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 ملخص:
 الدولية التدقيق معايري تطبيق مدى معرفة ىو واذلدف ،واقع تطبيق ادلعايري احمللية للتدقيق يف اجلزائر موضوع ادلذكرة ىذه يف تناولنا

 .التدقيق بعملية القيام عند أمهيتها مدى ومعرفة الدولية، التدقيق مبعايري احلسابات مدقق التزام مدى معرفة خالل من وذلك باجلزائر
 الدراسة من فرضيات فكرة يف زلور كل يصب حيث زلاور ثالث على مقسمة أسئلة تضمن استبيان على دراستنا يف اعتمدنا

 .خرباء زلاسبنيو  حسابات زلافظي الدراسة عينة مشلت حيث ،بوعريريج برج ةوالي مستوى على رلموعة من اخلرباء على توزيعو مت وقد
 .الواحدة للعينة  Tستيودنت اختبار استخدمنا الفرضيات والختبارSPSS برنامج  على االستبيان حتليل يف مساعدة ةليكوس واستخدمنا

 التدقيق معايري بتطبيق ملتزم احلسابات مدقق أن إىلو   ،NAAحيث توصلنا اىل ان ىناك تطبيق للمعايري احمللية للتدقيق 
 .تقاريرىم يف وادلصداقية ثقةال من عالية درجة وتوفري التدقيق مهنة يف تطوير يساعد ىذا فإن ادلعايري ذلذه وبتطبيقو

 
 .معايري التدقيق احمللية، معايري التدقيق الدولية، مدققي احلسابات الكلمات المفتاحية:

 
 
Abstract:  

In this memorandum, we dealt with the reality of the application of local auditing standards 

in Algeria In our study, we adopted a questionnaire that included questions divided into three axes. 

 We used as an aid in analyzing the questionnaire on the SPSS program and to test 

hypotheses we used Student T test for one sample. 

We have determined that there is an application of the NAA and that the auditor is 

committed to the application of the auditing standards. Applying these standards helps to develop 

the audit profession and provide a high degree of confidence and credibility in their reports.. 
 
 

Keywords: International Auditing Standard, Local auditing standards, Auditors. 
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 مقدمة

تبنت العديد من الدول معايري التدقيق الدولية لتسهيل عمل ادلدقق وحتقيق التوافق الدويل يف مهنة التدقيق، حيث تعترب معايري 
لتحقيق التوافق الدويل دلهنة التدقيق،  وتكمن أمهية معايري التدقيق الدولية التدقيق الدولية مرجعا دوليا أساسيا دلمارسي مهنة التدقيق وذلك 

 يف حتقيق اذلدف األساسي دلهنة التدقيق الذي يظهر الصور الصادقة اليت تعكسها القوائم ادلالية ادلنشورة وذلك بغرض زيادة الثقة فيها،
 عايري التدقيق الدولية من طرف كافة ادلمارسني دلهنة التدقيق.وترتكز صحة ىذه القوائم ادلالية على مدى وضوح وفهم وتطبيق م

حيث تسعى اجلزائر كغريىا من الدول لالنضمام للمنظمة العادلية للتجارة وذلك جبعل خمتلف التقنيات ادلنتجة للمعلومات  
وادلتعلق  9101-01-92ادلؤرخ يف  01/10 كاحملاسبة والتدقيق أكثر تالئما مع الواقع الدويل، ويتجسد ىذا السعي من خالل إقرار للقانون

من أجل حتسني نظام التدقيق يف اجلزائر وزيادة ثقة ادلتعاملني يف مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد وذلك بتنظيم 
 الكشوفات ادلالية.

 ودما سبق ديكن طرح اإلشكالية الرئيسية ذلذا ادلوضوع كاآليت:  

 :اإلشكالية -1
 مدى تطبيق معايير التدقيق المحلية من قبل المهنيين في الجزائر؟ما 

 األسئلة الفرعية: -2
 ما ىو واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغريات اجلديدة ؟ -
 ما مدى توافق معايري التدقيق احمللية مع معايري التدقيق الدولية ؟ -
 احمللية أثناء تأدية مهامهم؟ىل يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايري التدقيق  -
 الفرضيات: -3
 ال يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغريات اجلديدة يف اجلزائر. -
 ال توافق معايري التدقيق احمللية مع معايري التدقيق الدولية. -
 يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايري التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم. -
 مبررات اختيار الموضوع: -4

 تعود أسباب اختيار ىذا ادلوضوع إىل:

 ؛دتاشي ادلوضوع مع ختصص الطابني -

 أمهية ادلوضوع يف ظل قصور مهنة التدقيق يف اجلزائر؛ -

 كون الكثري من الدول من ذوي الواقع االقتصادي ادلشابو للجزائر أقدمت على تطبيق معايري التدقيق الدولية؛  -

 الطالب ورغبة منو يف االطالع على كل ما ىو جديد يف ما خيص ادلوضوع.دتاشي ادلوضوع مع طبيعة ختصص  -



 مقدمة

 

  
 ب

 
  

 اهمية الدراسة:  -5

خارجي، كما أهنا حتدد  تكمن أمهية ادلوضوع من أمهية ادلعايري الدولية للتدقيق، حيث تشمل ىذه األخرية األىداف العامة لكل مدقق
 التفاوت يف تقارير ادلدققني . على إبداء رأيو، مع تقليل درجة اجلودة ادلطلوبة من ادلدقق يف أداء مهامو قبل إقدامو

الذي حيتم على   ويستمد البحث أمهيتو كذلك من االجتاه ادلتزايد حنو اعتماد معايري التدقيق الدولية على ادلستوى الدويل، األمر
تكييف أنظمة التدقيق مع ىذه ادلعايري وذلك  ى األقلكل دولة راغبة يف االندماج يف االقتصاد العادلي، اعتماد معايري التدقيق الدولية أو عل

 الدويل. من أجل ضمان الفهم والقراءة ادلوحدة لتقارير التدقيق على ادلستوى

 :أهداف الدراسة -6

 تسعى ىذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األىداف:

 اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة يف ظل الفرضيات األولية؛ -

 الواقع ادلهين للتدقيق احملاسيب يف اجلزائر مع تسليط الضوء على أىم القوانني ادلؤسسة ذلذه ادلهنة؛حماولة تشخيص  -

 من قبل مدقق احلسابات وذلك عند قيامو بعملية التدقيق؛ احملليةإبراز مدى تطبيق معايري التدقيق  -

 ة دلهنة التدقيق يف اجلزائر؛معرفة مدى مطابقة معايري التدقيق الدولية مع النصوص القانونية ادلنظم -

 تبيان أمهية معايري التدقيق الدولية يف تنظيم ادلمارسة ادلهنية يف اجلزائر؛ -

 حدود الدراسة: -7

 الستحالة أخذ كل واليات الوطن نظرا لبعد ادلسافة.  احلدود ادلكانية: مت توزيع استبانة يف والية برج بوعريريج -

 .9102/9102 احلدود الزمنية: السنة اجلامعية -

 منهج الدراسة: -8

اليت طرحت يف  مت استخدام ادلنهج الوصفي بالنسبة للدراسة النظرية من خالل االعتماد على أىم الدراسات والكتب وادلداخالت
يف اجلزء باستخدام استبيان حسب ما جاء  ادللتقيات العلمية، أما بالنسبة للجزء التطبيقي مت استخدام ادلنهج التحليلي حيث مت معاجلتو

اإلحصائية مثل أدوات اإلحصاء الوصفي، و برامج ادلعاجلة اإلحصائية  النظري للدراسة، وقد مت االعتماد يف التحليل على بعض الطرق
SPSS. 

 صعوبات البحث: -9

 رفض بعض ادلكاتب حمافظي احلسابات ملئ استمارة االستبيان؛ -

 عدم إدلام بعض احملاسبني مبوضوع الدراسة؛ -
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احملاسبني وحتديد مكان  اخلرباءتوزيع االستبيان على مدققي احلسابات اخلارجيني و ادلتمثلني يف حمافظي احلسابات و صعوبة  -
 تواجدىم؛

 .SPSSصعوبة تطبيق برنامج  -

 اجلامعة.عدم وجود مراجع كافية اليت ختص دراسة موضوعنا يف مكتبة  -

 هيكل الدراسة: -11

 كالتايل:اشتمل موضوع الدراسة على فصلني  

التدقيق ومت تقسيمو إىل ثالث مطالب  ماىية معايريالفصل األول ) اجلزء النظري( مت تقسيمو إىل ثالثة مباحث ادلبحث األول بعنوان  
معايري ادلطلب الثالث: العالقة بني  وكان يف معايري التدقيق الدولية ومعايري التدقيق األمريكية :ادلطلب الثاين أما مفهوم معايري التدقيق

نشأة  :ادلطلب األول ،التدقيق يف اجلزائر ومت تقسيمو إىل مطلبني مهنة احملاسبة ومعايري التدقيق الدوليني ، أما ادلبحث الثاين بعنوان واقع
وقد  يات التطبيقيةبعنوان األدب ادلبحث الثالث، اما (NAA)وتطور معايري التدقيق اجلزائرية، ادلطلب الثاين: معايري التدقيق احمللية اجلزائرية 

. أما دييز الدراسة عن الدراسات السابقة بعنوان ماالثاين فكان  أما ادلطلبدراسات السابقة ال مطلبني، ادلطلب األول:  احتوى على
ادلطلب األول  ثالث مطالب:تقسيمو إىل  ومت ادلتبعة الفصل الثاين ) اجلزء التطبيقي( مت تقسيمو إىل مبحثني األول بعنوان الطريقة واألدوات

ادلبحث الثاين  ، بينما مت التطرق يفوادلطلب الثالث مقياس وأدوات التحليل بعنوان طريقة الدراسة وادلطلب الثاين أدوات مجع البيانات
الثاين  ، أمااختبار الثبات وجودة النموذجاألول اشتمل على  ثالث مطالبومت تقسيمو إىل  ،لعرض وحتليل النتائج واختبار الفرضيات

 اختبار الفرضيات.تفسري وحتليل حماور االستبانة والثالث فكان حمتواه فتطرقنا فيو إىل 
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 تمهيد

اف مهنة التدقيق مرت دبراحل سلتلفة نتيجة االصالحات اليت قامت هبا اجلزائر من أجل تنظيم مهنة احملاسبة كمهنة التدقيق كيف 
اجلزائر لضماف السري احلسن كالتطبيق اجليد ذلذه ادلهنة، كبالرغم من سبيل ىذا مت اصدار رلموعة من القوانني لتنظيم مهنة التدقيق يف 

تدقيق صدكر معايري التدقيق يف اجلزائر اال أهنا مازالت ربتاج للمزيد من التحديثات اذا ما قورنت بادلعايري الدكلية كما اف صدكر معايري ال
 القتصادية يف اجلزائر عن االطار اليت صبغت يف ظلو تلك ادلعايري.الدكلية ال ػلل مشكلة ادلهنة يف اجلزائر كذلك الختالؼ الظركؼ ا

 من ىذا ادلنطلق مت تقسيم الفصل اىل ثالث مباحث كىي:

 التدقيقماهية معايير المبحث األول: 

 المبحث الثاني: واقع مهنة التدقيق في الجزائر

 األدبيات التطبيقية الثالث:المبحث 
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 التدقيقماهية معايير المبحث األول: 

عملية التدقيق لكل اجلهات اخلارجية ادلرتبطة بادلعلومات اليت تعمل على توضيح ككشف متطلبات  اف معايري التدقيق الدكلية،
خدمات التدقيق، اذ تعترب أداة لتقييم أداء ادلدققني ألهنا سبثل النموذج األمثل الذم من تتضمنها القوائم ادلالية ادلنشورة كادلستفيدة 

 غلب اتباعو عند القياـ بعملية التدقيق.

 قيق التدمعايير مفهوم مطلب األول: ال

 معيار"تسميتو فيمكن ادلهين ؿجملاا يف أما القياس، يف استخدامو ؽلكن ما كل هوف عموما ادلعيارتعددت الكثري من التعاريف اخلاصة ب
 .1ادلهنة رلاؿ نفس يف ادلهين للعرؼ كنتيجة نشأ أك ادلختصة ادلهنية السلطات قبل من ربديده مت زلددة عملية ألداء ظلوذج كىو "أداء

 ظلط أك ربقيقو كمطلوب ىدؼ مرغوب" ىو ادلعيار أف يرل حيث اجملاؿ ىذا يف التعاريف أمشل من للمعيار "kohler"تعريف  كيعترب
 ادلعيار كضع كيهدؼ التشريعية، السلطات أك أك احلكومية أك ادلهنية العلمية اذليئات خالؿ من أك العاـ القبوؿ طريق كعن بالعرؼ يتأسس

 أف غلب المعايير ىذه فإف كعليو ، 2"أعماذلم كظركؼ نطاؽ يف من األشخاص رلموعة هبا يسًتشد للعمل أساسية قاعدة تكوين إىل
 من تطبيق اذلدؼ ربديد من كالبد ادلهين العمل رلاؿ يف كادلمارسة كاخلربة الدراسات على كتستند يف رلاؿ تطبيقها، السائد العرؼ مع تتفق

 أك ادلهنية من ادلنظمات بتطبيقها سواء بااللتزاـ مصحوبة ادلعايري ىذه تكوف أف غلب كما ادلعايري بني تناقض كجود كعدـ كل معيار
 .احلكومية السلطات

كلقد تعددت مفاىيم التدقيق من باحث اىل اخر كمن مؤلف اىل اخر كمن منظمة اىل أخرل للوصوؿ اىل مفهـو شامل للتدقيق فقد عرفو 
فاتر كسجالت ادلنشأة فحصا فنيا انتقاديا زلايدا للتحقق من صحة العمليات كابداء الرأم يف بأنو: "عملية فحص مستندات كد أحمد جمعة

 .3عدالة البيانات ادلالية للمنشأة اعتمادا على قوة نظاـ الرقابة الداخلية"

"عملية منتظمة كموضوعية للحصوؿ على ادلة اثبات كتقوؽلها فيما يتعلق حبقائق حوؿ كقائع  األمريكية بأنو: جمعية المحاسبةكما عرفتو 
كأحداث اقتصادية كذلك للتحقق من درجة التطابق بني تلك احلقائق كادلعايري احملددة، كايصاؿ النتائج اىل مستخدمي ادلعلومات للمهتمني 

 ".4بذلك التحقق

ؤسسة بغض النظر عن ىدفها ادل عنادلعلومات أك البيانات ادلالية من قبل شخص مستقل كزلايد "فحص  بأنو: هادي التميميكقد عرفو 
 5كحجمها أك شكلها القانوين".

"فحص ناقد يسمح بالتأكد من أف ادلعلومات اليت تنتهجها ادلؤسسة صحيحة ككاقعية، فالتدقيق يتضمن كل  بأنو: زاهرة توفيقكما عرفو 
كشفافية القوائم ادلالية  كسالمةهين كفئ خارجي كمستقل هبدؼ اإلدالء برأم فين زلايد عن مدل اعتمادية عمليات الفحص اليت يقـو م

 .6السنوية كأساس ادليزانية كجدكؿ حساب النتائج"

                                                           
 .57،ص 2013،اجلزائر ، 1كعلـو التسيري ،جامعة سطيف  لتجاريةسامي زيادم أعلية اصالح مهنة التدقيق يف اجلزائر كتكييفها مع ادلعايري الدكلية للتدقيق ،مدكرة ماجيسًت ،كلية العلـو االقتصادية كا  1
  . 16- 15ص -عهد االدارة العامة ،الرياض ،السعودية عيد حامد معيوؼ الشمرم معايري ادلراجعة الدكلية ك مدل امكانية استخدامها يف تنظيم ادلمارسة ادلهنية يف ادلملكة العربية السعودية م 2
 .25،ص 2012دار صفاء عماف ، 1يق كالتأكيد احلديث االطار الدكيل ط امحد مجعو ادلدخل اىل التدق  3
 ،نفس الصفحة .نفس ادلرجع   4
 . 17،ص 2006، دار كائل، عماف ،3ىادم التميمي ،مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية كالعلمية ط  5
 . 17ص ،2009،دار الراية، االردف،  1زاىرة توفيق ،مراجعة احلسابات كالتدقيق، ط  6
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كالتقرير  Vérificationكالتحقيق  Examinationالفحص "اف عملية التدقيق تشمل  اىل مفهـو شامل كىو:نا قد توصللك 
Reporting أم فحص القياس احلسايب  ،بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات كسالماهتا اليت مت تسجيلها كربليلها كتبويبها كيقصد

سليم  للعمليات ادلالية اخلاصة بالنشاط احملدد للمشركع، اما التحقيق فيقصد بو إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية النهائية كتعبري
ف الفحص كالتحقيق كظيفتاف مًتابطتاف إكضعو ادلايل يف هناية تلك الفًتة كىكذا فعن فًتة مالية معينة، ككذا داللة  ألعماؿ ادلشركع عن

 يقصد هبما:

كانت عمليات القياس للمعامالت ادلالية قد أفضت اىل اثبات صورة عادلة لنتيجة اعماؿ ادلشركع   إذاسبكني ادلدقق من ابداء رأيو فيما 
مر داخل ادلشركع كخارجو، كىو ىل من يهمو األإيف تقرير يقدـ  كالتحقيق كاثباهتااما التقرير فيقصد بو بلورة نتائج الفحص  كمركزه ادلايل،

ملياتو ختاـ عملية التدقيق، حيث يبني فيو ادلدقق رأيو الفين احملايد يف القوائم ادلالية ككل من حيث تصويرىا دلركز ادلشركع ادلايل كبياف ع
 مة كعادلة".بصورة سلي

 المطلب الثاني: معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق األمريكية

كتعريف اذليئات ادلسؤكلة عن إصدارىا  من حيث مفهومها كنشأةالدكلية حوؿ معايري التدقيق  األساسياتبعض  ادلطلبيف ىذا  سنتناكؿ
 .ماىية ادلعايري األمريكية كمعايريىا ىلإباإلضافة ، كيفية صدكرىاك 

 معايير التدقيق الدولية -1
 الدوليةمعايير التدقيق  مفهوم -1-1

 تعريف شامل ذلا كتتمثل فيما يلي: من مؤلف اىل اخر كمن باحث اىل اخر للوصوؿ اىل الدكلية لقد تعددت تعاريف معايري التدقيق

ادلدقق من القياـ باإلجراءات الضركرية  لتمكني الالزمة اإلرشاداتدبثابة ادلقاييس كادلبادئ ادلهنية اليت توفر  الدكلية تعترب معايري التدقيق
 .1لتنفيذ عمليات التدقيق ادلختلفة

رلاؿ مواكبة التطورات اليت ربدث يف  يفكما تعترب أهنا احدل ادلرتكزات األساسية لعمل ادلدقق سواء كاف داخليا أك خارجيا، كتساىم 
 .احملاسبة اك التدقيق 

"ظلوذج أداء ملـز ػلدد القواعد العامة الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية التدقيق، كتعترب دبثابة ادلقاييس  بأهنا: حامد الشمريكقد عرفها 
 .2لتقومي كفاءة ادلدقق كنوعية العمل الذم يؤديو"

"مصطلح عاـ يطلق على ادلعايري اليت ستطبق يف تدقيق البيانات ادلالية كادلعايري اليت ستطبق  بأهنا: الدولي للمحاسبين االتحادكما عرفها 
 3باخلدمات ذات العالقة كالتقارير على مصداقية البيانات".

                                                           
 .359، ص 2013، 23 كاظم حسني، دكر معايري التدقيق الدكلية يف تعزيز خدمات التأكيد، رللة دراسات زلاسبية كمالية ،كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد  1
 .16، ص 1994االدارة العامة للبحوث، ادلملكة العربية السعودية،  1ية السعودية ، طالشمرم، معايري ادلراجعة الدكلية كمدل امكانية استخدامها يف تنظيم ادلمارسة ادلهنية بادلملكة العربحامد   2
 /03/15https://mouhassaba.89topic2017 ، 1،صاالرباد الدكيل للمحاسبني ماىية معايري ادلراجعة الدكلية  3 

 

https://mouhassaba.89topic2017/03/15
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إطار "معايري التدقيق الدكلية ىي  اىل مفهـو شامل دلعايري التدقيق الدكلية كىو: عبد الوهاب نصر عليكسمير الصبان كقد تو صل 
على اية  متجانس كقابل للتطبيق من ادلستويات ادلهنية الدكلية، كاليت ال تتعارض بادلرة على معايري التدقيق ادلتعارؼ عليها من ناحية كال ربـر

 .1دكلة اصدار معايري التدقيق الوطنية اخلاصة هبا"

 ISAنشأة وتعريف الهيئات المسؤولة عن اصدار معايير التدقيق الدولية  -1-2

 ISAالهيئات المسؤولة عن اصدار معايير التدقيق الدولية  نشأة -1-2-1

ت كفقا سبإذا كانت عملية التدقيق قد  "ما :ادلالية أف يتضمن تقرير ادلدقق اخلارجي األكراؽاشًتطت ىيئة تنظيم تداكؿ  1941يف عاـ  
كىي ىيئة حكومية صدر قانوف بتأسيسها من أجل تداكؿ األكراؽ ادلالية بعد الكارثة اليت حلت  ،دلعايري األداء ادلهين ادلتعارؼ عليها للتدقيق"

 .1929بسوؽ األكراؽ ادلالية األمريكي عاـ 

 ادلتعارؼ عليها ذلذه ادلهنة؟ األداءماىي معايري ن فقد دفعت ىذه العبارة أعضاء ادلهنة اىل التساؤؿ ع

 أعضاء ادلهنة؟ عليها بني كاالتفاؽادلهين  األداءزلريا، ىل من ادلمكن ربديد كتعريف معايري  سؤاالكبدأت ادلهنة تواجو 

أف ادلهنة كاف لديها قدر معني من  السابقة العديد من الدراسات كادلناقشات حوؿ ىذا ادلوضوع، كرأل الكثريكف األسئلةلقد ترتب عن 
نو مل تكن ىناؾ كثيقة مكتوبة لتحديدىا أك أال إعلمائها كتطبيقات ادلدققني ذلا، معايري األداء منذ سنوات طويلة متمثلة يف مؤلفات 

 تعريفها.

ادلهين، ككاف أبرز ىذه احملاكالت ما  داءأللكربديد معايري متفق عليها  القًتاحكالدراسات ادلختلفة  األحباثكمن ىنا بدأت رلموعة من 
لقانونيني األمريكي، حيث قامت بدراسة خاصة دلعايري األداء كأصدرت مقًتحاهتا، كقد مت قامت بو جلنة إجراءات التدقيق دبجمع احملاسبني ا

 1948.2اعتماد ىذه ادلقًتحات يف سنة 

 ،كلقد زاد اىتماـ الدكؿ دبعايري األداء بنشر تقريرىا األمريكيقامت جلنة إجراءات التدقيق دبجمع احملاسبني القانونيني  1954كيف سنة 
 3قابلة للتطبيق على معظم دكؿ العامل.الحيث بدأ التوجو اىل إغلاد معايري دكلية للممارسة ادلهنة 

لذلك تأسست اذليئات ادلكلفة بإعداد  دت ادلنافسة كالرغبة يف توحيد ادلمارسات ادلتعلقة بالتدقيق، ككنتيجةح  كبسبب التغريات العادلية ك  
 IAPC.4كجلنة شلارسة التدقيق الدكيل  IFACاالرباد الدكيل للمحاسبني  معايري التدقيق الدكلية كادلتمثلة يف

 ISAالهيئات المسؤولة عن اصدار معايير التدقيق الدولية  تعريف -1-3

 IFACتحاد الدولي للمحاسبين اال -1-3-1

 118ادلنتشرين يف و 157البالغ عددىم  مع أعضائو كادلنتميني لو االربادىو ادلنظمة اليت ترعى مهنة احملاسبة على نطاؽ العامل، كيعمل 

 دكلة حلماية ادلصلحة العامة من خالؿ تشجيع احملاسبني بكافة أضلاء العامل على استخداـ شلارسات مهنية عالية اجلودة.
                                                           

 .156، ص2002، الدار اجلامعية ،1اخلارجية، ادلفاىيم األساسية كاالليات التطبيق كفقا للمعايري ادلتعارؼ عليها، ط عبد الوىاب نصر علي، ادلراجعة ،مسري الصباف 1
 .61،62ص ص:  1،2013ة معمقة، سطيفاصالح التدقيق يف اجلزائر كتكييفها مع ادلعايري الدكلية للتدقيق، ماجيسًت، غري منشورة، دراسات كزلاسبي سامي زيادم، أعلية  2
 .7،ص 2012ديسمرب  12ك11لبليدة ،يومي مشس الدين، مكانة النظاـ احملاسيب ادلايل اجلزائرم يف ظل ادلعايري الدكلية للتدقيق كمهنة التدقيق ، ملتقى دكيل ،جامعة سعد دحلب ،ا سيد زلمد، بوعرار  3
 . 9، 8،ص ص  2011ديسمرب  14ك  13،عنابة، يومي  ،النظاـ احملاسيب ادلايل يف مواجهة ادلعايري الدكلية للمحاسبة كادلعايري الدكلية للمراجعة الدكلية ، ملتقى علمي دكيل ، باجي سلتاربن اعمارة منصور ك حويل زلمد   4
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لة ادلهنة كيف زلاسب يعملوف يف مزاك  مليوف 2.5الدكيل للمحاسبني، كأغلبهم ىيئات زلاسبية مهنية كطنية،  االربادؽلثل أعضاء كمنتسيب 
 كاألكادؽلية.القطاع العاـ كيف رلاالت الصناعة كالتجارة كاجملاالت احلكومية 

 دكلة. 49منظمة مهنية من  63دبوجب اتفاقية  07/10/1977من جلنة التنسيق الدكيل دلهنة احملاسبة يـو  االربادكلقد انبثق 

  IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي  -1-3-2

رللس االرباد الدكيل  مسودات معايري التدقيق كاخلدمات التابعة نيابة عن إلصالح صالحياتلقد أعطيت ذلذه اللجنة 
أف تسعى لتحقيق القبوؿ الطوعي لتلك ادلعايري أك البيانات، كيتم تعيني أعضاء جلنة شلارسة التدقيق الدكيل من  ، علىIFACللمحاسبني 

تضم اللجاف ذلك للحصوؿ على أكرب عدد شلكن من كجهات النظر ادلختلفة،  ، كقدIFACقبل منظمات أعضاء ؼلتارىا رللس االرباد 
 دكلة. 13أعضاء من  1994ت كاحد فقط، كتتضمن جلنة شلارسة التدقيق الدكيل ابتداء من حيث يتمتع كل بلد شلثل يف ىذه اللجنة بصو 

 ISAصدور معايير التدقيق الدولية  كيفية-1-3-3

 1يلي:يراعى عند صدكر معايري التدقيق الدكلية ما 

لصدكر معايري تدقيق مراعاة مثل ىذه  طادلا أف معايري التدقيق الوطنية زبتلف بدرجة أك بأخرل من دكلة اىل أخرل، فانو من ادلهم -
 ؛االختالفات، كزلاكلة الوصوؿ اىل معايري دكلية، أك يراد ذلا أف ربظى بالقبوؿ العاـ دكليا، كىذا ما تفعلو جلنة شلارسة التدقيق الدكيل

ؽلنع أف يتم مواءمة ىذه  ال نوأ الإأف اللجنة عندما تضع معايري تدقيق دكلية فإهنا تستهدؼ تطبيقها على تدقيق القوائم ادلالية،  -
 مر حبيث تطبق على خدمات مهنية؛إذا لـز األاألخرية 

طادلا كاف ذلك ألغراض احلرص على  معايري التدقيق الدكلية، عنكظركؼ معينة أف يقرر اخلركج  رلاالتاحلسابات يف  جعؽلكن دلرا -
 ربقيق كفاءة كأىداؼ التدقيق، لكن عليو أف يقدـ التربيرات الكافية دلثل ىذا اخلركج؛

تطبيقها على أمور معينة كاف  أف يقتصر كاالستثناءالقاعدة أف تطبق معايري التدقيق الدكلية على كافة عمليات تدقيق احلسابات،  -
 اىل ذلك صراحة يف صدر ادلعيار؛حدث فيجب أف يتم اإلشارة 

 عادة تتبع جلنة شلارسة التدقيق الدكيل اخلطوات التالية عند اصدار معيار دكيل للتدقيق:

 ادلوضوعات اليت ربتاج لعمل دراسات منفصلة كمتعمقة؛ الختيارتكوين جلنة فرعية (  أ

 ر؛تقـو اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة ادلتعمقة على ادلوضوع ادلختاب( 

 تقـو اللجنة الفرعية بإعداد مسودة ادلعيار ادلقًتح؛ ج(

 تقـو اللجنة الفرعية بتوثيق الدراسة ادلرفقة بادلعيار ادلقًتح؛د( 
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ككذا ادلنظمات ذات  ،للمحاسبني الدكيل االرباديتم توزيعو على جلاف  ،إذا أقرت جلنة شلارسة التدقيق الدكيل مسودة ادلعيار ادلقًتحق( 
 الصلة إلبداء الرأم كالتعليق على ادلسودة؛

 بتنقيح صياغة ادلعيار. على مسودة ادلعيار ادلقًتح مث تقـو األطراؼ راء ىذهآك تتسلم جلنة شلارسة التدقيق الدكيل تعليقات ك( 

 ISAساسيات معايير التدقيق الدولية أ بعض -1-4

 كخصائصها. اىل أىدافها كأعليتها باإلضافة ،أىم إصدارات معايري التدقيق الدكلية العنصرستناكؿ يف ىذا 

 ISAصدارات معايير التدقيق الدولية إ أهم -1-4-1

معيارا، فيما  27اىل  1989هناية فرباير سنة  الدكيل للمحاسبني من اصدار رلموعة معايري التدقيق كقد كصل عددىا حىت االربادقد سبكن 
 1 صدكرىا:يلي بياف مبوب ذلا حسب سنة 

 معايري ىي:ثالثة صدرت  1980يف عاـ  

 ؛)جانفي( تدقيق احلسابات كرلاالت أىداؼ -1
 ؛جانفي(احلسابات )تكليف مدقق  كتاب -2
 ؛(سبتمرب) يف التدقيق األساسية ادلبادئ -3

 صدرت أربعة معايري ىي: 1981يف عاـ 

 ؛(فيفرم) التخطيط -4
 ؛(جويلية)خر آعلى عمل مدقق  االعتماد -5
 ؛(جويلية) كتقييم النظاـ احملاسيب كالضوابط ادلرتبطة بو دراسة -6
 ؛(سبتمرب)اجلودة يف أعماؿ التدقيق  رقابة -7

 صدرت أربعة معايري ىي: 1982يف عاـ 

 ؛)جانفي(يف التدقيق  اإلثبات أدلة -8
 ؛)جانفي( التوثيق -9

 ؛(جويلية) على عمل ادلدقق الداخلي عتماداال  -10
 ؛ (أكتوبر)كاخلطأ  الغش  -11

 صدر معيارين علا: 1983يف عاـ 

 ؛(جويلية)التحليلية  ادلراجعة  -12
 (1989أكتوبر كعدؿ يف جانفي )ادلدقق عن البيانات ادلالية  تقرير  -13

                                                           
 . 73.72، ص ص :  2011،  3قيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدكلية كمدل إمكانية تطبيقها يف اجلزائر ، ماجيسًت ، منشورة ، زلاسبة كتدقيق ، اجلزائر ، التدأمني مازكف   1
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 صدرت أربعة معايري ىي: 1984يف عاـ 

 ؛(فيفرم) الواردة يف مستندات عمليات مالية مت تدقيقها األخرل ادلعلومات  -14
 ؛(فيفرم) للبيانات اآلليةيف بيئة ادلعاجلة  التدقيق  -15
 ؛(أكتوبر) اآليلباحلاسب  باالستعانةالتدقيق  أساليب  -16
 .(أكتوبر)التابعة  اجلهات  -17

 صدرت مخسة معايري ىي: 1985يف عاـ 

 )فيفرم(؛ من عمل خبري االستفادة  -18
 )فيفرم(؛ يف عمليات التدقيق العينة  -19
 ؛(سبتمرب)للبيانات على دراسة كتقييم النظاـ احملاسيب  اآلليةبيئة ادلعاجلة  أثر  -20
 ؛(أكتوبر)تقرير ادلدقق  توقيت  -21
 .(أكتوبر) اإلدارةالصادرة عن  اإلقرارات  -22

 صدر معيارين علا: 1986يف عاـ 

 ؛جانفي(االستمرار ) أمبد  -23
 .(أكتوبر) دلدققباخاصة  تقارير  -24

 ثة معايري ىي:الصدرت ث 1987يف عاـ 

 )فيفرم(؛ النسبية كخطر التدقيق األعلية  -25
 ؛(أكتوبر) البيانات التقديرية يف احملاسبة تدقيق  -26
 ادلعلومات ادلالية ادلتوقعة. فحص  -27

للمحاسبني تبويب ىذه ادلعايري كفيما يلي أىم  الدكيل االربادالنسبية مث أعاد  األعليةكصدرت ادلعايري يف إصدارات زمنية متتابعة حسب 
 :ISAمعايري التدقيق الدكلية 

 :199 -100: أىم معايري التدقيق الدكلية من (1-1)اجلدكؿ رقم 

 اجملموعة كعنواف ادلعيار التبويب
011-099 
100 
110 
120 

 المجموعة األولى: معايير األمور التمهيدية.
 الدكليةمقدمة سبهيدية عن ادلعايري 

 إطار ادلصطلحات
 إطار ادلعايري الدكلية للتدقيق
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، 2014ادلصدر: زىري بوشامة، دكر معايري التدقيق الدكلية يف حكومة الشركات، ماسًت، غري منشورة، زلاسبة كمالية، أـ البواقي، سنة 
 .29ص

 :999-200من  ISAمعايري التدقيق الدكلية  : أىم(2-1)اجلدكؿ رقم 

211-299 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 

 المسؤوليات الثانية:المجموعة 
 اليت ربكم تدقيق البيانات ادلالية األساسيةاذلدؼ كادلبادئ 

 شركط التكليف بالتدقيق
 التدقيق ألعماؿرقابة اجلودة 

 التوثيق
 كاخلطأ حتياؿاال

 عند تدقيق البيانات ادلالية كاألنظمةمراعات القوانني 
 ادلكلفني بالرقابةع أكلئك م االتصاؿ

311-399 
301 
315 
320 
330 

 التخطيط الثالثة:المجموعة 
 التخطيط لتدقيق البيانات ادلالية

 فهم ادلنشأة كبيئتها خالؿربديد كتقييم سلاطر اخلطأ اجلوىرم من 
 النسبية يف زبطيط كأداء عملية التدقيق األعلية

 استجابة ادلدقق للمخاطر ادلقيمة
411-499 
400 
401 
402 
450 

 الرقابة الداخلية الرابعة:المجموعة 
 ربديد ادلخاطر كالرقابة الداخلية

 ادلراجعة يف بيئة نظم ادلعلومات اإللكًتكنية
 اليت تستعمل مؤسسات خدمية بادلنشآتاعتبارات التدقيق ادلتعلقة 

 تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالؿ عملية التدقيق
511-599 
501 
501 
505 
510 
520 
530 
540 
550 
560 

 اإلثبات في التدقيق الخامسة:المجموعة 
 أدلة التدقيق

 -اعتبارات زلددة لبنود سلتارة–أدلة التدقيق 
 ادلصادقات اخلارجية

 -األرصدة االفتتاحية –عمليات التدقيق األكلية 
 اإلجراءات التحليلية

 عينات التدقيق كاجراءات االختبارات
 احملاسبيةتدقيق التقديرات 

 األطراؼ ذات العالقة
 األحداث الالحقة
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570 
580 

 ادلنشأة ادلستمرة
 اإلقرارات اخلطية

611-699 
600 
610 
620 

 استخدام عمل اآلخرين السادسة:المجموعة 
 خرآمن عمل مدقق  االستفادة

 مراعات ادلدقق الداخلي
 استخداـ مدقق خبري

711-799 
700 
705 
706 
710 
720 

 انتهاء عملية التدقيق والتقرير عنه السابعة:المجموعة 
 يكوف رأم اعداد تقارير حوؿ البيانات ادلالية

 التعديالت على الرأم الوارد يف تقرير ادلدقق ادلستقل
 فقرات التأكيد كالفقرات األخرل يف تقرير ادلدقق ادلستقل

 –األرقاـ ادلقابلة كالبيانات ادلالية ادلقارنة –ادلعلومات ادلقارنة 
 بيانات مالية مدققة ت ادلدقق ادلتعلقة بادلعلومات األخرل كادلستندات اليت ربتوم علىمسؤكليا

811-899 
801 
805 
810 

 متخصصة مجاالت الثامنة:المجموعة 
 عمليات تدقيق البيانات ادلالية ادلعدة كفقا ألطراؼ أغراض خاصة

 زلددةعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة كمكونات أك حسابات أك بنود 
 ةادللخصعمليات اعداد التقارير حوؿ البيانات ادلالية 

911-999 
910 
920 
930 

 الخدمات المرتبطة التاسعة:المجموعة 
 التكليف بالتدقيق على البيانات ادلالية

 التكليف بإصلاز إجراءات متفق عليها تتعلق بادلعلومات ادلالية
 التكليف بإعداد ادلعلومات ادلالية

تطبيقها يف اجلزائر، ماسًت غري منشورة، مالية  الدين محاين، التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدكلية كمدل إمكانية ادلصدر: حساـ
 .32،33ص:  ، ص2013، 1كزلاسبة، سطيف

 ISAمعايير التدقيق الدولية  وأهمية وخصائص أهداف -1-5

  ISAأهداف معاير التدقيق الدولية  -1-5-1

د تتبلور معايري التدقيق الصادرة عن اجلهات ادلهنية يف معظم دكؿ العامل بصرؼ النظر عن أسلوب التبويب ادلتبع، يف ثالثة اذباىات لتحدي
 1 يلي:اإلطار الواجب إسباـ عملية التدقيق من خاللو حىت ربقق أىدافها ادلطلوبة بصورة جيدة، كتتمثل ىذه األىداؼ فيما 

القوائم ادلالية ادلوحدة للشركات  عدادإىل حد كبري من احتماالت حدكث ادلشاكل ادلتوقعة عند إبسمة الدكلية ؼلفف اتساـ ادلعايري  -
 الدكلية ادلتعددة اجلنسيات؛
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 تنص عليها بقواعد التدقيق ادلناسبة كاليت االلتزاـااللتزاـ بقواعد اإلفصاح الكايف ادلناسب كالذم تنص عليو معايري احملاسبة الدكلية جبانب  -
ىذه  اليها مستخدمو إمعايري التدقيق الدكلية سيوفر للقوائم ادلالية الصادرة عن الشركات الدكلية متعددة اجلنسيات مسة ادلوثوقية اليت يتطلع 

 القوائم، كما غلعل ىذه القوائم صاحلة للمقارنة كالتحليل ادلايل؛

التدقيق الدكلية سوؼ غلعل من السهل  احملاسبة الدكلية كاعتماد ادلدقق عند تدقيقها على معايريعداد القوائم ادلالية استنادا على معايري إ -
 ؿ؛اجراء ادلقارنات بني القوائم ادلالية يف أكثر من دكلة كاحلصوؿ على نتائج دقيقة كفعالة مادامت ادلعايري ادلستخدمة موحدة يف كل الدك 

خصوصا يف ضوء مواردىا االقتصادية  ر على الدكؿ النامية اجلهد كالتكلفة إلنشاء معايريىا احملليةكجود ادلعايري الدكلية للتدقيق سوؼ يوف -
كل  من جهة كضعف منظماهتا ادلهنية من جهة أخرل كما على ادلنظمات ادلهنية يف الدكؿ النامية سول االلتزاـ بادلعايري الدكلية كتطبيقها بش

 التدقيق؛ كامل أك جزئي كبالتايل يؤدم اىل عادلية

القوائم ادلالية الذين يعتمدكف عند  ىل جنب مع معايري احملاسبة الدكلية يفيد ادلستثمرين كمستخدميإكجود معايري التدقيق الدكلية جنبا  -
 ازباذ قراراهتم على االعتبارات الدكلية أكثر من اعتمادىم على ظركؼ البيئة احمللية؛

 هبا؛ منفذ يتسرب منو الشك يف االعتماد عليها كمهنة معًتؼتزيد الثقة يف التدقيق كتقضي على أم  -

 كزلتويات ىذا التقرير؛ كبياف طبيعةتساعد يف جعل مهنة التدقيق ذات كياف مستقل  -

اىل كظيفة ىل التشريعات اليت ربوؿ ادلهنة إ غري مكاهنا ادلالئم، شلا يتيح الفرصة أماـ احلكومات يفعند غياب ادلعايري تصبح مهنة التدقيق  -
 حكومية.

 ISAأهمية معايير التدقيق الدولية  -1-5-2

احملافظة على ادلعايري كتطورىا من مجيع  لقد تطورت مهنة التدقيق بصفة عامة كظهرت ىيئات كمنظمات هتتم هبذه ادلهنة شلا زاد أعلية
 1النواحي، فأعلية معايري التدقيق الدكلية تربز يف النقاط التالية:

 كتوضيح لطبيعة متطلبات عملية التدقيق للجهات ادلختلفة ادلستفيدة منها؛ أداة اتصاؿ -

 توفر للمدقق أساسا موضوعيا للتقومي الذايت يف ضوء إطار ادلسؤكلية ادلهنية؛ -

 ربديد ادلؤىالت الواجب توفريىا يف ادلدقق شخصيا؛ -

 ادلؤداة؛سبكن كل من يزاكؿ مهنة التدقيق من تقييم أعمالو  -

 اطارا للعمل لضبط عمل ادلهنيني كتوجيههم بشكل أمثل؛سبثل  -

 تضييق فجوة التوقعات من خالؿ جعل إجراءات التدقيق متوقعة؛ -

 تساعد يف ربسني األداء كاالرتقاء كاحلكم عليو؛ -
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 كبغض النظر عن حجم العميل كطبيعة النشاط؛ ،قابلة للتطبيق على كافة القوائم -

 تمع فيما يتعلق بالتوقعات عن دكر مؤسسات ادلدقق؛تساعد يف تلبية رغبات اجمل -

 العمل على مراقبة القوائم بأكرب قدر شلكن من التنافس كالفهم ادلوحد كادلشًتؾ. -

  ISAالدولية  التدقيق معايير خصائص -1-5-3
  :يتاآل يف اخلصائص أىم تتلخص

 عند اإلمكاف قدر ادلوضوعية من كالقرب كاالختالؼ القيود بعض يشكل الذم األمر ادليداين، العمل إجراءات تفصيالت على الًتكيز -
 التدقيق؛ عملية إسباـ

 لًتؾ عليها ادلركنة من جيد قدر وفريتل كذلك ربفظا أكثر التسمية تلك فأ شك كال " الدكلية التدقيق معايري " لفظ اللجنة استخدمت -
 البيئية الظركؼ مع تكييفها ؽلكن حىت أمامها الفرصة تاحةإك  ادلعايري لالسًتشاد بتلك العامل دكؿ يف ادلهنية ادلنظمات أماـ مفتوحا اجملاؿ
 دكلة؛ بكل
 اإلطار سبثل فهي كبالتايل العامل، معظم دكؿ يضم كبري دكيل ذبمع عن صادرة ألهنا غريىا من كمشوال عمومية أكثر ادلعايري ىذه تعترب -
 ادلهنة كيلامز  قبل من اتباعها غلب عامة أساسية قواعد تعترب أهنا كما النطاؽ الدكيل، على عاما قبوال كيلقى التدقيق مهنة ينظم الذم العاـ
 .ليهاإ احلاجة عند

 1: التدقيق األمريكية معايير -2

تكوف متعارؼ كىذه ادلبادئ كادلعايري  تقيد ادلمارسني ذلذه ادلهنةادلقومات األساسية ألم مهنة كجود معايري كمبادئ  من أىم
ىنالك العديد من ادلهن ذلا معايري متعارؼ عليها كمن ىذه ادلهن مهنة أف إذا  عليها من قبل مجيع ادلمارسني كالعاملني يف رلاؿ معني،

من ادلعيار، كأكؿ  التدقيق ففي معظم بلداف العامل توجد معايري تدقيق متعارؼ عليها ككل ادلدققني كاحملاسبني يعملوف حسب ما يرد يف
يف كتيب ربت عنواف معايري التدقيق  1954كصدرت يف سنة  AICPAأصدر ىذه ادلعايري ىو ادلعهد األمريكي للمحاسبيني القانونيني 

 ادلتعارؼ عليها.

 أقساـ رئيسية كىي: 3كىذه ادلعايري تقسم إىل 

 (GENERAL STANDARDS)ادلعايري العامة  -1
 (STANDARDS OF FIELD WORK)معايري العمل ادليداين  -2
 (STANDARDS OF REPORTING) معايري إعداد التقارير -3

كمن ىنا أطلق كىي رلموعة من ادلعايري اليت تتعلق بالتكوين الذايت أك الشخصي دلن سيزاكؿ مهنة التدقيق  المعايير العامة: -1
 البعض عليها معايري شخصية.
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 معايري كىي: 3كىذه اجملموعة ربتوم على  

 Training)احلسابات غلب أف يقـو بالتدقيق شخص أك أشخاص حائزكف على التدريب الفين ادلالئم كالكفاءة الالزمة يف تدقيق  (1

and qualification). 

 .(Independence) وعلى مدقق احلسابات أف يلتـز دائما باستقالؿ تفكريه يف مجيع األمور اليت سبت إىل ادلهمة ادلوجهة إلي (2

 (.Due Professional care)ف يبذؿ العناية ادلهنية الالزمة كالواجبة يف عملية التدقيق ككضع التقرير أدلدقق على ا (3

 معايري: 3كىي  معايير العمل الميداني -2

 ؛شراؼ بدقة على ادلساعدين الذين قد يستعني هبم ادلدققغلب كضع سلطط كاؼ لعملية التدقيق كما غلب اإل (1
القياـ دبهمة ثناء أساسان لالعتماد عليو أغلب القياـ بدراسة كافية كاجراء تقييم شامل لنظاـ الضبط الداخلي ادلعموؿ بو لكونو  (2

 ؛عماؿ تدقيق احلساباتأف تقتصر عليو أغلرم ربديد الفحوصات اليت غلب  ضوئوالتدقيق كعلى 
ساسان معقوالن إلبداء أغلب التوصل اىل عناصر ثبوتية جديرة بالثقة كذلك بادلعاينة كادلالحظة كالتحريات كاالثباتات لكي تكوف  (3

 م حوؿ البيانات ادلالية.أالر 

 معايري: 4كتشمل  معايير وضع التقارير -3

 ؛احملاسبية ادلتعارؼ عليهاف يبني التقرير ما إذا كانت القوائم ادلالية قد اعدت طبقا للمبادئ أغلب  (1
 ؛ف يبني التقرير ما إذا كانت ىذه ادلبادئ قد طبقت يف الفًتة احلالية ادلعموؿ عنهاأغلب  (2
 ؛تعترب البيانات الواردة بالقوائم ادلالية معربة تعبريان كافيان عما ربتويو ىذه القوائم من معلومات (3
 سباب.م كيف حالة االمتناع غلب ذكر األأعن ابداء الر  نعؽلتك أيو حوؿ القوائم ادلالية أف يذكر ادلدقق ر أغلب  (4

 المطلب الثالث: العالقة بين معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدوليين

ادلعلومات  ةمػاىيعن ضمنا إف معايري احملاسبة كمعايري التدقيق مًتابطة كمتداخلة كمتبادلة التأثري، حيث ربدد معايري احملاسبة 
، حبيث 1ادلالية النافعة، يف حني ترشد معايري التدقيق ادلدقق يف ربديد ما إذا كانت تلك ادلعلومات ادلفيدة قابلة لالعتماد عليها أيضا
 .أفضل أف ىذه ادلعلومات ادلالية ذات النفعية كادلوثوؽ فيها تضع ادلستثمرين كالدائنني كأم أطراؼ أخرل يف مركز مالئم الزباذ قرارات

ري كتربز العالقة بني ادلعايري الدكلية للتدقيق كادلعايري الدكلية للمحاسبة من خالؿ االرتباط كالعالقة اليت كانت قائمة بني جلنة معاي
ة حبيث كانت جلنة معايري احملاسبة الدكلية تتمتع باالستقاللية التام ،IFAC))كاالرباد الدكيل للمحاسبني IASC) )احملاسبة الدكلية 

كالكاملة يف إعداد كنشر معايري احملاسبة، ككاف االرباد الدكيل من خالؿ ىذه ادلعايري كعلى أساسها يقـو بإصدار معايري التدقيق 
 الدكلية. 

 :كما أف ىناؾ ترابط عضوم بني معايري احملاسبة الدكلية كمعايري التدقيق الدكلية يف زلاكر متعددة نذكر منها ما يلي
                                                           

  . 2005 ، الدار اجلامعية، اإلسكندريػة، مصػرالمراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المالأمني السيد أمحد لطفي،    1
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اخلاص بعرض القوائم  (IAS01) ادلتعلق باالستمرارية دبعيار احملاسبة الدكيل رقم  (ISA 570) التدقيق الدكيل رقمارتباط معيار  -
أف ادلؤسسة تقـو بإعداد القوائم ادلالية على أساس أهنا مستمرة يف  (ISA 570)ادلالية، حبيث جاء يف معيار التدقيق الدكيل رقم 

، أما معيار احملاسبة الدكيل 1قابلية اسًتداد موجوداهتا كاإليفاء بالتزاماهتا من خالؿ نشاطها االعتيادم أعماذلا يف ادلستقبل ادلنظور كذلا
فقد جاء فيو أف إعداد كتقدمي القوائم ادلالية غلب أف يتم على أساس فرض االستمرار ما مل تكن اإلدارة متجهة ضلو  (IAS 01)رقم  

 .2التصفية أك تنوم إيقاؼ عملياهتا

ادلالية، كالذم يقضي بأف يعرب ادلتعلق بتكوين الرأم كإعداد التقارير حوؿ البيانات ISA700)) رقميرتبط معيار التدقيق الدكيل  -
ادلدقق صراحة عن رأيو يف فقرة مستقلة يبني فيها ما إذا كانت القوائم ادلالية ككل تظهر بصورة عادلة ادلركز ادلايل للمؤسسة ككذلك 

اخلاص بعرض القوائم  (IAS01)، دبعيار احملاسبة الدكيل رقم 3مصادر كاستخدامات األمواؿ اخلاصة خالؿ فًتة معينةنتائج أعماذلا ك 
ر ادلالية، كالذم جاء فيو أف القوائم ادلالية غلب أف تقدـ بعدالة ادلركز ادلايل للمؤسسة، كيتطلب العرض العادؿ األمانة يف العرض ألثا

األخرل، كالظركؼ اليت يتم يف ضوئها ربديد كاالعًتاؼ كاإلثبات لألصوؿ كاخلصـو كاإليرادات  العمليات ادلالية كاألحداث
 .4كادلصركفات كاإلطار الذم ػلكم ذلك

األحداث  IAS) 10)ادلتعلق باألحداث الالحقة، دبعيار احملاسبة الدكيل رقم  ISA)560)يرتبط معيار التدقيق الدكيل رقم  -
، حيث ينص ىذا األخري على ضركرة اإلفصاح عن األحداث اليت تقع بعد تاريخ ادليزانية كقبل صدكر تقرير 5ادليزانيةالالحقة لتاريخ 

 ادلدقق إذا كاف إغفاذلا سوؼ يؤثر على القرارات ادلتخذة من قبل مستخدمي القوائم ادلالية، كما بني معيار التدقيق الدكيل رقم 
(560(ISA هبا مسؤكليات ادلدقق ذباه األحداث اليت تقع بعد تاريخ ادليزانية كاإلجراءات الواجب عليو القياـ. 

ال بد من بناء أساس نظرم على الرغم من اختالؼ طبيعة احملاسبة عن التدقيق، كاختالؼ كظيفة كل منهما عن األخرل إال أنو      
ية، على أف يتمثل ذلك األساس يف ربديد األىداؼ ادلرجوة من كجود احملاسبة مع للمحاسبة يف أم رلتمع يتطلع لبناء معايري زلاسب

على كجود ارتباط فكرم بني تأسيس معايري زلاسبية كبني مفاىيم كأىداؼ احملاسبة كما هبا، كىذا ما يساعد  ربديد ادلفاىيم اخلاصة
األساسية دلمارسة مهنة احملاسبة كالتدقيق، كذلك مع مراعاة أف  يتبع ذلك من زلاكلة لبناء معايري للتدقيق شلا ػلقق استكماؿ القواعد

 6تكوف ادلفاىيم كاألىداؼ كمعايري احملاسبة كالتدقيق مالئمة لظركؼ كاحتياجات اجملتمع اليت تؤدم ادلهنة دكرىا يف خدمتو

التدقيق الدكلية، لذلك فإف أم لية كمعايري من خالؿ ما سبق يتبني لنا أنو ىناؾ عالقة كارتباطا قويا بني معايري احملاسبة الدك      
تفكري يف بناء معايري للتدقيق البد كأف يسبقو تفكري منطقي يتمثل يف بناء معايري زلاسبية توضح الكيفية كاإلجراءات اليت سبت هبا 

 .7عملية احملاسبة ادلستمدة من مفاىيم كأىداؼ احملاسبة

 الجزائرالمبحث الثاني: واقع مهنة التدقيق في 

                                                           
 .38، ص 2004ىادم التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية كالعملية، دار كائل للنشر، عماف، األردف  1
 .27، ص2006، ترمجة: طارؽ محاد عبد العاؿ، الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية، مصر -دليل التطبيق –ادلالية الدكلية ىيين فاف جريونننج، معايري التقارير  2
 .1994العامة، الرياض، السعودية معهد اإلدارة .عيد حامد معيوؼ الشمرل، معايري ادلراجعة الدكلية كمدل إمكانية استخدامها يف تنظيم ادلمارسة ادلهنية بادلملكة العربية السعودية ،  3
 .2006، ترمجة: طارؽ محاد عبد العاؿ، الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية، مصر -دليل التطبيق –ىيين فاف جريونننج، معايري التقارير ادلالية الدكلية  4
ديسمرب   14ك 13البليدة، اجلزائر، يومي - حوؿ النظاـ احملاسيب ادلايل يف مواجهة ادلعايري الدكلية للمحاسبة كادلعايري الدكلية للمراجعة، جامعة سعد دحلب خليفة أمحد، حسيين مناؿ، مكانة معايري ادلراجعة الدكلية يف اجلزائر، ادللتقى الدكيل 5

2011.  
  .1994بادلملكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية عيد حامد معيوؼ الشمرل، معايري ادلراجعة الدكلية كمدل إمكانية استخدامها يف تنظيم ادلمارسة ادلهنية  6
  

 .88،ص 2013،اجلزائر ، 1لتجارية كعلـو التسيري ،جامعة سطيف سامي زيادم أعلية اصالح مهنة التدقيق يف اجلزائر كتكييفها مع ادلعايري الدكلية للتدقيق ،مدكرة ماجيسًت ،كلية العلـو االقتصادية كا  7
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بدليل أنو مل يعاد النظر يف النصوص  تنظيم من الفوضى كعدـ كجود ضوابط كحدكد دلمارسة ادلهنةلالاتسم التدقيق يف اجلزائر بنوع من ا    
، فقد كضعت معايري تدقيق جزائرية مؤخرا من طرؼ 2010اىل  1991التشريعية ادلتعلقة دبهنة اخلبري احملاسب كزلافظ احلسابات من سنة 

ذه جلنة خاصة كاليت تشمل مراعاة مدقق احلسابات للصفات ادلهنية ادلطلوبة مثل الكفاءة ادلهنية كاالستقالؿ دبتطلبات التقرير كاألدلة، فه
 ادلعايري دبثابة ظلوذج يستخدـ للحكم على نوعية العمل الذم يقـو بو ادلدقق.

 المطلب األول: نشأة وتطور معايير التدقيق الجزائرية

التدقيق يف اجلزائر باإلضافة اىل التعرؼ اىل  إعطاء نبذة تارؼلية لتطور سنحاكؿ التدقيق كلذلكتعترب اجلزائر من الدكؿ اليت تبنت معايري 
 اذليئات ادلشرفة على التدقيق ككذا اللجاف ادلشرفة على معايري التدقيق اجلزائرية.

 التاريخي للتدقيق في الجزائر التطور -1

خالؿ عدة قوانني لتنظيمها كذلك من أجل  قد عرؼ التدقيق يف اجلزائر تطورات كبرية منفاف مهنة التدقيق ىي ادلهنة احلديثة يف اجلزائر، 
 :مسايرة التطورات االقتصادية على مستول العامل، فيمكن تلخيص ىذه التطورات يف أربعة مراحل

  1981 -1969الفترة ما بين  -1-1

حيث أشار اىل  1970ادلتعلق بقانوف ادلالية  31/12/1969ادلؤرخ يف  107-69دبوجب األمر  1969بدأ تنظيم التدقيق يف اجلزائر سنة 
 1الرقابة الواجب فرضها على ادلؤسسات العمومية االقتصادية بغية تأمني حق الدكلة فيها.

كاجبات كمهمة زلافظي احلسابات يف ادلؤسسات العمومية كادلختلطة، اال الذم ػلدد  16/11/1970ادلؤرخ يف  173-70مث جاء مرسـو 
 أهنم يعينوف من بني:

 ادلراقبني العامني للمالية؛ -

 ادلراقبني ادلاليني؛ -

 2ادلوظفني ادلؤىلني من كزارة ادلالية بصفة استثنائية. -

 حيث أككلت ذلم ادلهاـ التالية:

 النتائج ادلوجودة يف احملاسبة العامة كاحملاسبة التحليلية للمؤسسة؛مراقبة مصداقية كصحة اجلرد كحسابات  -

مهنة تدقيق اإلشارة اىل األخطاء ادلرتكبة يف التسيري كتقدؽلها للوزارة الوصية أك لوزارة ادلالية، فقد سبيزت ىذه ادلرحلة بوجود خلل يف شلارسة  -
وكلة ذلم، كمن أبرز الثغرات اجلوىرية اليت سبيزت هبا ىو غياب قانوف خاص دبهنة احلسابات سواء من حيث القائمني هبا أك من حيث ادلهاـ ادل

 .3تدقيق احلسابات كفقا للمعايري ادلهنية الدكلية

                                                           
 .3، مشس الدين بوعرار ، مرجع سابق ص سيد زلمد   1
 . 40، ص  2015، ماسًت منشورة ، فحص زلاسيب ، بسكرة ، مادى مساهمة معايير التدقيق الدولية في تحسين عملية التدقيق المحاسبي في الجزائر ،سامي ابن عاشور  2
 .115  114، ص ص 2012، 1عمر شريقي ،التنظيم ادلهين للمراجعة، دكتوراه علـو اقتصاديو ، غري منشورة، سطيف   3
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  1988-1981 الفترة ما بين -1-2

إعادة النظر يف ظلط بعد الصدمة البًتكلية اليت أصابت أسعار البًتكؿ انكشفت عيوب كأساليب االقتصاد الوطين كبدأ التفكري جديا يف 
كمضمونا، كىكذا أصبحت ادلؤسسة العمومية االقتصادية تأخذ يف الغالب شكل شركة باألسهم أك شركة ذات  الالتسيري ادلخطط شك

مسؤكلية زلدكدة، كمن مث ؽلكن أف زبضع لإلفالس إذا تعرضت لعسر مايل، كقد ترتبت على ذلك ضركرة إعادة النظر يف كظيفة الرقابة شلا 
ادلتعلق بنشاط كطبيعة ادلراقب من  01/03/1980ادلؤرخ يف  05-80ين إعادة االعتبار دلهنة التدقيق، ككاف ذلك بفعل صدكر القانوف رقم يع

 طرؼ رللس احملاسبة.

تصور ، كقد نص على أف رللس احملاسبة يراقب سلتلف احملاسبات اليت 173-70كما ألغى ادلرسـو  107-69حيث ألغي ىذا القانوف األمر 
 العمليات ادلالية كاحملاسبية.

 إال أف الغاء ىذه القوانني مل يكن كافيا لتعديل زلتول النصوص القانونية ادلنظمة للمهنة فيما يتعلق بالعناصر التالية:

 شركط تعيني مدققي احلسابات؛ -

 مهاـ ككاجبات ىؤالء ادلهنيني؛ -

 ادلنظمة لتدقيق احلسابات.مسؤكلياهتم، كبصفة عامة كل ما يتعلق بالقوانني  -

حيث نص على أنو يتم تعيني زلافظني للحسابات بالنسبة للمؤسسات  1985من قانوف ادلالية سنة  196كبقي احلاؿ اىل غاية صدكر ادلادة 
يفية تطبيقها العمومية كادلؤسسات اليت سبلك فيها الدكلة أك ىيئة عمومية حصصا يف رأمساذلا االجتماعي، لكن مل تصدر نصوص متعلقة بك

 كذلك بسبب العوامل التالية:

الظركؼ االقتصادية لتلك الفًتة اليت استدعت احتياجات أخرل مثل إعادة اذليكلة العضوية كادلالية للمؤسسات، شلا حجب مشكل  -
 زلافظة احلسابات كعدـ االىتماـ هبا؛

، بينما قدر عدد ادلؤسسات يف 20القانونية الذم كاف أقل من نقص اإلمكانيات البشرية من حيث عدد ادلهنيني ادلختصني يف الرقابة  -
 مؤسسة؛ 1600ذلك الوقت حبوايل 

غياب التنظيم ادلهين للمهنة ساعد بشكل كبري يف عدـ جلب اىتماـ السلطات العمومية بادلهنة كالدكر الذم قد تلعبو يف التحكم يف  -
 1إدارة كسياسة إعادة اذليكلة للقطاع العمومي.

 

 

 

  1991-1988الفترة ما بين  -1-3
                                                           

 . 117  116، مرجع سابق ، ص ص  عمر شريقي  1
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ادلتعلق بالقواعد اخلاصة ادلطبقة  04-88ادلتعلق بالقانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية كالقانوف  88/01دبوجب القانوف رقم 
ؽلارسها زلافظي احلسابات، على ادلؤسسات العمومية االقتصادية مت الفصل التاـ بني التدقيق اخلارجي حلسابات ادلؤسسات االقتصادية اليت 

 كتقييم طرؽ تسيريىا اليت يتوالىا التدقيق الداخلي ربت سلطة رللس إدارة ادلؤسسة.

ادلتعلق دبجلس احملاسبة لرياعي التغريات اجلديدة يف ادلؤسسات العمومية، حيث أصبحت العمليات اليت تتناكذلا  32-90مث جاء القانوف 
ست من اختصاص رللس احملاسبة بل تنحصر مهمتو يف الرقابة الالحقة دلالية الدكلة كاجلماعات احمللية ادلؤسسات العمومية االقتصادية لي

 كادلرافق العمومية ككل ىيئة خاضعة لقواعد القانوف اإلدارم.

  2111الى  1991الفترة ما بين  -1-4

27/04/1991ادلؤرخ يف  08-91نتج عنو صدكر القانوف رقم  01-88دبوجب القانوف رقم 
حيث أنشأت دبوجب ىذا األخري ادلنظمة  ،1

الوطنية للخرباء احملاسبني كزلافظي احلسابات كاحملاسبني ادلعتمدين كأككلت لو مهنة تدقيق اذليئات كادلؤسسات اليت ليست من اختصاص 
 رللس احملاسبة.

احملاسبة كما جاء ادلرسـو التنفيذم رقم  ادلتعلق دبجلس 32-90الذم يعدؿ كيلغي بعض أحكاـ القانوف  20-95كقد صدر القانوف رقم 
ادلتضمن قانوف أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد باعتبارىا مهن مستقلة تقتضي  1996لسنة  96-136

 كجود دستور ينظم آداهبا كسلوؾ أعضائها.

ات كالشهادات كشركط االلتحاؽ دبهنة التدقيق، كقد عدؿ ىذا ادلقرر يف سنة يتضمن ادلوافقة على اإلجاز  1999مث صدر مقرر سنة 
 ، كذلك بادلوافقة على شهادات أخرل مت اضافتها سبنح احلق بااللتحاؽ بادلهنة.2006كمث يف سنة  2002

كذلك يلغي أحكاـ القانوف   كاحملاسب ادلعتمد صدكر قانوف جديد لينظم مهنة اخلبري احملاسب كزلافظ احلسابات ، مت2010أما يف سنة 
 2 .29/10/2010ادلؤرخ يف  01-10ادلنظم للمهنة كىو القانوف رقم  91-08

  3: الى يومنا هذا 2111 منالفترة  -1-5

 كاليت للمحاسبة ادلعايري الدكلية من ادلستمد ادلايل احملاسيب النظاـ تبين يف ذبسدت عميقة زلاسبية إصالحات اجلزائر خاضت لقد 
 التدقيق مهنة تكييف أجل كمن اإلصالحات مع ىذه كسباشيا كالتدقيق، كادلايل احملاسيب باجلانب صلة لو ما كل يف النظر إعادة تستوجب

 يف ادلؤرخ 10/01 القانوف خالؿ من التدقيق مهنة بإصالح ادلالية قامت السلطات تطبيقو، حسن كضماف اجلديد ادلايل احملاسيب النظاـ مع
من  العمومية للسلطات أكسع صالحيات ؽلنح كالذم ادلعتمد، كاحملاسب احلسابات كزلافظ احملاسب اخلبري دبهن ادلتعلق 2010 جواف 29

 .عليها الوصاية كشلارسة ادلهنة تنظيم صالحيات ادلالية كزارة استعادة خالؿ

 يلي : فيما تفصيلها ؽلكن مادة، 84 ربتو تندرج فصال 12 من 10/01يتكوف القانوف حيث 
 ؛6 إىل 1 من ادلواد يتضمن عامة، أحكاـ :األول الفصل

                                                           
 . 4سيد زلمد بوعرار مشس الدين ، مرجع سابق ، ص  1
 . 118عمر شريقي ، مرجع سابق ، ص   2
كادلعايري الدكلية للمراجعة، كلية العلـو التسيري  للمحاسبةادللتقى الدكيل حوؿ النظاـ ادللي يف مواجهة ادلعايري الدكلية  01-10،بوعرار امحد مشس الدين ،مدل توافق التدقيق يف اجلزائر مع ادلعايري الدكلية للتدقيق يف ظل القانوف رقم سيد زلمد 3

 5-4ص  2011ديسمرب  14-13ومي ،اجلزائر ي-البليدة–،جامعة سعد دحلب 
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 ؛13 إىل 7 من ادلواد يتضمن ادلعتمد، كاحملاسب احلسابات كزلافظ احملاسب اخلبري دلهنة مشًتكة أحكاـ :الثاني الفصل
 ادلواد يتضمن للمحاسبني ادلعتمدين، الوطنية كادلنظمة احلسابات حملافظي الوطنية كالغرفة احملاسبني للخرباء الوطين ادلصف :الثالث الفصل

 ؛17 إىل 14 من
 ؛21 إىل 18 من ادلواد يتضمن احملاسب، اخلبري مهنة شلارسة :الرابع الفصل
 ؛40 إىل 22 من ادلواد يتضمن احلسابات، زلافظ مهنة شلارسة :الخامس الفصل
 ؛45 إىل 41 من ادلواد يتضمن ادلعتمد، احملاسب مهنة شلارسة :السادس الفصل
 ؛58 إىل 46 من ادلواد يتضمن كاحملاسبة، احلسابات كزلافظة احملاسبية اخلربة شركات :السابع الفصل
 ؛63 إىل 59من  ادلواد يتضمن ادلعتمدين، كاحملاسبني احلسابات كزلافظي احملاسبني اخلرباء مسؤكليات :الثامن الفصل
 ؛74 إىل 64 من ادلواد يتضمن كادلوانع، التنايف حاالت :التاسع الفصل
 ؛79 إىل 75 من ادلواد تتضمن سلتلفة، أحكاـ :العاشر الفصل
 ؛81 إىل 80 من ادلواد تتضمن انتقالية، أحكاـ :عشر الحادي الفصل
 ؛84 إىل 82 من ادلواد تتضمن ،هنائية أحكاـ :عشر الثاني الفصل

 المشرفة على التدقيق في الجزائر الهيئات -2

اذليئات ادلشرفة على التدقيق يف اجلزائر،  كصالحياتثالثة مراسيم تنفيذية ربدد تشكيلة  2011جانفي  27لقد أصدرت اجلريدة الرمسية يف 
 1فسنحاكؿ التعرؼ يف كل فرع على ىيئة من اذليئات تلك.

زير منو، يتم إنشاء رللس كطين للمحاسبة ربت سلطة الو  04ال سيما ادلادة  10/01دبوجب القانوف المجلس الوطني للمحاسبة: -2-1
 .بادلالية، يتوىل مهاـ االعتماد ك التقييس احملاسيب، ك تنظيم ك متابعة ادلهن احملاسبية ادلكلف

جلاف متساكية  (05)أعضاء منتخبني عن كل تنظيم مهين على األقل، كما تنبثق عن ىذا اجمللس مخس  (03)ك يضم اجمللس ثالث 
 :األعضاء، ك ىي كاآليت

 احملاسبية ك الواجبات ادلهنيةجلنة تقييس ادلمارسات  -
 جلنة االعتماد؛ -
 جلنة التكوين؛ -
  جلنة االنضباط ك التحكيم؛ -
      .جلنة مراقبة النوعية -

 اختصاصا للمجلس 2010 أكت 26 يف ادلؤرخ 02-10 رقم باألمر كادلتمم ادلعدؿ احملاسبة دبجلس ادلتعلق 20-95رقم األمر ؽلنح حيث
 .العمومية األمواؿ رقابة يف شامال

 أك احمللية اجلماعات أك الدكلة سبلك اليت ادلختلطة ادلؤسسات فيها دبا أنواعها باختالؼ العمومية اذليئات كل  اجمللس يراقب الصدد ىذا كيف
 كانت  مهما اذليئات ذبمعها اليت ادلوارد استعماؿ دلراقبة اجمللس يؤىل كما  االجتماعي. ماذلا رأس من جزء العمومية كاذليئات ادلؤسسات

 .الوطين الصعيد على التضامن محالت دبناسبة القانونية كضعيتها
                                                           

كادلعايري الدكلية للمراجعة، كلية العلـو التسيري  للمحاسبةادللتقى الدكيل حوؿ النظاـ ادللي يف مواجهة ادلعايري الدكلية  01-10،بوعرار امحد مشس الدين ،مدل توافق التدقيق يف اجلزائر مع ادلعايري الدكلية للتدقيق يف ظل القانوف رقم سيد زلمد  1
 5-4ص  2011ديسمرب  14-13،اجلزائر يومي -البليدة–،جامعة سعد دحلب 
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 8 ،8 ،7 ادلواد فإف كطنية أعلية ذات خاصة ملفات إليها ربيل قد اليت العمومية السلطات عن الصادرة احملتملة اإلخطارات عن النظر بغض
 :يلي كما  احملاسبة رللس اختصاص رلاؿ ربدد أعاله ادلذكور األمر من 12 إىل 9ك مكرر

 .العمومية احملاسبة قواعد عليها تسرم اليت أنواعها باختالؼ العمومية كاذليئات كادلرافق كادلؤسسات احمللية كاجلماعات الدكلة مصاٌف -
 كاليت ماليا أك ذباريا أك صناعيا نشاطا سبارس اليت العمومية كاذليئات كادلؤسسات كالتجارم الصناعي الطابع ذات العمومية ادلؤسسات -

 .عمومية طبيعة ذات كلها  أمواذلا رؤكس أك مواردىا أك أمواذلا تكوف
 مساعلة األخرل العمومية ادلؤسسات أك احمللية اجلماعات أك الدكلة سبلك اليت القانوين كضعها يكن مهما كاذليئات كادلؤسسات الشركات -

 .منفصلة أك مشًتكة بطريقة فيها القرار ازباذ يف مرجحة سلطة أك رأمساذلا يف مهيمنة
 ادلؤسسات أك احمللية اجلماعات أك الدكلة سبلك اليت القانوين كضعها يكن مهما اذليئات أك الشركات أك ادلؤسسات يف العمومية ادلساعلات -
 .االجتماعي ماذلا رأس من جزء األخرل العمومية اذليئات أك
 .االجتماعيني مايةكاحل للتأمني اإلجبارية النظم تسري اليت اذليئات -
 شكل يف سيما ال أخرل ىيئة كل  أك العمومية ادلؤسسات أك احمللية اجلماعات أك الدكلة سبنحها اليت ادلالية ادلساعدات استعماؿ نتائج -

 .منها ادلستفيد يكن مهما جبائية شبو رسـو أك ضمانات أك إعانات
 اإلنسانية القضايا دعم أجل من العمومية التربعات إىل تلجأ اليت القانوين كضعها يكن مهما اذليئات ذبمعها اليت ادلوارد استعماؿ -

 1 .الوطين الصعيد على التضامن محالت دبناسبة كذلك كالثقافية كالًتبوية كالعلمية كاالجتماعية

 الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبيين المجلس -2-2

للمصف الوطين للخرباء احملاسبيني  تتحدد تشكيلة اجمللس الوطين 27/01/2011ادلؤرخ يف  25-11دبوجب ادلرسـو التنفيذم رقم 
 كصالحياتو.

 المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين: تشكيلة -2-2-1

كادلسجلني يف جدكؿ ادلصف الوطين  ادلعتمدين األعضاءمنتخبني من اجلمعية العامة من بني  أعضاء (09)تسعة يتشكل اجمللس من 
 للخرباء احملاسبني عن طريق االقًتاع السرم.

رئيسا كأمينا عاما كأمينا للخزينة  ادلعلن عنهم على التوايل األصواتالذين ربصلوا على أكرب عدد من  مى ادلنتخبوف (09)التسعة  األعضاء
الباقوف حسب العد التنازيل لألصوات ادلتحصل عليها، كيف حالة تساكم عدد األصوات يعترب فائزا ادلًتشح األقدـ  (6)كيوزع األعضاء الستة 

 يف ادلهنة.

 المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبيين: صالحيات -2-2-2

  يكلف اجمللس على اخلصوص دبا يأيت:

 التابعة للمصف الوطين للخرباء احملاسبيني كتسيريىا؛إدارة األمالؾ ادلنقولة كغري ادلنقولة  -

                                                           
 1 -/www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85https:/

%D8%B9%D8%A7%D9%85/  08/07/2019  ،23:45.    

https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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بكشف تنفيذ ميزانية السنة كمشركع ميزانية  اقفاؿ احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالية كعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة -
 السنة ادلالية ادلوالية؛

 ادلهنية ادلقررة من طرؼ اجلمعية العامة؛ االشًتاكاتربصيل  -

 ادلتعلقة باجملاؿ الذم تغطيو ادلهنة كنشرىا كتوزيعها؛ األشغاؿضماف تعميم نتائج  -

 قة دبصاٌف ادلهنة؛تنظيم ملتقيات تكوين ذلا عال -

 يف كل منظمة جهوية أك دكلية سبثل ادلهنة بًتخيص من الوزير ادلكلف بادلالية؛ االطلراط -

 ل ادلصف الوطين للخرباء احملاسبيني لدل اذليئات العمومية كمجيع السلطات ككذا الغري؛سبثي -

 1اعداد النظاـ الداخلي للمصف الوطين للخرباء احملاسبيني. -

كادلؤىلني الطبيعيني أك ادلعنويني،  كيضم األشخاصىو تنظيم يتمتع بالشخصية ادلعنوية،  المصف الوطني للخبراء المحاسبين: -2-2-3
 .مهنة اخلبري احملاسب دلمارسة

 :الخبير المحاسب* 
فإنو يعد خبريا زلاسبا كل شخص ؽلارس بصفة عادية، بامسو اخلاص ك ربت مسؤكليتو  01-10من القانوف رقم  18بنص ادلادة  :تعريف -أ 

اذليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانوف، ك اليت مهمة تنظيم ك فحص ك تقومي ك ربليل احملاسبة، كسلتلف أنواع احلسابات للمؤسسات ك 
 .تكلفو هبذه ادلهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات

 .ك يقـو اخلبري احملاسب أيضا دبسك ك مركزة ك فتح ك ضبط ك مراقبة ك ذبميع زلاسبة ادلؤسسات ك اذليئات اليت ال يربطو هبا عقد عمل
 :احملاسب بادلهاـ التاليةيتكفل اخلبري  مهام الخبير المحاسب: -ب 

 تنظيم ك فحص ك تقومي ك ربليل احملاسبة؛ -
 مسك ك مركزة ك فتح ك ضبط ك مراقبة ك ذبميع زلاسبة ادلؤسسات؛ -
 التدقيق ادلايل ك احملاسيب للشركات ك اذليئات ك ىو ادلؤىل الوحيد للقياـ بذلك؛ -
 ك االجتماعي ك االقتصادم؛تقدمي استشارات للشركات ك اذليئات يف ادليداف ادلايل  -
 إعالـ ادلتعاقدين معو دبدل تأثري التزاماهتم ك التصرفات اإلدارية ك التسيري اليت ذلا عالقة دبهمتو -

 الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس -2-3

 حملافظي احلسابات كصالحياتو. ربدد تشكيلو اجمللس الوطين 27/11/2011ادلؤرخ يف  26-11دبوجب ادلرسـو التنفيذم رقم 

 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: تشكيلة -2-3-1

                                                           
 . 9.8، ص ص : ادلرجع نفسو   1
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كادلسجلني يف جدكؿ الغرفة الوطنية حملافظي  ( أعضاء منتخبني من اجلمعية العامة من بني األعضاء ادلعتمدين09يتشكل اجمللس تسعة )
 كالتمثيل لدل اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبيني. كلو نفس قواعد األعضاء انتخاب األعضاء ،احلسابات

 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: صالحيات -2-3-2

الوطين للخرباء للمحاسبيني أما  تتشابو بعض صالحيات اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات مع صالحيات اجمللس
 الصالحيات األخرل اليت زبتلف عنها تتمثل فيما يلي:

 إدارة األمالؾ ادلنقولة كغري ادلنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات كتسيريىا؛ -

 سبثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدل اذليئات العمومية كمجيع السلطات ككذا الغري؛ -

 1اعداد النظاـ الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات. -

ادلعنويني، كادلؤىلني الطبيعيني أك  كيضم األشخاصىو تنظيم يتمتع بالشخصية ادلعنوية،  الوطنية لمحافظي الحسابات: الغرفة -2-3-3
 .دلمارسة مهنة زلافظ احلسابات

 :الحساباتمحافظ  *

اخلاص كربت مسؤكليتو، زلافظ احلسابات ىو كل شخص ؽلارس بصفة عادية، بامسو  01-10من القانوف  22حسب ادلادة  : تعريف -أ 
 .مهمة ادلصادقة على صحة حسابات الشركات كاذليئات كانتظامها كمطابقتها ألحكاـ التشريع ادلعموؿ بو

كتتمثل ىذه ادلهاـ منو،  25، 24، 23احلسابات ال سيما يف ادلواد  ككظائف زلافظيبني مهاـ  القانوف :الحساباتمحافظ  مهام -ب 
 :يف النقاط التالية

بالنسبة للوضعية ادلالية يشهد بأف احلسابات السنوية منتظمة ك صحيحة ك مطابقة سباما لنتائج عمليات السنة ادلنصرمة، ك كذا األمر  -
 كشلتلكات الشركات ك اذليئات؛

للمساعلني أك الشركاء أك حاملي نوية ك مطابقتها للمعلومات ادلبينة يف تقرير التسيري الذم يقدمو ادلسريكف يفحص صحة احلسابات الس -
 احلصص؛

 رللس ادلديرين أك ادلسري؛يبدم رأيو يف شكل تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية ادلصادؽ عليها من طرؼ رللس اإلدارة ك  -

اذليئات اليت تكوف فيها  بني الشركة اليت يراقبها ك ادلؤسسات أك اذليئات التابعة ذلا، أك بني ادلؤسسات كيقدر شركط إبراـ االتفاقيات  -
 للقائمني باإلدارة أك ادلسريين للشركة ادلعنية مصاٌف مباشرة أك غري مباشرة؛

يعرقل استمرار استغالؿ عليو، كمن طبيعتو أف  يعلم ادلسريين ك اجلمعية العامة أك ىيئة ادلداكلة ادلؤىلة بكل نقص قد يكتشفو أك اطلع -
 ادلؤسسة أك اذليئة؛

                                                           
1
 .11.11المرجع نفسه ، ص ص :   
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على صحة كانتظاـ باإلضافة إىل ما سبق فعندما تعد الشركة أك اذليئة حسابات مدرلة أك حسابات مدعمة، يصادؽ زلافظ احلسابات  -
تقرير زلافظي احلسابات لدل الفركع أك الكيانات ك  لك على أساس الوثائق احملاسبيةاحلسابات ادلدرلة ك ادلدعمة ك صورهتا الصحيحة، ك ذ

 .التابعة لنفس مركز القرار

 :كيًتتب عن مهمة زلافظ احلسابات إعداد التقارير التالية
 االقتضاء رفض ادلصادقة ادلربر؛تقرير ادلصادقة بتحفظ أك بدكف ربفظ على انتظاـ ك صحة الوثائق السنوية ك صورهتا الصحيحة، أك عند  -

 ؛تقرير ادلصادقة على احلسابات ادلدعمة أك احلسابات ادلدرلة عند االقتضاء -
 تقرير خاص حوؿ االتفاقيات ادلنظمة؛ -
 تقرير خاص حوؿ تفاصيل أعلى مخس تعويضات؛ -
 تقرير خاص حوؿ االمتيازات اخلاصة ادلمنوحة للمستخدمني؛ -
 نتيجة حسب األسهم أك حسب احلصة االجتماعية؛تقرير خاص حوؿ تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية، ك ال -
 تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية؛ -
 .تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد زلتمل على استمرار االستغالؿ -

 :شروط و كيفيات تعيين وعمل محافظي الحسابات -ج 
الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، من طرؼ اجلمعية العامة أك اجلهاز  يتم تعيني زلافظ احلسابات من بني ادلهنيني ادلعتمدين ك ادلسجلني يف

افظ ادلكلف بادلداكالت بعد موافقتها كتابيا، ك ال يعفي كجود ىياكل داخلية للمراجعة، الشركة أك اذليئة من اإللزامية القانونية لتعيني زل
 .حسابات

سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة، ك ال ؽلكن تعيني نفس احملافظ بعد عهدتني متتاليتني إال  (03)ربدد عهدة زلافظ احلسابات بثالث 
 .سنوات (03)بعد مضي ثالث 

 يف حالة عدـ ادلصادقة على حسابات الشركة أك اذليئة ادلراقبة خالؿ سنتني متتاليتني، يتعني على زلافظ احلسابات إعالـ ككيل اجلمهورية
 .كيف ىذه احلالة ال غلرل ذبديد عهدة زلافظ احلسابات ادلختص إقليميا بذلك،

عندما تعني شركة أك ىيئة، شركة زلافظة احلسابات بصفة زلافظ حسابات فإف ىذه األخرية تعني من بني أعضائها ادلسجلني يف الغرفة 
زلافظي حسابات إبالغ جلنة مراقبة الوطنية زلافظا للحسابات يتصرؼ بامسها، ك يتعني على زلافظ احلسابات أك مسري شركة أك ذبمع 

 .النوعية، بتعينو بصفة زلافظ حسابات عن طريق رسالة موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما
ؽلكن حملافظ احلسابات أف يستقيل دكف التخلص من التزاماتو القانونية، ك غلب أف يلتـز بإشعار مسبق مدتو ثالث أشهر، ك يقدـ تقريرا 

 .اإلثباتات احلاصلة عن ادلراقبات ك
 :كؽلارس زلافظ احلسابات مهامو بالطرؽ ك الكيفيات اآلتية

ؽلكن حملافظ احلسابات االطالع يف أم كقت ك يف عني ادلكاف على السجالت احملاسبية ك ادلوازنات ك ادلراسالت ك احملاضر، كبصفة  -
 عامة كل الوثائق ك الكتابات التابعة للهيئة أك الشركة؛

ف يطلب من القائمني باإلدارة ك األعواف ك التابعني للشركة أك اذليئة كل التوضيحات كادلعلومات، ك أف يقـو بكل التفتيشات ؽلكنو أ -
 اليت يراىا الزمة؛

ؽلكنو أف يطلب من األجهزة ادلؤىلة احلصوؿ يف مقر الشركة على معلومات تتعلق دبؤسسات مرتبطة هبا أك مؤسسات أخرل ذلا عالقة  -
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 ة معها؛مساعل
أشهر على األقل حملافظ احلسابات كشفا زلاسبيا، يعد حسب سلطط احلصيلة  (06)يقدـ القائموف باإلدارة يف الشركات كل ستة  -

 كالوثائق احملاسبية اليت ينص عليها القانوف؛
 وف التجارم؛يعلم زلافظ احلسابات كتابيا يف حالة عرقلة شلارسة مهمتو ىيئات التسيري قصد تطبيق أحكاـ القان -
ء مع مراعاة معايري التدقيق ك الواجبات ادلهنية ادلوافق عليها من طرؼ الوزير ادلكلف بادلالية، ػلدد زلافظ احلسابات مدل ك كيفيات أدا -

 مهمة الرقابة القانونية للحسابات ك سريكرهتا يف إطار رسالة مرجعية ػلددىا دفًت الشركط الذم تعهد بشأنو؛
سابات اجلمعيات العامة كلما تستدعى للتداكؿ على أساس تقريره، ك ػلتفظ حبق التدخل يف اجلمعية ادلتعلقة بأداء ػلضر زلافظ احل -

 مهمتو؛
 .سنوات ابتداء من أكؿ يناير ادلوايل آلخر سنة مالية للعهدة (10)يتعني على زلافظ احلسابات االحتفاظ دبلفات زبائنو دلدة عشر  -

  :ممارسة مهنة محافظ الحسابات والخبير المحاسب والمسؤوليات الناجمة عنها شروط -2-4

لضماف ربقيق الغاية من شلارسة مهنة زلافظة احلسابات، كضع ادلشرع اجلزائرم رلموعة من الشركط اليت غلب توافرىا يف الشخص الذم 
 .حملها زلافظ احلسابات أثناء مزاكلتو دلهنتويرغب يف شلارسة ىذه ادلهنة، باإلضافة إىل أنو حدد ادلسؤكليات اليت يت

 الشركط اليت غلب توافرىا دلمارسة  01-10من القانوف  (08)حددت ادلادة  :شروط ممارسة المهنة -2-4-1

 :مهنة اخلبري احملاسيب زلافظ احلسابات ، كىي كاآليت
 أف يكوف جزائرم اجلنسية؛ -
أف ػلوز على شهادة دلمارسة مهنة زلافظ احلسابات ام أف يكوف حائزا على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أك شهادة معًتفا  -

 دبعادلتها؛
 أف يتمتع جبميع احلقوؽ ادلدنية ك السياسية؛ -
 أف ال يكوف قد صدر يف حقو حكم بارتكاب جناية أك جنحة سللة بشرؼ ادلهنة؛ -
تمدا من الوزير ادلكلف بادلالية ك أف يكوف مسجال يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات كادلصف الوطين للخرباء احملاسبني ، أف يكوف مع -

 كفق الشركط ادلنصوص عليها يف القانوف؛
واجد مكاتبهم، بالعبارات أف يؤدم اليمني بعد االعتماد ك قبل التسجيل يف الغرفة الوطنية أماـ اجمللس القضائي ادلختص إقليميا حملل ت -

اآلتية: " أقسم باهلل العلي العظيم أف أقـو بعملي أحسن قياـ كأتعهد أف أخلص يف تأدية كظيفيت ك أف أكتم السر ادلهين ك أسلك يف كل 
 ."األمور سلوؾ ادلتصرؼ احملًتؼ الشريف، ك اهلل على ما أقوؿ شهيد

 :حاالت التنافي و الموانع -2-4-2
بري احملاسب بكل استقاللية فكرية ك أخالقية، اخلالت التنايف ك ادلوانع، ك ذلك لتحقيق شلارسة مهنة زلافظ احلسابات ك حدد القانوف حا

 :منو مت ربديد احلاالت اليت تعترب متنافية مع ىذه ادلهنة، كىي (64)ففي ادلادة 
 ادلهنية؛ كل نشاط ذبارم ال سيما يف شكل كسيط أك ككيل مكلف بادلعامالت التجارية ك -
 كل عمل مأجور يقتضي قياـ صلة خضوع قانوين؛ -
كل عهدة إدارية أك العضوية يف رللس مراقبة ادلؤسسات التجارية ادلنصوص عليها يف القانوف التجارم، غري تلك ادلنصوص عليها يف  -
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 من ىذا القانوف؛ (46)ادلادة 
 لدل نفس الشركة أك اذليئة؛ اجلمع بني شلارسة مهنة اخلبري احملاسب ك زلافظ احلسابات -
 كل عهدة بردلانية؛ -
 .كل عهدة انتخابية يف اذليئة التنفيذية للمجالس احمللية ادلنتخبة -

صاه يتعني على ادلهين ادلنتخب لعضوية الربدلاف أك لعضوية اذليئة التنفيذية جمللس زللي منتخب، إبالغ التنظيم الذم ينتمي إليو يف أجل أق
 .اشرة عهدتو، ك يتم تعيني مهين الستحالفو يتوىل تصريف األمور اجلارية دلهنتوشهر من تاريخ مب

 .مهاـ التعليم ك البحث يف رلاؿ احملاسبة بصفة تعاقدية أك تكميلية احملاسب،بري اخلال تتناىف مع شلارسة مهنة زلافظ احلسابات ك 
 :بري احملاسب مناخلعلى منع زلافظ احلسابات ك  (65)ك نصت ادلادة 

 القياـ مهنيا دبراقبة حسابات الشركة اليت ؽلتلك فيها مساعلات بصفة مباشرة أك غري مباشرة؛ -
 القياـ بأعماؿ تسيري سواء بصفة مباشرة أك بادلساعلة أك باإلنابة عن ادلسريين؛ -
 قبوؿ ك لو بصفة مؤقتة مهاـ ادلراقبة القبلية على أعماؿ التسيري؛ -
 ة ادلؤسسة أك اذليئة ادلراقبة أك اإلشراؼ عليها؛قبوؿ مهاـ التنظيم يف زلاسب -
 شلارسة كظيفة مستشار جبائي أك خبري قضائي لدل شركة أك ىيئة يراقب حساباهتا؛ -
 سنوات من انتهاء عهدتو؛ (03)شغل منصب مأجور يف الشركة أك اذليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث  -
 بري احملاسب.اخلتوسع نفس حاالت التنايف ك ادلنع السابقة الذكر إىل أعضاء شركات زلافظة احلسابات ك شركات  -
 :مسؤوليات الخبير المحاسب و محافظ الحسابات -2-4-3

 :حدد مسؤكليات اخلبري احملاسب ك زلافظ احلسابات يف الفصل الثامن منو كاآليت 01-10القانوف 
 بات ادلسؤكلية العامة عن العناية دبهمتو ك يلتـز بتوفري الوسائل دكف النتائج؛يتحمل زلافظ احلسا -
 يعد اخلبري احملاسب أثناء شلارسة مهامو مسؤكؿ مدنيا ذباه زبائنو يف احلدكد التعاقدية؛ -
متضامنا ذباه الكياف أك ذباه الغري  يعد زلافظ احلسابات مسؤكال ذباه الكياف ادلراقب عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامو، ك يعد -

 عن كل ضرر ينتج عن سلالفة أحكاـ ىذا القانوف؛
انو ال يتربأ زلافظ احلسابات من مسؤكليتو فيما ؼلص ادلخالفات اليت مل يشًتؾ فيها، إال إذا أثبت أنو قاـ بادلتطلبات العادية لوظيفتو ك  -

تها بصفة مالئمة خالؿ أقرب مجعية عامة بعد اطالعو عليها، ك يف حالة معاينة سلالفة بلغ رللس اإلدارة بادلخالفات، ك إف مل تتم معاجل
 يثبت أنو أطلع ككيل اجلمهورية لدل احملكمة ادلختصة؛

 يتحمل اخلبري احملاسب ك زلافظ احلسابات ادلسؤكلية اجلزائية عن كل تقصري يف القياـ بالتزاـ قانوين؛ -
احلسابات ادلسؤكلية التأديبية أماـ اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للمحاسبة، حىت بعد استقالتهم من  يتحمل اخلبري احملاسب ك زلافظ -

 مهامهم عن كل سلالفة أك تقصري تقين أك أخالقي يف القواعد ادلهنية عند شلارسة كظيفتهما؛

 : خطورهتا يفتتمثل العقوبات التأديبية اليت ؽلكن ازباذىا كفق ترتيبها التصاعدم ك حسب  -
 اإلنذار؛ -
 التوبيخ؛ -
 أشهر؛ (06)التوقيف ادلؤقت دلدة أقصاىا ستة  -
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 :والخبرة المحاسبيةشركات محافظة الحسابات  -2-5

منو، ؽلكن حملافظي احلسابات كاخلرباء احملاسبني أف  (46)،  (12)السيما ادلادتني  01-10طبقا ألحكاـ القانوف  تعاريف: -2-5-1 
يشكلوا شركات أسهم أك شركات ذات مسؤكلية زلدكدة، أك شركات مدنية أك ذبمعات ذات منفعة مشًتكة، باستثناء األشكاؿ األخرل 

 :شركات على الشكل التايلللشركات، دلمارسة مهنهم كل على حدل، شريطة أف ػلمل كل الشركاء اجلنسية اجلزائرية، ك تكوف ىذه ال
ىي شركات األسهم ك الشركات ذات ادلسؤكلية احملدكدة أك التجمعات ادلذكورة سابقا ادلؤىلة شركة محافظة الحسابات : -2-5-2

دلمارسة مهنة زلافظ حسابات، عندما يشكل األعضاء يف الغرفة الوطنية ادلسجلوف بصفة فردية يف اجلدكؿ بصفة زلافظي حسابات ثلثي 
رأس ادلاؿ، ك يشًتط يف الثلث الشريك غري ادلعتمد ك غري ادلسجل يف  (2/3)الشركاء على األقل، ك ؽلتلكوف على األقل ثلثي  (2/3)

 .اجلدكؿ أف يكوف جزائرم اجلنسية، ك حامال لشهادة جامعية ك لو صلة مباشرة أك غري مباشرة بادلهنة

ىي شركات األسهم ك الشركات ذات ادلسؤكلية احملدكدة أك التجمعات ادلذكورة سابقا ادلؤىلة شركات الخبرة المحاسبية:  -2-5-3
الشركاء  (2/3)دلمارسة مهنة اخلبري احملاسب، عندما يشكل أعضاء ادلصف ادلسجلوف بصفة فردية يف اجلدكؿ بصفة خرباء زلاسبني ثلثي 

ك يشًتط يف الثلث الشريك غري ادلعتمد ك غري ادلسجل يف اجلدكؿ أف يكوف  رأس ادلاؿ، (2/3)على األقل، ك ؽلتلكوف على األقل ثلثي 
 .جزائرم اجلنسية، ك حامال لشهادة جامعية ك لو صلة مباشرة أك غري مباشرة بادلهنة

 :شروط االعتماد -2-5-4 
شكلة دلمارسة مهنة اخلبري احملاسب باإلضافة إىل ما سبق ك للحصوؿ على االعتماد، غلب على الشركات ك التجمعات السابقة الذكر ك ادل

 :ك زلافظ احلسابات، ، أف تتوفر فيها الشركط اآلتية
 أف هتدؼ دلمارسة مهنة زلافظ احلسابات ك اخلبري احملاسب ؛ -
 أف يسريىا أك يديرىا الشركاء ادلسجلوف يف اجلدكؿ فقط؛ -
القبلية إما للجهاز االجتماعي ادلؤىل لذلك ك إما حلاملي احلصص أف يرتبط اطلراط أم شريك جديد أك أم عضو جديد فيها، بادلوافقة  -

 االجتماعية، بغض النظر عن أم حكم سلالف؛
 أف ال تكوف بصفة مباشرة أك غري مباشرة ألم شخص أك ذبمع مصلحة؛ -
ات ادلدنية، غري أنو إذا ارتبط نشاط أف ال سبتلك مساعلات مالية يف ادلؤسسات الصناعية أك التجارية أك الزراعية أك البنكية أك يف الشرك -

 .ىذه ادلؤسسات دبهنة زلافظة احلسابات ك اخلبري احملاسب ، ؽلكن للمجلس ادلعين الًتخيص بأخذ مساعلة

 :تنظيم عمل الشركات -2-5-5 
زلافظة احلسابات ك ادلتعلق دبهن زلافظ احلسابات ك اخلبري احملاسب ، اإلطار القانوين لتسيري ك عمل شركات  01-10حدد القانوف 

 :شركات اخلبرية احملاسبية ، ك الذم نلخص أىم ما جاء بو يف النقاط اآلتية
ال ؽلكن تعيني األجهزة ادلسرية لشركات األسهم ك الشركات ذات ادلسؤكلية احملدكدة ك الشركات ادلدنية ك التجمعات ذات ادلنفعة  -

 احملاسب ، إال من بني ادلهنيني ادلسجلني يف اجلدكؿ؛ادلشًتكة، ادلمارسة دلهن زلافظ احلسابات ك اخلبري 
 ال ؽلكن أف تعني األجهزة ادلسرية السالفة الذكر يف أكثر من شركة أك ذبمع؛ -
ال ػلق حملافظي احلسابات ك اخلرباء احملاسبني ، الشركاء يف إطار الشركات ك التجمعات اليت تكلمنا عنها، أف ينفذكا بامسهم اخلاص  -
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 هدات يكونوف قد كلفوا هبا جراء تسجيلهم يف اجلدكؿ، ك ينبغي أف توكل ىذه ادلهاـ أك التعهدات إىل الشركات أك التجمعات؛مهاـ أك ع
 تنجز أعماؿ زلافظي احلسابات ربت أمسائهم اخلاصة، ك ربت مسؤكلياهتم حىت ك إف كانوا ضمن شركة، ك ال تقبل أية أمساء مستعارة؛ -

اء ادلصف الوطين للخرباء احملاسبني ك أعضاء الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ، شركات اخلربة احملاسبية ك تشمل حقوؽ ك كاجبات أعض-
 .شركات زلافظة احلسابات ما عدا حق التصويت ك الًتشح

 المشرفة على معايير التدقيق الجزائرية اللجان -3

 لجنة توحيد الممارسات المحاسبية وإجراءات العمل -3-1

 ب:اف جلنة توحيد ادلمارسات احملاسبية كإجراءات العمل مكلفة 

 العمل؛كضع مناىج عمل يف ميداف يف ادلمارسات احملاسبية كاجراءات  -

أك معنوم خاضع لوجوب القياـ  اعداد ادلشاريع ادلتفق عليها فيما يتعلق بأحكاـ احملاسبة الوطنية ادلطبقة على كل شخص طبيعي -
 باحملاسبة؛

 القياـ بكل الدراسات كالتحليالت يف إطار التنمية كاستعماؿ كسائل احملاسبة كمناىجها؛ -

 اقًتاح اإلجراءات ادلوحدة للمحاسبة؛ -

 دراسة كابداء اراء كتوصيات خاصة بكل مشاريع النصوص القانونية ادلتعلقة باحملاسبة؛ -

 يادين احملاسبة؛سلتلف م كامجاذلا يفضماف تنسيق البحوث النظرية كادلنهجية  -

كضعتها اذليئات الدكلية حوؿ توحيد احملاسبة  اعداد ادلشاريع ادلتفق عليها بالتنسيق مع سلتلف ادلؤسسات ادلعنية، ادلتعلقة بادلعايري اليت -
 كتطبيقها.

 لجنة مراقبة الجودة -3-2

 إف جلنة مراقبة اجلودة مكلفة ب:

 كضع مناىج عمل يف ميداف جودة اخلدمات؛ -

 ابداء اراء كاقًتاح مشاريع نصوص شرعية يف ميداف اجلودة؛ -

 ضماف جودة التدقيقات ادلكلف هبا ادلدققني ادلهنيني؛ -

 كضع ادلعايري اخلاصة بكيفيات تنظيم ادلكاتب كادارهتا؛ -

 كضع ادلناىج اليت تسري ضماف تفقد جودة خدمات ادلكاتب؛ -
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 كآداب ادلهنة؛ ضماف متابعة خاصة دبراعاة أحكاـ االستقالؿ -

 ذكر أمساء ادلراقبني ادلختارين من بني أىل ادلهنة قصد ضماف مهمات تفقد اجلودة؛ -

 الزبائن كسلالطاهتم. إقامة ندكات اجلودة التقنية لألعماؿ كاآلداب كاخلالؽ اليت يتخلق هبا ادلهنيني فيما يتصل بنصح -

 الخاصة اللجنة -3-3

للمحاسبة كىي مؤلفة من خرباء شؤكف  بوضع معايري التدقيق اجلزائرية أنشأت ضمن اجمللس الوطيناللجنة اخلاصة ىي اللجنة ادلكلفة 
 1احملاسبة كالتدقيق.

 (NAA)المطلب الثاني: معايير التدقيق المحلية الجزائرية 

 التالية:الصادر عن كزارة ادلالية أنشئت ادلعايري اجلزائرية  2016فيفرم  04ادلؤرخ يف  002حسب ادلقرر رقم 

  التدقيق مهمة أحكام حول اتفاق 211 معيار التدقيق الجزائري
 قبوؿ اىل ادلعيار ىذا اطار يف ادلدقق يهدؼ التدقيق، مهمة أحكاـ حوؿ اإلدارة مع لالتفاؽ ادلدقق كاجبات ادلعيار ىذا يعاًف 

 2 .عليها االتفاؽ مت قد أساسها على التدقيق سيجرل اليت الشركط تكوف اليت احلاالت يف فقط التدقيق مهمة كمتابعة

 تخطيط تدقيق الكشوف المالية  311معيار التدقيق الجزائري 

 زبطيط التدقيق  :يدرس ىذا ادلعيار التزامات ادلدقق فيما ؼلص التخطيط لتدقيق القوائم ادلالية اىداؼ ادلدقق يف ىذا ادلعيار ىي
ادلدقق بإعداد اسًتاتيجية تدقيق كبرنامج عمل كفقا حلجم الكياف كحجم األعماؿ حىت تنجز ادلهمة بفعالية، كيف ىذا اإلطار يلـز 

 3 .اليت يتعني اصلازىا

  العناصر المقنعة 511معيار التدقيق الجزائري 

 ات يوضح ىذا ادلعيار مفهـو العناصر ادلقنعة يف إطار تدقيق القوائم ادلالية كيعاًف كاجبات ادلدقق فيما يتعلق بتصور ككضع اجراء
تصور  :التدقيق قصد احلصوؿ على عناصر مقنعة كافية كمناسبة توصل اىل نتائج يستند عليها لتأسيس رأيو أىداؼ ادلدقق ىي

ككضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق اليت من شأهنا سبكينو من احلصوؿ على العناصر ادلقنعة الكافية كادلناسبة قصد استخالص 
 4 .أسيس رأيونتائج معقولة يستند عليها يف ت

 اإلجراءات التحليلية  521معيار التدقيق الجزائري 

  يعاًف ىذا ادلعيار استخداـ ادلدقق لإلجراءات التحليلية باعتبارىا مراقبة مادية يف جوىرىا اضافة اىل الزامية اداء ادلدقق إلجراءات
ربليلية اثناء استعراض تناسق رلمل احلسابات كالذم يتم يف هناية التدقيق اىداؼ ادلدقق يف إطار ىذا ادلعيار تتمثل يف مجع 

                                                           
 .28/02/2017دىامي ، اجملل الوطين للمحاسبة ،اللجاف ادلشرفة على معايري التدقيق اجلزائرية ، مكتب االمينة العامة ،  1
 .  2016فرباير  04ادلتضمن للمعايري اجلزائرية للتدقيق ، ادلؤرخ يف  002مقرر رقم   2
 . 2016أكتوبر  11ادلتضمن للمعايري اجلزائرية للتدقيق ، ادلؤرخ يف  150مقرر رقم   3
 .نفس ادلرجع   4



.........................................................................الجانب النظري..الفصل األول.....  
 

  
28 

 
  

دلوثوقة من خالؿ كضع اإلجراءات التحليلية ادلادية تصور كاداء اجراءات ربليلية يف تاريخ قريب من هناية اعماؿ العناصر الدلة كا
 1 .التدقيق لتأكد من تنسيق بني القوائم ادلالية كمعرفتو ادلكتسبة حوؿ الكياف

 استمرارية االستغالل 571معيار التدقيق الجزائري 

 قق يف تدقيق القوائم ادلالية ادلتعلقة بتطبيق االدارة لفرضية استمرارية االستغالؿ يف إعداد القوائم يعاًف ىذا ادلعيار التزامات ادلد
مجع العناصر ادلقنعة الكافية ادلتعلقة دبدم التزاـ االدارة يف إعداد القوائم ادلالية  :ادلالية اىداؼ ادلدقق يف ىذا إطار ىذا ادلعيار ىي

الص نتائج حوؿ كجود اك عدـ كجود يقني معترب مرتبط بأحداث من شأهنا بعث الشك يف بفرض استمرارية االستغالؿ استخ
 .2قدرة ادلؤسسة على االستمرارية كربديد تأثري ذلك على تقرير ادلدقق انطالقا من العناصر ادلقنعة اجملمعة

 اعمال المدققين الداخلين  611معيار التدقيق الجزائري 

 انتفاع ادلدقق اخلارجي من اعماؿ التدقيق الداخلي إذا تبني لو اف مهمة التدقيق الداخلي بإمكاهنا  يعاًف ىذا ادلعيار شركط كفرصة
يهدؼ ادلدقق يف إطار ىذا ادلعيار كيف حالة ما كجد لدم ادلؤسسة كظيفة التدقيق الداخلي  .اف تكوف ذات داللة للقياـ دبهمتو

د امكانية كاىل ام مدل تستخدـ األعماؿ اخلاصة بادلدققني الداخليني ربدي :اىل إمكانية االستفادة منها الحتياجات مهمتو
 .3ربديد مدل مالئمة أعماؿ ادلدققني الداخلني الحتياجات مهمتو

  استعمال اعمال خبير معين من طرف المدقق 621معيار التدقيق الجزائري 

 راقبة خاصة تتطلب خربة يف ميداف اخر غري احملاسبة كالتدقيق يعاًف ىذا ادلعيار كاجبات ادلدقق عندما يستعني خببري ؼلتاره للقياـ دب
يهدؼ ادلدقق يف ىذا إطار اىل ربديد احلاالت اليت يقدر ادلدقق ضركرة االستعانة  .اضافة اىل كيفيات االخذ باستنتاجات اخلبري

 .4خببري ربديد ما إذا كانت اعماؿ اخلبري الذم عينو مالئمة الحتياجات التدقيق

 الخارجية التأكيدات 515 التدقيق الجزائريمعيار 
 مثبتة، أدلة على احلصوؿ هبدؼ اخلارجية التأكيد إلجراءات ادلدقق استعماؿ ادلعيار ىذا يعاًف 

 .5 داللة ذات مثبتة أدلة على احلصوؿ هبدؼ الالزمة اإلجراءات التنفيذ حيز ككضع تصور ادلعيار ىو ىذا اطار يف ادلدقق أىداؼ

  الالحقة األحداث 561معيار التدقيق الجزائري 
 ادلدققيهدؼ ادلالية ،  تدقيق القوائم إطار يف احلسابات إلقفاؿ الالحقة األحداث اذباه ادلدقق التزامات إىل ادلعيار ىذا يتطرؽ 

تتطلب  اليت الالحقة األحداث أف على تدؿ اليت ك كادلالئمة الكافية ادلثبتة العناصر على اىل احلصوؿ ادلعيار ىذا إطار يف
 هبا علم اليت لألحداث ادلالئمة ادلطبق؛ كادلعاجلة احملاسيب للمنهج كفقا معاجلتها سبت قد ادلالية، القوائم على تعديالت إحداث

 .6التاريخ  ذلك قبل هبا علم ىو إف زلتواه على تعديالت إىل إحداث بو لتؤدم كانت اليت ك تقريره إصدار تاريخ بعد
 

                                                           
 . 2016مارس  15ادلتضمن للمعايري اجلزائرية للتدقيق ، ادلؤرخ يف  23مقرر رقم   1
 نفس ادلرجع .  2
 نفس ادلرجع .  3
 نفس ادلرجع .  4
 . 2016فرباير  04ادلتضمن للمعايري اجلزائرية للتدقيق ، ادلؤرخ يف  002مقرر رقم   5
 .نفس ادلرجع   6
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  الكتابية التصريحات 581 معيار التدقيق الجزائري
   ادلدقق ادلالية ، أىداؼ القوائم إطار مراجعة يف اإلدارة طرؼ من الكتابية التصرػلات على ادلدقق ربصل إلزامية ادلعيار ىذا يعاًف 

 خاصة كجو أكمل دبسؤكلياهتا على قامت قد األخرية ىذه ف أ يؤكد اإلدارة طرؼ من الكتابية التصرػلات على ىي احلصوؿ
 .1للمدقق ادلقدمة ادلعلومات مشولية ك ادلالية القوائم بإعداد ادلتعلقة تلك

 االفتتاحية االرصدة-االولية التدقيق مهام 511معيار التدقيق الجزائري 
 ادلعيار ىذا اطار يف ادلدقق االكلية ىدؼ التدقيق مهمة اطار يف االفتتاحية االرصدة ؼلص فيما ادلدقق كاجبات ادلعيار ىذا يعاًف 

 صحيح بشكل مت االفتتاح اعادة عند السابقة ادلالية السنة اقفاؿ ارصدة بضماف نقل تسمح اليت الكافية ادلقنعة العناصر ىو مجع
 التسجيل اك احملاسبية، الطرؽ استخداـ اجلارية؛ ك ثبات للسنة ادلالية القوائم على معرب تأثري لو اختالؿ ام ربتوم على ال كاهنا

 .2 الطرؽ يف احلاصلة التغريات ألثر الصحيح
  المالية للكشوف التدقيق وتقرير الرأي تأسيس 711معيار التدقيق الجزائري 

 كفق التدقيق يتم عندما ادلدقق كمضموف تقرير شكل اىل اضافة ادلالية، القوائم حوؿ رأم بتشكيل ادلدقق التزاـ ادلعيار ىذا يعاًف 
 للمرجع تبعا رلملها يف ادلالية القوائم اعداد مت انو )ام غري معدؿ رأم صياغة اىل ادل قد كيكوف للتدقيق اجلزائرية ادلعايري

 االستنتاجات تقييم اساس على ادلالية القوائم حوؿ رأم يف تشكيل ادلعيار ىذا اطار يف ادلدقق اىداؼ ادلطبق( تتمثل احملاسيب
 . 3الرأم ذلك أساس يصف كتايب تقرير يف الرأم ىذا عن بوضوح ادلقنعة اجملمعة ؛ كالتعبري العناصر من ادلستخرجة

 
 األدبيات التطبيقيةالمبحث الثالث: 

 الدراسات السابقة المطلب األول:

 احملاسيب.: أطركحة لنيل درجة دكتورة أعلية تبين معايري ادلراجعة الدكلية يف ظل اإلصالح 2015-2014 سايج فايزالطالب  -1
ادلتعلق  01/10كالقانوف  ،ادلتعلق بالنظاـ احملاسيب ادلايل 11/07عرفت شلارسة ادلراجعة اخلارجية باجلزائر عدة ربوالت بدء من تطبيق القانوف 

 .زلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد ،دبهن اخلبري احملاسب
ؽلارس  ،احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة كتنظيمو كقواعد سريه 2011جانفي  27ادلؤرخ يف  24/11فمن خالؿ ادلرسـو التنفيذم 

كلة اجمللس الوطين للمحاسبة بعنواف التقييس احملاسيب متابعة كضماف مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية كادلعايري الد
 .للمراجعة

ة الصادرة عن رللس معايري ادلراجعة كالتأكيد الدكيل ك اخلاصة دبراجعة ك قصد التحسيس بأعلية تبين ادلعايري الدكلية للمراجع  
لى ربليل القوائم ادلالية التارؼلية كامتداد لإلصالح احملاسيب ادلتمثل يف تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل ،فقد اظهرت نتائج الدراسة ادلبينة ع

ادلعايري الدكلية للمراجعة يف البيئة اجلزائرية سيمكن من ربقيق نتائج  ، اف تبين مراجع خارجي 180استبياف استهدؼ عينة متكونة من 
، ك على قبوؿ تقارير ادلراجعة على مستول الدكيل كقد اظهرت اعلى نسبة من االجابات  اغلابية على التطبيق السليم للنظاـ احملاسيب ادلايل

 .اكرب من تكاليف تطبيقهااف ادلنافع ادلتوقعة من تبين ادلعايري الدكلية للمراجعة ستكوف 

                                                           
 نفس ادلرجع .  1
 . 2016أكتوبر  11ادلتضمن للمعايري اجلزائرية للتدقيق ، ادلؤرخ يف  150مقرر رقم   2
 نفس ادلرجع .  3
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توصي الدراسة بإعداد معايري مراجعة زللية لتطبيق فقط على مراجعة احلسابات اجملمعة بالنسبة للمؤسسات ادلدرجة يف البورصة   
، كتبين ادلعايري كقد استحسن أغلبية عينة الدراسة امكانية تبين ادلعايري الدكلية االخرل الصادرة عن رللس معايري ادلراجعة كالتأكيد الدكيل

دلفتاحية: ادلراجعة اخلارجية االدكلية االخرل الصادرة عن االرباد الدكيل للمحاسبني كجزء من مسار تبين ادلعايري الدكلية للمراجعة الكلمات 
 ادلعايري الدكلية للمراجعة االصالح احملاسيب.

 .أداء ادلراجعة ادلالية يف ظل معايري ادلراجعة الدكلية ضلو ربسني 2017-2016أطركحة لنيل شهادة الدكتورة  ديلمي عمرالطالب  -2
  تعاين مهنة ادلراجعة ادلالية يف اجلزائر حاليا من بعض ادلشاكل، من بينها ضعف أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات موضوع ادلراجعة كنقص

م ادلالية حسب قواعد كمبادئ النظاـ احملاسيب ادلايل،  كفاءة زلاسيب بعض ادلؤسسات يف معاجلة العمليات كاإلفصاح عن ادلعلومات يف القوائ
كما ربتوم ادلهنة على بعض النقائص تتمثل يف ضعف دكر ادلنظمات ادلهنية يف تنظيم ادلهنة بشكل جيد، باإلضافة إىل حاجة ادلهنة إىل 

ادلهنة إىل ىيئة مستقلة تقـو بتطويرىا كربسينها إطار متكامل دلعايري ادلراجعة ؽلكن االسًتشاد كااللتزاـ ا من طرؼ ادلراجعني كما تفتقر 
باستمرار، باإلضافة إىل االستخداـ غري الكفء لألساليب الكمية العلمية كادلعاينة كاإلجراءات التحليلية كحبوث العمليات من طرؼ 

 ادلراجعني السيما خالؿ العمل ادليداين.
يرىا يرل األكادؽليوف كادلهنيوف يف رلاؿ ادلراجعة ادلالية أف معايري ادلراجعة قصد ربسني أداء مهنة ادلراجعة ادلالية يف اجلزائر كتطو 

على الدكلية تعترب مرجعية ىامة ؽلكن االعتماد عليها يف ذلك، حيث إف تطبيق ادلعايري الدكلية ؽلكن مكاتب ادلراجعة يف اجلزائر من القدرة 
ع ادلكاتب الدكلية، ككذلك دعم استقالؿ ادلراجعني كزبفيض ادلخاطر ادلتعلقة مراجعة حسابات ادلؤسسات الوطنية كاألجنبية كادلنافسة م

 بإبداء الرأم، باإلضافة إىل تفعيل برنامج مراقبة جودة األداء ادلهين للمراجعني كآليات عمل اجلهات ادلنظمة للمهنة، كما يساعد تطبيق
 مراجعة كادلنظمات ادلالية كاالقتصادية الدكلية كادلنظمة العادلية للتجارة.ادلعايري الدكلية اجلزائر يف االنضماـ إىل اذليئات الدكلية لل

يتم ربسني أداء مهنة ادلراجعة ادلالية يف اجلزائر من خالؿ ربسني مستول التأىيل العلمي للمراجعني عن طريق اعتماد تدريس 
يتعلق بكيفية تطبيق معايري ادلراجعة الدكلية، ككذلك ربسني  ادلناىج الدكلية يف معاىد تكوين ادلراجعني كيف اجلامعات باجلزائر خاصة ما

مستول التأىيل العملي عن طريق ذبسيد كتفعيل سياسة الًتبصات للمراجعني باخلارج كإعادة النظر يف كيفية منح الًتاخيص كتنظيم 
عايري ادلراجعة الدكلية كزلاكلة االستفادة من ادلكاتب، باإلضافة إىل ربط عالقات دلكاتب ادلراجعة يف اجلزائر مع مكاتب دكلية تعتمد م

الية، ذبارب الدكؿ اليت صلحت يف ربسني كتطوير مهنة ادلراجعة فيها باالعتماد على معايري ادلراجعة الدكلية الكلمات ادلفتاحية: ادلراجعة ادل
 معايري ادلراجعة الدكلية، ربسني األداء.

ربت عنواف أعلية االعتماد على  01/01/2018نشرت بتاريخ  سعيدي يحي كزيادي سامي مقاؿ علمي اقتصادم لألستاذين  -3
إلصالح كتطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر ، رللة احلقوؽ كالعلـو االنسانية جامعة زياف بن عاشور  (ISA)معايري التدقيق الدكلية 

 .(02)-33باجللفة ،العدد االقتصادم رقم
إلصالح كتطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر، حيث تعترب ىذه  (ISA)هتدؼ الدراسة اىل ابراز أعلية االعتماد على معايري التدقيق الدكلية 

اصدار  ادلعايري دبثابة ظلاذج كارشادات عامة تؤدم اىل توجيو كترشيد ادلدقق أثناء القياـ بعملو، كما تعترب مقاييس جلودة أداء ادلدقق، كيتم
 التابع لالرباد الدكيل للمحاسبني. (IAASB)ىذه ادلعايري بواسطة رللس معايري التدقيق كالتأكيد الدكيل 

كما كقد توصلت الدراسة اىل مجلة من النتائج أعلها أف االسًتاتيجية ادلثلى إلصالح مهنة التدقيق ىي تكييفها مع معايري التدقيق الدكلية،  
يف إصالح مهنة التدقيق سيساىم اىل حد كبري يف ربسني األداء ادلهين للمدقق اجلزائرم، باإلضافة اىل الثقة أف االعتماد على ىذه ادلعايري 

 اليت تضيفها ىذه ادلعايري على القوائم ادلالية ادلنشورة.
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بيقها يف بعنواف معايري التدقيق الدكلية كمدل تط 2016/2017سنة  بن حيزية يمينة كهجام كاهنة مذكرة ماسًت للطالبتني  -4
 جامعة زلمد البشري االبراىيمي.الواقع ادلهين باجلزائر، 

تناكلنا يف ىذه ادلذكرة موضوع مهنة التدقيق احملاسيب يف ظل معايري التدقيق الدكلية، كاذلدؼ ىو معرفة مدل تطبيق معايري التدقيق 
تدقيق الدكلية ادلتعلقة بادلعايري العامة، معايري العمل ادليداين، الدكلية باجلزائر كذلك من خالؿ معرفة مدل التزاـ مدقق احلسابات دبعايري ال

 معايري إعداد التقرير كمعرفة مدل أعليتها عند القياـ بعملية التدقيق.

اعتمدنا يف دراستنا على استبياف تضمن أسئلة مقسمة على ثالث زلاكر حيث يصب كل زلور يف فكرة من فرضيات الدراسة كقد مت 
تول كاليات برج بوعريريج، سطيف، مسيلة. حيث مشلت عينة الدراسة خرباء زلاسبني زلافظي حسابات كزلاسبني توزيعو على مس

 Tك كالختبار الفرضيات استخدمنا اختبار ستيودنت SPSS معتمدين. ك استخدمنا كوسائل مساعدة يف ربليل االستبياف على برنامج 

 للعينة الواحدة.

مدقق احلسابات ملتـز بتطبيق معايري التدقيق. كبتطبيقو ذلذه فإف ىذا يساعد يف تطوير مهنة التدقيق كيف األخري مت التوصل إىل أف 
 كتوفري درجة عالية من الثقة كادلصداقية يف تقاريرىم.

كمعايري  NAAبعنواف دراسة مقارنة بني معايري الدقيق اجلزائرية  2016/2017مذكرة ماسًت للطالب أشرؼ بن صغري سنة  -5
 .جامعة العريب بن مهيدم، اـ البواقي ISAق الدكلية التدقي

 كمعايري التدقيق الدكلية NNA إف اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو زلاكلة الوقوؼ على مجلة من االختالفات بني معايري التدقيق اجلزائرية
ISA معايري التدقيق اجلزائرية ،كمن خالؿ ىذه الدراسة حاكلنا إلقاء الضوء على أىم اجلوانب اليت سبس ادلوضوع، تبني أف NNA  كمعايري

بينهما اختالفات غري كاضحة ادلعامل كليس ذلا تأثري على تغيري مضموف ادلعيار حبد ذاتو كاظلا ىذه االختالفات عبارة  ISA التدقيق الدكلية
كذلك نتيجة تطور  ISA دقيق الدكليةعن تعديالت بسيطة ، كمنو استخلصنا أف اجلزائر قامت باستخداـ أسلوب التبين الكامل دلعايري الت

 التدقيق يف اجلزائر.

 المطلب الثاني: ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة

ؽلكن عرض شليزات  كاقع تطبيق ادلعايري احمللية للتدقيق يف اجلزائربعد طرح أىم الدراسات السابقة ادلختلفة، اليت تناكلت موضوع 
 لنقاط التالية: دراستنا عن الدراسات السابقة يف ا

كالذم يضبط كيوضح  10/01التطػرؽ الػى دراسػة كاقػع مهنػة التدقيق على ضوء ما جاء بو ادلشرع اجلزائرم عن عرب اقراره لقانوف  -
 الشركط كادلؤىالت ادلتعلقة دبمارسني مهنة التدقيق يف اجلزائر.

 التدقيق احمللية يف ظل التغريات احملاسبة اجلديدة اليت تبنتها اجلزائر مؤخرا. التطرؽ اىل قياس مدل التزاـ ادلدقق اجلزائرم يف تطبيق معايري -

اكتشاؼ مدل مالءمة معاير التدقيق احمللية لتغريات احملاسبية احلديثة كمدل اعتماد جلاف اصدار معايري التدقيق احمللية على معايري  -
 التدقيق الدكلية.



.........................................................................الجانب النظري..الفصل األول.....  
 

  
32 

 
  

 الفصل خالصة 

االطار النظرم للدراسة اىل مفاىيم ادلعايري الدكلية كاالمريكية كخطوات اصدارىا كعرض الىم  عرضنا يف ىذا الفصل يف ضوء
كأىم اللجاف  ،تعلق دبهن اخلبري احملاسب كزلافظ احلساباتيم الذ 10/01معايري التدقيق الدكلية كما تناكلنا ايضا كل ما يتعلق بالقانوف 

 ري التدقيق اجلزائرية .كاجملالس ادلشرفة على ىذه ادلهنة ككذلك معاي
كما تناكؿ ىذا الفصل أىم الدراسات السابقة اليت تصب يف نفس رلاؿ دراستنا حيث مت التطرؽ اىل اجلوانب ادلختلفة يف ىذه 

ا ، كيف الدراسة كادلتمثلة يف االشكالية الرئيسية كالفرضيات ادلقًتحة ، ادلنهج ادلتبع كاذلدؼ من الدراسة كأىم النتائج اليت توصلت اليه
 النهاية سبت مقارنة دراستنا بالدراسات السابقة كذكر ما تتميز بو عن الدراسات االخرل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الجانبالفصل الثاني   

 التطبيقي  
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   تمهيد

بعد استعراض سلتلف ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، سيتم ربطها باجلانب التطبيقي، لغرض الوصول إىل أىداف 
الدراسة، وإلثبات الفرضيات مت استخدام أسلوب ادلسح ادليداين جلمع البيانات ادلتمثلة يف استقصاء أراء زلافظي احلسابات واخلرباء 

 من خالل مبحثٌن: التطبيقية،استمارة استبيان ادلصممة لغرض الدراسة وقد تناول ىذا الفصل الدراسة  احملاسبٌن، وىذا من خالل

  ودوات المببةةاألالمبحث األول: الطريقة و 

 المبحث الثاني: نبائج الدراسة الميدانية، تفسيرها ومناقشبها
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 المبحث األول: الطريقة واألودوات المببةة

يف ىذا ادلبحث كيفية إصلاز الدراسة، أي توضيح ادلنهجية ادلتبعة واختبار رلتمع الدراسة والعينة وكيفية قياسها، وذلك سنتناول 
 بغية الوصول إىل النتائج لتعميمها، وكذا إبراز أىم األدوات ادلستخدمة يف حتليل ادلعطيات واختبار الفرضيات.

 المطلب األول: طريقة الدراسة

 لب ادلنهج ادلتبع يف الدراسة وكيفية اختيار رلتمع الدراسة والعينة ادلدروسة.يتضمن ىذا ادلط

 الفرع األول: اخبيار مجبمع الدراسة

 احلسابات، خرباء زلاسبٌن( يعملون يف مكاتب تدقيق.  )زلافظيمت حصر رلتمع الدراسة يف مدققٌن خارجيٌن 

جم العينة وصعوبة التقرب إىل الفاات ادلعنية ورف  حل ونظرا  ،ةاالستبانوزيع بالنسبة لعينة الدراسة مل يتم حتديدىا بشكل مسبق قبل ت
العينات  أفراد البع  منهم اإلجابة على أسالة االستبيان وقيود الوقت والتكلفة، استوجب علينا ضرورة االعتماد على أكرب عدد شلكن من

 .بوعريريج والية برجيف 

استمارة استبيان مشلت زلافظي احلسابات وخرباء احملاسبة، وبعد عملية الفرز، التبويب والتنظيم، تقرر اإلبقاء على  50حث بتوزيع قام البا
 استمارة من رلموع االستمارات لتمثيل رلتمع الدراسة وذلك لعدم إرجاع البع  منها نظرا لضيق الوقت. 34

 عدد االستبانات ادلوزعة وادلسرتدة على عينة الدراسة (1-2)جدول رقم 

 العدد النسبة % البيان االسببيان
 عدد االستمارات ادلوزعة 50 100
 عدد االستمارات ادلفقودة وادلهملة 5 10
 عدد االستمارات اليت تعذر اسرتجاعها 11 22
 عدد االستمارات الصاحلة 34 68

 ةستباناعتمادا على استمارات االمن إعداد الطلبة المصدر: 

 الفرع الثاني: منهج الدراسة

فقد مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظاىرة   حتقيقها،بناء على طبيعة الدراسة واألىداف اليت تسعى إىل 
كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، كما ال يكتفي ىذا ادلنهج عند مجع ادلعلومات ادلتعلقة بالظاىرة من أجل الوقوف على 

إىل استنتاجات يبىن عليها التصور ادلقرتح حبيث يزيد رصيد  للوصولوالتفسًن مظاىرىا وعالقتها ادلختلفة، بل يتعداه إىل التحليل، الربط 
 ادلعرفة عن ادلوضوع. 
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 المطلب الثاني: أودوات جمع البيانات

جلمع بعد اختبار الباحث دلنهج الدراسة ادلتبع تأيت عملية مجع البيانات من أفراد عينة اجملتمع ادلدروس فقد مت االعتماد على أدوات معينة 
  .ةستباناالالبيانات اليت ختدم الدراسة ادلتمثلة يف 

 المبةلق بالدراسة االسببانةالفرع األول: تصميم 

بٌن مت استخدام االستبيان كأحد أدوات الدراسة، جلمع سلتلف ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، وادلتمثلة يف أراء خرباء زلاس
 عملية تصميم االستبيان بعدة مراحل ىي: وقد مرت احملليةحول مدى التزام مدقق احلسابات مبعايًن التدقيق  وزلافظي حسابات

 يم األوليمرحلة البصم -1

مبوضوع الدراسة، حبيث مت  باالستعانة بكتب ومراجع ذات الصلة ةستباناانطالقا من اجلانب النظري والدراسات السابقة مت إعداد 
  االستفادة من اخللفية النظرية يف صياغة أسالة االستبيان لتطابق إشكالية الدراسة والفرضيات ادلصاغة، مراعٌن يف ذلك ما يلي:

 ؛وسهلة الفهمصياغة عبارات األسالة بطريقة بسيطة  -
 ؛ترتيب احملاور حسب الفرضيات ادلصاغة -
 ؛ربط األسالة باألىداف ادلرجوة من الدراسة ادليدانية -
 .استعمال لغة سليمة -

 عرض االسببيان على المحكمين مرحلة-2 

كأداة جلمع البيانات وبعد  والتدقيق على مدى صالحيتها مت عرض االستبيان على رلموعة من احملكمٌن من ذوي االختصاص يف احملاسبة
 اسرتجاع االستبانات مت إجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء مقرتحاهتم بعد تسجيلها يف ظلوذج مت إعداده ذلذا الغرض.

 البصميم النهائي لالسببيان مرحلة-3

يف  بعد تصحيح األخطاء والتعديل النهائي باالعتماد على آراء األساتذة مت توزيع االستبيان باالعتماد على التسليم ادلباشر ألفراد العينة
 بوعريريج( أما طريقة االسرتجاع فقد مت من خالل احلصول على اإلجابة بشكل مباشر من ادلستجوبٌن. )برجوالية 

بشدة موافق، زلايد، غًن موافق،  )موافقيقوم أفراد العينة باإلجابة عنها وفق اختيار بديل من مخس بدائل احتوى االستبيان على أسالة 
 .بشدة(غًن موافق 

  الفرع الثاني: األودوات المسبخدمة في تحليل نبائج االسببيان

 مت تقسيم االستبيان إىل قسمٌن رئيسيٌن:
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 شخصية  بيانات - أ

 مبعلومات شخصية حول أفراد العينة )اجلنس، العمر، ادلهنة احلالية، اخلربة ادلهنية، ادلؤىل العلمي(تتكون من أسالة عامة تتعلق 

 الدراسة بيانات -ب 

 زلاور 3عبارة موزعة على  30وىي عبارة عن زلاور االستبيان، وتتكون من 

 عبارات (10)، ويتكون من واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدةاحملور األول: 

  عبارات (8)، ويتكون منمدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدوليةاحملور الثاين: 

  عبارة (12)ويتكون من  مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهماحملور الثالث: 

 يوضح أعداد العبارات حسب احملاور يف استمارة االستبيان:واجلدول اآليت 

 توزيع أعداد العبارات لكل متغًنات الدراسة :(2-2)رقم  جدول

 المحور الثالث المحور الثاني المحور االول المحاور
 12 8 10 العدد
 30 -19  18 -11 10 – 1 العبارات

 االستبيان.: من إعداد الطلبة باالعتماد على استمارة المصدر

  

 واجلدول اآليت يوضح أعداد العبارات حسب ادلتغًنات يف استمارة االستبيان:   

 الدراسة زلاورتوزيع أعداد العبارات لكل  :(3-2)رقم  جدول

 احملور الثالث الثايناحملور  األولاحملور  المحاور
 12 10 8 العدد
 30 - 19 18 – 9 8 – 1 العبارات

 : من إعداد الطلبة باالعتماد على استمارة االستبيان.المصدر

عبارات، احملور الثالث فتكون من  10عبارات، احملور الثاين  08احملور االول  يبٌن اجلدول ان عدد العبارات اليت صيغت لقياس 
 عبارة. 12
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 المطلب الثالث: مقياس وأودوات البحليل

 ول: مقياس البحليلالفرع األ

 رت اخلماسي التايل:امت استخراج مقياس التحليل باستخدام مقياس ليك

 .موافق بشدة=  5

 .موافق=  4

 .زلايد=  3

 .معارض=  2

 .معارض بشدة=  1

 1وحيسب وفق اخلطوات التالية:

 .4=  1-5يساوي يتم حساب ادلدى حيث  -

 . 0.80=  4/5يتم حساب طول الفاة من خالل تقسيم ادلدى على عدد الفاات  -

 وىكذا بالنسبة لبقية قيم ادلتوسطات احلسابية  0.80+1إىل  1األوىل لقيم ادلتوسط احلسايب ىي من  الفاة -

 ومنو فإن جدول تفسًن النتائج يكون وفق ادلقياس التايل:    

 مقياس حتليل زلاور االستبيان :(4-2)رقم اجلدول 

 [5-4.2[ [4.2-3.4[ [3.4-2.6[ [2.6-1.8[ [1.80-1] مقياس البحليل
 موافق بشدة موافق زلايد معارض معارض بشدة الدرجة

 من إعداد الطالبٌن باالعتماد على ما سبق المصدر:

 أودوات البحليل اإلحصائي ثاني:الفرع ال

 باالعتماد على األساليب(  (SPSS.20مت إجراء ادلعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية يف العلوم االجتماعية  
 بعد جتميع االستبيانات مت استخدام ما يلي:اإلحصائية 

 التكرارات، النسب ادلاوية للتعرف على الصفات الشخصية لعينة الدراسةحساب  -

                                                           
 .، مقال على موقع مقااليت للكتابة والنشرلالستجاباتاخلماسي والتحليل الوصفي  تليكار امساعيل الصامدي، مقياس  1
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 حساب االتساق الداخلي بٌن كل عبارة من عبارات زلاور االستبيان -

 حساب معامل االرتباط بٌن زلاور االستبيان -

 اختبار ثبات االستبيان من خالل ادلؤشر اإلحصائي " ألفا كرونباخ '' -

  دلعرفة مدى ارتفاع واطلفاض استجابة عينة الدراسة لكل عبارةحساب ادلتوسط احلسايب -

 حساب االضلرافات ادلعيارية دلعرفة مدى اضلراف استجابات عينة الدراسة؛ -

 .الدراسةللعينة الواحدة الختبار فرضيات  Tاختبار  -

 عرض وتحليل النبائج واخببار الفرضيات: نيالمبحث الثا
من خالل ىذا ادلبحث سنقوم بعرض كل النتائج ادلتحصل عليها وحتليلها، بداية من اختبار ألفا كرونباخ الذي يقيس نسبة ثبات      

إجابات أفراد عينة البحث حول عبارات االستبانة ادلوجهة إليهم، إىل اختبارات جودة النموذج، وصوال إىل حتليل نتائج زلاور االستبيان 
 ضيات.واختبار الفر 

 اخببار الثبات وجوودة النموذجالمطلب األول : 

 اخببار مةامل الثبات :ولالفرع األ

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة  أي ثبات إجابات أفراد عينة البحث حول عبارات االستبانة ادلوجهة إليهم، مت استخدام معامل  
 مبينة يف اجلدول التايل:والنتائج ادلتحصل عليها (،  Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ 

 معامالت ثبات متغًنات الدراسة: (5-2)رقم جدول 

 مبغيرات الدراسة
 عدود

 الةبارات
 مةامل الثبات

 04845 10 واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدة

 04636 08 مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية

مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مدى اعتماد 
 مهامهم

12 04798 

 04890 30 الثبات العام لالستبيان

 (SPSS. V20)من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات  المصدر:
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 يبٌن اجلدول ما يلي:   

وىي نسبة جيدة ومقبولة إحصائيا   (%89)عبارة، قيمة  30بلغ ألفا كرونباخ للنموذج الكلي أي مجيع عبارات االستمارة ادلقدرة   بــــ  -
 .(%60,00)كوهنا أعلى من النسبة ادلتفق عليها يف رلال العلوم االقتصادية 

وىي نسبة جيدة ومقبولة إحصائيا    (04845)عبارة قيمة  10بــــ  التغًنات اجلديدةواقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل بلغ ألفا كرونباخ  -
 كوهنا أعلى من النسبة ادلتفق عليها يف رلال العلوم االقتصادية.

وىي قيمة جيدة ومقبولة  (04636)عبارات قيمة  08بلغ ألفا كرونباخ مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية بــــ  -
 إحصائيا.

   قيمة عبارة  12بــــ   مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهمبلغ ألفا كرونباخ  -
 ومنو ميكننا االطمانان إىل نتائج الدراسة وتعميمها. ،وىي كلها قيم مقبولة ،(04798)

على مستوى ادلتغًنات واحملاور أقل منو على ادلستوى الكلي )النموذج العام( وىذا يعين عدم وجود فقرة  ألفا كرونباخ كما أن قيمة   
 تضعف مقياس البحث، األمر الذي يعطي صفة الثبات والصدق لقياس االستبانة ادلعتمدة يف البحث احلايل.

 :)مةامل االلبواء( ثاني: اخببار البوزيع الطبيةيالفرع ال

للتأكد من صالحية النموذج واختيار فرضيات الدراسة جيب التحقق من أن البيانات اليت حتصلنا عليها ختضع للتوزيع الطبيعي،  
. ويعد ذلك شرطا إلجراء حتليل [3+،3-]الذي يكون يف معظم الدراسات زلصور بٌن  Skewnessوذلك حبساب معامل االلتواء 
 االضلدار ولضمان الوثوق بو.

 مل االلتواء دلتغًنات الدراسة معا :(6-2) رقم جدول

 مةامل االلبواء عدود الةينة مبغيرات الدراسة

 0,880 - 10 واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدة

 -14033 08 مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية

اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مدى اعتماد مدققي احلسابات يف 
 مهامهم

12 04153- 

 -04789 30 واقع تطبيق ادلعايًن احمللية للتدقيق يف اجلزائر

 .«SPSS 24»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر
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[ وبالتايل فإن البيانات اجملمعة موزعة توزيعا طبيعيا،  +3،-3يتضح من اجلدول أن كل ادلعامالت مقبولة ألهنا تنتمي إىل اجملال ]
 ومنو نستنتج أن ىذا النموذج قابل لالختبار.

 ثالث: اخببار جوودة الةالقةالفرع ال

'' واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات  األولور احملاجلدول التايل يوضح معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات 
، وبذلك يعترب اجملال α ≤ 0.1 عند مستوى معنوية   ادلبينة دالةالكلية للمحور، والذي يبٌن أن معامالت االرتباط  والدرجة‘‘ اجلديدة 

 صادقا يف قياس ما وضع لقياسو.

 األول وراحملرتباط بٌن كل فقرة من فقرات معامل اال: (7-2) رقم جدول

 نبائج االتساق الداخلي  األولالمحور عبارات 

اعادة تشكيل اذلياات ادلكلفة بتنظيم مهنة التدقيق يالئم التغًنات اجلديدة 
 اليت مست كل من مهنة احملاسبة والتدقيق

 04391 معامل ارتباط بًنسون

 04076 مستوى الداللة

توجد برامج لتكوين تسمح للمدققٌن )زلافظي احلسابات و اخلرباء 
 بالتكيف مع التطورات احلاصلة يف مهنة احملاسبة  (احملاسبٌن

 04608 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

توجد برامج لتكوين تسمح للمدققٌن )زلافظي احلسابات و اخلرباء 
 بالتكيف مع التطورات احلاصلة يف مهنة التدقيق  (احملاسبٌن

 04673 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يوجد دستور يتعلق بقواعد سلوك وأخالقيات ادلهنة يعتمد عليو ادلدقق يف 
 حياتو ادلهنية

 04419 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

طبيعة التأىيل العلمي ادلؤىل الكتساب صفة ادلدقق اخلارجي الذي نص 
 يالئم التغًنات اجلديدة 10/01عليو القانون 

 04663 بًنسونمعامل ارتباط 

 0,000 مستوى الداللة

ميكن اعتبار معايًن التدقيق احمللية ادلتعلقة بالعمل ادليداين بأهنا معايًن سهلة 
 الفهم و التطبيق؟

 04737 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

 ميكن اعتبار معايًن التدقيق احمللية ادلتعلقة بإعداد التقرير بأهنا معايًن سهلة
 الفهم و التطبيق؟

 04609 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة
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ميكن للمدقق اجلزائري ان ميارس مهنة التدقيق يف دولة أجنبية يف حال 
 انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة

 04757 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

التدقيق االجنبية اليت دتارس مهامها ميكن للمدقق اجلزائري منافسة مكاتب 
 يف اجلزائر يف حال انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة

 04738 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

 04824 معامل ارتباط بًنسون تتوفر مهنة التدقيق يف اجلزائر على كل ادلقومات الضرورية ذلا

 0,000 مستوى الداللة

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

'' مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق  الثاين وراحملرتباط بٌن كل فقرة من فقرات اجلدول التايل يوضح معامل اال
، وبذلك يعترب اجملال α  ≤0.1 ند مستوى معنوية  الدولية  '' والدرجة الكلية للمحور، والذي يبٌن أن معامالت االرتباط ادلبينة  دالة ع

 صادقا يف قياس ما وضع لقياسو.

 الثاين وراحملرتباط بٌن كل فقرة من فقرات معامل اال: (8-2)رقم جدول 

 نبائج االتساق الداخلي  الثانيعبارات المحور 

مستوي تعترب معايًن التدقيق الدولية معايًن ضرورية لتطوير مهنة التدقيق على 
 الدويل

 -04052 معامل ارتباط بًنسون

 04076 مستوى الداللة

 04701 معامل ارتباط بًنسون معايًن التدقيق الدولية مع البياة احمللية تتالءم

 0,000 مستوى الداللة

ميكن االعتماد على ادلعايًن الدولية كدليل علمي و مهين اثناء اصدار معايًن 
 اجلزائرية

 04667 بًنسونمعامل ارتباط 

 0,000 مستوى الداللة

 04571 معامل ارتباط بًنسون وجود معايًن تدقيق دولية يلغي البحث عن معايًن تدقيق جزائرية

 0,000 مستوى الداللة

 04422 معامل ارتباط بًنسون تساىم معايًن التدقيق الدولية يف تطوير و حتسٌن معايًن التدقيق احمللية

 0,000 مستوى الداللة
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 04339 معامل ارتباط بًنسون مت استنباط مبادئ معايًن التدقيق احمللية من ادلعايًن الدولية

 0,000 مستوى الداللة

 04695 معامل ارتباط بًنسون ميكن اعتبار البياة اجلزائرية مكانا يساعد على تطبيق معايًن التدقيق الدولية

 0,000 مستوى الداللة

الدولية معدة بشكل علمي مهين متطور يساعد على تطوير معايًن التدقيق 
 مهنة التدقيق يف اجلزائر

 04708 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

'' مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على  الثالث وراحملاجلدول التايل يوضح معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات 
 عنوية  معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم ''  والدرجة الكلية للمحور، والذي يبٌن أن معامالت االرتباط ادلبينة  دالة عند مستوى م

α ≤ 0.1.وبذلك يعترب اجملال صادقا يف قياس ما وضع لقياسو ، 

 الثالث وراحملرتباط بٌن كل فقرة من فقرات اال معامل: (9-2) رقم جدول

 نتائج االتساق الداخلي  احملور الثالث

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق (210)

 04368 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 ختطيط تدقيق الكشوف ادلالية (300)

 04596 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 العناصر ادلقنعة (500)

 04747 بًنسونمعامل ارتباط 

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 اإلجراءات التحليلية( 520)

 04732 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 استمرارية االستغالل (570)

 04746 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة
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يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 اعمال ادلدققٌن الداخلٌن (610)

 04283 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 استعمال اعمال خبًن معٌن من طرف ادلدقق (620)

 04655 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 التأكيدات اخلارجية (505)

 04547 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 األحداث الالحقة (560)

 04625 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 التصرحيات الكتابية (580)

 04263 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 االرصدة االفتتاحية-مهام التدقيق االولية (510)

 04335 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 
 تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية (700)

 04620 معامل ارتباط بًنسون

 0,000 مستوى الداللة

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

 الدراسةتفسير وتحليل محاور  الثاني:المطلب 

 :)الجزء األول( النبائج الةامة للمبحوثين ول:الفرع األ

 نتائج حساب التكرارات ونسبها ادلاوية ادلتعلقة باخلصائص الشخصية ألفراد عينة البحث كما يلي: كانت

 كانت نتائج الدراسة كما يلي:: حسب مبغير الجنس -1
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 توزيع أفراد العينة حسب متغًن اجلنس (10-2) رقم جدول

 %النسبة المئوية البكرارات الجنس

 58482 20 ذكر

 41417 14 أنثى

 100 34 المجموع

 .«SPSS 20»من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر: 

مقارنة بنسبة اإلناث   (%58482نسبتهم )يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الغالبية يف عينة الدراسة ىم ذكور، حيث بلغت 
 .(%41417)البالغة 

 : تتوزع أعمار ادلبحوثٌن كما يف اجلدول التايل:حسب مبغير الةمر-2

 توزيع أفراد العينة حسب متغًن العمر: (11-2) رقم جدول

 %النسبة المئوية  البكرارات الةمر

 52494 18 سنة 53اقل من 

 23452 8 سنة 04الى  53من 

 8482 3 سنة 03الى  04من 

 14470 5 سنة 03من  أكثر

 044 50 المجموع

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

بلغت نسبتهم  سنة 35اقل من يشًن اجلدول إىل تقسيمات الفاات العمرية إىل اربع فاات، حيث أن أكرب فاة عمرية 
 40من يف حٌن كانت الفاة العمرية  ،(%14470) سنة 45أكثر من تليها فاة  ،(%23452) سنة 40اىل  35من تليها فاة  (52494%)

 .وعليو نستنتج أن غالبية ادلبحوثٌن من فاة الشباب (%8482) ىي األصغر بنسبة سنة 45اىل 

 ادلؤىل العلمي ألفراد العينة كما ىو موضح يف اجلدولحسب مبغير المهنة: -3
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 ادلهنةتوزيع أفراد العينة حسب متغًن  :(12-2) رقم جدول

 %النسبة المئوية  البكرارات المهنة

 47405 16 محافظ حسابات

 52494 18 خبير محاسبي

 100 34 المجموع

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

 .(%47405)تليها نسبة احملافظٌن احملاسبيٌن بــ دتثل اخلرباء احملاسبون، (%52494)نالحظ أن نسبة 

 ادلركز الوظيفي ألفراد العينة تتوزع كما يف اجلدول التايل: الخبرة:حسب مبغير  -4

 اخلربةتوزيع أفراد العينة حسب متغًن : (13-2)رقم جدول 

 %النسبة المئوية  البكرارات الخبرة

 32435 11 سنوات 5اقل من 

 26447 9 سنوات 10اىل  5من

 23452 8 سنة 15اىل  10من 

 17464 6 سنة 15اكثر من 

 100 34 اجملموع

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

،  سنوات 5قل من من فاة اخلربة اال (%32.35)يف رلال العمل، حيث كانت نسبةاخلربة يبٌن اجلدول توزيع العينة تبعا دلتغًن 
 (%23452)نسبة  سنة 15اىل  10من تليهم فاة أصحاب اخلربة ، (26.17%)بنسبة سنوات 10اىل  5منتليهم فاة أصحاب اخلربة 
 (%17464)نسبة  سنة 15اكثر من  تليهم فاة أصحاب اخلربة

 ادلركز الوظيفي ألفراد العينة تتوزع كما يف اجلدول التايل: :المؤهل الةلميحسب مبغير  -5
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 ادلؤىل العلمي توزيع أفراد العينة حسب متغًن:(14-2)رقم جدول 

 %النسبة المئوية  البكرارات المؤهل الةلمي

 14470 5 ودكبوراه

 2644 9 ماجسبير

 29441 10 ماسبر

 26447 9 ليسانس

 2494 1 شهاودة مهنية

 100 34 المجموع

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

ليسانس  تليهم فاة ماسرتمستواىم  (29441%)بالنسبة لفاة ادلستوى الدراسي للمبحوثٌن يتضح من اجلدول أن نسبة 
مستوى  (2494%)والباقي وادلقدر بــــ (14470%)ب ماجستًندكتوراه  تليهم فاة (26447%)ب ماجستًن تليهم فاة (26447%)ب

 التعليمي اجليد دلعظم أفراد العينة.إذن ىذه النسب تعكس ادلستوى . شهادة مهنية

 :لمحاور الدراسة )الجزء الثاني(النبائج الةامة  :ثانيالفرع ال

 :واقع مهنة البدقيق في الجزائر في ظل البغيرات الجديدةالمحور األول:  -2

 واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدة  نتائج حساب ادلتوسطات احلسابية إلجابات ادلبحوثٌن حول

 عبارات اخلاصة بواقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدةلادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ل: (15-2)رقم جدول 

 الةبارات الخاصة بواقع مهنة البدقيق في الجزائر في ظل البغيرات الجديدة
المبوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المةياري

مسبوى 
 القبول

1 
اعادة تشكيل اذلياات ادلكلفة بتنظيم مهنة التدقيق يالئم التغًنات اجلديدة اليت 

 مست كل من مهنة احملاسبة والتدقيق
 موافق 04569 34541

2 
توجد برامج لتكوين تسمح للمدققٌن )زلافظي احلسابات و اخلرباء احملاسبٌن ( 

 بالتكيف مع التطورات احلاصلة يف مهنة احملاسبة
 موافق 04743 34852

 موافق 04759 34705توجد برامج لتكوين تسمح للمدققٌن )زلافظي احلسابات و اخلرباء احملاسبٌن (  3
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 بالتكيف مع التطورات احلاصلة يف مهنة التدقيق

4 
عليو ادلدقق يف يوجد دستور يتعلق بقواعد سلوك وأخالقيات ادلهنة يعتمد 

 حياتو ادلهنية
 موافق 04853 34617

5 
طبيعة التأىيل العلمي ادلؤىل الكتساب صفة ادلدقق اخلارجي الذي نص عليو 

 يالئم 10/01القانون 
 موافق 04859 34558

ميكن اعتبار معايًن التدقيق احمللية ادلتعلقة بالعمل ادليداين بأهنا معايًن سهلة  6
 الفهم و التطبيق؟

 زلايد 04911 34323

ميكن اعتبار معايًن التدقيق احمللية ادلتعلقة بإعداد التقرير بأهنا معايًن سهلة  7
 الفهم و التطبيق؟

 موافق 04888 34382

ميكن للمدقق اجلزائري ان ميارس مهنة التدقيق يف دولة أجنبية يف حال انضمام  8
 اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة

 زلايد 14011 34352

ميكن للمدقق اجلزائري منافسة مكاتب التدقيق االجنبية اليت دتارس مهامها يف  9
 اجلزائر يف حال انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة

 موافق 04957 34588

 زلايد 04963 34264 تتوفر مهنة التدقيق يف اجلزائر على كل ادلقومات الضرورية ذلا 10

 الجزائر في ظل البغيرات الجديدةواقع مهنة البدقيق في 
 

 موافق 46000 567,0

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

كانت يف رلال ''موافق'' إذ بلغ ادلتوسط العام   واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدةمن خالل اجلدول نالحظ أن 
كما أن ادلتوسط العام لكل عبارة  يقع ضمن رلال )موافق( مبتوسطات حسابية متقاربة شلا يبٌن أن العينة ( 34764)إلجابات أفراد العينة

 (04818)كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت ،  واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدةزلل الدراسة ابدت موافقتها حول 
 .واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل التغًنات اجلديدةحول العينة  ، شلا يعكس التجانس يف إجابات أفراد

 :مدى توافق مةايير البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الدولية: الثانيالمحور  -0

 مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية نتائج حساب ادلتوسطات احلسابية إلجابات ادلبحوثٌن حول
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لعبارات اخلاصة مبدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق لاحلسابية واالضلرافات ادلعيارية  : ادلتوسطات(16-2)رقم جدول 
 الدولية

بمدى توافق مةايير البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الةبارات الخاصة 
 الدولية

المبوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المةياري

مسبوى 
 القبول

11 
تعترب معايًن التدقيق الدولية معايًن ضرورية لتطوير مهنة التدقيق على 

 مستوي الدويل
 موافق 04668 44088

 زلايد 04865 24911 تتالءم معايًن التدقيق الدولية مع البياة احمللية 12

13 
ميكن االعتماد على ادلعايًن الدولية كدليل علمي و مهين اثناء اصدار 

 اجلزائريةمعايًن 
 موافق 04924 34588

 زلايد 04753 24911 وجود معايًن تدقيق دولية يلغي البحث عن معايًن تدقيق جزائرية 14

 موافق 04816 4 تساىم معايًن التدقيق الدولية يف تطوير و حتسٌن معايًن التدقيق احمللية 15

 موافق 04600 44058 الدوليةمت استنباط مبادئ معايًن التدقيق احمللية من ادلعايًن  16

 زلايد 14111 34088 ميكن اعتبار البياة اجلزائرية مكانا يساعد على تطبيق معايًن التدقيق الدولية 17

معايًن التدقيق الدولية معدة بشكل علمي مهين متطور يساعد على تطوير  18
 مهنة التدقيق يف اجلزائر

 موافق 04931 34735

 البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الدوليةمدى توافق مةايير 
 موافق 46034 56307 

 «SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

بلغ  إذ‘ موافق'‘‘يف رلال كانت   مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدوليةمن خالل اجلدول نالحظ أن 
( مبتوسطات حسابية متقاربة شلا موافقكما أن ادلتوسط العام لكل عبارة  يقع ضمن رلال ) (3.547)ادلتوسط العام إلجابات أفراد العينة

كما أن قيمة االضلراف ،   معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدوليةزلل الدراسة أبدت رأيا اجيابيا حول مدى توافق  العينةيبٌن أن 
 .مدى توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية حول، شلا يعكس التجانس يف إجابات أفراد العينة  (04450)ادلعياري كانت 

 :مدى اعبماود مدققي الحسابات في الجزائر على مةايير البدقيق المحلية أثناء تأودية مهامهمالمحور الثالث:  -5
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مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق  حساب ادلتوسطات احلسابية إلجابات ادلبحوثٌن حول نتائج
 احمللية أثناء تأدية مهامهم

ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لعبارات اخلاصة مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن : (17-2) رقم جدول
 التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم

الةبارات الخاصة بمدى اعبماود مدققي الحسابات في الجزائر على مةايير 
 البدقيق المحلية أثناء تأودية مهامهم

 

المبوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المةياري

مسبوى 
 القبول

19 
يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 

 ( اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق210)
 موافق 04520 34823

20 
يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 

 ( ختطيط تدقيق الكشوف ادلالية300)
 موافق 04654 34764

21 
يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 

 العناصر ادلقنعة( 500)
 موافق 04844 34794

22 
يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق 

 ( اإلجراءات التحليلية520)
 موافق 14018 34588

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق  23
 ( استمرارية االستغالل570)

 موافق 04769 34794

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق  24
 ( اعمال ادلدققٌن الداخلٌن610)

 موافق 04597 34647

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق  25
 ( التأكيدات اخلارجية505)

 موافق 04615 345

ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق يعتمد  26
 ( األحداث الالحقة560)

 موافق 04733 34647

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق  27
 ( التصرحيات الكتابية580)

 موافق 04709 34735
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بعملية التدقيق على معيار التدقيق يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو  28
 االرصدة االفتتاحية-( مهام التدقيق االولية510)

 موافق 0.458 3.823

يعتمد ادلدقق اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق  29
 ( تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف ادلالية700)

 موافق 0.627 3.971

اجلزائري أثناء قيامو بعملية التدقيق على معيار التدقيق يعتمد ادلدقق  30
 ( استعمال اعمال خبًن معٌن من طرف ادلدقق620)

 موافق 0.883 3.647

مدى اعبماود مدققي الحسابات في الجزائر على مةايير البدقيق المحلية 
 أثناء تأودية مهامهم

 موافق 4.0 5.727

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

 مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهمنالحظ أن ( 17-2)من خالل اجلدول 
كما أن ادلتوسط العام لكل عبارة  يقع ضمن رلال )موافق(  (3.727)إذ بلغ ادلتوسط العام إلجابات أفراد العينة يف رلال موافقكانت 

مدى اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن مبتوسطات حسابية متقاربة شلا يبٌن أن العينة زلل الدراسة ابدت موافقتها  حول 
مدى حول ، شلا يعكس التجانس يف إجابات أفراد العينة  (0.4)كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت ،   التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم

 .اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم

 اخببار الفرضياتالمطلب الثالث: 

فرضيات الدراسة، ويتم التحقق من  لتحليل واختبار (T Test) واختبار ستيودنتمن خالل ىذا ادلطلب سيتم استخدام ادلتوسط احلسايب 
 صحة فرضية الدراسة كما يلي:

 ال يبماشى واقع مهنة البدقيق والبغيرات الجديدة في الجزائر.''. " األولىاخببار الفرضية : األولالفرع 

H0- الةدميةال يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغًنات اجلديدة يف اجلزائر() 

H1-  والتغًنات اجلديدة يف اجلزائريتماشى واقع مهنة التدقيق  

،والذي حدد باستخدام طريقة العالمة الوسطى على  2وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل ادلتوسط احلسايب مفرتض يساوي 
 تدريج سلم ليكارت اخلماسي.
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 األولللمحور  طريقة العالمة الوسطى على تدريج سلم ليكارت اخلماسي: (18-2)رقم جدول 

 ادلتوسط اجملال
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (Tقيمة )
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق 
 الدولية

34541176 04569485 154780079 33 04000 

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

ادلتوسط احلسايب ادلفرتض، حيث بلغ  أن متوسط إجابات ىذه الفاة اكرب من ( 19-2) يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم 
 - 14342)فإن اإلجابات تنحصر يف رلال ثقة  t، و حسب اختبار ستيودنت  04569باضلراف معياري  34541ادلتوسط احلسايب 

 منباحتمالية خطأ أقل ودرجة معنوية أقل  % 95وىي قيم معنوية مبعىن أن األغلبية إجابات أفراد العينة موافقة وبدرجة ثقة  (1,739

ال )وعليو رفضت الفرضية العدمية )يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغًنات اجلديدة يف اجلزائر(  وقبلت الفرضية البديلة القائلة:  0.05
 .(لتدقيق والتغًنات اجلديدة يف اجلزائريتماشى واقع مهنة ا

 مةايير البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الدولية''. تبوافقال " الثانيةاخببار الفرضية الفرع الثاني: 

H0- الةدمية تبوافق مةايير البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الدولية ال() 

H1- مةايير البدقيق المحلية مع مةايير البدقيق الدولية  تبوافق 

،والذي حدد باستخدام طريقة العالمة الوسطى على  2وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل ادلتوسط احلسايب مفرتض يساوي 
 تدريج سلم ليكارت اخلماسي.

 للمحور األول طريقة العالمة الوسطى على تدريج سلم ليكارت اخلماسي: (19-2) رقم جدول

 ادلتوسط اجملال
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (Tقيمة )
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق 
 الدولية

563077,0 46034000 246407,0, 55 46444 

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

ادلتوسط احلسايب ادلفرتض، حيث بلغ  أن متوسط إجابات ىذه الفاة اكرب من ( 18-2) يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم 
 - 14390718)فإن اإلجابات تنحصر يف رلال ثقة  tو، حسب اختبار ستيودنت  04450باضلراف معياري  34547ادلتوسط احلسايب 

باحتمالية خطأ أقل ودرجة معنوية أقل  % 95وىي قيم معنوية مبعىن أن األغلبية إجابات أفراد العينة موافقة وبدرجة ثقة  (1,704871
تتوافق  ال)الفرضية البديلة القائلة:  ورفضت )الفرضية العدمية )تتوافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية قبلتوعليو  0.05من

 . (معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية
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يةبمد مدققي الحسابات في الجزائر على مةايير البدقيق المحلية أثناء تأودية '' ةالثالث: اخببار الفرضية الثالثالفرع 
 مهامهم''.

H0- ''الةدمية''مهامهم يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية() 

H1- '' يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهمال '' 

،والذي حدد باستخدام طريقة العالمة الوسطى على  2وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل ادلتوسط احلسايب مفرتض يساوي 
 تدريج سلم ليكارت اخلماسي.

 للمحور الثالث طريقة العالمة الوسطى على تدريج سلم ليكارت اخلماسي: (20-2) رقم جدول

 ادلتوسط اجملال
 احلسايب

 االضلراف
 ادلعياري

 (Tقيمة )
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق 
 الدولية

34727941 04400604 254150881 33 04000 

 .«SPSS 20»: من إعداد الطالبٌن باالعتماد على سلرجات المصدر

ادلتوسط احلسايب ادلفرتض، حيث بلغ  أن متوسط إجابات ىذه الفاة اكرب من ( 20-2) يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم 
 - 14588)فإن اإلجابات تنحصر يف رلال ثقة  t، و حسب اختبار ستيودنت  04400باضلراف معياري 34727ادلتوسط احلسايب 

 منباحتمالية خطأ أقل ودرجة معنوية أقل %  95وىي قيم معنوية مبعىن أن األغلبية إجابات أفراد العينة موافقة وبدرجة ثقة ( 1,867

يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم(  وقبلت  الوعليو رفضت الفرضية العدمية ) 0.05
 .(يعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم)الفرضية البديلة القائلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................................................الجانب الميداني.......الفصل الثاني........  
 

  
54 

 

  

 خالصة الفصل:

واختبار  النظري،لقد خصص ىذا الفصل للجانب التطبيقي من الدراسة، وكان اذلدف منو تطبيق ما مت التوصل إليو يف اجلانب 
مدى تطبيقو مع الواقع العملي، واختبار صحة فرضيات الدراسة اليت مت وضعها، حيث قام الباحث بوضع اجلوانب األساسية للدراسة 

اليت ميكن ، SPSSادلعلومات ادلتمثلة يف االستبيان مث إدخال نتائج االستبيان يف برنامج احلزمة اإلحصائية  وادلتمثلة يف طريقة وأدوات مجع
كما قام الباحث بعرض وحتليل وتفسًن النتائج اليت توصلت إليها   الدراسة.من خالذلا التوصل للمعطيات وتلخيصها وكذا حتديد عينة 

 و الحيث توصلنا يف األخًن اىل أن الدراسة،تلخيصها ومعاجلتها، ومن مث اختبار صحة فرضيات  من ادلعطيات اليت مت الدراسة، انطالقا
معايًن التدقيق احمللية تتوافق مع معايًن التدقيق أن و  ،األوىلباعتبارىا الفرضية واقع مهنة التدقيق مع  التغًنات اجلديدة يف اجلزائر ىتماشت

أما الفرضية الثالثة فنتيجتها من االختبار ىي اعتماد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن  ،ايضاالثانية الدولية باعتبارىا الفرضية 
 التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم.
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 خاتمة 

من خالل دراسة مهنة التدقيق احملاسيب يف ضل معايًن التدقيق  الدولية ،كان اذلدف من واراء ىذه الدراسة  البحث عن واقع  
تطبيق ادلعايًن احمللية يف اجلزائر ، ولتحقيق أىداف البحث مت تقسيمو إىل فصلٌن ساىم كل منهما بشكل جزئي يف حتقيق ما يرمي إليو 

فصل النظري مت ابراز أىم النقاط اليت مرت هبا مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر، بداية يعرض تاريخ ىذه ادلهنة  البحث من أىداف، يف ال
، والتطرق اىل ادلعايًن الدولية 6102وتطورىا حىت الوقت احلايل واذليئات ادلشرفة على ىذه ادلهنة، وأىم ادلعايًن اجلزائرية الصادرة اىل غاية 

بيان مفهومها ، االىداف، االمهية ودراسة حتليلية ومدى توافق القوانٌن والنصوص التشريعية ادلنظمة دلهنة التدقيق يف  للتدقيق من خالل
ع اجلزائر مع ادلعايًن الدولية للتدقيق باإلضافة اىل االستعانة بالفرضيات ادلصاغة اليت خدمت ادلوضوع. أما الفصل التطبيقي فكان بتوزي

موعة من مكات  التدقيق متمللة يف زلافظي احلسابات واخلاراء احملاسبٌن، لينتهي الباحث اىل الفرضيات اليت يسعى استبانة على رل (01)
 الختبار صحتها.

 إضافة ما إىل سبق ذكره، فإن البحث مسح لنا باخلروج بعدة استنتاجات ميكن عرضها يف النقاط

 اختبار فرضيات البحث؛ (1
 أهم النتائج المتوصل إليها؛ (2
 ؛اق البحثآف (3

 .اختبار صحة الفرضيات:1

بعد دراسة سلتلف جوان  ادلوضوع، والتطرق دلختلف عناصر ىذا البحث جبانبيو النظري وادليداين، مت اختبار مدى صحة فرضيات 
 البحث، اليت مت صياغتها يف البداية وكانت نتائجها كااليت:

 ال يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغًنات اجلديدة يف اجلزائر. :األولى لفرضيةا-

، أي أنو ال يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغًنات اجلديدة يف اجلزائر، حيث ابدى ادلستجوبٌن األوىلمت التأكد من صدق الفرضية 
لتغًنات احملاسبية اجلديدة اسنادا ايل ان طبيعة التأىيل من االستبيان موافقتهم على عدم متاشي واقع مهنة التدقيق وا األولمن خالل احملور 

على  باالطالعالعلمي اصبح اليتماشي والتغًنات احملاسبية اجلديدة إضافة اىل عدم توافر " التكوين ادلستمر" للمدققٌن والذي يسمح ذلم 
احملاسيب مع ادلعايًن الدولية للمحاسبة اذ يستوج   يف نظامهاياجلزائر قامت بتك النالتطورات احلاصلة يف مهنة احملاسبة والتدقيق ذلك 

وجود دورات  تكوينية وطنية تطرح فيها سلتلف الصعوبات وادلشاكل اليت يصادفها ادلدقيقٌن اثناء مزاولتهم مهامهم واخلروج حبلول 
 وتفسًنات للمشاكل ادلطروحة من خالل تبادل اآلراء، واألفكار .

 ال توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية. :الثانية الفرضية -

 اللايناحملور توافق معايًن التدقيق احمللية مع معايًن التدقيق الدولية من خالل  واليت تنص على عدم اللانيةمت نفي صحة الفرضية 
لتدقيق لمعايًن التدقيق الدولية اذ ان ادلعايًن احمللية توافق بٌن معايًن التدقيق احمللية و من االستبيان حيث أمجع ادلستجوبٌن علي وجود 

وىذا ما تالئم معايًن احملاسبة الدولية   التدقيقمستمدة من ادلعايًن الدولة فان تبين اجلزائر دلعاير احملاسبة الدولية ألزم عليها إجياد معايًن 
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ضوء مواردىا االقتصادية من جهة وضعف منظماهتا ادلهنية من جهة  سيوفر عليها اجلهد والتكلفة  يف إنشائها دلعايًنىا احمللية خصوصا يف
وىذا ما أدى اىل توافق ادلعايًن احمللية  بشكل كبًن للتدقيقيف إقرارىا دلعايًنىا احمللية  للتدقيقاالعتماد على ادلعايًن الدولية أخرى فكان 

 لتدقيق وادلعايًن الدولية لتدقيق.

 احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية مهامهم.يعتمد مدققي  الفرضية الثالثة:

واليت تنص على اعتمد مدققي احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية أثناء تأدية  اللاللة مت اثبات صحة الفرضية

على صحة ىذه الفرضية أي أن اعتماد مدققي  امهامهم. حيث كانت افادات ادلستجوبٌن من خالل احملور اللالث من االستبيان تأكيد

اللجان ادلشرفة على معايًن التدقيق اجلزائرية )جلنة احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية اثناء تأديتهم دلهامهم ىذا ما تسعى اليو 

يف ميدان وتسعى اىل ضمان متابعة خاصة مبراعاة  توحيد ادلمارسات احملاسبية وإجراءات العمل وجلنة مراقبة اجلودة( فهي تضع مناىج عمل

 أحكام االستقالل وآداب ادلهنة وجودة التدقيقات ادلكلف هبا ادلدققٌن ادلهنيٌن.

 .أهم النتائج المتوصل إليها2

 بعد التطرق دلختلف عناصر ىذا البحث، مت اخلروج مبجموعة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية:

وىذا يف إطار  احلسابات، وزلافظ احملاس  اخلبًن مبهن ادلتعلق 2010 جوان 29 يف ادلؤرخ 01/10 القانون ادلالية بإقرار السلطاتقامت  -
 لية.احمل دقيقللت يف اجلزائر ومتهيدا إلقرار معايًن التدقيق مهنة السعي إلصالح

لالستفادة من امتيازات ادلمنوحة وىذا ما يفرض عليها تطبيق معايًن احملاسبة تسعي الدول ايل االنضمام ايل منظمة العادلية لتجارة وذلك  -
 الدولية وكذا معايًن التدقيق الدولية.

اىل حد كبًن من احتماالت حدوث ادلشاكل ادلتوقعة عند اعداد القوائم ادلالية ادلوحدة للشركات الدولية ادلتعددة  تقللادلعايًن الدولية  نا -
 التدقيق عليها. وتسهيل اجلنسيات

تتسم معايًن التدقيق الدولية بالوضوح وسهولة الفهم وذلك جلعلها قابلة التطبيق يف كل الدول فهي ليست حكرا على الدول ادلتقدمة  -
 ميكن تطبيقها على االقتصاديات الضعيفة. فقط اذ

عٌن االعتبار من طرف اجلهات ادلصدرة دلعايًن التدقيق ان كافة التطورات ذات العالقة مبهنة التدقيق يف سلتلف الدول جي  أن تؤخذ ب -
 الدولية وىذا دلعاجلة سلتلف النقائص ادلوجودة يف مهنة التدقيق.

اخلاصة بادلدققٌن الذين للتكوينات ىناك انعدام شبو كلي  نا ، اذيف البلد بٌن مهنة التدقيق اجلزائرية والتغًنات اجلديدةال يوجد توافق  -
 بدورىم يريدون ذلك على ادلستوى احمللي.
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فق تتبىن معايًن التدقيق ألجل توا جعلهامعايًن احملاسبة الدولية،  تبنت اجلزائر وألن ،معايًن التدقيق احمللية ومعايًن التدقيق الدولية توافق -
 احملاسبة والتدقيق على حد سواء.

ان السًن اجليد لضممل يكن اختياريا، بل كان الزاميا أثناء تأدية مهامهم احلسابات يف اجلزائر على معايًن التدقيق احمللية اعتماد مدققي    -
 بأحسن مستوى.عمل ادليداين ومعايًن اعداد التقارير ومعايًن اللمعايًن العامة لللمهنة، ومراعاة 

 . آفاق البحث3

يف إطار اإلجابة على اإلشكالية األساسية ذلذا ادلوضوع واختبار الفرضيات ادلطروحة، واجهنا عدة إشكاليات وقضايا أخرى ذات الصلة 
بادلوضوع، واليت حتتاج فعال لدراسة حقائقها وإجياد إجابات لتساؤالهتا، حيث مل نستطع التطرق ذلا يف ىذا البحث، واليت نذكرىا  الوثيقة

 يف ادلواضيع التالية:

 البيئة االقتصادية يف اجلزائرية ومعايًن التدقيق الدولية. -

 حتديات تطبيق معايًن التدقيق الدولية يف الدول النامية. -

 استجابة االستلمارات األجنبية يف ظل تطبيق معايًن التدقيق الدولية -

 التزامات ادلدقق يف ظل تطبيق معايًن التدقيق الدولية. -
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اخلارجية، ادلفاىيم األساسية واالليات التطبيق وفقا للمعايري  عبد الوىاب نصر علي، ادلراجعة ،مسري الصبان -
 .156، ص2002، الدار اجلامعية ،1ادلتعارف عليها، ط

ظيم ادلمارسة ادلهنية عيد حامد معيوف الشمرى، معايري ادلراجعة الدولية ومدى إمكانية استخدامها يف تن -
  .15،16 ص ص، 1994بادلملكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية 

 المذكرات:

 دكتوراه -1

 أطروحة لنيل شهادة الدكتورة حنو حتسني أداء ادلراجعة ادلالية يف ظل معايري ادلراجعة الدولية ديلمي عمر -
2016-2017. 

 2014أمهية تبين معايري ادلراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب اهرجة دكتور أطروحة لنيل د  سايج فايز -
/2015. 

ص ، ، ص2012، 1عمر شريقي ،التنظيم ادلهين للمراجعة، دكتوراه علوم اقتصاديو ، غري منشورة، سطيف  -
114،115. 
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 ماجستير -2
ية تطبيقها يف اجلزائر ، ماجيسرت ، منشورة ، التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدولية ومدى إمكانأمني مازون  -

 . 73،72ص :  ، ص 2011،  3، حماسبة وتدقيق ، اجلزائر 

أمهية اصالح مهنة التدقيق يف اجلزائر وتكييفها مع ادلعايري الدولية للتدقيق ،مدكرة ماجيسرت ،كلية  ،سامي زيادي -
 .2013جلزائر ،ا ،1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف 

 ماستر -3

ومعايري التدقيق الدولية  NAAمذكرة ماسرت بعنوان دراسة مقارنة بني معايري الدقيق اجلزائرية  أشرف بن صغري -
ISA ،ام البواقي.  2016/2017جامعة العريب بن مهيدي 

دى تطبيقها بعنوان معايري التدقيق الدولية وم 2016/2017مذكرة ماسرت سنة  ىجام كاىنة و بن حيزية ميينة -
 .جامعة حممد البشري االبراىيمييف الواقع ادلهين باجلزائر، 

زىري بوشامة، دور معايري التدقيق الدولية يف حكومة الشركات، ماسرت، غري منشورة، حماسبة ومالية، أم البواقي،  -
 .29، ص2014سنة 

انية تطبيقها يف اجلزائر، ماسرت، غري حسام الدين محاين، التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدولية ومدى إمك -
 .32،33، ص ص: 2013، 1منشورة، مالية وحماسبية، سطيف

،مادى مسامهة معايري التدقيق الدولية يف حتسني عملية التدقيق احملاسيب يف اجلزائر ، ماسرت سامي ابن عاشور -
 . 40، ص  2015منشورة ، فحص حماسيب ، بسكرة ، 

 :المجالت العلمية

للمحاسبة ،اللجان ادلشرفة على معايري التدقيق اجلزائرية ، مكتب االمينة العامة  ةالوطني ةدىامي ، اجملل -
،28/02/2017. 

حتت عنوان أمهية االعتماد  01/01/2018مقال علمي اقتصادي نشر بتاريخ  زيادي سامي و سعيدي حيي -
قيق يف اجلزائر ، جملة احلقوق والعلوم االنسانية ( إلصالح وتطوير مهنة التدISAعلى معايري التدقيق الدولية )

 (.02)-33جامعة زيان بن عاشور باجللفة ،العدد االقتصادي رقم
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بغداد  ومالية، كليةكاظم حسني، دور معايري التدقيق الدولية يف تعزيز خدمات التأكيد، جملة دراسات حماسبية  -
 .359، ص 2013، 23للعلوم االقتصادية، العدد 

 : الملتقيات
،النظام احملاسيب ادلايل يف مواجهة ادلعايري الدولية للمحاسبة وادلعايري الدولية بن اعمارة منصور و حويل حممد  -

 .9 8،ص ص  2011ديسمرب  14و  13للمراجعة الدولية ، ملتقى علمي دويل ، باجي خمتار ،عنابة، يومي 

زائر مع ادلعايري الدولية للتدقيق يف ظل القانون ،بوعرار امحد مشس الدين ،مدى توافق التدقيق يف اجلسيد حممد -
ادللتقى الدويل حول النظام ادللي يف مواجهة ادلعايري الدولية للمحاسبة وادلعايري الدولية للمراجعة،   01-10رقم 

 .5 4 ص ص 2011ديسمرب  14-13،اجلزائر يومي -البليدة–كلية العلوم التسيري ،جامعة سعد دحلب 

مشس الدين، مكانة النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري يف ظل ادلعايري الدولية للتدقيق ومهنة  سيد حممد، بوعرار -
 .7،ص 2012ديسمرب  12و11التدقيق ، ملتقى دويل ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،يومي 

اسيب ادلايل يف خليفة أمحد، حسيين منال، مكانة معايري ادلراجعة الدولية يف اجلزائر، ادللتقى الدويل حول النظام احمل -
 13البليدة، اجلزائر، يومي -مواجهة ادلعايري الدولية للمحاسبة وادلعايري الدولية للمراجعة، جامعة سعد دحلب 

  .2011ديسمرب   14و
 مواقع األنترنت: 

امساعيل الصامدي، مقياس ليكارت اخلماسي والتحليل الوصفي لالستجابات، مقال على موقع مقااليت للكتابة  -
 ر.والنش

- ttps://mouhassaba.89topic2017/03/15h  1،صاالحتاد الدويل للمحاسبني ماىية معايري ادلراجعة الدولية .  
- http://almerja.com/reading.php?idm=99115&fbclid=IwAR1preABKUCyjP_6iYfenglQmCh

F7owQLa7PQEsrg9YcGQ7KzrTCSeNziMQ  14/03/2019 -20 :13 :06 

- https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%

%D8%B9%D8%A7%D9%85/-D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85  

08/07/2019  ،23:45.  

 المقررات:
  .2016فرباير  04ادلؤرخ يف  للتدقيق،ادلتضمن للمعايري اجلزائرية  002مقرر رقم  -
 .2016مارس  15ادلؤرخ يف  للتدقيق،ادلتضمن للمعايري اجلزائرية  23مقرر رقم  -
 .2016أكتوبر  11ادلؤرخ يف  للتدقيق،ادلتضمن للمعايري اجلزائرية  150مقرر رقم  -

 

https://mouhassaba.89topic2017/03/15
https://mouhassaba.89topic2017/03/15
http://almerja.com/reading.php?idm=99115&fbclid=IwAR1preABKUCyjP_6iYfenglQmChF7owQLa7PQEsrg9YcGQ7KzrTCSeNziMQ
http://almerja.com/reading.php?idm=99115&fbclid=IwAR1preABKUCyjP_6iYfenglQmChF7owQLa7PQEsrg9YcGQ7KzrTCSeNziMQ
https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.ccomptes.dz/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85__trashed/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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        : االستبٌان(10)الملحق رقم 

 جامعة محمد البشٌر االبراهٌمً

 كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

 قسم العلوم التجارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إشراف األستاذ :                                            بشٌم زكرٌاء -من اعداد الطالبٌن : 

 زٌادي سامً                                           باكور تقً الدٌن -                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

استبٌان ستمارةا  

 واقع تطبٌق المعاٌٌر المحلٌة للتدقٌق فً الجزائر 

 دراسة استطالعٌة آلراء محافظً الحسابات والخبراء المحاسبٌن 

 فً والٌة برج بوعرٌرٌج
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8102/8102:  الجامعٌةالسنة   

 : بٌانات عامة الجزء األول                                         

 
 المناسب : فً المكان( Xٌرجى التكرم بوضع اشارة )

 

   أنثـــــى                                           ذكـــــــــــر     الجنس :                   -1

 

  سنة 04 إلى 53 من                                       سنة 53أقل من     العمر:                      -2

 سنة       03أكبر من                       سنة            03إلى  04من                                      

 

 خبٌر محاسبً                  محافظ حسابات                                     المهنة الحالٌة: -3

 سنوات 04إلى  43من                       سنوات              43أقل من     الخبرة المهنٌة:            -4

 سنة   03أكثر من                   سنة                03إلى  04من                                      

 

  ماجستٌر                 دكتوراه                                        المؤهل العلمً:       -5

   لٌسانس                                               ماستر                                      

 شهادة مهنٌة                                      
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 الجزء الثانً: بٌانات الدراسة

 

 : واقع مهنة التدقٌق فً الجزائر فً ظل التغٌرات الجدٌدةاألولالمحور 

 

معارض  االسئلة
 بشدة

 موافق محاٌد معارض
موافق 
 بشدة

اعادة تشكٌل الهٌئات المكلفة بتنظٌم مهنة التدقٌق  -10
ٌالئم التغٌرات الجدٌدة التً مست كل من مهنة المحاسبة 

 والتدقٌق
     

توجد برامج لتكوٌن تسمح للمدققٌن )محافظً -18
الحسابات و الخبراء المحاسبٌن ( بالتكٌف مع التطورات 

 المحاسبةالحاصلة فً مهنة 
     

توجد برامج لتكوٌن تسمح للمدققٌن )محافظً  -10
الحسابات و الخبراء المحاسبٌن ( بالتكٌف مع التطورات 

 الحاصلة فً مهنة التدقٌق 
     

ٌوجد دستور ٌتعلق بقواعد سلوك وأخالقٌات المهنة  -10
      ٌعتمد علٌه المدقق فً حٌاته المهنٌة

طبٌعة التأهٌل العلمً المؤهل الكتساب صفة المدقق  -10
ٌالئم التغٌرات  01/10الخارجً الذي نص علٌه القانون 

 الجدٌدة
     

المتعلقة بالعمل  ٌمكن اعتبار معاٌٌر التدقٌق المحلٌة -10
       سهلة الفهم و التطبٌق؟المٌدانً بأنها معاٌٌر 

المتعلقة بإعداد  ٌمكن اعتبار معاٌٌر التدقٌق المحلٌة -10
       سهلة الفهم و التطبٌق؟التقرٌر بأنها معاٌٌر 

ٌمكن للمدقق الجزائري ان ٌمارس مهنة التدقٌق فً  -12
دولة أجنبٌة فً حال انضمام الجزائر للمنظمة العالمٌة 

 للتجارة
     

ٌمكن للمدقق الجزائري منافسة مكاتب التدقٌق  -12
فً الجزائر فً حال انضمام االجنبٌة التً تمارس مهامها 

 الجزائر للمنظمة العالمٌة للتجارة
     

تتوفر مهنة التدقٌق فً الجزائر على كل المقومات -01
      الضرورٌة لها
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 الدولٌة مع معاٌٌر التدقٌقالمحلٌة  : مدى توافق معاٌٌر التدقٌقالثانًالمحور 

 

معارض  االسئلة
 بشدة

 موافق محاٌد معارض
موافق 
 بشدة

تعتبر معاٌٌر التدقٌق الدولٌة معاٌٌر ضرورٌة لتطوٌر  -10
      مهنة التدقٌق على مستوي الدولً

      معاٌٌر التدقٌق الدولٌة مع البٌئة المحلٌة تتالءم -18
ٌمكن االعتماد على المعاٌٌر الدولٌة كدلٌل علمً و  -10

      مهنً اثناء اصدار معاٌٌر الجزائرٌة

وجود معاٌٌر تدقٌق دولٌة ٌلغً البحث عن معاٌٌر  -10
      تدقٌق جزائرٌة

تساهم معاٌٌر التدقٌق الدولٌة فً تطوٌر و تحسٌن    -10
      معاٌٌر التدقٌق المحلٌة

تم استنباط مبادئ معاٌٌر التدقٌق المحلٌة من المعاٌٌر  -10
      الدولٌة

ٌساعد على ٌمكن اعتبار البٌئة الجزائرٌة مكانا  -10
      تطبٌق معاٌٌر التدقٌق الدولٌة

معدة بشكل علمً مهنً  الدولٌة معاٌٌر التدقٌق -12
      ٌساعد على تطوٌر مهنة التدقٌق فً الجزائر متطور
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: مدى اعتماد مدققً الحسابات فً الجزائر على معاٌٌر التدقٌق المحلٌة أثناء الثالثالمحور 

 مهامهمتأدٌة 

 

 االسئلة
معارض 

 بشدة
 موافق محاٌد معارض

موافق 
 بشدة

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -10
      التدقٌق مهمة أحكام حول اتفاق( 801على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -18
      تدقٌق الكشوف المالٌةتخطٌط ( 011على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -10
      العناصر المقنعة( 011على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق   -10
      اإلجراءات التحلٌلٌة (081على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -10
      استمرارٌة االستغالل (001على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -10
      اعمال المدققٌن الداخلٌن (001على معٌار التدقٌق )

التدقٌق ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة  -10
استعمال اعمال خبٌر معٌن من ( 081على معٌار التدقٌق )

 طرف المدقق
     

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -12
      الخارجٌة التأكٌدات (010على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -12
      الالحقة األحداث (001على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -01
      الكتابٌة التصرٌحات (021على معٌار التدقٌق )

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -00
 االرصدة-االولٌة التدقٌق مهام (001على معٌار التدقٌق )

 االفتتاحٌة
     

ٌعتمد المدقق الجزائري أثناء قٌامه بعملٌة التدقٌق  -08
 التدقٌق وتقرٌر الرأي تأسٌس (011على معٌار التدقٌق )

 المالٌة للكشوف
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 ( Alpha Cronbachألفا كرونباخ )(: 20الملحق رقم )

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,636 8 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,845 10 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,798 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,891 30 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي)معامل االلتواء( (:30)الملحق رقم

Descriptive Statistics 

 N Mean Skewness 

Statistic Statistic Statistic Std. Error 

 مع المحلٌة التدقٌق معاٌٌر توافق مدى

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر
34 3,5478 -1,034 ,403 

 ظل فً الجزائر فً التدقٌق مهنة واقع

 الجدٌدة التغٌرات
34 3,5412 -,880 ,403 

 فً الحسابات مدققً اعتماد مدى

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر على الجزائر

 مهامهم تأدٌة أثناء

34 3,7279 -,154 ,403 

 فً للتدقٌق المحلٌة المعاٌٌر تطبٌق واقع

 الجزائر
34 3,6056 -,789 ,403 

Valid N (listwise) 34    
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تفسير وتحليل محاور االستبيان(: 30الملحق رقم )  

 

 

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 58,8 58,8 58,8 20 ذكر

 100,0 41,2 41,2 14 انثى

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 52,9 52,9 52,9 18 سنة 35 من اقل

 76,5 23,5 23,5 8 سنة 40  الى 35 من

 85,3 8,8 8,8 3 سنة 45 الى 40 من

 100,0 14,7 14,7 5 سنة 45 من اكثر

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 

                   Correlations 

 معاٌٌر توافق مدى 

 مع المحلٌة التدقٌق

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 فً التدقٌق مهنة واقع

 ظل فً الجزائر

 الجدٌدة التغٌرات

 فً الحسابات مدققً اعتماد مدى

 التدقٌق معاٌٌر على الجزائر

 مهامهم تأدٌة أثناء المحلٌة

 المعاٌٌر تطبٌق واقع

 الجزائر فً للتدقٌق المحلٌة

 مع المحلٌة التدقٌق معاٌٌر توافق مدى

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

Pearson 

Correlation 
1 ,756

**
 ,458

**
 ,880

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,007 ,000 

N 34 34 34 34 

 ظل فً الجزائر فً التدقٌق مهنة واقع

 الجدٌدة التغٌرات

Pearson 

Correlation 
,756

**
 1 ,487

**
 ,914

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,000 

N 34 34 34 34 

 الجزائر فً الحسابات مدققً اعتماد مدى

 تأدٌة أثناء المحلٌة التدقٌق معاٌٌر على

 مهامهم

Pearson 

Correlation 
,458

**
 ,487

**
 1 ,731

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,004  ,000 

N 34 34 34 34 

 فً للتدقٌق المحلٌة المعاٌٌر تطبٌق واقع

 الجزائر

Pearson 

Correlation 
,880

**
 ,914

**
 ,731

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 المهنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 47,1 47,1 47,1 16 حسابات محافظ

 100,0 52,9 52,9 18 محاسبً خبٌر

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 32,4 32,4 32,4 11 سنوات 5 من اقل

 58,8 26,5 26,5 9 سنوات 10 الى 5من

 82,4 23,5 23,5 8 سنة 15 الى 10 من

 100,0 17,6 17,6 6 سنة 15 من اكثر

Total 34 100,0 100,0  

 

 

 العلمي_المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,7 14,7 14,7 5 دكتوراه

 41,2 26,5 26,5 9 ماجستٌر

 70,6 29,4 29,4 10 ماستر

 97,1 26,5 26,5 9 لٌسانس

 100,0 2,9 2,9 1 مهنٌة شهادة

Total 34 100,0 100,0  
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 30الملحق رقم )

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 معاٌٌر الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تعتبر

 على التدقٌق مهنة لتطوٌر ضرورٌة

 الدولً مستوي

34 4,0882 ,66822 

 البٌئة مع الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تتالءم

 المحلٌة
34 2,9118 ,86577 

 الدولٌة المعاٌٌر على االعتماد ٌمكن

 معاٌٌر اصدار اثناء مهنً و علمً كدلٌل

 الجزائرٌة

34 3,5882 ,92499 

 البحث ٌلغً دولٌة تدقٌق معاٌٌر وجود

 جزائرٌة تدقٌق معاٌٌر عن
34 2,9118 ,75348 

 تطوٌر فً الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تساهم

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر تحسٌن و
34 4,0000 ,81650 

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر مبادئ استنباط تم

 الدولٌة المعاٌٌر من
34 4,0588 ,60006 

 مكانا الجزائرٌة البٌئة اعتبار ٌمكن

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تطبٌق على ٌساعد
34 3,0882 1,11104 

 علمً بشكل معدة الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 مهنة تطوٌر على ٌساعد متطور مهنً

 الجزائر فً التدقٌق

34 3,7353 ,93124 

 مع المحلٌة التدقٌق معاٌٌر توافق مدى

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر
34 3,5478 ,45018 

Valid N (listwise) 34   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 للمدققٌن تسمح لتكوٌن برامج توجد

 الخبراء و الحسابات محافظً)

 التطورات مع بالتكٌف ( المحاسبٌن

 المحاسبة مهنة فً الحاصلة

34 3,8529 ,74396 

 للمدققٌن تسمح لتكوٌن برامج توجد

 الخبراء و الحسابات محافظً)

 التطورات مع بالتكٌف ( المحاسبٌن

 التدقٌق مهنة فً الحاصلة

34 3,7059 ,75996 

 سلوك بقواعد ٌتعلق دستور ٌوجد

 فً المدقق علٌه ٌعتمد المهنة وأخالقٌات

 المهنٌة حٌاته

34 3,6176 ,85333 

 الكتساب المؤهل العلمً التأهٌل طبٌعة

 علٌه نص الذي الخارجً المدقق صفة

 الجدٌدة التغٌرات ٌالئم 10/01 القانون

34 3,5588 ,85957 

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 معاٌٌر بأنها المٌدانً بالعمل المتعلقة

 التطبٌق؟ و الفهم سهلة

34 3,3235 ,91189 

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 سهلة معاٌٌر بأنها التقرٌر بإعداد المتعلقة

 التطبٌق؟ و الفهم

34 3,3824 ,88813 

 مهنة ٌمارس ان الجزائري للمدقق ٌمكن

 انضمام حال فً أجنبٌة دولة فً التدقٌق

 للتجارة العالمٌة للمنظمة الجزائر

34 3,3529 1,01152 

 مكاتب منافسة الجزائري للمدقق ٌمكن

 فً مهامها تمارس التً االجنبٌة التدقٌق

 الجزائر انضمام حال فً الجزائر

 للتجارة العالمٌة للمنظمة

34 3,5882 ,95719 

 كل على الجزائر فً التدقٌق مهنة تتوفر

 لها الضرورٌة المقومات
34 3,2647 ,96323 

 ظل فً الجزائر فً التدقٌق مهنة واقع

 الجدٌدة التغٌرات
34 3,5412 ,56949 

Valid N (listwise) 34   

 مهنة بتنظٌم المكلفة الهٌئات تشكٌل اعادة

 التً الجدٌدة التغٌرات ٌالئم التدقٌق

 والتدقٌق المحاسبة مهنة من كل مست

34 3,7647 ,81868 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 التدقٌق مهمة أحكام حول اتفاق (210)

34 3,8235 ,52052 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 المالٌة الكشوف تدقٌق تخطٌط (300)

34 3,7647 ,65407 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 المقنعة العناصر (500)

34 3,7941 ,84493 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 التحلٌلٌة اإلجراءات (520)

34 3,5882 1,01854 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 االستغالل استمرارٌة (570)

34 3,7941 ,76986 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 الداخلٌن المدققٌن اعمال (610)

34 3,6471 ,59708 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 الخارجٌة التأكٌدات (505)

34 3,5000 ,61546 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 الالحقة األحداث (560)

34 3,6471 ,73371 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 الكتابٌة التصرٌحات (580)

34 3,7353 ,70962 

 بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 مهام (510) التدقٌق معٌار على التدقٌق

 االفتتاحٌة االرصدة-االولٌة التدقٌق

34 3,8235 ,45863 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 التدقٌق وتقرٌر الرأي تأسٌس (700)

 المالٌة للكشوف

34 3,9706 ,62694 

 قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التدقٌق معٌار على التدقٌق بعملٌة

 من معٌن خبٌر اعمال استعمال (620)

 المدقق طرف

34 3,6471 ,88360 

Valid N (listwise) 34   
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 ( إلجابات عينة الدراسةT)اختبار (: 60الملحق رقم )
Correlations 

 التدقٌق معاٌٌر تعتبر 

 معاٌٌر الدولٌة

 لتطوٌر ضرورٌة

 على التدقٌق مهنة

 الدولً مستوي

 معاٌٌر تتالءم

 الدولٌة التدقٌق

 البٌئة مع

 المحلٌة

 على االعتماد ٌمكن

 كدلٌل الدولٌة المعاٌٌر

 اثناء مهنً و علمً

 معاٌٌر اصدار

 الجزائرٌة

 معاٌٌر وجود

 ٌلغً دولٌة تدقٌق

 معاٌٌر عن البحث

 جزائرٌة تدقٌق

 معاٌٌر تساهم

 فً الدولٌة التدقٌق

 تحسٌن و تطوٌر

 التدقٌق معاٌٌر

 المحلٌة

 مبادئ استنباط تم

 التدقٌق معاٌٌر

 من المحلٌة

 الدولٌة المعاٌٌر

 البٌئة اعتبار ٌمكن

 ٌساعد مكانا الجزائرٌة

 معاٌٌر تطبٌق على

 الدولٌة التدقٌق

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 علمً بشكل معدة

 ٌساعد متطور مهنً

 مهنة تطوٌر على

 الجزائر فً التدقٌق

 معاٌٌر توافق مدى

 مع المحلٌة التدقٌق

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 ضرورٌة معاٌٌر الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تعتبر

 الدولً مستوي على التدقٌق مهنة لتطوٌر

Pearson Correlation 1 -,405
*
 -,087 -,405

*
 -,056 ,062 -,092 -,010 -,052 

Sig. (2-tailed)  ,017 ,627 ,017 ,755 ,727 ,603 ,955 ,769 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 المحلٌة البٌئة مع الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تتالءم

Pearson Correlation -,405
*
 1 ,332 ,731

**
 ,086 ,185 ,512

**
 ,346

*
 ,701

**
 

Sig. (2-tailed) ,017  ,055 ,000 ,630 ,294 ,002 ,045 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 كدلٌل الدولٌة المعاٌٌر على االعتماد ٌمكن

 الجزائرٌة معاٌٌر اصدار اثناء مهنً و علمً

Pearson Correlation -,087 ,332 1 ,164 ,321 ,373
*
 ,243 ,397

*
 ,667

**
 

Sig. (2-tailed) ,627 ,055  ,355 ,064 ,030 ,166 ,020 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 عن البحث ٌلغً دولٌة تدقٌق معاٌٌر وجود

 جزائرٌة تدقٌق معاٌٌر

Pearson Correlation -,405
*
 ,731

**
 ,164 1 ,000 -,122 ,516

**
 ,311 ,571

**
 

Sig. (2-tailed) ,017 ,000 ,355  1,000 ,491 ,002 ,073 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 و تطوٌر فً الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تساهم

 المحلٌة التدقٌق معاٌٌر تحسٌن

Pearson Correlation -,056 ,086 ,321 ,000 1 ,062 ,033 ,319 ,423
*
 

Sig. (2-tailed) ,755 ,630 ,064 1,000  ,728 ,851 ,066 ,013 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 من المحلٌة التدقٌق معاٌٌر مبادئ استنباط تم

 الدولٌة المعاٌٌر

Pearson Correlation ,062 ,185 ,373
*
 -,122 ,062 1 ,037 ,083 ,340

*
 

Sig. (2-tailed) ,727 ,294 ,030 ,491 ,728  ,834 ,641 ,049 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 على ٌساعد مكانا الجزائرٌة البٌئة اعتبار ٌمكن

 الدولٌة التدقٌق معاٌٌر تطبٌق

Pearson Correlation -,092 ,512
**
 ,243 ,516

**
 ,033 ,037 1 ,375

*
 ,696

**
 

Sig. (2-tailed) ,603 ,002 ,166 ,002 ,851 ,834  ,029 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 مهنً علمً بشكل معدة الدولٌة التدقٌق معاٌٌر

 فً التدقٌق مهنة تطوٌر على ٌساعد متطور

 الجزائر

Pearson Correlation -,010 ,346
*
 ,397

*
 ,311 ,319 ,083 ,375

*
 1 ,709

**
 

Sig. (2-tailed) ,955 ,045 ,020 ,073 ,066 ,641 ,029  ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 معاٌٌر مع المحلٌة التدقٌق معاٌٌر توافق مدى

 الدولٌة التدقٌق

Pearson Correlation -,052 ,701
**
 ,667

**
 ,571

**
 ,423

*
 ,340

*
 ,696

**
 ,709

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,077 ,000 ,000 ,000 ,013 ,049 ,000 ,000  

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 المكلفة الهٌئات تشكٌل اعادة 

 ٌالئم التدقٌق مهنة بتنظٌم

 مست التً الجدٌدة التغٌرات

 المحاسبة مهنة من كل

 والتدقٌق

 تسمح لتكوٌن برامج توجد

 محافظً) للمدققٌن

 الخبراء و الحسابات

 مع بالتكٌف ( المحاسبٌن

 فً الحاصلة التطورات

 المحاسبة مهنة

 تسمح لتكوٌن برامج توجد

 محافظً) للمدققٌن

 الخبراء و الحسابات

 مع بالتكٌف ( المحاسبٌن

 فً الحاصلة التطورات

 التدقٌق مهنة

 ٌتعلق دستور ٌوجد

 سلوك بقواعد

 المهنة أخالقٌاتو

 فً المدقق علٌه ٌعتمد

 المهنٌة حٌاته

 العلمً التأهٌل طبٌعة

 صفة الكتساب المؤهل

 الذي الخارجً المدقق

 القانون علٌه نص

 ٌالئم 10/01

 الجدٌدة التغٌرات

 التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 بالعمل المتعلقة المحلٌة

 سهلة معاٌٌر بأنها المٌدانً

 التطبٌق؟ و الفهم

 التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 بإعداد المتعلقة المحلٌة

 سهلة معاٌٌر بأنها التقرٌر

 التطبٌق؟ و الفهم

 ان الجزائري للمدقق ٌمكن

 فً التدقٌق مهنة ٌمارس

 حال فً أجنبٌة دولة

 للمنظمة الجزائر انضمام

 للتجارة العالمٌة

 منافسة الجزائري للمدقق ٌمكن

 التً االجنبٌة التدقٌق مكاتب

 فً الجزائر فً مهامها تمارس

 للمنظمة الجزائر انضمام حال

 للتجارة العالمٌة

 فً التدقٌق مهنة تتوفر

 كل على الجزائر

 لها الضرورٌة المقومات

 فً التدقٌق مهنة واقع

 ظل فً الجزائر

 الجدٌدة التغٌرات

 التدقٌق مهنة بتنظٌم المكلفة الهٌئات تشكٌل اعادة

 مهنة من كل مست التً الجدٌدة التغٌرات ٌالئم

 والتدقٌق المحاسبة

Pearson 

Correlation 
1 ,190 ,372

*
 ,128 ,149 ,105 ,169 ,177 ,221 ,120 ,392

*
 

Sig. (2-

tailed) 

 
,281 ,030 ,472 ,399 ,554 ,339 ,318 ,210 ,500 ,022 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 محافظً) للمدققٌن تسمح لتكوٌن برامج توجد

 مع بالتكٌف ( المحاسبٌن الخبراء و الحسابات

 المحاسبة مهنة فً الحاصلة التطورات

Pearson 

Correlation 
,190 1 ,618

**
 ,243 ,275 ,162 -,004 ,474

**
 ,678

**
 ,394

*
 ,608

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,281 

 
,000 ,166 ,116 ,361 ,982 ,005 ,000 ,021 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 محافظً) للمدققٌن تسمح لتكوٌن برامج توجد

 مع بالتكٌف ( المحاسبٌن الخبراء و الحسابات

 التدقٌق مهنة فً الحاصلة التطورات

Pearson 

Correlation 
,372

*
 ,618

**
 1 ,429

*
 ,259 ,185 ,127 ,612

**
 ,495

**
 ,358

*
 ,673

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,030 ,000 

 
,011 ,139 ,294 ,475 ,000 ,003 ,038 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 وأخالقٌات سلوك بقواعد ٌتعلق دستور ٌوجد

 المهنٌة حٌاته فً المدقق علٌه ٌعتمد المهنة

Pearson 

Correlation 
,128 ,243 ,429

*
 1 ,383

*
 ,125 ,119 ,196 ,024 ,164 ,420

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,472 ,166 ,011 

 
,025 ,482 ,503 ,266 ,893 ,355 ,013 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 صفة الكتساب المؤهل العلمً التأهٌل طبٌعة

 القانون علٌه نص الذي الخارجً المدقق

 الجدٌدة التغٌرات ٌالئم 10/01

Pearson 

Correlation 
,149 ,275 ,259 ,383

*
 1 ,574

**
 ,506

**
 ,219 ,362

*
 ,548

**
 ,663

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,399 ,116 ,139 ,025 

 
,000 ,002 ,213 ,036 ,001 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 المتعلقة المحلٌة التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 و الفهم سهلة معاٌٌر بأنها المٌدانً بالعمل

 التطبٌق؟

Pearson 

Correlation 
,105 ,162 ,185 ,125 ,574

**
 1 ,703

**
 ,562

**
 ,400

*
 ,797

**
 ,738

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,554 ,361 ,294 ,482 ,000 

 
,000 ,001 ,019 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 المتعلقة المحلٌة التدقٌق معاٌٌر اعتبار ٌمكن

 و الفهم سهلة معاٌٌر بأنها التقرٌر بإعداد

 التطبٌق؟

Pearson 

Correlation 
,169 -,004 ,127 ,119 ,506

**
 ,703

**
 1 ,351

*
 ,262 ,587

**
 ,609

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,339 ,982 ,475 ,503 ,002 ,000 

 
,042 ,134 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق مهنة ٌمارس ان الجزائري للمدقق ٌمكن

 الجزائر انضمام حال فً أجنبٌة دولة فً

Pearson 

Correlation 
,177 ,474

**
 ,612

**
 ,196 ,219 ,562

**
 ,351

*
 1 ,624

**
 ,585

**
 ,758

**
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-Sig. (2 للتجارة العالمٌة للمنظمة

tailed) 
,318 ,005 ,000 ,266 ,213 ,001 ,042 

 
,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق مكاتب منافسة الجزائري للمدقق ٌمكن

 فً الجزائر فً مهامها تمارس التً االجنبٌة

 للتجارة العالمٌة للمنظمة الجزائر انضمام حال

Pearson 

Correlation 
,221 ,678

**
 ,495

**
 ,024 ,362

*
 ,400

*
 ,262 ,624

**
 1 ,648

**
 ,738

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,210 ,000 ,003 ,893 ,036 ,019 ,134 ,000 

 
,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 كل على الجزائر فً التدقٌق مهنة تتوفر

 لها الضرورٌة المقومات

Pearson 

Correlation 
,120 ,394

*
 ,358

*
 ,164 ,548

**
 ,797

**
 ,587

**
 ,585

**
 ,648

**
 1 ,825

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,500 ,021 ,038 ,355 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التغٌرات ظل فً الجزائر فً التدقٌق مهنة واقع

 الجدٌدة

Pearson 

Correlation 
,392

*
 ,608

**
 ,673

**
 ,420

*
 ,663

**
 ,738

**
 ,609

**
 ,758

**
 ,738

**
 ,825

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,022 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. 0,419996 
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Correlations 

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد 

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 اتفاق (210) التدقٌق معٌار

 التدقٌق مهمة أحكام حول

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (300) التدقٌق معٌار

 الكشوف تدقٌق تخطٌط

 المالٌة

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (500) التدقٌق معٌار

 المقنعة العناصر

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (520) التدقٌق معٌار

 التحلٌلٌة اإلجراءات

 ثناءأ الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (570) التدقٌق معٌار

 االستغالل استمرارٌة

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 اعمال (610) التدقٌق معٌار

 الداخلٌن المدققٌن

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (620) التدقٌق معٌار

 معٌن خبٌر اعمال استعمال

 المدقق طرف من

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (505) التدقٌق معٌار

 الخارجٌة التأكٌدات

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (560) التدقٌق معٌار

 الالحقة األحداث

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (580) التدقٌق معٌار

 الكتابٌة التصرٌحات

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 مهام (510) التدقٌق معٌار

 االرصدة-االولٌة التدقٌق

 االفتتاحٌة

 أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 على التدقٌق بعملٌة قٌامه

 (700) التدقٌق معٌار

 وتقرٌر الرأي تأسٌس

 المالٌة للكشوف التدقٌق

 مدققً اعتماد مدى

 على الجزائر فً الحسابات

 أثناء المحلٌة التدقٌق معاٌٌر

 مهامهم تأدٌة

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 أحكام حول اتفاق (210) التدقٌق معٌار على

 التدقٌق مهمة

Pearso

n 

Correlat

ion 

1 ,319 -,016 ,145 ,285 -,011 ,124 ,189 ,149 ,116 ,246 ,262 ,368
*
 

Sig. (2-

tailed) 

 
,066 ,927 ,415 ,103 ,949 ,485 ,284 ,399 ,514 ,160 ,134 ,032 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 تدقٌق تخطٌط (300) التدقٌق معٌار على

 المالٌة الكشوف

Pearso

n 

Correlat

ion 

,319 1 ,568
**
 ,396

*
 ,262 -,064 ,062 ,376

*
 ,453

**
 ,188 ,160 ,278 ,596

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,066 

 
,000 ,020 ,134 ,720 ,729 ,028 ,007 ,287 ,365 ,111 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 المقنعة العناصر (500) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

-,016 ,568
**
 1 ,744

**
 ,538

**
 ,092 ,468

**
 ,262 ,564

**
 ,058 -,097 ,274 ,747

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,927 ,000 

 
,000 ,001 ,605 ,005 ,134 ,001 ,745 ,587 ,117 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 التحلٌلٌة اإلجراءات (520) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

,145 ,396
*
 ,744

**
 1 ,546

**
 ,053 ,440

**
 ,290 ,611

**
 -,155 -,031 ,313 ,732

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,415 ,020 ,000 

 
,001 ,767 ,009 ,096 ,000 ,380 ,864 ,072 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 االستغالل استمرارٌة (570) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

,285 ,262 ,538
**
 ,546

**
 1 ,167 ,603

**
 ,288 ,189 ,175 ,066 ,615

**
 ,746

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,103 ,134 ,001 ,001 

 
,346 ,000 ,099 ,283 ,323 ,712 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



  
79 

 

  

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 المدققٌن اعمال (610) التدقٌق معٌار على

 الداخلٌن

Pearso

n 

Correlat

ion 

-,011 -,064 ,092 ,053 ,167 1 ,331 ,247 ,122 -,084 ,098 ,052 ,283 

Sig. (2-

tailed) 
,949 ,720 ,605 ,767 ,346 

 
,056 ,158 ,492 ,636 ,583 ,769 ,105 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 خبٌر اعمال استعمال (620) التدقٌق معٌار على

 المدقق طرف من معٌن

Pearso

n 

Correlat

ion 

,124 ,062 ,468
**
 ,440

**
 ,603

**
 ,331 1 ,334 ,316 -,057 ,066 ,364

*
 ,655

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,485 ,729 ,005 ,009 ,000 ,056 

 
,053 ,068 ,749 ,711 ,035 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 الخارجٌة التأكٌدات (505) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

,189 ,376
*
 ,262 ,290 ,288 ,247 ,334 1 ,470

**
 -,104 ,215 ,196 ,548

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,284 ,028 ,134 ,096 ,099 ,158 ,053 

 
,005 ,558 ,223 ,266 ,001 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 الالحقة األحداث (560) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

,149 ,453
**
 ,564

**
 ,611

**
 ,189 ,122 ,316 ,470

**
 1 -,068 ,079 ,043 ,626

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,399 ,007 ,001 ,000 ,283 ,492 ,068 ,005 

 
,700 ,655 ,811 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 الكتابٌة التصرٌحات (580) التدقٌق معٌار على

Pearso

n 

Correlat

ion 

,116 ,188 ,058 -,155 ,175 -,084 -,057 -,104 -,068 1 ,597
**
 ,459

**
 ,263 

Sig. (2-

tailed) 
,514 ,287 ,745 ,380 ,323 ,636 ,749 ,558 ,700 

 
,000 ,006 ,133 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

-االولٌة التدقٌق مهام (510) التدقٌق معٌار على

 االفتتاحٌة االرصدة

Pearso

n 

Correlat

ion 

,246 ,160 -,097 -,031 ,066 ,098 ,066 ,215 ,079 ,597
**
 1 ,403

*
 ,336 

Sig. (2-

tailed) 
,160 ,365 ,587 ,864 ,712 ,583 ,711 ,223 ,655 ,000 

 
,018 ,052 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 التدقٌق بعملٌة قٌامه أثناء الجزائري المدقق ٌعتمد

 وتقرٌر الرأي تأسٌس (700) التدقٌق معٌار على

 المالٌة للكشوف التدقٌق

Pearso

n 

Correlat

ion 

,262 ,278 ,274 ,313 ,615
**
 ,052 ,364

*
 ,196 ,043 ,459

**
 ,403

*
 1 ,621

**
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Sig. (2-

tailed) 
,134 ,111 ,117 ,072 ,000 ,769 ,035 ,266 ,811 ,006 ,018 

 
,000 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 على الجزائر فً الحسابات مدققً اعتماد مدى

 مهامهم تأدٌة أثناء المحلٌة التدقٌق معاٌٌر

Pearso

n 

Correlat

ion 

,368
*
 ,596

**
 ,747

**
 ,732

**
 ,746

**
 ,283 ,655

**
 ,548

**
 ,626

**
 ,263 ,336 ,621

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,032 ,000 ,000 ,000 ,000 ,105 ,000 ,001 ,000 ,133 ,052 ,000 

 

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 رســفهـال

 IV-III إهداء

 V ملخص

 VI المحتويات قائمة

 VII قائمة الجداول

 VIII المالحق قائمة

 IX االختصارات والرموزقائمة 

ج -أ مقدمة  

 1 النظريالجانب الفصل األول: 

 2 تمهيد

 3 التدقيقماهية معايير  المبحث األول:

 3 التدقيق معايير مفهوم :األول المطلب     

 4 األمريكية التدقيق ومعايير الدولية التدقيق معايير :الثاني المطلب     

 4 الدولية التدقيق معايير -1

 21 األمريكية التدقيق معايير -2

 15 واقع مهنة التدقيق في الجزائرالمبحث الثاني: 

 25 الجزائرية التدقيق معايير وتطور نشأة :األول المطلب     

 25 الجزائر في للتدقيق التاريخي التطور -1

 28 الجزائر في التدقيق على المشرفة الهيئات -2

 16 الجزائرية التدقيق معايير على المشرفة اللجان -3

 17 (NAA) الجزائرية المحلية التدقيق معايير :نيالثا المطلب     

 19 األدبيات التطبيقيةالمبحث الثالث: 

 19 السابقة الدراسات :األول المطلب     

 32 السابقة الدراسات عن دراستنا يميز ما :الثاني المطلب     

 32 خالصة الفصل

 33 الجانب الميداني: الثانيالفصل 

 34 تمهيد

 35 دوات المتبعةاألالطريقة و المبحث األول: 
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 35 الدراسة طريقة  :األول المطلب     

 35 الدراسة معتمج اختيار  :األول الفرع         

 35 الدراسة منهج : الثاني الفرع         

 36 البيانات جمع واتأد  :الثاني المطلب     

 36 بالدراسة قالمتعل االستبيان تصميم :األول الفرع         

 36 االستبيان نتائج تحليل في المستخدمة األدوات :الثاني الفرع         

 38 التحليل وأدوات مقياس :الثالث المطلب     

 38 حليلتال مقياس :األول الفرع         

 38 اإلحصائي التحليل أدوات :الثاني الفرع         

 39 عرض وتحليل النتائج واختبار الفرضياتالمبحث الثاني: 

 39 اختبار الثبات وجودة النموذجالمطلب األول :      

 39 اختبار معامل الثبات :ولالفرع األ        

 44 االلتواء()معامل  ثاني: اختبار التوزيع الطبيعيالفرع ال         

 42 ثالث: اختبار جودة العالقةالفرع ال         

 44 الدراسةتفسير وتحليل محاور  الثاني:المطلب      

 44 )الجزء األول( النتائج العامة للمبحوثين ول:الفرع األ        

 47 )الجزء الثاني(لمحاور الدراسة النتائج العامة  :ثانيالفرع ال         

 52 اختبار الفرضياتالمطلب الثالث:      

           ال يتماشى واقع مهنة التدقيق والتغيرات الجديدة في  " األولىاختبار الفرضية : األولالفرع          
 52 الجزائر.''.

معايير التدقيق المحلية مع معايير التدقيق  تتوافقال " الثانيةاختبار الفرضية الفرع الثاني:         

 51 الدولية''.

يعتمد مدققي الحسابات في الجزائر على معايير '' ةالثالث: اختبار الفرضية الثالثالفرع         
 51 التدقيق المحلية أثناء تأدية مهامهم''

 54 خالصة الفصل

 56 الخاتمة

 64 المراجع

 64 المالحق

 82 الفهرس



 ملخص:

 معرفة هو والهدف ،واقع تطبيق المعايير المحلية للتدقيق في الجزائر موضوع المذكرة هذه في تناولنا

 التدقيق بمعايير الحسابات مدقق التزام مدى معرفة خالل من وذلك بالجزائر الدولية التدقيق معايير تطبيق مدى

 .التدقيق بعملية القيام عند أهميتها مدى ومعرفة الدولية،

 فكرة في محور كل يصب حيث محاور ثالث على مقسمة أسئلة تضمن استبيان على دراستنا في اعتمدنا

 شملت حيث ،بوعريريج برج ةوالي مستوى مجموعة من الخبراء على على توزيعه تم وقد الدراسة من فرضيات

 برنامج  على االستبيان تحليل في مساعدة ةليكوس واستخدمنا .خبراء محاسبينو حسابات محافظي الدراسة عينة

SPSSستيودنت اختبار استخدمنا الفرضيات والختبارT  الواحدة للعينة. 

 الحسابات مدقق أن إلىو  ،NAAحيث توصلنا الى ان هناك تطبيق للمعايير المحلية للتدقيق 

 عالية درجة توفيرو التدقيق مهنة في تطوير يساعد هذا فإن المعايير لهذه وبتطبيقه التدقيق معايير بتطبيق ملتزم

 .تقاريرهم في والمصداقية الثقة من

 

 .معايير التدقيق المحلية، معايير التدقيق الدولية، مدققي الحسابات الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract:  

In this memorandum, we dealt with the reality of the application of local auditing standards 

in Algeria In our study, we adopted a questionnaire that included questions divided into three axes. 

 We used as an aid in analyzing the questionnaire on the SPSS program and to test 

hypotheses we used Student T test for one sample. 

We have determined that there is an application of the NAA and that the auditor is 

committed to the application of the auditing standards. Applying these standards helps to develop 

the audit profession and provide a high degree of confidence and credibility in their reports.. 

 

 

Keywords: International Auditing Standard, Local auditing standards, Auditors. 

 
 


