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 ص ملخ
يف حتسي جودة تقارير   NAAهدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على دور تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية        

عل االعتماد  خالل  من  وذلك  اجلزائر،  يف  اخلارجية  وزع  املراجعة  استبيان  وحمافظي   76ى  احملاسبي  اخلرباء  على 
 احلساابت ابعتبارهم ممارسي مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر.

املراجعة        مهنة  تعزيز  يف  يساهم  اجلزائرية  التدقيق  مبعايري  العمل  أن  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  أهم  ومن 
والعمل العلمي  التأهيل  جانب  يف  مبعيار اخلارجية  العمل  أن  إىل  توصلت  والتقارير، كما  والنتائج  امليداين  العمل  ي، 

حتسي تقارير املراجعة اخلارجية، حيث أنه يعمل على حتسي مضمون وشكل تقارير   له أثر يف  700التدقيق اجلزائري  
 املراجعة اخلارجية وابلتايل الرفع من مصداقيتها. 

املفتاحية:  اجل  الكلمات  التدقيق  اخلارجية  ،زائريةمعايري  املراجعة  اخلارجية،  ، تقارير  اجلزائري   املراجعة  التدقيق  معيار 
700 . 

 

Summary: 

     This study aimed to shed light on the role of application of Algerian Audit Standars in 

improving the quality of extremal audit reports in Algeria, this is done by adopting a 

questionnaire to reach the objectives of the study, where 76 questionnaire were distributed to 

accountants and account governors as practitioners of the profession of external auditing in 

Algeria. 

     And one of the most important findings of the study is that working with Algerian Auditing 

standars contributes to strengthening the external audit profession in terms of scientific and 

practical qualification, filed work, results and reports. As well as the contribution of the Algerian 

Standars for auditing in raising the credibility of the external audit reports. Let as then say that 

the implementation of the Algerian Audit Standars has an impact on improving the external audit 

reports. 
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بعد اتساع وتنوع نشاطات املؤسسات االقتصادية أصبح من الضروري ابلنسبة للمالك واملستثمرين معرفة وضعية 

مراقبتهم خالل عم القرارات وكذا  اختاذ  وإمداد مسرييها ابملعلومات ملساعدهتم يف  املالية  التسيري، ولكي شركاهتم  لية 
أن   ، تكون هذه املعلومات ذات قيمة إخبارية تتصف ابجلودة وجب على مكاتب املراجعة ابعتبارها الوجهة املنشودة

وعليه حتظى مهنة املراجعة  ، احة واملوثوقية يف تقدمي املعلومة لكل األطراف املهتمي هبلصابيتسم    تقدم رأي فين حمايد 
املعلومات املالية املقدمة يف تدعم مصداقية  خمتلف األطراف ذات العالقة ابملؤسسة، فهي  لدى  ية ابلغة  اخلارجية أبمه

، الشفافية والعدالة، فمع زايدة احلاجة للخدمات اليت تقدمها هذه القوائم املالية من طرف املؤسسة تتمتع ابملصداقية
أصبح من الضروري العمل على تطويرها وقيامها  ،  املراجعةر  املهنة واألمهية اليت حظيت هبا خمرجاهتا املتمثلة يف تقاري

 كنشاط أساسي ال ميكن االستغناء عنه. 
العامل    دول  ابقي  غرار  وعلى  اليت  تسعىاجلزائر  اإلصالحات  من خالل  اخلارجية  املراجعة  مهنة  لتطوير   جاهدة 

رقم    قامت  القانون  إلغاء  مت  مب  1991املؤرخ سنة    08-91هبا، حبيث  احلساابت املتعلق  احملاسب وحمافظ  اخلبري  هن 
وتطبيق النظام املايل احملاسيب أصدر   حملاسيب متاشيا مع املعايري احملاسبية الدوليةاصالح النظام اواحملاسب املعتمد، بعد  

القانون رقم   واملتعلق ابملهن سالفة الذكر، والذي من خالل أحكامه   2010املؤرخ سنة    01-10املشرع اجلزائري 
لمراجعة حاولت اجلزائر حتقيق التوافق على الصعيد الدويل، لكن تطبيق هذه املعايري ليس واالستناد إىل املعايري الدولية ل

ذلك، األمر وذلك لغياب النصوص والتشريعات الدالة على  إجباري على املراجع اخلارجي بل هو اجتهاد مهين منه  
دولية للمراجعة، وذلك يف إطار حتقيق واملستوحاة من املعايري ال NAA اجلزائرية التدقيق عايريمالذي أدى إىل إصدار  

قيمة  ذات  وابعتبارها  اخلارجية  املراجعة  تقارير  اخلصوص  وجه  وعلى  اخلارجية  املراجعة  مهنة  وتطوير  الدويل  التوافق 
ائم  املعلومات املقدمة يف القو   وأداة من خالهلا تظهر مدى مصداقية  تصال امهمة، لكون هذه األخرية وسيلة  إخبارية  

 صادقة وضعية املؤسسة ونشاطها احلقيقي لألطراف املهتمة. املالية وتعكس بصورة  
 ميكن NAAفنظرا ألمهية تقارير املراجعة اخلارجية وبغية معرفة مدى جودهتا إثر تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية  

 طرح اإلشكالية التالية: 
 يف حتسني جودة تقارير املراجعة اخلارجية؟  NAAما هو دور تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية   

 على ضوء هذه اإلشكالية تتفرع مجلة من األسئلة الفرعية كاآليت: و 
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 ما هي التغيريات اليت أحدثتها معايري التدقيق اجلزائرية على ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية؟ −

 راجعة اخلارجية؟ ما مدى مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز ممارسة مهنة امل −

للتدقيق    − املراجعة اخلارجية من وجهة نظر اخلرباء تقارير  جودة  حتسي  يف    700كيف ساهم املعيار اجلزائري 
 احملاسبيي وحمافظي احلساابت؟ 

 : الدراسة  وض فر 
 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت االنطالق من الفرضتي التاليتي:

اجل − التدقيق  معايري  عامأدخلت  بشكل  اخلارجية  املراجعة  مهنة  ممارسة  على  عديدة  تعزيزات  اجلوانب  زائرية  يف 
 التأهيل العلمي والعملي؛ العمل امليداين؛ النتائج والتقارير.  التالية:

للتدقيق   − اجلزائري  املعيار  من    700ساهم  الرفع  اخلرباء ت  جودةيف  نظر  وجهة  من  اخلارجية  املراجعة  قارير 
 افظي احلساابت. احملاسبيي وحم
 : أمهية الدراسة

للمؤسسة خاصة   تعترب مهنة التدقيق اخلارجي من بي املواضيع األكثر اهتماما من طرف مستخدمي القوائم املالية     
 ، ألن هذه القوائم املالية متدهم مبعلومات مالية وحماسبية يستخدموهنا يف اختاذ قراراهتم اإلدارية وابلتايلاملالك واملسامهي

الفرتة  نتائجها يف هناية  املالية للمؤسسة تعترب مرآة تعكس مدى صدق وصحة وموضوعية  القوائم  فإن عملية تدقيق 
تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على أثر معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير املراجعة ، و املالية

نية وتشريعية يف إعداد تقارير املراجعة اخلارجية بصفة أكثر موضوعية ودقة اخلارجية ابعتبار هذه املعايري أهم ركيزة تق
 .ومصداقية

 : أهداف الدراسة

التدقيق اجلزائرية  "  حتديدإىل  بشكل أساسي  الدراسة  هذه    هتدف  معايري  تطبيق  تقارير    NAAدور  يف حتسني جودة 

 كما تسعي لتحقيق األهداف الفرعية التالية:"،  املراجعة اخلارجية

 لوقوف على تطور مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر؛ا -
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 ؛ التعرف على معايري التدقيق اجلزائرية   -

 على ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية؛  معايري التدقيق اجلزائريةابراز دور   -

 .لكشف على احملتوى املعلومات لتقارير املراجعة اخلارجية بعد تطبيق معايري التدقيق اجلزائريةا -

 : راسةمنهج الد

إتباع    التحقق من صحة فروضبغية اإلجابة على إشكالية و      الوصفيالدراسة مت  التارخيي  و   املنهج  يف اجلزء املنهج 
الدراسة من  االنظري  من خالل  على  ،  اجلزائر  راجعةاملمهنة  تطور  لتعرف  يف  هلا   اخلارجية  املنظمة  التشريعات  وكذا 

ا يف  أما  اجلزائرية،  التدقيق  معايري  املنهج  ودراسة  استخدام  مت  التطبيقي  االستبيان   االستقصائي جلزء  أداة  ابستخدام 
 .عينة من املهنييوتوزيعها على  

 : حدود الدراسة

 اإلطار الزماين واملكاين واملوضوعي للدراسة كما يل:   حدود هذه الدراسة يف   تمثلت

 ؛ 2019/2020  ة يامعالسنة اجل  :زمنيةالدود  احل -

 ؛ وطنة امليدانية على مستوى املكاتب احملاسبية يف عدة والايت من الالدراس   مشلت:  دود مكانيةاحل -

 700هذه الدراسة مبعايري التدقيق اجلزائرية بصفة عامة ومعيار التدقيق اجلزائري    اهتمت   :احلدود املوضوعية  -
 بشكل خاص. 

 هيكل الدراسة: 

 مت تقسيم الدراسة إىل فصلي كما يلي: بغية الوصول إىل أهداف الدراسة  

األول:   - تناول  الفصل  فيه  األول   اإلطار مت  املبحث  تناول  حيث  مبحثي،  خالل  من  للدراسة،  النظري 
املراجعة   فيما خيص اتريخ  للدراسة  النظرية  اجلزائرية    ةاخلارجي األدبيات  التدقيق  ملعايري  والتطرق  اجلزائر،  يف 

ائرية على مهنة املراجعة اخلارجية كإجابة وكما مت التطرق إىل أهم التغريات اليت أدخلتها معايري التدقيق اجلز 



 مقدمة 
 

 
 ه

من  البحث  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  العلمية  الدراسات  عرض  مت  وقد  األول،  الفرعي  التساؤل  على 
 خالل املبحث الثاين هلذا الفصل.

مت تناول اجلانب التطبيقي للدراسة، حيث مت التطرق يف املبحث األول   من خالل هذا الفصل الفصل الثاين:  -
ىل الطريقة املتبعة يف هذه الدراسة التطبيقية وأيضا األداة املستخدمة يف مجع البياانت، ليأيت عرض النتائج إ

 ومناقشة فروض البحث يف املبحث الثاين. 

مت         اليت  الدراسة  وآفاق  التوصيات  وكذا  إليها  املتوصل  النتائج  ألهم  الدراسة كحوصلة  خامتة  أتيت  األخري  يف 
اقرتاحها.
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ينظر إىل وظيفة املراجعة اخلارجية يف احلياة االقتصادية أبهنا الوظيفة اليت تلعب دورا كبريا يف احلفاظ على الثقة       
 تلبية حاجات يف  قدمه خمرجاهتا  املتبادلة الضرورية يف العالقات املالية بي األطراف املختلفة من مستثمرين ومالك، ملا ت

، وذلك من خالل رأي فين حمايد ومستقل خبصوص األرقام والبياانت اليت تعرضها إدارة املؤسسة حمل تلك األطراف
 املراجعة. 

 ومن هذا املنطلق فإن هذا الفصل سيتناول مبحثي كاآليت:       

  ؛املبحث األول: األدبيات النظرية للدراسة -
 دراسات واألحباث العلمية السابقة؛ املبحث الثاين: ال  -

قواني    يتطرق       املهين هلا يف شكل  والتنظيم  اجلزائر  اخلارجية يف  للمراجعة  التارخيي  التطور  املبحث األول إىل 
تشريعية. كما   اجلزائرية  أيضا  يتناول  ونصوص  التدقيق  جمموعة معايري  وكذا  عليها  املشرفة  اهليئات  من  انطالقا 

الذي بدوره اهتم مبوضوع الدراسة ويف   700 اليت جاءت هبا، حيث مت الرتكيز على املعيار رقم  إصدارات املعايري 
 األخري مت حتديد أهم التغيريات اليت أحدثتها هذه املعايري على مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر.

الثاين         املبحث  السابقة  يتأما  العلمية  الدراسات واألحباث  اليت هلا عالقة احمللية واألجنبية و ناول جمموعة من 
 مبوضوع الدراسة واليت من شأهنا أن تثري وتدعم دراستنا. 
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 املبحث األول: األدبيات النظرية للدراسة 
اخلارجي        املراجع  تقرير  أن  بدليل  االقتصادية،  احلياة  وحوري يف  هام  بدور  اخلارجية  املراجعة  مهنة  حظيت 

املالية اليت تعتمد عليها شرحية واسعة من املستثمرين واملؤسسات يف اختاذ قراراهتا املختلفة يضفي الثقة على القوائم 
القواني والنصوص  أدائها من خالل  تطوير وحتسي  اجلزائر إىل  املهنة سعت  البالغة هلذه  واملهمة. ونظرا لألمهية 

 املمتدة من بعد االستقالل إىل يومنا هذا. التشريعية اليت تنظم مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر من الفرتة  

التارخيي ملهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر،         وانطالقا مما سبق، سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل التطور 
 مبختلف جوانبها مع حتديد التغريات اليت أحدثتها هذه األخرية. معايري التدقيق اجلزائرية  و 

 خلارجية يف اجلزائراملطلب األول: املراجعة ا
التحوالت االقتصادية من خالل االنتقال من  املراجعة اخلارجية يف اجلزائر عدة تطورات ابملوازاة مع  عرفت مهنة 
اإلحتاد  مع  الشراكة  عقد  وكذا  عنه،  الناجتة  واإلصالحات  السوق  اقتصاد  إىل  املوجه  االشرتاكي  االقتصادي  النظام 

إىل منظمة التجارة العاملية، من خالل هذا نعرض أهم املراحل اليت مرت هبا مهنة   األورويب والتفاوض بشأن االنضمام
 املراجعة اخلارجية يف اجلزائر. 

 2010أوال: املراجعة اخلارجية يف اجلزائر قبل  

الفوضى وعدم وجود ضوابط وحدو ملمارسة        الالتنظيم من  بنوع من  اجلزائر  اخلارجية يف  املراجعة  مهنة  اتسمت 
سنة  امله غاية  إىل  االستقالل  بعد  من  املمتدة  الفرتة  من  وذلك  والنصوص   2010نة  القواني  إىل  تفتقر  أهنا  بدليل 

 التشريعية املتعلقة مبهنة اخلبري احملاسب، حمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد. 
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 : 1980مرحلة ما قبل االستقالل حىت    -

، 19/09/1945االستقالل وفقا للقواني الفرنسية ونذكر منها قانون مورست مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر قبل  
القانون معموال به حىت بعد االستقالل،   املتضمن أتسيس نقابة اخلرباء احملاسبيي واحملاسبي املعتمدين وقد بقي هذا 

 .1حول الشركات التجارية  07/1966/ 24كما طبق القانون الفرنسي املؤرخ يف 

تنا املالية بعد االستقالل  املراجعة اخلارجية ألول مرة من خالل قانون   1970لسنة     2ول املشرع اجلزائري مهنة 
 ( مادته  يف  نص  يف 39والذي  احلساابت  حمافظي  تعيي  عن  مسؤول  والتخطيط  ابملالية  املكلف  الوزير  أن  على   )

سال  ضمان  أجل  من  وجتاري  صناعي  طابع  هلا  اليت  العمومية  واهليئات  الوطنية  وحتليل الشركات  حساابهتا  ودقة  مة 
 وضعية أصوهلا وخصومها. 

املرسوم   والشبه   173-70جاء  العمومية  املؤسسات  يف  احلساابت  حمافظي  ومهام  واجبات  ليحدد  يف  املؤرخ 
عمومية، حبيث يقومون ابملراقبة الدائمة لتسيري هذه املؤسسات العمومية واملختلطة، ويعي حمافظو احلساابت من قبل 

 كلف ابملالية من بي موظفي الدولة: الوزير امل

 املراقبون العامون املاليون؛  −
 املراقبون املاليون؛  −
 املفتشون املاليون؛  −
 واملوظفون املؤهلون من وزارة املالية يف احلاالت االستثنائية. −

( املادة  رقم  02ومبوجب  املرسوم  من  ابعتبار   70-173(  أعاله  املذكورين  لألشخاص  التالية  املهام  هم أوكلت 
 3 حمافظي احلساابت: 

 
دراسة مقارنة بي اجلزائر وتونس واململكة الغربية، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم –شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة  1

 .114، ص 2013التسيري، جامعة سطيف، 
 .1969، 110، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1970انون املالية لسنة تضمن ق 31/12/1969املؤرخ يف  107-69األمر رقم  2
يتعلق بواجبات ومهام مندويب احلساابت للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه عمومية، اجلريدة الرمسية  16/11/1970املؤرخ يف  173-70املرسوم  3

 .1970، 94للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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مراقبة ما سيأيت من شروط التحقيق والعمليات اليت ميكن أن يكون هلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة أتثريات  −
 اقتصادية ومالية على تسيري اهليئة اخلاضعة لرقابتهم؛

 متابعة تنفيذ احلساابت وامليزانيات؛ −
 ا عالقة اقتصادية أو مالية؛ فحص شروط تطبيق األحكام التشريعية والقانونية اليت هل −
 التأكد من صحة وحتقيق إحصاءات وحساابت النتيجة.  −

متيزت هذه املرحلة بوجود خلل يف ممارسة مهنة مراجعة احلساابت سواء من حيث القائمي هبا أو من حيث 
ي مع شرط عدم املهام املوكلة إليهم، كوهنا ال تتالءم مع تنظيمها الذي يقضي مبمارستها من طرف مهنيي مستقل

التدخل يف التسيري، ابإلضافة إىل عدم تكيفها مع التطورات االقتصادية اخلاصة خالل هذه املرحلة اليت عرفت خمطط 
التسيري االشرتاكي للمؤسسات، وال يرجع ذلك إىل املهنيي املؤهلي واملختصي يف املراجعة بسبب غياب سياسات 

 يف تنظيم وحتديد طبيعة هذه املهنة.  وخطط التكوين وفقط، بل يوجد خلل كذلك

والكككذي يتعلكككق بتنظكككيم مهنكككة احملاسكككب املعتمكككد واخلبكككري    1971الصكككادر سكككنة    82-71يف تلكككك املرحلكككة صكككدر املرسكككوم  
، مل يهككتم هككذا القككانون  1991الفرنسككي وقككد امتككد العمككل بككه إىل غايككة    19/09/1945احملاسككب ألغككي بككذلك قككانون  
ماعكدا مكا تعلكق بتعيككي حمكافظي احلسكاابت يف املؤسسكات اخلاصكة واخلكرباء يف احملاسكبة لككدى    ابملراجعكة اخلارجيكة وتنظيمهكا

احملاكم، وبكذلك تبقكى املراجعكة القانونيكة للمؤسسكات العموميكة حتكت وصكاية وزارة املاليكة وليسكت اتبعكة للمجلكس األعلكى  
 .1للمحاسبة  

 : 1988-1980مرحلة إعادة تنظيم املراجعة القانونية  -2

السلبية أدى   املمارسات  عن  الناجتة  والغش  األخطاء  ظاهريت  انتشار  إىل  العمومية  املؤسسات  عدد  ارتفاع 
للمحاسبة، ومن مث جتلت احلاجة يف إجبار املشرع اجلزائري إىل إرساء آليات رقابية للحد من االختالالت اليت تفرزها 

قام يف سنة   القانون رقم    1980هذه األخرية، حيث  املراقبة من طرف   05-80إبصدار  واملتعلق مبمارسة وظيفة 

 
 .115ر، مرجع سبق ذكره ص شريقي عم 1
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جملس احملاسبة على املؤسسات جبميع أنواعها اليت تستفيد من املساعدة املالية للدولة أو جملموعة احمللية أو هيئة عمومية 
 يف شكل مسامهة يف رأس املال االجتماعي، منح، قروض، تسبيقات، أو ضماانت. 

مت املراجعة  وظيفة  تكييف  إعادة  لسنة    وقصد  املالية  قانون  لدى   1985مبوجب  للحساابت  مندوبي  تعيي 
 املؤسسات التابعة للقطاع العام، وكذا لدى الشركات اليت متلك الدولة أو أي هيئة عمومية حصة من أمواهلا. 

ة وألول مرة ركز املشرع اجلزائري على أنواع املراجعة، حيث بدأت تظهر بوادر املراجعة الداخلي  1988ويف سنة  
القانون رقم   العمومية االقتصادية، والذي نص يف   01-88مبوجب صدور  التوجيهي للمؤسسات  القانون  املتضمن 

ابملراقبة  خاصة  داخلية  هياكل  وتدعيم  تنظيم  االقتصادية  العمومية  املؤسسات  على  يتعي  أنه  على  املراقبة  جمال 
 .1ابملؤسسة، وحتسي بصفة مستمرة أمناط سريها 

  :2010-1991مرحلة  -3

االقتصاد شبه حر شهدت  االقتصاد االشرتاكي إىل  والتوجه من  التسعينيات  بداية  االقتصادية  للتحوالت  مواكبة 
-91هذه الفرتة تعديالت هامة يف اتريخ تنظيم مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، ولعل من أبرزها صدور القانون رقم 

ح  08 تنفيذية،  ومراسيم  قرارات  من  تبعه  احلساابت وما  حمافظي  احملاسبي  للخرباء  الوطين  املصف  إنشاء  مت  يث 
واحملاسبي املعتمدين، وابلتايل انتقلت املمارسة املهنية للمراجعة اخلارجية يف اجلزائر من املراقبون املاليون التابعون لوزارة 

 2 املالية إىل شخص مهين يتمتع ابالستقالل واحلياد وهو أهم ما ميز هذه الفرتة : 

رقم   − القانون  يف    08-91صدور  املؤرخة  الرمسية  العدد  01/05/1991ابجلريدة  لشروط 20،  احملدد  ؛ 
وكيفيات ممارسة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد لدى الشركات التجارية، مبا فيها شركات 

 ت االجتماعية والنقابية.رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التجاري، وكذا لدى اجلمعيات والتعاضداي

 
 .25، ص2018، 07العدد ،بلقاضي بلقاسم، بوعبيدة حممد، انعكاسات املعايري اجلزائرية للتدقيق على مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، جملة املدبر 1
 . 27,26املرجع نفسه، ص  2
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، احملدد لتشكيل 3، العدد1992/ 15/01ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    20-92صدور املرسوم التنفيذي رقم   −
اختصاصاته  يضبط  وكذا  املعتمدين،  واحملاسبي  احلساابت  وحمافظي  احملاسبي  للخرباء  الوطنية  النقابة  جملس 

 وقواعد عمله. 
، حيدد نظام األجور املطبق 30العدد  05/1994/ 15يدة الرمسية املؤرخة يف  ابجلر   1993صدور القرار سنة   −

 على املندوبي للحساابت. 
، احملدد لنظام األجور الذي 14، العدد  12/03/1995ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    1994صدور قرار سنة   −

 يطبق على حمافظي احلساابت. 
املقرر رقم   − يتعلق ابلواجبات   02/1994/ 02املؤرخ يف    SPM/ 94/ 13صدور  االقتصاد  من طرف وزارة 

 املهنية حملافظ احلساابت 
، املتضمن 56، العدد  17/04/1996ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    136-96صدور املرسوم التنفيذي رقم   −

 أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد. 
، املتضمن 56، العدد  29/08/1996ريدة الرمسية املؤرخة يف  ابجل  318-96صدور املرسوم التنفيذي رقم   −

 من إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه، حيث يوضع حتت سلطة الوزير املكلف ابملالية
رقم   − التنفيذي  املرسوم  يف    431-96صدور  املؤرخة  الرمسية  العدد  12/1996/ 01ابجلريدة  احملدد 74،   ،

احلساابت لدى املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز لكيفيات تعيي حمافظ أو حمافظي  
 البحث والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين العمومية.

رقم   − التنفيذي  املرسوم  يف    457-97صدور  املؤرخة  الرمسية  العدد  12/1997/ 07ابجلريدة  احملدد 80،   ،
( املادة  تطبيق  رقم11لكيفيات  فالقانون  من  يف    91-08  (  اخلبري   27/04/1991املؤرخ  مبهن  واملتعلق 

 احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد. 
رقم   − التنفيذي  املرسوم  املؤرخة يف    458-97صدور  الرمسية  العدد  07/12/1997ابجلريدة  املعدل 80،   ،

رقم   التنفيذي  املرسوم  يف    20-92واملتمم ألحكام  املؤرخة  الرمسية  حيدد 13/01/1992ابجلريدة  الذي   ،
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النقابة الوطنية للخرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املعتمدين ويضبط اختصاصاته  تشكيل جملس 
 وقواعد عمله. 

، حمدد لكيفيات نشر جملس النقابة الوطنية 30العدد  13/05/1998صدور قرار ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف   −
احلسا وحمافظي  احملاسبي  اليت للخرباء  والشهادات  اإلجازات  تقدير  مقاييس  وكذا  املعتمدين،  واحملاسبي  ابت 

 ختول احلق يف ممارسة مهنة للخرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املعتمدين. 
يف   − املؤرخة  الرمسية  ابجلريدة  مقرر  العدد  02/005/1999صدور  مقاييس 32،  على  املوافقة  إىل  يهدف   ،

الشهادات، وكذا شروط اخلربة املهنية يف امليداني احملاسيب واملايل واليت ختول احلق يف ممارسة تقدير اإلجازات و 
 مهنة للخرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املعتمدين.

، املتضمن 69، العدد  11/11/2001ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    351-01صدور املرسوم التنفيذي رقم   −
أحكام   ) تطبيق  قانون  101املادة  من  يف    99-11(  لسنة 12/1999/ 23املؤرخ  املالية  قانون  املتناول   ،

 ، واملتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعاانت الدولة أو اجلماعات احمللية للجمعيات واملنظمات. 2000
التنفيذي رقم   − من ، متض80، العدد  12/2001/ 26ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    420-01صدور املرسوم 

 القانون األساسي اخلاص ابملدققي املاليي وجملس احملاسبية.
رقم   − التنفيذي  املرسوم  املؤرخة يف    421-01صدور  الرمسية  العدد  26/12/2001ابجلريدة  املعدل 80،   ،

رقم   التنفيذي  املرسوم  يف    20-92واملتمم  جملس 13/01/1992املؤرخ  لتشكيل  احملدد  واملتمم"  املعدل   ،
 ية للخرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. النقابة الوطن

، والذي نص على ضرورة تعيي على 2005املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    05-05صدور األمر رقم   −
اختي يتم  أكثر  أو  حمافظ حساابت  احملدودة  املسؤولية  ذات  للشركات  العامة  املهنيي اجلمعيات  بي  من  ارهم 
املالية   السنة  من  ابتداء  وذلك  احلساابت  حملافظي  الوطنية  املنظمة  ثالث   2006املسجلي يف جدول  وملدة 

 .1سنوات مالية، ويف حالة عدم التنصيب يعاقب املسريون بغرامة مالية 

 
، املتضمن قانون املالية 25/07/2005املؤرخ يف  05-05، األمر رقم 52د ، العد26/07/2005اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة بتاريخ  1

 .5(ص 12، املادة )2005التكميلي لسنة 
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يف   − املؤرخة  الرمسية  ابجلريدة  مقرر  العدد  21/06/2006صدور  ويتمم  41،  يعدل  الذي  يف ،  املؤرخ  املقرر 
، واملتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق يف 24/03/1999

 ممارسة مهنة اخلرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املعتمدين. 
سنة   − القرار  املؤرخة يف    2006صدور  الرمسية  العدد  14/01/2007ابجلريدة  ال004،  ويتمم ،  يعدل  ذي 

 ، املتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلساابت. 11/1994/ 07القرار املؤرخ يف 

 2010 اثنيا: املراجعة اخلارجية يف اجلزائر بعد

-07متاشيا مع اإلصالحات اليت أحدثت يف جمال احملاسبة من خالل إرساء النظام احملاسيب املايل مبقتضى القانون 
يف    11 الذي 2007/ 11/ 25املؤرخ  القانون   ،  اجلزائري  املشرع  أصدر  للمحاسبة  الدولية  املعايري  ويوافق  يواكب 
لتنظيم مهنة   10-01 لنظام كامل يف جمال احملاسبة واملراجعة وكذا جمموعة تشريعات وقواني تنظيمية  الذي أسس 

 املراجعة اخلارجية وهي كاآليت: 

ط وكيفيات ممارسة مهنة اخلبري احملاسب ، احملدد لشرو 29/06/2010املؤرخ يف    01-10صدور القانون رقم   −
 وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد. 

، مشلت جمموعة من املراسيم التنفيذية يف إطار 07، العدد  02/02/2011صدرت اجلريدة الرمسية املؤرخة يف   −
واجملالس اللجان  وتشكيلة  املهنة  املمارسة  وكيفيات  شروط  حيث  من  املراجعة  ملهنة  اجلديد  والقائمة   التنظيم 

 بذلك مع حتديد صالحياهتا وقواعد سريها، وتتمثل يف: 
 الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه؛   24-11مرسوم تنفيذي رقم   −
الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبي وصالحياته   25-11مرسوم تنفيذي رقم   −

 وقواعد سريه؛ 
رقم    مرسوم  − وصالحياته   26-11تنفيذي  احلساابت  حملافظي  الوطنية  للغرفة  الوطين  اجمللس  لتشكيلة  اجملدد 

 وقواعد سريه؛ 
احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبي املعتمدين وصالحياته   27-11مرسوم تنفيذي رقم  −

 وقواعد سريه؛ 
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ة اخلاصة املكلفة بتنظيم انتخاابت اجملالس الوطنية للمصف احملدد لتشكيلة اللجن  28-11مرسوم تنفيذي رقم   −
 الوطين للخرباء احملاسبي والغرفة الوطنية حملافظي احلساابت واملنظمة الوطنية للمحاسبي املعتمدين وصالحياهتا؛ 

رقم   − تنفيذي  الو   29-11مرسوم  للمصف  الوطنية  اجملالس  لدى  املكلف ابملالية  الوزير  ممثلي  لرتبة  طين احملدد 
 للخرباء احملاسبي والغرفة الوطنية حملافظي احلساابت واملنظمة الوطنية للمحاسبي املعتمدين وصالحياهتم؛

احملدد لشروط وكيفيات االعتماد ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت   30-11مرسوم تنفيذي رقم   −
 واحملاسب املعتمد؛ 

رقم   − تنفيذي  ابلشرو   31-11مرسوم  احلساابت املتعلق  وحمافظ  احملاسب  اخلبري  مبكاتب  اخلاصة  واملعايري  ط 
 واحملاسب املعتمد؛ 

 املتعلق بتعيي حمافظي احلساابت.   32-11مرسوم رقم   −
 ، مشلت ثالث مراسيم تنظيمية واملتمثلة يف: 11، العدد 20/02/2011صدرت اجلريدة الرمسية مؤرخة يف   −
رقم   − تنفيذي  اجل  72-11مرسوم  للشهادات  مبعهد احملدد  االلتحاق  مبسابقة  املشاركة  حق  متنح  واليت  امعية 

 التعليم املتخصص ملهنة احملاسبة؛
 احملدد لكيفيات ممارسة املهمة التضامنية حملافظ احلساابت؛   73-11مرسوم تنفيذي رقم   −
تنفيذي رقم   − انتقالية للحصول على   74-11مرسوم  النهائي بصفة  احملدد لشروط وكيفيات تنظيم االمتحان 

 شهادة خبري حماسب. 
رقم   − التنفيذي  املرسوم  يف    202-11صدور  املؤرخة  الرمسية  العدد  06/2011/ 01ابجلريدة  احملدد 30،   ،

 ملعايري تقارير حمافظ احلساابت وأشكال وآجال إرسائها. 
، احملدد لشروط 65، العدد  30/11/2011ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    393-11صدور املرسوم التنفيذي   −

 يات سري الرتبص املهين واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت واحملاسبي املرتبصي. وكيف
، املتضمن 43، العدد  25/07/2012ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    288-12صدور املرسوم التنفيذي رقم   −

 إنشاء ملعهد التعليم املتخصص ملهنة احملاسب وتنظيمه وسريه. 
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، احملدد لدرجة 03، العدد2016/ 16/01ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    10-13م التنفيذي رقم  صدور املرسو  −
ممارسة  خالل  املعتمد  واحملاسب  احلساابت  وحمافظ  احملاسب  اخلبري  طرف  من  املرتكبة  التأديبية  األخطاء 

 وظيفتهم، وكذا العقوابت اليت تقابلها.
رقم   − التنفيذي  املرسوم  يف  ابجلريدة    171-13صدور  املؤرخة  العدد  2013/ 05/05الرمسية  الذي 24،   ،

رقم   التنفيذي  املرسوم  أحكام  بعض  ويتمم  النهائي   74-11يعدل  االمتحان  تنظيم  وكيفيات  لشروط  احملدد 
 بصفة انتقالية للحصول على شهادة اخلبري احملاسب. 

دد حملتوى معايري تقارير ، احمل 24، العدد30/04/2014ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف    2013صدور قرار سنة   −
 اليت يتعي على حمافظ احلساابت االلتزام هبا يف إطار ممارسة مهامه. 

يف   − املؤرخ  الرمسية  ابجلريدة  قرار  العدد  30/04/2014صدور  حمافظ   24،  تقارير  تسليم  لكيفيات  احملدد 
 احلساابت.

يهدف إىل وضع حيز التنفيذ   عن اجمللس الوطين للمحاسبة،   2016/ 04/02املؤرخ يف    02صدور مقرر رقم   −
 معايري جزائرية للتدقيق. 04

رقم   − مقرر  يف    150صدور  حيز   11/10/2016املؤرخ  وضع  إىل  يهدف  للمحاسبة،  الوطين  اجمللس  عن 
 معايري جزائرية للتدقيق.   04التنفيذ  

نفيذ عن اجمللس الوطين للمحاسبة، يهدف إىل وضع حيز الت  2017/ 15/03املؤرخ يف    23صدور مقرر رقم   −
 معايري جزائرية للتدقيق. 04

، متعلقة مبعهد التعليم 45، العدد  2017/ 30/07صدور قرارات وزارية مشرتكة ابجلريدة الرمسية املؤرخة يف   −
املتخصص ملهنة احملاس ومسار التكوين املتخصص قصد احلصول على شهادة اخلبري احملاسب وشهادة حمافظ 

 احلساابت كاآليت: 
حم  − مشرتك  وزاري  التعليم قرار  مبعهد  االلتحاق  مبسابقة  املشاركة  متنح حق  اليت  اجلامعية  الشهادات  لقائمة  دد 

 املتخصص ملهنة احملاسب؛ 
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قرار وزاري مشرتك حمدد لعدد وطبيعة معامل وبرانمج االختبارات، وكذا تشكيل جلنة االختبارات والقبول مبعهد  −
 التعليم املتخصص مبهنة احملاسبة؛

دد لكيفية سري التكوين وكذا برامج التكوين املتخصص قصد احلصول على شهادة اخلبري قرار وزاري مشرتك حم  −
 احملاسب وشهادة حمافظ احلساابت.

رقم   − مقرر  يف    77صدور  حيز   24/009/2018املؤرخ  وضع  إىل  يهدف  للمحاسبة،  الوطين  اجمللس  عن 
 معايري جزائرية للتدقيق.   04التنفيذ  

 اجلزائرية  معايري التدقيقاملطلب الثاين: 
القانون رقم   التنفيذية املك  01-10ابلرغم من صدور  املراجعة اخلارجية يف مواملراسيم  بتنظيم مهنة  املتعلقة  لة له 

اجلزائر، إال أن األمر ال يزال حيتاج املزيد من التحديثات نظرا لعدم مالئمة التشريعات للتطورات والتغريات االقتصادية 
 اليت تعتمد تباين ممارسة وتنظيم مهنة املراجعة اخلارجية مع البيئة العاملية  و رى اختالف  الراهنة من جهة، ومن جهة أخ

 على معايري املراجعة الدولية. 

معاي صياغة  إىل  اجلزائر  سعت  الدولية،  املراجعة  معايري  مع  التكييف  إطار  ويف  السياق  هذا  منظمة يف  وطنية  ري 
 الراهن.  تها مع الوضع االقتصادي الئمملمارسة املهنة وم

 للتدقيقاجلزائرية  عايري  امل اهليئات املشرفة على إصدار    أوال:

املشر  القانونقام  خالل  من  اجلزائري  احلساابت   01-10ع  وحمافظي  احملاسبي  للخرباء  الوطنية  املنظمة  حبل 
اابت واملنظمة الوطنية واحملاسبي املعتدين، وقام إبنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبي والغرفة الوطنية حملافظي احلس

إلصدار معايري التدقيق اجلزائرية، حيث يعترب اجمللس الوطين للمحاسبة هو اهليئة الرمسية  ، لكن  1للمحاسبي املعتمدين 
ينشكأ جملس   واليت تنص على ما يلي:  01_10من القانون رقم    2( 04أنشأ اجمللس الوطين للمحاسبة مبوجب املادة ) 

 
 .6، ص 14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، املادة   1
 .4، ص 42، العدد 11/07/2010اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املؤرخة يف  2
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سلطة   حتت  للمحاسبة  املهن وطين  ومتابعة  وتنظيم  احملاسيب  والتقييس  االعتماد  مهام  ويتوىل  ابملالية  املكلف  الوزير 
 . احملاسبية

املادة يتجلان اجمللس الوطين للمحاسبة:   -1 اللجان متساوية األعضاء مبوجب  الوطين للمحاسبة من  كون اجمللس 
 1 ( من نفس القانون كاآليت:05)
 اجبات املهنية، وهي اللجنة املختصة إبصدار معايري املراجعة؛ جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والو  −
 جلنة االعتماد؛  −
 جلنة التكوين؛ −
 جلنة االنضباط والتحكيم؛  −
 جلنة مراقبة النوعية. −

 2 ولقد أوكلت هلذا اجمللس املهام التالية:  مهام اجمللس الوطين للمحاسبة: -2
 اسيب؛ اجناز كل الدراسات والتحاليل اليت هتدف إىل التقييس احمل −
والغرفة  − احملاسبي  للخرباء  الوطين  املصف  جدول  من  والشطب  واالعتماد  ابلتسجيل  املتعلق  امللفات  مسك 

 الوطنية حملافظي احلساابت واملنظمة الوطنية للمحاسبي املعتمدين؛
 تنظيم مراقبة النوعية وبرجمتها؛ −
 مجع واستغالل كل الواثئق املتعلقة ابحملاسبة وتدريسها؛  −
 يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق؛   فيما مراقبة النوعية  متابعة و  −
 املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛  −
 حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية؛ −
 اسبة.التعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف جمال احمل −

 
 .6,5ع سبق ذكره، ص مرج   1
إلصالح وتطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية،   ISAزايدي سامي وسعيدي حيىي، أمهية االعتماد على معايري التدقيق الدولية  2

 .118، ص 2018(، 02)_ 33العدد االقتصادي
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 : جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية -3

القانون         املادة    01-10نص  الوطين للمحاسبة   05يف  املتساوية األعضاء املكونة للمجلس  اللجان  منه على 
 1ون من: واليت تضمن من بينها األوىل يف الرتتيب وهي جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية واليت تتك

 أعضاء مهنيي؛   (03ثالثة ) −
املهنية    ( أعضاء 06ستة ) − اهليئات  اخلرباء، غرفة حمافظي احلساابت، منظمة   )مصفمهنيي ابقرتاح رؤساء 

 احملاسبي املعتمدين(؛ 
 ( أعضاء غري مهنيي معيني.03ثالثة )   −

 2: ىتسهر هذه اللجنة عل  : جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية -4

 مجع واستغالل كل املعلومات والواثئق املتعلقة ابحملاسبة وتدريسها؛ −
 ؛ مال األدوات واملسارات احملاسبيةحتقيق أو العمل على حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستع −
 اقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات؛  −
 رتبطة ابحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا؛ دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية امل −
 املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسي املستوى يف جمال احملاسبة؛ −
 متابعة وضمان مراقبة املالية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق؛ −
 وات املتعلقة ابحملاسبة على املستوى الدويل؛ متابعة تطور املناهج والنظم واألد −
 تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته؛ −
 معايري التدقيق اجلزائرية. إجراءات إعداد   −
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 للتدقيقعايري اجلزائرية  املاثنيا: إصدارات  

املراجعة اخلارجية يف اجلزائر هبدف كم وتنظم مهنة نظمات الدولية إبصدار معايري حتابشرت خمتلف الدول وامل      
 الرفع من مستوى هذه األخرية. 

( جمموعات من املعايري عن طريق اهليئات املشرفة على مهنة 04واجلزائر هي األخرى قامت إبصدار أربعة )       
،  قيق اجلزائريةمعايري التد ، وهذا عن طريق جلنة متابعة لمحاسبةاملراجعة اخلارجية، من خالل مبادرة اجمللس الوطين ل

 . ISAواملستوحاة من املعايري الدولية للتدقيق  معايري التدقيق اجلزائرية  حيث قامت هذه األخرية إبصدار 

 ( 210،505،560،580)  معايري التدقيق اجلزائرية اإلصدار األول:  -1

رقم   املقرر  إىل وضع    2016فيفري    04املؤرخ يف    002حسب  يهدف  والذي  املالية  وزارة  حيز الصادر عن 
 1 وهي كاآليت: معايري التدقيق اجلزائرية  (  04) أربعة  التنفيذ  

 : ( "اتفاق حول أحكام مهام التدقيق"210املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

املعيار        هذا  امل  يعاجل  االقتضاء  راجع واجبات  وعند  اإلدارة  مع  احلكم يف  لالتفاق  على  القائمي  األشخاص  مع 
الت مهمة  أحكام  ال،  دقيقاملؤسسة، حول  تدقيق  مهام  املعيار كل  هذا  اجلزئية   قوائموخيص  أو  الكلية  التارخيية  املالية 

، حيث الصغرية امللحقة، مع وجود بعض اخلصائص فيما خيص التدقيقات املتكررة أو تدقيقات الكياانت وكذلك املهام
 ة. يف هذا املعيار حمافظ احلساابت أو املدقق املتعاقد وفق احلال راجع يقصد ابمل

ط يف احلاالت اليت تكون الشروط تيسري فق   راجعة هو قبول ومتابعة مهمة امل  يف إطار هذا املعيار إن هدف املدقق        
 على أساسها قد مت االتفاق عليها وهي:   راجعةامل

 جمتمعة؛  مراجعةضمان أن الشروط املسبقة لل •
 .واإلدارة  راجع د من وجود تفاهم مشرتك بي املالتأك •

 
 .04/02/2016مؤرخ يف  002اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم   1
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 : ( "التأكيدات اخلارجية"505دقيق ) زائري للتاملعيار اجل -

 ة.احلصول على أدلة مثبت إلجراءات التأكيد اخلارجية هبدف  راجعاستعمال امل  505يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق        

التأكيد اخلارجي هو تصور ووضع حيز التنفيذ هذه  راجع هدف امل       اإلجراءات هبدف  الذي يلجأ إىل إجراءات 
 ول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية.احلص

 ( "أحداث تقع بعد إقفال احلساابت واألحداث الالحقة":560املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

امل       التزامات  إىل  املعيار  هذا  تدقيق  راجعيتطرق  إطار  يف  احلساابت  إلقفال  الالحقة  األحداث  الكشوف  اجتاه 
 املالية.

 هذا املعيار إىل:  يهدف املراجع يف إطار        

املالية   قوائماألحداث اليت وقعت بتاريخ ال  احلصول على العناصر املثبتة الكافية واملالئمة واليت تدل على أن •
الكشوف على  تعديالت  إحداث  تتطلب  واليت  تقريره،  واتريخ  اإلقفال(  متضمنة  )اتريخ  معلومة  أو  املالية 

 املطبق؛  فيها، قد متت معاجلتها وفقا للمنهج احملاسيب 
إحداث تعديالت  املعاجلة املالئمة لألحداث اليت علم هبا بعد اتريخ إصدار تقريره واليت كانت لتؤدي به إىل •

 على حمتواه إن هو علم هبا قبل ذلك التاريخ. 

 ( "التصرحيات الكتابية": 580املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

املدقق على التصرحيات الكتابية طرف اإلدارة يف إطار مراجعة   إلزامية حتصل  580يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق        
 املالية.  قوائمال

 إن هدف املراجع يف إطار هذا املعيار يتمثل يف:       

احلصول على التصرحيات الكتابية من طرف اإلدارة يؤكد أ ن هذه األخرية قد قامت مبسؤولياهتا على أكمل  •
 ؛ راجع ومشولية املعلومات املقدمة للماملالية    قوائمخاصة تلك املتعلقة إبعداد ال  وجه 
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العناص • ابل تعزيز  املتعلقة  األخرى  املقنعة  طريق   قوائمر  عن  فيها  املتضمنة  اخلاصة  ابلتأكيدات  أو  املالية 
 خرى؛ األ   املراجعة  كان مطلواب يف إطار معايري  التصرحيات الكتابية، إذا اعتربه املدقق ضروراي أو إذا

علىالر  • مالئم  بشكل  التصرحيات   د  تقدمي  عدم  حالة  يف  أو  اإلدارة  طرف  من  املقدمة  الكتابية  التصرحيات 
 . راجع ن طرف املاملكتوبة املطلوبة م

 ( 700، 510، 500،   300)  معايري التدقيق اجلزائرية : اإلصدار الثاين -2

 وضع حيز الصادر عن وزارة املالية والذي يهدف إىل  2016أكتوبر    11املؤرخ يف    150حسب املقرر رقم        
 :1وهي كاآليت معايري التدقيق اجلزائرية  (  04التنفيذ أربعة ) 

 ( " ختطيط تدقيق الكشوف املالية" 300املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

خيص هذا املعيار التدقيقات ، كما  املالية  قوائمفيما خيص التخطيط لتدقيق ال  راجع يدرس هذا املعيار التزامات امل      
 املتكررة.

إبعداد إسرتاتيجية  راجعار يلزم امليف هذا اإلط ، حىت تنجز املهمة بفعالية  عملية املراجعةإىل ختطيط   راجع يهدف امل
مة املسؤول عن امله  راجع جيب على امل، و حلجم األعمال اليت يتعي إجنازهاوبرانمج عمل وفقا حلجم الكيان و   مراجعة 

لل عامة  إسرتاتيجية  املهمة،    مراجعة إعداد  مع  املحمد مكيفة  ومنهج  نطاق، رزانمة  التوجيهية  راجعة دا  املبادئ  ، معطيا 
 إلعداد برانمج العمل. 
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 ( "العناصر املقنعة": 500املعيار اجلزائري للتدقيق ) -

املعيار مفهوم "      املالية ويعاجل واجبات املدقق  العناصريوضح هذا  القوائم  يتعلق   املقنعة" يف إطار مراجعة  فيما 
يذ إجراءات املراجعة قصد احلصول على عناصر مقنعة وكافية ومناسبة توصل إىل نتائج بتصور ووصع حيز التنف

 . راجعةهذا املعيار على مجيع العناصر املقنعة اجملمعة أثناء امل  معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه، ويطبق

 يهدف املراجع يف إطار هذا املعيار إىل:       

أن يكون يقظا وعلى أمت الوعي ابلنظر للمؤشرات   راجعمجعها على املية العناصر اليت  يف إطار تقديره ملصداق •
التكميلية اليت جيب   راجعةما، عليه أن حيدد إجراءات املاليت ميكنها التشكيك يف أصليتها. إذا اراتبه شك  

 وضعها لرفع هذا التباين؛
كيان، إذ إبمكانه، على العموم مبعاينة كل املعلومات املتوفرة لدى ال  راجع ن أجل أتسيس رأيه، ال يلزم املم •

استحضار  مع  استنتاجية،  منها  أكثر  مقنعة  تكون  عناصر  على  ابالعتماد  السبب  أساس  على  االستنتاج 
لكفايتها  وابلتايل  اجملمعة  املقنعة  العناصر  ونوعية  لكم  تقييمه  أثناء  لديه  النقد  وروح  اخلاص  املهين  حكمه 

 ومالءمتها. 

 األرصدة االفتتاحية":   -م التدقيق األولية  ( " مها510املعيار اجلزائري ) -

، ويهدف املراجع األولية  راجعةاالفتتاحية يف إطار مهمة امل  فيما خيص األرصدة   راجعيعاجل هذا املعيار واجبات امل      
 مجع العناصر املقنعة، الكافية، واملناسبة.وفق هذا املعيار يف إطار مهمة املراجعة األولية إىل  

 ( " أتسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف املالية": 700ئري )املعيار اجلزا -

املراجعة       عملية  املراجع  تقرير  ومضمون  وشكل  املالية،  القوائم  حول  رأي  بتشكيل  التزام  املعيار  هذا  وفق   عاجل 
 املعايري اجلزائرية للتدقيق ويكون قد أدى إىل صياغة رأي غري معدل. 

 يلي:   املعيار إىل مايهدف املراجع وفق هذا        

 املالية قائم على أساس تقييم االستنتاجات املستخرجة من العناصر املقنعة اجملمعة؛   قوائمتشكيل رأي حول ال •
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 التعبري بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتايب يصف أساس ذلك الرأي.  •

 ( 620، 610، 570، 520)   معايري التدقيق اجلزائريةاإلصدار الثالث:   -3

الصادر عن وزارة املالية والذي يهدف إىل وضع حيز التنفيذ   2017مارس  15املؤرخ يف    23قرر رقم  حسب امل       
 :1( معايري جزائرية للتدقيق وهي كاآليت 04أربعة )

 "اإلجراءات التحليلية":  -520-املعيار اجلزائري للتدقيق   -

املعيار       هذا  ابعتبار   يعاجل  التحليلية  لإلجراءات  املدقق  جوهرهاهاستخدام  يف  مادية  مراقبة  وكذا  ا  أداء  ،  إلزامية 
 . املراجعةيف هناية    ثبتة أثناء استعراض تناسق جممل احلساابت الذي يتمامل تحليلية  الجراءات  إل ل  راجع امل

يلية إىل مجع العناصر املقنعة الدالة واملوثوقة من خالل وضع اإلجراءات التحل  راجع يف إطار هذا املعيار يهدف امل     
التدقيق للتأكد من التناسق يف اجململ   ممتا الية يف اتريخ قريب من هناية  تليه كذلك تصور وأداء إجراءات حتلي  ،ديةاملا
 املالية.  قوائمهي معرفته املكتسبة للكيان و ب

 "استمرارية االستغالل":  -570-املعيار اجلزائري للتدقيق   -

مرارية االستغالل يف املالية املتعلقة بتطبيق اإلدارة لفرضية است  قوائميف تدقيق ال  راجعالتزامات امل  يعاجل هذا املعيار      
 هذه القوائم، ويهدف إىل:   إعداد

إعد  • يف  اإلدارة  تطبيق  مالئمة  مبدى  املتعلقة  واملالئمة  الكافية  املقنعة  العناصر  ال مجع  لفرضية   قوائماد  املالية 
 استمرارية االستغالل؛

أو ال مرتبط أبحداث أو ظروف من شأهنا بعث شك كبري  ي( معتربيقاستخالص النتائج حول وجود )عدم  •
 يف قدرة الكيان على مواصلة استغالله؛ وذلك انطالقا من العناصر املقنعة التيتم مجعها؛ 

 . راجع حتديد أتثري ذلك على تقرير امل •

 
 .15/03/2017مؤرخ يف  23اسبة، وزارة املالية، مقرر رقم اجمللس الوطين للمح  1
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 ( "استخدام أعمال املدققني الداخليني": 610املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

إذا تبي له   ةالداخلي  راجعةاخلارجي من أعمال امل  راجع املعيار اجلزائري للتدقيق شروط وفرصة انتفاع امل  يعاجل هذا      
 ، أن وظيفة التدقيق الداخلي إبمكاهنا أن تكون ذات داللة للقيام مبهمته. 315طبقا ألحكام املعيار م.ج.ت 

ارجي إىل إمكانية االستفادة منه الحتياجات اخل  جع راوخلص امل  ةالداخلي  راجعة ذا وجدت لدى الكيان وظيفة املإ      
 ، فإن أهدافه هي: مراجعة احلساابت

 الداخليي؛   راجعي، تستخدم األعمال اخلاصة للم حتديد إمكانية وإىل أي مدى •
 عملية املراجعة. الداخليي الحتياجات    راجعي حتديد مدى مالئمة أعمال امل يف حالة استخدامها،   •
 ( "استخدام أعمال خبري معني من طرف املدقق": 620لتدقيق ) املعيار اجلزائري ل -
ميدان آخر غري   عندما يستعي خببري خيتاره للقيام مبراقبة خاصة تتطَلب خربة يف  راجعيعاجل هذا املعيار واجبات امل      

 احملاسبة والتدقيق، إضافة إىل كيفيات األخذ ابستنتاجات اخلبري. 

 : إىل  ا املعياريف إطار هذ   راجعهدف املي      

 حتديد احلاالت أين يقدر املدقق ضرورة االستعانة ابخلبري الذي سيعينه؛  •
ع  ما   إذا  حتديد  • الذي  اخلبري  أعمال  استخدام  مالئمقرر  األعمال  هذه  إذا كانت  ما  الحتياجات ينه،  ة 

 . راجعةامل

 ( .540، 530، 501، 230)  معايري التدقيق اجلزائرية اإلصدار الرابع:   -4

ا       رقمحسب  يف    77ملقرر  حيز   2018سبتمرب    24املؤرخ  وضع  إىل  يهدف  والذي  املالية  وزارة  عن  الصادر 
 :1( معايري جزائرية للتدقيق وهي كاآليت 04التنفيذ أربعة ) 
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 ( "واثئق التدقيق": 230املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

إىل   راجع يهدف امل، و ئق تدقيق الكشوف املاليةعداد واثيعاجل هذا املعيار املسؤولية اليت تقع على عاتق املدقق إل      
 حتضري الواثئق اليت: 

 تشكل ملفا كافيا ومالئما للعناصر املقنعة اليت تسمح بدعم تقريره؛  •
القانونية  • النصوص  وملتطلبات  للتدقيق  اجلزائرية  للمعايري  وفقا  وأداؤه  للتدقيق  التخطيط  مت  قد  أنه  تؤكد 

 والتنظيمية املطبقة؛
ابحلفا   • التدقيق تسمح  مهام  يف  احلسبان  يف  تؤخذ  دائمة  مصلحة  تشكل  واليت  املهمة  النقاط  أثر  على  ظ 

 املستقبلية؛
 .تسهل القيام مبراجعات املراقبة النوعية والتفتيشات املنجزة •

 اعتبارات خاصة ":   –("العناصر املقنعة  501املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

املدقق         اعتبار  مدى  املعيار  هذا  " يعاجل  للمعايري  وفقا  ومناسبة  مقنعة كافية  عناصر  على  حصوله  " 330عند 
والقضااي 500و" املخزوانت  فيما خيص جوانب حمددة متي  املعنية، وهذا  األخرى  للتدقيق  اجلزائرية  املعايري  "وكذلك 

 والنزاعات اليت تلزم الكيان واملعلومات القطاعية يف إطار تدقيق الكشوف املالية. 

 املدقق يف احلصول على عناصر مقنعة كافية ومالئمة فيما خيص: يتمثل هدف        

 وجود املخزوانت وحالتها؛  •
 اكتمال إحصاء القضااي والنزاعات اليت تلزم الكيان؛  •
 تقدمي املعلومات الواجب اإلفادة هبا خاصة تلك املتعلقة ابلقطاع، وفقا للمعيار احملاسيب املطبق. •
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 "السرب يف التدقيق": (  530املعيار اجلزائري للتدقيق )  -

التدقيق       إجراءات  إلجناز  التدقيق  يف  السرب  استخدام  املدقق  يقرر  عندما  املعيار  طريقة ، كما  يطبق  يعاجل 
االختيار  إلجراءات  فحوص  ووضع  ما،  عينة  واختيار  لتحديد  إحصائي  والغري  اإلحصائي  السرب  استخدام 

 ومراجعات تفصيلية وتقييم نتائج السرب. 

املدقق الذي يستعي ابلسرب يف التدقيق إىل احلصول على قاعدة معقولة يستخرج منها االستنتاجات حول   يهدف       
 اجملتمع اإلحصائي الذي منه العينة.

( "تدقيق التقديرات احملاسبية مبا فيها التقديرات احملاسبية للقيمة احلقيقية 540املعيار اجلزائري للتدقيق )  -
 قة به":واملعلومات الواردة املتعل 

امل       واجبات  املعيار  هذا  احلقيقية   راجعيعاجل  للقيمة  احملاسبية  التقديرات  فيها  مبا  احملاسبية،  ابلتقديرات  املرتبطة 
املالية، وتتضمن الواجبات املطلوبة اليت ختص االختالالت املتعلقة  قوائمواملعلومات الواردة املتعلقة هبا يف إطار تدقيق ال

 بية الفردية وتقدم مؤشرات حتيز حمتملة أدخلتها اإلدارة.ابلتقديرات احملاس

املعايري "        اليت من خالهلا تطبق  الكيفية  املعيار  التقديرات "، وم330"، " 315وحتديدا يطور هذا  عايري أخرى، 
 إىل مجع العناصر املقنعة والكافية للتحقق من أن:  راجع هدف امل، وياحملاسبية

مبا   • احملاسبية،  للالتقديرات  احملاسبية  التقديرات  الفيها  يف  املدرجة  احلقيقية،  سواء كانت   قوائمقيمة  املالية 
 مسجلة أو مقدمة كمعلومة، معقولة؛ 

 واملعلومات املقدمة يف امللحق املتعلق هبا، ذات داللة.  •
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 "ةاملالي  لقوائمالرأي وتقرير التدقيق ل  أتسيس"  700عيار التدقيق اجلزائري  ملاثلثا: عرض تفصيلي 

، ا شكل ومضمون تقريرهاملالية وكذ   قوائميف إبداء رأيه حول ال  راجع التزام امل  700معيار التدقيق اجلزائري  عاجل  ي      
ادها وفق املرجع احملاسيب املالية املدقق فيها وانه مت إعد  قوائموين رأي فين حمايد حول صحة الوفق املعيار هو تك  هوهدف

 1 ا تناوله هذا املعيار:، وفيما يلي التفصيل ميماملطبق

 إىل:   700تقرير املدقق حسب معيار التدقيق اجلزائري    يهدف األهداف:   -1

 املالية قائم على أساس تقييم االستنتاجات املستخرجة من العناصر املقنعة اجملمعة؛   قوائمتشكيل رأي حول ال -
 التعبري بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتايب يصف أساس ذلك الرأي.  -

 : ت املطلوبةالواجبا -2

 من خالل الواجبات اليت أداها أن:   راجعجيب على امل املالية  قوائمأتسيس الرأي حول ال -
 املالية يف مجيع جوانبها قد مت وفقا للمرجع احملاسيب املطبق؛   قوائمأن معرفة ما إذا كان إعداد ال يكون رأي بش •
املالية يف جمملها، ال حتتوي   قوائم، أن العلى الضماانت املعقولةيستنتج الرأي إذا كان قد حصل أو مل حيصل   •

 على اختالالت معتربة. 

 جيب على املراجع أن يعرب برأيه يف القوائم املالية بشكل من األشكال التالية: : شكل الرأي -
املالية، يف مجيع جوانبها املهمة، وفقا للمرجع احملاسيب املطبق،   قوائملص املدقق أنه قد مت إعداد الإذا استخ •

 يعرب عن ذلك الرأي برأي غري معدل؛ فإنه  
 2: 705عن رأي غري معدل يف تقريره وقفا للمعيار اجلزائري للتدقيق م.ج.ت   راجع يعرب امل •

o  املالية يف جمملها اختالالت معتربة؛   قوائمر املقنعة اجملتمعة، تتضمن ال يستنتج أنه على أساس العناص 
o املالية يف جمملها   قوائماليت تسمح له ابستنتاج أن ال   ة ليس بوسعه مجع العناصر املقنعة الكافية واملالئم

 ال تتضمن اختالالت معربة. 
 

 .5-3، املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق، ص 2016/ 11/10املؤرخ يف  150اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم   1
 : التعديالت احملدثة على الرأي املعرب عنه يف تقرير املدقق املستقل. م.ج.ت  2
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 كتايب ويتضمن:   راجع جيب أن يكون تقرير املراجع: تقرير امل -

 مستقل؛  راجع نوان يشري بوضوح أن التقرير ملع •
 املرسل إليه؛  •
 فقرة متهيدية تذكر:  •
 املالية؛   قوائمهريف الكيان الذي متت مراجعة  تع •

o املالية اليت متت مراجعتها،  وائمقال 
o  ملخص ألهم الطرق احملاسبية املستعملة من طرف الكيان الذي متت مراجعته وكذلك توضيحية أخرى؛ 
o  املالية اليت متت مراجعتها.   قوائمأو الفرتات اليت تغطيها كل من الاتريخ اإلقفال 
الية وفق املرجع احملاسيب املطبق، كذلك املراقبة  امل  لقوائمااملتعلقة إبعداد  شرح ملسؤولية املسريين االجتماعني   •

املالية خالية من االختالالت املعتربة، سواء صدرت عن غش أو   قوائماليت تعترب ضرورية إلعداد ال  الداخلية
 نتجت عن أخطاء. 

خري قد املالية على أساس تدقيق وأن هذا األ  قوائملقة ابلتعبري عن الرأي حول ال املتع  راجعشرح ملسؤولية امل •
أ  إىل  يشري  أن  للتدقيق. كما جيب  اجلزائرية  املعايري  وفق  املمت  على  تستوجب  املعايري  هذه  احرتام   راجعن 

املالية ال تتضمن   قوائمحلصول على الضمان املعقول أن القصد ا  راجعةد األخالقية، ختطيط وأداء املالقواع
 اختالالت معتربة. 

 ويشري إىل أن: شرح التدقيق،   •

o  لغ واملعلومات وضع حيز التنفيذ إجراءات قصد حتصيل ومجع العناصر املقنعة املتعلقة ابملبا  التدقيق هو
 ؛ املالية  قوائماملتضمنة يف ال

o ا للمخاطر  تقييمه  فيها  مبا  التنفيذ،  حيز  املوضوعة  اإلجراءات  اخلاص اختيار  احلكم  تندرج ضمن  ليت 
 راجع. للم
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امل • تقرير  تقري  راجع امل على  :  راجعاتريخ  املأتريخ  العناصر   راجعةر  لتاريخ مجعه  بوضع اتريخ ال يكون سابقا 
 املالية.   قوائماملقنعة الكافية واملالئمة لتأسيس رأيه حول ال

 نشاطه.   راجع اخلارجيإىل العنوان الذي ميارس فيه امل  راجعجيب أن يشري تقرير امل: راجععنوان امل •

 : املالية  لقوائمافية املعروضة ابلتزامن مع ااملعلومات اإلض  -3

املعلومات اإلضافية غري مطلوبة يف إطار املرجع - يتم عرض  ال  عندما  تزامنا مع  املالية،   قوائماحملاسيب املطبق، 
 املالية.   قوائمانية متييزها بشكل واضح عن التقدير إمك  راجعفعلى امل

امل على  العكس،  اإلضافية،   راجعيف حالة  املعلومات  بتغيري كيفية عرض  اإلدارة  اإلدارة   مطالبة  إذا رفضت 
 اإلشارة يف تقريره أنه مل تتم مراجعة هذه املعلومات اإلضافية.  راجعاملذلك، على  

نها تشكل املعلومات اإلضافية الغري مطلوب ضمن املرجع احملاسيب املطبق ولك  راجعجيب أن يغطي رأي امل -
 لطبيعتها وطريقة عرضها.  املالية حيث ال ميكن متييزها بشكل واضح نظرا  قوائمجزءا ال يتجزأ عن ال

 املالية املعد وفق املرجع احملاسيب املطبق  قوائمتقرير املدقق حول ال  جمنوذ  ملحق: -4

 . املستقل: ................املدقق  

 . املناسب: .................املرسل إليه  

ا غطيهتاإلقفال أو الفرتة اليت    بتاريخ)لتالية  ا  قوائمفقة للشركة "س" مبا يف ذلك الاملالية املر   قوائملقد قمنا مبراجعة ال       
 (: امليزانية، حساب النتائج، بيان تغيريات األموال اخلاصة، كشف سيولة اخلزينة وامللحق. راجعةامل

 املالية   قوائم لين االجتماعيني املتعلقة ابمسؤولية املسري 

 . مراجعةاملالية وفق النظام اجلزائري لل  قوائمليعد املسريون االجتماعيون مسؤولون عن اإلعداد والعرض الصحيح ل      

قصد احلصول على الضمان املعقول   راجعة د األخالقية، ختطيط وأداء املتستوجب منا هذه املعايري االلتزام ابلقواع       
 مالية خالية من االختالالت املعتربة.   قوائمل
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عناصر        قصد مجع  اإلجراءات  التنفيذ  حيز  وضع  التدقيق  الواردة يف   يستدعي  واملعلومات  ابملبالغ  متعلقة  مقنعة 
 الكشوف املالية.

املالية   قوائم، مبا يف ذلك تقييم خماطر أن تتضمن ال مراجع اختبار اإلجراءات املوضوعة انبعة عن احلكم اخلاص لل       
 اختالالت معتربة سواء أكانت صادرة عن الغش أو انجتة عن أخطاء. 

 قوائمبعي االعتبار املراقبة الداخلية للكيان واملتعلقة إبعداد وعرض ال  راجعمخاطر، أيخذ املإبجراء هذا التقييم لل      
املالئمة للظرف، وليس بغاية إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة   راجعة ل صحيح قصد حتديد إجراءات املاملالية بشك

 الداخلية للكيان. 

املت       ا  راجعة تمثل  املعدة من طرف كذلك يف تقدير مالئمة  التقديرات احملاسبية  املعتمدة، عقالنية  لطرق احملاسبية 
 املالية.  قوائماإلدارة وعرض جممل ال 

 نعترب العناصر املقنعة اجملمعة كافية ومالئمة لتأسيس رأينا.      

 بدأ العرض الصحيح واملطابقة مية املعدة وفقا ملرجع يستند على املال  قوائمالرأي حول ال

، منتظمة وتعرض بصدق، 200ديسمرب ن   31املالية للمؤسسة "س" بعنوان النشاط املقفل بتاريخ    قوائمنا البرأي      
املعتربة   جوانبها  بتاريخ    )أو ويف مجيع  للمؤسسة "س"  املالية  الوضعية  الوفية(،  الصورة  ن   31تعطي  ، 200ديسمرب 

 ذا التاريخ، وفقا للنظام احملاسيب املايل. وكذلك النجاعة املالية وسيولة اخلزينة للسنة املالية املقفلة هب

 تقرير حول التزامات قانونية وتنظيمية أخرى 

 ، يتغري حسب طبيعة االلتزامات اخلاصة به[ راجع وشكل هذا اجلزء من تقرير امل  ]حمتوى

 [راجعهوية وتوقيع امل ]

 [ اتريخ التقرير]

 [ راجعامل  عنوان]



اإلطار النظري للدراسة : الفصل األول  
 

 
32 

 جلزائرية على مهنة املراجعة اخلارجية املطلب الثالث: استحدااثت معايري التدقيق ا
هامة أدخلت تغريات على ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية يف   ابستحدااثت إن اصدار معايري التدقيق اجلزائرية جاء  

 اجلزائر بصفة عامة وعلى تقرير املدقق بصفة خاصة كما يلي: 

 عة اخلارجية يف تنظيم مهنة املراج معايري التدقيق اجلزائرية استحدااثت   أوال:

واجبات املراجع لالتفاق مع إدارة املؤسسة حول أحكام ومهام املراجعة   210رقم    تدقيقعاجل املعيار اجلزائري لل -
واليت تنص على   29-26املذكور سلفا يف املواد    01-10وتدوينها يف رسالة املهمة، وهو ما تناوله القانون  

 ؛دفرت الشروطساابت تتم على أساس  أن عملية تعيي حمافظ احل

التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة   راجعبصفة مباشرة استعمال امل  505م  عاجل املعيار رق - إلجراءات 
 ؛املوضوع بوضوح يف سالف التنظيماتنه مل يتم تناول هذا  أبتة ذات داللة ومصداقية، يف حي مث

لتاريخ إقفال امليزانية يف إطار مراجعة القوائم    التزامات املراجع اجتاه األحداث الالحقة  560تناول املعيار رقم   -
 احملدد  26/07/2008املالية، يف حي أنه مت التطرق إىل األحداث الالحقة فقط من خالل القرار املؤرخ يف  

تشريعي  وقواعد سريها، كنص  احلساابت  وعرضها وكذا مدونة  املالية  القوائم  واحملاسبة وحمتوى  التقييم  لقواعد 
 منظم للمهنة. 

القانون   - الكتابية يف  للتصرحيات  اجلزائري  املشرع  يتعرض  مبا   01-10مل  مقارنة  له  املكلمة  التنفيذية  واملراسيم 
 من تفصيل دقيق وواضح للتصرحيات الكتابية.  580تضمنه املعيار اجلزائري للمراجعة  

املعيار   - تتضمن  500أوضح  اليت  املقنعة  العناصر  مفهوم  ومفصل  واسع  املعلو   بشكل  جيمعها كل  اليت  مات 
توصل إىل نتائج   ومناسبةوكذلك اإلجراءات الالزمة للحصول على هذه العناصر وتكون مالئمة وكافية    راجع امل

معقولة يستند إليها لتأسيس رأيه، يف حي مل تتم اإلشارة إىل ضرورة مجع هذه املعلومات ابلقدر الكايف واملالئم 
 . ةراجعرأيه املعرب عنه يف تقرير امل لدعم 
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للتدقيق   - اجلزائري  املعيار  مع   520يعاجل  مقارانت  تتضمن  واليت  التحليلية،  لإلجراءات  املراجع  استخدام 
لكياانت مشاهبة، غري أو  للكيان  تقديرية  أو  القانون    معطيات سابقة  إىل  تطرقنا  إذا  واملراسيم    01-10أنه 

جراءات التحليلية ولو بشكل سطحي، ابلتايل التنفيذية املكملة له سنالحظ أن املشرع اجلزائري مل يشري إىل اإل
 .1اليت يشهدها اإلطار التنظيمي ملهمة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر  االستحدااثتتعد هذه األخرية من بي  

التدقيق اجلزائري  تناول   - أو استغالل املراجع اخلارجي من أعمال املراجعة   انتفاعشروط وفرصة    610معيار 
املنظمة ملهنة ملراجعة اخلارجية يف   الداخلية، يف حي أن التشريعية  النصوص  األحكام والقواعد املتضمنة يف 

 اجلزائر مل تتناول أي نص ذو صلة مبضمون هذا املعيار. 

للتدقيق   - اجلزائري  املعيار  هيئة   620يعاجل  أم  طبيعي كان  شخص  خببري  يستعي  عندما  املدقق  واجبات 
القيام مبراقب واملراجعة، غري أن خيتارها، ملساعدته يف  احملاسبة  تتطلب خربة يف جمال أخر غري جمال  ة خاصة 

 املشرع اجلزائري مل يتناول أي نص تشريعي ذو صلة هبذا املعيار. 

 يف تنفيذ مهنة املراجعة اخلارجية  معايري التدقيق اجلزائرية  استحدااثت   :اثنيا

أن       اإلشارة  اجلزائرية  جتدر  التدقيق  يفمعايري  رقم    الواردة  يف    77املقرر  شكلت 24/09/2018املؤرخ   ،
املراجعة اخلارجية كون أن املشرع اجلزائري مل ينص عليها  تنفيذ مهنة  التنظيمية خبصوص  الناحية  استحداث من 

 23 : إطالقا من خالل النصوص التنظيمية السارية املفعول وهي تتمثل يف

اعتبارات خاصة، املعاجل ملدى اعتبار املراجع   –ملقنعة  املوسوم ابلعناصر ا  501رقم    معيار التدقيق اجلزائري -
 اخلارجي عند حصوله على عناصر مقنعة وكافية؛

 
 .35املرجع نفسه،   1

 revue des reformes ،األكادميييدراسة عينة من املهنيي -بلقاسم بلقاضي وبوعبيدة حممد، املراجعة اخلارجية من منظور املعايري اجلزائرية للمراجعة  2

economiques et integration en economie mondiale, vol13, N:02, 2019, p 10. 
3  
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املعنون ابلسرب يف التدقيق، املعاجل لطريقة استخدام السرب االحصائي والغري   530رقم  معيار التدقيق اجلزائري   -
اال إلجراءات  فحوص  ووضع  ما،  عينة  اختبار  لتحديد  و خاحصائي  نتائج تبار  وتقييم  تفصيلية  مراجعات 

 الصرب، وذلك عندما يقرر املراجع اخلارجي استخدام السرب يف املراجعة إلجناز إجراءات املراجعة؛ 

التقديرات احملاسبية للقيمة   540املعيار اجلزائري للمراجعة رقم   - التقديرات احملاسبية مبا فيها  بتدقيق  املوسوم 
علقة هبا، املعاجل لواجبات املراجع اخلارجي املرتبطة هبذه األخرية يف إطار مراجعة احلقيقية واملعلومات الواردة املت

الفردية  احملاسبية  ابلتقديرات  املتعلقة  االختالالت  اليت ختص  املطلوبة  الواجبات  تتضمن  املالية، وهي  القوائم 
الكيفية اليت من خالهلا تطبق  وتقدم مؤشرات حتيز حمتملة أدخلتها اإلدارة، إضافة إىل ذلك يتناول هذا املعيار

 بعض املعايري اجلزائرية التقديرات احملاسبية.

دليل يتضمن كل الواثئق واملعلومات ذات  ابعتبارهاكما تناول املشرع اجلزائري توثيق أعمال املراجعة اخلارجية       
التنظيمية، وهو ما عاجله بشكل  األمهية اليت قام املراجع اخلارجي جبمعها عند أداء مهمته وفقا ملتطلبات النصوص 

رقم   للمراجعة  اجلزائري  املعيار  املراجع   230مفصل  عاتق  على  تقع  اليت  للمسؤولية  املتناول  التدقيق"،  واثئق   "
 اخلارجي إلعداد واثئق مراجعة القوائم املالية.

 يف إعداد تقرير املراجع اخلارجي معايري التدقيق اجلزائرية  استحدااثت   اثلثا:

ا لتقرير الكتايب املالية، ابإلضافة إىل شكل ومضمون ا  قوائمبتشكيل رأي حول ال  راجع امل  التزام  700ملعيار  عاجل 
التدقيق اجلزائرية ويكون قد أدى إىل صياغة رأي غري معدل إذا استخلص أنه مت إعداد   وفق معايري   ملراجعةتم اتعندما  

 25نص مادته    يف  01-10املطبق، وهذا ما نص عليه القانون  القوائم يف كل جوانبها املهمة وفقا للمرجع احملاسيب  
 أنه يرتتب على مهمة حمافظ احلساابت إعداد: 

عند    − أو  الصحيحة  وصورهتا  السنوية  الواثئق  وصحة  انتظام  على  حتفظ  بدون  أو  بتحفظ  املصادقة  تقرير 
 ؛ املصادقة املربراالقتضاء رفض  

 ساابت املدجمة عند االقتضاء؛ تقرير املصادقة على احلساابت املدعمة أو احل −



اإلطار النظري للدراسة : الفصل األول  
 

 
35 

 تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة؛  −

 ؛ تعويضات  مخستقرير خاص حول تفاصيل أعلى   −

 تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمي؛  −

 تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسب الشهم أو احلصة االجتماعي؛  −

 إجراءات الرقابة الداخلية؛  تقرير خاص حول −

 تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرارية االستغالل؛ −

املؤرخ يف   القرار  حول   2013/ 06/ 24مبوجب  األول  فصلة  احلساابت يف  حمافظ  تقارير  معايري  حملتوى  احملدد 
ملبادئ األساسية وحتديد كيفيات التطبيق معيار تقرير التعبري عن الرأي حول القوائم املالية أنه يهدف إىل التعريف اب 

إما  يكون  احلساابت  حمافظ  رأي  أن  ويبي  احلساابت  حمافظ  رأي  عن  للتعبري  العام  التقرير  وحمتوى  بشكل  املتعلقة 
 ابملصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على صحة القوائم املالية أو رفض املصادقة املربر. 

املتعلق مبحتوى معايري حمافظ احلساابت أمشل وأوضح من   أعاله   ار املذكورأما ابلنسبة لشكل التقرير وحمتواه فالقر 
 .7001املعيار اجلزائري للتدقيق رقم 

املعيار اجلزائري للمراجعة رقم   الرأي   700غري أنه جتدر اإلشارة هنا أنه مت استعمال يف  مصطلح أخر ألشكال 
فظ، ابإلضافة إىل اإلشارة للرأي املعدل املتمثل يف الرأي حت د به الرأي بدون  صواملتمثل يف الرأي الغري معدل الذي يق 

فظ والذي يعاجله معيار آخر، يف حي أن اجلوانب األخرى اليت تناوهلا هذا املعيار تتوافق مع العناصر اليت تطرق حبت
 .2املذكور سلفا   2013/ 06/ 24يف    املؤرخ إليها املشرع اجلزائري يف القرار 

 
 

دراسة حالة اجلزائر، جملة املدبر،  -700بلقاضي طاهر ملي وكمال بن موسى، رأي وتقرير مراجع احلساابت للقوائم املالية وفق معيار املراجعة الدويل رقم  1
 .137، ص 2018، ديسمرب 07العدد 

، ص 2018، ديسمرب  07كاسات املعايري اجلزائرية للتدقيق علة مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، جملة املدبر، العدد  حممد، انع  وبوعبيدةبلقاضي بلقاسم   2
34. 
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 ت السابقة املبحث الثاين: الدراسا
هناك جمموعة من الدراسات اليت تناولت إشكاليات تتعلق مبوضوع دراستنا حبيث تتوافق يف بعض املواضع وختتلف      

 :يف أخرى، نذكر من بينها ما يلي

 املطلب األول: دراسات ابللغة العربية 
حممد، أوال:     الصديق  واملعاي  بن  اجلزائري  التشريع  بني  اخلارجية  املراجعة  اواقع  )دراسة ري  للمراجعة  لدولية 

اجلزائر،  (،  ةاستبياني بومرداس،  بوقرة  أمحد  جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  االقتصادية  العلوم  ماجستري، كلية  رسالة 
2015  

هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على البيئة والقواني املنظمة ملهنة املراجعة اخلارجية ومستجدات املمارسة الدولية     
عايري اجعة، كما هتدف الدراسة إىل حتديد واقع املمارسة املهنية للمراجعة واملقارنة بي القواعد املنظمة هلا مع امل للمر 

هل تتوافق ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر واملعايري الدولية حيث تبلورت إشكالية الدراسة يف:  ،  الدولية
   ؟ISAللمراجعة  

ابة على اإلشكالية املطروحة قسم الباحث الدراسة إىل ثالثة فصول، فصل أول كمدخل وقصد حتقيق اهلدف واإلج
نظري للمراجعة اخلارجية، مث تناول يف الفصل الثاين املراجعة اخلارجية وفق املعايري الدولية، يف حي خصص الفصل 

 الثالث لواقع مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر مع دراسة ميدانية.
استمارة وزعت على املراجعي اخلارجي يف والايت األغواط، اجللفة، غرداية   34الدراسة بعد حتليل    وقد توصلت 

 إىل أن:   excelوورقلة، من خالل برانمج  
 املراجعة يف اجلزائر تطورت من أوجهها البسيطة إىل ماهي عليه اليوم.  •
األمريكية املتعارف عليها أدى إل اصدار  تطور ممارسة املراجعة يف على الصعيد العاملي وعدم كفاية املعايري •

 معايري دولية للمراجعة. 



اإلطار النظري للدراسة : الفصل األول  
 

 
37 

أما على املستوى احمللي فاجلزائر تسخر إبمكانيات مادية وبشرية هامة من أجل إصالح مهنيت احملاسبة  •
التشريع  املبنية على  بي سياسة اإلصالح  فجوة  توجد  أنه  املبذولة إىل  اجلهود  هذه  لكن رغم  واملراجعة، 

 املمارسة امليدانية ملهنة املراجعة اخلارجية وواقع  
(، أطروحة دكتوراه، كلية ، العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر )دراسة حالة أمحد حايباثنيا:  

 . 2015،  3العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
التعرف عل      إىل  الدراسة  أهم هدفت هذه  ووسائل حتسينها، وحصر  وأمهيتها  اخلارجية  املراجعة  ى مفهوم جودة 

كيف ميكن العوامل املؤثرة على جودهتا يف اجلزائر، حيث متحورت اإلشكالية اليت طرحها الباحث يف دراسته حول:  
احملاسبني وحمافظي   الوصول جلودة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر وحتديد العوامل املؤثرة فيها من وجهة نظر اخلرباء

  احلساابت يف اجلزائر؟
والوصول إىل اهلدف املرجو قسمت الدراسة إىل ثالثة فصول، فصلي نظريي،   ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة      

املراجعة اخلارجية والرقابة عليها والعوامل  الثاين إىل جودة  املراجعة يف حي تطرق الفصل  الفصل األول ماهية  تناول 
 ملؤثرة فيها، أما الفصل الثالث كجانب تطبيقي للدراسة بعنوان املراجعة اخلارجية يف اجلزائر.ا

حتليل   الدراسة  توصلت  توزيع    560وقد  بعد  حمافظي   1941استمارة صاحلة  على  الوطن  ربوع  استبانة يف كامل 
 إىل أن:   spssاحلساابت واخلرباء احملاسبي ومن خالل برانمج  

 احث يف دراسته إىل جمموعة من النتائج: حيث توصل الب    
تتمثل أمهية جودة املراجعة اخلارجية من وجهة نظر اخلرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت يف اجلزائر أبهنا تكمن  •

 يف زايدة الثقة بتقارير املراجعة ومصداقية القوائم املالية. 
 لفعال يف رفع جودة املراجعة اخلارجية.اهليئات املشرفة على مهنة املراجعة يف اجلزائر هلا الدور ا •
تعترب  ان  • حيث  اخلارجية،  املراجعة  جودة  على  أتثري كبري  هلا  اليت  العوامل  من  اخلارجي  املراجع  استقاللية 

 استقاللية املراجع اخلارجي مبثابة العمود الفقري ملهنة املراجعة بصفة عامة. 

اببناتاثلثا:   الرمحان  عدون   -عبد  دادي  احملتانصر  )دراسة ،  اجلزائر  يف  احلساابت  حمافظ  لتقرير  املعلومايت  وى 
 . 2017، 07مقالة منشورة يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدداستكشافية(  
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التدقيق        سعت الدراسة إىل استكشاف احملتوى املعلومايت لتقرير حمافظ احلساابت ابجلزائر ومدى مواكبته ملعايري 
ما هو احملتوى املعلومايت لتقرير حمافظ احلساابت يف  :تبلورت إشكالية الدراسةق القوائم املالية، حيث الدولية يف تدقي

 توصلت الدراسة إىل نتائج عدة نذكر أمهها: اجلزائر؟ وهل يواكب متطلبات معايري التدقيق الدولية؟،  

احلساابت من     • لتقرير حمافظ  املعلومايت  اجلزائري ابحملتوى  املشرع  القانون  اهتم  املتعلق   01-10خالل 
ابملهنة حيث حيدد هذا األخري مهام حمافظ احلساابت والتقارير املرتتبة عليه، إضافة إىل تشريعات أخرى 

 ؛ 2014و  2011حتدد معايري أشكاهلا آجال إرساهلا يف  
ية حسب ، أما على صعيد املعايري الدول700مت إصدار املعيار اجلزائري للتدقيق رقم    2016بداية من     •

 (. 799-700توجد جموعة معايري ختتص بنتائج وتقارير الدقيق )  2014إصدار 

التدقيق اخلارجي  صنهاجي هيبة وآخرونرابعا:   الدولية يف حتسني جودة  التدقيق  أثر تطبيق معايري  العلوم ،  )جملة 
 ( 01،2017اإلدارية واملالية العدد

الدولية والوقوف على نقاط االختالف بينها وبي نظريهتا اجلزائرية   هدفت الدراسة إىل التعرف على معايري التدقيق       
حول:   إشكالية  الدراسة  طرحت  اخلارجيي،  املدققي  أداء  على  الدولية  التدقيق  معايري  أتثري  تساهم ومعرفة  كيف 

 املعايري الدولية يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي؟ 
 حيث توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 

 حتظى ابلقبول العام يف الوسط املهين يف العامل؛   ISAمعايري التدقيق الدولية  أن    •
اجلزائرية   • التدقيق  منNAAمعايري  الواقع  مستمدة  متطلبات  حسب  تكييفها  ومت  الدولية  نظريهتا 

االقتصادي الراهن، واهلدف منها توحيد طريقة عمل مهين التدقيق يف اجلزائر وأشارت الدراسة أن أمهية 
 ة التدقيق تكمن يف تقارير التدقيق ابعتبارها خمرجات عملية التدقيق اخلارجي. جود

اهلدىخامسا:   نور  الدولية )هبلويل  التدقيق  تبين معايري  املبادئ واملسؤوليات 299-200، مسامهة  تعزيز  ( يف 
منشورة يف جملة العلوم   مقالة العامة ملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب )دراسة تقييمية من منظور حمافظي احلساابت(،  

 . 18،2018االقتصادية وعلوم التسيري، اجمللد 
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      ( الدولية  التدقيق  معايري  تبين  مسامهة  مدى  حتديد  إىل  الدراسة  املبادئ 299-200هدفت  تعزيز  يف   )
احلالية إيل تنظم    واملسؤوليات العامة للتدقيق يف ممارسة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر، وكذا حتديد مدى كفاية التشريعات

متحورت إشكالية ، حيث ب حاجة ممارسة املهنة يف اجلزائراملهنة وتبيان ترتيب معايري التدقيق الدولية سالفة الذكر حس 
الدولية )البحث حول:   التدقيق  تبين معايري  العامة 299-200مدى مسامهة  املبادئ واملسؤوليات  تعزيز  ( يف 

 ؟ ة نظر حمافظي احلساابت يف اجلزائرملمارسة مهنة التدقيق احملاسيب وجه
إىل جزء نظري أول تناول املفاهيم املتعلقة ابملعايري الدولية للتدقيق دراسة  ال الباحثة    قسمت لإلجابة على هذا التساؤل  

 .وعة من حمافظي احلساابت ابجلزائراستقصائية على جمموكذا إصدارات هذه األخرية، وجزء تطبيقي عبارة عن دراسة  
مت التوصل   spssموزعة يف خمتلف والايت الوطن، ومن خالل برانمج  65استمارة استبيان من أصل  47ليل وبعد حت
 إىل أن: 

املبادئ  • لتعزيز  تكفي  ال  احملاسيب  التدقيق  مهنة  تنظم  اليت  اجلزائرية(  املعايري  قبل  )ما  احلالية  التشريعات 
 واملسؤوليات العامة ملمارسة املهنة؛

ا   • ابملعايري  احملاسيب يف والعمل  التدقيق  مهنة  ملمارسة  العامة  واملبادئ  املسؤوليات  يعزز  اجلزائر  لدولية يف 
 اجلزائر. 

رأي وتقرير مراجع احلساابت للقوائم املالية وفق معيار املراجعة   موسى، ، كمال بن  بلقاضي طاهر مليسادسا:  
 . 2018  ، ديسمرب 07دراسة حالة اجلزائر، جملة املدبر، العدد   700الدويل رقم 

رقم         للمراجعة  الدويل  املعيار  مسامهة  تبيان  إىل  الدراسة  هذه  املراجعة   700هتدف  وتقرير  الرأي  أتسيس  يف 
إبداء الرأي وشكل تقرير املراجع   يف (ISA 700)ما هي مسامهة املعيار    يف: اخلارجية، حيث تبلورت إشكالية الدراسة 

   اخلارجي؟

 ج أمهها: وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائ 

وتوحيد أشكال تقارير املراجعة اخلارجية من طرف   االختالفاتيف اجلزائر للحد من    700مت اصدار املعيار   •
 حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي وذلك بتوضيح طريقة التعبري عن الرأي. 
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الدولية   • املراجعة  معايري  رقم    وخصوصاتبين  مراجعتها 700املعيار  مت  اليت  املالية  القوائم  نوعية  يساهم يف   ،
 قبول تقارير املراجعة القانونية خارج وداخل اجلزائر.  وأيضا

بلقاضي  سابعا:   يف حممد   وبوعبيدةبلقاسم  اخلارجية  املراجعة  مهنة  على  للتدقيق  اجلزائرية  املعايري  انعكاسات   ،
 . 2018ديسمرب   ،07اجلزائر، جملة املدبر، العدد 

ملهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر سارية   ةهدفت الدراسة إىل املقارنة بي قواعد وأحكام النصوص التشريعية املنظم      
ما هي التغيريات اليت مست اجلانب  حيث صيغت إشكالية الدراسة:    للمراجعة،املفعول مع حمتوى معايري اجلزائرية  

 ارجية يف اجلزائر يف ظل صدور املعايري اجلزائرية للمراجعة؟ التنظيمي ملهنة املراجعة اخل

 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:  

واليت تسمح ابلتماشي مع املتطلبات الدولية   01_  10تعترب معايري املراجعة اجلزائرية تفعيل وتدعيم للقانون   •
 للمهنة؛

بعض اجلوانب اليت مل تتعرض اليها النصوص   2017ة سنة  تعاجل املعايري اجلزائرية للمراجعة الصادرة لغاية هناي •
 التشريعية املنظمة ملمارسة املهنة.

رضااثمنا:   وجاوحدو  إميان  ومعايري خاليفية  الدولية  التدقيق  معايري  منظور  بني  اجلزائر  يف  اخلارجي  التدقيق   ،
   2019،  1العدد  14التدقيق اجلزائرية، جملة معارف، اجمللد  

لدراسة إىل التعريف مبهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر، التشريعات املنظمة، شروط املمارسة واهليئات  هتدف هذه ا      
املشرفة على مزاويل املهنة كما هتدف الدراسة أيضا إىل عرض ملخص ملعايري التدقيق الدولية واجلزائرية واملقارنة بينها، 

ما هو ارجي يف اجلزائر. حيث تبلورت إشكالية الدراسة حول:  وكذا معرفة على أي معايري تدقيق يعتمد التدقيق اخل
  واقع تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية؟

الوصفي        املنهج  على  الباحثان  اعتمد  املطروحة  اإلشكالية  على  اإلجابة  أجل  ومن  الدراسة  ألهداف  حتقيقا 
 التحليلي، ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي: 
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 التدقيق اخلارجي يف اجلزائر هم اخلرباء احملاسبي وحمافظي احلساابت. مزاويل مهنة   •
هناك جمموعة نت التشريعات السارية املفعول اليت تنظم مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر، من أمهها القانون  •

  NAAومعايري التدقيق اجلزائرية    10-01
تدقيق الدولية وهذا كون معايري التدقيق اجلزائرية حديثة مازال مزاويل املهنة يف اجلزائر يعتمدون على معايري ال •

معيار فقط، أهنا ال تتعرض لكل أمور املهنة وهلذا يبقى االعتماد على معايري التدقيق الدولية   12النشأة وهي 
 وخاصة يف املسائل اليت مل تصدر معايري جزائرية بشأهنا. 

ابلقاضي اتسعا"   وبلقاسم  بوعبيدة  احممد  املراجعة  للمراجعة  ،  اجلزائرية  املعايري  منظور  من   (NAA)خلارجية 
يف   واالندماج  االقتصادية  اإلصالحات  جملة  واألكادمييني(،  املهنيني  من  عينة  حالة  العاملي، )دراسة  االقتصاد 

 2019،  13العدد
ابلنظر إىل  (NAA) هتدف هذه الدراسة إىل حتديد األثر التنظيمي الناتج عن صدور املعايري اجلزائرية للتدقيق      

 جممل النصوص التنظيمية السارية املفعول، وكذا أثرها على الواقع الفعلي 
حول:      البحث  إشكالية  يف تدور  اخلارجية  املراجعة  مهنة  على  للمراجعة  اجلزائرية  املعايري  أثر صدور  هو  ما 

ا  اجلزائر؟ املطروحة  اإلشكالية  على  ولإلجابة  املرجوة  الدراسة  أهداف  الوصفي، ولتحقيق  املنهج  الباحثان  ستخدم 
 حيث توصل الباحثان يف دراستهما إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

 إن صدور املعايري اجلزائرية للمراجعة أثر بشكل إجيايب على خطوات عملية املراجعة اخلارجية. •
اجمللس الوطين للمحاسبة إن اإلصدار املتتايل جلملة املقررات املتضمنة للمعايري اجلزائرية للمراجعة من طرف   •

املستمدة من املعايري الدولية للمراجعة سيؤدي حتما لتحقيق التوافق على الصعيد الدويل يف جمال املراجعة 
 اخلارجية يف اجلزائر من الناحية التنظيمية. 

رية وبي النصوص التشريعية السا  NAAعدم وجود تعارض بي ما ورد يف حمتوى املعايري اجلزائرية للتدقيق   •
 املفعول املنظمة ملهنة املراجعة اخلارجية.
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 املطلب الثاين: دراسات ابللغة األجنبية 
–Dr /AYADI Abdelkader, et BELGUET Youcef, Le nouveau référentiel algérien d’audit (NAA) - Enjeux 

d’application et perspectives, La revue d'économie et de finance, vol 4 N°1, 2018 

بي  مقارنة  وإجراء  تواجهها،  اليت  والتحدايت  اجلزائرية  التدقيق  معايري  تطبيق  وفهم  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
ممارسة التدقيق مع املمارسات العاملية يف هذا الشأن، حيث دارة إشكالية الدراسة حول: هل ستؤدي معايري التدقيق 

 دايهتا وآفاقها؟ اجلزائرية إىل توحيد التدقيق؟ وما هي حت 

 وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

التدقيق يف املعايري الدولية كمصدر حقيقي للتحسي املستمر لزايدة كفاءة النظام العام لالقتصاد  • يتم وضع 
 .بشكل عام والشركة بشكل خاص

ا يف العمل لتقييم درجة الرقابة تطورت وظيفة التدقيق يف السنوات األخرية، وأصبح املدقق شريًكا اسرتاتيجيً  •
 على املخاطر من خالل سياسة الرقابة الداخلية. 

منذ الفضائح املالية اليت تصدرت عناوين الصحف يف الوالايت املتحدة وأورواب، أصبح التدقيق أداة أو وسيلة  •
 موحدة دولًيا داخل الشركات. 

BENYOUCEF MERIEM, HADJADJ ZINEB, the application of the Algerian auditing standards in the 

performance of the audit function of companies- conducting a personal interview a sample of auditors 

in the center-univ blida2, 2019 

أثناء املدققي  قبل  اجلزائرية من  التدقيق  تطبيق معايري  واقع  التعرف على  إىل  الدراسة  الشركات، وكذا   هدفت  تدقيق 
التعرف على اجيابيات وسلبيات وصعوبة تطبيقها يف بيئة األعمال اجلزائرية، حيث طرحت إشكالية الدراسة يف السياق 

 التايل: ما هو واقع تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية أثناء أداء مهمة التدقيق من طرف حمافظي احلساابت؟ 

 مع ممارسي مهنة التدقيق اخلارجي، وقد توصل إىل النتائج عدة مفادها:  اعتمد الباحث على أسلوب املقابلة

للمعايري، حيث ان منها ما يطبق بشكل مباشر ابعتباره  • الكلي  الرغبة يف تطبيق  أبدى حمافظي احلساابت 
 يصب يف مضمون املبادئ والفروض احملاسبية؛ 
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 هبا، ومن املبادئ ما ليس له أمهية يف التطبيق.  ومن املعايري ما يتعذر تطبيقه بسبب عدم تعاون اإلدارة وهتر  •
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 خالصة 
مهنة  فيها وابخلصوص  املراجعة  تطور  لتأخر  وذلك  التدقيق  معايري  تبنت  اليت  الدول  أواخر  من  اجلزائر  تعترب 

ود منظمات املراجعة اخلارجية مقارنة مبعظم الدول كإنشاء جلان تشرف على مهنة املراجعة اخلارجية أو العمل على وج 
 مهنية حترص على استقاللية مراجع احلساابت. 

الفصل  ومن خالل عرضنا       التشريعات والنصوص و لتط  يف هذا  وفق  املهين هلا  والتنظيم  اخلارجية  املراجعة  ر مهنة 
األخرية الزال  أن هذه  القول  فإنه ميكن  ابلتفصيل  اجلزائرية  التدقيق  ملعايري  وتطرقنا  اخلاصة هبا،  ت حتتاج إىل القانونية 

فإن   ذلك  ومع  املقبول،  املستوى  يف  لتصبح  وإضافات  اجلزائرية  تعديالت  التدقيق  النصوص معايري  تدعيم  إىل  أدت 
اجلزائر.  يف  اخلارجية  املراجعة  مهنة  متطلبات  مع  يتماشى  مبا  تكييفها  وحماولة  املفعول  السارية  التنظيمية 
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املنظمة ملهنة املراجعة اخلارجية واليت تتمثل يف   والتشريعاتالتنظيمات  مت التوصل إىل أن  السابق الفصل من خالل       

معيار حتكم الواقع املهين   16واملراسيم التنفيذية املكملة له وكذا معايري التدقيق اجلزائرية املتمثلة يف    01-10القانون  
خالل ممارسته ملهامه واعداده لتقارير املراجعة اخلارجية،  اخلارجي كامل فيما بينها، ومتثل املرجع الوحيد للمراجع ومتثل ت
استقصائية  دراسة إجراء أثر تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير املراجعة اخلارجية مت    معرفة وبغرض
 خالل من وذلك ،ومسيلة  سطيف   ،بوعريريج برجالوالايت   مستوى على احملاسبي اءواخلرب  احلساابت  احملافظي من جملموعة

لتحديد  تصميم اخلارجية  آرائهم استبيان  املراجعة  تقارير  جودة  حتسي  يف  اجلزائرية  التدقيق  معايري  تطبيق  أثر  حول 
 املكلفة قانوان بعملية املراجعة.   الوجهة  هاابعتبار 

 الدراسة  اتري وكذا متغ املعلومات، على احلصول مصادر ،الدراسة جممع  اختيار يف املطبقة املنهجية يبي الفصل وهذا      
خالل  من وذلك الدراسة، وحمدداهتا  الدراسة اتري متغ بي العالقة إجياد يف املستخدمة اإلحصائية واألساليب ومنوذجها،

 :املبحثي إىل التطرق
 املبحث األول: الطرق واألدوات -

 النتائج ومناقشتها.املبحث الثاين:   -
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 واألدوات الطريقة :األول املبحث
  يتم  خالهلا فمن الدراسة، من التطبيقي اجلانب إجناز خالله من يتم  رئيسيا حمورا وإجراءاهتا الدراسة منهجية تعترب
الدراسة  أدبيات ضوء يف اتفسراه يتم اليت النتائج،  إىل والتوصل االحصائي التحليل إلجراء املطلوبة البياانت  على احلصول
 .ابملوضوع  املتعلقة

 التطبيقية  الدراسة يف املتبعة الطريقة :األول املطلب
الدراسة، طريقة استعمال الدراسة هذه يف  اخرتان    مث اجملتمع من   فقط جزء دراسة أي االستقصائية يف مجع عينات 

ثر تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير معرفة أ هو الدراسة هلذه األساسي فاهلدف النتائج، تعميم حماولة
جمموعة من املراجعي اخلارجي حيث مت توزيع أداة الدراسة  آراء  استطالع  مت  اهلدف هذا املراجعة اخلارجية، ولتحقيق

 استبيان على وحدات الدراسة املمثلة جملتمع الدراسة ككل.   استمارة املتمثلة يف  
 الدراسة  وحدات اختيار :أوال

اخلرباء احملاسبي   يف واملتمثلي بوعريريج وسطيف، برج بوالية اخلارجيي املراجعي من جمموعة يف الدراسة جمتمع  يتمثل
املراجعة  مهنة  ميارسون بصفتهماحلساابت    وحمافظي اختيارية أو تعاقدية، بصفة اخلارجي املراجعة  مهنة بصفتهم ميارسون 

 :الدراسة حدود يلي ا، وفيمإجبارية بصفةاخلارجية  

 ؛2020الدراسة هناية فيفري  هذه  يف  الشروع مت الزمنية: احلدود -

 ؛ ومسيلة سطيف  ،بوعريريج برج والية داخل االستبياانت توزع مت املكانية:   احلدود -

 على آراء مزاويل املهنة املتمثلي يف حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي.  اعتمدان  البشرية:احلدود   -
 الدراسة  متغريات :اثنيا

 اليت مت  الفروض ولتحليل السابقة، الدراسات تناولته وما النظري اجلانب إىل التطرق خالل من الدراسة متغريات حتديد  مت 

 :يلي فيما الدراسة متغريات تتمثل املقدمة، يف إدراجها

 التدقيق اجلزائرية؛  معايري يف يتمثل :املستقل املتغري -

 ؛ اخلارجيةة  تقارير املراجع  جودة يف يتمثل التابع: املتغري -

 .املهنية خربة  وسنوات الوظيفة، العلمي، املستوى هي املراقبة: املتغريات -
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 البياانت  مجع  أدوات :الثاين املطلب
هذه  اناعتمد        يف  استبيان مج يف االستبيان  أداة على الدراسة  إعداد  مت  حيث  الدراسة،  وحدات  من  البياانت  ع 

 سة.تتماشى تقسيماته وأهداف الدرا

 االستبيان  إعداد مرحلة :أوال
صمم االستبيان لغرض مجع البياانت املتعلقة مبوضوع الدراسة وتوجيهه إىل حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي،         

 وذلك لتحديد آرائهم حول موضوع الدراسة. 
 عداد االستبيانإ -1
الن       اجلانب  يف  تناوله  مت  ما  على  بناء  االستبيان  إعداد  يف مت  الباحثي  أعمال  من  استفدان  وكذا  للدراسة  ظري 

 انطالقا من إشكالية الدراسة وفرضياهتا كما يلي:  االستبيان الدراسات السابقة، لتصاغ أسئلة  

 صياغة عبارات األسئلة بسيطة بعيدة عن التعقيد؛  -

الفكر  - للتسلسل  ابملراعاة  وكذا  األول  الفصل  يف  تناوله  مت  ما  مع  األسئلة  ترتيب  والزمين توافق  والعمليايت  ي 
 يناسب فرضيات الدراسة.   وما لعملية مراجعة احلساابت،  

أكثر  بعد        وتنقيح  احملاولة  إعادة  مث  وتصحيحه  املشرف  األستاذ  على  عرضه  مت  للباحثي  الشخصية  احملاولة 
ة وعلوم التسيري جبامعة من كلية العلوم االقتصادية والتجاريحمكمة    ة أساتذ  على االستبيان  عرض مت  اهبعد ،  لالستبيان 

 حممد البشري االبراهيمي، اليت أسدت إلينا مجلة من االقرتاحات والتحسينات ليالئم االستبيان طبيعة وفروض الدراسة.

ذة احملكمة دات واملقرتحات من الطرف األستايف املرحلة األخرية مت األخذ بعي االعتبار جبميع النصائح واالرشا      
لك تنقيحه لينتهي يف صورته النهائية كما هو موضح يف عديل حماور وأسئلة االستبيان وكذ حبيث مت ت واألستاذ املشرف،

 . 01امللحق رقم 
 :االستبيان توزيع مرحلة -2

الدراسة عن طريق         االستبيان على وحدات  توزيع  عينات   استمارةمت  مع  مباشرة  ابلتواصل  إما  إلكرتونية وذلك 
شاطهم أو عن طريق توزيع الرابط اإللكرتوين من خالل الربيد اإللكرتوين، اجلدول املوايل الدراسة يف أماكن ممارسة ن

 يوضح عدد النسخ املوزعة، املسرتجعة والنسخ املستبعدة: 
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 : االحصائيات اخلاصة ابستمارة االستبيان 1جدول رقم   

 النسبة املئوية  العدد البيان 
 %100 76 النسخ املوزعة 

 %42.1 32 النسخ املسرتجعة 

 %0 0 النسخ املستبعدة 

 على احصائيات االستبيان.  بناء من إعداد الطالبي   املصدر: 

استمارة استبيان على حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي، وقد   76يتبي أنه مت توزيع    01بناء على اجلدول رقم        
 لإلدخال والتحليل.استمارة كلها صاحلة    32 اسرتجاعمت  

 اثنيا: بناء االستبيان وهيكلته 
مت بناء االستبيان ليالئم موضوع الدراسة وفروضها، حيث صمم بشكل يساعد على مجع البياانت من وحدات       

 الدراسة ليقسم إىل قسمي رئيسيي.
الشخصية -1 واملرتبطة  البياانت  الدراسة  لعينات  الشخصية  البياانت  القسم  هذا  احتوى  املهنية :  ابخلربة 

 والتحصيل العلمي مث أتيت الوظيفة.
عبارة مقسمة على حمورين جتسد   35مشل هذا القسم حماور االستبيان، حيث تكون من    بياانت الدراسة:  -2

 فروض الدراسة كما يلي: 

معايري   وهو جتسيد للفرضية األويل للدراسة، مشل هذا احملور أسئلة حول التعزيزات اليت أدخلتها   احملور األول:  -
وحتاكي  تعاجل  جزئيات  ثالث  إىل  تقسيمه  مت  عام،  بشكل  اخلارجية  املراجعة  مهنة  على  اجلزائرية  التدقيق 

 تقسيمات معايري التدقيق املتعارف عليها وهي كاآليت: 

، يتكون هذا اجلزء األول: مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز التأهيل العلمي والعملي للمراجع اخلارجي •
 عبارات؛   10اجلزء من 

مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز العمل امليداين للمراجع اخلارجي، يتكون هذا اجلزء من اجلزء الثاين:   •
 عبارات؛   09

 اجلزء الثالث: مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز نتائج وتقارير املراجع اخلارجي.  •
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يف   700املعيار اجلزائري للتدقيق رقم    مسامهةية للدراسة، ويشمل أسئلة حول  الفرضية الثان  جيسد   احملور الثاين: -
  عبارات. 06الرفع من مصداقية تقارير املراجعة اخلارجية، يتكون هذا احملور من  

 األساليب واالختبارات املستخدمة يف الدراسة   املطلب الثالث:
بديل من ثالث بدائل   ابختيارالدراسة ابإلجابة عنها، وذلك   حيوي االستبيان على جمموعة من األسئلة تقوم عينات       

، حمايد، غري موافق(، )موافق بدائل(، حبيث يقابل كل عبارة قائمة حتمل ثالث  Likert Scaleوفق سلم ليكات الثالثي )
تخدام املقياس يف هذه الدراسة متت صياغة العبارات لتحتمل إجابة واحدة وواضحة ابلنسبة لعينة الدراسة مث قمنا ابس

بك )  SPSS(، حيث برمز هلا رقميا من خالل برانمج  3إىل الدرجة    1الدرجة  )من املخصص واملوافق للبدائل املستخدمة 
 ( على التوايل، كما هي موضحة فاجلدول التايل: 3، 2، 1

 : مقياس درجة اإلجابة حسب سلم ليكارت الثالثي2جدول رقم   

 غري موافق حمايد  موافق لرأي ا

 01 02 03 الدرجة )الوزن(

 . 538اجلزء الثالث موضوعات خمتارة، ص  SPSSعز عبد الفتاح، مقدمة يف الوصف االحصائي واالستداليل ابستخدام  املصدر: 

الثالثي،   درجات وهي الدرجة األعلى يف سلم ليكارت   03تقابل    موافقجند أن العبارة   02من خالل اجلدول رقم        
 واحدة.   السلم درجة اليت تقابلها أدىن قيمة يف    غري موافقاليت تقابلها درجتي، مث أتيت عبارة   حمايدتتوسطها عبارة 

عدم         أو  االستبيان  عبارات  على  موافقتهم  مدى  ومعرفة  الدراسة  عينات  إجاابت  على   موافقتهم،لتحليل  نعتمد 
 األدوات اإلحصائية التالية: 

 . 2املدى  ، بذلك يكون  01درجة   الثالثي وأدىنيف سلم ليكارت    03هو الفرق بي اعلى درجة  و املدى:   -

 . 0.66= 2/3املدى على عدد الفئات،   يساويو  طول الفئة: -

، ينتج احلد ماملستخد أدين قيمة يف السلم    الفئة يتم من خالل إصافة املدى إىل   حساب جمال جمال كل فئة:   -
 ت كما هي موضحة يف اجلدول املوايل: األعلى للمجال، فتصبح اجملاال 
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 : حتديد جمال كل فئة 3جدول رقم   

 غري موافق حمايد  موافق الرأي 
 1.66اىل  1من  2.33إىل 1.67من  3.00إىل  2.34من  جمال كل فئة

 : من إعداد الطالبي بناء على مقياس ليكارت الثالثي.املصدر

 يلي:   مت حتديد اجملال الذي يقابل كل عبارة من عبارات سلم ليكارت الثالثي كما 03دول رقم  من خالل اجل      

 ؛ منخفضة( وتوافق درجة 1.66إىل  1 )منجمال فئة غري موافق   -

 ؛( وتوافق درجة متوسطة2.33إىل  1.67 )منجمال فئة حمايد   -

 عالية. وتوافق درجة  (3.00إىل   2.34  )من جمال فئة موافق   -

 ب اإلحصائية األسالي  

 يلي:   تتعدد الطرق واألساليب اإلحصائية يف حتليل البياانت، وقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على ما       

 النزعة املركزية:   مقاييس -

أحد         استعمال  مبركز   مقاييسيتم  تعرف  متوسطة  منطقة  التجمع يف  إىل  البياانت  ميل  اليت حتدد  املركزية  النزعة 
املتوسط احلسايب لتحديد قيمة تتمركز عندها  التوزيع، ومت اال  الدراسة وأي فئة   اإلجاابت ووحداتعتماد على  عينة 

 تنتمي إليها من الفئات احملددة حسب سلم ليكارت؛ 

التشتت:   - القيم على بعضها،  مقاييس  تباعد  الدراسة مت االعتماد على وهي مقاييس حتدد درجة  يف هذه 
شيوعا من بي مقاييس التشتت، للتعرف على مدى احنراف استجاابت   االحنراف املعيار الذي يعد األكثر

 لكل عبارة من عبارات احملاور؛   عينة الدراسة

 التكرارات والنسب املئوية.  -
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 املبحث الثاين: النتائج ومناقشتها
ختبار من خالل هذا املبحث نعرض النتائج املتحصل عليها ومن مث حتليلها ومناقشتها قصد الوصول إىل ا      

 صحة فرضيات الدراسة. 

 املطلب األول: عرض نتائج الدراسة 
الشخصية        ابملعلومات  تتعلق  واليت  للدراسة  الثانوية  املتغريات  خيص  فيما  الدراسة  نتائج  بعرض  نقوم  بداية 

 يف سنوات اخلربة، التحصيل العلمي واملهنة، نناقشها كما يلي:  وتتمثللعينات الدراسة،  

 الدراسة حسب سنوات اخلربة   توزيع وحداتأوال:          

 الدراسة:   فيما يتعلق بسنوات اخلربة لوحدات  يبي اجلدول أدانه وكذا الشكل البياين توزيع عينات الدراسة      

 : توزيع وحدات الدراسة حسب سنوات اخلربة             4جدول رقم       

 .  SPSSمن إعداد الطالبي ابالعتماد على نتائج برانمج  املصدر:

نسبة  01والشكل رقم    04يتضح من اجلدول رقم         الدراسة ترتاوح سنوات خربهتم 37.5؛ أن  عينات  % من 
 10% لفئة أفراد وحدات الدراسة الذين ترتاوح سنوات خربهتم بي 25.0سنوات، تليها نسبة   10إىل   5املهنية من 

بي    15  – املهنية  خربهتم  سنوات  ترتاوح  الذين  االفراد  فئة  بعدها  أتيت  بك   20  –  15سنة،  مقدرة  بنسبة  سنة 
الذين تفوق سنوات خربهتم  21.9 % من امجايل وحدات 9.4سنة فحصلت على نسبة    20%، أما فئة األفراد 

 الدراسة. وهذا ما يظهره الشكل التايل: 

  عدد سنوات الخبرة 
% النسبة التكرار  

سنوات  5أقل من    2 6,3 
سنوات  10إلى   5من   12 %37,5 
سنة  15إلى  10من  8 %25,0 
سنة  20إلى  15من   7 %21,9  

سنة  20أكثر من   3 %9,4 
 100,0% 32 المجموع 
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 توزيع وحدات الدراسة حسب سنوات اخلربة  :1الشكل رقم   

6%

38%

25%

22%

9%             1   

       4        1   

       4         

       4         

               

 .  EXELبي ابالعتماد على من إعداد الطال  املصدر: 

 توزيع وحدات الدراسة حسب املستوى التعليمي: اثنيا:  
 الدراسة:   ابملستوى التعليمي لوحداتيبي اجلدول أدانه وكذا الشكل البياين توزيع عينات الدراسة فيما يتعلق  

                :توزيع وحدات الدراسة حسب املستوى التعليمي5جدول رقم   

 املستوى التعليمي 
 النسبة %  التكرار   

 3,1% 1 شهادات اخرى 
 56,3% 18 لسانس 
 12,5% 4 ماسرت 

 15,6% 5 ماجستري 
 12,5% 4 دكتوراه 
% 100 32 اجملموع   

 . SPSSمن إعداد الطالبي بناء على نتائج برانمج  املصدر: 

سبة حاملي شهادة ليسانس من وحدات الدراسة تقدر بك أبن ن   02رقم    والشكل  05يتضح من اجلدول رقم        
نسبة  56.3 بعدها  أتيت  نسبة،  أعلى  وهي  نسبة %15.6  تليها  ماجستري،  بشهادة  احلاملي  األفراد  لفئة   %
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لشه12.5 للحاملي  ابلنسبة  لفئة %  نسبة حصلت  أقل  أما  الرتتيب،  وبنفس  سواء  على حد  ودكتوراه  ماسرت  ادة 
 . 2وهذا ما يظهر من خالل الشكل رقم   دات أخرى.األفراد احلاملي لشها

 توزيع وحدات الدراسة حسب املستوى التعليمي   :2الشكل رقم      

56%

12%

16%

13%
3%     7  

       

 7  7    

    1    

 3     

   .EXELمن إعداد الطالبي ابالعتماد على    املصدر:     
 (: )الصفةتوزيع وحدات الدراسة حسب املهنة  ا:  اثلث

 يبي اجلدول أدانه وكذا الشكل البياين توزيع عينات الدراسة فيما يتعلق ابملهنة اليت ميارسها وحدات الدراسة: 
 : توزيع وحدات الدراسة حسب املهنة.                6جدول رقم   

 . SPSSعلى نتائج برانمج    من إعداد الطالبي بناء  املصدر: 

 املهنة  

 النسبة %  التكرار   

%65.6 21 حمافظ حساابت   

%34.4 11 خبري حماسب  

% 100 32 اجملموع   



 التطبيقي للدراسة  الجانب  :الفصل الثاني
 

 
55 

% من وحدات الدراسة ميارسون مهنة املراجعة 65.6، أبن نسبة  03والشكل رقم    06قم  يتبي من اجلدول ر        
لفئة األفراد الذين ميارسون   %   34.4اخلارجية بصفتهم حمافظي للحساابت ومتثل النسبة األعلى، أتيت بعدها نسبة  

 مهنة املراجعة اخلارجية بصفتهم خرباء حماسبي. 
 :توزيع وحدات الدراسة حسب املهنة 3الشكل رقم   



 . EXELمن إعداد الطالبي بناء على برانمج    املصدر: 

 يلهااملطلب الثاين: عرض البياانت وحتل 
 بعد مجع البياانت وتفريغها نتطرق يف هذا املطلب إىل حتليل عبارات االستبيان وحتديد أمهيتها النسبية.        

 أوال: التحليل االحصائي لنتائج حماور االستبيان 

املعياري         املتوسط احلسايب واالحنراف  املئوية،  النسب  التكرارات،  االستبيان ابستخدام  نتائج  لوحدات يتم حتليل 
 الدراسة، لكل من عبارات احملور األول أبقسامه الثالثة وعبارات احملور الثاين ابلرتتيب: 

 " مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية   من االستبيان  لمحور األولل  التحليل االحصائي لنتائج اجلزء األول -1
 للمراجع اخلارجي":   التأهيل العلمي والعملي   يف تعزيز 

 ملوايل نتائج التحليل االحصائي لعبارات اجلزء األول من احملور األول لالستبيان: يلخص اجلدول ا       
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 لجزء األول من احملور األول : حتليل اجتاهات إجاابت وحدات الدراسة ل7جدول رقم   

 العبارات  غري موافق  حمايد  موافق 

22 07 03 N 01-  اجع اخلارجييرفع من التأهيل العلمي للمر 
68.8% 21.9% 9.4% % 

27 04 01 N 02- يرفع من التأهيل العملي للمراجع اخلارجي 
84.4% 12.5% 3.1% % 

19 10 03 N 
 % %9.4 %31.3 %59.4 يساعد على التحسي املستمر للمراجع اخلارجي  -03

23 08 01 N 04-  يدعم استقاللية الظاهرية للمراجع اخلارجي 
71.9% 25% 3.1% % 

16 13 03 N 05- يدعم استقاللية املعنوية للمراجع اخلارجي 
50% 40.6% 9.4% % 
29 02 01 N 

 يدعم احلكم املهين للمراجع اخلارجي -06
90.6% 6.3% 3.1% % 

23 05 04 N 07-  يلزم املراجع اخلارجي اباللتزام ابلسر املهين 
71.9% 15.6% 12.5% % 

26 03 03 N 08- ملراجع اخلارجي بذل العناية املهنية الالزمة يلزم ا 
81.3% 9.4% 9.4% % 

20 10 02 N 09-  يلزم املراجع اخلارجي ابلنزاهة 
62.5% 31.3% 6.3% % 

19 10 03 N 10-  يلزم ملراجع اخلارجي ابملوضوعية 
59.4% 31.3% 9.4% % 

 . SPSSمن إعداد الطالبي ابالعتماد على نتائج برانمج    املصدر: 

%، على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من  68.8تتجه إجاابت غالبية وحدات الدراسة إىل موافق بنسبة   −
أن   نسبة  شأنه  الرتتيب  يف  تليها  اخلارجي،  للمراجع  العلمي  التأهيل  من  أف%  21.9يرفع  وحدات من  راد 

نسبة   أن  مبحايد، يف حي  مو 9.4الدراسة عربت  غري  الدراسة  وحدات  من  أن %  على  مبعايري   افقة  العمل 
 ؛ يرفع من التأهيل العلمي للمراجع اخلارجيالتدقيق اجلزائرية من شأنه أن  
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%، على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من  84.4تتجه إجاابت غالبية وحدات الدراسة إىل موافق بنسبة   −
عن برأي حمايد، يف حي  % تعرب 12.5  يرفع من التأهيل العملي للمراجع اخلارجي، أتيت بعدها نسبةشأنه أن 
 أفراد وحدات الدراسة عربت برأي غري موافق على مضمون العبارة؛   % من 3.1أن نسبة  

يساعد على العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن % على أن 59.4وافق أكثرية وحدات الدراسة بنسبة  −
أن   حي  يف  اخلارجي،  للمراجع  املستمر  جتاوبت  التزمواهم  من%  31.3التحسي  أنه  غري  من   احلياد،  فئة 

 على مضمون العبارة؛ بغري موافق    3% وتكرارات عددها 9.4وحدات الدراسة تقدر بك  
%، على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من  71.9تتجه إجاابت غالبية وحدات الدراسة إىل موافق بنسبة   −

% من أفراد وحدات الدراسة 25خلارجي، تليها يف الرتتيب نسبة  يدعم استقاللية الظاهرية للمراجع اشأنه أن  
نسبة   أن  حي  يف  مبحايد،  موافقة  3.1عربت  غري  الدراسة  وحدات  من  أن %  حي  يف  العبارة،  مضمون 

 ؛احلياد  التزموا% من وحدات الدراسة  31.3
الدراسة إبجابة موافق على أن  50عربت   − التدقيق اجلزائ% من وحدات  يدعم رية من شأنه أن  العمل مبعايري 

اخلارجي، أتيت  للمراجع  املعنوية  الرتتيب   استقاللية  برأي حمايد 40.6نسبة    بعدها يف  نسبة  %  أن  ، يف حي 
 % من وحدات الدراسة غري موافقة مضمون العبارة؛ 9.4

ية من  %، على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائر 90.6تتجه إجاابت غالبية وحدات الدراسة إىل موافق بنسبة   −
% من أفراد وحدات الدراسة عربت 6.3يدعم احلكم املهين للمراجع اخلارجي، تليها يف الرتتيب نسبة شأنه أن  

العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من    % من وحدات الدراسة غري موافقة على أن 3.1مبحايد، يف حي أن نسبة  
 يدعم احلكم املهين للمراجع اخلارجي؛ شأنه أن  

يلزم املراجع العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  % على أن  71.3وحدات الدراسة بنسبة    وافق أكثرية −
أنه جتاوبت فئة من وحدات   التزموا% منهم  15.6اخلارجي اباللتزام ابلسر املهين، يف حي أن   احلياد، غري 

 % بغري موافق على مضمون العبارة؛ 12.5الدراسة تقدر بك  
%، على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من  84.4ة وحدات الدراسة إىل موافق بنسبة  تتجه إجاابت غالبي −

املهنية الالزمة،  شأنه أن   العناية  املراجع اخلارجي بذل  الرتتيب نسبة  يلزم  % من أفراد وحدات 9.4تليها يف 
 % عربت برأي غري موافق؛3.1الدراسة عربت مبحايد، يف حي أن أدىن نسبة  

وح  − بنسبة  وافقت  الدراسة  أن  62.5دات  على  أن  %  شأنه  من  اجلزائرية  التدقيق  مبعايري  املراجع العمل  يلزم 
% من وحدات الدراسة 6.3احلياد، يف حي أن نسبة    التزموا% منهم  31.3، يف حي أن  اخلارجي ابلنزاهة

 ارجي ابلنزاهة؛يلزم املراجع اخلالعمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن    غري موافقة على أن 
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بنسبة   − الدراسة  وحدات  أن  59.4وافقت  على  أن %  شأنه  من  اجلزائرية  التدقيق  مبعايري  ملراجع   العمل  يلزم 
ابملوضوعية نسبة    ،اخلارجي  الرتتيب  يف  بعدها  نسبة  31.3أتيت  أن  حي  يف  حمايد،  برأي  من %9.4   %

 . وحدات الدراسة غري موافقة مضمون العبارة
ئج اجلزء الثاين من احملور األول" مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز العمل تاالتحليل االحصائي لن  -2

 امليداين للمراجع اخلارجي": 
 يلخص اجلدول املوايل نتائج التحليل االحصائي لعبارات اجلزء الثاين من احملور األول لالستبيان:           

 اجتاهات إجاابت وحدات الدراسة للجزء الثاين من احملور األول : حتليل  8جدول رقم   

 العبارات  غري موافق حمايد  موافق
29 02 01 N 

 يضمن للمدقق الفهم الكايف لنشاط وبيئة املؤسسة حمل التدقيق -01
90.6% 6.3% 3.1% % 

28 03 01 N 
 يساعد املدقق على فهم نظام الرقابة الداخلية حمل التدقيق  -02

.587 % 9.4% 3.1% % 
19 10 03 N 

 يساعد املدقق على تقييم نظام الرقابة الداخلية حمل التدقيق -03
59.4% 31.3% 9.4% % 

27 02 03 N 
 يساعد املدقق يف التخطيط لعملية التدقيق  -04

84.4% 6.3% 9.4% % 
26 05 01 N 

 يها ميكن املدقق من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عل -05
81.3% 15.6% 3.1% % 

24 06 02 N 
 ميكن املدقق من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها  -06

75% 18.8% 6.3% % 
23 07 02 N 

 يساعد املدقق على حتديد األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية  -07
71.9% 21.9% 6.3% % 

19 10 03 N 
 اطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية يساعد املدقق على تقييم خم -08

59.4% 31.3% 9.4% % 
22 07 03 N 09-   حيدد للمدقق املتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل االخرين )املدققي اخلارجيي

 % %9.4 %21.9 %68.8 والداخليي، وخبري يف جمال أخر(
29 02 01 N 10-    حول تدقيق التقديرات احملاسبية واالحداث يقدم ارشادات متعلقة مبسئولية املدقق

 % %3.1 %6.3 %90.6 الالحقة 

 . SPSSعلى نتائج برانمج    من إعداد الطلبة بناءاملصدر:  
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يضمن للمدقق الفهم الكايف وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −
من وحدات الدراسة على ذلك،  %3.1ومل يوافق  %90.6ذلك بنسبة لنشاط وبيئة املؤسسة حمل التدقيق، و 

 منهم التزموا ابحلياد.  %6.3يف حي أن  
يساعد املدقق على فهم نظام وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −

من وحدات الدراسة على ذلك، يف   %3.1ومل يوافق    %87.5الرقابة الداخلية حمل التدقيق، وذلك بنسبة  
 منهم التزموا ابحلياد.   %9.4حي أن  

املدقق على تقييم نظام   وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن يساعد −
ك، يف من وحدات الدراسة على ذل  %9.4ومل يوافق    %59.4الرقابة الداخلية حمل التدقيق، وذلك بنسبة  

 منهم التزموا ابحلياد.  %31.3حي أن  
يساعد املدقق يف التخطيط وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −

بنسبة   وذلك  التدقيق،  يوافق    %84.4لعملية  أن   %9.4ومل  حي  يف  ذلك،  على  الدراسة  وحدات  من 
 منهم التزموا ابحلياد.  6.3%

ميكن املدقق من تقييم مدى  فق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  وا −
بنسبة   وذلك  عليها،  املتحصل  التدقيق  أدلة  يوافق    %81.3كفاية  على   %3.1ومل  الدراسة  وحدات  من 

 منهم التزموا ابحلياد.   %15.6ذلك، يف حي أن  
ميكن املدقق من تقييم مدى على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  وافق أغلبية وحدات الدراسة   −

من وحدات الدراسة على ذلك،   %6.3ومل يوافق    %75مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها، وذلك بنسبة  
 منهم التزموا ابحلياد.  %18.8يف حي أن  

التد  − العمل مبعايري  الدراسة على أن  يساعد املدقق على حتديد قيق اجلزائرية من شأنه أن  وافق أغلبية وحدات 
من وحدات الدراسة على ذلك،   %6.3ومل يوافق    %71.9األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية، وذلك بنسبة  

 منهم التزموا ابحلياد.  %21.9يف حي أن  
أ − اجلزائرية من شأنه  التدقيق  مبعايري  العمل  أن  على  الدراسة  أغلبية وحدات  تقييم  ن  وافق  املدقق على  يساعد 

من وحدات الدراسة على   %9.4ومل يوافق    %59.4خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية، وذلك بنسبة  
 منهم التزموا ابحلياد.   %31.3ذلك، يف حي أن  

أن   − شأنه  من  اجلزائرية  التدقيق  مبعايري  العمل  أن  على  الدراسة  وحدات  أغلبية  املوافق  للمدقق  تطلبات حيدد 
بنسبة  وذلك  أخر(،  جمال  يف  وخبري  والداخليي،  اخلارجيي  )املدققي  االخرين  عمل  من  لالستفادة  الالزمة 

 منهم التزموا ابحلياد.    %21.9من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي أن  %9.4ومل يوافق    68.8%
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من − اجلزائرية  التدقيق  مبعايري  العمل  أن  على  الدراسة  وحدات  أغلبية  أن    وافق  متعلقة شأنه  ارشادات  يقدم 
 %3.1ومل يوافق  %90.6مبسئولية املدقق حول تدقيق التقديرات احملاسبية واالحداث الالحقة، وذلك بنسبة 

 منهم التزموا ابحلياد.   %6.3من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي أن 

لنتائج اجلزء  -3 نتائج "مسامهة معا  من احملور األول  الثالث  التحليل االحصائي  التدقيق اجلزائرية يف تعزيز  يري 
 وتقارير املراجع اخلارجي":

 يلخص اجلدول املوايل نتائج التحليل االحصائي لعبارات اجلزء الثالث من احملور األول لالستبيان:        
 ور األول: حتليل اجتاهات إجاابت وحدات الدراسة للجزء الثالث من احمل9جدول رقم   

 العبارات  غري موافق حمايد  موافق
26 02 04 N 01-  اخلرباء احملاسبي(  احلساابت، )حمافظييوحد طريقة العمل بي املهنيي 

81.3% 6.3% 12.5 % 

24 08 0 N 02- يساعد املدقق يف تقدير مدى ثبات تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها  
75% 25% 0 % 

24 04 04 N 03-  يساعد املدقق يف تقدير مدى اتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف
 % %12.5 %12.5 %75 عليها 

25 04 03 N 04-  يساعد املدقق على تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية  
78.1% 12.5% 9.4% % 

23 08 01 N 05- ئم املالية كن املدقق من ابداء رأي فين حمايد حول القوامي  
71.9% 25% 3.1% % 

25 03 04 N 06- دد مسؤولية املدقق حول املعلومات الواردة يف تقريرهحي  
78.1% 9.4% 12.5% % 

25 05 02 N 07- عنه عن أمر أفصح تقريره ملستخدمي القوائم املالية كتابيا يف  ابإلشارةلزم املدقق ي
عنه  حمل يفص او  78.1% 15.6% 6.3% % 

25 05 02 N 08- جعلته يقدم حتفظات عند تقدمي رأيه حولالسباب اليت ااىل  ابإلشارةلزم املدقق ي  
 % %6.3 %15.6 %78.1 القوائم املالية 

21 07 04 N 09- القوائم املالية  جعلته يقدم رأي سليب حولاىل االسباب اليت  ابإلشارةلزم املدقق ي  
65.6% 21.9% 12.5% % 

29 03 0 N 10- عدم ابدائه لرأيه يف القوائم   وبياىل االسباب اليت حالت بينه  ابإلشارةم املدقق لز ي
 % 0 %9.4 %90.6 املالية 

 . SPSSمن إعداد الطلبة بناء على نتائج برانمج  املصدر:  
التدقيق اجلزائرية من شأنه   − العمل مبعايري  الدراسة على أن  العمل بي وافق أغلبية وحدات  يوحد طريقة 

من وحدات   %6.3ومل يوافق    %81.3يي )حمافظي احلساابت، اخلرباء احملاسبي(، وذلك بنسبة  املهن
 منهم التزموا ابحلياد.   %12.5الدراسة على ذلك، يف حي أن 
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يساعد املدقق يف تقدير وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  −
املب تطبيق  ثبات  بنسبة  مدى  املتعارف عليها، وذلك  احملاسبية  ، يف حي أن ابقي وحدات %75ادئ 

 . %25الدراسة التزموا ابحلياد وذلك بنسبة  
يساعد املدقق يف تقدير وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  −

من   %25ومل يوافق   %75تعارف عليها، وذلك بنسبة مدى اتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية امل
 منهم التزموا ابحلياد.   %25وحدات الدراسة على ذلك، يف حي أن  

أن   − اجلزائرية من شأنه  التدقيق  العمل مبعايري  الدراسة على أن  أغلبية وحدات  املدقق على وافق  يساعد 
من وحدات الدراسة   %9.4يوافق  ومل    %78.1تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية، وذلك بنسبة  

 منهم التزموا ابحلياد.   %12.5على ذلك، يف حي أن 
ميكن املدقق من ابداء وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −

على   من وحدات الدراسة  %3.1ومل يوافق    %71.9رأي فين حمايد حول القوائم املالية، وذلك بنسبة  
 منهم التزموا ابحلياد.   %25ذلك، يف حي أن  

حيدد مسؤولية املدقق وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −
من وحدات الدراسة على  %12.5ومل يوافق   %78.1حول املعلومات الواردة يف تقريره، وذلك بنسبة  

 لتزموا ابحلياد. منهم ا  %9.4ذلك، يف حي أن  
التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   − العمل مبعايري  الدراسة على أن  يلزم املدقق ابإلشارة وافق أغلبية وحدات 

 %78.1ملستخدمي القوائم املالية كتابيا يف تقريره عن أمر أفصح عنه او مل يفصح عنه، وذلك بنسبة  
 منهم التزموا ابحلياد.   %15.6من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي أن   %6.3ومل يوافق  

يلزم املدقق ابإلشارة اىل وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  −
ومل يوافق   %78.1االسباب اليت جعلته يقدم حتفظات عند تقدمي رأيه حول القوائم املالية، وذلك بنسبة 

 منهم التزموا ابحلياد.   %15.6 حي أن من وحدات الدراسة على ذلك، يف  6.3%
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يلزم املدقق ابإلشارة اىل وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن  −
 %12.5ومل يوافق    %65.6االسباب اليت جعلته يقدم رأي سليب حول القوائم املالية، وذلك بنسبة  

 منهم التزموا ابحلياد.  %21.9ي أن من وحدات الدراسة على ذلك، يف ح
لزم املدقق ابإلشارة اىل وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن   −

، يف حي أن %90.6االسباب اليت حالت بينه وبي عدم ابدائه لرأيه يف القوائم املالية، وذلك بنسبة  
 ". 9.4حلياد وذلك بنسبةابقي وحدات الدراسة التزموا اب 

يف الرفع من مصداقية   700املعيار اجلزائري للتدقيق    ة سامه م  تائج احملور الثاين " التحليل االحصائي لن -1
 ": تقارير املراجعة اخلارجية

 الستبيان: االحصائي لعبارات اجلزء الثاين من ايلخص اجلدول املوايل نتائج التحليل        
 للمحور الثاين: حتليل اجتاهات إجاابت وحدات الدراسة  10جدول رقم   

 العبارات  غري موافق حمايد  موافق

25 06 01 N 01-    :حيث جيب أن يتوفر تقرير املدقق الكتايب على  معلومات أولية حول تقرير املدقق
الكيان الذي   متهيدية حول  وفقرةعنوان يشري بوضوح أن التقرير ملدقق مستقل، املرسل إليه،  

 متت مراجعة كشوفه املالية 
78.1% 18.8% 3.1% % 

22 08 02 N 02-    إبعداد الكشوف   واملتعلقةيف إعداد القوائم املالية:    االجتماعينيمسؤولية املسريين
 % %6.3 %25 %68.8 املالية وفق املرجع احملاسيب املطبق 

25 02 04 N 03-   املالية:    مسؤولية املدقق يف أتسيس رأيه حول للتدقيق القوائم  املعايري اجلزائرية  وفق 
 % %12.9 %6.5 %80.6 اليت تستوجب على املدقق احرتام القواعد األخالقية 

26 04 02 N 04-    :التدقيق مهمة  إجراءات معلومات حول  التنفيذ  حيز  وضع  هو  التدقيق  ان  حيث 
 % %6.3 %12.5 %81.3 منته الكشوفات املالية العناصر املقنعة املتعلقة مبا تض  ومجعموضوعية قصد حتصيل 

24 04 04 N 05- واليت وجب على املدقق   :املعلومات اإلضافية املعروضة ابلتزامن مع الكشوف املالية
 % %12.5 %12.5 %75 تقدير إمكانية متييزها بشكل واضح عن الكشوف املالية واليت جيب أن يغطيها رأي املدقق

25 04 03 N 06-  املرجع ملح وفق  املعدة  املالية  الكشوف  حول  املدقق  تقرير  بنموذج  متعلق  ق 
والذي حدد من خالله شكل وهيكلة التقرير والعناصر األساسية اليت تبين احملاسيب املطبق:  

 حمتوى التقرير 
78.1% 12.5% 9.4% % 

 . SPSSعلى نتائج برانمج    من إعداد الطلبة بناء  املصدر: 
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ال  − وحدات  أغلبية  "وافق  عنصر  أن  على  املدقق"    دراسة  تقرير  أولية حول  يف معلومات  جاء  والذي 
حيث مل   %78.1من شأنه أن حيسن من جودة تقرير املراجع اخلارجي، وذلك بنسبة    700املعيار رقم  

 ابحلياد.   %18.8من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي التزم    %3.1يوافق  
مسؤولية املسريين االجتماعيني يف إعداد القوائم املالية   وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن عنصر " −

من شأنه أن حيسن من جودة تقرير املراجع اخلارجي، وذلك بنسبة    700والذي جاء يف املعيار رقم  "  
 % ابحلياد. 25من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي التزم  6.3%حيث مل يوافق    %68.8

مسؤولية املدقق يف أتسيس رأيه حول القوائم املالية "   ر " وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن عنص −
املعيار رقم   بنسبة   700والذي جاء يف  اخلارجي، وذلك  املراجع  تقرير  من شأنه أن حيسن من جودة 

 ابحلياد.  %6.5من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي التزم 12.9حيث مل يوافق    80.6%
والذي جاء يف املعيار معلومات حول مهمة التدقيق "    " وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن عنصر   −

حيث مل يوافق   %81.3من شأنه أن حيسن من جودة تقرير املراجع اخلارجي، وذلك بنسبة    700رقم  
 ابحلياد.   %12.5من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي التزم  6.3%

عروضة ابلتزامن مع الكشوف املعلومات اإلضافية امل   وافق أغلبية وحدات الدراسة على أن عنصر " −
من شأنه أن حيسن من جودة تقرير املراجع اخلارجي، وذلك   700والذي جاء يف املعيار رقم  املالية "  

 ابحلياد.   12.5%من وحدات الدراسة على ذلك، يف حي التزم   %12.5حيث مل يوافق  75% بنسبة
− " أن عنصر  على  الدراسة  أغلبية وحدات  بنموذج    وافق  متعلق  الكشوف ملحق  املدقق حول  تقرير 

من شأنه أن حيسن من   700والذي جاء يف املعيار رقم  "    املالية املعدة وفق املرجع احملاسيب املطبق
من وحدات الدراسة على   9.4%حيث مل يوافق    %78.1جودة تقرير املراجع اخلارجي، وذلك بنسبة  

  ابحلياد.  %12.5ذلك، يف حي التزم 

 لعبارات حماور االستبيان   اثنيا: األمهية النسبية 

املتوسط احلسايب واالحنراف   ستعمال اب  تتم مناقشة نتائج التحليل االحصائي من خالل قياس مدى األمهية النسبية     
  املعياري لكل عبارات احملور األول لالستبيان أبجزائه الثالثة وكذا عبارات احملور الثاين. 
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األولمناقشة   -1 للمحور  األول  اجلزء  تعزيز   نتائج  يف  اجلزائرية  التدقيق  معايري  مسامهة   " االستبيان  من 
 التأهيل العلمي والعملي للمراجع اخلارجي":

 يوضح اجلدول املوايل األمهية النسبية لعبارات اجلزء األول من احملور األول لالستبيان:       

 األول من احملور األول لالستبيان ء  : األمهية النسبية لعبارات اجلز 11جدول رقم   

 العبارات  احلساب  املتوسط االحنراف املعياري 
 يرفع من التأهيل العلمي للمراجع اخلارجي  -01 2.59 0.665
 يرفع من التأهيل العملي للمراجع اخلارجي  -02 2.81 0.471
 يساعد على التحسي املستمر للمراجع اخلارجي  -03 2.5 0.672
 يدعم استقاللية الظاهرية للمراجع اخلارجي  -04 2.69 0.535
 يدعم استقاللية املعنوية للمراجع اخلارجي  -05 2.41 0.665
 يدعم احلكم املهين للمراجع اخلارجي -06 2.88 0.421
 يلزم املراجع اخلارجي اباللتزام ابلسر املهين -07 2.59 0.712
 ية املهنية الالزمة يلزم املراجع اخلارجي بذل العنا -08 2.72 0.634
 يلزم املراجع اخلارجي ابلنزاهة  -09 2.56 0.619
 يلزم ملراجع اخلارجي ابملوضوعية  -10 2.5 0.672
 مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز التأهيل العلمي والعملي للمراجع اخلارجي  2.63 0.607

 . SPSSعلى نتائج برانمج  : من إعداد الطالبي بناء املصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن وحدات الدراسة بشكل عام موافقون على أن العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية      
من شأنه أن يعزز مهنة املراجعة اخلارجية يف جانب التأهيل العلمي والعملي، وابلتايل تراوحت املتوسطات احلسابية 

(، حيث بلغ 0.712-0.421( واالحنرافات املعيارية بي ) 2.88-2.41لعبارات هذا اجلزء من احملور األول بي )
، وهذا مما يدل على مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز جانب 0.607ابحنراف معياري   2.63املتوسط املرجح 

 التأهيل العلمي والعملي للمراجع اخلارجي. 

 



 التطبيقي للدراسة  الجانب  :الفصل الثاني
 

 
65 

العمل   امهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيزمس"   للمحور األول من االستبيان  نتائج اجلزء الثاينمناقشة   -2
 للمراجع اخلارجي":   امليداين

 يوضح اجلدول املوايل األمهية النسبية لعبارات اجلزء الثاين من احملور األول لالستبيان:       

 لالستبيانلثاين من احملور األول  األمهية النسبية لعبارات اجلزء ا  :12جدول رقم   

 العبارات  احلساب  املتوسط االحنراف املعياري 
 يضمن للمدقق الفهم الكايف لنشاط وبيئة املؤسسة حمل التدقيق -01 2.87 0.421
 يساعد املدقق على فهم نظام الرقابة الداخلية حمل التدقيق  -02 2.84 0.448
 حمل التدقيق يساعد املدقق على تقييم نظام الرقابة الداخلية -03 2.5 0.672
 يساعد املدقق يف التخطيط لعملية التدقيق  -04 2.75 0.622
 ميكن املدقق من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عليها  -05 2.78 0.491
 ميكن املدقق من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها  -06 2.69 0.592
 األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية يساعد املدقق على حتديد  -07 2.66 0.602
 يساعد املدقق على تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية  -08 2.5 0.672

0.665 2.59 
والداخليي،    -09 اخلارجيي  )املدققي  االخرين  عمل  من  لالستفادة  الالزمة  املتطلبات  للمدقق  حيدد 

 وخبري يف جمال أخر(
 دم ارشادات متعلقة مبسئولية املدقق حول تدقيق التقديرات احملاسبية واالحداث الالحقة يق -10 2.87 0.421
 مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز العمل امليداين للمراجع اخلارجي 2.68 0.576

 .  SPSSعلى نتائج برانمج  : من إعداد الطالبي بناء املصدر

-0.421( و)2.87-2.5) بي  املعيارية    واالحنرافاتاحلسابية  سطات  ن معطيات اجلدول أعاله تراوحت املتو م
التدقيق اجلزائرية يف تعزيز العمل امليداين للمراجع اخلارجي، واليت بلغ 0.672 ( للعبارات اليت تقيس مسامهة معايري 

ية يف تعزيز العمل ، وهذا ما يعكس مسامهة معايري التدقيق اجلزائر 0.576ابحنراف معياري   2.68املتوسط املرجح هلا  
 امليداين للمراجع اخلارجي، واليت حظيت مبوافقة أغلبية وحدات الدراسة. 
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نتائج  مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز"  للمحور األول من االستبيان  نتائج اجلزء الثالثمناقشة  -3
 ملراجع اخلارجي":وتقارير ا

 ارات اجلزء الثالث من احملور األول لالستبيان: يوضح اجلدول املوايل األمهية النسبية لعب      

 : األمهية النسبية لعبارات اجلزء الثالث من احملور األول لالستبيان 13جدول رقم   

االحنراف 
 املعياري

احلساب  املتوسط  العبارات  

 اخلرباء احملاسبي(  يوحد طريقة العمل بي املهنيي )حمافظي احلساابت، -01 2.69 0.693
يساعد املدقق يف تقدير مدى ثبات تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها -02 2.75 0.44  

يساعد املدقق يف تقدير مدى اتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها -03 2.63 0.707  

ل القوائم املالية يساعد املدقق على تكوين رأي مالئم حو  -04 2.69 0.644  

ميكن املدقق من ابداء رأي فين حمايد حول القوائم املالية  -05 2.69 0.535  
حيدد مسؤولية املدقق حول املعلومات الواردة يف تقريره -06 2.66 0.701  
  يفصح عنه يلزم املدقق ابإلشارة ملستخدمي القوائم املالية كتابيا يف تقريره عن أمر أفصح عنه او مل -07 2.72 0.581
يلزم املدقق ابإلشارة اىل االسباب اليت جعلته يقدم حتفظات عند تقدمي رأيه حول القوائم املالية  -08 2.72 0.581  
يلزم املدقق ابإلشارة اىل االسباب اليت جعلته يقدم رأي سليب حول القوائم املالية  -09 2.53 0.718  
سباب اليت حالت بينه وبي عدم ابدائه لرأيه يف القوائم املالية يلزم املدقق ابإلشارة اىل اال -10 2.91 0.296  
 مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز نتائج وتقارير املراجع اخلارجي  2.695 0.602

 . SPSSإعداد الطلبة بناء على نتائج برانمج    ن م  املصدر: 

املتوسطات احلسابية   أن  تعزيز امل   واالحنرافاتنالحظ من اجلدول أعاله  التدقيق يف  اخلاصة مبسامهة معايري  عيارية 
املتوسط املرجح هلا   وبلغ (  0.718-0.296و)(  2.91-2.53تراوحت بي )   اخلارجي،للمراجع    والتقاريرالنتائج  

حيث حظي هذا اجلزء من احلور األول مبوافقة أغلبية وحدات الدراسة، وهذا ما ،  0.602ابحنراف معياري  2.695
 عمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن يعزز النتائج والتقارير للمراجع اخلارجي.يدل على أن ال 
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الرفع من مصداقية تقارير   يف  700مناقشة نتائج احملور الثاين من االستبيان "مسامهة معيار التدقيق اجلزائري  
 املراجعة اخلارجية": 

 : ستبيان االمن  لثاين  ا  احملور يلخص اجلدول املوايل األمهية النسبية لعبارات  

 ارات احملور الثاين من االستبيان األمهية النسبية لعب:  14جدول رقم          

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلساب 

 العبارات 

0.508 2.75 
ن يشري بوضوح حيث جيب أن يتوفر تقرير املدقق الكتايب على عنوامعلومات أولية حول تقرير املدقق:    -01

 أن التقرير ملدقق مستقل، املرسل إليه، وفقرة متهيدية حول الكيان الذي متت مراجعة كشوفه املالية 

0.609 2.63 
املالية:    -02 القوائم  إعداد  االجتماعيني يف  املسريين  املرجع  مسؤولية  وفق  املالية  الكشوف  إبعداد  واملتعلقة 

 احملاسيب املطبق

0.702 2.68 
املالية:  مسؤول   -03 القوائم  اليت تستوجب على  ية املدقق يف أتسيس رأيه حول  للتدقيق  املعايري اجلزائرية  وفق 

 املدقق احرتام القواعد األخالقية 

0.568 2.75 
حيث ان التدقيق هو وضع حيز التنفيذ إجراءات موضوعية قصد حتصيل معلومات حول مهمة التدقيق:    -04

 مبا تضمنته الكشوفات املالية ومجع العناصر املقنعة املتعلقة 

0.707 2.63 
املالية:    -05 الكشوف  مع  ابلتزامن  املعروضة  اإلضافية  إمكانية  املعلومات  تقدير  املدقق  على  وجب  واليت 

 متييزها بشكل واضح عن الكشوف املالية واليت جيب أن يغطيها رأي املدقق

0.644 2.69 
والذي  شوف املالية املعدة وفق املرجع احملاسيب املطبق:  ملحق متعلق بنموذج تقرير املدقق حول الك  -06

 حدد من خالله شكل وهيكلة التقرير والعناصر األساسية اليت تبين حمتوى التقرير 

 يف الرفع من مصداقية تقارير املراجعة اخلارجية   700مسامهة املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  2.72 0.576

 . SPSSتماد على نتائج برانمج  من إعداد الطالبي ابالعاملصدر:  

احلسابية       املتوسطات  تراوحت  أعاله  اجلدول  معطيات  )  واالحنرافاتمن  بي  ( 2.75-2.63املعيارية 
رقم  0.707-0.508و) املعيار  هبا  جاء  اليت  العناصر  توضح  اليت  العبارات  على  أغلبية 700(  فإن  وعليه   ،

من شأ العناصر  هذه  أن  على  وافقوا  الدراسة  اخلارجيةوحدات  املراجعة  تقارير  أن حتسن من جودة  وذلك هنا   ،
 . 0.576واحنراف معياري   2.72مبتوسط مرجح  
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 خالصة  
الطريقة        حتديد  إىل  تطرقنا  حيث  املعلومات،  على  للحصول  االستبانة كوسيلة  على  اعتمدان  الفصل  هذا  يف 

ليل النتائج ومناقشتها ابستخدام أساليب إحصائية واألدوات املتبعة يف الدراسة التطبيقية، ليأيت بعد ذلك عرض وحت
متعددة. ومن خالل ما سبق أكدت الدراسة أن معايري التدقيق اجلزائرية سامهت بشكل كبري يف تعزيز مهمة املراجعة 

ء هبا املعيار اخلارجية جبوانبها الثالثة )التأهيل العلمي والعملي، العمل امليداين، النتائج والتقارير(، وأن العناصر اليت جا
رقم للتدقيق  النتائج.  700اجلزائري  عليه  دلت  ما  وهذا  اخلارجية  املراجعة  تقارير  حتسي  يف  األخرى  هي  سامهت 
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ابملراجعة    االهتمام  ضرورة  تتضح  الراهن  الوقت  يف  العامل  يشهدها  اليت  االقتصادية  والتطورات  التغريات  ظل  يف 
من شأهنا أن تضفي مصداقية أكرب على القوائم املالية   واليت على تطويرها لرتقى إىل املستوى املطلوب،   ل والعماخلارجية  

كوهنا من أهم الوسائل اليت   واملستثمرينوذلك عرب تقارير املراجعة اخلارجية اليت تلقى اهتمام واسع من طرف املالك  
، كغريها من دول العامل تسعى إىل تطوير مهنة املراجعة اخلارجيةاجلزائر  اراهتم داخل املؤسسة، و يعتمدوهنا يف اختاذ قر 

، وأهم هذه التحسينات القانونية والتشريعاتجمموعة من التحسينات عن طريق خمتلف النصوص   على اعتمدتحيث 
 إصدار معايري التدقيق اجلزائرية. 

يف   NAAطبيق معايري التدقيق اجلزائرية  دور تاإلشكالية اليت تدور حول  من خالل هذه الدراسة معاجلة  وعليه قمنا 
حيث تناولنا  ة على هذه اإلشكالية من خالل فصلي، األول، وقد حاولنا اإلجابحتسي جودة تقارير املراجعة اخلارجية

األول يف   مطلبه  للدراسة عرضنا من خالل  النظرية  األدبيات  األول  اخلارجية يف   املبحث  للمراجعة  التارخيي  اجلانب 
التشريعية والتنظيمية للمهنة، مث تطرقنا يف   2010قبل سنة  اجلزائر   النصوص  املطلب   وما بعدها، إذ مت عرض كافة 

البالغة ستة عشر   إصدارات معايري التدقيق اجلزائريةإصدارها وكذا    قيق اجلزائرية واهليئة املشرفة على الثاين إىل معايري التد 
"أتسيس الرأي وتقرير تدقيق القوائم املالية" بشكل تفصيلي   700ار رقم  املعي  ،اما يف املطلب الثالث تطرقنا إىل معيار

من املطلب الثالث متت اإلجابة على السؤال الفرعي األول حيث   ة وأمهية ابلغة إبشكالية الدراسة،ملا له صلة مباشر 
التنظيم، التنف التدقيق اجلزائرية على مهنة املراجعة من جانب  يذ وإعداد تقارير املراجعة استعرضنا استحدااثت معايري 

الثاين تطرقنا إىل الدراسات والبحوث العلمية السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث،  اخلارجية،   مت حيث  يف املبحث 
ابللغة التناول   املوضوع  عاجلت  اليت  الدراسات  تناولنا  الثاين  املطلب  ويف  األول  املطلب  يف  العربية  ابللغة  دراسات 

 .األجنبية

واملقسم أيضا إىل ثالث مباحث، تناولنا يف مبحثه األول االدبيات النظرية املتعلقة   للدراسة  تطبيقيالفصل  الأما        
انت يف مجع البياول عرضنا وحدات الدراسة وكذا متغرياهتا،مث تطرقنا إىل طريقة األ ل املطلب ابلدراسة التطبيقة من خال
يان الدراسة، متت صياغته بناءا على ما مت تناوله يف الفصل النظري استبواملتمثلة أساسا يف    من خالل املبحث الثاين 

متعارف عليه يف   ملا يوافق فروض الدراسة وما هو  حماوره   وما إطلع عليه الباحثي يف الدراسات السابقة، كما قسمت 
التدقيق البياانت املسرتجعة بعد توزيع االجمال معايري  الفصل مت عرض  الثاين هلذا  ستبيان على وحدات ، يف املطلب 
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إىل توصلنا  وقد  ،  مت اختبار فرضيات الدراسة  ، ويف املطلب الثالثspssالدراسة وحتليلها إحصائيا إبستعمال برانمج  
 النتائج التالية:

 من خالل اجلانب النظري مت التوصل إىل النتائج التالية:   :املتعلقة ابجلانب النظريالنتائج   -

نصوص التشريعية مهنة املراجعة اخلارجية من خالل جمموعة من القواني والساهم املشرع اجلزائري يف حتسي   •
 ؛ 2010املتعلقة ابملهنة خاصة بعد سنة  

جمموعة من االستحدااثت على مهنة املراجعة   أدخلت هذه األخريةاجلزائر ملعايري التدقيق اجلزائرية    إثر تطبيق •
 داد تقرير املراجعة اخلارجية ارجية يف جانب التنظيم، جانب التنفيذ ومن جانب اعاخل
 النتائج املتعلقة ابجلانب التطبيقي:  •

الستبيان األول ل  ور نتائج احملوما مت عرضه سابقا يف شقها املتعلق بعرض ومناقشة    ل الدراسة التطبيقيةمن خال        
املوجه حملافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي تبي لنا أن آراء وحدات الدراسة بشكل عام تتجه حنو أن أبجزائه الثالثة،  

وهذا ما يؤكد العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية له أثر إجيايب على ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية يف كل جوانبها املختلفة، 
 : ؛ حبث اجتهت إجاابت وحدات الدراسة مبوافق على أن فرضية األويلصحة ال
 العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن يعزز من التأهيل العلمي والعملي للمراجعة اخلارجي؛ •
 العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن يعزز من العمل امليداين للمراجع اخلارجي؛  •
 ق اجلزائرية من شأنه أن يعزز من نتائج وتقارير املراجع اخلارجي التدقي  العمل مبعايري  •

 
يف الرفع من  700ومن خالل نتائج احملور الثاين لالستبيان والذي صيغ لتبيان أثر مساهة املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  

لرفع من مصداقية تقارير املراجعة سامهة يف ا 700مصداقية تقارير املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، ميكننا القول أن املعيار  
 . وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية  اخلارجية يف اجلزائر من وجهة نظر حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبي،

  : التوصيات واالقرتاحات

 على ضوء هذه الدراسة وما لوحظ أثناء إعدادها وما مت التوصل إليه من نتائج نقرتح التوصيات التالية:      

 التحيي املستمر ملعايري التدقيق اجلزائرية ملواكبة نظريهتا الدولية، واالرتقاء مبهنة املراجعة اخلارجية؛ -
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اليت  - التجاوزات واألخطاء  النوعية للحد من  اجلزائرية وتفعيل جلنة مراقبة  التدقيق  تطبيق معايري  احلرص على 
 ترتكب أثناء عملية املراجعة؛ 

ر املراجعة اخلارجية من خالل إرساء معايري متخصصة تعاجل إشكالية اجلودة يف االهتمام مبفهوم جودة تقاري -
 التدقيق؛

يتعلق  - فيما  اخلارجية، خصوصا  املراجعة  اجلزائرية لإلملام بكل جوانب مهنة  التدقيق  مزيد من معايري  اصدار 
 جبانب النتائج والتقارير؛ 

اجلز  - التدقيق  معايري  حول  تعليمية  ودورات  ملتقيات  ملهنة تنظيم  والتطبيقي  النظري  اجلانب  لتحسي  ائرية 
 املراجعة اخلارجية؛ 

انشاء هيئة داخل اجمللس الوطين للمحاسبة مشرتكة بي وزارة املالية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي هتتم  -
لعلمية ذات بتدعيم البحث العلمي يف جمال احملاسبة واملراجعة، وتسهر على متكي الباحثي من أداء حبوثهم ا

 الصلة ابلتخصص، لالستفادة من القيمة املضافة للبحث العلمي وتفعيلها يف جمال احملاسبة واملراجعة.

 آفاق الدراسة: 

نظرا ملدى اتساعه وتشعبه، مما أدى مواجهتنا إىل إشكاليات أخرى ميكن أن أبمهية ابلغة    الدراسةحيظى موضوع  
 ي: نعتربها آفاق لدراسات وحبوث مستقبلية وه

 مدى اهتمام معايري التدقيق اجلزائرية إبشكالية اجلودة يف التدقيق. -
عداد تقارير املراجعة اخلارجية. ايري التدقيق اجلزائرية يف جانب إدراسة مقارنة بي معايري التدقيق الدولية ومع -



 

 

 قائمة املراجع
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 قائمة املراجع

 :الكتب  -1

ال  - يف  مقدمة  الفتاح،  عبد  ابستخدام  عز  واالستداليل  االحصائي  موضوعات   SPSSوصف  الثالث  اجلزء 
 خمتارة. 

 الرسائل العلمية:   -2

اهلدى، أث - نور  احملاسيب ابجلزائرهبلويل  التدقيق  مهنة  تطوير  الدولية يف  التدقيق  معايري  تبين  دراسة   -ر 
، كلية العلوم االقتصادية نشورة م  ، أطروحة دكتوراه استقصائية لعينة من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني

 . 2017، 1والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

عمر،   - للمراجعة  شريقي  املهين  الغربية–التنظيم  واململكة  وتونس  اجلزائر  بني  مقارنة  أطروحة دراسة   ،
 . 2013دكتوراه منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف،  

 انني والتشريعات: القو   -3

رقم   - يف    107-69األمر  لسنة    12/1969/ 31املؤرخ  املالية  قانون  الرمسية 1970تضمن  اجلريدة   ،
 . 1969، 110للجمهورية اجلزائرية، العدد  

يف    173-70املرسوم   - للمؤسسات   1970/ 11/ 16املؤرخ  احلساابت  مندويب  ومهام  بواجبات  يتعلق 
 . 1970، 94يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  الوطنية العمومية أو شبه عمومية، اجلر 

املؤرخ  05-05، األمر رقم 52، العدد  2005/ 07/ 26اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة بتاريخ  -
 . 2005، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 25/07/2005يف  

 . 42، العدد  2010/ 07/ 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املؤرخة يف   -

 . 07العدد   ،27/01/2011يف   املؤرخ   24-11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرسوم تنفيذي رقم  -

 . 04/02/2016مؤرخ يف    002اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم   -
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 . 11/10/2016مؤرخ يف    150اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم   -

 . 03/2017/ 15مؤرخ يف   23لس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم  اجمل -

 . 09/2018/ 24مؤرخ يف   77اجمللس الوطين للمحاسبة، وزارة املالية، مقرر رقم   -

 : بحوث واملقاالت العلميةال  -4

توراه، كلية (، أطروحة دك، العوامل املؤثرة على جودة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر )دراسة حالةأمحد حايب -
 . 2015،  3العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

اهلدى - نور  ) هبلويل  الدولية  التدقيق  معايري  تبين  املبادئ واملسؤوليات 299-200، مسامهة  تعزيز  ( يف 
التدقيق احملاسيب )دراسة تقييمية من منظور حمافظي احلساابت(،   الة منشورة يف مقالعامة ملمارسة مهنة 

 . 18،2018جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجمللد 

املراجعة بلقاضي طاهر ملي وكمال بن موسى،   - املالية وفق معيار  للقوائم  احلساابت  رأي وتقرير مراجع 
 . 2018، ديسمرب 07، جملة املدبر، العدد دراسة حالة اجلزائر-700الدويل رقم  

حم  - بوعبيدة  بلقاسم،  ابلقاضي  على  مد،  للتدقيق  اجلزائرية  املعايري  يف نعكاسات  اخلارجية  املراجعة  مهنة 
واقع املراجعة اخلارجية بني التشريع اجلزائري    بن الصديق حممد، .2018،  07، جملة املدبر، العدد ئراجلزا

استبيانية(،   )دراسة  للمراجعة  الدولية  التجاواملعايري  االقتصادية  العلوم  ماجستري، كلية  وعلوم رسالة  رية 
 . 2015التسيري، جامعة أمحد بوقرة بومرداس، اجلزائر،  

دراسة عينة من -املراجعة اخلارجية من منظور املعايري اجلزائرية للمراجعة بلقاسم بلقاضي وبوعبيدة حممد،   -
 ,revue des reformes economiques et integration en economie mondiale،  املهنيني األكادميني

vol13, N:02, 2019, p 10. 

الرمحان اببنات - لتقرير حمافظ احلساابت يف اجلزائر )دراسة انصر دادي عدون   -عبد  املعلومايت  ، احملتوى 
 . 2017،  07مقالة منشورة يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدداستكشافية(  
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إلصالح وتطوير مهنة   ISAأمهية االعتماد على معايري التدقيق الدولية  زايدي سامي وسعيدي حيىي،   -
 .2018(،  02) _  33، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، العدد االقتصاديالتدقيق يف اجلزائر

ابلقاضي - وبلقاسم  بوعبيدة  )حممد  للمراجعة  اجلزائرية  املعايري  منظور  من  اخلارجية  املراجعة   ،NAA )
ا اإلصالحات  جملة  واألكادمييني(،  املهنيني  من  عينة  حالة  االقتصاد )دراسة  يف  واالندماج  القتصادية 

 . 2019،  13العاملي، العدد

 

 البحوث واملقاالت ابللغة األجنبية   

- Dr /AYADI Abdelkader, et BELGUET Youcef, Le nouveau référentiel algérien 

d’audit (NAA) - Enjeux d’application et perspectives, La revue d'économie et de 

finance, vol 4 N°1, 2018. 

- BENYOUCEF MERIEM, HADJADJ ZINEB, the application of the Algerian auditing 

standards in the performance of the audit function of companies- conducting a 

personal, interview a sample of auditors in the center-univ blida2, 2019.
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة برج بوعريريج 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 قسم: العلوم التجارية 

 ختصص: حماسبة وجباية معمقة 

 السالم عليكم، 

 السادة احملرتمي،   

ن ا ادميي يقوم الباحثيف إطار حتضري ملذكرة خترج واليت تندرج ضمن متطلبات احلصول شهادة ماسرت أك
إبعداد مذكرة حتت عنوان " أثر تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير املراجعة اخلارجية دراسة ميدانية  

لعينة من املهنيي"، واليت سنحاول من خالهلا قياس مدى أثر تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير 
 ية يف اجلزائر. املراجعة اخلارج

هلدف قياس األثر الذي من شأنه تطبيق معايري التدقيق اجلزائرية يف حتسي جودة تقارير املراجعة اخلارجية 
والرفع من مصداقيتها عند مستخدمي البياانت املالية ابجلزائر، مت أخد عينة من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبيي 

عدان اختياركم للمسامهة يف اثراء موضوع البحث، فإن اإلجابة على جمموعة األسئلة حبكم مكانتهم العلمية واملهنية يس
 املرفقة هبذا االستبيان سيكون له دور هام يف جناح هذا البحث العلمي. 

لذا نرجو من سيادتكم تقدمي يد املساعدة واالهتمام والعناية الكافية هبذا االستبيان ونلتمس منكم معاملة 
 وضوعية، سعيا للوصول إىل حبث علمي جيد يقدم قيمة مضافة وإثراء أكثر للموضوع. أسئلته بصدق وم

 شكرا على تعاونكم مع هذا البحث 
 والسالم عليكم ورمحة هللا          

 



 

 

 البياانت الشخصية  

 يرجى التفضل بوضع إشارة )×( مبحاذاة اإلجابة املناسبة

 

 عدد سنوات اخلربة: ❖
 سنة )  ( 15إىل  10سنوات )  (             من 10إىل  5من      سنوات )  (         5أقل من 

 سنة )  ( 20سنة )  (                          أكثر من  20إىل  15من              

 املستوى التعليمي: ❖
 (                 ماسرت )  (             شهادات أخري )  ( ليسانس ) 

 دكتوراه )  (ماجستري )  (                 

 املهنة )الصفة(:  ❖
 خبري حماسب )  (

 حمافظ حساابت )  (
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلوانب التالية:  مسامهة  :احملور األول

 التأهيل واألداء؛ العمل امليداين؛ النتائج والتقارير. 

  التدقيق اجلزائرية يف تعزيز التأهيل العلمي والعملي للمراجع اخلارجيمسامهة معايرياجلزء األول:  
 العبارات  الرقم 

 موافق حمايد  غري موافق العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن:

    يرفع من التأهيل العلمي للمراجع اخلارجي  01
    يرفع من التأهيل العملي للمراجع اخلارجي 02
    التحسي املستمر للمراجع اخلارجي يساعد على  03
   يدعم استقاللية الظاهرية للمراجع اخلارجي 04
    يدعم استقاللية املعنوية للمراجع اخلارجي  05
    يدعم احلكم املهين للمراجع اخلارجي  06
    يلزم املراجع اخلارجي اباللتزام ابلسر املهين 07
    ة املهنية الالزمة يلزم املراجع اخلارجي بذل العناي 08
    يلزم املراجع اخلارجي ابلنزاهة  09
    يلزم ملراجع اخلارجي ابملوضوعية  10

 العمل امليداين للمراجع اخلارجي  اجلزء الثاين: مسامهة معايري التدقيق اجلزائرية يف تعزيز
 العبارات  الرقم 

 موافق يد حما غري موافق العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن:

    يضمن للمدقق الفهم الكايف لنشاط وبيئة املؤسسة حمل التدقيق  01
    يساعد املدقق على فهم نظام الرقابة الداخلية حمل التدقيق  02
    يساعد املدقق على تقييم نظام الرقابة الداخلية حمل التدقيق  03
    يساعد املدقق يف التخطيط لعملية التدقيق   04
    املدقق من تقييم مدى كفاية أدلة التدقيق املتحصل عليها ميكن  05
    ميكن املدقق من تقييم مدى مالئمة أدلة التدقيق املتحصل عليها  06
    يساعد املدقق على حتديد األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية  07
    يساعد املدقق على تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية  08
حيدد للمدقق املتطلبات الالزمة لالستفادة من عمل االخرين )املدققي اخلارجيي والداخليي،  09

 وخبري يف جمال أخر(
   

    يقدم ارشادات متعلقة مبسئولية املدقق حول تدقيق التقديرات احملاسبية واالحداث الالحقة  10
 



 

 

 
 ز نتائج وتقارير املراجع اخلارجي يف تعزيمسامهة معايري التدقيق اجلزائرية اجلزء الثالث:  

 الرقم 
 العبارات 

 موافق حمايد  غري موافق العمل مبعايري التدقيق اجلزائرية من شأنه أن:

    يوحد طريقة العمل بي املهنيي )حمافظي احلساابت، اخلرباء احملاسبي(  01
    تعارف عليها يساعد املدقق يف تقدير مدى ثبات تطبيق املبادئ احملاسبية امل 02
يساعد املدقق يف تقدير مدى اتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف   03

 عليها 
   

    يساعد املدقق على تكوين رأي مالئم حول القوائم املالية  04
    ميكن املدقق من ابداء رأي فين حمايد حول القوائم املالية  05
    املعلومات الواردة يف تقريرهحيدد مسؤولية املدقق حول  06
يلزم املدقق ابإلشارة ملستخدمي القوائم املالية كتابيا يف تقريره عن أمر أفصح  07

 عنه او مل يفصح عنه 
   

يلزم املدقق ابإلشارة اىل االسباب اليت جعلته يقدم حتفظات عند تقدمي رأيه  08
 حول القوائم املالية 

   

ىل االسباب اليت جعلته يقدم رأي سليب حول القوائم يلزم املدقق ابإلشارة ا 09
 املالية 

   

يلزم املدقق ابإلشارة اىل االسباب اليت حالت بينه وبي عدم ابدائه لرأيه يف  10
 القوائم املالية 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ة اخلارجية. يف الرفع من مصداقية تقارير املراجع 700املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  مسامهة احملور الثاين:  
الذي أورد العناصر الواجب التقيد هبا عند إعداد التقرير الكتايب حول   700من خالل املعيار اجلزائري للتدقيق رقم

 تدقيق القوائم املالية، من وجهة نظرك، العناصر التالية من شأهنا أن حتسن يف جودة تقرير املدقق؟ 
 العبارات  الرقم 

يف الرفع   700ء هبا املعيار اجلزائري للتدقيق رقمتساهم العناصر التالية واليت جا
 من مصداقية تقرير املراجع اخلارجي: 

 موافق حمايد  غري موافق

01 
حيث جيب أن يتوفر تقرير املدقق الكتايب على  معلومات أولية حول تقرير املدقق: 

يان عنوان يشري بوضوح أن التقرير ملدقق مستقل، املرسل إليه، وفقرة متهيدية حول الك
 الذي متت مراجعة كشوفه املالية  

 

 

 

 

 

 

واملتعلقة إبعداد الكشوف مسؤولية املسريين االجتماعيني يف إعداد القوائم املالية:  02
 املالية وفق املرجع احملاسيب املطبق 

   

وفق املعايري اجلزائرية للتدقيق  مسؤولية املدقق يف أتسيس رأيه حول القوائم املالية:  03
 وجب على املدقق احرتام القواعد األخالقية اليت تست

   

حيث ان التدقيق هو وضع حيز التنفيذ إجراءات  معلومات حول مهمة التدقيق:  04
 موضوعية قصد حتصيل ومجع العناصر املقنعة املتعلقة مبا تضمنته الكشوفات املالية 

   

05 
واليت وجب على  املعلومات اإلضافية املعروضة ابلتزامن مع الكشوف املالية: 

املدقق تقدير إمكانية متييزها بشكل واضح عن الكشوف املالية واليت جيب أن يغطيها 
 رأي املدقق

   

06 
ملحق متعلق بنموذج تقرير املدقق حول الكشوف املالية املعدة وفق املرجع 

والذي حدد من خالله شكل وهيكلة التقرير والعناصر األساسية اليت احملاسيب املطبق: 
 بين حمتوى التقرير ت

   

 

 

 

 


