة التدقيق احملاســـــــــــــيب من الرفع 
  .باجلزائر

عدم الكشف عن املعلومات السرية  -
اخلاصة باملؤسسة حمل التدقيق، إال بوجود 

 عليه القانون؛حق أو واجب ينص 
عدم استعمال املعلومات السرية اخلاصة  -

باملؤسسة حمل التدقيق للمصلحة 
الشخصية للمدقق أو ملصلحة طرف 

  ثالث.

يؤكد على عدم اإلفشاء بسر املهنة وإال يتعرض 
  .املدقق لعقوبات

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثةاملصدر: 
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ــابق على ما تتطلبه معايري التدقيق الدولية حول بذل  ــ ــ ــرع اجلزائري يف اجلدول السـ ــ ــ ــقاط ما جاء به املشـ ــ ــ إذا مت اسـ
ــرورة  ــ ــ ــر املهنة من طرف املدقق، يالحظ أن معايري التدقيق الدولية أكدت على ضـ ــ ــ ــاء بسـ ــ ــ العناية املهنية وعدم اإلفشـ

، أما عن املعلومات السـرية اخلاصـة باملؤسـسـة حمل التدقيقبذل املدقق العناية املهنية عند أداه مهمته وعدم الكشـف 
ــؤوليـات؛  املـدنيـة واجلزائية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع اجلزائري مل يكتفي بـالتـأكيـد على ذلـك بـل محـل املـدقق ثالث أنواع من املســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشـــ
ــــطب من اجلدول  ــ ــ ــ ــ ــ واألخالقية،  واليت يرتب عليها تعرض املدقق للتوبيخ، دفع غرامات مالية، التوقيف املؤقت، الشــ

ــرط بذل العناية املهنية إال و  ــ ــ ــ ــرع اجلزائري على شــ ــ ــ ــ ــــجن، ورغم حرص املشــ ــ ــ ــابات واخلأحىت الســ ــ ــ ــ رباء ن حمافظي احلســ
ــر املهنة،  ــ ــ ــ ــاءه لســ ــ ــ ــ ــمان بذل املدقق العناية الالزمة وعدم إفشــ ــ ــ ــ ــبني يرون أن كل تلك العقوبات غري كافية لضــ ــ ــ ــ احملاســ

ــأويؤكدون أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من  ــ ــ ــ ــ ــ ــاعده شـ ــ ــ ــ ــ ــ ري يف على ذلك، وهنا يظهر أثر تبين هذه املعاينه أن يسـ
ــاعدة على بذل العناية  ــر املهنة املسـ ــاء بسـ أن العمل ومنوذج االحندار اخلطي املتعدد يتنبأ ب كذا، و املهنية وعدم اإلفشـ

ــ "املبادئ واملسؤوليات" )299-200( الدولية مبعايري التدقيق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ احملاسيب يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق  0.212يؤثر بـ
 باجلزائر.
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I. 2.   أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تعزيز المسؤوليات العامةمناقشة 
حياول اجلدول املوايل مقارنة ما جاءت به التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر مبا تتطلبه 

ات واخلرباء تمكن من مناقشة رأي حمافظي احلسابيتحملها املدقق، وذلك للمعايري التدقيق حول أهم املسؤوليات اليت 
تلك التشريعات وأثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف مساعدة املدقق على حتمل احملاسبني حول مدى كفاية 

  مسؤوليات اليت تقع على عاتقه:

  ي تعزيز تجسيد المسؤوليات العامة للتدقيقبالجزائر ف): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 4-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

موعة الثانية من  تتناول املســـــــــــــؤوليات العامة ا
معـــايري التـــدقيق الـــدوليـــة يف عـــدة معـــايري، من 

  أمهها:
"االتفـــاق على  210معيـــار التـــدقيق الـــدويل  -

 شروط التكليف بالتدقيق"؛
ـــدويل  - ـــدقيق ال ـــار الت ـــة اجلودة  220معي ـــاب "رق

 لتدقيق القوائم املالية"؛
 ؛"وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدويل  -
"مســــؤولية املدقق  240معيار التدقيق الدويل  -

 ؛املتعلقة باالحتيال عند تدقيق القوائم املالية"
"مراعــاة القوانني  250معيــار التــدقيق الــدويل  -

 لقوائم املالية"؛واألنظمة عند تدقيق ا
صـــــــــــــال مع "االت 260معيار التدقيق الدويل  -

 ؛أولئك املكلفني باحلوكمة"
"اإلبالغ عن  265معيـــار التـــدقيق الـــدويل  -

نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني 
  .باحلوكمة واإلدارة"

 إىل مســؤوليات املدقق بطريقة غري مباشــرة يشــري
  من خالل النصوص القانونية التالية:

 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -
املتعلق بــاالجتهــادات املهنيــة حملــافظ ، 1994

 .05. 04، 02، 01 ات:، التوصياحلسابات
جوان  29املؤرخ يف ، 01-10 رقم القــــانون -

 ، يتعلق مبهنة واخلبري احملاســب وحمافظ2010
، 42احلســــــــــابات واحملاســــــــــب املعتمد، عدد 

 .35: ادةامل
 27املؤرخ يف  24-11املرســـــــــــــوم التنفيـــذي  -

، املتعلق بتحــديــد تشـــــــــــــكيلــة 2011جــانفي 
لس الوطين للمحاســـــــــــــبة وتنظيمه وقواعد  ا

 .22، املادة: 2011، 07سريه، العدد:
 27مؤرخ يف  32-11مرســـــــــــــوم تنفيــــــذي  -

، يتعلق بتعيني حمــــــافظـي 2011جــــــانفي 
 .04 ، املادة:07احلسابات، العدد 

، حيدد حمتوى 2013جوان  24قرار مؤرخ يف  -
، 24معايري تقارير حمافظ احلســــــابات، العدد 

2014.  

تناول االســــــتبيان املســــــؤوليات العامة يف احملاور ي
  الثالث من خالل العبارات التالية: 

للجزء األول من  20إىل  15العبـــارات من  -
  احملور األول؛

  للمحور الثاين؛ 2العبارة  -
احملور  للجزء األول من 11إىل  5العبارات من  -

  الثالث.

مســــــؤولية االتفاق على شــــــروط التكليف مبهمة 
  التدقيق:

املدقق التأكد من الشـــــــــــروط املســـــــــــبقة  تلزم -
  لعملية التدقيق

تلزم املـــدقق بـــاالتفـــاق مع اإلدارة واملكلفني  -
بــــاحلوكمــــة حول شـــــــــــــروط عمليــــة التــــدقيق 

  وتدوينها خطيا.

مســــــؤولية االتفاق على شــــــروط التكليف مبهمة 
  التدقيق:

يلزم املدقق فهم شــــــروط احملددة من خالل دفرت 
الشــــــروط الذي تعهد بشــــــأنه، والذي يتضــــــمن 

  مدى كيفية أداء مهمته القانونية.

التشـــــــــــــريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  -
احملاســـــــــــيب باجلزائر ال تكفي لضـــــــــــمان تعزيز 

 املسؤوليات العامة ملمارسة املهنة؛
 

 إىل ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر -
عايري م معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب

  ؛حملية توضح له مسؤولياته
 

  :املالية ملقوائاجلودة تدقيق اعلى رقابة  مسؤولية
حتمل املدقق مسؤولية أداء اإلجراءات الالزمة 

  للرقابة على جودة عملية التدقيق.

  :املالية ملقوائاجلودة تدقيق اعلى رقابة  مسؤولية
 حيمل جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين

  للمحاسبة مهمة ضمان جودة التدقيق.
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مسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق يف ملفات 
  عمل:

تلزم املـــدقق بـــإعـــداد وثـــائق التـــدقيق يف الوقـــت 
احملــــدد، وتوثيق إجراءات اليت مت أداءهــــا وأدلــــة 
 التدقيق اليت مت احلصــــــــــول عليها، مث جتميعها يف

دف:   ملف التدقيق النهائي 
 حول حتقيق االهداف توصل إىل استنتاجال -

 الكلية للمدقق؛
قيق داء التدأتخطيط و احلصول على دليل ب -

وفقا ملعايري التدقيق الدولية واملتطلبات 
ا  ؛القانونية والتنظيمية املعمول 

مساعدة فريق العملية يف ختطيط وأداء عملية  -
 التدقيق؛

مساعدة أعضاء فريق العملية املسؤولون عن  -
 التوجيه واإلشراف علىاإلشراف يف سبيل 

 عمل التدقيق؛
ن ن يكون مسؤوال عأمتكني فريق العملية من  -

 عمله؛
مهية االحتفاظ بسجل للمسائل ذات األ -

 املستمرة يف عمليات التدقيق املستقبلية؛
التمكني من إجراء مراجعات رقابة اجلودة  -

 والفحوصات؛
التمكني من إجراء فحوصات خارجية وفقا  -

لبات ة والتنظيمية واملتطللمتطلبات القانوني
  ول به.االخرى املعم

مسؤولية توثيق كل إجراءات التدقيق يف ملفات 
  عمل:

يلزم املـدقق على تـدوين كـل اإلجراءات واألدلـة 
املرتبطــــة بتنفيــــذ املهمــــة من خالل املســـــــــــــــــك 
اإلجباري للملف الدائم وامللف السنوي، وذلك 

  دف:
ن مالتمكن من اتباع طريقة للتدقيق والتأكد  -

مجع كل العناصر الضرورية للتعبري عن رأي 
 مربر حول احلسابات السنوية؛

التمكن من حيازة معلومات ذات طابع دائم  -
حول املؤسسة حمل التدقيق طوال مدة التوكيل 

 ومع احتمال جتديده؛
الحتفاظ وتوفري إذا اقتضى األمر التمكن من ا -

دليل لألعمال اليت أجريت، واالجتهادات 
ليت استعملت للوصول إىل إبداء والوسائل ا

رأي حول مدى شرعية ومصداقية احلسابات 
 السنوية؛

املهنية  طرقالتمكن من مطابقة عمله لل -
 املقبولة على الصعيد الوطين والدويل؛

اإلشراف على العمل الذي من التمكن  -
  أجري من طرف املساعدين.

زز العمل مبعايري التدقيق الدولية يف اجلزائر يع -
 من جتسيد املسؤوليات العامة ملمارسة املهنة.

 
) 299-200التدقيق الدولية (العمل مبعايري  -

يف  0.212ؤثر بـــــــــــــــ ي" املبادئ واملســؤوليات"
مهنة التدقيق احملاســـــــــــــيب  ممارســـــــــــــةمن الرفع 

  باجلزائر.

مسؤولية الكشف عن األخطاء اجلوهرية خاصة 
  باالحتيال: منها املتعلقة

تلزم املدقق بتحديد، تقييم األخطاء  -
ن منها ناجم عاجلوهرية، والكشف أيا 

االحتيال من خالل احلصول على أدلة 
تدقيق مناسبة، ومن مث تلزمه باالستجابة 

 بشكل مناسب لالحتيال.
توفر للمدقق اإلجراءات والوسائل اليت  -

  تساعده على اكتشاف االحتيال.

األخطاء اجلوهرية خاصة مسؤولية الكشف عن 
  منها املتعلقة باالحتيال:

جيرب املدقق بالتصريح عن األعمال اإلجرامية  -
ا علما أثناء تنفيذ مهمته وإذا  اليت أحيط 
 امتنع عن ذلك يتعرض إىل عقوبات حمددة.

يقدم للمدقق بعض اإلجراءات للتصريح عن  -
  االعمال اإلجرامية املكتشفة.

 لقواننياالمتثال لمسؤولية الكشف عن عدم 
ا:واألنظمة    املعمول 

 لقواننيمسؤولية الكشف عن عدم االمتثال ل
ا:واألنظمة    املعمول 

يوجب املدقق فحص قيم ووثائق املؤسسة  -
حمل التدقيق واملصادقة على صحة وانتظام 
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تلزم املدقق باحلصول على أدلة تدقيق كافية  -
ومالئمة تتعلق بااللتزام بأحكام القوانني 

ا؛  واألنظمة املعمول 
توفر للمدقق إجراءات تساعده يف حتديد  -

حاالت عدم االلتزام للقوانني واألنظمة 
ا؛  املعمول 

حتدد له كيفية االستجابة بالشكل املناسب  -
ا.بالعدم االلتزام    لقوانني واألنظمة املعمول 

ا ألحكام التشريع  ملعمول اومطابقة حسابا
 ا.

يلزم املدقق بضرورة التأكد من أن القوائم  -
  املالية معدة وفقا للنظام احملاسيب املايل.

  مسؤولية االتصال مع املكلفني باحلوكمة:
مة ن إبالغ املدقق املكلفني باحلوكأتعترب  -

 جزءا من عملية التدقيق.
قق ب على املدجيحتدد أهم املسائل اليت  -

  وكمة.إبالغها للمكلفني باحل

  مسؤولية االتصال مع املكلفني باحلوكمة:
يؤكد على املدقق اعداد تقارير خاصة توجه  -

 إىل اجلمعية العامة واجلهاز التداويل.
حيدد املعلومات اليت تتضمنها جمموعة  -

  التقارير اخلاصة.

  

اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة  مسؤولية
  :الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة

ملكلفني باحلوكمة ا ضرورة إبالغتأكد على 
ولإلدارة بنقاط الضعف املوجودة يف نظام الرقابة 
الداخلية باملؤسسة واليت حددها املدقق أثناء 
ا ذات امهية كافية وتستحق  التدقيق ويرى بأ

  .العناية

اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة  مسؤولية
  :ةالداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدار 

امة تقدمي تقرير خاص إىل اجلمعية العتلزم املدقق 
أو اجلهاز التداويل املؤهل يقيم فيه صدق 
املعلومات الواردة يف التقرير املرسل من طرف 
املؤسسة حمل التدقيق حول إجراءات الرقابة 

  الداخلية.
  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثة املصدر:

 ولحمن خالل اجلدول السابق يتضح أنه من الصعب مقارنة التشريعات احلالية مبا تتطلبه معايري التدقيق الدولية 
ويل املسؤوليات موضوعة يف معيار تدقيق الديتحملها املدقق، كون أن كل مسؤولية من هذه اليت مسؤوليات عامة 

حمدد يساعد املدقق على أداءها، يف حني أن املشرع اجلزائري يضعها يف نصوص قانونية متفرقة تتسم بالزام فقط دون 
تقدمي التفاصيل وتوضيحات تساعد املدقق على حتمل تلك املسؤوليات، وهذا ما أكد عليه رأي حمافظي احلسابات 

سؤوليات العامة للتدقيق جتسيد املاسبني من خالل اتفاقهم على أن التشريعات احلالية غري كافية ال تضمن واخلرباء احمل
 اخلطيالحندار  كما أن منوذجإىل معايري التدقيق الدولية يف سبيل توضيح هذه املسؤوليات،   لكن املدقق ال يلجأ

ممارسة مهنة من يف الرفع يؤثر  "املبادئ واملسؤوليات") 299-200( التدقيق الدوليةالعمل مبعايري أن ب يتنبأ املتعدد
  :أن ، حيث يرونفظي احلسابات واخلرباء احملاسبنيهذا ما يؤكد عليه رأي حماو  ،0.212 بـ التدقيق احملاسيب باجلزائر

إجراءات القبول بتوكيل عملية التدقيق وما يتضمنه دفرت الشروط ال تكفي لضمان االتفاق بشكل سليم على  -
من شأنه أن يساعد املدقق يف حتمل مسؤولية  210عملية التدقيق، غري أن العمل مبعيار التدقيق الدويل 

  االتفاق حول شروط التكليف باملهمة؛
مهام جلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة ال تضمن املراقبة على جودة عمل املدقق، إال أن  -

  من شأنه أن حيمل املدقق مسؤولية الرقابة على جودة التدقيق؛ 220العمل مبعيار التدقيق الدويل 
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مل مبعيار ت التدقيق، بينما العملفات العمل امللزمة على املدقق مسكها ال تكفي لضمان توثيق كل إجراءا -
من شأنه أن يسهل للمدقق توثيق كل إجراءات التدقيق جبودة عالية وجتميعها يف ملف  230التدقيق الدويل 

  ائي.
إجراءات التصريح عن االعمال اإلجرامية ال تكفي للكشف عن األخطاء خاصة منها النامجة عن االحتيال،  -

من شأنه أن يساعد املدقق يف حتمل مسؤولية الكشف عن  240الدويل يف حني أن العمل مبعيار التدقيق 
  األخطاء اجلوهرية خاصة منها النامجة عن االحتيال، وكذا االستجابة هلا بالشكل املناسب؛

من شأنه أن يساعد املدقق يف الكشف عن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة  250العمل مبعيار التدقيق الدويل  -
ا، خ   اصة يف وجود فراغ قانوين يوفر للمدقق اإلجراءات اليت متكنه من ذلك.املعمول 

ال تكفي لتحديد طريقة اتصال املدقق  2013جوان  24معايري التقرير املوضوعة من خالل القرار املؤرخ يف  -
من شأنه أن يساهم يف تسهيل  260باألصحاب املؤسسة حمل التدقيق، أما العمل مبعيار التدقيق الدويل 

ولية اتصال املدقق مع املكلفني باحلوكمة، وذلك ألنه هذا املعيار حيمل املدقق االتصال باملكلفني باحلوكمة مسؤ 
يف الوقت وبالشكل املناسبني، للتمكني من اختاذ املكلفني باحلوكمة باإلجراءات املناسبة على خالف املشرع 

  الذي يقيد اتصاله بتقارير خاصة تقدم مع التقرير العام.
ال يكفي لإلبالغ  2013جوان  24 املؤرخ يف ار التقرير إجراءات الرقابة الداخلية املنصوص عليه وفقا للقرارمعي -

من شأنه أن حيمل املدقق  265عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية، غري أن العمل باملعيار التدقيق الدويل 
د فهمه دارة واملكلفني باحلوكمة واليت حددها عنمسؤولية اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية لإل

  لنظام الرقابة الداخلية.
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II.  أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تقييم الخطرمناقشة 
قق الدويل اجلديد لتصنيف معايري التدقيق الدولية يويل اهتماما بالغا لتقييم اخلطر، ويعترب أن فهم املدإن التوجه 

املؤسسة وبيئتها وكذا تقييم رقابتها الداخلية لتحديد املخاطر، ويعترب أن تقييم واالستجابة للمخاطر األخطاء احملددة 
ع تتطلبه معايري التدقيق احلالية م التشريعاتلة إلسقاط ملا جاءت به يساعد يف التخطيط لعملية التدقيق، وفيما يلي حماو 

  الدولية يف سبيل تقييم اخلطر. 
II. 1 . وبيئتها أثر تبني معايير التدقيق الدولية على فهم المؤسسةمناقشة 

التعرف  يفيبني اجلدول املوايل رأي حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حول مدى كفاية التشريعات احلالية 
  على املؤسسة، وكذا حتديد أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية يف مساعدة املدقق على فهم املؤسسة وبيئتها:

 فهم المؤسسة وبيئتهاالمدقق مساعدة على ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية بالجزائر 5-6الجدول رقم (
  ةصائيالدراسة االستق  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

  فهم املؤسسة وبيتها يف: تتناول
حتــديــد وتقييم " 315 معيــار التــدقيق الــدويل -

خمــــــاطـر اخلـطــــــأ اجلـوهـري مـن خـالل فـهـم 
  ".املؤسسة وبيئتها

  تناول تعرف على املؤسسة، من خالل:ي
 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر 
ــــة حملــــافظ ، 1994 ــــاالجتهــــادات املهني املتعلق ب

  .05و 01احلسابات، التوصيات: 

تناول االســـــــــتبيان فهم املؤســـــــــســـــــــة وبيئتها من ي
  خالل العبارات التالية: 

  جزء الثاين احملور األول؛لل 1عبارة ال -
  للجزء الثاين من احملور الثالث. 1العبارة  -

  فهم املؤسسة وبيئتها:
حث املؤســــــســــــة وبيئتها بالبتلزم املدقق من فهم 

االت التالية:   عن املعلومات ختص ا
العوامل اخلاصـــــــــة بقطاع النشـــــــــاط والعوامل  -

 التنظيمية والعوامل األخرى اخلارجية؛
 طبيعة املؤسسة؛ -
 اختيار املؤسسة للسياسات احملاسبية؛ -
أهداف واســــــــــرتاتيجية املؤســــــــــســــــــــة وخماطر  -

 العمل؛
  قياس ومراجعة األداء املايل للمؤسسة. -

  فهم املؤسسة وبيئتها:
يعترب التعرف على املؤسسة بصفة عامة من بني 
ــــدقيق، من  ــــذ مهمــــة الت إجراءات الالزمــــة لتنفي

  خالل التعرف على:
 التسمية االجتماعية؛ -
 اهليكل العام؛ -
 عنوان الوحدات؛ -
 حملة تارخيية؛ -
ــــة  - املســـــــــــــريين واألشـــــــــــــخــــاص اليت هلــــا عالق

  باملؤسسة.

ـــــالطريقـــــة ا - بعهـــــا ليت يتاإلجراءات املتعلقـــــة ب
املقرر يف مدقق احلســـابات واملنصـــوص عليها 

103/SPM/94  ال تـكـفـي لـلـتـعـرف عـلـى
 ؛ املؤسسة

يســـمح زائر اجلالعمل مبعايري التدقيق الدولية ب -
 ؛سة حمل التدقيق وبيئتهامن فهم املؤس

ــــة جموعــــة العمــــل مب - ــــدولي ــــدقيق ال معــــايري الت
الســـــــــــــتجـــابـــة ) "تقييم اخلطر وا300-499(

ـــــــــــــــــــــــــ لألخطـاء "ي يف الرفع من  0.270ؤثر بـ
  .ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثة املصدر:

يل التعرف على املدقق االطالع عليها يف ســب لزماليت تالتشــريعات احلالية يبني اجلدول الســابق أنه إذا مت اســقاط 
ــة وبيئتها، يالحظ أن  ــسـ االت اليت تلزم معايري التدقيق الدولية االطالع عليها من أجل فهم املؤسـ ــة على ا ــسـ املؤسـ
ــة على خالف معايري التدقيق الدولية اليت تركز على  ــســ تم بالتعرف على الطابع القانوين للمؤســ ــريعات احلالية  التشــ

ا، وذلك أل ظروف عات احلالية هو ن اهلدف من التشـــرياإلحاطة بالظروف اليت حتيط باملؤســـســـة والبيئة اليت تعمل 
ــة والتأكد من احرتامها، غري أن معايري التدقيق الدولية تؤكد على أن  ــســـ ــع هلا املؤســـ حتديد املدقق األحكام اليت ختضـــ

ــة وبيئتها هو حتديد خماطر األخطاء،  ــســ ــباهلدف من فهم املؤســ ــابات واخلرباء احملاســ ني يرون وعليه فإن حمافظي احلســ
  أن التشريعات احلالية ال تكفي فهم املؤسسة وبيئتها، على عكس العمل مبعايري التدقيق الدولية.
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II. 2 . أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تقييم الرقابة الداخليةمناقشة 
ــيبني اجلدول املوايل هدف تقييم الرقابة الداخلية،  ــ ــ ــر الرقابة الداخلية وكذا توثيق نتائج املتوصـ ــ ــ ل من تقييم عناصـ

دف حتديد  ــريعات احلالية وما تتطلبه معايري التدقيق الدولية، وذلك  ــ ــ ــ ــــب ما جاءت به التشــ ــ ــ ــر حســ ــ ــ ــ تلك العناصــ
ــائية اليت مت إجر  ــتقصـــ ــة االســـ ــريعات احلالية وأثر العمل مبعايري التدقيق الدولية بناء على الدراســـ ءها امدى كفاية التشـــ

  على عينة من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني:
 داخلية للمؤسسةللرقابة الالمدقق تقييم على بالجزائر في المساعدة ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 6-6الجدول رقم (

  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية
  تقيم الرقابة الداخلية من خالل: تتناول

حتــديــد وتقييم " 315 معيــار التــدقيق الــدويل -
خمــــــاطـر اخلـطــــــأ اجلـوهـري مـن خـالل فـهـم 

 "؛املؤسسة وبيئتها
ــــــدويل - ــــــدقيق ال ــــــار الت ــــــارات  402 معي "اعتب

التدقيق املتعلقة باملؤســـــســـــات اليت تســـــتعمل 
  "مؤسسات خدمية

تناول فحص وتقييم الرقابة الداخلية من خالل ي
  النصوص القانونية التالية:

 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -
ــــة حملــــافظ ، 1994 ــــاالجتهــــادات املهني املتعلق ب

  ؛05و 01احلسابات، التوصيات: 
، حيدد حمتوى 2013جوان  24قرار مؤرخ يف  -

، 24معايري تقارير حمافظ احلســـــــــــــابات، العدد 
2014.  

الل من ختناول االســـــــــــــتبيان الرقابة الداخلية ي
  العبارات التالية: 

  للجزء الثاين احملور األول؛ 2العبارة  -
  .للجزء الثاين من احملور الثالث 1العبارة  -

  فهم الرقابة الداخلية:
ـــدف  - ـــة  ـــداخلي ـــة ال ـــاب تلزم املـــدقق بفهم الرق

اجلوهريـــــة والتخطيط لعمليـــــة حتـــــديـــــد خمـــــاطر 
  التدقيق؛

لرقابة اتلزم املدقق بفهم كل عنصر من عناصر -
  الداخلية التالية:

 ؛بيئة الرقابة  
 ؛عملية تقييم خماطر املؤسسة  
 ؛نظام املعلومات  
 ؛أنشطة الرقابة املتعلقة بالتدقيق  
 متابعة عناصر الرقابة.  

توثيق كل ما حتصـــــــــــــل عليه من  تلزم املدقق -
معلومات حول فهم املنشــأة وعناصــر الرقابة 

 الداخلية واملخاطر الناجتة عنها؛
دمـــات مهيــة اخلــأو تلزم املــدقق بفهم لطبيعــة  -

حمل  ة للمؤسسةياليت تقدمها املؤسسة اخلدم
التــدقيق، ومن مث حتــديــد أثرهــا على الرقــابــة 

  الداخلية.
  

  فهم الرقابة الداخلية:
يلزم املدقق بفحص وتقييم الرقابة الداخلية  -

دف حتديد نســـــــــــــب األخطاء يف الرقابة 
 تــدقيقجــل حتــديــد برنــامج الــداخليــة من أ

 احلسابات؛
يعترب أن املكونــات األســــــــــــــاســـــــــــــيــة الرقــابــة  -

  الداخلية هي:
 نظام التنظيم؛ 
 نظام اإلعالم والتوثيق؛ 
 نظام األدلة؛ 
 وسائل املادية للحماية؛ 
 املوظفني؛ 
 .نظام املراقبة  

يفرض على املدقق تلخيص نتائج ما توصل   -
ــــابــــة  ــــات الرق ــــه حول فحص وتقيم مكون إلي

 الداخلية وتسجيلها يف:
  ملفات العمل؛ 
 ه إىل مســـــريي املؤســـــســـــة حمل تقرير موج

  التدقيق.

ـــــالطريقـــــة اليت يتبعهـــــا  - اإلجراءات املتعلقـــــة ب
املقرر يف مدقق احلســـابات واملنصـــوص عليها 

103/SPM/94  ال تكفي للتقييم الرقــــابـــــة
 خلية؛االد
 

 العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر يســـمح -
 كـل عنصـــــــــــــر من عنـاصـــــــــــــر الرقـابـةمن فهم  

 ؛سة حمل التدقيقلمؤسالداخلية ل
 

ــــة العمــــل مبجموعــــة معــــايري  - ــــدولي ــــدقيق ال الت
) "تقييم اخلطر واالســـــــــــــتجــابــة 300-499(

ـــــــــــــــــــــــــ يلألخطـاء " يف الرفع من  0.270ؤثر بـ
  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

  .باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية من إعداد الباحثة املصدر:
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ــرع اجلزائري على ما تتناوله معايري التدقيق الدولية يف ما  ــ ــقاط فحص وتقييم الرقابة الداخلية وفقا للمشــ ــ ميكن اســ
ــــحا حول  عخيص الفهم الكاف لنظام الرقابة الداخلية، يالحظ وجود اختالف و  ــ ــر الرقابة الداخلية حياضـــ ــ ــ ث ناصـــ

ــر تتمثل يف: أ ــ ــة عناصــ ــ ــها يف مخســ ــ ــة، نظام بيئة الرقابة، عملية تقييم خماطر ان معايري التدقيق الدولية تلخصــ ــ ــســ ــ ملؤســ
ــر الرقابة ــ ــطة الرقابة املتعلقة بالتدقيق و متابعة عناصــ ــ ــرع اجلزائري فإنه حيدداملعلومات، أنشــ ــ ــر الرقابة  ، أما املشــ ــ عناصــ

ــر تتمثل يف  ــ ــ ــ ــ ــتة عناصـ ــ ــ ــ ــ ــائل املادية للحماية، الداخلية يف سـ ــ ــ ــ ــ نظام التنظيم، نظام اإلعالم والتوثيق، نظام األدلة، وسـ
املوظفني ونظام املراقبة، واالختالف ليس يف عدد العناصر فحسب بل يظهر يف غياب بعض العناصر وفقا للمشرع 

ــة رغم اجلزائر  ــ ــســـ ــ يف حتديد مدى قوة  مهيتهاأي واليت تظهر يف املعايري الدولية كبيئة الرقابة، وعملية تقييم خماطر املؤســـ
ــها  ــ ــ ــ ــ ــ ــر الرقابة اليت تنص عليها معايري التدقيق الدولية هي نفســ ــ ــ ــ ــ ــ وكفاءة الرقابة الداخلية، كما يالحظ ان باقي عناصــ

  بتبويب وتفصيل خمتلف. العناصر الستة اليت أكد عليها املشرع اجلزائري لكن

ورغم االختالف يف عناصر الرقابة الداخلية بني ما جاء به املشرع اجلزائري وما تتناوله معايري التدقيق الدولية إال 
ما يتفقان حول اهلدف من فهم الرقابة ال ــة حمل التدقيق، إذ أأن الباحثة ترى أ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ عايري التدقيق ن مداخلية للمؤسـ

ــر هو حتديد األخطاء اجلوهرية، تركز على أن االدولية  ــ ــ ــرع اجلزائري يؤ هلدف من فهم هذه العناصــ ــ ــ كد على وكذا املشــ
ــر الرقابة الداخلية هو حتديد نســـب األخطاء يف الرقابة الداخلية من أجل حتديد  ــة وتقييم عناصـ أن اهلدف من دراسـ

ــابات، كما  ــ ــ ــ ــرع اجلزائر أن كال من معايري التدقيق الدبن الباحثة تالحظ أبرنامج تدقيق احلسـ ــ ــ ــ ي يؤكد على ولية واملشـ
  ضرورة توثيق واإلفصاح عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية.

تم بأثر اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات اخلدمي ة الداخلية وختصص على الرقاب ةكما أن معايري التدقيق الدولية 
 هاناخلدمات، ولعل أن النقائص اليت تعاين ملذلك معيار كامل، غري أن املشرع اجلزائري ال يويل أي اهتمام هلذه 

بة ام الرقتقييلالتشريعات احلالية أدت إىل اتفاق حمافظ احلسابات واخلرباء احملاسبني على عدم كفاية هذه التشريعات 
ن العمل مبعايري التدقيق الدولية من شأنه أن يسمح من فهم كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية والتأكيد على أ

دف حتديد  يظهر يف السماح للمدقق تقييم الرقابة الداخلية ةاخلية، وباليت فأثر تبين معايري التدقيق الدوليالد
  األخطاء والتخطيط لعملية التدقيق.

  

II. 3. أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تحديد وتقيم األخطاء واالستجابة لمخاطر الجوهرية مناقشة 
دد املؤسسة، يهدف املدقق من فهمه  للمؤسسة وبيئتها وكذا تقييم رقابتها الداخلية إىل حتديد املخاطر اليت 

واجلدول التايل يبني رأي حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حول مدى كفاية التشريعات احلالية يف حتديد وتقييم 
  لك:تلك املخاطر واالستجابة هلا، وأثر العمل مبعايري التدقيق الدولية على ذ
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  بة لهاعلى تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية واالستجابالجزائر ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 7-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

حتــديــد وتقييم خمــاطر األخطــاء اجلوهريــة  تتنــاول
موعة من   املتمثلةاملعايري، و واالستجابة هلا يف ا

  يف املعايري التالية:
حتــديــد وتقييم " 315 معيــار التــدقيق الــدويل -

خمــــــاطـر اخلـطــــــأ اجلـوهـري مـن خـالل فـهـم 
 "؛املؤسسة وبيئتها

"األمهية النســــــــبية  320 معيار التدقيق الدويل -
 ؛يف ختطيط وأداء عملية التدقيق"

"اســــتجابة املدقق  330 معيار التدقيق الدويل -
 ؛"املقيمةللمخاطر 

ــــــدويل - ــــــدقيق ال ــــــار الت ــــــارات  450 معي "اعتب
التدقيق املتعلقة باملؤســـــســـــات اليت تســـــتعمل 

  مؤسسات خدمية".

مل يتنــاول حتــديــد اخلطر يف نصـــــــــــــوص قــانونيــة 
  حمددة، بل أشار إله فقط يف:

 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -
ــــة حملــــافظ ، 1994 ــــاالجتهــــادات املهني املتعلق ب

  .05احلسابات، التوصية: 
  تناول التصريح باألعمال اإلجرامية يف:

 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -
املتعلق بــاالجتهــادات املهنيــة حملــافظ ، 1994

 .04 :التوصية، احلسابات
  

ث تناول االســـتبيان تقييم اخلطر يف احملاور الثالي
  من خالل العبارات التالية: 

ـــــارات من  - ـــــاين احملور  5 إىل 3العب للجزء الث
  األول؛

  ؛الثاين احملور من 5 إىل 3العبارات من  -
احملور للجزء الثــــاين  5 إىل 3العبــــارات من  -

  .الثالث
 
  

واالستجابة للمخاطر األخطاء حتديد، تقييم 
  اجلوهرية:

 تلزم املدقق بتحديد املخاطر اجلوهرية وتوفر له -
  اإلجراءات الالزمة؛

تقييم ت اخلاطئة و ناتلزم املدقق تقييم البيا -
  املخاطر وتفر له اإلجراءات الالزمة؛

تلزم املدقق االستجابة بشكل املالئم  -
  للمخاطر اجلوهرية وتوفر اإلجراءات املساعدة.

واالستجابة للمخاطر األخطاء حتديد، تقييم 
  اجلوهرية:

 إىل إلزام املدقق تقدمي أماكن اخلطر يف يشري -
املعلومات اليت يسجلها املدقق عند التعرف على 

  املؤسسة؛
  يلزم املدقق بالتصريح عن األعمال اإلجرامية؛ -
  

ـــــالطريقـــــة اليت يتبعهـــــا  - اإلجراءات املتعلقـــــة ب
قرر مدقق احلســـابات واملنصـــوص عليها يف امل

103/SPM/94  م د وتقيييـــدتكفي لتحـــال
 خماطر األخطاء اجلوهرية، ولالستجابة هلا؛

 
ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -

معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 
حمليــــــة توفر لــــــه إجراءات حتــــــديــــــد، تقييم 

 تجابة للمخاطر األخطاء اجلوهرية؛واالس
 

زائر ميكن الدولية يف اجلالعمل مبعايري التدقيق  -
ــــة  ــــد، تقييم واالســـــــــــــتجــــاب املــــدقق من حتــــدي

 ؛للمخاطر األخطاء اجلوهرية
 

ــــة العمــــل مبجموعــــة معــــايري  - ــــدولي ــــدقيق ال الت
) "تقييم اخلطر واالســـــــــــــتجــابــة 300-499(

ـــــــــــــــــــــــــ ي لألخطاء" يف الرفع من  0.270ؤثر بـ
  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

 من:املخاطر تتضتعترب أن إجراءات تقييم  -
 االستفسارات؛ 
 اإلجراءات التحليلية؛ 
 املالحظة والتفتيش؛ 
 املعلومات السابقة؛ 
 .املناقشة بني أعضاء فريق عملية التدقيق 
 تلزم املدقق تقييم البيانات اخلاطئة احملددة من -

خالل إجراءات تقييم املخاطر إذا كانت 
 ؛جوهرية

توفر للمدقق أساس الستجابة ملخاطر  -
اجلوهرية حسب مستوى هذه  األخطاء

  اإلجراءات مع مراعات األمهية النسبية.

يوفر للمدقق إجراءات التصريح باألعمال -
  اإلجرامية، وآجال وأشكال التصريح.

  .باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية من إعداد الباحثة املصدر:
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يبني اجلدول السابق أن املشرع اجلزائري ال يويل اهتمام كبري لتقييم اخلطر ويكتفي فقط باألعمال اإلجرامية، لذا 
يرى حمافظو احلسابات واخلرباء احملاسبني أن التشريعات احلالية ال تكفي لتحديد وتقييم خطر واالستجابة له وكذا 

ى أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من خالل اإلجراءات اليت االستجابة ملخاطر األخطار اجلوهرية، ويؤكدون عل
  وفرها من شأنه أن ميكن املدقق من: ت

 ؛خماطر األخطاء اجلوهريةحتديد  -
 خماطر األخطاء اجلوهرية؛تقييم  -
 .االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية -

ــبني يرون أن املدقق باجلزائر ال ــ ــ ــ ــابات واخلرباء احملاســ ــ ــ ــ الدولية رغم  يلجأ إىل معايري التدقيق كما أن حمافظي احلســ
 غياب معايري حملية توفر له إجراءات حتديد، تقييم واالســتجابة للمخاطر األخطاء اجلوهرية، ومنوذج االحندار اخلطي

ــة  هالذي تقرتحاملتعدد  ــ ــ ــ ــ ــتجابة ) 399-300( التدقيق الدوليةمبعايري  ن العملبأ يتنبأهذه الدراســـ ــ ــ ــ ــ "تقييم اخلطر واالســـ
  .0.270 بـ ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائرمن رفع ي "لألخطاء

II. 4 .أثر تبني معايير التدقيق الدولية على التخطيط لعملية التدقيق مناقشة 
املدقق وضع برنامج عمل مفصل لعملية التدقيق، واجلدول املوايل يبني رأي حمافظي احلسابات واخلرباء على 

التشريعات احلالية يف مساعدة املدقق على وضع ذلك الربنامج، وكذا رأيه حول أثر احملاسبني حول مدى كفاية 
  العمل مبعايري التدقيق الدولية يف توفري اإلجراءات اليت متكن املدقق من وضع خطة سليمة يتبعها يف أداء عمله:

  لعملية التدقيق التخطيط السليمعلى بالجزائر ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية 8-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

ـــــاول ـــــدقيق من خالل  تتن ـــــة الت التخطيط لعملي
 املعايري التالية:

"التخطيط  300 معيــــــار التــــــدقيق الــــــدويل -
 "؛املالية قوائملتدقيق ال

"األمهية النســــــــبية  320 معيار التدقيق الدويل -
  .التدقيق"يف ختطيط وأداء عملية 

  يتناول التخطيط عملية التدقيق يف: 
 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -

املتعلق بــاالجتهــادات املهنيــة حملــافظ ، 1994
 .06إىل  01احلسابات، التوصيات من 

  

ث تناول االســـتبيان تقييم اخلطر يف احملاور الثالي
  من خالل العبارات التالية: 

  احملور األولمن للجزء الثاين  7و 6عبارات ال -
  للمحور الثاين؛ 6 العبارة -
  للجزء الثاين من احملور الثالث. 7و 6عبارات ال -

تعترب التخطيط عملية مرحلة مصاحبة ألداء  -
  عملية التدقيق بأكملها؛ 

تشرتط على املدقق القيام باألنشطة األولية  -
  للتدقيق قبل وضع أنشطة التدقيق.

دقيق تباع مسار لتنفيذ مهمة التادقق بامليلزم  -
يتمثل يف اإلجراءات الدنيا لعملية التدقيق 

  واملوضوعة يف ستة توصيات من املقرر.
يلزم املدقق بالقيام بإجراءات قبل القبول  -

  التوكيل مبهمة التدقيق.

ـــــالطريقـــــة اليت يتبعهـــــا  - اإلجراءات املتعلقـــــة ب
مدقق احلســـابات واملنصـــوص عليها يف املقرر 

103/SPM/94  تـكـفـي لـلـحـكـم عـلـى ال
ـــا على أداء خطـــة  الظروف اليت تؤثر ســـــــــــــلب
التدقيق وال تضـــمن وضـــع برنامج عمل جيد 

 ؛له
 

ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -
معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 

  األنشطة األولية: تمثل يف ت
التأكد من نزاهة اإلدارة واليت قد تؤثر على  -

 استمرارية املدقق بعملية التدقيق؛
احتفاظ املدقق باالستقاللية والقدرة الالزمني  -

 ألداء عملية التدقيق؛

بق أنشطة تسيضع األنشطة األولية على شكل 
 قبول التوكيل باملهمة، واليت تتمثل يف:

التأكد من أســــــــــــباب عزل زميله أو رفضــــــــــــه  -
 لتجديد عهدته؛
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ل العميالتأكد من عدم وجود سوء تفاهم مع  -
خبصوص الشروط تكليف املدقق بعملية 

  التدقيق.
  

ا  - التأكد من مؤهالت وكفاءات مكتبه من أ
ــه بتنفيــذ التوكيــل، وكــذا إمكــانيــة  تســـــــــــــمح ل

 ممارسة مهمته بكل حرية؛
التــأكــد من عــدم وقوع حتــت طــائلــة التنــايف  -

واملمنوعات الشـــــــــرعية والقانونية للممارســــــــــة 
 مهنة تدقيق احلسابات؛

التأكد من أن التوكيل املقرتح عليه ال يشــــوبه  -
  شرعية تعيينه.خمالفات وكذا  أي

تضـــــــــــمن له وضـــــــــــع خطة جيدة ألداء حملية 
 ؛ إجراءات التدقيق

 
لزم يالعمل مبعايري التدقيق الدولية يف اجلزائر  -

املـــدقق من مراعـــاة األمهيـــة النســـــــــــــبيـــة عنـــد 
ـــه  ـــدقيق ويضـــــــــــــمن ل التخطيط إلجراءات الت

 ؛التخطيط السليم لعملية التدقيق
 

ــــة  - ــــدولي ــــدقيق ال العمــــل مبجموعــــة معــــايري الت
قييم اخلطر واالســـــــــــــتجــابــة ) "ت300-499(

ـــــــــــــــــــــــــ لألخطـاء "ي يف الرفع من  0.270ؤثر بـ
  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

 ي:ما يلتتمثل أنشطة التدقيق  تعترب أن
ديد التدقيق الشاملة يتم حت اسرتاتيجيةوضع  -

وختصيص املوارد اليت يتم استخدامها لعملية 
 ؛التدقيق

ن خطة التدقيق تشمل طبيعة وتوقيت يتكو  -
ونطاق إجراءات التدقيق اليت سيقوم بأدائها 

 ؛أعضاء فريق العملية
طة التدقيق الشاملة وخ اسرتاتيجيةتغيري  -

لألحداث والظروف غري  التدقيق نتيجة
 ؛ليت يتم مصادفتهااملتوقعة ا

خطط لطبيعة وتوقيت ونطاق توجيه الت -
وإشراف أعضاء فريق العملية ومراجعة 

  .أعماهلم

  يف األنشطة التالية: أنشطة التدقيقيضع 
نونية واملالية والقا االقتصـــــــــــــاديةمعرفة الوقائع  -

 واحملاسبية للمؤسسة حمل التدقيق؛
احلصـــول على املفاهيم الكافية خلصـــوصـــيات  -

 املؤسسة حمل التدقيق؛ 
البحــث عن املعلومــات اليت ختص نشــــــــــــــاط  -

 وتنظيم املؤسسة؛
 تشكيل املخطط والربنامج العام؛ -
حتديد مســــــــــــتوى املســــــــــــاعدين وتكوين فرقة  -

  التدخل.

التدقيق  يةاسرتاتيجتوثيق وتسجيل تلزم املدقق 
الشاملة، خطة التدقيق والتغريات اليت تطرأ على 

  .قرارات التخطيط

مت  تنظيم وإدراج املعلومات اليتيلزم املدقق نقل، 
  احلصول عليها يف امللف الدائم.

  

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثة املصدر:
بغض النظر عن مدى متاشي املقرر مع القوانني احلالية ترى الباحثة أنه بإسقاط ما جاء به املشرع اجلزائري على 

الف يف طريقة تناول أنه رغم االختفيبدو ما تتناوله معايري التدقيق الدولية يف إجراءات التخطيط لعملية التدقيق، 
املدقق التأكد من مالءمة الظروف واإلمكانيات  يلزمفكالمها هذه اإلجراءات إال أن يوجد انسجام كبري بينهما، 

ن تؤثر بشكل أاألحداث والظروف اليت ميكن من  التأكداحمليطة به باملؤسسة ملزاولة مهمته بطريقة سليمة، وكذا 
ء على املوارد قيق بنا، مث املباشرة يف التخطيط لعملية التدالتخطيط لعملية التدقيق وأدائها سليب على قدرة املدقق على

اء احملاسبني ن حمافظي واخلرب يطها، لكن رغم هذا االنسجام إال أاملتاحة واملعلومات املتحصل عليها حول املؤسسة وحم
ا التشريعات احلالية ال تكفي للحكم على الظروف اليت قد تؤثر سلبا على وضع  يرون أن اإلجراءات اليت جاءت 

ولية يف ظل أن مدقق ال يلجأ ملعايري التدقيق الد ونتفقيعمل جيد للمدقق، و خطة التدقيق، وال تضمن وضع برنامج 
ايري التدقيق أن العمل مبع ونؤكدألداء إجراءات التدقيق، يف حني ي غياب معايري حملية تضمن له وضع خطة جيدة
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ليم لعملية ط السق التخطينه يضمن للمدقالنسبية عند التخطيط، كما أ األمهيةمن شأنه أن يلزم املدقق مراعاة 
  التدقيق.

III. اآلخريندققين مأثر تبني معايير التدقيق الدولية على جمع أدلة التدقيق واالستفادة من عمل  مناقشة  
مجع أدلة تدقيق ليتمكن من إبداء رأيه حول صحة ومصداقية القوائم املالية، ويف سبيل مجع  جيب على املدقق

 أخرى، واجلدول املوايل يلخص ما جاءت به التشريعات احلالية يف سبيلف اطر لك األدلة قد حيتاج املدقق لعمل أت
مجع أدلة التدقيق وحتديد مدى انسجامها مع تتطلبه معايري التدقيق الدولية، وحيدد أثر تبين هذه املعايري يف احلصول 

التشريعات، وأثر  لكعلى أدلة تدقيق من خالل حتديد رأي حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حول مدى كفاية ت
  العمل مبعاير التدقيق الدولية يف توفري أدلة تدقيق كافية ومالئمة:

  ): أثر تبني معايير التدقيق الدولية بالجزائر في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة9-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

موعة ( تتناول   )599-500أدلة التدقيق يف ا
 خرين يفول االســـــــــــــتفـادة من عمـل مـدقق آتتنـا

)600-699.(   

  تناول أدلة التدقيق يف نصوص قانونية التالية:ي
 .4مكرر  715القانون التجاري، املادة  -
 فيفري 02، مؤرخ يف SPM/94/103املقرر  -

املتعلق بــاالجتهــادات املهنيــة حملــافظ ، 1994
 .05و 02احلسابات، التوصيات: 

جوان  29املؤرخ يف ، 01-10 رقم القـــانون -
 ، يتعلق مبهنة واخلبري احملاسب وحمافظ2010

، 42احلســــــــابات واحملاســــــــب املعتمد، عدد 
  .33، 32، 31واد: امل

 تناول االســـتبيان أدلة التدقيق يف احملاور الثالثي
  من خالل العبارات التالية: 

  من احملور األول؛اجلزء الثالث عبارات  -
  من احملور الثاين؛ 8و 7العبارتني  -
  احملور الثالث.عبارات اجلزء الثالث من  -
االســـــــــتفادة من عمل مدقق تناول االســـــــــتبيان ي

  التالية:خالل العبارات من  أخرين
  من احملور الثاين؛ 11و 9 العبارات من -
  من احملور الثالث. زء الرابععبارات اجل -
  
  

التشـــــــــــــريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  -  يشرتط ان تكون أدلة االثبات مقنعة  تشرتط أن تكون أدلة التدقيق كافية ومالءمة
احملاســــــــيب باجلزائر ال تكفي للحصــــــــول على 

 كافية ومالئمة؛أدلة تدقيق  
 

ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -
معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 
حملية تضــــــــمن له احلصــــــــول على أدلة تدقيق  

 كافية ومالئمة؛ 
 

ــــة يف اجلزائر  - ــــدولي ــــدقيق ال العمــــل مبعــــايري الت
يســــــــمح للمدقق احلصــــــــول على أدلة تدقيق  

 كافية ومالئمة؛
 

للمدقق جمموعة من مصـــــــــادر للحصـــــــــول حتدد 
على أدلة التدقيق، منها ما هو داخلي ومنها ما 

  هو خارجي.

لى عهات اليت حيصـــــــــــــل منها حيدد للمدقق اجل
أدلة االثبات، منها ما هو داخلي ومنها ما هو 

  خارجي.
توفر للمدقق جمموعة من اإلجراءات للحصــــــول 

  على أدلة التدقيق كافية ومالئمة، تتمثل يف:
 الفحص؛ -
 املراقبة؛ -
 املصادقات اخلارجية؛ -
 إعادة احلساب؛ -
 إعادة األداء؛ -
 اإلجراءات التحليلية؛ -
  االستفسار. -

ورية الضـــر  تأوجب على املدقق القيام باإلجراءا
  للحصول على أدلة اثبات، واملتمثلة يف:

 التفتيش املادي واملالحظة؛ -
 فحص املستندات؛ -
 املراقبة اجلربية العددية؛ -
لتقييمات، التقاربات التحليالت، ا -

 والتقسيمات؛
 الفحص التحليلي؛ -
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 واملتحصل عليها من ا املعلومات املصرح -
طرف املسريين وموظفني للمؤسسة حمل 

  التدقيق.

ــــة العمــــل مبجموعــــة معــــاي - ــــدولي ــــدقيق ال ري الت
 0.202) "أدلة التدقيق" تؤثر بـ 500-599(

يب لتدقيق احملاســــــــيف الرفع من ممارســــــــة مهنة ا
  باجلزائر؛

 
ــــة  - ــــدولي ــــدقيق ال العمــــل مبجموعــــة معــــايري الت

) "االســــــــــــــتــفــــــادة مــن عــمــــــل 600-699(
ـــــــــــــــــــــــــ  يف الرفع من  0.274اآلخرين" "تؤثر بـ

  ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

توفر للمدقق إجراءات إضــــــــافية تســــــــاعده على 
مجع أدلــة التــدقيق يف بعض حــاالت اليت ميكن 

  ان يصادفها، مثل:
على وجود شـــــــك يف عدم قدرة املؤســـــــســـــــة  -

 االستمرار؛
ة البيانات املالية حتتوي على تقديرات حماسبي -

مبــا يف ذلــك التقــديرات احملــاســـــــــــــبيــة للقيمــة 
 العادلة؛

 املؤسسة ختضع للسيطرة من أطراف أخرى؛ -
  وجود أحداث الحقة. -

 عندمل يشــــــــــري املشــــــــــرع إىل إجراءات إضــــــــــافية 
  الظروف اليت تطرقت هلا املعايري.

ق، أدلة التدقيتفصــــــــــل يف طرق احلصــــــــــول على 
  واملتمثلة يف:

 اختيار كافة البنود؛ -
 اختيار بنود حمددة؛ -
  اختيار عينات التدقيق. -

يوجب على املدقق احلصـــــول على أدلة اإلثبات 
 الســرب اإلحصــائي او الســرب التجرييب،عن طريق 

  وذلك باالعتماد على التجربة واخلربة املهنية.

  لمدقق:دد لحت
 من االســـــــــــتفادةاالعتبارات الالزمة للتمكن  -

 ؛آخرين من عمل مدققني
كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل  -

مع  ؛عملية تدقيق إحدى مؤسسات ا
كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل  -

 ؛عملية تدقيق عنصر من القوائم املالية
له كيفية التأكد من إمكانية االســـــــتفادة من  -

 ؛عمل املدقق الداخلي
 ية االستفادة من عملكيفية التأكد من كفا -

 ؛املدقق الداخلي
  احلاجة لالستفادة من عمل مدقق خبري. -

 قنيمدقمل حيدد املدقق كيفية االستفادة من 
  . آخرين

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثة املصدر:
  

يالحظ أن التشريعات احلالية مل تقدم االهتمام الكاف جلمع أدلة التدقيق رغم أمهيتها  السابقخالل اجلدول  نم
رق وإجراءات احلصول طاسبني يتفقون أن املدقق، لذا فمحافظي احلسابات واخلرباء احمل رأي يف تقييم اخلطر وتكوين

سقاط هذه دقيق كافية ومالئمة، وإذا مت ا يتناوهلا املدقق غري كافية للحصول على أدلة تيتعلى أدلة التدقيق ال
ا ركزت على أن تكون أدلة التدقيق مقنعة لكن اإلقناع يبقى 599-500التشريعات على جمموعة املعايري ( ) يالحظ أ

واسع وخيضع للتقدير الشخصي للمدقق، وجيب توفري االرشادات اليت متكن املدقق من الوصول إىل هذه األدلة، 
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الكفاية  ن تكون أدلة التدقيق اليت جيب على املدقق مجعها كافية ومالئمة، وتربطيق الدولية تشرتط أن معايري التدقلك
يتها، حيث أن أدلة التدقيق وموثوق مة فرتبطها بأمهيةبكمية أدلة التدقيق بناء على جودة أدلة التدقيق، أما املالئ

معيار لتوفري اإلجراءات والطرق  11 تالتدقيق الدولية خصصاملوثوقية تتأثر مبصادر وبطبيعة أدلة الدقيق، لذا فمعايري 
صادفها، على الت اخلاصة اليت ميكن للمدقق أن يااليت تضمن احلصول على أدلة التدقيق يف الظروف العادية ويف احل

، لذا ةخالف التشريعات احلالية اليت تعترب جد حمدودة ال توفر اإلجراءات اليت تضمن احلصول على أدلة تدقيق كافي
، دلةفمحافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني يتفقون على أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من شأنه توفري تلك األ

  وهنا يظهر أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة. 
ــابق كما يالحظ من اجلدول  ــ ــ ــتفادة من الســ ــ ــ ــريعات احلالية مل تويل االهتمام بكيفية االســ ــ ــ مل مدققني عأن التشــ

ــبيل مجع أدلة التدقيق، على ــ ــــت لذلك ثالثة معايري مت اآلخرين يف سـ ــصـ ــ كن خالف معايري التدقيق الدولية اليت خصـ
فظي محاف خبري ، لذامدقق من االستفادة من عمل مدقق آخر غريه سواء كان مدقق خارجي أو داخلي أو  قاملدق

ــأنه أن حيدد للمدقق  ــ ــبني يتفقون على أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من شــ ــ ــابات واخلرباء احملاســ ــ العتبارات ااحلســ
ــتفادة من عمل مدققني ــ ــ ــ ــ ــتفادة من عمل آخري الالزمة للتمكن من االســ ــ ــ ــ ــ ن، وكيفية التأكد من كفاية وإمكانية االســ
ــتفادة من عمل امل ــ ــ ــ ــ ــهيل دقق اخلبري، وهنا يظهر أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تاملدقق الداخلي، وكيفية االسـ ــ ــ ــ ــ سـ

   االستفادة من عمل املدققني اآلخرين يف سبيل مجع أدلة تدقيق كافية ومالئمة.
ــة يتنبأ بأن العمل مب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافة على ذلك فإن منوذج االحندار اخلطي املتعدد الذي تقرتحه الدراسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عايري التدقيق إضــ

ــ ي) "أدلة التدقيق" 599-500الدولية ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) "االســـتفادة من 699-600معايري التدقيق الدولية ( والعمل 0.202ؤثر ب
  يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. 0.274ؤثر بـ يعمل اآلخرين" 
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IV.  لية التدقيقمأثر تبني معايير التدقيق الدولية على تقديم تقرير المدقق والحاالت الخاصة لعمناقشة 
كوين رأيه وتقدمي ت ن خالل تنفيذ إجراءات التدقيق علىجيب على املدقق بعد مجع أدلة التدقيق كافية ومالئمة م

تقريره، سواء يف احلاالت العادية أو يف احلاالت اخلاصة اليت تقوم على اعتبارات حمددة، والتشريعات احلالية بعد 
أصدرت بعض املعايري يف شكل نصوص قانونية لتحديد أشكال رأي املدقق وحمتوى تقريره،  01-10صدور القانون 

واجلدول املوايل يوضح مدى كفاية تلك النصوص، وحيدد أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية على رأي وتقرير املدقق 
  حلاالت العادية واحلاالت اخلاصة:يف ا

  عملية التدقيقالخاصة ل والحاالت لتدقيق الدولية بالجزائر على رأي وتقرير المدقق): أثر تبني معايير ا10-6الجدول رقم (
  ةالدراسة االستقصائي  المشرع الجزائري  معيار التدقيق الدولية

ا تتناول نتائج وتقرير املدقق يف عدة معايري أمهه
موعة (  )؛799-700معايري ا

تتنــاول احلــاالت اخلــاصــــــــــــــة لعمليــة التــدقيق من 
موعة (خالل   ).899-800ا

  

   :يتناول تقرير املدقق من خالل
، حيــــدد حمتوى 2013جوان  24قرار مؤرخ يف 

، 24معايري تقارير حمافظ احلســـــــــــــابات، العدد 
2014.  

ث تناول االســـتبيان تقرير املدقق يف احملاور الثالي
  من خالل العبارات التالية: 

  من احملور األول؛ زء الرابععبارات اجل -
  ؛من احملور الثاين 14و 12 العبارات من -
  من احملور الثالث. اخلامسعبارات اجلزء  -
احلاالت اخلاصـــــــة من خالل تناول االســـــــتبيان ي

  العبارات التالية:
  من احملور الثاين؛ 18و 15 العبارات من -
  من احملور الثالث.لسادس زء اعبارات اجل -

  تكوين وتعديل رأي املدقق:
قق، كيفية تكوين رأي املدبالغا بتم اهتماما 

ا يف النقطتني  وميكن حصر املسائل اليت جاءت 
  التاليتني:

احلصول على تأكيد معقول حول خلو  -
 ؛البيانات املالية من األخطاء اجلوهرية

  ؛إجراء التقييمات الالزمة -
  تشري إىل وجود نوعني رئيسيني من الرأي:

أن  قاملدق عندما يستنتج: الرأي غري املعدل -
هلامة االبيانات املالية معدة من كافة النواحي 

 ؛املالية املعمول بهقوائم وفقا إلطار إعداد ال
ناء ب املدقق استنتج يف حال الرأي املعدل: -

ن أدلة التدقيق اليت حتصل عليها أعلى 
ية ككل حتتوي على أخطاء البيانات املال

كان غري قادر على احلصول على أو   ،اجلوهرية
تدقيق كافية ومناسبة ليستنتج أن دلة أ

 ،البيانات املالية خالية من األخطاء اجلوهرية
 والذي ينقسم بدوره إىل: 

  ؛املتحفظرأي 

  تكوين وتعديل رأي املدقق:
يلزم املدقق بضـرورة التأكد من مالئمة اإلفصـاح 

ــــــة يف: ــــــة املتمثل ــــــالي ــــــة، املي يف القوائم امل زاني
النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، حســـــــــابات 

جــــــدول تغيري رؤوس األموال اخلــــــاصـــــــــــــــــــة 
  واملالحق.

يســــمح بأن يأخذ رأي املدقق األشــــكال الثالثة 
  التالية:

 الرأي بالقبول؛ -
 الرأي بالتحفظ؛ -
  الرأي بالرفض. -

التشـــــــــــــريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق  -
ف احملاســيب باجلزائر ال تكفي لتقدمي تقرير كا

 ومالئم؛
 

ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -
معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 

 حملية تضمن له تقدمي تقرير كاف ومالئم؛ 
 

ال يلجــأ مــدقق احلســــــــــــــابــات يف اجلزائر إىل  -
معايري التدقيق الدولية يف ظل غياب معايري 

 تســــاعده يف عملية التدقيق يف احلاالتحملية 
 اخلاصة؛

  
ــــة يف اجلزائر العمــــل  - ــــدولي ــــدقيق ال مبعــــايري الت

يســـــــــــــمح للمــــدقق من تقــــدمي تقرير كــــاف 
 ومالئم؛
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 ؛الرأي السليب 
 حجب الرأي.  

ــــة يف اجلزائر  - ــــدولي ــــدقيق ال العمــــل مبعــــايري الت
ت يف عملية التدقيق يف احلاالملدقق ا يســـاعد
 اخلاصة؛

 
ــــة العمــــل مبجموعــــة  - ــــدولي ــــدقيق ال معــــايري الت

ثر بـ ؤ ي) "نتــائج وتقرير املــدقق" 700-799(
 مهنة التدقيق يف الرفع من ممارســـــــــــــة 0.221

 احملاسيب باجلزائر؛
  

 
ــــة العمــــل مبجموعــــة  - ــــدولي ــــدقيق ال معــــايري الت

ؤثر بـ ي"احلــاالت اخلــاصــــــــــــــة"  )800-899(
يف الرفع من ممارســـــــــــــة مهنة التدقيق  0.256

  احملاسيب باجلزائر.

  شكل وحمتوى التقرير:
تقتضــــي أن حيتوي تقرير املدقق كحد أدىن على 

ــاليــة: العنوان، املخــاطــب، الفقرة العنــاصـــــــــــــر  الت
انات دارة املتعلقة بالبيالتمهيدية، مســـــــــــــؤولية اإل

املالية، مسؤولية املدقق، رأي املدقق، مسؤوليات 
أخرى تتعلق بــــإعــــداد التقــــارير، توقيع املــــدقق، 

  توقيع وعنوان املدقق. ،تاريخال
  

  شكل وحمتوى التقرير:
 فيما قضــع أهم ما يتضــمنه التقرير العام للمدقي

، رقم اعتماده، رقم وعنوان املدققيلي: اســـــــــــــم 
التســجيل يف اجلدول، حتديد بوضــوح ســنة مالية 
 مقفلة بتاريخ إقفال دقيق، مث يتمحور التقرير يف

  جزأين:
التقرير العام للتعبري عن الرأي: والذي ينقسم  -

 إىل:
  مقــدمــة: طريقــة وتــاريخ تعيينــه، التعريف

ية، املالباملؤســـــســـــة، تاريخ اقفال الســـــنة 
مســــــؤولية املســــــريين يف املؤســــــســــــة عند 
 إعداد القوائم املالية، مسؤوليته يف التعبري

 حول تلك القوائم. هعن رأي
 الرأي؛ 
 فقرة املالحظات؛ 

 املراجعات واملعلومات اخلاصة. -
  

دقيق قيع باستخدام اسم شركة التتلزم املدقق التو 
او اسم املدقق أو كالمها، وقد يضيف التعني 

و أقق نه مدأاحملاسيب املهين للمدقق أو حقيقة 
شركة حسب ما يكون مناسب يف املنطقة 

ا   .املتواجد 

يلزم على املدقق التوقيع يف آخر التقرير العام، 
وإذا تعلق األمر بشركة، جيب ان يتم التوقيع على 
التقرير من طرف ممثل الشركة ومن طرف ممثل أو 

سامهني شركاء أو املالممثلي حمافظي احلسابات أو 
أو املسريين هلذه الشركة والذين شاركوا يف إعداد 

  هذا التقرير.
ذلك  خ حمدد لتسليم املدقق وترتكال تشرتط تاري

  .للنظام املعمول به
ة يلزم املدقق تسليم التقرير العام والتقارير اخلاص

على األقل قبل مخسة عشر يوما على انعقاد 
  .اجتماع اجلمعية العامة العادية

  الفقرات اإلضافية يف التقرير:
تؤكد على ضرورة إدراج إفصاحات إضافية يف 

 رأى أن اإلفصاحات غري كافية،تقرير املدقق إذا 
 وذلك يف الفقرات التالية:

 فقرة التأكيد: هي فقرة مدرجة يف تقرير املدقق -
واليت تشري إىل أمر مت عرضه أو اإلفصاح عنه 
بشكل مناسب يف القوائم املالية والذي بنظر 
املدقق له أمهية أساسية لفهم مستخدمي 

 القوائم املالية؛

  الفقرات اإلضافية يف التقرير:
يسمح للمدقق اإلفصاح عن معلومات إضافية 

  ؛غري مفصح عنها يف القوائم املالية
ويلزم املدقق باإلفصاح عن معلومات التالية: 
االتفاقيات املنظمة، املبلغ اإلمجايل ألعلى مخسة 
أو عشرة تعويضات، االمتيازات اخلاصة املمنوحة 
للمستخدمني، تطور نتيجة السنوات اخلمس 
األخرية والنتيجة حسب السهم أو حسب 
احلصة يف الشركة، إجراءات الرقابة الداخلية، 

ية االستغالل، حيازة أسهم الضمان، استمرار 
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دقق ة يف تقرير املفقرة أخرى: هي فقرة مدرج -
تشري إىل أمر آخر غري تلك األمور املعروضة 
أو املفصح عنها يف القوائم املالية والذي بنظر 
املدقق له أمهية أساسية لفهم مستخدمي 

  القوائم املالية.

عملية رفع رأس املال، عملية ختفيض رأس املال، 
إصدار قيم منقولة أخرى، توزيع التسبيقات على 
أرباح األسهم، حتويل الشركات ذات األسهم، 

  الفروع واملسامهات والشركات املراقبة.

تضع جمموعة من االعتبارات اليت جيب على 
  االعتبار يف حالة:املدقق أخذها بعني 

 تدقيق القوائم املالية ألهداف خاصة؛ -
تدقيق قائمة مالية منفردة أو عنصر مايل  -

 منفرد؛
  تدقيق القوائم املالية امللخصة. -

ال يضع نصوص قانونية للحاالت اخلاصة اليت 
  ا املعايري.تتناوهل

  

  باالعتماد على معايري التدقيق الدولية، التشريعات احلالية احمللية ونتائج الدراسة االستقصائية. من إعداد الباحثة املصدر:
املشـرع اجلزائري حاول تغطية معظم اجلوانب اليت ختص إبداء رأي املدقق من خالل اجلدول السـابق يالحظ أن 

ــبوتقدمي تقريره، إال أنه بإ حول القوائم املالية ــ ــقاط ما جاء به مع ما تتناوله معايري التدقيق الدولية يف ســـ ــ يل تكوين ســـ
ا أن تعرتض املدقق عند تكوين رأيه حول القوائم املالية أو يف  ذلك الرأي، يظهر عدم التفصــيل يف مســائل من شــأ

 التدقيق الدولية ريرأيه، لكن هذا ال يعين أن املشــرع اجلزائري يتناقض مع معاي حتتم عليه تعديل حال وقوع أحداث 
ما خيص احلد لية ومعايري التدقيق الدولية فيا، كما أنه يالحظ وجود انسـجام بني التشـريعات احليف إبداء رأي املدقق

ــر الواجب توافرها يف ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ مل حتدد أجل  ن معاير التدقيق الدوليةقرير املدقق وتوقيعه، لكن يالحظ أاألدىن من العناصــ
ا، وهذا ما يؤكد مرونة هذه املعايري وإمكانية تطبيقها.لتسليم التقرير وترتك ذلك    لألحكام املعمول 

ملدقق إعداد تقارير خاصة حول معلومات حمددة وفقا للقانون أن التشريعات احلالية تفرض على ا ومن املالحظ
ق الدولية تلزم على يوتســمح له باإلفصــاح عن املعلومات إضــافية مل يفصــح عنها يف القوائم املالية، لكن معايري التدق

ــاحات غري كافية يف فقرةاملدقق  ــافية يف تقرير املدقق إذا رأى أن اإلفصـ ــاحات إضـ ــرورة إدراج إفصـ الفقرة لتأكيد و ا ضـ
  وحتدد األمور اليت تقتضي إدراجها يف هذه الفقرات. األخرى

افظ احلسـابات ليه حمإىل وضـع أسـاس يسـتند عوبناء على اجلدول السـابق يالحظ أن التشـريعات احلالية تسـعى 
ــاس يتجه حنو معايري التدقيق، لكن حمافظي  ــ ــــكل معايري، وتالحظ الباحثة أن هذا األســ يف إعداد تقرير وذلك يف شــ
ــليما حول القوائم املالية، وال  ــريعات تبقى غري كافية لتكوين رأيا ســـ ــبني يرون أن هذه التشـــ ــابات واخلرباء احملاســـ احلســـ

ــمن تقدمي تقرير ميكن فهمه من ــ ــ ــاح كاف للمعلومات يف  تضــ ــ ــ ــمن تقدمي إفصــ ــ ــ ا ال تضــ ــتخدميه كو ــ ــ طرف مجيع مســ
ــبني على أن العمل مب ــابات واخلرباء احملاســ ــأنه عايريتقرير املدقق، ويف املقابل يتفق حمافظو احلســ  التدقيق الدولية من شــ

ا توفر له حمددات اليتأ ه على أساسها، يعدل رأي ن يساعد املدقق على تكوين رأي مالئما حول القوائم املالية، كو
ــد انتب ــافية يف تقريره لشـــ ــ ــتخدمي القوائم املالية إىل اوكذا تلزمه بإدراج فقات إضـ ــاح عنه أو مل يتم مر مت اإلفأه مســـ صـــ

ــاح عنه، وهنا يظهر أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف توفري  ــ ــ ــ ــ ــ ــإطار مرجعي اإلفصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ليما وتقدمي تقرير  تكوين رأيا ســـ
  كاف ومالئم.
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ومن خالل اجلدول السابق يظهر كذلك أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف مساعدة املدقق يف عملية التدقيق يف 
ــأنه  ــبني على أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من شـ ــابات واخلرباء احملاسـ ــة، حيث يؤكد حمافظو احلسـ احلاالت اخلاصـ

ــبان عن ــ ــ ــ ــ ــ ــةد عملية أن حيدد للمدقق االعتبارات اليت يأخذها باحلسـ ــ ــ ــ ــ ــ او عملية  ،تدقيق القوائم املالية ألهداف خاصـ
ــر مايل منفرد، أو قائمة مالية متدقيق  ــ ــ ــ ــ ــة، واليت تعاين من فراغ قتدقيق نفردة أو عنصـ ــ ــ ــ ــ انوين يف القوائم املالية امللخصـ

  املشرع اجلزائري.
-700الدولية ( ري التدقيقمعايالعمل مبجموعة منوذج االحندار اخلطي املتعدد الذي تقرتحه الدراسة يتنبأ بأن و 
) "احلاالت اخلاصة" 899-800معايري التدقيق الدولية (والعمل مبجموعة  0.221ؤثر بـ ) "نتائج وتقرير املدقق" ي799

 يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. 0.256ؤثر بـ ي
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V.  الموضوعة األهدافعلى ضوء نتائج الدراسة مناقشة  
وير مهنة ذه الدراسة، واملتمثل يف حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية على تطحتقيق اهلدف الرئيسي هلبعد 

  سنأيت ملناقشة مدى حتقق األهداف الفرعية هلذه الدراسة: التدقيق احملاسيب باجلزائر
 الفصل مت حتقيق هذا اهلدف يف أهمية التوجه نحو معايير التدقيق الدولية": تحديدالهدف الخاص بـ " -

أن  حيث مت الوصول ،" من خالل حتديد أثر تطبيق معايري التدقيق الدوليةاإلطار العام ملعايري التدقيق الدولية"
ارسة مهنته إذ توفر للمدقق إطار مرجعي يستند إليه يف مم ،تطبيق معايري التدقيق الدولية يؤثر على عدة أطراف

ا  ارنات املالية تسمح بإجراء املقو ثقة يف التقارير املالية التزيد من ويعتربه أساسا للحكم على أداءه، كما أ
ملعايري هذه اذ ختدم إ يف خمتلف البيئات، ه ميكن تطبيق معايري التدقيق الدوليةل أيضا أنو الالزمة، وقد مت الوص

عايري ملكاتب الشركات متعددة اجلنسيات وتسهل التواصل يف األسواق املالية الدولية وتوفر جمموعة موحدة من امل
لدولية من وهذه املتغريات تكون يف البيئات املتطورة، أما البيئات النامية فتطبيق معايري التدقيق االتدقيق الدولية، 

ري التدقيق إضافة أن تطبيق معايدار معايري حملية باالستناد عليها، ب االستثمار ويسهل من إصلن جيأشأنه 
 الدولية حيفز على استعمال معايري احملاسبة الدولية وتطويرها.

 
 حتقيق هذا مت الهدف الخاص بـ "اإلحاطة بتنظيم مهنة التدقيق المحاسبي وفقا لمعايير التدقيق الدولية": -

حيث مت الوصول بأن معايري  ،لتدقيق احملاسيب وفقا ملعايري التدقيق الدولية""تنظيم مهنة ااهلدف يف الفصل الثاين 
يق احملاسيب دون تسهل ممارسة مهنة التدق إرشاداتله إذ توفر التدقيق الدولية تتسم باملرونة والتحديث املستمر، 

خمالفة اإلطار املعمول به، كما أنه مت التعرف على التوجه الدويل اجلديد هلذه املعايري حيث تعطي أمهية كبرية 
  لتقييم اخلطر ومجع أدلة التدقيق الكافية ومالئمة، وتنظم مهنة التدقيق احملاسيب من خالل ستة جوانب:

  ختص املبادئ واملسؤوليات العامة؛) 299-200(معايري 
 ختص تقييم اخلطر؛ )499-300( معايري 
 ختص أدلة التدقيق؛ )599-500( معايري 
  من عمل مدققني آخرين؛ االستفادةختص ) 699-600(معايري 
  ختص نتائج وتقرير املدقق؛) 799-700(معايري 
  ختص احلاالت اخلاصة لعملية التدقيق.) 899-800(معايري 

  تعمال هذا التصنيف يف تصميم استبيان، حتليله ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية ونتائج الدراسةحيث مت اس
  ككل.
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الجزائر بعد بالهدف الخاص بـ "التعرف على اإلصالحات التي شهدتها تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي  -
مت حتقيق هذا اهلدف يف الفصل الثالث من خالل التطرق إىل تطور مهنة التدقيق  ":10/01صدور القانون 

كذا على و  احملاسيب باجلزائر والتعرف على اهليئات احلالية اليت تشرف على تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر
الوطنية حملافظي احلسابات  فةتلك اهليئات تتمثل يف الغر  ، حيث مت الوصول أنالتشريعات اليت حتكم ممارسة املهنة

لس الوطين للمحاسبة ووزارة املالية، ومت  واملصف الوطين للخرباء احملاسبني، واللذان يعمالن حتت سلطة ا
استخالص أن أحكام ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب تشهد إصالحات لكنها تعاين من كثرة التشريعات وعدم 

 ارسة مهنة التدقيق.تغطيات هذه اإلصالحات مجيع جوانب مم
 

مت حتقيق ": مهنة التدقيق في الجزائرالحالية في تنظيم لتشريعات اكفاية   تحديد مدىالهدف الخاص بـ " -
ن املوجه لعينة الستبيالاحملور األول هذا اهلدف من خالل اثبات الفرضية الفرعية األوىل، اعتمادا على نتائج 

ا غري كافية راسة أالد إذ أثبتتاملهنة، ظيم نلت ةاحلالية احمللية غري كافيشريعات ت، حيث مت التوصل أن الالدراسة
فادة من عمل تقييم اخلطر ومجع أدلة التدقيق، وغري كافية الستللتجسيد املبادئ واملسؤوليات العامة، وغري كافية 

  ة لعملية التدقيق.االت اخلاصاملدققني اآلخرين وتقدمي تقرير كاف ومالئم، وكذا غري كافية ملساعدة املدقق يف احل
 
معايير  التي تنظم مهنة التدقيق في الجزائر معالحالية انسجام التشريعات  تحديد مدىلهدف الخاص بـ "ا -

ه معايري ما جاءت به التشريعات احلالية احمللية مع ما تتطلب بإسقاطمت حتقيق هذا اهلدف  ":التدقيق الدولية
لكن و ، وقد مت التوصل أن هذه التشريعات ال تتناقض مع معايري التدقيق الدولية يف هذا الفصل التدقيق الدولية

ا تضبط أكثر شروط ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب، يف املقابل أن  ما مييز التشريعات احلالية احمللية عن املعايري أ
لضعف وعدم تعاين من ا تشريعاتمعايري التدقيق الدولية تضع املبادئ العامة للممارسة املهنة، كما أن هذه ال

ا ال تتطرق لكل اجلوانب اليت ف لت فيها صالتوسع يف اإلجراءات اليت تساعد املدقق يف أداء مهمته، كما أ
 معايري التدقيق الدولية.

 
قيق هذا اهلدف مت حت ":معايير التدقيق الدوليةإلى  الجزائرين بدققتحديد مدى لجوء المالهدف الخاص بـ " -

الفرضية الفرعية الثانية، اعتمادا على نتائج احملور الثاين من االستبيان املوجه لعينة الدراسة، من خالل اثبات 
إطار مرجعي على  يف ظل غياب ةجلوء غالبية املدققني باجلزائر إىل معايري التدقيق الدولي عدمحيث مت التأكد 

 ملهنة.شكل معايري حملية حتكم ممارسة ا
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ئر": معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المحاسبي بالجزابالهدف الخاص بـ "قياس أثر العمل  -
مت حتقيق هذا اهلدف من خالل اقرتاح منوذج احندار خطي متعدد يبني العالقة بني خمتلف جمموعات معايري 

دقيق الدولية عايري التالعمل مبحيث أن ) وتطور مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، 899-200التدقيق الدولية من (
قييم اخلطر ) "ت499-300، معايري التدقيق الدولية (0.212ؤثر بـ ي "املبادئ واملسؤوليات") 200-299(

، معايري 0.202ر بـ ؤثي) "أدلة التدقيق" 599-500، معايري التدقيق الدولية (0.270ؤثر بـ واالستجابة لألخطاء" ي
معايري التدقيق العمل مبجموعة ، 0.274يؤثر بـ  ) "االستفادة من عمل اآلخرين"699-600التدقيق الدولية (

) 899-800معايري التدقيق الدولية (العمل مبجموعة  0.221ؤثر بـ ي) "نتائج وتقرير املدقق" 799-700الدولية (
 يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. 0.256ؤثر بـ ي"احلاالت اخلاصة" 

 
عايير التدقيق مالهدف الخاص بـ "محاولة تصور أبعاد المستقبلية لتطور مهنة التدقيق في الجزائر بتبني  -

ور الثالث من اعتمادا على نتائج احمل مت حتقيق هذا اهلدف من خالل إثبات الفرضية الفرعية الثالثة، الدولية":
يعزز من جتسيد  نعايري التدقيق الدولية من شأنه أاالستبيان املوجه إىل عينة الدراسة، وقد مت التوصل أن العمل مب

ة ملخاطر يساعد املدقق على حتديد وتقييم املخاطر واالستجابو بادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التدقيق، امل
ذه املعايري األخطاء اجلوهرية، وك مالئمة و ن يساعد املدقق على مجع أدلة تدقيق كافية من شأنه أذا العمل 

ن تكوين للمدقق م السماحأيضا  همن شأنذه املعايري العمل كما أن اآلخرين،   نيقواالستفادة من عمل املدق
 يف رأيا سليما وكذا تقدمي تقريره، إضافة أن العمل مبعايري التدقيق الدولية من شأنه ان يقدم للمدقق املساعدة

 تدقيق القوائم املالية ألهداف خاصة أو القوائم املالية املنفردة أو امللخصة.
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VI.  نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة مناقشة 
االطالع على الدراسات اليت تناولت جزئيا هذا املوضوع مت إجياد جمموعة معتربة من الدراسات اليت تناولت  بعد

سابقة ميكن القول أن م نتائج الدراسات اليالتدقيق احملاسيب يف اجلزائر أو معايري التدقيق الدولية، لكن يف إطار تقي
يب يف يق احملاسثه معايري التدقيق الدولية يف تطوير تنظيم مهنة التدقثر الذي ميكن أن حتداألإبراز على مجيعها مل تركز 

الدراسات السابقة إىل ضرورة التوجه حنو معايري التدقيق الدولية، أي ميكن القول أن اجلزائر، حيث خلصت معظم 
  :هم نتائجهاأل مناقشة خمتصرةهذه الدراسة انطلقت من النتائج اليت وصلت إليها الدراسات السابقة، ويف ما يلي 

- Hechmi Abdelwahed, Les normes ISA : Conception et Application dans 
l’audit des états financiers, 2ème conférence annuelle du CLEA : "Les 
Normes ISA au cœur du débat», IAE Lyon, France, 5 juin 2014.  
 

يف تدقيق القوائم املالية حاليا، وتعترب هذه الدراسة  (ISA)دف هذه الدراسة إىل ابراز أمهية معايري التدقيق الدولية 
تم مبعايري التدقيق الدولية من خالل اصدار  وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أن التوجه الدويل ، 2010حديثة و

يركز على حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا، كما أن  (ISA)احلديث ملعايري التدقيق الدولية 
سوق رأمسال  25من بني  23دولة تستعملها،  100الدراسة ركزت على توسع تطبيق معايري التدقيق الدولية (أكثر من 

  شبكة عاملية حتاول اتباعها...). 22يف العامل تتقبلها، البنك العاملي يستعملها، أفضل 
، وهذا هدف موضوع حمل الدراسة (ISA)حظ أن هذه الدراسة ترتكز على أمهية تطبيق معايري التدقيق الدولية يال

يف اجلزائر، كما أن كلتا الدراستني اهتمت بتحديد وتقييم  (ISA)واملتمثل يف حتديد أثر العمل مبعايري التدقيق الدولية 
ا تركز على أمهيخماطر األخطاء اجلوهرية واالستجابة هلا، وقد يظه ة تبين ر االختالف بني هذه الدراسة ودراستنا يف كو

على  (ISA)بصفة عامة، أما دراستنا فرتكز على أمهية تبين معايري التدقيق الدولية  (ISA)معايري التدقيق الدولية 
  الصعيد احمللي.

  
 مقدمةأطروحة ، )واململكة املغربيةدراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس (التنظيم املهين للمراجعة  شريقي عمر: -

علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  دكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن
 ، غري منشورة.2012، 1التسيري، جامعة سطيف

لعناصر نة ر هذه الدراسة إىل املسامهة يف حتسني تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر من خالل إجراء مقا دف
عل أهم ما لجلزائر مع تونس واملغرب باعتبارمها يشرتكان مع الزائر يف عدة خصائص، و التنظيم املهين للمراجعة يف ا

توصلت إليه الدراسة هو أن التنظيم املهين يف اجلزائر ال يتوفر على العديد من اخلصائص واملتطلبات الكفيلة بنجاح 
ا أن تساهم يف تطوير تنظيم مهنة  دراسةاله هذ توتطور املهنة، وقد قدم جمموعة من االقرتاحات واليت من شأ

مام هذا االقرتاح يف اجلزائر، ووضعت هذه الدراسة أ التدقيقيف اجلزائر، ومن بني املقرتحات هي وضع معايري  التدقيق
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مية يف صياغة تباع خطوات علحملية بإتدقيق خيارين، اخليار األول وهو األخذ بالتجربة املغربية وإصدار معايري 
لتدقيق اشى مع التطورات احلاصلة، أما اخليار الثاين فهو األخذ بالتجربة التونسية يف تبين املعايري اوإصدار معايري تتم

ه أن جيعل نزائر اخليار الثاين، والذي من شأيف نسختها الكاملة، وركزت هذه الدراسة على تبين اجل (ISA)الدولية 
م أمام نظائرهم من الدول.زائريني املدققني اجل م وكفاء ال إلبراز قدرا   مهنيني دوليني، ويرتك هلم ا

من املالحظ أن هذه الدراسة تأكد على هدف املوضوع حمل الدراسة، فهي دراسة تطرقت ملقارنة عناصر التنظيم 
، وهو العنصر الذي قيقالتداملهين بني اجلزائر وتونس وبني اجلزائر واململكة املغربية، ومن ضمن تلك العناصر معايري 

 (ISA)الدولية  دقيقلتح الذي قدمته هذه الدراسة، بتبين معايري اركز عليه املوضوع حمل الدراسة، إذ انطلق من االقرتا 

  تبين هذه املعايري يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.  أثرإبراز و 
  
ورقة ، دراسة ميدانية)( توافق ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع املعايري الدولية للتدقيق مدى بن قارة إيمان: -

ادية احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال الدولية، كلية العلوم االقتص امللتقي الدويل األول:عمل مقدمة يف 
 .2012ديسمرب  05، 04والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، يومي 

 ع تنظيم مهنةواقالوقوف على ، (ISA)مضمون معايري التدقيق الدولية إىل إلقاء الضوء على  دراسةهذه الدف 
 ع معايري التدقيق الدوليةمباجلزائر مدى توافق القوانني املستجدة لتنظيم املهنة  كذا االطالع على، و التدقيق يف اجلزائر

(ISA)  والذي التدقيق من أكادمييني ومهنينياستبيان موجه إىل املختصني يف احملاسبة و بمن خالل االستعانة ،
يد مدى د، حت(ISA) ودور معايري التدقيق الدولية أمهيةراك بحاولت هذه الدراسة من خالله حتديد مدى اإلد

ري حتديد مدى توافق بني واقع تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر ومعاي األخري، ويف  01-10طالع على القانون اال
  .(ISA) التدقيق الدولية

ذه القوانني واملراسيم اليت تسعى إىل العل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أن هناك كم هائل من  لرقي 
ا مل تنزل إىل الواقع من أجل التطبيق وبقيت جممدة يف اجلرائد الرمسية، ورأت أن من أهم األسباب اليت  املهنة، إال أ

ك املفسرة لتل تأخر إصدار التعليماتو  أدت إىل هذا الواقع هي عدم وجود هيئات خمتصة تتبع تطبيق هذه القوانني،
عدم وجود الثقة لدى املؤسسات يف اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات، ولعل من أهم االقرتاحات وكذا القوانني، 

اليت قدمتها هذه الدراسة هي إنشاء نصوص قانونية تتمشى مع متطلبات املهنة بإرساء قاعدة لتبين املعايري الدولية 
، وكذا اعتماد (IFAC)حتاد الدويل للمحاسبنيالصادرة عن اال ، االستفادة من االجتهادات املهنية(ISA) للتدقيق

  .(IAS/IFRS) جنبا إىل جنب مع معايري احملاسبة الدولية (ISA) معايري التدقيق الدولية

 الل مجلة االقرتاحات اليت وضعتها، ولعلمن املالحظ أن هذه الدراسة تربز أمهية املوضوع حمل الدراسة من خ
، إال أن (ISA) دراسة ودراستنا هو حماولة اسقاط النصوص القانونية على معايري التدقيق الدوليةالتشابه بني هذه 
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ص الذي يشمل ستة أسئلة فقط تركز على حتدي مدى التوافق بني النصو بنتائج االستبيان  هذه الدراسة اكتفت
 بإسقاطري أن دراستنا قامت تاج، غللوصول إىل االستن (ISA) لتشريعات يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدوليةاو 

سجم مع ما تتطلبه أن تلك التشريعات تن ووجدناوتدعيمها بنتائج االستبيان عايري التشريعات على ما تتطلبه امل
  للمهنة. ا غري كافية لضمان ممارسة جيدةإال أاملعايري 

 مذكرة ،إمكانية تطبيقها يف اجلزائرالتدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى محمد أمين مازوت:  -
، 2011، 3 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائراملاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 غري منشورة.

، وكذا يف اجلزء النظري والتوجه حنوها (ISA)من وضع معايري تدقيق الدولية اهلدف حتديد  دف هذه الدراسة
إىل أربع  من خالل االستعانة بأداة االستبيان موجه إمكانية تطبيق هذه املعايري وانتهاجها يف اجلزائرحتديد مدى 

  فئات تتمثل يف طلبة املاجستري ختصص حماسبة وتدقيق، أساتذة جامعيني، حمافظي حسابات وخرباء حماسبني.

حتقق إمكانية مقارنة  (ISA)الدولية لعل من أهم النتائج اليت وصلت إليها هذه الدراسة أن معايري التدقيق 
ا ختضع لنفس اإلجراءات التدقيقية، وأكدت هذه الدراسة على أن مكاتب التدقيق  املعلومات املالية الدولية، كو
ا تقدم خدمات عالية اجلودة، باإلضافة  الدولية تلقي ثقة زائدة عن املكاتب احمللية لدى مستخدمي التقارير املالية كو

ورغم صدورها من أكرب هيئة  (ISA)ائج السابقة فإن هذه الدراسة توصلت إىل أن معايري التدقيق الدولية إىل النت
ا ال تتالءم مع البيئة اجلزائرية وال ميكن انتهاجها إىل بعد تكييفها مع الواقع اجلزائري.   دولية إىل أ

تم بدراسة الواقع املهين ل ا مل  تطرق له يف لممارسة التدقيق يف اجلزائر، إذ مل تمن املالحظ على هذه الدراسة أ
ال، و هذه الدراسة كذلك مل تقم بتحديد  جزئها النظري  واكتفت بتحديد هذا الواقع من آراء املختصني يف هذا ا

، واكتفت بإصدار (ISA) الدولية جلزائر وممارستها وفقا ملعايري التدقيقاالختالفات بني ممارسة مهنة التدقيق يف ا
حكم عدم مالئمة هذه املعايري مع البيئة االقتصادية من النتائج املستخلصة من االستبيانات، كما أن هذه الدراسة  
د كذلك أمهلت دور النظام احملاسيب املايل واملستنبط من املعايري احملاسبية الدولية يف إمكانية جعل البيئة اجلزائرية تستع

  .(ISA) إىل تبين معايري التدقيق الدولية
لقد وضعت هذه الدراسة جمموعة من املواضيع اليت حتتاج إىل الدراسة من بينها حاجة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر 

هنا انطلق دراستنا لكن دراستنا أثبتت أن مدققي احلسابات يف اجلزائر ال  ، ومن(ISA) إىل معايري التدقيق الدولية
ا غري مالئمة للواقع اجلزائري. (ISA)يلجون إىل معايري التدقيق الدولية    وبالتايل كيف هلم احلكم على أ
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 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة، املراجعة اخلارجية يف ظل النظام احملاسيب املايلزواق كمال:  -
 ، غري منشورة.2011 ،3 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  املاجستري،

 ، النظام احملاسيب املايلتبينلثر مهنة املراجعة اخلارجية رفة التصورات املستقبلية ملدى تأإىل معدف هذه الدارسة 
أهم ؛ (ISA) الدولية قالتدقيمعايري التوافق الدويل يف ميدان  ،دققللمدراسة املعامل النظرية والفكرية ال وتناولت هذه

السائد يف  دقيقتالضوء على واقع املمارسة املهنية لل تسليطمع  خماطر املراجعة مع شرح ملفهوم فجوة التوقعات؛
د آلية التوحيد من حتدي انطالقاالنظام احملاسيب املايل،  تحليلكما أن الدراسة خصصت جانبا لاالقتصاد اجلزائري؛  

مث اجلزائر  ولية يفمقتضيات تبين معايري احملاسبة الد، جوهر معايري احملاسبة الدولية ،والتوافق احملاسبيني الدوليني
يف  تدقيقيئة الثر احلاصل يف بنوع التأ إلبرازكمحاولة كانت  الدراسة امليدانية  أما  ،استعراض للنظام احملاسيب املايل

نيني االستبيان ملعرفة وجهات نظر أفراد العينة من مهظل القانون اجلديد املنظم ملهنة احملاسبة من خالل استعمال 
  .موضوع الدراسةوأكادمييني حول اإلشكالية 

، ويف وجود تأييد ودعم للخيار اجلزائري بتبين النظام احملاسيب املايل ا هذه الدراسةأظهرولعل من النتائج اليت 
وعقالين ح حقيقي إصال مع ضرورة وجود تدقيقرفض لطبيعة املسار املهين السائد يف بيئة الوجود اجلهة املقابلة 

على إثر  (ISA) دوليةلا التدقيق ، هذا وخلصت الدراسة إىل ضرورة تبين معايرييف التنظيم املهين احلاصل لالختالل
  .التدقيقإجراء توحيد دويل لنماذج تقارير  تبين معايري دولية للمحاسبة، مع إمكانية

اقتصرت على حتديد أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على املراجعة اخلارجية، من املالحظ أن هذه الدراسة 
إىل وجود ضعف يف املسار املهين للتدقيق ووجود اختالل بني هذه املهنة ومهنة احملاسبة، وضرورة تبين  وخلصت

معايري الدولية للتدقيق، لكن مل تظهر مدى إمكانية هذه املعايري من إصالح املسار ومعاجلة االختالل، باإلضافة 
   يف البيئة اجلزائرية.إىل أن هذه الدراسة مل تتطرق إىل إمكانية تطبيق هذه املعايري

 
 ،حالة اجلزائر) لدولية (دراسةاالتدقيق احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية ومعايري التقارير املالية بن عيسى رقيق:  -

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة   ،املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة
 غري منشورة. ،2010حيي فارس املدية، 

ع دف هذه الدراسة إىل حتديد واقع التدقيق احملاسيب يف ظل تطبيق املعايري احملاسبية ومعايري التقارير الدولية، م
ا باشرت يف اإلصالح احملاسيب باالعتماد على املعايري احملاسبية الدولية، وتناولت هذه  دراسة حالة اجلزائر حبكم أ

نة، مث مت تشخيص القتصادية الراهاحملاسيب والنظام احملاسيب املايل يف ظل املستجدات ا الدراسة إىل كل من التدقيق
  واقع التدقيق احملاسيب يف اجلزائر يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، كدراسة حالة ملوضوع الدراسة.
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أن هناك ترابط وثيق يف معظم احملاور بني معايري احملاسبة والتدقيق، كما  ،الدراسة إليهخلصت ولعل من أهم ما 
ا، أما بالنسبة للجزائر ف  لدراسةاأن أخطار احملاسبة تفرز أخطارا للتدقيق تستوجب على املدقق اليوم اإلحاطة 

كافية لتمكني   ريت غبأن جمموعة النظم احلالية والنصوص التطبيقية املسرية ملهنة حمافظ احلسابات الزالخلصت 
  .ايدحماملدقق من إبداء رأي فين 

من املالحظ أن هذه الدراسة تأكد على اإلشكالية املوضوعة حمل الدراسة وهي عدم استجابة مهنة التدقيق يف 
ة خبصوص ها مع مهنة احملاسبة بشكل متناسق، وتؤكد على ما توصلنا إلياجلزائر إىل املتطلبات االقتصادية وعدم ترابط

  دم كفاية التشريعات احلايل احمللية لتمكني املدقق من تقدمي رأيا سليما.ع

 مذكرة،  اجلزائرري احملاسبية الدولية يفتقارير املراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق املعاي حكيمة مناعي: -
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة   ،املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 ، غري منشورة.2009احلاج خلضر باتنة، 

دف هذه الدراسة إىل الوقوف بصفة عامة على واقع كال من املراجعة اخلارجية واملمارسة احملاسبية يف اجلزائر، 
ر واليت تتوجه حنو مع تغريات احملاسبية باجلزائ يتالءما وبصفة خاصة الوقوف على تصور خمرجات املراجعة اخلارجية مب

 ، واليت اعتمدت على أداة االستبيان املوجهة إىل األكاديني من أساتذة جامعيني، مهنيني مناملعايري احملاسبية الدولية
  حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني واحملاسبني.

لعل من أهم ما خلصت له هذه الدراسة هو أن اجلزائر أمام حتديات العوملة واالنضمام للمنظمة العامية للتجارة 
جتد نفسها جمربة على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، وكذا استنتجت هذه الدراسة أن تطبيق هذه املعايري من شأنه 

لتقرير  لشكل التقرير، كما أثبتت الدراسة بأنه رغم وجود منوذجأن يؤثر على تقرير املراجع اخلارجي ووضعت تصور 
قيدون به، تنظيم املهنة يف اجلزائر إال أن معظم املراجعني ال يتصادر عن اهليئة املشرفة على حمافظي احلسابات موحد 

موذج واعتربت النوكذا أثبتت عدم مالئمة هذا النموذج للبيئة االقتصادية الراهنة، وأكدت على ضرورة تعديل هذا 
ا تشمل تقريبا كل العناصر  النماذج املقرتحة من جلنة تطبيقات املراجعة الدولية مالئمة للواقع املهين اجلزائري، أل

  اليت جيب على املراجع أن يتناوهلا يف تقريره.
ا  01-10من املالحظ ان هذه الدراسة كانت قبل صدور القانون  ره حمافظ اهتمت بالتقرير الذي يصدكما أ

، وهذا ما تدقيقتنظيم ممارسة مهنة الاحلسابات يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل، ومل تتعدى هذه الدراسة إىل 
  يهتم به املوضوع حمل الدراسة.
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 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،مراجعة احلسابات وواقع املمارسة املهنية يف اجلزائرلقيطي األخضر:  -
، 2009كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة،   املاجستري، شهادة

 غري منشورة.
إىل تشخيص الواقع العملي للمراجعة باجلزائر وكذا حتديد املصاعب اليت تواجهها الدراسة  إشكالية هذهدف 

ل من أهم النتائج اليت عاملستخدمة للقوائم املالية، ل املهنة من خالل إجراء توزيع استبيان على فئة املراجعني والفئات
توصلت هلا هذه الدراسة هي ضعف كفاءة ممارسي مهنة مراجعة احلسابات، وعدم وجود معايري مالئمة حتكم ممارسة 

  هذه املهنة.
 ملوصول إىل أسباب عدم الرضا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر، ولعل من أهاحاولت هذه الدراسة أن كما   

 لتدقيقااألسباب اليت خلصت هلا الدراسة عدم وجود معايري مراجعة موحدة للعمل امليداين منسجمة مع معايري 
  ، ومن هذه النقطة مت بناء إشكالية املوضوع حمل الدراسة.(ISA) الدولية
 مقدمة طروحةأ، التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية وأثره على مهنة التدقيق حواس صالح: -

، غري 2008، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، دكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن
 منشورة.

وكذا تسعى إىل  ،حتديد أبعاد أنواع املمارسات احملاسبية ودور التوافق والتنسيق احملاسيب الدراسة إىلهذه  دف
إظهار أمهية معايري احملاسبية الدولية واإلبالغ املايل من خالل مقارنة القوائم املالية وفقا للمخطط احملاسيب الوطين 

(PCN)   النظام احملاسيب املايلمع (SCF)  باعتباره يتماشى مع معايري الدولية (IAS/IFRS) ، لعل من أهم النتائج و
 تشجيع االستثمار وتوسيع يفالدولية سة تكمن يف أمهية تبين معايري احملاسبة واإلبالغ املايل اليت خُلصت هلا هذه الدرا

األعمال االقتصادية، من خالل توحيد اللغة احملاسبية املشرتكة بني الدول وكذا شفافية املعلومات احملاسبية ومالءمتها 
كد على أن اسبية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، وأمن خالل الفروض واملبادئ احملاسبية اليت حتكم املمارسة احمل

استخدام القيمة العادلة يؤدي إىل ارتقاء اإلبالغ املايل واحملتوى اإلعالمي للتقارير املالية باإلضافة على توفري معلومات 
لى أن تطبيق تلك ع ذات جودة عالية من املالئمة، أما يف ما خيص أثر تبين تلك املعايري على مهنة التدقيق فإنه أكد

  املعايري يقلل من الفجوة بني احملاسبية والتدقيق ويرفع من اخلربة واملمارسة بينهما.
، ومل تعطي من اد ككلمن املالحظ أن هذه الدراسة اهتمت كثريا بأمهية تبين معايري اإلبالغ املايل على االقتص

لى إبراز أثر رغم أن إشكالية هذه الدراسة تقوم ع ،التدقيقالقليل ألمهية تطبيق هذه املعايري على مهنة  اهتمامها إال
التوجه حنو معايري اإلبالغ املايل على مهنة التدقيق، باإلضافة إىل أن هذه الدراسة خلصت إىل أن تطبيق هذه املعايري 

ة زيادة التباعد ييقلل من التباعد بني احملاسبة والتدقيق، لكن يف الواقع فإن املوضوع حمل الدراسة انطلق من إشكال
يف  (ISA)الدولية لتدقيق ابني مهنة احملاسبة ومهنة التدقيق بتبين معايري احملاسبة الدولية فقط وعدم االهتمام باملعايري 

  تطوير مهنة التدقيق.
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 مقدمة أطروحة، التجارب الدولية ضوء على اجلزائر يف املالية للمراجعة متكامل إطارحنو  صديقي مسعود: -
غري ، 2004 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،، دكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن

 منشورة.
الواقع العملي  املالية يف اجلزائر وتشخيصملراجعة كفيل برتقية اسعت هذه الدراسة إىل حماولة تأسيس إطار نظري  
 اجلزائر والذي يسمح لنظرية والتطبيقية إلطار املراجعة املالية يفوترقية اإلطار التطبيقي، وكذا تصور األبعاد املستقبلية ا

  باالستجابة الحتياجات األطراف املستخدمة ملخرجات املراجعة.
لعل من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي أن املنظمات الدولية تدعو لضرورة انسجام وتوافق املراجعة 

لقيود العمل الدولية، واليت ميكنها أن تؤدي إىل التوافق الدويل خاصة يف ظل املالية على املستوى الوطين وفقا 
ذه اخل دت هذه كطوة، كما أالشركات متعددة اجلنسيات والتسعري الدويل هلذه الشركات، وعلى اجلزائر األخذ 

طار متكامل إ الدراسة على عجز املخطط احملاسيب الوطين على توليد خمرجات تعرب على الواقع الفعلي، وغياب
دعم استقاللية لمعايري واضحة  وضع واعتمادللمراجعة املالية، وضعت الدراسة مجلة من االقرتاحات تصب يف ضرورة 

  ضبط العمل امليداين وتقرير املدقق.وكذا وكفاءة املراجع، 
ا قبل اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ون نل صدور القابوكذا ق تعترب هذه الدراسة غري حديثة نوعا ما خاصة وأ

يف هذه الدراسة ركز على جانب توافق املراجعة الدولية على الصعيد الوطين،  الباحثةالحظ أن ، كما ي10-01
ل دور االحتاد فوالنتائج اليت تقدمها للتوافق الدويل، وأمهل التوحيد الدويل للمهنة الذي أعقب التوافق الدويل، وأغ

ا حول ضرورة وضع، إال أن هذه الدويل للمحاسبني رجعي على إطار م الدراسات تلتقي مع دراستنا يف مقرتحا
  شكل معايري واضحة.
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  خالصة:

اسقاط ما تنص عليه التشريعات احلالية املنظمة للمهنة على ما تتضمنه معايري التدقيق الدولية، يظهر  من خالل
معها، لكن ال  سيب تنسجم مع معايري التدقيق الدولية وال ختتلفأن التشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملا

 فعلى ضوء ما جاء يف هذا الفصل فالتشريعات احلالية باجلزائر ال تكفي لتنظيمتغطي كل جوانب ممارسة املهنة، 
ا ال تكفي لضمان ممارسة جيدة للمهنة، فرغم كثرة هذه التشريعات إال  ا خمتصرة أمهنة التدقيق احملاسيب، حيث أ

  ابع قانوين بدل من الطابع املهين.وحمدودة وجعلت من املهنة تأخذ ط

تدقيق لظهر هذا الفصل أن العمل مبعايري التدقيق الدولية يؤثر بشكل إجيايب على ممارسة مهنة اويف املقابل فقد أ 
ن يعزز من أأن العمل مبعايري التدقيق الدولية باجلزائر من شأنه بمت التوصل ويغطي نقاط ضعف التشريعات، حيث 

جتسيد البادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التدقيق، وأن يساعد املدقق على حتديد وتقييم املخاطر واالستجابة 
املدققني  عمل ملخاطر األخطاء اجلوهرية، وأن يساعد املدقق على مجع أدلة تدقيق كافية ومالئمة واالستفادة من

ن يسمح للمدقق من تكوين رأيا سليما وكذا تقدمي تقريره يف احلاالت العادية واخلاصة أنه اآلخرين، وكذا من شأ
، 0.212ؤثر بـ ي" املبادئ واملسؤوليات") 299-200معايري التدقيق الدولية (جموعة لعملية التدقيق، إذ أن العمل مب

 العمل ،0.270ؤثر بـ ي) "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء" 499-300الدولية (معايري التدقيق  جموعةمبالعمل 
معايري التدقيق الدولية  جموعةمبالعمل ، 0.202ؤثر بـ ي) "أدلة التدقيق" 599-500معايري التدقيق الدولية ( جموعةمب
) 799-700التدقيق الدولية (معايري العمل مبجموعة ، 0.274ؤثر بـ ي ) "االستفادة من عمل اآلخرين"600-699(

ؤثر ي) "احلاالت اخلاصة" 899-800معايري التدقيق الدولية (العمل مبجموعة و  0.221ؤثر بـ ي"نتائج وتقرير املدقق" 
 يف الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر. 0.256بـ 

، لذا فروضوتأكدت من صحة الومن خالل هذا الفصل يتضح أن هذه الدراسة حققت األهداف املرجوة 
وجه الدراسات السابقة خلصت إىل ضرورة الت يظهر أننة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج هذه الدراسة ر بمقاف

دقيق حنو معايري التدقيق الدولية، يف حني دراستنا توصلت إىل حتديد أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة الت
  .احملاسيب باجلزائر



 

  

  الخاتمة 
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ق أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيلقد حاولت الباحثة من خالل هذا الدراسة إبراز 

دقيق الدولية بصفة التعايري اإلحاطة بعموميات حول معايري التدقيق بصفة عامة ومانطالقا من ، المحاسبي بالجزائر

دقيق احملاسيب تنظيم مهنة التمث الوقوف على ، به لتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب، وحتليل ألهم ما جاءت خاصة

مت ج املتوصل إليها اد على النتائباجلزائر من خالل تناول أبرز التشريعات احلالية اليت حتكم ممارسة املهنة، وباالعتم

لى عينة من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني، وذلك بغرض اسقاط ما تنص تلك تصميم استبيان وتوزيعه ع

اية التشريعات عينة الدراسة حول مدى كفالتشريعات على تتطلبه معايري التدقيق الدولية، حيث مت حتديد موقف 

دقيق الدولية، وكذا حتديد أثر  التاحلالية احمللية لتنظيم مهنة التدقيق احملاسيب، ومدي جلوء املدققني اجلزائريني ملعايري

ذه ا مت تعميم  فروضحة ال، وبعد اختبار صإىل املستوى الدويل الرفع من ممارسة هذه املهنة باجلزائر ملعايري يفالعمل 

  نتائج الدراسة، واليت ميكن وضعها يف النقاط التالية:

 :النتائج النظرية  

 الدراسة النظرية واملتعلقة باإلطار العام مبعايري التدقيق الدولية وحتليلها، وكذا املتعلقة باإلصالحات اليت يف حدود

  ل إىل النتائج التالية:و تشهدها التشريعات اليت حتكم ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب، مت الوص

أسباب  دقيق الدولية تعد من أبرزظهور الشركات متعددة اجلنسية، تطور أسواق رأس مال وتكتل مكاتب الت -

 ه التطورات؛واجلزائر أيضا تشهد هذالطلب على معايري الدولية ليس للتدقيق فحسب بل للمحاسبة أيضا، 

ط اإلعداد منالتجانس والرتابط املوجود بني معايري التدقيق الدولية ومعايري احملاسبية الدولية ال يظهر فقط يف  -

 رتباط عضوي بينهما؛وعرض املعيار فقط، بل هناك ا

 اهتمام اهليئات مبعايري التدقيق الدولية ال يقتصر على االحتاد الدويل للمحاسبني وجملس معايري التدقيق والتأكد -

مع  ا على رأسها االحتاد العام للمحاسبني واملدققني العرب وا تم  الدولية فقط، بل توجد هيئات عربية 

 القانونيني؛الدويل العريب للمحاسبني 
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 وفر معايري التدقيق الدولية حافزا لتحسني وتطوير معايري احملاسبة الدولية؛تُ  -

 تتسم معاير التدقيق الدولية باملرونة واملوضوعية مما جيعلها ختدم خمتلف الدول املتقدمة والنامية؛ -

 وفر معايري التدقيق الدولية إطار مرجعي دويل يستند إليه املدقق يف ممارسة مهنته واحلكم على أداءه؛ تُ  -

 تم اإلصالحات اليت تشهدها التشريعات اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر باملعايري الدولية؛ -

لس على خضوع ممارسة امله نة التدقيق احملاسيب باجلزائر تصر تنظم مهيتالتشريعات احلالية ال - نة إىل سلطة ا

 الوطين للمحاسبة حتت وصاية وزارة املالية؛

تلف نظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر تنسجم مع معايري التدقيق الدولية وال ختتالتشريعات احلالية اليت  -

  عليها؛

ا معايري تتناول مجيع املسائل االتشريعات اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر غري مرنة وال  - تم  ليت 

 التدقيق الدولية؛

الذي  SPM/94/103جديدة توضح إجراءات ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب بدال من املقرر غياب تشريعات  -

حل  الذي (PCN)الوطين واملخطط احملاسيب  01-10الذي حل حمله القانون و  08-91يستند إىل القانون 

 ؛(SCF)حمله النظام احملاسيب املايل

االستفادة من عمل مدقق آخر غريه سواء كان من عمل  االستفادةغياب تشريعات حالية تساعد املدقق  -

 ؛خبريمدقق مدقق خارجي أو داخلي أو 

قائمة ية تدقيق و عملأ، القوائم املالية ألهداف خاصة لية تساعد املدقق يف عملية تدقيقغياب تشريعات حا -

 القوائم املالية امللخصة.تدقيق نفردة أو عنصر مايل منفرد، أو مالية م
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 :النتائج التطبيقية  

  :إىل النتائج التالية لو الوصاملوضوعة ومن مث  فروضاثبات المت من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان 

ا  ال تكفي للضمان ممارسة جيدةالتشريعات احلالية اليت تنظم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر  - للمهنة حيث ا

 ال تكفي:

 لتعزيز املبادئ واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة؛ 

 لتقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء اجلوهرية؛ 

 للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة؛ 

 .لتقدمي تقرير كاف ومالئم 

 ؛التدقيق الدولية ال يلجأ مدقق احلسابات باجلزائر إىل معايري -

إىل املستوى الدويل،  ريرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائأن لعمل مبعايري التدقيق الدولية ميكن ل -

ذه املعايري العحيث أن   من شأنه أن: مل 

  املسؤوليات العامة ملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛يعزز من املبادئ و 

  باجلزائر من تقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر اجلوهرية؛ميكن مدقق احلسابات 

 يسمح ملدقق احلسابات باجلزائر باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة؛ 

 ؛من االستفادة من عمل مدققني آخرين اجلزائرُميكن مدقق احلسابات ب 

 كاف ومالئم؛  من تقدمي تقرير اجلزائريسمح ملدقق احلسابات ب 

 يف عملية التدقيق يف احلاالت اخلاصة. باجلزائرابات يساعد مدقق احلس 
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 ممارسةيف الرفع من  0.212ؤثر بـ " ياملبادئ واملسؤوليات") 299-200التدقيق الدولية ( معايريمبجموعة العمل  -

 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛

يف  0.270ؤثر بـ ي) "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء" 499-300الدولية (التدقيق  معايريمبجموعة العمل  -

 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛ ممارسةالرفع من 

مهنة  ممارسةيف الرفع من  0.202ؤثر بـ ) "أدلة التدقيق" ي599-500التدقيق الدولية ( معايريمبجموعة العمل  -

 التدقيق احملاسيب باجلزائر؛

يف الرفع  0.274يؤثر بـ  ) "االستفادة من عمل اآلخرين"699-600الدولية ( التدقيق معايريمبجموعة العمل   -

 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛ ممارسةمن 

 ممارسةيف الرفع من  0.221ؤثر بـ ي) "نتائج وتقرير املدقق" 799-700معايري التدقيق الدولية (العمل مبجموعة  -

 مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر؛

يف  0.256ؤثر بـ ي) "احلاالت اخلاصة" 899-800معايري التدقيق الدولية (مبجموعة  معايريمبجموعة العمل  -

 الرفع من ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر.

تائج الدراسة وفقا ملتغريات املراقبة ملختلف فئات عينة الدراسة أظهر الن فروضحتليل التباين األحادي لكما أن 

  التالية:

العمل مبعايري  الدكتوراه " بدرج أقل على أن اليت حتمل شهادة "توافق الفئة  بالنسبة ملتغري الدرجة العلمية: -

التدقيق الدولية يرفع من مستوى ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر إىل املستوى الدويل، وذاك مقارنة 

  األخرى".املاجستري" و"الشهادات  بالفئتني احلاملة لشهادة "

سنة" على أن التشريعات احلالية اليت تنظم  20سنة و16الفئة اليت هلا خربة بني "توافق  بالنسبة ملتغري اخلربة: -

  .الك مقارنة بالفئات أقل خربة منهمهنة التدقيق احملاسيب غري كافية لضمان ممارسة جيدة للمهنة وذ
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درجة املوافقة  افظي احلسابات واخلرباء احملاسبني حولال توجد أية فروق بني آراء حم بالنسبة ملتغري الوظيفة: -

  الدراسة. فروضعلى صحة 

الدراسة  روضفتوافق الفئة اليت هلا ختصص "مالية" بدرجة أقل على صحة مجيع  بالنسبة ملتغري التخصص: -

  مقارنة بباقي الفئات خاصة منها فئة اليت هلا ختصص 'تدقيق حماسيب"، وفئة اليت هلا ختصص "حماسبة".

ال توجد أية فروق بني وحدات عينة الدراسة مهما كان حمل ممارسة نشاطها  بالنسبة ملتغري حمل ممارسة النشاط: -

  الدراسة. فروضحول درجة املوافقة على صحة 

 ةالدراس مساهمة:  

التدقيق احملاسيب  ظم ممارسة مهنةحلالية اليت تناالنسجام بني التشريعات ا تتمثل مسامهة هذه الدراسة يف حتديد

يق احملاسيب باجلزائر والذي عايري يف تطوير مهنة التدقهذه املأثر تبين  باجلزائر مع معايري التدقيق الدولية، وكذا يف حتديد

  يظهر يف الشكل املوايل: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

 294 

  

  أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر :❷ الشكل رقم

  
  المستقل المتغير

  الدولية التدقيق معايير
  متغير التابع الرئيسيال  

  لمهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر تنظيم
    

  
    

  المتغيرات الفرعية    المتغيرات الفرعية
                  

) 299-200( معايري التدقيق الدولية
  "املبادئ واملسؤوليات"

المبادئ   
  والمسؤوليات

  تعزيز جتسيد املبادئ   
  ملسؤوليات تعزيز جتسيد    

                  
  معايري التدقيق الدولية 

)300-499 (  
  "تقييم اخلطر واالستجابة لألخطاء"

  
  تقييم الخطر

  حتديد وتقييم خماطر   
  االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية    
  التخطيط لعملية التدقيق    

                  
  معايري التدقيق الدولية 

  ) "أدلة التدقيق"500-599(
  

  أدلة تدقيق
  

  مجع أدلة تدقيق كافية ومالئمة

                  
  معايري التدقيق الدولية

 )600-699 (  
  "االستفادة من عمل اآلخرين"

  
االستفادة من عمل 

  مدققين آخرين

  تسهيل االستفادة من عمل مدقق حسابات آخر  
  تسهيل االستفادة من عمل مدقق داخلي    
  تسهيل االستفادة من عمل مدقق خبري    

                  
-700معايري التدقيق الدولية (

  ) "نتائج وتقرير املدقق"799
نتائج وتقرير   

  المدقق
  التمكن من إبداء رأي فين وحمايد  

  تقدمي تقرير كاف ومالئم    
                  

  معايري التدقيق الدولية
 )800-899 (  

  "احلاالت اخلاصة"

  
  الحاالت الخاصة

  ةة التدقيق يف القوائم املالية ألداف خاصتسهيل عملي  
  تسهيل عملية تدقيق القوائم املالية املنفردة    
  تسهيل عملية تدقيق القوائم املالية امللخصة    

  
  

  

  باالعتماد على نتائج الدراسة. من إعداد الباحثةاملصدر: 
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 مقترحات الدراسة: 

الدولية لتطوير  تقرتح أن يتم تبين معاير التدقيق لباحثةفا هذه الدراسةبناء على النتائج املتوصل إليها من خالل 

هنة التدقيق احملاسيب باجلزائر  م اليت تراها ضرورية لتطويرو من املقرتحات مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، كما تضع مجلة 

  :كما يلي

  ؛الرفع من التكوين اجلامعي -

كونه   بني شروط ممارسة مهنة التدقيقجعل احلصول على الشهادة اجلامعية ختصص "تدقيق احملاسيب" من  -

  التخصص املطابق ملمارسة املهنة؛

 األخذ بعني االعتبار الدرجة العلمية للشهادة اجلامعية ضمن شروط ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب؛ -

املدقق الفكرية  ية قدراتتنملبامللتقيات الدورية والندوات جعل فرتة التكوين النظري وفرتة الرتبص غنيتني  -

 .والعلمية وامليدانية

األمم املتحدة  مع التأهيل الدويل املعتمد عن مؤمتر يتماشىاالمتحان النهائي بعد الرتبص مبا مستوى الرفع من  -

مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني؛  للتجارة والتنمية، مثل ما يفعل ا

لس الوطين للمحاسبة مهمة تطوير الكفاعدم االكتفاء بتحميل  - ميل املدقق حتءة املهنية للمدقق، بل جيب ا

ورات املدقق باالطالع على معايري التدقيق الدولية ملواكبة التط إلزاماملسؤولية التطوير والتحديث من خالل 

 ؛اليت تؤثر على املهنة

مستقلة عن العمومية أي  طةلجعل اهليئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر غري تابعة للس -

 وزارة املالية؛

 ع القانوين؛بعي مهين أثر من الطاباالنظام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني جلعل ممارسة مهنة التدقيق تأخذ طا -

  .االلتزام مبتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من جملس معايري األخالق الدولية للمحاسبني -
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 :أفاق الدراسة 

اليت مت إصدارها بعد  (NAA)اجلزائرية للتدقيق لقد سبق اإلشارة يف حدود الدراسة أنه مل يتم التطرق إىل معايري 

  قوم أفاق هذا البحث على:تمجع البيانات وحتليل النتائج، لذا 

 ؛(ISA) ومدى تطابقها مع معايري التدقيق الدولية (NAA)معايري اجلزائرية للتدقيق ءت به جا حتليل ما -

 لتغطية النقائص اليت تعاين منها التشريعات احلالية احمللية؛ (NAA)معايري اجلزائرية للتدقيق كفاية مدى   -

 عمليا؛ (NAA)معايري اجلزائرية للتدقيق اإلجراءات الالزمة لضمان جناح تطبيق  -

  .اسيبتطوير مهنة التدقيق احملممارسة على  (NAA)معايري اجلزائرية للتدقيق أثر تطبيق  -
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1998. 

 .2003 األردن، احلديث، املكتب عامل ،SPSS والتطبيق النظرية بني اإلحصائي التحليل صربي، عزام .23

 املهنية ةاملمارس تنظيم يف استخدامها إمكانية ومدى الدولية املراجعة معايري الشمري، معيوف حامد عيد .24
 .1994 السعودية، الرياض، العامة، اإلدارة معهد مقارنة، حتليلية دراسة – السعودية العربية باململكة

 والطباعة، زيعوالتو  للنشر املسرية دار ،)النظرية الناحية( املعاصر احلسابات تدقيق املطارنة، فالح غسان .25
 .2006 ،1ط عمان،

 مراجعة عة،املراج معايري النظري، اإلطار( املالية للقوائم اخلارجية املراجعة وآخرون، زيد أبو خليفة كمال .26
 .2008 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار ،)احلديثة التطبيقات االلكرتونية، األنظمة

 .2008 ،1ط للنشر، وائل دار ،SPSS باستخدام املتقدم اإلحصائي التحليل جودة، حمفوظ .27
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 ،1ط رية،اإلسكند احلديث، اجلامعي املكتب الشامل، والتدقيق املراجعة وقواعد أصول سرايا، السيد حممد .28
2007. 

 ،)تطبيقيةال واملمارسة النظري اإلطار( احلسابات وتدقيق املراجعة صديقي، ومسعود طواهر التهامي حممد .29
 .2006 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان

 . 2008 اجلزائر، عية،اجلام املطبوعات ديوان التطبيق، إىل النظرية من احلسابات ومراقبة املراجعة بوتني، حممد .30

 وفقا تطبيقال وآليات األساسية املفاهيم( اخلارجية املراجعة علي، نصر الوهاب وعبد الصبان مسري حممد .31
  .2002 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،)الدولية واملعايري عليها املتعارف للمعايري

 .القاهرة ،1ط اجلامعية، املعرفة دار العلمي، واملنهج االجتماع علم حممد، علي حممد .32

 2015 ،1ط عمان، األكادميي، الكتاب مركز واالستداليل، الوصفي اإلحصاء القومي، مقيد حممد .33

 .1996 بريوت، اجلامعية، الدار اإلحصائية، الطرق مقدمة حسن، حممد وامتثال اهلانسي حممود خمتار .34

 .2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،SPSS باستخدام اإلحصاء مبادئ يف االسهام السواح، شعبان نادر .35

  .2004 ،2ط عمان، للنشر، وائل دار والعملية، النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل التميمي، هادي .36
 ،1ط ،اإلسكندرية الوفاء، دار الوصفي، اإلحصاء يف احلديثة االجتاهات وآخرون، خليفة السيد وليد .37

2008. 
 ،-الدولية احملاسبة ملعايري العملي التطبيق مع-الدولية احملاسبة حلس، اهللا عبد وسامل جربوع حممود يوسف .38

 .2002 ،1ط األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة

  والمراسيم:القوانين  -

 يدةاجلر  احملاسب، واخلبري احملاسب مهنة تنظيم املتضمن ،1971 ديسمرب 29 يف املؤرخ 82-71 رقم أمر .39
  .1971 ،107: العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية

 علىمتوفر  ،2007 واملتمم، املعدل التجاري القانون يتضمن ،1975سبتمرب 26 يف املؤرخ 59-75 األمر .40
 http://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf.04/03/2015 ,                                         التايل: الرابط

 للجمهورية الرمسية اجلريدة ،م1970 املالية قانون املتضمن ،1969 ديسمرب 31 يف املؤرخ 107-69 القانون .41
 .1969 ،110: العدد اجلزائرية،

 ة،احملاسب جملس طرف من املراقبة وظيفة مبمارسة املتعلق ،1980 مارس 01 يف املؤرخ 05-80 رقم قانون .42
  .1980 ،10: العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة
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 العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون املتضمن ،1988 جانفي 12 يف املؤرخ 01-88 رقم القانون .43
  .1988 ،02: العدد االقتصادية،

 قةاملطب اخلاصة القاعد وحيدد التجاري القانون املتضمن ،م1988 جانفي 12 يف املؤرخ 04-88 رقم القانون .44
  .1988 ،02: العدد العمومية، املؤسسات على

 .1990 ،53: العدد وسريه، احملاسبة مبجلس املتعلق ،1990 ديسمرب 04 يف املؤرخ 32-90 القانون .45

 اسبواحمل احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبهنة املتعلق ،1991 افريل 27 يف املؤرخ 08-91 القانون .46
 .1991 ،20: العدد املعتمد،

 .2007 ،74: العدد املايل، احملاسيب النظام املتضمن ،2007 نوفمرب25 يف املؤرخ 11-07 رقم القانون .47

 اسبواحمل احلسابات وحمافظ احملاسب واخلبري مبهنة يتعلق ،2010 جوان 29 يف املؤرخ ،01-10 القانون .48
  .2010 ،42 :عددال املعتمد،

 للمؤسسات احلسابات مندويب ومهمات بواجبات املتعلق ،1970 نوفمرب 16 يف املؤرخ 173-70 املرسوم .49
 .1970 ،97: العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة العمومية، الشبه أو العمومية الوطنية

 الرمسية دةاجلري احملاسبني، للخرباء املهين بالتكوين املتعلق، 1972 أفريل 18 يف املؤرخ 84-72 رقم مرسوم .50
  .1972 ،33: العدد اجلزائرية، للجمهوري

 للخرباء الوطنية النقابة جملس تشكيلة حيدد ،1992 جانفي 13 يف املؤرخ 20-92 رقم التنفيذي املرسوم .51
  .1992 ،03: العدد ،عمله وقوعد اختصاصاته ويضبط املعتمدين واحملاسبني احلسابات وحمافظي احملاسبني

 احملاسب اخلبري مهنة أخالقيات قانون املتضمن ،1996 أفريل 15 يف املؤرخ 136-96 رقم التنفيذي املرسوم .52
  .1996 ،24: العدد املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ

لس إحداث املتضمن ،1996 سبتمرب 25 يف املؤرخ 318-96 رقم التنفيذي املرسوم .53  للمحاسبة الوطين ا
 .1996 ،56: العدد وتنظيمه،

لس تشكيلة بتحديد املتعلق ،2011 جانفي 27 يف املؤرخ 24-11 التنفيذي املرسوم .54  اسبةللمح الوطين ا
 .2011 ،07: العدد سريه، وقواعد وتنظيمه

لس تشكيلة حيدد ،2011 جانفي 27 يف املؤرخ 25-11 التنفيذي املرسوم .55  لخرباءل الوطين للمصف الوطين ا
 .2011 ،07:العدد سريه، وقواعد وصالحياته احملاسبني



 المصادر والمراجع

 

 302 

لس تشكيلة حيدد ،2011 جانفي 27 يف املؤرخ 26-11 التنفيذي املرسوم .56  افظيحمل الوطنية للغرفة الوطين ا
 .2011 ،07:العدد سريه، وقواعد وصالحياته احلسابات

 مهن ملمارسة االعتماد وكيفيات شروط حيدد ،2011 جانفي 27 يف املؤرخ 30-11 رقم تنفيذي مرسوم .57
 .2011 ،07:العدد املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري

 .2011 ،07: العدد احلسابات، حمافظي بتعيني يتعلق ،2011 جانفي 27 يف مؤرخ 32-11 تنفيذي مرسوم .58

 املشاركة حق متنح اليت اجلامعية الشهادات حيدد ،2011 فيفري 16 يف املؤرخ 72-11 رقم تنفيذي مرسوم .59
 .2011 ،11:العدد احملاسب، ملهنة املتخصص التعليم مبهنة االلتحاق مسابقة يف

 فةبص النهائي االمتحان تنظيم وكيفيات شروط حيدد ،2011 فيفري 16 يف املؤرخ 74-11 تنفيذي مرسوم .60
 .2011 ،11: العدد احملاسب، اخلبري شهادة على للحصول انتقالية

 املهين الرتبص سري وكيفيات شروط حيدد ،2011 نوفمرب 24 يف املؤرخ 393-11 رقم تنفيذي مرسوم .61
 .2011 ،65: دالعد املعتمدين، واحملاسبني احلسابات وحمافظي احملاسبني اخلرباء أجر ودفع واستقبال

 طرف من املرتكبة التأديبية األخطاء درجة حيدد ،2013 جانفي 13 يف املؤرخ 10-13 التنفيذي املرسوم .62
 تقابلها، اليت العقوبات وكذا وظيفتهم ممارسة خالل املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري
 .2013 ،03: العدد

 .2014 ،24: العدد احلسابات، حمافظ تقارير معايري حمتوى حيدد ،2013 جوان 24 يف مؤرخ قرار .63

 .2014 ،24: العدد احلسابات، حمافظ تقارير تسليم كيفيات  حيدد ،2014 جانفي 12 يف مؤرخ قرار .64

 ، يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق.2016فيفري  4املؤرخ يف  002املقرر  .65

 يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق.، 2016 أكتوبر 11 املؤرخ يف 150املقرر رقم  .66

  المقاالت المنشورة: -

 املتحدة، ربيةالع اإلمارات بدولة املهنية املمارسة لتنظيم املالئمة املراجعة معايري الصعيدي، أمحد إبراهيم .67
لد الكويت، جامعة العربية، واجلزيرة اخلريج دراسات جملة يف منشور مقال  ،1987 ،52: العدد ،13 :ا
 :التايل الرابط على متوفر

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=710#, 17/09/2014. 
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 متوفر على الرابط ،2012 صفر، العدد ،"العريب احملاسب" جملة العرب، واملدققني للمحاسبني العام االحتاد .68
 : التايل

http://theafaa.org.eg/afaa/2012-19/11/2014 ,/ العدد-صفر-أكتوبر 

 اقتصادية أحباث جملة يف منشور مقال املالية، القوائم عرض: 1 الدويل احملاسيب املعيار مصطفى، عقاري .69
 .2007 ،1: ددالع وإدارية،

القانوين،  جملة احملاسب مقال منشور يف، الدولية تطبيق معايري التدقيق عبد اهللا أمحد عمر بامشموس، .70
 ، متوفر يف الرابط التايل:2010، مارس 9: العدد

http://www.yacpa.org/yacpafiles/file/magazine/9.pdf   

  المداخالت في ملتقيات علمية: -

 النظام": ولح الدويل امللتقى يف مقدمة عمل ورقة الدولية، املراجعة معايري حممد، وحويل منصور أعمارة بن .71
 عنابة، خمتار، اجيبجامعة  ،"للمراجعة الدولية واملعايري للمحاسبة الدولية املعايري مواجهة يف املايل احملاسيب

  .2011 ديسمرب 13/14
 ،مدى توافق ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع املعايري الدولية للتدقيق (دراسة ميدانية) بن قارة إميان، .72

جامعة  ،جامعة حممد بوضياف، "احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال الدولية "امللتقي الدويل األول:
  .2012ديسمرب  04/05املسيلة، 

  الدراسات: -

، مطبوعة جامعية مقدمة يف امللتقى الدويل حول 2015خالد جعارات، خمتصر املعايري احملاسبية الدولية  .73
 24/25 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،""دور معايري احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات

  .2014نوفمرب 

  الرسائل الجامعية: -

 شهادة يلنضمن متطلبات  مقدمة مذكرة العاملية، املالية واألزمة الدولية احملاسبة معايري موحد، عمر حسني .74
 .منشورة ،2013 ،الدمنارك يف العربية ةاألكادميي احملاسبة، يف املاجستري
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 مذكرة جلزائرية،ا االقتصادية للمؤسسة املالية القوائم على احملاسيب التوحيد تطبيق انعكاسات احلاج، نوي .75
 ف،شل بوعلي، حسيبة جامعة التسيري، علوم يف املاجستري شهادة نيل ضمن متطلبات مقدمة
 ، غري منشورة.2007/2008

 طروحة مقدمةأالتنظيم املهين للمراجعة (دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية)،  شريقي عمر، .76

 ، غري منشورة.2012، 1، جامعة سطيفعلوم يف العلوم االقتصادية دكتوراهشهادة  نيل متطلبات ضمن

 ذكرةمالتدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر،  أمني مازوت،حممد  .77

 ، غري منشورة.2011، 3، جامعة اجلزائر املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرةاملراجعة اخلارجية يف ظل النظام احملاسيب املايل، زواق كمال،  .78

 ، غري منشورة.2011، 3 ، جامعة اجلزائراملاجستري

 اجلزائر)، التدقيق احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية ومعايري التقارير املالية الدولية (دراسة حالة بن عيسى رقيق، .79
 ، غري منشورة.2010املدية،  ،، جامعة حيي فارساملاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة

 ذكرةمتقارير املراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر،  حكيمة مناعي، .80

 ، غري منشورة.2009، جامعة احلاج خلضر باتنة، املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة مراجعة احلسابات وواقع املمارسة املهنية يف اجلزائر، طي األخضر،لقي .81

 ، غري منشورة.2009باتنة،  ،جامعة احلاج خلضر املاجستري، شهادة

 طروحة مقدمةأالتوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية وأثره على مهنة التدقيق، حواس صالح،  .82

 ، غري منشورة.2008، 3 جامعة اجلزائر ،شهادة دكتوراه نيل متطلبات ضمن

 أطروحة مقدمةالتجارب الدولية،  ضوء على اجلزائر يف املالية للمراجعة متكامل حنو إطارصديقي مسعود،  .83

 .غري منشورة، 2004 ،3 ، جامعة اجلزائرشهادة دكتوراه نيل متطلبات ضمن

  القواميس: -

  :على الرابط التايل متوفرابن منظور، لسان العرب، يف معىن كلمة املعيار، متوفر على موقع الباحث العريب:  .84

http://www.baheth.net/all.jsp?term = 12/01/2013 ,عایر. 

  :متوفر على الرابط التايلجم اللغة العربية املعاصرة، مع .85
http://www.arabdict.com/fr14/01/2013 ,عربي-عربي/ المعیار. 
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  قاموس املعاين، معىن كلمة املعيار، متوفر على الرابط التايل: .86

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/12/01/2013 , /معیار. 

  معىن كلمة معيار، متوفر على الرابط التايل:، املعجم الغين .87

http://www.arabdict.com/fr/14/01/2013 ,عربي-عربي/ المعیار. 

  :الرابط التايل متوفر علىابن منظور، لسان العرب، يف معىن كلمة دقق، متوفر على موقع الباحث العريب:  .88

http://www.baheth.net/all.jsp?term = 25/02/2013 ,دقق. 
 

  معجم املعاين اجلامع، معىن كلمة التدقيق، متوفر على الرابط التايل: .89

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/25/02/2013 , /التدقیق. 

  معىن كلمة معيار، متوفر على الرابط التايل:، املعجم الغين .90
http://www.arabdict.com/fr/14/01/2013 ,عربي-عربي/ التدقیق. 
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92. IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 
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Federation of Accountants, New York, USA, 2015,  volume 1,  Publication 
for web site:    
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2015-Handbook-Volume-1_0.pdf 
 

93. IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 
Other Assurance, and Related Services Pronouncements, International 
Federation of Accountants, New York, USA, 2014,  volume 1. Publication 
for web site: 
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-1_0.pdf 
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95. IFAC, IAASB, ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements, 
International Federation of Accountants, New York, USA, 2010. Publication 
for web site:  
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a009-2010-iaasb-handbook-isa-210.pdf   

96. IFAC, IAASB, ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial 
Statements, International Federation of Accountants, New York, USA, 
2010. Publication for web site: 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a010-2010-iaasb-handbook-isa-220.pdf  

97. IFAC, IAASB, ISA 230, Audit Documentation, International Federation of 
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 314 

    
  K 

Klynveld Main Goerdeler  
KMG كلينفلد مان جوردلد  
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  N  
Norme Algérienne d’Audit  
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لويل نور اهلدى   الباحثة/ 
mmebahlouli@yahoo. Fr   

 

            رقم االستبيان
            

          ناالستبياتاريخ 
            

    مكان االستبيان
            

ـــات والخبــ ــــ ـــابـــ ــ ـــى محـــافظـــــي الحـسـ ــــ ــــ ــــ ــــه إلـــ ــــ ــــ ـــان موجــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــنهذا االستبيـــ ــــ ــــ ـــــاسبي ــــ ــــ ـــراء المحــــ ـــــ ــــ   ـــ

 

  السالم عليكــــــم،
  السادة احملرتمني،

يف إطار حتضري ملذكرة خترج واليت تندرج ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه، تقوم الباحثة بإعداد أطروحة حتت 
اول من خالهلا حتديد حاجة ح، واليت ست"حاسبي بالجزائر"أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المعنوان 

 حملاسيب يف اجلزائر ملعايري تضمن هلا ممارسة جيدة، وأمهية تبين معايري التدقيق الدولية لذلك.مهنة التدقيق ا

وسعيا وراء حتديد األثر الذي من شأن تبين معايري التدقيق الدولية إحداثه يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب باجلزائر، مت أخذ 
انتكم يسعدنا اختياركم ضمنها للمسامهة يف اثراء هذا املوضوع، وحبكم مك عينة من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني واليت

ذ   لعلمي هذا.ور هام يف جناح البحث ا، سيكون له دالستبيانا االعلمية واملهنية فإن اإلجابة على جمموعة األسئلة املرفقة 

ذا االستبيان ونلتمس منكم لذا نرجو منكم تقدمي  ية، كما بصدق وموضوع معاملة أسئلته يد املساعدة لنا واالهتمام 
  حنيطكم علما أن إجابتكم ستعامل بكل سرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

  شكرا على حسن تعاونكم مع هذا البحث
  والسالم عليكم ورمحة اهللا
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ــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــةالبيــــــــــــــــــــ
 :ضع دائرة على الرقم املناسبو من فضلك، قم بتحديد بيانتك العامة ب -

    الوظيفة:      الخبرة المهنية:      الدرجة العلمية:
  1  خبري حماسب    1  سنوات 5أقل من     1  ليسانس

  2  حمافظ حسابات    2  سنوات10سنوات إىل  6من    2  ماسرت
        3  سنة15سنوات إىل 11من     3  ماجستري
        4  سنة 20سنوات إىل 16من     4  دكتوراه

        5  سنة 20أكثر من     5  شهادة أخرى
                

          ممارسة النشاط:محل       التخصص:
        1  الشرق    1  تدقيق حماسيب

        2  الغرب    2  حماسبة
        3  الوسط    3  مالية

        4  اجلنوب    4  ختصص آخر
  

  لما يأتي بوضع دائرة على الرقم المناسب: درجة موافقتك، قم بتحديد من فضلكمالحظة: 
  التدقيق المحاسبي في الجزائرالمحور األول: عدم كفاية التشريعات الحالية التي تنظم مهنة 

   أوال: المبادئ والمسؤوليات

لضمان فاية كغير  التشريعات الحالية التي تنظم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر تعد 
  ، حيث أن:ممارسة جيدة للمهنة

موافق 
  بشدة

  ى ـــــــإل  موافق
  دـــــــح
  ا ــــــــــــــم

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  اجلامعية اجلزائرية ال تعد مؤهل علمي يسمح بتكوين مدقق احلسابات من الناحية النظرية الشهادة .1
  1  2  3  4  5  فرتة التكوين النظري ال تسمح بإدراك نقائص تكوين مدقق احلسابات من الناحية النظرية .2
  1  2  3  4  5  فرتة الرتبص سنتني ال تكفي لتكوين مدقق احلسابات من الناحية العملية .3
  1  2  3  4  5  نهائي بعد الرتبص ال يكفي للحكم على تأهيل مدقق احلساباتالمتحان اال .4
اءة املهنية ملدقق طوير الكفمهنة التدقيق احملاسيب ال يسمح بتلس الوطين للمحاسبة مهمة متابعة احتميل  .5

  1  2  3  4  5  احلسابات بشكل مستمر

من القانون  6مكرر  715املنصوص عليها وفقا للمادة ه و تعييناليت متنع و عالقات مدقق احلسابات باإلدارة  .6
  1  2  3  4  5  ال تكفي لضمان استقالليته التجاري

اليت تعترب منافية الستقاللية مدقق احلسابات و  01-10من القانون  64املنصوص عليها وفقا للمادة النشاطات  .7
  1  2  3  4  5  ال تكفي لضمان استقالليته الفكرية

ال يضمن  01-10من القانون  65موانع قيام مدقق احلسابات ببعض املهام املنصوص عليها وفقا للمادة  .8
  1  2  3  4  5  استقالليته من الناحية املادية

  1  2  3  4  5  ال يضمن استقالليته لوزارة املاليةمدقق احلسابات تبعية  .9
  1  2  3  4  5  العناية املهنية لس الوطين للمحاسبة ال تكفي لضمان بذل مدقق احلساباتامهام  .10
  1  2  3  4  5  املسؤولية املدنية اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله للعناية املهنية .11
  1  2  3  4  5  املسؤولية اجلزائية اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان بذله للعناية املهنية .12
  1  2  3  4  5  احلسابات ال تكفي لضمان بذله للعناية املهنيةاملسؤولية التأديبية اليت يتحملها مدقق  .13
  1  2  3  4  5  املهنة  العقوبات اليت يتحملها مدقق احلسابات ال تكفي لضمان عدم إفشاء سر .14
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ال  SPM/94/103املقرر من  01املنصوص عليها يف التوصية رقم قبول التوكيل تدقيق احلسابات  إجراءات .15
  1  2  3  4  5  بشكل سليم على عملية التدقيق االتفاقتضمن 

من املرسوم التنفيذي  22ة املنصوص عليها وفقا للمادجلنة مراقبة النوعية التابعة للمجلس الوطين للمحاسبية مهام  .16
  1  2  3  4  5  ال تضمن املراقبة على جودة عمل مدقق احلسابات 11-24

ال تكفي  SPM/94/103املقرر من  2مسكها وفقا للتوصية رقم مدقق احلسابات  امللزمة على ملفات العمل .17
  1  2  3  4  5  لتوثيق كل إجراءات التدقيق

ال  SPM/94/103املقرر من  4 عليها يف التوصية رقماملنصوص التصريح عن األعمال االجرامية إجراءات  .18
  1  2  3  4  5  الغشخطاء خاصة منها النامجة عن األ عنلكشف تكفي ل

  1  2  3  4  5   ةباجلمعية العاممدقق احلسابات  ال تكفي لتحديد طريقة االتصال 2013جوان  24لقرار املؤرخ يف اأحكام  .19
ال يكفي  2013جوان  24للقرار املؤرخ يف معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية املنصوص عليه وفقا  .20

  1  2  3  4  5  نواحي القصور يف الرقابة الداخليةلإلبالغ عن 

  تقييم الخطر واالستجابة لألخطاءثانيا: 

فاية لضمان كغير  التشريعات الحالية التي تنظم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر تعد 
  ، حيث أن:ممارسة جيدة للمهنة

موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد

  مــــــــــــــا 

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

من املقرر  5اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها يف التوصية رقم  .1
103/SPM/94 1  2  3  4  5  للتعرف على املؤسسة ال تكفي  

من املقرر  5اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها يف التوصية رقم  .2
103/SPM/94 1  2  3  4  5  لتقييم الرقابة الداخلية ال تكفي  

من املقرر  5اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها يف التوصية رقم  .3
103/SPM/94 1  2  3  4  5  تحديد خماطر األخطاء اجلوهريةل ال تكفي  

من املقرر  5اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها يف التوصية رقم  .4
103/SPM/94 1  2  3  4  5  تقييم خماطر األخطاء اجلوهريةل ال تكفي  

من املقرر  5اإلجراءات املتعلقة بالطريقة اليت يتبعها مدقق احلسابات واملنصوص عليها يف التوصية رقم  .5
103/SPM/94  1  2  3  4  5  ملخاطر األخطاء اجلوهرية الستجابةلال تكفي  

ال تكفي للحكم  SPM/94/103من املقرر  5املنصوص عليها يف التوصية رقم إجراءات الدخول يف املهمة  .6
  1  2  3  4  5  على الظروف اليت قد تؤثر سلبا على أداء خطة التدقيق

  1  2  3  4  5  ملدقق احلسابات ال تضمن وضع برنامج عمل جيد SPM/94/103املنصوص عليها وفقا للمقرر  جراءاتاإل .7

  ثالثا: أدلة التدقيق

فاية لضمان ممارسة كغير  التشريعات الحالية التي تنظم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر تعد 
  ، حيث أن:جيدة للمهنة

موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد

  مــــــــــــــا 

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  ال تضمن للحصول أدلة كافيةمن القانون التجاري  715الطرق املنصوص عليها يف املادة  .1
  1  2  3  4  5  ال تكفي للحصول أدلة مالئمةمن القانون التجاري  715الطرق املنصوص عليها يف املادة  .2
  1  2  3  4  5  ال تضمن للحصول أدلة كافية 01-10من القانون  32و31املادتني  الطرق املنصوص عليها يف .3
  1  2  3  4  5  ال تكفي للحصول أدلة مالئمة 01-10 من القانون 32و31املادتني  الطرق املنصوص عليها يف .4
  1  2  3  4  5  تكفي للحصول على أدلة التدقيق كافيةال SPM/94/103من املقرر 5يف التوصية رقم املنصوص عليها جراءاتاإل .5
  1  2  3  4  5  مالئمةالتكفي للحصول على أدلة تدقيق  SPM/94/103من املقرر 5يف التوصية رقم املنصوص عليها جراءاتاإل .6

  رابعا: نتائج وتقارير المدقق
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فاية لضمان كغير  التشريعات الحالية التي تنظم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر تعد 
  ، حيث أن:ممارسة جيدة للمهنة

موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد

  مــــــــــــــا 

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

كوين مدقق احلسابات ال يكفي لت 2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .1
  1  2  3  4  5  رأيا سليما حول القوائم املالية 

تقدمي دقق احلسابات ملال يضمن  2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .2
  1  2  3  4  5  فهمه من طرف مجيع مستخدميه ميكنتقرير 

تقدمي دقق احلسابات ملال يضمن  2013جوان  24حمتوى معايري التقارير املنصوص عليه وفقا للقرار املؤرخ يف  .3
  1  2  3  4  5  مدقق احلسابات ملستخدميهيف تقرير  لمعلوماتلإفصاح كاف 

  
  المحور الثاني: اللجوء إلى معايير التدقيق الدولية في ظل غياب معايير محلية تحكم ممارسة المهنة

  

   :حليةم في الجزائر لمعايير التدقيق الدولية في ظل غياب معاييرمدقق الحسابات  يلجأال 
  

موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  مبادئ عملية التدقيقله توضح  .1

  1  2  3  4  5  مسؤوليات مدقق احلساباتله توضح  .2
  1  2  3  4  5  توفر له إجراءات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية .3
  1  2  3  4  5  توفر له إجراءات تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية .4

  1  2  3  4  5  توفر له إجراءات االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية .5

  1  2  3  4  5  تضمن له وضع خطة جيدة ألداء إجراءات التدقيق .6

  1  2  3  4  5  تضمن له احلصول على أدلة تدقيق كافية .7
  1  2  3  4  5  تضمن له احلصول على أدلة تدقيق مالئمة .8
  1  2  3  4  5  تسهل له االستفادة من عمل مدقق حسابات آخر .9

  1  2  3  4  5  تسهل له االستفادة من عمل املدقق الداخلي .10

  1  2  3  4  5  يف جمال آخر تسهل له االستفادة من عمل خبري .11

  1  2  3  4  5  تضمن له تكوين رأي سليم حول صحة القوائم املالية  .12

  1  2  3  4  5  تضمن له تقدمي تقرير مفهوم من طرف مجيع مستخدميه .13
  1  2  3  4  5  تقريره تضمن له تقدمي إفصاح كاف يف .14
  1  2  3  4  5  القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات مستخدمني حمددين تساعده يف عملية تدقيق حسابات .15

  1  2  3  4  5  تساعده يف عملية تدقيق حسابات قائمة مالية منفردة .16

  1  2  3  4  5  تساعده يف عملية تدقيق حسابات عنصر منفرد من القوائم املالية بطريقة جيدة .17

  1  2  3  4  5  تساعده يف عملية تدقيق حسابات القوائم املالية امللخصة بطريقة جيدة .18

 
 

  المحور الثالث: أثر العمل بمعايير التدقيق الدولية على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر

  المبادئ والمسؤولية أوال:
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  :أن من شأنهالعمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  يرفع من الكفاءة املهنية ملدقق احلسابات .1
  1  2  3  4  5  يدعم استقاللية مدقق احلسابات من خالل االنضمام إىل االحتاد الدويل للمحاسبني .2
  1  2  3  4  5  يف كل مراحل عملية التدقيق يساعد مدقق احلسابات على بذل العناية املهنية .3

  1  2  3  4  5  لمحاسبنيجملس معايري األخالق الدولية لملتطلبات السلوك األخالقي الصادرة من  يلزم مدقق احلسابات اخلضوع .4

  1  2  3  4  5  يساعد مدقق احلسابات يف حتمل مسؤولية االتفاق حول شروط التكليف باملهمة .5

  1  2  3  4  5  الرقابة على جودة تدقيق القوائم املاليةحيمل مدقق احلسابات مسؤولية  .6
  1  2  3  4  5  ات العمليف ملف هاجتميعو توثيق كل إجراءات التدقيق جبودة عالية دقق احلسابات مسؤولية مل سهلي .7
  1  2  3  4  5  غشالخاصة منها النامجة عن  اجلوهرية يساعد مدقق احلسابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن األخطاء .8

ا يساعد مدقق .9   1  2  3  4  5  احلسابات يف حتمل مسؤولية الكشف عن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة املعمول 

  1  2  3  4  5  يساهم يف تسهيل مسؤولية اتصال مدقق احلسابات مع الكلفني باحلوكمة .10

  1  2  3  4  5  لألطراف األخرى اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخليةحيمل مدقق احلسابات مسؤولية  .11

  تقييم الخطر واالستجابة لألخطاء ثانيا:

  :أن من شأنهالعمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  يسمح ملدقق احلسابات من فهم املؤسسة حمل التدقيق وبيئتها .1
  1  2  3  4  5  احلسابات من فهم كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية للمؤسسة حمل التدقيقيسمح ملدقق  .2
  1  2  3  4  5  ميكن مدقق احلسابات حتديد خماطر األخطاء اجلوهرية .3
  1  2  3  4  5  ميكن مدقق احلسابات تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية .4
  1  2  3  4  5  ميكن مدقق احلسابات االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية .5
  1  2  3  4  5  النسبية عند التخطيط إلجراءات التدقيق األمهيةيلزم مدقق احلسابات من مراعاة  .6
  1  2  3  4  5  يضمن ملدقق احلسابات التخطيط السليم لعملية التدقيق .7

   ثالثا: أدلة التدقيق

  :أن من شأنهالعمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عليها .1
  1  2  3  4  5  ميكن مدقق احلسابات من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها .2
  1  2  3  4  5  على أدلة تدقيقصادر اليت تضمن له احلصول املد ملدقق احلسابات حيد .3
  1  2  3  4  5  من اإلجراءات اليت تضمن له احلصول على أدلة تدقيق جمموعة يوفر ملدقق احلسابات  .4
  1  2  3  4  5  يوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية يف حالة وجود شك يف عدم قدرة املؤسسة على االستمرار .5
  1  2  3  4  5  للتأكد من معقولية التقديرات احملاسبيةيوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية  .6
  1  2  3  4  5  ئم املاليةعالقة باملؤسسة على القوااليوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية لتحديد تأثري األطراف ذات  .7
  1  2  3  4  5  يوفر ملدقق احلسابات اإلجراءات اإلضافية يف حالة أحداث الحقة لتاريخ إصدار تقريره .8
ا عند اختيار بنود معينة للحصول على أدلة التدقيقيوفر  .9   1  2  3  4  5  ملدقق احلسابات جمموعة االعتبارات الواجب مراعا
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  1  2  3  4  5  للحصول على أدلة التدقيق استخدام املعاينة اإلحصائيةحيدد ملدقق احلسابات كيفية  .10

  رابعا: االستفادة من عمل اآلخرين

  :أن من شأنهالعمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات الالزمة للتمكن من االستفادة من عمل مدققي حسابات آخرين .1
  1  2  3  4  5  معا خرى خالل عملية تدقيق إحدى مؤسساتكيفية االتصال مع األطراف األحيدد ملدقق احلسابات   .2
  1  2  3  4  5  حيدد ملدقق احلسابات كيفية االتصال مع األطراف األخرى خالل عملية تدقيق عنصر من القوائم املالية .3
  1  2  3  4  5  الداخليحيدد ملدقق احلسابات كيفية التأكد من إمكانية االستفادة من عمل املدقق  .4
  1  2  3  4  5  حيدد ملدقق احلسابات كيفية التأكد من كفاية االستفادة من عمل املدقق الداخلي  .5
  1  2  3  4  5  يف جمال آخر حيدد ملدقق احلسابات املتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل خبري .6

  خامسا: نتائج وتقارير المدقق

  من شأنه أن:العمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

  1  2  3  4  5  حول القوائم املاليةعلى تكوين رأي مالئم  مدقق احلسابات يساعد .1
  1  2  3  4  5  احملددات اليت يعدل رأيه بناء عليها ملدقق احلساباتيوفر  .2
  1  2  3  4  5  حيدد ملدقق احلسابات العناصر الدنيا الواجب توفرها يف تقريره .3
  1  2  3  4  5  عنه  فصاحشد انتباه مستخدمي القوائم املالية إىل أمر مت اإلت على إضافة فقرات يف تقريره ليلزم مدقق احلسابا .4
  1  2  3  4  5  أمر مل يفصح عنه لشد انتباه مستخدمي القوائم املالية إىللى إضافة فقرات يف تقريره يلزم مدقق احلسابات ع .5

  المجاالت المتخصصة :سادسا

 :أن من شأنهالعمل بمعايير التدقيق الدولية في الجزائر 
  

موافق 
  بشدة

  إلـــــــى   موافق
  حـــــــد
  مــــــــــــــا

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  تماما

حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق حسابات القوائم املالية هلدف تلبية احتياجات  .1
  1  2  3  4  5  مستخدمني حمددين

  1  2  3  4  5  حيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية تدقيق قائمة مالية منفردة .2
  1  2  3  4  5  تدقيق عنصر من القوائم املاليةحيدد ملدقق احلسابات االعتبارات اخلاصة لدى عملية  .3
  1  2  3  4  5  يوفر ملدقق احلسابات شروط قبول عملية تدقيق القوائم املالية امللخصة  .4
  1  2  3  4  5  يوفر ملدقق احلسابات طبيعة اإلجراءات اليت يتخذها عند تدقيق القوائم املالية امللخصة .5
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Ministère de l’enseignement et de la Recherche Scientifique 

Université de Sétif-1- 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales Et Sciences De Gestion 

Département des Sciences Commerciales  
Spécialité : Finance, Comptabilité Et Audit  

 
 
 

N° du questionnaire     
 
Date du questionnaire      
 

Lieu questionnaire  

 

Ce questionnaire est destiné aux commissaires aux comptes et experts comptable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chercheuse / BAHLOULI Nour EL-houda  
mmebahlouli@yahoo.fr 

 
 

Salutations distinguées ;  
Chers messieurs ; 
 

Dans le cadre de la préparation d’un mémoire de fin d’études faisant parties des 
conditions requises pour l’obtention d’un diplôme de doctorat, la chercheuse a élaboré 
cette thèse intitulée « L’impact de l'adoption des normes internationales d'audit dans 
le développement de la profession d'audit comptable en Algérie »  qui constitue une 
tentative de détermination du besoin de la profession de l’audit comptable en Algérie des 
normes garantissant un bon exercice ainsi que l’importance de l’adoption des normes 
internationales de l’audit. 
 

Visant à déterminer l’impact de l’adoption des normes internationales de l’audit sur le 
développement de la profession de l’audit comptable en Algérie, un échantillon de 
commissaires aux comptes et d’experts comptables a été pris et dont nous sommes ravis 
que vous y participez pour enrichir ce sujet. Et vu votre position scientifique et 
professionnelle, votre réponse sur l’ensemble des questions annexées à ce questionnaire 
aura un rôle très important dans le succès de cette recherche scientifique. 
 

A cet effet, nous vous prions de nous porter aide dans l’accomplissement de ce 
questionnaire et d’y répondre en toute sincérité et objectivité. Nous tenons également à 
vous garantir un entière confidentialité et que vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins 
purement scientifiques. 

Merci pour votre contribution  
Salutations distinguées  
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- Veuillez préciser vos données générales en encerclant le numéro approprié    
 
Grade Expérience professionnelle Fonction 
Licence 1 Moins de cinq ans 1 Expert-comptable 1 
Master 2 De 06 ans à 10 ans 2 Commissaire aux comptes 2 
Magistère 3 De 11 ans 15 ans 3  
Doctorat 4 De 16 ans à 20 ans 4  
Autres diplômes 5 Plus de 20 ans 5  
 

Spécialité Lieu d’activité  

Audit comptable 1 Est 1  
Comptabilité 2 Ouest 2  
Finances 3 Centre 3  
Autres spécialité 4 Sud 4  
 
Remarque : Veuillez déterminer le taux de votre consentement en encerclant le numéro approprié   
 

Premier chapitre : 
insuffisance des législations actuelles déterminant la profession de l’audit comptable en Algérie    

Premièrement : principes et responsabilités  
Les législations existantes régissant la profession de l’audit comptable en 
Algérie sont insuffisantes pour garantir un bon exercice de la profession, 
notamment que : 

Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Le diplôme universitaire n’est pas une qualification permettant la 
formation d’un auditeur sur le plan théorique.   5 4 3 2 1 

2. La période de la formation théorique ne permet pas de déterminer 
le manque de formation chez l’auditeur comptable sur le plan 
théorique.   

5 4 3 2 1 

3. Un stage de deux ans ne suffit pas à la formation d’un auditeur 
comptable en matière scientifique.  5 4 3 2 1 

4. L’examen final ne suffit pas pour juger la qualification d’un 
auditeur comptable. 5 4 3 2 1 

5. Donner au Conseil National de Comptabilité la mission de suivre 
la profession de l’audit comptable ne permet pas le développement 
continu de la qualification professionnelle de l’auditeur.     

5 4 3 2 1 

6. Les relations de l’auditeur comptable avec l’administration qui 
interdit sa nomination et prévues par l’article 715 bis 6 du Code de 
Commerce ne suffisent pas à son indépendance.   

5 4 3 2 1 

7. Les activités prévues par l’article 64 de la loi 10-01 qui sont 
considérés comme contraire à l’indépendance de l’auditeur 
comptable ne suffisent pas à son indépendance intellectuelle. 

5 4 3 2 1 

8. Les interdictions pour l’auditeur comptable de remplir certaines 
missions prévues par l’article 65 de la loi 10-01 ne garantissent pas 
son indépendance financière.         

5 4 3 2 1 

9.  La dépendance comptable de l’auditeur au ministère des finances 
ne garantie pas son indépendance.   5 4 3 2 1 

10. La mission du Conseil National de Comptabilité n’est pas une 
garantie pour que l’auditeur comptable accorde plus d’attention 
professionnelle.   

5 4 3 2 1 

11.  La responsabilité civile incombant l’auditeur comptable ne 
permet pas à l’auditeur de donner plus d’attention professionnelle. 5 4 3 2 1 

12. La responsabilité pénale incombant à l’auditeur comptable ne 
permet pas à l’auditeur de donner plus d’attention professionnelle.  5 4 3 2 1 

Données Générales  
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13. La responsabilité disciplinaire incombant à l’auditeur comptable 
ne permet pas à l’auditeur de donner plus d’attention professionnelle. 5 4 3 2 1 

14. Les sanctions imposées à l’auditeur comptable n’empêchent pas 
l’auditeur de divulguer le secret professionnel.  5 4 3 2 1 

15. Les procédures d’accepter le mandatement de l’audit prévues par 
la recommandation n°01 de la décision 103/SPM/94 ne garantissent 
pas un accord adéquat sur l’audit      

5 4 3 2 1 

16. Les missions des commissions de contrôle du Conseil National de 
Comptabilité prévues par l’article 22 du décret exécutif 24-11 ne 
garantissent pas le contrôle de la qualité du travail de l’auditeur 
comptable.   

5 4 3 2 1 

17. Les dossiers de travail dont l’auditeur comptable est tenu de tenir 
en application à la recommandation n°02 de la décision 103/SPM/94 
ne garantissent la documentation de toutes les procédures de l’audit      

5 4 3 2 1 

18. Les procédures de déclarations des opérations criminelles prévues 
par la recommandation n°04 de la décision 103/SPM/94 ne suffisent 
pas à déceler les erreurs notamment celles dues à la fraude.      

5 4 3 2 1 

19. Les dispositions de la décision du 24.06.2013 ne suffisent pas à 
définir le moyen de communication de l’auditeur comptable avec les 
personnes liées à l’entreprise.   

5 4 3 2 1 

20.  Le critère du rapport sur les procédures du contrôle interne prévu 
par la décision du 24.06.2013 ne suffi pas à  signaler le manque dans 
le contrôle interne. 

5 4 3 2 1 

Deuxièmement : Evaluation de l’erreur et rectification de l’erreur  
Les législations existantes régissant la profession de l’audit comptable en 
Algérie sont insuffisantes pour garantir un bon exercice de la profession, 
notamment que :    

Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Les procédures relatives à la méthode suivie par l’auditeur et 
prévues par la recommandation n°05 de la décision 103/SPM/94 ne 
suffisent pas à reconnaître l’entreprise. 

5 4 3 2 1 

2. Les procédures relatives à la méthode suivie par l’auditeur 
comptable et prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas à évaluer le contrôle interne. 

5 4 3 2 1 

3. Les procédures relatives à la méthode suivie par l’auditeur 
comptable et prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas à déterminer les risques des erreurs 
substantielles.  

5 4 3 2 1 

4. Les procédures relatives à la méthode suivie par l’auditeur 
comptable et prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas à évaluer les risques des erreurs 
substantielles. 

5 4 3 2 1 

5. Les procédures relatives à la méthode suivie par l’auditeur 
comptable et prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas à faire face aux risques des erreurs 
substantielles. 

5 4 3 2 1 

6. Les procédures de commencer la mission prévues par la 
recommandation n°05 de la décision 103/SPM/94 ne suffisent pas 
juger les circonstances pouvant avoir des répercussions négatives sur 
le rendement du plan d’audit.  

5 4 3 2 1 

7. Les procédures prévues par de la décision 103/SPM/94 ne 
garanties pas la mise ne place d’un bon plan d’action à l’auditeur.  5 4 3 2 1 

Troisièmement : Les preuves de l’audit  
Les législations existantes régissant la profession de l’audit comptable en Algérie 
sont insuffisantes pour garantir un bon exercice de la profession, notamment 
que :    

Entièrement 
d’accord D’accord Partiellemen

t d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Les méthodes prévues par l’article 715 du Code de Commerce ne 
garantissent pas l’obtention de preuves suffisantes.     5 4 3 2 1 

2. Les méthodes prévues par l’article 715 du Code de Commerce ne suffisent 
pas l’obtention de preuves convenables.     5 4 3 2 1 

3. Les méthodes prévues par les articles 31 et 32 de la loi 01-10 ne 
garantissent pas l’obtention de preuves suffisantes.     5 4 3 2 1 

4. Les méthodes prévues par les articles 31 et 32 de la loi 01-10 ne suffisent 
pas l’obtention de preuves convenables.     5 4 3 2 1 
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5. Les méthodes prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas l’obtention de preuves suffisantes pour l’audit     5 4 3 2 1 

6. Les méthodes prévues par la recommandation n°05 de la décision 
103/SPM/94 ne suffisent pas l’obtention de preuves convenables pour l’audit    5 4 3 2 1 

Quatrièmement : Résultats et rapport de l’auditeur  

Les législations existantes régissant la profession de l’audit comptable 
en Algérie sont insuffisantes pour garantir un bon exercice de la 
profession, notamment que :    

Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Le contenu des critères de rapport prévu par la décision du 
24.06.2013 est insuffisant pour permettre à l’auditeur comptable de 
constituer  une bonne opinion concernant les listes financières.    

5 4 3 2 1 

2. Le contenu des critères de rapport prévu par la décision du 
24.06.2013 ne garantie par à l’auditeur comptable de présenter un 
rapport compréhensible par tous ses employés.  

5 4 3 2 1 

3. Le contenu des critères de rapport prévu par la décision du 
24.06.2013 ne garantie par à l’auditeur comptable de divulguer 
suffisamment d’information dans un rapport d’audit à ses 
employés. 

5 4 3 2 1 

 
Deuxième chapitre : 
Avoir recours aux normes internationales d’audit en l’absence de critère locales régissant 
l’exercice de la profession  
  
L’auditeur comptable en Algérie ne fait pas recours aux normes 
d’audit internationales en l’absence de critère locales régissant 
l’exercice de la profession : 
 

Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1.  Lui explique les principes de l’audit  5 4 3 2 1 

2. Lui explique les responsabilités de l’auditeur comptable.  5 4 3 2 1 
3. Lui assure des procédures de définition des risques des erreurs 
substantielles.    5 4 3 2 1 

4.  Lui assure des procédures d’évaluation des risques des erreurs 
substantielles.    5 4 3 2 1 

5. Lui assure des procédures de faire face aux risques des erreurs 
substantielles.    5 4 3 2 1 

6. Lui garantisse la mise au point d’un bon plan pour l’élaboration 
des procédures d’audit.  5 4 3 2 1 

7. Lui garantie l’obtention de preuves suffisantes d’audit   5 4 3 2 1 

8. Lui garantie l’obtention de preuves convenables d’audit   5 4 3 2 1 
9. Lui facilite de bénéficier du travail d’un autre auditeur 
comptable. 5 4 3 2 1 

10. Lui facilite de bénéficier du travail de l’auditeur interne. 5 4 3 2 1 
11. Lui facilite de bénéficier du travail d’un autre expert dans un 
autre domaine. 5 4 3 2 1 

12. Lui permet la formation d’une opinion juste sur l’exactitude des 
listes financières. 5 4 3 2 1 

13. Lui permet de présenter un rapport compréhensible par 
l’ensemble de ses employés. 5 4 3 2 1 

14. Lui permet de présenter des explications suffisantes dans son 
rapport. 5 4 3 2 1 

15. L’aide dans l’audit de la comptabilité des listes financières pour 
répondre aux besoins des employées spécifiques. 5 4 3 2 1 

16. L’aide dans l’audit de la comptabilité d’une liste financière 
individuelle.    5 4 3 2 1 

17. L’aide dans l’audit de la comptabilité d’un élément dans des 
listes financières de la manière la plus adéquate.   5 4 3 2 1 

18. L’aide dans l’audit de la comptabilité des listes financières 
résumées de la manière la plus adéquate.   5 4 3 2 1 
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Troisième chapitre : 
Conséquences du recours aux normes internationales sur l’exercice de la profession de l’audit 
comptable en Algérie  
Premièrement : Principes et Responsabilités 

Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Renforcer l’aptitude professionnelle chez l’auditeur comptable. 5 4 3 2 1 
2. Appuyer l’indépendance de l’auditeur comptable à travers son 
adhésion à l’Union Internationale des Comptables. 5 4 3 2 1 

3. Aider l’auditeur comptable à veiller professionnellement pendant 
toutes les étapes de l’audit. 5 4 3 2 1 

4.  Obliger l’auditeur comptable à respecter les règles d’étiques 
dictées par le Conseil des normes internationales de déontologie 
comptable. 

5 4 3 2 1 

5. Permettre à l’auditeur comptable à prendre par dans la 
responsabilité de l’accord sur les conditions de l’ordre de mission. 5 4 3 2 1 

6. Faire supporter la responsabilité du contrôle de la qualité de 
l’audit des listes finances à l’auditeur comptable. 5 4 3 2 1 

7. Faciliter à l’auditeur comptable la tâche de la documentation de 
toutes les opérations d’audit avec un professionnalisme dans le 
rassemblement des dossiers de travail. 

5 4 3 2 1 

8. Permettre à l’auditeur comptable la tâche de divulguer les 
erreurs substantielles, notamment celles dues à la fraude. 5 4 3 2 1 

9. Permettre à l’auditeur comptable la tâche de divulguer le non 
respect des lois et règlementations en vigueur. 5 4 3 2 1 

10. Faciliter le contact de l’auditeur comptable avec les 
responsables de la gouvernance. 5 4 3 2 1 

11. Charger l’auditeur comptable de la responsabilité de déconner 
les défauts du contrôle interne aux autres parties. 5 4 3 2 1 

Deuxièmement : Evaluation du risque des en faire face  

Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Permettre à l’auditeur comptable de comprendre l’entreprise 
objet de l’audit et son environnement. 5 4 3 2 1 

2. Permettre à l’auditeur comptable de comprendre chacun des 
éléments de l’audit interne de l’entreprise objet de l’audit   5 4 3 2 1 

3. Permettre à l’auditeur comptable de définir les risques des 
erreurs substantielles. 5 4 3 2 1 

4. Permettre à l’auditeur comptable d’évaluer les risques des 
erreurs substantielles. 5 4 3 2 1 

5. Permettre à l’auditeur comptable de faire face aux risques des 
erreurs substantielles. 5 4 3 2 1 

6. Obliger l’auditeur comptable de donner de l’importance relative 
lors de la planification des procédures de l’audit. 5 4 3 2 1 

7. Garantir à l’auditeur comptable une bonne planification de 
l’audit. 5 4 3 2 1 

Troisièmement : les évidences de l’audit  

Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Permettre à l’auditeur comptable d’évaluer la suffisance des 
évidences obtenues de l’audit. 5 4 3 2 1 

2. Permettre à l’auditeur comptable d’établir la convenance des 
évidences obtenues de l’audit. 5 4 3 2 1 

3. déterminer à l’auditeur comptable les ressources lui permettant 
l’obtention des évidences d’audit. 5 4 3 2 1 

4. Garantir à l’auditeur comptable un ensemble de procédures lui 
permettant l’obtention des évidences d’audit. 5 4 3 2 1 

5. Garantir à l’auditeur comptable des procédures supplémentaires 5 4 3 2 1 
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en cas de doute sur l’impossibilité à l’entreprise de survivre. 
6. Garantir à l’auditeur comptable des procédures supplémentaires 
pour s’assurer de la rationalité des estimations comptables 5 4 3 2 1 

7. Garantir à l’auditeur comptable des procédures supplémentaires 
pour déterminer l’influence des parties liées à l’entreprise sur les 
listes financières.  

5 4 3 2 1 

8. Garantir à l’auditeur comptable des procédures supplémentaires 
en cas d’évènements ultérieures à la date de l’édition de son 
rapport. 

5 4 3 2 1 

9. Garantir à l’auditeur comptable un ensemble de considérations à 
prendre dans le choix de certaines modalités aux fins des évidences 
d’audit   

5 4 3 2 1 

10. Déterminer à l’auditeur comptable la méthode d’employer le 
constat statistique aux fins d’obtenir des évidences d’audit   5 4 3 2 1 

Quatrièmement : Tirer profit du travail des autres : 

Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Déterminer à l’auditeur comptable les modalités adéquates pour 
tirer profit du travail des autres auditeurs comptables.  5 4 3 2 1 

2. Déterminer à l’auditeur comptable les modalités de 
communication avec les autres parties lors d’une opération d’audit 
d’une des entreprises du groupe.  

5 4 3 2 1 

3. Déterminer à l’auditeur comptable les modalités de 
communication avec les autres parties lors d’une opération d’audit 
d’un élément des listes financières. 

5 4 3 2 1 

4. Déterminer à l’auditeur comptable la méthode de tirer profit du 
travail de l’auditeur interne. 5 4 3 2 1 

5. Déterminer à l’auditeur comptable comment s’assurer de la 
suffisance du profit tiré du travail de l’auditeur interne. 5 4 3 2 1 

6. Déterminer à l’auditeur comptable les exigences requises pour 
tirer profit du travail de l’auditeur interne.  5 4 3 2 1 

Cinquièmement : Résultats et rapports de l’auditeur : 

Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 
d’accord D’accord Partiellement 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Entièrement 
 pas d’accord 

1. Permettre à l’auditeur comptable de former une opinion 
concernant les listes financières. 5 4 3 2 1 

2. Garantir à l’auditeur comptable les critères à partir desquels il 
peur changer son opinion.  5 4 3 2 1 

3. Déterminer à l’auditeur comptable les éléments minimes devant 
exister dans son rapport. 5 4 3 2 1 

4. Tenir l’auditeur comptable d’ajouter des alinéas dans son rapport 
aux fins d’attirer l’attention des utilisateurs de listes financières à 
un point déclaré.  

5 4 3 2 1 

5. Tenir l’auditeur comptable d’ajouter des alinéas dans son rapport 
aux fins d’attirer l’attention des utilisateurs de listes financières à 
un point non déclaré. 

5 4 3 2 1 

Sixièmement : les domaines spécialisées  
Avoir recours aux normes internationales en Algérie peut : Entièrement 

d’accord D’accord Partiellement 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Entièrement 
 pas d’accord 

1. Définir pour l’auditeur comptable les critères spéciaux lors de 
l’audit des comptes des listes financières aux fins de satisfaire les 
besoins d’utilisateurs précis   

5 4 3 2 1 

2. Définir pour l’auditeur comptable les critères spéciaux lors de 
l’audit d’une liste financière individuelle. 5 4 3 2 1 

3. Définir pour l’auditeur comptable les critères spéciaux lors de 
l’audit d’un élément des listes financières.  5 4 3 2 1 

4. Garantir à l’auditeur comptable les conditions d’approbation de 
l’audit des listes financières résumées. 5 4 3 2 1 

5. Garantir à l’auditeur comptable la nature des démarches à 
entreprendre pendant l’audit des listes financières résumées. 5 4 3 2 1 
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 :لمات المفتاحيةالك

  .التشريعات احلالية احمللية، حمافظ احلسابات، اخلبري احملاسيب، مهنة التدقيق احملاسيب، (ISA) معايري التدقيق الدولية

  :ملخص األطروحة

 اجلزائرب احملاسيب التدقيق مهنة تطوير على )ISA( الدولية التدقيق معايري تبين أثر حتديد إىل الدراسة هذه هدفت
 لتلبية) ISA( لدوليةا التدقيق معايري تطبيق أمهية وحتديد باجلزائر، املهنة هذه تنظيم واقع على الوقوف خالل من

 ونظامها اخلارجي العامل عن باالنفتاح يتميز أصبح االقتصادي نظامها أن إذ الراهنة، واحملاسبية االقتصادية املتطلبات
 يتالءم مبا باجلزائر حملاسيبا التدقيق مهنة اصالح الضروري من بات وألنه الدولية، احملاسبية املعايري حنو توجه احملاسيب

 القانون إصدار خالل من 2010 سنة من بداية املهنة هذه تنظيم متس إصالحات إجراء مت فقد املتطلبات هذه مع
  مدى ولتحديد تبعته، اليت والتشريعات املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسيب اخلبري مبهنة املتعلق 10-01

 وكذا الدولية، التدقيق معايري إىل املهنة ممارسي جلوء ومدى للمهنة جيدة ممارسة ضمان يف التشريعات هذه كفاية
 ملتش لعينة استقصائية دراسة بإجراء مت) ISA( الدولية التدقيق معايري بالعمل املهنة هذه تطوير إمكانية مدى حتديد
  .باجلزائر للمهنة ممارسني بصفتهم  حماسيب وخبري احلسابات حمافظ 180

 مدقق أنو  للمهنة جيدة ممارسة لضمان تكفي ال احمللية احلالية التشريعات أن الدراسة هذه كشفت  وقد
 االحتاد إىل االنضمام من بعد تتمكن مل اجلزائر وأن خاصة) ISA( الدولية التدقيق معايري إىل يلجأ ال احلسابات

 كفيل)ISA( الدولية التدقيق معايري تبين أن اإلحصائي النموذج نتائج أظهرت كما  ،)IFAC( للمحاسبني الدويل
 هذه توصلت إذ دويل،لا املستوى إىل املهنة ممارسة مستوى من الرفع خالل من باجلزائر احملاسيب التدقيق مهنة بتطوير
 ،للتدقيق العامة واملسؤوليات املبادئ جتسيد يعزز أن شأنه من) ISA( الدولية التدقيق مبعايري العمل أن الدراسة
 آخرين مدققني ملع من االستفادة على يساعده ومالئمة، كافية  التدقيق أدلة ومجع اخلطر تقييم على املدقق يساعد
 مالية قوائم دقيقت أو خاصة، أهداف لتلبية املالية القوائم تدقيق يف يساعده أنه كما  ومالئم، كاف  تقرير وتقدمي
  .ملخصة أو منفردة
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Abstract: 

The aim of this study was to determine the impact of the adoption of “International 
Standards on Auditing “(ISA) on the development of the accounting audit profession in Algeria. 
In addition, it aimed also at determining the impact of the application of those standards so as to 
meet the current economic and accounting requirements, since the economic system of this 
profession has become more oriented towards the international accounting standards. And 
because of the dire need to reform the audit profession in Algeria, as far as these requirements are 
concerned, a set of procedures have been launched since the year of 2010 by issuing the law: 10-
01, which is related the profession of accounting experts, account Governors and approbated 
accountants. Additionally, and in order to test the performance of those legislations and the (ISA) 
application by the profession practitioners, a survey has been conducted on 180 accounting 
experts and account governors. 

On the other hand, the study findings are as follows: firstly, the local current legislations are 
not sufficient to ensure good practice of the profession of auditing. Secondly, the auditors in 
Algeria do not tend to apply the International Standards on Auditing (ISA) especially that Algeria 
has not yet been able to accede to the International Federation of Accountants (IFAC). 

Finally, this study found out that the International Standards on Auditing (ISA) would 
develop the profession of accounting audit in Algeria, by strengthening the general principles and 
responsibilities. It can also help the auditor to evaluate risk, gather sufficient audit evidence, use 
the work of other auditors to provide a sufficient and a convenient audit reporting, and audit 
financial statements on special areas. 

Keywords: International Standards Auditing (ISA), Local current legislation, account Governors, 
Accounting experts, Profession of accounting audit. 
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